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AUSTRALIJOS pasviečiuose išsimėčiusius lietuvius aplanko 
ypatingas jubiliatas—200-asis Mūsų Pastogės numeris. Savai

tinio laikraščio gyvenime tai yra nemaža švente, ne eilinė diena, 
kurią su pakilia nuotaika išgyvena ne tik tokio laikraščio redak
torius, bet ir visa skaitytojų šeima. O čia dar kartu su 200-uoju 
numeriu Mūsų Pastogė įžengė į penktuosius savo gyvavimo 
metus.

Ši kukli Australijos Lietuvių Bendruomenės laikraščio 
šventė ypačiai reikšminga yra ta prasme, kad rūškanomis sve
timų tautų gyvenimo sąlygomis Australijoje tai yra ypatingas 
tautinės mūsų Minint šį laik-
kultūros laimėj i- raštinį jubiliatą,

ir gražių vii- šiJ proga primin
ėjų nusakąs tauti- tinas ir tasai pir
mo darbo veiks- jflSH ^B^F ^J^F mas momentas, 
mas. kada Mūsų Pasto
gei buvo sumūrytas kertinis akmuo. Tai įvyko 1948 m. liepos 
mėnesio 25 dienos sekmadienio popietį, kai anuometinis Lietu
vių Draugijos pirmininkas Antanas Baužė su rašytoju Juozu 
Žukausku tvirtai apsisprendė organizuoti lietuvišką spausdintą 
laikraštį. Tų dviejų mūsų tautiečių tvirtas ryžtas, moraliai pa
remiamas visos eilės kitų tautiečių pritarimu, buvo be posėdžių 
ir suvažiavimų įvykdytas, kai tų pačių metų pabaigoj, tarpušven- 
čio metu, buvo gautas iš anuometinio immigractjos ministerio 
Calwelio leidimas. Leidimo gavimas užtruko penkis mėnesius. 
Tai buvo pirmas leidimas ne tik lietuviškam laikraščiui, bet iš 
viso pirmas Australijoje, suteiktas išvietintų asmenų tautinei 
grupei. Tokiu tad būdu Mūsų Pastogei teko pralaužti kelią ne 
tik pirmam oficialiam lietuviškam laikraščiui, bet ir palengvinti 
tą patį kelią ir kitų tautų spaudai, kuo tuoj pasinaudojo ukrai
niečiai, estai, lenkai, latviai ir 1.1. Tai gražus mūsų tautiečio 
Antano Baužės nuopelnas.

Mūsų Pastogę nuo jos pirmojo numerio per 18 mėnesių 
redagavo jos steigėjas rašytojas Juozas Žukauskas. Toliau per 
du metu ją redagavo Julius Veteikis, Aleksandras Mauragis ir 
Bronius Zumeris. Nevienodomis sąlygomis, kiekvienas pagal sa
vo išgales ir turimus sugebėjimus bei patyrimą, jie visi nuošir
džiai ir rūpestingai atliko savo pareigas, laikydami vyriausiu 
savo tikslu—išlaikyti tą nelengvai įžiebtą lietuviško žodžio švie
selę. Jiems visiems už tai vienoda pagarba ir padėka. O kai 
laikraštis faktiškai ir formaliai perėjo į Australijos Lietuvių 
Bendruomenės rankas, vėl buvo prisišauktas pirmasis jos redak
torius Juozas Žukauskas.

Šiuo metu Mūsų Pastogė yra oficialus Australijos Lietuvių 
Bendruomenes organas. Imigracijos ministerio patvarkymu jo 
leidimas yra pakeistas ir suteiktas ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkui Justinui Vaičaičiui.

Pagal Australijos Lietuvių Bendruomenės pobūdį, Mūsų 
Pastogės tolimesnis tikslas šalia pagrindinių lietuviškojo žodžio 
įsipareigojimų yra būtinumas išlaikyti savo skiltis nuo betkokios 
partijos priemaišų, apsisaugoti nuo bet kokios užslėptos poli
tinės demagogijos, kad tuo būdu ji išliktų visų mūsų bendruo
menės narių vienodai laukiama ir visiems liktų vienodai miela. 
Nors tai ir nėra taip paprasta ir lengva, tačiau šio būtinumo 
įgyvendinimo atsakingumą pirmoj eilėj yra įsijautęs dabartinis 
redaktorius, kurio linijai neabejotinai pritaria ir pritars visa 
ALB Krašto Valdyba, o taip pat ir visa skaitytojų šeima.

200-tojo numerio jubiliatas ir atžymi tokiomis pagrindinė
mis mintimis šią kuklią savo šventę, tikėdamasis, kad jis tinka
mai bus suprastas visos Australijos Lietuvių Bendruo
menės ir kad tolimesniame savo kelyje bus remiamas ir talkinin
kaujamas visų.

Skatinama Kinijos invazija
NEW YORKAS.— Nacionalinės 

Kinijos atstovas prie UNo dr. 
Tsiang per. trečiadienį, kalbėda
mas New Yorke jaunųjų respubli
konų klube, pareiškė, kad vakarie
čiai turėtų padėti nacionalinės 
Kinijos vadams išlaisvinti komu
nistų pavergtą Kiniją. Jis apeliavo 
į laisvąjį pasaulį, prašydamas pa
galbos Čiangkaišekui, kad tasai 
galėtų sukurti reikiamas jūros ir 
oro pajėgas invazijos į Kiniją pa
naudojimui. Dr. Tsiang pabrėžė, 
kad ši invazija nereikštų tiesioginę

TARĖSI TRYS JAV 
GENEROLAI

NEW YORKAS.—Japonijos sos
tinėje Tokijo trys vadovaują Jung
tinių Amerikos Valstybių generolai 
tarėsi Korėjos karo reikalais. Pasi
tarime dalyvavo: JAV kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Collins, 
Aštuntosios Armijos vadas gen. 
Taylor ir JAV Tolimųjų Rytų 
kariuomenės vadas gen. Clark. 
Tai pirmas tokio pobūdžio JAV 
generolų pasitarimas. Užsienio 
spaudoje samprotaujama ,kad po 
šio pasitarimo Korėjos kare gali 
įvykti esminių pakitimų. Mano
ma, kad Sąjungininkai gali pradėti 
didžiulio masto visų ginklo rūšių 
ofenzyvą prieš šiaurės Korėjos 
priešus. Samprotaujama ir apie 
tai, kad kurios nors rūšies ofenzyva 
gali būti pradėta ir prieš komunis
tinę Kiniją. 

pergalę, bet "astuonių milijonų 
Formozos kiniečių žygį j Kiniją, 
kur jie padėtų 450 kiniečių nusi
kratyti komunistiniu jungu, kurio 
jie šiuo metu nebegali pakęsti”. 
Pasak jo, komunistų sustabdymas 
Azijoje jokiu būdu nėra įmanomas 
be invazijos į Kiniją. Nūdienės 
Kinijos padėtį jis palygino su Vo
kietijos padėtimi Europoje: "Ati
duokit šiandien Vokietiją komuni
zmui ir jūs būsite praradę visą 
Europą”. Dr. Tsiang aštriai kriti
kavo ir Anglijos politiką komunis
tinės Kinijos atžvilgiu.

Gaisras Pusane
PUSAN AS. — Per. penktadienio 

naktį kilęs gaisras sunaikino 
didesnę dalį Pusano miesto centro. 
Pastogės neteko maždaug 60,00(1 
žmonių. Pusanas yra svarbiausias 
uostas, kurį amerikiečiai Pietų 
Korėjoje naudoja kaip vyriausią 
bazę aprūpinimo reikalams Korė
jos kare.

GEN. RIDGWAY 
NEPASITRAUKS

LONDONAS. — Paryžiaus laik
raščiai neseniai paskelbė, kad vy
riausias Sąjungininkų ginkluotų 
pajėgų vadas gen. Ridgway pasi
trauks, ryšium su nauja valdžia J. 
Amerikos Valstybėse. Tie patys 
laikraščiai minėjo, kad jo vieton 
bus paskirti JAV generolai: Gun
ther ar Clark. Gen. Ridgway tuos 
gandus paneigė.

LAISVOS RANKOS CIANGKAISEKOI
VAŠINGTONAS.—JAV prezi

dentas Eisenhoweris nusprendė 
atitraukti iš Formozos sąsiaurio 
7-tąjį JAV Karo Laivyną, kad tuo 
būdu būtų paliktos laisvos rankos 
nacionalinės Kinijos vadui Ciang- 
kaišekui pulti jūros ar oro keliu 
komunistų pavergtą Kiniją, 
tintasis JAV Karo Laivynas 
šiol turėjo dvejopą paskirtį: 
saugoti Oiangkaišeko valdomą 
mozos salą nuo Kinijos komunistų 
puolimo ir drausti Čiangkaišekui

Sep- 
ligi 
ap- 

For-

PIKTOS VALIOS GAISRAI
LONDONAS.—Ne tik Anglijoje, 

bet ir visame pasaulyje didelio 
nerimo sukėlė paslaptingi gaisrai, 
ištikę didžiausius Anglijos kelei
vinius laivus. Pereitą šeštadienį 
gaisras visiškai sunaikino Liver- 
poolio uoste vieną didžiausių ir 
gražiausių Anglijos keleivinių 
laivų “Empress of Canada.” Po 
kelių dienų, per. trečiadienį ir ket
virtadienį, Portsmouth© uoste du 
iš eilės gaisrai ištiko 82,000 tonų 
dydžio Anglijos keleivinį laivą 
“Queen Elizabeth,” laikomą did
žiausiu ir brangiausiu Anglijos 
transokeaniniu laivu. Pastarieji 
abu gaisrai buvo likviduoti ir lai
vas tokiu būdu liko apsaugotas nuo 
didesnių nuostolių. Anglijos sau
gumo organai su didžiausiu inten
syvumu tyrinėja šių gaisrų prieža
stis; yra pagrindo galvoti, kad čia 
esama piktos valios—sabotažo. Prie 
visų didžiųjų Anglijos transokea
niniu laivų šiuo metu yra išstaty
tos sustprintos sargybos ir specia
lios gaisrininkų komandos.

Kaip praneša A.A.P., įtariama, 
kad keli sabotažo veiksmai buvo 
panaudoti ir prieš du britų karo 
laivyno lengvuosius lėktuvnešius: 
Warrior ir Triumph. Didelių 
nuostolių pastariesiems1 
ta.

nepadary-

KARO

Jungtinių 
Atominės

JAV ATOMINIO 
PLANAI

VAŠINGTONAS. — 
Amerikos Valstybių 
Energijos Komisija atliko Kongre
sui savo pusmetinį pranešimą. 
Komisijos pranešėjas pareiškė, kad 
JAV atominė energija yra pažen
gusi didelę pažangą ir energijos 
projektai yra peržengę į naują erą, 
kuriant aukščiausios jėgos naujus 
ginklus. Pasiekti atominės energi
jos raidos vaisiai leidžia Komisijai 
šiuo metu projektuoti atominės 
energijos panaudojimą lėktuvne
šiams ir povandeniniams laivams.

vie-

TARPLANETARINIS 
SUSISIEKIMAS — 
NEBE JUOKAI

LONDONAS.—Per. savaitę 
nas Anglijos parlamento narių 
paklausė civilinės aviacijos minis
ter), kas Anglijoje yra daroma dėl 
įvedimo tarplanetarinio susisieki
mo. Prieš dvidešimt metų toksai 
klausimas būtų buvęs palaikytas 
nerimtu juoku, tačiau šį kartą tai 
buvo palaikyta rimtu klausimu, 
juo labiau, kai paklausėjas pasiūlė 
šiam reikalui sudaryti ir specialią 
komisiją. Vadovaują mokslininkai 
mano, kad susisiekimas su mėnuliu 
jau bus įmanomas net gyvenančios 
kartos amžiuje. Britij Tarpplane- 
tarinės Draugijos pirmininkas A. 
C. Clarke, kuris yra laikomas vie
nas iš labiausiai santūrių optimi
stų, mano, kad kelionės į mėnulį 
bus įmanomos jau šio šimtmečio 
paskutiniame ketvirtyje.

LEIDO DVIKOVAS
BERLYNAS. — Vakarų Berlyno 

teismas nusprendė pripažinti teisė
tomis vokiečių studentų dvikovas. 
Hitlerio laikais tokios dvikovos bu
vo uždraustos. 

vykdyti jūros ar oro pajėgų in
vaziją į Kiniją. Tai buvo įvedęs 
buvęs JAV prezidentas Trumanas 
1950 m. birželio 27 d„ netrukus po 
to, kai kilo Korėjos karas. Tru
manas galvojo, kad Septintojo 
Karo Laivyno patruliavimas For- 
mozos vandenyse apsaugo pasaulį 
nuo Trečiojo Pasaulinio karo. 
Eisenhoverio įsakytas Septintojo 
Karo Laivyno pasitraukimas at
palaiduoja Ciangkaišeką nuo įsi
pareigojimo nepulti komunistinės 
Kinijos. Šis prezidento Eisen
howerio žygis yra veiksmas prieš

LAIMĖJIMAS 
INDOKINIJOJE

SAIGON.—Stipriausios ligi šiol 
prancūzų sausumos ir jūros kariuo
menių jungtinės pajėgos per. ket
virtadienį išsikėlė ir užėmė Quin- 
bono uostą centrinio Vietnamo 
srityje. Keliolika tūkstančių pran
cūzių karių jau priešaušriais įsit
virtino, sukurdami tolimesnėms 
operacijoms prietiltį. Užėmimas 
Quinbono uosto prancūzams turi 
milžiniškos reikšmės, nes tai 
įgalina prancūzus apginti Ankhe 
tvirtovę, kuri yrS 250 mylių atstu 
nuo Saigono. Ankhe tvirtovė pas
kutiniu metu buvo smarkiai puo
lama ginkluotų sunkiaisiais gink
lais Vietnamo komunistų-sukilėlių, 
kurie buvo privertę prancūzus pa
sitraukti iš kelių svarbių pozicijų. 
Ankhe tvirtovė ypačiai svarbi ir 
tuo, kad ji apsaugo priėjimą prie 
dviejų turtingų arbatos, kavos ir 
gumos provincijų.

NE VIENO KVADRATINIO 
KILOMETRO ...

ELTA. — Profesorius Oberlaen- 
deris, valstybės sekretorius pabėgė
lių reikalams Bavarijoje, reikalau
ja Vokiečių vyriausybę suaktyvinti 
Rytų politiką. Vokiečių telegramų 
agentūra perdavė jo pareiškimą 
Gelsenkirchene apie tai, kad Vokie
tija negali išsižadėti nė vieno savo 
teritorijos kvadratinio kilometro, 
nes be savo rytinių sričių Vokietija 
negales pastoviai gyventi, lygiai 
kaip Europa be Rytų Europos vals
tybių. Profesorius Oberlaenderis 
ragino, kad, prieš ratifikuojant su 
Vakarais gynybos sutartį, turįs būti 
išaiškintas rytinių Vokietijos sričių 
likimas.

NAUDINGAS LIETUVAI 
PASKYRIMAS

ELTA.—JAV Valstybės Departa
mento naujuoju pasekretorium 
paskirtas Bedell Smith, kuris karo 
metu buvo vienas artimiausių ge
nerolo Eisenhowerio bendradarbių 
—štabo šefu. Vėliau jis buvo pas
kirtas JAV ambasadorium Mask
voje, gi pastaraisiais metais—cen
trinės JAV saugumo įstaigos šefu. 
Šveicarų "Neue Zuericher Zei- 
tung”, įvertindama jo knygą "Ma
no treji metai Maskvoje”, pažymi, 
kad tai yra išmintingas ir įžvalgus 
politikas, gerai pažįstąs diploma
tiją. Naujasis pasekretorius, išvy
kus kur JAV užsienio reikalų mini- 
steriui Dulles, vykdys jo pareigas; 
jis iš tikrųjų tvarkys visą užsienio 
reikalų Valstybes Departamentą ir 
bus vienas iš svarbiausių JAV už
sienio politikos kūrėjų. Naujasis 
pasekretorius Bedell Smith laikosi 
nuomonės, kad JAV politika prieš 
Sovietų Rusiją turi pasižymėti sti
prumu. Jo turėtos ligi šiol JAV 
saugumo vadovavimo pareigos pa
vestos Valstybės Departamento sek- 
tetoriaus Dulles broliui A. Dulles. 
JAV užsienio reikalų pasekretorius 
Bedell Smith pokario metu yra 
bendravęs ir su lietuviais; ypačiai 
daug palankumo jis yra parodęs 
būdamas Vokietijoje "čiurlionies” 
ansambliui. 

komunistinę Kiniją, kuris yra kur 
kas griežtesnis už betkurią buvusio 
prezidento Trumano priemonę. 
Kai kurie JAV Kongreso nariai 
įspėjo, kad toksai prezidento 
Eisenhowerio žygis gali įvelti JAV 
į karą su komunistine Kinija ir 
tuo pačiu sukelti naują pasaulinį 
karą. Kariniai JAV vadovai mano, 
kad šiuo prezidento Eisenhowerio 
žygiu bus palengvinta Korėjos 
karo našta. Suteikimas nacionalinei 
Kinijai Formozoje laisvų rankų 
sukėlė Anglijoje didelio susijau
dinimo.

Nuskendo 133 keleiviai
LONDONAS. — Nepaprastos 

audros ištiktas, škotijos-Airijos 
vandenyse nuskendo Britų geležin
kelių laivas—ferry Princess Victo
ria. Žuvo 133 keleiviai, kurių tarpe 
ir Šiaurės Airijos finansų ministe- 
ris J. Sinclair ir parlamento narys 
W. Smiles. Klaiki audra nusiaubė 
ir kitus Šiaurės jūros vandenis; nu
kentėjo dar 18 laivų. Apie žmo
nių aukas pranešama iš Olandijos, 
Belgijos, Danijos ir Vokietijos.

Lictuui&i-----
Prancūzija

VĖL KONCERTAVO ELENA 
KUPREVIEIŪTĖ.—Iš Argentinos 
antrą kartą atvykusi koncertams 
smuikininke Elena Kuprevieiūtė 
gruodžio 22 d. buvo pakviesta kon
certuoti Bacho festivalio koncerte 
Champs-Elysees teatre. Ji išpildė 
solo partijas. Teatras buvo pilnas 
klausytojų. Mūsų tautietės kon
certas praėjo su dideliu pasise
kimu. Elena Kuprevieiūtė jau yra 
įgijusi pasaulinės smuikininkės 
vardą.

SKULPTORIAUS A. MONCIO 
PARODA.—Leono mieste skulpto
rius A. Moneys suruošė gerai nusi
sekusią parodą, kurioje buvo išsta
tyti jo darbai—statulos, kurias jis 
sukūrė papuošimui Saint Marcei 
bažnyčios. Ne tik vietos, bet ir 
Paryžiaus spauda gerai atsiliepė 
apie šią parodą, pabrėždama, kad 
tai lietuvio menininko sukurta.
Italija

VIS DAŽNIAU MINIMA LIE
TUVA.—Italijos vyriausybės ofi
ciozas “II Popolo” savo skiltyse vis 
dažniau rašo Lietuvos klausimu. 
Neseniai spausdintuose straips
niuose “Dvi problemos” ir “Kalba 
dokumentai” plačiai aptarti Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių reika
lai. Dienraštis vis dažniau iškelia 
Sovietų klastingumą, sutarčių lau
žymą, sovietinį agresingumą.

GERAS LIETUVIS AMBASA
DORIUS.—Kviečiamas Italijos Pi
liečių Tautinio Komiteto, lietuvis 
V. Mincevičius lankėsi nuo gruo
džio 31 d. ligi sausio 8 d. šiauri
nėje Italijoje su paskaitomis apie 
“Komunizmo pažadus ir tikrovę 
Pabaltijo kraštų patirtyje”. Pas
kaitos susilaukė didelio pasiseki, 
mo. Jose gausiai dalyvavo rink
tinės publikos.

MUSŲ PASAKOS ITALIŠKOJE 
KNYGOJE.—Didelė Italijos knygų 
leidykla U.T.E.T. išleido Rytų ir 
Vakarų Europos pasakų bei legen
dų enciklopediją, kurioje patal
pinta ir apie 20 lietuviškų pasakų. 
Prie šio darbo prisidėjo lietuvis V. 
Mincevičius.
J.A.V.

24000 LAIŠKŲ LIETUVOS 
REIKALU. — Amerikos Lietuvių 
Vyčių organizacijos vadovybė ir 
paskiri nariai per 1951 metus pa
rašė 19000 ir per 1952 m. 24000 
laiškų, sveikinimų ar įvairių ati-

DULLES IŠVYKO 
EUROPON

NEW YORKAS. — Naujasis 
Jungtinių Amerikos Valstybių už
sienio reikalų ministeris J. Foster 
Dulles kartu su JAV Savitarpio 
Saugumo viršininku Haroldu Stas- 
senu privačiu prezidento Eisen
howerio lėktuvu per. penktadienį 
išskrido į Europą. Jų kelionės tik
slas — surinkti prezidentui Eisen- 
howeriui informaciją apie bendrą 
šių dienų Europos politinę linkmę. 
Pagal jų surinktą informaciją bus 
vykdoma naujoji JAV politika 
Europos atžvilgiu. Dulles su Stas- 
senu lankysis Romoje, Paryžiuje, 
Londone, Bonnoje, Hagoje, Briu
selyje ir Liuksemburge. Jie grįš į 
JAV vasario 9 d. — Pereitą penk
tadienį prezidentas Eisenhoweris 
posėdžiavo su Tautinio Saugumo 
Taryba, kurios kompetencijoje 
yra JAV karo ir šaltojo karo poli
tika ir bendrieji saugumo reikalai. 
Kas šiame pasitarime buvo svar
styta, spaudai nebuvo pranešta.

PASIŪLYMAS ATMESTAS
LONDONAS.—JAV, Anglijos ir 

Prancūzijos vyriausybės atmetė 
Sovietų Rusijos pateiktas sąlygas 
dėl dalyvavimo derybose Austrijos 
taikos sutarties reikalu.

taisymų, jei kas neteisingai buvo 
parašyta apie Lietuvą bei lietu
vius. Tie laiškai buvo siunčiami 
įvairiems JAV laikraščiams, politi
kams bei Kongreso nariams.

LIETUVIŠKA DRAMOS STU
DIJA.—Siekdami sustiprinti lietu
vių teatrą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Henrikas Kačinskas, A. 
Škėma ir J. Blekaitis steigia lietu
višką Dramos Studiją, kurioj bus 
dėstoma vaidybos sistema, improvi
zacija, sceninė kalba ir k. J.A.Val- 
stybčse lietuviškuose centruose sėk
mingai statomas "Atžalynas” ir 
kiti lietuviški draminiai veikalai.

BALEO SEIMAS.—Įvykęs Balfo 
seimas ir toliau išrinko prof. kun. 

-J. B. Končių Balfo pirmininku. Į 
vadovybę dar išrinkti: A. Deve- 
nienė, A. Olis, dr .A. Juška ir k. 
Nutarta globos reikalingųjų šelpi
mą dar daugiau plėsti.
Kanada

14000 DOLERIŲ VLIKui.— 
Tautos Fondo Atstovybė, vadovau
jama veiklios M. Arlauskaitės, ne
seniai pasiuntė VLIKui daugiau 
kaip 14000 dolerių, suaukotų Ka
nados Lietuvių Bendruomenės pa
sais bei ženkliukais.
Kolumbija

LIETUVIŲ KOLONIJA STI
PRĖJA.—Kolumbijos lietuvių ko
lonija dėl savo veiklumo ir gra
žaus reprezentavitnosi visame kra
šte plačiai žinoma ir gerbiama. 
Lietuvių vardą gražiai savo smuiko 
koncertais garsina smuikininkas 
Iz. Vasiliūnas. Dailininkas E. 
Kulvietis suruošė jau kelintą savo 
darbų parodą. Dirigentas Z. Jo
nušas iš Medellino išvyko į Perei
tos konservatoriją dirbti mokytojo 
darbą. Agr. Balsevičius tvarko 
didelį ūkį ir pardavinėja didžiu
liais kiekiais pamidorus.
Venezuela

SEKASI LIETUVIUI • GYDY
TOJUI.—Barbacoas vietovėje val
diniame medicinos punkte dirba 
jau penktus metus lietuvis gydyto
jas VI. Gutauskas. Gydytojas vene- 
cueliečių yra labai branginamas. 
Kai prieš porą metų jis norėjo ki
tur išsikelti, vietos gyventojai savo 
prašymais valdžiai vėl jį susigrą
žino. — Maracay mieste lietuviai 
verslininkai St. Aušrota, VI. Sida
ravičius ir A. Šerkšnys atidarė sa
vas įmones.
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Žydai ir Sovietai
Mums, gyvenusiems po sovietine 

letena ir mačiusiems privilegijuotą 
žydų padėtį SSSR tautų kalėjime, 
darosi nesuprantama, beskaitant 
vis dažnėjančius pranešimus apie 
stiprėjantį žydų persekiojimą So
vietuose. Šis klausimas pasidarys 
daug suprantamesnis, jei peržvelg
sime žydų ir sovietų didžiuosius 
siekimus ir jų santykių raidą iki 
II Pasaulinio Karo pabaigos.

Nuo pat žydų išblaškymo po 
platųjį pasaulį, anais senovės lai
kais, didžiausias jų siekimas visais 
amžiais buvo atkurti prarastą savo 
valstybę, kurios pagalba, ir po 
visą pasaulį išsisklaidę, žydai 
galėtų vaidinti kaip tauta žymų 
vaidmenį ir kitų tautų tarpe. Kraš
tu tin ieji žydų sluoksniai siekia 
net vyravimo, ypačiai ūkiniame 
pasaulio gyvenime.

Tuo tarpu Sovietų siekimai 
galimi nusakyti tais keliais į 
žiais: pasaulinė revoliucija 
Kremliaus diktatūra.

Kaip matome, tiek Sovietų, 
žydų tikslai turi panašumo, 
abu partneriai siekia politinė

i yra 
žod-

Po 

tiek 
nes 

abu partneriai siekia politinės ir 
ypačiai ūkinės įtakos išplėtimo 
pasaulyje ir netgi viešpatavimo 
jame.

Kokią gi žydų-sovietų santykių 
raida?Kaip visiems žinoma, 
caristinėje Rusijoje žydai pilnų 
politinių teisių neturėjo ir buvo 
persekiojami, neapkenčiami. 1917 
metais, prasidėjus bolševikinei re
voliucijai, su mažomis išimtimis 
visi Rusijoje gyvenę žydai aktingai 
įsijungė į tą revoliuciją ir labai 
daug prisidėjo prie komunizmo 
įvedimo buvusioj caristinėj Rusi
joj. Tiek revoliucijos metu, tiek 
jai pasibaigus, žydai Sovietuose 
užėmė labai daug žymių postų 
įvairiose gyvenimo srityse. Pati 
žydų bendruomenė sudarė So
vietuose privilegijuotą kastą visoje 
Sovietų sistemoje, kai tuo tarpu 
kitos Sovietų tautos be pasigailėji
mo buvo naikinamos. Netgi religi
jos reikaluose žydai galėjo savo 
tikėjimą išpažinti, tuo tarpu, kai 
visos kitos religijos buvo aštriai 
persekiojamos.

Likusioje pasaulio dalyje iš-

ATSILIEPK,
Akėjau lauką miežiams. Saulė

tas gegužio pavakarys. Rinkimų 
galulaukėj berniokas traukia dai
ną. Gal jam koks ilgesys užėjo, 
gal mėgina nuovargį nuvyti. Toli 
nuskamba ta jo daina. Ligi č’ingų 
ir už Duburų. Net Pumpėnų 
pušyne j užlūžta.

Stebeikių Račiukas įsiklausęs at- 
gyja:

—Tai skardus to Sidariuko bal
sas. Palauk, aš jam vakare armo
niką papiešiu. Užsičiaups . . .

Gražu. Gal todėl, kad tai buvo 
senai. Ir namie. 

Dabar, po visas pasaulio galu
laukes išvėtyti, taip pat norėtume 
gaivintis daina. Kai ilgesys apima, 
ar nuovargiui apgauti. Patys jau 
nebe taip balsingi, todėl mėgtume 
klausytis kitų. Ir ką gi išgirstam?

Kol atklydom iš įvairių Rin
kūnų į šias galulaukes—daug svie
to pamatėm. Net akys apraibo. 
Ausis pilnas pripūtė įvairių melo
dijų. Kiekviena jų kam nors la
bai graži. Žiūrėk, ir mūsiškių 
kuris, savo dar nespėjęs pamesti, 
jau džiaugiasi svetimą radęs. Vis 
mat įmantriau.

—Kas čia mūsų. Pusbernių blio
vimas. Ot, per koncertą choras iš 
Trubadūrų dainavo. Tai bent!...

Mūsų bendruomenės komitetas 
rengia Lietuvos kariuomenės minė
jimą 23 lapkričio. Meninė dalis. 
Choras programoj nedalyvauja, 
nors jo vedėjas, sako, buvęs mūsų 
kariuomenės leitenantas ir dauge
lis choristų taip pat yra plėšę lie
tuviškas uniformas. Kodėl? Gal, 
kad nebeturi repertuare nė vienos 
lietuviškos dainos. Ten tik iš Car
men, Lohengrino, ir kiloki išraity
mai. O gal mano, kad anos dainos 
jau perdaug įgrįsę . . .

Atsiliepk, Liuberski! Nejaugi 
mes dvidešimtį metų buvom neiš
manėliai, kad kas kartą gėrėjomės 
klausydami kuopos, dainuojančios 
paties išmanytą—

Jau žirgelis pabalnuotas, 
Kiemo vartai atkelti . . . 

ar betkurią kitą dainą.
Ar gal neišmanėliais tapom 

bar?
da-

simėtę žydai taip pat nepaprastai 
rėmė visus SSSR veiksmus tiek 
materialiai, tiek moraliai, vykdy
dami didefę propagandą už rojaus 
įsteigimą sovietinėje Rusijoje. 
Kokių didelių pasitarnavimų yra 
atlikusi pasaulio žydų bendruo
menė komunistinei Rusijai per 30 
metų, galime suprasti vien iš to, 
kad daugiau kaip pusė išaiškintų 
anglosaksų atominių paslapčių 
šnipų, tarnavusių Sovietų Rusijos 
labui, yra žydų kilmės1. Toksai 
nepaprastas žydų pasi tarnavimas 
komunistinei Rusijai įmanomas 
paaiškinti šiais faktais:—

Pirmiausia — patys teoretinio 
komunizmo kūrėjai ir tėvai yra 
žydų kilmės : Marksas, Engelsas ir 
k. Žydai, susikūrę visokeriopą įtaką 
Sovietų valstybės aparate, tikėjosi 
komunizmo rėmimu pasiekti savo 
tautines aspiracijas, o tai jiems 
visą laiką neblogai sekėsi. Jie 
pasidarė beveik valdančiąja kasta 
bolševikinėje Rusijoje, tad, tos 
pačios Rusijos valstybine galybe 
remdamiesi, gynė ir rėmė viso 
pasaulio žydų interesus.

Galima teigti, kad per visą savo 
sistemos gyvenimo laikotarpį SSSR 
susilaukė iš žydų nepaprastų 
materialinių ir moralinių patar
navimų, kurių pagalba ji ne tik 
užsitikrino sau egzistenciją, bet ir 
išplėtė savo galybę iki šių dienų 
laipsnio. Tuo tarpu patys žydai 
Sovietų Rusijoje ir už jos ribų 
buvo laikomi globojama tauta ir, 
padedami Sovietų, jie vykdė savo 
tautines aspiracijas* kituose kraš
tuose ir tarptautiniuose forumuose.

Deja, 1948 m. šioje glaudaus 
bendradarbiavimo eigoje tarp žydų 
ir bolševikinių rusų įvyko lūžis. 
Tais metais žydai pradėjo karą už 
savos valstybės įkūrimą. Šiam 
karui paremti Sovietų Rusija 
siuntė ne tik laivus su ginklais, bet 
ir gerai paruoštus II Pasaulinio 
Karo veteranus-karininkus, kurie 
labai daug prisidėjo prie to, kad 
Izraelis nugalėjo arabus. Tačiau 
bolševikai likosi apstulbinti žinia, 
kad iš viso pasaulio susirinkę žydų 
vadai nutarė steigti respubliką, 
tačiau ne "socialistinę,” dėl kurios

P. Rem-ka.

LIUBERSKI!
Liuberski, pagelbėk mums prisi

minti laikus, kada mes nebuvom 
benamiais!

Štai, mūsų 16 Vasario minėji
mas. Pilna publikos. Choras dai
nuoja kareivių maršą iš Fausto. 
Žiūrėkit, atseit, ir mes ne iš kelmo 
išspirti. O kas gi tie—žiūrėkit? 
Vienas kitas svetimtautis, kuriam 
tiek pat suprantamas Faustas, kiek 
ir lietuviška daina. O jei atsitikti
nai užklydo koks žinovas, tas tik
riausiai bus girdėjęs chorų, trauku
sių iš Fausto maršus šauniau už 
mūsiškius. Bet lietuviška daina 
jam tikrai yra naujiena.

Liuberski, man tik dabar blikste
lėjo, kodėl Tavo dainas tautiečiai 
mėgo nenuduotai, nuoširdžiai. 
Todėl, kad Tu pats nieko nenu- 
duodavai, o buvai kas esi. Stovė
damas choro priekyje, Tu galėjai 
atsigręžti į publiką ir paprašyti ją 
drauge sudainuoti choro užtrauk
simą dainą. Ir visi, kurie buvo 
kuom esą, choro dainos nepaga
dintų.

Senstelėjom mes abu, mielas 
Liuberski. Tu bedainuodamas, aš 
beklausydamas. Ir ne mes vieni. 
Štai, sako, Amerikoj kažin kuris 
filmų gamintojas buvęs paklaustas, 
ar nenorėtų įsukti garsinėn filmon 
mūsų Ciurlionies ansamblį.

—Nežinau, ar bus biznis. Stebė
jau jūsų ansamblį ir jūsų publiką. 
Dainuoja jie gražiai, nėra žodžio. 
Tik jūsų publika savaip reaguoja: 
dažnas klausydamas ima ašaruoti ir 
užmiršta ploti. Man neaišku, kaip 
jūsų dainos patiktų visiems, t.y. 
tiems, kuriems jos nieko nepri
mena . . .

.-Anas amerikietis, matomai, bus 
stebėjęs mūsų kartos žmones. 
Tiems, kurie tėvynės tiek tėra 
matę, kiek kūdikio žvilgsniu pajėgė 
aprėpti ar iš viso jos nespėjo pama
tyti, su lietuviška daina ašaros ne- 
beišspausi. Ypatingai, jei jie bus 
migdomi Faustais ir Trubadūrais, 
pridedant dar naujųjų tėvynių 
liaudies kūrybą, išreiškiamą jazzo 
stūgavimais.

Liuberski 1 Stop mūsų dainos
genocidą!

J. P. Kcdys NEAPYKANTOS UGDYMO MEISTRAI
tikrumo Sovietai neabejojo, bet 
labiau kapitalistinę, čia Kremliui 
pirmą kartą buvo duotas ženklas, 
kad žydai ir komunizmas nėra tas 
pats (ką įkyriai įrodinėjo ir Hit
leris) ir šitą įspėjimą Kremlius 
greitai ir teisingai suprato.

Antras Kremliaus nusivylimas 
žydais įvyko tuomet, kai po II 
Pasaulinio Karo masės žydų ėjo 
beveik nevaržomai pro geležinę 
uždangą (kas kitiems būtų reiškę 
mirtį) į Vakarus, kad, atsidūrę 
kapitalistiniuose kraštuose ir tame 
pačiame Izraelyje, "dirbtų SSSR 
labui,” ir kai su dauguma tų pa
bėgėlių įvyko kitaip. Pamatę tik
rąją laisvę, jie atsisakė duotų MVD 
agentams parašų šnipinėti SSSR 
naudai, ir priešingai—objektyviai 
pradėjo vaizduoti SSSR gyvenimą.

Įsikūrusi Izraelio vaystybė tuo
jau prisisteigė savo atstovybių ir 
konsulatų pačioje Sovietų Rusijoje 
ir jos satelitiniuose kraštuose. Į tas 
atstovybes bei konsulatus pradėjo 
plaukti minios žydų dėl imigraci
jos į Izraelį, nes, vis dar laikydami 
save privilegijuota sovietine klase, 
jie manė galį tai daryti. Tačiau 
MVD agentai kruopščiai tokius 
žydus registravo, įtraukdami tuos 
"emigrantus” į atitinkamą "ata
skaitos sąrašą.”

Šių visų faktų pakako Krem
liaus*' vadams, kad isitikintų, jog 
jų keliai su žydais skiriasi, ir kad 
nuspręstų nebelaikyti toliau žydų 
privilegijuota sovietinio gyvenimo 
kasta.

Štai, kur ir yra tos tikrosios prie
žastys*, dėl ko šiandie žydai pradėjo 
bėgti iš vakarykščio "rojaus” ir 
nepaprastai daug rašyti apie 
terorą. Manau, kad tasai teroras 
prieš sovietinius žydus šiandien 
nėra nė kiek didesnis, kaip jau 
anksčiau vykdytas ir tebevykdomas 
prieš kitas pavergtas tautas. Kitos 
tautos tą terorą jau kenčia ištisus 
dešimtmečius ir jų agonijos šauks
mo mažai kas tesiklauso. Tuo 
tarpu žydų bendruomenė šį 
erškėčių kelią tik dabar pradeda 
eiti ir jai, kaip buvusiai privijegi- 
juotai klasei, jis atrodo pernelyg 
dyglus.

RUSIJOJE AUGA VIDAUS 
NEPASITENKINIMAS

ELTA.—Rusvi solidaristų—NTS 
oficialus organas "Posev”, leidžia
mas Frankfurte, šių metų sausio 11 
d. numeryje paskelbė solidaristų 
tarybos rezoliuciją ir nutarimus 
"dėl kai kurių strateginių laisvini
mo kovos klausimų”. Rezoliuci
joje konstatuojama, kad Rusijoje 
bręsta vidaus nepasitenkinimas ir 
revoliuciniam darbui dina darosi 
palankesnė. Iš to teigimo atliktos 
tokios išvados: revoliuciniam sąjū
džiui reikia turėti savo dispozici
joje masinę, iš tautos gelmių kylan
čią, organizaciją; revoliucinės jėgos 
turi nešti aiškią busimosios Rusi
jos santvarkos programą; svarbiau
sios revoliucinės jėgos turi būti 
pačioje Rusijos teritorijoje, kad 
tuo būdu būtų laiduotas jų nepri
klausymas nuo kitų jėgų.

Tai galvoje turėdama, rusų Soli
daristų Taryba nusprendė:

I. Mesti visas Sąjungos jėgas, 
kad būtų kuo plačiau išnaudota 
revoliucine situacija Rusijoje tuo 
būdu, kad 1) būtų tikslingai orien
tuojamos ir organizuojamos gaiva
lingai pasireiškusios Rusijoje revo
liucinės jėgos, pagrindžiant naują 
sistemą įjungimui i masinę kovą 
atskiri] žmonių ir nedidelių gru
pių, kurių valdžia negalėtų pasiek
ti ir kurie būtų tarp savęs susieti 
tiktai bendrų iš centro išeinančių 
direktyvų, politinės programos ir 
bendro veikimo plano; 2) kad bū
tų paruošti revoliucinio veikimo 
židiniai; 3) kad būtų planingai 
kuriamas revoliucinių taškų bei 
mazgų tinklas visoje krašto terito
rijoje;

II. Panaudoti visas jėgas tam, 
kad būtų revoliuciniam reikalui 
pritraukta laisvojo pasaulio techni
kinė pagalba ir moralinė parama 
visų laisvę mylinčių žmonių.

BRITANCIJOS LIETUVIO informacija Australijos lietuviams
Nuo šių metų pradžios Britani

jos Lietuvis tampa Europos lietu
vių laikraščiu ir išeina padidintas 
—6 puslapių. Prenumeratos kaina 
užjūryje: 6 dol. arba 42 anglų 
šilingai. Leidžia D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos Centro Valdyba su 
Europos Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenėmis. Kiekviena Europos 
PLB-nė turi savo atstovą Leidimo 
Taryboje, kuri rūpinasi laikraščio

Sovietų Rusijoje ir kituose bol
ševikinio šešėlio kraštuose paskuti
niuoju metu yra kurstoma nuo
stabių prasimanymų spaudos ak
cija, nukreipta prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes ir kitas lais
vojo pasaulio dalis. Prieš JAV, 
savaime suprantama, yra nukreip
tos pačios aštriausios propagandi
nio ginklo ašmenys. Be mažiausio 
abejojimo galima teigti, kad pasau
lio spauda dar niekumet neišgy
veno tokios propagandinio pykčio 
aistros, kokia šiandien verčia bol
ševikinių laikraščių puslapiuose. 
Bolševikinių kraštų spaudą šian
die be mažiausios konkurencijos 
galima laikyti prasimanymų meis
tru, prieš kurį nublunka bet- 
kurios demokratinės partijos de
magogija panaudota prieš savo 
konkurentą rinkiminėje kompani
joje.

Neapykantos ir prasimanymų 
akcija prieš JAV vykdoma ne vien 
per spaudą. Naudojamas ir radijas, 
ir teatrai, ir meno parodos, ir visos 
kitos priemonės, kuriomis galima 
pasiekti žmogaus akį ir klausą. 
Iliustracijos dėlei čia pateiksiu 
tekstą vienos “literatūrinės valan
dėlės,” perduotos per. metų rug
sėjo 23 d. per Pragos radijo stotį. 
Bolševikinis Čekoslovakijos radijo 
stoties pranešėjas taip pavaizdavo 
amerikiečių mergaitės gyvenimą 
viename Kalifornijos mieste:—

"Gatvė, kurioje mažoji Betsy 
žaidžia, talkšuoja klanais, at
siradusiais po vakarykščio lie
taus. Tačiau Kalifornijos saulė 
vandens klanus greitai išdžio
vina ir ta pati gatvė netrukus 
bus vėl dulkėta ir užversta šiuk
šlėmis. Tačiau niekas nekreipia 
į tai dėmeiso. Net ir tie, kurie 
naudojasi gyvenimu. Nelaimin
gieji retai teturi progos nueiti į 
bulvarus, kuriuos iš abiejų

JŪREIVIO KELIU AMERIKON
(MŪSŲ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS)

Mūsų Pastogės talkininkas 
Vytautas Glažė, gavęs jūreivio 
darbą viename švedų, laive, 
neperseniausiai pasiekė Jung

tines Amerikos Valstybes, kur 
aplankė savo motinų. Per. 

savaitę jis atsiuntė M. Pastogės 
redaktoriui laišką, kurį infor
macijos dėlei pateikiame savo 
s k a i lyto ja ms.—

rpAPTI jūreiviu galima visiems. 
J- Pirmenybė teikiama jūreiviams 
ir metalo bei motorų darbuose nu
simanantiems amatininkams. Su 
galiojančiu Lietuvos užsienio pasu 
reikia kreiptis tiesiog į laivo kapi
toną, į vyr. inžinierių ar į vyr. lai
vo karininką. Tik jie gali suteikti 
laive darbo. Geriausi išvietintam 
asmeniui laivai yra švedų, norvegų, 
panamiečių ir vokiečių. Laivų at
vykimo datas galima rasti Shipping 
skiltyse dienraščiouse. Kartą priim
tam laivo vadovybės australų įstai
gos jokių kliūčių nedaro dėl Aus
tralijos apleidimo.

Tokiu būdu Australiją apleidau 
per. metų lapkričio 8 d. švedų lai
vu M/S Mirrabuka. šiuo laivu 
Sydnėjų kartu su manim apleido 8 
vengrai, 2 rumunai ir vienas estas.

Brisbanėjc australas uosto darbi
ninkas paklausė vienintelį australą 
mūsų laivo įgulos narį: "How do 
you like this country?” į ką net ir 
šis nesusigaudė, kas atsakyti.

Nesustodami salose, po 18 dienų 
pasiekėme Los Angeles. Mus pati
krino JAV imigracijos valdininkas. 
Jūreiviams, kurie norėjo keisti 
mūsų laivą į kitų kraštų laivus, 
leido pasilikti Amerikoje 29 die
noms. Iš Australijos atvykusiam 
iŠvietintam asmeniui pirmą kartą 
į JAV uostą, amerikietis inspekto
rius nenoriai leidžia keisti laivą, 
motyvuodamas, kad toksai asmuo 
nebenorės apleisti šį kraštą.

Išnaudojęs 7 dienoms duotą lei
dimą pasisvečiuoti šiame krašte, 
grįžau vėl į savo laivą, kuriuo po 
vienos paros pasiekėme San Fran- 
cisko, iš kur, pasikrovę daugiau 
prekių, plaukėme į Kanadą ir sus
tojome Vancuveryje.

reikalais savo krašte. Australijos 
lietuviai, norį sužinoti ką nors ne 
tik apie Britanijos lietuvius, bet 
ir apie Europos lietuvius, geriau
siai tai pasieks, skaitydami Britani
jos Lietuvį, kuris ir toliau lieka 
nepartiniu, nesroviniu laikraščiu. 
Britanijos Lietuvio atstovu Austra
lijoje jau nuo seniai yra Leonas 
Baltrūnas, 295 Hoddle St., Abbots
ford, N.9., Vic.

pusių remia vilos, kuriuose 
gyvena pilkiai apsirengę žmonės 
su savo vaikais, reguliariai lan
kančiais mokyklą ir kinoteatrus 
sekmadieniais. Tuo tarpu Betsy 
ir jos draugės teturi tik vienin
telį malonumą—plukdyti van
dens klanuose medinius lent- 
galėlius, kurie joms pavaizduoja 
plaukiančius garlaivius.

Pro suplyšusius Betsy drabu
žius skverbiasi vėjas ir skylėtose 
jos batuose žlebsi vanduo. 
Tačiau į tokius niekus ji nek
reipia mažiausio dėmesio. Ji 
vien tesidomi, ką valgo liuksu
siniuose pramogų laivuose kelei
viai . . .

Betsy alkana. Pusryčiams ji 
tevalgė vien sriubos. George 
pasiūlo eiti į užmiestį, kur iš 
sunkvežimių verčiami lauk ir 
deginami rinkoje nebesutelpa 
apelsinai. Gal būt, gaus keletą 
jų . . .

Užmiesčio šiukšlyne žmonės 
verčia lauk iš sunkvežimių apel
sinus. Žmogus, kuris stovi pasi
rėmęs į vieną sunkvežimį, ska
tina krovėjus Mirbti sparčiau. 
Jo balsas piktas. Kartas nuo 
karto jis meiliai glosto savo 
šautuvą. Betsy tuo tarpu . . . 
klausia jį, ar negalėtų gauti 
keletą apelsinų. Žmogus šaukia: 
"Atmata, tu! . . .” Kiti vaikai iš
sigandę bėga šalin .,, . Darbi
ninkai pradeda pilti ant apel
sinų žibalą. Betsy nori vieno 
apelsino. Tiktai vieno. Dalį to 
apelsino ji parneš ir savo mo
tinai. Žmogus siekia savo 
šautuvo. Betsy klausia, ar ji ne
galėtų gauti dviejų apelsinų.

Šūviai.
Kur dingo Betsy?
Apelsinų krūvą apgaubia liep

snos. Čia pat greta guli Betsy. 

Vancuveryje gyvenimo standar
tas, atrodo, nedaug kuo tesiskiria 
nuo Amerikos. Už amerikiečių 
dolerį čia kanadiečiai temoka 95 
savuosius centus; toksai doleris vi
sur lengvai pakeičiamas. Prie vo
kiečių kino teatro pasikalbėjau su 
įvairių tautų ateiviais. Iš 20 pak
laustų žmonių nevienas nenusis- 
kundė atvykęs į Kanadą. Pasak 
jų, žiemos metu nėra lengva su dar
bais, tačiau esą galima pragyventi 
iš bedarbio pašalpos, kuri siekian
ti 18 dolerių savaitei.

Sugrįžęs į San Francisko, laivo 
kapitonui ir imigr. inspektoriui 
sutikus ir palinkėtas Švedijos kon-: 
sulato geriausios sėkmės, apleidau 
mane pavėžinusį laivą, Mirrabuką. 
Gavęs leidimą 29 dienoms pasilikti 
Amerikoje, išskubėjau pas savo 
motiną į Los Angeles.

Autobusai iš Frisco į Los Angeles 
veža už 7 dolerius, išvystydami 80 
mylių greitį per valandą.

Los Angeles su garsiuoju Holi
vudo priemiesčiu per 80 paskuti
nių metų išaugo į vieną gražiausių 
ir didžiausių miestų prie Ramiojo 
vandenyno. Juodukai, kurių čia 
yra tūkstančiai, važinėja su puikio
mis mašinomis ir, atrodo, kad jie 
čia yra traktuojami lygiai su baltai
siais. Nemažai sutinkama čia ir 
meksikiečių. Visur girdisi įvairiau
sių svetimų kalbų, taip kad prade
di abejoti, ar iš viso yra angliškai 
kalbančios Amerikos. Prisimenant 
Australijos "talk English” atmos
ferą, tenka pabrėžti, kad Amerika 
yra tikrai laisvės šalis.

Nedarbo čia nėra. Galima gau
ti ir butų.

Lietuvių bendruomenė, apjun
gianti 4 tūkstančius tautiečių, 
energingai reiškiasi lietuvybės iš
laikymo darbe. Į lietuvių parapi
jos pamaldas ar į įvairius parengi
mus didesnė dalis tautiečių atvyk
sta su nuosavomis susisiekimo prie
monėmis. Švenčių metu Dramos 
mėgėjai suvaidino "Malūnininką 
ir Kaminkrėtį”. Žiūrovais perpil
dyta salė skardžiai skambėjo ploji
mais. Po savaitės su dideliu pasise
kimu buvo suruoštas ir vaikučiams 
skirtas vaidinimas. Paprastai, po 
vaidinimų būna užkandžiai, šokiai. 
Vakarai praleidžiami su gera nuo
taika.

Pasak vietos lietuvių, už dolerį 
reikia sunkiai dirbti ir taip pat 
įeikia būti taupiam. Tačiau visi 
lietuviai yra savotiškai patenkinti 
turimomis gyvenimo sąlygomis.

Vytautas Glažė, 
Los Angeles, 
1953 m. sausio mėn.

Dešinioji jos ranka laiko apg- 
niaužusi vieną apelsiną. Kairioji 
ranka ilsisi užkritusi ant jos gal
vos. Pro pajuodusius pirštus 
sunkiasi kraujo lašai.”
Šis nuostabiai sugalvotas senti

mentalus vaizdelis, literatūriškai 
gana efektingas, o be to skaitytas 
gabaus dramos artisto-pranešėjo, 
neabejotinai daug piktų nuosėdų 
gali palikti bolševikinės propagan
dos apstulbinto žmogaus širdyje. 
Panašus bolševikinės propagandos 
pavyzdys akivaizdžiai parodo, kaip 
toli prasimanymų keliais eina bol
ševikiniai komunistai. Tūkstan
čiai lietuvių toje pačioje Kalifor
nijoje kasti ie mato amerikiečių 
gyvenimą, kurį jie dabar turi pro
gos stebėti ne iš diplomatinių pos
tų ar turistinių automobilių, bet ig 
paprasčiausio darbininko akiračio.

Jie puikiai žino, kad tokių Betsy 
ne Kalifornijoje surasi, bet tūkstan
čius panašių tragedijų užtiksi Si
biro ar Kazakstano tremtyse.

J. Kanteikis.

KARTOTEKA
Lietuvių kartotekos sudarymo 

reikalu ne šiandie, ir ne vakar 
pradėta rūpintis. Bet ligšiol nieko 
konkretaus neatlikta. Susidūrus su 
sunkumais1, nebuvo bandyta juos 
įveikti, nebuvo panaudotos naujos 
sėkmingesnės priemonės, kad šis 
darbas būti] buvęs atliktas. O tuo 
tarpu lietuvių kartotekos sudary
mo būtinumas visiems yra aiškus. 
Ne kartą esame pastebėję mūsų 
spaudoje prieštaraujančias žinias 
dėl bendro lietuvių skaičiaus Aus
tralijoje. Neturėdami kartotekos 
ne tik negalime pasakyti, kiek iš 
viso lietuvių gyvena Australijoje, 
bet taip pat negalime sužinoti, 
kiek lietuvių dalyvauja bendruo
meniniame mūsų gyvenime. Ir 
ateities istorikai tikrai pasisges lie
tuvių kartotekos, kai imsis rašyti 
lietuvių tremties istorijos.

Sunkumai dėl lietuvių kartote
kos sudarymo pasireiškia visose 
Australijos vietovėse, o taip pat ir 
Melbourne. Paskutiniajame Mel
bourne Apylinkės susirinkime 
buvęs Valdybos pirmininkas ap
gailestavo ir kartu nusiskundė, kad 
neįstengta sudaryti Melbourno 
lietuvių kartotekos. Minimas pir
mininkas priminė tautiečių abuo
jumą šiam reikalui. Maža kon
statuoti tai. Reikia gerai apsi
dairyti, Pasitenkinant vien kukliu 
pasiaiškinimu, tektų daug kas 
pradėti ir nebaigti.

Valdybos pirmininkas pabrėžė, 
kad rajonų-įgaliotiniai buvo įparei
goti sudaryti jų apylinkėse gy
venančių lietuvių sąrašus. Tačiau 
pastariesiems šis darbas nenusi
sekęs atlikti, nes daugelis tautie
čių atsisaką suteikti apie save 

tokia tautiečių 
nepateisinama.

čių atsisaką 
Žinias. Žinoma, 
laikysena y i a 
Tačiau neturėtume perdaug nus
tebti, nes dalis mūsų tautiečių yra 
visiškai abejingi betkuriam lie
tuviškam darbui. Tad galimas 
daiktas, kad ir-rajonų įgaliotiniams 
teko kaip tik su tokiais tautiečiais 
susidurti.

Daug tautiečių neskaito ir lie
tuviškos spaudos. Tačiau spaudos 
platintojai suranda vis naujų ir 
naujų prenumeratorių, kas pasie
kiama per jų lankstumą, jų mokė
jimą ir sugebėjimą prieiti prie 
žmogaus. Tas pats gali būti ir su 
rajonų įgaliotiniais. Jei pirmą 
kartą ir nepasisekė tautietį įtraukti 
į kartoteką, reikia tai mėginti an
trą ir trečią kartą. Rajonų įgalio
tiniai turėtų būti daugiau ar 
mažiau bendruomenei pažįstami 
asmenys ir jie turėtų mokėti išai
škinti tautiečiams kartotekos su
darymo svarbą. Tada ir visas kar
totekos sudarymo reikalas kitaip 
pajudėtų. Nemaža tautiečių gy- j 
vena tolimuose provincijų užkam- , 
piuose. Ir jų įtraukimas į kartoteką ” 
yra būtinas. Apylinkių Valdybos ’ 
turėtų rasti būdų, kaip su jais 
susisiekti ir kaip juos įtikinti dėl 
reikalo suteikti prašomas žinias. 
Reikėtų panaudoti čia ir spaudą, 
kuri primintų ir paaiškinti] lie- , 
tuvių kartotekos reikalą.

Kaip ir kiekvienam didesniam 
darbui, taip ir kartotekos sudary
mui reikalingas visų tautiečių nuo
širdus bendradarbiavimas. Tokį 
bendradarbiavimą pasieksime tik 
tuomet, kai šiam reikalui talkinin
kausime visi.

J. Rimas.
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AB MES TUKIME SPAUDOS LAISVE? s
Viename Melbourne dienraščio 

šeštadienio laidoj buvo atspaus
dintas profesoriaus Murdoch© at
sakymas į klausimą “Ar įneš tu
rime spaudos laisvę?” Jo teigi
mai apie australiškos spaudos 
laisvę iškelia lygiagretų klausimą— 
O kaip su mūsą lietuviška spauda?

Atsakydamas Į aną paklausimą 
profesorius Murdochas rašo: . . . 
Dalis teigia, kad mūsų spauda toli 
gražu yra ne laisva ir labai liūdna, 
jeigu tai tiesa. Jei mes Australijoj 
ir Naujojoj Zelandijoj neturime 
spaudos laisvės, tai mes- klystame 
vadindami save demokratijomis, ir 
aš rizikavau atsakydamas, kad 
spaudos laisve yra pylimas visų 
mūsų laisvių, pacituodamas Mira
beau: “Visuomenės laisvė priklauso 
nuo spaudos laisvės.” Suvaržyta 
spauda parodo, kad krašto valdžia 
yra totalitarinė, taip, kaip Muso
linio Italijoje, Hitlerio Vokietijoj 
ir dabartinėje Stalino Rusijoje bei 
Tito Jugoslavijoje. Paskutinieji 
du diktatoriai yra labai skirtingi, 
tačiau juodu abu pripažįsta visų 
ne valdžios leidžiamų laikraščių 
užgniaužimą. čia ir glūdi visa 
klausimo mįslė. Ar mūsų laikraš
čiai gali pulti valdžią? Ar leid
žiama opozicijai pareikšti savo 
visišką nuomonę jei ne valdžią 
palaikančiame, tai bent nuosavame 
laikraštyje? Jeigu taip, tai reiškia, 
kad spauda turi visišką laisvę ir 
nuo jos laisvės priklauso visos 
kitos laisvės. Aš suprantu jūsų 
teigimą, kad viena vienintelė 
spaudos laisvė yra ta, kad laik
raščio leidėjas turi pilną laisvę 
nespausdinti tai, ko jis nenori, ir

Communism and the Allies
WITHOUT entering into the 

political details circumstanc- 
ing the Stalin-Hitler conspiracy or 

its material results, it is possible 
to draw several conclusions con
cerning Soviet motives then clearly 
evident but misarbly ignored or 
misunderstood by the Allies. The 
Soviet Union was not averse to

COMMUNISM:
An Upper Class Movement 
rpHE disclosure of certain facts 
A regarding American Commu

nists made by Mr. J. Edgar Hoover 
is interesting. The report reveals 
that Communists are undergoing 
plastic surgery to change their 
faces: but this is nothing, for they 
have a plastic face in any case. The 
most interesting thing is that out 
of 5,395 leading Communists only 
a bare minority is negro—only 411. 
The rest are white people. This 
finding is in accordance w'ith the 
character of Communist parties of 
other countries as well. They rep
resent everywhere an upperclass 
movement. In a study made by 

„the American Senate Subcommit
tee some time ago, a break-up of 
biographical data on 506 leading 
Communists outside the Soviet 
Union reveals that most of them 
do not come from proletarian stock 
but belong to the solid, well-to-do 
bourgeois families. One out of five 
was rich enough to afford univer
sity education; only one out of 
four worked actively on the labour 
front: while one out of three was a 
journalist. The data revealed that 
40 per cent, of them held cabinet 
posts.

The upper-class character of 
Communism is also revealed in 
India. The Communist leaders of 
India are sons, or daughters, or 
wives, or nephews, or cousins of 
landlords, ministers, governors-, 
justices, kulaks and ambassadors. 
Many of these leaders were rich 
enough to afford education abroad. 
The admirers of Russia and China 
who have been very vociferous re
cently are also drawn from the 
same class-. While big professors, 
deans, are turning Communist and 
fellow-travellers, opposition to 
Communism is coming from 
smaller people, ordinary’ lecturers, 
students, peasants, labourers, etc. 
While Communism is an upper- 
class movement, anti-Communism 
is a peoples’ movement. And this 
is only fair. For those who would 
lose the most by Communist con
quest would be the poor people.

From THOUGHT, Delhi. 

kad jis turi laisvę iškreipti ir panau
doti žinias propagandos tikslams. 
Jeigu kas parašytų aštrų straipsnį 
prieš girtuokliavimą, tai “Svaigi
namųjų Gėrimų Pardavinėtojų 
Gazeta" tokio straipsnio nespaus
dins. Taip pat būtų per daug 
reikalauti, kad katalikų žurnalas 
spausdintų straipsnį puolantį 
popiežių. Tačiau būtų galima, 
jeigu būtų norima! Tai 
ir yra svarbiausia. Jūs gal norė
tumėt, kad kiekvienas laikraštis 
būtų priverstas spausdinti viską, ką 
jam parašęs nusiimti; o jei tas 
laikraštis nespausdins arba ig
noruos atsiųstą rašinį tuomet pa
sakysit: “Štai, kiek tėra tos mūsų 
išgirtosios spaudos laisvės! Muilo 
burbulas!” šio krašto laikraščiai 
gali spausdinti betką, ką jiems 
parašai, ir jeigu jie sutinka, atsiž
velgiant į tai, jei tai nėra rafi
nuotas, nepadorus ar šmeižiantis 
rašinys. Kai kas norėtų įvesti ir 
ketvirtą uždraudimą, neleidžiant 
Spausdinti “naujoviškų-revoliu- 
cinių” strąipsnių. Jeigu kada at
sitiks, kad laikraščiams nebus 
leista spausdinti valdžiai nepatin
kančių, atseit, "naujoviškų-revoliu- 
cinių” rašinių, tuomet — sudiev 
spaudos laisvei! Istorija rodo, kad 
minčių laisvė yra sugniuždoma 
tuomet, kada uždraudžiama per
duoti savo galvojimą kitam as
meniui. Jei žmonėms pradedama 
įsakinėti, kad jie galvotų tik tai, 
kas yra nedraudžiama, tai jie tuoj 
praranda savarankišką galvojimo 
galią. Robespierre yra pasakęs, 
kad didžiausias dalykas, kuris 
skiria žmogų nuo gyvulo, yra tai, 
kad žmogus, turėdamas savo min

By MILTON STARK 
aggressive warfare against' much 
smaller and entirely peaceable 
neighbours; the Soviet Union was 
likewise amenable in order to fur
ther its own aims of conquest; in 
occupying and annexing the Bal
tic States the Soviet Union demon
strated arrogant disregard of treaty 
and territorial boundary; the 
Soviet Union multi-facetckl dup
licity was manifest in the mock 
elections that were staged in 
Lithuania, Latvia, and Esto
nia, elections designed to gull 
the world into thinking that free, 
non-Russian countries voluntarily 
resigned their national and ter
ritorial existence to Soviet Com
munism.

All these facts were known to 
the Allies when they accepted the 
Soviet Union as partisan in the 
field against Germany.

Perhaps they acted in the in
terest of the more impending crisis, 
but afterwards, when the Hitlerites 
were put to flight, they allowed 
the Soviet Union to entrench it
self in the positions formerly held 
by Germany. That was a blunder 
of the first magnitude and for 
which the whole world now suf
fers. Indeed, the naivete of die 
Allies in ceding the Soviet Union 
a portion of German territory to
gether with joint control of the 
capital city of Berlin was im
mense. One of the more absurd con
sequences of that act of munifi- 
cient generosity was the Berlin Air
lift, an ingenious solution to a 
problem diat should not have exist
ed in the first place, and an ad
mirable example of doing things 
the hard way.

While Russian militarists—them
selves guilty of the most heinous 

‘ war atrocities—sat on the panel of 
justice and right at the Nuremberg 
trials- and while such brazen Com
munist spouts as Molotov, Vishin- 
sky, et al blasphemed in the inter
ests of “world peace” at the United 
Nations roundtable. Communist 
agents stealthily went about in
filtrating distant parts of . the 
world, there setting up the mach
inery of war, hatred and revolu
tion. Czechoslovakia fell, China 
disappeared. Religious leaders 
were persecuted in a dozen Red- 
ruled countries’, American officials 
were summarily arrested, impris
oned, and American property was 
seized. What does all this mean?

What are some more significant 
conclusions to be drawn from this 
seemingly endless parade of abuse 
and lawlessness so confidently prac
ticed by the Communists and so

helplessly commented on by the 
Allies? One, Soviet Communism is 
a vital, dynamic force with its 
ends clearly in view; two, Soviet 
Communism is a fixed system, at 
once practical and efficient, and 
as such proceeds with methodical 
care, uphampered by sentiment or 
moral doubt; three, Soviet Com
munism is a tightly organised dic
tatorship wherein vascillation or 
differences cannot exist: four, So
viet Communism has the strength 
of its convictions and the means 
and versatility to put them into 
effect.

in contrast stand the Allies, im
perfect in their understanding of 
die true nature of Communism, 
weak in their loose union, unde
cided in matters pertaining to 
their common future and the fu
ture of the world, ungoverned by 
a driving principle, passive and 
defensive in the face of a power 
that must be checked by physical 
force and material determination.

With the outbreak of the 
Korean war the picture seemed to 
shift, and the Allies appeared to 
have at last realised the true pur
port of Communist intentions 
abroad. The repercussions were 
felt even in the remoteness of the 
United Nations, where the Com
munist bloc's nose was tweaked on 
occasion — a most modest reprisal 
for the years- of Communist brow
beating and insolence swallowed 
by that august body. On the en
trance of the Allies into the con
flict, the readiest conclusion of 
most people was that they were 
in truth going to cry halt to the 
agressor and defeat him in pitch
ed battle. However, after a pro
tracted see-saw campaign, when a 
certain imaginary centre line was 
reached between the free world 
and Communism, the Allies stop
ped dead in their tracks and pro
ceeded bargaining with the enemy 
—and at a place designated by that 
same enemy. The fruits of these 
bickerings and bargainings are 
well-known to every literate citi
zen. In their sum total those fruits 
are nil and will remain so until 
such a time as the Allies compre
hend the futility of interesting the 
Communists in peace. Are they 
blind to the fact that Communist 
assurances arc and always have 
been products of the moment, fic
tions of expedience? Furthermore, 
if the Allies did not engage in the 
Korean war in order to win a de
cisive victory, what did they have 
in mind? What do they have in 
mind for the future?

čių laisvę, turi laisvę tas mintis 
perduoti ir kitam asmeniui.”

Taigi, o kaip su mūsų lietuviš
kąją spauda? Ar ir mes turime 
laisvę ir galime pulti savo VLIKą? 
Ar turime teisę savoje spaudoje 
pareikšti prieštaraujančias, naujai 
revoliucines mintis bei diskutuoti 
specifinius klausimus? Gal ir 
galime, bet, būdami ne savoje 
žemėje ir galėdami turėti savąją 
spaudą, visgi esame varžomi kai 
kurių įstatymų, žodinių perspė
jimų ir, nelaimingiausia, turime 
atsivežę kažkokios baimės, kuri 
liepia “dėl šventos ramybės” nelie
sti naujų klausimų, nes jie gali 
būti vieno kito klaidingai suprasti 
arba visai nesuprasti . . . Mes patys 
žudome spaudos laisvę, nes, dis
kutuojant kokies nors naujos 
gimusios partijos gaireles, už ne
patikusį žodį ar sakinį puolame 
ne rašinį, bet autoriaus asmenį, o 
“viršūnės” tokį autorių apšaukia 
kiršintoju, ramybės ardytoju, 
nihilistu ir pan. Arba vėl, laikraš
čiai, bijodami prarasti garsesnio 
asmens ar profesoriaus bendradar
biavimą, spausdina ištisus pus
lapius jų parašytų net ir nesą
monių, o tų nesąmonių “taisy
tojus” — puolėjus nugrūda į 
ledakcijos krepšį. O daro taip 
tik todėl, kad išsaugotų “šven
tąją ramybę,” o tuo pačiu lyg 
ir įsakinėja galvoti taip, kaip yra 
pasakyta, arba kas leistina galvoti. 
Jei to nebūtų, tai mūsų “žurnali
stai” nebėgiotų po užsieninius 
lietuviškus laikraščius prašydami 
kampelio pasisakymui . . .

Vac. Tamošaitis.
Melbournas.

THIS book is in several respects 
unique in the voluminous 

Į literature on contemporary Russia, 
i Its author, a scientist of Austrian 
origin, and member of the Com
munist Party, was arrested during 
the Great Purge of 1937. He was 
charged w-ith having recruited a 
gang of Nazi terrorists to assassi
nate Stalin and Voroshilov during 
a hunting trip in the Caucasus, and 
to blow up the main industrial 
plants of the Ukrainian capital in 
the event of war; confessed to all 
these remarkable crimes, and lived 

1 to tell the tale.
It is a tale which brings closer 

to the reader than any published 
before, the inner mechanism of the 
most extraordinary’ terror regime 
in human history. It describes 
from first-hand experience how,, in 
the so-called “Political Isolators” 
or “Inner Prisons” of Soviet 
Russia, men are prepared by spe
cial methods to confess in public 
to imaginary crimes. The part 
allocated to the author was that of 
an accomplice of Nikolas Bukhar
in, former member of the Polit
buro, former President of the Com
munist International. He was to 
testify that, as a member of the 
"Bukharinite Bloc,” he had been 
instructed to kill Stalin, blow up 
the Kharkov plants, and so forth. 
He proved unfit for the part, and 
the producers dropped him quiet
ly out of the cast.

The book ends when Alex 
Weissberg, together with a batch 
of other German and Austrian 
Communitss, Socialists and anti
Nazi refugees, was handed over by 
the G.P.U. to the Gestapo. This 
act of unfathomable baseness was 
one of the consequences, and at 
the same time the ignominious 
symbol, of the Stalin-Hitler pact. 
How he survived the further or
deals of Gestapo treatment, and 
the part which he later played in 
the Polish Underground Move
ment, would, and I hope will, fill 
the pages of a further book.

During his three years in Soviet 
detention, Weissberg went through 
all the various phases of prison re
gime: solitary confinement, “politi
cal isolator," punishment cell, mass 
detention cell — and even the 
"luxury” cell in the Butirka where 
prisoners were served ham and 
eggs for breakfast to fatten them 
up before delivery to the Gestapo 
so that they would give a favour- 

! able impression of the amenities of 
i the Soviet penitentiary regime. 
' The dramatic climax of his per-

LIFE EXPECTANCY
GROWING LONGER

THE U.S. Census Bureau esti
mates that America’s popula

tion has passed the 158 million 
mark—an increase of 7,300.000 in 
two years. The increase is credited 

i to the steadily rising birth rate (a 
I baby is born in the U.S. evry 13 
seconds) and to the fact that the 
average life expectancy of both 
men and women is constantly 
growing longer. In 1880, in the 
U.S., for instance, it was 34. To
day it's close on 69.

This increased "staying power” 
of older people has formed a large 
segment of healthful, energetic 

' men and women in their 60,s and 
I 70's retired from their jobs, living 
! on pensions or federal old-age be
nefits—and with time on their 
hands. Health records show that 
elderly men and women live long
er, happier lives with less needs 
for doctor’s visits, if they have 
something constructive to ' do to 

| fill in their leisure hours. There- 
i fore, many communities have or
ganized programmes to interest re
tired persons and help them re
tain their feelings of uscfullness.

Clubs, workshops, vocational 
classes, employment bureaus for 
those who want part-time jobs, and 
all types of recreation groups are 
available for the man or woman 
over 65. Churches schools, labour 
unions, private social agencies and 
federal and city welfare groups co
operate to make these programmes 
possible, all agreed on the prin
ciple that “the secret of life is 
useful activity—whether you’re 25 
—or 75.

Many of the older people who 
"retire” from former, life long 
jobs, find new careers in other 
fields. "Grandma” Moses, now 
92, who earned fame and a mod

sonal story is reached in Chapters 
Vi I and VIII, “The Conveyor” 
and “'I he Confession.” After seven 
days and seven nights of continu
ous interrogation by three alter
nating examining magistrates, only 
interrupted twice a day for a few 
minutes, he broke down and sign
ed his confession. Twenty-four 
hours later he withdrew it., He 
was again put on the “conveyor”— 
the technical name under which 
the method of non-stop interroga
tion with deprivation of sleep is 
known—and after four days and 
nights, signed another confession. 
He withdrew it and was put on the 
“conveyor” a third time; but this 
time only for twenty-four hours. 
.After this his torturers realised 
that they were faced with a kind 
of human jack-in-the-box( whose 
springs they could strain but not 
break. They gave him up as a 
hopeless case and from then on 
they left him more or less alone.

Stronger men than Weissberg— 
old revolutionaries, partisan com
manders, men who had risked their 
lives a dozen times—had capitulat
ed under the same type of ordeal. 
The fact that Weissberg was able 
to hold out is due to a rare con
currence of circumstances. Some of 
these were external. His Austrian 
passport assured him a minimum 
of special consideration. The inter
vention of leading physicists like 
Einstein and Joliot-Curie on his 
behalf was an additional factor. 
Finally, the Soviet-Nazi mutual ex
tradition agreement got him out 
of the country, which otherwise he 
would never have been allowed to 
leave.

This is a rambling, sprawling, 
spouting, whale of a book. The 
organisation of the material is, 
from the craftman’s point of view, 
atrocious. The narrative is inter
rupted by lengthy excusions into 
the past or future; at the most 
dramatic moment the author goes 
off on a dissertation of the Buk- 
harinite Opposition’s attitude to 
the Soviet rationing system. And 
yet the reader will find that in 
spite of these rambling disgres- 
sions, or perhaps because of them, 
the book will grow on his steadily, j 
entrance him more and more, and 
slowly earn' him off his feet like a 
great muddy stream, until he fin
ally realises that he has become an 
eye-witness to a great saga of our 
time. For the Great Purge, with 
its round ten million victims, was 
more than an episode in a dicta
torial regime. It was a catastrophe 

est "fortune when she began oil 
painting at the age of 76, is a good 
example. Dr. Lillian Martin, who 
died at 92 founded an Old Age 
Counseling Service in San Fran
cisco, California, in 1916, when she 
herself was 65. Dr. Martin learn
ed to drive an automobile when 
she was 75—and travelled over 
three continents in her 80’s. 
Martha Doan, of Westfield, In
diana, 79, no longer works as a 
chemist, but she leads a busy life 
as an active member of three scien
tific and two education societies.

1 And a widow in New York City, 
I who turned to volunteer hospital 
! work when her husband died, is 
now administrator of the hospital— 
at the age of 97. She is Mrs. Cath
arine McParlan, an alert, bright
eyed woman who starts her day 
at 6 a.m. by attending Mass and 
ends it by telling bed-time stories 
to young patients.

Many old-timers find their 
"elixir of youth” in hobbies which 

I range from leatherwork to har-1 
monica plaving—and sometimes’ 
lead to profitable new businesses 
for the elderly men and women 
who pursue them. For example, 
when Dudley Peabody, of Port
land, Oregon, decided to retire 
from business, he and his wife 
found that inactivity can be very 
boring. So they started attending 
a weaving class as a hobby. They 
became enormously interested in 
working out new patterns and 
loom techniques, and now, 14 years 
later, they are known across the 
country for their beautiful, origi
nal hand-woven fabrics.

Older people also like to give 
their services to others—and com
munities which recognise this have 
a ready source of faithful volun-

like the Black Death, a witches’ 
sabbath of human reasons, and the 
first full-sized example of the 
hitherto inconceivable ravages 
which modern despotism is capable 
of inflicting on the bodies and 
souls of its subjects.

Anti yet this is not a book of 
horrors. It is—and this is perhaps 
the most remarkable thing about 
it—not even depressing to read. 
Partly this is due to the author’s 
courage and unquenchable opti
mism which gradually infects the 
reader: partly to the cavalcade of 
colourful characters which march 
through the ceils, each with a more 
fantastic story than the other, all 
described with a mastery rare in a 
first book. Some of these—like the 
provocateur Rozhansky or the 
anarchist Eisenberg—are unfor
gettable portraits which could find 
an honourable place in the great 
works of literature. Taken to
gether. they add up to something 
out of the Arabian Nights. All of 
them seem to accept their fate with 
truly Russian resignation; nobody 
seems to care particularly what is 
going to happen to him; they 
curse, quarrel and argue in this 
exotic inferno which, through the 
author’s jovial eyes, seems at times 
quite a cosy place to live in. It is 
an astounding contrast to the high- 
pitched tone customary in books 
on prisons and concentration 
camps.

Another exceptional feature of 
this book is the combination of 
broad narrative gusto with pene
trating scientific analysis — two 
qualities which are rarely found 
together. The author’s methodo
logical approach is derived from 
his training in the exact sciences 
and in political economy. The 
deductions- at which he arrives in 
observing events around him are 
lucid and ingenious; they add up 
to a fairly complete blueprint of 
the machinery of the Russian Ter
ror. Particularly striking is the 
system of computation by which 
Weissberg arrived at his estimate 
of the number of people arrested 
during the purge. It is a minor 
triumph of scientific method that, 
independently from Weissberg, 
two professors imprisoned during 
the purge arrived by the same 
method of calculatibn at the same 
approximate result.

(Condensed from a Preface by 
the well-known writer to the book 
of his old friend.)

Socialist Realism
The following anecdote is re

ported circulating in Prague:
"THE NEW Czechoslovak commercial 

A attache was received by Stalin, who 
was curious to know if he liked Moscow.

" ’Very much,’ the attache said. 'It is 
a beautiful city. The only thing I miss 
is a villa, like the one I had in Prague, 
with a garden where my children could 
play. Here in Moscow I live on the 
tenth floor of a skyscraper, and there is 
no place for the children to play.’

"Upon hearing this Stajin called in his 
first secretary and ordered a garden villa 
built within six weeks on Reti Square for 
the Czech attache. The attache thanked 
Stalin profusely.

“A few weeks later, the attache strolled, 
over to Red Square to see how his villa 
was coming along. There was no sign 
of construction work anywhere. A few 
more weeks went by, and again he stroll
ed over to Red Square, and still there 
was nothing. After a year he gave up 
looking for his villa on Red Square, but 
when, at another reception, Stalin in
quired how the attache liked Moscow 
now that he had a villa with a garden 
on Red Square, the attache tolei the 
Marshal that construction had not even 
been started yet and that he was still 
living on the tenth floor of a skyscraper.-

"Once more Stalin called in his first 
secretary, but this time he asked for a 
newspaper. He opened the paper and 
pointer! to a picture of a beautiful villa 
on Reti Square, with the attache on the 
doorstep and his children playing in the 
garden. The caption read: 'This is how 
the Czechoslovak attache lives in Mos
cow.’

" 'You Czechs are strange people,’ Sta
lin said to the attache. 'You meditate 
and dream instead of reading the news
papers’."

teers to visit the'sick, to sew and 
knit for the Red Cross, and to fur
nish leadership for neighbourhood 
projects.

lii short, modern science has 
made it possible for mankind “re
live longer than ever before in - 
history. Modern social welfare 
agencies see to it that these citi
zens enjoy full and happy lives to 
the end of their days.—W.A.N.
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būtij leidžiama 
tai jis turėtų leisti 
ir raudoniesiems

Padėka
Krašto Valdyba,

MŪSŲ PASTOGE 1953 m. vasario į į:? '
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PRAŠYMUS 1953/54 MOKSLO METAMS

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

35-tosios Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo sukaktuvės 
bus minimos pamaldomis St. 
Benedict’s bažnyčioje (Broadway) 
11 vai. ir iškilmingu aktu tuoj pat 
po pamaldų tos pačios bažnyčios 
parapijos salėje. Laukiamas gau
sus tautiečių dalyvavimas.
ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

VLIKo SVEIKINIMAI ALB KR. 
VALDYBAI

Sy dn ė jus.—VLIKo pirminin
kas pralotas M. Krupavičius padė
kojo ALB Krašto Valdybai už 
šventinius sveikinimus bei linkėji
mus, ta pačia proga pasveikinda
mas ir ALB K. Valdybą ir palinkė
damas sėkmingo darbo kovoje už 
Lietuvos laisvę ir lietuvybės išlai
kymą. Taip pat pasveikino ir pa
linkėjo ir Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas K. Zaikauskas ir.PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos pirmi
ninkas P. Zunde. ALB Krašto 
Valdybą bei jos pirmininką pasvei
kino praėjusių švenčių proga ir 
visa eilė organizacijų bei paskirų 
asmenų.—jv.

APYLINKĖS VALDYBOJE — 
NAUJOS JĖGOS

M e l b o u r n a s. — Sausio 11 d. 
vietos Apylinkės vsiuotiname susi
rinkime buvo išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba. Išrinktoji nauja 
Valdyba taip pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas—Adomas Vingis, 
vicepirmininkas — Viktoras Baltu
tis, sekretorius—Alfonsas Viliūnas, 
iždininkas—Vladas Bosikis ir Vai-, 
dybos narys — Vytautas Didelis. 
Stiprių pajėgų naujajai ALB Mel- 
bourno Apylinkės Valdybai palin- 
kėtina kuo gražiausios veiklos.—jv.

DEMOKRATINĖ POLICIJOS 
. LOGIKA

B risb an ė.—Kaip praneša vie
tos australų "Truth”, Queenslando 
Policijos Departamentas uždraudė 
baltgudžių organizacijai pasirodyti 
viešose eitynėse su plakatais, nu
kreiptais prieš Staliną ir komunis
tus. Policijos Departamentas tai 
uždraudė motyvuodamas tuo, kad 
jei tai 
džiams, 
struoti 
lams.

baltgu- 
demon-
austra-

Laisvosios Europos Tremties 
Universiteto Priėmimo Komisija 
Paryžiuje kreipėsi į Europos Lietu
vių Studentų Sąjungą, prašydama 
painformuoti lietuvius studentus 
apie prašymų įteikimo tvarką sti
pendijoms gauti Laisvosios Euro
pos Kolegijoje ir kitose aukštosiose 
mokyklose 1953/54 mokslo me
tams.

Teisę gauti stipendiją turi kiek
vienas lietuvis studentas ar abitu
rientas, gimęs po 1922 m. gruodžio 
31 d. ir turįs brandos atestatą ar jo 
pakaitalą. Stipendija yra pakan
kama padengti mokslo mokesčio 
išlaidoms bei pragyvenimo (buto 
ir valgio) išlaidoms.

M. LIETUVOS BIČIULIAI 
ADELAIDĖJE

A d e l a i d ė.—Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Adelaidės 
Skyriaus Valdybą sudaro šie tautie
čiai: pirmininkas V. Zaikauskas, 
vicepirmininkas B. Lukavieius, 
švietimo ir kultūros vadovė P. Kal- 
vaitienė, sekretorius M. Pareigis ir 
iždininkas E. Kudžius. Praneša
ma, kad Valdybos adresas yra: M. 
Pareigis, 2 Hartley Road, Flinders 
Park, S.A.

įvertin

GRAŽIAI PAMINĖTAS 30 
METU KLAIPĖDOS KRAŠTO 
PRISIJUNGIMAS
Adelaide .—Sausio 25 

Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau
gijos Adelaidės Skyriaus Valdyba 
sufuošė Exselsior salėje Klaipėdos 
Krašto prisijungimo paminė
jimą. Nors tuo metu ir siautė sub- 
tropikinis- karštis, bet į minėjimą 
susirinko arti 200 asmenų, kurių 
tarpe buvo matomi nematyti 
veidai. D. Oldham paskambinus 
Australijos ir Klaipėdos Krašto 
himnus, minėjimą atidarė 
M.L.B.D-Jos pirmininkas V. Zai
kauskas ir, pasiūlęs pagerbti miru
sius už Lietuvos ir Klaipėdos 
Krašto laisvę, pakvietė p. Reinkę 
paskaityti tai dienai pritaikintą 
paskaitą. Po turiningos ir visus 
stipriai lietuviškai nuteikusios pas
kaitos buvo koncertinė dalis. Mūsų 
solistai E. Rfikštelienč ir P. 
Rūtenis padainuotomis mūsų liau
dies dainomis ^parodė gražią tėvy
nės meilę savam kraštui. E. Ruk- 
štelienė ir P. Rūtenis yra geri lie
tuviškos dainos interpretatoriai ir 
jų programos parinkimas buvo 
labai vykęs. Naujiena Adelaidės 
lietuviams buvo, kai abu solistai 
padainavo ir duetą sudainuodami 
“Sėdžiu prie langelio” ir “Giedu 
giesmelę”. Norėtųsi, kad tokie due
tai pas mus dažniau pasikartotų. 
Likome nustebinti, kai išgirdome 
lietuvių bičiulę Dorothy Oldham 
skambinančią Čiurlionį ir Mozartą. 
Tikras džiaugsmas, kada svetim
taučių tarpe atsiranda asmenų, 
kurie pamėgsta lietuvišką dainą ir 
drauge su mūsų mielais solistais 
išpildė tai su įsijautimu ir muzi
kine meile. Adelaidės teatro studi
jos dalyvis Kučinskas labai gerai 
padekįąmavo Prosčiūnaitės “Vėjai 
iš rytų.” Ačiū jiems.

Kiek teko nugirsti, M.L.B.D.-jos 
Adelaidės Skyriaus Valdyba žada 
išlyginti Mažosios Lietuvos ir 
Didž. Lietuvos nesklandumus ir 
vadintis tiesiog Lietuvos Bičiulių 
D-ja.

PIRMAS PRENUMERATORIUS 
1954 METAMS

S y d n č j u s. — Per. trečiadienį 
Mūsų Pastogės Redakcijoje apsi
lankė Algirdas Blažinskas su savo 
tėvu ir užsiprenumeravo Mūsų 
Pastogę ne tik 1953 metams bet ir 
ištisiems 1954 metams, šalia to dar 
paaukodamas mūsų laikraščio rei
kalams £1.0.0. Algirdas Blažinskas 
dirba Snowy River Cooma įstai
goje raštinės darbą, o jo tėvas— 
prie gręžimo darbų kalnuose. 
Snowy River darbovietėje abu p.p. 
Blažinskai dirba jau trečius metus 
ir šalia gerų sutaupą yra įsigiję 
Buicko mašiną. Dar kokius metus 
Snowy River darbovietėje padirbė
ję ir padidinę gražias savo sutau
pąs, p.p. Blažinskai planuoja Syd
nejaus apylinkėse įsigyti didesnį 
ūkį.

PADĖKA
ALB Krašto Valdyba, įvertin

dama ALB Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1952.12.29-31, proga Ade
laidės lietuvių visuomenės įvykdy
tus parengimus, parodytą tikrai 
nuoširdų priėmimą atvykusių at
stovų ir tikrai lietuvišką vaišingu
mą ir turėdama galvoje, kad tas 
įdėtas darbas tikrai prisidėjo ir 
prie bendros suvažiavimo nuotai
kos, reiškia gilią padėką ALB Ade
laidės Apylinkės pirmininkui J. 
Lapšiui ir visiems aktyviai jį rė- 
musiems betkuriame darbe.

ALB Krašto Valdyba.

J. Kalvaitis.

Padėka
ALB Krašto Valdyba reiškia gi

lią padėką organizacijų vadovy
bėms ir pavieniams asmenims, svei
kinusiems ją Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų 1953 M. progomis.

ALB Krašto Valdyba.
Melburniečiams

Vasario Šešioliktosios minėjimas 
Melbourne įvyks vasario 15 d.:

11,30 vai. Pamaldos St. Johns 
bažnyčioje, East Melbourne;

1 vai. p. p. Iškilmingas aktas 
tos pačios bažnyčios didžiojoje 
salėje.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba.

ALB 
dama lietuvių skautų dalyvavimo 
1952.12.29—1953.1.9. Pan ■ Pacific 
Jamboree reikšmę, dalyvavusiems 
toje tarptautinėje stovykloje skau
tams, jų tėvams, leidusiems jiems 
dalyvauti bei prisidėjusiems ir ne
mažomis išlaidomis, dalyvavusiųjų 
skautų vadams — vietininkui A. 
Pinkui ir adj. A. Bučinskui ir vi
siems tautiečiams, prisidėjusiems 
darbu prie šio dalyvavimo ar su
teikusiems mūsų skautams para
mos, pareiškia gilią padėką.

ALB Krašto Valdyba.

VASARIO 16-TOS PAMALDOS
Vasario 15 d. Nepriklausomybės 

Šventės proga bus pamaldos už 
Tėvynę. Pamaldos bus laikdmos 
11 vai. St. Benedict’s bažnyčioje, 
Broadway (antras tramvajaus sus
tojimas nuo Centrinės gelež, sto
ties) . Prieš pamaldas nuo 10 vai. 
bus klausoma išpažinčių. Tą sek
madienį bus tik tos vienos pamal
dos lietuviams; Bankstowne lietu
viškų pamaldų nebus.

Kun. P. Butkus.

PASKAITĄ
Vasario 8 d., sekmadienį, tuojau 

po lietuviškų pamaldų, Camper- 
downo parapijos salėje įvyksta L.K. 
Fondo Sydnejaus Skyriaus paskaita

literatūra. Prelegentas — 
rašytojas V. Kazokas. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti.

Nauja draugininke
Nuo š.m. vasario 1 d. Sydnejaus 

skaučių “Šatrijos Raganos” Drau
govės draugininke vyr. sklt. Pa
jauta Daukutė iš pareigų pasi
traukė. Nuo tos pačios dienos 
draugininke paskirta vyr. skit. Leo
nida Žalienė, gyv. Lot 83, McMil
lan Street, North Bankstown.

P.L.S.S. Skaučių Seserijos, 
Australijos Rajono Vadeivč.

Sydnejaus skautėms
Pranešu, kad vasario 8 d. 10 vai. 

Camperdowne įvyksta "Šatrijos 
Raganos” Draugovės sueiga. Taip 
pat kviečiamos visos buvusios bei 
norinčios į Draugovę įstoti skautės.

Draugininke.
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KAIMYNAI NAUJOJOJE 
ZELANDIJOJE

• ALB Weliingtono Seniūnija 
persiorganizavo į Apylinkę. Valdy- 
bon išrinkti: pirmin. G. Balčiūnas, 
sekr. M. Pakalniškis ir iždin. P. 
Naruševičius.

• P. Slikienes iniciatyva weling- 
toniškiai kiekvieną sekmadienį lan
ko sunkiai sergantį tautietį Kerpę, 
kuriam toksai tautiečių atidumas 
suteikia daug jėgų kovoje su liga. 
Tikimasi, kad ligonis netrukus 
apleis ligoninę.

• VVelingtoniškiai: Balčiūnas, 
Naruševičius ir Pakalniškis įsigijo 
automobilius ir švenčių metu lan
kėsi daugelyje lietuvių gyvenamų 
vietovių. Beržinskieng, Čiurlionis, 
Naruševičius, Ramutčnas, Šerėnas 
ir Šlikas jau yra įsigiję nuosavus 
namus. Visų welingtoniškių lietu
vių sugyvenimas yra labai geras; 
vieni kitiems teikia paskolas ir 
šiaip padeda.

• Palmerstone tautietį Petrėną 
ištiko skaudi nelaimė—darbo metu 
jis neteko trijų dešiniosios rankos 
pirštu. Šiuo metu guli ligoninėje.

\ N.Z.L.

LRK VEIKĖJAMS
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

Vyr. Valdyba maloniai prašo se
nuosius LRK veikėjus ir šiaip šio 
darbo talkininkus skubiai pranešti 
savo adresus LRK Vyr. Valdybai 
tokiu adresu:

V. Gailius,
Lederstr. 94,
(14b) REUTLINGEN, 
Germany.

Mažosios Lietuvos Bičiuliams 
Melbourne

Vasario 8 d., tuoj po lietuvių 
pamaldų, bibliotekos patalpose 
šaukiamas visuotinis Mažosios Lie
tuvos Bičiulių D-jos Melbourne 
Skyriaus susirinkimas. Progra
moje: 1) Valdybos pranešimas ir 
Skyriaus Valdybos rinkimai; 2) 
30 m. Klaipėdos sukilimo minėji
mas. Kalbės dr. V. Didžys ir A. 
Krausas. Kviečiami nariai ir pri
jaučiantieji dalyvauti.

Valdyba.
LIETUVIŠKOS KNYGOS

MEDINIS ARKLYS. Eric Williams. Verte Br. Aušrotas.
Kaina £0 18 0

£0 18 0
£1 0 0
£1 2 6
£« 18 0
£0 8 0
£0 18 0
£1 2 6
£1 2 G
£0 12 6
£0 18 0
£0 10 0
£0 12 6
£0 8 0
£0 8 0
£0 2 6
£0 2 6
£0 2 6

per Leoną

GINTARINIAI VARTAI. Nelė Mazalaitė ..................
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas .........................
■PARTIZANAI UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS. Daumantas 
VARPAI SKAMBA. Stasys Būdavus .................................
NERAMU BUVO LAISVĖS ALĖJOJ. B. Daubaras ......
TOLIMIEJI KVADRATAI. /. Grismanauskas ..............
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė dr. Balys ..................
AUKSO KIRVIS. Pasakos. Parengė J. Švaistas ..............
ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI. Aloizas Baronas. Novelės ......
IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. Dr. Pr. .Gaidamavičius ..........
VILTRAKIŲ VAIKAI. Bale Vaivorytė .............................
TĖVŲ PASAKOS. A. Giedrius ............................................
KARTUVĖS. Jonas Gailius ................................................
CIRKSAS SIAUBE. M. Vaitkus ........................................
SVAJŪNAS. P. Enskaičio legendos .....................................
IŠDAVIMAS. B. Gražulis. Pasakojimai .........................
PASKENDUSI VASARA. A. M. Katiliškis. Pasakojimai

Prisiuntus pinigus, čia minimas knygas galima įsigyti į 
Baltrūną, 295 Hoddle Street, Abbotsford, Vic. Taip pat priimami 
užsakymai betkuriai naujai išleistai lietuviškai knygai.

D. Matulaitytei
Krašto Valdybos raštinėje yra 

laiškas. Kreiptis: Mr. J. Vaičaitis, 
82 Flinders Street, Darlinghurst, 
N.S.W.

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

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

Užeikite apžiūrėti puikių mūsų našinų! Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame nauja
kuriams ateiviams! Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Rašykite mums laiškus, prašydami smulkesnių informacijų. Skambinkte mums Tel. MA 2298. 
Pigios, ekonomiškos ir visais atžvilgiais puikios mažai tevartotos auto mašinos perkamos tik pas

FAYS, 59 William Street, Sydney

Maždaug 4/5 stipendijų bus ski
riamos LE Kolegijoje Strasburge, 
kur studentai Strasburgo un-te 
galės studijuoti šiuose fakultetuo
se: teisės, humanitarinių mokslų, 
medicinos, farmacijos, gamtos 
mokslų ir teologijos. Jie ten savo 
gimtąją kalba klausys ir specialų 
istorijos bei krašto kultųros kursų. 
1 /5 stipendijų bus skiriamos kitose 
aukštosiose mokyklose studijoms, 
kurių kuntai Strasburgo un-tc ne
skaitomi.

Laisvosios Europos Tremties un- 
tas numato jau 1953/54 mokslo 
metams atidaryti antrąją Laisvo
sios Europos Kolegiją, kurioje pas
kaitos vyks vokiečių k. Kolegija 
buš įsteigta kurioje nors vokiškai 
kalbančioje šalyje. Studentai, ku
rie nepakankamai moka prancūziš
kai, maždaug nuo 1953 m. rugpifl- 
čio 1 d. turės kalbos mokytis LE 
Kolegijoje Strasburge.

Laisvosios Europos Kolegija yra 
Strasburgo priemiesty, Robertsau 
pilyje (vadinamoj ir "de Pour- 
tales”), apie 6 km nuo miesto cen
tro. Studentus į un-tą ir iš jo ve
žios autokarai. Studentams kolegi
joje yra sudarytos studijų darbui 
geros sąlygos; be kitko,’ savo kam
bariuose studentai turi darbo sta
lus. Valgoma bendrai dideliame 
valgomajame, kuris prilygsta ge- 
riausiems prancūzų bendrabu- 
eiams. Studentai, kurie stipendi
jas gaus ne kolegijoje, apie savo 
studijų eigą turės informuoti Lais
vosios Europos un-to vadovybę.

Paskutinis terminas prašymams 
stipendijoms gauti yra 1953 m. 
balandžio 1 d. Kandidatai prašy
mus turi rašyti asmeniškai (be 
jokių kitų dokumentų, kurių bus 
pareikalauta vėliau) prancūzų, 
anglų ar vokiečių kalbomis šiuo 
adresu: L’Association du COL
LEGE DE L' EUROPE LIBRE 7, 
rue de la Paix, Paris 2«, France. 
Savo prašymuose kandidatai turi 
pažymėti, ar jie nori studijuoti 
vokiečių ar prancūzų kalba.

Europos Lietuvių Studentų S-ga 
prašo studentus, kurie duos prašy
mus stipendijoms gauti, jų nuora
šus atsiųsti S-gai, kad būtų galima

apie kandidatus informuoti Ląij* 4 
vosios Europos Kolegijos lietuvių® 
studentų globėją prof. dr. J. GrM? 
nių, skaitantį studentams lietuvis- į 
kuosius kursus Strasburgo kolegį-.
joje. S-gos adresas: VerbąndS 
Litauischer Studenten, (14b) Tue-y 
bingen, Ulrichstr. 24., Deutsch- 
land.

Europos Lietuvių Studentų:.' 
Sąjunga. ’

NAUJAS "LIETUVIŲ DIENŲ" 
NUMERIS

“Lietuvių Dienų" gruodžio tu 
numeris, kaip ir visi kiti, įdo 
puošnus ir aktualus savo s 
niais bei beletristika, kaip ir nuo)“ 
traukomis iš lietuvių gyveninio^ 
visame pasaulyje. Žurnalas turi ir į 
anglišką skyrių. Parašai po nuo
traukomis duodami abiem kal-įj 
bomis; žurnalas prieinamas ir į 
tiems, kurie menkiau bemoką liė<<| 
tuvių kalbą. Šio numerio viršelį/S 
puošia Danos Nasvytytės šokėjų į' 
išraiškos šokyje Australijoje nuo- z 
trauka. Gruodžio mėn. numeryje ai 
telpa apie 40 didelių ir puošnių , 
nuotraukų iš lietuvių veiklos : 
pasaulyje, šiame numeryje rajj/ 
buvęs Lietuvos žemės ūkio mini
stras Juozas Audėnas Lietuvos at- 
satymo klausimu. Dr. V. Bielįaųsko 
straipsnis “Pilnoji Tikrovė”; poetas 
B. Brazdžionis duoda trejetą naujiį 
eilėraščių; kan. M. Vaitkus patie
kia pluoštą prisiminimų apie P«; 
tiną — Mykolaitį; įdomi Aloyzų . 
Barono novelė "Posūkis"; muz. t 
Bertulis duoda prisiminimų apie 
komp. St. Šimkų. Taip pat įdomuį^S 
ir angliškasis skyrius-. Šį numerį® 
galima įsigyti pas spaudos platinto- įį 
jus. Prisiuntus savo adresą, vienas S 
numeris siunčiamas susipažinimui 
nemokamai. Rašyti: "Lietuvių Die- ĮŽ 
nos,” 9204 S. Broadway, Los 3 
Angeles 3, Calif., U.S.A.

Maloniai prašau atsiliepti Moni- Į 
ką Mušinskaitį, gyvenusią Wen- 
dorpf stovykloje. — Jurgis Grigo- 
laitis, Miller’s Wharf Road, Yong 
Wallsend, N.S.W.
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SOLE DISTRIBUTORS , 
•B.H.WtNN PTY,LTD. CAMPERDOWN N.S.W.

KEN

• ERIC ANDERSONS RADIO TELEVISION Pty. Ltd.
• J. STANLEY JOHNSTON Pty. Ltd. • KINGS 
CROSS RECORD CENTRE • McDOWELLS Ltd.
• NICHOLSON'S Pty. Ltd. • PALINGS (W. H. 
Poling & Co. Ltd.) • SWAIN & Co. Pty. Ltd.

• HARRY W. WILES.

Vieninteliai tiekėjai visoje Australijoje:

AMALGAMATED WIRELESS (AUSTRALASIA) 
LTD.

šsk uour črocer

0 CHOSE N

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

Jf. UORELL! Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. :: Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

GERU LIETUVIU LIKSI IR NAUDOS TURĖSI, ADRESUODAMAS: PHn,ed Pub"'1*’' p,e“ P.ly. į't 
g 4558 G P O ' ■’4-TS Dnnnnf ^vrlrtAV. TOP trW rU*f

Sydney, N.S.W.
IR MŪSŲ PASTOGĖ NUOLAT LANKYSIS.

71-75 Regent Street, Sydney, for the Pub-:/ 
lisher, Justinos Vaičaitis, as President, ot^ 
the Australian-Lithuanian Community, 82 AJ 
Flinders Street, Darlinghurst, Sydney, N.S.VZ.
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