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NUGALĖSLAISVIEJI
Per Naujuosius Metus Vyjcdo- 

inosios Tarybos pirmininkas K.

Sov. Rusijoje naujas teroras

Brangūs Broliai ir Sesės paverg
toje Lietuvoje.

Ir vėl praėjo vieneri metai— 
sunkūs kovos, aukų ir kančių me
tai. Nors šiuo metu dar negalima 
tikrai pasakyti, ką naujįieji metai 
atneš, vis dėlto jau ir dabar maty
ti džiugių reiškinių—tikrų mūsų 
ateities pragiedrulių. Laisvas Vak
arų pasaulis vis daugiau įsisąmon
ina, kas iš tikro grąso jo laisvei ir 
kas stengiasi sunaikinti jo gerovę. 
Laisvasis pasaulis negali ilgiau 
pakęsti ir nepakęs, kad šalia jo 
būtų pavergtų kraštų ir tautų, kur
ios vilktų ilgą, priespaudos jungą. 
Didžiojo Amerikos prezidento Lin- 
kolno žodžius kartojant, pasaulis 
negali būti pusiau laisvas ir pusiau 
pavergtas. Šiandien laisvosios tau
tos jau telkia savo jėgas—laisvei 
ginti, o laisvųjų jėgos ir fiziškai, ir 
morališkai yra žymiai pranašesnes 
už visokią prispaudėjų ir smurtin
inkų galybę. Niekas neabejoja, kad 
laisvės ir vergijos varžybose galut
iniu laimėtoju visuomet bus lais
vieji. Anksčiau ar vėliau, bet tikrai 
ateis diena, kada Sovietų nepasoti
namam imperializmui ir agresijai 
bus padarytas galas. Kaip žinote, 
jau treti metai Jungtinių Tautų

LONDONAS.—Oficiali Sovietų 
Rusijos telegramų agentūra pran
ešė, kad sovietiniai saugumo or
ganai suėmė devynius pagarsėjus
ius sovietinius gydytojus, kuriems 
yra pateiktas kaltinimas dėl gen- 
erolo-pulkininko Ždanovo numar
inimo ir bandymo nužudyti kitus 
žymiuosius Sovietų Rusijos vyria
usybės žmones. Iš devynių suimtųjų 
komunistų gydytojų penki gydyto
jai yra žydų tautybės. Oficialiame 
sovietij organų pranešime teigia
ma, kad suimtieji gydytojai nuodi
jimu ir klaidingais ligos nustaty
mais bandė nužudyti visą eilę so
vietinių maršalų bei generolų, 
kurių tarpe karo ministerį maršalą 
Vasilevskj ir maršalą Konievą. 
Savo pranešime TASS teigia, kad 
suimtieji gydytojai turėję ryšius su 
teroristine amerikiečių žydų organ
izacija “Joint.” Komunistų parti
jos organas "Pravda,” rašydama

apie daktarų suėmimus, pareiškė, 
kad “šie žmogžudžiai, pasislėpę po 
mokslininkij ir daktarų vardo 
skraiste, buvo apmokami amerikie
čių žvalgybininkų.” Ta pačia 
proga “Pravda” labai aštriai pasi
sakė prieš Jungtines Amerikos Val
stybes ir Angliją, kaltindama pas
tarąsias ruošimu naujo karo. Pran
ešime minimi šie suimtieji soviet
iniai gydytojai-profesoriai: M. S. 
Vovelis, V. N. Vinogradovas, M. 
B. Koganas, P. T. Jegorovas, A. 
Feldmanas, I. G. Etingeris, A. M. 
Grinšteinas, B. T. Majorovas ir B. 
B. Koganas. Komentuodami suė
mimus, Prancūzijos užsienio reik
alų ministerijos sluogsniai teigia, 
kad Sovietų Rusija pradeda vyk
dyti ilgai ruoštą savo planą—iš
jungti iš Sovietų Rusijos ir jos vai
šioje esamų Rytų Europos kraštų 
gyvenimo žydų tautybės asmenis.

Slopinama rudoji dvasia

ŽYDAI PANIKOJE ANAPUS
BERLYNAS.—Keturi rytų Vok

ietijos žydai-komunistai, užėmę 
anoj pusėj vadovaujančius postus, 
atbėgo į Vakarų Berlyną. Jie parei
škė, kad jų pabėgimas turėtų būti 
įspėjimo ženklu visiems kitiems, 
Rytų Vokietijoje pasilikusiems 
žydams jungtis prie bėglių srovės 
į vakarus. Vienas tų žydų pareiškė: 
“Tai yra juodžiausia diena Vokie
tijos žydams nuo Hitlerio laikų.” 
Atbėgę žydai teigia, kad visi žydai 
Rytxi Vokietijoje yra apimti pani
kos. sUuko^^M^.

atgavusios tautos ir vėl pakils nau
jam, šviesesniam gyvenimui.

Netikėkite, ką skelbia apie Vak
arus, o ypač apie Ameriką, bol 
ševikų agitacija, kuri nori sukelti 
Jūsų neapykantą tiems, kurie kovo
ja už savo ir Jūsų laisvę. Maskvos 
agitpropas stengiasi apie mus, čia 
tremtyje esančius, paleisti visokių 
prasimanymų, gandų, kad esame 
pairę, susiskaldę, sergame emigrac
ijos vėžiu, nesugebame darniai dir
bti ir t.t. Netikėkite jais. Atsimin
kite, kad čia esame laisvajam Vak
arų pasaulyje, todėl mus neverčia 
vienodai, standartizuotai pagal įs
akymą galvoti. Kiekvienas mūsų 
gali laisvai ir nevaržomai reikšti 
savo politines, religines bei kitas 
pažiūras, gali laisvai priklausyti 
įvairioms organizacijoms bei parti
joms. Tačiau Tėvynės laisvinimo 
bare visi dirba vieningai ir sutar
tinai. Čia tarp mūsų, kad ir kokių 
pažiūrų jie būtų, nėra mažiausio 
skirtumo. Visiems rūpi Tėvų šalis. 
Visi, kur tik kas gali, dirba, kad 
pavergtoji Tėvynė kuo greičiau 
vėl atgautų savo laisvę ir kaip lygi 
su' lygiais stotų į visų laisvųjų 
tautų šeimą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas ir jojo Vykdomoji 
Taryba, kurios vardu aš čia kalbu, 
darė viską, kad Jūsų vargai ir kan
čios būtų pasauliui žinomos, kad 
darnioje santarvėje čia mūsų daro
mi žygiai būtų koordinuoti ir veik
smingi ir kad mūsų brangioji Lie
tuva kuo greičiau vėl būtų laisva.

Mes esame vieningi ir visa šir
dimi su visu kenčiančiu ir kovo
jančiu kraštu, į kurį sudėta mūsų 
meilė, viltis ir rūpesčiai. Tikėk
ite. būsime ir vėl laisvi ir neprik
lausomi mūsų brangioje Lietuvoje.

Bandymas Nusikratyti 
Naguibu

LONDAS.—Per. trečiadienio 
naktį Egipto karininkų grupe 
bandė įvykdyti sukilimą prieš 
krašto diktatorių generolą Nagui- 
bą. Sukilimo bandymas nepavyko. 
Generolo Naguibo saugumo or
ganai suėmė 25 armijos karinin
kus. Aleksandrijoje buvo suimtas 
ir princas Abbas Halim, atstatyto
jo karaliaus Faruko pusbrolis. Po 
nepaprasto Naguibo ministeriu 
kabineto posėdžio kraštui buvo 
paskelbta, kad visos politinės Egip
to partijos yra uždaromas ir jų 
turtas konfiskuojamas. Taip pat 
buvo pranešta, kad generolo 
Naguibo valdymo sistema paliek
ama sekantiems trims metams, per 
tą laiką paruošiant kraštą “įgy
vendinimui demokratinės sistemos 
Egipte.” Generolo Naguibo mini
steriu kabinetas pareiškė, kad kai 
kurios politinės krašto partijos pa
laikė ryšius ir bandė įvykdyti per
versmą Egipte su pagalba kai 
kurių užsienio valstybių. Tai teigė 
ir patsai generolas Naguibas savo 
pareiškime užsienio spaudos atsto
vams. Jis nepaminėjo tų valstybių 
vardų, gi paklaustas, ar jų tarpe 
turima galvoje ir Angliją, atsakė, 
šio klausimo negalįs atsakyti.

Trumano Atsisveikinimo 
Kalba

VAŠINGTONAS. — Apleisdam
as Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidento postą ir pasitraukdamas 
iš politinio JAV gyvenimo, prezi
dentas H. Trumanas pasakė savo 
tautai per. ketvirtadienį atsisveik
inimo kalbą. Savo kalboje H. Tru- 
anas pabrėžė, kad laisvasis pas
aulis kas kartas labiau tvirtėja, tuo 
tarpu kai anapus geležinės uždan
gos siutėja slaptoji policija, nuo
latiniai neramumai-maištai, ir 
komunistij vadovai nuolat turi bi
joti savo pačių žmonių. Truman
as pabrėžė, kad laisvasis pasaulis 
visomis priemonėmis turi vengti 
naujo karo ir privalo toliau ugdyti 
visokeriopą savo pajėgumą, gi So
vietų Rusija tokiu atveju neišsil
aikys iš vidaus ir jos valdymosi sis
tema sugniuš. "Ne nauju karu 
mes galime sukurti pasaulio taiką. 
Ne mes vieni galime panaudoti at
ominės energijos jėgą. Trečiasis 
pasaulio karas gali iškasti kapą ne 
tik mūsų varžovams komunistams, 
bet ir mūs pačių bendruomenei, 
mūs pačių pasauliui, lygiai taip 
pat, kaip komunistų pasauliui,”— 
įspėjo pasitraukiąs prezidentas 
Trumanas.

CEILONO GUMA 
KOMUNISTAMS

H.

Harri-

BANDYMAI SUSP '^TI DEL 
AUSTRI

VAŠINGTONAS. Jungtines 
Amerikos Valstybes, D. Britanija ir 
Prancūzija įteikė Sovietų Rusijos 
užsienio reikalų ministerijai Mask
voje vienodo turinio notas, kurio
mis kviečia Rusiją, sutikti, kad ar
timiausiu laiku būtų sutarta Ke
turių Didžiųjų valstybių konfer
encija Austrijos taikos sutarties 
reikalu. Konferencijai pasiūlyta 
susirinkti Londone.

Tito Išrinktos Prezidentu
BELGRADAS. — Jugoslavijos 

Tautos Susirinkimui buvo pateikta 
ir pastarojo priimta nauja konsti
tucija, pagal kurią Jugoslavijoje 
buvo įsteigtas prezidento postas. 
Tautos susirinkimas prezidentu iš
rinko maršalą Tito. Ligi šiol mar
šalas Tito titulavosi ministerio pir
mininko vardu.

VAŠINGTONAS.— A.
manas, pasitraukiąs JAV savitar
pinio saugumo direktorius, parei
škė didelio susirūpinimo, kad Ceil- 
onas susitarė su komunistine Kini
ja suteikti pastarajai per penkis 
metus 250,000 tonų gūmos. Savo 
atsisveikinimo pranešime JAV 
kongrese Harrimanas pranešė, kad 
Ceilono vyriausybė susitarė dėl 
gumos su Kinija po to, kai atmetė 
JAV pasisiūlymą pirkti Ceilono 
gumų tomis kainomis, kurios šiuo 
metu nustatytos pasaulio rinkoje. 
Kom. Kinija tuo tarpu pasiūlė 
Ceilonui 40% aukštesnes kainas. 
Harrimanas pabrėžė, kad šiuo rei
škiniu JAV turi ypatingai susirū
pinti, juo labiau turint galvoje, 
kad komunistinė Kinija turi iš 
tokio susitarimo su Ceilonu ne tik 
ekonominės anudos, bet ir didelių 
propagandinių laimėjimų Pietry
čių Azijoje.

Japonija Perspėja Sovietus
TOKIO.—Japonijos vyriausybė 

oficialiai įspėjo, kad Japonijos ir 
JAV lakūnai atidengs ugrij į tuos 
svetimų kraštų lėktuvus, kurie pa- 
žeidinės Japonijos teritorijos ne
liečiamumą ir neklausys įspėjimo. 
Teigiama, kad apie 30 sovietinių 
lėktuvu nuo pereitos vasaros yra 
perskridę Japonijai priklausančią 
Hokaido salą.

LONDONAS. — Britų 
Vokietijoje anglų saugumo 
cija per. ketvirtadienio 
suėmė 6 nacius, įtariamus ruošimu 
perversmo Vokietijoje. Suėmimai 
įvykdyti po dviejų metų kruop
štaus anglų saugumo organų seki
mo ir tyrinėjimų. Suimtieji dr. 
W. Neumann ir dr. G. Scheel yra 
naciai, kurie Hitlerio testamentu 
buvo skirti Vokietijos reicho mini- 
steriais. Neumannas buvo kartu su 
Hitleriu paskutinėmis jo valan
domis Berlyne; jis buvo valstybės 
sekretorium propagandos minister
ijoje, kurios ministeriu jis turėjo 
būti pagal Hitlerio testamento 
valią. Suimtasis Scheel buvo anu
omet Salzburgo gauleiteris ir jis 
pagal tą patį testamentą turėjo 
būti Vokietijos kultūros minis
teriu. Kiti keturi suimtieji—-Zim
mermann, dr. H. Haselmėyer, H.

. Siepen ir dr. K. Scharping—nacių 
, valdymo laikais taip pat yra buvę 
žymūs pareigūnai.

I Apie šios nacių grupės veikimą 
britų valdžios organai turėjo žinių 
nuo anksčiau. V. Vokietijos vid. rei
kalų ministerijos pranešėjas par
eiškė, kad vokiečių įstaigos taip 
pat padėjo britams suėmimus įvy
kdyti. Neumannas pastaruoju 
metu buvo vieno chemijos fabriko 
direktorium ir dabartinės demok
ratinės Vokietijos įstaigų buvo 
laikomas žymiu neramumų kursty
toju.

zonos 
poli- 

naktj

LONDONAS.—Per. ketvirtadie
nio nakti britų saugumo organai 
suėmė dar vieną nacių judėjimo 
vadą—Kari Kaufmanną, kuris Hit
lerio laikais buvo Hamburgo gali- 
leiteris.

ANGLIJOS DARBO 
PARTIJOS PASISAKYMAS 
LIETUVOS KLAUSIMU

ELTA.—Dėl Lietuvos Social
demokratų Partijos Delegatūros 
Užsienyje įteikto Britų Darbo Par
tijos pirmininkui Cl. Attlee pro
testo pareiškimo, kurį pasirašė 
prof. j. Kaminskas ir K. Bielinis, 
gautas iš Darbo Partijos Centro 
Londone atsakymas, kuriame dėl 
Socialistų Internacionalo Milano 
kongrese vykusių diskusijų taip 
pareiškiama: "Aš galiu Jus užti
krinti, kad Jūsų gautasis praneši
mas nėra tikslus. Darbo Partija 
nepripažįsta, kad Baltijos valstybės 
būtų buvusios teisėtai inkorporuo
tos į Sov. Sąjungą. Nesusipratimas 
galėjo kilti iš Mr. Phillipso pareiš
kimo apie Gruzijos ir Armėnijos 
padėtį, kuri yra skirtingos rūšies 
kaip Baltijos valstybių”.

Toliau pažymima, kad Darbo 
Partija visiškai sutinka su kitais 
minėtojo Lietuvos SDP Delegatū
ros Užsieny atsiųsto pareiškimo 
punktais ir apgailestauja įvykusį 
nesusipratimą, drauge prašydama 
perduoti savo nariams šį Britų 
Darbo Partijos pareiškimą.

JUSTINAS VAIČAITIS - IR 
TOLIAU ALB KR. VALDYBOS

PIRMININKAS
S y d n ė j u s.—Per. sekmadienio 

rytą įvyko pirmasis naujosios Kraš
to Valdybos posėdis, kuriame daly
vavo visi Valdybos nariai. Šio 
posėdžio metu naujoji ALB Kraš
to Valdyba taip pasiskirstė pareig
omis:

Pirmininkas—Justinas Vaičaitis,
I vicepirmininkas—B. Barkau

skas,
II vicepirmininkas—L. Karvelis,
sekretorius—H. Kmitas, 
iždininkas—S. Grina,
kult, ir šviet. vadovas—J. Bis- 

trickas,
ir soc. reikalų bei savišalpos 

vad.—V. Simniškis.
Aptarusi savo reikalus, naujoji 

ALB Krašto Valdyba dar turėjo 
informacinio pobūdžio pasitarimą 
su Mūsų Pastogės redaktorium J. 
Žukausku.

ALB KRAŠTO KONTROLES 
KOMISIJA

Sy d nėjus. — Savo pirmame 
posėdyje naujoji Krašto Kontrolės 
Komisija taip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — S. Pačėsa, sek
retorius — P. Alekna ir narys — 
A. Giliauskas.

Okupuotoje
Vt* LIETUUQ7E

Atkurramas Japonijos Laivynas

TOKIO.—Yokosuka karo laivy
no bazėje iškilmingai buvo pradė
tas Japonijos laivyno atkūrimas, 
kai Jungtinės Amerikos Valstybės 
perdavė Japonijai 10 laivų, šie 
laivai pavadinti žuvusių Antrojo 
Pasaulinio karo metu japonų naik
intojų vardais. JAV susitarė su 
Japonija dėl 68 karo laivų perleid
imo penkerių metų laikotarpiui. 
Pimųjįį dešimties laivų perdavimas 
yra laikomas Japonijos karo laivy
no atstatymo pradmeniu. 1

KAIP SUTIKTI NAUJIEJI 
METAI. — Vilniaus radijas jau 
gruodžio 30 d. iškilmingai paskel
bė, kad "ant plačiosios mūsų tėvy
nės nusileis N. Metai. Kremliaus 
bokšto varpai išmuš 12 kartų. 
LTSR, įkvėpta Stalino, tapo prieš
akine industrine-kolūkine respub
lika" . . Tačiau tas džiaugsmas 
buvo išreikštas vien rusiškomis 
dainomis ir muzika, tik viena kol
ūkiečių daina buvo sudainuota 
lietuviškai. Tiek Lietuvos, tiek 
"visų liaudies demokratijų" radi
jai gavo “savanoriškai įsijungti” į 
Maskvos radiją. N. Metai Kauno 
teatre buvo sutikti tradicine “Tra
viata," bet sausio 1 d. buvo duota 
rusų kalba "Caro sužadėtinė.” 
Pionieriai sausio 1 d. traukė kiek 
tik begalėdami politines dainas, o 
ir kitose programose buvo perdėm 
atžymimas Stalinas. Kom. propa
ganda tamsiausiomis spalvomis 
stengėsi pavaizduoti gyvenimą už
sieny. Pvz., Vilniaus radijas sausio 
1 d. 17.30 vai. "lietuviams, esan
tiems už tėvynės ribų," skelbė, kad 
tuo metu, kai Sov. Sąjungoje viskas 
žydi, "kapitalistų šalis gaubia 
neviltis . . . bedarbiai Londono, 
Paryžiaus ir New Yorko gatvėse. 
Dega amerikiečiams karo kurstyto
jams žemė po kojų, jie žino, kad 
ateitis priklauso komunistams." . .

Per mikrofoną 4 kl. mokinė 
Danutė Anužytė skundėsi, kad 
"Senelį šaltį" Anglijoj ir Ameri
koj "pikti policininkai mušė gum
inėmis lazdomis ir neleido prie 
vaikų” ... Užtat senelis džiaug
ėsi jų eglute, gi pranešėja jam pa
aiškino, kad "už visa tai privalome 
būti dėkingi brangiajam Stalinui” 
. . . Jos sukomanduoti, visi sušuko 
Staninui ačiū, ačiū, ačiū ... Ir 
Vidutė Ramunevičifltė, išmokyta 
bolševikiškai politikuoti, savo eil
ėse skelbė: “Žinok, Maskvoje sėdi

ir apie tave galvoja mūsų mylimi
ausias vadas Stalinas.” . . .

KOMUNISTŲ PARTIZANO 
ATSIMINIMAI. — "Pergalės žur
nalo numery pateikta "TS di
dvyrio Urbanavičiaus, partizanų 
vado, atsiminimų antroji dalis,” 
pavadinta "Liaudies keršytojas." 
Juose, be kita ko, sakoma, kad 
karo metu Vilniuje įvykęs pasitari
mas tarp lenkų nacionalistų vado
vybės, Wehrmachto ir Abwehr- 
stelle atstovų, kuriame buvę nut
arta bendrai veikti prieš raud. 
partizanus ir bolševikus. Pasitari
me taip pat dalyvavęs iš Londono 
atskridęs Anglijos vyriausybės at
stovas karininkas Robertsas. Iš 
partizanų vadų minimi LKP šiau
rinės srities pogrindžio komiteto 
sekr. pik. Kazimieras, LKP/b Pie
tų srities pogrindžio komiteto sekr. 
Jurgis, kom. partizanų junginių 
vadai: A. Dalgis, maj. Gabrys, St. 
Grigas, P. Žvirblis, J. Vildžiūnas 
ir “daugelis kitų”. Gruodžio 26 d. 
"Tiesa” jauniesiems sov. rašyto
jams pataria sekti Majakovskio ir 
Gorkio pavyzdžiu, taip pat “LTSR 
tarybiniais klasikais Vienuoliu- 
Žukausku, Cvirka ir S. Nerim.”

KOMUNISTAMS PAJŲ N G- 
TAS MENAS.—Gruodžio 4 d. per 
Vilniaus radiją buvo transliuota 
pjesė "Buvo krikštas,” suvaidinta 
kaip montažas ir ėjusi šūkiu “Pir
myn, mirtis buržujams!” Pjesę rež
isavo "Stalino premijos laureatė, 
nusipelniusi respublikos artistė” 
Galina Jackevičiūtė. Vaidino valst. 
dramos teatro artistai: "laureatę/’ 
Mironaitė, Kymantaite, Kupstaitė, 
Radzevičius ir kt. Be jų, dar sėk
mingai reiškiasi I. Gerasimavi- 
čiūtč, Treinys, A. Kurauskas ir kt. 
Dažnai vaidinamos Griciaus “Skev
eldros"; gruodžio 9 d. dramos tea-

tras pastatė jo pjesę “Išvakarėse.” 
Bor. Lavrentevo "Lūžį” režisavo 
R. Juknevičius. Pastatyta Kornei- 
čiuko drama "Platonas Kriocekas”; 
dažnokai vaidinama J. Marcinke
vičiaus pjesė “Mūsų deputatas.” 
A. Kernagis surežisavo įscenizuotą 
ištrauką iš Cvirkos "Frank Kruko” 
vaizduojančią “amerikiečių im
perialistinius kėslus.” Ištrauka 
pavadinta "Patrankoms mėsos.” 
Cvirkos "Žemė Maitintoja" perdir
bta į dramą, kuri jau pastatyta 
Kaune. Per radiją girdėti pasireiš
kiant solistus J. Babravičių, Staš- 
kevičiutę, J. Stasiūną, Petruškevi- 
čifltę, Mikšaitę, Paulauską, Vyt. 
Blažį, B. Leonaitę ir kitus. Dažnai 
atliekama "stalininio laureato” 
prof. Galkausko kantata "Stalinui- 
didžiajam tautos vėliavninkui.”

NAUJI KINO TEATRAI.—Ko
munistinei agitacijai skleisti stat
oma 19 naujų kino teatrų ir už
planuota įruošti dar 100. Filmų 
įkalbėta / lietuvių k. per 14, tarp 
jų “Neužmirštamieji 1918 metai,” 
“Taras Ševčenka,” Vengrų filmą 
“Vakarų zona.” Taip pat jau de
monstruojama nauja spalvota 
filmą. "Aušra prie Nemuno." Fib 
moje "Nekviestieji svečiai” pasižy
mėjo "stalininiai laureatai” R. 
Siparis, J. Kavaliauskas ir kt.

PRAMANAI APIE AMERI
KIEČIUS.— Lietuvius nuo ameri
kiečių stengiamasi atbaidyti to
kiais pramanais, kokie kad buvo 
paskelbti per Vilniaus radiją gruo
džio 28 d, 19.30 vai. apie gyvenimą 
Japonijoje. Esą ten “piktieji amer
ikiečiai taip nuskurdinę kraštą, 
jog valstiečiai priversti savo vaikus 
parduoti į miestą. Vien 1952 m. 
per Liną pusmetį buvę parduota 
145,000 vaiku.”
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V.Š.

LIETUVYBĖS
IŠLAIKYMAS

Prisimenant Klaipėdos dienas Juozas Mikitas.

Viltimi gyvendami daug nepras
mingų gyvenimo metų praleidom 
ir nieks nežino, kiek dar teks pra
leisti, kol Lietuva nusikratys svet
imųjų jungo. Bet laikas artėja, 
kada atominiai ginklai prakalbės, 
skelbdami mūsų Tėvynei laisvės 
rytojų.

Praleistieji svetimuose kraštu
ose metai suspėjo daug žalos pada
ryti mūsų jaunimui. Yra tėvų, 1 
kurie sužavėti kitų kraštų turtais 1 
ir prabanga, verčia savo vaikus 1 
mokytis tik tų kraštų kalbos ir 
mažiausią dėmėsi kreipia gimtosios Į 
kalbos mokymui. Tai baudžiaun- 
inkų-kumečių dvasios tėvai, kurie 
anais baudžiavos laikais stengėsi 
savo vaikus mokyti “ponų" kalbos 
niekindami savąją. y Be tėvų pas
tangų vaikai gyvenamo krašto kal
bos puikiai išmoks, nes visose kul
tūringose valstybėse krašto kalbos 
mokėjimas yra privalomas ir tėvai 
įstatymais įpareigoti tam tikro am
žiaus vaikus leisti į mokyklas, kad 
pakankamai išmoktų krašto kal
bos ir kitų privalomų dalykų. Ka
dangi gimtoji lietuvių kalba kraš
to mokyklose neprivaloma, tai 
daugelis tėvų yra užmiršę dėl ko 
spaudos draudimo metu knygne
šiai buvo tremiami sunkiems Sib
iro darbams, dėl ko Kražių bažny
čioje kazokai žudė lietuviškai be
simeldžiančius, dėl ko savanoriai 
kūrėjai savo gyvybę atidavė ir 
partizanai galvas guldo, ir patys 
nesistengia surasti kelio dėl savo 
vaikų gimtosios kalbos mokymo.

Jei vietoje nėra lietuvių savait
galio mokyklų ir apylinkėje yra 
keletas vaikų, jos steigtinos kvie
čiant bet kurį tautietį (jei nėra 
buvusių mokytojų) pamokoms 
pravesti. Atskirai gyvenančiai šei
mai reikia pasirūpinti vadovėliais 
ir patiems mokyti.

Ten, kur yra savaitgalio moky
klos, būtų nedovanotinas apsileidi
mas neleidžiant savo vaikams tur
ėti, gal būt, vienintelį svetimame 
krašte malonumą susitikti su ta 
pačia tėvų kalba kalbančiais drau
gais, su jais pažaistmr kartu geriau 
pramokti gimtosios kalbos.

Mūsų jaunimas gimtosios kalbos 
i ’ ’j' t” '------—
lygyje, negu kitų kultūringų tautų 
jaunimas, ir kiekvienam privalu 
išeiti keturin gimnazijos klasių 
i.................... ■ ’
lankantis krašto mokyklas neturi 

jime pagal savo einamąjį kursą ir 
amžių. Dviejų kalbų geras mokė- 
i'imas nebus gyvenime per didelis 

albų mokėjimas. Taip, kaip gyv
enamam krašte reikalaujama mok
ėjimo krašto kalbos, taip grįžus 
Lietuvon, norint tęsti mokslą, tu
rėti darbą įstaigoje, įmonėje ar 
prekyboje, reikalingas bus geras 
mokėjimas lietuvių kalbos. Ket
urių klasių gimnazijos lituanisti
kos kurso mokėjimas praktiškai 
labai reikalingas amatininkams, 
ūkininkams, būsimiems tėvams ir 
motinoms.

Tėvų pareiga—įtikinti savo vai
kus gimtosios kalbos gero mokė
jimo reikalingumą ir sudaryti sąly
gas, kad vaikai sistemingai tą 
kursą išeitų.

Kur yra daugiau jaunimo ir su
siorganizavę lietuvių skautų dalin
iai, jiems privalu pasirinkti lituan
istikos kursą pagrindine special
ybe. Jei vietoje nėra lituanistikos 
kursų jaunimui, skautų vadovybė 
susitarusi su bendruomenės švieti
mo vadovu turėtų juos įsteigti. Jei 
lietuviai skautai emigracijoje pas
irinks pagrindiniu uždaviniu gerai 
mokėti ir nuolat gilinti lietuvių 
kalbos mokėjimą, skaityti ir nag
rinėti lietuvių rašytojų veikalus, 
tada laikysime juos pagrindine 
jaunimo organizacija susirūpinusia 
lietuvybės išlaikymu. Tame darbe 
visi vyresnieji skautai turėtų įsi
jungti į talką jauniesiems.

Didelis veiksnys lietuvybės iš
laikymui jaunime būtų atitin
kamai amžiui skaityti jaunimui 
skiriamus laikraštėlius bei žurna
lus.

Klaipėdos krašto sukili
mo 30-tų.jų. metinių proga 
pateikiame ištraukų iš 
neseniai J. J. Bačiūno iš
leistos knygos “BALUTIS,” 
kurioje pats įgaliotas mini- 
steris B. K. Balutis pasako
ja savo atsiminimus apie 
tą sukilimą.

Nepavykus Klaipėdos krašto 
gauti Lietuvos de jure pripažini
mo draugėje, Lietuvos diplomatija 
turėjo laukti kitų progų. Kraštą 
tuo tarpu, nuo 1921 metų valdė 
prancūzų igaliotinis M. Petisne, 
kuris vokiečius ir lenkus labiau 
rėmė negu teisėtus krašto savin
inkus, lietuvius. Negalėdami Klai
pėdos sau gauti, vokiečiai buvo 
nusprendę siekti bent Freištato 
(laisvos valstybės). Jiems pritarė, 
lietuviams gero nenorėdami, len
kai. Lenkus rėmė prancūzai. 
Tokiu būdu, kilo grąsa Lietuvai 
to krašto visai netekti.

Kaip kitose Lietuvos gyvenimo 
srityse, taip Klaipėdos sukilime 
dalyvavo amerikiečiai lietuviai. 
Minėta Jonas žilius (vėliau krašto 
gubernatorius), A. M. Martus, 
Jonas Romanas, K. Norkus ir kiti. 
Pirmieji du jau mirę. Romanas 
Amerikoje, o Norkus dabar Ar
gentinoje. Martus sukilimo metu 
apsirgo šiltine ir mirė. Tai buvo 
karštas patriotas. Iš tikrųjų, jis be
sikuriančiai tėvynei gyvybę paau
kojo.

Pirmą kartą išgirdau, kad Klaip
ėdoje “kas tai darosi" iš Jono 
Šiliaus, kuris Klaipėdoje gyveno ir 
turėjo ten 
mano
Kartą Kaunan atvykęs jis mane 
telefonu pakvietė į Lietuvos vieš
butį “alaus išsigerti,” ir į mano 
klausimą: "Kas naujo Klaipė
doje?" ilgai pagalvojęs ir jam 
įprastu būdu kaktą suraukęs at
sakė: “Negerai. Ale tai, sakau, 
visai negerai! Jūs ten dėl Klaipė
dos su Ambasadorių Taryba no
tomis kariaujate, bet aš jums 
sakau: nieko iš to neišeis! Petisne 
su vokiečiais ir lenkais tikrai Frei- 
štatą rengia. Jei neapsižiūrėsime, 
bus po Klaipėdos! Freištato šalin
inkai iš Vokietijos ir Lenkijos di
delius pinigus gauna, o tnes, liet
uvninkai, nei durno plakato netur
ime iš ko atsispausdinti! Reikia 
būtinai ką nors griežto ir rimto 
daryti!"

— Tai ką — sakau — bene karą 
Alijantams skelbti?

Karą ne karą — žilius atsakė— 
bet akį primerkite. Palikite mums 

1—mes su Direktorija apsidirbsime!
Po kelių mėnesių įvyko Klai

pėdos sukilimas: Daugelis mano, 
kad jį surengė Lietuvos vyriausy
bė. Taip, ir netaip. Truputis 
tiesos, bet daug daugiau netiesos. 
Viską sumanė patys klaipėdiečiai, 
kuriem iki gyvo kaulo įgriso frei- 
štatininkų veikla ir Alijantų del
simas. Sumanymo galva buvo 
Jonas žilius. Lietuvos vyriausybė, 

• tik, anot žilinus, "akis primerkė" 
ir kai kurių dalykų" nepamatė.”

gražią vilą, jis buvo 
senas, geras pažįstamas.

Pavyzdžiui, nepastebėjo šaulių 
Sąjungos darbų. Vieną rytą daug
elyje vakarų Lietuvos gimnazijų į 
pamokas neatėjo aukštesnių glasių 
mokiniai. Net tėvai nežinojo, kur 
dingo, nors buvo įspėti nesirūpinti 
jei per porą dienų savo sūnų nem
atysią. Slapta per siena perėję 
(pasienio sargams "akis primer
kus”), šauliai ir mokiniai prisidėjo 
prie sukilėlių. Sukilimą tvarkė 
Klaipėdos Krašto Taryba, kuri pa
kvietė operacijoms vadovauti Joną 
Budrį, dabartinį Lietuvos general
inį konsulą New Yorke. Jis labai 
sumaniai viską pravedė.

Nežiūrint visų pastangų, Ali- 
jantai nerado jokių faktų įkaitinti 
Lietuvos vyriausybę. Pasisekęs suk
ilimas tik įrodė, kad tai buvo viet
inių gyventojų darbas, nes be vie
tos gyventoji; pritarimo, joks suki
limas neįmanomas. Niekas nevalio
jo įrodyti pasakų, būk civiliai per
rengta Lietuvos kariuomenė suki
lime dalyvavo, arba kad kariuo
menės intendantūra sukilėlius 
maistu aprūpino. Užsienio Reik
alų ministerija taip pat nebuvo 
įvelta, nors aš asmeniškai daviau 
Jonui žiliui “amerikiečių vardu” 
tūkstanį dolerių “plakatų spaus
dinimui" veikti prieš freištatinin- 
kų propagandą.

Sukilimas Klaipėdos likimo 
klausimą padarė tarptautiniu da
lyku. Ambasadorių Taryba Kauną 
užvertė protestais, grąsinimais, no
tomis. Mūsų ministerijai teko ie
škoti būdų sutvarkyti sukilėlių 
santykius su vietine Alijantų vald
žia ir visą klausimą likviduoti su ; 
Alijantais Paryžiuje.

Pirmąjį uždavinį Lietuvos vy
riausybė pavedė buvusiam Lietu
vos Prezidentui Antanui Smetonai. 
Pirmas posėdis Klaipėdoje buvęs 
audringas. Prancūzų komisaras 
rėžė pamokslą ir grasė. Visuomet 
ramus Smetona, savo ir Lietuvos 
savygarbą išlaikydamas, švelniai 
atsakė: “Aš čia ne mokinys, bet 
Lietuvos įgaliotinis ir buvęs Liet
uvos Prezidentas." Savo rimtu 
taktu jis netrukus visa reikalą į 
tinkamą vagą pastatė. Prancūzai 
nurimo ir ištraukė savo kariuo
menę ir karo laivus.

Savo keliu, ministerija notomis 
Ambasadorių Tarybai ir per Pas
iuntinybes Paryžiuje, Londone ir 
Romoje dėjo pastangų Klaipėdos 
likimą tinkamai išspręsti. Sutarta 
klausimą išspręsti tiesioginėmis 
derybomis tarp Tarybos ir Lietu
vos, pirmininkaujant Tautų Są
jungos paskirtam neutralios šalies 
pirmininkui.

Lietuviška Euciklepe<Ii|a

NERIES STIPENDIJA
Du New Yorko lietuviai preky

bininkai: dr. Juozas Kazickas ir dr. 
Kęstutis Valiūnas, norėdami par
emti mokslus einanti lietuvišką 
tremties jaunimą, įkuria “Neries” 
Stipendijų Fondą.

Fondui globoti ir tvarkyti pak
viesti: Anicetas Simutis, dr. Vladas 
Viliamas ir Paulius Jurkus.

Fondo valdyba, susipažinusi su 
padėtimi ir savo sąskaiton Įnešusi 
Dr. J. Kazicko ir Dr. K. Valiūno 
tipendijos fondui skirtus pinigus, 

skiria negrąžinamą 1000 dolerių 
stipendiją 1953 metams ir skelbia 

i šias sąlygas kandidatui priimti: 
mokėjime negali būti žemesniame 1 .Nrnm, undiin
lygyje, negu kitų kultūringų tautų 
jaunimas, ir kiekvienam privalu 
išeiti keturių gimnazijos klasių 
lituanistikos kursą. Ypač jaunimas 
lankantis krašto mokyklas neturi 
atsilikti gimtosios kalbos mokė
jime pagal savo einamąjį kursą ir 
amžių. Dviejų kalbų geras mokė-

padėtimi ir savo sąskaiton Įnešusi 
Dr. J. Kazicko ir Dr. K. Valiūno 
tipendijos fondui skirtus pinigus, _ _____ _____ lAnn

stipendiją 1953 metams ir skelbia

1. Stipendija skiriama studijuo
jantiems, ar studijuosiantiems, hu
manistinius visuomeninius mok
slus (ekonomiją, teisę, žurnalist
iką, politinius mokslus, sociologiją, 
istoriją, geografiją, pedagogiką, 
filosofiją).

2. Į stipendiją gali kandidatuoti 
ne tik JAV, bet ir kitų kraštų liet
uviai tremtiniai studentai, kurie 
yra ne vyresni kaip 30 metų, baigę 
gimnaziją arba "high School,” duo-

dančią teisę studijuoti aukštuosius 
mokslus. Stipendija duodama ir 
tiems, kurie rašo baigiamuosius 
magistro ar doktorato mokslinius 
darbus.

3. šiaurės Amerikos kraštuose 
(JAV ir Kanadoje) skiriama 1953 
m. 1000 dol. stipendija, kituose 
kraštuose tik pusė arba dviem stu
dentam po 500 dol. vieneriem me
tam.

4. Norintieji gauti stipendiją, 
užpildo anketą, gaunamą jj 
“Neries" Stipendijų Fondo.

5. Užpildytas anketas įteikti (ar 
paštu atsiųsti) Fondo Pirmininkui 
iki vasario 15 d., stipendijų rezult
atai pranešami kovo 1 d.

“Neries" Stipendijų Fondo ad
resas: A. Simutis, Consulate Gener
al of Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York 24, N.Y.

A. Simutis, 
“Neries” Fondo Pirmininkas

P. Jurkus, 
Fondo Sekretorius.

Dr. V. Viliamas, 
Fondo Iždininkas

Lietuvių Enciplopedijos vyriau
sias redaktorius prof. V. Biržiška 
ir jos leidėjas Juozas Kapočius 
savo pakartotiniame kreipimąsi į 
lietuvių visuomenę praneša, kad 
yra nutarta leisti bendrojo pobū
džio Lietuvių Enciklopediją ned
augiau 20 tomų apimties,' po 600- 
640 puslapių kiekviename tome. 
Tokia enciklopedija bus išleista 
neilgiau kaip per 6 metus. Bend
rojo pobūdžio enciklopedinės ži
nios joje bus patiekiamos suglau
stai, o lituanistiniai dalykai bus 
aprašomi galimai pilniau ir išsam
iau. Todėl ji pilnai patenkins litu
anistų reikalavimus.

Paskutiniojo E n c i klopedijos 
tomo pabaigoje bus skiriama apie 
100 puslapių visų jos prenumera
torių trumpoms biografijoms, nes 
jie yra tikrieji šio didžiojo mūsų 
tautos kultūros paminklo statyto-

Pranešimas Tautiečiams 
Australijoje

Naujų Metų proga gautas iš 
Leidyklos svarbus pranešimas, 
kad pradedamas Lietuviškosios 
Enciklopedijos leidimas. Tai link
sma žinia prenumeratoriams ir 
norintiems dar ja užsisakyti. Pra
šome paskubėti su užsakymais. 
Pasikeitus adresams, tuoj naująjį

pranešti generaliniam atstovui ar 
platintojui. Australiojoe jau už-. 
sisakč L. E. per 100 tautiečių. Re- • 
dakcija ir Leidykla širdingai svei- į 
kiną visus prenumeratorius, įgal
inusius imtis to didžio ir svarbaus 
žygio. Laukiami ir nauji prenum
eratoriai šiam didžiam ir svar
biam darbui paremti. Patogesniam ! 
užsisakymui įsteigtos šios atstovę-: 
bės:

Victorijoje: Generalinis atstovas ! 
A. Krausas, 24 Grandview Ave.,! 
Maribyrnong; L. Baltrūnas, 295 
Hoddle St., Abbotsford, N.; R. 
Norvydas, 116 Thompson St., N. 
Geelong.

S.A.: P. Lukošiūnas, Box 1665 
M, G.P.O., Adelaide; Australijos 
Lietuvis, 35 Cator St., Hindmarsh; 
J. Vebrys, 23 Milnrt-St., Hilton.

N.S.W.: J. Vaičaitis, 82 Flinders 
St., Darlinghurst; J. Rugelis. 25 
John St., Petersham; A. Alyta, Sel- 
mers Engineering Perisher Camp, 
via Cooma; St. Kvedaras, 1111 
Wengie St., N. Cooma.

W.A.: V. Klimaitis, 14 Randeli 
St., Perth.

A.C.T.: V. Balsys, 12 Loftus St., 
Canberra.

Tasmania: L. Zozas, 132 Sixth 
Ave, Hobart, Moonah.

Q'land: A. Alčiauskas, 40 Gor
don St., Stones Corner, Brisbane.

TĖVIŠKĖLĖJ
Verkšlena žilas gluosnis, 
Paplentėje parimęs. 
Grobikams auga duona 
Lietuviškuos arimuos.
Išniekintoj sodyboj
Maskolius viešpatauja.
O jo vergai aukoja 
jam ašaras ir kraują.
O skuba, kaip skubėjęs, 
Į jūrą Nemunėlis. 
Ir savo galvas lenkia 
Įam ašarotos gėles.
Kukuoja gegutėlė,
Kukuoja dainą graudžią. 
Kad sesė plonų drobių 
Senai jau nebeaudžia.
Kad kraičio nebekrauna 
Kad neaugina rūtų. 
Išvarė jos bernelį 
Senais keliais rekrūtų.
Šiurena lapai klevo,
Šiurena tėviškėlėj, 
Kad brolis iškeliavo, 
Vargelio nepakėlęs.
Kad brolis iškeliavo 
šilan su partizanais - 
Šiurena lapai klevo, 
Klevelio, mielo, seno.
O tolima, o miela.
O brangi tėviškėle.
Kada nuo tavo veido
Dings sielvarto šešėliai? . .

Yallourn, 1953.T.9 d

MUSOLINIO PAGROBIMAS
n.

IŠĖJO KELEIVIS.
Nuo Kalėdų vėl pradėjo eiti 

Maž. Lietuvos lietuvių laikraštis 
“Keleivis.” Leidžia M. L. Taryba. 
Laikraštis išeina 8 pusi., mėnesin
is. Vieno egz. kaina vienas šilingas 
Gaunamas pas spaudos platinto
jus arba adresu: Mr. Alb. POCIUS, 
100 Sutton St, WARRAGUL, Vic

Mūsų nuotraukos rodė, kad 
aplink vietšbutį buvo kalnuotas 
ir šiurkštus žemės paviršius. Vien
intelė galimybė buvo nusileisti 
sklandytuvais ir veikti taip staigi
ai, kad Musolinio apsauga netur
ėtų laiko pasipriešinimui. Veikti 
taip, kad jie nebeturėtų laiko jo 
kur nors išgabenti ir svarbiausia, 
kad jie neturėtų laiko jo nužudyti.

Mūsų ekspertai pareiškė, kad 
tai neįmanoma. Tai mane kartu 
ir džiugino, nes aš tuo pačiu žino
jau, kad lygiai taip pat galvoja ir 
mūsų priešai, jausdamies visiškai 
saugūs nuo bet kokio užpuolimo.

Ekspertai tvirtino, kad mes ne
galėtume nuleisti daugiau kaip 
100 žmonių tokioje vietovėje. Jie 
tvirtino, kad skystomis kalnų oro 
sąlygomis sklandytuvai niekumet 
negalėtų nusileisti. Jie tvirtino, 
kad geriausiu atveju teišliktų 20 
žmonių, kurie turėtų kovoti prieš 
250 įsitvirtinusių italų.

Nelaukdami kitos dienos aušros, 
mes pradėjom savo plano vykdymą 
2 vai. po pietų. Vadinasi, mes ry
žomės nusileidimų vykdyti dienos 
šviesoje, tuo tarpu kai prieš mus 
veikė beviltiškos šilto oro srovės.

Prieš pakildami išgyvenome dar 
vieną bombardavimą. Mums pak
ylant du sklandytuvai atsitrenkė į 
kalnų uolas. Betikome tik su deš
imčia sklandytuvų. Pusiaukelėje, 
12,000 pėdų aukštyje, du vadovau
ją sklandytuvai paprasčiausiai 
išnyko. Jie turėjo nuvesti mus 
žemyn ir pridengti puolimą.

Aš išploviau su peiliu skylę sk
landytuvo dugne, kad galėčiau

geriau pamatyti, kur mes esame. 
Apačioj buvo Gran Sassa. Sklandy
tuvai buvo atkabinti. Pastebėjau, 
kad laukas už viešbučio buvo la
bai status ir nusėtas uolų nuo
laužomis.

Generolas Studentas buvo už
draudęs mums vykdyti tokį nusil
eidimą, kurio metu sklandytuvas 
sudaužomas. Nejaugi tad mes tu- 
čtume atsisakyti puolimo ir leistis 
žemyn į lygų slėnį? Pagal mano 
išmanymą, įsakymai turi būti tik 
tinkamu laiku nevykdomi.

Riktelėjau savo pilotui: "Pulk 
žemyn!”

Mes atsitrenkėm į žemę, per- 
sivertėm per uolas. Aš išlikau 
gyvas. Išlindau iš laužo krūvos su 
keliolika žmonių užpakalyj manęs. 
Pirmiausia aš pamačiau viešbučio 
kampą ir italų sargybinį prie jo.

Įtempimo momentas. Kareivis 
liko apstulbinatas mūsų nukritimu 
iš dangaus. Aš žinojau, ko jam 
reikėjo — jis laukė įsakymo ir 
mažiausiai — šūvio atgal. Mes 
neatidengėm ugnies.

Aš prabėgau pro jį su savo žmo
nėmis ir puoliau į praviras duris. 
Kitas kareivis sėdėjo prie radijo 
siųstuvo. Aš nuspyriau jam iš po 
sėdynės kėdę, sutriuškinau su savo 
ginklu radijo siųstuvą.

Mes apibėgom kitą viešbučio 
kampą. Ten, pirmojo aukšto 
lange, pamačiau gerai pažįstamą 
nuskustą galvą, Musolinį! Mes 
puolėm prie didžiojo įėjimo. Du 
kulkosvaidžiai. Mes nutrenkėm 
juos.

Koridorius buvo perpildytas

italų kareiviais. Kol jie dar nesus
pėjo ką nors nuspręsti, aš prasi- 
veržiau per šią minią su tommy 
ginklo buožės pagalba ir pasilei
dau laiptais aukštyn, peršokdamas 
iš karto po tris laiptus.

Musolinį radau kartu su dviem 
italų karininkais. Tuo pačiu mo
mentu į pagalbą man atskubėjo 
kitas draugas. Jis išstūmė abu kar
ininkus iš kambario lauk, užtrenkė 
duris. Musolinis dabar buvo mūsų 
rankose.

Tuo metu nusileido kiti šeši sk
landytuvai. šeštasis sudužo į 
gabaliukus. Vis dar nebuvo palei
sta jokio šūvio. Į kambarį įėjo 
italų komendantas. Aš pareikala
vau jį per 60 sekundžių pasiduoti. 
Komendantas pripildė rūpestingai 
taurę vyno ir, ją man paduodamas, 
pasakė: “Į nugalėtojo sveikatą!” 
Išgėriau. Buvau labai ištroškęs.

Lange suplevėsavo balta skrai
stė. Mano vyrai sugriuvo vidun.

Tačiau jūs negalite viską num
atyti. Mes buvome suplanavę nu
gabenti Musolinį žemyn kalnų 
puse, tačiau mes negalėjome susis
iekti su savo parašiutininkais, 
kurie buvo apačioj.

Po to pamačiau žvalgybinį vok
iečių lėktuvą, besisukiojantį vir
šum viešbučio. Ant greitųjų mano 
vyrai paruošė nusileidimui nely
gią, uolotą vietą. Signalizavau 
Storkui leistis žemyn.

Kapitonas Girlachas, asmeninis 
generolo Studento pilotas, išlipo 
iš lėktuvo. Aš liepiau jam išgab
enti Musolinį. Pilotas pabalo. 
Pasakiau, kad vyksiu kartu. Gener-

olo Studento pilotas pareiškė: “Tai 
neįmanoma. Mes jokiu būdu neg
alėsime atsiplėšti nuo žemes. Net 
ir toksai mažas lėktuvas, kaip šis, 
t'uri turėti reikiamą pakilimo 
lauką.”

Jei ir mano penkiolikos stonų 
svoris padidintų prapultį, tai 
būtų 
tai, 
turėčiau pranešti Hitleriui apie 
tai,, kad gelbėdami Musolinį mes 
praradome jo gyvybę.

Sulindom triese į lėktuvą. Kar
eiviams sukibus prie sparnų, mo
toras pradėjo veikti. Kareiviai pra
dėjo stumti. Daužydamasis per ak
menis Storkas įgijo greitį. Priešais 
buvo praraja. Lėktuvas atšoko 
nuo žemės, vėl atsitrenkė, nučiu
ožė nuo skardžio krašto ir smuko 
žemyn. Laukiau sudužimo. Tačiau 
Girlachas išlygino kelių šimtų 
pėdų aukštyje viršum slėnio ir pas
uko kalnų tarpukalnių Romos 
link. Taip pakildami, mes buvorųg 
sugadinę nusileidimo įrengimus 
Ir vis dėlto mes nusileidome.

Man ir dabar dar linksma, kai 
aš prisimenu tuos ilgus vyriausios 
kariuomenės vadovybės karininkų 
veidus, kai aš ėjau iš Hitlerio kab
ineto lauk po to, kai buvau jo pri
imtas ir pasveikintas.

Tuos karininkus apėmė siaubas 
—jeigu Musolinį galėjo būti taip 
pagrobtas tą dieną, tai kitą dieną 
juk taip pat galėjo būti pagrobtas 
ir patsai Hitlerisl Ištisas valandas 
apsaugos viršininkai kamantin
ėjo mane apie šį mano žygį. Mes 
apvažinėjom visą vyriausiąją Hit
lerio būstinę, ieškodami silpnųjų 
apsaugos vietų ir sudarinėdami 
naujus apsaugos būdus. Tačiau 
patikėkite man—ateityje jūs niek- 
umet neįstengsite sudaryti tikros 
apsaugos savo vadams.

padidintų 
kur kas 

kad vienas

prapultį, tai 
geriau, kaip 
išlikęs gyvas

Idealizmas
Lietuviškoj spaudoj dažnai 

labai dažnai užtinkame straips
liečiančių mūsų vienybės ir toler- 

' antiškumo stoka. Temos labai 
: opios ir vertos dažno kartojimo, 
I nes vis dar dėl partinių išroka- 
, Minų nuošaliu nustumiami bend- 
! rieji lietuviški reikalai.

Jei spaudoj iškeliamos klaidos 
iš bendruomenės veiklos, tai nori
ma jas pašalinti ir prieiti prie 
pozityvaus darbo. Bet kartais iš
keltos klaidos neatneša jokios nau
dos, priešingai, tik suerzina pačią 
bendruomenę*—Kodėl taip awttav 
ka?—Dėl to, kad atsiranda tautiėL 
čių, norinčių nei iš šio, nei iš to 
(dažnai net ir savo vietoj) iškeltas 
klaidas pateisinti.

Mūsų Pastogėje buvo rašyta, iš
keltas labai aktualus klausim^ 
as, kad mumyse gęsta idealizmas.^ 
Priminta, kad apmokamas idealią-- 

. mas iškilo aikštėn, kuris labai ir 
labai sukrėtė visą Melbourno 

i lietuviškąją bendruomenę. Sunku 
buvo surasti ir kandidatų naujai 

- Apylinkės Valdybai, o nespėjus i 
trumpam laikui praeiti, tuščiai 
guodžiamasi perkauptu idealizmu. 
Taip išeina, kad mūsų ydos, pasir* 
odžiusios lietuviškoj veikloj, yra 
užtarinėjamos, ir apmokamojo 
idealizmo pasėkos, atnešusios bend
ruomenei moralinius ir piniginius 
nuostolius, 
šai.

Tremties kelias, ypač čia, Aus
tralijoj, yra slidus. Išliksime tauti
škai stiprūs tik tada, kiek bus stip- y 
rus mūsų lietuviškieji bendruo 
menės židiniai, lietuviško tautinio | 
atsparumo punktai. Tų lietuviškų 
tautinių vienetų telkimas ir jų iš* ’ 
silaikymas daugiausiai pareis nuo 
jų vadovų tolerantiškumo bei lo
jalumo, kada partiniai išskaičiau* 
mai nenustelbs bendrųjų tautinių J 
reikalų.

Be daugelio kitų lietuviškųjįj $ 
institucijų, labai džiaugiamės ir į 
savomis lietuviškomis parapijomis, a 
per kurias, pasakysime, pulsuoją į 
gyva lietuviškoji dvasia. Dažnas 
tautietis visą savaitę laukte laukia 
sekmadienio, kad galėtų lietuvis- J 
koj parapijoj nors trumpą valan- j 
dėlę pabuvoti, pabendrauti su sav- 
aisiais, išgirsti bėgamuosius lie- 
tuviškus reikalus. Ir kur,gi rasi 
tokį dažną savaitinį didelį lietu
višką subuvimą, jei ne sekmadienį 
lietuviškoj parapijoj? Tad ir liet
uviškos parapijos uždaviniai šian- 7 
dieną atsistoja visai kitoj plotmėj. ■ 
Čia ne tik kiekvienas lietuviškai į 
meldžiasi, bet ir lietuviškai galvtf- j 
ja. Lietuviškoji malda yra tam- i 

j priai susijusi ir su lietuviškos. 
. tautinės sąmonės puoselėjimu. . 
, Taigi, lietuviškoji parapija trem-;

tyje yra tiek dvasinės, tiek lietu- 'J 
kiškos tautinės sąmonės ugdytoja, 
ir jos išsilaikymas pareis nuo mūsų 
tautiečių tautinio atsparumo, nuos1 
jos vadovų tolerantiškumo ir plat- 3 
esnio tautinio lietuviško reikalo įž- 
iūrėjimo. J. Rimas.

J

paliekamos užuomar-

slidus. Išliksime tauti-
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APSIDRAUDIMAS
LIGONIŲ APŪPINIMO 

SCHEMA. — Iki pereitų metų 
spalio mėnesio ligoniai viešuose 
ligoninių skyriuose—public wards 
—buvo, gydomi nemokamai. Gi 
nuo spalio 1 d., įsigalėjus naujai 
ligonių aprūpinimo schemai, ne
mokamas gydymas liko panaikin
tas.

Pagal naujų schemų ligoniai, 
patekę į ligoninę, paskirstomi į 
tris skyrius, už kuriuos yra nus
tatyti tokie mokesčiai:

Viešajame skyriuje — public 
ward — £1.4.0, Viduriniame sky
riuje — intermediate ward — 
£1.16.0 and privačiame skyriuje— 
private ward—£2.8. vienai dienai. 
Mokestis viešajame skyriuje gali 
būti sumažintas, atsižvelgiant į 
ligonio neturtingumų. Minimas 
mokestis padengia lovos bei mait
inimo išlaidas ligoninėje. Gi 
gydytojo vizitai, Rentgeno nuo
traukos, patologiniai tyrimai, 
vaistai bei kitos gydymo išlaidos, 
išskiriant viešuose skyriuose, at
skirai apmokamos.

Valstybė kiekvienų ligonį sub
sidijuoja 8 šil. dienai. Likusių 
sumų turi mokėti pats ligonis arba 
draudimo organizacija, jei jis kuri
ai priklauso.

Jei ligonis yra apsidraudęs vyria
usybes pripažintoj organizacijoj, 
valstybė moka už jį papildomai 4 
šil. dienai. (Valstybė nesubsidijuo
ja neapsidraudžiusius ligonius).

Tuo būdu, pagal apsidraudimo 
mokesčio didumų, už ligonį moka: 
klasė A: Apraudimo organizacija— 
6 šil., valstybė—12 šil., is viso die
nai 18 šil. Klasė B: Apdraudimo 
organizacija—12 šil., valstybe— 
12 šil.. iš viso—24 šil. dienai. 
Klasė BB: apdraudimo organizaci
ja—-24 šil., valstybė 12 šil., is viso 
—dienai 36 šil. Jei gaunamos su
mos nepakanka ligonines apmokė
jimui, skirtumų, turi apmokėti 
ligonis, išskiriant invalidus, pen
sininkus bei panašius atvejus.

Valstybės pripažintos apsidraudi-

TIIE FATE OF THE 
LITHUANIAN BISHOPS
In 1910 archdiocese existed in 

Kaunas and Vilnius and four dio
ceses in Panevezys, Kaisiadoriai, 
Vilkaviskis, and Teisiai with a 
Prelature in Klaipeda..

The following bishops were in 
charge of the Lithuanian Hier
archy at that time, all of whom 
have suffered persecution.

Kaunas: Juozas Skvireckas and 
Auxiliary Bishop Vincentas Briz- 
gys were both forced in 1944 by 
the Germans to flee the country. 
The first has been residing in 
Austria and the latter in Chicago, 
U.S.A.

Vilkaviskis: Antanas Karosas 
died in Lithuania in 1951 and 
Vincentas Padolskis is now in exile 
and living in Rome.

Teisiai: Bishop Vincentas Boris- 
evicius was arrested in February 
1946 and after being tried for ties 
with foreign spies and diversion- 
ists,” he was condemned to death 
and executed. Auxiliary Bishop 
Pranciškus Ramanauskas was de
ported to Russia.

Kaisiadoriai: Bishop Teofilus 
Matulionis, who had previously 
lived in Russia, was arrested by 
the Soviets in 1917 and deported 
to the concentration camp of So
lovki. He was subsequently freed, 
following an arrangement made by 
the Lithuanian Government for 
the exchange of prisoners in 1932. 
He was again deported to Russia 
in 1940 during the second Soviet 
occupation of Lithuania. His pre
sent fate is unknown.

Vilnius: Bishop Mecyslovas 
Reinys, previously auxiliary of 
Vilkaviskis in 1939, was appointed 
Archbishop of Vilnius, and he was 
deported to Soviet Russia during 
the second Lithuanian occupation 
by the Soviets. His present fate is 
not known.

Panevezys: Bishop Kazimieras 
Paltarokas, who is eighty years 
old, is the only bishop who re
mains in Lithuania at die present 
time.—CJD.N.S.

mo organizacijos yra šios: Hospital 
Contribution Fund; N.S.W. Rail
way, Tramway etc. Employees’ 
Hospital Fund; GYOOF Hospital 
Rebate Fund; The Manchester 
Unity Voluntary Hospital Fund; 
Australasian Holy Catholic Guild 
Hospital Fund; Hospital Insurance 
Society Ltd.

Daugumas čia suminėtų organi
zacijų sutiko, drausti ir asmenis 
virš 65 mettĮ amžiaus, ko anksčiau 
nebuvo.

LIGONINIŲ FONDAI.—Bend
ram susipažinimui su veikiančio
mis apsidraudimo organizacijomis, 
čia pateikiu bendras apsidraudi
mo taisykles dviejų didžiausių or
ganizacijų: The Manchester Unity 
Hospital Fund apsidraudimui ne
nustato amžiaus ribos; ligoninėje 
gulinčiam nariui apmoka iki 84 
dienų per metus. Be to, apmoka 
Rentgeno nuotraukas, cardiogram- 
as, radiumų, anti-toksinus ir dift- 
erijų. Pagal mokamo mokesčio 
didumų visa apsidraudimo schema 
suskirstyta į keturias klases — 
Table. Klase—Table 1: Savaitinis 
mokestis: šeima 6d., viengungis 3d. 
Savaitinis išmokėjimas už ligonine 
£6.6.0. Klase—Table 2: savaitinis 
mokestis šeimai 1 šil., viengungiui 
6d., savaitinis išmokėjimas už lig
oninę £8.8.0. Klase—Table 3: sav. 
mokestis—šeimai 2 šil., viengun
giui 1 šil., sav. išmokėjimas už 
ligoninę £12.12.0. Klase—Table 4: 
sav. mokestis šeimai—3 šil., vien
gungiui 1.6d., sav. išmokėjimas už 
ligoninę £16.16.0.

The Hospital Contribution 
Fund draudžia asmenis iki 65 m. 
amžiaus, apmoka sirgimo 70 die
nų metuose. Apsidraudimas pagal 
mokesčio didumų suskirstytas į tris 
klases:
Klasė Savaitinis Savait. iš- 

niokestis mokėjimas 
už ligoninę 

Table A šeima 6d. £2.2
vieng. 3d.

Table B šeima 1.0 £4.4.
vieng. 6d.

Table BB šeima 2.0 £8.8.
vieng. 1.0

Sergantieji TBC, venerinėmis, 
proto bei chroniškomis ligomis ir 
ligoniai poilsio namuose išskiriami 
iš apsidraudimo schemos. Jų gy
dymu rūpinasi valstybė.

Kiekviena organizacija prieš ap- 
drausdama patikrina apsidraudžia- 
nčio sveikatų. Pirmuosius du mėn
esius nuo apsidraudimo dienos, 
ligos atveju, kompensacija nemok
ama. Taip pat nemokama komp
ensacija, jei apsidraudžiantis jau 
serga, arba jei jo liga yra chroni
ška. Iš šių atvejų išskiriami nel
aimingieji atsitikimai.

Apsidraudimo mokestis turi 
būti įmokamas nemažiau už ket
virtį metų iš karto.

Kitos organizacijos draudžia 
maždaug panašiomis sųlygomis, 
kaip čia dvi suminėtosios. Bet kai 
kurios iš jų draudžia tik tam tikri} 
sričių darbininkus ir tarnautojus.

Kiekvienas norįs apsidrausti 
gali laisvai pasirinkti apsidraudi-

V. Saudargas. I 

LIGOJE 
mo organizacijų ir klasę — Table, 
pagal savo pajėgumų mokėti moke
stį.

GYDYMOSI APSIDRAUDI
MAS.—Organizacijos draudžian
čios mokėjimų už ligonius, savo 
nariui apmoka tik ligoninės aprūp
inimų, gi kitoms gydymosi išlaid
oms padengti tos pačios organizaci
jos turi kitas schemas.

The Manchester Unity Fund 
gydimosi apsidraudimo schema sus
kirstyta į tris klases—Tables.

Table 1—apmoka gydytojų vizi
tus ir elektrinę terapijų.

Apsidraudimo mokestis:
A. Viengungis iki 21 m. amžiaus 

6d. per savaitę; B. viengungis virš 
21 m. amžiaus 8d. per savaitę; C 
21 m. amžiaus 8d. per savaitę; C. 
šeima 1.3d. per savaitę.

Table 2 ■— apmoka gydytojų 
vizitus, vaistus, operacijas, aneste
tikus ir visus specialius gydymus; 
patologinius tyrimus, Rentgenų, 
radijumų ir elektroterapijų.

Apsidraudimo mokestis:
A viengungiui iki 21 m. 1.0d. 

sav.; B viengungiui virš 21 m. 1.4d. 
sav.; C šeima 2.9d. sav.

Table 3 — visi medicinos patar
navimai, kaip Table 2, išskiriant 
gydytojo vizitus.

Apsidraudimo mokestis:
A. Vieng. iki 21 m. 6d. Sav.; B. 

bieng. virš 21 m. 8d. sav.; C. šeima 
1.6d. sav.

Iš atskirų lentelių galima maty
ti, kiek kompensacijos apsidraudęs 
gauna kiekvienu atskiru atveju. 
Šias lenteles ir kitų informacinę 
medžiagų galima gauti iš The 
Manchester Unity Fund centro 160 
Castlęreagh St., Sydney.

The Hospital Contribution 
Fund gydymosi apsidraudimui 
turi Medical Benefits Fund. ši 
schema turi tris klases: Table C— 
apmoka bendrų gydymų, special
istus ir chirurgines operacijas. Ap
sidraudimo mokestis: viengungiui 
1 šil savaitei, šeimai—3 šil. sav. 
Table D — apmoka bendrų gydy
mų ir diagnostinį patarnavimų. 
Apsidraudimo mokestis: vieng. 6d. 
savaitei, šeimai 1.6d. Table E —■ 
apmoka specialistus ir chirurginius 
patarnavimus. Apsidraudimo mok
estis: viengungis 6d. savaitei, 
šeimai 1.6d. Apie šį fondų smul
kias informacijas galima gauti 
daugumoje vaistinių.

Bendrai sudėjus, šeimos apsid
raudimo savaitinis mokestis už 
ligoninę ir gydymosi išlaidas yra 
3/9. The Manchester Unity Fund 
ir 5/-. The Hospital Contribution 
Fund. Apsidraudęs be kliūčių gali 
pereiti iš vieno fondo į kitų.

Užtikrinti sau pagalbų ligoje 
turėtų kiekvienas ateivis, nes gy
dymasis čia-yra brangus. Būdami 
labai neskaitlingi, Australijoje 
lietuviai negali sukurti savitar
pinės pagalbos arba apsidraudimo 
organizacijos, kuri už mažų ap
sidraudimo mokestį galėtų 
suteikti efektyvių pagalbų nelaim
ėje, kaip tai pajėgia ekonimiškai 
stiprios milijomų narių turninčios 
australiškos organizacijos.

Lithuanian Journalism
Lithuanian Journalism today is 

enjoying a new and fruitful re
awakening in the U.S. and other 
countries wherever Lithuanians are 
to be found. This is owing In part 
to the large number of Lithu
anian refugees whose forced em- 
migration from occupied Lithu
ania, through Germany, has settled 
them in widely separated areas 
of the globe. The Lithuanian refu
gee, anxious to unite his people 
against the tyranny of the Soviet 
Union and to weld the remnants 
of his culture in exile into a clear 
and distinct pattern, naturally util
izes the principal instrument of 
mass communication, Journalism.

The reawakening of Lithuanian 
Journalism has not only given in
centive to old stock Lithuanians 
to take up the pen, but it has 
produced a barrage of periodic 
literature, pamphlets, newspapers, 
journals, magazines that is unique 
in Lithuanian history. It has and 
is organising the Lithuanian people 
at the same time bringing them 
enlightement and fact not other
wise possible.

BEVAN’S ACTION

By Milton C. Stark.

SEW PRESIDENTIAL FLAGS.
The U.S. Army says that its 

"skilled needlewomen" have whip
ped up five handsome presidential 
flags to be presented to president
elect Eisenhower at his inaugura
tion January 20. Sewing presiden
tial flags has been a traditional 
army chore since 1901, when Pre
sident Theodore Roosevelt receiv
ed a set.

With the growing influence of 
Aneurin Bevin in the British 
Labor Party, the political situation 
in England becomes more com
plex and several questions are 
raised: Will the Bevanites who are 
called Rebels, cause a split in the 
Labor Party and how will a split 
affect the party system in Great 
Britain? The fear of such political 
development is commented on by 
Douglas Gerald in an English re
view.

If Mr. Bevan were to gain con
trol of the Labor Party and if a 
crisis were to result,, forcing a 
general election, it is quite pos
sible that Mr. Bevan would be in
stalled into power in Great Brit
ain. The question is posed as to 
how such an event would affect 
her relationship with the USA 
and other European countries.

Of the Catholics in Great Brit
ain .eighty per cent, are support
ers of the Labour Party. However, 
they are afraid that the philosophy 
behind Mr. Bevan’s movement is 
incompatible with Christian 
thought. A year ago, Bishop Hee
nan, of Leeds, expressed in public 
this attitude toward Mr. Bevan: 
"If we return a Labor Govern
ment to power, it would be a 
national disaster if the Marxists 
in the Labor Party were to gain 
control. .. “These are the people,” 
the Bishop added, "who criticise

the Stalin regime and therefore 
claim not to be pro-Soviet; and 
yet, at the same time, they praise 
Marshal Tito’s Yugoslavia where 
liberty and Christianity are bleed
ing to death.”

Others have described Mr. 
Bevan’s book In Place of Fear, as 
extolling a political system which 
is incompatible, not only with 
Christian thought, but with the 
obligations of charity, and a sys
tem completely opposed to the 
Encyclical of Leo XIII, Rerum 
Novarum.

Lord Pakenham, the most out
standing Catholic member of the 
Labor Party, proposes another at
titude for the Catholics of Great 
Britain. He asks the Catholics to 
take over the Labor Party, attack
ing it by means of Christian ideas. 
Lord Pakenham’s proposal, how
ever, is considered too optimistic. 
Except for him, and Robert 
Stokes, there are only a few emi
nent Catholics among the Lobor- 
ites. Other Catholic organizations 
such as Catholic Social Guide, 
Workers College in Oxford, and 
Young Christian Workers, are not 
effective enough to change the in
fluence of Mr. Bevan. At the 
annual conference of the Labor 
Party, he succeeded in electing 
two of his people to constituency 
seats, displacing Herbert Morrison 
and Hugh Dalton.—CJJ.N.S.

AMERICAN LABOUR 
POLICY UNDER 
NEW LEADERSHIP

A Look at the Future 
By FREDERICK C. ORR

THE American labor movement 
is not expected to develop any 

fundamental changes in character 
or direction as a result of the death 
of the chiefs of the nation’s two 
largest union groups.

George Meany, the new presi
dent of the American Federation 
of Labor (A.F.L.) is the product 
of a long-standing labor tradition. 
Like the late William Green, his 
predecessor, Meany got his early 
union philosophy fostered by 
training in the school of trade 
Samuel Gompers, founder of the 
A.F.L.

It is a philosophy which com
bines social idealism with hard, 
practical business unionism. He 
may be expected to carry forward 
loyally and vigorously the A.F.L.’s 
established programmes for im
proving the lot of working men 
and women at home and abroad.

In his first public statement as 
president, Meany made it clear 
that the A.F.L. will continue to 
press for the highest possible stand
ard of living while exerting every 
effort to help America "produce 
the things we must produce in 
order to supply our friends and 
allies with the materials necessary 
to defend freedom throughout the 
world.”

In the case of Walter P. Reu
ther, newly chosen head of the 
Congress of Industrial Organiza
tions (CIO), there is also a strong 
and continuing link with the poli
cies of the late Philip Murray 
whom he succeeds as president. 
Both men were prominently as
sociated with the development of 
industrial unionism in the United 
States. In their many years to
gether in the CIO, they were close
ly united in their concept of trade 
unionism as an instrument of so
cial progress, and in their recog
nition of American labor’s crucial 
role in international co-operation.

The new leaders will face cer
tain problems of adjustment as a 
result of the changed political 
complexion of the Eisenhower ad
ministration which will take over 
the government on January 20. 
This is particularly true as re
gards legislation. Most of labor’s 
programmes in the fields of union 
security, social insurance, public 
housing and health have been de
veloped in the past 20 years under 
successive Democratic admini
strations. Now, with the Repub
licans in control, it is natural that 
some degree of uncertainty should 
arise concerning the outlook for 
these programmes.

However, much of this uncer
tainty has already been dispelled 
by Eisenhower's designation of 
Martin P. Durkin as secretary of 
labor in the new cabinet. Durkin 
comes from the ranks of labor. He 
heads the old-line A.F.L. plumbers 
union, the same organisation in 
which A.F.L. President Meany 
began his trade union career about 
40 years ago.

As head of the U.S. department 
of labor and as presidential ad
viser on labor matters, Durkin will 
have a part in formulating the 
government’s labor policy and in

Of all the aims before Lithu
anian Journalism that of regaining 
Lithuania's lost independence is 
paramount. The idea of Freedom 
alone sustains it and gives it im
petus; through it alone can Lithu
ania hope for recognition and 
liberation. And in this regard it 
must be said that Lithunian Jour
nalism is performing a gigantic 
task. Through its offices the for
eign press is kept apprised of Lith- 
unanian affairs, non Lithuanian 
governments are constantly made 
aware of the existence of the Lith
uanian situation. Moreover, within 
the Lithuanian body politic it
self, Lithuanian Journalism ren
ders a service of inestimable value 
disseminating news, criticism, in
formation, literature and poetry.

Of the hundreds of newspapers 
and magazines being regularly 
printed by the Lithuanian press 
throughout the world the follow
ing are some of the most influ
ential. In the U.S. there are two 
dailies, the Catholic Draugas and 
Social-Democrat Naujienos. The 
Darbininkas, a Catholic news
paper ,is published twice a week 
in Brooklyn, N.Y. The Lithuani
an weeklies are more numerous, 
consisting of these: Dirva, a Lith
uanian Nationalist organ, pub
lished in Cleveland; Vienybė, pub
lished in Brooklyn; Sandara, a 
Liberal newspaper, published in

Chicago, Amerikos Lietuvis, an In
dependent, published in Worcest
er; Rytas, Catholic, published in 
Boston; Garsas, Catholic, publish
ed in Wilkes Barre, Penn; Tėvynė, 
Liberal, published in N.Y.; Ke
leivis, Social-Democrat, published 
in Boston. The following are the 
most widely publiciseu picture 
magazines: Lietuvių Dienos (Lith
uanian Days), published in Los 
Angeles; Margutis, published in 
Chicago; Karys, published in Great 
Neck, N.Y. The only cultural 
monthly is Aidai, published in 
Kennebunk Port, Me; Pelėda is a 
humor magazine, published in 
Chicago. A children’s magazine, 
Eglutė, is published in Lawrence, 
Mass. Other publications: Sv. 
Prane. Varpelis, Kennebunk Port, 
Me; Vytis, Brooklyn, N.Y.; Britan
ijos Lietuvis, London, England; 
Išeiviu Draugas, London, England; 
Argentinos Lietuvių Balsas, Bue
nos Aires; Laikas, Buenos Aires; 
Australijos Lietuvis and Mūsų Pas
toge, Australia; Laisvoji Lietuva, 
Nepriklausoma Lietuva and Tėvi
škes Žiburiai, Canada.

Of course this roll of periodicals 
does not include the censored press 
of Soviet-occupied Lithuania, 
where Communism has shackled 
freedom of speech and turned free 
Journalism into a medium for 
Communist propaganda. — L. 
Dienos.

Radio Programme “For New Australians”
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission,
(A) VERY EASY LESSONS 1-26 
LESSON 6, SATURDAY, 7th 

FEBRUARY, 1953.
“Learn English with Paul! Listen 

for ‘these’ and ‘those’ ”
Mary: Ummm! This chocolate 

is good: These chocolates are good 
. . . That chocolate is good: Those 
chocolates are good.

Paul: Oh dear, English is hard! 
Mary: No, not very hard . . 
John: Hullo! — chocolates!
Mary: Yes, they are from Paul.
John: Good old Paul! Thanks, 

Mary — these chocolates are 
good . .

This letter is not for Mary. That 
letter is not for John. But these 
letters are for Mary. But those 
letters are for John.
LESSON 7, SATURDAY, 14th 

FEBRUARY, 1953.
“Can you speak English? No? 

Well, you can learn English with 
Paul.”

What is Paul doing?—He is 
working. Is he working hard?— 
Yes, he’s working very hard. Is he 
learning English?—No, he’s chop
ping wood. Is John smoking a 
cigarette?—No, he’s working. Is 
Mary making coffee? No, she’s 
pouring the coffee into the cups. 
Where are they now?—-They’re at 
a football mateli.
LESSON 8, SATURDAY, 21st 

February, 1953.
Mary and John are at the beach 

with Paul. He is learning about 
“in”, “on”, “from” and “there’s 
(there is).”

Mary: The sea is blue to-day!
Paul: Yes—oh look! A sheep!
John: No, Paul, not a sheep. 

This is a sheep . . . Baaa! Baal 
lationship between the admini- 
promoting an effective working re
stration and the labor organisa
tions.

In his earlier work as director 
of the Illinois State Department 
of Labor, he showed that he 
knows how to advance the needs 
of the workers while at the same 
time serving the best interests of 
the general community.

Labor has also the reassurance 
that the president-elect is a firm 
believer in strong unions and in 
free collective bargaining as the 
best foundation for industrial 
peace. During the election cam
paign, Eisenhower told a gather
ing of union representatives:

"An industrial society dedicated 
to the largest possible measure of 
economic freedom must keep firm 
faith in collective bargaining. 
Healthy collective bargaining re
quires responsible workers and re
sponsible employers. Weak unions 
cannot be responsible. That alone 
is sufficient reason for having 
strong unions.”

Both the A.F.L. and C.I.O. have 
promised their support to the new 
administration in its efforts to 
achieve the goals of world peace 
and domestic prosperity to which 
it is pledged.—W.A.N.

Baa! . . . That is a “ship.”
Paul: O.K. . . Ship. A ship is on 

the sea.
John: Yes, there’s a ship on the 

sea. It’s a large ship, too.
Paul: Is it coming from Europe?
John: Yes — it’s coming from 

Europe —
Mary: — and it’s going to Syd

ney.
Paul: John? Now, where is the- 

radio?
John: There’s a radio in the car.
Paul: Is it a car radio?
John: Yes, and it’s a good radio, 

too.
LESSON 9, SATURDAY, 28th 

FEBRUARY, 1953.
Say it with Paul!

John: Where are you?
Paul: I’m at the Post Office.
John: Where’s Mary?
Paul: She's at home.
Mary: Where’s the car?
Paul: It’s in the garage.
Mary: Where’s the milk jug?
Paul: It’s on the table.
Mary: Where’s the coffee?
Paul: It’s in the coffee pot.
John: Where's Paul?
Paul: I’m at the piano . . . one, 

two, three, four, five ...
(B) EASY LESSONS 27-52 

LESSON 32, SATURDAY, 7th 
FEBRUARY, 1953

Paul is helping John to plant 
potatoes in the garden but he also 
learns about MUCH and MANY.

Paul: Now, let’s plant the po
tatoes. How much holes in the 
earth will I make with this piece 
of wood?

John: No, no, not “how much." 
You must say how many holes.

Paul: Why?
John: Because you can count 

the holes, one hole, two holes and 
so on. Then you must say how 
many. But if you can’t count, like 
water, then you say how much. 
Don’t you remember?

Paul: I haven’t much money, I 
haven’t many pennies. Only four, 
no five pennies. I haven’t much 
tobacco, I haven’t many cigarettes 
—only two! This potato hasn't 
many eyes—eyes! That’s a funny 
word for it!

(To be continued)

AUSTIN’S RETIRING SPEECH
Ambassador Warren Austin, re

tiring as head of the United States 
delegation to the United Nations, 
declared in a special broadcast re
cently that the free peoples "will 
not be a party to a forced repatria
tion of Korean prisoners of war."

"Forced repatriation would re
sult in mass murder," said Austin. 
“It would crush the spirit of re
sistance which sustains people 
against the threat of communist 
aggression.”

The chief delegate spoke in 
connection with the 96th birthday 
anniversary of Woodrow Wilson, 
whose tireless effort after World 
War I had resulted in the League 
of Nations.

3
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MUŠI PftSTOCE
NAUJOS JĖGOS SYDNĖJUJE

Sydnėjus. —Per. sekmad
ienį Camperdowno parapijos salė
je tuoj po pamaldų įvyko ALB 
Sydnėjaus Apylinkės susirinkimas, 
kuris šį kartą buvo gausesnio pob
ūdžio. Pirmininkavo A. Mauragis, 
sekretoriavo M. Petronis. Ligšio
linės Valdybos vardu veiklos pran
ešimą atliko Apylinkės pirminin
kas S. Pačėsa, kartu pareikšdamas 
ir visos Valdybos atsistatydinimą. 
Valdyba dirbo 14 mėnesių. Po iž
dininko Šablevičiaus ir Revizijos 
Komisijos pirmininko P. Proto 
pranešimų susirinkimo dalyviai 
užgyrė Valdybos darbus ir parei
škė jai nuoširdžią padėką. ALB 
Tarybos narys J. Bistrickas pakal
bėjo apie ALB Tarybos suvažiavi
mą Adelaidėje. Padiskutavus, vyko 
Valdybos rinkimai. Einant prie 
Apylinkės Valdybos rinkimų, sus
irinkimas paprašė pasilikti senąją 
Valdybą, tačiau pastarajai atsisa
kius, sudaryta nauja Valdyba, į 
kurią buvo išrinkti šie tautiečiai: 
Pranas Antanaitis, Feliksas Sipavi
čius, Jonas Rugelis, Stasys Pran- 
cūzevičius ir Povilas Grosas. 
Tai naujos ir vietos visuomeniniam 
darbui gražių vilčių teikiančios jė
gos. Revizijos komisijon išrinkti: 
M. Petronis, .Albinas Kutka ir V. 
Miniotas; Garbės Teisman — A. 
Mauragis, kun. P. Butkus, J. P. 
Kedys ir inž. Daukus. Po rinkimų 
toliau padiskutuota įvaririais klau
simais. Naujiesiems Sydnėjaus 
Apylinkės vadovams linkėtina kuo 
gražiausio darbo. —jz.

ŠVIESIEČIAI NEPAMIRŠTA 
VYDŪNO

Sydnėjus.-^- Sambūris 
"Šviesa” Naujųjų Metų pobūvio 
programą vykusiai praturtino A. 
Šimkūno paruoštu vienkartiniu 
jumoro leidiniu “Žarija.” Iš jau
kiai praleisto pobūvio pelno švie- 
siečiai sudarė ir pasiuntė maisto 
siuntinėlį Vokietijoje pasilikusiam 
dr. Vidūnui. — d.

NAUJA APYLINKĖ 
PRADEDA DARBĄ

Cabramatta. — ALB Cab- 
ramattos Apylinkė buvo įsteigta 
per. metų gruodžio 14 d., nuošir
džiai ją sveikinant Krašto Valdy
bos pirmininkui J. Vaičaičiui ir 
kun. P. Butkui, atvykusiam tą 
sekmadienį šios vietovės lietuviams 
laikyti pamaldų. Valdybon pusiau 
slaptu balsavimu buvo išrinkti vie
tos lietuviai: M. Migevičienė, )- 
A. Skirka ir Ed. Migevičius; kan
didatais liko: J. Veteikis ir J. Žuk
auskas. Apylinkės Valdyba savo 
posėdyje gruodžio 20 d., turėdama 
galvoje organizacinio darbo gau
sumą juo labiau, kad prie šios 
Apylinkės yra prijungiami ir Liv- 
erpoolio, Warvick Farmos, Cara- 
maro, Fairfieldo ir Merylandso vie
tovėse gyveną lietuviai, nutarė 
Valdybos sąstatą padidinti, pakvie
čiant Valdybon dirbti ir pirmuosius 
du kandidatus. J. Veteikiui atsisa
kius Valdyboje dirbti, buvo pak
viesta K. Bitinienė ir pareigomis 
galutinai pasiskirstyta: Pirm. — 
Ed. Migevičius, vice-pirm.—M. 
Migevičienė, sekr.—J. A. Skirka, 
ižd.—J. Žukauskas, ir kult. vad.— 
K. Bitinienė. Apylinkės Valdybos 
adresas: Mr. Ed. Migevičius, 7 
Water Street, Cabramatta, N.S.W.

Apylinkės Valdyba artimiausiu 
laiku rūpinasi suorganizuoti moky
klinio amžiaus vaikams savaitgalio 
mokyklėlę. Vasario mėn. organi
zuojamas susipažinimo vakaras— 
blynų balius su atitinkama pro
grama, muzika ir šokiais.

Valdyba prašo ir tikisi, kad 
Apylinkės ribose gyveną tautiečiai 
nuoširdžiai parems Valdybos dar
bus, vieningai dalyvaudami susir
inkimuose, parengimuose ir kitu
ose darbuose. — J. A. Skirka.

SEPTINTOJI RYKŠTĖ
Melbournas. — Per. sav

aitę lietuviškuose Australijos pas
viečiuose pasklido ką tik išleistas 
7-tasis “Rykštės” numeris, leidžia
mas Melbourne kritikos, humoro ir 
satyros žurnalas. Šis "Rykštės” 
numeris dar labiau įtikina, kad jos 
redaktoriai sumaniai moka vartyti 
savo rankose satyros ginklą ir gana 
taikliai taikyti. Satyrinio plakimo 
šį kartą daugiausiai susilaukė ALB 
Tarybos suvažiavimas Adelaidėje. 
Humoras sveikas, nuoširdus, gana 
įmantrus ir svarbiausia — be jokio 
pykčio. “Rykštes’ ’plaksenos už
kliudyti paskiri mūsų tautiečiai, 
organizacijos bei institucijos tik
riausiai tik nuoširdžiai pasijuoks 
kartu su kitais skaitytojais ir nesu
pyks. Sultingo jumoro pagalba re
daktoriams linkėtina ir toliau 
skaidrinti mūsų nuotaikas. "Ryk
štė” įsigyjama visuose lietuviškos 
spaudos platinimo punktuose. Jos 
adresas: Mr. Vac. Tamošaitis, 2-58 
Grey Street, St. Kilda, S.2 Mel
bourne, Vic.

SVEIKINIMAI IŠ PAKISTANO.
S y d n ė j u s . — Paslaptingo

sios Azijos krašte, Pakistane, gyv
enąs jau ketvirtus metus mūsų 
tautietis, buvęs Lietuvoj teismo 
tardytojas, Algirdas Jakševičius 
kartu su savo žmona gydytoja Jane 
Jakševičiene savo laiške Mūsų Pas
togės redaktoriui pareiškia didelio 
domėjimosi Australijos lietuvių 
gyvenimu ir siunčia mums geriau
sius linkėjimus praėjusių Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga. Lietu
viškos aplinkos atžvilgiu gyvenda
mas vienišą gyvenimą, A. Jakše
vičius ypatingai pabrėžia didelę 
laimę gyventi didesnio ar mažes
nio lietuvių būrelio aplinkoje. 
Kartu jis ypatingai pabrėžia savo 
sielojimąsi iš laikraščių išskaito
mu dideliu lietuvių nesugyvenimu 
bei intrygomis. Pareikšdamas did
elį savo apgailestavimą dėl daug
elio lietuvių laikraščių vedamos 
ginčų ir pykčių akcijos, Algirdas 
Jakševičius linki Mūsų Pastogei 
būti kelrodžiu, koks turi būti 
spausdintas lietuviškas žodis. Al
girdas Jakševičius dirba valdinin
ku vienoje įstaigoje, gi jo žmona 
dirba gydytojos darbą. Netolimoje 
ateityje, Mūsų Pastogės redaktori
aus jau anksčiau paprašytas, Algir
das Jakševičius supažindins mielus 
mūsų laikraščio skaitytojus su savo 
gyvenimu Pakistane, šiuo nuosta
baus vargo ir keistenybių kraštu.— 
jž-

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIŲ SUVAŽIAVIMAS.
Adelaidė .—Gruodžio 28 d 

Adelaidėje įvyko visuotinas Maž. 
Lietuvos Bičiulių D-jos skyrių at
stovų suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo Sydnėjaus, Melbourno, 
Adelaidės ir Geelongo skyrių at
stovai, lietuviški] organizacijų va
dovai ir gausus svečių būrys.

Suvažiavimas, išklausęs M. L. B. 
D-jos Centro Valdybos pirm. Al b. 
Pociaus pranešimo, patvirtino ir 
užgyre pereitų metų veiklą. Suva
žiavimo metu priimti su tam tik
romis pataisomis D-jos įstatai ir 
išrinkti centro organai. Suvažiavi
mą sveikino J. Vaičaitis A. L. B. 
Krašto V-bos vardu, J. Valys L. 
Kultūros Fondo vardu, A. Krausas 
—skautų, S. Grina—L. A. S. Suva
žiavimą dar pasveikino Sambūris 
"Šviesa,” Liet. Teisininkų D-ja ir 
buv. Maž. Lietuvos Tarybos narys 
dr. V. Didžys.

Suvažiavimas praėjo darbingoje 
nuotaikoje ir reikia tikėtis, kad jis 
sutvirtins M. L. B. D-jos veiklą.

Dalyvis.

KULTŪRINIS 
DARBAS
MELBOURNE

Praėjusių metų pabaigoje žymiai 
pagyvėjo kultūrinis gyvenimas 
Melbourne. Nusisekę išraiškos 
šokio Danutės Nasvytytės koncer
tai, LKF suruošta dail. Teisučio 
Kikaro darbų paroda, įvairūs 
minėjimai, literatūrinės popietės 
iškėlė mūsų tautiečius iš pilkos 
kasdienybės. Pastebimas pagyvė
jęs dailininkų tarpe tarpusavis 
bendravimas. Mūsų dailininkai 
turėjo progos arčiau užmegsti ry
šius susipažinimo arbatėlėje su 
olandu menininku-vitražistu Vai
stam pas Krausus, paskiau tikrai 
jaukioje nuotaikoje pagilino ry
šius dail. skulptoriaus Teisučio 
Zikaro šeimoje. Melbourniškiai 
dailininkai yra nutarę rinktis kas 
mėnesį krūvon pakviečiant ir kitų 
meno šakų atstovus prie kavos 
puoduko pasikalbėti, padiskutuoti 
įvairiais meno klausiniais, šis dail
ininkų žygis yra sveikintinas. Tai 
įneš didesnį judrumą, kultūrininkų 
gyvenimai!. Šiuo metu Melbourne 
gyvena šie dailininkai: Teisutis 
Zikaras (skulptorius), Adolfas Vai
čaitis (grafikas), J. Firinauskas 
(grafikas), Firinauskienė (skulp
torė), Viktoras Simankevičius (gra
fikas) ir Vaclovas Tamošaitis 
(tapytojas).
IŠRAIŠKOS ŠOKIŲ MOKYKLA

Jau pradėjo veikti išraiškos 
Šokių mokykla, vadovaujama Dan
utės Nasvytytės. Joje veikia du 
kursai: vyresniųjų ir jaunesniųjų. 
Meno istoriją dėsto dail. Adolfas 
Vaičaitis, o literatūrą skaityti yra 
pakviesta poetė Julija švabaite- 
Gylienė. Pamokos vyksta keturis 
kartus savaitėje skautų būkle. Šio
mis dienomis vyresnioji grupė gas
troliuoja Viktorijos didesniuose 
miesteliuose. Su dideliu pasisekimu 
praėjo koncertai Ballarate ir kitose 
vietovėse. Kalbama mokykla įneš 
nemaža į mūsų tautos kultūros 
lobyną.

SĖKMINGAI VEIKIA 
TREČIOJI LITUANISTINĖ 

MOKYKLA.
LKF Melbourno Skyriaus pirm

ininkas Jonas Antanaitis, kultūrin
inkui Jonui Kalpokui talkininkau
jant, įsteigė Claytone sekmadienio 
mokyklą. Tai jau trečioji Mel
bourne mokykla. Mokytojai norė
dami padaryti didesnę pažangą 
moksle nepaleido atostogų ir dir
ba. Joje mokosi per 20 vaikučių. 
Lietuvių kalbą dėsto mokytoja 
Juzė Kalpokienė, istoriją ir geo
grafiją mokytojas Povilas MiČiulis. 
Religijos pamokoms atvyksta kun. 
Pr. Vaseris. Prie mokyklos veikia 
Tėvų Komitetas. Tėvai moka po 
du šilingu nuo vaiko per mėnesį 
ūkio reikalams. Mokytojai dirba 
nemokamai, iš pasiaukojimo. Pam
okos vyksta Claystono miesto salė
je. Prie mokyklos veikia dvi 
skautų skiltys: berniukų ir mergai
čių. Šis naujas lietuvybės židinys 
gražiai pasitarnaus jaunajai kar
tai.

PAMINĖTI TAUTOS 
DABUOTOJAI.

LKF Melbourno Skyrius* talkin
inkaujant Apygardai suruošė mūsų 
trijų profesorių sukakties minėji
mus. Apie prof. Stp. Kolupailą 
įdomią paskaitą skaitė inž. V. Civ
iliškas. Buvo perskaitytas ir paties 
sukaktuvininko laiškas Australijos 
lietuviams. Literatė A. Karazijienė 
labai turiningose paskaitose api
būdino prof. Mykolo Biržiškos ir 
prof. V. Krėvės-Mickevičiaus veik
lą mūsų tautai. Paskaitininke kruo
pščiai pateikė dar niekur nepas
kelbtų žinių iš jubiliatų gyvenimo. 
Visos trys paskaitos susilaukė nem
ažo visuomenės dėmesio.

BANKSTOWNO
LITU AN 1ST. MOKYKLOS

1952 MOKSLO M.
APŽVALGA

Bankstowne gyvenantieji lietu
viai seniai jautė lietuviškosios 
mokyklos trūkumą. Vietoje ' 
apsčiai vaikų ir mokytojų, 
tik patalpų, o svarbiausia, 
ryžtumo.

1952 metų kovo 16d. T. 
gienė ir J. Kedys nusprendė imtis 
konkrečių žygių Bankstowno liet
uviškosios mokyklos steigimui. T. 
Reisgienė pasiėmė surasti patalpas, 
o J. Kedys suregistruoti mokinius. 
Patalpos gautos North Bankstown 
katalikų mokykloj.

Kovo 20d. J. Kedys su J. Reis- 
giu suregistravo 16 vaikų. Pamo
kos pradėtos balandžio 5d. Mok
inių skaičius greitai augo ir mok
slo metų pabaigoje, gruodžio 13d., 
jau buvo 34 mokiniai. Gegužes 3d. 
iniciatoriai sušaukė pirmąjį tėvų 
susirinkimų, kuris nutarė: moky
klos vedėju kviesti J. Reisgį, būt
inoms išlaidoms padengti apsidėti 
2 šil. mėnesiniu mokesčiu nuo šei
mos ir išrinko tėvų komitetų iš 
Auglienės, Kedžio, Mauragio, 
Reisgienės ir Slonskienės, kuris 
buvo įpareigotas rūpintis moky
klos išlaikymu. Mokyklos vedėjas 
mokytojais pakvietė: J. Karbonų, 
A. Virgeningienę, E. Badauskienę, 
kun. Butkų ir B. Genį. Dainų 
pamokas sutiko pravesti skautų 
vadovai Alg. Plūkas ir P. Dau
knio, O žaidimus—J. Kedienė ir 
T. Reisgienė.

Mokiniai pagal pažangumą ir 
amžių suskirstyti į dvi grupes: pra
dedančiųjų ir pažengusiųjų.! Gru
pėse atlikta po dvi pamokas kiek
vieną šeštadienį. Dirbta 36 šeštad
ieniai. Nors mokyklos sąrašuose 
buvo 34 mokiniai, bet normaliai 
pamokom susirinkdavo tik apie 20. 
Kaikurie mokiniai praleido pusę ir 
daugiau lankytinų pamokų, kas 
žinoma labai atsiliepė mokslo paž
angumui.

Mažiausiai pamokų praleidę 
mokiniai Pradedančiųjų grupėje 
luvo:

Dytis Slonskis, praleidęs 6 pam., 
Joana Slonskytė — praleidusi 6 
pam., Genutė Dambrauskaitė — 
praleidusi 8 pam., Rimantas Reis- 
gys — praleidęs 10 pam., Danutė 
Kedytč — praleidusi 14 pam.,

Pažengusiųjų grupėje—
Regina Slonskytė, praleido 2 

pam., Gražina Reisgytė—4 pam., 
Mindaugas Mauragis — 10 pam., 
Rita Glionartaitė—8 (vėliau įsto
jo).

Kiekvienai grupei užvesti die
nynai, kuriuose atžymimas mok
inių lankymas ir kas pamokoje dės
tyta. Mokytojai dėstę pamokas: J. 
Reisgys — 33 pam., j. Karitonas— 
29 pam., E. Badauskienė — 17, B. 
Genys — 15, A. Virgeningicnč—9, 
Kun. Butkus — 8, Alg. Plūkas—8, 
T. Reisgienė—4, P. Daukutė—3, 
J. Kedienė—2, J. Ramanauskas—2. 
Be dienynų mokykla veda ir kron
ikos knygų.

1952 metų gruodžio 13d. moky
kla baigė darbo metus ir tėvų 
pageidavimu paskirtos vasaros ato
stogos iki 1953 metų kovo mėn. 
pradžios. Mokslo metus baigiant, 
kitiems, 1953 metams, išrinktas 
naujas tėvų komitetas, kurį sudaro 
Slonskis, Kedys ir Bakaitis. Tikė
kim, kad mokykla pradės ir laim
ingai baigs ir antruosius darbo, 
metus.

J. Reisgys.

buvo 
trūko 
trūko

Reis-

PADĖKA.
Nuoširdi padėka ALB Adelaides 

Apylinkės valdybai už suorganiza
vimą ir visiems Adelaidės tautie
čiams priėmusiems nakvynėn ir 
globujusiems Sydnėjaus Krašto 
Tarybos narius pr. m. gruodžio 
29-31 d.d. suvažiavimo metu.

Sydnėjaus Apylinkės 
Tarybos narių vardu.

Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

Krašto

A.Kr.

“AROS” Fondas

your grocer

^CHOSEN
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SOLE DISTRI BUTORS !
•B H.WINN PTY.ITD, CAMPERDOWN N.S.W.

Lietuvių jaunimo gerbūvio 
labui įsteigęs Austrą]ijosje Oro 
Skautų Fondas vis daugiau randa 
šiai minčiai pritariančių. 1952.6. 
30 d. fondo apyskaita, tilpusi 
"M.P.” Nr. 175, rodė esant £51.0.6. 
Naujų rėmėjų ir aukų susilaukta: 
Melbourne "Aido” choro metinių 
proga — £7.0.6; Dariaus ir Girėno 
minėjimo proga—£7.8.0; Sk. Vy
čiai Tautos Šventės proga — £12, 
Sydnėjuje 1952 m. 11 I-jų Liet.

pelnyti sau gyvenimo džiaugsmą. į 
Žaismu ir padėka bus atlikta skau- 
tybės vadovams, norintiems matyti 
žaidime nežūstanČias kilnias idg* \ 
jas. Fondo V-bė, (irdama glaudes- 
nio bendradarbiavimo galimybes, 
pramatė lankyti liet, jaunimą jo 
gyvenamose vietovėse, kad asmen* 
iŠkai susipažintų bei išsiaiškintų ?' 
jo pageidavimus. Fondo Vadovas 
jau yra atlikęs skautišką 3000 my
lių -kelionę motociklu: Adelaide-

“ ■ ■■ •

1 F" ’ '4*.

‘AROS” Fondo steigėjas G. Janulevicius įrašo J. Pečiulio ir 
A. M ingai los £2 auką,.

Krepšinio pirmenybių proga— 
£12.6.7į; Beechwortho visuomenė 
—£3; Melbourne I-jo transporto 
5-rių metu jubiliejaus proga— 
£8.14.11į. ‘iš viso — £101.10.7. 
Parašų fondo knygoje yra 365, jų 
tarpe—ALB Krašto V-bos pirmin
inko J. Vaičaičio ir L. K. F. Austr. 
Apyg. V-bos pirmininko V. Žem
kalnio.

Didžiausia vienkartinė fondui 
auka yra £11, mažiausia—Į peno. 
Atkreipkim ypatingą dėmesį į šią 
Ą peno auką ir ją davusio pastabą: 
“į peno taip pat pinigas.” Fondo 
V-be tą pastabą gali dar kartą 
patvirtinti ir džiaugtųsi, jei visa 
Australijos liet, visuomenė įsijung
tų rėmėjais kad ir su į peno, nes 
tuo būdu būtų sudaryta suma, 
reikalinga fondo tikslų realizavi
mui. Tikrumą šios minties fondas 
remia jau turima apvalia £101 
suma. Daugelio tai gali būti sup
rasta žaismu. Skautybėje tačiau 
yra tokia pagrindinė idėja: žaismu

Melbournas - Geelongas - Beech-? 
worthas - Sydnėjus. Perthas jam 3 
žinomas, kaip jo pirmoji darbo- 1 
vietė Australijoje. Ateityje vistik ’’ 
norėtųsi dar kartą jį aplankyti ir -J 
fondo tikslu, žinoma, neužmirš, . 
štant ir Canberros-Brisbanės-Tas- 
man i jos-Nau josios Zelandijos ir 
kitų vietovių. Ne visos, čia i“ 
tos, vietovės pasiekiamos, tad 
kiama paties jaunimo iniciatyvos 
surasti Fondą pasinaudojant šiuo 
adresu: "A R O S” Fondas, kun. P. 
Vaseris, 116 Cecil St., Williams^ 
town, Vic.

Su šia simboliška Fondui £101 
auka turime pajusti, kad ji mus 
glaudžiau susijo, ne vien tautiš
kumu, bet ir pareiga tikslą siekti 
be priekaištų. Fondo V-bė sveikina 
susidomėjusius ir remfan&us 
mflsų 1 ' - ' - -
pasitikint, skinti sau kelią į ateitį, c; 
tuo pačiu nenutolstant nuo ben- | 
drųjų mūsų bendruomenes tikslų. k 

“AROS” Fondo Vadovybė. .

išvardy- 
tad laų- I

pasiryžimą, savo jėgomis |

PRANEŠIMAS.
Pranešame lietuvių bendruo

menei, kad 1952 m. gruiodžio 17 d. 
Camperdowno parapijos patalpose, 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba, 
dalyvaujant 2 organizacijos atsto
vams ir vienam kviestiniui, Rūbų 
Vajaus metu surinktus rūbus, ava
lynę ir kit. daiktus rūpestingai su
pakavo į vienuoliką didelių siun
tinių ir pasiuntė į Vokietiją mūsų 
tautiečiamas per Lietuvos Raud. 
Kryžių, Reutlingen, šiuo reikalu 
yra surašyti aitinkami aktai, o jų 
nuorašai pasiųsti ALB Krašto 
Valybai. w

Didelis ačiū kun. Butkui, kuris 
išrūpino per atitinkamas Australi
jos valdžios įstaigas suaukotas gery
bes nemokamai pasiųsti į Vokieti
ją, o taip pat nugabenti į Sydnė
jaus uostą.

Taupydami laiką ir laikraštyje 
vietą, daiktais aukotojų sąrašo ne
skelbiame.

Pinigais aukojo: V. Karvelienė 
£8, K. Butkus £2, N. Žygienė £2, 
J. Ramanauskas £2.10.0, Goul- 
burno lietuviai per p. Nekrošienę 
£2.15.0, O. Gilandienė £1 ir Rad
auskas 10/-.

Visiems aukotojams, rinkėjams 
ir pagelbininkams tariame šird
ingą lietuvišką ačiū.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

P.p.M. ir D. BOGUŠUS, 
susilaukusius dukrelės JUI.I- 
JOS-NIJOLĖS, nuoširdžiai svei
kina

ALB KRAŠTO VALDYBA,

•ii 
y

SUKURKIME DIDELĮ ĮDOMŲ IR TURININGĄ BEND
RIEMS VISŲ LIETUVIŲ INTERESAMS TARNAUJANTĮ 
LAIKRAŠTĮ — MŪSŲ PASTOGĘ.

«•

“ŠVIESOS” IŠKILA I 
BURLAIVIU

Š.m. vasario 8 d. "šviesos" Safri- 4 
būrio Sydnėjaus Skyrius ruošia iš- 
kilį burlaiviu po Sydnėjaus įlail- įfl 
ką ir įdomesnes vietoves prie Syd- į: 
nfjaus. Iškila įvyks nepaisant bet 
kurio oro sąlygų, truks visą dieną ir 
kaštuos 10/- vienam asmeniui. Iš-' 
kiloję gali dalyvauti Sambūrio 
nariai ir jų svečiai, iš anksto pran- 
ešant ir įmokant nustatytų mokė- : 
stį bet kuriam Valdybos nariui,'j 
kuris suteiks visas kitas smulkėją 
nes informacijas. — šviesos” Sam-j 
būrio Sydnėjaus Skyriaus Valdyba, ji
NAUJAS “LIETUVIŲ DIENŲ" 

NUMERIS.
Jau pasiekė skaitytojus lapriČiM 

men. “Lietuvių Dienų” numeris,į 
kuris, kaip ir visi kiti, puošnūs, / 
įdomus ir aktualus nuotraukomis,vįį 
straipsniais ir beletristika. šiartĖ j 
numeryje telpa virš 40 puikių nuo
traukų iš lietuvių gyvenimo Ame
rikoje ir kituose kontinentuose, -j 
Prisiuntus savo adresų, vienas num- a 
eris siunčiamas susipažinimui ne- 3 
mokamai. Taip pat įdomus ir an- J 
gliškasis skyrius. Po keikviena nuo- J 
trauka parašai duodami abiem kalį3 
bom. Administracijos adrcsasįfp 
“Lietuvių Dienos,” 9204 S. Broad-j/a 
way, Los Angleles 3, California, 
USA.

Idybos nariui, 5 
kitas smUlkįsiįj

California)5

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

D.L.C., 41 Evington Street Lek?J 
cester, Leic., England, teiraujfcO 
lietuvio JONO GAVRIO. Žini(M| 
prašomos suteikti ALB Sydnej^^ 
Apylinkės Valdybai. — ALB 
nejaus Apylinkės Valdyba. '3$
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