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N. Zelandijoje ir Anglijoje 
kaina ta pati.

SKELBIMAI

Skelbimu kaina vienai tek
sto vilutei arba jos vietai— 

1/6. U z skelbimu turini neat

sakoma.

Nuolatiniams skelbimams 
teikiama nuolaida.
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Sukaktis prie 
Baltijos

Prieš trisdešimt metų sausio 
915 dienomis ano meto Lietuvos 
gyvenimas pasisuko dar vienu le
mtingu kryžkelių, kai tomis die
nomis ginkluoto sukilimo pagalba 
buvo išvaduotas Klaipėdos kraštas 
ir susigrąžinta dalis Baltijos pak
raščių. Tai buvo nuostabiai drą
sus Lietuvos vyrų žygis ano meto 
sąlygomis, turint galvoje tą faktą, 
kad maišias buvo sukeltas ir gink
las pakeltas prigs Alijantus. kurių 
žinioje ir valdžioje buvo Klaipė
dos uostas ir kraštas.

Po pirmojo Pasaulinio karo Ali- 
jantai, nugalėję kaizerinę Vokie
tiją, Klaipėdos krašto klausimo il
gai nesprendė, vis nesiryšdami 
galutinio savo žodžio tarti Kietai 
prispaudęs nugalėtą Vokietiją savo 
padu rūstusis Prancūzijos Clemen
ceau -Klaipėdos reikalu Lietuvos 
naudai tik tiek tepasakė: "Klaipė
dos miesto vokiškumas nepateisina 
viso krašto palikimo Vokietijos 
ribose, ypatingai atsižvelgiant, kati 
Klaipėdos uostas Lietuvai yra vien
intelis išėjimas Į jūrą.”

Tie didžiojo ano meto pasaulio 
politikos galiūno žodžiai neliko 
neįsidėmeti ką tik atsikurū- 
sios laisvos Lietuvos vadovų. Be 
paliovos stengtųsi diplomatiniu 
keliu susigrąžinti Klaipėdos kra
štą, kas tačiau nesisekė, nes pok
ario Alijantai iš pradžių laikė, 
kad pačios Lietuvos klausimas 
yra dar neaiškus, o vėliau jie, pol
itine lygsvarą berikiodami, dair- 
ėsi KfaipMos kraštą atiduoti kam 
nors kitam, bet ne Lietuvai.

Ano meto Lietuvos vadovai su
prato, kad silpnos mūsų diplomat
inės kortos ne ką galės padėti 
krašto interesams dėl Klaipėdos ir 
nusprendė rizikingą žygį—sukelti 
prieš Ajijantus maištą ir sukilimo 
pagalba prabilti įvykusių laktų 
žodžiais.

Taurių Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos sūnų sukilime pralietas 
kraujas, kaip ir Nepriklausomy
bės kovų dienomis, atnešė Klaipė
dos miestui, uostui ir kraštui 
laisvę. Apstulbinti Alijantų atsto
vai dar kurį laiką stengėsi derybų 
metu sunarplioti Klaipėdos klaus
imą taip, kad jis kuo mažiausiai 
būtų likęs pateisinamas dėl pral
ieto Lietuvos sūnų kraujo, tačiau 
Lietuvos atstovai apgynė ir toliau 
naujomis sąlygomis savo interesus 
ir Klaipėdos, kraštas buvo pačių 
Alijantų pripažintas Lietuvai, kad 
ir paliekant lokalinę autonomiją.

Atgavusi Klaipėdos kraštą, Lie
tuva susijungė su žymia Mažosios 
Lietuvos dalimi. Lietuva susti
prėjo ne vien tik ekonomiškai, 
bet ir morališkai. Klaipėdos at
gavimu buvo sudarytas stiprus 
E riet iltis kovai už visos Mažosios 

ietuvos susigrąžinimą. Skaudus 
Antrojo Pasaulinio karo prieš
vakaris neišvengiamai vėl atplėšė 
Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos. 
Tačiau liko geros viltys dėl galimų 
ateities ’vykių ir svarbiausia—stip
rus, nesutraukomas ryšis, broli
škumo dvasia su Mažosios Lietu
vos lietuviais, vienos ir tos pačios 
Motinos-Tėvynės vaikais.

Palaikydami ir tremtyje kuo 
glaudžiausius ir broliškiausius ry
šius su Mažosios Lietuvos liet
uviais, dirbdami ir vargą kartu 
kentėdami, kartu susilauksime 
tokios dienos, kada prie Lietuvos 
vėl prisiglaus ne tik Klaipėdos 
kraštas bet ir visa Mažoji Liet
uva.

Naujos dvasios kryptimi |“g£“os
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ADELAIDĖJE BESIBAIGIANT SENIESIEMS METAMS, TRYS DARBO DIENOS.
Paskutinisai Australijos Lietuvių 

: Bendruonienės rinktųjų atstovų 
susirinkimas — ALB Krašto Tary- 

į bos Atstovų Paprastoji Sesija, kad 
1 ir nepasižymėjo gausiu atstovu sq- 
skndžiu. paliko tačiau gražų įs- 

į pūdj ta prasme, kad parodė, jog 
i bendruomeninis mūsų sugyveni- 
i mus ir susiklausymas kas kartas 
| žengia pažangesniu žingsniu.

Nuotoliai ir reikalai ne visiems 
j Krašto Tarybos atstovams leido 
f susirinkti. Francis Xavier katedros 
salėje. Adelaidėje, gruodžio 29 
<1. į sai...... ~ .■ ’ .
jo 38 atstovai, susirinkę iš Sydnė- 
jaus, Melbourno. r'--' 
kitu A -

į legiruotoje padėtyje, žinoma, buvo 
i pačios Adelaidės atstovai, kurie

tiną laikyseną vienas kito atžvil
giu skirtingi) nuomonių atvejais.

Diskutuotas ir Lietuvos konsulo 
Australijoje reikalas. Visi sesijos 
atstovai pritarė tokiam reikalui ir 
vieningai sutarė prašyti atitinka
mus veiksnius, kad Lietuvos Kon
sulatas Australijoje būtų įsteigtas. 
Vieningai pasisakyta ir prieš spau
dos slapukus, kurie savo tikrąjį 
vardą nuslėpdami informuoja liet
uvišką spaudą neteisingomis žin
iomis. Ta proga buvo iškeltas 
Kanados “Tėviškės Žiburiuose“

I. p.p. Tarvbos Sesiją prade- j atspausdintas straipsnis, kuriuo I 
atstovai, susirinkę iš Sydnė-: tūlas slapukas bandė diskredituoti j 
Melbourno. Geęlongo bei \ Australijos Lietuvių Bendruo- į 
Australijos kampų. Privi-' menę. Tąsai straipsnis sesijos dal- j 
ąoie padėtyje, žinoma, buvo yvių buvo oficialiai pasmerktas. Įyvių buvo oficialiai pasmerktas.

mininkas, Krašto Taryba papras
tosios sesijos ateityje šaukiama kas 
antri metai. Krašto Valdyba ren
kama iš 7 narių dviems metams, 
įtraukti nuostatai tvarką ALB 
nekilojamo tuno reikalus.

Slaptai balsuojant išrinkta 
nau ja ALB Krašto Valdyba, kurion 
pagal balsų daugumą pateko:

Jurgis BISTRICKAS °° 
Justas VAIČAITIS 
Balys BARKAUSKAS 
Henrikas KM1TAS 
Leonardas KARVELIS 
Simas GRINA 
Vytautas SIMN1ŠK1S 
Kandidatais liko: V. Doniela, M.

Petronis ir Sipavičius. Į Krašto 
Konrolės Komisiją išrinkti:

32,
31

29,
27,
26,
25 ir
25

Nutarta sekančią Krašto Tary
bos paprastąją sesiją sušaukti 
1954 m. Melbourne, ligi to laiko 
paliekant Sydnėjų ALB centrine 
būstine. Rezoliucijų-Sveikinimų 
komisijai paruošus, sesijos daly
viai pasveikino VLIKo pirminin
ką, Vykd. Tarybos pirmininką, 
Lietuvos diplomatus, arkivyskupą 
Skvirecką, jubiliejjninkus—vysku
pus : Brizgį 
lūs :

galėjo visi susirinkti ir posėdžiuose 
dalyvauti.

ALB Krašto Valdybos pirmin
inkui Justinui Vaičaičiui įžangine 
kalba sesijos posėdžiavimą pradė
jus. buvo išrinktas prezidiumas— 
pirm. J. Kalvaitis, vicepirm. dr. 
k u n. Jatulis ir J. P. Kedys. Sudary
tas ir sekretoriatas: Radzevičius, 
Martinkienė ir Ilgūnas. Pritarus 
tai pačiai Kr. Valdybos jau ank
sčiau sudarytai ir jau bedirban
čiai Mandatų komisijai (Garbali- 
auskas, Alekna, Maželis) bei išrin
kus Sveikinimų-Rezoliucijų komi
siją (Krausas, Makulis, Cepliau- 
skas), perskaitytas geras glėbys 
sveikinimų: VLIKO V. Tarybos 
pirmininko K. Zaikausko. Vokiet
ijos Lietuvių Bendruomenės pirm
ininko P. Zundės, L. K. Fondo 
Ausi rali jos Apygaardos pirminin
ko aidi. V. Žemkalnio ir visos eilės 
kitu organizacijų vadovų bei visu
omenininku.

Per likusį pirmosios dienos ir 
, antrosios dienos posėdžių laiką 
išklausyti Kr. Valdybos pirminko, 
Kr. Valdybos iždininko, Krašto 
Garbės Teismo, Kr. Kontrolės 
Komisijos, Tautos- Fondo Atstovy
bės ir Kultūros Fondo Apygardos 
Valdybos pranešimai. Šie visi 
pranešimai sukėlė gyvų diskusijų, 
kurių metu iškelta eilė naujų min
čių ir tinkamai išiaiškinta. Pažy
mėtina tai, kad diskusijų dalyviai 
bene pirmą kartą parodė sveikin-

MIRĖ JURGIS SAVICKIS
Gruodžio 22d. Pietų Prancūzi

joje mirė vienas žymiausių Lietu
vos rašytojų ir diplomatų Jurgis 
Savickis. šio didžiojo lietuvio 
nueitų gyvenimo kelių plačiau 
paminėsime kitame Mūsų Pastogės 
numeryje.

ALB Krašto Tarybos Paprastosios Sesijos dalyviai Adelaidėje. 
Pirmoj eilėj iŠ kairės į dešinę sėdi: Sesijos Prezidiumo vicepirmininkas 
J. P. Kedys, Geelongo atstovas kun. Kungis, Melbourno atstovė Maku- 
lienė, Sesijos Prezidiumo pirmininkas J. Kalvaitis, Adelaidės Apylinkės 
pirmininkas J. Lapšys, ALB Krašto Valdybos pirmininkas J. Vaičaitis, 
Sesijos Prezidiumo vicepirmininkas kun. dr. Jatulis, Adelaidės atstovė 
Kalvaitienė, Melbourno atstovė J. Liutkutė, Adelaidės atstovas dail. A. 
Rukšlelė ir Melbourno atstovas J. Valys.

Padiskutavus ir išsiaiškinus kai 
kuriuos nuomonių skirtumus, 
Krašto Tarybos atstovai vienbal
siai priėmė ir patvirtino Krašto 
Valdybos pirmininko buvusios bei 
būsimos veiklos pranešimus.

Trečiosios dienos posėdžio prad
žioje kelios valandos praleistos be
svarstant ALB Statuto pakeitimą. 
Pataisytos kai kurios Statuto spra
gos ir sutarti keli papildymai. 
Įtrauktas Krašto Tarybon Kul
tūros Fondo Austr. Apygardos pir-

30,Povilas ALEKNA
Stasys PAČfiSA
J. GILIAUSKAS
Kandidatais liko: P. Protas ir B. 

Ša lt miras. Į Krašto Garbės Teis
mą išrinkti:

V. POŽĖLA .................
E. J. JANSONAS ......
J. KALVAITIS ............. 26
V. LINKEVIČIUS
J. MARTINKUS .......
Kandidatais liko: Čibiras, A. 

Maželis ir Plokštys.

20

29
28

21 ir
16

VLIKas U No PREZIDIUMUI
ELTA.—Jungtinių Tautų Juri

dinės Komisijos posėdyje 1952 m. 
gruodžio 4d. Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris A. Višins
kis pareiškė, kad estų, latvių ir lie
tuvių tautos savo 1940 m. rinkimais 
pačios pareiškusios norą insikor- 
poruoti į Sovietų Sąjungą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas dėl to Višinskio, So
vietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministerio, pareiškimo griežtai rea
gavo ir Jungtinių Tautų Prezidiu- 
mi New Yorke pasiuntė tuo rei
kalu specialų pareiškimą. Mini
majame pareiškime pažymima, kad 
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, atstovaudamas lietuviš
kosioms politinėms partijoms ir 
visiems laisvajame pasaulyje gyve
nantiems lietuviams, pareiškia, jog

1) tas Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio teigimas yra 
grubus teisybės iškreipimas, 
nes visas pasaulis žino, kad 
1940 m. Lietuvoje “rinkimai” 
buvo vykdomi Sovietų prie
spaudoje ir jų durtuvų šešė- 
lyje,

2) protestuoja prieš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių sovie
tiškąją aneksiją ir

3) reikalauja tuojau nutraukti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių^ okupavimą.

BENE didžiausiu politiniu įvykiu 
šių naujųjų metų pradžioje 

laikytinas D. Britanijos ministerio 
pirmininko W. Churchillio apsil
ankymas J. A. Valstybėse ir jo kon- 
feravimas su išrinktuoju JAV pre
zidentu generolu Eisenhoweriu. 
Nepaisydamas Churchillio teigimo, 
kad jo apsilankymas esąs “pri- 
vatadi pobūdžio pasikalbėjimas 
su senu draugu”, pasaulio politi
kai šiam apsilankymui teikia di*- 
dėlės svarbos. Niekas neabejoja, 
kad Churchillis pasiskubino apla
nkyti savo "seną draugą” kaip tik 
išvakarėmis jo įženginioį JAV pre
zidentus, pasirinkdamas tokį laiką 
sąmoningai, kad dar su nesuforma- 
lėjusiu didžiausios ir stipriausios 
pasaulio galybės prezidentu galėtų 
nuosekliai aptarti visus pasaulio 
politikos reikalus kuklesnėje ir 
ramesnėje aplinkumoje. Sensac- 
inio dėmesio susilaukė vos atvy
kusio į New Yorką Churchillio 
pareiškimas spaudos atstovams, 
kad pasaulio politikos įtempimo 
centras ir šiuo metu tebėra niekur 
kitur, kaip Europoje. Paklaustas 
apie galimą pasimatymą su Stal
inu, Churchillis atsakė, nieko netu
rįs apie tai ką pasakyti. Church
illis aplankė ir baigiantį sausio 20 
d. prezidentavimą JAV prezidentą 
Trumaną, kuris šio pasauliui ne
bereikšmingo vizito metu paskam
bino savo svečiui Šopeno minuetą.

liejimnkus—vysku- 
: Brizgį ir Podolskį, profesor- 
: Biržiškų, Krėvę-Mickevičių 
Kolupailą, draugingas kitų 

tautų bendruomenes ir k. Special
us sveikinimas-kreipimasis buvo 
perskaitytas ir skiriamas kenčian
čiai Lietuvai. .

Didelio dėmesio atkreipta ir į 
mūsų bendruomenės auklėjimo bei 
švietimo reikalus. Nemažai dė
mesio buvo skirta ir Bendruo
menės organui — Mūsų Pastogei. 
Nutarta, kad kiekviena ALB Apy
linkė parenka specialų asmenį, 
kuris rūpintųsi Mūsų Pastogės 
platinimu ir taip pat parenka 

■ vieną asmenį nuolatiniu kores- 
’ pondentu, kuris planingai teiktų 
įvairaus pobūdžio žinias iš vietos 
lietuvių gyvenimo.

Sesijos posėdžiams besibaigiant 
kritiškų ir sveikų minčių savo 
staigmeninčje kalboje pateikė tos 
pačios sesijos dalyvis rašytojas 
Pulgis Andriušis. Efektingoje 
savo kalboje jis pabrėžė>^ad Kra
što Tarybos atstovai turėtų daug
iau rūpintis švietimo bei auklė
jimo reikalais.

Tris dienas užtrukę Krašto 
Tarybos paprastosios sesijos posė
džiai buvo baigti Tautos Himnu. 
Tos pačios dienos vakarą posod- 
ininkai dalyvavo Naujųjų Metų 
sutikime kartu su plačiąja Ade
laides lietuvių visuomene.

Prie sklandžios Krašto Tarybos 
posėdžių eigos labai daug prisidė
jo .Adelaidės Apylinkės Valdyba 
su pirmininku J. Lapšiu. Posėd
žių pertraukų metu sesijos dalyviai 
rūpestingai buvo vaišinami vietos 
Moterų Sekcijos. Ponių: Reison- 
ienės, Garbaliauskienės, Varnau- 
skienės, Borjerienės ir k. lietuvi
škas vaišingumas ir rūpestingumas 
papildė tą giedrią ir saulėtą nuo
taiką, kurią išgyveno sesijos daly
viai. O tą nuotaiką dar labiau 
didino ir gražiam darbui paskat
ino J. Gučiaus režisuotas Ade- 

, Lietuvių Teatro-Studijos
spektaklis, dailininko A. Ruk
šlelės darbu paroda ir čia pat 
suruošta išsami ir vaizdi Lietuvi
škos Spaudos Paroda. Šios past
arosios lietuvių kultūros demon
stracijos bene geriausiai reprezen
tavo Krašto Tarybos atstovų sąs
krydžio idėją ir prasmę.

J. Ž-kas.

__ 1 laidės

ELTA.—Dėl SSSR užs. reik.' Mes griežtai protestuojame prieš 
min. A. Višinskio J. Tautų teisių p. VišinskiČf klaidinančius i.švedž- 
komisijoje jarcikštų teigimų, VLI- jojimus apie padėtį Pabaltijo val
kas pasiuntė Jungt. Tautų sesijos stybėse ir nuolankiai prašome p. 
pirmininkui Pearsonui ir VI (tei- Jungt. Tautų Sesijos Pirmininką, 
šių) komisijos pirmininkui tokio o ypač 6-jo Komiteto Pirmininką, 
turinio protesto pareiškimą: T' ............

Pono Višinskio minėtieji 1940 
metų rinkimai buvo įvykdyti So
vietų kariuomenei okupavus Pab
altijo valstybes. Šie rinkimai buvo 
pravesti įprastiniais Sovietų Są
jungoje vartojamais metodais. 
Laisvoji spauda dar prieš rinkimus 
buvo likviduota Sovietų okupac
iniu pajėgti, visoks galimumas lais
vai ir nekdiudomai išstatyti kan
didatus buvo visiškai išjungtas, o 
lietuviškųjų politinių partijų atst
ovai persekiojami ir sugrūsti į 
kalėjimus. Todėl šie rinkimai 
jokiu būdu negali būti laikomi 
lietuvių tautos politinės valios iš
raiška.

Vaizdžiau negu bet kurie žodžiai 
tikrąjį lietuvių tautos nusistatynią 
rodo 1941 m. sukilimas prieš So
vietus ir ta nuolatinė kova, kurią 
lietuvių tauta vedė ir veda prieš 
Sovietų okupaciją, mindžiojančią 
elementariausius taikaus tautų 
sugyvenimo pagrindus. Todėl neg
ali būti jokios kalbos apie tai, kad 
lietuvių tauta pati savo laisva 
valia būtų įsijungusi į Sovietų Są
jungą.

P. Višinskio pareiškimus viešai 
atitaisyti, būtent — konstatuoti, 
kad tiek Lietuva, tiek kitos Pa
baltijo valstybės, 1940 m. Sovietų 
Sąjungai vienašališkai sulaužius 
visas tarptautines sutartis, buvo 
jėga okupuotos ir prieš visokius 
tarptautinius dėsnius įjungtos į 
Sovietų Sąjungą, nors iš agresijos 
aukų pusės visi sutarti nuostatai 
buvo iki smulkmenų stropiai vyk
domi. Šis tarp Ribbentropo ir Mo
lotovo sudarytomis slaptomis sutar
timis suplanuotas ir paruoštas neiš
provokuotas Pabaltijo valstybių 
užpuolimas yra didžiausias smurto 
veiksmas, šaukiąs tiesiog į dangų, 
kad būtų juo greičiau atitaisyta 
padarytoji skriauda.

Mes šiuo pareiškiame p. Višin-

pERSf^JE ptfeftą sav^Tę^į - j 
i aršios riaušės, nukreiptos J • 
prieš komunistus. Keli žmonės 
žuvo ir kelios dešimtys liko sun
kiau sužeista. Riaušės prasidėjo 
Qum mieste, kai į čia sugrįžo iš 
komunistinio "taikos kongreso" 
Vienoje Moslemo religinis vadas 
Mullah Borgheli, kuris yra laiko
mas Persijos "raudonuoju dek
anu." Tuo tarpu Teherane komu
nistai studentai apmėtė akmenimis 
JAV pagalbos misijos narių maš
inas. Įtempimui didėjant, Persi
jos ministeris pirmininkas priskyrė 
15000 kareivių prie policijos pa- 
jčgtl-

Tj pastebėtas naujas žydų-bėglių 
antplūdis. Pastaruoju metu žydai 
pradėjo bėgti iš Sovietų Rusijos, 
kur prieš juos prasidėjo Kremliaus 
nukreipta akcija, vadinama sioniz
mu. Žydų persekiojimas ypačiai 
paryškėjo po to, kai pereitų metų 
gruodžio mėnesį Pragoję buvo nu
leisti ir sušaudyti 11 žydų-čekoslo- 
vakijos komunistų vadų. Manoma, 
kad Stalinas kaltina žydus už pa
laikymą ryšių su Vakarais ir laiko 
juos kapitalizmo internacionalis
tais. Kiti politiniai stebėtojai vėl 
samprotauja, kad pastaruoju žydų 
persekiojimu Stalinas nori įsiteikti 
arabų pasauliui. į kurį pastaruoju 
metu jis pradeda kreipti daug aė- 
mesio.

ATOMINĖS bombos panaudo
jimo reikalas Korėjos kare vėl 

labai ryškiai pereitą savaitę buvo 
pabrėžtas visos eilės JAV senat
orių ir Atominės Energijos Komi
sijos narių. Atominės bombos 
panaudojimo šalininkai mano, kad 
toksai ginklas šiuo metu būtų ek
onomiškiausias ir efektingiausias 
užbaigimui beviltiškojo karo. Pas
itraukiąs iš savo pareigų JAV 
gynbos ministeris Lovettas, kaip 
kongreso nariai teigia, mano, kad 
sąjungininkai savo mūšyje su Kor
ėjos komunistais priėjo padėtį be 
jokios išeities.—Mundus.

A.a. Dr. V. Karveliene
ELTA.—Gruodžio 27d. Prancū

zijoje Strasburgo mieste mirf ir 
ten pat gruodžio 30d. palaidota 
žymi lietuvių visuomenės, ypač ka
talikų moterų, veikėja dr. V. Kar- 
velienė, VLIKo ir Vyk 
nario dr. P. Karvelio žmona, Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus vyriau
sios valdybos vicepirmininkė ir 
moterų sekcijos pirmininkė.

EISENHOWERIO 
ATSAKYMAS VLIKui

ELTA.—VLIKas į savo pasiųstą 
gen. Eisenhoweriuijsrinkimo nau
juoju JAV prezidentu proga tele
gramą yra gavęs tokio turinio atsa
kymą:
Office of Dwight D. Eisenhower

Commodore Hotel 
New York 17. N Y. 
1952 m. gruodžio 3d.

Gerbiamieji,
Ką tik prieš išvykdamas į kelio

nę, generolas Eisenhoweris mane 
paprašė Jums padėkoti už Jūsų 
malonią lapkričio 11d. telegramą. 
Aš esu tikras, kad Jūs suprasite, 
jog tiktai dėl susidėjusių įvykių ir 
dėl iš viso pasaulio kampų gauna
mo nepaprastai didelio korespon- 

negalėjo būti pasiųstas anksčiau.
Daugybė širdingų sveikinimų, 

kuriuos Generolas yra gavęs, yra 
tikras jam padrąsinimo šaltinis. 
Jis gerai supranta Jūsų susirūpi
nimą ir jį didžiai vertina.

Jūsų
(pas.) Edward J. Green

Mes šiuo pareiškiame p. Višin- uiucuu
skiui, kad jis žinotu: Laisvajame dencijos kiekio Jums atsakymas . . J . * . . J riarr-i 17. K.-, ,, n'u nictoc -1 n Ir c7> III11pasaulyje yra pakankamai gyvų 
liudininkų, 1910 m. išrinktų at
stovais į vad. “liaudies seimą,” 
kurie kiekvienai nešališkai insti
tucijai gali laisvai paliudyti ir 
įrodyti, kad lietuvių tautos valia 
1910 m. rinkimais buvo perdėm 
paneigta ir suklastota.

i lietuvių visuomenės, ypač ka
tu moterų, veikėja dr. V. Kar- 

Vykd. Tarybos J
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Broliai skautai ambasadoriauja
PAX-PACIFIC JAMBOREE aplankius

1952 m. gruodžio 30 — 1953 m. 
sausio 8 dienomis Sydnėjaus pak
rašty, GREYSTANES plynėse įvy
ko antroji PAN-PACIFIC JAM
BOREE, sutelkusi apie 11,000 
skautų.

Greystanes vietovė australų sie
jama su prisimintina jų tautos 
kilimo užuomazga ir vadinama 
Australijos praeities lopšiu .

Čia 19-tame šimtmetyje Nelson 
Lawson įkurtame didingame dvare 
"GREYSTANES" ilgus metus 
žymiausi N.S.W. kolonistai, guber
natoriai, valstybininkai, mokslo ir 
literatūros vyrai rasdavo patogų 
prieglobstį įvairiems susibūri
mams. Tų rūmų prabangiškasis 
apstatymas ir įrengimai, k.a., tur
tingi kilimai, meniškai ornamen
tuotos aukštos lubos, senieji pave
ikslai ir medžioklių laimikiai, 
puikios kedro medžio knygų lenty
nos, puošiančios 60 x 30 pėdų 
dydžio bilijardo patalpą, importu
oti ugniakurai ir jų dekoracijos, 
susisiekimo karietų pastogės ir ark
lidės, žavėtini vaismedžių sodai ir 
daržai — teikė Greystanes dvarui 
palaimos ir kultūrinio klestėjimo 
nepriklausomumą ir pasididžia
vimą.

Negailestingasis laiko bėgis ir 
kiti sukrėtimai ilgainiui Grey
stanės dvarą pavertė skaldos krūva. 
Tačiau didi Greistanės praeitis dar 
ir šiai dienai turi gyvą liudininką 
—tai žavėtiną aplinkos vaizdą. 
Dažnas australas, kad ir klims- 
damas griūvėsiu dulkėse, iš čia 
žvelgia į savosios tautos kilimo 
lopšį. Nuo čia į vakarus dangų 
remia Mėlynieji Kalnai; Į pietus 
yra istorinės Cow Pastures (Karvių 
Ganyklos) ; į šiaurę ir šiaurės rytus 
tęsiasi Rydo aukštumos ir bublio 
lopas, išryškinąs Surry Hills.

Ir tvirtinama,’ kad pastaruoju 
metu sunku būtų rasti tinkamesnę 
vietovę, kur. galima būtų buvę 

^suburti -^tiek jautiško jaunimų, 
(kuriam skiriama* būti J sekančio 
Australijos ir kitų kraštų pus
šimčio pionierium.

Ir iš tikrųjų, 250 akrų plote 
buvo įsikūręs didžiulis Jamboree 
palapinių miestas, turįs savo kelius, 
vandentiekį, pašto įstaigą, telefonų 
sistemą, bankus, krautuves, ligon
inę, ugniagesių stotį ir bažnyčias.

LIETUVIU DIENOS"
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems. :
“LIETUVIŲ DIENOS” duoda’ kiekviename numeryje per :

40 puošnių, įdomių ir aktualių noutraukų iš viso pasaulio lietu- Ė 
vių gyvenimo ir veiklos. :

“LIETUVIŲ DIENŲ” kiekviename numeryje skaitytojas : 
ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės Į 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

“LIETUVIŲ DIENOS” turi anglišką skyrių, parašai po : 
nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prie- : 
inamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.

“LIETUVIŲ DIENŲ” vienas numeris siunčiamas susipa- Ę 
Žinti nemokamai; prisiimtus savo adresą. Metinė prenumerata j 
$4. Administracijos adresas:

“Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif. :

Lietuvos aukso likimas
ELTA.—švedų dienr. "Dagens 

Nyheter” įsidėjo straipsnį “Rusų 
skola ir po 12 metų dar nesumokė
ta”, kuriame pasakoma ir lietu
viams įdomių dalykų. Dienraštis 
tuo reikalu taip rašo: “Kai mili
jardo paskola gruodžio 9d. bus 
Rusijai galutinai išmokėta—bus su
reguliuota didžiausioji dalis Švedų 
reikalavimų Pabaltijo valstybėse. 
Tačiau ne visi. Dar pasilieka rei
kalavimų, kurie, “D.N.” duomeni
mis, siekia arti 1 milijono kronų. 
Del jų su Rusija derybos ėjo 12 
metų, bet vis nesėkmingai. Tų 
reikalavimų savininkus, švelniai 
tariant, stebina tai, kad Pabaltijo 
valstybių aukso depozitai valstybi
niame banke—palyginti su tuo, 

•kas buvo vėliau padaryta su vokie
čių turtu—nebuvo apdėti draudi
mų. Viena tik Lietuva turėjo čia 
deponavusi 1.274 kg aukso, kuris 
galėjo gerai pasitarnauti kaip kom
pensacija, jei jos nebuvo galima iš
mokėti kitu keliu. Visi minimieji 
reikalavimai priklauso daugiausia 
smulkiems savininkams, dėl to 

Čia stigo tik kalėjimo, o stovyklos 
saugumą garantavo tik . . 3 skautiš
ki policininkai ir . . . pora baidy
klių, pakabintų su atitinkamais 
užrašais aukštų medžių šakose . . .

Greta australų skautų margas
palvės masės, matėsi daug svečių ir 
iš Pacifiko kraštų, Azijos ir 
Europos. Skautiški šūkiai ir idealai 
broliškon draugėn sukvietė net 
18-kos tautų ir kelių rasių įvairaus 
skaitlingumo vienetų, suskridusių 
bei suplaukusių iš Naujosios Zel
andijos, Didžiosios Britanijos, 
Malajų, Japonijos, Ceylono, Tas
manijos, Islandijos, Prancūzijos, 
Vietnamo, Borneo, Solomono salų, 
Singapūro, Brunei, Fiji; be to, 
būta ir tremtinių iš už geležinės 
uždangos: lietuvių, latvių, estų ir 
čekų. Janu ik lių-žal inkų maišaty 
teko ’pastebėti su aukščiausiais 
skautų patyrimo laipsniais ir žila
galvius, kuriems teko bendradar
biauti net su lordu Baden-Poweliu, 
skautų sąjūdžio kūrėju. Buvo 
luošų ir invalidų.

Jamboree stovyklautojų gyveni
mas buvo įrikiuotas į įvairių pas
kirčių bei pavadinimų, k.a.: suva
žiavimo, įsikūrimo, oficialaus ati
darymo, susipažinimo, jauniklių, 
lankytojų, pramogų, broliškumo, 
pasirodymų ir išsiskirstymo dienų 
programas.

Kiekvienas stovyklautojų viene
tas pasistengė įsikurti kuo pato
giausiai ir pavyzdingiausiai, tuo 
paryškindamas ar reprezentuo
damas savo tautu ryškesniąsias 
savybes bei tradicijas.

Tūkstantinės minios, aplankiu
sios Jamboree ir kelioliką valandų 
stebėjusios skautiško sąjūdžio dal
inių koncentruotą pasireiškimą, 
manau, parsinešė iš čia gražiau
sius prisiminimus ir pagarbą "Nau
josios Eros” puoselėtojams. Jie tin
kamiausiai pritartų dabartinio Vyr. 
Skautų šefo Lordo Rowallan pris
iųstiems linkėjimams: “Nuošird
žiausiai įprisiinenu 1949 metų Pan 
Pacific Jamboree — didžiuosius ir 
mažuosius stovyklos laužus, pala
pines po gumos medžiais, o labiau
siai brolių skautų laimės pajau
timą. Aš jaučiu, kad pastaroji Jam
boree paliks Jumyse tuos pačius 
prisiminimus ir pagelbės suprasti 
tikrą broliškumo prasmę . . .”

Ir kenčiančios, tremiamos ir 

jiems padaryti nuostoliai yra itin 
skaudūs.

Be to. kad užsienio reikalų minis
terija būtų aiškiai informuota, 
tenka pasakyti, jog tas auksas buvo 
išduotas naujosioms Sovietų res
publikoms. šios labai greitai su
teikė įgaliojimus rusų pasiuntinei, 
M-nie Kolontai, tą auksą išgauti. 
Tai buvo padaryta labai veikiai, 
vos okupavus Pabaltijo valstybes 
1941 metais, šis išdavimas yra dar 
keistesnis dėl to, kad Švedija nėra 
de jure pripažinusi Pabaltijo val
stybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą.

Šio išdavimo—už jį atsakingu
mas tenka tuometinei vyriausybei 
—nežinojo užsienio reikalų minis 
terijos atstovai, kurie 1941 m. vasa
rio mėnesį vedė su rusais derybas 
Maskvoje. “DN” duomenimis, šve
dų atstovai, iškėlę šį klausimą, ga
vo labai juos nustebinusį atsakymą, 
būtent—kad tai jau įvykdyta . . .” 

, Įsidėmėtina, kad Rusijai pateku
siu Lietuvos auksu susirūpinimo 
rodo pačių švedų spauda.

kovojančios Lietuvos trispalvė auk
štai plėvesavo Jamboree sukurtame 
palapinių mieste.

Negausaus lietuvių skautų būre
lio darnus ir reprezentacinis tautos 
ambasadoriavimas, sugebant sum
aniai sukomponuotais akivaiz
diniais darbais užklydusiam kelei
viui parodyti didingąsias Kryžių 
Lietuvos savybes ir, lyg ugnimi už
degimais, krauju ir ašaromis nus
kalautais užrašais priminti mūsų 
Tėvynei tirono padarytą skriaudą 
— pavergimą, dar kartą įrašytas ne 
tik į skautų sąjūdžio istorijos pus
lapius, bet ir į apsilankiusiųjų 
širdis, paplis po laisvąjį pasaulį ir 
gal būt prasiskverbs net pro “gele
žinę uždangą” ...

Tais mūsų tautos jaunais ambas
adoriais šį kartą buvo: stovyklos 
viršininkas psktn. A. Plūkas, jo ad-, 
jutantas skltn. A. Bučinskas 
(jiems pripažinti Australijos skaut
ininkų laipsniai), psktn. J. Urbon
as, skautai Vyčiai: vyr. skltn. M. 
Rudys, pskltn. A. Bačiulis ir vyr. 
skltn. V. Narbutas; vyr. skltn. J. 
Bliokas, paskiltininkai: A. Kapo
čius, K. Protas, A. Garolis ir skau
tai: A. Baltramiejūnas, R. Daukus, 
R. Miniotas, K. Kemešys ir Stak- 
auskas.

Lietuvių skautų vienetui jau iš 
anksto pavyko išsikovoti teisę Jam
boree stovyklauti užjūrių skautų 
paskiro vieneto teisėmis ir jie pir
mieji garbingai iškėlė savąją tris
palvę, ką /vėliau pasekė ir kiti bro
liai tremtiniai pabaltiečiai: latviai 
ir estai, įjungti į australų skautų 
bendrus kontingentus.

Lietuvių skautų miniatiūrinis 
kampelis bene bus daugiausia sut
raukęs lankytojų. Dažnas prabėgęs 
pro juodukų malajiečių drobėje

KALBA LIETUVAI
VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
PIRMININKAS MYKOLAS 
TOKIO TURINIO KALBA

LIETUVAI 1952 m.

ELTA —Šiandien visas pasaulis 
skamba linksmais ir viltingais 
Kūdikėlio Jėzaus garbei himnais. 
Mes, pavergtosios kryžiuojamos 
tėvynės laisvieji vaikai, išsisklaidę 
po pasaulį toj šventės linksmvbėj 
dalyvauti neįstengiam, nes, pasi
likę be tėvynės, be jos laisvės ir be 
savų pastogių klaidžiojam juodam 
ir slegiančiam ilgesy ir skęstam kar
čiame skunde. Mūs akys visuomet 
krypsta j tą pusę, kur už Uralo- 
žemės gaib po gausingus rusiškus 
sibirus išsklaidyti ir likusieji mūsų 
šventoj Lietuvos žemelėj broliai iš 
kruvino priešo rankų kentėtojų 
vainikus ima. Jie būrių būriais, 
ištvermingi, nepalaužiami ir dvasia 
bei aukingumu milžinai prie 
amžinybes slenščio visa, kas 
brangiausia, ir kraują ir gyvy
bę—Tėvynei ir Dievui aukoja. Jie 
bolševikų sibiruose ilgesy ir 
kančiose gęsta kaip gyvos grabny
čios. Jų kankinystės "palmės virš 
beribių rusiškų taigų sniegynų ir 
vėpūtinių trakais sužaliavusios ir 
jų kraujas, rūdimis į geležinius 
pančius įsiėdęs, atskleidžia atpirki
mo ir prisikėlimo aušrą ir artina 
laisvės Kalėdas ir mums, ir Jums 
Lietuvoje. Mes, laisvėje atsidūrę, 
vedam aršią žūtbūtinę kovą už 
tėvynės laisvę, kad būtumėm Jūsų, 
—savo brolių, verti. Mes nešame 
laisvės žibintą brangiai tėvynei ir 
pilna sauja sėjame jos dievišką 
sėklą, iš kurios išaugs sparnuota ir 
audringa, jaunyste dvelkianti 
laisvė—tėvynei ir tautai.

Mes čia, svetimose žemėse, Jūs 
ten — savojoj žemelėj — gyvename 
vienu tvirtu nepalaužiamu tikė
jimu, kad Dievas mums laisvę 
grąžins, jei patys to nesukliudysime 
ir jei išmušus išsilaisvinimo valan
dai vieningai ir protingai sugebė
sime padaryti didelį aukingą ir 
milžinišką žygį, be kurio niekas ir 
niekad tik svetimų malone savo 
laisvės neatgavo ir savo valstybės 
nesukūrė.

Jūs ten, mes čia lyg susitarę lai
kome vergijos laikotarpį tik laik
iniu reiškiniu. Mes visi tikime, kad 
išlaisvinimo valanda nėra tolima. 
Juntame ir tikime, kad priešo 
jėgos bus palaužtos irlaisvužė link
smai vėl pažvelgs / mūsų gyvenimo 

nutepliotą didžiulį tigrą, žvilgterė
jęs į Singapūro rikšos modernišką 
dviratį, ilgėliau stabtelėjęs ties 
Naujosios Zelandijos maori taut
iniais motyvais papuoštas pala
pines ir nepastebimai praleidęs 
dažnai sutinkamas kitas banališ- 
kas smulkmenas, staiga nustebęs 
sustodavo prie medinių vartų, kur 
virš jų pastebėdavo stilingai iš laz
delių sukomponuotą užrašą "Lith
uanian.” Pro vartus ir aplinkinę 
tvorelę įžvelgiama stovyklėlės kom
pozicija maloniai viliojo praeivį 
įžengti vidun.

O toji stovyklėlės kompozicija, 
nepaprastai dominanti svetimšalį, 
savam tautiečiui tokia brangi, ar
tima, primenanti paliktos tėviškės 
neužmirštamus laisvės fragmentus, 
lyg atkurdintą Lietuvos grožybių, 
religinių ir tautinių motyvų sutel
ktinį metmenų audinį . . Didžiulis 
meniškas šiaudinis Kryžius-Smut- 
kelis dviejų aukurų kaimynystėje. 
Stovykloje bene aukščiausiai ple
vėsuojanti Tautinė Trispalvė . . . 
Žemėje iškastas skautiškas stalas, 
papuoštas vidury iš akmenėlių 
sudėliotu skydu su Vytimi ir reik
šmingais užrašais: "Lietuva,” “En
slaved in 1940,” “Home Sweet 
Home let’s not forget.” Prie vartų 
žemėje išgraviruotas ir mus trem
tinius priglaudusios šalies herbas 
su užrašu: “Advance Australia,” 
šalia jo glaudėsi ir stilizuota skau
tą lelija. Čia pat ir lankytojų gar
bės knyga, patogiai patiesta ant 
charakteringo pedestalo, pridengtu 
stogeliu pasirašančio apsaugai nuo 
karštųjų Australijos saulės spin
dulių. Viename stovyklėlės pak
raštėly įrengta ir lietuviška ram
ovė, apstatyta skautų darbo char
akteringais baldais: vietos raudon
ojo medžio kaladėlėmis bei rąstel

IŠLAISVINIMO KOMITETO 
KRUPAVIČIUS PASAKĖ 
PER AMERIKOS BALSA

KALĖDŲ PROGA

langelį. Kovai toms jėgoms pala
užti mes atidavėm savo gražiausias 
jėgas. Laisvės kelią nuklojom tau
riausių lietuvių lavonais. Dėl ko? 
Tik žemavertės ii' niekingos tautos 
susigyvena su vergijos jungu. 
Heroiškos, kilnios ir moraliai ver
tingos tautos su kiekvienu paver
gėju kovoja.ir juo nusipurto. Bet 
ta kova turi būti išmintinga ir 
gerai pergalvota. Lietuviai žino 
iš savo praeities, kiek nepakan
kamai pergalvotos kovos su paver
gėjais mums kanenj ir kraujo kaš
tavo.

Ir mes, ir Jūs turime skirtingi) 
pagal savo gyvenamąsias sąlygas 
uždavinių ir pareigi). Jūs, pasilikę, 
savo tėvų žemėj turit ištesėti verg
iją ir išsilaikyti ir fiziškai, ir dvasi
škai. Jūs turit išsaugoti nuo priešo 
užsimoto sunaikinimo mūsų seną 
civilizaciją ir mūsų tautinę kul
tūrą. Jūs turite tautos gyvbę iš
laikyti, kaip vijūnas išlysti iš 
priešo užspęstų tautos sunaikinimo 
spąstų.

Mums — atsidūrusiems už Liet
uvos sienų — laisvajame pasaulyje 
tenka atlikti tuos uždavinius, 
kurių Jūs nęgalite atlikti, būtent: 
vesti lietuvišką laisvinimo poli
tiką Vakarų pasaulyje. Tik mes 
galime tai atlikti, nes turime lais
vas rankas. Ta laisvę mes priva
lom panaudot Lietuvai išlaisvinti. 
Jūs tai gerai suprantat, nes per 
savo įgaliotinį tas pareigas pave- 
dėt mums — Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui. Jūs iš 
anos geležinės uždangos pusės, 
sugeležiniuqti vergų pančiais, at
sidėję sekate mūsų politinę ir dip
lomatinę laisvinimo veiklą ir jos 
pasekmes. Būkite tikri, mieli Bro
liai, mes, žiūrėdami į Jūsų eina
muosius gausingai krauju aplaisty
tus kelius, negalime nei apsileisti, 
nei rankų nuleisti ir klupdami, 
sunkios gyvenimo naštos slegiami, 
per gruodus ir kliūtis einame savo 
pareigi) ir uždavinių keliu ir 
eisime ligi galutinio laimėjimo.

Lietuvai gana dikatūrų ir ver- 
gijų. Lietuva trokšta atkurti 
laisvą demokratišką savo valstybę. 
Į jos atkūrimo darbą privalo būti 
įjungta visa tauta su visais savo

iais, kur turėjo jaukų poilsį lanky
mo dieną (sausio 4 d.) gausiai sus
irinkę tautiečiai-sveteliai.

• Nepaprastai gausiai lankytojai 
apguldavo ir vienos palapinės 
angą, pro kurią matėsi kukli 
tautodailės ir propagandinės liter
atūros parodėlė. Iš čia į svetim
šalių rankas pateko pluošteliai 
kuklios literatūros, primenančios 
kruviną Pabaltijo kraštų likimą.

Tautiečiai — sveteliai patyrė, ir 
savųjų skautukų nepaprastą vaiš
ingumą, dalis jų paragavusių prie 
skautiško stalo ant lauko ugnia
vietės pagamintų lietuvišką bar- 
štelių ir kitų patiekalą 6 vai. vak
are, beveik sausakimšai prikimštoj 
sveteliais stovyklėlėj vaišinosi svie
stainiais, pyragaičiais ir savotiška 
kavute.

Tačiau didžiausią įspūdį bus pa
likusios vakarinės iškilmės—vėlia
vos nuleidimo apeigos. Ratu išsiri
kiavus skautams ir sveteliams, de
gant simboliniams aukurams* buvo 
sugeidotas Tautos Himnas, susi
kaupimo minutėmis pagerbti žuvu
sieji ir giesme “Marija, Marija” 
paprašyta pavergtai Lietuvai išlais
vinimo.

Sutemus liepsnojo ir skautiškas 
laužas, prie kurio įdomią pro
gramą išpildė ne tik saviškiai, bet 
ir jų svečiai skautai: kiniečiai, 
naujazelandieeiai, anglai ir kiti.

Rašantis šias eilutes dar norėjo 
plačiau įsiskverbti ir į kilus mūsų 
tautą reprezentavusių skautų Jam
boree išgyvenimų užkulisius, tačiau 
tai paliekama ateičiai, šiuo tarpu 
pasitenkinant čia išreikštais eilinio 
stebėtojo patyrimais.

Ačiū, broliai skautai, už tai, ką 
Jus padarėte ir mums bei svetim
taučiams parodėte! . . .

-—---J. —---I

Vasario 16 orlejonf
Prieš trisdešimt penkis metus, | 

: Vasario 16 dl, sutruko šimtmetinės J 
vergijos pančiai ir Lietuva pradėjo | 
savarankišką nepriklausomą g$ve-į 
nimą. Ilgos ir ryžtingos kovos vai- 
šių, Nepriklausomybės Akto 
kelbimą, susikaupę ir su didžiai 
pagarba minėdavome Nepriklauso- J 
moję Lietuvoje. Su širdgėla 
ateities viltimis minime tai ir< 
tremtyje.

Trisdešimties pėnkerių metų ; 
Nepriklausomybės paskelbimo su-^ 
kakčiai turime gerai pasiruošti,^ 
nes nuo tinkamo pasiruošimo prik^) 
lausys ir minėjimo pasisekirha'O 
išryškės mūsų pačių tautinis atspa*| 
rūmas ir įrodysime kenčiančiai ir'| 
kovojančiai savajai Tėvynei, kad | 
“. . . meilė Lietuvos dega mūsų šir- 1 
dyse”.

Dažnai girdime tautiečius kal
bant, kad tas ar anas minėjimas^ 
nieku nesiskyrė nuo ankstyvesnio-/ 
jo, atseit, buvo šabloniškas, gal net^ 
ir nuobodus. Tad dažnas pagalį 
vos, kaip reikia pravesti minėjimą,?

i kad jis būtų turiningas, patrauklus 
, ir naudingas.

Jau aštunti metai praslenka^ 
1 kaip mes esame išguiti iš TėvynėsJ 
; Ši metų virtinė, praleista sveti^| 
■ muose kraštuose, ne vienam tautie^ 
čiui lietuvišką širdį storesniu ar J 
plonesnių svetimų dulkių sluogsniu J 
kartas nuo karto vis daugiau užpe- ’ 
ša. Lietuviškos bendruomei^^ 
eilėse apsčiai užtiksime tokių tau-/'j 
liečiu, kurie paliko Lietuvą pačioj 
je vaikystėje ar jaunystėje. Šie tau- | 
tiečiai, lietuviškas tremties atžaly-<į 
nas, subrendo ar bręsta svetimuose J 
kraštuose. Jiems reikia laikas nuo,, 
laiko priminti ir iškelti mūsų tau- 
tos didvyriškumą, atkaklų jos kelią ? 
už tautinės sąmonės ugdymą, kuris j 
privedė prie Nepriklausomybės į 
Akto paskelbimo.

Bendruomenės tarpe turime tau- į 
liečiu, kovojusių Nepriklausomy- ž 
bes kovų lauke tuo metu, kai silp- j 

( nai mūsų valstybei priešai grėsė J 
iš.visų pusių. Vargingų ir sunkių ,j 
Nepriklausomybės kovų veteranai 
mielai sutiktų atskleisti mums Va- ■- 
sario 16 proga gyvus tu kovu vaiz- J 
dus. Susilauktume visiškai kito įj 
įspūdžio, jei minėjimo akio metu j 
į mus prabiltų senas karys, anais ' 
metais įstengęs nugalęti kur kas , 
stipresnį priešą ir atnešti mums i 
laisvę. Tai būtų labai naudinga ž 
mūsų bendruomenei, ir patsai mi- 
nėjimas būtų gyvesnis ir svaresnis. |

Ruošiant minėjimą, reikia imtis •; 
visų priemonių, kad jame dalyvau- J 
tų kuo didžiausias tautiečių skai- 5 
čius. C’ia labai daug galėtų pasi-';.J 
tarnauti ir lietuviškųjų parapijų į 
vadovai—kunigai, kurie iš sakyklų J 
mažiausiai prieš dvi savaites para- J 
gintų tikinčiuosius dalyvauti kuo i 
skaitlingiausiai trisdešimt penkto--I 
sios Vasario 16-tosios dienos minė-1 
jime.

J. Rimas.

sluoksniais, kurių kiekvienas turi 
vietą. Vienybė emigracijoje garan
tuoja vienybę/Lietuvoj. Dėl to ir 
dedame visas pastangas į tą 
darbą Įjungti ir ūkininkus, ir dar
bininkus, ir inteligentus.

Ranka tad į ranką, petys gi į 
petį Jūs ten, mes šičia-—vieningi 
ir nepalaužiami savo siekimuose 
Dievo padedami sunkiąją kovą 
laimėsime.

Aušra naujos gadynės teka. 
Mūsų laisvės Kalėdos ateis. Tada ir 
mes linksmai užtrauksime kartu su 
visu laisvuoju pasauliu: “Links
minkimės ir džiaukimės, Dievui 
garbę duodami, giedokime.”

OKUPUOTOJEVV LICTUUOJE
VILNIAUS ADRESAS Š. KORĖ- iškilmingai pareikšta, kad "kom-. 

JAL—^Lietuviai ne tik vežami Į jaunimas yra ištikimas partijos 
Korėją kaip 
bet ir raginami 
liaudies demokratinei respubli-; 
kai.” Vilniaus miesto vykdomajam ; 
komiteui minimoji.respublika par
aše laišką, surašytą į geltoną šil
ką ir papuoštą Š- Korėjos vėliava, 
kuri, Vilniaus radijo pranešimu, 
vykdomasis komitetas nutarė "sau
goti kaip darbo žmonių relikviją.” 
Vilniaus vykd. komitetas į .tą lai
šką atsakė adresu, papuoštų^ graž
iais lietuviškais ornamentais, kur
iame pažymi, kad Korėja “drg. 
Stalino ir TS pagalbos dėka pris
ikėlė iš griuvėsių.” Toliau palin
kėta, kad "krašte nebeliktų nei 
vieno okupanto.”

Sovietinėmis žuvimis Įžuvinamas 
ir Nemuno žemupys, kad ir žuvys 
būtų kitokios, — atseit, geresnės 
nei "buržuaziniais laikais.” Že
mupyje 2000 ha vandens rajonas 
esąs specialiai paskirtas žuvivaisai. 
Bolševikai giriasi, kad jau esą įle
ista naujos rūšies žuvų 50,000, o 
iki penkmečio pabaigos bus įžuv- 
inta dar 50,000. '

Vilniuje vykusiame 7-me kom. 
jaunimo suvažiavime, posėdžiavu
siame Filharmonijos būste, buvo

“kariai savanoriai,” ! pagalbininkas. 10,000 komjaunuo- ' 
"padėti Korėjos | lių yra stachanoviečiai ir duodą j 

pavyzdį kitiems.” Suvažiavimą?; 
pradėjo ir apyskaitinį pranešimą į 
padarė CK sekr. Raguotis. Pažy*..| 
motina, kad suvažiavime dalyvavo į 
žymus rusų skaičius. Išrinktas 
asmenų CK biuras, I sekretoriuji 
išrinktas Petkevičius, sekretoriais— j 
Silejevas, Čepulis, Grigonis, Rac J 
kūtė.

Gausėja pasisakymų, kad “mūsų 1 
sostinė” yra ne Vilnius, bet . . 
Maskva.—Nuvykusi "Taikos šalinį 
ninku 4 konferenciją Maskvoj’*^ 
Vilniaus vid. mokyklos mokyt. Br. 
Katilienė taip gruodžio 12 d. per § 
Vilniaus radiją pareiškė savo "ažbįį 
augsmą”: "Jūs negalite įsivaizduo- - 
ti, kaip man džiaugsmingai sup*į; 
lakė širdis, kai pirmą kartą išvy-į^ 
dau mūsų brangiąją sostinę Mask* 
vą . . .” Ir tokių yra ne ji vienfe^ 
Drauge gausėja siunčiamos į Ry?^ 
tus gerybes. Taip pat vis daugiau^ 
siunčiama į Rytus "pasipraktiku*^ 
oti” lietuvių mokslininkų. Iš Kaz*| 
achstano "ekspedicijos” prįž^ 
prof. B. Šivickis parsivežė 600: 
buteliukų planktono. Bet ne vist’; 
sugrįžta.
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DAIl. A. IIIJKŠTELE 20 M. MENO DARBE
Adelaidės Lietuvių Teatras- 

Studija, ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo proga, suteikė Adelaidės 
lietuviams ir suvažiavimo svečiams 
progos pasidžiaugti lietuviška dra
ma.

Teatras-Studija, vadovaujamas J. 
Gučiaus, j scenų išėjo su trintis 
visai skirtingų pobūdžių vaidini
mais. Pirmuoju suvaidintas Balio 
Sruogos istorinės kronikos “Kazi
mieras Sapiega” finalinis paveiks
las. Šio itin sunkaus veikalo fina
line tragiška scena iš studijozų 
pareikalavo didelio darbo. Artis
tai suvaidino gerai, tačiau jie ne
buvo pakankamai Įsijautę į mūsų 
protėvių kunigaikščių būvi. Gal 
tiems kiek kliudė koncertinio po
būdžio kostiumai, kurie režisieria
us sąmanoningai buvo parinkti, 
siekiant ir visų vaidinimų pravesti 
koncertiniu stilium. Kuklios dail
ininko A. Rukšlelės dekoracijos 
buvo gana darnios.

Antruoju suvaidinta A. Škėmos 
vieno veiksmo pjesė “Vienų Vaka
rų". ši stovyklinį gyvenimų pa
vaizduojanti pjesė leidosi lengviau 
suvaidinama. Visiškai savame kai
lyje jautėsi A. Gutis senio vaidme
nyje. Taip pat V. Užubalis ir Z. 
Kučinskas. V. Ratkevičiaus kan
čia Algio Balučio vaidmeny buvo 
kiek dirbtina.

Paskutiniuoju scenoje pasirodė

A. Čechovo vieno veiksmo kome
dija “Meška”. Komedija suvai
dinta puikiai. Tai didelis režise- 
riaus nuopelnas. S. Kanienė savo 
vaidmenį gerai atliko, tačiau nie
kas negalėjo patikėti, kad ji gedė
jo savo mirusio vyro. Antroje 
komedijos dalyje—flirte su Smir
novu S. Kanienė pasirodė kur kas 
natūralesnė. Smirnovas • B. Rainys, 
išskyrus keletą sušlubavimų cha
rakterio išlaikyme, savo vaidmenį 
atliko be priekaištų, Trečiasis šio 
veikalo aktorius Tarnas—A. Trin
ka vykusiai papildė anųdviejų savo 
partnerių gerų vaidybų, kad ir 
kiek persaržuodamas geroje savo 
vaidyboje kai kuriuos judesius.

Bendroje išvadoje—visi trys vai
dinimai visokeriopai pavykę. Re
žisieriaus J. Gučiaus lyg ir sąmo
ningai parinkti trys trumpi veika
lai suteikė kiekvienam studijozui 
progos sukurti vaidmenį. Pirmų 
kartų matančiam kad ir neįmano
ma aptarti šios Studijos pąžangą,

tačiau patsai spektaklis Įtikinančiai 
parodė kiekvienam, kad vaidino • 
ne scenos naujokai.

Susidomėjęs šia Studija ir jos 
darbais užpuoliau mielų jos vadovų ' 
režisierių J. Gučių keliais klausi-1 
mais.—

—Kaip Jūs pradėjote organizuoti 
šį Teatrą-Studiją?

—Atvykęs Australijon 1951 m. 
pradžioje buvau pakviestas talki- 

i ninkauti jaunų teatro entuziastų , 
grupei, kuri čia jau buvo išleidusi 
dvi premjeras. Susipažinus arčiau, 
iškilo bent nedidelio, bet būtino 
studijinio pasiruošimo reikalingu
mas. Ilgesnį laikų teoretiškai, ir l 
praktiškai, padirbėję ėmėmės jau i 
repetuoti veikalus. Pasėkoje iki ■ 
Šiol—jau trys spektakliai: “Virši- i 
ninkai” pagal V. Kudirkos satyrų, 

! K. Čapeko drama “R.U.R.” ir 
j dabar ALB Tarybos atstovų šuva- 
I žiavimo proga . . .
i —Ar paskutiniojo spektaklio 
įvairumas parinktas studijos sum
etimais?

— l iesa, spektaklis truputį mar
gas veikalų suderinimo atžvilgiu, | 
bet . . . Visi mes vargstame išeivi
joje dėl repertuarų, jei nenorime 
pasenusiais ar nedidelės literatūri- 

' nės vertės veikalais verstis.
—Ar galvojate tęsti Studijos 

darbų toliau?
—Žinoma. Teatro-Studijos ko-

lektyvui dar reikėtų ilgesnį laikų 
pašvęsti grynai studijiniam dar
bui, kad tuo būdu pasiektume rei
kiamų vaidybos meno kūrėjų lygį, 
nors ir šiandie jau kai kurių jų 
darbu ir pasiektais rezultatais gali
ma pasidžiaugti. Tikėkimės, kad 
jų noras dirbti teatro srityje nesu- 
menkės, o tuo pačiu bus žengiama 
pirmyn. Talkininkauju jiems kiek 
man leidžia sąlygos ir jėgos, dirb
damas tani jaunam teatrui dėl lie
tuvybės ir meno interesų. Giliai 
tikiu, kad mums reikia tokių in
stitucijų ir jose dirbančių žmonių, 
kurie kiek išgalėdami rodytų ke
lius, vedančius į tautinės sąmonės 
ugdymą bei stiprinimų, vienkart 
silpnindami nutautėjimo pradus, 

j Kita vertus, pripažinkime, bent 
dabarties sąlygomis, politinių ir 
kitokių spalvų sūkuriuose menas 
(žinoma, tikrasis) yra pajėgus ap
jungti visus lietuviškai mintijan
čius ir skatinąs visus būti broliais 
ir seserimis.

—Kokie yra Jūsų ateities sieki
mai?

—Sunkoka^ pasakyti, lygiai kaip 
sunkoka mums ir kiekvieną spek
taklį išleisti į viešumų. Neturime 
savo darbui pastovesnės patalpos, 
neturime net sandėlio teatro buto- 
forijai. Esame prisiglaudę prie 
čionykštės lietuvių bažnyčios salės, 
už ką dėkojame kun. dr. Jatuliui. 
Neturime lėšų, neturime techniki
nio personalo. Vargstame, atlik
dami ne tik vien aktorių darbų, bet 
kartu būdami ir elektrotechnikais, 
butoforininkais, dekoratoriais, bal- 
dininkais ir . . . vežikais. Tene- 
pavydi mums niekas kūrybinio 
džiaugsmo uždangai prasiskleidus, 
nes prieš tai ir jai užsidarius, pra
kaituodami statome scenoje kam
barius, miestus ir girias, o po to 
neatsikvėpę vaidiname. Aišku, 
kad tokiomis sąlygomis nukenčia 
tiesioginis darbas—vaidyba. Bet, 
atleiskite, senstu ir pradedu aima
nuoti, nors tos aimanos ir atsto
vauja visų teatro kolektyvo narių 
ir talkininkų sielvartui. Ir kalbu 
apie tai todėl, kad su tuo yra susi
ję ir mūsų ateities darbai. Ar pa
jėgsime ir tesėsime, ar pakaks 
mums ryžto—parodys aieitis.

—Kokį repertuarą Teatras ren 
kasi?

— Ka gi, jau ne kartą esu sakęs, | 
kad šis teatras gyvena studijinį' 
periodą, tad ir jo repertuaras turi 
būti atitinkamas, t.y. toks, kad jau
nas aktorius galėtų augti ir tobu
lėti. Man tuo tarpu, atsakingam 
už bręstančio kolektyvo vaidybos 
meno supratimų ir jam kurti pasi- j 
ruošimą, tenka operuoti tokiu re-, 
pertuaru, kuris kolektyvų visapusis- ( 
kai ugdytų.

Noriu pabrėžti, kad lietuvių tea-' 
-ras tremtyje turi būti tik meno ir I 
kultūros ugdytojas per tautinę 
prizmę, bet ne sausu, prisipažinsiu, 
visuomenei nusibodusių politinių 
ir kažkokių kitų minčių reiškėjas. 
Ir lai yra, apskritai, tikroji meno 
paskirtis. Pabrėždamas, kad ati
duodami pirmenybę lietuviškiems 
veikalams, jei tokių susirandame 
(žinoma, nepasenusiems ir nemen- 
kaverčiams), neatmetame ir didžių
jų pasaulio dramaturgijos kūrinių, 
persunktų giliomis ir prasmingo
mis idėjomis.

★

Dar norėjosi J. Gučių ko nors 
klausti, bet pastarasai atsiprašęs 
nuskubėjo vynioti dekoracijų ir 
tvarkyti kito sunkiai įsigyto turto.

Adelaidės Lietuvių Teatro-Stu
dijos pasiryžėlių grupės aktoriai, 
baigę dienos darbus fabrikuose, 
skuba dirbti naudingą ir kilnų 
darbą. Ir imasi jie to darbo be 
jokių materialių išskaičiavimų, ne
sitikėdami jokio piniginio atpildo.

Matęs jų darbą ir pasiryžimą, 
giliai įsitikinęs norėčiau tvirtinti, 
kad Adelaidės lietuviai turės stiprų 
tremties teatrų, ko jiems visumet 
pavydės kitų Australijos didmies
čių lietuviai.

Sėkmės ir ištvermės!
P. Pilkalnis.

Dailininkas Antanas Rukšlelė 
Šiomis dienomis atžymėjo 20 metų 
sukaktį nuo to laiko, kaip jis pra
dėjo dailininko darbų. Jau ketvir
tus metus gyvendamas Adelaidėje, 
dailininkas ir toliau kuria spalvų 
pasaulį, šios sukakies proga dail
ininkas suruošė savo kūrinių par
odą, paskirdamas ja ALB Krašto 
Tarybos Sesijai.

Adelaidės bendruomenė suvažia
vimo dalyviams (per daug nesi
giriant) neleido dykinėti, nukreip
dama savo pramogas kultūrine lin
kme. Galėjo, žinoma, dar daugiau 
duoti, galėjo sukelti ant kojų muzL 
kus, dainininkus, chorus, bet tuo
met nebūtų likę laiko Tarybos at
stovams nė paposėdžiauti, nė 
barzdų nusiskusti. Iš savo kultūr
inių ginklų arsenalo Adelaidės 
lietuviai buvo paleidę į akciją 
Teatrą-Studijų, Spaudos Parodų ir 
Dail. R. Rukšlelę, nenuslopinant 
fakto, kad čia gyvena ir visa eilė 
kitų dailininkų.

A. Rukšlelę pažįstame kaip vis
uomeniškai veržlų lietuvį, kuriam, 
gal, tik Sibiro kanclageris būtų 
sugebėjęs išmušti kūrybinę dvasią, 
jei jis nebūtų pasekęs pabėgėlio 
pėdomis. Ir kur tik Jo pėdai pram
inti už Lietuvos ribų, lengvai 
neliko užpustyti netolimos praei
ties smėlio nei ūminių' miltelių. Iš 
jo parodos sužinojome, kad bėgo 
drauge su mumis, paskui gyveno 
prie Dunojaus, paskui, įsipainiojo 

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

JOHN MARTIN & CO.
RUNDLE STREET, ADELAIDE

“New Australian” SHOPPING DIVISION (basement) 
C’ia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus pata

rimus lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. Mes 
atidėsime išsirinktas prekes, gi Jūs galite mokėti mums mažomis 
sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis sumo
mis, Jūs ir nepastebėsite viskuo apsipirkę.

“THE BIG STORE” laukia Jus,

tarp eukalipto šakniagumbių, vis 
ieškodamas saulės. Ar jis surado 
saulę šiame krašte (meteorolo- 
giškai, tiesa, labai saulėtame), mes 
patyrėme iš jo atidaromojo žodžio, 
kuris buvo gana apsiniaukęs: sun
kus fizinis darbas, dvi savaitgalio 
dienos pasijusti vėl žmogumi. Neo
riginalus, nes jau visuotinis skun
das, tačiau dail. A. Rukšlelė kar
toja šį skundų nenuoširdžiai, tik 
taip sau, nes priešingu atveju mes 
nebūtume turėję šios .parodos, ir 
dar dailininkas pasiaiškino, kad jis 
lik dalį paveikslų galėjęs išstatyti 
šioj neerdvioje salelėje. Vadinasi, 
nėra ko tikėti jo nusiskundimams 
ir būkime tikri, kad mes matysime 
ne vieną jo parodų su vis naujais 
kūriniais.

Keletas desėtkų paveikslų (alie
jus, akvarelė) papasakoja mums 
dailininko nusiteikimus, daugiau
siai jau nelietuviškos gamtos at
žvilgiu. Sultingos Vokietijos pievos 
padunojais dar nėra taip toli nuo 
gimtinės, bet australiniai gamto
vaizdžiai jau visiškai pameta ryšį 
su Lietuva. Nieko čia nėra tarp 
saulės ir žemės, kas paliestų mūsų 
stygas. Dilingeno barokinės gat
velės beveik niekuo nesiskiria nuo 
Vilniaus ar Kauno senamiesčių 
ulytėlių. Tad matome, kad A. Ruk
šlelė architektūrinių Australijos 
vaizdų dar iki šiol net nebandė 
perkelt į drobę. Bet gamta su at
siknojusio))) eukaliptų karnom jau 
vis braunasi į jo paveikslus.

Atsimenam dailininko mėgiam
iausius siužetus: Lietuvos mišką, 
paskui — Dilingeno parką prie 
Dunojaus. Tamsūs, vešlūs pavė
siai, saulės kombinacijos tarp sod
riu lapų, kaip toj dainoj “saulelė 
tekėjo, lapeliai mirgėjo”. Jo paži
ūra į jam artimą gamtą buvo stan
dartinio mūsų žmogaus pažiūra, 
.neĮpaliesita miesčioniškų gudravi
mų, kaip A. Baranausko “Anykš
čių Šilelis.” Gražu, ažu širdies 
stveria. Mėgo A. Rukšlelė pilną 
dienos šviesą, stojo j tapybinį mūšį 
drąsiai, atvirai, turėdamas prieš 
save Degučių pušynus.

Dabar kas gi? Eukaliptai, nus
melkti pelenais, išrėžtomis juos
tomis, išdeginti žolių plotai, kalnai 
be didybės, kupini drebulio, lau
kiniai. Bavarijos kalnai darė įs
pūdį dailininkui ir jis parodoje 
apie tai primena. Dailininkas sus
toja apsidairyti, apsispręsti, kokį 
santykį surasti su nauju gamtov
aizdžiu, kuris dar, atrodo, neteikia 
per daug stiprių įspūdžių, nešt- 

veria ažu širdies. Baisu pagalvoti, 
kiek problemų puola dailininkų, 
patekusį visai naujon aplinkom Ir 
technikinių ir siužetinių. Naujas 
apšvietimas, šešėlių išdėstymas, tie 
visi staigūs saulėleidžiai, mūsų 
akiai neišniuansuoti vidurdieniai, 
nesuprantamos mėnesienos. Prisi
pažinsiu, man, gamtos mėgėjui, 
šiame krašte gamta iš viso jokio įs
pūdžio nedaro. Ar ji yra, ar jos 
nėra, taip ligi šiol dar man neaiš
ku.

Spalvingas, senas patikimasis A. 
Rukšlelė, atrodo, kiap tik dabar 
tų sprendimų išvakarėse. Parodos 
dalyviai buvo nudžiuginti dar 
kartą jo praeities lobynų ir at
sivežtinio kraičio skrynios, kurių 
dosniai buvo pravėręs suvažiavimo 
delegatams. Atkaklios asmenybės 
žmogui, nepaisant liūdnų gaidų jo 
atidaromoj kalboj, nė nemanan
čiam atsisakyt kovos dėl grožio, 
mes geriausiai padėsim, jei įsigysiu) 
jo paveikslų. Prisistatom, prisipir
kom lūšnelių, gražiai išsitinkavom, 
bet mūsų sienos vis dar grynos, 
laukia ir nesulaukia vieno kito A. 
Rukšlelės paveikslo. Tegu jisai 
nemano, kad piešia taip sau į orų, 
kad kariauja partizaniškai, netur
ėdamas lietuviško užnugario^

SKORCZENY PASAKOJA TOLIAU -

MUSSOLINIO PAGROBIMAS
Benito Mussolinio išlaisvi

nimas, Hitlerio paliepimu 
1943 metais, buvo vienas iš 
labiausiai pasižymėjusių Skor
zeny darbų, kuris jo vardą 
išgarsino visame pasaulyje.

Kada Mussolinis buvo italų 
Vyriausybės 1943 metais nu
verstas, Hitleris pamatė, kad 
įvykiai pradėjo jo nenaudai 
vystytis ir jis paliepė Skorzeny 
išlaisvinti Duče, kad jis ne
būtų perduotas Eisenhowe- 
riui.

Kaip jis atliko tą beveik 
neįmanomą uždavinį, Skor
zeny savo žodžiais nupasa
kojo užsienio korespondentui 
Charles Foley.—

Per keturias minutes man pavy
ko prasiveržti pro sargybynius ir 
pasiekti Mussolinį. Kliūtys buvo 
fantastiškai didelės. Tas mane už
tikrino, kad mūsų planas turėjo 
pasisekti.

Juo daugiau sargybinių, tuo jie 
saugiai) jaučiasi. Juo geresni karei
viai, tuo jų ir refleksai daugiau 
automatiški. Jie yra išmokyti 
•klausyti ir laukti įsakymo. Pagal 
įsakymus, jie kausis kaip knygų 
herojai. Be isakymų—jie yra pra
žuvę.

S' Iš praktikos aš žinojau, kad jei 

užklumpama iš netyčių, susidariusi 
maišatis trunka pilnas tris minutes. 
Mussolinio atvejąs truko vieną 
minutę ilgiau, bet mums nežiūrint 
to pavyko.

Si minutė davė Mussoliniui vie
nerius metus laisvės. Mes jį pačiu
pome, kaip tik tuo momentu, kada 
jis turėjo būti perduotas Alman
tams. Jis man už tai buvo labai dė
kingas. Jis mane gausiai apdovan
ojo ir įteikė fotografijų su įrašu . 
Amžino draugiškumo ženklai) . . . 
Mussolinis.”

Tačiau visa jo stiprybė buvo 
dingusi. Aš ir dar kartą jį mačiau, 
kaip tik prieš patį jo galą, krau
juotose žudynėse Milane. Jis per 
valandas tešnekėjo apie baisią ka
tastrofą, kuri gręsia Europai iš Azi
jos puses. Liūdnas žmogaus nus- 
mukimas.

Tos pridėtinės minutės dėka 
per vieną naktį išgarsėjau. Aš- 
niekad tai nepamiršiu.

Man toksai uždavinys buvo vie
nas iš daugelių. Vokietijai propa
gandos vertė buvo’ neįkainojama. 
Net ir pačiame paskutiniajame 
karo biuletenyj, kuris buvo per ra
dijų transliuojamas, ji pasireiškė 
su pergalės fanfarais. Hitlerio su
pratimu, tai buvo didelis laimėji
mas. Juo paliepimu man buvo 
suteiktas jo paties Riterio Kryžius 

| vai pašovė mano lėktuvą ir aš atsi
dūriau vandenyje. Mane išgelbėjo 
vienas italų kreiseris.

Laimingu būdu jie neatspėjo 
mano misijos. Buvau nusiplėšęs 
uniformų. Nuogas vyras nedaug 
duoda spėliojimams ir įtarimams 
dėl jo asmenybės faktų. Kada vis
kas buvo užpuolimui paruošta, 
mes nustebome kai gavome prie
šingų įsakymą. Admirolas Cana
ris, Vokietijos žvalgybos viršinin
kas, teigė, kad Mussolinis buvo ne 
Santa Maddalena tvirtovėje, o kito
je saloje, netoli Elbos, kurią mes 
turėjome tuojaus su parašiutininkų 
daliniais pulti, šiandie mes žino
me, kad Canaris nenorėjo, kad 
Vokietija laimėtų karą. Jis davė 
Hitleriui klaidingų informacijų. 
Jeigu mes būtumei) puolę klaidin
gų vietovę, tai Mussolinis išsigelbė
jimo nebūtų sulaukęs. Tai būtų 
pateisinę Italijos perėjimą į Ali
jantų pusę.

Todėl su Studentu aš nuskridau 
į Fuehrerio būstinę. Ten, aš, kaip 
ir visuomet, pareiškiau savo nuo
monę labai atvirai.

Hitleris nusprendė, kad Canario 
informacijos buvo neteisingos.

Jis patvirtino mano Santos Mad- 
dalenos sausumos, jūros ir oro puo
limus. Tada jis pridūrė šį npjaukų 
perspėjimą:

—Jeigu žygis nepasisektų, aš 
būsiu priverstas jus pasmerkti. Aš 
teigsiu, kad jūs veikėte ne paęal 
mano įsakymus. Jūs neturite prieš 
šį pakaltinimą teisintis.

Vienoje. Tuo būdų aš buvau pir
mas kareivis apdovanotas tų pačią 
dieną, kurią žygis buvo (atliktas. 
Pradžia to žygio prasidėjo, kai aš 
staiga buvau lėktuvu nugabentas į 
Hitlerio būstinę. Pirmų kartų aš pa
mačiau Hitlerį. Jis man pasakė, 
kad Mussolini buvo nuverstas ir 
suimtas klastingos naujos italų vy
riausybės. Jis tarė:

—Italija linksta i Alijantų pusę. 
Mussolini turi būti išgelbėtas, 
idant jis nepatektų į Eisenhowerio 
rankas. Aš jums tų uždavinį noriu 
patikėti. Kokie ir bebūtų pavojai, 
jums turi pasisekti. Karo eigai tai 
turės nepaprastos reikšmės.

As nesu herojų garbintojas. Ta
čiau aš turiu prisipažinti, kad Hit
lerio žvilgsnis, kada jis paspaudė 
mano rankų, turėjo hipnotizuoja
mos galios.

Aš išvykau į Romų į generolo 
Studento būstinę, šių paslaptį tik 
trys žmonės Italijoje težinojo.

Mussolinis buvo jo grobikų lyg 
burtais užkerėtas pradingęs. Jo 
ieškojimas buvo beviltiškos lenk
tynės italų tyčia suklaidintų pėd
sakų keliuose. Pagaliau mums 
pavyko sužinoti, kad jis buvo sau
gojamas laivyno tvirtovėje, Santa 
Maddalena forte.

Aš perskridau per tą salą žvalgy
biniais tikslais. Britų kovos lėktu-

Aš neabejoju, kad tai, ką jis pa
sakė, jis ir tikrumoje galvojo. Aš1 
buvau matęs Rudolfą Hessą po 
karo Vokietijoje. Jis buvo nus
kridęs į Angliją Hitlerio įsakymu 
prašyti taikos, ir Hitleris jo atsi
sakė kaip bepročio, kai jo misija 
jam nepavyko.

Prieš galutinų Santa Maddalenos 
forto puolimą persirengęs jūreiviu 
nuvykau į tų salą. Man net ir plau
kai pasišiaušė, kai sužinojau, kad 
tą patį rytų Mussolinis buvo pir
mosios pagalbos lėktuvu išgabentas 
iš tos salos. Man tai reiškė, kad 
aš vos tik išsigelbėjau iš bepročių 
kameros.

Pasinaudodami įvairiausiomis 
gudrybėmis, mes sužinojome, kad 
Mussolinis buvo perkeltas į 6000 
pėdų aukštyje esantį viešbutį Ab- 
ruzų kalnyne, Italijoje. Visi ke
liai buvo italų kareivių atkirsti.

Viešbutyje jis buvo saugojamas 
250 geriausių kalniečių kuopos, ku
rie buvo gavę įsakymų kautis iki 
paskutinio kraujo lašo. Tą vie
tovę aš perskridau žvalgybos lėktu
vu. Viešbutis buvo tvirtovė ant 
dantuotos kalno viršūnės. Užšalu
siame danguje išsilenkęs iš lėktuvo 
iki pusiaujo, laikomas mano adju
tantų už kojų, bandžiau padaryti 
nuotraukas.

Mes nuskridome po to atgal; pa
matėme, kad mūsų būstinė buvo 
subombarduota j šipuliukus. Tuoj 
metu prasidėjo kovos apie Romui 
tarp vokiečių ir italų dalinių. i 

(Bus daugiau)
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MOŠŲ PASTOGĖ

Naujienos nuo Šiaurės TURIME DAUG DARBO
Dar visai neperseniai pora tau- 

liečiu, jau suspėjusių gerokai Mel
bourne apsitūpėti, vienų dienų su
liepsnojo paieškoti aklos laimes 
Darvino kaitroje. Tokių lengvų 
pasipelnymo idėją jiems sukėlė pas
kirų žomių šnekos. Visai nesu k ly
sini tas palaidas šnekas pavadin
dami nepagrįstais šnekalais, nes 
tuodu reti pasiryžėliai po keletos 
dienų iš aukštųjų padangių, nieko 
nelaimėję, nusileido ir visai paten
kinti atsikvėpė Melbourno aero
drome. Iš šių pastarųjų nieko 
"ero, nieko blogo nepasisekė iš
gauti. Be to, jie nieko objektyvaus 
nebūtų galėję ir papasakoti, nes 
per trumpai jie ten buvojo.

Šiuo metu panašių laimės ieško
tojų ir toliau nestinga. Susimetę po 
du-tris diskutuoja, kaip šiaurėje, 
uranijaus kloduose, brangesniuose 
už auksų, galima neišpasakytai 
greitai praturtėti, gi blogesniu at
veju — šauniai prasigyventi. Mūsų 
skaitytojų laimei, šiomis dienomis 
iš Darvino atvyko tautietis Romu
aldas Vyšniauskas, išbuvęs Dar
vine ir jo srityje 18 mėnesių, ir jis 
mielai sutiko Mūsų Pastogės bend- 
rabarbį painformuoti apie ten 
esamas sąlygas. Tad ir leiskim 
tautiečiui Vyšniauskui kalbėti:—

—Uranijaus kasyklos, besiran- 
dančios 70 mylių nuo Darvino.

Vietovė skurdus “bušas." Darbas 
pradžioje buvo labai primityvus, 
l ik vėliau, atvykus anglų ir ameri
kiečių firmų atstovams, darbas pra
dėjo gyvėti ir modernėti. Atliek
ami didesnio pobūdžio tyrinėjimai. 
Darbai esti dviejų rūšių: šimto 
pėdų gylyje po žeme ir ant žemės 
paviršiaus. Kasyklose dirbantieji 
su mažomis išimtimis turi būti 
specialistai : prityrę angliakasiai, 
staliai, mašinų mechanikai. Nek
valifikuotų darbininkų pareika
lavimo beveik kaip ir nėra. Po 
žeme yra kontrakto darbai. Čia 
specialistai uždirba daug: per dvi 
savaites — nuo £60 iki £80. Mai
stų, gyvenamas patalpas parūpina 
pati darbovietės vadovybė. Už tai 
išskaitoma iš uždarbio. Už penkių 
mylių nuo kasyklų yra statoma 
naujoji darbininkams stovykla, 
joje galvojama apgyvendinti apie 
3000 darbininkų.

Klimatas nepavydėtinas. Gruod
žio, sausio ir vasario mėnesiais 
temperatūra siekia 90-110. Kitais 
mėnesiais—nuo 80 iki 100. “Buš
uose” daug moskitų. Kambariuose 
be tinklų neįmanoma miegoti. 
Sausros metu Darvino apylinkės 
atrodo kaip dykumos. Ir pats Dar
vinas—bespalvis, nesiplečiųs, tet- 
urjs vos apie 6000 gyventojų, nes 
atvykėliai nebando sėsliai įsikurti,

POLICE DEPARTMENT.
Sydney, 31st December, 1952

HIRLEY BUTLER
the assistance of any person who may 
man of the following description, who 
lev to interview in connection with the 
verton during the night of the 22nd

of age, 5ft. 7ins. to 5ft. 8ins., strong 
ig arms and hands, good regular fca- 
I of black hair brushed back, may have 
» similar to pock marks on lower por- 
noustache, of Latin appearance, well 
g two-piece navy blue suit, believed 
rt. black shoes, no hat.
ID or DICK, and has stated he is a 
,■ for seven months. It is believed he 
icularly golf, table tennis and soccer, 
good at sleight of hand and performs 

my trick and plays tunes on a comb 
is a heavy drinker and drinks beer

I December, 1952. it is believed that 
as tree about six feet high.
<1 should be immediately edmmuni- 
anch, Sydney, telephone B 030, exten
uation.
.LĄNEY, Commissioner of Police.

o vien tik uždirbti pinigo ir išvyk
ti.

Darvine ir jo apylinkėse yra apie 
10 lietuvių viengungių. Dalis jų 
neturi darbo ir negali niekur išvyk
ti. Tad laukia giedresnių dienų, 
kad galėtų sutaupyti pinigo kelio
nei ir kuo greičiau išvykti. Ir pati 
kelionė brangi. Iš Darvino į Mel
bourne lėktuvu kelionė kaštuoja 
£45/17/0. Autobusu iki Adelaidės 
kaštuoja £28. Kelionė autobusu 
trunka apie keturias dienas. Kai 
kas pagalvos: iki Adelaidės tik £280 
kasyklose tokie uždarbiai! Tačiau 
į tas kasyklas ateiviui, kad ir spe
cialistui, labai sunku patekti, o 
ypačiai šiuo metu. O kitų darbų 
maža. Juoda darbo jėga yra pigi. 
Fanuose daugiausiai dirba juodu
kai. buvusieji dykumų gyventojai. 
Negyvenamu kasyklų darbovietėj, 
privatus pragyvenimas yra labai 
brangus. Jei ir turėtum kokį darbą, 
lai iš uždarbio lik prasimaitintum. 
Pateiksiu čia kai kurias kainas: 
paprasti pietūs — 8/- ar 10/-, stik
las pieno—I/-, alaus bonka—4/6 
ar 5/6, stiklas alaus—1/8 ar 1/6. 
Šviežaus pieno beveik neįmanoma 
gauti. Nesezono metu tas pats su 
daržovėmis ir vaisiais. Jei jų kar
tais ir galima gauti, tai darbinin
kui jie yra nepasiekiami, nes vien
as tuzinas apelsinų kaštuoja 8/- ar 
10/-, o taip pat ir vienas svaras 
painidorų—8/-.

Drabužių klausimas lengvai iš- 
I sprendžiamas, nes daugiausiai vil

kima tik trumpomis kelnėmis ir 
’ marškiniais.

Entuziastams vykti į Darviną ir 
veržtis į uranijaus kasyklas nepat
artina. Juo labiau jokiu būdu ne
patartina vykti pirmiau nepasit
eiravus ir nepasitikrinus dėl darbo 
gavimo kasyklose darbininkų ver
bavimo punktuose. Jei darbininkas 
tokiame punkte yra priimtas, tai 
jam atlyginamos kelionės išlaidos 
ir patsai darbas jam yra patikrin
tas.

Tuščios ir saulės nudegintos 
žemės Šiaurėje—marios. Ir valdžia 
labai smarkiai remia cukrinių nen
drių farmerius, kad tik jie kurdin- 
tųsi čia. Tačiau sąlygos ten yra 
taip sunkios, kad kaitra dažnai ir 
patį darbščiausį subankrutina.

J. Rimas.

L.K.F. AUSTRALIJOS APYGARDOS VALDYBOS PRANEŠIMAS, 
skaitytas J. Valio ALB Tarybos paprastoje sesijoje 1952 m. gruodžio 29d. Adelaidėje

Apygardos Valdyba dėkoja | 
ALB Krašto Valdybai už pasiftly-! 
mą ir suteikimą progos šiame suv
ažiavime padaryti pranešimą.

Tamstos skaitėte spaudoje šios 
Valdybos 1952-53 m. veiklos gaires. 
Jų čia nekartosim. Šiomis gairė
mis stengtasi apimti visas svar
biausias kultūrinio darbo sritis 
gyvenamuoju momentu. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos, kurią Apy
gardos Valdyba šiuo metu laiko 
savo centru, pirmininkas B. Bab- 
rauskas savo laiške, rašytame Vai-' 
dybai, taip pasisakė: "L.R.D. Val
dyba ir aš asmeniškai džiaugiamės. Į 
kad naujoji K.F. Vadovybė pateko 
į veiklias ir patikėtinas rankas. 
Jūsų planų įvarirunias ir gausumas 
žavingas. Tegalima palinkėti sėk
mės juos realizuoti. L. R. D. Val
dybai, aišku, būtų malonu (ir ji to 
laukia), kad pagal galiybę Aus- 
tralijos K. F. užsimojimai būtų 
praplėsti tarpkontinenline link
me, t.y. ne tik vietinėje dirvoje 
reikštųsi, bet ir visoje lietuvių ben
druomenėje.”

Palankiai apie šias gaires atsili
epė laikraščiai "Nepriklausoma 
Lietuva” ir "Mūsų Pastogė," kurių 
pirmasis ragino ir savo krašto kul
tūrininkus pasekti tolimos Aus
tralijos pavyzdžiu. Apygardos Val
dyba tai sakydama nenori pasidid
žiuoti, bet tik konstatuoja, jog ji 
jaučiasi atspėjusi mūsų kultūrin
inkų ir plačios visuomenės mintis 
ir troškimus. Valdyba, skelbdama 
šias gaires, gerai suprato, jog ne-

okite ir įsidėmėkite, kad geriausios kokybės mažai tevartotą aulo 
firmoje

William Street, Sydney
Snowy River Projektų Valdybos Rūmų.

šų našinų! Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame nauja- 
išsimokėjimo sąlygos.
darni smulkesnių informacijų. Skambinkte mums Tel. MA 2298. 
(žvilgiais puikios mažai tevartotos aulo mašinos perkamos tik pas
Sz 59 William Street, Sydney

Inst Communist Aggression
is what the preamble to the Atlantic • viet imperialism are eastern Ger- 
Pact means when it describes the į many, northern Korea, Outer 
aim of N.A.T.O. as a uniting of Mongolia and Manchuria.
efforts solely lor collective defense The forceful subjugation of mil-
and for the preservation of peace 
and security.

Stalin announced in 1930 that 
Russia "did not want a single foot 
of foreign territory.” Yet during 
the past 10 years the Soviet Union 
has physically annexed about 
280,000 square miles of territory 
inhabited by some 23 million 
people. In addition, the Soviet 
Union, taking advantage of war- 
weakened Europe, extended its do
mination since V-E Day to over 
100 million people in nine setellite 
countries and areas.

The record shows the farcial na
ture of Soviet allegations that the 
western powers are "aggressive” 
and "imperialistic.” Since the end 
of the war the free nations of Cey
lon, India, Pakistan, Burma, Jor
dan and Israel arose from the Brit-1 
ish empire; Syria and Lebanon 
won independence from France; ; 
Libya achieved independence tin-1 
der United Nations auspices; and , 
the United States granted inde
pendence to the Philippines. This 
means that more than 561 million 
people gained self-government 
from the western nations which 
are called "imperialistic” by the■ 
Soviet.

lions of people by communist ag
gression caused the West to look 
to its defences. Countries of Wes
tern Europe, their economics re
vitalised by the Marshall Plan, 
accelerated their military pro
grammes. U.S. aid to Greece en
abled that country to defeat com
munist guerrillas; U.S. military as
sistance to Turkey helped to estab
lish the strongest army ol any 
Middle East country and bolstered 
Turkey’s resistance against Soviet 
claims for a base in the Dardenel- 
les and lor surrender ol Kars and 
Ardahan areas to the U.S.S.R.

The new military strength of 
Turkey and Greece is regarded as 
a key factor in Yugoslavia’s break 
from Moscow. United Nations 
pressure forced the withdrawal of 
Soviet forces from Iran in 1946. 
The U.S. Mutual Defence Assist
ance Programme provided—and 
continues to provide—friendly na
tions with military equipment to 
help them resist communist 
threats. But the western nations 
felt these measures were not en
ough effectively to contain com
munist imperialism. Consequent
ly the North Atlantic Treaty Or- 
Organization came into being.

Free men the world over have
On the other hand, since 1940 

the Soviet Union has annexed 
Lithuania, Latvia, Estonia: swal
lowed up Tannu-Tuva; established 
communist regimes in Albania, 
Poland, Rumania, Bulgarie, Hun
gary, and Czechoslovakia. Other 
areas which have come under So-

' a common interest in holding back 
communist expansion. The Free 
World has come to realise that 
only through strength will it be 
able to negotiate with the com
munists for conditions that will 
allow it to live in peace and se
curity.—W.A.N.

NATO COUNCIL
PLEDGES FIGHT
AGAINST AGGRESSION
'T’HE North Atlantic Treaty 
1 Organization Council declared 
in Paris that resistance to aggres
sion in any part of the world is 
an essential contribution to the 
common security ol all free 
nations.

The fight against communism 
in Southeast Asia, it added, is in 
the fullest harmony with the aims 
and ideals of the Atlantic com
munity. The council agreed that' 
the effort deserves continuing sup
port from the 14 NATO govern
ments.

The council took this position in 
a resolution pledging support to 
France in its fight against commu
nism in fndo-china. The resolu
tion did not spell out what form 
the support might take.

The council was advised that | 
defence goals set at Lisbon last Feb
ruary had been substantially met.

The Lisbon conference called for 
a total of 50 divisions in western 
Europe by the end of 1952. These 
troops, either on active duty or 
ready for immediate mobilization, 
were to be supported by 4,000 air
craft and potent naval strength.

Latest figures indicate that six 
.American, four British, five French, 
three Belgian, five Italian and two 
mixed divisions are now on active 
service under the command of the 
Supreme Headquarters, Allie’d Pow
ers Europe (SHAPE). In addition, 
there are an estimated 23 divisions 
in various stages of preparation 
available for rapid mobilization, 
if needed, within three to 30 days. 
And, by year’s end, the aircraft 
goal will have been practically met.

Not only the size and strength 
of NATO power been notably in
creased, but the fighting effective
ness and morale of the European 
land, sea and air forces have been 
greatly improved through better 
organization and training. This 
was clearly shown in the smooth 
and effective conclusion of succcess- 

. ful joint NATO manoeuvres held 
this year.

There has also been a steady in
crease in the production of military 
etpiipment for use by NATO 
troops. Through the cooperation of 
member nations, the production 

I of military etpiipment for 1952 is 
I expected to be nearly four times 
i that of 1949.

The NATO council approved 
the appointment of .Admiral Earl 
Mountbatten as NATO's Mediter
ranean commander-in-chief. He 
was Supreme Allietl Commander 
in Southeast Asia during World 
War II, last Viceroy and first 
Governor-General of Imlia.

—W.A.N.

bus lengva jas reidizuoti gyvenime, 
tačiau galima, jei mes visi, kiek
vienas pagal savo išgales, prisidė
sime prie šio darbo.

jau šeši mėnesiai praėjo, kai 
šios gairės paskelbtos ir vykdomos. 
Kas jau yra padaryta Tamstos žin
ote iš spaudos pranešimu. Iš jų 
norėtųsi suminėti dail. T. Zikaro 
kūrinių parodą, ši paroda vaizdž
iai parodė, ko galima pasiekti dir
bant kad ir labai sunkiose sąlygose. 
Tai paskatinimas ne tik kitiems 
mūsų dailininkams, bet ir kitų 
sričių kultūrininkams dirbti su 
tokiu pat užsidegimu ir pasišven
timu.

Pereitame Kult. Fondo atstovų 
suvažiavime Melbourne plačiai pa
sisakyta dėl mūsų jaunimo nutautę 
jimo. Suvažiavimas įpareigojo 
Apygardos Valdybą itin susirūp
inti šiuo reikalu. Niekas negali 
pasakyti, kaip ilgai mums teks iš
būti tremtyje. Kiekvieni metai, 
praleisti svetur, daro didelę žalą 
tautiniu atžvilgiu. Valdyba pir
muoju savo aplinkraščiu nurodė 
būdą, kuriuo galima būtų prista
bdyti mūsų jaunimo nutautėjimą. 
Tuo pačiu reikalu Valdybos buvo 
sukviestas tarpžinybinis pasitari
mas. Pasitarime paaiškėjo, kad 
lietuvybės išlaikymo klausimu sėk
mingai veikia Skautų organizacija, 
todėl ta veikla yra remtina.

Su pasitenkinimu Apygardos 
Valdyba praneša Tagjsloms, jog iš 
mūsų kultūrininkų, gyvenančių 
kituose kraštuose, j kuriuos buvo 
kreiptasi, atsiliepė profesoriai M. 
Biržiška, V. Krėvė-Mickevičius, 
Kolupaila, dail. Valius, rašytojas 
A. Vaičiulaitis, prisiųsdami savo 
paskaitas. Tai didelė reali moral
inė parama Kult. Fondui Australi
joj. Rašyt. A. Vaičiulaitis "balanso 
išlyginimui" paprašė ir iš Australi
jos kultūrininkų paskaitų literat
ūros žurnalui “Aidai.” Ją patieks 
arch. V. Žemkalnis apie areli. 
Stoką-Gucevičių, jo 200 metų 
gimimo sukakties proga.

K. F. Melbourno skyriaus pir
mininko J. Antanaičio iniciatyva 
ir rūpesčiu įsteigta dar viena sek
madienio mokykla Claystone. Raš
ytojas. literatūros premijos laurea
tas, Pulgis Andriušis spaudoje 
nurodė, kad tas yra patriotas, kuris 
dirba bet kurį visuomeninį darbą. 
Tenka pasakyti, jog tie tėvai, kurie

- leidžia savo vaikus į sekmadienio 
i mokyklas, nors jie dėl kurių nors 
Į priežasčių ir nedirba visuomeninio 
! darbo, yra nemažesni patriotai. 
I Garbė tokiems tėvams!

Gražią veiklą rodo Adelaidės 
Skyrius, vedamas A. Rukšleles ir 
Geelongo Skyrius — P. Zenkevi
čiaus. l ik iš Sydnėjaus Skyriaus 
neturime žinių apie jo veiklą.

Prieš akis daug darbo. Visomis ' 
išgalėmis stengsimės jį vykdyti. ‘ 
.Ateinančiame visuotiniame Kult, : 
Fondo suvažiavime atstovai turės' 
teisės reikalauti iš Valdybos, ką yra 
nuveikusi. Ji privalės duoti savo 
darbų apyskaitą ir jų įvertinimą I 
tars suvažiavimas. Tačiau ir ši t, 
Valdyba pareikalaus iš savo skyrių į 
pateikti savo darbo rezultatus, o iš;š 
visuomenės turės moralinės teisėsjs 
paklausti, kiek ji prisidėjo prie 
šios kultūrinės veiklos.

Gerai suprantame, viena Apy- į 
ganios Valdyba be visuomenės.“ 
paramos negali daug ko nuveikti. 
Jos tiesioginė' pareiga — skatinti 
kultūros darbų. Skyriai ir visuo
menė yra tie praktiškieji vykdyto
jai. Kiek mes prisidėsime prie šio 
darbo, tokie bus jo ir vaisiai.

Apygardos Valdyba šiuo trumpu 
savo pranešimu supažindinusi 
Tamstas, kaip vyksta mūsų kultūr
inė veikla šiame krašte, kviečia 
Jus, gerb. atstovai, grižus iš šio 
suvažiavimo j savąsias apylinkes, 
raginti ir skatinti visus tautiečius ) 
susirūpinti mūsų kultūriniais reik
alais, o ypatingai susirūpinti mūsų ? 
mažaisiais ir jaunuomene.

SKAITYDAMAS MŪSŲ 
PASTOGĘ GERAI A P- 
S I D A I R Y K , KAD NIE
KAS NESKAITYTŲ JOS 
P E R T A V O P E T Į. KIE
KVIENĄ TAI B A N D - 
ANTĮ PASKATINK PRE
NUMERUOTI IR NUR
ODYK. K A I P T A I AT
LIKTI ARBA P A T S 
J A M P A S I T A R N AUK.

; ĮEISIU IB MUMS PASISAKYTI Į
Perskaičiau V. Masioko straips

nį “Lengva vesti,” tilpusį per. Mūsų 
Pastogės numeryje šiame skyriuje. 
Pasinaudodamas skaitytojo privi
legija, norėčiau V. Masiokui par
eikšti keletą savo minčių.

V. Masiokas pradeda savo straip
snį lietuviška patarle — "Į balą 
puolęs sausas nekelsi”. Tai pag
rindinė jo pasirinkta mintis. Man 
atrodo, kad kiekvienos vedybos, 
kokios jos bebūtų, mišrios ar gry
nos, gali virsti bala, jei tik abi 
pusės tinkamai neapsidairys. Nup
ulti į balą gali ir lietuvaitę, ir 
svetimtautę vesdamas. Svarbiausia 
čia tai, kad kiekvienos vedybos turi 
būti labai rimtai apsvarstytos.

Toliau V. Masiokas, ant sieto 
viso svieto moteris nusiiojęs, skel
bia rezultatus — tinkamiausios 
lietuviams vyrams svetimtaučių 
tar|>e moterys yra estės, latvės, 
rusės, lenkės gi—nelabai, vokietes— 
pakenčiamos. Bet už vis geriausios 
—kinietės ir japonės, nes, antai, 
australai ir amerikiečiai jas veda, 
net patsai amerikiečių generolas. 
Na, čia jau dabar! . . Iš kur tokia 
statistika gauta, kuri parodytų, 
kurios tautybės moterys yra tinka
miausios vedyboms?! Tokiam mo

terų pažinimui, atrodo, reikėtų ■ 
turėti daugiau gabumų net už 
Rudolfą Valentiną.

Jei imčiausi ką smerkti, tai tilG į 
tą viengungį, kuris leidžia ‘ dyk- ■ 
ineti ir taip jau mažai lietuvaičių 
saujelei Australijoj.

Lietuvis vyras, kad ir vedęs anglų 
kilmės moterį, visumet dar turi gali
mybių užauginti savo vaikus lietu
viškoj dvasioj. Tokios savo žmon
os, žinoma, jis nesulietuvins, kaip 
ir jo niekas nepavers anglu, jei tik 
i’is jaučia savo gyslose lietuvišką 
raują.

Del ypatingų mūsų gyvenimo 
sąlygų ir lietuvaičių moterų stokos, 
kad ir vedęs svetimtautę, lietuvis 
vyras mokės ne tik nenubyrėti nuo 
savo tautos kamieno, bet mokės jis 
savo žmoną ir į Lietuvą parvežti. • 
Lietuvos šalčius išgyvens ir anglė, 
ir australe. Aš tvirtai tikiu, kad 
toksai vyras bus kur kas naudinges
nis už karšinčių viengungį, parves
damas į savo Tėviškę žmoną, nors <

I ir svetimtautę, kartu su penketą J 
Į vaikų, kurie toliau augs Nemuno 1 
j pakrantėse.

P. Burkys,
(Hebe Point*

□llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll g 
i VISI TROKŠTA LAISVOS LIETUVOS— =
| VISI SKAITO "LAISVAJA LIETUVA"! =
= LAISVOJI LIETUVA—savaitinis lietuvių laikraštis. LAIS- E 
E VOJI LIETUVA turi savo korespondentus visuose pasaulio = 
= kraštuose ir spausdina naujausias politines apžvalgas, žinias iš E 
= viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir iš okupuotos Lietuvos. g 
g Leidžia Lietuvos Atgimimo .Sąjūdžio Vyriausioji Valdyba, g 
g Redaguoja Redakcinė Kolegija, vadovaujama prityrusių Zurna-. E 
E lįstų. g
= Skelbkilės tik Laisvojoje Lietuvoje. Smulkūs skelbimčliai E 
= iki 10 žodžių—50 centų ir iki 20 žodžių—tik 1 dol. =
E Prenumeratos kaina metams 5 dol. J.A.V. ir Kanadoje; kitur = 
= —(i dol. Vokietijoje—12 DM. Pusmečiui 3 dol.'J.A.V, ir Kana- Ę 
E doje: kitur 3 dol. 50c. ir Vokietijoje 7DM. =
E Redakcijos ir Administracijos adresas: g
= LAISVOJI LIETUVA, 68 Salem Street, Worcester, Mass., USA. g
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s Tautos fondo atstovybes pranešimas
likutis iš 1-951 m.— 

Aukų (liukų lapais) 
.......... XI 1.10 £355.- 

l.ietuvio Pasus 
ženkliukus—

Fondo Valdv-

Pajamos: 
£575.10)9. 
surinkta ligi 1952. 
I 1.2. Už išplatintus 
ir Tautos Fondo 
£172.7.5.

Išlaidos: Tautos 
bai pasiųsta £200; rašom, mašinėlė 
£40; TFA spaudas £1.17.2; rašom, 
medžiaga ir pašto išlaidos £21.9.5. 
T. Fondo pinigai laikomi Com
monwealth Saving Bank, Sydney.

Pašto ir rašom, medžiagos pozi
cijoje didžiausią sumą sudaro reg
istruotos Liet. Paso ir ženkliukų 
siuntos.

T. F. Atstovybė lėšų telkimą 
Tėvynės laisvinimo kovai vykdė 
aukų lapais. 1952 m. pirmojo pus
mečio pabaigoje pradėta platinti 
Liet. Pasai ir specialūs T. F. žen
kliukai. Juos išleido Tautos Fondo 
Valdyba. T. F. Atstovybės nuo
mone Liet. Pasų ir ženkliukų plat
inimas nebuvo sėkmingas, nes 172 
svarai, tegul ir )>er pusmetį surin
kti, nėra patenkinama suma. Bet, 
kita vertus, ši suma nėra ir tiksli. 
Pav., is Adelaidės ALB Apylinkės 
gauta apie 50 svarą gruodžio 12 d., 
bet šie pinigai jau negalėjo būti 
užpajamuoti 1952 nietii apyskaito- 

į je, kadangi TFA savo finansinius 
• metus užbaigia gruodžio 10 d., 

f ALB Krašto Kontrolės Komisijai 
pradėjus reviziją. Yra ir daugiau 
ALB Apylinkių, Seniūnijų ir įgal
iotinių nesuskubusių laiku •atsis
kaityti. Po gruodžio 10 d. atsiųsti 
pinigai pajamuojami kitiems me
tams.

Iliustracijai pateikiamos sumos, 
gautos ligi 1952 m. gruodžio 10d.; 

(Eisenhower Completes
Selection of New Cabinet

PRESIDENT-ELECT. Dwight D.
Eisenhower has completed selec

tion of the Cabinet which he will 
nominate for Senate approval 
when the Republican .Administra
tion- takes over the U.S. govern
ment in January. They are: John 
Foster Duffey Secretary of- State; 
George M. Humphrey, Secretary' , 
of die Treasury; Herbert Brownell which was in charge ol reparations 
Jr., Attorney General; Douglas - and dismantling oi industry in 
McKay, Secretary of the Interior; ; Germany.
Arthur E. Summertield, Postmaster Į Attorne General-elect is Brow- 
General; Ezra F Benson Secretary ne|| Sew'York lawyer ami . lose 
of Agriculture; Martin P Durkin assotiate ol Govcrnor
Secretary of Labor and Sinclair į, He was the ch ief strategist
Weeks, Secretary ol Commerce. į o{ thį Eisenhowcr pre-convention 

In choosing John Foster Dulles | and pre election campaigns.
McKay, named as Secretary of 

the Interior, is a former news
paper boy who rose to his present 
post as governor of the state of 
Oregon. His appointment brings 
to the Cabinet an outstanding 

■ authority on land and reclamation 
: problems in the western part of

of Nets’ York as Secretary of State, 
General Eisenhower has picked a 
man who has been described as one 
who has spent a lifetime in train
ing lor the post which he will take | 
over in January. Few men in the | 
United States have had wider ex- į 
perience in the field of foreign • 
affairs- . the United States.

Dulles is best known as the 
architect of the ANZUS and other 
Pacific security treaties, a cham
pion of die United Nations and 
one of> the chief Republican 
spokesmen for a bi-partisan foreign 
policy. His public service also 
gave him an intimate insight into 
European and Latin-American, as 
well as world problems, long be
fore those of the present period.

With the election o. . ,, .-Eisenhower in November, it was I specialist, he organized the Idaho 
widely believed that Dullės would j fann Co-operative Council and . . 7 . • ■ latpr writ pvphiHvp serrerrirv thpbe chosen for the top cabinet post. 
Basis for this belief rested on his 
experience and because in recent 
months he had become known as 
the President-elect’s principal advi
sor on foreign affairs. During the 

. presidential campaign, Dulles car
ried the burden of presenting the 
Republican viewpoint on world« 1 J .lUUlVIllILV 111 I .Z 1 1. Hl l
problems to the country at large. | Durkin was named Labor Director

A lawyer by proiession, and 
former member of a distinguished 
law firm in New York, Dulles was 
graduated from Princeton Univer
sity in 1908 and obtained his law 
degree three years later 
George Washington, in 
national capital.

For Secretary of Defence, 
ral Eisenhower’s choice is Charles 
Erwin Wilson, of Detroit. Wilson 

į is president of the General Motors 
I Corporation and an industrialist 
T who believes it is possible for the 
į United States to produce both 
t guns for defence and butter for 

domestic needs.
L Humphrey, designated as Trea- 

K sury secretary, is an industrialist

Irom 
the

Gene-1

ALB Tautos Fondo Atstovybės 
pranešimo ALB Tarybos suvažia

vime Adelaidėje santrauka

i Lauceston ALB Apylinkė surinko 
i per 12 svarų aukų lapais ir L.
Į Pasų bei ženkliukų išplatino už 
I £12.6.0; Hobartas aukų lapais sur
inko per 11 svarų, L.P. ir ženkliu
ku išplatino už £4.3.0; Brisbane 
aukų lapais—11 svarų; Adelaidė 
aukų lapais—per 46 svarus; Gee- 
longas aukų lapais—33.1.0 ir už 
pasus bei ženkliukus — £49.16.0; !

■ Sydnėjus aukų lapais—£7.5.0 ir L. ' 
Pasų bei ženkliukų už £25.16.0; ' 
Perthas aukų lapais—£31.13.0; 
Melbournas aukų lapais—£152.6.7; 
Coomos Seniūnija Liet. Pasų ir 
ženkliukų išplatino už £15; Bone- 
gilla aukų lapais 1 sv., Liet. Pasų 
ir ženkliukų, išplatinouž £17.11.5; 
Canberra aukų lapais surinko per 
34 svarus, už pasus ir ženkliukus— 
£25.9.0; p. Jarašienč, TFA įgalio-

į tine Cowroje už Liet. Pasus bei į 
I ženkliukus prisiuntė per 22 svarus;
p. Braškus per Mūsų Pastogę paa- 

' ukojo 6 šilingus ir p. Dobrovolskis 
iš Pertho Vasario 16 dienos proga 

. prisiuntė savo asmeninę auką 10 
' svarų. Didžioji sumų dalis aukų 
lapais buvo surinkta Vasario 16 
dieną.

Čia nenoromis tenka atlikti 
. kelis palyginimus. Dobrovolskis 
Vasario 16 d. proga paaukojo 10 
svarų, gi tos dienos minėjimo 
proga Sydnėjaus ALB .Apylinkės 
Valdyba Tautos Fondui tesurinko

I vos 7 svarus. Mūsų talkininkė E.

and a little known public figure 
of Cleveland, Ohio. Humphrey is 
president of the M. A. Hanna Co., 
a coal and iron shipping firm, and 
chairman of two other large U.S. 
companies. Alter World War II 
he was chairman of the industrial 
advisory committee of the Euro
pean Economic Administration 

Summerfield, automobile dealer' 
from Flint, Michigan, and Post-1 
master-General-elect, is chairman 
of the Republican National Com
mittee. Summerfield is a life-long 
Republican but is comparatively 
new as an active political worker.

Benson, chosen to be Secretary 
of Agriculture, has long been iden-;

1 tified with farm extension work 
of General1 ant^ co-operatives. A marketing

later was executive secretary of the 
National Council of Farmer Co
operatives. Benson is currently 
board (hairman of the American 
Institute of Co-operatives, an edu
cational organization.

Durkin, chosen as Labor Secre
tary, started his career as a steam
fitter’s apprentice in 1911. In 1933 

of Illinois, a job he kept until Sep
tember, 1911. During that time he 
streamlined the Illinois Labor De
partment and built the organiza
tion up from 300 employees with 
little power to 3,000 under civil 
service. He spearheaded state 

, legislation establishing unemploy- 
. nient compensation, an employ
ment placement service, an 8-nonr 
day, and amendments putting 
teeth into the state’s factory inspec
tion law. He put into action a 
state conciliation and mediation 
service which helped keep peace 
on the labor front during his term 
as state labor director. In 1941 
Durkin became Secretary Treasu
rer of the Plumbers Union; in 1943 
he was elected President.

Jarašienč Cowroje, kur tėra 20 
suaugusių tautiečių, Lietuvio Pasų 
ir ženkliukų išplatino už 22 svarus, 
o Sydnėjus už 25 svarus. Melbourne 
kur gyvena apie 2,000 lietuvių— 
nieko (bent neturima jokių 
žinių). Iš Geelongo gauta apie 50 
svarų už pasus bei ženkliukus, nors 
Liet. Pasų bei ženkliukų platin
imą Geelongo ALB Valdyba tega
lėjo pradėti tik prieš tris mėne
sius. Visiškai jokių žinių netur
ima apie L. Pasų ir ženkliukų pla
tinimą netik iš Melbourno, bet ir iš 
Brisbanės, Pęrtho, Wagga-Waggos. 
Beechworth, Sale Apylinkių bei 
Seniūnijų. Čia paminėdami Apy
linkes bei Seniūnijas, kurios nėra 
atsiskaičiusios ar suteikusios žinių 
prašytu laiku, tenorime atkreipti 
dėmesį tik į tai, kad šitoks nerūpe
stingumas labai sunkina TFA 
darbą, kadangi Atstovybė privalo 
duoti apyskaitas kiekvieną metų 
ketvirtį Tautos Fondo Valdybai.

Padariusi kai kuriuos sugretini
mus T. F. Atstovybė nemano, kad 
atskirose vietovėse gyveną tautie
čiai būtų liek skirtingų pažiūrų 
Tautos Fondo atžvilgiu, kaip duo
menys rodo. Čia, atrodo, reikalas 
slypi organizacijoje. Iš kitos pusės, 
ALB organizacijos vietose ir įgalio
tiniai atliko didelį darbą ir, jeigu 
vienur sukaupta daugiau lėšų 1952 
metais, tai kitur tai bus padaryta 
1953.

Tautos Fondo Atstovybė nuo
širdžiai dėkoja visiems talkinin
kams ir tautiečiams, aukojusiems 
Tautos Fondui.

.VLB Tautos Fondo Atstovybė. 
1952 m. gruodžio 31 d.

Weeks is a prominent industrial
ist who has long been active in the 
Republican Party. As Secretary of 
Commerce, Weeks will be in 
charge of a government agency 
whose growth since World War I 
reflects the growing development 
of United States technical and in
dustrial knowledge throughout the 
world.—W.A.N.

Czech Workers Lose 
48-hour Week

Satin day afternoon and Sunday 
work without overtime pay has 
become the rule for employees of 
all state and co-operative shops in 
the Czech food and textile trades, 
according to reports reaching the 
International Cohfederation of 
Free 'Trade Unions from Prague. 
The nominal 48-hour week has in 
effect gone by the board; weekly 
hours now worked van' between 
62 and 66. Any complaint results 
in the employee’s name being add
ed to the list of workers available 
for “voluntary” transfer to the 
mines.—W:A.N.

More U. S. Private lavesmeats Abroad 
A Commentary By GUY SIMS FITCH

"INCREASED U.S. private invest- 
-*• ment overseas is being urged by 
American business groups as a 
means of replacing aid with trade. 
They believe a greater outflow of 
American private investment will 
result in higher production, larger 
dollar earnings, and less depen
dence on ' U.S. government loans 
and grants. ' v"\

Encouragement of greater Ame
rican private investment in\other 
friendly nations is, for exar\ple, 
one of the recommendations the 
National Foreign Trade CounciK 
a non governmental organization, 
is circulating among key legislative 
and governmental policy-makers. 
The recommendations were ap
proved by some 2,000 businessmen 
attending the recent National 
Foreign Trade Convention spon
sored by the Council.

Although more than $15,000 
million of American private capi
tal is now invested directly abroad, 
the outflow of U.S. private capital 
has not been comparable to that 
formerly maintained by the Euro
pean creditor nations.

DULLES CALLS FOR 
PROGRAM TO END 
TYRANNY IN WORLD

to

3.

JOHN FOSTER DULLES has 
J called for a three-point pro
gramme aimed at strengthening 
“faith in freedom” in order 
combat “the hypnotic spell of 
tyranny around the world".

The U.S. Secretary of State- 
designate urged:

1. Strengthening the United 
Nations;

2. Encouraging world-wide res
pect for human rights, and 
Intensifying private aid to 
those who are materially less 
fortunate.

Dulles recorded his remarks for 
broadcast to the General Assembly 
of the National Council of 
Churches of Christ in America.

It was the Secretary of State- 
designate's first major address 
since President-elect Eisenhower 
picked him for the post in the new 
administration.

It is recognized, said Dulles, that 
the United Nations needs streng
thening. Despite this, he added, 
the world organization has record
ed substantial successes. “Many 
have wondered," Dulles said, “why 
Soviet Russia at a time when it 
had overwhelming military power 
in Europe and Asia, did not use 
that power in acts of open armed 
aggression. I believe that world 
opinion, as marshalled by the 
United Nations, was one impor
tant restraining influence”.

It is no longer expedient. Dulles 
declared, for any nation, no matter 
how strong, io disregard the 
United Nations with its capacity 
to subject national conduct to the 
opinions of mankind.

In the problem of aiding those 
"materially less fortunate," Dulles 
asked the American people to in
crease their contributions of “aid 
and comfort”. In this matter, as 
in others, he declared, “we have 
come too much to feel that the task 
is only governmental”.

Summing up, Dulles asked his 
audience to demonstrate dramati
cally that freedom “provides the 
qualities of spirit, of mind and of 
action needed to lead the way to 
world order, to the observance of 
human rights, to practice of equal
ity”. If this is done, he said, free
dom will “again become the force 
that puts despotism to rout. Then 
a new era of liberation will be 
ushered in”.—W.A.N.

TOWN HALL FURNISHING CO.
450 PRINCES HIGHWAY, ROCKDALE prie Town Holl LX 3108 

Atstovas M. LUKAUSKAS. (Priv. tel.:LU 3154. iki 9 vai. ryto) ‘
Mes turime didžiausia pasirinkimu įvairiausiu BALDŲ: MIEGAMOJO KOMPLEKTUS, 

VALGOMOJO, SALONO* ir t.t.
Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDŲ UŽ

SAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai.
Mes turime dideli pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ, VAIKŲ

VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t.t. -
Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ, SKALBIMO MAŠINŲ ir k.
Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis i š s i m o k ė j i m o sąlygomis 

arba L a y - b y e sistema.
Vietoje mielai Jums pasitarnauja ir suteikia visokeriopas informacijas mūsų tarnautopa p.

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

Since British, French and Dutch 
investors no longer possess new 
funds to lend abroad freely as in 
the past, only American private 
capital is available on a large scale.

However, the only private Ame
rican capital which has been in
vested abroad in significant quan
tities since the war has been in the 
extractive industries, primarily in 
oil production. Thus the dollar 
needs for other types of develop
ment projects have had to be sup
plied largely by the U.S. govern
ment or the World Bank.

“l. It is obvious that the capital 
needs for full-scale economic deve
lopment in the nations of the Free 
World are so huge that they can
not be. nor should they' be, sup
plied largely h trough loan funds. 
The bulk of the needed capital 
must ultimately come from private 
eqi lity investment.

! 'his means, in short, that if the 
e World is to enjoy sustained 

, inducements 
1 be necessary to entice private 

Ai įerican dollars into productive 
fo; eign investment.

Fr< <
ecc nomic progress,
wi 1 -------------------

We Shal Not Forget Our
BALTIC FRIENDS

ADDRESSED TO THE BALTIC FREEDOM COMMITTEE IN 
NEW YORK THE MESSAGE WAS READ AT THE GATHERING 
IN WASHINGTON BY THE HON. P. ZADEIKIS, LITHUANIAN 

MINISTER:

On the occasion of the Twelfth Anniversary of 
the lawless invasion of the Baltic States by the 
Soviet Union, I send you warm greetings. The 
Government and the people of the United States 
feel instinctive and profound sympathy for the 
enslaved people of Estonia, Latvia and Lithua
nia. Coupled with revulsion at the acts of the 
occupying power, whose forcible incorporation 
of the Baltic States we have never recognized, 
we pay tribute to the determined endeavors of 
the diplomatic and other representatives of 
Estonia, Latvia, and Lithuania on behalf of their 
homelands. We shall not forget our Baltic 
friends. We extend through you to them wher
ever they may be our heartfelt hope that they 
may have the fortitude and the patience to live 
through the grinding tyranny now imposed upon 
them, to enjoy once again independence and 
freedom within the community of free nations.

HARRY S. TRUMAN.

U.S, FAVORS SPECIFIC 
AGREEMENTS

IN WORLD ECONOMY

THE United States is willing to 
n ego t ia te i n ter-go ver n men ta 1

agreements on specific commodi
ties whenever a reasonable basis 
for such an agreement exists.

This statement was made in the 
United Nations recently by Isador 
Lubin, U.S. delegate to the. U.N. 
in an address before the Economic 
Committee of the United Nations 
General .Assembly.

Lubin warned, however, that 
an attempt to stabilize world price 
relationships between raw mater
ials and manufactured goods would 
lead to a con to! led world economy 
which the United States is not pre
pared to accept.

The Economic Committee, 
which is considering the develop
ment of less-developed areas, was 
discussing an Argentine resolution 
calling for an “adequate, just and 
equitable relation” between pri
mary and finished goods”.

Lubin noted that implementa
tion of the Argentine resolution 
would require state trading 
methods.

“The United States”, he said, 

In its recommendation for in
creased U.S. private investment 
overseas, the National Foreign 
Trade Council also points out that 
“the employment of private capi
tal as distinct from the use of pub
lic funds, carries with it the experi
enced managerial and technical 
skills essential to’-its effective appli
cation".

But the council declares there 
must be a political and economic 
climate in the capital—short coun
tries conducive to such private in
vestment, and the attraction of 
such skills.

The council calls upon the U.S. 
government to make it clear, by 
word and action, that American 
public funds will not be made 
available for projects in foreign 
countries which, under proper con
ditions, could be financed by pri
vate capital.

“It is obvious," it says, “that no 
progress will be made toward 
opening the door to the entrance 
of private capital from abroad, 
and particularly from the United 
States, so long as other nations

“is not prepared to undertake such 
an extension of price controls”.

With respect to a provision of 
the Argentine resolution against 
encouraging production of synthe
tic and substitute materials, Lubin 
declared that “the United States 
will not be a party to any arrange
ment which would prohibit any 
country — developed or under
developed — from developing sub
stitutes and synthetics”. The U.S. 
government, he added, “is not pre
pared to commit itself to prevent 
the development of adequate sub
stitutes to meet the requirements 
of national security”.

Sir (Jifford Norton, delegate of 
the United Kingdom, also warned 
that any system of price stabiliza
tion would have serious disadvan
tages for world trade. “It would 
only distort the pattern of inter
national trade, without advantages 
to anybody,” he said. ?‘We doubt 
that governments would be will
ing to have their hands tied by 

! such a system".
He criticized as unrealistic the 

Argentine resolution’s provision 
i against technological improve- 
| ments. He agreed, however, that 
natural products must have free
dom to compete with synthetics

1 and substitutes.—W.A.N.

believe they can draw upon Ame
rican funds, and can thereby escape 
the obligations and self-discipline 
which the attraction and use o£ 
private capital would entail”.

At the same time, the council 
urges the U.S. government to seek, 
by every feasible mens, to broaden 
and extend the opportunities avail
able to American private enter
prise in other lands. Specifically, 
it advocates conclusion of more 
treaties of friendship, commerce 
and economic development, tax 
treaties, and similar agreements.

The council says the U.S. gov
ernment, as the champion of freer 
international trade "must see to it 
that its own international trade 
practices are consistent with the 
principles for which it stands".

The council finally warns that 
“there should, of course, be no 
attempt to impose the American 
system of free, private, competitive 
enterprise on other peoples, and 
that any American business enter
prise abroad must operate within 
the framework of local law".—WAN,
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HUSU PASTOGE
BENDRAM LABUI

PAGERBTAS 
VINCAS KRĖVĖ

LKF Melbourno Skyrius 1952. 
XII. 14d. suruošė 70-metinio jubi
liato prof. V. Krėvės-Mickevičiaus 
minėjimą. A. Karazijienės paskaitą 
besidominčiųjų būreliui įspūdin
gai paskaitė arch. Vyt. Žemkalnis.

Paskaitoj buvo suglaustai prisi
mintas to nepaprastai studentų 
tarpe populiaraus profesoriaus 
gyvenimas, kuriuo tartum rožes 
stiebeliu jaunam Vincui Krėvei 
teko eiti per dyglių dyglius, kol 
pasiekė tobulai išsiskleidusį žiedą, 
vis dar tebesupamą dyglių.

Tokie dygliai dūrė, kai Vinco 
nepriėmė Vilniuje į gimnaziją, kai 
vėliau pasiūlė jam išstoti iš kunigų 
seminarijos, kai baigusiam Lvovo 
universitetą ir apgynusiam disert
aciją Kijevo universitete neleido 
ruoštis profesūrai, kadangi jis 
nesutiko išsižadėti katalikybės, kai 
jo surinkti ir išleisti gyvieji liau
dies priežodžiai pasmerkiami kaip 
nepadorūs, kai bolševikmečiu turi 
pasitraukti iš jam patikėtų atsakin
gų užsienių reikalų m misterio 
pareigų dėl per daug lietuviškų 
pozicijų, kai turi saugotis vokiečių 
okupacijos persekiojimų, kai trem
ty išleidus jo viso gyvenimo veikalą 
“Dangaus ir žemes sūnūs” jis 
aplenkiamas su literatūrine pre
mija, kai, pagaliau, sulaukęs 70 
metų jis turi pasitraukti iš Pensil
vanijos universiteto, kurio statulas 
profesūros amžių, apriboja 70-čia 
metų.

O tačiau pažiūrėkime, koks 
daugialypis žiedas šviečia pro tuos 
dyglius. — Jo dramos: “Šarūnas,” 
“Skirgaila,” * “Žentas,” draminė 
poema: “Dangaus ir žemės sūnūs,” 
beletristika: “Dainavos šalies
senųjų žmonių padavimai,” “Iš 
šiaudinės pastogės,” "Raganius,” 
tautosakos rinkiniai: “Sparnuočiai 
liaudies padavimuose,” “Aitvaras 
liaudies padavimuose,” "Dzūkų 
poringės,” “Patarlės ir priežod
žiai.” Jis redaguoja “Tautą ir 
žodį,” “Tautosakos darbus,” 
“Hum. M. Fak. Darbus” ir trem
tyje Salzburge žurnalą “Tėvynėn.” 
Negalima nepaminėti ir jo pas
kaitų Kauno ir Vilniaus univer
sitetuose, skaitytų nuo 1922 m. ir 
sutraukiančių studentus iš visų 
fakultetų. O Hum. M. Fak. dekano 
ir vėliau Liet. Mokslų Akademijos 
prezidento pareigos tik dar pratur
tina šį ir taip turiningą Vinco 
Krėvės gyvenimo paveikslą.

Paskaitai asmeninio kontakto 
žymę pridėjo paskaitytas prof. V. 
Krėvės-Mickevičiaus laiškas.—mk.

PUIKIAI PASITIKOM N.
METUS

Launceston a s.—■ Negausi, 
bet veikli vietos lietuvių grupė sur
uošė puikų Naujųjų Metų suti
kimą. Prie gausiai nukrauto stalo 
linksmai nusiteikę vietos lietuviai 
kartu su savo svečiais susirinko 
prasmingos vakarienės. Pasakyta 
turiningų kalbų, padainuota, pal
inkėta lietuviams nepalūžti, kov
oti ir siekti, kad kitais metais kur 
kas linksmiau galėtume sutikti 
sekančius Naujus Metus savo tėv
ynėje. Teišsipildo mūsų linkė
jimai. troškimai ir svajonės! Latin- 
cestono lietuviams pravedusiems 
tokį gražų ir prasmingą Naujųjų 
Metų sutikimą tikrai nuošird
žiai dėkoja jame dalyvavę svečiai. 
Malonu, kad šiame tolimame ir 
tyliame Australijos kampelyje liet
uviai yra pakankamai ryžtingi ir 
sugeba susirinkti gražiam bendra: 
vintui. Panašiomis progomis mes 
susipažįstame arčiau ir sustipri
nant tarpusavį bendravimą, o tuo 
pačiu suburtam jėgas bendram 
lietuviškam darbui.

Svečias iš H.

MIRĖ KAZIMIERAS 
JABLONSKIS

Sydnėjus.—Gruodžio 10 d. 
dėl širdies ligos Concordo ligo
ninėje nelauktai mirė 57 m. am
žiaus Kazimieras Jablonskis. Veli
onis buvo kilęs iš Plungės. Aus
tralijoje išgyveno apie 3 metus, 
visą laiką dirbdamas Concordo lig
oninėje. Paliko 3 dukteris ir 3 
sūnus, kurie visi jau turi sukūrę 
šeimas. Artimųjų, draugų bei pažį
stamų palydėtas, velionis buvo 
palaidotas Rookwoodo kapinyne. 
Likimo nebuvo jam lemta atsigul
ti amžinojo poilsio Žemaičių žem- 

' ėję. kurią jis taip mylėjo ir išliko 
ištikimas žemaičio būdingumui 
net ir čia, nublokštas į tolimiau
sią pasaulio pasvietį. — hs.
MINIMA KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMO 30 M. 
SUKAKTIS

Sydnėjus .—Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Sydnėjaus 
Skyrius sausio 17 d. 7 vai. vak. 
(šeštadienį) Milson’s Point salėje, 
12-14 Ennis Road, Milson’s Point, 
ruošia Klaipėdos Krašto atvada
vimo 20 metų sukaktuvių minė
jimą. Po paminėjimo bus kavutė 
ir pasilinksminimas. 'Kviečiami 
visi nariai, prijaučią ir visa lietu
viškoji visuomenė.—M.L.B.D.-jos 
Valdyba.

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Melbournas. — Gruodžio 

28 d. vietos Kultūros Fondo Sky
riaus Valdyba kruopštaus Leono 
Baltrūno darbo dėka suruošė tur
iningą literatūrinę popietę para
pijos salėje. Baltrūnui trumpa 
kalba popietę atidarius, A. Zem- 
ribas-Zubras paskaitė apie rašytoją 
J. Jankų. Toliau rašytojus char
akterizavo ir iš jų kūrybos pask
aitė: J. Petrašiūnas apie K. Bor
utą ir jo Baltaragio Malūną, D. 
Simankevičiene apie Nelę Maza- 
laitę ir jos Gintarinius Karolius, 
A. Žilinskas apie Stasių Būdavą ir 
ir jo Varpai Skamba ir A. Karazi
jienė apie Pulgį Andriušį ir jo 
Sudiev Kvietkeli. Geru paruošimu 
ir gražiu paskaitymu ypačiai pažy
mėtini A. Karazijienės ir D. Sim- 
ankevičienės referatai. Referatų , 
protarpiais popietės dalyviai ture-; 
jo progos pasiklausyti lietuviškų į 
plokštelių: Kipro Petrausko, Juozo 
Babravičiaus, A. šabaniausko, Ana 
Kaskas, Mikulskiko okteto ir k. 
Nuo priešscenio popietės dalyvius 
stebėjo skaitomųjų rašytojų por
tretai, nupiešti vietos lietuvių dail
ininkų: Žiedo, Simankcvičiaus, 
Vaičaičio ir V. Tamošaičio. Pop
ietės programa buvo baigta Malda 
Už Tėvynę ir Tautos Himnu. LTž 
apsilankymą tautiečiams trumpu | 
žodžiu padėkojo LKF Apygardos 
Valdybos vardu agr. J. Meiliūnas. 
Originaliu pravedimo būdu ir 
savo turiningumu šis parengimas 
suteikia jos rengėjams vertos gar
bės. Panašios kultūrinės popietes 
suruošimu turėtų pasekti ir kiti 
didesnieji lietuvių centrai. — j.ž.
NUOTAIKINGAI SUTIKTI N. 

METAI
Sydnėjus.—Žymi dalis Syd

nėjaus lietuvių Naujuosius Metus 
sutiko Sporto Klubo Kovo ir Sam
būrio Šviesos suruoštuose pobūviu
ose. Sportininkų suruoštas pobū
vis nuotaikingai praėjo puošnioje 
State Ball Room salėje. Gražiai 
lietuvišką bendravimą pademon
stravo sutikdami Naujuosius Me
tus ir šviesininkai Milson’s Point 
salėje. Abu stiklino pobūviai praė
jo pakilios nuolaikos ir pavyzdin
gos tvarkos ženkle. — jk.

PASITRAUKĖ ’ T. FONDO 
ATSTOVYBĖ

Sydnėjus .—N uo N aujųjų 
Metų, išrinkus naują ALB Krašto 
Tarybą, ALB Tautos Fondo At
stovybė—pirm. J. Kalakauskas, 

1 vicepirm. R. Venclovas, vicepirm.

yra mums visiems bendri, privalo
mi ir aukščiausi.

Tik vieningi is susiklausę būda* 
mi galėsime tuos tikslus pasiekti. 
Subordinuokime todėl, savo nuo* 
monių skirtumus šiems bendrieitfM 
tikslams, gyvenkim jais ir t vark y- 
kini savo kasdieninę elgseną tų tik* 
slų dvasioje.

Tokio nusiteikimo aš tikiuosi iš, 
šio suvažiavimo dalyvių.

Tą dvasią prašau perkelti į visus 
ALB padalinius ir visus organizuo
tus lietuviškus vienetus, kurie savo 
keliu ją skleistų tarp pavienių lie
tuvių. Kada jie matys toleranciją, 
susipratimą ir susiklausymą Taryš^ 
bos narių ir visų Bendruomenės- 
organu asmenyse, tik tada bus ga
rantija, jog visa lietuviška visuo
menė susidomės ir aktyviai įsijungs 
į bendruomeninę ir kultūrinę veik
lą. Silpni mūsų finansai pagerės,; 
kai mūsų organizuotumas sustiprės. 
Pažįstant mūsų bendruomenės vei
kimo sąlygas, mums reikia žmonių^ 
lyg tų netolimos praeities knygnę^ 
šių, kurie ėjo iš pirkios į pirkią įg 
platino lietuvišką žodį. 
šiandie reikia dvasios ir patriotiz
mo knygnešių, kurie neštų lietuvi# 
kurną visokiose formose į paskiro-*! 
lietuvio namus.

Mes čia susirinkę turime įsigy^8*^ 
venti ir dirbti ne asmeninėms am- a 
bicijoms patenkinti, bet bendruo- ’ 
meniniam reikalui puoselėti. To
kiu būdu mes pasieksime daug ge
resnių ir konkretesnių rezultatų.

Aš nuoširdžiai dėkoju Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkui 
Lapšiui, Valdybos nariams ir vi
siems šios Apylinkes lietuviams, 
sudari ilsiems pavyzdingas sąlygas 
mums čia susirinkti. Daug žadan
ti ir įvairi programa, pareikalavusi 
kruopštaus darbo ir pasišventimo iš 
Apylinkės narių ir vadovybės ypač, 
pažymėtina ir liks mums gražiu, , 
prisiminimu ir pavyzdžiu ateičiai. 
Aš pats laikau Adelaidės ALB ‘ 
Apylinkę pavyzdingu organizuotu 
vienetu.

Tikiuosi, adelaidiškių pavyzdy^- 
persiduos į šį suvažiavimą, kuris 
visais požvilgiais turėtų būti našus 
lietuviškosios veiklos dirvoje.

Skelbiu Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos 1952 metųy 
Paprastąją Sesiją atidarytą, linkiu < 
sėkmės ir kviečiu prie našaus dar? 
bo. j

Kiekvienas gyvas organizmas sėk-1, ALB Krašto Valdybos pirminin- 

reikalingas tam tikrų fizinių sąly- kyta” atidarant ALB Tarybos Pap- 
gų. Žmogaus vystimuisi, jo dvasi- rastąją Sesiją 1952 m. gruodžio 29 
nių jėgų brendimui ir pilnam pasi
reiškimui šalia fizinių sąlygų reika
linga dar ir tinkama dvasinė aplin
ka. Tokią dvasinę aplinką žmo
gus paprastai suranda ten, kur jis 
gimė, užaugo, kur jis pasijuto esąs 
savas tarp savų.

Didžiųjų pasaulio jėgti grumty
nių pasėkoje lietuvis laikinai pra
rado teisę tvarkytis ir gyventi savo
je aplinkoje. Išgyvetjame sunkaus 
mėginimo laikotarpp Tėvynėje 
pasitikusiems prievarta brukamas 
svetimas gyvenimo būdas, ištrem
tieji į Sibiro taigas nekaltai guldo 
galvas, laisvajame pasaulyje išsis
klaidę pateko į naujas gyvenimo 
sąlygas ir daugeliu atveju neigia
mai veikiančią aplinką.

Šiuo metu mes neturime galimy
bių tėvynėje pasilikusių visuotinio 
naikinimo sustabdyti. Tačiau mes 
galime ir privalome imtis visų pas
tangų, kad palengvintume kiekvie
nam lietuviui laisvajame pasaulyje 
išgyventi dvasinę krizę.

Mūsų pareiga yra išlaikyti lietu
viškumą, sudaryti sąlygas lietuviš
ko dvasinio gyvenimo pasireiški
mui išsaugoti ir perduoti ateities 
kartoms lietuvių tautos dvasines 
savybes ir tautinę kultūrą, kad ji 
ir toliau būtų ugdoma ir kad jos 
įtakoje lietuvis kurdamas įneštų 
savaimingą indėlį bendran žmoni
jos verčių lobynan.

Mūsų pareiga, yra budėti Lietuvos 
laisves atgavimo reikalų sargyboje,

I nuolatos primenant pasauliui mūsų 
k’ tautos tragediją ir gyvu pavyzdžiu
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V. Kazokas, sekr. B. Barkauskas ir 
ižd. M. Bogušas—atsistatydino. 
Atsistatydinimą priėmusi, naujoji 
ALB Krašto Valdyba netrukus 
paskirs naują Tautos Fondo Ats
tovybę.

PIRMĄ KARTĄ
Melbournas. — Nepaisant 

to fakto, kad vietos lietuviai jau 
nuo seniai čia reiškėsi visokeriopa 
veikla, bendro Naujųjų Metų sut
ikimo čia niekumet dar nebuvo 
ruošta. Šįmet šią spragą užpildė 
vietos Sambūrio šviesos Skyrius, 
suruošdamas lietuvių visuomenei 
šaunų Naujųjų Metų sutikimą 
Brightono miesto salėje. Dalyvavo 
labai daug svečių. Puikiai veikė 
Soc. Globos Moterų D-jos bufetas. 
Naujieji Metai buvo sutikti reto 
pakilumo nuotaika. Atrodo, kad 
šis šviesiečių N. Metų sutikimo 
pobūvis ateityje virs gražia tradi
cija pradėti Naujuosius Metus 
darnaus lietuvių bendravimo rate- 
lyje. — jr.

BAIGĖ MOKSLO METUS
S y d n ė j u s.—Bankstowno litu

anistinė mokykla gruodžio 13d. 
baigė mokslo metus. Į mokslo 
metų užbaigą susirinko mokiniai, 
mokytojai ir daug tėvų. Užbaigi
mo iškilmes atidarė mokyklos vedė
jas J. Reisgys, pateikdamas trumpą 
mokslo metų apžvalgą. Vėliau kal-
beio mokyt. J. Kantonas, kuris iš
kėlė šios mokyklos istorinę reik-
šmę mūsų tremties gyvenime ir 
įteikė 5 mažiausiai pamokų pra- 
leidusiems mokiniams skautų skir
tas dovanėles—Valančiaus raštus. 
Paskutiniu kalbėjo tėvų komiteto 
atstovas J. Kedys, kuris priminė 
tėvų pareigas lietuviškajai moky
klai ir pateikė tėvų mokesčio at
skaitomybę. Po kun. Butkaus 
patriotinėj nuotaikoj pravestos 
valandėlės bažnyčioje, mokslo me
tai užbaigti Alg. Pluko per metus 
išmokytomis dainomis. Mokslo 
metų baigimo proga raštu sveikino 
ALB pirmininkas J. Vaičaitis ir A. 
Mauragis.—jr.

PAMALDOS
Sausio 18 d. lietuviškos pamal

dos įvyksta Bankstowne, St. Bren
dan’s bažnyčioje 8 vai. r. įprasta 
tvarka.

Sausio 25 d. 9 vai. r. lietuviškos 
pamaldos įvyksta Bass Hill lietu
vių kolonijoje p. Mickaus name, 
54 Horton Street.

Kun. P. Butkus.

Pranešimas
§.m. sausio 18 d., sekmadienį 

12,45 vai., tuoj po pamaldų, Cam- 
perdowno parapijos salėje šaukia
mas ALB Sydnėjaus Apylinkės 
narių metinis susirinkimas svar
styti klausimams pagal šią dieno
tvarkę:

1) Susirinkimo atidarymas, 2) 
Prezidiumo rinkimai, 3) Valdybos 
pranešimas, 4) Kontrolės Komisijos 
pranešimas, 5) Apylinkės atstovo 
pranešimas apie Krašto Tarybos 
Atstovų Suvažiavimą Adelaidėje,
6) Apylinkės Valdybos rinkimai,
7) Kontrolės Komisijos rinkimai,
8) Garbės Teismo rinkimai, 9) 
Klausimai bei sumanymai ir 10) 
Susirinki m o u žda ry mas.

Visi tautiečiai maloniai prašomi 
šiame susirinkime kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. /
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Pasiteiravimas.
Paieškai! Jono Saroko, gyven

usio kažkur apie Sydnėjų. — Ant
anas Šimkūnas, 54 Victoria Street, 
East Brunswick, Vic.

Pasiteiravimas.
Teiraujuos savo brolio Juozo 

Palionio, kilusio iš Kučiūnų kai
mo, Lazdijų valsčiaus, gyvenusio 
Anglijoj. Rašyti: Mrs. Maria Les- 
zezyriska, King George Hostel, 
Katanning, W.A.

d. Adelaidėje.

įrodant. kad mes norime ir suge
bame svarankiškai gyventi laisvų 
pasaulio tautų šeimoje.

Iš kitų tautų tarpo išskiriančios 
savybės mus natūraliai buria į lie
tuvišką bendruomenę. Mūsų spe
cifinių tikslų ir uždavinių sėkmin- 
gesniam įgyvendinimui mes turime 
tvarkytis organizaciniais pagrin-: 
dais. Pasiskirstę darbą privalome 
pagal išgales ir sugebėjimą, vado
vaudamiesi principu “visi už vieną 
—vienas už visus”, kiekvienas ati
duoti savo duoklę bendram mūsų 
reikalui.

Iš visų Australijos kampų susi
rinkome čia peržvelgti nueito 
mūių lietuviškos veiklos kelio ir

nustatyti gairių tos veiklos atei
čiai.

Prieš pradedant šio suvažiavimo 
konkrečių uždavinių vykdymą, leis
kite man iškelti kelias 
mintis mūsų visuomeninio 
nimo neikalais.

Su apgailestavimu tenka 
boti, kad praėjusių astuonių 
gyvenimo sąlygos daugeliui 
padarė nemaža žalos.

Priverstas kasdieniniame 
nime rūpintis smulkiais reikalais 

i ne vienas mūsų pamažu ir pats 
smulkėja.

Dažnas pasidarė labai jautrus ir 
per greit pasiruošęs kito asmens 
nuomonės pareiškimą priimti kaip 
asmeninę užgaulę, bet tuo pat 
metu yra nuostabiai grubus ir be
reikalingai kandus patsai savo 
mintis reikšdamas.

Manau, sutiksite su manimi, kad | 
mūsų lietuviškame gyvenime daug 
energijos ir laiko sunaudojama, 
daug žodžių pasakoma ne pozity
viam darbui atlikti, bet asmeniškai 
ambicijai patenkinti.

Mes neprivalome ir neturime 
užgniaužti žmogaus-individo ugdi- 
mąsi ir pasireiškimą. Bet tas indi
vidas turi subordinuoti dalį savo 
asmeninių pažiūrų daugumos 
sprendimui ir labui. Natūralu, kad 
žmogus, klaidžiodamas amžiname 
tobulos gyvenimo santvarkos ieško
jimo kelyje, turi savo įsitikinimus i 
ir subjektyvų idealios santvarkos 
supratimą. Taip ir mes kiekvienas 
turime savas bendruomenines sąvo
kas ir pažiūras.

Tam tikri nuomonių skirtumai 
yra ir liks žmonių gyvenime neiš
vengiami. Mes visi nuolat ieško
me. klystame, mokomės iš klaidų 
ir tokiu būdu žengiame pažangos 
keliu. Tačiau mūsų dabartiriiai 
vyriausi tikslai:

bendras
g y ye-

paste
rn e tų 
musų

gyve-

r i s a d a išlikti

Kovoti dėl 
laisvės —

PASINAUROTINA KURDINIMOSI PROGA
SUINTERESUOTIEJI SKATINAMI KURDINTIS QUEENSLANDE

Šiomis dienomis Queensland© 
valstijos imigračinė valdžios įstai
ga kreipėsi į Mūsų Pastogės redak
torių, prašydama paskelbti tokio 
turinio pranešimą:

Queensland© valstijos vyriausybė 
įrengė specialų Įkurdinimo Skyrių 
(Resettlement Section) naujiesiems 
australams, kaip dalį valstijos Imi
gracijos Departamento, šio sky
riaus uždavinys yra padėti naujie
siems australams, kurie nori įsikur
dinti Queenslande. Tačiau ypatin
gai pabrėžiama, kad bus padedama 
tiems naujiesiems australams, kurie

ENGLISH & 
FOREIGN BOOKSHOP
SYDNEY: 28 Martin Place 

(Ground Floor)
BRISBANE: AMP Lane

(Off Edwards Street)
Mūsų knygynuose galite 

pasinaudoti didžiausiu pasi
rinkimu geriausių ir naujau
sių KNYGŲ įvairiomis kalbo
mis: anglų, vokiečių, rusų, 
prancūzų, lenkų ir visomis 
kitomis kalbomis.

Toks . pat pasirinkimas ir 
įvairių ŽURNALŲ. Reika
laukite mūsų katajogų.

Netrukus {ruošime ir LIE
TUVIUKŲ KNYGŲ SKYRIŲ.

bus pasiruošę ir galės tapti ūkinin
kais, įsikurdindami žemės ūkyje.

Oueepslandc veikia kelios žemės 
valdymo formos:

Asmuo ga" ’ į j 
turi pakankamai pinigų 
gali įmokėti depozitą;
Asmuo gali išnuomoti ūkį 
jo dalį, arba
Nuomoti ūkį iš pusės, kaip 
pusininkas dirbdamas ne už 
algą, bet dalydamasis su ūkio 
savininku gautą pelną, pap
rastai, lygiomis dalimis pu
siau.

Australijos valstijų tarpe Queens- 
landas turi geriausias įmanomas 
galimybes žemės ūkio gamyboje 
dėl ypatingai gero dirvožemio. 
Bendrai paėmus, ūkininkai čia 
gyvena labai gerai. Čia taip 
pat žymia dalimi prisideda ta
sai lakias, kad pasaulio maisto ga
minių gamyba pilnai nepajėgia 
patenkinti maisto pareikalavimų, 
o dėl to žemės ūkio ir givulininky- 
stės produktai gana lengvai randa 
sau rinkas.

Žemės ūkis, daržininkystė, vaisių 
auginimas, pienininkystė, kiaulių 
ūkis, paukščių ūkis ar mišrios ga
mybos ūkis Queenslande savo pag
rinde nesiskiria nuo ūkininkavimo 
Europoje. Tačiau čia yra keletą 
skirtingumų, daugiausiai susijusių 
su vietos klimatu ir vandens aprfl-

ali pirkti ūkį, jei jis 
ankamai pinigu ir

2.

3.

ar

pinimu. Glaudžiai bendradarbiaų*; 
darni «u Žemės Ūkio ir Givulinin- 
kystės Departamentu, mes padW,' 
sime kiekvienam ne vien tik pa
remdami jo įsikurdinimą, bet taip 
pat nuolat palaikydami ryšį su nau
jaisiais australais, kai jie jau bus 
įsikurdinę Queenslande.

Kaip valdinė įstaiga Resettle
ment Office teikia visus savo pasi- 
tarnavimus kiekvienam nemoka
mai. Šios įstaigos valdininkai kai- 'J 
ba svarbiausiomis Europos kalbo- 1 
mis. Mūsų adresas: State Migra- ; 
tion Office, Main Street, Kangaroo 
Point, Brisbane, Queensland.

Departamentas teikia pagalbą ir 
patarimus visais laikais ir jis kvie- J 
čia visus kreiptis su pasiteiravimais.

Tikrai Jūsų,

SUKURKIME DIDELĮ ĮDOMU IR TURININGA BEND
RIEMS VISŲ LIETUVIŲ INTERESAMS TARNAUJANTĮ 
LAIKRAŠTĮ — MŪSŲ PASTOGĘ.

Assistant State Migration Officer.

PRANEŠIMAS
Pranešame Geelongo lietuviams;11 

kad sausio 18 d. 14, 30 vai. p.p. Šv.-•-« 
Petro ir Povilo parapijos salėje 
įvyks LB Geelongo Skyriaus Apy- 
linkės visuotinis metinis susirinki- ^ 
mas, kuriame be kitų svarbių reik- 3 
alų bus renkami Apylinkės valdo- 
mieji organai. Nustatytu . laiku 
reikiamai nariu daugumai nesusir- j 
inkus, už pusės valandos įvyks 
antras susirinkimas, kuris bus tei-.^j 
sėtas, nepaisant atvykusių nariii 
skaičiaus.
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba,

ORIENT LLOYD 
TRAVEL SERVICE
134 King Street, Sydney

Tel.: BW 8597
Kelionės bilietai j visus pasau
lio kraštus laivais ir lėktuvais. ...
Susitariama dėl kelionių iš 
Europos.

MAISTO SIUNTINIAI Į
EUROPĄ

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd.,..; 
71-75 Regent Street, Sydney, for the Pub--- 
lisher, Justinas Vaičaitis, os President of • 
the Australian-Lithuanian Community, 82'' 
Flinders Street, Darlinghurst, Sydney, N.S.W,<;

(specialistai europietiško maisto)

COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. ' :: Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir prieįniesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

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

Jf. FIORELLI Ptij. Ltd.
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1953 METAMS MŪSŲ PASTOGĘ PRENUMERUOJA 
KIEKVIENAS AUSTRALIJOJ GYVENĄS LIETUVIS.

Visi malonūs prenumeratoriai nuoširdžai prašomi baigti užsilikusius 
mokėjimus už 1952 m. Prenumeratoriams, kurie nebus atlikę 
jokių įmokėjimų už 1952-uosius metus, laikraštis toliau nebebus siun
tinėjamas. Malonūs tautiečiai prašomi prisiminti ir iš senesnių laikų 
užsilikusias skolas. Ypačiai įsipareigotina atsilyginti už prenumeratą, 
nuo 1952 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Nuo šios datos neatsilyginusieji 
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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