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GERESNI
ŽENKLAI

AMERIKIEČIAI laukia ką nors 
TA naujo iš kiekvieno prezidento, 
kuris tik perima Baltųjų Rūmų 
raktus. Kad ir turėdamas kai ku
rių vidaus gyvenimo reformų pla
nus, tačiau gerai žinodamas, kad jų 
įvykdymo sunkumai reikalauja 
kruopštesnio pasiruošimo bei atsar
gumo ar laiko, naujasis JAV pre
zidentas šį kartą amerikiečių tautą 
pasiryžo užhipnotizuoti kitais da
lykais. Jis pasirinko siurprizams 
tarptautines politikos areną, ku
rios vyriausiems gladijatoriams 
šiandie tenka būti patiems ameri
kiečiams, ypačiai turint galvoje 
Korėjos karą, kuris amerikiečių 
gyvenime šiandien ir tėra tik vie
nintelis nemalonus šešėlis.

Atitraukdamas iš Formozos 
vandenų karinius amerikiečių 

laivus, Eisenhoweris sudarė sąlygas 
nacionalinei Kinijai ne tik puldi
nėti komunistų užimtą Kiniją, bet 
ir persekioti tuos įvairių valstybių 
laivus, kurie šiandien naudojasi 
labai pelninga prekyba su besire- 
formuojančia komunistine Kinija. 
Kinijos žemyno čiangkaišekas dar 
nepuola, nes neturi pakankamai 
jėgų, tačiau prekiaujančius su ko
munistais laivus jis jau puldinėja, 
o britai pirmieji susilaukė šios 
rūšies nemalonumų ir labai dėl to 
nervinasi, bijodami, kad pelninga 
jų prekyba su komunistais tikrai 
nesusidurtų su didesniais sunku
mais.

TA PAČIA proga prezidentas 
Eisenhoweris neaiškiai prisimi
nė ir apie galimą platesnio masto 

komunistines Kinijos blokadą, kal
kuliuodamas, kad tai galėtų sutau
pyti amerikiečių liejamą Korėjoje 
kraują. Tuo tarpu tokia idėja tik 
tiek tereiškia, kad apie jos įgyven
dinimo "galimybę yra prisiminta 
JAV prezidento, dėl ko britų sme
genys vėl ypatingu gyvumu su
kruto. Pastaruoju metu jau kal
bama, kad nuo tokios bokados 
minties prezidentas Eisenhoweris 
jau yra atsisakęs.

VASARIO 20 d. prez. Eisenhowe
ris pasisakė dar vienu labai 

opiu ir ligi šiol oficialiai nejudin
tu tarptautines politikos klausimu. 
Jis paprašė Kongresą ir Parla
mentą kartu su juo, JAV preziden
tu, paskelbti pasauliui, kad Jung
tinės Amerikos valstybės "atmeta 
betkurią interpretaciją ar reikala- 
vimą-pritaikymą, išplaukiantį iš 
betkurios tarptautinės sutarties ar 
susipratimo, pasiektų Antrojo Pa
saulinio Karo metu, kuo pasi
naudota pajungti laisvas tautas". 
Tačiau šia neaiškia ir miglota dek
laracija nieko nepasakoma, kad pa
našios sutartys, kaip Jaltos, toliau 
bus nebepripažįstamos. Kai kurie 
JAV politikai jau pasisakė, kad ši 
prezidento siūloma rezoliucija yra 
per silpna.

VISI prez. Eisenhowerio ligšio
liniai žygiai, garsiai nuaidėję 
pasaulio spaudoje, šiuo metu dau

giau teturi ideologinės bei psicho- 
olginės vertės. Tų sugestijų įgy
vendinimui pirmiausiai reikia 
aiškių ir aštrių formulavimų, o 
po to — laiko ir stiprių pastangų 
tai įgyvendinti, nes reikės nugalėti 
■daug kliūčių, kurių vyriausios yra 
atkaklus britų pasipriešinimas ir 
pačių amerikiečių baimė, kad iš ir 
taip jau nemalonaus Korėjos karo 
nebūtų įskeltas visuotinis pasauli
nis karas, kuris šį kartą ypatinga 
■našta ir tiesiogiais veiksmais jau 
paliestų ir pačią Ameriką.

T.NEKONTROLIUOJAMĄ opti- 
-*• mizrną yra persimetusi ir lietu
viškoji tremties spauda. Kai kurie 
laikraščiai jau pasiskubino net ir 
Jaltos bei Teherano sutartis palai
doti, kiti vėl naujajame JAV pre
zidente entuziastingai įžiūri poli
tinio gyvenimo Mesiją. Tačiau 
čia reikia įsidėmėti, kad iš esmės 
ne naujo prezidento atėjimo

BONNA. — Vakari} Vokietijos 
vyriausybė uždraudė pokario vokie
čių organizaciją “Freikorps Deut- 
schlands”. Kaip teigia “Daily Ex
press" korespondentas Vokietijoje, 
ši organizacija buvo sukurta ir 
veikė Hitlerio SS pagrindais. Va
karų Vokietijos policija plačiu 
mastu įvykdė visame krašte kratas 
ir areštus. Įvairių dokumentų 
tarpe buvo rasta tokio pobūdžio 
Freikorpso proklamacija: “Vokieti
jos ateitis ne Berlyne ir ne Bon- 
noje glūdi. Ji glūdi Fuehrerio 
Kanclerio Rūmų griuvėsiuose ir 
rankose tų vokiečių kareivių, kurie 
kovojo fronto ugnies linijose.” 
Vakarų Vokietijos vyriausybė savo 
komunikate teigia, kad Freikorps 
organizacija buvo numačiusi ir

į Baltuosius Rūmus priklauso lem
tingieji JAV posūkiai, bet nuo tų, 
kurių rankose yra galingoji JAV 
ekonominio gyvenimo sistema, at
seit amerikietiškas kapitalas.

VIENAIP ar kitaip vertinsime 
pirmuosius prezidento Eisenho
werio žygius, tačiau vis dėlto ten

ka pripažinti, kad giedrėjančių 
prošvaisčių gali įžiūrėti šį kartą ir 
tie, kurių garsiau pakeltas balsas, 
šaukiamas žudomų milijonų var
du, dar taip nesenai eilinio ameri
kiečių komendanto Vokietijoje 
buvo laikomas fašistiniu nusikalti
mu. Mundus.

VLIKas VASARIO ŠEŠIOLIKTAI
SESES IR BROLIAI LIETUVIAI,

Didi ir reikšminga yra mūsij tautos gyvenime Vasario 16- 
toji. Tą dieną prieš 35 metus Valstybės Taryba, išreikšdama 
visos mūsų tautos giliausius troškimus, paskelbė Laisvos Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės atkūrimą.

Minėdami šią kiekvieno lietuvio širdžiai brangią dieną, mes, 
deja, negalime švęsti mūsą tautos šventės savojoj Tėvynėj, 
džiaugtis atgauta laisve, gėrėtis pasiekta pažanga ir ryžtis nau
jiems žygiams ir laimėjimams.

Prieš mūsų valią išblaškyti po visus pasaulio kraštus, mes 
tokią dieną nejučiomis savo mintimis skriejame į Tėvų Žemę. 
Tačiau, kur anksčiau buvom pratę minėti tautos iškilmes, — 
tuščios ir išniekintos visiems mums brangios vietovės.

Ten ne mūšų vėliavos plevėsuoja, o priešo raudonosios 
kabo, tartum būtų pašauktos savo spalva liudyti, kiek čia liejasi 
nekalto geriausių mūsų dukrų ir sūnų kraujo. Ne Laisvės Var
pas ten aidi, o tik žvanga naujos sunkios vergovės pančiai. Ne 
Lietuvos himno žodžiai su džiaugsmu veržiasi iš tūkstančių krū
tinių, o duslios raudos ir aimanos plinta iš skriaudžiamos šalies.

Priespaudos kūju ir giltinės piautuvu paženklintas šiandie
ninis Lietuvos gyvenimas, širdis kiekvienam mūsų sudreba, 
kas yra ištikę ir kas laukia mūsų artimųjų, likusių krašte.

Mes žinome, kas yra paskandinęs ašarų klanuose mūsų 
Tėvynę ir į neišpasakytą vargą įstūmęs visą šalį. Mes žinome, 
kad tik okupantų vergovei žlugus atsivers kelias į laisvą gyve
nimą. Nejučiomis šimtais ir tūkstančiais lūpų imame kartoti 
Tėvų Žemės išlaisvinimo priesaiką. Šią visiems mums brangią 
dieną minėdami, mes ryžtamės burti visas jėgas Tėvynei išlais
vinti, o ypač diegti Tėvynės meilę priaugančioms kartoms augi
nant jų pasiryžimą, kad ir savo gyvybės nebūtų pasigailėta, jeigu 
Tėvynės išvadavimas to pareikalautų.

Žinokime, kad ne tik mūsų laisvinimo veiksniai, bet kiek
vienas iš mūsų esame išlaisvinimo kovos dalyviai. Kiekviename 
krašte, kad ir kur bebūtume atsidūrę, turim plačią darbo dirvą 
ir didelę atsakomybę už Lietuvos likimą. Kiekvieno mūsų 
uždavinys laimėti to krašto viešąją opiniją, politinę vadovybę, 
spaudą Lietuvos išlaisvinimo reikalui.

Pirmiesiems emigraciniams vargams einant į galą, mūsų tau
tinės Bendruomenės yra tie šaltiniai, kurie yra pašaukti gaivinti 
Tėvynės meiles ir skleisti lietuviškosios šilumos svetur atsidūrus. 
Spieskimės tad visi apie juos, stiprinkime, kad mūsij Bendruo
menės išsaugoti} lietuvybės dvasią ir nuolat gaivintų mūsų pasi
ryžimus.

Vardon Lietuvos lietuvis lietuvyje ryžtamės matyti savo 
brolį, bendros kovos dalyvį. Visur, ir privačiuose, ir viešuose 
santykiuose, ieškome, kas mus jungia, ir vengiame viso, kas 
mus skiria. t

Mes žinome, kad mūsų broliai Tėvynėje visas viltis yra 
sudėję į mus. Jų rankos ir kojos yra sukaustytos, o lūpos sura
kintos.

Daugiau negu kada nors, Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
vadovaujant, ryškėja tvirtas laisvojo pasaulio pasiryžimas baigti 
su visomis nuolaidomis bolševikams ir suduoti mirtinį smūgį 
Maskvos imperialistinėms užmačioms. Su mumis yra visas lais
vasis pasaulis. Kad Lietuvos išlaisvinimo valanda priartėtų — 
ryžkimės, vienykimės, stiprinkime savo veiklą ir laimėkime.

Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

M. Krupavičius, K. Žalkauskas,
VLIKo Pirmininkas. Vykd. Tarybos Pirmininkas.

Rudoji Banga Vokietijoje
jėga užimti V. Vokietijos valdžią; 
buvęs numatytas ir ministerių ka
binetas ir senatas. Politiniai Lon
dono veiksniai pareiškė V. Vokie
tijos vyriausybei savo pasitenkini
mą dėl to fakto, kad Bonnos vy
riausybė rūpinasi demokratijos 
apsauga Vokietijoje ir, atsiradus 
reikalui, imasi reikiamų žygių. 
Reuteris teigia, kad Freikorpso 
judėjimą nuo seniau rūpestingai 
sekė ir britų saugumo organai Va
karų Vokietijoje.

________i

Nuernbergas tebevyksta
PARYČIUS. — Prancūzų karo 

teismas Bordeaux nuteisė mirties 
bausme du vokiečius, buvusius SS 
karius už žudynes Oradour-sur- 
Glane kaime, kur 1944 m. 642 
prancūzai neteko gyvybių. Toje 
pačioje byloje 18 vokiečių nuteista 
kalėjimo bausmėmis ligi 12 metų, 
gi 85 vokiečiai buvo nuteisti mir
ties bausme už akių, nes pastarieji 
nebuvo patekę j prancūzų rankas. 
Karo teismas teisė 7 vokiečius ir 
11 elzasiečių. Išteisintas liko tik 
vienas vokietys. Oradour-sur-Glane 
kaimas buvo išžudytas 1944 m. bir
želio mėnesį po to, kai vokiečiai- 
okupantai apkaltino kaimo gyven
tojus už pagrobimą vieno vokiečių 
karininko. Nukentėjęs kaimas 
šiuo metu yra laikomas tautiniu 
Prancūzijos muziejum ir jis tebe
laikomas tokioje būsenoje, kaip jis 
buvo išlikęs po žudynių siaubo.

Netekome žymaus
Š. m. sausio mėn. 28 d. Chica- 

goje širdies liga staiga mirė Jonas 
Mašiotas, visuomenininkas, polit
ikas, kultūrininkas, matematikas 
ir pedagogas-švietėjas.

Neabejoju, kad Australijoje 
yra nemaža jo mokinių, velionį 
pažinojusių. Man teko jį pažinti 
tik per pastaruosius 6 metus, visu
omeninį ir politinį darbų kartu 
bedirbant. Didžiai esu nuliūdęs, 
kad netekau vieno iŠ pareigin- 
giausių bičiulių.

Jonas Mašiotas gimė 1897 m. 
rugsėjo 12 d. Rygoje. Jo tėvas, 
Pranas Mašiotas buvo, žinomas 
rašytojas, aušrininkas, varpinin
kas, viltininkas, visuomenės veikė
jas ir Lietuvos švietėjas. Jo 
motina, kilusi iš Lietuvos bajorų, 
buvo didelė labdarė, nuoširdi 
tėvo talkininkė. IŠ tėvų ir velionis 
Jonas Mašiotas paveldėjo visas 
kilniąsias tradicijas ir teigiamąsias 
savybes.

Pradžios ir gimnazijos mokslus 
Jonas Mašiotas ėjo Rygoje. Vėliau 
politechniką ir matematiką studi
javo Maskvos, Berlyno ir Zuer- 
icho universitetuose.

IŠ mažų diemj tautiškai ir patri- 
jotiškai auklėtas, Jonas Mašiotas 
anksti įsijungė į politinį darbą. 
Nepakęsdamas rusu prievartos, 
gruoboniškumo, rusifikacijos ir 
žiaurumai pavergtai Lietuvai, jis 
jau 1914 m. įstojo į revoliucion- 
ierių-teroristij organizaciją ir ak-

A. a. JONAS MAŠIOTAS

tingai dalyvavo Rusijos revoliuci
jose. Nuo 1916 m. pradėjo rašyti 
lietuvių laikraščiams ir nepadėjo 
plunksnos šalin ligi pat pasku
tinės savo gyvenimo dienos. Tai 
buvo idealus žurnalistas, visą 
amžių rašęs ne dėl honoraro, bet 
kovodamas dėl Lietuvos laisvės 
ir Nepriklausomybės.

Idealistas jaunuolis greitai nusi
vylė revoliucinėmis idėjomis, tad 
nuo jų nusigręžęs atsidėjo tik 
mokslui, pedagogikai ir Švietimui. 
Grįžęs į Nepriklausomą Lietuvą, 
ilgus metus buvo Marijampolės 
Mokytojų Seminarijos, Aušros 
Berniukų Gimnazijos, Vilkijos ir 
kitų gimnazijų matematikos 
mokytoju. Per šį ilgą laikotarpį 
jis parašė ir išleido 17 matem
atikos vadovėlių. Keletas para
šytų vadovėliu, rankraščių ir 
"Matematikos Metodika” liko 
dabartinėje okupuotoje Lietuvoje.

Jonas Mašiotas nebuvo siauras 
savo srities specialistas. Jis buvo 
labiau visuomenininkas ir politikas, 
kaip matematikos mokytojas. 
Bolševikų ir vokiečių okupacijų 
metais jis pamatė, kad Lietuvai 
reikia kovotojų dėl laisvės. Jis vėl 
įsijungė į visuomeninį-politinį 
darbą. Abiejų okupacijų metais 
jis organizavo jaunimo ir suau
gusiųjų pasipriešinimą prieš bol
ševikus ir nacius.

Šalia našios ir aktingos veiklos 
skautų organizacijoje, Jonas Maši
otas per pastaruosius keliolika

Europa nepasitiki JAV vadovavimu
NEW Y ORKAS.—Sugris iš sa

vo informacinės kelionės po Euro
pą, JAV užsienio reikalų ministe- 
ris John Foster Dulles pareiškė, 
kad jis patyręs savo vizitų metu 
Europoje, jog europiečiai pritaria 
JAV pranašumui materialinėje jė
goje, tačiau abejoja, ar Jungtinės 
Amerikos Valstybės turi pakanka
mai išminties vadovauti laisvajam 
pasauliui. Pasak Dulles, šią bai
mę jis pastebėjęs septynių valsty
bių vyriausybių sluogsniuose. Ta 
proga Dulles pabrėžė amerikie
čiams, kad jie turi gerai suprasti 
savo įsipareigojimų didumą. Kiek
vienas klaidingas žingsnis galėtų 
sukelti pražūtį ne vien tik J.A.V- 
bėms, bet taip pat ir jų draugams. 
Jis, Dulles, mano, kad šią baimę 
Vakarų Europos vyriausybių sluogs
niuose jis išblaškęs savo pasikalbė
jimais. Toliau Dulles pastebėja, 
kad sukurti vienalytę Europos gy

MASKVOS KONFLIKTAS 
SU TEL AVIVU

LONDONAS. — Kaip praneša 
A.A.P., Sovietų Rusija vasario 12 
d. nutraukė su Izraelio vyriausybe 
diplomatinius santykius. Konflik
tas įvyko po to, kai Sovietų pasiun
tinybės rezidencijoje Tel Avive, 
Izraelio sostinėje, įvyko sprogimas, 
kurio metu buvo sužeisti trys bol
ševikinės pasiuntinybės tarnauto
jai. Apie diplomatinių santykių 
nutraukimą Izraelio pasiuntiniui 
Maskvoje pranešė pastarąjį išsi
kvietęs užsienio reikalų ministeris 
Višinskis, kuris paprašė pasiuntinį 
tuoj pat apleisti Maskvą. TASSas 
Maskvoje paskelbė savo komuni
kate, kad, nors Izraelio vyriausybė 
ir pareiškė savo apgailestavimus 
dėl įvykusio sprogimo Sovietų 
pasiuntinybėje, tačiau faktai paro
do, kad Izraelio vyriausybė tiesio
giai dalyvavo neapykantos ugdyme 
prieš Sovietų Rusiją. Reuterio 
diplomatinis korespondentas teigia, 
kad Izraelio ir Sovietų Rusijos 
santykiai labai sparčiai pradėjo 
aštrėti po to, kai Sovietų Rusijoje 
bei jai priklausomuose kraštuose 
buvo pasmerktas sionizmas ir pra- 

I dėta aštri akcija prieš žydus.

nybą nėra lengva. Vis dėlto jis 
manno kad netolimoje ateityje pa
sireikš konkretūs planai ir tokia 
gynyba bus suorganizuota.

TRYLIKOS KONGRESAS 
EGIPTE

KAIRO.—Diktatorius generolas 
Naguibas paskelbė, kad per sekan
čius trejus metus Egiptas bus val
domas naujai sukurto konstituci
nio vieneto — kongreso, kurį suda
ro trylika narių, parinktų iš kari
nių bei civilinių tarnybų. Kon
gresas posėdžiaus kartu su ministe
rių taryba, kurios nariai laikomi 
ex-officio. Vyriausia kontrolė ir 
toliau lieka generolo Naguibo ran
kose. Oficialiai Egiptas ir toliau 
lieka monarchija, laikant karalium 
Faruko sūnų Fuadą II, gi šiam 
esant mažamečiui, regentu paskir
tas princas Abdel Moneim. Egip
to kongresas vykdys parlamento 
funkcijos. Ministerial atsakys 
prieš kongresą ir veiks savo įstai
gose iki tol, kol jie turės kongreso 
pasitikėjimą. Generolas Nagui
bas pasilaikė sau teisę paskirti ar 
atleisti betkurį kongreso civilį narį. 
Jis paaiškino kraštui, kad šie lai
kinieji konstituciniai veiksniai su
kurti dėlto, kad per trijų metų lai
ko tarpą Egiptui būtų sukurta 
rimta konstitucinio valdimosi sis
tema.
TARSIS SUEZO KLAUSIMU

KAIRAS. — Po to, kai Anglija 
susitarė su Egiptu dėl Sudano, 
generolas Naguibas pareiškė savo 
viltį, kad netolimoje ateityje pra
sidės Anglijos ir Egipto pasitari
mai dėl Suezo kanalo ta prasme, 
kad britai turės atitraukti savo 
kariuomenės dalinius iš kanalo 
zonos. Generolas pridūrė, kad su
sitarimas dėl Sudano suteikė gali
mybę tartis ir dėl Suezo, tad jis 
mielai pasveikins atvykusį pasitari
mams britų užsienio reikalų- minis
ter} Edeną.

TOKIO.—Japonai nutarė pasta
tyti paminklą generolui Yamashi- 
tai, “Malajų tigrui”, kurį, laimėję 
karą, Sąjungininkai pakorė Mani
loje.

lietuvio
metu buvo aktingas tautinių 
organizacijų veikėjas. Tautiniam 
jaunimui vokiečių okupacijos 
metu buvo paruošęs programą ir 
įstatus, tik deja, nebuvo vokiečių 
leista veikti.Tremtyje jis buvo 
vienas iŠ Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio kūrėjų ir ideologų. Ir čia 
jis davg prisidėjo prie programos 
bei įstatų paruošimo.

Paskutiniuoju pietų Jonas 
Mašiotas labai daug rašė spaudai: 
Margučiui, Argentinos Lietuvių 
Balsui, Laisvajai Lietuvai, Skautų 
Aidui ir k. Dar prieš pat mirtį 
sielojosi ir planavo didelius veiks
mus kovos darbe dėl Lietuvos 
nepriklausomybes.

Visą savo energiją atidavęs 
Lietuvai, peranksti Jonas Mašiotas 
pasitraukė iš kovos eilių. Tremty
je, gyvendamas labai sunkiomis 
sąlygomis, dvasioj nepalūžo, už 
tat fiziškai krito. Jis buvo pareigos 
žmogus, pagal kurio įsitikinimą 
kiekvienas lietuvis gavęs mokslo 
turi būti pareigingas ir be atly
ginimo tarnauti savo tautai ir savo 
tėvynei. Tarnybą tėvynei jis laikė 
garbės pafeiga ir prievole.

Ištikimasis Lietuvos sūnau ir 
gerasis Bičiuli Jonai! Tavo nuo
pelnų Lietuvai niekumet mes neuž
miršime ir Tavo žygiai bei darbai 
liks mums įsipareigojimu toliau 
dirbti ir kovoti dėl Lietuvos ir 
jos žmonių laisves, savarankiš
kumo ir gerovės.

Stepas Vykintas.

SUSITARTA DEL SUDANO
LONDONAS.—-Britų parlamen

to rūmuose užsienio reikalų tninis- 
teris pranešė, kad D. Britanija ir 
Egiptas pasirašė sutartį dėl Sudano 
ateities. Galutinai susitarta leisti 
patiems sudaniečiams apsispręsti 
dėl Sudano valdimosi formos bei 
priklausomybės. Pirmiausiai su
daniečiai išsirinks parlamentą, gi 
po to, neilgiau kaip po trijų metų, 
sudaniečiai laisvoje atmosferoje 
turės patys nuspręsti tolimesnę 
savo politinę padėtį. Susitarta tik 
po to, kai Egipto valdžios vairas 
buvo perimtas generolo Naguibo; 
ankstyvesnė Egipto vyriausybė ne
norėjo leisti Sudanui pačiam apsi
spręsti ir reikalavo, kad Sudanas 
toliau liktų politinėje sąjungoje su 
Egiptu ir pripažintų Egipto kara
lių savo suverenu. Sudaniečiai 
Anglijos-Egipto susitarimų priėmė 
su dideliu džiaugsmu, kuris spon
taniškai pasireiškė visame Sudano 
krašte triumfo šventėmis.

MASKVOS TRIUKAS
BERLYNAS.—Dingus be žinios 

trims britų kareiviams Berlyne, 
britų komendantas Berlyne gene
rolas Coleman užklausė rusus, ar 
jie nežino ką nors apie dingusius 
britų kareivius. Sovietų valdžios 
organai netrukus pransšf, kad tie 
trys kareiviai savanoriškai atbėgo 
į Sovietų zoną ir paprašė politinio 
pabėgėlio teisių, kurias Sovietų 
valdžios įistaigos jiems ir suteiku
sios. Britų komendantas po tokio 
pranešimo paprašė Sovietus, kad 
su tais britų kareiviais būtų leista 
pasikalbėti britų karininkui, kuo 
būtų galima patikrinti, kad anie 
kareiviai tikrai nebuvo sulaikyti 
prieš jų valią. Sovietų atsakymas 
dar nebuvo gautas.

1’0 ILGOS IR SUNKIOS 
LIGOS ...

MASKVA.— Sovietų spauda ir 
radijas pranešė, kati vasario 13 d. 
mirė Lev Zaharovic Mekhlis, žydų 
tautybės Sovietų Komunistų parti
jos Centrinio Komiteto narys. Jis 
miręs Maskvoje 'po ilgos ir sun
kios ligos”. Būsiąs laidojamas 
valdiškais bolševikų pinigais.

1
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m JEIGU TAI TIESA ...
Lietuvos aukso likimo klausimas 

—savo rūšies vaiduoklis, kuris 
nekartą nušmežena tremtinio 
vaizduotės paliepiais. Didelis ir 
svarbus tai klausimas. tačiau 
spaudoje mažai gvilentas, vieš- 
esnioj vietoj mažai tepajudintas. 
Visi Žinome, kad Lietuvos Bankas 
buvo deponavęs nemažus aukso 
kiekus kai kuriuose užsienio val
stybėse. Tačiau, koks dabartinis 
jo likimas — niekam taip ir 
neaišku.

Daugelio galvojama ar Žinoma, 
kad stambūs Lietuvos aukso de
pozitai šiuo metu yra daugiau 
ar mažiau užšalę Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Eilinis 
tremtinys mažai tesijaudina, kad 
tie depozitai yra šiuo metu užšalę. 
Jam sverbu. kad tokie depozitai 
yra, ir jis beveik patenkintas, kad 
jie yra užšaldyti, nes Žino, kad 
Lietuvai vėl atsikūrus, tie depozi
tai bus laiku atšildyti. Tada tasai 
brangus valstybės turtas bus pan
audotas tikrajam valstybės at- 
stymo darbui. Tokiu tad būdu 
visiškai natūralu, kad šiuo metu 
lietuvis tremtinys mažiausiai 
rūpinasi dėl to Lietuvos aukso, 
kuris buvo savo laiku deponuotas 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Jis žino ar jaučia, kad ten jis yra 
ir kad niekam neduodama juo 
Švaistytis.

Tačiau, kaip yra su Lietuvos 
auksu, tuo Lietuvos auksu, kuris

buvo deponuotas kitose valsty
bėse? Tasai auksas tad ir yra 
virtęs tuo vaiduokliu, keista pas
laptimi . . .

Ir, Štai, pastaruoju metu tasai 
mažiau užšalę Jungtinčsę 
karčioje gyvenimo tikrovėje. 
Stambių Lietuvos aukso depozitų 
likimo klausimą iškėlė ne mūsiš
kiai laisvinimo veiksniai, bet . . . 
svetimieji.

Didžiausias Stokholmo liberal
inės krypties dienraštis Dagens 
Nyheter neseniai iškėlė klausimą, 
kodėl savo laiku nebuvo uždėtas 
areštas Lietuvos auksui, depon
uotam Švedijos valstybiniame 
banke Stokholme. O tokio aukso 
ten būta tūkstantis du šimtai sep- 
tyniosdešimt keturių kilogramų! 

’ Atseit, už du milijonu dolerių. 
Į Dienraštis praneša, kad tasai 
' auksas bolševikams buvo išduotas 
dar toli prieš Baltijos valstybių 

j pripažinimą Sovietų Sąjungai ir 
Švedijos užsienių reikalų depart
amentui apie tai nežinant.

Atsakymą čia pateikia Cleve- 
lande išeinąs tautinės minties 
savaitraštis Dirva. Gi tasai atsa
kymas Šiurpu nukrečia kiekvieną 
tremtinį, juo labiau, kad tai 
skandalingai paliečia asmenį kuris 
nesenai paskirtas dabartinėmis 
sąlygomis Lietuvos konsulu Kan
adoje. Susilaikydami nuo toli
mesnių samprotavimų, cituojame 
iš Dirvos straipsnio "Lietuvos

Lietuviai šiapus ir anapus Berlyne
P.L.B. Vokietijos Krašto Valdy

bos Informacijos praneša, kad 
Amerikos lietuvių spaudoje nese
niai pasirodžiusios žinios apie lie
tuvių gyvenimą šių dienu Berlyne 
nesančios teisingos. Minimas žinių 
šaltinis pateikia skaudžiai liūdną 
Berlyno lietuvių gyvenimo vaizdą.

Pasak Informacijų, Vakarų Ber
lyne gyvena apie 50 lietuvių, kurių 
tarpe — keli dirbantieji, pora tei
sininkų, vienas lietuvis gydytojas 
ir kunigas tėvas Kipas. Dauguma 
Berlyno lietuvių gyvena tik iš pa
šalpų, kurios yra labai mažos, tuo 
tarpu kai pragyvenimas Berlyne 
yra labai sunkus.

Viena lietuvių senelių pora, abu 
per 70 metų amžiaus, gy vena iš 85 
markių mėnesinės pašalpos. Vyras 
yra buvęs Lietuvoje apygardso tei
smo tarnautoju, žmona — Pieno 
Lašo vedėja. Senelių pora ginasi, 
kaip išmanydami, nuo bado, nors 
tokioje senatvėje nedaug ką begali 
dirbti ar ką nuveikti. Senutė ban
do siuvinėti, suado kam kojines ar 
panašiai ir gauna už tai tik trupi
nėlius, ‘ kuriais bando nors kiek 
pasisotinti. Kitas lietuvis, buvęs 

auksas vaidenas Stokholme", 
parašyto Dirvos korespondento 
Stokholme Tado Brastos ir ats- 
paurdinto š.m. sausio mėn. Id. —

"Arčiau pas buvusios Liet
uvos pasiuntinybės Stokholme 
Čia užsilikusius valdininkus pasi
teiravus, patiriamos dvi versi
jos. Tik prieš tai įdomi ir daug 
sverianti smulkmena. Birželio 
18-tą 1940 m. tada čia buvęs 
Lietuvos įgaliotu ministeriu V. 
Gylys, gavęs iš Kauno užsienio 
reikalų ministerio telegramą 
apie naujos "liaudies vyriau
sybės" sudarymą ir jos sudėtį 
bematant nuvyko į Švedijos 
užsienio reikalų departamentą. 
Ten, kaip tai gražiai diplomat
iškai vadinama, atitinkamai 
notifikavęs, kad Lietuvoj viskas 
tvarkoj, kad naujos vyriausybės 
sudarymas įvykęs legaliai. Tuo 
skubiu žygiu, matyt, jo norėta 
inoraminti ir Švedijos oficialūs 
organai ir po skaudžių įvykių 
Baltijos valstybėse smarkiai 
sunerimavusi spauda bei visuo
menė. Apie tą nedelsiant savo 
atliktą diplomatinį žygį Gylys 
pasiskubinęs painformuoti ir 
naujus valdovus Kaune. Dar 
prieš vykdamas iš pasiuntiny
bės būstinės jis nukabinęs nuo 
sienos didelį aliejaus dažų pre
zidento Antano Smetonos por
tretą ir užkišęs jį už spintos. Jo 
vieton buvęs pakabintas iš laik- 

tebėti tokiu lengvabūdiškumu, iš
prašė tą skudurą sau, kad susilo- 
piusi galėtų turėti nors vieną šil
tesnį drabužį.

Rusų sektoriuje gyvenančių Ber
lyne lietuvių padėtis juo labiau 
yra sunkesnė, kad jie negali net 
kelti balso, kai jiems reikalinga ko
kia pagalba. Tik 1951 m. Hanno- 
verio Balfo įgaliotiniui buvo pa
sisekę užmegsti su jais ryšį, kuris 
dabar vėl yra nutrūkęs. Iki savo 
mirties Berlyno lietuvius organi
zavo ir juos globojo žinomas Klai
pėdos visuomenininkas dr. Oželis. 
Jis aukojo jiems paskutines savo 
jėgas. Rusų zonos lietuviams 
Hannoverio Balfo įstaigos įvairiais 
privačiais keliais siunčiamieji pa- 
kietai nešdavo ne lik maisto, bet ir 
dvasinio peno: siuntiniuose sude
dami daiktai būdavo vyniojami į 
suglamžytus lietuviškus laikraščius 

Į ir tokiu būdu lietuvius pasiekdavo 
savas spausdintas žodis, kurio jie 
labai išsiilgsta.

Berlyno lietuviai ypatingai varg
sta ir jie pirmiausiai yra reikalingi 
mūsų pagalbos.—jk. 

teisininkas, patekęs Leipzigc į 
rusų koncentracinę stovyklą, iš ku
rios po kelių metų buvęs paleistas 
nuogas ir ligotas; jis dabar gyvena 
ir vargsta Berlyne. Jis, kaip sve
timtautis, negauna nei darbo, nei 
ypatingosios vokiečiams skiriamos 
pašalpos. Kita lietuvė, žinomo 
Klaipėdos lietuvio dantų gydytojo 
našlė, tegali tik tokiu būdu išsilai- ■ 
kyti, kad gyvena pas pažįstamus už 
nedidelę 15 markių nuomą ir, pa-1 
dėdama namų ruošoje, kartais gau
na tokioje šeimoje kiek sočiau pa- Į 
valgyli. Be tų lietuvių dar yra 
viena našlė su vaikais ir vienas ne
bejaunas vyras, sergąs chroniško
mis tulžies ir širdies ligomis, dėl 
ko jis yra visiškai nedarbingas.

Yra ir būrelis lietuvių, gyvenan
čių rusų valdomame Berlyno sek
toriuje. Šių tautiečių padėtis yra 
ypatingai sunki. Jie džiaugtųsi 
kiekvienu maisto trupinėliu ar kad 
ir suplyšusiu drabužiu, jei tik galė
tų jų iš kur nors gauti. Viena rusų 
sektoriaus lietuvė, kartą aplankiusi 
pažįstamą berlynietę, pastebėjo ją 
betrinančią grindis su suplyšusiu 
megztinuku ir, negalėdama atsis

raščių iškirptas Justas Paleckis.
Pirma versija: Liepos 10-tą 

1940 m. paskambino V. Gyliui 
vienas Švedijos valstybės banko 
direktorių ir pranešė, kad iš 
Lietuvos Banko Kaune gautas 
parėdymas čia jo turimą auksą 
tuojau pat pervesti Sovietų 
Sąjungos valdžios žinion. "Ką 
Tamsta į tai sakai? Jei protes
tuosi, galėsim atsisakyti išduoti 
auksą”, lyg patarė svedas direk
torius buvusiam Vailokaičio 
banko valininkui, taigi atrodo, 
nusimanančiam bankiniuose 
reikaluose. V. Gylio atsakymas 
buvęs: “Jei gavot iš Kauno 
parėdymą, tai jį ir vykdykit”. 
Po kokios valandos kitos tas 
pats švedas direktorius vėl 
skambinęs ir klausęs, ar Gylys 
nepagalvojęs, ar nebus pakeitęs 
savo nusistatymo :juk čia esąs 
tokios didelės svarbos reikalas. 
V. Gylio atsakymas likęs tas 
pats, ir Lietuvos Banko auksas, 
kaip lietuvių tautos krauju Žvil
gančios ašaros, tą pat popietį 
buvo sukrautas į sovietinį 
Leningradan išplaukiantį laivą 
"Molotov".

Antra, V. Gyliui palankesnė, 
versija: iš kažinkur jam sužino
jus, kas Lietuvos valstybės 
auksui gręsia. Gyliui jo pagailo. 
Tuojau telefonu paskambino 
profesoriui S. Curman, Švedų- 
Lietuvių Draugijos pirmininkui 
ir istorinių senienų muziejaus 
direktoriui. Žmogui turinčiam Į 
įtakos, ir šaukėsi jo pagalbos. 
Curman padaręs bematant kur 
reikia žygių, tik deja, be jokių 
rezultatų.

V. Gylys. Žinoma, pirmi
ausiai būtų turėjęs išvystyti 
akciją diplomatiniu keliu, per 
Švedijos užsienio reikalų 
departamentą. nurodydamas, 
kad Lietuvos Banko vadovybės j 

parėdymas galėjo būto išprie
vartautas okupanto, siekiančio 
pagrobti svetimą turtą, padėtą 
saugesnėn vieton. Kaip iš 
Dagens Nyheter 1952 m. lap
kričio 29-tą matyti, Švedijos 
užsienio reikalų departamentas Į 
nieko apie visą tą bankinę tran- ' 
sakciją nežinojęs, į jį nesi- Į 
kreipta. Dagens Nyheter' 
nurodo patvirtinantį faktą :kai 
.Švedijos prekybos sutarčiai su

LIETUVOS LAISVINIMUI ŠIUO 
METU LABIAUSIAI REIKALIN-* 

GA TAVO AUKA — PALAIKY

MAS SPAUSDINTO LIETUVIŠ

KO ŽODŽIO.

Sovietais sudaryti delegatai, 
užsienio reikalų departamento 
vyrų vadovaujami, 1941 m. 
vasario mėnesį Maskvoje užsi
minė, kad Stokholme yra Balti
jos valstybių aukso, dėl kurio 
reikėtų išsiaiškinti, bolševikai 
nusikvatojo, pasigirdami, kad 
tasai auksas jau seniai jų 
rankose . . .

Ar vieną ar kitą versiją 
paimtum, aišku, kad V. Gylys 
laikėsi pasyviai. Ir kas jam 
buvo daryti, kartą oficialiems . 
.Švedijos organams oficialiai 
pranešus, kad Lietuvoj viskas 
tvarkoj, kad ten. kaip ir anks

čiau, valdo teisėta, nors ir 
kitokio plauko, valdžia? Žin
oma, pamatęs, ką bolševikai 
daro, siekdami net užsieniuose j 
padėtą Lietuvos auksą išvogti, j 
jis turėjo suprasti, kuo viskas į 
kvepia. Jis turėjo smarkiai 
pagalvoti ir vėl skubėti Švedijos 
užsienio reikalų departamentan ' 
ir pareikšti, kad Lietuvoj ne 

viskas taip tvarkoj, kaip jo anks
čiau pranešta, kad Sovietų i 
smurtas ir vagystė siekia net 
Lietuvos užsieniuose saugo
jamų turtų. Bet . . .

V. Gylys klusniomis valdi
ninko akimis Žvelgė į prieš jį 
sienoje kabantį Paleckį ir, | 
matyt, vykdė naujo “užsienio 
reikalų ministerio" Glovackio 
parėdymus. Iki . . . Iki jam, 
po Lietuvos respublikos pas
kelbto "įsijungimo” Sovietų 
gaujon, nebuvo paliepta susi
krauti lagaminus ir dardenti 
atgal Kaunan. Tada, pagaliau, 
Gylys suprato ... ir taip išsi
gando, kad likęs Stokholme, 
“palindęs po žeme”, per metus 
geriausiems pažįstamiems ne
sakė, kur jis gyveno; net slaptą 
telefono numerį užsisakė. Jo 
kolegos, kiti Lietuvos diplo
matai, likę užsieniuose, niekaip 
negalėjo jo surasti . . .

S'oviettj pasiuntinei Stok
holme, "draugei” Kolontaj 
pagailo V. Gylio. Del gero 
ligi paskutiniosios pasiuntinia- 
vimo dienos elgesio ir gražaus 
pasiuntinybės "pagal priklau
somybę” perdavimo (su visais 
archyvais, su turtinga lietuviška 
biblioteka, su visu kuo), leido 
jam iŠ perimtos Lietuvos pasi
untinybės pasirinkti ir pasiimti, 

kas jam patiko ir jo pa toj- 
gumui reikėjo: baldų, kilimų, 
paveikslų ir kitko. Taip 
NKVDistai Lietuvoje su Sib
iran tremiamais ir nieku jiems 
nenusipelniusiais lietuviais nesi

elgė ir nesielgia. Pagailo 
vėliau Gylio ir kai kur kitur 
. . . Jis vėl atstovauja Lietuvai. 
Dabar Kanadoje . . . Kaip — 
to nežinau.

Tadas Brasta.”

sursmATiM»
KEI.ll

Chicagos lietuvių katalikų dien
raštis "Draugas" savo sausio L d. 
laidoje plačiai aprašo straipsnyje 
"Lietuviškos spaudos kelias" apie 
persiorganizavusią ir į ALB ranka*, 
perėjusią Mūsų Pastogę. Strains- 
nis-pranešimas parašytas pagal P, 
Sirgedo pasikalbėjimą su ALB 
Krašto Valdybos pirmininku J., 
Vaičaičiu ir Mūsų Pastogės redak
torium J. Žukausku. Pranešima*, 
surašytas labai kultūringoje form
oje. kaip tikrai tinka kultūringam., 
laikraštininkui. Iš pranešimo aiš
kiai matosi, kad katalikiškieji 
Australijos lietuvių interesai 
neliks nuskriausti, nes Mūsų 
togės skiltys paliekamos 
visoms lietuvių organizacijom* 
Australijos Lietuvių Bendruoju 
menės rėmuose. PraneshnM^a 
apimąs kelis šimtus eilučių, 
ristas J. Vaičaičio ir J. Žukausko^ 
mintimis-pareiškimais. Tyro liettK . 
viškumo dvasia pagrįstas korea- 
dondento pranešimas tikrai gra- , 
žiai pasitarnauja Australijos Liet
uvių Bendruomenes, o tuo pačiu ir 
dabartinės Mūsų Pastogės, inter
esams. Tai tikrai gražus pavyz
dys. kaip kultūringas korespon
dentas ir kultūringa Draugo 
redakcija talkininkauja pavyz-. 
dingam lietuviškam darbui.-—JŽ.

Vatikano intervencija

LONDONAS.— Kaip praneša va-, 
sario 13 d. A.A.P., Vatikano lain 
rastis “L’Osservatore Romano” teF 
gia, kad popiežius intervenavw? 
naudai J. ir E. Rosenbergų, kur 
riuos amerikiečių teismas nuteisę 
mirties bausme už atominių pas-' 
lapčių išdavimą Sovietų Rusijai. 
Laikraštis teigiąs, kad popiežius 
paprašęs, kad jų gyvybės turinčios 
būti pasigailėtos. Toliau esą tei
giama, kad gis popiežiaus žygis 
esąs pranešamas viešumai todėl* 
kad esą norima atsakyti Į kai kurių 
laikraščių, daugiausiai komunistų, 
kaltinimus, esą, popiežius neuž- 
jautęs prašymų dėl įsikišimo į šią 
bylą.

Ta pati žinių agentūra vasario 
14 d. pranešė, kad šv. Sosto atsto
vas Vašingtone aiškiai pabrėžė, kad 
popiežius tiesiogiai neprašė pasi
gailėjimo Rosenbergams, §v. Sosto 
atstovybės Vašingtone pareiškime < 
teigiama, kad popiežius tik apsiru- 
bežiavo dėl įsikišimo į šią bylą ta 
prasme, kad nukreipė į JAV Tei
singumo Departamentą didelį skai
čių skubių prašymų, kuriuos jis', 
gavo ir jais buvo prašomas inter£ 
venuoti pasmerktųjų žmonių 
dai.

Pirmąją vasario mėnesio dieną 
melburniečiai išsiruošė į senai 
lauktą ekskursiją — į Philipo sala. 
Organizavo vietos Apylinkės Val
dybos vardu Leonas Baltrūnas, 
kurį neklysdami galėtume pava
dinti pramogų organizavimo meis
teriu.

Aplankyti Philipo salą paska
tino ta aplinkybė, kad šios salos 
pašonėj esančiame San Rėmo 
miestelyje yra įsikūrusi "plaukio
janti lietuvių kolonija" — ryklių j 
medžiotojai: J. Lipčius, Al. Gabe- 
cas ir K. Kažemėkaitis.

Iškylon išsiruošė 101 dalyvis. 
Išnuomotos dvi puikios turistinės 
mašinos, kurios sutalpino 86 
žmones, tuo tarpu kai likusius į 
salą savo sunkvežimiu nuvežė p. 
Špokevičius.

Iki salos mašinomis teko važi
uoti apie 100 mylių, tad teko 
ankstoką rytmetį išsiruošti 
Kelionės metu nuobodžiauti nete
ko: be skambių dainų ir įvairių 
pokštų prisiklausėm ir mašinos 
vairuotojo pasakojimų apie įvair
esnes pravažiuojamas vietas. Iš 
jo pasakojimų susidarčm vaizdą, 
kad ne vien tik Lietuvos pelkėse 
buvo susisukę lizdus įvairūs pra
garo sutvėrimai, kurie naktimis 
iš vestuvių grįžtantiems muzikan
tams siūlydavo mainytis pyp
kėmis, bet kad ir-Australijoj pana
šaus plauko sutvėrimų nestigdavo. 
Tik Čia jie būdavo gerokai žia
uresni, nes sutiktą vėlybą keliau
ninką, griebdavo už apyaklės ir 
gramzdindavo liūno dugnan. Nors 
dabar, pelkes jau nusausinus, tie 
nenaudėliai išsibėgiojo, tačiau 
viena pravažiuojama vietovė dar 
ir dabar tebevadinama "Velnio” 
vardu. Bene bus čia įsikūręs tas 
pats Baltaragio Malūne minimas 
Pinčiukas, kuris, nebelikus kas

beveikti Australijoj, persikėlė į i 
Paudruvės pelkynus gundyti 
pamaldžiosios davatkos Uršulės.

Po dviejų valandų nuotaikingos 
kelionės pasiekėm San Rėmo 
miestelį, kur mus pasitiko pypke 
apsiginklavęs J. Lipčius ir savo 
neatskiriamą gitarą apsikabinęs 
Al. Gabecas. Nuplovę kelionės 
metu gomurin susirinkusias dulkes 
stiklu alaus ir gavę informacijų 
apie tolimesnę dienos programą.

Į visi pasileidom pajūrin maudytis. ! 
Besimaudančių nuotaiką, gerokai 
sudrumstė Al. Gabecas, praneš
damas, kad prieš porą dienų 
šioje vietoje buvo sugautas did
žiulis ryklys. Po šio pranešimo 
jūroje nebeliko nė vieno drą
suolio. Bet, kai tas pats pranešėjas 
paaiškino, kaip nuo ryklio lengvai 
galima apsiginti, visi aprimo ir > 
vėl susimerkė į okeano vandenius. ! 
O apsigynimo paslaptis, pasirodo, Į 
labai paprasta — pamačius ryklį 
reikia nerti ir pūsti jam į akis 
cigaretės dūmus (p. Lipčius tvir
tino, kad tokiam reikalui geriau 
tinka pypkės dūmai . . . ) ; nuo 
dūmų ryklys ima ašaroti ir skuba 
gilesnėn vieton akių išsiplauti, 
kai per tą laiką užpultasis gali 
saugiai pasiekti krantą . . .

Išsimaudžius, pailsėjus ir papie
tavus. sekė įdomiausia ekskursijos 
dalis — pasivėžinimas Žvejų 
laiveliais. I laivelį, kuriam 
vadovavo J. Lipčius, susitalpinom 
30 keleivių. IŠ pradžių, beplauki
ant įlanka, visų nuotaika buvo 
puikiausia. Išplaukus atviron 
jūron, bangos pradėjo mėtyti 
mūsų laivelį kaip dėžutę degtukų. 
Mūsų linksmumas dingo. Su 
baime stebėjom dideles bangas, 
kurios kartas nuo karto vertėsi ir 
per viršų, panardindamos puto
jančiame vandenyje ant denio

V. Bosikis

SVEČIUOSE PAS RYKLIU GAUDYTOJUS
sugulusius iškylos smagurius. 
Nekartą buvom dingę išsišiepu
sios bangos įdubime vien tik dėl 
to, kad kita banga galėtų dar 
stipriau mus sugriebti ant apsi
putojusios savo keteros, pakelti 
aukštyn, pasupti ir vėl sviesti dar 
gilesnėn prarajon. Savaime sup
rantama, kad ne vienam teko 
stipriai pasilankstyti per laivelio 
kraštą . . .

Grįžus atgal, pavyko prikal
bėti mūsti žvejus, kad suteiktų 
truputį Žinių apie įdomų savo dar
bą pavojus ir tolimesnius planus. 
—Šios "plaukiojančios lietuvių 
kolonijos" vadovas yra J. Lipčius. 
Prieš kurį laiką su vienu australu 
įsigijo žvejų laivelį ir taip prad
ėjo pirmuosius žingsnius šioje 
pramonėje. Pradžia, kaip papras
tai, buvo sunki : stigo teoretinių 
Žinių, praktikos ir pinigų. Bet 
palengva viskas keitėsi gerojon 
pusėn, ir šiuo metu tikrasis laivo 
šeimininkas yra p. Lipčius, kuriam 
talkininkauja ir tuo pačiu sau 
pragyvenimą pelnosi A. Gabecas 
ir K. Kažemėkaitis. Jie visi trys 
šiuo metu Žvejoja jūros ryklius 
ir, taip vadinamus, jūros lydžius. 
Pelningesnis, tačiau kartu ir sunk
esnis bei pavojingesnis darbas yra 
ryklių gaudymas. Tam tikslui 
naudojami 1000 - 1400 metrų 
ilgio metaliniai lynai, ant kurių 
esti prikabinami šimtai kabliukų 
kurių dydis priklauso nuo to, 
kokio dydžio ir kokios rūšies ryk
liai yra gaudomi. Ant kabliukų

bulvės gabaliuku, nes šių ryklių 
mėsa dažniausiai vartojama, taip 
vadinamame, "fish and chips" 
pavidale. Pasiteiravus. kokie 
pavojai tyko mūsų Žvejus, pasta
rieji smagiai nusijuokė ir paaiš
kino, kad didžiausiame pavojuje j 
yra ne jie, bet valgytojai, nes tie ' 
gali paspringti ne tik didesniu 
kaulu, bet ir pamirštu ryklio Žan- Į 
dikaulyje kabliuku . . .

Žvejai gal būtų ir daugiau ką 
papasakoję, bet pasirodęs ekskur
sijos vadovas pradėjo visus sku
binti, kad sėstume į mašinas ir 
važiuotume gilyn į salą pasižiūrėti 
pingvinų parado, vykstančio tuoj 
po saulėleidžio.

Salon patekome mylios treč
dalio ilgio kabančiu tiltu, jungian
čiu salą su Žemynu. Bevažiuo
dami stebėjome tikruosius salos 
šeimininkus — koalas, meškiukus, 
ramiai stebinčius aplink juos bešo- 
kinėjančius fotografus. Čia pat 
paaiškėjo ir jų ramumo paslaptis 
—beveik prie kiekvieno medžio 
prikalta iškaba skelbė, kad šie 
sutvėrimai yra neliečiami ir griež
čiausiai draudžiama juos ne tik 
žudyti, bet ir už nukarusios 
uodegos tampyti.

Pasiekę tą salos vietą, kurion 
pingvinai išlipa iš jūros ir eina 
taku aukštyn į uolas, kur yra jų 
lizdai, radome jau daug Žmonių 
belaukiančių. Mat, šis pingvinų 
pasivaikščiojimas yra gerai 
žinomas plačioms apylinkėms, 
turistams, tad kiekvieną vakarą ir

uždedami didoki žuvies gabalai ir | 
Šis apgaulingas įtaisymas nuleid- | 
Žiamas vandenin, iš anksto parink- ; 
ton vieton. Kad prikibę rykliai 
imtų ir nenutemptų visos meškerės 
gilumon ir kad ją būti) galima 
surasti, lyno galai specialiais 
inkarais pritvirtinami prie dugno, 
gi vandens paviršiuje plėvesuoja 
ant plūdžių pritvirtintos vėliavėlės. 
Prie geros darbo sėkmės 5-6 lynų 
išmetimas trunka apie 3-4 valan
das, Po to prasideda pati sunki
ausia darbo dalis — lynų trau
kimas lauk. Vienas Žmogus 
specialiu ratu traukia lyną laivelin, 
o antrasis, apsiginklavęs ilgu gele
žiniu kabliu, primenančiu Šv. 
Jurgio “dzidą", stovi laivelio 
priekyje ir laukia, kas pasirodys 
iš vandens—plikas kabliukas ar 
besidaužąs ryklys. Pasirodęs 
ryklys pritraukiamas galimai 
arčiau, gi "dzidininkas" smeigia 
jam savo ginklu gerklėn ir tasai 
tokiu būdu nužudomas. Dažnai 
atsitinka, kad ant kabliuko teran
dama vien tik ryklio galva—jo 
kūną, pasinaudodami draugo 
nelaime, jau būna nukabinę kiti 
rykliai. Tokiu būdu per dieną 
pagaunama apie 30 ir net ligi 
Šimto ryklių, kurių kiekvieno 
svoris svyruoja tarp 10 ir 45 kilo
gramų. Žvejams grįštant namo, 
sugautieji rykliai išvalomi, išmė- 
sinėjami, sukraunami į dėžes. 
Netrukus šiuos vandenynų piratus 
jau skaniai kramto eilinis žmoge- j 
lis, užsikąasdamas suvytusios I 

susirenka dideli žiūrovų būriai. 
Prie jų prisijungę, tyliai sėdėdami, 
laukėme, kas gi čia bus. Pralaukę 
gerą valandą ir nieko nesulaukę, 
nekantresnieji jau buvo besitaik- 
stą atsilyginti ekskursijos vadovui 
už apgaulę kai staiga kartu su 
okeano banga pabiro į krantą 
baltakrūtinių paukščių būrys/ 
Pradžioje apsižvalgė po visą 
apylinkę, ilgokai, lyg negindami 
mūsų kantrybę, stoviniavo ant 
kranto, paėjo priekin ir vėl pat
raukė į vandenius.

— Kodėl jie grįšta, kodėl jie 
grįšta? . . . — pasigirdo gaihlS 
moteriškas balselis.

Netrukus pasirodė dar didesnis 
pingvinų būrys. Dabar jau 
šiai jie patraukė stačiu Šlaitu auk
štyn. visiškai nekreipdami dėme
sio į prožektorių šviesas ir aplink 
besigrūdančius žiūrovus.

Praleidę ši nematytą paradą, 
patraukėm ir mes savųjų mašinų 
link, nes jau buvo vėlybas 
vakaras, o prieš akis — dar 
tolimas kelias. Nuoširdžiai atsis
veikinom su mus globojusiais 
lietuviais žvejais ir pajudėjom 
namų link.

Tai buvo tikrai puiki ir nau
dinga išvyka! Likome visi ypat
ingai dėkingi Melbourne Apy
linkės Valdybos nariams ir 
Leonui Baltrūnui už tokios puikios 
iškylos suorganizavimą ir mie
liems ryklių gaudytojams, sutei
kusiems mums progos linksmai 
ir įdomiai praleisti laiką.
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Architektas Vytautas Žemkalnis
JO 60 METU AMŽIAUS SUKAKČIAI

Vasario 26 d. mūsų tautos 
narys architektas Vytautas Žem
kalnis susilaukia 60 metų amžiaus, 
Melbourne jo sukakčiai pagerbti 
rengiamas minėjimas-kavute. 
Šiuo straipsniu norima duoti skai
tytojams bent svarbiausi sukak
tuvininko gyvenimo ir veiklos 
metmens. Pagrindinai apibūdinti 
jį tebūtų galima tik ilgesnėje 
studijoje ar monografijoje, 
nes Vytautas Žemkalnis yra didelė 
asmenybe. Jis vienas žymiausių 
Lietuvos arhitektų, jis kūrėjas* 
savanoris, jis rašytojas, Žurna
listas, jis mokslininkas ir peda
gogas, jis visuomenininkas bei kul
tūrininkas. Savo entuziazmu, 
kruopštumu bei veiklumu, jis yra 
saulėtu pavyzdžiu mūsą. priau
gančiai kartai.

Vytautas Žemkalnis gimė 1893 
m. vasario mčn. 26 d. Linkau— 
Čiuosc, Linkuvos valsčiuje ir para
pijoje. Jo tėvai turėjo sunkumų 
dėl Vytauto vardo su parapijos 
klebonu, bet laimėjo ir anuo metu 
metrikų knygose įrašyta vien Vy
tauto vardas. Gimnazijų lankė 
Maskvoje, Vilniuje ir Rygoje, kur 
1912 m. baigė. 1913-1916 mm. 
lankė Politechnikos Institutą Ry
goje. 1916 ir 1917 metais tar
navo rusų kariuomenėje. Karui 
pasibaigus 1918 m. grįžo Liet
uvon. Vyksta vėl Rygon pradėtų 
studijų tęsti į Politechnikumą, 
dabar pasivadinusį "Baltische 
Tecl\nische Hochschule.“

Bet Rygoje neilgai teteko studi
juoti, nes 1918 m. lapričio 27 d. 
įstojo savanoriu į vos besisteigian
čią Lietuvos kariuomenę ir 3-čiuo- 
ju jos įsakymu paskirtas į DLK 
Gedimino 1-ą j į Pėstininkų pulką 
karininku. Tarnavo 3-oje bateri
joje, vėliau paskirtas I-sios Gau- 
bicų baterijos vadu. Per keturis 
metus tarnaujant Lietuvos kariuo
menėj kūrėjui-savanoriui Vytautui 
Žemkalniui teko dalyvauti visose 
kautynėse, išskyrus Giedraičius, 
kada buvo patekęs lenkų nelais
vėn. Belaisviu išbuvęs vos tris

Gimnazija bus nuosavuose namuose
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menes Krašto Vaidyba viename 
savo paskutiniųjų posėdžių galu
tinai nusprendė imtis žygių pasis
tatyti Vasario Šešioliktosios Gim
nazijai nuosavus rūmus. Tikimasi, 
kad pasaulio lietuviai, kurių auko
mis gimnazija yra išlaikoma, su
telks lėšų ir statybai, nes tokiomis 
primityviomis sąlygomis, kaip 
dabar, gimnazija vistiek negalėtų 
ilgai gyvuoti. Dabartinės gim
nazijos naudojamos patalpos yra 
visiškai blogame stovyje, reika
laujančios pagrindinio remonto, 
kad patenkintų bent paprasčiau
sius mokyklos jaukumo ir higienos 
reikalavimus. Toksai remontas 
pareikalautų žymių sumų, kurioms 
Įdėti į nuomojamas patalpas nėra 
pagrindo, nes nėra jokios garanti
jos, kad jomis galima bus ilgesnį 
laikų pasinaudoti.

Ligšiol gimnazija yra buvusiose 
prie Diepholzo aerodromo karei
vinėse, kurios Vokietijos atsigin- 
klavimo eigoje gali būti kiekvienu 
metu pareikalautos jų tiesiogiam 
uždaviniui. Prie to prisideda 
netinkama geografinė padėtis, 
žymi dalis Vokietijos lietuvių 
vaikų, gyvenančių vakaruose ir 
pietuose, negali pasinaudoti šia 
svarbia lietuvių institucija. Klima- 

dienas, pabėgo iš Krokuvos Čeko- 
slovakijon ir aplinkiniais keliais 
grįžo Lietuvon. Vytautas Žem
kalnis kaip karys buvo narsus ir 
drąsus, už ką mūšiuose ties Rad
viliškiu su bermontininkais buvo 
apdovanotas Vyties Kryžiaus su 
kardais ordinu. 1922 m. baigia 
karo tarnybą.

Nuo 1922 iki 1925 metų 
Vytautas Žemkalnis studijuoja 
Romos Universitete, Architek
tūros Fakultete, architektūrą. Čia 
baigia studijas ir pasiruošia galu
tinai architekto profesijai.

Grįžęs Lietuvon pradeda darbą 
kaip Geležinkelių V-bos inžin
ierius/1926-1 92 7/. 1928 m. Vy
tautas Žemkalnis įkuria statybos 
referentūrą Žemės Ūkio Ministeri
joje.

1929 m. pradeda verstis savo 
profesijos darbu, privačiai sudary
damas statybos projektus valsty
bės, savivaldybių, kooperatyvų 
ir kitu žinybų pastatams. Daugelis 
iš jų laimėti konkurso keliu. Svar
biausi iš jų: Akių ir Nosies Klinika, 
Vaikų Klinika, gimnazijų! rūmai 
Panevėžy ir Biržuose, Chirur
ginis korpusas prie Karo Ligon
inės, Kauno Savivaldybės Rūmai, 
Kauno Teatras, Kūno Kultūros 
Rūmai Kaune ir Klaipėdoje, 
Pieno Perdirbimo B-vė, Vaisių 
fabrikas. Tyrimo Labratorija, Šia
ulių Ligoninė, Vilkaviškio Dvasinė 
Seminarija, Prekybos ir Pramonės 
Rūmai, Kybartų, Šakių ir Mažei
kių bažnyčios ir daugelis paminklu, 
gyvenamų namų ir kitokių pas
tatų. Šie visi pastatai puošia mūsų 
kraštą ir, kaip gero specialisto 
architekto paruošti projektai, 
labai prisidėjo prie architektūros 
meno pakėlimo Lietuvoje. Padarė 
Vytautas Žemkalnis Operos ir 
Baleto Rūmų eskizą Vilniuje. Tuo 
tikslu vyko į Maskvą pas prof, 
akademiką Šustiovą.

Daug Širdies ir meilės įdėjo 
Vytautas Žemkalnis būdamas 
vyriausiuoju Vilniaus miesto in
žinierium. Jis, bendradarbiaujant 
visai eilei žymių profesorių ir 
architektų, nuo 1939 iki 1944 m. 
vadovavo Vilniaus miesto plana
vimo darbui. Apie tuos darbus 
tremty rašė Žiburiuose: Vilniaus 
generalinio plano metmens. Labai 
įsitraukęs į savo profesinį darbą 
privačiai, mažiau tegalėjo pasi
švęsti mokslui. 1927-1929 m. 
jis dirbo kaip asistentas V.D. Uni
versitete. 1941 m. Vilniuje 
Miškų Fakultete išrinktas adjunk
tu, 1941-1944 m. lektoriavo 
Vilniaus Universitete. 1942 m. 
išrinktas Senato docentu V. D. 
Universitete.

Tremtyje Vytautas Žemkalnis 
ypač įsijungia į mokslinį-peda- 
goginį darba. 1946-1947 m. buvo 
architektūros kompozicijos kate
dros vedėju UNRRAos Universi
tete Muenchene. 1948 m. to 
paties universiteto senato išren
kamas ekstraordinariniu pro

tinės sąlygos tiek vaikams, tiek 
mokytojams taip pat yra blogos. 
Kareivinės pastatytos pelkynuose, 
drėgname klimate. Pati vietovė 
yra žemiau jūros lygio.

Paaiškėjo, kad tinkamų pat
alpų išnuomavimui, kaip Krašto 
Valdybos jau antri metai bandyta, 
nebėra jokių vilčių sugriautoje 
Vokietijoje, ypačiai tokiai įstai
gai, prie kurios dar yra ir ben
drabutis. Antra vertus, nuosavi 
gimnazijos namai būtų tokia ver
tybė, kuri vienam ar kitam tikslui 
visumet būtų galima panaudoti:’ 
jei ne gimnazijai, tai amatų moky
klai, senelių ar vaikų prieglaudai, 
invalidų namams ir t.t.O Lietu
vai atgavus nepriklausomybę — 
įvairiems kultūrinės propagandos 
tikslams.

Paruošiamieji gimnazijos staty
bos darbai jau pradedami. Krašto 
Valdybos kreipimasis į Vakarų 
ir Pietvakarių Vokietijos miestų 
savivaldybes statybai tinkamo 
sklypo reikalu jau davė teigiamų 
vaisių. Bad Kreuznacho, kur yra 
lietuvių sargybų kuopa, vyr. 
burmistras dr. Jungermannas šil
tais žodžiais atsiliepė apie lietuvių 
gimnazijos įsikūrimą jo mieste ir 
pats iškėlė visą eilę gerųjū jo 

fesorium. Dirbdamas mokslinį 
darbą universitete, Vytautas Žem
kalnis tuo pačiu metu randa laiko 
ir dirba 1945-1949 m. Eichstaetto 
Gimnazijoje kaip meno istorijos 
ir braižybos mokytojas. Be to, 
ir radiotechnikos kursuose dėstė 
braižybą. 1948 m. buvo pak
viestas į Nebraskos Universitetą, į 
architektūros fakultetą dėstyti 
architektūros kompoziciją su 
4000 dol. atlyginimu metams. 
Pasiūlymas buvo gautas per Uni
tarian Service Committee New 
Yorke. Norėdamas būti drauge 
su savo giminaičiais atvyko į Aus
traliją ir Šio kvietimo nepriėmė.

Iš mokslo darbų suminėtini: 
Meno istorijos pagrindai. Vadovė
lis gimnazijoms, Liaudies namų 
uždaviniai ir jų projektavimo 
būdai, Universiteto leid., Vilniaus 
kultūra architektūros paminklų 
Šviesoje, Kudirkos Sąjūdis. Šiuo 
metu Vytautas Žemkalnis, ben
dradarbiaujant d a i 1. Viktorui 
Simankevičiui, baigia paruošti 
spaudai didesno masto veikalą: 
"Vilniaus Miesto Studija". Daili
ninkas pateiks 50 paveikslų, kurie 
puoš ir vaizdžiai atvaizduos Vil
niaus miestą toje knygoje. Joje 
bus I 5 ir paties autoriaus brėžinių. 
Vytautas Žemkalnis ruošia Liet
uvių Politinių Kalinių Kroniką. 
Jis yra parašęs tris dramatinius 
veikalus: "Žmogaus Beieškant".

l'il niaus Katedra, kurios pertvarkymo darbams vadovavo 
arch. V. Žemkalnis.

3-sis veiksmas buvo Eichstaette 
dukart suvaidintas.

Be mokslo ir literatūros veik
alų rašymo, aktingai dalyvauja 
spaudoje ir yra parasės visą eilę 
straipsnių architektūros, elektrifi
kacijos, kultūros ir ūkio klausi
mais. Bendradarbiavo ir bend
radarbiauja Šiuose laikraščiuose 
bei žurnaluose: Naujoji Romuva, 
Lietuvos Žinios, Lietuva, XX 
Amžius, Mūsų Pastogė, Austral
ijos Lietuvis, Nepriklausoma Liet
uva, Nemunas ir k.

Ir gyvu žodžiu Vytautas Žem-

ESTAI NAUJAIS KELIAIS
ELTA.—IŠ estu šsaltiniu pat

irta. kad Stokholme sudaryta 
egzilinė Estijos vyriausybė: prezi
dentas — A. Rei, ministeris pir
mininkas — Sikkar, užsienio 
reikalų ministeris — buvęs pasiun
tinys Varma ir k. Kai kurie estų 
sluogsniai vyriausybės sudarimui 
nepritaria. P. Holberg, buvęs 
Estijos karo ministeris, kuris šiuo 
metu gyvena Kanadoje, netrukus 
vykstąs į Europą, kur jis bandys 
sukviesti penkių tarybą, kuri 
turėtų išrinkti Estijos prezidentą 
ir sudaryti kitą vyriausybę. Tuo 
būdu esąs pavojus, kad Estija

vietovės ypatybių, ypač klima
tiniu atžvilgiu. Gimnaziją statant, 
vyr. burmistras pažadėjo savo 
visokeriopą pagalbą ir užtikrino, 
kad jo miesto ribose būsią galima 
paskirti tinkamą tokiai statybai 
skypą. Taip pat šiltai atsiliepė 
Mayen miesto, netoli Koblenzo, 
burmistras, ketindamas skirti 
lietuvių gimnazijos statybai buvu
sios mergaičių aukštesniosios 
mokyklos sklypą. Jis pažymėjo, 
kad jo miestas esąs garsus 
kaip “mokyklų miestas“, tad 
jam būtų malonu priglausti liet
uvių mokslo įstaigą.

V. K. V. Informacijos.

"Audra" ir Žagrė.“ Kiekvienas 
! veikalas yra 5 veiksmų. "Audros“ 
; kalnis yra suruošęs visą eilę pas
kaitų iŠ architektūros, miestų 
statybos ir ūkio klausimais. Did
žiai domėjosi išradimais ir pažanga 
mokslo srity. 1936 m. dalyvavo 
tarptautiniame F. A. L kongrese 
Dubrovnikuose, Jugoslavijoje ir

* 1937 m. — Budapešte Balne- 
I ologijos kongrese. 1936 m. 
specializavosi ligoninių statyboje 
Stockholme pas dr. prof. Lind- 
greną ir buvo paskirtas vyriausiu 
Raudonojo Kryžiaus architektu.

Vytautas Žemkalnis aktyviai 
dalyvauja ir visuomeniniame 
gyvenime. Jis priklauso Inžinierių 
ir .Architektų Draugijai, LKF 
vienas iš steigėjų ir dabartinis 
LKF Australijos Apygardos V-bos 
pirmininkas, Lietuvių Rašytojų 

. Draugijoh narys, “šviesos” sąjū
džio rėmėjas. i

Sukaktuvininkas didelį patrauki
mą jautė ir tebejaučia plunksnai, 
muzika (fortepionui), teatrui ir, 
apskritai, menui. Tremtyje jusda- 
mas didžią tuštumą dėl šeijnos iš
blaškymo, stengiasi darbu ir meno 
pamėgimu ją užpildyti. Vytautas 
Žemkalnis yra vedęs Rygiškių 
Jono dukrą gyd. Oną Jablonskytę. 
Žmona ir sūnus Vytautas palikę 
Lietuvoje, o sūnus Gabrielius ir 
duktė Elena Karazijienė gyvena 

Į Australijoje. Sukaktuvininkas gy-

vena Melbourne ir dirba kaip 
architektas Vyriausioje Australi
jos Architektų Įstaigoje.

Minėdami Vytauto Žemkalnio 
60 metų amžiaus sukaktį, linkime 
ir toliau jam dirbti mūsų Tautos 
gerovei su tokia pat meile ir užsi
degimu ir tikimės sulaukti tos did
žios valandos, kada drauge su 
sukaktuvininku galėsime švęsti 
didingą laisvės Šventę Vilniuje.

Savo vertingais ir didžiais dar
bais įrašyk, sukaktuvininke, daug 
gražių lapų į Lietuvos kultūros 
istoriją.

galinti turėti tremtyje dvi vyriau
sybes.

Šveicarų Neue Zuericher Zei- 
tung Š. m. vasario 3 d. laidoje 
rašo, kad toji Oslo mieste sudary
ta, bet Švedijoje įsikūrusi Estijos 
vyriausybė sutiko jau pačioj prad
žioj sunkumų. Švedų užsienio 
reikalų ministerija pareiškė prezi
dentui Rei. kad pagal susidariusią 
tradiciją Švedijoje įsikūrė poli
tiniai pabėgėliai, kuriems suteikta 
prieglobos teisė, negali verstis 
jokia politine veikla. Tuo būdu 
ir estų egzilinei vyriausybei nebus 
leidžiama Švedijoje vykdyti 
kokias nors vyriausybės funkcijas, 
jei jos nariai nori pasilikti tame 
krašte. Estų egzilinė vyriausybė, 
kaip pažymi Neue Zuericher Zie- 
tung, buvo sudaryta Oslo mieste 
dėl to, kad Norvegijos vyriau
sybė nėra pripažinusi Pabaltijo 
valstybių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. Švedų "Dagens Ny- 
heter” sausio 31 d. taip pat pat
virtino žinią, kad vietoj A. Rei 
estų emigrantai nori išsirinkti kitą 
valstybes prezidentė pavaduotoją. 
Tuo būdu estams gręsia suski
limas, net tada būtlj dvi vyriau
sybės. Paskutinis Estijos preziden
tas Pats buvo 1940 m. suimtas 
ir išsiųstas j Rusiją, kur, nepat
virtintomis Žiniomis, miręs.

Negadinkime kalbos
Noriu iškelti kaikuriuos lietuvių 

kalbos netaisyklingumus, beveik 
visuotiniai mūsų tautiečių varto
jamus. štai, eilė sakinių su kalbos 
klaidomis: 1. Aš dėka jo negavau 
darbo. 2. Ji mane daėuė iki gyvo 
kaulo. 3. Susirinkimas buvo skait
lingas. 4. Apart manęs ten nieko 
kito nebuvo. 5. Kas tai groja 
smuiku. 6. Kur jis dabar randasi? 
7. Jau du metai, kai gyvenu Aus
tralijoje. 8. Žmonės susispietė apie 
sakyklą, kad geriau girdėti pamok
slą. 9. Jis būk tai to nežino. 10. 
Kareiviai daugumoje buvo pran
cūzai.

Pasvarstykime kiekvieną sakinį 
I iš eilės. Kodėl pirmas sakinys 
' negeras. Todėl, kad žodis dėka 
j mūsų kalboje yra tik daiktavardis, 
o ne prielinksnis, klaidingai čia 
pavartotas, ši netaisyklinga var
tosena yra atėjusi pas mus iš 
svetur. Todėy sakinys ištaisytinas 
taip: aš per ji negavau darbo.

Antrame sakiny netaisyklingas 
žodis yra daėdė, nes jis sudarytas 
su slaviškos kilmės priešdėliu da. 
Reikia sakyti ne daėdė, bet priėdę: 
ji mane priėdę iki gyvo kaulo. Šios 
rūšies veiksmažodžiai mūsų tautie
čių ypač mėgiami, pvz.: daeiti, 
damesti, dadėti, dajoti ir k. Jie 
reikia ištaisyti į prieiti, primesti, 
pridėti, prijoti.

Trečiame sakiny negeras žodis 
yra būdvardis skaitlingas. Jis iš
vestas iš daiktavardžio skaitlius, 
kuris mūsų kalboje nebevartoja
mas dėl jo netaiskylingumo. Skait- 
liaus pakaitalas yra skaičius, bet iš 
jo būdvardžio paprastai neišve
dame, nors ir galėtume sakyti 
skaitingas. Minėtas sakinys ištaisy
tinas taip: susirinkimas buvo 
gausus. Taip pat nevartotinas ir 
prieveiksmis skaitlingai: jis reikia 
keisti į gausiai.

Ketvirtame sakiny nevartotinas 
žodis yra apart, kuris į mūsų kalbą 
pateko iš lenkų, o pas juos iš pran
cūzų a part. Užuot apart reikia 
sakyti lie ir sakinys ištaisyti taip: 
be manęs ten nieko kito nebuvo.

Penktame sakiny kas tai yra 
slavizmas. Užuot kas tai sakytina 
karkas: kažkas groja smuiku.

Šeštame sakiny randame bene 
daugiausia mūsuose vartojamą kal
bos klaidą, kuri iškyla aikštėn 
veiksmažodžio randasi vartojime. 
Net vienas anksčiau buvusių šio 
laikraščio redaktorių mano straips
nio veiksmažodį yra "ištaisė" į 
randasi, kur šis žodis jokiais kalbos 
dėsniais nepateisinamas, nes šiuo 
atveju jis yra germanizmas ar net 
slavizmas. Todėl reikia sakyti ne 
kur jis randasi, bet kur jis yra.

Septintame sakiny netinkamai 
vartojamas skaitvardis du. Gyvoji 
mūsų kalba šitokio vartojimo ne
pažįsta. Kaip nesakome du vartai, 
dvi vestuvės, taip negalime sakyti 
du metai, liet dveji metai, nes 
prie daugiskaitinių daiktavardžių 
tevartojame tik dauginius skait
vardžius. Todėl sakytina: jau 
dveji metai, kai gyvenu Australi
joje.

.Aštuntame sakiny nevykusiai 
vartojamas jungtukas kad. Tokia 
vartosena pateko į mūsų kalbą iš 
svetur. Tikslo aplinkybei šaluti
niuose sakiniuose išreikšti kad 
nevartojamas nei su bendratimi, 
nei su padalyviu. Todėl aukščiau 
cituotas sakinys reikia ištaisyti 
šiuo, būdu: žmonės susispietė apie

AUKOJO SKAUTAMS
S y d n r j u s.—Lietuviams skau

tams. dalyvavusiems Pan-Pacific 
jamboree, nuo per. metų gruodžio 
14 d. ligi š.m. vasario 10 d. aukojo 
šie tautiečiai: Klementus—£1.10.0., 
G.S., M.S., V. Palietienė, Ilgūnas, 
P. A. Alčiauskas. P. Pipas, XXX, 
(neišk. pav.), A. Saulius, A. Pet
rauskas, A.A. (neišk.) J. Suba
čius, D. Budrys iš U.S.A., O. Ric- 
kienė, Sktn. Reisgienė ir Saudargas 
aukojo po £1.0.0.; p.p. Protai— 
£3.0.0.; y. Juzėnas—£2.10.0.; G. 
Juškėnas iš U.S.A.—5 dol.; Migevi- 
čius, Astrauskas, Kačiūnas, V. Šnei
deris, J. Subačius ir Badauskas— 
po 10 šit; X.Y.—11/3; Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba—£5.0.0.; "Vy
ties" korporacijos Valdyba Čika
goje—10 dol. Visiems, parėmu- 
siems lietuvių skautų dalyvavimą 
tarptautinėje Pan-Pacific stovy
kloje, Alg. Bučinskas, iždininkas, 
skautų vardu nuoširdžiai dėkoja. 
Jis dar primena kad minimoje 
stovykloje dalyvavimo piniginė 
apyskaita baigiama su nuostoliais, 
ir prašo geros valios lietuvius, ligi 
šiol dar neaukojusius, padėti 
skautams savo parama.—vj. 

klausyklą, kad geriau girdėtų 
pamokslą. Pavyzdys gi su padaly
viu gali būti kad ir toks: jis dirbo 
naktimis, kad tik išlaikius eg
zaminą. Šis kad jungimas su pada
lyviu išlaikius nevykęs. Sakinys 
ištaisytinas taip: jis dirbo naktimis, 
kad išlaikytų egzaminą.

Ne taip jau plačiai mūsuose 
šplisusią klaidą užtinkame devin

tame sakiny, kuriame būk tai yra 
grynas slavizmas. Taisyklingi jo 
pakaitalai yra žodeliai tarsi, lyg, 
tarytum. Ištaisytas sakiny tada 
atrodys šitaip: jis tarsi to nežino.

Dešimtame sakiny netinkamai 
vartojamas žodis daugumoje. 
Tokia vartosena visai svetima 
mūsų kalbai. Minėtas sakinys 
reikia taisyti taip: daugumas karei
vių buvo prancūzai. Taip pat klai
dinga sakyti tikrumoje aš nieko 
nežinau, nes tokia vartosena atė
jusi j mūsų kalbą per nevykusius 
knygų vertimus, pvz., vokiečių in 
der Wahrheit. Užuot tikrumoje 
reikia sakti iš tikrųjų: iš tikrųjų 
aš nieko nežinau.

J. Tininis

NAMAI
Dažnai ir labai dažnai mūsų 

spauda, mūsų visuomenininkai, sie
lojasi dėl lietuviškos visuomeninės 
veiklos, būkštauja dėl nepalankių 

I sąlygų mūsų jaunimui, dėl patalpų 
stokos mūsų mokykloms. Tačiau 
nepakankamai iškeliamas ir pabrė
žiamas vienas pagrindinių klausi
mų — Lietuvių Namų įsigijimo 
reikalas. Beje, tasai reikalas vieno
kia ar kitokia forma bei proga kar
tas nuo karto ir primenamas mūsų 
bendruomenei, tačiau pakankamu 
vis dėlto jis nėra paaiškinamas, ir 
vis atidėliojamas, nevykdomas, at
seit, ateičiai paliekamas.

Ir kas gi kaltas, kad ligšiol Lie
tuvių Namų projektai bet sumany
mai tik ore pakibę? Kituose kraš
tuose gyveną lietuviai Australijos 
lietuvius jau senai šiame reikale 
pralenkė. Aniems jau nebereikia 
prašinėti pas svetimus patalpų lie
tuviškiems parengimams, neberei
kia jau aniems ir sunkiai uždirbtus 
pinigus svetimiems mokėti. Kai 
kas, gal būt, mūsų nerangumą mė
gins teisinti: girdi, Australijoje mes 
esame Įierdaug išsimėtę, negyvena
me vienoj krūvoj didesnėmis kolo
nijomis ir pan. Bet ar galime tuo 
pasiteisinti, ar galime šį taip svarbų 
reikalą atidėti nuošalėn?

Paimkime vieną didesniųjų lie
tuvių apgyvendintų vietovių, saky
sime, Melboumą su jo apylinkė
mis, kur mūsiškių gyvena apie pora 
tūkstančių. Apylinkės Valdybos 
kasoje šiandie Lietuvių Namams 
nėra nė pilnų £50. Kodėl tiek 
maža pinigų teturima? Gal dėl to, 
kad Lietuvių Namų klausimas iš 
viso mažai keliamas mūsų spaudo
je? Gal tautiečiai nebuvo pilnai 
įsąmoninti ir įtikinti, kad savi na
mai mums yra būtini, kai tuo tarpu 
Apylinkės Valdyba taip pat nieko 
konkretesnio negalėjo atlikti, jei 
pati bendruomenė yra šiam reika
lui abuoji, nepakankamai paruo
šta ir nenuteikta šiam reikalui.

Lietuviškų namu įsigijimo rei
kale ypatingos saliamoniškos iš
minties nereikia. Reikia tik svei
ko, gyvo ir neatidėliotino organi
zuotumo. pačios veiklos. Apylin
kės Valdybos iniciatyvą reiktų pa
pildyti privačių asmenų iniciatyva.

Nekartą mūsų tautiečiai susimetę 
j būrelius uoliai svarstė Lietuvių 
namų įsigijimo reikalą, iškeldami 
įvairių sumanymų, planų. Tačiau 
kuris jų savo diskusinio pobūdžio 
sumanymus sumojo pasiųsti laik
raščiui? Galbūt, jų pokalbiuose 
buvo daug sveikos ir geros min
ties. Dažnai gi esame įpratę palik
ti kitam kartui tai, ką esame per- 
svarstę, sugalvoję.

Jei iš poros tūkstančių tautiečių 
atsirastų pora šimtų, kurių kiekvie
nas akcijų pagrindais sudėtų jx> 
£20, jau tuo būdu ir susidarytų 
saviems namams gražus depozitas. 
Atsirastų ir tokių tautiečių, kurie 
sutiktų investuoti į Lietuvių Na
mus ir daugiau pinigų. Juo leng
viau tokiu atveju išsispręstų klau
simas. Panašus sumanym; 
styrinas, nors ir nepateiki) 
labiau detalizuotai.

Vienaip ar kitaip besvarstytume 
Lietuvių Namų įsigijimo reikalą, 
tačiau kiekvienu atveju turime ge
rai įsidėmėti, kad savuose bendruo
meniniuose namuose pulsuotų gyva 
lietuviška veikla ir vyrautų nuo
širdi tautinė dvasia, gi tokių namų 
akcininkai ar dalininkai susilauktų 
visos mūsų bendruomenės padėkos
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BUKIME LAIKU APDAIRŪS! Konsulatuose daug darbo
Lietuvos Teisininkų D-jos Už

sienyje Australijos Skyriaus Val
dyba iškėlė spaudoje (Australi
jos Lietuvyje Nr, 19-tame, 1952) 
labai .aktualų .testamentų .sud
arymo klausimą. Toji idėja, skati
nanti mūsų tautiečius sutvarkyti 
savo turto reikalus mirties atveju, 
yra labai svarbi ir remtina. Tačiau 
prie to reikalo reikia prieti visu 
rimtumu ir atsargumu.

Anais laikais ir Lietuvoje buvo 
plačiai propaguojama mintis, kad 
kiekvienas asmuo sutvarkytų savo 
palikimą mities atveju, surašy
damas savo valią į testamentą. 
Labai populiari mūsuose buvo 
naminių testamentų forma. Veik 
visi mūsų dvasininkai, mokytojai, 
policijos pareigūnai ir šiaip 
daugiau išsilavinę asmenys, turį 
artimo ryšio su žmonėmis, ypa
čiai kaimo srityse — buvo gerai 
instruktuoti, kaip taisyklingai turi 
būti surašomas naminis testa
mentas. Jų paslaugomis buvo

Artinasi ir 
Jiems Valanda

ELTA.—Sausio 31 d. ameri- 
kiėČii] telegramą agentūra UP 
pėrdave iŠ Maskvos Žinią, kad 
Sovietų Sąjungoje vyksta nauja 
valymų banga. Pranešimo pab
aigoj teigiama, kad, kaip praneša 
sausio 31 d. "Pravda” ir ”Sov. 
Lit va", smarkiai apkaltinti ir kai 
kurie Lietuvos žydai. Šią žinią 

f perdavė pasauliui ir kitos tele
gramų agentūros. Amerikiečių 
leidžiamas vokiečių kalba dien
raštis "Diė Neue Zeitung" vasario 
2 d. laidoje perdavė tuo reikalu 
vokiečių telegramų agentūros 
DPA ir Britų Reuterio žinią, 
kurioje skelbiama, kad "Pravda" 
sunkiai apkaltino tautinę žydi} 
grupę Sovietinėje Lietuvos respub
likoje. Laikraštis pacitavo "Sov. 
LitVos” pranšimą, kad buvusi 
susekta "žydi} — buržuazinių 
nacionalistų ir pragaištingų kos
mopolitų grupė". Įtakingas švei
carų dienraštis "Die Neue Zue- 
richer Zeitung" vasario 3 d. laido
je atspaude platų pranešimą apie 
"ndują valymo bangą Pabaltijo 
valstybėse". Straipsnyje teigiama, 
kad ir Lietuvoje matyti žymių, 
rodančių, jog ten bus pradėta 
įscenizuotų bylų eilė. Maždaug 
prieš savaitę la ko "Sov. Litva" 
apkaltino valstybės banko Šefų 
Ednovičių, kad jis "nusikaltęs 
politiniam budrumui" ir pakentęs, 
kai amerikiečių ir anglų šnipai 
"Susiradę sau kelių į bankų ir 
susisukę jame gūštų". Dienraštis 
laiko toliau pažymėtinu tvirtinimų, 
kad, esą, "sionistams ir buržuazi
niams nacionalistams” pasisekę įsis
kverbti į mėsos ir pieno pramonę. 
Dienraštis mano, kad Pabaltijo 
reikalų žinovai teigia, kad nau
joji valymų banga, kurios auk- 
omis krinta netik "tautiniai" 1940 
mėtų komunistai, bet ir "emi
grantai", apims visų Pabaltijį. 
Didžiausi valymai vyksta Estijoje, 
iš kur jiė būsią žingsnis po Žings
nio išplėsti ir Latvijoje bei Lietu
voje.

TOWN HALL 
DELICATESSEN 

86 Bathurst St., Sydney.
VISŲ RŪSIŲ

KONTINENTAUNIAI 
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PRODUKTAI 
ir 

DELIKATESAI.

ENGLISH & 
FOREIGN BOOKSHOP 
SYDNEY: 28 Martin Place

(Ground Floor) 
BRISBANE: AMP Lane

(Off Edwards Street)
Mūsų knygynuose galite 

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

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

Jau pradėjo veikti ir LIE
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY
RIUS. Reikalaukite KATA
LOGŲ. 

labai plačiai mūsų žmonių naudo
tųsi.

Jeigu tasai reikalas labai reikš
mingu buvo laikomas Lietuvoje, 
tai dar didesnė reikšme jam turi 
būti teikiama atsidūrus mums 
tremtyje ir po svetimais įstatymais. 
ALB Krašto Valdybai nuo seniai 
rūpėjo tie dalykai ir ne vieną 
kartą jie buvo aptariami.

Kad mūsų tautiečiai būtų pil
nai orientuoti, kaip tie klausimai 
yra apsprendžiami Australijos 
įstatymu, — per. metų Mūsų 
Pastogės Nr. Nr. 190, 191, 192, 
193 ir 194 buvo patalpinta dipl. 
teis. J. Žukausko ištisa eilė straip
snių apie palikimą ir testamentus 
pagal veikiančią Australijos teisę. 
Šiais straipsniais labai nuosekliai 
ir konkrečioj formoj mūsų tautie
čiai buvo supažindinti su veikian
čiais šioje srityje nuostatais ir 
buvo išsklaidyti kai kurie netiks
lumai bei neaiškumai, kilę prieš 
tai mūsų spaudoje tuo pačiu rei
kalu. Tai daug padėjo mūsų 
tautiečiams, susirūpinusiems savais 
testamentais.

Daugelis anglų teisininkų testa
mento surašymą laiko gana sudė
tingu dalyku. Jų yra net teigiama, 
kad ne viena anglų teisės sritis 
neturi tiek daug spąstų, į kuriuos 
gali įpulti žmogus, kaip sritis apie 
testamentus. Todėl jų tarpe yra 
paplitęs galvojimas, kad tai yra 
advokato, teisininko, darbas (a 
job for a lawyer). Labai dažnai 
testamentas prasideda užpildžius 
už 7 pensus nusipirktą testamento 
forma, gaunamą pirmoj laikraščių 
pardavimo agentūroj, bet baigiasi 
bylinėjimosi teisme. Jei jau patys 
anglų teisininkai teikia tokią 
svarbią reikšmę formaliniam testa
mento surašymui, tai mes turime 
būti ypatingai atsargūs tame reik
ale ir atlikti tą veiksmą labai kru
opščiai, kad išvengtume negeistinų 
pasekmių.

Neseniai australų spauda rašė, 
kad N.S.W. valstijoje kas šeštas 
asmuo miršta nepalikdamas testa

AR NEPASEKTINA IR MUMS 
TOKIU PAVYZDŽIU

T Ji i r l m e r e.—Tokio pavadi
nimo vietovėje, netoli Picktono, 
maždaug 50 mylių atstu nuo Syd- 
nėjaus, prieš 15-20 metų pradėjo 
kurtis esti} ūkininkų kolonija, ku
rią šiuo metu sudaro apie 50 pas
kirų paukštininkystės ūkių su pora 
šimtų estų gyventojų, šios vieto
vės estai jau nuo seniau yra susi
organizavę į nepriklausomą loka
linę estų draugiją, kuriai pirminin
kauja Mr. Kaljusto. Nuo seniau 
draugija turi savo chorą, teatrą, 
biblioteką ir klubą. Prie koloni
jos prisidėjus ir keliems naujie
siems ateiviams estams, organizuo
tumas dar labiau pagyvėjo ir išsi
plėtė taip, kad draugijos veikla 
nebegalėjo pasitenkinti kukliose 
nuomojamose vieno tos kolonijos 
nario patalpose. Imtasi savų na
mų .statybos ir per. metų pabaigoj, 
per Kalėdas, jau įvyko bendruo
meninių namų atidarymas. Nau
jieji Thirlmere estų bendruomeni
niai namai buvo pastatyti vien tik 
vietos estų draugijos narių pastan
gomis ir lėšomis. Tai antrieji estų 
bendruomeniniai namai Australi
joje. Pirmieji tokie estų namai 
buvo pastatyti dar prieš paskutinįjį 
karą Sydnėjuje. šiuo metu estai 
ruošiasi savų namų statybai ir 
Melbourne bei Adelaidėje. — /\r 
neturėtume bent kartą, ir mes, lie
tuviai, pagalvoti rimčiau apie savų 
namų įsigijimą nors viename dides
niame Australijos centre? Pasimo
kykime iš savo draugi} estų!—J.Ž.

Science Fiction
The Hungarian magazine Pajtas 

issued by the Central Committee 
of DISZ (Communist Youth Orga
nization) for children, published 
the following story illustrating the 
conflicting roles of Soviet and 
Western scientists:

"AT ONE END of the world, an astro-
1 nomer studied the universe and 

suddenly perceived an unusual star 
which was sending glaring beams to the 
earth. The scientist, blinded by the 
glare, exclaimed, ‘A star is exploding!’ 
Then it occurred to him that if the sun 
exploded it would be the end of the 
world. But he consoled himself with the 
thought that the Soviet people were 
working bravely and serenely, thus con
quering even the explosion of the sun, 
for the Communists are victorious even 
in the face of death.

"At the other end of the world, in 
America, another scientist drove home in 
his luxurious car. At home he heard 
the radio announcer scream, 'A million 
miners are going on strike today!’ The 
scientist started to fume, and decided to 

mento. Jų tarpe nemaža ir advo
katų bei šiaip teisės srityje paty
rusių. Ekspertai teisininkai tvir
tina, kad labai daug žmonių, ypa
čiai prekybininkų tarpe, susilaiko 
nuo testamento surašymo dėl prie
taringumo, tikėdami tuo priartiną 
mirties valandą. Tačiau dažniau
siai, testamentai nesurašomi dėl 
paprasto apsileidimo ir užsimir
šimo.

Tačiau tasai apsileidimas jų 
įpėdiniams atneša nemaža vargo, 
didesnių išlaidų ir įvairiausių kom
plikacijų, vykdant teisminę pro
cedūrą dėl palikimo.

Didelė dalis mūsų tautiečių, 
vėl pradėję ramesnį gyvenimą, 
susidėjo šiokį , tokį turtą. Jų 
tiesiogi pareiga — pareikšti savo 
valią pagal įstatymų mustatytą 
tvarką dėl savo palikimo, kad 
mirties atveju jie būtų užtikrinti, 
jog jų sunkiai tremties sąlygomis 
įsigytas turtas neatsidurs ten, kur 
tai nebūtu reikalinga. Ypačiai tuo 
turi susirūpinti viengungiai. Jų 
turtas mirties atveju pereina val
stybės priežiūron, o per ilgesnį 
laiką neatsiradus įstatyminiams 
įpėdiniams — gali ir visai atitekti 
valstybei. Tuo tarpu, kai toksai 
asmuo . surašydamas testamentą, 
gali patvarkyti savo turtą kaip 
tinkamas: palikti savo artimiems 
asmenims, draugams, paskirti lab
daros tikslams ar perleisti Ben
druomenės organizacijoms. Tok
sai Šiuo atveju testamento sura
šymas gali būti vertinamas, kaip 
aukštas patrijotinio jausmo pasi
reiškimas.

Testamento svarba ir reikalin
gumas turi būti propaguojami 
kiekviena tinkama proga. Tai 
būtų labai prieinama mūsų lietu
viškiems kunigams pamokslų 
metu, įvairių mūsų organizacijų 
vadovams susirinkimų metu; taip 
pat ir mūsų spauda kartas nuo 
karto savo puslapiuose turėtų tai 
priminti ir patį reikalą aiškinti.

Būkime laiku apdairūs!
L, Karvelis.

Neatsiliekama ir sporto
Geelonga s.—Vietos lietuviai 

neatsilieka ir sporte. Sporto klubo 
neturi, nors 1951 m. jis ir buvo 
įsteigtas ir valdyba išrinkta, kuom 
jo veikla ir pasibaigė. Tačiau 
patyrusio krepšininko ir sporto en
tuziasto Juozo Jonušo pastangomis 
be jokios reklamos buvo įsteigta 
krepšininkų komanda. Kadangi 
gerų lietuvių krepšininku stigo, 
tai komanda buvo sudaryta miš
riai: 4 lietuviai, 2 čekai ir 1 latvis. 
Lietuviams komandoje atstovauja: 
J. Jonušas, Vyt. Braželis, Alg. Ber- 
tašius ir Vyt. Breneizeris. ši krep
šinio komanda 1952 m. krepšinio 
rungtynėse laimėjo pirmų vietų ir 
surinko tris taures. Viena tų tau
rių J. Jonušas laimėjo asmeniškai, 
kaip geriausias metikas. Stipriau
sias varžovas buvo Workers krepši
nio komanda, kurių mūsiškiai nu
galėjo 77:44 pusfinalyje ir 49:40 
finale. Jonušas, kaip komandos 
kapitonas, organizatorius ir ko
mandos treneris, o taip pat ir kiti 
lietuviai, tos komandos dalyviai, 
nusipelno didelės pagarbos ir padė
kos už garsinimų lietuvių vardo. 
Vietos organizacijos ir pati visuo
menė turėtų paremti mūsų krep
šininkus, kad jie nors neturėtų 

materialinių nuostolių. Būtų la
bai puiku, kad J. Jonušas dar šiais 
metais suorganizuotų grynai lietu
viškų krepšinio komandų, kuri tik
rai susilauktų lietuviškos visuo
menės paramos. Tokia komanda 
galėtų dalyvauti krepšinio varžy
bose ir su kitomis lietuvių koman
domis Australijoje, o taip pat galė
tų suorganizuoti lietuvių krepšinio 
varžybas ir Geelonge.

Ronis.

Paieškojimas
Maloniai prašau atsiliepti Vincą 

Vosylių, išvykusį Australijon, be
rods, 1948 m. — S. Majauskas, Old 
Rectory, Brockley, N. Bristol, Gr. 
Britain.

break the strike before it started. He 
summoned the reporters of the large 
newspapers and told them the following: 
’As 1 was studying the skies rtklay I was 
struck by a terrible glare. The sun is 
going to explode, which means the end 
of the world. Under these circumstances 
one cannot think about tomorrow, and 
the strike is useless*.”

Apie 100,000 dolerių Amerikoje 
mirusių lietuvių turto dabar yra 
Lietuvos Generalinio konsulo J. 
Budrio globoje. 'lai palikimai, 
kurie turėtų atitekti Lietuvoje 
likusiems mirusiųjų giminėms, bet 
kurie dėl esamų aplinkybių tiems 
įpėdiniams negali būti įteikti. (Į 
šių sumų neįskaityti toki patys 
palikimai, globojami Lietuvos kon
sulo Chicagoje).

Daug kartų tokiose palikimų by
lose prisistato Sovietų konsulatų 
pasamdyti advokatai ir bando at
stovauti Lietuvoje tikrai ar tik 
tariamai esamiems įpėdiniams. 
Mūsų konsulatai rūpestingai seka 
tokius atvejus ir visada įsikiša, 
kaip teisėti Lietuvos piliečių at
stovai. Patiekdami Valstybės De
partamento atitinkamus pareiš
kimus ir jau esamus teismų spren
dimus, jie visada atstovovimo teisę 
laimi. Jie yra painformavę 48-ių 
valstybių teismus ir administracijos 
įstaigas apie teisinę ir politinę 
Lietuvos padėtį.

Atrodo nenormalu, bet taip yra: 
Amerikos įstaigos dažnai kreipiasi 
į Lietuvos konsulatų Lietuvą ar 
lietuvius liečiančiais klausimais, 
bet patys lietuviai, net ir tie, kurie 
tebėra Lietuvos piliečiai, dažnai 
užmiršta, kad dar yra Lietuvos 
konsulatai, arba daugelis ateina 
tik . . . Amerikos įstaigų atsiųsti.

Štai, kad ir tų pačių palikimų 
klausimu. Minėtieji palikimai, 
kurių negalima įteikti nežinia kur 
Lietuvoje esantiems ar jau nesan
tiems įpėdiniams, tam tikrų laiką 
yra konsulo globoje, bet tam laikui 
praėjus jie galėtų atitekti anų 
įpedinhj įpėdiniams, jeigu jie yra 
čia, šioje Geležinės uždangos 
pusėje. Bet kaip konsulatas gali 
sužinoti, ar jie yra čia ir kur jie 
yra?

Generalinis Konsulatas New 
Yorke yra sudaręs užsieniuose (ne 
tik Amerikoj) esančių lietuvių

Conditions in East
Germany Growing Worse

Life in communist East Ger
many is more difficult now than 
at any time since the end of World 
War II, says a news report from 
Berlin. Shortages of food, cloth
ing, fuel and power, and political 
upheavals are typical hardships 
that the East Germans are now 
suffering. “Little purges" are af
fecting virtually all political 
parties and organisations, weeding 
out their more anticommunist pro
western members, the report says.

A large proportion of persons 
in public life is now being sub
jected to special scrutiny. Supply 
problems, shortage of electric 
generating capacity, and emphasis 
on development of heavy industry 
have all combined to make life 
particularly austere in the Soviet 
Zone. In many communities elec
tric lights can be used only at cer
tain hours and rolling stock on 
railways “seems to have fallen 
apart all at once” with the result 
that coal has not moved to con
sumer areas in sufficient volume. 
There appears to be no famine in

Mrs, Lord Succeeds 
Mrs. Roosevelt

President Eisenhower has named 
Mrs. Oswald B. Lord of New York 
City to succeed Mrs. Eleanor 
Roosevelt as United States member 
of the United Nations Commission 
on Human Rights.

Mrs- Lord is well known in the 
U.S. and in many other countries 
for her work in the field of social 
welfare. Among her special in
terests is the U.N. International 
Children’s Emergency Fund. She 
is chairman of the organisation’s 
U.S. committee.

Early in World War II, Mrs. 
Lord was called upon to assist the 
nation in various public service 
activities. She assumed a leading 
role in the promotion of war bond 
sales as chairman of the women’s 
division of the New York War 
Fund and later as a member of 
the board of directors of the na
tional fund. She also served as 
consultant to the U.S. Assistant 
Secretary of Defence. 

adresų kartotekų. Kartotekoje yra 
kelios dešimtys tūkstančių pavard
žių. Tačiau daugelio jų nėra 
adresų arba tie adresai nebetikri. 
Į konsulato kvietimus pranešti 
jam adresus, palyginti, maža dalis 
teatsiliepia. Konsulatas seka bent 
tų lietuvių gyvenamųjų vietų pa
sikeitimus, kuriu pavardes pamini
mos laikraščiuose. Koks nedėkin
gas darbas! O kai atsiranda reika
las, konsulatas pats jieško to as
mens, kuris iš tikrųjų turėtų kon
sulato jieškoti, nes tai jo, o ne kon
sulato interesas. Jau yra buvę at
sitikimų, kad čia mirusių lietuvių 
įpėdiniai buvo šiame krašte: kon
sulatas turėjo ne tik palikimų jiems 
iškovoti, bet ir juos surasti, kad 
galėtų perduoti . . Viena tokia 
palikimo gavėja buvo surasta Vo
kietijoje. čia, Amerikoje, buvo 
jos du broliai, kurie pretendavo 
pasidalinti tėvo palikimų. Kon
sulatas įrodė, kad yra ir jų sesuo, 
apie kurių jie nežinojo (ar bent 
sakėsi nežonų) ir jai po to irgi teko 
atitinkama palikimo dalis. To 
dėka ji galėjo atvykti į Ameriką, 
kitaip būtų turėjusi likti Vokieti
joje, kaip sirgusi džiova.

Daugelis mano, kad dabarti
nėse aplinkybėse Lietuvos kon
sulatas nebegali būti reikalingas. 
Ypač taip atrodo kaikuriems nelie-

Ateiviai,
: Kodėl Jūs mokate aukštas 
: nuomas hosteliuose ir nuomo- 
: jamuose namuose? Gyvenkite 
i nuosavuose 2 kambarių na- 
: muose St. Albans vietovėje. 
: Depozitai—nuo £80. Sklypai— 

50 x 150.
Kreipkitės:

THORNTON PTY. 
LTD.

19 Willis Street,
Į NTH. BALVYN, Vic. arba j 
: savo atstovų H. A. Petrapss, 
Į 980 High St., Armidale, Vic

East Germany, the report adds, 
but the people are living on a 
drab diet with almost no vege
tables. Butter is virtually un
obtainable. Poor housing is an
other source of discontent. East 
Germany is far behind the western 
part of the country in the recon
structing of housing. It is esti
mated that by the end of 1951 the 
East German worker had to spend 
about one and a half times as 
much to enjoy the same benefits 
as his West German counterpart. 
In the past year the ratio has re
mained constant, according to 
allied officials.

There is obviously extensive 
opposition to the regime in East 
Germany, even though it is usually 
not active. Refugees streaming 
into West Berlin in record num
ber consist largely of persons flee
ing in fear of liquidation, im
prisonment for failure to meet 
work quotas, or exappropriation, 
rather than because of current 
shortages, the report concluded.

In a letter to Mrs. Roosevelt, 
who filed her resignation from the 
U.N. commission with the State 
Department, Mr. Eisenhower said, 

“Your sincere concern for the 
less fortunate, your skill in the 
discharge of unique and important 
duties, and the vital spirit animat
ing all your public services have 
won world regard and the esteem 
of the American people.” 

BALTIC SOLDIERS ARE
SERVING IN
URALS AND SIBERIA

According to reports from 
Sweden, newly-enlisted Latvian, 
Lithuanian, and Estonian soldiers 
are generally not permitted to 
serve in their respective countries. 
Enlistment takes place twice a 
year, and most of them are sent 
to military duty in the Volga dis
trict, the Urals, to Omsk in Siberia 
or to southern Russia.

tuviams Lietuvos piliečiams. Tokie 
būna nustebinti, kai Amerikos 
įstaigos, į kurias jie kreipiasi, pvz., 
profesijos teisių pripažinimo reika
lais, pažvelgę į jų dokumentus, pa
reiškia: "Visų pirma nuvykite j 
Lietuvos konsulatų, ten ir ten, 
gaukite iš ten dokumentų paliudi
jimų, gaukite tokius ir tokius pažy
mėjimus, tada galėsime pradėti I 
kalbų" . . .

Tačiau yra tokių, kurie rū
pestingai laiku pratęsia savo lie
tuviškus pasus, atžymi savo adreso 
pasikeitimus. Jei visi taip elgtųsi, . 
dažnai turėtų daug naudos ir žy
miai palengvintų konsulatų darbų, 
padėtų jų patarnavimus padaryti 
tobulesnius. Yra vienas pilietis, 
kuris jau apie 30 metų gyvena 
Amerikoje, o reguliariai pratęsia 
savo lietuviškų pasų.

Konsulatų sąrašuose radusios 
Lietuvos konsulatų vardus, pre- 
kybos įmonės kreipiasi su klau* 
simais dėl eksporto galimybių į; 
Lietuvą . . . Tokiais atvejais kon
sulatas negali šiuo metu nieko, 
gera atsakyti, bet jis nepraleidžia 
progos ncišdėstęs, kas yra su Lie
tuva atsitikę ir kokios galimybės E 
būtų, jei Lietuva būtų ištraukta iš 
anapus geležinės uždangos.

Šiais keliais, per įstaigas, per teis
mus, per prekybos įmones diena iš 
dienos, lašas po lašo, konsulatai ? 
skleidžia informacijų apie Lietu
vos padėtį.

Konsulatai bei jų padėjėjai daly
vauja visuose visuomeniniuose bei 
politiniuose susirinkimuose, kur 
yra progos Lietuvos reikalais tarti 
žodį. New Yorko konsulato atsto
vas kas metai dalyvauja specialiose 
Colgate universiteto orgųnizuoja- , 
mose diskusijų konferencijose tarp- 1 
tautinės politikos klausimais. Jie ,8 
taip pat rūpestingai seka ir renka 
dokumentaciją Jungtinių Tautų J 
Organizacijos posėdžių metų, tuo Ji 
talkininkaudami pasiuntinybės ir 
kitų Lietuvos išlaisvinimo veiklos ft 
organų darbams.

Vizų ir prekybiniai reikalai kori- 
sulatų darbe dabar yra visiškai su- jE 
siaurėję, bet yra atsiradę kiti dar- W 
bai, savo apimtimi dar didesni nei 
anie, buvusieji normaliais laikais. S

(Iš Liet. Gen. Konsulato į 
J. Budria pranešimo spau
dos atstovams New 
Yorke).
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Steinbeck Stopped
Literarni Naviny (Prague), Sep

tember 30, gave the following ver
sion of author John Steinbeck’s 
recent visit to France:
■vpHE AMERICAN author John Stein-

* beck, who long ago exchanged service 
to literature for senice to the dollar, 
recently took a trip to France. This war 
instigator’s task was to probe French pub
lic opinion to determine the results of 
imperialist war propaganda against the 
Soviet Union and the People’s Democra
cies. In the magazine ‘Collier’s/ this 
provocateur Steinbeck writes quite openly. 
He 'decided to dig deep’ and ‘not to 
study public opinion only from the pages 
of newspapers? With special fervour he 
declares that ’French newspapers are even 
more distant from the people than our 
own.’

“Probably hoping that he would find < 
more favorable material among farmers, ■*- 
Steinbeck went to the obscure wine- 
producing village of Poligne, a region of •, 
wealthy landowners. But Steinbeck was 
disappointed in his calculations. It be
came clear that the 'voice of the USA*’ 
now Steinbeck’s vbice also, has had no 
influence whatever on the fanners. Even 
the author himself had to admit this. 
'We want only peace!’ shouted one 
farmer, 'we do not want to do anything/^: 
which could lead to war, and we <io notJSS 
want you to do anything for us. 
have had enough of war and we are sick 
and tired of it!’ So this warmonger wa> 
stopped short by the resistance of 
French farmers.”

4
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DARBO tvarkos taisyklės garbės 
TEISMAMS AUSTRALIJOJE

ALB Krašto Garbės Teismo 
Australijos Lietuviu Bendruo

menės Krašto Garbės Teismas pa
gal ALB Statuto 38 str. nustato šias 
DARBO TVARKOS TAISYKLES 

GARBES TEISMAMS
Australijoje.

I
Apylinkės Garbės Teismas

1 str. Teismą renka vieneriem
metam visuotinis Apylinkės 
susirinkimas iš 5 nartą ir 2 
kandidatų.
Apylinkės, kurios negali iš
rinkti teismo. priklauso 
artimiausio. Krašto Garbės 
Teismo nurodyto, Apylin
kės teismo kompetencijai.

2 str. Teismo nariai iš savo tarpo
paskiria pirmininką ir sek
retorių ir tai praneša Krašto 
Garbės Teismui bei atitin
kamos Apylinkės Valdybai.

3 str. Pirmininkas:
a) priima prašymus ir 

skundus,
b) taria bylos priklauso

mybę; nepriimtas prašy
mas ar skundas grąžina
mas padavėjui, nurodant 
priežastį,

c) skiria teisiamuosius ir 
tvarkomuosius teismo

" posėdžius,
d) skiria dėstytojus bylose 

ir 8-jų teisėjų sudėtį joms 
spręsti,

e) atstovauja teismui.
4 str. Sekretorius:

a) rašo teismo posėdžių 
protokolus,

b) tvarko raštinę ir bylas,
c) pirmininko prižiūrimas 

vykdo susirašinėjimą.
5 str. Teismas sprendžia bylas:

a) liečiančias Bendruome
nės institucijų ir jos na
rių garbes pažeidimus,

b) tarp Bendruomenės in
stitucijų ir jos narių už 
nusižengimus drausmei 
ir tvarkai.

6 str. Teismas gali Bendruome
nės narį:

a) įspęti,
b) papeikti,
c) įspėti ar papeikti, skel

biant spaudoje,
d) kuriam laikui suspen

duoti ar pripažinti ne- 
rinktinu ir netinkančiu

Skelbiame ALB Krašto Garbes 
Teismo Teisėjų Bendrojo Susirin
kimo 1952 m. lapkričio mįn. 21 d. 
Adelaidėje priimtas ir visiems ALB 
Garbės Teismams privalomas Dar
bo Tvarkos Taisykles, vykdymui 
nuo paskelbimą dienos. (Pasirašė):

J. Vaičaitis,
ALB Krašto Valdybos 
Pirmininkas.

Pirmininkas.
D r. E. J. Jansonas,

jokioms pareigoms visuo
meninėse ir kultūrinėse 
organizacijose.

7 str. Teismo nutarimai skun
džiami Krašto Garbės Teis
mui per 14 dienų, paskel
bus rezoliuciją ir sprendi
mai — per 14 dienų revizine 
tvarka.

8 str. Teismas vadovaujasi Lietu
vos įstatymais. Lietuvių 
Chartos dėsniais bei dvasia, 
teisingumu, veikiančiais sta
tutais ir Krašto Garbes Tei
smo aiškinimu nustatyta 
praktika.

II
Krašto Garbės Teismas

9 str. Teismą renka vieneriems
metams Krašto Tarybos Vi
suotinis Suvažiavimas iš 5 
narių ir 3 jiems kandidatų.

10 str. Teismo nariai renka iš savo
tarpo pirmininką ir sekreto
rių.

11 str. Teismo pirmininkas, be 3
str. nurodytųjų Apylinkės 
Garbės Teismo pirmininko 
pareigų, dar:
a) skiria 3-jų teisėjų kole

gijų teisėjų drausmės 
byloms spręsti,

b) šaukia teisėjų bendrąjį 
susirinkimą,

c) vyko apylinkių garbės 
teismų priežiūrų dėl 
skundų bylose ir dėl tei
smo veiklos.

12 str. Bendrasis teisėjų susirinki
mas:
a) nustato sau ir apylinkių 

garbes teismams darbo 
tvarką,

b) aiškina teisės klausimus

ir skelbia juos bendruo
menei vykdyti.

13 str. Teismas sprendžia:
a) atskirus skundus dėl 

apylinkių garbės teismų 
veiklos ir jų nutarimų 
bylose,

b) skundus dėl apylinkių 
garbės teismų sprendi
mų,

c) teisėjų drausmės bylas 
(spec. Teisėjų Kolegija),

d) ginčus del kompetenci
jos.

14 str. Skundai paduodami skun
džiamajam teismui, kuris 
bylų kartu su skundu nedels
damas persiunčia Krašto 
Garbės Teismui; skundų iš
sprendus, byla grąžinama 
atgal.

15 str. Teismas vadovaujasi lietu-
vos Įstatymais, Lietuvių 
Chartos dėsniais bei dvasia, 
teisingumu, veikiančiais sta
tutais ir praktika, nustatyta 
savo aiškinimuose.

III
Bendrieji nuostatai.

16 str. Abiejų teismo instancijų tei
sėjus galima nušalinti tik 
pagal Lietuvos Teismų Sant
varkos nustatytą tvarkų.

17 str. Išlaidas, susijusias su teismų
darbo vykdymu, apmoka 
atitinkama Bendruomenės 
Valdyba.

ALB Krašto Garbės Teismo 
1951.XI.23 d. priimtosios Garbes 
Teismų Darbo Tvarkos Taisyklės 
(Statutas) — panaikinamos.

Šios Darbo Tvarkos Taisyklės 
Garbės Teismams Australijoje pri
imtos Adelaidėje 1952 m. lapkri
čio mėn. 21 d. ALB Krašto Gar
bės Teismo Bendrojo Teisėjų Su
sirinkimo nutarimu.

Pasirašė:
Dr. E. J. Jansonas,
ALB Krašto Garbės Teismo 
Pirmininkas.

J. Kalvaitis,
P-ko pavaduotojas.

A. Maželis, 
Sekretorius.

Nariai:
V. Požėla,
L. Garbaliauskas.

Eisenhower’s Inauguration Speech
HERE IN FULL IS THE INAUGURAL SPEECH MADE TO THE PEOPLE OF AMERICA AND THE 
WORLD BY PRESIDENT EISENHOWER, ON JANUARY 21, 1953.

"My fellow citizens, the world and we have passed the midway 
point of a century of continuous challenge. We sense with all our 
faculties that forces of good and evil are massed and armed and 

1 opposed as rarely before in history. This fact defines the meaning 
of this day. We are summoned by this honoured and historic cere
mony to witness more than the act of one citizen swearing his oath 
of service in the presence of God.. We are called as a people to 
give testimony in the sight of the world to our faith that the future 
shall belong to the free.

QINCE the century’s beginning a time 
of tempest has seemed to come upon 

the continents of the earth. Masses of 
Asia have wakened to strike off shackles 
of the past. Great nations of Europe 
have waged their bloodiest wars. Thrones 
have toppled and their vast empires 
havfe disappeared. New nations have 
been bom. For our ow'n country it has 
been a time of recurring trial. We have 
grown in power and in responsibility. 
We have passed through the anxieties 
of depression and of war to a summit 
unmatched in man’s history.

Seeking to secure peace in the world 
we have had to fight through the forests 
of the Argonne to the shores of Iwo 
Jima and to the mountain peaks 
of Korea. In the swift rush of great 
events we find ourselves groping to 
know the full sense and meaning of the 
timet in which we live. In our quest of 
understanding we bcseerch God’s guid
ance.

AS we summon all our knowledge of 
the past and we scan all signs or the 

> future, we bring all our wit and will to 
meet the question how far have we gone 
in man’s long pilgrimage, from darkness 
toward light. Are we nearing the light, 
a day of freedom and of peace for all 
mankind or are the shadows of another 
night closing in upon us.

Great as are the preoccupations ab
sorbing us at home, concerned as we 
arc with matters that deeply affect our 
livelihood today and our vision of the 
future, each of these domestic problems 
is developed by and often created by 
this question that involves all human 
kind. This trial comes at a moment when 
man’s power to achieve good or to in
fluence evil surpasses the brightest hopes 
and the sharpest fears of all ages.

We can turn rivers in their courses, 
level mountains to the plains. Ocean 
and land and sky are avenues for our 
colossal commerce. Disease diminishes

i

and life lengthens. Yet the promise of 
this life is imperilled by the very 
genius that has made it possible.

Nations atnass wealth. Labor sweats 
to create and turns out devices to level 
not only mountains but also cities. 
Science seems ready to confer upon us 
as its final gift the power to erase human 
life from the earth. At such a time in 
history we, who are free, must proclaim 
anew our faith.

This faith is the abiding creed of your 
fathers. It is our faith in the death
less dignity of man governed by eternal, 
moral and natural laws.

This faith defines our full view of 
life. It establishes beyond debate those 
gifts of the Creator that are man’s in
alienable rights and that make all men 
equal in his sight.

In the light of this equality we know 
that the virtues most cherished by free 
people—love of truth, pride of work, 
devotion to country—all are treasures 
equally precisions in the lives of the 
most humble and of the most exalted.

The men who mine coal, and fire fur
naces, and balance ledgers, and turn 
lathes, and pick cotton, and heal the 
sick, and plant corn all sene as proudly 
and as profitably for America as the 
statesmen who draft treaties, or the 
legislators who enact laws. This faith 
rules our whole way of life. It decrees 
that we, the people, elect leaders not to 
rule but to serve. It asserts that we have 
the right to choice of our own work and 
to the reward of our own toil. It in
spires the initiative that makes our pro
ductivity the wonder of the world, and 
it warns that any man who seeks to deny 
equality in all his brothers betrays the 
spirit of the free and invites the mockery 
of the tyrant.

The enemies of this faith know no 
God but force, no devotion but its use. 
Thef tutor men in treason. They feed 
upon’ the hunger of others. Whatever de- 
, fe £ \

fics them they torture, especially the 
truth.

Here, then, is joined no pallid argu
ment between slightly diffcr-philosophies. 
This conflict strikes directly at the faith 
of our fathers and the lives of our sons. 
No principle or treasure that we hold, 
from the spiritual knowledge of our 
free schools and churches to the creative 
magic of free labor and capital, noth
ing lies safely beyond the reach of the 
struggle. Freedom is pitted against 
slavery—light against dark, the faith we 
hold belongs not to use alone but to the 
free of all the world. This common 
bond binds the grower of rice in Burma 
and the planter of wheat in Iowa, the 
shepherd in southern Italy and the 
mountaineer in the Andes, it confers a 
common dignity upon the French soldier 
who dies in Indo-China, the British 
soldier killed in Malaya, the American 
life given in Korea.

We know, beyond this, that we are 
linked to all free peoples not merely by 
a noble idea but by a simple need. No 
free people can for long cling to any 
privilege or enjoy any safety in economic 
solitude. For all our own material might, 
even we need markets in the world for 
the surpluses of our farms and of our 
factories. Equally, we need for these 
same farms and factories vital materials 
and products of distant lands. This basic 
law of interdependence, so manifect in 
the commerce of peace, applies with 
thousand-fold intensity in the event of 
war. So arc we persuaded by necessity 
and by belief that the strength of all 
free people lies in unity, their danger 
in discord, to produce this unity, to meet 
the challenge of our time, destiny has 
laid upon our country the responsibility 
of the Free World's leadership.

So it is proper that we assure our 
friends once a^ain that, in the discharge 
of this responsibility, we Americans know 
and observe the difference between world 
leadership and imperialism — between 
firmness and truculence — between a 
thoughtfully calculated goal and spas
modic reaction to the stimulus of emer
gencies.

We wish our friends the world over 
to know this above all: We feel this 
moral strength because we know that 
we are not helpless prisoners of history. 
We are freemen. We shall remain free, 
never to be proven guilty of the one 
capital offence against freedom, a lack 
of staunch faith.

In pleading our just cause before the 
bar ot history and in pressing our labor

The Katyn Story
KATYN is a small wooded area near Smolensk, in western USSR. 
In April, 1943, a carefully hidden secret was unearthed with the dis
covery of mass graves in Katyn; the bodies of several thousand Polish 
soldiers, killed by expertly aimed pistol bullets in the back of the neck. 
The graves were discovered by German troops-who occupied the area. 
The bodies were those of Polish officers who had been captured by 
the Red Army of the USSR. The Germans accused the Soviet Union 
of the crime; the Soviets accused the Nazis.

who was- a prisoner of the Ger
mans, was taken to Katyn’. Colonel 
Van Vliet was struck by the faęt 
that the boots on the bodies of the 
Polish corpses were relatively un
worn. To him, this was an indi
cation that the Poles had been pris
oners-of-war only a short time be
fore they had been murdered. 
Since they had been captured in 
September, 1939, and the Soviets 
held Katyn' until mid - 1941, 
Colonel Van Vliet deduced that 
the Soviet Union had committed 
the crime.

The mass of evidence continued
to accumulate from many Sources.

GERMANY invaded Poland on 
September 1, 1939, and swiftly 

overran the Polish Army. On Sep
tember 17th, the Soviet Union, in 
fulfillment of the Nazi-Soviet Pact, 
struck Poland from the East, cap
turing about 250,000 Polish 
soldiers who were fleeing the Nazi 
offensive. Over 15,000 of these 
Poles were officers who were sep
arated from their comrades and 
held in litre eSoviet prisoner-of-war 
compounds, at Kozcl’sk, Staro- 
bel’sk, and Ostashkovo. Their 
families heard from them for 
several months, but after April, 
1940, there was silence. Mail ad
dressed to these men was returned 
unopened with the notation ‘'Re
tour—Parti.” (Return to Sender— 
.Addressee Departed). Only 400 of 
the Polish officers- out of the 15,000 
odd prisoners-of-war continued to 
correspond.

When the Soviet Union renew
ed diplomatic relations with the 
Polish Government-in-exile in the 
summer of 1941, Polish diplomats 
made repeated inquries to the 
U.S.S.R. regarding the prisoners- 
of-war. These men were needed to 
rebuild the Polish Army, which 
was now allied with the Red Army 
in the battle against the Nazis. 
Each request resulted in the same 
general answer: all Polish officers 
had been released, and were on 
their way to rejoin their country
men.

On one occasion the Polish Am
bassador to the U.S.S.R., Stanislaw 
Kot, asked Stalin personally about 
the missing men. Stalin replied 
that the men had been repatriated, 
but then in Kot's presence he re
layed the request by telephone to 
N.K.V.D. headquarters. After re
ceiving a reply from the N.K.V.D., 
Stalin dropped the subject, and 
refused to discuss it further with 
Kot.

Lavrenti Beria, chief of the 
N.K.V.D., was also asked about 
enlisting the captured Polish offi
cers into the new Polish Army. 
Beria brushed aside the question, 
telling die Polish representative: 
“We have committed a great 

a greatblunder. We have made 
mistake.”

Soviet Minister of State 
Mirkulow answered a 
question with: “We have 
ted an error. These men 
available. We will 
others."

The fate of these men remained 
unknown while the tides of World 
War 11 shifted back and forth. 
Germany, once the ally of the So
viet Union, invaded the U.S.S.R. 
in June, 1941. The area known as 
Katyn’ Forest, near Smolensk, was 
captured by Nazi troops in July, 
August of 1941. This area had 
been in Soviet hands since Septem
ber, 1939.

In April, 1943, the Germans an
nounced the discovery of mass 
graves in Katyn’ Forest. The 
graves, declared the Germans, con 
tained the bodies of 11,000 Polish 
officers. When the Polish Red

Security 
similar 

commit- 
are not

give you

Cross asked the International Red 
Cross to investigate the murders; 
the Soviet Union refused to co
operate in such an inquiry, and 
broke off diplomatic relations with 
Poland. Instead, the Soviet Union, 
which for 18 months had insisted 
that the Polish prisoners had been 
released, now changed its story. 
Yes, agreed the Kremlin, these 
bodies were undoubtedly those of 
the Polish officers, but the Nazis 
killed them. Actually, only 4,143 
bodies were exhumed, but the 
Soviet Union accepted the Ger
man figure of 11,000. Neutral ob
servers concluded that die 7,000 
men still missing were somewhere 
in the Soviet Union.

After the discovery of the graves, 
the Germans invited a group of 12 
international scientists to examine 
the bodies. These men were aware 
of the fact that the Germans 
hoped to use Katyn’ as a propa
ganda weapon, hence they were 
on their guard. Among these scien
tists were experts in forensic medi
cine (medical jurisprudence), cri
minology, law, pathology, and re
lated fields. They included a Dane, 
a BeIgian, a Bulgarian, a Finn, an 
Italian, a Croat, a Dutchman, a 
Bohemian, a Rumanian, a Slovak, 
a Hungarian, and a Swiss. Al
though some of these men came 
from Nazi-occupied areas and 
might have testified under duress, 
they are no longer under such 
compulsion and can talk freely. 
Only those scientists who are now 
living in Soviet-dominated coun
tries have repudiated their original 
testimony. One scientist, Professor 
Francis Naville of the University 
of Geneva in Switzersland, has 
never had his statement regarding 
Katyn’ questioned or doubted.

This- is the protocol signed by 
the 12 scientists: “It appears from 
the testimony of witnesses, and 
from letters, newspapers, and docu
ments found on the bodies, that 
the executions took place in the 
months of March and April, 1940.”

According to the scientist, young 
spruce trees' growing on the graves 
were five years old. Scientific evi
dence proved that these trees had 
been transplanted there in the 
spring of 1940. Not one of the 
letters, diaries, or newspaper clip
pings found oft the bodies bore a 
date later than April or May of
1940. The Red Army was in com
plete control of the Katyn’ area 
until the middle of 1941.

Although the Soviet Union ac
cused the Germans of executing 
the Polish officers in August of
1941, the corpses were clad in win
ter clothing, including woollen 
socks, sweaters, scarves, and heavy 
underwear—proof that the men 
had been killed during the win
ter months. The international in
vestigating panel found no traces 
of insects on the bodies, additional 
evidence that the burial had taken 
place in the winter or spring, prior 
to the emergence of insects.

An American army officer. Liet
enant Colonel John T. Van Vliet,

A Pole named Jerzy Lewszecki re
ported a conversation he had with 
Stalin’s eldest son (by Stalin’s first 
marriage), Yacob Dzhugashvili, 
when both were prisoners of the 
Germans. Lewszecki said he dis
cussed the disappearance of the 
Polish officers' with Yacob Dzhug
ashvili who frankly admitted that 
the Poles were executed by the 
Soviets.. "Why, those were the in
telligentsia, the most dangerous 
element to us. They had to be 
eliminated,” Lewszecki quoted 
Stalin’s son as saying.

At the Nuremburg war crimes 
trials, the Katyn’ murders were 
presented to an international tri
bunal. But after German wit
nesses had been interrogated by 
the Soviet prosecutor, and it seem
ed that a comprehensive investiga
tion might take place, the Soviet 
prosecutor failed to mention 
Katyn’ in his courtroom summa
tion. In the face of this Soviet at
titude, the Katyn' charges were 
allowed to drop out of the indict
ment under which the Nazi leaders 
were eventually found guilty of 
war crimes.

A special committee of the 
United States House of Repre
sentatives found only one eyewit
ness to the crime. In order to pro
tect his family, which iš still be
hind the Iron Curtain, he testified 
anonymously. Together with a 
priest and another Pole, this wit
ness escaped from a Soviet prison 
camp in Pavlishchev “Bor, near 
Smolensk. In their escape they 
came upon the execution site in 
Katyn’. From a nearby tree they 
watched Soviet soldiers lead Polish 
officers up to a large pit, bind their 
hands 
their 
shoot 
neck.
ed into the pit.

More recent events have been 
equally damning. In January, 
1947, the Polish Minister of Jus
tice, Henryk Swiatkowski, ordered 
a Cracow lawyer to conduct an
other investigation of Katyn’. The 
investigation and trial, the Com
munists- hoped, would exonerate 
the N.K.V.D. But the trial was 
never held. The Cracow lawyer, 
Roman Martini, was an honest 
man. Not only did he confirm tire 
findings of the panel of 12 inter
national ’ scientiests, he actually 
named and identified the members 
of the Minsk N.K.V.D. who, he 
said, directed the executions. Two 
days after Roman Martini present
ed his findings to Minister of Jus
tice Swiatkowski, he was murdered 
in his own home.—N.A.N.

behind their backs, stuff 
mouths with sawdust, and 
them in the back of the 
Their bodies were then toss-

tor world peace, we shall be guided by 
certain fixed principles. These principles 
arc: Abhorring war as a chosen way to 
balk the purpose of those who threaten 
us, we hold it to be the first task of 
statesmanship to develop the strength 
that will deter the forces of aggression 
For, as it must be the supreme purpose 
and promote the conditions of peace, 
of all free men, so must it be the dedi
cation of their leaders,, to savejhutnan- 
ily from preying upon itself,^

In the light of this principle, we stand

ready to engage with any and all others’ 
in joint effort to remove the causes of 
mutual fear and distrust among nations 
and so to make possible drastic reduc
tion of '-armaments. The sole requisites 
for undertaking such effort are that, in 
their purpose, they be aimed logically 
and honestly toward secure peace for all 
and that, in their result they provide 
methods by which every participating 
nation will prove good faith in carry
ing out its pledge.

(To be continued)

Memorial Services Held 
for Katyn Massacre 

Victims
More titan 2,000 persons attend

ed memorial services at Chicago 
recently for the 15,000 PolisI) 
officers and intellectuals massacred 
in 1940 in the Katyn Forest, near 
Smolensk.

Representative Thaddeus Mach- 
rowicz charged in a speech at the 
meeting that the massacre was part 
of a Soviet plan to bring the 
whole world under the sway of 
communist totalitarianism. He 
was a member of the congres
sional committee which last year 
conducted extensive hearings on 
the slayings. The mass murders 
allegedly occurred after Soviet' 
forces invaded Poland. Machfowicz 
noted that his committee, after ex
tensive hearings had blamed the 
Russians for the massacre. A 
documentary film made by the 
Germans when the bodies of the 
Joies were exhumed from the mass 
graves was shown to the Chicago 
audience. The services were spon
sored by the Polish-American con
gress which is making a nation
wide appeal for at least one mil
lion signatures on a petition urg
ing President Eisenhower to offer 
the congressional committee "a re
port to the United Nations for 
consideration by the International 
World Court.”
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dėl netikėtai susidariusių techniški) 
kliūčių spaustuvėje pereitą sa
vaitę visiškai negalėjo būti atspaus
dinta, o be to abu paskutinieji 
numeriai buvo suvėlinti, šia sa
vaitę skaitytojai kompensuojami 
kiek didesniu numeriu, kuris lai
komas dvigubu. Malonūs skaity
tojai dėl šio susitrukdymo nuošir
džiai atsiprašomi.

Mūsų Pastoges Redakcija ir 
Administracija.

ABC PAMINĖJO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

S y d n ė J u s. — Vasario 16-tos 
dienos rytą ABC per 2BO ir kitas 
savo stotis SĮiecialiai paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės šventę. 
ABCpranešėjas pradžioj ir pabai
goj pranešė, kad ta diena yra Lie
tuvos Nepriklausomybės Šventė. 
Tolimesnis minėjimas buvo atžy
mėtas įspūdingu transliavimu 
“Maldos už Tėvynę“ ir keletos lie
tuviškų dainų. Tai bene pirmas 
panašaus pobūdžio Lietuvos Nep
riklausomybės paminėjimas 
valdiniį australų radijofoną.

Susiorganizavo Newcastle lietuviai
N e w c a s 11 e.—Vasario 8 d. 5 

vai. p.p., susirinkę į Alcron Klubo 
patalpas, vietos lietuviai įsteigė 
.ALB Newcastle Apylinkę. Stei
giamąjį susirinkimą suorganizavo 
ir sušaukė J. Viskauskas, už ką jam 
visi lietuviai liko nuoširdžiai dė
kingi. šiuo metu Newcastleje 
gyvena apie 200 lietuvių kurių 
daugumas noriai įsijungė į organi
zuotą lietuvišką darbą. Pirmojon 
Apylinkės Valdybon išrinkti: pirm. 
R. Dečkys, vicepirm. S. Žukas, 
sekr. J. Viskauskas, ižd. S. Butkus, 
nar. E. Jakavičienė. ~ 
Komisijon išrinkti: \ 
Šernas ir A. Bau ras.
kimo buvo bendros susipažinimo 
vaišės ir šokiai.

Pirmieji žingsniai žengti. Lau
kiama ateities darbų. Nors dau
gelis vietos lietuvių dirba įvai-

per

Vasario 16-sios minėjimas 
Sydnėjuje

Syd n ė j u s.—šiais metais 
priklausomybės šventės minėjimas 
Sydnėjuje įvyko vasario 15 d., sek
madienį, ir prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis St. Benedict’s bažny
čioje, kurių metu kun. P. Butkus 
pasakė dienos rimčiai pritaikintą 
pamokslą.

Po pamaldų minėjimas įvyko tos 
pačios parapijos salėje. Minėjimą 
atidarė ir žodį tarė Sydnėjaus Apy
linkės pirmininkas F. Sipavičius. 
Šventės proga paskaitą skaitė K. 
Kavaliauskas. Paskaita buvo įdo
mi, paįliustruota istoriniais įvy
kiais, tad susirinkusiųjų atydžiai 
išklausyta. Po paskaitos buvo me
ninė dalis, kurios metu “Aušros 
Sūnus” įspūdungai padeklamavo 
p. Kazlauskienė; E. Vilnonis, akom
panuojant jo dukrai, padainavo 
M. Petrausko "Kur tas šaltinėlis" 
ir Armono 'Pasvarstyk antela"; 
Vilnonytč pianinu paskambino pir
mąją dalį Mozarto sonatos; Danuš- 
kevičiūte padeklamavo B. Braz
džionio "Benamio dainą” ir pa
baigai Vilnonis, akompanuojant 
dukrelei, solo padainavo Gvazdai- 
čio-Žilevi'iaus "Tremtinio dainą”.

Svečias kun. Reynolds kardinolo 
Gilroy vardu pasveikino Sydnėjaus 
lietuvius Nepriklausomybės šven
tės proga ir palinkėjo būti stip
riems ir ištvermingiems ir nenu
stoti vilties grįžti į savo laisvąją 
Tėvynę.

Sydnėjaus ir jo apylinkių lietu
viai, gausiai į šią šventę apsilankę, 
minėjimą baigė Tautos Himnu ir 
išsiskirstė į namus prie savo kas
dieninių rūpesčių ir vargų.—hk.

Ne-

Mūsų Brangiems Prieteliams 
Elizabetai ir Juozui 

LESKAUSKAMS,
Motinai O. DOMINIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuo
jautą.
Adelė ir Antanas SKIRK Al.

Lietuviu Meno Paroda

A. a. O. Dominienė
Bathursto s.— Vasario 9 

širdies liga Bathursto miesto 
ligoninėje mirė, susilaukusi 64 m. 
amžiaus, O. Dominienė. Vasario 
10 d. velionė palaidota Bathursto 
evangelikų kapinyne. Velionė bu
vo kilusi iš Kauno. Paliko dukterį 
Elizabetų Leskauskienę, gyvenan
čių Bathursto mieste, f Australiją 
buvo atvykusi 1948m. pavasarį.—js.

Kurdinasi mūsų amatininkai
Sydnėjus. — Nepaisant nepa

lankių sąlygų, dar vienas mūsų 
tautiečių ligi šiol įstengė savaran
kiškai išsilaikyti fotografijos versle. 
Tai Pranas Sakalauskas, kuris turi 
įsiruošęs nuosavų foto-atelje 83 
Enmore Rd., Newtowne, Sydnė
jaus priemiestyje. Jis jau yra sus
kubęs užsirekomenduoti ir įsigyti 
gerų savos srities specialisto vardą 

°.— V --------~i Si dnėjaus lietuvių tarpe. Jis yra
nuošė fabrikuose pamaininį darbų. jr' oficialus ALB Krašto Valdybos 

j ------,... - ---- fotografe prisidėdųs kurti Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
albumą, kurin sudedamos būdin
gesnes ir reikšmingesnės mūsų gy
venimą vaizduojančios nuotraukos. 
Sėkmės ir ištvermės linkėtina šiam 
darbščiam ir sąžiningam lietuviui 
verslininkui.—vj.

Revizijos 
Liūgą. A. 

Po susirin-

dėl ko daugumai susirinkti vienu 
ir tuo pačiu metu susirinkimai^ 
yra sunku, vis dėlto tikimasi rasti 
būdų šiems sunkumams įveikti.— 
Af.Š.

Australijas Latvietis
Melbourn a s. — Australijos 

latvių bendruomenės savaitinis lai
kraštis “Australijas Latvietis” Nr. 
172 daug vietos paskyrė Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo die
nos atžymėjimui. Be įžanginio 
pobūdžio Olgertso Rosičio straips
nio, laikraštis pirmame puslapyje 
atspaude Teisučio Zikaro skulptū
ros nuotrauką “Ludzeja meitene”, 
o be to ir apie patį Teisutį Zikarą 
atspaustas ilgas J. Šarmo straips
nis.—jk.

Įsisteigė Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Skyrius

G e e 1 o n g a s .—Sausio 25 d. 
§v. Marijos parapijos salėje įvyko 
senai lauktas Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Geelongo Skyriaus steigia
masis susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė V. Raginis. Pirmininkavo 
K. Šimkus, sekretoriavo V. Ališau
skas. Bendruosius LAS programos 
nuostatus trumpai paaiškino V. 
Raginis, o įstatus — K. Mackus. 
Susirinkusieji vienbalsiai, vienam 
svečiui susilaikius, nutarė Gee- 
longe LAS Skyrių steigti. Pusiau 
slaptu balsavimu į Valdybą išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirminin
ku — V. Raginis, sekretorium — K. 
Rimkus, iždininku — K. Mackus, 
kultūros vadovu — M. Kymantas ir 
nariu korespondentu — A. Pranau- 
skas. Į Kontrolės Komisiją išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirmin
inku — J. Deckys, sekretorium — V. 
Ališauskas ir nariu — P. Riškus. 
Susirinkimą raštu pasveikino LAS 
Sydnėjaus Skyrius. Steigiamasis 
susirinkimas nutarė pasveikinti: 
per Amerikos Balsą Kovojančią 
Tautą, LAS garbės narį dr. Vy
dūną, VLIKą, Lietuvos Respubli
kos diplomatų šefą minister) Lozo
raitį, LAS Centro Valdybą, ALB 
Krašto Valdybą ir LAS Australijos 
Vietininkiją. Skyrius šiuo metu 
turi 40 narių. Reikia tikėtis, kad 
vietos LAS Skyrius išaugs į rimtą 
organizaciją, kuri galės įnešti į lie
tuvišką veikimą gyvumo.

Ronis.

DANUTES NASVYTYTĖS

IŠRAIŠKOS ŠOKIO SPEKTAKLIAI

įvyksta Adelaidėje vasario 27 d. 8 vai. v. ir msario 28 d. 2 
vai. p.p. jaunimui papigintomis kainomis. t.

Spektakliai vyksta Town Hall salėje.

Bilietai gaunami ALLAN'S krautuvėje.

d.

ALB Krašto Valdyba nutarė su
ruošti šįmet Sydnėjuje lietuvių 
meno parodų ir apdovanoti tris 
geriausius darbus premijomis. 
Apsispręsta tokių parodų ruošti 
kasmet ir ateityje: be šiųmetinės 
Sydnėjuje, ir Melbourne, Adelai
dėje ar kitur, pagal sųlygas ir pa
geidavimus.

Krašto Valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus be išimties Australijoje ir 
N. Zelandijoje gyvenančius lietu-

vius menininkus — tapytojus, gra
fikus, skulptoriui, keramikus daly
vauti ioje parodojČ. Paroda numa
toma ruošti š.m. rugsėjo-lapkričio 
mėnesių laiko tarpe, kai tik bus 
susitarta dėl salės. Visa kita apie 
šią parodą bus pranešta vėliau.

Informacijas apie ruošiama pa
rodą teikia ALB Krašto Valdybos 
kultūros vadovas J. Bistrickas, 67 
Wigram Road, Glebe. N.S.W.

ALB Krašto Valdyba.

Sporto Klubo Kovo narį 
V. BINKAUSKĄ ir

B. KIŽELYTĘ, 
sukūrusius naują šeimos gyve
nimą. sveikiname ir linkime 
daug laimės.

Sporto Klubas KOVAS.

Su būrine valtim
Sy d n ė j u s.—Vasario 8 

madienį šviesos Sambūrio 
jaus Skyrius suruošė iškylų 
valtim. Tos dienos rytų per 
vasariškai nusiteikusių švic 
rių ir svečių susirinko prieplaukoje, 
persikėlė keltu į kitų prieplaukos 
pusę ir, virvinėm kopėčiom sulipę 
į būrinę valtį, pradėjo įdomių ke
lionę. Diena buvo graži, tad ir 
visų nuotaika gera. Praplaukus 
Sydnejaus uosto įlankos pakraščiuo
se išsidriekusius vilų priemiesčius, 
iš Watsons Bay išplaukta į Ramų
jį vandenynų. Pasukta ir Bondi 
paplūdimio link, o po to—atgal 
uosto link, ši jūroje praleista die
na visiems Iškylautojams paliko 
gražių įspūdžių.—hk.

d. sek- 
Sydnė- 
būrine 

penkiolika 
Įviesos na-

Vyr. skautę ir sk. vytį
J. A. IVINSKIUS, 

sulaukusius šeimos pagausė 
jimo,

Nuoširdžiai sveikiname —
Brisbanas vyr. skautės, 

sk. vyčiai.
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|HARTLEY’S|
= Paruošta—Ready-Cut—medžiaga GARAŽAM^, RĖMAMS. E 
= Visokių rūšių LANGAI ir DURYS. Pagal užsakymų arba tiesiog = 
— pasirinktinai iš sandėlio. į =
= Darbas atliekamas SĄŽININGAI ir KRUOPŠČIAI. =

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

ALB Krašto Valdyba praneša, 
kad ALB Bankstowno Apylinkės 
steigimo reikalais yra pavesta rū
pintis Krašto Valdybos vicepirmi
ninkui L. Karvelui.

ALB Krašto Valdyba ruošia mo
kytojams, dirbantiems sekmadienio 
mokyklose, tarnybos lapus. Apy
linkės, kuriose mokyklos veikia, 
prašomos pranešti mokyklų pava
dinimus, adresus, mokyklų vedėjų 
ir mokytojų sąrašus. Be to prašo
ma pranešti žinias, nuo kurio laiko 
mokykla veikia, kokie dalykai dės
tomi ir kas juos dėsto.

ALB Krašto Valdyba.

Nusisekęs koncertas
M e l b o u r n a s.—šiomis dieno

mis Melbourne lietuvių choras 
Aidas suruošė savo metinį kon
certą. Programa buvo labai įvairi 
ir gerai parinkta. Mišrus choras 
padainavo 11 dainų, komponuotų 
J. Naujalio, St. Šimkaus, A. Nei- 
monto, K. V. Banaičio, J. Strclios 
ir J. Žilevičiaus. Vyrų choras pasi
rodė su G dainomis, harmonizuoto
mis J. Žilevičiaus, J. Strolios, J. 
Švedo, A. Račiūno ir V. Paulausko. 
Choro programa paįvairino solistė 
Aukštikalnienė, tinkamai sudai
nuodama atskiras solo dainų dalis. 
Choras atliko didelę pažangą, ypa
čiai mišrusis. Aido chorui diri
guoja A. Celna. Jo pavaduotojas. 
—P. Morkūnas.

'raulinių šokių grupė, vadovau
jama J. Petrašiūno, pašoko Šustą, 
Čigonėlį, Žiogelius ir Malūną. Jų 
išpildymas buvo aukšto lygio ir 
suteikė žiūrovams tikro pasigėrėji
mo. Choro dirigentas A. Čelna ir 
šokių vadovas J. Petrašiūnas buvo 
apdovanoti gėlėmis ir pasveikinti 
vietos Apylinkės Valdybos pirmi
ninko A. Vingio. Pageidautina, 
kad tokie koncertai dažniau būtų 
suruošiami. Vadovams, choristams 
ir šokėjams linkime ištverti ir nu
galėti sunkias sąlygas kuriant dai
nos ir šokių meną.—k.

Lietuvio berniuko kelionė 
Australijon

S y d n ė j u s. — “Devynių metų 
amžiaus lietuvis Vitas Reinertas 
moka penkias kalbas, tačiau jis ne
galėjo padėkoti kažkuriam asme
niui, kuris padovanojo jam Smitho 
aerodrome, Kingsforde, plytelę šo
kolado; jis nemoka angliškai”, — 
rašė šiomis dienomis Sydnėjaus 
“The Sun”. Korespondentas to
liau pranešė, kad Vitas Reinertas 
atskrido lėktuvu iš Vokietijos, kur 
jis gyveno kartu su savo senele 
Weilmuensterio išvietintųjų asme
nų stovykloje. Smitho aerodrome 
Sydnėjuje jis sėdo į kitą lėktuvą, 
kad pasiektų Perthą, kur jo laukia 
ištekėjusi už vieno lenko motina. 
Vitas Reinertas nematė savo moti
nos ketverius metus. Smitho aero
drome kažkas jam davė plytelę šo
kolado. Per vertėją jis pareiškė, 
kad jo gyvenime tai buvęs pirmas 
šokoladas. Korespondeto praneši
mas pailiustruotas ir gerai nusi
sekusia Vito Reinerto nuotrauka. 
—;ž.

Tolimuose Vakaruose

P e r t h a s.—ALB Krašto Valdy
ba praneša, kad Pertho lietuviai, 
matydami senosios Apylinkės Val
dybos neveiklumą, ėmėsi iniciaty
vos sušaukti Apylinkės susirinki
mą, kuris išrinkto tokią naują Val
dybą: pirm. B. Gasiūnas. vice- 
pirm. Kairaitis, sekr. V. Knistau- 
tas, ižd. Baltromonaitis ir nar. 
Burneikis. Kontrolės Komisjon 
išrinkti: Bendoraitis, Tatarūnas ir 
Gasiūnas gavo daugiausiai balsų— 
Tamošaitis, Klimaitis ir Grinevi
čius. Kaip iš balsavimų matyti, 
susirinkimas buvo gausingas, nes B. 
Gasiūnas savo daugiausiai balsų— 
44. Senoji Valdyba perdavė raš
tinę ir turtą. Įdomu tai, kad per
duoti net neatplėšti laiškai. Nau
joji Valdyba ėmėsi tinkamai suruo
šti Vasario 16-tos minėjimą ir ryž
tasi imtis visokeriopos lietuviškos 
veiklos.—ft’.

AR NEBUS JIE 
TIK GERESNI?

S y d n C j tl s. — šiais metais ne
maža triukšmo sukėlė Archibalds 
premijai gauti konkursinė paroda. 
Meno kritikai pasveikino jų nepa
lankiai. pažymėdami, kad tai buvo 
menkiausia iš visų ligi šiol butų 
Archibaldo parodų. Ši meno pre
mija yra sudaryta pagal J. F. 
Archibaldo, mirusio 1919 m„ tes
tamentų: kasmet skiriama £525 už 
geriausių, N.S.W. Meno Galerijos 
patikėtinių pripažintų, portretų. 
Tokiu tad būdu šios konkursinės 
Archibaldo parodos ir vyksta kas
met nuo 1921 m. N.S.W. Galeri
joje. Sydnėjicėiai šiomis parodo
mis labai domisi ir gausiai jas lan
ko. šįmet Archibaldo prerhija 
buvo paskirta dailininkui W. Dar- 
gie už jo nutapytų portretų; tokių 
premijų jis laimi jau septintų kar
tų. Dėl šių metų premijos pasky
rimo spaudoje pasirodė didelio ne
pasitenkinimo, aštrios kritikos. 
Aleno mokyklos auklėtiniai net su-' 
ruošė Galerijoje demonstracijas su ' 
protestais ir šūkiais, pav„ “šios pre- . 
mijos paskyrimas neša menui mir
tį" ir pan. Po viso triukšmo buvo . 
suruošta tų kūrinių paroda, kurie 
buvo atmesti Archibaldo parodos 
tvarkytojų. Ji buvo pavadinta 
Archibald Reject Exhibition, ir 
buvo suruošta Educational Galle
ries patalpose. Kai kurie meno 
kritikai labai gerai įvertino šių pa
rodų. Mums juo labiau įdomu, 
kad šioje parodoje dalyvavo su 
savo kūriniais ir du lietuviai dai
lininkai: V. Meškėnas ir J. Mikše- 
vičius. Dienraščio “The Sun" kri
tikas, aprašydamas šių parodų, 
rimtai įvertina V. Meškėno kūrinį 
ir iškėlė jį į pirmųjų eiles, šio 
malonaus takto proga palirikėtina 
dailininkui V. Meškėnui kitais me
tais laimėti pačių Archibaldo pre
mijų.—J.B.

Pranešimas
Pranešame maloniam tautiečių 

dėmesiui, kad kovo 8 d. Camper
downo bažnyčioje įvyksta Šy. 
zimiero šventės

Minėjimas
Šventė pradedama 11,30 

iškilmingomis pamaldomis.

Ka-

A. Krausas ir J. M aku lis — 
Australijos Lietuvių Skautų vadai 

M elbourna s.—Pereitų metų 
pabaigoj vyr. sktn. B. Dainutis, 
Rajono vadas, ir sktn. V. Neveraus- 
kas, penkis metus vadovavę Aust
ralijos lietuviams skautams, atsis
tatydino. Buvo paskelbti rinkimai 
skautų vadovų ir skautininkų 
tarpe, šiomis dienomis rinkimai 
baigėsi. Pasaulio Lietuvių Skautų 
Sąjungos Australijos Rajono vadu 
išrinktas vyr. sktn. A. Krausas, o 
Brolijos Vadeiva išrinktas psktn. J. 
Makulis.—k.

Parama vargstantiems
Geelongas. — Pereitų metų 

spalio ir lapkričio mėnesiais čia 
buvo pravesta rinkliava pasiliku- 
siems Vokietijoje lietuviams sušelp
ti. Vietos lietuviai gausiai aukojo. 
Iš viso buvo surinkti 464 daiktai, 
kurių tarpe—43 poros batų ir 27 
dėžutės konservų; pinigais suauko
ja £16.1.0. ir 1 doleris. Drabu
žiai buvo supakuoti į 4 dėžes ir dar 
prieš Kalėdas per Victorijos R. 
Kryžių buvo pasiųsti į Vokietijų 
Lietuvių Bendruomenės Valdybai 
Hannoveryje. Batai ir maistas 
pasiųsti Vasario 16-tos Gimnazijai 
į Diepholzų. Prie rinkliavos, be 
vietos Apylinkes Valdybos narių, 
daug prisidėjo p.p.: Bertašiai, Bal
trūnai ir K. Šimkus. Aukojo net 
ir svetimtaučiai. Dėžes įpakavi
mui paaukojo vienas australas. 
Keli asmenys Kalėdų pietų proga,

vai. 
Po 

pamaldų paskaita ir meninė dalis. 
A.L.K.D-jos Centro Valdyba.

Padėka
ALB Cabramattos Apylinkės 

Valdyba reiškia gilių padėkų, š.m. 
vasario mėn, 14 d. Užgavėnių 
Blynų Baliaus proga, už taip gražų 
pasirodymų dainomis: Okteto va
dovui Alg. PLŪKUI, O. ir V, ASE- 
VIČIAMS, K. ir V. BITINAMS, I. 
ir V. DAUBARAMS ir A. GI- 
LIAUSKUI.

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba.

PAMALDOS
(Kun. P. Butkaus informacija)
Lietuviškos pamaldos kas ket

virtą mėnesio sekmadienį bus lai
komos ir Wentworthvillcje. Pir
mos tokios pamaldos ten įvyko va
sario 22 d., 9,45 vai. St. Columba’s 
bažnyčioje, Bennet Street, netoli 
Great Western Highway.'

Kitur pamaldos vyksta:
Bankslowne — kovo 1 d. ir kovo 

15 d. St. Brendan’s bažnyčioje 8 
vai. įprasta tvarka.

Cabramattoje — kovo 8 d. Mt. 
Pritchard bažnyčioje 8,30 vai.

Visur prieš pamaldas — pažin
tys.

“Šviesos” Forumas
Vasario 28 d. "Šviesos“ Sambū

rio Sydnejaus Skyrius ruošia foru
mą — diskusijas sekančia tema:

a) Moters pažiūra dėl tautinės 
šeimos sukūrimo tremtyje;

b) Vyro pažiūra dėl tautinės 
šeimos sukūrimo tremtyje.

Moterims atstovauja V. Saudar- 
gienė ir P. Daukutė, gi vyrams V. 
Patašius ir K. Ankudaviėius.

Forumas įvyks 12-14 Ennis Rd., 
Milsen’s Point.

Pradžia 7 vai. p.p.
Įėjimas visiems laisvas, o jauni

mas ypačiai pageidautnias.
“Šviesos“ Sambūrio Sydnėjaus 

. Skyriaus Valdybą.

Rasti pinigai
Po įvykusio ALB Cabramattos 

Apylinkės Užgavėnių Blynų Ba
liaus Canley-Vale, salę tvarkant 
rasta pamesti pinigai, šiuo laiku 
pinigai yra pas Apylinkės Valdybos 
pirmininkų Ed. MIGEVICIŲ, 1 
Water Str., CABRAMATTA.

Vedybinis skelbimas

Lietuvis, 37 metų amžiaus, neve
dęs, Hobarte įsigijęs nuosavą namą, 
norėtų vesti viengungę lietuvaitę 
ar maždaug atitinkamo amžiaus 
našlę- Labai rimtai prašoma ma
lonią sesę atsiliepti pagal šį adresą: 
Mr. Jonas Jonaitis, 18 Star Street, 
Hobart, Tas.

A.L. Katalikų D-jos suvažiavimas 
Australijos Lietuvių Katalikų

Draugijos metinis atstovų ir nariij 
susirin k i m as-su važiavimas įvyks ko
vo 7 d. 4. vai. p.p. Camperdowno 
bažnyčios salėje.

Dienotvarkėje numatoma:
Pranešimai, valdomųjų organų 

rinkimai, pasitarimai D-jos reika
lais, klausimai ir sumanymai. Į 
šį suvažiavimą kviečiami visų sky-

Kazys Simutis,
gyvenęs Woomeroje, prašomas at
siimti iš Mūsų Pastogės Redakcijos 
jam prisiųstus iš Anglijos laiškus.

MELBOURNO SPAUDOS 
KIOSKE

galima įsigyti šiuos lietuviškus lei
dinius: 1. Kudirkos Sajudis @ 4/-;
2. Per Klausučių Ulytčlę @ 20/-; '
3. Petras ir Liucija @ 11/-; 4. Ga
bija Nr. 3. Literai. Žurnalas @ 
9/-; 5. Karys Nr. 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 
(g 2/6; 6. Tėvų Kelias Nr. 6, 7-8, 
9 ir 10 @ 4/-; 7. Lietuvių Dienos, 
sausio mėn. @ 2/6.

Nurodyti leidiniai persiunčiami 
paštu, prisiuntus kainorašty pažy-

rių atstovai, visi D-jos nariai, kvie- i metus pinigus. Dar nevėlu uŽsi- 
stieji svečiai ir visi tautiečiai, kurie 1 prenumeruoti bet kurį lietuvišką 
prieš susirinkimą paduos įstoja- laikraštį.
muosius į D-ją pareiškimus. L. Baltrūnas, 295 Hoddle Street,

A.L.KJ)-jos Centro Valdyba. ‘Abbotsford, N.9., Vic.>a.

Pas mus dirba kone išimtinai vieni ATEIVIAI, kurių tarpe = norėdami, kad Geelongo lietuvių 
ir LIETUVIAI. = surinkta pinigų suma prašoktu ki-

= 30 Claremont Ave., North Batikstown Tąl. UY3283 =

surinku pinigų suma prašoktų ki
tų Apylinkių surinktus pinigus, 
suaukojo papildomai penkis sva
rus. Tai gražus pavyzdys, kaip be
silinksminant nepamirštama ir 
vargstančiųjų. Ronis.

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

M.JFIORELLI Pty. Ltd.
V (specialistai europietiško maisto)

06-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. :: Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma miesteroLpriemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

GERU LIETUVIU LIKSI IR NAUDOS TURĖSI, ADRESUODAMAS: 
Box 4558, G.P.O., 

Sydney, N.S.W. 
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