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Dar vienos
KALĖDOS

“Garbė Dievui aukštybėse, o 
ramybė žemėje geros valios žmo
nėms” — skelbė dangaus pasiun
tinys prieš devyniolik su puse 
šimtmečių vėsių Arabijos naktį, 
mirgančių dangiška ''vieša ir aidin
čią himnais ir giesmėmis.

O mes ir vėl švenčiame Dangiš
kojo Kūdikio — Taikos Karaliaus 
gimino dienų. Vėl liejasi giesmės, 
aidi bažnyčių varpai. Betliejaus 
Prakartėlėn skuba žmonių minios, 
skuba ne tiek pasveikinti Nauja
gimį, kiek pasiguosti, išlieti savo 
sielvartų, vargų rūškanų ir juodų. 
Ir tu, tremtiny, lyg sapne meni 
kadaise baltų Kai dų džiaugsmų 
viešėjusį gimtojoje Nemuno ša
lyje: danguje virpančias žvaigžd
žių marias, šventų nakties rimtį 
aižančius žvangučius, vežėčiose per 

■sniego pūkus skubančius Piemenė
lių Mišioms žmones. Rodos, pats 
dangus tąsyk giedojo su tavim 
kartu: “Greitai renkitės ir bėkit, į 
Betliejų paskubėkit sveikint Vie- 
špaties’’. Ir žvakių mirgėjimas ir 
galingai gaudžiantys vargonai 
lydėjo tave anon tikrojon Prakar
tėlėn, kur nusilenkei , ir tarei: 

ventas 
Dievo Kūdiki !”\Slandiėn tik min
timis keliauji tu vienas, tremtiny, 
kaitrios saulės spindulių lydimas 
anon tolimon Tėviškės Prakartė
lėn. Tik atminty atgis 
šventos Mišios,

Ir kaip žarijos, visos 
atsigaus,

ir širdyje, tarytum 
sugrįžus,

Varpai ir giesmės ir vargonų 
maldos gaus.

(B. Brazdžionis).
Ir nesutinki pakely nei motinos, 

sesers nei draugų, nė vieno iš jų; 
stebies, gal jie pamiršę 
žiąją Užgimimo šventę? 
ir tu, kad . . .

Tavo gimtojoj gryčioj
čio Kūčių stalo sėdi senas tėvas ir 
balta kaip obelis motina, sulinkusi 
po skaudžios nedalios našta. Pil
nomis ašarų akimis nedrųsisi sie
kia Kūčių plotkelio. Jie vienudu 
belikę gūžtoj, kaip pašauti pauk
ščiai. Aplink šalta ir niūru.

O ten, kur mažytis nedrąsus 
spinksi žiburėlis, ten sesuo tavo — 
ašarose ir maldoj suklupusi už 
nužudytų vyrų, už tolimon šiaurėn 
ištremtų brolį jauniausių.

Miško tankumyne, prie sniegu 
apklotų samanų, alkanas ir suša
lęs glaudžia galva tavo brolis par
tizanas. Jis ir švenčia Kalėdas. 
Neramios akys klaidžioja po juodų 
dangų, ieškodamos stebuklingosios
žvaigždės . . . Mielas broli, ji dar I 
nepatekėjus, veltui ieškai. Bet luk
terk, budėk stropiai, ji dar patekės 
ir mus visus ir iš visų pasaulio 
šalių nuves į Užgimimo šventę, 
parves į Laisvę. Ir susitiksim visi 
— ir Sibiro kaliniai, broliai par
tizanai ir mes, visam pasauly iš
sisklaidę tremtiniai ir bėgliai . . .

Ir šiandien, tolimo ir svetimo 
krašto Kalėdų varpams gaudžiant, 
pati širdis, nebe lūpos, šnibžda: “O 
šviesi Kalėdų žvaigždė, patekėk 
greičiau krauju pasruvusioj mūsų 
Tėvynėj ir nušviesdama jon kelių 
parvesk visus mus. kaip kadaise 
Egipto piemenis kad vedei Betlie
jaus Stainelėnl” — E. Ra t.

ALB KR. VALDYBA 
SVEIKINA AUSTRA

LIJOS LIETUVIUS
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 

METŲ proga su lietuvišku nuo
širdumu sveikiname visus Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės na
rius, Bendruomenės Tarybos atsto
vus, Apylinkių bei Seniūnijų Va
dovybes ir linkime toliau dirbti ir 
•tesėti savo įsipareigojimus Paverg
tos Lietuvos laisvinimo labui.

Kaitrios saulės nužertame sve
timame krašte švęsdami devintą
sias tremties Kalėdas ir Naujuo
sius Metus, išlaikykime savo 
širdyse Lietuvos ilgesį, kad išlik
tume verti netolimoje ateityje jas 
švęsti savame krašte.
A LB KRAŠTO VALDYBA

Bernelių

žvaigždės

tėviškėn

bus did-
Bet žinai

prie tuš-

VlstlS TAUTIEČIUS, savo 
sunkiai uždirbtu šilingu parėmu
sius Tėvynės laisvinimo kovų — 
aukojusius Tautos Fondui, įsigi
jusius Lietuvio Pasą ir Tautos 
Fondo ženkliukus, ir visus mūsų 
Talkininkus: ALB Apylinkių Val
dybas, Seniūnus ir Jgaliotinius

Sveikiname Kalėdų 
švenčių proga 
linkime sėkmės

rmės Nauj 
Metais.
ŪTOS FONDO
S T O V Y B Ė

AUSTRALIJOJE
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Nusilenkia Trys Karaliai

INFORMACIJA BENDR. TARYBOS SESIJOS 
REIKALU

ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
ba, Krašto Valdybos pavedimu, 
1952 m. gruodžio 29-31 dienomis 
Adelaidėje įvykstančio ALB Tary
bos narių suvažiavimo reikalu 
skelbia:

1. ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba, padedant tautiečiams, 
yra pasiruošus priimti ir ap- 
nakvydinti pas savuosius visus 
į suvažiavimą atvykstančius 
atstovus. C 
dienomis Apylinkės Valdybos 
nariai ir skautai budės Ade
laidės geležinkelio stotyje, pasi
tiks ir nurodys apsistojimo 
vietas visiems atvykstantiems 
svečiams. Atvykstantieji ki
tomis susisiekimo priemonėmis, 
ar turntieji kurių nors 
pageidavimų, prašomi- iš 
sto pranešti Adelaidės 
linkės Valdybai adresu 
1296L, G.P.O., Adelaide, 
mename, kad suvažiavimo 
metu Adelaidėje vyks pasau
linės Davis Cup teniso rung
tynės, todėl viešbučių gavimo 
galimybės labai mažos.
Gruodžio 28 d. 10 vai. vakare, 
suvažiavimo proga, per Ade
laidės radijo stotį 5KA įvyks 
lietuviškos muzikos valandėlė. I 
Programų išpildys solistai E.) 
Rukštelienė ir P. Rūtenis, 
akomponuojant muz. Dorothy 
Oldham.

Gruodžio 28 ir 29

kitų 
ank- 
Apy- 
Box 
Pri-

3.

2.

L Gruodžio 29 d. 8 vai. vak. Ade
laidės Teatro studija, vadovau
jama rėžis. J. Guąiaus, St. 
Francis Xavier Cathedral 
salėje ruošia vaidinimų — 
—premjerų. Programoje:
A. Kazimieras Sapiega — 

Sruogos istoriškos kroni
kos finalinė scena.

B. Vienų vakarų — Škėmos 1 
veiksmo pjesė.

V. Meška — A. Čechovo 1 
veiksmo komedija.

Vaidinimų pradžia 8 vai. vak. 
Gruodžio 30 d. dienos vakaras 
laisvas, skirtas poisiui ir pri
vatiems apsilankymams. 
Gruodžio 31 d. Windsor Hall 
Rooms 100 North Tee., suva
žiavimo užbaigimui rengiamas 
Naujų Metų sutikimo vakaras 
— balius. Pradžia 8 vai. vak. 
Gruodžio 30 ir 31 dienomis, 
posėdžių pertraukos metu Ade
laidės Moterų Sekcija, visiems 
suvažiavimo dalyviams patieks 
vietoje užkandžiių. Ten pat • 
visą laikų veiks ir skautų pas
laugos punktas.
Per visas tris suvažiavimo 
dienas, šv. Juozapo bažnyčios 
salėje, Pirie Str., veiks daili
ninko A. Rakštelės kūrinių 
paroda. |
Tuo pačiu laiku, suvažiavimo 
salėje, Adelaidės Apylinkės 
Valdyba talkininkaujant spau-

6.

7.

8.

ALB Tarybos Sesijai 
susirenkant

Australijos lietuvių gyvenime, 
lygiai kaip ir kituose lietuvių trem
ties pasviečiuose, pamažu išryškė
ja veiksmai, kurie kas kartas sti-

_____________________ priau sujungia mus į vieną or- 
(ganizacinj vienetą ir vis tvirčiau 

mus įtikina, kad mes turime gy
venti savos bendruomenės gyveni- 

- - mą. Vos tik buvo paskelbta Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
idėja, Australijos lietuviai vieni iš 
pirmųjų persiorganizavo į vieną 
vieningą šeimą — Australijos 
Lietuvių Bendruomenę.

Gyvendami Lietuvoje, visi žino
jome priklausą ne tik lietuvių tau
tai, bet ir Lietuvos valstybei. 
Gyvenome anuomet savo tėvų že
mėje, turėjome savo valdžią, visur 
tiek privačiame, tiek viešajame 
gyvenime kalbėjome lietuviškai. 
Svetimiesiems užplūdus ir mūsų 
krašto nepriklausomumą panaiki
nus, pasikeitė laikai, pasikeitė 
mūsų gyvenimo aplinkybės.

Mes išėjome į svetimus kraštas 
ieškoti prieglaudos, kur mums 
butų patikrinta bent fizinė laisvė 
ir suteiktas duonos kąsnis. Viena
me ar kitame laisvojo pasaulio 
krašte tai . mes susiradome ir 
įsikurdinome kuriam laikui, vil
damies laisvo, kelio atgal — au- 

^grįžimo į Lietuvą,j
Tačiau mes isėjoh-ie į svetimus 

kraštus, kartu išsinešdami savo 
širdyse ir laisvą Lietuvą. Lietuviš
koje mūsų sąmonėje niekas nepasi- 
keitė: mes likome tie patys lietu
viai, su tais pačiais įsipareigoji
mais savam kraštui. Mes tarytum 
perkėlėm dalį laisvos Lietuvos ; 
svetimą kraštą, suteikdami jai 
tremties sąlygomis Lietuvių Ben- 
druomeenės formą. O tai Ben
druomenei, kuri yra niekas kita, 
kaip dalis Laisvos Lietuvos, mes 
priklausome visi, jei tik mūsų 
gyslose teka lietuviškas kraujas ir 
mus jungia lietuviškas žodis ir jei 
tik mumyse rusena lietuviškumo 
meilės liepsnelė.

Kaip Lietuvių Tautos ir Lietu
vos Valstybės sąvoka buvo auk
ščiau bet kokių pasaulėžiūrų, re
liginių įsitikinimų ar partinių 
ideologijų, taip ir mūsų atsinešto
ji į šį kraštą Lietuvos dalis — 
Lietuvių Bendruomenė paveldėja 
tą pačią ypatybę. Bendruomenės 

. forma sieja mus visus vienon ne- 
__  tokių I dalomon ir nesuskaidomon krūvon, 

20,078* žuvusių karių, 8‘ to8 Bendruomenės rėmuose pa- 
________   . j gal demokratinės laisvės ir žmo-

NATO :
PARYŽIUS. — Per. savaitę 

Paryžiuje posėdžiavo Atlanto Pakto 
valstybių atsovai, kurių tarpe ir 
JAV užsienių reikalų ministeris 
Achesonas. Vyriausias šiaurės 
Atlanto Pakto — NATO karini!) 
pajėgų viršininkas amerikiečių 
generolas Ridgway pasitarimų 
metu įspėjo Vakarų atšovus, kad 
Sovietų Rusija vis dar galėtų nus
tebinti Vakarus, jei ji šiuo metu 
imtųsi agresijos veiksmų. Genero
las Ridgway, lygiai kaip ir vyriau
sias NATO jūrinių pajėgų virši
ninkas amerikiečių admirolas Cor- 

1 mick, skatino vakariečius didinti 
savo karinių pajėgų ugdymų ir 
stiprinti ginklavimąsi. Juodu pri
minė, kad sekančiais metais NATO 
nariai dar turi įsirengti 35 kari
nius aerodromus. Atlanto Paktui 
priklauso šios valstybės: Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Kanada, An
glija, Prancūzija, Turkija, Belgija, 
Norvegija, Danija, Belgija, Oląn-

•■plijh, Liukemburgas, Partijai*ja, j 
t Italija, Graikija ir Islandija. -

NATO Tarybos posėdžių Pary
žiuje proga New York Times savo 
įžanginiame straipsnyje išvedžioja, 
kad naujai išrinktasis JAV prezi
dentas generolas Eisenhoweris pir
muoju apsigynimo uždaviniu laikys 
stiprinimų karinių pajėgų Euro
pos gynybos linijoje. Laikraštis 
mano, kad tokios pat politikos Eu
ropos interesų naudai laikysis ir 
r.aujasai JAV užsienių reikalų 
ministeris John Foster Dulles, 
kuris lygiai, kaip ir naujasis pre
zidentas Gen. Eisenhoweris, pra
dės savo pareigas sausio 20 d.

dos bičiuliams, pateiks trem
ties spaudos parodą.

9. J visus čia išvardintus meni
nius parengimas ir pasilinks
minimus Krašto Tarybos na
riai įleidžiami nemokamai, 
parodžius mandato kortelę.
šia proga primename Ade
laidės tautiečiams, kad į Nau
jų Metų sutikimo balių kvie
timai prie įėjimo nebus plati
nami. Norintieji N. Metų su
tikime dalyvauti, prašomi 
kvietimais apsirūpinti iš ank
sto pas Apyl. V-bos narius.

ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdyba. 

Adelaidė, 1952 m. gruodžio 6 d.

10.

DU MILIJONAI
NEW YORKAS. — UNo vyriau- 

šioje Korėjos karo vadovybėje kon
statuota, kad Korėjos kare abie
jose pusėse jau turėta 2,129,310 
aukų žuvusiais, sužeistais - ir 
dingusiais be žinios. Komunistų 
pusėje esama 1,764,940 aukų, gi 
Sąjungininkų pusėje — 364,370. 
Amerikiečiai ligi gruodžio 10 d. 
Korėjos mūšiuose turėjo t 
nuostolių: 1.,--- -------- , ------
94,588 sužeistų ir 12,997 dingusių jurtos
be žinios. Tuo tarpu Australija į organizacijos su antraeilės reikš

mės pasiskirstymais: politiniais, 
socialiniais ir pan.

Kol mūsų širdyse tebėra gyvi įsi
pareigojimai Lietuvai, tol me visi 
turime jausti tolygų įsipareigo
jimą savo Bendruomenei. Gi veik
dami savos Bendruomenės rėmuose 
paskiromis organizacijomis ar 
susibūrimais, turime siekti kuo 
geriausio tarpusavio sugyvenimo, 
broliško bendradarbiavimo ir har
moningos vienybės.
Vyriausio mūsų Bendruomenės 

organo — Tarybos atstovų suva
žiavimo Adelaidėje trijų dienų 
posėdžiai turėtų dar labiau susti
printi mūsų įsipareigojimus sava— 
jai Bendruomenei ir dar ryškiau 
nurodyti mums tuos kelius, kuriais 
mes turime tausoti Laisvos Lietu
vos idėją svetimoje žemėje.

J . žūk auskas .

be žinios. Tuo tarpu Australija1 
neteko ^27 žuvusių karių, 863 
sužeistų ir 34 dingusių.

1 953 METAMS MUSU PASTOGE
PRENUMERUOJA KIEKVIENAS

AUSTRALIJOJ GYVENAS
LIETUVIS.

Visi malonūs prenumeratoriai nuoširdžiai prašomi baigti 
užsilikusius mokėjimus už 1952 m. Prenumeratoriams, kurie ligi 
sausio 10 d. nebus atlikę jokių įmokėjimų už 1952-uosius metus, 
laikraštis nuo sausio 15 d. toliau nebebus siuntinėjamas. Ma
lonūs tautiečiai prašomi atsilyginti iš senesnių laikų užsiliku
sias skolas. Ypačiai įsipareigotina atsilyginti už prenumeratų, 
nuo 1952 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Nuo šios datos neatsilyginu
sieji prisiunčia 1 svarą.

Taip pat malonūs tautiečiai prašomi pratęsti prenumeratą 
už 1953 metus. Primename, kad 1953 metams prenumeratos 
kaina yra 2 sv. 10 Šil. Pusei metų — 1 sv. 5 šiL; vienam 
mėnesiui — 4/6; paskiro numerio kaina — 1/3.
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Kalėdos sniegu apdengtoje Lietuvoje

I 19B2 m. gruodžio 19 d. “■ 
-----------------—-------------------------- .

Del visuomenines Į 
veiklos

Mūsų Pastogės 193 n r.' ‘J. P. 
Kedys išdėlė įdomių minčių apie

Kūčioms Lietuvos kaime susirin
kdavo visa šeima. Tekėjusios pir
maisiais metais sugrįždavo su vyru 
į savo namus, o išėjęs į kitus na
mus vyras parsiveždavo ir žmonų. 
Seniau visi samdiniai ir grįždavo 
vietomis į savo tėvų namus, nors 
jau rytą vėl čia parsirasdavo. Pa- 

. prastai stalas buvo apklojamas 
storai smulkiausiu šienu, ir užtie
siamas balčiausia staltiese, šieno 
buvo pridedama ir po stalu, nes 
nakties metu ateisiąs Dievulio Avi
nėlis pagulėti.

Prieš valgį, nors per visą dieną 
visa šeima būdavo nevalgiusi, la
bai ilgai giedodavo įvairias šven
tas giesmes, kurias užbaigdavo 
<AEik Adomai iš Rojaus, pažink 
procę artojaus.” Po jos buvo 
meldžiamasi už savo giminės visas
vėles, kartais buvo giedama 
“Diena rūsti” ir po kiekvieno pos
melio- sukalbama poteriai už savo 
šeimos vieną mirusį.

Kūčių vakarienei paprastai so
dindavo į stalo kampą patį seniau
sią jį vyrą, kuris paimdavo Dievulio 
pyragus ir juos su visa šeima su- 
ląuždavo. Kur nors toli esantiems, 
šioms Kūčioms sugrįžti negalin- 

\ tiems, buvo padedamas Dievulio 
pyragas jų sėdėtoje vietoje. Lau
žant Dievo pyragus buvo pa- 
Inkima ir.kitais metais drauge juos 
laužti. Po Dievulio pyragų papras
tai buvo valgoma tik išvirta žuvis. 
Šis paprotys būdingas tik Aukštai
čiams, kur ežerų daug ir žuvis nėra 
prabanga. Kitose Lietuvos vietose 
paprastai buvo valgoma tik silkė 
su virtomis bulvėmis. Po žuvies 
sekdavo avižinis arba spanguolinis 
kisielius, čia pat prisijungdavo 
saldžiu miešimu užpilti kviečių 
nugrūsti grūdai. Vietomis šis 
Kūčių valgis buvo ne vien tik iš 
grūstų kviečių, bet po truputį 
primaišyta ir visokių kitų ūkyje 
sėjamų grūdų. Jo nevalgius buvo 
tikima, kad javai nederėsią sekan
čiais metais. Kviečiam užpilti mie
šimas buvo miešiamas ne tik cuk- 

. •. r ūmi, bet^ąftniaū būtinai ir medumi.
Ir medaus turėdavo būti, neš ki
taip’ ir metai nebus bitingi bei me
dingi. Parpeliukai ir riestainiai 
buvo valgomi su' medum, miešimu 
arba aguonų pienu, į kurį negailė
davo seniau medaus pridėti. Prie 
Kūčių valgių seniau buvo skaitomi 
ir įvairūs grybų patiekalai. Kūčios 
be grybų buvo laikomos ne Kūčio- 
mis ir tokia šeimininkė pajuo-

kiama, tingine bei vienadiene vadi
nama.

Bevalgant Kūčias buvo trau
kiama iš po staltiesės šienas. 
Kuris ištraukdavo ilgesnę smilgą, 
tas ilgesnio amžiaus turėsiąs su
laukti. Žvelgdavo per savo petį į 
šešėlį, jei šešėlis atrodydavo be 
galvos, tas žmogus turėsiąs mirti. 
Nuo stalo pašokęs jaunimas bėg
davo pro duris šunų pasiklausyti, 
kur jie loja, nes sekančiais metais 
ten gyvensi. Ypač tai buvo svar
bu mergaitėms sužinoti piršlius ir 
savo dalią. Iš lauko nešdavosi mal
kas ir skaitydavo. Jei lieka, vėl 
valgio šeimininkas miešimu neši
nąs išeidavo sodo medžių aplieti. 
O prieš vakarą visas obelis buvo 
šiaudų ryšiais aprišęs, kad sekan
čiais metais daug obuolių būtų.

prausta kiaulės pūslė, žirnių' pri
pilta. Iš Bernelių mišių daugelis 
paprastai skubėdavo namo, nes 
tikėjo kuris anksčiau parvažiuos, 
tas ir visus darbus tais metais 
anksčiausia baigs. Važiuodami-jie 
lenktyniaudavo su kaimynais ir 
stengdavosi parvažiuoti patys snie- 
giniausi, nes kuo daugiau virto, 
tuo geresnis ir derlius būsiąs.

Pirmoji Kalėdų diena buvusi 
daug kur vadinama Dievulio 
šventė Tą dieną visi būdavo na
muose ir giedodavo šventas gies
mes. Tik, vienus vaikus susrink- 
davo Kalėdų Senis ir su jais lan
kydavo visą kaimą, o kartais ir 
kaimyninius. Jis su vaikais pagie
dodavo Bernelių giesmių ir parody
davo visokių išmonių bei žaislų. 
Šeimininkų pavaišintas išeidavo, o

jų įžeistas — visokių piktų išdaigų 
padarydavo. Sekančią dieną lan
kydavosi jaunimas ir senieji. Pa
prastų giesmių ir dainų niekas dar 
negalėjo dainuoti iki pat Trijų 
Karalių, negalėjo niekas ii\ šokt. 
Todėl jaunimas įsitaisydavo klo
jimuose supynęs ir supdavosi per 
visą dieną, o vakare žaisdavo įvai
rius žaidimus, k. a. degdavo žy
dui degutą, jodavo krimsti riestai
nio ir t.t. arba visokias gudres iš
darinėdavo. Tračią Kalėdų dieną 
ateidavo į kapines ir ant kapų neš
davo maisto, kurį paskui atiduo^ 
davo vargingiesiems. Taip sušelpti 
varginguosius buvo laikoma kiek
vieno pareiga jau prieš pačias 
šventes. Trečios dienos vakare 
pirmą kartą išeidavo jounimas jau 
su kaukėmis pasitaisęs arba nors

kailinius išsivertęs. Už visokias 
kaukes nepaprastai bardavosi se
niau kunigai ir šis paprotys prieš 
kokias 60 m. visiškai išnyko.

Po trečios dienos Kalėdų prasi
dėdavo tarpušvenčiai, kurių metu 
darbų nedirbo, išskyrus kasdieni
nius ruošos darbus, nes pvz. pra
dėjus verpti, ateisiančios raganos 
į namus; jei imsi kulti javus, tai 
Kalėdų senis su spragilu imtų 
pakaušį lyginti. Todėl žmonės nie
ko nedirbo, tik svečiavosi ir links
minosi.

Seniau lietuviai Kalėdų eglutės 
nežinojo Ji atsirado tik prieš ko
kias 30 m. per dvarus ir mokyklas. 
Dar A. Zwyck pažymi, kad prūsų 
lietuviai XIX a. gale jokios Kalė
dų eglutės nepažino.

visuomeninę veiklą ir lietuvius 
visuomenininkus Australijoje. Ten
ka su juo sutikti, kad čia tos 
veiklos sąlygos yra skirtingos,: khip 
kad buvo nepriklausomoje Lietu
voje. Tačiau reikia čia pridurti, 
kad ir Lietuvoje anuomet niekam 
iš anksto nebuvo pažadėta, kad už ? 
vienokią ar kitokią visuomeninę 
veiklą jis bus paskirtas į kurią’?! 
nors tarnybą ar bus joje paauk- ? 
stintas. Daug visuomenininkų ir 
Lietuvoje liko neįvertintų, o kiti 
dėl savo veiklos net patekdavo už 
geležinių grotų. Mat, ta veikla yra , 
labai plati ir šakota.

Tikras visuomenininkas tūri būti 
idealistas. Tai tinka ii* praeičiai#: 
ir dabarčiai. Nors Lietuvos ateitis ? 
ir nėra aiški, tačiau visuomeni- ■ 
ninkas, būdamas idealistu, negali 
netikėti į Lietuvos atsikūrimą, o

Senelis tuo metu susidėdavo į nė- 
kotę (geldą) mergaičių apavą ir 
jį nėkodavo, nes kurios pirma iš
lėks, tą šiais metais šunes išlos 
(ištekės), čia buvo paprašomas ir 
gaidys spėti laimę. Jis turėdavo 
lesti grūdus, kuriuos mergaitė 
slapta vyrų vardais pavadino; jis 
buvo matuojamas nuo stalo-iki 
durų, nes jei pasiekdavo duris gal
va, tai ištekės mergaitė (kuri 
matuoja), o jei uodega - sėdės 
pas savo motinos vištas.

Kūčių stalas buvo paliekamas 
per 'visą naktį: ateinančios vėlės 
sušilti ir pavalgyti. Vietomis buvo 
net miešimas pilamas į ugnį, kad 
greičiau tik vėlės į namus susirink
tų. i

Su pirmais gaidžiais visa šeima 
sukildavo ir valgydavo Kalėdų val
gius. čia būtinai turėjo būti val
goma kiaulės galva ir uodega, o 
tik tada galima jau kita mėsa. Vie
tomis buvo valgoma dar prie Kū
čių stalo padengto šienu, o kitur 
šienas nuimamas ir tuojau pat at
sikėlus jis nunešamas gyvuliams 
padalinti, jiems pasakant, jog Die
vulis jau užgimė ir ant šieno gu
lėjo.

Po valgio kas tik galėjo sku-. 
bėjo .fį bažnyčią. Ypač mielai 
važiuodavo vaikai į Piemenėlių 
mišias, nes jie galėdavo per jas 
griežti kaip kas mokėjo ir išgalėjo. 
Todėl seniau Piemenėlių arba Ber
nelių mišios buvusios tikros pieme
nėlių ir vaikų mišios pilnos viso
kiausio triukšmo ir giesmių, nes 
vieni vaikai lirlino vamzdelius, kiti 
— molinius arkliukus, o kiti at- 
sveždavo tik lanką, kur buvo įs-

O

Žvaigždes viršum miško

va-

d.
vadina-
“ Santa
Myros

kodėl
arba
taip:
kuris vėliau

Pirmieji krikščionys Kalėdas ne
laikė religine švente. Vėliau krik
ščionys pradėjo švęsti Kristaus 
gimimo dieną, bet ji buvo švenčia
ma įvairiais metų laikais. Tik nuo 
ketvirto šimtmečio kiekvienas
karų pasaulio kalendorius šią 
šventę žymėjo gruodžio 25

Iš kur atsirado ir 
mas “Santa Claus” 
Nicolas” aiškinama 
arkiv. St. Nicholas,
tapo vaikų patronu, visuomet la
bai rūpinosi vargšais ir nelaimin
gaisiais. Ypač prieš Kalėdų šventes 
stengdavosi visus vargšus aplan
kyti ir sušelpti. Jis ne tik sušelp
davo ir pavalgydindavo vargšus, 
bet taip pat palikdavo žaislų ir 
saldainių tų namų geriems vai
kams, o neklaužadoms palikdavo 
beržinių rykščių.

Tačiau niekas negali pasakyti, 
kodėl tas liesas, išblyškęs asketas, 
gyvenęs ketvirtame šimtmety ęo, 
Kristaus, vėlesniais laikais paver
stas i raudonskruostį, storą Ka
lėdų Senelį, arba kaip anglosaksai 
jį vadina “Santa Claus” ar “Santa 
Nicholas”. Taip pat nevisai aišku, 
kodėl jis vaizduojamas atkeliaująs 
iš šiaurės ašigalio stirnomis kin
kytose rogėse, pripildytose gėrybių 
ir seniems ir jauniems, o ypatin
gai mažiesiems. Atrodo, kad jis 
bus atgabentas iš Olandijos į

Šiaurės Ameriką, kaip lygiai Trys 
Karaliai ispanų buvo atgabenti į 
pietų ir Centrinę Ameriką.

Kalėdų Senelio savotiškas lan
kymasis namuose, būtent, ateinant 
per kaminą, yra aiškinama tuo, 
kad darbščiosios Europos šeiminin
kės prieš šventes išvalydavo visų* 
gyvenamų namų kampus ii’ net 
kaminus, o vaikai vis klausdavo, 
kodėl taip švarinami net kaminai, 
gi jos paaiškindavo, kad pro kami
ną ateis Kalėdų Senelis ir atneš 
dovanų. O kai po pečium padėdavo 
džiovinti klumpes, paaiškindavo, 
kad Senelis į jas pridės dovanų. 
Tuose kraštuose, kur klumpių ne
nešioja, pa v., Anglijoje, jų vietoje 
po pečiaus kakta sukabinėdavo ko
jines.

Vaikščiojančių gatvėmis gies
mininkų paprotys Kalėdų išvaka
rėse giedant Kalėdines giesmes yra 
kilęs iš pačios kalėdinės nuotaikos. 
Vargingieji tą vakarą išnaudoja 
suminkštėjusias žmonių širdis ir 
atviresnes pinigines tiems, kurie 
patys būdami vargšai pagerbia 
giesme Kristų, gimusį dar didesniu 
vargšu už pačius. Daugelis duoda 
dovanų ir pinigų vargšams būda
mi prietaringi, bijodami, kad 
nelaimė gali ištikti tą, kuris nieko 
neduoda.
. Daugelis kraštų nori būti pir
mojo Kalėdų eglutės kilmės kraštu. 
Todėl dėl to istorijoje daug ginčy-

tasi. Plačiausia ir populiariausia 
kalėdų eglutės istorija yra žinoma 
iš šv. Bonifaco, vokiečiu misi j o- 
nieriaus laikų, šv. Bonifacas Ka
lėdų simboliu parinkęs eglutę, am
žinai žaliuojantį medelį kaip am
žinybės simbolį. Kadangi šv. Boni
facas nebuvo vokietis, o taip pat 
neaišku ar jis buvo anglas, airis 
ar škotas, todėl šios tautos ginči
jasi dėl Kalėdų eglutės kilmės vie
tos.

Mažiau žinoma istorija apie dievo
tą vokietį ūkininką, kuris grįžda
mas po Bernelių mišių namo matė 
aksominiame dangaus fone dau
gybę žvaigždžių, lyg žvakučių pri
kabinėtų ant priešais jo esančio 
miško eglių. Vokietis buvęs taip 
sujaudintas šio taip gražaus vaiz
do ir bijodamasą kad negalės žo
džiais atpasakoti, nusipiovė vieną 
mažą eglutę, parsinešė ją namo ir 
pridegiojęs žvakučių aiškino namiš
kiams, kaip gražiai Kalėdų naktį 
atrodė miškas, apgaubtas*lviešiai 
spindinčių dangaus žvaigždžių. 
Miegoję vaikučiai nubodo ir pa
matė jų troboje žėrinčią eglutę; 
jiems tai labai patiko ir visa apy
linkė nuo to laiko Kalėdų vakarą 
savo kambarius puošdavo Kalėdų 
eglutėmis.

Kūčių vakarą uždegta lange 
žvakutė yra paprotys, surištas su 
tikėjimu, kad vaikelis Jėzus keliau
ja tą naktį per žemę ir laimina

Tarybos suvažiavime
Tai tikrai svarbūs, 

ir suvažiavimas, kaip . 
Krašto Bend r uomenės

tuo atveju, jei jis ruošiasi grįsti į , 
savo kraštą, jis gali tikėis ir tin- # 
kamo atpildo. 'Tad lietuvio visuo
menininko ateitis Australijoje ar 
bet kuriame kitame krašte nėra 
beviltiška. Atseit, jis kraunasi ka
pitalą ateičiai.

Dėl biurokratiškumo, suvažia
vimų ir lėšų taupymo, gaila, J. P. 
Kedys nieko konkretaus nepasiūlė. ; 
Gal būt, jis tai atliks pačiame Ben- ' 
druomenės 
Adelaidėje, 
klausimai, 
vyriausias
organas, galėtų kai kurias nege
roves pataisyti.

Atrodo, kad Bendruomenės Sta
tutas nors ir numato, nuo kurio 
skaičiaus narių renkamas Tarybos Si 
narys, bet,'‘atsižvelgiant į Austrą- 
lijos kontinento didumą ir sunku- Sg 
mus didesniam skaičiui susirinkti, # 
galima būtų bent per pusę suma- # 
žinti Tarybos narių skaičių, o tada?# 
ir pati našta jau pusiau paleng-4 | 
vėtų. Dėl to, kad nepakaks Tary- ; 
bos narių valdomiesiems organams 
sudaryti, netenka rūpintis, nes 
tuos organus ir ne, iš Tarybos $ 
narių galima išsirinkti, tik, žino- ,4 
ma, reikia iš anksto iš numatytųjų. # 
rinkti gauti ji^sTTflftimą. ' ' Ts

V. Rusa.

tuos namus, kur jis mato uždegtąja 
žvakutę jo gimimui pagerbti. H&SJ

Visi kalėdiniai papročiai bei tra- į 
dicijos remiasi broliškos meilės pa- 
grindų. Daug laimės džiaugsmo 
šventėse tiems, kurie myli savo ar- ■'j 
timą, blogis, nepasisekimas tiems, '•# 
kurie nesidalina su savo artimu 
tuo, ką jie turi.

SCENOVAIZDIS: Valkininkai.
- šventorius prie bažnyčios didžiųjų 

durų.. Pilna besimeldžiančių žmonių. 
Ant bažnyčios durų papėdės kuni
gas Malakauskas.

1
MALAKAUSKAS, MINIA 

Malakauskas
Raudokit, broliai Kristuje, iš gėdos.
Velionis kunigaikštis atsiskyrė 
Nilo mūsų, kaip pirmagimė auka. 
Už ką jis mirė? Už žmonių kvailybę. 
Už žvėrį pasislėpusį žmogaus 
Niekingoj dvasioj, už menkystą žemės! 
Pralietas kraujas spigina akis.
Rūstybė Viešpaties siaubingai niaukias. 
Ant kėlių, broliai, pulkim, kad žudikam 
Aukščiausias būtų gailestingas. Protą 
Grąžintų ir atleistų beprotybę, 
Kaip' Jo sūnus Golgotoje atleido.
Ne lūpom — širdimi sudėkim, broliai, 
Už vėlę Mykolo po “Tėve mūsų” . , .

(Minia suklaupusi meldžiasi. Ima 
gailiai skambinti laidotuvių varpas.

' IŠ bažnyčios išeina Jokūbas Sobie
skis)

2
A TIE PATYS, SOBIESKIS 

Sobieskis
Aš jau nebegaliu. Bijau, kad pats 
Nesukvailėčiau. Senis išsikraustė 
Iš proto.

Malakauskas
Pasistenk, kaip nors paguosti.

Sobieskis
Patsai, kad geras, pabandyk., Išsėmiau 
Lig dugno išmintį. Likau, kaip puodas, 
Laižytas šimto katinų.

M aląkauskas
Kantrybės,
Kantrybės, karalaiti.

Sobieskio
Man gana’. .

Malakauskas
Nėra, kas pavaduot tave galėtų.
Vįsi mes prislėgti. Visi pritrūkom

KAZIMIERAS SAPIEGA
KETVIRTOJO VEIKSMO FINALINIS PAVEIKSLAS

Paguodos ašarų. Išdžiūvo širdys.
Sobieskis

Kodėl gi aš turiu apaštalauti?
Nusprogo kas, užpumpino, nuspyrė, 
Kas gimė ar pasiuto, aš ir aš 
Turiu būt krikštatėvis ir graborius.

(Iš minios prasiskverbia Zaranka) 
3

TIE PATYS, ZARANKA 
Zaranka

Kada jūs baigsit? — Kunigaikščiai 
klausia.

Sobieskis
Tuojau, kai tik tave, brolel, nukeps. 

M a 1 a u s k a s 
Nepykdinkit žmonių.

Zaranka
Paklausti liepė.
Aš pats norėčiau juo greičiau namo
Ištrukti . . . Nemaniau, kad kitaip 

baigsis.
Taip nesmagu. Kad kur prasmegt 

galėtum . . .
Bet kunigaikščiai nusileist nenori, 
Oginskis, Vyšnioveckis — kaip velniai.

Sobieskis
O tu — taip paspira jų pastalėj? 

Malakauskas
Pranešk, kad aš prašiau tegu važiuoja 
Iš čia kur nors. Laidot negalima, 
Kol jie, pastoję kryžkelę, smurtauja.

Zaranka
Prašiau nuo ryto. Keikiau. Maldavau.
Manęs neklauso. Juokias. Ir dabar 
Nepaklausys.

Malakauskas
Sobieski, gal nueitum . . .

(Tolumoj pasigirsta būgnai ir girta 
daina)

Minia
Jei bajorai gert nustos, —

Kaip karalius begyvuos?
Ok, vai, kover, bim-bam-bam, 
Bus karaliui po galam.
Jei bajorai blaivūs bus, 
Dėl karaliaus kas bežus? 
Ok, vai, kover, bim-bam-bam,. 
Bus karaliui po galam.

Malakauskas 
Iš gėdos galima numirt. Eime. 

(Malakauskas su Zaranka nueina) 
4 

SOBIESKIS, MINIA 
Sobieskis 

(Nueinantiem, paskui — miniai) 
Varykit vienuolynan. Neklausys — 
Aš juos patsai įšventinsiu. Pakursiu 
Jiem tokią pirtį, kad pasidarys 
Bežiūrint karmelitai basakojai.

(Iš bažnyčios ateina Kazimieras Sa
piega, Elžbietos Oginskaitės lydi
mas)

5
TIE PATYS, KAZ. SAPIEGA, 

ELŽBIETA, MINIA
(Sapiega suvargęs, skausmo prislėg
tas senis, atrodo paliegęs, nabep- 
rimenąs karo vado. Jam pasirod
žius, besimeldžiančioje minioje šia-, 
mesys, lyg minia būtų Sapiegos 
pasižiūrėti, ne melstis, susirinkusi) 

Minios šlamantys balsai
— Žiūrėkit, etmonas! — Koks jis

sunykęs! —
— Atrodo, kaip pamišęs! — Vargšas

senis! ... —
— Reikės jis laidot su sūnum

drauge ... — 
-—Jis neištvers ! —- širdis vaitoja

veizint! ... — 
Sobieskis

(Sapiegai)

Balys Sruoga

Tamsu ir šalta. 
Atrodo,

Bažnyčioj, kaip grabe. 
Pakęsti žvakių negaliu. 
Ne žvakės, o numirėliai sustojo 
Ir smilksta pro pakaušį, kaip šventieji.

Elžbieta
Tikrai, čionai jaukiau. Saulelė šildo . . . 

Kaz. Sapiega
Teisybę pasakei, žmogus, kaip žvakė. 
Degi, liepsnoji . . . šildai ir švieti. 
Nepajunti, kaip jau tavęs nebėr. 
Nuodeguliukai knato kažkokie 
Ir kvapas vaško.

Elžbieta
Eisim, kunigaiėšti . . .

Kaz. Sapiega
Ne. Man nebėr kur eit. Bažnyčios durys— 
Pavargėlių ir elgetų vieta.

Elžbieta
Tu ketinai man būt kaip tikras tėvas. 
Kaip geras tėvas, paklausyk manęs. 
Eime paunksmėn. Vėjas tepaglosto . . .

Kaz. Sapiega
Aš — elgeta benamis. Be tėvynės — 
Kaip varpa, pamesta“ ant viešo kelio.
Jai vistiek pat: sumins dumblan provėžų, 
Vėjelis glostys, viesulas susuks
Ar rytmečio rasoj kas paskandins . . . 

Sobieskis
Ką apie rasą tu nusimanai?
Kapot bajoram galvas — tavo darbas. 

Elžbieta
Vandens tau, tėve, duosiu atsigerti . . . 

Kaz. Sapiega
(Miniai)

žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat?
Aš — etmonas didysis Lietuvos
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos,
Pagarsintas Europoj karo vadas,
Prieš jus, kaip vaikas, stoviu be kepurės, 
Nedrįsdamas akių pakelt i dangų.

Žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis, . 
Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu, 8 
Kad nesuspėsiu visko pasakyt, 
Ką man širdin tėvynė alpdama 
Golgotos kančiose priaimanavo. .

Elžbieta , ’ ? į
Nereikia, tėve.

Sobieskis 'S
ant mūsų.

K a z. Sapiega 
amžių nežvelgiau į jus,. #? 
būtute bedvasės viksvos.

Susimilk

Per visą
Tarytum
Buvau jum kurčias. Aklas jum buvau. 
Statydinau pilis ant smėlio. Liūnuos ■ 
Lipdžiau tvirtovę. Laimę — pragare . . 
Koks siaubas praregėt žiloj senatvėj, 
Kad visa, kam vargai, ką vargdams .

kūrei — 
Tuštuma!#^Beprasmiai klaikūs monai!

Sobieskis 
Sakiau, paseksi pavyzdžiu 
Kai nėr kur dingt — filozofuot geriausia. ''^

Kaz. Sapiega . -j# 
Vienuos bajoruos žmogų temačiau.
Pro juos žiūrėjau į laukus tėvynės, 
Kardais jų laimę Lietuvos kaliau. ‘ # 
Jie buvo putos ąsoty midaus, 
Išplovusios, tuščiavidurės, karčios 
Kurios uksnodamos užstoja sultis, ■ 
Kurias nupūsdamas sieki saldybės. .
Jie buvo putos bėgančioj srovėj, ,J&Į
Susiurbiančios puslėn šiukšles paviršiaus,J 
uždengiančios skaistybę gelmenų, ,.&į
Kur žydrasai atsimuša dangus. #

Elžbieta
žmonių perdaug ... Jie nesupras tavęs.

Sobieskis • ■
Pamokslininkas iš tavęs neblogas. ' \ 

Minios balsai -
— Dejuoja etmonas! — Gražiai jis

kalba! —
— Protingas senis! —■ Per vėlai

suprato! —
-----  Klausykite! — Kaip gaila jo! J 

Klausykit! —
■

•ų;

manuoju

2
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Prof. Kolupaila Australijos Lietuviams
Mieli mano Australijos broliai!

LKF Australijos apygardos 
kvietimas atsiųsti paskaitą, skirtą 
Australijoje gyvenantiems lietu
viams, didžiai mane nustebino. Pri
siminiau tuos niūrius DP stovy
klos laikus, kada ateities perspek
tyvos buvo beviltiškos. Rinktinių 
specialistų grupės vardu mėginau 
belstis į viso pasaulio šalių duris, 
kad įsileistų totalitarinio teroro 
aukas, kaip pageidaujamus imi
grantus. Deja, tų “pažadėtųjų 
žemių” valdovai pasirodė bešird
žiai: visi atsakė ciniškai, kad turį 
savų inteligentų, net egzotiškoji 
Pietų Afrika! Viena tik Austra
lija davė vilčių, žadėdama pasvar
styti klausimą ir paruošti planą 
D P imigracijai. Tremtinių tarpe 
imta domėtis tolimąja Australija. 
Bendro vargo bičiuliai Kempteno 
stovykloje paragino mane skaityti 
jiems apie Australiją, kur ir aš

Prof. dr. Steponas Kolupaila 
neseniai atšventė savo 60 metų 
amžiaus sukaktį. Mūsų Pastogės 
Redakcija sveikina didįjį Lietu
vos moksliniką šių sukaktuvių 
proga ir nuoširdžiai dėloja jam 
už jo gražius žodžius mums, 
Australijos lietuviams.

dar Lietuvoje sukūrę anekdotą apie 
didijį keliautoją prof. K. Pakštą 
— jis nėra buvęs Australijoje, su
prask, iš šešių kontinentų nebuvo 
aplankęs tik vieno, ir kaip tik ma
žiausio! Aš daug mažiau buvau 
matęs pasaulio, tad ir mano žinios 
apie Australiją buvo ir tebėra la
bai ribotos. Kiek teisingos buvo 
mano paskaitos apie Australiją, 
gali jums pasakyti tie jnano 
klausytojai, kurie “savo kailiu” pa
žino jūsų kontinentą.

,----  ..a._ ----------—..................   Dievo valia man buvo lemta pa
buvau pasiryžęs keliauti. Buvome j tekti į Didžiosios Demokratijos

Anglijos pulkininkas Hitlerio generolas
Prieš kurį laiką viename anglų, Paslaptis. Tik iš 

laikraštyje pasirodė nuotrauka diskretiško šaltinio, 
grupės medžiotojų. Juos išvardi-1 paties kaikuriuos 
nant, ten paminėtas ir pulkininkas yra žinoma vien 
Alexander Scotland. Bet jis ten1 schema, 
neatpažįstamas — jo veidas “nety- į . v «
čia” uždengtas rankos. Nes tai 
žmogus iš tų, kurie nesiduoda foto
grafuojami.

Visuomenė apie pulk. Scotland ' kihn73"angiarba’joras‘"isto'jo T vo- 
beveik nieko ir nežino. Bet savo kiečių kariuOTnenę. Kaip pavyz. 
metu jis porą dienų buvo Šurna-Į^įngas karys, jis greit avansavo ir

kažkurio nc- 
išdavusio jo 
pasisakymus, 

jo gyvenimo

j Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
l iš kadetų korpuso sveikatos sume- 
. timais pasitraukė vienas kariūnas. 
! Po kelių mėnesių vienas vokiškos

beveik nieko ir nežino. Bet savo : k-71.
metu jis porą dienų buvo Šurna-1 d™as k"“3> _ ________ _
lįstų minios centre ir vis dėlto iŠ niekas neanojo, kad tai Britų In-
jų išsprūdo, kaip ir atsirado ne
žinomais keliais. ....... .

Tai buvo Venecijoje, kai si»jun- 'traukė "i’r’ gi'jžo’į Angliją.” Kokii, 
gininkų teismas teisė feldmaršalą 
Kesselringą. Byla užsitęsė, advo-[ 
katai ir teismas nagrinėjo tūk-' 
stančius dokumentų, o žurnalistai 
snūduriavo ir kavinėse laiką leido. 
Bet staiga visi sujudo, kai liudy-l 
toju atvyko anglų pulk. Scotland. 
Jis pateikė visą eilę dokumentų, la
bai švelninančių Kesselringo pa
dėtį. Prokuroras su šypsena pak
lausė, o iš kur pulkininkas visa tai 
žinąs, kur jis gavęs tuos doku
mentus. A^akymas buvo pritren
kiančiai sensacingas: “Karo metu 
aš buvau vienos vokiečių divizijos 
Italijoje generolas ir priklausiau 
Kesselringo štabui”.

Žurnalistai šoko gaudyti pulki
ninką, bet retai kuriam pasisekė 
jį ir pamatyti. Kitą dieną jis vėl 
pasirodė teisme, o po to išnyko be 
pėdsakų. Žurnalistam nepasisekė 
jį net nufotografuoti, nes teisme 
buvo uždrausta, o kitur jo nesu
gavo.

Kas gi tai per asmenybė?

telligence Service agentas. 1919 
m. iš karinės tarnybos jis pasi-

į misiją Pirmojo Pasaulinio Karo 
: metu jis atliko, niekas nežino.
I 1935 m., kai Hitleris jau kūrė 
j armiją, Scotland vėl atsirado Vo
kietijoje ir pradėjo naują karinę 
karjerą. 1939 m. buvo pakeltas 
generalmajoru. J karo pabaigą jis 
pateko Kesselringo štaban ir kaip 
energingas karys buvo Įgavęs jo 
pasitikėjimo. Jis niekad, nebuvo 
Įtartas ir visiems tebėra paslaptis, 
kaip .jis galėjų perduoti reikalingas 
žinias britams. Bet jau yra paaiš
kėję, kad jis buvo priėjęs ir prie 
vokiečių atominių tyrinėjimų ir 
kad kaip tik pagal jo žinias kelis 
kartus buvo bombarduota Peene
muende. Karui pasibaigus jis suge
bėjo dingti be žinios, nekieno ne
pastebėtas, nei į belaisvių stovyklą 
nepatekęs ir štai vėl pasirodė 
anglų slaptosios tarnybos karinin
ko uniformoje. Bet jo dviguba 
rolė jau baigta. Naujosios Vokie
tijos generolu jam jau, be abejo, 
nebeteks būti. — Dr. C.

šalį, kur, štai, baigiu.ketvirtuosius 
jmetus bemokydamas amerikiečių 
jaunimą savo vandeninių mokslų. 

.1 Bet ir čia buvau gavęs kvietimą 
... į Australiją. Mat, mūsų gar
susis Notre Dame Universitetas, 
išlaikomas ir vadovaujamas šv. 
Kryžiaus kongregacijos, planavo 
steigti savo filialą Australijoje! 

, vėliau leidimas buvo atšauktas ir 
planas palaidotas.

Ką gi aš dabar galėčiau papasa- 
, koti jums apie Australiją? Apie 

jūsų gyvenimą žinau iš spaudos, iš 
laiškų: tą visą jūs gerai žinote, 

j Lygiai taip.pat jūs sekate mūsų 
spaudą ir esate neblogai informuoti 
apie mūsų gyvenimo gerąsias ir 
blogąsias puses: tuo jūsų nevar- 

’ ginsiu. Tiesą pasakius, nenustoju 
domėtis Australija ir dabar, bent 
gavo hidrologijos srityje. Rengiu 
plačią pasaulio upių debitų san
trauką, prireikė man žinių ir apie 
Australijos upes, o tos žinios pasi
rodė visai netikslios. Gerasis mano 
“ambasadorius” melbourniškis inž. 
K. Vanagas parūpino literatūros 
iš pirmųjų šaltinių, kuri man pa
dėjo susidaryti jūsų upių vaizdą. 
Gal jums bus įdomu palyginti Aus
tralijos upių vandeningumą su Lie
tuvos upėmis?

Didžiausia jūsų upė Murray ties 
Mildura turi vidutinį debitą 309 į 
m3 (see, kas labai artima Nemuno 
aukščiau Kauno debitui 300). 
Abudu didieji Murray intakai —- 
Darling ir Murrumbidgee, dar ir 
Goulburn, visi yra menkesni, kaip 
mūsų Neris. Todėl Murray ties 
žiotimis vos prilygsta Nemunui 
žemiau Kauno. Tų upių ilgiai im
pozantiški: Murray yra 2570 km, 
skaitant ligi Darlingo versmių net 
3660 km ilgumo, kai Nemunas te? 
siekia 937 km, su ilgiausiu intaku 
1017 km. Tačiau Murray su Dar- 
lingu nėra ilgiausia pasaulyje upė, 
kaip mano kai kurie australiačiai, 
netgi klaidingai sudėję abiejų upių 
ilgius, sudurdami jas galais, 2570 
ir 2830, iš viso, 5400 km. Nilas 
yra 6690 km, Amazonė 6270 km, 
Mississippi su Missouri 6240 km, 
Jangcekiang 5590 km ilgumo.
. Taigų Australija labai neturtin
ga vandeniu, ir hidrologija pas jus 
turi būti ypatingai-gerbiama. Kiek 
matau, jūsų valdžia rūpinasi van
dens ūkio problemomis. Tokių 
problemų turi daug ir J.A.V. Labai 
daug lėšų skiriama irigacijai, 
hidroelektrinėms, užtvankoms pot
vyniams reguliuoti ir vandeniui 
taupyti. Hidrologiniai tyrinėjimai 
vyksta nepaprastai plačiu mastu, 
miliardai leidžiami statybai. Kaip 
tik dabar prezidentas vyksta ati
daryti naują “Alkanojo arklio* — 

(Nukelta į 4 psl.)

y- ; Vy t. f žtb m k*al n i s.LIETUVA KELSIS PRIE NEMUNO *
Su nepaprastu malonumu, pasi: 

didžiavimu, net susigraudinimu iki 
ašarų, perskaičiau dr. Stepo Kolu
pailos kūrinį “Nemunas”.

Tokia paprasta, nuoširdžia kal
bu aprašyti Nemuną galėjo žmo
gus, kuris karštai myli savo kraš
tą. o ypatingai to krašto praeities 
didįjį liudininką — Nemuną. Kaip 
gerai prityręs gydytojas matuo
damas pulsą nustato žmogaus 
fizinį bei psichinį stovį, taip 
Stepas Kolupaila, matuodamas Ne
muno pulsą, nustato ne vien tik jo 
fizines savybes, bet ir dvasines.

Reikia skaudžiai apgailestauti, 
kad būdami Lietuvoje skubėjom 
lankyti užsienius, atidedami savo 
krašto pažinimą pasiaiškindami: 
“suspėsime”, o dabar su kartumu 
konstatuojam, kad nespėjom! . . . 
(Žinoma, toli gražu ne visi) ir 
kad visa tai ką pamatėm ir paty- 
rėm “sviete” — taip nyku, taip 
viskas svetima dvasiai. (Tik da
bar — tremty — mes pajuntam 
kad ir Liurdas, nors mums brangi 
šventovė, bet sielos žaizdoms gydy
ti neatstoja mažiausios Nemuno 
krantų versmelės.)

Lietuviais mes galime išlikti tik 
Nemuno versmių palaikomi. Be 
Lietuvos grūdo, be Lietuvos oro ir 
be Lietuvos versmių savo širdyje 
mes prarandame tuos kūno ir dva
sios elementus, kurie padaro inus 
lietuviais. Gera yra išlaikyti savo 
kalbą ir papročius svetur, bet to 
maža, kad išliktume lietuviais. 
(Jei norime jais likti — be sąlygų 
turime grįžti Lietuvon.)

Visi atėjūnai Lietuvoj gyvenda
mi jau trečioj kartoj pasidarytų 
lietuviais, ir visi lietuviai tremti
niai ar išeiviai trečioj kartoj taptų 
jau tikrais australais, amerikonais, 
prancūzais ar kt.

Prof. Kolupailos “Nemunas” ke
lia nepaprastai didelį norą grįžti 
Lietuvon, o tai ir yra, tautos gyvy
bės požiūriu, didžiausias tos kny
gos nuopelnas. Perskaitykite prof. 
Kolupailos “Nemuną”, ir jūsų mei
lė Lietuvai užsidegs nauja vilties 
ugnimi.

Prof Kolupaila “Nemuno” pra
tarmėj pasisako: "

“Norėjau surinkti ir apsaugoti 
ateičiai visą, ką apie Nemuną 
žinojau, kad busimieji Lietuvos 
hidrologai lengviau galėtų dirbti 
toliau mano pradėtąjį darbą”. 
Atrodo, lyg tai būta tos knygos 
pagrindinio tikslo. Ogi autorius, 
gal ir pats to nenujausdamas, savo 
šiuo kukliu veikalu apima visą 
mūsų tautos buvimo problemą. Aš 
turiu čia minty ne vien tik Lietu
vos fizinės energijos šaltinį, kuris 
be abejo yra mūsų materialinės

PROF. DR. STEPONO 
KOLUPAILOS • 

“NEMUNĄ” PASKAIČIUS 
(L. Kat. Spaudos D-jos leid., f

Chicago, 1950)"'

ateities pagrindas, bet lygiai taip 
pat ir dvasinę, fiziškai tuo tarpu 
neišmatuojamą, savybę. Mes esame 
gyvi.ne vien tik organinio maisto 
dėka. Kaip miršta žmonės iš skaus
mo, netekę savo artimiausių asme- 
nų-vaikų, žmonos, tėvų Ir pan., taip 
miršta, kaikąd ir tremtinys ne dėl 
maisto stokos, ne dėt ijepąkenčiąmo 
klimato, bet iš sielvarto, ilgėdama
sis Dubysos ar plačių laukų.

Prof. Kolupaila primena mums, 
kad jau XVI šmtm. apie Lietuvos 
Nemuną buvo sukurta ir atspaus
dinta ištisa poema lotynų kalba. 
Čia pat jis parodo mums ir tos 
knygos (1553) titulinį puslapį: “De 
Fluyio Memęle Lithuaniae . .

Prof. Kolupailos “Nemunas” yra 
mokslinių tyrimų davinių knyga 
apie Nemuną su kelionės Nemunu 
aprašymu, padavimais, istoriniais 
faktais, žmonių portretais ir auto
riaus asmeniškais išgyvenimais, 
aprašytais kartais tik keliais, žod
žiais, bet taip vaizdingais ir taip 
giliai prasmingais. Kartais -vienu 
dviem sakiniais nupiešiamas nepa
prastai įdomus paveikslas.

Taip psl. 130 skaitomė:“ “ . . . 
Labai įdomus pasivaikščiojimas 
Nemuno krantu aplink Alytaus kil
pą. Mėgdavau tokią ekskursiją, 
ypatingai rudeni, kai Nemuno pa
krančių miškai būdavo tokie mar
gi. Vienoje ekskursijoje mane ly
dėjo . . . kiaulė, kuri kaip šuo 
sekė mane visą dieną ir, matyt, 
paklydo ...”

Šiaip iš karto sakinys apie kiaulę 
gali atrodyti tik kaip komiškas 
ekskursijos epizodas. Tačiau to
kio epizodo tikrai nepasitaiko 
Nicoje.

O ar gali Nicos grožis prilygti 
Nemuno grožiui? . Tuo Ne* 
muno grožiu aną sykį džiaugėsi 
Lietuvos profesorius ir Lietuvos 
. . . kiaulė. Lietuvos elitas’-ir 
jos žemiausias sutvėrimas . .

Regiu: Aukštas Nemuno kran
tas apaugęs krūmokšniais. Beveik 
pačia briauna siauručiu takeliu 
matau iš lėto žygiuojanti aukštą 
vyrą su barzdele, kuris savo pas
tabiom akim stengiasi apimti* pla
čiausius Nemuno plotus, nudary
tus tokiom turtingom Lietuvos^ ru
dens spalvom. O Nemunas žalsvai 
melsva gyva juosta lyg “raskąžy- 
jasi” savo guoly, lyg savo judo; 
siais, kartais ramiais, iškilmingais, 
kartais verdančiais sukūriais, kar
tais "kubiais pabraukimais, norė-‘

tų įrodyti pVofešbrlui," kad auksinė 
gamta nemiršta, tik'žiėmbš pdilsMi 
teštruošia, kad 'vėliau {favašėrf iF 
vėl’ sužydėtų visu savo sfebuĘfihgfr 
grožitf.* Nemtrti3stfr profesorių^ LL 
jle 'abu bėhdrdūja? Viens kitam palfl- 
pasakoja,* vftms ' kitą paguodžia; 
Kiek' minčių,' ‘ kiek gerklių Kfėjty 
tada imrf bręsti profesoriaus 'gal-’ 
voje: ir kokia' ^rfež?l galinga 
jausmų banga sutvirtina \)r6T?sė- 
rraus*Viltis*. ’ Ir' Jis Žėngfa Nem’GHb 
bfiaund * tvirtais, 'ramtais ‘ ir '8idė;T 
liais žingsniai^. ' *’

Kartais atrodo lyg į>rę{.
los Neįnu/įo .aprašymuose ir (petį 
spalvų, Įr. tai akvaręlinių, ar’ rie
bių aliejinių, kad jo ap.rrašyįjiuosc 
tik pliki bespalviai apibūdinįnjąi, 
siluetai, tik geomėtrinės^ajjybrąizo^.

PsJ. 131:“/.^. vaga gili, ^rųvė 
srauni, vingiai švelnūs, a|)u 
tai statūs, krantai šlapi, veppta 
prie versmės . . -

Autorius nespalvina savo* .ge
tiškų apibrėžimų, nes . įo^ Jr . iĮįje^ei.- 
kia: kuris iš mūsų, inątįs j^emunąj 
galėtų nustatyti jam spalvą — Ne
muno spalva kas akimfrką, keičia 
amžinasis mūsų spalvų vąld^vaĄ 
—‘saulė. Nemunas kigkvienų mo
mentu yra žavus. Mesf matome, jj 
čia tremtyje kiekvleną^.tsąvo ąpąlj 
vomis^— spąlvomlp, kirtęs, 
nizuoja mūsų iBg^veninąams.ir pji5 
siminiįitamth ./’•’>*

Gyvu nuoširdžiu : Įęąlionės 
munu atpasakojimų prof. Kolupaila 
priminė mums jiuikąus Jfemjino 
vaizdus su jo versmėm, -upėntisi 
krantais ir rėvom, ?u jo gyventojų 
rūpesčiais, džiaugsmais ir - maldo- 
mis. . Kąip irs- viiųompt> pUnas 
jaunuolišku optimįąmo, mūsų-didy
sis mokslininkas.. _pxųf.. Kolupaila 
baigią savo įnygą šviąpią viltinMr 
tikėjimu j.Lietuvos rytpjų:

“ . . . Ateis laikai, grius-Siau
rumo ir. prievarta paremtos*despo
tijos, mūsų Lietuva- vėl 'bus laisva'. 
Mūsų Nemunas bus gražiai sdfvar* 
kytas. Didžiulės- užtvankos * su* 
varžys nuostolingus potvynius, •pi'-’ 
lengvins laivybą' vasatoš sausme* 
čiais ir aprūpins visą Šalį elektfds 
energija, žalius kranttiš įnoš JaU- 
kios sodybos strį&tyTlalįįlldil; 
švarūs ir kuttūfinįHnieflSff, jūngš 
dailūs tiltai, kurtuose nėlfelftls* įtai
sytą sprogdinimo kamerų' . ;•’? 
Ten,- kur seniau itejo prakaitu ne
laimingi vyliniukai fr' sielihtnkaf, 
linksmas jaunimas leis savtf lais
valaikį žaisdamas’ir spdftuodairfas.* 
Praeities-vargus jis ’prfsffiiinš'W 
skaitydamas'-mano knygą
(pSL 232.) ' '"* '
• Tfkifl IrdS.’ • "■*■ ‘ *'

K a z . Sapiega 
Kaip debesis gyvenimas nuščiuvo . . . 
Senatvėj praskleidžiau tuščias putas.
O, Viešpatie, atleisk žlibumą mano, 
O, nukankintoji tauta manoji, 
šventų smuikelių raudanti giria 
Priimk paklydusį nevertą sūnų, 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą . . .

(Atsiklaupia, pasilenkia kniūbsčias 
prie žemės)

Sobieskis
Tai jau perdaug. Nebuvo numatyta. 
Laikykis, seni.

Elžbieta
Tėve, tėve. Kelkis.

Minios balsai
— Žiūrėkit, etmonas ... — Sukniubęs

verkia. —
— Pamišo senis ... — Viešpatie,

numirs . . .—
— Negalima žiūrėt ... — Kaip gaila

senio! — 
(Minioje girdėti raudant) 

Elžbieta
(Glausdama, glostydama Sapiegą) 

O, tėvo, mielas. Neraudok. Laikykis. 
Laikykis, mylimas. Kaip nors gyvensim. 
Gyventi reikia, tėve. Aš padėsiu . . .

(Elzbietai beglaudžiant Sapiegą, 
minios gilumoje pasigirsta Mala
kausko ir Oginskio balsai — jų 
pačių dar nematyti) 

Malakausko balsas
Maldauju, kunigaikšti, neik.

Oginskio balsas 
Atstok.

Malakausko balsas 
Velionės tavo motinos vardu 
Maldauju: neik! žaizdų nebetaršyk!

Oginskio balsas 
Atstok. Kas man daryti, pats Žinau.

Malakausko balsas 
Pamišėliam bažnyčioj ne vieta.

Oginskio balsas

Tu kelią man pastosi? Traukis! Lauk! 
Minios balsai

— žiūrėkite. — Oginskis pasirodė. —
— Jis stumia kunigą! — Neduokit!

— Jėzau! —
— Pagalbos kunigui! — žvėris 

laukinis! —
(Ateina Malakauskas, taisydamas 
suglamžytus drabužius, paskui jį 
Oginskis)

6
TIE PATYS, MALAKAUSKAS, 

OGINSKIS 
Sobieskis

Kur, kunige, dingai? Palikęs vienas 
Su etmonu pražūsiu, kaip muselė.

Oginskis 
Elžbiet, ištvirkėle, kur tu draikais? 
Pametus jauną, seną pagavai? 
Tuojau namo, kol nepakėliau rankosI 

Elžbieta
Tavęs, rūstusis pone, nepažįstu. 

Oginskis
Ką? Kaip? Duktė nebepažįsta tėvo? 

Elžbieta
Aš tau nebe duktė. Tu man ne tėvas. 

Oginskis
Elžbieta, nekvailiok.

Elžbieta
(Glaudžias prie Sapiegos) 

štai, mano tėvas.
Be jo aš nieko neturiu pasaulyj.

Oginskis
(Sumišęs, dairosi po minią) 

Ką sako ji? Atsižadės ji tėvo? 
Tu neverta ištarti tėvo vardą! 
Tave prakeikt — perdaug garbės tau 

būtų!
Pasturlaka dryža! Niekeiva gimus, 
Vergų vergam laižysi kojų purvą 
Ir rimbą, plakantį tave, bučiuosi! 

Kaz. Sapiega 
Išalkus giltinė dantim kalena.
Kaip motinėlė miršta Lietuva, 
Užtrokšdama skausmuos. Dar gyvos

kančios, 
O jau į šermenis šakalai renkas.

• Ogi nsk is 
Patsai tu giltinė. Tu pats šakalas. 
Prisilakei taurių bajorų kraujo, 
Mokėjai gert, mokėk ir pagiriot! 
O jei dar merginas kvailas viliosi, 
Į vieną duobę gulsi su sūnum!

Malakauskas
Už ką taip nubaudė tave Aukščiausias, 
Kad atėmė tau sąžinę ir protą?

Sobieskis
Žinai, Oginski, — gulk graban geruoju. 
Sunku gabalėlius bus man surankiot, 
Kad pakratys tave minia be šakių.

(Purtydamas Oginskį už apykaklės, 
kreipias- į minią)

Kur pakabinti šį galvažudėlį?
Ogi n sk i s 

šalin, pasiutėli!
Sobieskis

Geriau žegnokis, 
šakalo seilių bliaukianti putelė!

Minios balsai
— Pąkart begėdį! — Budelį ant

kryžiaus! —
— Prikalt prie kryžiaus! — Plūkią po

kaklu! —
— Neleiskit bėgt! — Te nuodėmes

atpirks! —
— Pakart žudiką — Budelis! —

Begėdis! 
(Minia, grūmojusi Oginskiui, nuty
la, Sapiegai pradėjus kalbėti) 

Kaz. Sapiega 
Nelieskit jo. Neleiskit jam numirti. 
Te nemaria klajojančia dvasia 
Dejuos viršūnėj liepų, langines 
Vidunaktį klabens, staugs kamine, 
Kaip pabaisa, prie vieškelėlių dūsaus, 
Sodely vyšnių gegule raudos, 
Tėvažudžių likimą keikdama.

Malakauskas 
Suklaupkim, broliai, prie tėvynės kapo,

Kad miegu ji ne amžinu užmigtųI 
Kaz. Sapiega 

Ne, ne. Bajorų mirė Lietuva, 
Ne mūsų. Ji, žiemos iškentus šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš. 
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, 
Iš gelmenų sugaus gyvybę tokią, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbos šlaitai 1 
I Lietuvą žiemuojančią einu. 
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia skambėsiu,
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis.

Malakauskas
Bajorų mirė Lietuva. ■r **

Sobieskis
(Oginskiui)

Jei taip,
Tai mudviem nėr kas veikt daugiau

Čionai. 
Elžbieta

Nurimki, tėve. Pasilsėt eime.
Kaz. Sapiega

Eime, dukrel, eime, širdžių pašildyt.’ 
Eime žmonėm į Širdį vilčių sėt.
Kartot, kaip maldą, vardą Lietuvos.

Malakauskas 
Telaimina Aukščiausias tavo žygį.

(Klaupiasi. Jį pasekdama klaupiasi 
ir minia. Pro suklaupusią minią, it 
mirusių šešėliai, išslenka Oginskis, 
Sobieskio vedamas. Malakauskui 
vadovaujant, minia bendru choru 
meldžiasi) .

Ml'ni'a

Kaip motinėlė vargana,
Vaikų savųjų skriaudžiama,
Paliego Lietuva sena. • '

r ‘
žiemos ptailgusi naktis r - ' •
Vaikų vaikam tepasakys:'
Bajorai — Lietuvos mirtis.

—--------------' .-t.-c ••

šaka, atskilus nuo tąutąa,^ *•
Klaikiam vaitojimą žiępios ..
Pradings, kaip vėjas.įe žiniose tr

z.- *: -r.,
Palikę be vąjjų jjepi,. i
Jėgų pra*apižįn,ų-4)ilriį ;
Pakilsim audrą nešįM^ . . .■

Užgrūdinkim j^gas skauęnjuoą 
Gcgužią sodais atlingįips — j ..... 
Mum, Tėviškėlę išyaduos. -

.. BALTUOS';’?^:
tlpvauu knygos lentynoms «•

. . Jieva ŠinionąityU.*fJ
,;a-'sTVJV ŠIMONIŲ LIKIMĄ^, — v-

Mažosios Lietuvos buities romta*
nas. Trečioji laida.- Išleido‘Knygą 
Leidykla BALTIJA, 168 Concortb' 
Avė., Toronto; OnU, ’ Canada,' f. 
spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
Vršelis ir vinetės dailininko Alto-: 
no Bielskio. Tiražas »—• 1060 
egzemplioriui 437- tsL; kainar 3.6V • 
dol. •* ■ -• **'*"•• ‘7

. -šiuo kapitaliniu veikalu Jieva* 
Simonaitytė 1935 m. laimėjo mūsų* 
pirmąją valstybinę literatūros pre-*

. miją ir po ’Kristijorfo ’Dortehdčfd 
pati pirmoji -praturthfb’ mūsų 
literatūrą- tokiu didžios ■meninės- 
vertės -kūriniu, vaizduojančiu Ma; ’r' * 
žosios Lietuvos lietuviu gyvėnimąf;r!’ 
vargus, ir Jcow: už ęavb' ieiseš,*. 
Knyga įdomi <rajti.Ypač >jl • 
mums, mielą, šiaądi^n, ką| *
sipt• Lietuvop.problema tampa'ta«>-

f tautine, ir. šiuo a|žv|lgiu BAĮLTI-
JOS »patarnavimas *• takaltef&BF*'-* 
mūsų visuomenei nėra atsitiktinis.
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KAIP PRADĖJO, TAIP IR UŽBAIGĖ PROF. KOLUPAILA AUSTRALUOS LIETUVIAMS
šių metų gegužio IK d. Mel

bourne tuomet formaliai dar tebe
veikęs Karaliaus Mindaugo In
stitutas pradėjo savo 1952 metų 
paskaitų ciklą šio instituto direk
toriaus P. V. Raulinaičio paskaita 
“Mūsų Valstybės Konstitucija”, 
gi lapkričio 30 d. paskaitų ciklą 
baigė S. Balčiūno paskaita “Trem
tinys Lietuvos išlaisvinimo darbe”.

Šios dvi 'paskaitos, įžanginė ir 
baigmini, kaip tokios, suteikė 
mums progą suprasti šį institutą, 
nes jos ryškiai ir vaizdingai nuš
vietė šio instituto veidą.

įžanginė P. V. Raulinaičio 
skaityta paskaita buvo atspausdin
ta ano meto Mūsų Pastogės 168- 
174 numeriuose. Kalbėdamas apie 
šią paskaitą, turiu pridurti, kad 
daug ko, ką esu girdėjęs tos pas
kaitos beklausydamas, buvo neiš
spausdinta, gi kas buvo išspaus
dinta, tai nevisa buvo pasakyta 
paskaitą skaitant.

Neliesiu šios pakaitos visumoje, 
nes tai būtų per platu ir gal dau
gumai skaitytojų, dėl paties klau
simo specifiškumo, būtų neįdomu 
klausyti teisinių normų dėstymo
ar jų interpretavimo. Tačiau nega
lima tylomis praeiti pro tas pas
kaitos vietas, kurios nieko bendra 
neturi su tema, o yra grynai gru
piniai momentai. Taip pat ne
darysiu jokių sugestijų nei veiku
sių, nei veikiančios konstitucijos 
atžvilgiu, nes laikau tai nereika
linga. Pasitenkinsiu faktų konsta
tavimu.

Žinome, kad paskutinioji mūsų 
valstybės konstitucija priimti 
1938 metais ir Ji iki šiol veikia. Ir 
VLIKas 1944 m. vasario 16 d. Vil
niuje, paskelbtoj tautai deklaraci
joj, be kitų reikalų, sako — “Lie
tuvą iš okupacijos išlaisvinus ir 
toliau veikia 1938 metų Lietuvos 
Konstitucija, kol ji teisėtu keliu 
bus atitinkamai pakeista”. Gi p. 
Raūlinaitis to nenori pripažinti ir 
nurodo, kad kitos konstitucijos, 
kurios buvo priimtos po 1922 metų 
konstitucijos, niekada nebuvo ir 
nėra privalomos. Tad ir tebevei
kianti 1938 metų konstitucija 
nėra privaloma įr šios konstituci
jos '“pagarbai” ją minėdamas rašo 
kabutėse.

Jis teigia — “Visi Lietuvos 
vyriausybės, atmetusios kalbamą 
1922 metų konstituciją, išleisti 
įstatymai ar tarptautiniai susi
tarimai, kurie turėjo būti seimo 
tvirtinami, kaip antai: taikos 
sutartys, valstybės teritorijos įgi
jimo, išsižadėjimo ar perleidimo 
sutartys, prekybos sutartys, užsie
nio paskolos, sutartys, kurios dali
nai ar visai naikina ar pakeičia 
esamus įstatymus ir daug panašių

susitarimų, neturi jokios teisinės 
galios Ir neprivalomos, o taip pat 
neįpareigoja tautos kaip vidaus 
krašto valdymo reikaluose, taip ir 
santykiuose su kitomis valsty
bėmis” (M.P. Nr. 173).

Nuo 1928 metų negalioja 1922 
metų konstitucija, nes tais metais 
priimta nauja konstitucija, kuri 
1938 metų konstitucija pakeista. 
Neveikiant 1922 metų konstituci
jai iki bolševikų okupacijos praėjo 
12 metų. Per tuos metus daug 
įstatymų pakeista, papildyta ir 
naujų išleista ir jie, anot p. Rau
linaičio, neturi jokios teisinės 
galios. Jei sakoma, kad tie įstaty
mai neturi teisinės galios tai, kon
sekventiška išvada, ir tų įstatymų, 
tvarkiusių kurią nors gyvenimo 
sritį, padariniai neturi taip pat 
teisinės galios. Išeitų, kad, pav., 
įsigyti mokslo pažymėjimai ar 
diplomai, įgytos profesijos ir t.t. 
yra beverčiai dalykai ir turimi 
dokumentai negalioja. (Galima 
būtų nurodyti visą eilę pavyzdžių 
iš įvairių gyvenimo sričių).

Su pasitenkinimu skaitėme mūsų 
spaudoje žinią, kad Kanada Lietu-
vos inžinieriams pripažino lygias 
teises su vietiniais inžinieriais. 
Dažnai apgailestaudami pakalbam, 
kad daug kraštų nepripažįsta mūsų 
inžinieriams, gydytojams ir kit. 
diplomų ir nesuteikia praktikos 
teisių, nors manome, kad jie turi 
nemenkesnes kvalifikacijas kaip 
vietiniai. Tad be reikalo skund
žiamės, nes mes patys sau to 
nenorim pripažinti ir vien dėlto, 
kad šios teisės įgytos įstatymais, 
išleistais ne tai konstitucijai vei
kiant, kuri man patinka.

Iš tarptautinių susitarimų, kaip 
charakteringesnius tenka suminėti 
valstybės teritorijos išsižadėjimo 
ar perleidimo susitarimus, kaip 
pav., Klaipėdos Krašto perleidimas 
Vokietijai, šis susitarimas ir pas
kaitoje buvo paliestas.

Vienas pagrindinių teisės dėsnių, 
sutartis, ar ji būtų sudaryta tarp 
privačių asmenų ar tarp valsty
bių, negalioja, jei viena iš susi- 
tariusių šalių ją sudarė nelaisva 
valia, kitaip tariant, prievartai 
Lietuva/1939 m. susitarimu su Vo
kietija perleido jai Klaipėdos Kraš
tą. žinome, kad šis susitarimas 
Lietuvai buvo padiktuotas ir to
dėl savaime suprantama, jis Lietu
vai neprivalomas ir negaliojantis. 
Tačiau p. Raūlinaitis šį momentą 
nutylėjo ir teigia, jog susitarimas 
negalioja dėlto, kad Lietuvos 
vyriausybė atmetė 1922 metų kon
stituciją. O jei tuo metu, kai šis 
susitarimas Lietuvai buvo padik
tuotas, būtų veikusi 1922 metų 
konstitucija tai tada, pagal p. Rau

linaiti šis susitarimas galiotų ir 
būtąį privalomas. Klaipėdos Kraš
to, .perleidimas yra skaudus daly
kas visiems lietuviams. Šio susi
tarimo sudarymas ir jo “galioji
mas” nepriklausė nei nuo konstitu
cijos, kokia tuo metu būtų beveikusi, 
nei nuo vyriausybės, kokia bebūtų 
buvusi, o nuo mūsų kaimyno gro- 
boniškų užmačių ir jo jėgos.

Toliau, girdi — “Lietuvos Val
stybės konstitucija nenustatė Res
publikos Prezidentui teisės pasi
skirti įpėdinį arbo nuolatinį pava
duotoją, jam negalint eiti pareigų 
ar mirus”. Netiesioginiai iškėlė p. 
Lozoraičio turimus vadinamuosius 
Kybartų aktus ir juos ta prasme 
nusakė. Nieks neteigia, kad mūsų 
konstitucija tokią teisę suteikia 
prezidentui. Kai įvyko Lietuvos 
okultacija buvo imtasi visų priemo
nių mūsų Valstybės tęstinumui iš
laikyti tarptautinėje plotmėje. 
Taip reikia šį reikalą vertinti ir 
nedora jį kitaip kraipyti.

Negana to, p. Raūlinaitis pas
kaitos metu įžeidė prezidentą A. 
Smetoną. Klausytojų dėl šio įžei
dimo buvo reaguota. Prisimename

Hungry Horse — užtvanką. Jau 
įvykdyta daug drąsių sumanymų, 
pastatyta milžiniškų užtvankų, 
kurių tdris pralenkė piramides. Los 
Angeles miestas Califomijoje 
gauna vandenį iš Colorado upės 
390 km ilgumo kanalu, tame skai
čiuje 148 km tunelių pramuštų per 
kalnus; tuo kanalu teka tiek van
dens, kiek mūsų Šventojoje! Nę- 
senai Denvero miestas gavo van
denį iš Colorado aukštupio, iš ana
pus kalnų. Ateityje, atrodo, visų

tuos keletą Venecuelos lietuvių, 
kurie sudėjo nemažą pinigų sumą, 
mūsų Valstybės buvusių trijų, jau 
mirusių, prezidentų pagerbimui ir 
ją paskyrė literatūros premijai, 
kuri suteikta Australijoje gyvenan
čiam rašytojui Pulgiui Andriušiui. 
Tarsi, lyg atsidėkodamas tiems 
vyrams ir šiam kilniam tikslui iŠ 
tos pačios Australijos sviedė įžei
dimą vienam iš tų prezidentų.

Pagaliau, dar prieš šios paskai
tos skaitymą* p. Raūlinaitis M.P. 
Nr. 153 patalpino straipsnį “Val
stybės Konstitucijos sukaktis”, ku
riame piršo mūsų bendruomenei 
Australijoj kas metai, su tam tik
romis iškilmėmis, minėti 1922 metų 
konstituciją, kaip nuolatinę Lietu
vos Valstybės konstituciją. Tačiau 
bendruomenė į šį reikalą kitaip 
pažiurėjo nei p. Raūlinaitis.

Gi to instituto paskaitų ciklo 
baigminėje paskaitoje S. Balčiūnas 
kalbėjo išimtinai apie VLIKą. Sa
viškai nupasakojęs VLIKo įstorijąK 
metė keletą užmetimų tautinin- 

fkams, va^stieČjams - liaudininkams 
jr socialdemokratams. O buvusiai 
kadaise VLIKe lietuvių nacio
nalistų partijai paleido saują 
koliojimų ir plūdimų. Paglostytas 
liko tik krikščionių demokratų blo
kas.

Teko iš p. Balčiūno išgirsti to
kių pasakymų: VLIKo reformos 
siekia laicistinis blokas: tautinin
kai, valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai ; kas reikalauja 
VLIKo reformos, tas kasasi po 
Lietuvos valstybės ir lietuvių tau-

tos pamatais; jie demagogiškai ir 
propagandiniais tikslais reikalauja 
Mažosios Lietuvos atsovą įsilei
sti VLIKan; spaudoje ir su
sirinkimuose netrukdykime VLI- 
Kui; buvęs kadai VLIKe na
cionalistų partijos atstovas S. 
Vykintas yra išdavikas, judošius 
ir pan. Paskaitininkas S. Balčiū
nas ta pačia proga užsipuolė ir 
Mūsų Pastogę, kad ji spausdinanti 
Vykinto straipsnius (S. Vykinto 
informacija M.P. 185 nr.).

Po S. Balčiūno paskaitos buvo 
paklausimų. Vieni davė konkre
čius klausimus, bet į juos buvo 
miglotai atsakyta. Kiti savo klau
simais išreiškė ir savo pastabas, 
nurodydami, kad paskaita buvo 
pateikta per savos partijos akinius. 
Gana charakteringą pastabą pa
darė vienas šio instituto narių, 
pareikšdamas, kad tokia paskaita 
institutui netinka, nes ji yra poli
tinė, ir kad jis anksčiau buvęs abe
jingas dėl Mažosios Lietuvos at
stovo įsileidimo į VLIKą, gi ši 
paskaita jį įtikinusi, kad toksai 
atstovas turi būti VLIKe. Vyk
stant paklausimams ir pastaboms 
įsiterpė šio instituto direktorius 
Raūlinaitis, kuris pareiškė, kad 
užteks paklausimų, gi tuo paskaita 
ir buvo baigta.

Šia proga prisimena “Australi
jos Lietuvyje” (22 nr., 1952.11.8.) 
tilpęs straipsnis “Partijų Vaiduo
klių Beieškant”, kuriame jo auto
rius, pasirašęs M.M., kalbėdamas 
apie šį institutą, pateikė tokį 
klausimą: “Tik neaišku, į kokios 
partijos programą tas nelaimingas 
inj^tutas buyo įtrauktas ir kokiai 
partijai jis • nepriimtinas? Būtų 
gera, jeigu kai kurie lietuviškų 
partijų žinovai tremtyje pasisa
kytų”.

I šį klausimą to straipsnio au
toriui M.M. atsakė patys šio in
stituto nariai čia paminėtomis 
dviem savo paskaitomis; ir ne šiaip 
sau eiliniai nariai, bet to instituto 
vadovybės žmonės. Vargu, ar kuris 

i iš pašalinių žmonių būtų galėjęs į 
aną klausimą geriau atsakytL 

1 J . V a 1 y s .

(Atkelta iš 3 psl.) 
didžiųjų upių vanduo bus grąžina
mas atgal į baseiną irigacijai iri 
vandentiekiams. Dar nesiryžtama | 
pradėti rengti didžiausį pasaulyje 
vandens kelią į Didžiuosius ežerus, 
sutvarkant Šv. Lauryno upę: 
okeaniniai laivai galės plaukti 
gilyn į kontinentą 4320 km, įskai
tant ežerus. Tokie Amerikos 
didmiesčiai, kaip Chincago, Detroit, 
Cleveland, Toronto, pasidarytų 
jūros uostai. Tam didingam su
manymui priešinasi New Yorko 
finansinės sferos, bijodamos kon
kurencijos esamiems uostams ir 
geležinkeliams.

Daug dėmesio skiriama vandens 
problemoms ir anapus geležinės 
uždangos: statomos užtvankos, 
kasami irigacijos kanalai, neseniai 
atidarytas Volgos-Dono kanalas, 
leidžiąs Volgos laivams plaukti j 
Juodąją jūrą, svajojama apie pa
naudojimą Sibiro upių Turkestano 
dykumų irigacijai, dirvos erozijai 
sulaikyti sodinamos apsauginių 
miškų juostos. Skirtumas tas, kad 
visa daroma, kaip faraonų laikais 
vergų prakaitu ir ašaromis. Ką 
pas mus atlieka mašinos ir laisvi 
darbininkai, apmokami aukščiau
siomis pasaulyje algomis, už kurias 
jiems prieinamas nepalyginamas 
mieščioniško gyvenimo komfortas 
(nuosavi namai, automobiliai, tele
vizija, šaldytuvai, karštas vanduo 
dieną-naktį, pilnos prekių krau
tuvės be jokių kortelių ar normų, 
privalomas pradžios ir nemokamas 
gimnazijos mokslas), tą atlieka per 
prievartą pavergtos Rusijos ir jos 
okupuotų šalių nelaimingosios tad- 
tos. Toji vergija yra ypatingai tuo 
baisi, kad kankinamieji pasmerk
tieji negali skųstis ar keikti savo 
kankintojus, jie privalo dievinti 
vyriausi budeli, kaip “Ave, Cae
sar, morituri te salutant” — svei
kas, Cezariau, tave sveikina mir- 
siantieji ... To negalima pava
dinti kitaip, kaip dvidešimtojo 
šimtmečio gėda!

Viena negaliu atsistebėti, kaip 
’sekasi Sovietams mulkinti pasaulį. 
Čia, laisvojoje šalyje, visur su
tinki sočių ir turtingų žmonių, 
kurie viešai ar slapiai sąve la^ko 
'komunistais. Suprantu, kada Sta
lino vergai ir ubagai svajoja apie 
laisvę ir duoną, ko jie neturi. Bet 
kas norėtų laisva valia pasirinkti 
skurdą, badą, kalėjimą ir šlykštų 
visuotinį melą? Tas melas ir yra 
pagrindas, ant kurio laikosi So
vietų režimas. . Jokio komunizmo, 
jokių idėjų tenai nebėra, ten vie
špatauja žiauri viduramžių despo
tija, bet pasaulio durneliams mul
kinti mokama pasirinkti iškabas ir 
šūkius. Turėjau progos pastudi
juoti naują Ddžiosios Sovietų En

ciklopedijos laidą Nebuvau matęs 
savo gyvenime daugiau ciniško lei
dinio. Kiekviename puslapyje ligi 
įkyrumo tik Stalinas ir Stalinas, J 
vis liokajiškai cituojami Ir karto
jami jo “šventieji” žodžiai: tokių 
tuščių ir melagingų pagirų popie
riuje dar niekad nebuvo spausdin
ta. Kas buvo, pvz., žymiausias as
muo Didžiosios Britanijos istori
joje? Karalienė Viktorija paminėta 
1 kartą, “karo kurstytojas” Chur
chill net 5 kart, paskutiniai kara
liai visai praleisti, užtat Marksas 
figūruoja 18 kartų, Leninas 20 
kartų, o Stalinas, niekad Britani
jos nematęs, nemažiau kaip 23 
kart! Galite tai vadinti pamišimo kr 
rekordu. Taip parašyta visa enci- į
klopedija, popierius viską išlaiko. v
Baisu ne tas: tie pamišėliai karto
ja melus, budeliai verčia kartoti 
visus pavergtuosius, nuodai pra
siskverbia net užsienin, ir čia at
siranda naivių lengvatikių, kurie 
tą melą priima už gryną pinigą. •

Kam aš jums apie tą šlamštą 
rašau? Mat, mane kartais sąžinė 
graužia, kam palikau savo mielą 
kraštą, kur aš dar galėjau būti 
naudingas, ir kur jūs visi, mano 
broliai tremtyje, būtumėt naudingi 
visuomenės nariai ii tautos tarnai. 
Mums sunku priaugti svetimoje 
šalyje, mes dažnai jaučiamės 
skriaudžiami, nepatenkinti, kiti nuo 
šeimų atskirti. Bet mūsų čia var
gai yra nepalyginamai mažesni, 
kaip mūsų brolių Tėvynėje, o ypač 
Sibire, Turkestane ir prie didžių- 
jų kanalų statybos, žiauriausiais 
carizmo siautėjimo laikais buvo J < 
galima su saviškiais susirašinėti, 
pinigus siųsti, buvo galima emi- ‘ 
gruoti, o dabar?

Visos despotijos žuvo, kartais 
nuo savų tarnų rankos, žus ir &
bjauriausia istorijoje, Markso įk- ;
vėpta, Lenino pamėginta ir Sta- <
lino įbrukta. Kai žlugs ar bus nu- j
versta tironija, galėsime ir mes 
grįžti į miela Nemuno šalį gydyti 
žaizdas ir kelti kultūrą. Tada mes, 
tremtiniai, laikysime savo ištiki- S 
mybės Tėvynei egzaminą: ar tik 
ne jūs, Australijos broliai, būsite s 
pirmieji, kad ir tolimieji? Ar mūsų . 
dabartiniai vargai ne tam Likimo'' « 
skirami, kad per greit nepritaptu- S 
mėm prie svetimos ženės?

Būkit pasveikinti, mieli br.oliai, 
jūsų tolimoje kengūrų žemėje. At- j 
leiskit, kad neradau temos užsaky
tai paskaitai parašyti. Mielai 
aplankyčiau jus, kad nebūtų taip 
toli. Pas jus dabar gražus pava
saris, o pas mus krinta geltoni la
pai. Pradedame rudens semestrą 
. . . Ligi pasimatymo,

Nuoširdžiai Jūsų
Steponas Kolupaila.

Aš niekumet nemokiausi sudau
žti kulnimis. Nedalyvavau moksluo
se, kas vadinama karo menu. Bet 
aš nuodugniai įsigilinau ir išstu
dijavau kario sąvoką.

Sekantis karas bus taip skirtin
gas nuo visa tai, ką generolai šian
dien įsivaizduoja, kad daugis iš jų 
tol nesužinos kur besirandą, kol jie 
nepamatys, kad priešas jau yra 
užpakalyj jų linijų. Ir jei aš teisin
gai sprendžiu, daugelis jų pabus 
klaidingoje fronto pusėje Jie bus 
pagauti klasta. Duokite man tūks
tantį vyrųjcuriuos jūs galite pra
rasti per vieną valandą puldami 
kurią nors nereikšmingą kalvąjr 
duokite man karo metu laisvas ran
kas — niekas neišliks saugus. Ką gi 
reikštų tūkstanties vyrų netekimas, 
palyginus su kariuomenės vado pag
robimu kartu su pustuziniu jo šta
bo karininkų ir visais jų turimais 
pranešimais-žiniomis ?

Aš turiu truputį patyrimo pa
grobimo darbe. Aš įrodžiau galimy
bes ir žinau, kad šią pamoką be ki
tų puikai atmintinai išmoko ir ru
sai. Sekantį kartą joks karalius ar 
prezidentas nebegalės saugiai mie
goti, nepaisant kur jis bebūtų pas
lėptas.

Tačiau tai dar ne viskas. Vienas 
vyras art,-kaip aš tuoj pavaizduo
siu, viena moteris, nesibijanti mir
ties, gali daugiau suteikti svarbiam 
punktui nuostolių, kaip tūkstanties 
bombonešių puolimas, kurio metu 
gali žūti keli šimtai lakūnų.

Sekančiame kare gali atsitikti 
taip, kad į armijas įsibraus jų uni
formomis priešo batalijonai, o tai 
tose armijose sukels paniką ir są- 
mišį. O sęmišis yra kariniu požiūriu 
lengviausiai pasėjamas ir der-

SKORZENY- LEGENDARIES KARYS
PASAULIO UŽSIENIO ŽURNALISTŲ ATAKUOJAMAS, VIENAM JŲ — 

CHARLES FOOLEY PAGARSĖJĘS PASKUTINIOJO KARO EIGOJE MUSOLINIO 
IŠLAISVINIMU HITLERIO; SMOGIKŲ LEITENANTAS OTTO SKORZENY 
PASIPASAKOJO APIE SAVO ŽYGIUS IR SAVOTIŠKĄ PAŽIŪRĄ J KARO 
VEDIMO REIKALUS.

lingiausiai nuimamas derlius. Tokiu 
atveju kareiviai žūsta be įsakymų 
ir dar daugiau — be pasipriešinimo 
šūvių. Žmonės, su kuriais aš susi
dūriau, laiko mane Įkūnytu galva
žudžiu, skleidžiančiu smurtą ir 
kraujo praliejimą. Iš tikrųjų gi, žu
dymo atžvilgiu aš laikydavausi did
žiausios ekonomijos ir niekumet 
pirmas nepaleisdavau šūvio. Tai 
yra mano paslaptis.

Taikos metais aš buvau laimin
gas ir patenkintas inžinieriaus pro
fesijos darbe. Ligi karo pradžios 
nebuvau palietęs ginklo, šiandie 
aš vėl bandau pasivyti aną savo gy
venimą, kuri buvau apleidęs.

Aš buvau Olandijoje leitenantu, 
kai Hitleris planavo įsiveržti į 
Angliją. Jie turėjo paruoštyje 30- 
ties tonų tankus, bet jie nemokėjo, 
kaip juos suvaryti į laivus. Aš 
padariau rampos projektą. Sura
dau olandų fabriką, kuris tokią 
rampą pagamino. Darbininkai 
buvo paniurę. Užuot švaistęsis su 
revolveriu, daviau jiems degtinės 
ir šokolado. Mes dirbome kiaurą 
naktį. Ryto metą aš nuvairavau 
pirmąjį tanką per mano pagamintą 
rampą į laivą. Kaip matote, tai 
nėra pasigyrimas, kad aš pra
dėjau įsitraukti į karo reikalus. Po

to koviausi Rusijoje ir Jugoslavi
joje. Pasidariau staigmenų or
ganizavimo specialistu.

Ir atsitiko taip, kad aš buvau 
pakviestas į vyriausią SS ginklų 
štabą, kur man buvo pavesta vado
vauti ypatingai tarnybai. Buvau 
patenkintas ir man atsivėrė tary
tum naujas pasaulis.

Savo vyriausią būstinę įsirengiau 
viename medžiotojų trobesyje ne
toli Berlyno. Karo belaisviai ir 
dvilinki agentai, žmonės, kurie 
karo metu tarnauja abiem pusėm, 
papasakojo mums apie puikias 
britų paruošimo mokyklas.

Britų lėktuvai, kurie kasnakt 
skrisdavo viršum kontinento nu
mesti sprogstamų medžiagų ir 
radijo aparatų savo agentams, pa
dėdavo mums išspręsti ginklavimo 
reikmenų problemas, nes didesnė 
dalis jų gabenamos medžiagos pa
tekdavo į mūsų rankas. Kai mes 
išgirdome apie britų turimą negar
sinį revolverį, aš pasiunčiau per 
britišką radijo aparatą “užsakymą” 
ir rinkinys revolverių tiksliai buvo 
prisiųstas. Mes taip pat gavome 
negarsini Steno tipo britų ginklą. 
Tai buvo puikūs ginklai. Mūsų 
generolai atšisakė juos kopijuoti ir 
aš pradėjau pastebėti, kad did

žiausios mūsų kovos turėtų būti 
scenizuojamos vidaus fronte. Mano 
susižavėjimas britų karo vadybo- 
mis virto siaubingu pavydu. Jie 
galėjo naudotis kreiseriais, ištisais 
oro laivynais. Man tuo parpu reikėjo 
kovoti dėl kiekvieno kareivio, dėl 
kiekvieno daikto. Man teko kurti 
maždaug 1000- ties vyrų komandas 
keturių mūsų frontų užnugariuose. 
Mes turėjome vieną parašiutininkų 
diviziją ir dvi pėstininkų divizijas. 
Tuo tarpu mūsų draugai britai 
teikė mums komplimentus. Ka
rališkojo Oro Laivyno lėktuvai 
triskart puolė mano vyriausią būs
tinę. Kiekvieną kartą buvo pra
nešama, kad mes likome sunai
kinti. Tiesa, mes turėjome vieną 
ar porą gaisrų. Tiek dėl tų lėk
tuvų. Aš būčiau pareiškęs dau
giau respekto dėžutei degtukų tik
rosiose rankose.

Mes vartojom su dideliu pasise
kimu gyvąsias torpedas. Su dide
liu pasisekimu — vienas žmogus 
už vieną kovos laivą. Mes siuntėm 
radijo pagalba vairuojamus greit- 
laivius, pakrautus sprogstama med
žiaga prieš jūsų laivus. Mes pa- 
gaminom vieno žmogaus įgulos 
povandeninius laivus. Mes suver- 
bavom “varliažmogius” — frog-

menus.
Frogmenas yra rytdienos hero

jaus prototipas. Vienas mano 
draugų per pusantrų metų paskan
dino 70000 tonažo santarvininkų 
laivų. Tokiam darbui atlikti, kiek 
būtų reikėję panaudoti brangiai 
kaštuojančių povandeniniu laivų? 
Aš turėjau parūpinti jam už Uri 
padorų medalį. Tačiau kariniu 
supratimu jis tebuvo keistuolis.

Nuvykau aplankyti V bazes Pee- 
nemundėje, kur man kilo mintis 
apie vairuojamą V-l. Užuot nu
kritęs kur nors penkių mylių spin
dulyje, vairuojamas drąsaus vyro 
V-l galėtų trenkti tiesiog į Britų 
Parlamento Rūmus. Tereikėtų 
mokėti tik vieną gyvybę už tokį 
puikų taikinį, tuo tarpu kai bom
bonešius naudodami nustojame 
dešimtimis ar šimtais gyvybių.

Aš pasakiau varinio veido mar
šalui Milchui, kad Hitleriui reikia 
skubių rezultatų. Nežinomai Hit
lerio palaiminti, per 12 dienų mes 
turėjome pirmąjį piloto vairuo
jamo V-l modelį. Po to aš susisie
kiau su nuostabiąja lakūne Hanna 
Reish ir patyriau, kad ji apie tai 
jau prieš keletą mėnesių galvojo. 
Hanna buvo kitas keistuolis karo 
mokslo žmogui. 1942 m. besileid
žiant jai su pirmuoju sprausminiu 
lėktuvu, ją ištiko avarija. Išgu
lėjo keturis mėnesius ligoninėje. 
Keturis mėnesius ji kovojo, kad 
atitaisytų savo nervus. Kartą ji 
pakvietė draugus į tūlą aerodromą 
pasižiūrėti naujo lėktuvo. Kai jie 
atvyko, tasai lėktuvas JsukiojjOSi 
viršum jų galvų. Kai lėktuvas 
nusileido, iš jo iššoko Hanna Reish 
ir šaukė: “Aš vėl galiu skraidyti

... Aš galiu skraidyti!”
Smulkaus sudėjimo raudon

plaukė Hanną užsidegė naujuoju 
projektu. Ji matė, kaip pirmas 
piloto vairuojamas ginklas sudužo 
besileisdamas, taip pat ji matė ir 
antrą tokio pat likimo ištiktą. Oro 
ministerija uždraudė tolimesnius 
bandymus. Taip tad buvo baigta 
su šiuo reikalu.

Tačiau Hannai tai nebuvo baig
ta. Ji atėjo pas mane su keistu 
pasiūlymu, kad aš nekreipčiau' dė
mesio j tą uždraudimą. Sekantį 
V-l ji bandysianti pati. Atsakiau 
jai:

— Jei jūs žūtumėt Hanna, Hit
leris nupiautų man galvą . . .

Ji įlipo į V-l, kuris buvo iškeltas 
kito lėktuvo ir atleistas. Tai buvo 
pats baisiausias momentas mano 
gyvenime. Nusileidimas buvo at
liktas puikiai. Hanna pabučiavo 
mane ir pasakė:

— štai, va, matai, kvaileli ... 
Anie lakūnai papraščiausiai ne* 
buvo įgudę nusileisti su didelio 
greičio lėktuvais.

Po sekančių dvidešimties nusi
leidimų aš pasakiau oro maršalui 
Milchui visą teisybę. Ar tai nud- . 
žiugino jį? Maršalas atsakė man 
paniūromis:

— ši kvailystė galėjo nugabenti 
jus į kartuves.

Generolai nemėgsta savižudybėj 
misijų. Taip pat ir Hitleris. Tačiau 
yra vyrų, kurie norėtų tai atlikti. • 
Gi aš numatau siaubingus padari
nius.

Netrukus aš turėjau kone šimtą • 
vyrų, kurie buvo paruošti skristi :- 
su V-l tik į vieną kelionę, atseit, 
be grįžimo. Mes buvome pasiruošę 1
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NESENOS PRAEITIES VINGIAI

LIETUVOS OKUPAVIMAS
(Tęsinys iš 194 nr.)

Norint galutinai Lietuvą in
korporuoti į Socialistinių Sovie
tų Respublikų Sąjungą, š.m. 
birželio 14 d. buvo atlikti rinki
mai į seimą, kuris visiškai su
klastojo lietuvių tautos valią.

Kad būtų nuslopintas betkoks 
pasipriešinimas, dar prieš rin
kimus buvo uždarytos visos lie
tuviškos draugijos ir organiza
cijos, pašalinant redaktorius iš
prievartauta lietuvių spauda ir 
suimti daugiau ar mažiau visuo
meniniame gyvenime įtakingi 
žmonės. Valstybinių įstaigų 
vedėjais, ypatingai saugumo 
policijoje, buvo paskirti as
menys, kurie anksčiau buvo 
vieši Lietuvos valstybės priešai.

Komunistinė partija buvo 
vienintelė politinė organizacija, 
kuri galėjo legaliai veikti. Ji 
viena tik turėjo sprendžiamosios 
įtakos į minėtus rinkimus. Te
buvo' leistas vienas kandidatų 
sąrašas ir, būtent, komunistų 
partijai priimtinas.

Kad kuo . platesnės masės 
būtų priverstos dalyvauti rinki
muose, kiekvienam kuris ne
norėtų dalyvauti balsavimuose, 
buvo grąsinama paskelbti esant 
tautos priešą ir be to, balsuo
jantieji asmenys buvo labai 
kontroliuojami.

Netrukus pasirodė, kad to
kiose sąlygose išrinktas seimas 
buvo komunistų rankose, taigi 
ir Socialistinių Sovietų Respub
likų vyriausybės aklas įrankis. 
Šiandien, 1940 m. liepos 21 d., 
seimas priėmė nutarimą kraš
to viduje įvesti Sovietų sant
varką ir Lietuvą inkorporuok 
į Rusijos Sovietų Respublikų 
Sąjungą.

Visos šios Socialistinių So
vietų Respublikų Sąjungos prie
monės sudaro flagrantiškiausį | 

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 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 mašinos 

perkamos tik pas FAYS, $9 William Street, Sydney.

įmaišyti pilotų vairuojamus V-l 
nevairuojamų V-l tarpe, taip kad 
jūsų naikintojai nežinotų, kokį V-l 
reikia pulti.

Tačiau čia pat jau buvo pasku
tinieji mūšiai ir generolai jų pas
kutini laimėjo jums. Jie nebedavė 
mums degamosios medžiagos ir 
vyrų paruošimas turėjo būti sus
tabdytas.

Jeigu mes būtume turėję daugiau 
tokių, kaip Hanna! Ji buvo vie
nintelis civilis žmogus ir vienintelė 
moteris laimėjusi pirmo laipsnio 
Geležinį Kryžių. Karui besibai
giant, ji skrido pas Hitlerį nepaisy
dama rusų bombų, nusileido Ber
lyno centro gatvėje ir vėl išskrido 
atgal po to, kai Hitleris ryžosi 
savižudybei.

Aš tikiuos Hanną netrukus pa
matyti. Ji ruošiasi atvykti iš Vo
kietijos į Ispaniją sklandymo var
žyboms.

Užbaigiant apie V-l, kartą aš 
pasakiau Himleriui, kad mes ruo
šiamės paleisti V-l iš povande
ninio laivo. Himleris pašoko nuo 
savo kėdės.

— Ar mes galėtumėm iš povan
deninių laivų bombarduoti New 
Yorką? — sušuko jis.

Aš pasakiau jam, kad mūsų 
mokslininkai ruošia vairuojamas 
bombas, kurias radijo aparatas 
galės pasiųsti tiksliai į taikinį. 
Radijo aparatas, kurį vienas mūsų 
agentų galėtų čia patalpinti pas
kutinėmis mūšio minutėmis.

Tai yra panikos psichologija. 
Praneškite per radiją, kad jūs tokį 
tai taikinį pulsite tokią tai va
landą su savo bombonešiais. Ir 
pulkite tokiu atveju.

Aš galvoju, kas būtų atsitikę, 
jei Vokietijos subyrėjimas būtų 
įvykęs triem mėnesiais vėliau. Kitą 
kartą mes žinosime. Mūsų V 
ginklų serijos buvo pasiekusios 

pažeidimą visų tarp Lietuvos 
Respublikos ir Socialistinių So
vietų Respublikų Sąjungos pasi
rašytų sutarčių, o ypatingai:

1. 1920 m. liepos 12 d. Taikos 
Sutarties, kuria Socialistinių 
Sovietų Respublikų Sąjunga, 
kaip buvusios caristinės Rusijos 
įpėdinė, be jokių rezervų pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę 
ir savarankiškumą ir visiems 
amžiams atsisakė nuo suvere* 
numo teisių, kurių Rusija yra 
anksčiau turėjusi Lietuvos at
žvilgiu (žiūr. 1 str.);

2. 1926 m. rugsėjo 22d. Ne
puolimo Pakto ir jo 1931 m. 
gegužio 6 d. ir 1934 m. baland
žio 4 d. pratęsimus, šia sutar
timi SSRS pasižadėjo visais 
atžvilgiais respektuoti Lietuvos 
suverenumą, kartu ir jos teri
torinį integralumą ir nelie
čiamybę (žiūr. 2 str.), ir susi
laikyti nuo betkurio jėgos pa
naudojimo (žiūr. 3 str.);

3. 1939 m. spalio 10 d. Savi
tarpio Pagalbos Sutarties, kuria

, SSRS dar kartą iškilmingai 
Lietuvą patikrino jokiais atve
jais nepaliesti Lietuvos val
stybės suverenumo ir jos vidau® 
santvarkos.

Turėdamas galvoje visas šias 
aplinkybes, kaip konstitucinių 
Lietuvos Respublikos organų 
atitinkamai prie Vokietijos 
Reicho akredituotas Pasiun
tinys, laikau būtina pareikšti 
iškilmingiausią ir tvirčiausią 
protestą prieš SSRS padarytą 
mano kraštui prievartą ir Lie
tuvos suverenumo bei valsty
binės nepriklausomybės paglem
žimą, nes anksčiau pažymėtas 
seimo nutarimas, atliktas rusų 
okupantams verčiant, yra ne 
kas kita, kaip negirdėtas lietu
vių tautos valios pareiškimo 
suklastojimas, kuris yra aiškiai 

ateičiai grąsinančios raidos. Ana- 
die sutikau vieną mokslininką, 
kuris dirbo prie V-9. Tai bomba, 
kuri galėjo gabenti pusantros to
nos sprogstamos medžiagos, skristi 
6000 mylių ir nukristi 400 jardų 
spindulyje aplink taikinį.

Kitus šios mokslininkų grupės 
likučius ir visus įrengimus pasiėmė 
savo naudai Rusija. Su atominiu 
torpediniu užtaisu ir patobulintu 
taikikliu V-9 paveldėtojas gali 
kurią dieną smogti į New Yorko 
Empire State Building. Kai apie 
visa tai vienas mano draugų pa
galvoja, jis negali net užmigti.

(Sekančiame Mūsų Pas
togės numeryje bus aprašo
ma, kaip Skorzeny pagrobi 
Musolinį).

Stasiui Baltrūnui, Melbourne, 
surinktų pinigų per Socialinės 

Globos Moterų Draugiją
APYSKAITA

Melbourne gyvenantį St. Bal
trūną ištikus nelaimei, kreipėmės į 
lietuvišką visuomenę, prąšydami 

per Soc. Globos Moterų Draugi
ją jį paremti, šiandien, kai St. 
Baltrūnas, jau susitvarkė taip, kad 
gali dirbti ir pats toliau savo šeima 
rūpintis, mes dėkojame jo vardu 
visiems aukotojams. Visi už vieną, 
vienas už visus! Tik šiuo keliu 
eidami išrišime visas savo lietu
viškos šeimos problemas, šį kartą 
vienam padėjo 108-ni ir mes reiš
kiame vilčių, kad kitos talkos metu 
jau turėsime 1080!

Pajamos : Pagal aukų lapus 
surinkta Melbourne — £30.12.6; 
iš kitų vietovių — £14.10.0; skirta 
iš Soc. Globos Moterų D-jos 
kasos — £3; is viso pajamų .— 
£48.2.6.

Išlaidos : Išmokėta St. Bal-

priešingas Lietuvos valstybės 
konstitucijai ir jos interesams, 
o taip pat ir teisei tautoms lais
vai apsispręsti. Todėl jis jokiu 
atveju negali būti pripažintas 
turįs juridinės galios.

Naudodamasis šia proga pra
šau malonėti, Ekselencija, 
priimti mano aukščiausios pa
garbos pareiškimą.

K. Škirpa.
Kaip Trečioje Reicho vyriausybė 

respektavo šią Lietuvos pasiuntinio 
Vokietijoje pulk. Škirpos notą? — 
Savaime suprantama, kad vei
kiančios prieš Vakarus savo karo 
mašinos akivaizdoje priverstas ver
tinti ir tausoti naudingą susita
rimą su Sovietų Rusija, Hitleris 
nesiėmė nė mažiausio veiksmo, 
kuriuo galėtų pažeisti savo plėš
rumu paremtos politikos interesus. 
Reicho valstybės pasekretorius 
Woermannas tai paliudija tokiu 
Reicho užsienių reikalų ministeri
jai adresuotu pranešimu — pro 
memoria:

šiandieną draugiška forma 
grąžinau Lietuvos ir Latvijos 
ministeriams jų notas dėl j? 
kraštų inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą ir paaiškinau, kad mes 
iš ministerių galime priimti tik 
tokias notas, kurios yra patei
kiamos jų vyriausybių vardu. 
Tačiau, pagal turimus nurody
mus, aš nenurodžiau, kad notos 
grąžinamos Reicho užsienio rei
kalų ministerio įsakymu.

Estijos ministeris šiandieną 
taip pat norėjo įteikti man 
panašią notą. Prašiau jį to ne
daryti, nurodydamas atitinka
mas priežastis.

Lietuvos ministeris painfor
mavo mane, kad savo iniciatyva 
pasiuntė Lietuvos vyriausybei 
telegramą, protestuodamas 
prieš nutarimą inkorporuoti Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą, pareikš- 

BALšEVIKINIAI LIETUVOS 
VALDOVAI

Kompartijos Centro Komitete 
Lietuvoje dabar yra: Andrijaitis, 
K,. Apyvala, S., Augustinaitis, V, 
Bajoriūnas, V., Banaitis, J., Bara
nauskas, B., Bieliauskas, F., Dap
kus, L., Dūda, P., Gaška, L, Guze- 
vičiua, A., Jasaitis B., Jonušas, J., 
Junčas-Kučinskas, M., Juozapa
vičius, S., Kareckas, P., Kasnau- 
skaitė, E., Kaunaitė, M., Liaudis, 
K., Macijauskas, J., Malinauskas, 
S., Maniušis, J. Matuli-, J., Mo
tiejūnas, B., Mažeika, B., Naujelis, 
S. Olekas P., Orlauskienė, J., Pa
leckis, J. Paradauska? A., Pen-

damas be kita ko, kad rezoliu
cijos nelaikąs saistančia lietu
vių tautai ar jam pačiam. Lat
vijos ir Estijos ambasadoriai 
pasakė man, kad jie nėra pa
siuntę panašios telegramos 
savo vyriausybėm ir nemano to 
daryti.

Toliau, aš pasakiau trims 
ministeriams, kad jie ir kiti 
pasiuntinybių nariai, įskaitant 
jų šeimas, jeigu nori, gali likti 
Vokietijoje. Trys ministerial 
pareiškė labai įvertiną tai ir 
prašė manęs padėkoti Reicho 
užsienių reikalų ministeriui.

Woermann.
Šiuo Reicho valdininko prane

šimu aiškiai nusakančiu Hitleri.o 
vyriausybės užimtą poziciją Lietu
vos okupavimo ir inkorporavimo į 
Sovietų’ Rusiją atžvilgiu, ir tenka 
užbaigti visos eilės dokumentų 
pademonstravimą, kurie, tęsiami 
per dešimtį Mūsų Pastogės nu
merių, įgalino skaitytojus patirti 
skaudų Lietuvos nepriklausomybės 
žlugimo kelią.

J. Žukauskas.

Reikia persitvarkyt

trūnui — £25.0.0; apmokėta St. 
Baltrūno buto nuoma — £10.0.9; 
Sumokėta Baltrūno šeimininkei 
— £12.10.0; iš viso išlaidų — 
£47.10.0; liko — £0.12.6.

Visi išmokėjimų pakvitavimai 
yra Soc. Globos Moterų D-jos kasos 
knygose.

Aukotojų sąrašas: “Aukotojas” 
(S.A.) £5; S.K.A. (Yallourne) ir 
Soc. Globos Moterų D-ja po £3; 
A.R. (Yallourne), B. Žilinskienė 
(Canberra), O. K. Žolynai (Syd
ney), Dainučiai (Melb.) po £2;
M. Juškienė, Vrubliauskienė, Ka- 
žemėkaitis, Meiliūnas, p. K. po £1; 
J. Kalpokas, V. Bosikis, B. Žiedas, 
Antanaitis, Vaišvila, Ramanau
skienė, Statkuvienė, Petraitienė, 
A. Juchnevičius, Paliūga, Vaisutis, 
Kazlauskienė, Naujokaitienė, Se
mione, L. Baltrūnas, V. Derm. S. 
Balčiūnas, Ovsinskas, Petkinis, 
Veickelis, Grigaliūnas, A. Norkū
nas, Sauliukas, J. B., Butkevičius, 
T. Truchanienė (Hobartas) po 10 
šilingų: A. Kalpokas 7 šil. 6 pen.; 
Prašmutas, Sednikis, neišskaitoma 
pavarde, po 6 šil.; Lastas, Alekna, 
neišrkaitoma Posūnis, Civinskienė, 
Jokubaitienė, Bajoras, Kazake
vičius, Undzėnas, Ivanauskas, 
Greimas, Viškelis Taroza, U. 
Ratelis po 5 šil.; Dranginis, Dau
nienė, Daunys, Mickus, neišskai
toma, Bartuška, Griškelis, Sadaus
kas, Baltrūnas, Viliūnas, Dargina- 
vičius, Gečiauskas, Cirvinskas po 
4 šil.; Gucaitis, neišskaitomas, 
Valys po 3 šil.; Balsys, J. Petrait, 
V.S., neišskait., Vilutis, N. But- 
kūnas, Griksas, S. Meiliūnienė, A. 
Bakaitis, M. Bulakienė, Pikelis, 
neišskaitoma, nežinomas, P. Bat, 
A. Juchnevičius, F. Tamošaitis, 
neišskaitomas, Savaitis, Jo varaus- 
kas, Gatautis, V. Baltutis, J. 
BaŠkys, S. Ginčiauskas, Matulis, 
Drunseika, Jurgaitis, Jeskis, A.

;$®KUPUOTCū£
LIETUVOJE

kauskas, B., Petraitis, V., Preik
šas, K., Pušinis, B., Raguotis, A., 
Rickevičienė, M., Snieškus A., 
šarmaitis-Romaitis, R., šumaus- 
kas, M., Venclova, A., Žiburkis, J., 
Žiugžda, J., Gedvilas, M., Stim
burys, J., Bartašiūnas, J., Didžiu
lis, K. (Grossmanas), Fedora vi- 
čius, P., Filipavičius, S., Kožuchov- 
skis, A., Kondraška, S., Lopato, B., 
Mončiunskas T., Niunka, V., 
Ozarskis, E., Zimanas, G. Be šių 
lietuvių ir kelių žydų bei neaiškių 
lietuvių dar įena aiškūs rusai: M. 
Afoninas, A. Andriejevas, A. Anuš- 
kinas, V. Aronovas, G. Sacharovas, 
A. Bielousovas, E. Bilevičius-Sari- 
nas, M. Byčkovskis, A. čistiakovas, 
V. Gončarenko, N. Gusevas, A. 
Jefremovas P. Kondakovas, P. 
Kunčinas N. Liubimcevas, D. Ma- 
majevas, I. Melnikovas A. Mosk- 
vinovas, A. Odnovolas, A. Petro
vas, V. Pisarevas, A. Smirnovas,
N. ščepinas A. švecovas, A. Tirku- 
novas, A. Patyrevas.

Komitete tikrų narių iš viso 
yra 81.

Komiteto biurą sudaro: Snie
čkus, Aronovas ir Niunka — 
sekretoriai (Sniečkus I, Aronovas 
II, o Niunka — šiaip sekretorius; 
jie faktiškai atitinka pirmininko, 
vicepirmininko ir sekretoriaus 
vardus), o nariai — M. Gedvilas, 
J. Paleckis, F. Bieliauskas, V. 
Pisarevas, P. Kondakovas, K. 
Preikšas, A. Raguotis ir N. Guse
vas.

Kandidatai į Centro Komitetą:
A. Barkauskas, J. čiulada, A. 
Dovydonis, J. Grigalavičius, V. 
Kadžiulis, A Kairelis, M. Kenė- 
vičius, B. Marcišauskaa, M. Meš- 
kauskinė, A. Mikutis, K. Pečiūkas,
O. Puteikytė, A. Randakevičius,
B. Sujeta, P. Variakojis, J. Vild
žiūnas — greičiausiai visi lietuvių

LEISKIT IR MUMS PASISAKYTI

Kasmet Krašto Tarybos nariai 
suvažiuoja į kurią nors valstijos 
sostinę iš visos Australijos meti
nei dviejų dienų sesijai, kad ap
tartų vienerių metų būvyje atlik
tus ir ateinančiais metais numa
tomus mūsų Bendruomenę liečian
čius klausimus. I tokias sesijas 
suvažiuoja apie 40-45 asmenys, 
kurių 2/3, atseit, apie 30 atvyksta 
iš kitų, kartais labai tolimų, vieto
vių. šių asmenų kelionei kartu su 
būtiniausiomis išlaidomis tenka 
išleisti apie £15. Gal kiek klystu, 
tačiau manau, kad nedaug. Tai 
sudaro bendrą išlaidų sumą, sie
kiančią maždaug £450. ši suma iš 
dalies yra pačios Bendruomenės ir 
gal tik menka dalimi kelių at
stovų, vykstančių savo lėšomis, 
asmeniniai pinigai, šiaip ar taip, 
tačiau tai yra mūsų tautiečių 
pnigai. Be to į suvažiavimą vykstą 
asmenys, kad ir ne visi, nustoja 
kelių dienų uždarbio.

Pilnai suprantu Bendruomenės 
atstovų — Krašto tarybos narių 
pasitarimų reikalingumą. Tačiau 
manau, kad vis dėlto mums reikia 
ieškoti kelių, kaip mes galėtume 
pasiekti tu pačių suvažiavimo re
zultatų, išleisdami žymiai mažiau 
pinigų. Juo labiau, kad Bendruo
menės lėšos yra surenkamos labai 
sunkiai; jų visur ir visada stin- 
game. Taip pat ir asmenų, vyk
stančių į suvažiavimą, asmeninės 
lėšos yra taip pat sunkiai uždir
bamos.

Ko tad imtis, kad ir pinigų iš- 
leistume mažiau, ir pasiektume 
tuos pačius rezultatus. Atrodo, 
kad galėtų būti įvairių sprendimų. 
Bandysiu ką nors pasiūlyti.

Pirmasis būdas būtų toks:
Visą Australijos Lietuvių Ben

druomenę padalyti, sakysime, į tris 
apygardas: I Apygarda —- New

South Wales ir Queenslandas, II 
Apygarda — Victoria ir Tasmania 
ir III Apygarda — Pietų Australi
ja ir Vakarų Australija.

Apygardų Tarybų suvažiavimus 
daryti kas metai, kaip kad dabar 
atliekama visoje Australijoje. Gi 
visos Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos sesiją- 
suvažiavimą šaukti kas antrus ar 
trečius metus, siunčiant po 2-3.,at- 
stovus iš kiekvienos Apygardos.

Antras būdas būtų toks: pillkti 
Tarybos sesijų tvarką tą pačią, 
tačiau saukti jas tik kartą per du 
metu. Be to ir šiuo atveju reikėtų 
mažinti Tarybos narių skaičių 
pusiau, t.y. rinkti Apylinkėse 
vieną atstovą ne nuo 100, bet nud 
200 Apylinkės narių.

Priėmę tiek pirmąjį, tiek an
trąjį pasiūlymą, galėtume sutaupy
ti kasmet daugiau kaip 50% šiuo 
metu išleidžiamų lėšų, žinoma, 
gali būti ir daugiau visokių ^siū
lymų, tačiau šiuodu būtų ;>er vis 
lengviau praktiškai įvykdomi. Tad 
taupykime sunkiai uždirbamus ir 
dar sunkiau surenkamus į Ben
druomenės iždą pinigus.

Būtų gera, kad šiuo klausimu 
šių metų Krašto Tarybos sesija 
Adelaidėje pasisakytų.

V. Šliogeris.
Sydnėjus, 10.12.1952.

Vaičaitis, Nežinomas, Ramanaus
kas po 2 šil.; Dudėnas, J. Kaplū- 
nas, Petruškevičius, Pruskevičius, 
R. Mikalajūnaitė, Ramanauskaitė 
po 1 šil.

Soc. Globos Moterų Komitetas.

Vesti lengva...
Mūsų Pastogės 189 nr. J. Rimas 

ir V. Šopys iškėlė debartiniu 
metu, atrodo, gana aktualų lietu
vių vyrų vedybų klausimą. Gaila, 
kad šiuo klausimu nesusirūpinta 
pakankamai klek anksčiau. Tuo 
tarpu norėčiau pažvelgti į šį klau
simą iš kito taško. —

Sena lietuvių patarlė sako: “I 
balą puolęs, sausas nekelsi”. Tad 
reikia rimtai pagalvoti, kad besku
bėdami nepultume į tokią balą. 
Lengva pasakyti, kad kai nėra to, 
imsiu kitką. Atseit, nėra geros 
statybinės medžiagos, bet yra daug 
šiaudų — na, tai ką — statysim 
namą iš šiaudų. Apsivesti galima 
labai greitai, bet kas gero bus iš 
to — klausimas. Ir vienos tautos,

kilmės?:k<ti: Ji'Jt^0®a,vl8 (?)» 
V. Byliriskis; R. Jegorovas, P. Kpl- 
covas, F. Kraštinis (latvis?), V. 
Kulyginas, S. Lazutka -l/L .Marty
novas, M. Paršinas, J. Bviščiovas, 
A. Spasionivas, F. Teriošinas, M* 
Zujevas —- šių 14. > -

Revizijos komisijos nariai: J. 
Abišala, M. Chodos-Aleksandrovič 
(garsioji Chodoso duktė, matyt,, 
jau ištekekėjusi), J. Gabalis, B«j 
Goštautas, J. Jurgaitis, Pw.Kutka, 
A. Likas, K. Markevičius, A. Mė- 
lynis, M. Mikalauskas, J. Prąka- 
pas, A. Romanovas, V. Savickis.

MENINIAI RATELIAI ’
Bolševikinė Lietuvos spauda pra

neša, kad šiuo metu respublikos 
kolūkiuose yra apie 3,100 klubų
— skaityklų, 320 .kaimo klubų; 
kaime veikia. 5,700 meninės savi
veiklos ratelių, čia reikia pridurti, 
kad “Meninės saviveiklos rateliai” 
yra meno mėgėjų vienetai, pvz., 
vaidintojų ratelis, choras, orkes
tras . . . “Orkestras” iš smuiko 
ir armonikos irgi jau sudaro “me
ninės saviveiklos ratelį”, jei kada 
viešai “klube” pagroja .kokią nors 
“dainą apie Staliną”. •■U -

1LJIČIAUS LEMPUtĖS-".
Bolševikine spauda Lietuvoje 

rašo:
“Kolūkietis Vladas Pcčiukonis 

su savo žmona Karolina žiūrėjo į" 
kabančią .elektros lemputę. Už 
lango jau sutemo.

— Gal šitą uždegt, —l:pąrbdė 
žmona į žibalinę lempą.

— Na, išsigalvosi dar ką nors 
. . . Tuoj užsidegs . ‘Kitaip iir
būt negali . . .

Nespėjo Peciukonis ištarti pas
kutiniųjų žodžių, kaip elektros 
lemputės viduje išryškėjo taudo- 
nas siūlelis. Abu net alsuoti nus
tojo . . . Sekundė . . kita
. . . trečia . . . ir šUlga‘hkinan- 
čiai balta šviesa užliejo kambarį”.
— Tai yra ištrauka iš vaizdų apie 
M. Melnikaitės vardo kolūkį Eišiš
kių rajone. Ištrauka’ rodo, kačF 
“Hjičiaus lemputės” Jtei kur ir yra, 
šviečia ne kada nori, bėt kada 
stotis duoda energiją, ir šviesos 
pasirodymo reikia laukti jau su
temus.

vienos religijos ir vienodų pažiūrų 
žmonės dažnai suranda savutar- 
pyje skirtumų, pradeda dėl tone- 
sugyventi ir net išsiskiria. ‘

Ir Australijoje matome- labai 
daug išsiskyrusių šeimų. Ir aus
tralų yra labai daug nesugyvenan
čių. Kodėl? Nesiryžtu atsakyti 
šio klausimo, nes Čia jau kia tema. 
O kodėl tiek daug amerikiečių 
karių, kurių tarpe net vlenas pa- 
gargėjęs generolas, vedi japones, 
kinietes? Ne vienas australų karių 
taip pat vedė japonę net prieš savo 
vyriausybės valia- Argi tai jie 
darė dėl stokos savųjų merginų? 
Sis klausimas dar 1947 m. ameri
kiečių spaudoje buvo iš dalies 
gvildentas. Viename straipsnyje 
kaip pagrindinės priežastys buvo 
nurodytos tam tikros angliškųjų 
kraštų moterims būdingos savybės.

Australai dažnai stengiasi 
Įpiršti ateiviams savas moteris. Jie 
vis dėlto nesirūpina, kad jiem jų ' 
gali pristigti. Neatrodo, kadįmfleų 
tautiečiai vedų anųjų peršamąsias 
būtų vėliau labai laimingi. 
turės dar daugiau sunkumų) 
kaip šio krašto gyventojai — 
vyrai. Jie nejaus savo namuose tos 
nuoširdžios, jaukios atmosferos, o 
anksčiau ar vėliau, žinomai susi
durs ir su tautiniais klausimais, 
kurie išsispręs tikrai ne mūsų 
vyrų naudai.

Iš patyrimo žinome, kad estaitės, 
latvaitės, rusaitės, o kartais ir len
kaitės mielai išmoksta lietuvių kal
bos ir darniai įsijungia j mūsų 
tarpą. Truputį sunkiau šis klau
simas sprendžiasi su vokietaitėmis, 
bet yra pastebima ir čia gražių 
faktų. Tačiau labai sunku įsiti
kinti, kaip auątralė moteris galėtų 
išmokti lietuvių kalbos. Vargiai, 
ar jos kada ir Lietuvon norėtų 
važiuoti. Jau vien dėl klimato. 
Kas beliks daryti tokiu atveju 
mūsų tautiečiui? — Tik nubyrėti.

Nesiimu čia nieko kaltinti ar 
smerkti. Visi darome įvąirįausių 
klaidų. Norėčiau tik patarti, kad 
besiruošiant vesti svetimtautę, 
reikia dešimt kartų daugiau apsis- 
varstyti, kaip tai reikėtų daryti 
vedant savąją.

V. Maaiokas,
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TAUTIŠKUMO IŠLAIKYMAS
Tuo metu, kai tautos naikinimas 

vyksta musų tėvynėje ir kai ten likę 
broliai kovoja žūtbūtinę kovą dėl 
tautos laisvės, jausdami atsakomy
bę prieš savo brolių kraują, turime 
jungtis visuotinon rezistenęijon 
prieš aplinkybių ir laiko, vykdomą 
tautos naikinimą tremtyje.

šiai rezistencijai pamatai jau 
padėti tautinės bendruomenės ir 
jų rėmuose veikiančių organizaci
jų pavidale. Visiems belieka tik 
jungtis bendron talkon, kad sukur
tume stiprią tautiškumo išlaikymo 
tvirtovę, aktyviai prisidėdami prie 
bendruomeninio ar organizacijų 
darbo. Ne vieta ir ne laikas asme
niškoms ambicijoms reikštis, kai 
yra spi'endžiamas mūs pačių tau
tos likimas.

Šio krašto . Lietuvių Bendruo
menės rėmuose JietuviŠkas tradici
jas puoselėjanti bažnyčia, įvairios 
organizacijos, kokios pasaulėžiūros 
jos bebūtų, lietuviškos mokyklos, 
lituanistikos institutai, kultūriniai 
fondai ir paskiri neorganizuoti as
menys, visi vienos krūvos laikyda- 
mies, įsitraukia ir įsijungia į dar
nų lietuvybės išsilaikymo darbą ir 
niekas tenesiteisina laiko neturė
jimu ar kitomis nepateisinamomis 
priežastimis.

Taip besiekdami ir begyvendami, 
nepagalvokime, kad užrūstinsime 
mus priglaudusius šio krašto šei
mininkus, Savo pareiškime visuo
tinėje ateivių konferencijoje imi
gracijos ministeris Koltas aiškiai 
pabrėžk vyriausybės respektą tau
tiniam ateivių bruožui, o taip pat 
priminė ir jų dalies laikinumą

šiame krašte, čia pat pravartu 
susipažinti, kas rašoma Sydnėjaus 
Universiteto leidžiamame dvisavai
tiniame leidinyje "Current Affairs 
Bulletin” (Vol. 11, No. 3). Jame 
rašoma:

“Emigrantų įsigabenimaą nebu
vo vien tik žmoniškumo parodymas 
vargšanms benamiams, bet —

1. Jsigabenimas darbo jėgos už
pildant pokarinio laikotarpio 
darbo jėgos stiglių, bei pa
naudojant ją kai kuriuose 
darbuose, j kuriuos vietos 
gyventojai savanoriškai nei
tų;

2. Papildymas šio didžiulio kon: 
tinento baltaja rase, tuo pa
tarnaujant krašto saugumui.

Toliau aname biuletenyje kal
bama apie asimiliaciją, kuri negali 
būti vykdoma vienpusiškai, reika
laujant mažumą įsilieti į daugumą 
ir prisiimti tos daugumos papro
čius. Girdi, tai turėtų būti vyk
doma per bendravimą ir pasisa
vinimą kai kurių papročių bei kul
tūrinių gerybių iš ateivių. Pabai
goje pasisakoma, kad asimiliacijos 
procesas truks gana ilgai, per ke
lias kartas, gi ekonominis nepasto
vumas ir nedarbas, kurio atveju 
daugiausiai nukenčia ateiviai, gali 
asimiliaciją dar ilgiau užtęsti.

Panašiai nekartą ir mes sampro
tavome kur kas jau anksčiau. O 
dabar mūsų samprotavimas jau ir 
patvirtinamas.

Šios tikros tiesos akivaizdoje 
matome, jog šiam kraštui mes tu
rime rodyti lojalumą ir dėkingumą 
už prieglaudą, tačiau visa tai ne

verčia mus nusisukti nuo tautihio 
išsilkikymo darbo. Ta proga prisi
mintinas vienas australų kunigas 
Sydnėjuje, kuris keliomis progomis 
sakė lietuviams: “Bukite /gerais 
lietuviais, o tada ir gerais austra
lais galėsite būti”. -

Teisinti savo neąktingumą lie
tuviškame darbe tuo, kad tėvynėje 
ne kiekvienas taip gerai materia
liai gyveno kaip čia, kad UNROs 
iivIRO laikais tūlas komitetas at
stūmė iš nelaisvės grįžusius tau
tiečius, kad nepasidalinome tinka
mai Raudonojo Kryžiaus skudu
rais, — yra savo tėvynės žemini
mas ir vieno nedoro tautiečio blo
go elgesio užmetimas visiems 
tremtiniams bei jų organizacijoms. 
Pamirškim kartą nuoskaudas ir 
nemalonius prisiminimus ir burki- 
mės bendram darbui šviesesnės 
ateities labui. Gi tiems, kurie dar 
abejoja, galima būtų priminti, kad 
kaip nesitaikysi ir kaip gerai an
gliškai nekalbėsi — svetimšaliu bu
vai ir liksi.

Tad su broliška meile jungkimės 
prie Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
mehės, į lietuviškas organizacijas 
ir leiskime savo vaikus į lietuviš
kas savaitgalio mokyklas, į litua
nistikos kursus, į jaunimo organi
zacijas, kur yra žadinama lietuviš
ka meilė, mokoma lietuvių kalbos, 
istorijos ir krašto pažinimo bei pa
pročių.

Šio krašto šeimininkai kreipia 
labai daug dėmesio į ateivių 
prieauglį; tad ne kitaip- ir mes 
patys turėtume daryti, juo labiau, 
kad tasai prieauglis yra mūs pačių.

Bendruomenės Tarnas.

ELTA. — Lietuvos Socialdeiio- 
kratų Partijos Delegatūros Už
sienyje vardu prof. J. Kaminskas 
ir K. Bielinis, gavę iš savo parti
jos, atstovo “Unįon” konferencijoje 
Milane, svečiu, taip, pat dalyvavu
sio Socialistinio Internacionalo 
Kongrese pranešimą, kad, svar
stant Internacionalo Biure Pabal
tijo kraštų socialdemokratų parti
jų tremty priėmimo i Inter
nacionalą, klausimą, Morgan Phil
lips Britų Darbo Partijos vardu 
pasisakė prieš jų priėmimą, vienu 
iš motyvų nurodydamas tai, kad, 
esą, Pabaltijo kraštų, būtent — 
Lietuvos, Latvijos ir* Estijos, teri
torijos esančios “teisėtai pripa
žintos kaip inkorporuotos į Sovietų 
Sąjungą”, dėl to Britų Darbo Par
tijos vykdomajam " komitetui Lon
done įteikė savo protesto parei
škimą.

LIETUVOS SDP DELEGA
TŪROS UŽSIENYJE

I TOWN HALL FURNISHING CO.
j 450 Princess Highway, ROCKDALE; prie Town Hall; LX3108i
O ^Atstovas M. LUKAUSKAS (Priv. Tel.: LU 3154, iki 9 vai; ryto) v 
| Mes turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių BALDŲ: MIEGAMOJO j 
f KOMPLEKTUS, VALGOMOJO, SALONO ir t. t. §
j Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDŲ? 
I UŽSAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai.

Į Mes turime didelį pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ,* 
VAIKŲ VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t. t. Į

Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ, SKALBIMO MAŠINŲ ir k.
1 Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis i š s i mok ėjimo s ą 1 y - j 
▼ g o m i s arba Lay-Bye sistema. J
| Vietoje mielai .Jums pasitarnauja ir suteikua visokeriopas informacijas- mūsų? 
■ tarnautoja p. Ę. Kivericnė nuo 11 a.m. iki 5,30 p.m.; kreipkitės ir Tel.: LX 3108. p

PASISAKYMAS
DĖL P. V. ŠLIOGERIO “ATVIRO 
LAIŠKO” “ŠVIESOS” ŠYDNĖ- 
JAUS SK. VALDYBAI

Savo paskaitų cikle Sambūrio 
“Šviesa” Sydnėjaus Skyrius “Mūsų 
Pastogės 191 nr. paskelbė tokio 
pobūdžio parengimą: “Lapkričio 
mėn. 22 d.' šeštadienį... Kariuome
nės šventės proga įvyksta Sambūrio 
parengimas, kurio metu V. Saudar
gas skaitys paskaitė - Kariomenės 
įtaka Lietuvos ūkiniame ir politi
niame gyvenime. - Susidomėję šia 
paskaita kviečiami apsilankyti. 
Po paskaitos diskusijos ir kavutė”. 
Ir tikrai, kaip buvo skelbiama, 
taip ir įvyko ir paskaita ir disku
sijos.

Atsiląnkęg ir išklausęs šią pas
kaitą ir dalį diskusijų, p. pulkinin
kas V. Šliogeris savo atvirame 
laiške “M. P.” 193 nr. Sambūrio 
“šviesos” Sydnėjaus Sk. Valdybai 
daro kai kurių priekaištų, dėl kurių 
Valdyba randą reikalo viešai pasi
sakyti.

Priežastys, dėl kurių p. V. Šlio
geris šį laišką parašė yra specifinė 
jo pažiūra į istorinių faktų, orga
nizacijų bei asmenų vertinimą, 
kurią jis taip tame laiške formu
luoja :

“Visame kultūriniame pasauly
je rengiant bet kokius minėjimus 
valstybės ar kitokių organizacijų 
ar asmenų yra priimta tradicija 
nušviesti solenizantą, iškeliant jo 
geras puses, bei nuveiktus darbus, 
bet ne koneveikti ar niekinti jį”.

Gaila, kad p. V. Šliogeris išklau
sęs visą paskaitą savo laiške nega
lėjo nurodyti ne tik minties, bet 
nei vieno žodžio, kuriuo buvo kariuo
menė “koneveikta”, “niekinta”, 
“įžeista” ir t. t. Kadangi Valdyba 
neturi faktų, tad negali šiuo rei
kalu nieko ir atsakyti.

Kai dėl tvirtinimo, kad kultūrin
game pasaulyje yra tradicija ver
tinant istorinius faktus, organiza

cijas ar asmenis, iškelti tik gerą
sias puses, visai nutylint arba nus
lepiant neigiamąsias puses, tai čia 
p. V. Šliogeris gerokai paslydo. 
Jeigu imti lietuviškąsias tradicijas, 
tai, sakysime, minėdami Vytautą 
Didįjį mes iškeliame Žalgirio mū
šio reikšmę gerąja prasme, bet joks 
istorikas negalės nepaminėti ir 
Vorkslos mūšio, kur žuvo apie 2/3 
visų Lietuvos didikų ir Vytautas 
buvo priverstas daryti lenkams 
nuolaidas. Užgiriam a Vytauto Did
žiojo valstybės išplėtimą į rytus, 
bet nelaikoma geru faktu dažną 
žemaičių “nurašinėjimą” ordinui ir 
per maža dėmesio kreipimą į Va
karus. Arba imkime mūsų himno 
autorių V. Kudirką. Kas gali gin
čyti jo nuopelnus lietuvių tautai, 
tačiau, kad jis jaunystėje buvo su
lenkėjęs ir net gėdinosi lietuvių 
kalbos, tat kiekvienas prelegentas 
tai pasakydavo.

Kitas kultūringojo pasaulio tau
tos, istorinius faktus vertina lygiai 
tuo pačiu principu. Prancūzas, 
nors ir labai myli savo imperatorių 
Napoleoną, vienok jis negali nu
tylėti jo armijų sumušimo Rusijoj. 
Net tokia atsargi ir gana konser
vatyvi R. Katalikų Bažnyčia, minė
dama Šv. Mariją-Magdeleną nie
kur neslepia, kad ji savo jaunys
tėje ir gana nuodėmingą gyvenimą 
vedė ir tik vėliau iš jo kėlėsi.

Nežiūrint, kad čia vigais sumi
nėtais atvejais istoriniai faktai yra 
vertinami ne vien iš teigiamos ir 
iš neigiamos pusės, niekas nesako, 
kad tai yra tų faktų'ar asmenų 
šmeižimas, niekinimas ar konevei
kimas, nes tai yra tiesa.

Taigi, šitą principu praktikuoja 
kultūringas pasaulis istoriniams 
įvykiams ir asmenims vertinti, už 
jį pasisako ir Sambūrio “šviesa” 
Sydnėjaus Sk. Valdyba.

Tiesa, yra dalis pasaulio, kur mi
nėjimai praeina tik gerųjų pusių 
ženkle, visai nutylint apie neigia
mąsias. Savo laiku Trečiasis Rei
chas, valdžios perėmimo proga,,

FREE STYLE
In Soviet Estonia most of the 

Communist functionares evince an 
eagerness to maintain an aristo
cratic style of living with many 
privileges and no work. “Rahva 
Haal’’ (Tallinn), April 20, points 
out as an example one Comrade 
Kruglov, director of a large indus
trial enterprise:

“. . . There are days when Kru
glov appears in the office in the 
morning and then leaves for the 
rest of the day. . . . When he was 
still a deputy director, he wrote 
the following note to the director: 
‘I came in but ’did not find you

( paramos. Todėl toks Mr. Morgano 
Phillipso pasisakymas buvo itin 

PROTESTAS BRITŲ DARBO skaudus ir nelauktas, juo labiau, 
PARTIJOS VADOVYBEI ; kad “tas pasisakymas neatitinka nei 

. j Pabaltijo kraštuose esamos padė-
Jame nurodo, kad dar 1945.9.24. (ties> ~ I’“**"1™“ miname pro- 

Lietuvos Socialdemokratų Partijoa I t,esto P^ime, - ne. dėl jo. 
Delegatūra Užsieny plačiu memo-i tęvųjų Vakarų visuomenės bei 
randumu yra painformavusi ir D > vyr.ausyb.ų nus.statymo. Lietuvį, 
Britanijos Darbo Partijos vado
vybę, kaip vyko Lietuvos ir kitų į 
Pabaltijo kraštų okupacija ir kaip . 
sovietinis režimas per antrąją oku- i 
pači ją, prasidėjusią nuo 1944 metų, 
dar pažiaurėjo. Delegatūra dar 
kartą konstatuoja ir pabrėžia, kad 
Pabaltijo okupacija buvo pliko 
femurto aktas, o jo įkorporavimas 
į Sov. Sąjungą — smurto ir klas
tos veiksmas, padiktuotas Krem
liaus rusiškojo imperializmo. Lietu
vių tautos milžiniška dauguma, o 
kartu su ja ir Lietuvos socialdemo
kratai niekuomet nepripažins Lie
tuvos pavergimo ir kovos už jos 
įšlaisvinimą.

Toliau savo memorandume pažy
mi kad, kovodami už savo krašto 
laisvę, lietuviai socialdemokratai, 
kaip ir jų draugai latviai ir estai, 
turi teisės laukti iš kitų kraštų 
socialistinių partijų ne tik mora
linio pritarimo, bet ir veiklios tai 
kovai už savo kraštų išlaisvinimą

PARTIJOS VADOVYBEI

Į latvių ir estų tautos jau devintus 
metus kovoja neapsakomai žiau- 

! riose sąlygose su Sovietų okupa- 
! cija, siekdamos išsilaisvinti. Toje 
i kovoje Pabaltijo darbininkija nesi
duoda kitų pralenkiama. “Teisė
tas” inkorporavimas negalėjo to
kios padėties sudaryti. Iš kitos 
pusės, visa eilė valstybių su JAV 
prieky, tarp jų ir D. Britanijos 
vyriausybė, nepripažino ir nepripa
žįsta Pabaltijo kraštų inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą. Su kiekvie- . 
nais metais Pabaltijo tautų pas
tangos atgauti laisvę randa vis 
platesnę užuojautą demokratinėj 
Vakarų visuomenėj, jr mes neno
rėtume tikėti, kad D. Britanijos 
Darbo Partija būtų kitokio nusis
tatymo. Mes dėl to sveikintume, 
jei D. Britanijos Darbo Partijos 
vadovybė pa laikytų Mr. Morgano 

, Phillipso pasisakymą liūdnu nesu
sipratimu ir rastų reikalo viešai 
tai pareikšti”, — baigiamas pro
testo pareiškimas.

COMMITTEE CONCLUDES KATYN 
INVESTIGATIONS

here. Allow me to consider that T 
have your permission to be absent 
for a hunting trip. Today is the 
opening of the hunting season.’

“Some time before his birthday 
Comrade Kruglov summoned the 
head of the planning section of his 
office and informed her of his 
birthday on March 18. . . . All 
employees were contacted and 
asked to contribute 25 rubles for 
the director’s birthday present. On 
the morning of March 18, Kru
glov’s office wa« filled with flow
ers, cakes, liquos and many other 
articles. A few days later Kruglov ( 
issued an- order dismissing from • 
his office those workers who had 
refused to contribute to his birth- : 
day fund/’

Soviet Russia has definitely 
been proven the instigator of the I 
Katyn Forest massacre, says U.S. 
representative Ray J. Madden.

Madden, Democrat of Indiana, 
is chairman of the Special House 
Committee which has concluded 
more than a year of investigation 
in the United States and Europe 
to determine the guilt for the mass 
murder of 15,000 Polish officers 
and intellectual leaders in the 
spring of 1940.

In a statement marking the 
conclusion of the hearing, Madden 
said: “This terminates our pioneer
ing congressional venture which 
establishes that no country in any 
part of the world can commit such 
a crime and remain free of guilt 
forever. The committee was unani
mous in its findings—its findings

that Russians committed the mas
sacre in Katyn Forest.”

The mass grave of the Polish 
victims was discovered by the Ger
mans in 1943 and their death was 
proclaimed absolutely as a Rus
sian atrocity. The Soviets have 
maintained that the Poles were 
murdered by the Germans after 
Hitler’s invasion of Russia in the 
summer of 1941, but at no time 
accepted the committee’s invita
tion to testify in support of their 
position.

During the final week of its 
hearings, the committee heard tes
timony from many prominent wit
nesses. All stated that they to 
lieved the data uncovered by the 
committee^ clearly shows Soviet 
Russia responsible for the mas
sacre.

Stanislau Mickolojaczyk, Pre-
iškeldavo nepaprastus ūkinius, kul
tūrinius ir militarinius laimėjimus, 
bet apie Buchenwaldą, Dachau, 
Stutthofeną niekas negalėjo prasi
tarti. šimtas milijonų japonų išti
sus amžius buvo tikinami, kad jų 
imperatorius yra “dievo įpėdinis” 
tautai ir tik Mac-Arthurui pavyko 
įtikinti, kad dabartinis Micado yra 
toks pat žmogus, kaip ir visi japo
nai. Ir ypač Sov. Rusijoj yra mė
giami minėjimai iš gerosios pusės. 
Ten daug kalbama revoliucijos die
nos proga apie kanalus, geležinke
lius ir t. t., tačiau nei vieno žo
džio negalima prasitarti apie tuos 
milijonus sūnų, kurie bekasdami 
tuos kanalus žuvo.

Taigi, p. Šliogerį, Tamsta, pasi
sakydamas tik už gerųjų pusių mi
nėjimą, siūlote jau kai kieno išmė
gintą, bet labai slidų kelią, kurio 
nei jaunimas, nei senimas, taigi, 
nei “šviesa” negali priimti. Sam
būrio “šviesa” Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyba mano, kad istorinius fak
tus reikia taip paminėti, kokiais 
jie tikrai yra buvę, iškeliant tiek 
teigiamus, tiek neigiamus darbus 
bei puses.

Valdyba pilnai supranta kiek
vieno žmogaus galimą klaidingu
mą, todėl, kad parengimuose na- 
rinėjami klausimai nebūtų subje
ktyviai aptariami, tai nesitenki
nama vien prelegento patiekta me
džiaga, bet po kiekvienos paskaitos 
yra pravedamos diskusijos, kuriose 
pasitaikančias prelegento klaidas 
yra proga atitaisyti.

Iš čia matosi kad tiek prelegento, 
tiek diskusijose dalyvaujančių kal
bos vienu ar kitu klausimu Sam
būrio parengimuose yra tų asmenų 
privačios pažiūros ir jų negalima 
sieti su Valdybos nuomone. Tai 
kitaip. ir būti Ręgąli, nes Sambūris, 
laikydamasis demokratinių principų 
nei prelegento, nei diskusijose da
lyvaujančių kalbų iš anksto ne
cenzūruoja ir kaip kalbėti nenuro- 
dinėja.

Baigiant dar pažymima,kad Sk.

Business Women’s Week 
Celebrated in U.S.

Last month,the United States 
observed National Business Wo- 
rnęjj’s Week. Mayors of cities 
across the nation proclaimed the 
week as a time to recognize the 
contributions made by women to 
American industry and professions. 
Special events were scheduled for 
each of the seven days, and career 
women and business girls joined 
to celebrate the opportunities they 
share as working women in the 
United States.

Nineteen and one-half million 
women are employed in the U.S. 
today, in thousands of different 
occupations. Generally speaking, 
they range in age from 16 to 65, 
with women in the 20 to 34 year 
bracket in the majority. One of 
the most striking changes in the 
female labor force in the past 10 
years, however, has been the great 
increase in workers over 85. More 
and more older women, finding 
their families in school or grown, 
are taking jobs outside their 
homes. Part-time work, also, has 
become very popular and the U.S. 
Women’s Bureau is working close-

Vąldyba pasisako tik dėl tų p. V. 
Šliogerio “Atviro Laiško” vietų, 
kurios « , liečia pačią Valdybą, 
palikdama dėl paskaitos turinio pa
sisakyti pačiam prelegentui arba 
parengime dalyvavusiems.
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus 

Skyriaus Valdyba.
7. 12. 1952., Sydney.

ly with American businessmen to 
open up more jobs of this kind 
for women who want them. Frieda 
Miller, director of the Women’s 
Bureau, reported recently that one 
out of every five working women, 
largely married women, prefer 
part-time work and have jobs 
which require less than 3fT hours 
of work a week.

At the same time that the num
ber of mature workers increased 
substantially, the number of work
ing women between the ages of 
20 and 24 declined sharply. The 
high marriage and birth rates for 
this group have eliminated large 
numbers of these younger women 
from the labor force, although 
there still remains a big percent
age (51%) of working women of 
ages who are married. Only 10% 
of the working married women, 
however, have children under 
school age.

Working for greater recognition 
of all working women is the Fed
eration of Business and Profes
sional Women’s Clubs. Founded 
in the U.S. in 1919, this organiza
tion now has more than 160,000 
members in America. It is widely 
known in other countries as well, 
since 200,000 women in 19 nations 
are affiliated with an Internation
al Federation—all striving for the 
ultimate goal of equal opportuni
ties for business women every
where. — USIS.

mier of the Polish government in 
1943-44 and now* living in exile in 
the United States, told the com
mittee that he never doubted the 
Soviets were guilty.

“When the Germans made the 
announcement,” he said, “there 
was not a doubt that the Russians 
did this.” — USIS.

AR JAU TURI LIETUVIO PAŠA IR TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ? JEI NE — KREIPKIS I SAVO APYLINKES 
VALDYBĄ, SENIŪNĄ ARBA RAŠYK TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBEI.

Australia Represented at 
“Food Fair of Nations” 
Foods from the Far Eaąt, Middle 

East, Europe, and Latin America 
were featured at the “Food Fair 
of Nations” sponsored by the 
Washington branch of the Young 
Women’s Christian Association of 
the U.S.

Nearly 30 nation^ contributed 
their favorite foods and recipes to 
the sale for the benefit of the 
American YWCA’s World Fellow
ship Fund. The fund provides for 
leadership training, equipment;? 
and other aids for the YWCA in 
64 other countries.

The countries donating foods to 
the fair included Australia, Ar
gentina, Brazil, Chile, China, 
Greece, Denmark the Netherlands/ 
India, Lebanon, Switzerland, Bur
ma, Japan, Great Britain, Canada- 
Pakistan, Thailand, New Zealand, 
Norway, the Philippine Republic/ 
Egypt, France, Peru, Uruguay, 
Spain, Mexico, South Africa, and 
the United States.

A tea table decorated with gold 
candles, flowers, and the flags erf 
the United Nations was preside^ 
over by wives of members of the 
Diplomatic Corps during the day
long fair.

Nine nations taking part in the 
fair set up colorfully decorated' 
booths with their hostesses wear-? 
ing the costumes of the country! 
they represented. — USIS.
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MURAVJOVAS - STALINO PIRMTAKUNAS SAVIOR OF CHINA
Kalbant apie anų laikų Lietuvos 

priespaudą, primestą mūsų kraštui 
Rusijos carų, visumet pirmiausiai 
prisimenamas Muravjovo vardas. 
Tasai vardas ypačiai siejasi su
1862 m. bandytu Lietuvoj sukilimu, 
kuriam numaišinti Muravjovas 
panaudojo pačias drakoniškiausias 
priemones. Lietuva buvo apstatyta 
šnipais, siautėjo baudžiamieji bū
riai. Mažiausias įtarimas žmogui 
pasibaigdavo ištrėmimu ar kalė
jimu, o aktyvesniems veikėjams 
Muravjovas nesigailėjo nė kartu
vių, nė kulkų. Iš čia jam teko ir 
Koriko vardas.

1863 m. sukilimą malšinant, 
buvo norima surasti atsišaukimų 
su nulaužtu kryžiumi platintojai. 
Štai, to atsišaukimo tekstas origi
nalioje rašyboje:
“Susimilk ant musu wieszpatic 

Broleej ziamajtej,
Tas parkapotas krizius ira 

pawejkslu parsekioima nuog mas- 
kolu musu wieros musu bazniezes 
sw. ir musu brolu. Ira ežia issta- 
titas kad atmintumet jog szia diena 
paznoezita nuog bazniezes sw. ant 
maldos uz kiantanezius brolus ka- 
linicziosc uz musu wiera ir tikra 
teisibe tejpogi kad mestumet wiso- 
kius blogus senus papratimus, 
giventumet zgadoj wienibej, turėtu
mėt wiera nodieje ir mejle. O uz 
tikra pagal žodžiu Wieszpaties 
Diewa neužilgo ant junsu ziames 
iszwistc karaiiste Diewa ir jo tei
sibe”.

Nežiūrint visų okupantų prie
monių, sukilimo organizavimas 
vyksta intensyviai visose Lietuvos

vietose. Vienur susidaro didesni, 
kitur mažesni sukilėlių* būriai, prieš 
kuriuos Muravjovas siunčia baud
žiamuosius kariuomenės dalinius. 
Ypatingai didelį sukilėlių būrį

vartos priemones Butrimas ne tik 
prisipažino, bet dar gali nurodyti 
girioje ne vieną sukilėlių būrį. Per 
padarytą pas Butrimą kratą nieko 
nerasta. Byla buvo svarstoma

CURRENT SINO-SOVIET “FRIENDSHIP" 
MONTH IS ONE-SIDED AFFAIR

By Franklin Williams

REJECTION OF P.O.W.
PLAN SHOCKS
INDIAN PRESS

Soviet Foreign Mnister Vishin- 
sky’s rejection of the Indian pro
posal for settling the Korean war 
has shocked the press of the In
dian capital.

The Hindustani Times thinks 
Vishinsky’s speech against the 
proposal submitted by Indian dele-

buvo pavykę sudaryti kunigui 1 
Mackevičiui (apie 1000 vyrų).

Kunigas Mackevičius, pagal 
kariuomenės vadų pranešimus, kaip 
kunigas ir žemaitis turėjo didelę 
įtaką į žmones ir jo būriai sudarė 
didelę grėsmę.

Muravjovas pradžioje galvojo, 
kad sukilimą bus galima greit nu
malšinti, bet jam užsitęsus, jis 
reikalauja griežtesnių priemonių. 
Todėl rugsėjo mėnesį buvo išsiun
tinėti nurodymai:

1. Jeigu sukilėliai ištremti į 
Rusiją, ar bent į kaimus, tai jų 
namus taip suardyti, kad juose 
nebūtų galima gyventi; išųnti lan
gus, duris, sugriauti krosnis, nu
versti stogą, kad rudenį ir žiemą 
sukilėliai negalėtų rasti čia pas
togės ;

2. Jeigu kurioje nors vietoje 
tikimasi sutikti sukilėlių, tai iš tų 
vietų iškraustyti gyventojus, o 
namus taip suardyti, kad juose 
nebūtų galima gyventi;

3. Jeigu kurioje girioje nuolatos 
gyvena sukilėliai, tai jose iškirsti 
plačius takus, kuriais laisvai
alėtų judėti kariuomenė.
Be visų šių nurodymų dar buvo 

. .radėti deginti namai, kurių 
gyventojai buvo įtarti dalyvavę 
sukilime. Įtarimai ir nekaltų žmo
nių persekiojimai bei trėmimai 
vykdomi dažnai keršto sumetimais, 
net nesulaukus tardymo užbaigimo. 
Gydytojo Butrimo byla aiškia! 
pavaizduoja žiaurų Muravjovo 
. igesi Lietuvoje. -

Gydytojas Julius Butrimas gy- 
v. no Ariogalos miestelyje. Jis 
buvo įskųstas poručikui šulginui, 
ad dažnai važinėja į girią ir ten 

gydo sužeistus ir sergančius suki
lėlius. šulginas Butrimą areštavo 
ir pasiuntė į Kauno kalėjimą. 
I’oručiko Šulgino pranešime gene
rolui Engelgardtui buvo pažymėta, 
kad per apijausimą vartojant prie-

Kaune tardomojoje komisijoje 1863 
m. liepos 13 d., o liepos 3Q d. 
komisija, persiųsdama Butrimo 
bylą Kauno gubernijos viršininkui, 
lydimame rašte nurodė, kad nerado 
kaltinimų, kuriuos galimu Butri
mui prikišti. Bet jau liepos 28 d. 
Muravjovas iš Vilniaus rašo Kauno 
gubernatoriui, kad Butrimą jis 
nutaręs ištremti į Permės guber
niją ir ten laikyti aštrioje policijos 
priežiūroje. Liepos 31 d. Butrimas 
buvo* ištremtas.

Muravjovas be jokių nusikal
timų gyventojus trėmė, naikino jų 
turtą ir apdėdavo didelėmis pini
ginėmis pabaudomis kad apmokėtų 
savo šnipus. Tremiami buvo ne 
vien atskiri asmenys ar šeimos, bet 
ištisi kaimai. Ištremtųjų vieton 
pradėjo gabenti rusus kolonistus. 
Kuris buvo nors šiek tiek įtariamas 
apie sukilėlius žinąs, tas buvo ka
riamas ar šaudomas.

Muravjovas- malšino 1863 met. 
sukilimą varžydamas visas piliečių 
teises. Judėti be leidimo nebuvo 
galima, o sulaikytas be leidimo tuo
jau buvo įtartas palaikęs ryšius su 
sukilėliais, suimamas ir tardomas. 
Kadangi tardant buvo naudojamos 
žiauriausios priemonės, tai visai 
nekalti žmonės prisiimdavo prime
tamas jiems kaltes.

Sukilimą užsmaugę, rusifikato- 
riai pradeda savo darbą kitoje 
srityje. Muravjovas 1864 m. liepos 
mėn. 14 d. įsako Kauno guberni- 
pos vršininkui bausti visus, kurie 
parduoda katalikiška® maldakny
gės pravoslavams. Jei kas pakar
totinai nusikalstų, tai apie tokius 
jam pačiam pranešti. Be to, įsa
koma žydų vaikus mokyti rusų 
kalbos. Pagaliau Muravjovas 1864 
m. uždraudžia lietuvišką spaudą ir 
1865 m. atspausdina lietuviams 
maldaknyges rusų raidėmis. Taip 
šeimininkavo Muravjovas paverg
toje Lietuvoje. — Drg.

The current celebration of the 
Sino-Soviet “friendship” month in 
communist China brings up a 
curious omission.

The “friendship’’ month, spon
sored by the Sino-Soviet “friend
ship Association (SSFA), an “un
official” body committed to the 
projection of Soviet influence into 
communist China, has no counter
part in Soviet Russia.

The SSFA has sent orders to all 
Chu, Chen, and villages under 
Hsien level stating the kind of 
celebration required, but no such 
action has been taken in Soviet 
Russia.

Such a one-way relationship is 
more indicative of “tribute” from 
communist China to Soviet Russia 
than of real mutual friendship, as 
called for by the Sino-Soviet 
treaty of “friendship, alliance, apcl 
mutual assistance, of February 14, 
191)0.

Under the treaty Peiping has 
admitted thousands of Soviet per
sonnel and has launched a vast 
programme to popularize Soviet 
influence among the Chinese.

i Great efforts have been made to 
i make Soviet advisers and the idea 
of Soviet advice more palatable to 
the Chinese pcoplee, whose mis
trust of the big bear from the 
north is of long standing.

The fact that an intensive cam
paign, in the form of a nation
wide Sino-Soviet “friendship’’ 
month, is found necessary confirms 
the extent of this mistrust.

It suggests points of possible 
friction between Peiping and Mos
cow. Furthermore, it indicates the 
general ineffectiveness of the 
SSFA celebration originally sched
uled for last February.

That celebration was rather sud
denly postponed for a spurious 
reason. The statei! reason was the 
demand for manpower for the, 
“threat anti” campaign.

The real reason may have been 
the Chinese communist desire to 
emphasize the Soviet Union’s re
sponsibility for the defence of the 
Chinese mainland in contradiction 
to the Soviet’s desire to emphasize 
“friendship” only and to avoid 
concrete commitments.

What prompted Peiping to stage 
the Sino-Soviet “friendship’ 
month theme, using the 35th anniJ 
versary of the October revolution 
of the Soriet Union as an excuse, 
is unknown.

But it is clear that the celebra
tion is a synthetic affair, inspired 
and directed by the Chinese com
munists for the benefit of them
selves and the Soviet Union.

It is more than apparent, that 
the huge campaign is designed to 
disguise and make palatable to 
the Chinese people the increasing 
Soviet influence and direction of 
communist China’s internal and 
external affairs.

The SSAS directive, for in
stance, requires the Chinese people 
to express adulation of Soviet cul
ture and accomplishments. Its in
sistence of a one-way cultural ex
change and emulation, obliterating 
China’s own culture and heritage, 
is the key to the Peiping regime’s 
present intent.

Here is another example of such 
a one-sided “love affair.” During 
the Sino-Soviet “friendship” 
month, memorial services will be 
held for Chinese soldiers killer] in 
Korea, The Soviet Union has 
demonstrated no such “friendship.”

Patriotic Chinese on the main
land who must hide their true 
feelings and participate in the 
celebration for self-protection can 
be assured of sympathy' from 
overseas Chinese who are free 
from such a form of torture.

It has become increasingly clear 
to overseas Chinese leaders, who 
have been subjected to the commu
nists’ “extortion racket,” that the 
Peiping regime, intent on emula
tion of the Soviet Union, only 
poses as the savior of China. — 
USIS.

FINE POINT
The following anecdote is •'re

ported circulating •’in Central 
Europe:

“In a small bordė? town, hn 
American ran into a friend, an old 
Czechoslovak tailor he had known 
during the war.

“‘You are still hlive?’ exclaim
ed the surprised American. *How 
did you manage to survive?’

“‘Very simple,’ replied the old 
man. ‘When the Americans came, 
I told them it was wonderful that 
they were here. When the Rus
sians came, I also told them how 
glad 1 was that they had come.’

“ ‘In other words,’ said the 
American, ‘you make no distinction 
between us and the Communists?’

“The old tailor smiled, and said, 
‘Oh, yes, there is a difference. You 
see, I would never tell the Com
munists that I said the same thing 
to them as I said to the Ameri- 
vans.’ ’’

gate V. K. Krishna Menon, 
“abruptly ąuy.kope” for an 
early solution of the Korean prob
lem. The Hindustani Times de
plores what it calls Vishinsky’s 
“fierce and open” attack on India’s 
motives in submitting her proposal.

Says the Hindustani Times: 
‘Vishinsky could have opposed the 
resolution without insulting In
dia.”

The paper thinks that the in
temperate Soviet rejection of the • 
Indian proposal possibly indicates 
Moscow’s fear that the Chinese 
communists might have been 
tempted to accept the Indian pro
posal. The Hindustani Times says 
the Vishinsky performance seems 
to confirm suspicions that the 
Kremlin has warned the Peiping 
regime against making decisions 
on its own, without Moscow’s per
mission. In that case, the paper 
says, Vishinsky’s speech was yet 
another way for the Soviet Union 
to emphasize that there can be 
peace in Korea on one set of terms 
only — Stalin’s.

Another Delhi paper, the States
man, says Moscow’s rejection 
came as a “grave disappointment.” 
Vishinsky, the Delhi Statesman 
adds, seems determined “to cut 
the ground from under the feet’’ 
of those who wish to settle the 
Korean conflict by peaceful means. 
— USIS.

LEARN ENGLISH
THE PURGE TRIAL

KREMLIN DIRECTED TRIAL CONVICTS 
FORMER CZECH LEADERS; JEWS ATTACKED

RADIO PROGRAMME 
"FOR NEW AUSTRALIANS”

Broadcast by the Australian Broadcasting
Commission

U.S. Clubwomen to make 
World Tour

The United States General 
Federation of Women’s Clubs will 
send 15 members on a study tour 
through Europe, the Far and 
Middle East early in 1953. They 
will study \the status of women, 
health, education, labor, agricul
ture, science, culture and U.S. 
foreign aid programmes. Results 
of the study will be published for 
distribution to the 14,500 U.S. 
member clubs of the International 
General Federation of Women’s 
Clubs. The purpose of the project 
is to show the 5,500,000 American 
members what more they can do 
to help women in other countres. 
— USIS.

Fourteen former Czech commu
nist leaders were convicted this 
week in a trial in Prague that 
grew out of a purge ordered by 
Moscow’. Eleven of the 14 wefe 
sentenced to death and three to 
life imprisonment.

Former party secretary-general 
Rudolf Slansky and former foreign 
minister Vladimir Clementis are 
among the 11 sentenced to death:

Prague radio said the defendants 
have pleaded guilty to charges of 
treason, espionage, murder, at
tempted murder and other crimes 
including a “Jewish bourgeoise- 
nationalist plot’’ to overthrow the 
present communist regime in 
Prague. Eleven of the accused are 
Jews.

The Purge trial has caused 
widespread repercussions.

In Czechoslovakia itself, two 
prominent party members, Rudolf 
Bystrick former Ambassador t& 
London, and Tibor Kovac, Slova
kian communist leader, committed 
suicide. Both are Jews.

Their deaths were said to be 
linked to the regim’s attack on 
Zionism in the trial of the 14 
party members.

In Jerusalem, the Israeli parlia
ment adopted a motion condemn
ing the Prague trial as a “pro
found horror.”

It said the Czech government’s 
handling of the trial, in which the 
“Jewish origin” of the accused has 
been stressed, amounted to “dan
gerous and foul propaganda.’’

The1 trial made news on radio 
Warsaw. The state radio said 
Wladislaw Gomulka, former deputy 
premier arrested a year ago for 
suspected treason, had the same 
assignment in Poland as Rudolf 
Slansky had in Czechoslovakia— 
“espionage, treason, Titoism, and 
Zionism.”

East German communists have 
set up three party commissions to 
hear high-ranking comrades’ ex
plain away their one time friend
ship with the accused Czechs. And 
in Yugoslavia, newspapers pre

dicted that Rumania’s Anna Ban
ker, and Hungary’s Matyas Rakosi 
would be the next victims of the 
Kremlin-directed purges.

The trial drew sharp criticism 
in three leading American news
papers.

The New York Times, New York 
Herald-Tribune and Baltimore 
Sun all assailed the trial for what 
the Times termed a swing “to
ward anti-semitism masked as anti
Zionism.”

Titling its editorial, “tragicom
edy in Prague,” the Times said: 
“For Siansky and his codefendants 
we need have no sympathy; theft- 
real crimes as Stalin’s execution
ers make them as worthy of con
demnation as their prosecutors, 
with whom they worked hand in 
glove only a year or two ago.

“But well over two million per
sons live in Stalin’s empire and 
this latest evidence that Stalin can 
emulate Hitler bodes ill indeed for 
these helpless people, so terribly 
conveniently located to become the 
scapegoats for communist mis
rule.”

The Herald-Tribune said: “The 
wheel has swung full circle for 
the unhappy Czechs; after their 
brief respite from totalitarian rule 
they have been pressed back alto
gether to the dark days of racist

I terror.”
! The Baltimore Sun said the ac- 
j cused are “victims also of two 
1 lines of Russian propaganda. The 
first seeks to show a western con
spiracy against the Soviet Union, 
involving . . . Trotskyites, ‘capi
talist imperialists’ ... the sec
ond, in the plainest language yet 
to come from behind the Iron Cur
tain, strikes out at the Jews.” — 
USIS. -

DARYKIME SĄLYGAS, KAD 
GALĖTUME TURĖTI AUSTRA
LIJOJE TOKĮ LAIKRAŠTĮ, 
KOKIO MES VISI PAGEIDAU
JAME.

HHST WISHES FOR 1953
NOTE: You will hear Lesson 

27 at 1.45 p.m. on Saturday, 4th 
January, 1953. S.A., 1.15 p.m., 
Perth, 7.15 a.m.)

(B) EASY LESSONS 
27-52

Lesson 49, Saturday, 
Gtli December, 1952

“I was — I wasn’t . . . 
You were — you weren’t” 
. . . This is the past tense of 
the verb “to be” and you can 
practise with Paul.

PAUL: We went'by car to the 
gold mine and then we went down 
under the earth.

JOHN: Where was the gold?
PAUL: I saw no gold, but it 

was there.
JOHN: How do you know it was 

there?
PAUL: They said it was there. 

The miners (the men working 
there) said the gold was there 
all right.

MARY: What’s it like in a mine, 
Paul?

MARY: I was not — I wasn’t; 
she was not — she wasn’t; we 
were not — wc weren’t; they were 
not — they weren’t. Do you know 
that, Paul?

PAUL: Yes, I think so, Mary.

Lesson 50A, Saturday, 
13th December, 1952

Paul is 1 e a r i n g more 
about the past tense.

MARY: What-pretty Christmas 
cards, Paul! Where d i d you buy 
them ?

PAUL: I buy them in Mel
bourne. You remember when we 
went there for the week-end in 
November? And these Olga bring 
me from Adelaide last week.

JOHN: Bought — brought — 
thought.

PAUL: What’s the matter?
JOHN: Į said: ‘'bought — 

brought — thought!” And 
that is what you must say, my 
friend.

PAUL: Wait a • minute; “1 
b o-u g h t these cards in Mel
bourne.” “Olga brought those 
cards from Adelaide last week.” 
“When you saw the cards, you 
thought they were very pret
ty/’ I buy — I bought. I bring 
— I brought. I think — I thought. 
Yes, I know that now.

And now did — the past tense 
of d o :

MARY: That’s it, Paul! Did 
is the past of do — you are 
quite right Do you speak Eng
lish now? Did you speak English 
in Poland?

PAUL: And can I use it like 
“do” — with not? 1 did not 
speak English in Poland.

JOHN: Yes, and it’s easy — 
always ‘‘did.” I did not speak 
English; she did not; we did not; 
they did not.

MARY: You can say “did not’’ 
or “didn’t.”

20th December, 1952
Christmas! Paul is helping to 

decorate the house and he is also 
learning how to use the verb “to 
do.”

JOHN: Hullo, what are you 
doing, Mary? What’s that 
white stuff on your hands? Flour, 
isn’t it?

MARY: Yes, it’s flour. I’ni 
making the Christmas cake, John, 
and I must go and finish it.

JOHN: What do you want us 
to do?

MARY: Now that you and Paul 
are here, I want you all to decor
ate the room for Christmas. Will 
you d o that for me? There’s the 
red and blue paper, and the silver 
bells are on the table, over there. 
Make it look really gay.

Lesson 52A, Saturday, 
27th December, 1952

In this lesson Paul hears about 
the New Year, and a special song 
we like to sing at New Year’s 
Eve parties.

PAUL: What is “Old Lang 
Syne”?

MARY: It’s an old song from

Scotland and we always sing it at 
midnight on New Year’s Eve. It’s 
a song about friends. We remem
ber all our old friends and drink 
to their health.; . 4

BOB: While we sing the song, 
we stand in a circle and hold 
hands. The words are a little dif
ficult because they are Scots 
words:
Should old acquaintance be forgot, 
And never brought to mind, 
Should old acquaintance be forgot, 
And the days of old lang syne.

For old lang syne, my dear, 
For old lang syne,
We’ll take a cup of kindness yet, 
For the sake of old lang syne.

“And so we wish you all a very 
Happy New Year. This is the last 
of your easy lessons and in the 
new year your English lesson will 
be broadcast on Sunddjr mornings 
at a quarter to eight. ’ On Satur
days the Easy Lessons will start 
again.

“HAPPY NEW YEAR to you 
all!”

These are only parts of radio 
lessons. You can set that it is an 
easy and entertaining way of 
learning English.

The radio lessons are broadcast 
at the following times from A.B<C. 
stations: •

Metropolitan Stations
Very Easy Lessons (1-29) Sat

urday, 1245 p.m. (S.A. 12.16 p.m.;- 
Perth 6WN, 7.00 a.m.).

Easy Lessons (27-52), Saturday, 
145 p.m. (S.A. 1.15 p.m.; Perth 
OWN, 7.15 a.m.).

Harder Lessons, Sunday, 745 
a.m. (S.A. 7.15 a.m.; Perth OWN, 
7.30 a.m.).

Country Stations
Very Easy Lessons (1-26), Sat

urday, 7.00 a.m.
Easy Lessons (27-52), Saturday, 

7.15 a.m. u
Harder Lessons, Sunday, 7.45 

a.m. (S.A. 7.15 a.m.; W.A. 7.30 
a.m.).

Radio Booklets
The radio lessons are printed in 

a booklet. You can have a book
let posted to you each month. 
Write to the Department of Edu
cation in the State where you live. 
The booklet is free. 4

You may also get information 
about Continuation Classes and 
Correspondence Lessons from the 
Department of Education.

7



MŪSŲ PASTOGĖ

VYKSTA I ALB TARYBOS 
SESIJĄ

Sy d nėjus. — I susirenkan
čią gruodžio 29-31 d.d. Adelaidėje 
ALB Tarybos sesiją iš. Sydnėjaus 
vyksta jos posėdžiams ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas J. Vaičai
tis, K. Valdybos sekretorius H. 
Kmitas, ALB K. Kontrolės Komi
sijos pirmininkas. inž. Grina ir 
ALB Sydnėjaus Apylinkės atsto
vai: J. Kalakauskas, J. Žukauskas, 
P. Pilka, J. P. Kedys, J. Bistrickas 
ir V. Simniškis. — vj.

NEATSILIKO IR SYDNĖJUS 
Sydnėjus. — Sydnėjaus ir 

jo apylinkių lietuviai taip pat duos- 
niai prisidėjo prie drabužių Vokie
tijoj likusiems paremti vajaus. Lap
kričio 22 d. speciali komisija—ALB 
Sydnėjaus Apylinkės pirmininkas 
S. Pačėsa, Valdybos nariai: V. 
Šablevičius ir B. šaltmiras, ALK 
Centro įgaliotinis Tallat-Kelpša ir 
P.L.S.S. Australijos Rajono Syd
nėjaus Vietininkijos Vietininko ad
jutantas A. Bučinskas — patikrino 
ir priėmė drabužius bei daiktus, 
kurių suaukota iš viso 520 vienetų. 
Iš tų 15 venetų komisija pripa
žino netinkamais vartojimui. Pini
ginių aukų priimta £13.15.0 Kun. 
Butkui tarpininkaujant, šv. Vin
cento a Paulo D-ja sutiko daiktus 
persiųsti savo lėšomis į Vokietiją 
Raud. Kryžiaus vardu. — vj.

NAUJA ALB APYLINKĖ
Cabramatta. — Gruodžio 

14 d., sekmadienį, šiame tolimame 
Sydnėjaus priemiestyje įsisteigė 
ALB Apylinkė. Tą dieną pirmą 
kartą čia buvo laikomos lietuviš
kos pamaldos, kurias atliko kun. 
P. Butkus. Steigiamasis susirinki
mas įvyko po pamaldų. Susirin
kimą steigėjų vardu atidarė J. K. 
Skirka. Prezidiumą sudarė Migevi- 
čius ir J. Veteikis. Susirinkime 
dalyvavęs Krašto Valdybos pirmi
ninkas J. Vaičaitis atliko informa
cinį pranešimą. Žodį tarė ir kun. 
P. Butkus. Valdybon išrinkti: Mi- 
gevičienė, Skirka, Migevičius ir Ve
teikis. — vj.

VERTINGOS KNYGOS
Knygų leidykla “Terra” ir vėl 

išleido keletą tikrai vertingų kny
gų. Jau yra pradėtos platinti: 
Liudo Dovydėno — Broliai Domei
kos, 256 psl.; Guy de Maupassant 
—Karoliai (novelės), 280 psl.; An
tano Škėmos — šventoji Ingą, 240 
psl. (šios knygos kaštuoja po 17 
šilingų), Marijaus Katiliškio — 
Užuovėja, 370 psl., 25 šil., Kazio 
Binkio — Lyrika, 15 šil. Be to, 
dar galima gauti “Terros” anks
čiai išleistą Nobelio literatūros pre
mijos laureato Paer Lagerkvist 
“Barabą” — (16 šil.).

Knygas galima užsisakyti per 
leidyklos atstovą Australijoje: J. 
Kalakauskas, 24 Goodsell Street, 
ST. PETERS, N.S.W. Melburniš- 
kiai knygas užsisako per leoną 
Baltrūną.

Pranešame maloniam tautiečių dėmesiui, kad š.m. gruodžio 
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.

?‘»*,«**«*,»*****»**»**»**«***********«**»*****»*****v**»**v**»**************»**»**»* ,*********»**«**»‘*******i**«****‘**,**4*‘*»**«?****»**» l
Ą Mielus Tautiečius kviečiame atvykti į ALB Sydnėjaus 
*:* Skyriaus Apylinkės Valdybos rengiamą linksmą
£ ŠOKIŲ-KABARE VAKARĄ,

kuris įvyks š. m. gruodžio 26 d. (Antrą Kalėdų dieną) erdvioje
Capitol salėje Bankstowne (nuo gelež. stoties pusė minutės 

** kelio)
Pradžia 7 vai. vak.
Gros puikus orkestras ir veiks bufetas su gaivinančiu 

alučiu ir šaltais užkandžiais.
įėjimas t!k 6 šil.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

PASTOGĖ
j:::-::::::-::::-::-::-::::'::::::::::*::'::::::-::-::-::::'  
.Sekantis Mūsų Pas
togės numeris pasi
rodys sausio 7d.

Kun. P. Butkaus 
Informacijos

RADIJO VALANDĖLĖ
LIETUVIŠKAI

Gruodžio 21 d., sekmadienį, apie 
1 vai. p.p. Sydnėjaus radijo stotis 
2SM transliuos 8-nių minučių radi
jo valandėlę lietuviams, kurioj iš
girsite maldą už Tėvynę, kalėdinį 
pasveikinimą ir Lietuvos Himną. 
Tai pirmą kartą iš Sydnėjaus radi
jo stoties.

— Dar kartą primenu kad š.m. 
gruodžio 20-21 d.d. bus susikaupimo 
valandos ir kalėdinė išpažintis 
Camperdowno bažnyčioje, šešta
dienį pradžia 6 vai. vak. Sekma
dienį (21 d.) išpažinčių bus klau
soma nuo 9 vai. r. Vadovauja kun. 
Kemėšis — svečias iš Rushwortho. 
Nuoirdžiai prašomi visi dalyvauti.

Tą patį sekmadienį (21 d.) apie 
>4 vai. p.p. išpažinčių bus klausoma 
Scheyville Šeimų Stovykloje.

NEWCASTLIO LIETUVIU
KOLONIJAI

Gruodžio 22 d., pirmadienį, 5 
vai. p.p. kviečiami visi Newcastlyj 
ir apylinkėse gyveną lietuviai į 
Hamilton katalikų bažnyčią, kur ■ 
ivyks prieškalėdinė susikaupimo 
valanda lietuviams ir suteikiama 
proga atlikti išpažintį gimtąją 
kalba.

Sėkantį rytą 8,30 vai. toje pat 
bažnyčioje bus šv. Mišios, bendra 
Šv. Komunija ir užbaigiamasis pa
mokslas. Į šias pirma lietuviškas 

I pamaldas Newcastlio lietuvių ko
lonijoj kviečiami visi toje apylin
kėje gyveną tautiečiai, kurie tik 
galės atitrukti tomis valandomis 
nuo savo darbo bei kitų pareigų.

ST. MARYS LIETUVIAMS
Gruodžio 23 d., antradienį, 7 vai. 

vak. bus klausoma' išpažinčių St. 
Marys parapijos bažnyčioje. Kvie
čiami visi St. Marys kolonijos lie
tuviai.

SYDNĖJAUS TAUTIEČIŲ 
DĖMESIUI

Gruodžio 25 d., Pirmą Kalėdų 
dieną, iškilmingos pamaldos lie
tuviams įvyks Camperdowno 
bažnyčioje 11,45 vai.

Kalėdų Pirmos dienos rytą 9 vai. 
lietuviškos pamaldos įvyks Bass 
Hill lietuvių kolonijoje p. Mickaus 
namuose, 54 Horton Street. Prieš 
pamaldas bus klausoma išpažinčių.

Gruodžio 28 d., 4-tą sekmadienį, 
bus tik vienos pamaldos lietuviams 
Camperdowno bažnyčioje 11,45 vai.

Naujųjų Metų, sausio 1 d., pa
maldos lietuviams bus tik Camper
downo bažnyčioje 11,45 vai.

Sausio 4 d., sekmadienį, lietu
viškos pamaldos bus laikomos 8 
vai St Brendans bažnyčioje, Banks
towne.

Kun. P. Butkus.

IŠLEISTAS MŪSŲ
PASTOGĖS KALENDORIUS 

Jau išleistas gražus sieninis
MŪSŲ PASTOGĖS KALEN
DORIUS su bendriniais ir lietu
viškais vardais, šventėmis ir 
pažymėtinais įvykiais. Kalen
dorių redagavo Jurgis Kala
kauskas. Kalendoriaus lentelėje 
atspausdintas gražus lietuviš
kojo kaimo vaizdas.

Kalendorius šiomis dienomis 
pradedamas siuntinėti nemoka
mai tiems Mūsų Pastogės skai
tytojams, kurie 1953 metams 
toliau prenumeruoja laikraštį.

Kalendorių galės įsigyti ir 
kiti tautiečiai. Jo kaina 3/-.

Iš MELBOURNO LIETUVIŲ 
GYVENIMO

M e 1 b o u r n a s . — Nors nese
niai gana plačiai buvo aprašytas 
mūsų kolonijos lietuvių gyvenimas 
ir veikla, tačiau nuo to laiko vėl 
atsirado keletą žinelių. —

Lapkričio 16 d. įvyko Skautų 
Tunto sueiga, kurioje dalis skautų, 
— čių davė įžodį. Neatsiliko ir 
jaunieji * skautukai. Dalyvavo 
skautai, tėvai, rėmėjai ir svečiai.

Lapkričio 23 d. Kariuomenės 
šventės minėjimo daugelis žmonių 
pasisgedo. Negerai, kad niekas 
šios šventės minėjimo nesuruošė. 
Liko nepagerbti tie, kurie atkovo
jo Lietuvos nepriklausomybę, ir 
neprisimintas tos kariuomenės 
branduoly? — partizanai, kurie te
betęsia kovą ir šiandien. Tą dieną 
apie prof. Kolupailą jo 60-ties 
metų sukakties proga paskaitą 
skaitė V. Civinskas. -

Lapkričio 30 d. K. M. Institutas 
šių metų paskaitų ciklą užbaigė S. 
Balčiūno paskaita apie VLIKą ir 
jo veiklą. Po paskaitos trumpą 
žodį pasakė instituto direktorius 
P. Raulinaitis.

Gruodžio 7 d. prof. M. Biržiškos 
sukakties proga trumpą paskaitą 
skaitė A. Karazijienė, iškeldama 
šio žymaus lietuvio nuveiktus dar
bus ir nupasakodama jo gyvenimą.

Girdėti greitu laiku įvyksiant 
Vaikų Eglutei, Literatūros Popie
tei, Poezijos Valandėlei, Naujų 
Metų sutikimui ir kitiems paren
gimams. Skautų Tuntas energin
gai ruošiasi stovyklai.

Be didesnio garsinimosi veikia 
Soc. Globos Moterų Komitetas, 
Senųjų Skautų Židinys, Kultūros 
Fondo Skyrius, Lietuvių Studentų 
Sąjungos Skyrius, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Skyrius ir k. 
Didelį darbą atlieka šeštadienio ir 
sekmadienio lietuviškos mokyklos.

Pernai įsteigtas Lietuvių In
žinierių Sąjungos Skyrius, deja, po 
pirmo susirinkimo užmigo. Ligi 
šiol nepasisekė jo išbudinti. Reikia 
tikėtisi kad Skyrius atsigaus po 
Naujų Metų. — ŽAK.

SKAUTAI GAUSIAI 

PAREMIAMI
Sydnėjus. — Nuo gruodžio

1 d. iki gruodžio 14 d. šie tautie
čiai parėmė mūsų skautus dėl jų 
dalyvavimo tarptautinėje Pan Pa
cific Jamoboree: M. V. Žiogai — 
£2.0.0; V. Skrolys — £1.0.0; sk. 
D. Labutytė — £1.0.0; sklt. J. Mi- 
kolajūnas — £1.0.0; “Liepsnojanti. 
Lelija” Melbourne — £3.0.0; B. —
2 šil.; sk. vyt. vyr. skltn. V. Do- 
niela — £1.0.0; sk. J. Kalakauskas
— 10 šil.; V.R. ■— 10 šil.; S.S. — 
10 šil.; P Alekna — £1.0.0,; V. 
Šniukšta — 10 šil.; Adelaidės 
Skautų Vyčių Būrelis — £5.0.0; 
ALB Ądelaidės Apylinkės Valdy
ba — £5.0.0; A.S.S. Adelaidės 
Skyrius — £3.0.0; A.S.S. Senjorų 
Sueiga — £1.0.0; Skautų rėmėjas 
Adelaidėje P.A. Levickis — £1.0.0; 
Skautų rėmėja Adelaidėje P. 
Striaukienė — 10 šil.; Venclovienė
— £1.0.0; sktn. Mauragis — 
£2.0.0; X — £1.0.0; VI. Vazgele- 
vičius — £1.0.0; I. Jonaitis — 
£1.0.0; sktn. E. Laurinaitienė — 
10 šil. Visiems aukotojams visų 
skautų vardu Sydnėjaus Vietinin
kijos iždininkas A Bučinskas nuo
širdžiai dėkoja. Aukos ir toliau 
priimamos pagal šį adresą: A. 
Bučinskas, 82 Flinders Street, Dar- 
linghurst, N.S.W.

0 Mielus Tautiečius kviečiame apsilankyti į Sydnėjaus SPORTO} 
įį KLUBO KOVO ruošiamą

N A U J U J U METU BALIU,} 
3 kuris įvyks š. m. gruodžio 31 d. puikiose STATE BALLROOM! 
h patalpose, Market Street, City r
» Pradžia 8 vai. vak. į
n Kadangi vietų skaičius ribotas, staliukus prašome iš ankstoj
į užsisakyti pas Klubo Valdybos narius. i
(J Vl. Daudaras,
<1 ' KOVO KLUBO PIRMININKAS.

IŠVYKO Į AMERIKĄ

Sydnėjus. — Pereitą sai 
vaitę, Australijoje išgyvenęs 2 me
tus, į Ameriką išplaukė laivu 
“Orange” p. Gumbaragis su žmo
na, sūnumi ir dukrele. Gumbara- 
gių šeima pastaruoju metu gyveno 
Sydnejije.

Melburniečiai!
SAMBŪRIS “ŠVIESA”, 

Melbourne Skyrius, gruodžio 31 d.
ruošia

BRIGHTON TOWN HALL 
patalpose

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ.
Šokiams gros viena geriausių 

Melbourne kapelų. Soc. Globos 
Moterų D-ja laikys turtingą bufetą. 
Gėrimams licenzija gauta.

Pradžia 8,30 vai. vak.
Važiuoti: Traukiniu iš Flinders 

St. stoties iki North Brighton ar
ija tramvajum iš St. Kildos.

Pakvietimais prašome malonius 
tautiečius apsirūpinti iš anksto pas 
P. Dirki, 55 Murray St., Prah- 
ran, o taip pat sekmadieniais prie 
lietuvių bažnyčios.

Rengėjai.

LANKĖSI KUN. BAČINSKAS
C o w r a . — Lapkričio 3 ir 4 d.d. 

Cowros lietuviai susilaukė mielo 
svečio — kun. Bačinsko, atvykusio 
aplankyti būrelio vietos lietuvių. 
Savo šviesia jaunatviška nuotaika, 
kunigišku orumu ir lietuviška dva
sia kun. Bačinskąs sustiprino mus 
religiškai ir tautiškai. Po pamaldų 
ir išpažinčių susirinkome krūvoft 
ir, susėdę ratu kunigui skirtoje 
patalpoje, pasijutome lyg lietuviš
koj seklyčioj, kurion susirenka 
gausi lietuvio ūkininko šeima ku
nigo apsilankymo proga. Galiau
siai, mokyklos ekrane, pasinaudo
damas mokyklos prožektorium, kun. 
Bačinskas parodė puikias savo 
paties darbo spalvuotas filmas, ku
riose be kita ko pamatėme ir jau
nuosius Cowros “dievdirbius”: E. 
Lašaitį ir Irvį Jarašių, dalyvavu
sius pareitais metais su savo kry
žiais ir koplytėlėmis Canberros pa
rodoje. Kun. Bačinsko apsilanky
mas nuteikė mus lyg pragiedrulis 
niūrią dieną. Vietos lietuviai dė
koja jam ir tikisi kad tokie praS 
giedruliai nuskaidrins juos daž
niau. — E.J.

ENGLISH & 
FOREIGN

BOOKSHOP
SYDNEY: 28 Martin Place, 

(Ground Floor);
BRISBANE: AMP Lane off 

Edwards Street.
Mūsų knygynuose galite pasi* 

naudoti didžiausiu pasirinkimu 
geriausių ir naujausių KNYGŲ 
įvairiomis kalbomis: anglų, vo
kiečių, rusų, prancūzų, lenkų ir 
visomis kitomis kalbomis.

Toks pat pasirinkimas ir 
įvairių ŽURNALŲ. Reikalau
kite mūsų katalogų.

Netrukus įruošime ir LIETU
VIŠKŲ KNYGŲ SKYRIŲ.

1952 m. gruodžio 19 d.
—------------------

ATLIKIME SAVO PAREIGĄ .

Apleisdami Vokietijos stovyklas, 
kiekvienas iš mūsų galvojome, kad 
atvykę į šį kraštą ir kiek pagerinę 
savo materialinę padėtį, mes nepa
miršime ir tų, kurie dėl įvairių 
priežasčių turėjo pasilikti Vokieti
joje.

Laikas bėga labai greitai ir 
nesuskubome apsižiūrėti, kaip jau 
daugis iš mūsų čia pragyveno 4-5 
metus, per tą laiką vienokių ar 
kitokiu būdu suspėdamas įsikurt! 
ir susitvarkyti. Tačiau ne visi pri
simename gražų savo pažadą pasi-„ 
rūpinti tais, kurie laukia iš mūsų ' 
pagalbos. Visi gerai žinome, kad 
pasilikusių Vokietijoje mūsų tau
tiečių būklė diena iš dienos blogė
ja. Ypačiai pgalbos yra reikalingi 
ligonys. Jų pagalbos šauksmas per 
Liet. Raud. Kryžių ir kįtas lietu
viškas institucijas neturėtų likti 
balsu šaukiančiu tyruose. ;,Z

A. L. Katalikų Draugija, turė
dama galvoje šiuos liūdnus, faktus, 
lygiai kaip pereitais metais, taip 
ir šiais metais, tradicinio baliaus 
pelną skiria esantiems Vokietijos 
ligoninėse tautiečiams sušelpti.

Nepaisant, kad diena, kurią 
balius yra ruošiamas nėra patogi, ■ 
kviečiame visus tautiečius paremti 
mūsų pastangas ir prisidėti prie 
nelaimėje esančių mūsų brolių 
sušelpimo.

Jei jau australų mokesčių de
partamentas, sužinojęs apie ką eina 
reikalas, atleido nuo mokesčio ir 
tuo suteikė galimybę padidinti pa
jamas, tai mes neabejojame, kad 
Jūs, Mieli Tautiečiai, nepamiršite 
pasinaudoti proga praleisti malo
niai laiką ir kartu atlikti savo pa
reigą.

A . U s t j a n a u s k a s , 
A. L. Katalikų D-jos Centro 

Valdybos Pirmininkas.
GRAŽIAI PASIRODĖ

KULTŪRINĖ LATVIŲ SAVAITĖ 
Melbournas. — Per Kalė

dų švpntes į Melbourną susirenka 
latviai iš visos Australijos švęsti 
savo antrosios Kultūrinės Savaitės. 
Šios Savaitės tikslas yra išlaikyti 
tautinę savo kultūrą ir parodyti 
pasauliui tos kultūros vertę. 
Gruodžio 26 d. Savaitė pradedama 
katalikų ir liuteronų pamaldomis. 
Gruidžio 27 d. 3 vai. p.p. Lutheran 
Church Hall Dorcas Street, S. Mel
bourne, įvyksta latvių meno ir 
dirbinių parados atidarymas. Va
kare 8 vai. įvyksta latvių mišrių 
chorų koncertas Melbourne Town 
Hall salėje. Gruidžio 29 d. 8 vai. 
vak. įvyksta latvių dainų reči
talis, Assembly Hall, Collins 
Street. Gruodžio 30 d. įvyksta 
jaunimo varžybų dovanų įteiki
mas ir vaidinimas “Princesė Gun- 
dega ir karalius Brusubarda”, 
Cathedral Hall, Brunswick Street, 
Fitzroy; pradžia 7 vai. p.p. šalia 
šios programos vyksta visa eilė 
latvių organizacijų susirinkimų — 
posėdžių.

Latvių bendruomenės vadovybė 
maloniai kviečia ir lietuvius daly
vauti šios Savaitės koncertiniuose 
parengimuose. — jk.

PRANEŠIMAS
Gruodžio 21 d. (sekmadienį) 

šaukiama P.L.S.S. N.S.W. Syd
ney) Vietininkijos iškilminga suei
ga. Sueiga ivyks tuoj po pamaldų 
Camperdown parapijos salės patal
pose. Visi skautai-ėš prašomi 
dalyvauti uniformuoti. Po sueigos 
įvyks parodomasis laužas, kurin 
įeis dalis programos, kurią mūsų 
broliai atliks PAN-PACIFIC 
JAMBOREE. Visi Tautiečiai ma
loniai kviečiami atsilankyti į pir
mąjį Sydnėjaus Vietininkijos su
ruoštą laužą.

“ŠARŪNO” D-vės skautai pra
šomi atvykti į salę 10.00 vai. r.

Vieininkijos skautai-ės prašo- 
| mi atvykti 11.00 vai. r.

Vietininkijos Adj.

LIETUVAITĖS
Sydnėjus. — North Banką- $ 

towno pradžios mokyklos mokslo $ 
metų užbaigimo proga buvo su- j. 
rengtas mokinių koncertas, kuria- ■ 
me dalyvavo ir šios mokyklos mo- 'į 
kinės lietuvaitės: Johana Kyzelyte J 
ir Gražina Reizgytė. Jos pašoko 
lietuvišką suktinį. Tai buvo vie- | 
nas geriausiai atliktų programos | 
dalykų ir australų publikos labai 
šiltai sutiktas. Už šį šaunų lietu- 
vaičių pasirodymą padėka priklau- 
so Albinai Kyzelytei, kuri per | 
trumją laiką paruošė šokėjas. — d 

fjk.

iX I

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

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 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by “Mintis” Pty., Ltd. Fredbert Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB 1758, 
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją. J
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