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ŽUVO 13 JAV ŽURNALISTU.
D.M.W.C.—Per. savaites būvyje 

per 36 valandas ivyko kelios orinio 
susisiekimo katastrofos, kuriu metu 
žuvo 104 asmenys. Skaudžiausia yra 
olandu lėktuvo katastrofa, įvykusi 
netoli Bombėjaus. Čia žuvo 45 
žmones, iš ju 13 žymiu JAV žurna
listu. Ju tarpe tarptautinio garso 
užs. korespondentas H. R. Knicker- 
bocker’is. Žurnalistai grižo iš drau
giškos keliones po Indonezija, kuria 
lorganizavo olandai. įvairiu valsty
bių slaptosios policijos agentai 
tiria ši ivyki del įtariamo sabotažo. 
Žiniomis iš Manilos ,du žurnalistai 
atsisakė grįžti tuo lėktuvu, turėdami 
galvoj indoneziečiu pykti už žurna
listu simpatijas olandams.

NUSKENDO 60 PABALTIEČIU?
MONTREALIS. A.A.P. — Bijo

masi, kad nuskendo švedu laivas 
“Briljaritin,” vėžės 60 politiniu Pa
baltijo pabėgėliu iš Švedijos, i Ka
nada. Kaip praneša Latvijos šal
pos draugijos Kanadoje pirminin
kas 1. Andrejsons, perpildytas lai
vas. išplaukė birželio 9 d. Paskuti
nėmis žiniomis, dar švedu vande
nyse policija suėmė keletą to laivo 
keleiviu ir leido laivui toliau plaukti.

ŪKINE ANGLIJOS KRIZE.
LONDONAS. A.A.P.—Vis pleči

antis darbininku streikui Londono 
uoste, vyriausybe paskelbė rimties 
stovi. Kariuomenes daliniai panau
dojami laivu iškrovimui. Vien mėsos 
gaminiu iškrovimas vienu ketvirta
daliu patenkins Anglijos mėsos pa
reikalavimu. Min. Ątlee žodžiais,
šio streiko sudaryta situacija yra 
labai pavojinga Anglijos ekonomi
niam gyvenimui, kuris ir taip yra 
kritiškiaūsiame savo istorijos pe
riode. Palaikydami anglu uostu 
darbininku streiką, 35 tukst. Pran
cūzijos uostu darbininku atsisakė iš
krauti du anglu laivus, kuriu Įgulas 
sudarė ne unijos nariai.

LIKIMINIS PRANEŠIMAS ĮSPĖJA PASAULI
PASKUTINIS KNICKERBOCKER! O PASITARNAVIMAS ŽMONIJAI.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Per. 
šeštadienio vakara JAV gyvento
jai klausė per radiją plokštele, ku
ria įkalbėjo Singapūre besilanky
damas žymusis JAV žurnalistas H. 
R. Knickerbockeris, žuvęs keleivinio 
lėktuvo katastrofoje ties Bombė
jum. Jo įkalbėta plokštele apėmė 
paskutine serija jo sukurto re
portažo apie komunistu pavoju Azi
joje. Plokštele vos Įkalbėta buvo 
išgabenta i New Yorka. Tai pasku
tinis ir labai reikšmingas žuvusiojo

GRIEŽTAS VATIKANO ŽYGIS.
VATIKANAS. B.U.P.—Vatikanas 

patvirtino nutarimą, kad automatiš
kai bus ekskomunikuojamas kiek
vienas katalikas, kuris išpažins ko
munizmą. Tai pats rimčiausias ko
munizmo pasmerkimas, kuri iki šiol 
paskelbė Vatikanas. Jo nutarimu, 
jokie sakramentai nebus teikiami 
tiems katalikams, kurie išpažįsta ar 
gina komunizmą.

LONDONAS. A.A.P.—Ryšium su 
Vatikano ekskomunikavimu. visu 
kataliku-komunistu, Čekoslovakijos 
valdžia paskelbė istatyma, kuriuo 
valstybei suteikiama pilna bažnyčių 
kontrole.

NUSIŽUDĖ DEPORTUOJAMAS
LIETUVIS

MELBOŪRNAS.—Kaip praneša 
“Daily Mirror,” lietuvis Stasys 
Bartušis, 31 m. amž., deportuojamas 
š. men. 17 d. “Nelly” laivu, laivui 
apleidžiant Melbourne uosta, iš
šoko per laivo kraštine ir dingo 
vandenyse. Tuo metu jura buvo au
dringa, ir policija abejoja, ar galė
jo Bartušis perplaukti tris mylės, 
kad pasiektu krantą. Numetus gelbė
jimo diržus ir laivui kelis kartus 
perplaukus Įvykio vieta, Bartušis 
niekur nebepastebetas. Policijos pas
tangos surasti jo kuna liko bevaises.

Ta pačia žinia pranešdamas, “The 
Sydney Morning Herald” pirmadie
nio numeryje dar priduria, kad ve
lionis Bartušis buvo deportuojamas 
savo kraštam Jei tai butu tiesa, tai 
išeitu, kad Australijos valdžios or
ganai vykdė priverstini išvietinto 
asmens deportavimą Sovietu Rusijos 
valdomon teritorijom

Nei ALD Centro Valdybai, nei 
kitiems lietuviškiems veiksniams 
ligi šiol nieko apie minimo lietuvio 
deportavimą nebuvo žinoma. Paty
rusi tik per spauda apie šia musu 
tautiečio tragedija, ALD Centro 
Valdyba kreipėsi skubos keliu i 
atitinkamas Australijos valdžios iš
taigas, prašydama šias paaiškinti 
mušu tautiečio deportavimo prie
žastis;

Neturėdami šios bylos duomenų 
ir nenorėdami užbėgti įvykiams už 
akiu, ligi sulauksim tuo skaudžiu
reikalu rimtu paaiškinimu, mes, lie 
tuviai, šia musu tautiečo tragedija 
išgyvename su didele širdgėla. Ga
limas daiktas, kad velioniui buvo 
primesti kurie nors nusižengimai, 
tačiau (nusižengimai bei nusikalti
mai pagal Australijos įstatymus, at
likti šio krašto gyventoju, yra baud
žiami Australijos teismu priteisia-

JAV žurnalistu šulo politinis pra
nešimas, kuriame be kita ko pasau
liui skelbiama: “Trečiasis pasau
linis karas yra neišvengiamas, jei 
JAV tuoj nemes viso savo jėgos 
svorio prieš komunistu žygiavima 
pirmyn Azijoje. Komunistu judė
jimas yra taip greitas, kad keliu 
metu būvyje Maskva pasijus pakan
kamai stipri pasipriešinti JAV 
karinei jėgai. JAV interesas Azi
joje yra pakankamai aiškus. Tai 
yra išlikimo klausimas.”.

ATSISAKĖ GRĮŽTI.
LONDONAS. A.A.P. — Čekoslo

vakijos lanko teniso meisteriai Ja
roslav Drobny, laimėjęs antra, vie
ta šių metu Wimbledono pirmeny
bėse, ir Vladimir Cernik atsisakė 
grįžti i Čekoslovakija ir tikisi patek
ti i JAV. Jiedu yra atvykę i Svei- 
calrija fdalyjvauti sporto pirmeny
bėse.

MOKSLINE EKSPEDICIJA.
LONDONAS. A.A.P.—Norvegijos 

Poliarinio Instituto direktorius 
Mr. Sverdrup pareiškė, kad baigti 
pasiruošimai sekančiai anglu-nor- 
vegu-švedu mokslinei ekspedicijai i 
Antarktika. 

momis piniginėmis ar kalejmo baus
mėmis) tai jau yra aišku, kad velio
nis nebuvo koks nors komunistas, 
jei jis ėmėsi savižudybes—gyvybes 
kainos protesto prieš deportavimo 
sprendimą. Juk priverstinis jo de
portavimas savan kraštan, t.y. bol
ševiku valdomon teritorijon, jam 
buvo tas pats, kaip ir mirties spren
dimas. Nebetekes budu ir galimybių 
apsiginti, paverstas bejege auka 
plėšriems žvėrims, jis ii' bepasirinko 
ta vienintele išeiti — savižudybe. 
Taip mes kiekvienas, ligi šiol vis dar 
vienui vieni reikiamai ir iš esmes 
tepažįsta bolševizmą — komunizmą, 
samprotaujame, turėdami galvoje 
T.S.M.II. teigimą, kad velionis buvo 
deportuajamas Lietuvon, vadinasi, 
Sovietu valdoman kraštam Bet už 
ka 7—kiaušiam kiekvienas.

Tikime, galesia apie šia musu 
tautiečio tragedija plačiau painfor
muoti artimiausiame numeryje.

KARINIU PAJĖGU SUSITARI
MAS.

BRIUSELIS. A.A.P—Oficialiai 
pranešama, kad Anglijos, Prancūzi
jos, Belgijos, Olandijos ir Liuksem
burgo karo ministerial savo posė
dyje Liuksemburge prieeme Vakaru 
Europos gynimo reikalui jungtini 
plana ir susitarė del priemoniu pa
didinti savo kariniu pajėgu veik
smingumą.

SLAPTAS JAV VIRŠŲNIU POSĖDIS 
KARO MINISTERIS AŠTRIAI KRITIKUOJA VYRIAUSYBES 

POLITIKA.
VAŠINGTONAS. — Kaip pra

neša S.H. korespondentas iš Va
šingtono, birželiomen. 15 d. slap
tame posėdyje, kuriame dalyvavo 
prezidentas Trumanas, Kabinėto na
riai ir kariuomenes vadai, buvo 
svarstoma ivykiu raida Tol. Rytu
ose. Šis posėdis buvo sušauktas JAV 
krašto apsaugos ministerio inicia
tyva. Posėdyje pastarašai skatino 
JAV vyriausybe imtis kuo skubiau
siu žygiu, kad butu sulaikytas ko
munistu prasiveržimas Azijoje. Ka
ro ministeris reikalavo prezidentą 
Trnmana “atidengti kortas” del pla
no, kuri karo ministeris L. A. John
son’as paruošė del pagalbos' Čiang- 
kaįšekui. Paaiškėjo, kad padėtis 
Tol. Rytuose yra pasiekusi kritiško 
lygio: gaunamos iš Buriuos, Indo- 
kinijos ir Siamo žinios parodo, kad 
padėtis blogėja: neabejotinas ko
munistu bandymas nužudyti Kal
kutoje Indijos ministeri pirmininką 
Pandit Nehru; savavališki Kinijos 
komunistu veiksmai su svetimšaliais 
Šanghajuje; Kinijos nacionalistu 
vado, ir Filipinų prezidento sutarti 
pradmenys sukurti ne komunistiniu 
Azijos tautu Pacifiko Pakta. JAV 
krašto apsaugos ministeris John- 
son’as pareiškė savo nepasitenkini
mą JAV Valstybes . Departamento 
pasirinkta “lauk ir žiūrėk” laiky
sena. Jis kritikavo užsispyrusi JAV 
Departamento galyojima apie tai, 
kad Kinijos komunistai pasidarys 
nacionalistais, kad jie nėra pasiryžę 
klausyti Maskvos įsakymu ir kad 
jie yra pasiruošė veikti su Vaka
rais. JAV ministeris Johhson’as per

DU MILIJONAI VOKIEČIU 
SOVIETUOSE.

LONDONAS. A.A.P. — Tarp
tautinis Europos klausimu studijų 
Komitetas pasiuntė UNO ištaigai 
pranešima apie tai, kad du mili
jonai vokiečiu karo belaisviu šiuo 
metu dar tebera Sovietu Rusijoje. 
Pranešime teigiama, kad tie belais
viai yra nepaprastai žiauriose sąly
gose priverčiamu darbu stovyklose. 
Kaip praneša Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius, ligi 1949 metu ge
gužes menesio iš Sovietu Rusijos 
tesugrižo 960000 vokiečiu kai’O 
belaisviu. Pagal ankstyvesnius pa
čiu Sovietu pranešimus, iš viso 
Sovietuosna pateko 3130000 vokie
čiu karo belaisviu. Apie visa tai 
pranešdamas, Europos Studijų Ko
mitetas prašo UNO ši reikalą ištirti.

SKLAIDOSI VALDŽIOS 
SVAJONES.

PARYŽIUS.—Sunday Telegraph 
bendradarbis praneša, kad “Gener
olo de Gaiille’io politinio sambūrio 
sąnariu liga staigiai persimetė i 
rimta kraujoplūdi.” Politiniai ste
bėtojai mano, kad per. savaites įvy
kiai gali baigti generolo de Gaul
le’io viltis paimti Prancūzijos vald
žia i savo rankas. Degaulistu at
stovu Tautiniame Susirinkime va
das ir degaulistu vykdomosios tary
bos narys Andre Giaecobi pasi
traukė iš savo posto ir pranešė, 
esąs pakankamai prisisotinęs dikta
tūrine degaulistu laikysena. Iš 
Tautinio Susirinkimo pasitraukė* 
taip pat nemažas skaičius degau
listu atstovu.

spėjo, kad Azijos vienuolikta va
landa jau yra išmušta ir kad JAV 
privalo sulaikyti komunistu srove.

PIRKLIU MEDAUS MENUO 
BAIGIASI.

LONDONAS. A.A.P. — Kaip 
praneša S.T. korespondentas, trum
pas Kinijos komunistu medaus me
nuo su Vakaru pirkliais pasibaigė. 
Tai tvirtina ateje iš Tientsino pra
nešimai. Optimistai, kurie mane, 
kad raudonoji Kinija palaikys su 
Vakarais normalius prekybos ryšius, 
pamate, kad toji Kinija palaipsniui 
persiima Sovietu Rusijos pobūdžio 
prekybine procedūra. Britu pirk
liai Tientsine nusiskundžia, kad 
prekyba su komunistais susilaukia 
kas kartas didėjančiu sunkumu. 
Kinijos komunistu vadas Tao Tse- 
Tung pranešė apie tai, kad pagrin
dinis jo tikslas yra siekti Kinijoje 
sovietinio pobūdžio ekonomijos.

MONTGOMERY PASISKELBIA 
KOMUNIZMO PRIEŠU.

LONDONAS. A.A.P. -* “Jung
tines Vakaru Unijos karines pajė
gos galėtu sumušti bet kuri agreso
rių,” — pareiškė Britu maršalas 
Montgomery Ilaagoje Karališkai 
Olandijos Karinei Sąjungai. To
liau jis pridūrė: “Musu priešas yra 
komunizmas, kuris yra anti krikš
čioniška religija. Kaip krikščionie 
kareivis, aš pasiskelbiu save komu
nizmo priešu.' Aš manau, kad Va
karu tautos šiandie yra karo'padė
tyje su komunizmu. Šis mušis gali 
mus įtraukti i šaudanti kara.”
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IŠLAIKYKIM JAUNIMO ŠIRDYSE GYVA LIETUVA
Musu tauta nešdama visais laikais 

svetimųjų priespauda sų dideliu pa
siaukojimu ir pasiryžimu už savo 
egzistencija, sugebėjo išlikti savita, 
egzistuojanti tauta ir išlaikyti savo 
kultūros lygi, atsiekta tik dėka ats
parumo ir ištvermes. Paskutiniojo 
karo metu, didele dalis musu tautie
čiu pasitraukė i Vakarus ir ten tese 
toliau kulturini, visuomenini ir poli
tini gyvenimą. Visose stovyklose 
prisisteigė mokyklų, gimnazijų, įvai
riu amatu kursu. Jaunuomenes 
auklėjimo, mokymo ir kultūrinimo 
darbas buvo tęsiamas, su mažomis 
pataisomis, prisilaikant buvusios 
musu Švietimo Ministerijos progra
mų ir nuostatu. Meno srityje daug 
atsiekta, įkuriant įvairius ansam
blius, chorus bei kitokius meninius 
vienetus, kuriu vaisiais gėrėjomės 
ne tik mes patys, bet ir Vakaru 
tautos. Jaunimas, pagelbimas vyre
sniųjų, susibūrė i kultūrines organi
zacijas bei sporto klubus. Sporti
ninkai ir skautai gražiai reprezen
tavo musu tauta ir ja išgarsino savo 
gražiais ir mikliais pasirodymais. 
Musu sportininku laimėjimais žavė
josi Vakaru Europos valstybes. 
Skautai Prancūzijos jambore pasi
žymėjo kaip skautiškiausi iš visu 
tautu skautu. Švietimo darbuotojai, 
nujausdami artėjančia masine emi
gracija, skubo musu jaunimą paruo
šti, kad jis, patekės i svetima kra
štą, nebutu palaužiamas svetimos 
aplinkumos. Išsiskirstes jaunimas 
ir suaugusieji i užjūrius, išsiblaškė 
po visus kraštus. Kai mintimis 
nuklysti i buvusias stovyklas Euro
poje, kur buvome susitelkc i viena 
vieta, kur sudarėme tarytum mažas 
Lietuvas, su savo valdžia, savaime 
kyla mintis kas aukles, kas mokys 
musu jaunaja karta, kad ji išliktu 
lietuviška, nenutautejusi ? Ar susto
sime auklėje ir kultūrine savo jau
nimą ir vaikus? Ar griebsimes vėl 
už kultūros kardo, kad ateinančios 
kartos išliktu lietuviškos su savo 
papročiais, lietuviška kalba ir-lietu
višku raštu? Tokie ir kitokie klau
siniai kvaršina galvas ne vieno lietu- 
papročiois, lietuviška kalba ir lietu
vio, kuriam rupi musu tautos ateitis 
ir Tėvynės laisve. Jeigu Europoje 
stovyklose buvo įmanomas bent kpks 
auklėjimo, mokymo ir kultūrinimo 
darbas anomis labai sunkiomis gyve
nimo sąlygomis, tai kodėl tas darbas 
nebutu galimas tęsti naujai įsikur
tose, jau pastovesnėse gyvenimo 
sąlygose. Gal pradžioje 2-3 metus 
busime labai išblaškyti, bet vėliau? 
Jau ir dabar įsteigtose stovyklose 
prie fabriku ir miestu yra susibūrė 
didesni kiekiai musu tautiečiu; tam 
tikrose stovjfldose koncentruojamos 
šeimos su vaikais. Pirmieji metai 
nekėlė tokio didelio rūpesčio del 
kultūrines bei švietimo veiklos, nes 
dauguma emigrantu atvyko i Aus
tralija suaugę. Bet šie metai kelia 
ir turi kelti susirūpinimo kiekvienam 
musu dirbančiam ar bent galinčiam 
dirbti kulturini darba, nes kiekvie
nas naujai atvykęs transportas atve
ža šeimas su prieaugliu. Atrodo, 
kad didesniuose lietuviu susibūrimo 
vietovėse kultūrinimo bei mokymo 
darbas nebūtu taip jau sunkus, tik 
reikia pradėti, nes didele dalis stovy
klose dirbusiu mokytoju, jaunimo 
vadovu, visuomenininku yra apgy
vendinti kaip tik tose naujai’ įstei
giamose stovyklose, kur daugumoje 
apgyvendinamos šeimos. Seimu prie
auglis atvežtas iš Europos nesužalo
tas, toks pat, kad tarytum jis butu 
buvęs, auklėtas ir išanges Tėvynėje. 
Iš mokyklinio amžiaus jaunimo 90% 
yra buvę skautu bei kitokiu auklėji
mo bei kultūrinimo organizacijų bei

£850 HONORARAS.
Arbitraeiniam Teismui sprendži

ant 23 komunistu partijos nariu by
la. kurioje pastarieji kaltinami ne
paisė Teismo sprendimo mokėti 
£1000 bauda, paaiškėjo, kad komu
nistas advokatas C. C. Ralph’as už 
savo idėjos draugu gynima Karališ
koje Vietorijos Komisijoje (teisine 
institucija, kuri svarsto komunistu 
veikla^ Vietorijos valstijoje), buvo 
apmokėtas komunistu partijos iždo 
£850 honoraru. 

rateliu nariais. Musu ateities auklė
jimo ir mokymo jaunuomenes klau
simas kelia didžiausia rūpesti, koki 
tik esame iki šiol tureje. Už ateities 
vaiku ir jaunimo mokymo ir kultū
rinimo darba ir ju netinkama paruo
šima lietuviškoje dvasioje ar ju 
ištautejima esame ir busime atsa
kingi mes, vyresnieji, tuo labiau, kad 
tam darbui turime kvalifikuotu žmo
nių. Koks ateinančiu kartu jauni
mas išaugs svetimoje aplinkoje ir 
svetimame krašte, ar jis nutautes ar 
išliks lietuviškas, visiškai priklausys 
nuo musu pačiu vyresniųjų, čia 
esančiu.

Tad pedagogai, mokytojai, visuo- 
meninkai, organizacijų bei ju pada
liniu vadovai, pradekime organizuo
ti jau dabar skubos keliu musu jau
nimo ir vaiku kultūrinimo bei švie
timo organizavimo darba. Pradeki
me arti dirvonus kol dar neižele, nes 
vėliau ir geras arklas tinkamai nei
šars iželusi pūdymą. Visa kultūri
nimo darba pradėjus organizuoti 
laiku, su pasišventimu, meile savo 
tautos priaugančiai kartai, galėsime 
daug geriau ir tikriau pasitarnauti 
savo Tautai ir Tėvynei. Laiku įžieb
tas musu jaunajai kartai Tėvynės 
meiles ir lietuvybės spindulėlis, be
žiūrint įsiliepsnos i dideli kultūros 
lauža. Jei laiku nepradesime savo 
jaunosios kartos mokyti ir šviesti, 
nesugebesime parduoti žinių apie 
Tėvyne ir neidiegsime Tėvynės mei
les jaunelyje, greitai jaunimas pra
dės pamiršti igytas žinias apie 
Tėvynė, apie musu Tauta, jos kan
čias ir kovas visais amžiais už laisva 
Lietuva.

Čia keliamu klausimu Australijos 
lietuviu spaudoje jau buvo užsimin
ta, bet konkretus žygiai dar nėra 
daromi ir iki šiol, bent atrodo, dar 
niekas to klausimo nuodugniai nes
prendžia, kaip tai praktiškai turėtu 
Imti įvykdyta arba bent pradėta vyk
dyti. Ši reikalą turėtu pradėti or
ganizuoti isisteiges Kultūros Fondas 
ir Australijos Lietuvon D-jos Centro 
Valdyba su Skyrių Valdybomis, tal
kininkaujant kitoms organizacijoms 
bei pavieniams asmenims. Labai di
delis darbas atliktas tu, kurie isteige 
Lietuviu Kultūros Fonda, kuris rū
pinsis visais kultūros ugdymo reika
lais. Kultūros Fondas įsteigtas la
bai sunkiose gyvenimo sąlygose, pir
mųjų metu emigracijos bėgyje; jo 
steigėjai pradėjo organizavimo dar
ba, gyvendami vienas nuo kito toli, 
bet pasišventimas ir didelis pasiry
žimas ši dideli Kultūros Fondo stei
gimo darba jau ipusejo ir reikia 
laukti, kad artimiasiu laiku Kultū
ros Fondas, išsirinkęs vadovaujan
čius organus, savo veiklos rezultatus 
parodys artimoje ateityje. Musu 
uždavinys šia dideles reikšmes orga
nizacija plėsti, ugdyti ir vispusiškai 
remti. Pirmoji didžioji Kultūros 
Fondo talkininke turėtu būti Aus
tralijos Lietuviu D-ja, kitos organi
zacijos, skautu bei jaunimo vadovai, 
pedagogai, mokytojai, visuomeninin
kai ir visi tie, kuriems rupi musu 
tautos ir Tėvynės ateitis ir musu 
tautos jaunuomene ir jos ugdymo 
kultūra. A.L.D-jos skyriai yra dau
giausiai sujungė Australijos lietu
viu. Kultūros Fondo vadovai, ben
drai dirbdami su Australijos Lietu
viu D-jos Centro Valdyba ir pada
liniu valdybomis, ateities kultūrini
mo, ypač mokymo ir jaunimo auklė
jimo organizacini darba turėtu pra
dėti organizuoti jau dabar. Svar
biausia. iš tu organizacijų ir pagel- 
bininku turėtu bnti sudarytas orga
nizacinis švietimo, auklėjimo ir 
kultūrinimo komitetas, kuris galuti-

ANGLYS IŠ PIETŲ AFRIKOS.
S.M.H. praneša, kad Transvaal 

anglių kasyklu savininkai pažadėjo 
per 6 savaites atgabenti 100 tukst. 
tonu anglių i N.S.W.

S.M.H. praneša, kad 100 kariuo
menes sunkvežimiu iš Melbourne, 
o taip pat iš Quenslando ir Pietų 
Australijos išvyko i N.S.W. anglių 
kasyklas. N.S.W. vyriausybe mano 
panaudoti kariuomenes dalinius 
paviršiaus anglies kasimui, jeigu 
Australijos darbininku unija atsis
akytu dirbti.

uai nustatytu tokio komiteto varda. 
jo sudarymo būda ir, galutinai su
formavus toki komitetą, jhm pavesti 
išdirbti vaiku ir jaunuoliu švietimo, 
auklėjimo ir kultūrinimo programa, 
kuri butu vykdoma per Kultūros 
Fondo Skyrių valdybas ir Australi
jos Lietuviu D-jos valdybas. Nesant 
kurioje nors vietoje organizacijų, 
švietimo darba pavesti organizuoti 
atskiriems asmenims. Bet pirmoje 
eileje vaiku mokymas turi bnti pra
dėtas įsteigtose stovyklose, kur dau
giausia sutelktos šeimos, nes dides
niuose subūrimo centruose daug 
daugiau atsiras ir tam darbui tin
kamu žmonių. Amerikos lietuviu 
švietimo darbas buvo pradėtas dau
gumoje prie parapijų. Todėl ir 
Australijoje ši dalrba reiktu taip 
pat pradėti nuo stovyklų ir para
pijų, nes kai kur jau yra lietuviškos 
panaldos. Po pamaldų reiktu pra
vesti 1-2 vai. švietimo pamokas 
prieuglini. Tai tik iš pradžių, atei
tis gal atneš daug daugiau naudos 
iš pastovesniu sudarytu savaitgaliu 
mokyklų.

Galutinai suformavus švietimo bei 
kultūrinimo komitetą, kurio sastatas 
turėtu būti nemažas ir dar sti tam 
tikru skaičium patarėju, tęsti toliau 
savo veikla ir laikui bėgant, vieto
vėse, kur susidarys atitinkamas skai
čius vaiku, gal pavyks gauti leidi- 

i mus mokykloms atidaryti.
Musu tautiečiai išsiblaškė po visa 

pasauli, bet kiekviename krašte bu
vo pasišventėliu, kuriems rūpėjo 
jungti musu tautiečius i viena buri. 
Kad ir mums mažai prieš tai žino
mame krašte, Australijoje, vos men
kutis būrelis lietuviu, gyvenęs Syd- 
nejuje, turėjo savo organizacija, 
kurios vadovai su didele meile ir 
rūpesčiu vos išsikėlus lietuviams i 
Sydnejaus uosta, lanke, guodė, davė 
informaeiju apie Australijos gyve
nimą. Koks džiaugsmas, kai laive 
apsupta p. Bauze apipylė dešim
timis klausimu, išgirsdavome jo nno- 
šidžius, malonius ir guodžiančius 
atsakymus-nenusiminti, su viltimi ir 
pasiryžimu žengti i nauja gyvenimą. 
Vos įsteigus A.L.D-ja vos vadovai 
ir nariai užsibrėžė pirmąjį ir didiji 
tikslą visada ir visur būti lietuviu, 
kovoti už Lietuvos laisve, jungtis ir 
jungti visus lietuvius vieningam ir 
kovojančiam gyvenimui. Todėl nau
jai atvykstantieji, neskaldydami sa
vo jegu, turi remti A.L.D-ja kaipo 
seniausia Australijos lietuviu orga
nizacija ir ja padaryti gausingiau
sia iš visu organizacijų, kad ji taptų 
tiek tautiniu, tiek kulturiniu, tiek 
ekonominiu centru.

Būdami surišti su dviem svar
biausiomis lietuviu egzistencijai pa
laikyti organizacijomis —- Lietuviu 
Kultūros Fondu ir Australijos Lie
tuviu D-ja išvystysime savo kultū
ros veikla, išsaugosime savo jaunaja 
karta nuo nutautėjimo, nes turėsime 
kultūrai ir švietimui kelti nuolatos 
žadinančias ir ugdančias lietuviškoje 
dvasioje organizacijas. Tik eikime 
vieningai, nesklaidydami savo jegu: 
būdami visi dideliame būryje nu
dirbsime didelius darbus, kurie atneš 
naudos musu priaugančiai kartai, 
mums patiems ir musu Tautai ir 
Tėvynei.

Tail i darba visi . . .

IŠVIRTAS MASKVOJE . . .
NEW YORKAS. A.A.P.—Ameri

kos laikraščiai vis plačiau aprašo 
Australijos angliakasiu streiką. New 
Yorko “Times” nuomone “jis yra 
išvirtas Maskvoje.”

W.A. GRIŽO PRIE DARBO.
Sekmadienio susirinkime Vakaru 

Australijos Collie kasyklu angli
akasiai nusprendė gristi prie darbo. 
Tai vieninteles anglies kasyklos 
W.A. valstijoje, patenkinančios su 
mažomis išimtimis visa valstijos 
pareikalavima. Queenslande, be 
Rosewoodo, Tannymorelio ir Darling 
Downs anglies kasyklų taip pat nu
tarė grišti prie darbo ir Maranoa 
kasyklų angliakasiai.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

GRIEŽTA VALDŽIOS LAIKY
SENĄ.

Australijos vyriausybes prane
šėjas Canberra je oficialiai pranešė, 
kad tiek Federaline vyriausybe, 
tiek N.S.W. valstijos vyriausybe 
nedalyvaus jokioje konferencijoje, 
kuri svarstytu angliakasiu streiko 
išsprendima-susitarima. Šio streiko 
išsprendimą angliakasiai privalo 
pateikti pagal priklausomybe vien 
tik Arbitraeiniam Teismui. Tai 
vyriausybe užakcentavo jau pači
oje streiko pradžioje ir griežtai šio 
savo principo ligi šiol tebesilaiko.

TOLIAU KREČIAMI KOMUNIS
TINIAI LIZDAI.

Arbitraeinis Teismas pareikalavo 
Australijos Komercinio Banko val
dytoja pateikti žinias apie komunis
tu partijos piniginiu indeliu opera
cijas.

Per. savaite Sydnejuje buvo at
liktos trijose Newsletter spaustuves 
įstaigose kratos; ju tarpe ir Forest 
Lodge, kur spausdinamas Australi
jos komunistu partijos oficiozas 
“Tribune.” Policija paėmė daug do
kumentu, knygų ir brošiūra. Kra
tos darytos pagal istatyma, leid
žianti imtis tokiu priemonių, kada 
įtariama, jog yra laužomi valstybes 
įstatymai; šiuo atveju saugumo or
ganams leidžiama paimti visa tai, 
kas gali tarnauti kaip įrodymas, ar 
būti panaudota valstybes įstaty
mams pažeisti.

AUSTRALIJA NESUINTERE
SUOTA.

Kaip Sunday Herald praneša, iš 
patikimu šaltiniu patiriama, kad 
Australijos vyriausybe nesanti su
interesuota Ciangkaišeko ir Fili
pinų prezidento kuriamu Pacifiko 
Paktu. Australijos vyriausybe ne
santi gavusi tuo klausimu jokiu pa
siūlymo. Australijos vyriausybe ta
čiau toliau tęsianti savo pastaugas 
sukurti Britu Imperijos tautu tarpe 
Indijos ir Pacifiko vandenynu sri
tyse gynybos pakta. Prie šio pak
to galėsiančios prisidėti ir kitos 
Pacifiko tautos. Tuo klausimu dar 
prieš šių metu pabaiga busianti 
sušaukta suinteresuotu kraštu kon
ferencija.

ATOMO MOKSLININKAS 
CANBERROJE.

1 Canberra atvyko iš Anglijos i 
Australija atskridęs žymus Britu 
atomo tyrinėtojas — mokslininkas 
prof. Marcus Oliphant’as. Jis pra
nešė spaudos atstovams, kad prie 
Tautinio Canberros universiteto bus 
statoma didžiule atomo skaldymo 
mašina, kuri naudos 2.000.000.000 
voltu elektros jėga ir bus didžiau
sia tos rūšies energijos mašina 
pasaulyje.

KIAUŠINIU IR POMIDORU 
LIETUS.

Per. šeštadieni i komunistu par
tijos sukviesta mitinga Griffithe 
susirinko pusantro tūkstančio 'au
stralu, vietos gyventoju, minia. 
Komunistu atstovams pradėjus kal
bėti angliakasiu streiko reikalais, 
minia iniršo. Pasigirdo šauksmai 
“Keliauk i Rusija.” iš visu pusiu 
užvirė didžiausias triukšmas ir ga
liausiai — gausus lietus žaliu kiau
šiniu ir pomidoru. Policijos buryš 
vos pajėgė atlaikyti minios kėslus 
apversti sunkvežimi, nuo kurio kal
bėjo komunistu atstovai. Mitingui 
iširus, policija palydėjo komunistu 
oratorius saugion vieton, kad ap
saugotu juos nuo įniršusios minios.

TABAKO IMPORTO SUMAŽI
NIMAS.

N.S.W. Tabako Prekybininku S- 
gos pirmininkas praneša, kad Aus
tralija, galimas daiktas, turės suma
žinti tabako ivežima iš Anglijos, 
pastarajai susiaurinus tos rūšies 
prekes importą.
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THE SOVIET’S RELENTLESS SYSTEM OF t he reception OF NEW SETTLERS

COLONIZATION
Since the Red Amy reoccupied 

the Baltic States these have been 
isolated from the west by an even 
more impenetrable iron curtain than 
any other country now under the 
sway of the Soviets. Only once, in 
the autumn of 1944, was a party of 
foreign journalists taken from Mos
cow to Tallinn, Estonia, and only 
once or twice have a few members 
of pro-Soviet cultural associations 
been allowed to visit Latvia. There 
are no foreign diplomatic or consu
lar representatives in these countries 
—Russia claiming them as parts of 
the Soviet Union—none of their in
habitants is allowed to travel to the 
west, and no one from the west is 
allowed to get in. Some of the jour
nalists who were taken to Tallinn 
in 1944, in addition to reports sent 
from Moscow, later published their 
impressions at some length. They 
discovered signs of acute strain 
among the population. Instead of 
rejoicing at their “liberation” the 
people, they found, were genuinely 
unhappy and terrorised by arrests 
and deportations.

There are, however, still a few 
people who, in spite of all the diffi
culties and of the ever-watchful eye 
of the Soviet secret police, manage 
to escape from the Baltic countries. 
Their experiences, as well as read
ing between the lines of various 
Soviet publications and talks over 
the wireless, give a picture of the 
conditions now prevailing which, if 
incomplete, is nevertheless reveal
ing.

The Baltic States are predomi
nantly agricultural and their pre
war economy was based on privately 
owned smallholdings and farms 
ranging from about 12 to 120 acres. 
Contrary to Soviet promises made 
on the eve of the second occupation 
the policy of collectivization, which 
appears to the independent and pro
gressive Baltic farmer only as a re
vival of feudal bondage in a new 
form, is now enforced with ruthless 
determination. A year ago there 
were in Estonia no more than four 
collective farms; in the spring of 
1948 their number had risen to 59. 

.at the time of harvesting there were 
185, and in October last 224.

In Latvia there were 200 collective 
farms in the spring of 1948 and 
their number has now risen to 600. 
No figures are available as to Lithu- 

. ania but Soviet official reports claim
ed last autumn that several hun
dred collective farms had brought in 
the harvest according to plan. Such 
forced collectivization has rendered 
many formerly independent farmers 
and labourers redundant. Their 
normal tendency in such circum
stances would be to migrate to the 
towns and take jobs in industry, 
but official policy in the Baltic 
States is opposed to industrializa

tion, and apart from undertakings 
important to the Soviet war effort 
(like tflf shale-oil industry in Esto
nia) and some plant spared by the 
war, only a few small industries have 
been re-established or newly set up 
since 1945.

While this policy has produced a 
great shortage of consumer goods, 
clothing, and footwear on the home 
market, the Russians deal with the 
surplus rural population by depor
tation. Transports leave the Baltic 
States every month taking prisoners 
to the Komi coalfields or the bitu
men slate mines of Karelia, where 
they are used as slave labour. At the 
same time so-called “voluntary 
transfers” are taking place. Many 
are approached by the authorities, 
presented with a list of Soviet Re
publics in need of workers, and in
vited to volunteer for transfer to 
the country of their choice. These 
volunteers are promised work in 

| their own trades and permitted to 
| take their belongings with them.
Those who fail to respond to the 
invitation are usually deported by 
force. The result is a constant de
crease in the native population, al
though deportations on a mass scale, 
like those which took place during 
the first Soviet occupation in 1941, 
have so far been avoided. On the 
other hand, the total number of in
habitants is maintained or even in
creased by a large influx of Rus
sians, mainly into the towns.

None of the former democratic 
institutions, characteristic of the 
years of independence, has survived. 
Their place has been taken by the 
Soviet system of hierarchical admi
nistrations operating side by side in 
order to ensure a complete grip on 
the people. The first of these ad
ministrative instruments are the 
executive committees which in struc
ture but not in methods recall the 
local government institutions of 
western Europe. Each town or 
rural commune has its executive 
committee responsible to the Coun
cil of Ministers in each Republic. 
Side by side with the committees are 
the organs of the Communist Party, 
headed in each Republic by three 

'secretaries (two natives and one 
Russian) with their own represen- 

! tat i ves in every town and rural com- 
mune. These representatives are 
the local party organizers aud the 
most powerful men in each com- 

'mune, since the local executive com- 
Imittees can act only with their ap- 
i proval. The third organization, 
'permeating all branches of the ad
ministration. is the all-powerful and

I omniscient M.V.D. (Soviet secret 
ipolice). Its tentacles penetrate by 
l means of secret agents into the most 
i isolated villages.
I Apart from these institutions a 
number of other organizations are

THE LETTERS RECEIVED FROM
and the children do not get ill. To 
the unhealthy, illness is not dan
gerous.

(El Tiempo-Laikas, Buenos Aires.
* February. 1949.)

The above letter shows that cor
respondence is being interfered with 
by the Soviets. Money is so scarce 
that the writer is not able to pay 
for a much-needed gift parcel from 
abroad. Tn independent Lithuania, 
land was never tilled by using cows, 
as is being done today. Transfer 
by truck to lands “far away" means 
Siberia. The MVD. usually pick 
up their victims and pack them in
to trucks for transfer to railway 
^stations. The young people do not 
fall sick, because they are either 
picked up bv the Soviets or die 
fighting in the underground resis
tance. People prefer death to life j 

i under the Soviets, thus illness is ; 
not dangerous to Lithuanians. but a i 

• possible escape from the Soviet '
“paradise.”

We quote below, in full or in part, 
letters received from Lithuania, in 
translation from the original Lithu
anian. These letters reached the 
outside world through various chan
nels. Most of the letters have been 
published in the Lithuanian-language 
press. Tn one way or another, they 
describe conditions in Lithuania 
under the Soviet occupant. For 
reasons which may be readily under
stood, names of persons and locali
ties are omitted.

1.—Dear Son, I write you every 
two weeks. You mentioned that you 
were also writing me. During three 
years, I received only two of your 
letters, and you—only three of mine. 
Do not send me parcels, because I 
cannot pay the duty charges. We 
have three hectares (of land) which 
we work with our cow. We do not 
need a horse . . . Mrs. X and her 
two little children were transferred j 
to live to a place very far from here. 
They left their home by truck. ! 
Young people die mostly. The old

First steps in the reception of 
new settlers to the State of Queens
land takes place 1,000 miles away at 
Melbourne. There, an officer of the 
Queensland Government Tourist 
Bureau boards each ship and ad
vises the migrants what hand lug
gage they should keep with them 
to tide them over- until they have 
access to their heavier luggage at 
Brisbane.

Although the supply xof migrant 
shipping from the United Kingdom 
is steadily improving, Queensland’s 
new settlers are disembarked at 
Sydney so that ships may make a 
speedy turn-round.

At Sydney, the Queensland State 
Migration Officer boards each ship 
at Watson’s Bay, assembles the 
new Queenslanders in one of the 
lounges, aud tells them what plans 
have been made for them while in 
Sydney.

Lunch and dinner are provided 
at the YWCA and there is some 
time for sightseeing in Sydney. 
About 8 p.m., the party boards tin* 
train for Brisbane. Breakfast is 
served at Cott’s Harbour and lunch 
at Casino.

In Brisbane, the newcomers are 
taken to the State Migration Hostel 
where they meet their nominators, 
are* welcomed by the State Minister

used to secure compliance with the 
orders of the central Government. 
Tn factories and other industrial 
enterprises the trade unions effec
tively ensure the enforcement of 
labour discipline and the indoctri
nation of the workers. A corres
ponding organization in the country 
is the village council which was 
created in Russia during the war 
and has now also found its way 
into the Baltic States. Officially, 
the village councils of farmers’ de
legates and country people are in
tended to further closer contact be
tween the organs of the Soviet State 
and the people, as well as to direct 
cultural, political, and economic 
.work in the rural districts. Tn 
reality, however, they are but an
other means of bringing pressure 
to bear on the farmers for the com
pletion of the sowing-plan, the deli
very of the produce quotas, and 
other requirements.

Another new official in the rural 
areas is the supplies agent. His task 
is to keep watch over the accurate 
registration of cattle and other 
stock and to requisition property 
which the owner has refused to sur
render. When on duty, the supplies 
agent always carries arms. Finally, 
there is also the ordinary police 
militia, usually recruited among the 
Russians brought into the country 
and in some cases also from local 
inhabitants considered sufficiently . 
trustworthy by the Soviet authori- | 

i ties. „ _ ... I

LITHUANIA
2.—Dear Daughter. T received 

notifications on the same day that 
two gift-parcels had come for me. 
We were all very happy to learn 
this, but were saddened when T went 
to the post office and was told how 
much money T would have to pay 
to get. them. We both with my 
daughter could not raise so much 
money, since the sum was very high. 
For both packages. I was to pay 
. . . a sum sufficient- to buy a cow . . .

(Keleivis, South Boston. Mass..
February 23. 1949.)

(To be continued.) 

LONDONAS. A.A.P.—Ministeris 
pirm. Attlee atidarė. Imperijos finan
sų ministeriil konferencija Londone 
ir. pasveikinės visus delegatus, pa
sakė. kad visu dominijų išmintis ir 
patyrimas turėtu surasti išeiti iš 
susidariusios dolerio krizes. Jis pa
brėžė. kad pilna sterlingo kraštu 
politika paaiškės tik po ilgu disku- j 
sijų su dominijomis ir JAV.

for Immigration, and are entertain
ed to afternoon tea.

Under the direction of the State 
Migration Officer, the new Settlers’ 
League assists the newcomers to 
find their footing in their new 
homes. This body comprises repre
sentatives of all churches, ex-ser
vicemen’s organisations, national 
societies and voluntary organisa
tions interested in immigration.

The secretary of the League ac
companies the State Migration Of
ficer to Sydney. From that city he 
supplies League members in places, 
to which migrants are going with 
full personal details about each 
one. Thus they can be met at 
their final destination by the mem
bers of the bodies in which they 
are interested.

The State Migration Officer and 
the League communicate regularly 
with the new settlers, and no op
portunity is lost for following up 
enquiries about their welfare.

For those whose homes are in or 
about Brisbane, gatherings are ar
ranged at night or on Saturday af
ternoons at the Hostel. As far as 
possible, guests with common inter
ests are brought together — people 
who came out on the same ship, or 
from the same districts in the 
United Kingdom, or who have sett
led in the same districts here.— 
To. Au.

The shrill trumpet of political 
propaganda, trying to whip up the 
careworn and exhausted people to 
new efforts and yet greater exer
tions. sounds in the midst of all this 
misery. Soviet propaganda works 
by suggestions, by repeating the 
same slogans over and over again 
until the weaker members of the 
community are thoroughly numbed 
and involuntarily believe them. 
Such propaganda methods are alien 
and distasteful to the Baltic peoples 
but there is no escape from them. 
Every newspaper, book. film, or 
play is but another mouthpiece of 
the Russians, not to mention the 

i wireless, which constantly blares out 
'the old hackneyed themes in all the 
communal listening centres.

In spite of economic exploitation, 
lack of personal security, and poli
tical coercion, the national conscious
ness of the Baltic peoples has not 
been crushed. Being individualists 
by tradition, they refuse to be 
squeezed into the standardized 
mould devised for the Russian 
people which denies them their 
cultural heritage and freedom of 
expression and worship. Proof of 
their unbroken • spirit is provided 
by the numerous partisans still 
active in their native forests and by 
frequent Soviet broadcasts to the 
Baltic peoples stressing the absurd- 

I ity of their dreams of independence.
(By a special correspondent. Lon

don Times, England. February 
23, 1949.) d

KARINIO SANDELIO 
SPROGIMAS.

LONDONAS. a.A.P—Prancūzu 
zonos Vokietijoje karinis štabas 
praneša, kad per. savaite Vokieti
joje. ties Pruem. išlėkė oran pože
minis karinis lauko sandelis. Spro
gimo metu žuvo 15 žmonių ir 32 
asmenys buvo sužeisti. Sprogimas 
dar sunaikino ar apardė ketvitrta 
dali miesto pastatu.

POTVYNIAI KINIJOJE.
HONG KONGAS. A.A.P.—Didžiu

lis Pietų ir Centrines Kinijos pot
vynis užliejo veik visa ryžiu derliu 
ir apie 2 mil. žmonių neteko pasto
ges. 60 tukst. žmonių žuvo ar sužei
sta. Ištisi miesteliai pagal Jangtse 
ir West upes yra .nuplauti. Nacio
nalistai tikisi, kad potvynis sulė
tins komunistu daliniu žygiavimu i 
pietus.

NEW YORKAS. A.A.P.—UNO 
pranešimu, baisus skurdas nusiaub
toje Azijoje ir Tol. Rytuose reika
lauja prez. Trumano pagalbos.
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PAMINĖTA DARIAUS-GIRĖNO 
DIENA

Š. men. 17 d. Regent’s Parke ALD 
Sydnejanš Skyriaus iniciatyva bu
vo suruoštas musu Tautos Didvyriu 
minėjimas. Vietos parapijos bažny- 
čioje 11 vai. kun. J. Tamulis at
laike pamaldas ir pasakė dienos rei
kšmei pritaikyta pamoksta. Po pa- 
nialdti čia pat saloje ivyko minė
jimo aktas, kuri atidarė ALD Syd- 
nejans Skyriaus pirmininkas J. Ka
ntonas. Av. majoras A. Kutka 
skaitė turininga ir išsamia paskaita 
apie Dariu ir Girėną, vaizdžiai pa
vaizduodamas Tautos Didvyriu 
gyvenimo kelia, didiji ju skridimą 
ir skaudžiaja tragedija. Mažyte R. 
Zarembaite padeklamavo Brazdži
onio “Šiaurės Pašvaiste." Minėjimas 
buvo baigtas Tautos Himnu. Daly
vavo apie 60 asmenn. Didesniam 
skaičiui susirinkti sutrukdė ryšium 
su angliakasiu streiku Sydnejanš 
tramvajų ir elektr. traukiniu susi
siekimo sustabdymas, zk.

LIETUVIAI FUTBOLININKAI, 
ATSILIEPKIT.

Artimiausioje ateityje, po 2-3 
savaičių. Sydnejuje numatoma su
rengti lietuviu (nepavykus sudary
ti vien lietuviu, kviečiama ir kitos 
tautybes) parodamasias futbolo 
rungtynes su Mettera-Canterbury 
klubu. Visi futbolininkai prašomi 
kuo greičiau rašyti čia patiekiamu 
adresu. Keliones ir pragyvenimo iš
laidos bus atlygintos. Tos parodo
mosios rungtynes sportininkams 
padės susikurti palankesnes darbo 
ir gyvenimo sąlygas.

B. Langevičius,
88 Ann Str. City, Sydney, N.S.W.

PADĖKA.
Gerb. Poniai Ivinskienei, 

prisidėjusiai prie dvieju tauti
niu vėliavų pasiuvimo, nuo
širdžiai dėkoja

ALD CENTRO VALDYBA.

V
BRONIUS LANGEVIČIUS—SYD
NEJAUS FUTBOLO ŽVAIGŽDE.

Taip ši “naujaji anstrala” vadina 
savo sporto puslapiuose Sydnejaus 
dienraščiai “The Sydney Morning 
Herald,” “The Sun” ir kiti, apra
šinėdami futbolo rungtynes. Kuo
met B. Langevičius, prieš pora me
nesiu atvažiavęs su lietuviu grupe 
dirbti N.S.W. gelžkeliuose. prisis
tatė su tokia ilga pavarde vienam 
pirmaujančiu Sydnejaus futbolo 
klubu Met terš-Canterbury, tai va
dovas. išsigandęs, pastebėjo, kad jis 
daugiausiai gali musu žaidikui leis
ti vadintis B. Langus, nes sporto 
korespondentai niekada teisingai 
nepaduos spaudai tokios australus 
varginančios pavardes.

B. Langevičius. australu per 
prievarta sulietuvintas Langus, tu
rėjo visa eile rungtynių, savo klu
bui pelnydamas daug įvarčiu ir ji 
iškeldamas i geresnes vietas, o tuo 
paofti daug gera darydamas lie
tuvio vardui išgarsinti, nes spauda 
ji visur stambiomis raidėmis rek
lamuoja. kaip lietuvi futbolininką.

B. Langus savo sportine veikla 
pradėjo JSO klube, bet Nepriklau
somybes laikais dar buvo jaunis, ir 
pradėjo kilti i viešuma tik okupaci
jos laikais, kurie, antra vertus, vos 
tik jo nepražudė. Vokiečiams užė
mus Lietuva, jis buvo mobilizuotas 
vadinamai transporto tarnybai, bet 
i ja nestojo ir, bevažiuodamas apsi
gyventi i Vilnių, kad “sumėtytu 
pėdsakus,” buvo ties Kaunu vokie
čiu sulaikytas ir. kas pavojingiau
sia. jo portfely rado pogrindines 
spaudos (jo tėvas, spaustuvinin
kas, spausdino slaptuosius lietuviu 
laikraščius). Nuo to laiko jaunam 
sportininkių prasidėjo kruvinos kal- 
varijos, kurioms padare gala san
tarvininku ižygiavimas Vokietijon. 
Tik ka dvidešimtus metus persirites 
jaunuolis buvo vokiečiu žandaru 
tampomas po pirmąsias rytu fronto 
linijas amunicijai nešioti, alinambs 
baudžiamose stovyklose, badu ir 
darbu marinamas belaisviu užtva-

“Musu Pastoges“ didžiausia pa
jamų pozicija sudaro prenumerata, 
kurios gauta £624/12/5; laikraštyj 
patalpinti įvairus skelbimai davo 
£15/18/3; auku gauta £26/3/-, pel
nas iš suruoštu pobūviu £41/7/9. Iš 
viso pajamų gauta £708/1/5.

Savo keliu didžiausia išlaidu 
pozicija sudaro laikraš eio spaus
dinimas. Už 18-kos numeriu atspaus
dinimą spaustuvei sumokėta £593/- 
11/6. Redakcijos ir administracijos 
išlaidos, iškaitant laikraš čio reda- 
gavima, ekspedicijos išlaidas, pašto 
ženklus siunčiant laikrašti i užsieni 
ir atsakant i laiškus, pašto mokesti 
po laikraščio registracijos Centri
niame Pašte, pačia laikraščio regis
tracija ir bendras raštines reikme
nims pirkti išlaidas, sudarė £172/- 
10/4. Iš viso išlaidu—£766/1 10. 
Susidariusi nuostoli £58 0 5 teko 
padengti iš Australijos Lietuviu D- 
jos Centro Valdybos kasos.

Australijos Lietuviu D-jos Cen
tro Valdyba savo š.m. liepos 3 <1. 
posėdyje nutarė viešai paskelbti vi
suomenei faktine dalyku padėti. Tai 
padaryta norint išsklaidyti galin
čius kilti tautiečiu tarpe įtarimus 
apie dideli pelną bei mokamus ho
norarus ar atlyginimu’. Centro 
Valdyba randa reikalo pabrėžti, kad 
“Musu Pastoge” buvo, yra ir bus 
Australijos Lietuviu D-jos nuosa
vybe. Laikraščiui leisti leidimas yra 
išduotas ne privačiam asmeniui, bet 
A.L.D.-jos Pirmininkui.

Centro Valdyba, deja, turi kon
statuoti faktn. kad laikraštis iki šiol 
duoda nuostoli, kuri nuolat dengti 
iš C.V-bos kasos nebus galima ir

butu netikslu laikrašti finansuoti iš 
nario mokesčio, nes tada neliks lešu 
kitiems svarbiems D-jos reikalams.

Iki šiol “Musu Pastoge” turi per 
600 nuolatiniu prenumeratorių. Jei 
prenumeratorių skaičius didėtų, D-ja 
valetu išlyginti deficitą, laikraštis 
tobulėtų, didėtų ir galimas dalykas 
—atpigtu. Kad ligšiolinio dydžio 
"Musu Pastoges“ išlaidu pozicijos 
susibalansuotu su pajamomis, rei
kia turėti 800 prenumeratorių, tvar
kingai ir laiku užsimokančiu prenu
meratos pinigus. Neabejotina, kad 
šis skaičius netrukus bus pasiektas.

Redakcijos uždavinys ir didelis 
noras yra artimiausiu laiku leisti 
laikrašti bent šešių puslapiu. Tai 
butu imanoma. jei prenumeratorių 
skaičius pasiektu 1000. Mieliems 
tautiečiams visiems prie prenume
ratorių vajaus prisidėjus, tokio 
skaičiaus nesunkiai galėtume pasiek
ti dar ligi šių metu pabaigos.

Centrp Valdyba mano, kad talki
ninkauti lietuviškajam reikalui, sa
vo spausdintam žodžiui, yra kiek
vieno musu tautinis reikalas.

Redakcija mielai talpina tautiečiu 
ir australišku firmų skelbimus iš bet 
kurio miesto ar vietoves. Malonus 
tautiečiai prašomi prisidėti prie 
skelbimu akcijos.

Kiekvienu transportu Australijon 
vis daugiau ir daugiau atvyksta 
lietuviu. Ir naujai atvykusius, ir 
jau gavusius darba, ir ilgesni laika 
Australijoj gyvenančius, bet dar 
“Musu Pastoges” mufeiprenume- 
ravusiu®. butu malonu turėti skaity
toju tarpe. Kviečiami* visus talkon.

Australijos Lietuviu Draugijos 
Centro Valdyba.

Aukštos klases vyru ir moterų drabužiu siuvykla paten
kina kiekviena dusu skoni.

Geriausios rūšies medžiagų pasirinkimas.
Elegantiškiausios galanterijos prekes.
Viskas gaunama, kai užeisi pas

Gregęry Sharp Pty. Ltd., 211a ir 211b Elizabeth Street, 
Sydney, T. &G. Building

TEL. MA 6579.
Tikslus ir užtikrintas patarnavimas. Reikalui esant pasitar

nausime Jums lietuviu ir kit. kalbomis.

rose; kasė apkasus Rytprūsiuose ir. 
rusams artėjant, 1945 metu prad
žioje drauge su tūkstančiais kitu 
tautu belaisviu buvo per šalti pės
čias varomas iš Karaliaučiaus net 
iki Lubecko. Kokia tai buvo kelione, 
gali puikiau už aprašymus atvaiz
duoti šie skaičiai: iš 160 varomu 
lietuviu Lubecka ir anglu kariuo
menes zona tepasieke gyvi tiktai 4 
mirties keleiviai, kuriu tarpe ir B. 
Langus. Iš 3000 lenku išliko tik 
240.

Vokietijoje gyveno iki pat išva
žiavimo Australijon Seligenstadt’o 
lietuviu stovykloje, veikliai daly
vaudamos sporto parengimuose, 
žaisdamas už lietuviškas spalvas, 
o taip pot lošdamas ir vokiečiu 
apygardineje futbolo komandoje. 
Augsburgo tarptautinėje olimpia

doje jisai daug prisidėjo lietuviams 
futbolininkams, iškovojant geriau
sius rezultatus.

Dabar B. Langus dirba Sydnejaus 
Centrinėje stotyje, o šeštadieniais 
jis matomas visose sporto aikštes?, 
kur, korespondentu apgultas, ko
voja už savo naujai pasirinkta 
klube. Nepraeina ne vienos rung
tynes, kad laikraščiuose nebūtu 
keletos eilučių apie “Sydnejaus 
soccer’io žvaizžde, lietuvi B. Lan
gus.“ Be propagandinio uždavinio- 
B. Langus atlieka geras paslaugas 
savo dramgams sportininkams, 
kurie jo dėka taip pat turės ga
limybes gamti geresnes gyvenimo 
sąlygas, mvs Australijoje sportas 
yra “galingras ir stebuklingas.’ *

P. Andr.

PARDUODAMA PREKYBINE ĮMONE.
x Sydnejaus miesto centre parduodama siuvykla ir galanteri

jos prekių krautuve. Erdvios, 3000 kv. pėdu, moderniškos siu
vyklos patalpos. Parduodama kartu su visais baldais, pirmos 
rūšies įrengimais ir siuvyklos mašinomis bei visomis darbo prie
monėmis. .lęšį

Kaina £5000. Teiraukitės tel. MA 4906.

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINKIT SAVO SEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi ££500 su dideliais nuo
šimčiais. jei įmokėsi per metus t25.14.i2., kas pusmeti— 
£13.10.0.. kas ketvirti—£6.18.4. ar kas meenesi—£2.2.10. Bet 
kuriuo ankstyvesnes* mirties atveju giminėmis išmokama £500 
su žymiais priedais.

šiuo metu būdamas 30 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi j £1000 su dideliais 
priedais, jei imokesi kasmet £51.15.0., kas p pusmeti — £27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar kas menesi—£4.6.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokamas £1000 su žymiais 
priedais.

~ KAIP ĮSIGYTI NAMA? j'
Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH j 
WALES COOPERATIVE BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės: J

W. G. POOLEY (Sekretorius), j
5th Floor, Federation House,

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURflA/VCE CORPORA
TION LIMITED

46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes)), Sydney.
Tel. BX3006—3 lin.

SKYRIAI AUSTRALIJOJE:
Permanent Bank Chambers. 

115 Queen Street. 
Brisbane.

352-6 (Collins Street, 
Mfclbourne.

Cavendish Chambers, Union Bank Chambers,
31 Grenfell Street, Bolton Street,

Adelaide. Newcastle.
Atliekami visu rusiu draudimai; 

juros ir
ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
k.

Ate. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

REDAKCIJOS ADRESAS: 
22 Randwick Street, 

Randwick, Sydney, N.S.W. 
Tel.: FX4725

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: 
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park. Sydney, N.S.W. 
Tel. LL3342

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
Vienam menesiui—l/-; 3 men.—12/-; 
men.—£1/4/-; metams £2/8/-.

Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
JJL Valstybėse metams—8 doL i

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

tei ar jos vietai—1/-.
Ui skelbimu turini Redakcija neat
sako.

Printed by Publicity Press (1938) Pty. f-M., for the Publisher. Anthony Bauze,
5 Harocden Street. HurU'c-n* Sydney. NSW
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