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MUSU KULTŪRINES 
PERSPEKTYVOS

AUSTRALIJOJE
Iš tikrųjų šiandie mes negalime 

atsakyti, .kokia ateitis laukia musu 
pačiu po dvieju sutarties metu, juo 
sunkiau pramatyti ir musu kul
tūrinio gyvenimo galimybes. Tačiau, 
jeigu, mums rupi bet kokia kaina 
užtikrinti musu pačiu egzistencija, 
tai lygiai tiek pat turi rūpėti ir lie
tuviškosios kultūros išlaikymo bei 
jos ugdymo reikalai; kultūros, kuri 
sudaro musu benamio gyvenimo 
ramsti ir prasme. Vadinasi, tauti
nes kultūros problema turime lygia
grečiai statyti su duonos ir musu 
pačiu išsilaikymo klausimu, nes tik 
šiuo bildu galėsime pateisinti save 
prieš tuos, kurie ir šiandie atviroje 
kovoje lieja krauja ir yra perse- 
kiojąmi. kai tuo tarpu mes, paly
ginus su likusiais tevyneje, gyve
name saugiai ir sočiai.

Kada mes gyvenome kompaktiš
koje masėje Vokietijoje, mums ta
da pirmoj eilej rūpėjo ne kovoti už 
savaja kultūra, bet ja plėsti ir 
ugdyti. Dabar gi, kai to kultūrinio 
gyvenimo židiniai, per keturis metus 
Vokietijoje sėkmingai funkcionavę, 
staiga emigracijos tapo išdraskyti, 
prieš musu akis šioje šalyje atsis
toja dvigubas uždavinys: ne vien 
tik savaja kultūra plėsti, bet taip 
pat ir už ja kovoti. Tam tikslui pir
miausiai turi būti sudarytas stip
rus ir veiksmingas organizacinis 
aparatas, kuriam pagrindą teiktu 
Australijos Lietuviu Draugija. Jos 
drausmei ir nuostatams turėtu pasi
duoti visi, be pažiūru ir' tikėjimo 
skirtumu, lietuviai, turint galvoje 
dėsni, jog kiekviena organizacija, 
jeigu jos nariai nėra disciplinuoti, 
iš anksto pasmerkta žūti. Šalia šios 
bendruomenines organizacijos, ku
rios rankose butu visu musu tau-" 
tines kultūros pasireiškimu admi
nistravimas, yra sveikintinas ir ki
tos siauresnes apimties kultūrines 
draugijos, sambūriai bei klubai, 

■ kurie tačiau turėtu ne trukdyti ir 
skaldyti pačia lietuviškąją bendruo
mene, bet pirmoj eilej savo pozity
via veikla ja stiprinti. Šis bendruo
meninis ii- organizacinis gyvenimas 
ir jo sėkmingumas priklausys nuo 
musu paeiti, kiek mes šiame darbe 
parodysime valios ir susiklausymo. 
Neatrodo, kad iš vietos valdžios 
organu šiam darbui butu kokiu 
trukdymu ar prieštaravimu, šis 
darbas, be abejo, butu lengvesnis, 
jeigu musu žmones nebūtu taip la
bai išblaškyti po visa Australija.

Antras labai svarbus kultūriniam 
darbe faktorius yra spauda. Tiesa, 
ir čia ledai jau pralaužti, mes turime 
oficialu laikrašti, kurio ateitis ir 
lygis priklauso taip pat nuo pačiu 
musu. Savo tarpe turime pakanka
mai plunksnos darbuotoju ir laikraš
tis galėtu išeiti didesnis ir turiniu 
geresnis, jeigu jis butu visu lie
tuviu remiamas ir palaikomas. Kaip 
žinoma, spauda čia nevaržoma, tik 
ji kaštuoja. Šituo atžvilgiu perspek
tyvos taip pat yra gana giedrios, 
nes, atsimenant, kad šiais laikais 
svarbiausias kultūros variklis' yra 
spauda, neatsiras ne vieno lietuvio, 
kurio namus aplenktu lietuviškas 
žodis.

Be organizacinio gyvenimo ir 
spaudos dar yra daugiau galimybių

KRUVINAS SUKILIMAS PRIEŠ 
DIKTATŪRA

KARIUOMENES DALINIAI ĮVYKDĖ ANTRAJA SYRIJOS DIK
TATŪRA.—SUKILĖLIAI SUŠAUDĖ PIRMĄJĮ DIKTATORIŲ IR 

MINISTERI PIRMININKĄ.

LONDONAS. — Rugpiučio 14 d. 
anksti ryta Syrijos kariuomenes da
liniai. vadovaujami pulkininko Sami 
Ui n na vi. ivykde sukilimą prieš da
bartine Syrijos vyriausybe. Sukilė
liai apsupo ir suėmė neseniai prezi
dentu pasiskelbusi diktatorių mar
šalą. Husui Zaim ir minister! pirmi
ninką dr. Mohsen Bey Burazi. Abu 
suimtieji tuoj buvo nuteisti 10-ties 
karininku kolegijos mirties bausme 
ir tuoj pat sušaudyti Mezza tvirto
vėje. netoli Damasko. Sukilimą be
vykdant. žuvo 22 asmenys. Pulki
ninkas Hinnavi išleido i tauta visa 
eile pranešimu, kuriuose pareiškė: 
“Syrijos armija nutarė gelbėti kra
štą iš tiranijos.” Toliau pranešama, 
kad Husui Zaim, i vykdės prieš pen
kis menesius jam patikėta perversmą, 
apako nuo valdžios apturėjimo ir 
panaudojo gerus perversmo tikslus

VOKIETIJA KRYPSTA I SENĄSIAS VĖŽĖS 
RINKIMUS I PARLAMENTA LAIMĖJO DEŠINIEJI. — ATVIRA 
PROPAGANDA PRIEŠ VAKARUS—IŠKYLA NAUJIEJI NACIAI.

FRANKFURTAS. A.A.P.—Auk
štieji sąjungininku valdininkai bai
minasi. kad aštri rinkimines kompa
nijos metu vokiečiu kritika okuna- 
ciniu pajėgu adresu gali pakenkti 
Vakaro pajėgu vardo orumui. Kritika 
yra pasidariusi kasdieniniu reiški
niu rinkiminėje kompanijoje. Krik
ščioniu demokratu partijos vadas dr. 
K. Adenauer’is puolė net JAV vyr. 
štabo viršininkus, kad šie nešit are 
su Vokietijos atstovais, besilanky
dami Atlanto Pakto kraštuose. ‘'Bu
simoji Vakaru Vokietijos Federaline 
vyriausybe turi būti įtraukta i gyny
bos pasiruošimus. Ji turi žiūrėti, 
kad Vokietija butu ginama tinkamu 
keliu ir tinkamoje vietoje” — pa
brėžė Adenauer’is.

blogiems savo polinkiams, švaistyda
mas valstybes pinigus, klastodamas 
įstatymus, spardydamas asmens lai
sves. bendrai, prieštaraudamas tiems 
tikslams, kuriu sieke pirmasis, prieš 
penkis menesius be kraujo pralieji
mo įvykdytas, perversmas. Syrijos 
krašto valdymą pulkininkas Hinna
vi perdavė vienolikos asmenų tary
bai. kuria sudaro įvairiu politiniu 
partijų bei grupiu atstovai.

LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra
neša Reuterio korespondentas iš 
Damasko, pulkininko Hinnavi įvyk
dytas Syrijos perversmas teturi vi
daus politikos pobūdi ir yra atlik
tas be užsienio veiksniu įtakos. Šio 
perversmo tikslas — ivydyti kovo 
menesi atlikto perversmo uždavinius, 
kuriu neįvykdo pirmasis diktatiorius 
Husui Zaim. sumokėjęs už tai antra
me perversme savo gyvybe.

Remer’i, kuris 1944 m. numalšino 
sukilimą prieš Hitlerį. Remer’is 
pasisakė, gaunas labai daug laišku, 
kuriuose vokiečiai jam pareiškia: 
“Vadovauk mums, mes seksime.”

LONDONAS. B.U.P. — Federa- 
lines Vakaru Vokietijos Atstovu Rū
mu rinkimus laimėjo Krikščioniu 
Demokratu partija, kuriai teko 139 
vietos iš visu 402 parlamento rietu 
skaičiaus. Šiai partijai vadovauja 
dr. K. Adenauer’is, pasižymejes ypa
tingai kietu savo nusistatymu prieš 
sąjungininkus, ypačiai prieš Britus. 
Antra vieta laimėjo socialdemokratai 
—131 atstovą. Komunistai laimėjo 
tik 15 atstovu. Jau aišku, kad

FRANKFURTAS. A.A.P.—Fede-į Krikšč. Demokr. partija sudarys 
ralinin rinkimu agitacines akcijos I boalieija su kitomis pro-nacinemis 
metu Bochumc, Ruhro krašte, buvoi tijon,is ir tokin I)udn tl|,.us 25(i 
išmėtyti nacines propagandos atsi-1 * , . .. . . , .
šaukimai. Oldenburge Dešiniųjų fdstovu absoliutu viešpatavimo i ar- 
Partijos šalininkai su didžiuliu entu- lamente. X yriausybe sudarys dr. 
ziazmn sveikino majora-generola E. K. Adenauer’is.

ugdyti savajai kultūrai. Mes galė
tume didesniuose lietuviu susibū
rimo centuose amerikonišku pavyz
džiu steigti lietuviškus namus, ku
riuose butu įrengtos skaityklos. 
A.L.D-jos pastangomis išrašant iš 
kitur lietuvišku laikraščiu, knygų bei 
žurnalu. Tuose namuose galėtu 
vykti taip pat įvairus susirinkimai, 
posėdžiai bei atskiru kultūrinių 
rateliu ar' grupiu pasitarimai.

Liūdniausias dalykas yra su 
mokyklomis. Net jeigu ir iš vald
žios puses nebūtu jokiu klinčių, 
mums patiems steigt mokyklas ir jas 
išlaikyti butu neįmanoma ypač per 
šiuos dvejus sutarties metus. Vargu 
ar šis klausimas palankiai spręsis ir 
po dvieju metu. Tautinis vaiku 
auklėjimas šiuo atveju atitektu pa
tiems tėvams. Tačiau ir šiuo atveju 
butu galima steigti tose vietovėse, 
kur yra susibūrė daugiau lietuviu, 
australu pavyzdžiu sekmadieniu

mokyklas, kuriose butu dėstoma lie
tuvi! kalba ir literatūra. Lietuvos 
istorija bei gimtojo krašto pažinimo 
mokslas.

Iš kitos puses kiekviena proga 
turėtu būti išnrfhdota tautines dva
sios gaivinimui ir jos ugdymui. Šia 
prasme neturėtu būti praleista ne
paminėta ne viena tautine švente ar 
sukaktis, kuriu metu butu skaitomos 
paskaitos ir išpildoma atitinka
moje dvasioje menine dalis. Šalia 
to, visu uolumu turetfi būti remia
mas ir palaikomas Lietuviu Kultū
ros Fondas ir jo vekla.

Visa tai turint galvoje reikia 
pasakyti, kad panašiai tvarkant ir 
puoselėjant musu dvasines kultūros 
reikalus, šioje .srityje tobulinama 
veikla tol bus naši, kol mumyse ru
sens ir nebus iškeista i pinigą bei 
patogu gyvenimą tėvynės meile ir 
jos ilgesio ugnis.

VJK.

EUROPA STIPRINAMA 
TOLIAU

VAŠINGTONAS. A.A.P. — Rug- 
piuČio 8 d. JAV Senatas priėmė 
įstatymą. kuris įgalins vyriausybe 
suteikti pagal Maršalio plana Vaka
ru dvasios kraštams 5.647.724.000 
doleriu pagalbos. Ši suma bus 
išleista 1949-50 metu laikotarpyje. 
Anglijai paskirta visu trečdaliu ma
žesne suma, kaip jos buvo tikėtasi. 
Graikijai ir Turkijai skiriama 45 
mil. doleriu. Ispanijai nepaskirta 
nieko. įstatymas nriimtas po trijtt 
savaičių aštriu, ginču.

PASAULIO (TURTAI VISIEMS 
PRIKLAUSO.

LONDONAS. A.A.P. — Pasaulio 
viešumai paskelbtas Šv. Tėvo laiškas, 
••ašy t as Cincinnati arkyvyskupui. 
šiame laiške Šv. Tėvas pareiškia, 
kad jokia valstybe neturi atmesti 
emigrantu priėmimo be teisingos ir 
pateisinančios priežasties. “Pri
gimtines teises, labiau kaip žmogiš
kasis gailestingumas, įpareigoja val
stybes teikti žmonėms emigracijos 
galimybes, nes Pašau1 io Tvėrėjas 
paskyrė pasaulio turtus visos žmoni
jos naudojimuisi” — pabrėžia • Šv. 
Tėvas savo laiške.
UNO TARNAUTOJAI — SOVIETU 

ŠNIPAI.
VAŠI NGT() NA S. A. A .P .—Senato
rius P. McCarran’as pranešė Senato 
posėdyje, kad tam tikras skaičius as
menų. tarnaujančiu centrinėje UNO 
ištaigoje, naudoja savo užimamas vie
tas šnipinėjimo veiklai Sovietu Ru
sijos naudai.

ALBANIJOS PROVOKACIJA.
LONDONAS. A.A.P.—Albanijos 

radijas Tiranoje pranešė, kad kra
štai) 1'siverže Graikijos kariuomenes 
daliniai ir 30 myliu ruože vyksta 
aršios kovos. Šimtai graiku karei
viu žuvę ar esą paimti nelaisvėn ke
turias dienas trukusiu mušiu metu. 
Pasak Tiranos radijo, Albanijos 
vyriausybe skilsianti Graikija už in
vazijos veiksmus UNO ištaigai. 
Graikijos vyriausybe viešame savo 
pareiškime Albanijos pranešima api
budino kaip provokacini prasimany
mą.

NAUJA VYRIAUSYBE 
BELGIJOJE.

BRIUSELIS. A.A.P.—Po 45 die
nas trukusiu derybų Belgijoje, pa
galiau sudaryta nauja vyriausybe. 
Ja sudarė Krikšč. Socialistu Par
tijos vadas Gaston Eykens. Nauja ji 
ministerio pirmininko Eykens 
kabinėta sudaro devyni krikščionys 
ir astuoni liberalai ministerial. 
Socialistai, ligšiolinio min. pirminin
ko Spaako partija, atsisakė ietį i 
vyriausybe.

PRANCŪZIJA — TVIRTOVE 
PRIEŠ RYTUS.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Grįžęs; 
iš Europos karines padėties apžiū
ros, JAV kariuomenes štabo viršinin
kas generolas Omar Bradley parei
škė. kad žymi siunčiamu Europai 
ginklu dalis bus panaudota ugdy
mui Prancūzijos kariuomenes, kaip 
tvirtoves prieš bet kuria Rytu agre
sija.
UŽMERKTU AKIU POLITIKAS.

STOCKHOLMAS. A.A.P.—UNO 
gen. sekretorius Trygve Lie pareiškė: 
“Tarptautine padėtis yra žymiai 
geresne, kaip ji buvo prieš metus. 
Tai vra mano sprendimas po to, kai 
įvertinau esama padėti objektyviai.*’

1
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TIK PINIGU NĖRA
Ekonomiškai gyvenimas dar butu 

pakenčiamas. Galima Kaune visko 
pirkti, tik kainos labai aukštos, paly
ginti su uždarbiais. Paprastas dar
bininkas uždirba apie 300-400 -ru
bliu menesiui, inžinierius 1200-1400 
rbl.. gailestingoji sesuo 350 rb., kitu 
profesijų uždarbiu nežinau. Tuo 
tarpu maisto produktu apsirengimo 
ir kai kuriu kitu daiktu kainos yra. 
tokios:

duonos juodos kg — 2,50 rbl. 
duonos baltos kg — 7.— rbl. 
sviesto kg — .45.— rbl. 
kiaulienos kg — 20-25 rbl. 
bulvių kg 78-80 kapeikos, 
obuoliu kg. — 10-12 rb1.

Daržovių maža. Danguose matyti 
kartais net bananu ir vynuogių, bet 
labai brangi.. Korteles panaikintos 
nuo 1947 m. Maisto produktu už
tenka. Kas turi pinigu, nereikia 
badauti.

Rubai taip pat labai brangus.
Vyr. kostiumas (ir dar labai 

blogas) — 750 rbl.,
Vilniaus fabriko “Elfą” radio 

aparatas — 800-1000 rbl., 
Motociklas 6000 rbl..
Auto “Moskovie,” kuris nuo 

motoro iki signalo mygtuko 
yra “Opel-Kadet” modelio ko

i'! pija, 8000 rbl., 
, Alus -— 3-4 rbl.,

“Vodka” — 90 rbl.,
10 cigarečių (papirosai baigia 

nykti) 0,75 — 1 rbl. Geriau
sios cigaretes “Kova.”

Restoranai ir valgyklos veikia. 
■ Už 7 rublius -pietus geri, bet. dar 
nėra sotus — maža porcija.

Teko matyti ūkininkas kolonom, 
su transparantais priekyje, atvežant 
derliu — pyliavas. Žinoma, jie taip 
daro tik verčiami. Tos kainos, ku
rias gauna ūkininkai už duokles, 
yra labai žemos. Rugiu centneris 
apie 5 rublius. Šiaip perkant pro
duktus iš ūkininku, kainos- ankštos. 
Pieno litras 1-2 rubliai.

Neteko matyti nedirbtu lauku. 
Viskas apdirbta. Trobesiai taip pat

BOLŠEVIKU ŽIDINIAI 
BRITANIJOJ

Sovietai braujasi i svetimus kra
štus trim pagrindiniais budais; jei 
gali, karine pajėga; jei dar to negali, 
pogrindiniu ar viešu kompartijos 
■organizavimu ir stiprinimu; sovieti
niu bičiuliu draugijų ar klubu orga
nizavimu. Šitie visi trejopi budai lie
tuviam gerai pažįstami. Bet. savo 
laiku ir Lietuvoj nebuvo kaip rei
kiant demaskuotas tas trečiasis bū
das ' -— kulturbolševizmas, varomas 
per draugija sovietiniu tautu kultū
rai pažinti. Netenka stebėtis, ligi 
šiol kiti kraštai dar labiau nesiorien- 
tuoja ir savo krašte padeda organi
zuoti pastarojo tipo bolševizmo židi
nius. Štai. Anglijoj veikia Britn- 
Sovietu Draugija, kuri leidžia žur
nalėli “R'-ęsia Today.” Šis “Rus
sia Today” 1949 m. gegužes sąsiuvi
nyje isidejo straipsneli “Trys kra
štai atgavo savo laisve ... iš ver
gijos i laisve išėjusios Latvija, Esti
ja ir Lietuva, baltiškosios respubli
kos, naudojasi geroves pirmenybėm.” 
Panašiais sovietines redakcijos sa
kiniais dėstoma Baltijos kraštu isto
rija, kaip jos moko sovietai.

Ryšium su šita bolševikiška akcija 
iš musu puses pasiusta britu spaudai 
atitinkamas paaiškinimas, kuriame 
■demaskuojami Maskvos pirštai tos 
■draugijos laikraštėlyje.

Netiesioginis atsakymas i tos rū
šies sovietine propaganda, yra duotas 
paskutinėm dienom lordo Vansittarto. 
kuris išleido knyga “EVEN NOW. 
The Comunazi Menace” (Net. dabar. 
Komunaciu grėsmė). Musu tautie
čiu J. Dėdino ir J. Stonio labai ver
tinga iniciatyva ir pastangomis,, 
šioje knygoje idetas prieduose ir buv. 
radiofono diktoriaus J. Stonio liudi
jimas apie “liaudies seimo” posėdi, 
kuriame Lietuva buvo “nubalsuota” 
įjungti i Sovietu Sąjungą. Čia 
dokumentaliai parodyta, kaip viskas 
buvo Maskvos režisuota, prievarta 
vykdyta ir falsifikuota.—Elta.

MUSU PASTOGE, 1949m. rugpiučio 17d.

LIETUVA PO SOVIETINIU STOGU
Atvykęs š.m. birželio 14 d. i Detmolda, vokiečiu leitenantas, išgyvenęs
Lietuvoje 4 metus sovietinėje nelaisvėje, pasakoja apie dabartini musu 

krašto gyvenimą.

nėra labai apleisti, nors naujai sta
tomu -matyti tik labai retai. Taip 
pat ir miestuose statyba labai menka. 
Gyvuliu taip pat matyti. Teko gir
dėti, kad kai kuriu kaimu gyvento
jai yra visi išvežti. Kas ten gyvena, 
nežinau. Galiu tik tiek pasakyti, 
kad nemačiau nedirbtu lauku ir 
apleistu tikiu. Kolchozu yra, bet jie 
neturi jokio pasisekimo. ' Žmones 
laisvai neina i juos, o suvaryti irgi 
išbegioja. Neteko matyti, kad kol
chozu laukai butu dirbami trakto
riais.

Kelionei traukiniu ai- kitom prie
monėm nereikia jokiu leidimu. Ar 
kelione yra brangi, nežinau. Ma
nau, kad ne, nes esu atsitiktinai gir
dėjęs, kad kelione lėktuvu iš Kauno 
i Maskva kaštuoja 103 rublius. 
Manau, kad ir kitom priemonėm ke
lione neturėtu būti labai brangi. 
Žmones mėgsta naudotis sunkveži
miais, iies daugelis ka nors vežasi su 
savim.iš juodos rinkos, tai patogiau 
važiuoti sunkvežimiu del kontroles.

SUIMTIEJI I PETRAŠIŪNUS
Girdėjau apie nuolatinius areštus. 

1948 ra. gegužes men. buvo depor
tacijos. Sako, kad iš Kauno išveža 
apie 20.000 lietuviu. Girdėjau, kad 
likusieji yra gave laišku nuo išvež
tųjų iš Sachalino. Gyventojai buvo 
vežami sunkvežimiais i Petrašiūnus, 
kur anksčiau buvo belaisviu stovy
kla. Iš ten pakranjami i traukinius. 
Kaimas tas dienas buvo kaip išmi
ręs. Gatvėse nesimatė žmonių. Ma
čiau. kaip vežamuosius sunkvežimi
uose saugojo 7—8 milicininkai. 
Nei verksmo, nei pasipriešinimo ne
teko matyti. Žmones susitaikė su 
likimu. Tas dienas lietuviai kalbė
jo: “Gal rytoj mano eile.” Sako, 
kad veže tuos, kurie vokiečiu okupa
cijos metu- kokiu nors budo turėjo 
santykiu su Vokiečiais ar ju ištaigo

VOKIEČIAI TOLIAU ŽUDO 
ŽYDUS.

MUENCHENAS. A.A.P.—1.000 
žydu emigrantu demonstracija, ku
ria žydai protestavo prieš juos įžei
džianti straipsni viename vokiečiu 
laikraštyje, užpuolė motorizuota ir 
ginkluota vokiečiu policija. įvykus 
muštynėms, žydai kovojo akmenimis, 
o vokiečiu pilicija atidengė pistoletu 
ilgui. Centrinis Žydu Komitetas 
apkaltino vokiečiu policija žiaurumu 
ir pranešė, kad trys žydai buvo per
šauti ir sunkiai sužeisti. Žydai su
žeidė apie 70 policininku ir sudaužė 
bei sudegino 4 policijos mašinas.

DEMOKRATIJOS FIASCO 
JAPONIJOJE.

TOKIO. B.U.P.—Japonijos im
peratoriaus brolis, princas Chiehibu, 
teigia, kad japonu galvosena liko ta 
pati, nepaisant 4 metu demokratines 
dresūros. Pasak jo,, japonai nepa
daro jokios pažangos demokratinio 
galvojimo atžvilgiu.
ATMETA SOVIETU PASIULYMA.

LONDONAS. A. A.P—Tarptau
tinio Raudonojo Kryžiaus konferen
cijoje Ženevoje atmestas Sovietu 
Rusijos' pasiūlymas pripažinti ato
mines bombos ir biologiniu bei che
miniu karo priemonių vartojimą 
priešingu tarptautiniams įstatymams. 
Konferencija pasisako, kad toki 
klausima spręsti T. Ji. Kryžius nėra 
teismingas.
RADO SENUS BIBLIJOS RAŠTUS.

LONDONAS.. A. A.P. —Negyvo
sios Juros pakrantėj rastas viename 
urve Senojo Testamento hebrajų 
kalboje ištraukos. Radinys šiuo 
metu tyrinėjamas Londone. Konsta
tuojama, kad tai yra seniausias Bib
lijos originalas. Rasta senoji Bibli
ja turi daugiau kaip 2.000 metu.

PERTEMPTAS MILITARINIS 
STROPUMAS.

BERNAS. A.A.P.—Kariniai Švei
carijos sluogsniai pranešė, kad jie 
suėmė 59 metu amžiaus E. Steiner’i, 
šveicarą, kuris “prieš 25 metus va
dovavo šnipu tinklui, dirbusiam 
Vakaru valstybių naudai.” 

mis, pav., jose tarnavo. Bet lietu
viai sake: “Jie vež tol, kol neliks 
lietuviu.” Girdėjau, kad vežamieji 
galėjo pasiimti tik rubu, ir gal kiek 
maisto. Likusius ju daiktus konfi
skuodavo.

IŠVEŽIMO SIAUBAS
Bendra žmonių nuotaika yra pri

slėgta, ne del to, kad jie blogai gy
ventu, bet del to, kad jie bijo. Ba
daujančiu, manau, nėra, nors tenka 
dažnai lipdyti eiles prie krautuvių. 
Bet taip yra todėl, kad kai kuriu 
produktu, kaip, pav. cukraus, yra 
tik tam tikrais tarpais.

Apdriskusiu žmonių, išskyrus elge
tas, irgi nematyti. Bet apsirengi
mas, ypač vyru, nuo 1947 metu pa
sidarė. blogesnis. Del viso to. vis 
dar vietos žmones galėtu gyventi, 
bet jie bijo, kad jie kiekviena diena 
gali būti suimti ir išvežti. Užtai jie 
lankia karo. Jie tikisi, kad jis bus. 
Ypatingai jie daug kalba 
apie savo tautiečius Amerikoje ir 
tikisi, kad jie padės Lietuva išva
duoti. Ir čia man atrodo, kad lie
tuviai yra dažnai . nerealus : kiek
viena maža nesusipratimą tarptau
tinėje politikoje jie laiko jau naujo 
karo priežastimi. Šita- nuolatine 
viltis ir laukimas lietuvius dar sti
prina. Tiktai po tokiu Įvykiu, kaip 
po tos deportacijos, dažnai teko gir
dėti pažįstamus lietuvius sakant: 
“Jei karo dar vis nebus, tai musu 
čia neliks ne vieno ...”

Lietuviu susiklausymas yra dide
lis, neteko girdėti, kad butu kokiu 
nesutikimu tarp j u. Bet man, atro
do, kad pamažu jie pradeda ir tarp 
saves būti atsargus: bijo šnipu. 
Žmones yra taip prispausti, kad apie 
jokius sukilimus negalvoja. Nesu 
nieko girdėjęs, kad kaip nors butu 
pasipriešinę. Viskas, ka žmones

BELGIJOS DP ANGLIAKASIU 
LIKIMAS.

Patekusiu i Belgija DP padėtis 
yra labai sunki. Po 2 metu kasy
klose sunkaus darbo jie pateko i blo
gesne padėti, negu tie DP, kurie liko 
Vokietijoj. Jiems buvo pažadėta, 
kad po 2 metu jie galesia pasirinkti 
kita pagal savo norą darba. Pasi
rodė, kad Belgijos vyriausybe nega
lėjo jiems tu pažadėtu 1947 m. darbu 
duoti, nes ir pačiu belgu esą bedar
biu. Dabar- atlikę savo prievole, DP 
reikalauja geresniu sąlygų arba tei
ses grįžti i Vokietija, iš kur jie, 
galėtu emigruoti, kaip ir visi kiti 
DP. Prieš kuri laika Belgijos DP 
(angliakasiai) kreipėsi, i IRO 
Centra, prašydami ši reikalą pagal 
pažadus sutvarkyti. IRO vadovybe 
atsake, kad ji nieko nepažadejo: 
1947 m., bent pradžioje, IRO neeg
zistavo, pagal ju nuostatus jie esą 
jau įkurdinti, jie negali toliau emi
gruoti ir negali i Vokietija sugrįžti. 
Del tokia atsakymo ir ju Belgijoj 
traktavimo, DP, baigė sutartis, susi
rinko Brusely, pademonstravo ir 
galu gale pateko neva savanoriškai 
... i kalėjimą. Jie atsisakė sugrįžti 
i kasyklas, reikalavo būti gražinti i 
Vokietija. Visu tautiniu grupių 
vardu (latviu, lietuviu, estu, lenku, 
ukrainiečiu) buvo kreiptasi i Vykd. 
Komiteto Pirmininką. Pastarasis 
dar prieš šios sesijos atidaryma, gavo 
ta memorandumą, kuri perdavė Mr. 
Tuck. Po visu tu žygiu atrodo, kad 
šis klausimas gales būti jau palan
kia DP prasme išsprendžiamas. 
Kaip IRO vadovybe, taip ir Belgi
jos vyriausybe yra linkusios leisti 
išvykti ii- net kelione finansuoti. 
Žinoma. Belgijos vyriausybe nenor5 
masines emigracijos, nes kasyklose 
dirbo 37.000 DP. Bet belgai jaučia, 
kad ne ju puseje yra teisybe, kad 
,DP belgu karininku buvo apgauti. 
Ta lygiai jaučia ir žino IRO vado
vybe. Belgai jaučia, kad gali būti 
daugiau ekscesu, didesniu negu bu
vo, nes DP nebijo nei kalėjimu, nei 
grasinimu, nei Belgijos policijos. Iš 

verčia daryti, turi jie daryti “lai
sva valia.” Buvo paskelbta valsty
bine paskola. Mano draugas inži
nierius buvo baisiai nusiminęs, kai 
reikėjo pasirašyti “laisva valia” 
paskolai auka vieno menesio alga. O 
pasitaikydavo kartais taip, kad al
gos būdavo tik už tris menesius išmo
kamos. Priežastis nėra pinigu: 
reikia laukti 2-3 menesius.
KAUNE NESAUGU VAKARAIS

Baigdamas turiu pridurti, kad 
visi mano įspūdžiai yra iš Kauno. 
Jis labai mažai nukentejes nuo ka
ro. Tik patys namai apleisti, ypač 
valdiniai. Man teko matyti klinikas, 
kurios kadaise turėjo būti labai gra
žios, bet apleistos nežmoniškai. 
“Laisves Alėja” dabar vadinasi 
Stalino prospektu. Kad butu graže
sni namai, ju fasadas nuo gatves 
puses buvo ne nudažytas, bet. iš švirk
što apipurkštas. Vakarais nelabai 
saugu vaikščioti. Pasitaiko nužudy
mu ; tikslas: apiplėšti rublis. Ne
saugu ypatingai Žaliakalny ir Ąžuo
lyne. Šiaip. kiek teko girdėti, 
Kaunas yra ta Lietuvos vieta, kur 
lietuviai dar šiek tiek laisviau jau
čiasi. Kaunas, palyginti su Vil
niumi, dar yra lietuviškas. Vilniuje 
labai daug rusu ir žydu. Yra žydu 
ir Kaune. Jie užima visas vietas, 
kurios tik kokiu nors bildu yra su
rištos su didesniu pelnu.

Kinai veikia. Filmos daugiausia 
rusiškos. Kine nesu ne karta buvęs. 
Dažnai lankydavausi operoje. Ji 
visados būdavo pilna, išskyrus žie
ma, nes teatras buvo nekūrenamas.

Nors belaisviams nuo 1947 m. už 
darba mokėjo ir del to mes galėjome 
prisipirkti maisto, vis del to, kad 
daugelis iš musu likome gyvi ir taip 
ilgai ištvėrėme bolševiku nelaisvoje, 
turime užtai Imti dėkingi lietuviam. 
Mano brolis pora metu anksčiau 
grižo iš rusu nelaisvės, bet • grižes 
mirė—taip buvo iš bado nusilpęs.

Jus, galbūt, visa tai žinodami 
galėsite suprasti mano norą, bent kuo 
Jums atsilyginti ir pagęlbeti.—Elta.

ATSARGIAI SU 
DARBOVIEČIŲ KEITIMU

Vieniems tautiečiams pasisekė 
patekti i visai geras sąlygas, antrie
siems — i vidutines, kitai daliai 
teko blogesniosios. Daugis, gyven
dami ir tikrai neblogose sąlygose, 
skundžiasi, kad jiems negera, kad 
kitur geriau. Ir ka tokie nenuora
mos daro? Issikalbeje ir isitikine 
savo bloga padėtimi, pradeda varsty
ti Darbo Ištaigu duris, prašo naujo 
darbo, visai nepažindami naujuju 
sąlygų. Toki nepatenkintaji dažniau
siai Darbo įstaiga paskiria tikrai i 
blogas sąlygas. x Tada jam kelio nėra 
atgal. Jis tam tikra laika turi ir 
blogomis sąlygomis pasitenkinti, nors 
ir labai norėtu sugrįžti i savo pir
mykščiu darboviete. Neseniai taip 
atsitiko ir su mano vienu pažįstamų, 
su kuriuo man teko vienoje darbo
vietėje dirbti ir pusmeti kartu gy
venti. Jis del savo išgalvoto’ nuo
bodulio nerasdavo ramybes, kai tuo 
tarpu kelios dešimtys kitu darbinin
ku buvo patenkinti. Nepatenkinta
sis nuvyko i Darbo įstaiga ir prašė
si lengvesnio darbo, motyvuodamas, 
kad dabartinis jo darbas kenkia jau
nai jo sveikatai. Darbo įstaiga su
prato, kad yra tai išsisukinėjimas, 
ieškojimas nauju nuotykiu. Ir ši 
tautieti paskiria pas ūkininką, kur 
tik miškai ir vienuma. Ir pačios 
gyvenimo sąlygos gana primityvios. 
Ir pats darbas žymiai sunkesnis.

Norint keisti darboviete, pirma 
reikia susirasti darba, ištirti naujo
sios darbovietes sąlygas. Ir tik tada, 
nurodant rimta priežasti, kreiptis i 
Darbo įstaiga. O aklai tikėtis ko 
nors geresnio negalima. Juo labiau 
dabar, streiko pablogintu metu, 
kada daugis ateiviu laikinai yra be 
darbo. •

J. Rimas.

IRO viršūnių bei valdininku galima 
buvo irgi suprasti, jog DP reikalą- 
vimąi visiškai teisėti ir jie turi lygiai 

pat. teises išvykti.—TPta.
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THE RED ARMY IN LITHUANIA
In general, the family has more 

trouble than the single newcomer.
It is necessary to appreciate the 

fact that all newcomers are enjoying 
•the same rights as Australians; there 
is no discrimination against new
comers in the matter of pay, etc.; 
they are treated like Australians. 
But actually the head of the family 
has almost no advantage of that 
favourable status, for he is a stranger 
in this country (very often without 
English tongue) with no friends, 
left alone to his troubles. Notwith
standing this he is eager to begin, 
together with his family, the nor
mal life for which he is longing.

But, alas! His attempts to estab
lish his own home very often are 
doomed to failure, because his earn
ings are too small for his big fam
ily to make both ends meet, and some
times he becomes even a debtor to 
-the Commonwealth, if he has to pay 
for several persons (wife, parents, 
•children) of his family accommo
dated in the holding centre. This 
sounds a little bit paradoxical.

Here is the story, typical for those 
who have a family. Mr. N. has a 
job and he receives the basic wage 
(no overtime). His wife and two 
little children are staying at the 
holding centre. All his attempts to 
get accommodation for his family 
(even offering to pay, as others do, 
one-third or more of his gross earn
ings for one room) has had no suc
cess, because he has not one, but two 
small children. The same man— 
whose qualifications in other situa
tions could be the object of envy— 
in order to gain more money had 
offered his services for a very hard, 
but well-paid job, but his offer was 
rejected. All other steps to apply 
for a better paid job (i.e., basic 
wage and overtime) or to get a job 
not far from his family, had igno- 
minous results. It is very hard in
deed to get any accommodation for 
a family with two or more little 
children. It is not astonishing that 
the spirit of this newcomer is not 
very high. He remembers today, 
that he declined, when in Europe, 
the opportunity to go to the United 
States, believing in the words of 
the Australian Consul. The Austra
lian Consul assured him -hat the 
newcomer will have no difficulty in

No lights flickered at night in for
mer farmhouses. Here and there we 
came upon ruins of farms. Broken 
rafters blown by the wind creaked 
eerily. Broken signposts lay at the 
crossroads. Much war material lay 
rotting in the fields. It was indeed 
a Land of Death.

After walking about a dozen kilo
meters we sat down in'the snow to 
rest. On a nearby road we saw the 
track of a sled which had passed 
this way a day ago. It gave us an 
p]ea—,We too should appropriate a 
sled and ease our travels. But there 
was nothing in sight. We cheeked 
our map and continued on our way.

We left the road as it turned 
into a different direction, from the 
one we had to take. After crossing 
fields we came across some ditches 
about three meters deep covered by 
a thin layer of ice. We had to build 
“catwalks” to cross these ditches. 
Krūmas slipped once and was 
drenched to the ears. Mindaugas 
suggested that we stop at the first 
farm ruins, and build a fire to dry 
our clothes. Several kilometers fur
ther we found a suitable place in the 
cellar of a homestead. We made tea 
of snow and strawberry branches. 
Mindaugas produced a slab of 
Lithuanian bacon and a bottle of 
“the water of life” (Aquavit) from 
his knapsack. This helped us to 
overcome tiredness and drowsiness. 
Our spirits rose and, thinking of 
other days, we all softly sang an old 
folksong.

We still had far to go before 
dawn and, not wishing to become 
muscle-bound, we again embarked 
on our journey. Every three kilo
meters we sat down in the snow 
and rested. At dawn we reached the 
scheduled place, ,the former village 

securing very soon the decent living 
conditions in Australia for himself 
and his family.

The needy circumstances of the 
families are apprehended by the 
authorities and many individuals, 
but their sympathy is not sufficient 
to make that situation more com
fortable. Sometimes it happens like 
this: One migrant, replying to the 
usual question “How do you like 
Australia?” answered that it would 
be all right if he could have more 
than two shillings which is left him 
after paying for his board and 
lodging and that of his wife, child
ren and mother-in-law. The good- 
hearted gentleman asked why he 
had not left that old lady in Europe. 
In the same humourous manner, the 
explanation sounded: “Of course, if 
T had had a gun I would have killed 
her ...”

It' is worthy to note that migrants 
from Europe are greatly attached 
to their families—may be, even more 
than is usual in other continents. 
The family is the only treasure which 
the migrant possesses and it would 
be advisable to help him to keep it.

The present situation of the 
migrants’ families should be exa
mined more closely to find out the 
possibilities of giving a hand to the 
men who need it.

Here are a few suggestions. 
Would it be possible to give to the 
heads of the families jobs where 
there is an opportunity to have paid 
overtime work? Single men almost 
without exception are getting 
such jobs. Would it be possible for 
the public institutions and indivi
duals to turn more thoughts upon 
the migrants’ families and to assist 
them to find the accommodation?

The start of the new life is very 
difficult and it is difficult too for 
the others to give up a little of their 
own comfort for the sake of another 
fellow-man. Good intention can 
manage these difficulties.

Then the heads of the families 
will know that they are not labour
ers only, but that they constitute the 
vital component in the White Aus
tralia policy which brought the 
50,000th European migrant to this 
country.

J.D.

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground. 

By SAULIUS.

of Viliunai (Wiluhnen). Here we 
saw footprints in the snow, made 
about a half hour earlier. It was too 
risky to follow the same road, our 
white snowcoats and dress would 
betray that we were not Ivans—we 
might be mistaken for American 
paratroopers. Three roads met at 
the spot we approached. Wo turned 
rjght; passing a cemetery we came 
upon the ruins of a deserted estate.

We decided to spend the day in 
these ruins. We were pleasantly sur
prised to find a metal ladder affixed 
to a chimney which was undamaged. 
The chimney we used for an obser
vation post. Visibility was excel
lent. For a distance of two kilo
meters no human being could ap
proach without being observed.

We drew lots for sentinel duty, 
which consisted of observation 
duty, taking care of the fire, boiling 
our tea and keeping the flames away 
from our clothes. We discovered 
some boards and covered the win
dow frames to keep the wind our. 
We fitted a stove pipe, fixed sleeping 
places out of boards set around the 
fire and went to sleep. We slept fully 
dressed but without our knapsacks. 
A huge oak tree in the yard shielded 
the smoke.

The day passed uneventually. 
Dogs barked toward the East. We 
could see smoke rising in two places 
but no buildings and no life could 
be observed. Beyond the horizon 
lay the city of Stalupėnai (Stalu- 
poenen).

About three in the afternoon our 
sentinel observed, a truck with three

The Baltic States are considered 
by the Soviets as part of the Nor
thern Front. Region “A” comprises 
Karelia and Estonia; region “B”, 
Lithuania and Latvia. Lithuania 
and East Prussia are supposed to 
form the second line of rocket-bases. 
Fortification works are supposed to 
have been erected along the line at 
Liepaja, Mažeikiai, Upper Venta, 
along the Dubysa and Nemunas 
rivers to Druskininkai and Gardi
nas. Underground installations with 
oil cisterns and ammunition stores 
were being completed. Fortifica
tions are surrounded by medium- 
sized, camouflaged airports. Red 
Army and MVD garrisons are usu
ally stationed in the neighbourhood 
of such installations. Near Šiauliai 
is a large airport where at one time 
thirty two-motor fighters and four 
bombers of a new type were located.

Only the Sixteenth Infantry Divi
sion of the much-advertised Soviet 
Lithuanian Army, stationed in Vil
nius, is in Lithuania. Twenty per 
cent, of the members of the division 
are Russians. The commanding 
personnel is infiltrated with Rus
sians. The political general is Maci
jauskas, a Russian importee of 
Lithuanian descent.

All other Lithuanians mobilized 
for military service are scattered 
among Russian units. Those mobi
lized in 1944-45 were sent exclu
sively to Russia. It is estimated 
that the Russians succeed in appre
hending only 10 per cent, of the 
men who are ordered to mobilize: 
this percentage, however, varies ac
cording to the locality. The majo
rity of the Lithuanians of draft age 
go into hiding or join the Lithua
nian underground resistance forces. 
Some of them are killed during mop
ping-up operations, other are de
ported.

From 1944 to the present, all men 
born from 1895 to 1930 have been 
ordered mobilized. The number of 
those demobilized is insignificant. 
In general, training takes place in 
Lithuania and in East Prussia. Usu
ally the trainees wear their own 
(civilian) ‘clothes during training, 
and even provide their own food. 
Frequently, training is carried on 
four days a week; the recruit leaves 
for the weekend in order to attain

men passing some distance on the 
road. Apparently, these were Rus
sians making their 111th trip in 
search of war booty. Some time 
later a man strolled by with a hunt
ing rifle over his shoulder.

We felt much rested toward even
ing. We packed our belongings, took 
some photographs of the place as a 
souvenir of the trip, cleaned up, 
checked our guns and at sundown 
started the second lay of our trip:

We planned a shorter trip this 
night than the previous one. As it 
had been snowing all day, our pro
gress, mostly across fields, was more 
difficult and we tired in spite of the 
resting periods. We had to pass 
Stalupėnai this night and reach the 
Heidemuede Forest.

We were forced to go a distance 
to the left to avoid Russian kolk
hozes which were established in 
this area.

{To be continued.') 

POTSDAMO ATENTATE 
SOVIETU AUKOS

LONDONAS. D.T.—Kaip prane
ša Hamburgo laikraštis “Welt am 
Sontag, ’ ’ liepos 25 d. sprogus vyriau
siame Sovietu kariniame štabe Pots
dame bombai, žuvo, apie 20 vyresnio 
rango Sovietu karininku. Žuvusiu 
tarpe esąs ir Potsdamo komendantas 
generolas Vergininas. Bomba spro
gusi viename restorane, kur buvęs 
ruoštas maršalui Rokossovskiui pa
gerbimas.

food supplies for the following 
week.

The language of command is Rus
sian. Four or five hours a week of 
military training are compulsory 
for all students in schools of higher 
learning. At the end of the training 
period, they receive diplomas as re
serve officers. These diplomas vary 
according to the standards of the 
examinations passed before the so 
called “Military Science Chair” 
(Katedra). The language used dur
ing the examination depends upon 
whether the lecturer is a Russian 
or a Lithuanian. Fifty per cent. of 
the lecturers are Russians.

The strength of the Red Army 
and of other Soviet forces stationed 
in Lithuania at the beginning of 
1948 was as follows: 80,000 regular 
Red Army troops, about 30,000 
MVD troops, and 40,000 of the 
MGB. There is an NKVD school in 
Kaunas, on Duonelaičio Street. The 
Russians enrolled at the school com
prise at least 50 per cent of the 
student body. The MGB forces are 
composed almost exclusively of Rus
sians. The MGB has authority over 
the Iztrebiteli forces (special liqui
dation troops), while the MVD di
rects the militia and police. At pre
sent, the Iztrebiteli are almost ex
clusively Russians. The insignificant 
number of Lithuanians formerly 
serving in that branch dropped out, 
either voluntarily or as a result 
of underground propaganda.—C.N.

SETTLING IN
By Larry Boys

A correspondent has asked me 
what we are to do about ironing out 
expressions like Reffio, Dago, Eyetie, 
Yid and Pommy which persist so 
strongly in the Australian idiom.

He points out that, by using such 
terms, Australians are guilty of 
throwing spanners in the works of 
their own immigration programme.

I agree. Tagging offensive names 
on to newcomers is one sure way of 
retarding their assimilation into the 
Australian community. Calling them 
Dagos and Reffos will not help them 
become good Australian citizens. It 
will drive them to seek refuge and 
comfort in the company of their own 
fellow nationals, forming groups of 
people who regard themselves more 
as unwanted exiles than as new citi
zens of a new nation.

Unfortunately, an opprobrious 
term cannot be disciplined, argued 
or cajoled out of existence. Every 
time you prune the thing, the roots 
go deeper.

But we can get at the real cause 
and remove it. The Dago and Yid 
terms are only symptoms of an atti
tude of thought which regards all 
foreigners with suspicion not. un
tinged with fear.

Some Australians have always 
feared that immigrants, by accept
ing lower wages and working condi
tions, would reduce the Australian 
standard of living. Others are firm
ly convinced that, certain foreigners 
have some weird gift of making a 
lot of money very quickly, without 
visible effort.

Both these schools of thought are 
fortunately becoming old-fashioned. 
But we can hasten their decay by 
personal propaganda in the right 
places—the hotel bar, the club, the 
drawing room, the ferry, the train 
and the tram. Those of us who 
know that Australia’s future depends 
on successful immigration must take 
every personal opportunity to dis
pel the fears, prejudices and suspi
cions that still linger in the minds 
of the uninformed, the misinformed 
and the fanatic.

Then it will only be a matter of 
time until the “Dago” nicknames 
atrophy and die, or become inno
cuous colloquial diminutives like 
Aussie. Mick, Taff. Jock and Kiwi.

—To. An.
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- RUGSĖJO 8 D. — TAUTOS 
ŠVENTES — MINĖJIMAS.

Šio men. 12 <1. ivykusiame Dul
wich Hill R..K. parapijos saleje 
ALD-jbs ir Šv. Kazimiero D-jos 
Centro Valdybų posėdyje nutarta 
Tautos šventes minėjimą ruošti ben
dromis jėgomis, talkininkaujant 
skautėms.

Minėjimas ivyks rugsėjo men. 10 
d. (šeštadieni) St. Francis parapi
jos saleje, Albion Street Nr. 80 (5 
min. kelio nuo Centrines gelž. sto
ties).

Programa:
1) 17,30 vai. St. Francis R.K. 

bažnyčioje pamaldos,
2) 18,00 vai. Posėdis:

a) paskaita,
b) menine dalis,
c) literatūrine dalis

3) Arbatėlė (be svaigiųjų gėra
lu),

4) Linksmoji dalis.
Visi lietuviai kviečiami kuo gau

siausiai atsilankyti.
------ *------

AUSTRALIJOS LIETUVIU VIE
NYBE NE ŽODŽIAIS, BET DAR

BAIS ĮGYVENDINAMA.

Š. men. 12 d. Sydnejujc ivyko 
ALD Centro Valdybos ir Šv. Ka
zimiero D-jos Centro Valdybos ben
dras posėdis. Abi didžiausios ir 
įtakingiausios Australijos lietuviu 
bendruomenes organizacijos, repre
zentuojamos centriniu savo vadovy
bių, susirinko aptarti praktinius 
bendradarbiavimo kelius ir budus. 
Posėdžio metu abi minimu organiza
cijų vadovybes pareiškė dideli įsi
pareigojimą savo organizacijų įsta
tams ir atsakinguma lietuviškos 
vienybes reikalu. Tvirtai pareikš
tas bendras abieju vadovybių nusi
statymas tautiniame ir kultūriniame 
lietuviu bendruomenes Australijoje 
darbe vadovautis vienybes ir geros 
valios principais. Pasidžiaugus tuo 
faktu, kad abi organizacijos savo 
laikysena ligi šiol yra apsaugojusios 
Australijos lietuviu bendruomene 
nuo partiniu ginču bei nesusiprati
mu ir šiuo atžvilgiu parodžiusios 
gasaulio lietuviu bendruomenei 
tinkama pavyzdi, pasiryžta ir toliau, 
bevykdant bendrus ir paskirus savo 
organizacijų uždavinius, laikytis 
tokios, būtinos tautinei lietuviu 
egzistencijai, linijos. Taip pat 
pareikštas pageidavimas, kad tokios 
linijos laikytųsi ir besiformuoja 
ar ateityj susiformuosią, ir kiti 
organizaciniai lietuviu vienetai Aus
tralijoje.

Posėdyje, stebėtoju teisėmis, daly
vavo ir lietuviu skaučių atstoves, o 
taip pat ir keletas Sydnejuje gyve
nančiu lietuviu visuomenininku.

ARK. SKVIRECKO PADĖKA.
J. E. Arkivyskupas Skvireckas 

padėkojo visiems Australijos lietu
viams už paminejima jo 50 m. ku
nigystes jubiliejaus.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS LIE
TUVIAI UŽSIREKOMENDAVO 
PASIGĖRĖTINU PAVYZDŽIU.
Iš 158 lietuviu, nesenai atvykusiu 

i N. Zelandija, 33 asmenys, dar 
tebebūdami Pereinamoje stovykloje 
ir tegaudami 5 šilingus pašalpos sa
vaitei, užsisakė Musu Pastoge ir 
pasiuntė prenumerata. Turint gal
voje, kad 158 lietuviu skaičių sudaro 
šeimos kartu su 2-3-4 vaikais, 33 
asmenų prenenumerata sudaro dide
sne puse galimu prenumeratorių 
skaičiaus. Tai tikrai nuostabus 
pavyzdys visiems lietuviams, kaip 
reikia mylėti, vertinti ir remti lietu
viška spauda. Tai pasigėrėtinas 
esamo Australijoje ir N. Zelandijoje 
lietuviškojo reikalo supratimas ir di
delis pasiaukojimas tautines kultū
ros kūrybai, bei iepsnoj ančiai toli
miausiuose pasaulio pasviečiuose.

ATEIVIU VARDO APSAUGA.
CANBERRA. T.S.M.H. — Emi

gracijos ministeris A. A. Calwell’is 
rugpiučio 10 d. kreipėsi atsišaukimu 
i Australijos visuomene, kviesdamas 
australus nevadinti ateivius “bal
tais,” “išvietintais asmenimis” ar 
DP. Jis siūle vadinti juos “naujai
siais australais,” “naujakuriais” ar 
“ateiviais.” Pasak ministerio Cal- 
well’io, pavadinimai, kaip antai, 
“Baltas,” “D.P.” gali sudaryti ne
malonu sąskambi su tokiais pavadi
nimais, kaip “Dago” ar “Reffo.”

50.000—TASIS ATEIVIS.

Š. men. 12 d. i Fremantle atplaukė 
laivas Fairsea, kuris atgabeno iš 
Vokietijos išvietintu asmenų stovy
klų 1896 ateivius. Ju tarpe buvo 
50.000-tasis Australijos ateivis. Tai 
septynių metu amžiaus latvaite 
'Maira Kalilinš. Atžymėdamas ši 
ypatinga skaičių, Kalninš pasvei
kino Emigracijos ministeris Cal
well’is ir iteike jai Australijos vy
riausybes dovana — lele ir žaisline 
kaola.

I RAKETINES DARBOVIETES 
PRIIMS DAUGIAU ATEIVIU.

Ryšium su angliakasiu streiku, 
d arbo jėgos bei medžiagos stoka, 
konstrukciniai darbai, paruošia po
ligonus raketiniams bandymams bei 
orinėmis pratyboms, yra patekę ne
pakankamo produktingumo busenon. 
Federaline vyriausybe planuoja pa
siusti i juos daugiau ateiviu, buv. 
išvirintu asmenų. Keturi šimtai 
jau išvyko. Ši menesi bus vykdomi 
plataus masto raketiniai šaudymai. 
Raketiniai sviediniai atgabenti iš 
Anglijos Manoma, kad atgabenta ir 
iš vokiečiu perimtu V tipo sviediniu.

AUSTRALAI SOLIDARIZUOJA ATLEISTA iŠ DARBO 
LIETUVE

CANBERRA. D.M. 11.8.—Austra
lijos Sostines Teritorija (A.C.T.) gali 
ištikti visuotinis viešbučiu ir bendra
bučiu streikas, ryšium su nesusipra
timais, kurie ivyko Mulwalos valdi
nėje svetainėje. Atleidus pabaltiete 
tarnaite, Mulwalos tarnautoju sąsta
tas paskelbė streiką. Atleistoji mo
teris yra Margarita Vrubliauskiene: 
ji atleista prieš tris dienas. Taiki
nimo įgaliotinio Mr. Findlay pat
varkymu, atleistoji nebuvo atgal 
priimta, tačiau palikta Mulwaloje 
ligi jai bus rastas kitas darbas. Del 
tokio patvarkymo 50 žmonių tar-

LIETUVIAI MOKO AUSTRALUS 
FECHTAVIMO.

HOBARTAS. D.M. — Naujame 
Hobarto Fechtavimo Klube du lie
tuviai emigrantai moko 27 asmenis 
fechtavimo. Klubas mano pasiusti 
du savo stebėtojus i Melbourna, kur 
spaliu men. ivyks Australijos fechta
vimo pirmenybes.
PABALTIEČIAI PRIEŠ SYDNEJU.

ši sekmadieni, rugp. 21 d. 13 vai. 
naujai sudaryta pabaltiečiu futbolo 
komanda Sydnejuje, Arlington Re
creation Soccer Ground, lošia su 
Sydnejaus rinktine futbolo komanda, 
organizuojant Metters Canterbury 
Soccer ’io klubui.

Lietuviai (ir kitu tautybių) fut
bolininkai, gave atskirus kvietimus, 
prašomi punktualiai susirinkti rung
tynių vietoje. Taip pat maloniai 
kviečiami atsilankyti visi tautiečiai 
sporto mėgėjai. Važiuoti elektriniu 
traukiniu, tramvajais ar autobusais 
iki Dulwich Hill. ,
JAUNIAI NUGALĖJO AUSTRA

LUS.
Lietuvis Eduardas Bartkevičius 

Gretos šeimų stovykloje suorganiza
vo jauniu futbolo komanda, kuri 
š.m. liepos 31 d. surangė rungtynes 
su Cessnoek’o geriausia soccer’io ko
manda ir nugalėjo ja 4:0.

Paieškojimas.
B. Rainys prašomas atsiliepti 

arba žinantieji jo adreso, prašomi 
pranešti: J. Puišiui, 1 L.C.P.S. Sig
nals Woomera West, via Pimba, S.A.

Atsiusta paminėti)
1. F. Neveravičius. DIENOVID

ŽIO SUTEMOS. Apysakos ir no
vele. Išleido “Astia,” Kassel-Mat- 
tenberg. 1949 metai. Psl. 187.

2. UŽUOVĖJA. Nr. 5. Liepos 
men. ŠV. Kazimiero D-jos leidžiamas 
Australijos lietuviu žurnalas. Spau
sdinamas rotatorium. 

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINKIT SAVO ŠEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £500 su dideliais nuo
šimčiais, jei įmokėsi per metus £25.14.2., kas pusmeti— 
£13.10.0., kas ketvirti—£6.18.4. ar kas menesi—£2.2.10. Bet 
kuriuo ankstyvesnes mirties atveju giminėms išmokama- £500 
su žymiais priedais.

Šiuo metu būdamas 30 motu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £1000 su dideliais 
priedais, jei įmokėsi kasmet £§1.15.0., kas pusmeti — £27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar kas menesi—£4.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokama £1000 su žymiais 
priedais.
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED
46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney. 

Tel. BX3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, ...... 352-6 Collins Street,
115 Queen Street, Melbourne.

Brisbane.
Cavendish Chambers, Union Bank Chambers,

31 Grenfell Street, Bolton Street,
Adelaide.. Newcastle.

Atliekami visti rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
juros ir k.

nautoju kadras atsisakė teikti sve
čiams vakariene. Vidaus reikalu 
Departamentui paliepus, Mr. Find
lay pareikalaus, kad tarnautojai 
grįžtu prie darbo. Savo susirinkime 
streikininkai nutarė sušaukti visuo
tini visu Likerio ir Jungtiniu 
Verslu Unijos nariu susirinkimą 
aptarimui visuotinio streiko visose 
Australijos Sostines Teritorijos 
viešbučiuose ir svetainėse. Manoma, 
kad dalyvaus 500 vyru ir moterų. 
Tuo tarpu direktorius Mr. Drans- 
field ir jo žmona mėgina patys 
aptarnauti svetaine. Ši ryta ponia 
Dransfield pasakė: “Visi svečiai yra 
visiškai patenkinti ir padeda mums. 
Visas reikalas yra kvailas.”

ANGLIAKASIU STREIKAS LAI
KOMAS BAIGTU.

Po dideliu trukdymu ir sunkumu 
įvykus visai eilei angliakasiu susirin
kimu ir juose angliakasiams nubal
savus grįžti prie darbo, septynias 
savaites užtrukęs Australijos anglia
kasiu • streikas baigėsi. Nuo ketvir
tadienio visiems fabrikams prade
dama normaliai teikti bet kurie ener
gijos šaltiniai. Taip pat įvedamas 
normalus traukiniu judėjimas. Pa
naikinami, ryšium su streiku ivesti, 
įvairus suvaržymai.

Pranešimas.
Jau pasiekė Australijos krantus 

kultūros žurnalas “Aidai” Nr. 22. 
Leidėju nustatyta kaina Australijoje 
6 šil. su persiuntimu. Rašyti šiuo 
adresu: V. Gražulis, Railway Sta
tion Exeter, N.S.W.

SOVIETAI KILOJA GYVEN
TOJUS.

Pagal gautas iš Vokietijos žinias, 
Sovietu zonos gyventojai išsiunčiami 
i savo kilimo vietas. Žmones bėga 
i vakarines zonas, bet perbėgimas 
yra labai sunkus, kadangi pastaruoju 
metu labai. sustiprintos pasienio sar
gybos.

NEMAŽA LIKS VOKIETIJOJ.
Vokiečiu laikraščiai rašo, kad 150 

tukst. išvietintu asmenų negales 
emigruoti ir liks Vokietijoje.

EIK TUOJ PAT T PASTA IR 
SIUSK MUSU PASTOGEI 
PRENUMERATA IKI METU 

GALO.

I
KAIP ĮSIGYTI NAMA?

Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH į 
WALES CO-OPERATIVE 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: , |

W. G. POOLEY (Sekretorius), j
5th Floor, Federation House, į166 PHILLIP STREET, SYDNEY. į

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 
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REDAKCIJOS ADRESAS
10 Peel Street, 

Kirribilli, Sydney, N.S.W.
Tel. XB 4312.
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5 Hampden Street, 

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

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

Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
J.A. Valstybėse metams—8 dol.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu-- 

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