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MIELI VIENYBININKAi:
Kol aisčių, t.y. didlietuvių, mažlie- 

tuvių ir latvių, mases ir svetimų pa
veikti inteligentai supras, kad aisčiai 
tik susijungę tegali apsisaugoti nuo 
tautinės mirties ir kad susijungimas 
yra galimas, tol būtinai bus reikalin
ga ypatinga Latvių Lietuvių Vieny
bės organizacijos veikla. Įvykus per
silaužimui — pakrypus daugumos nu
sistatymui aisčių vienybės kryptimi, 
nebebus reikalinga ir LLV organiza
cija, nes tada L L V šiandien skelbia
mos mintys praktiškame gyvenime 
bus vykdomos visų aisčių tautinių 
organizacijų.

LLV tikslas yra: 1) aisčių vieny
bės bei latvių ir lietuvių savitarpio 
susiartinimo skatinimas, 2) latvių ir 
lietuvių bendrųjų interesų gynimas 
tremtyje. Skatindama visuotinuo
sius Baltijos interesus, LLV darbuo
jasi Baltijos tautų susiartinimo orga
nizacijų vienybėje — Baltijos Sąjun
goje. (Įst. str. 1 ir 2.). LLV sky
riai rengia aisčių susiartinimo vakaj, 
rus, koncertus, ’ valstybinių švenčių 
aktus, paskaitas, iškilmiugai mini 
aisčių vienybės dieną — lapkričio 28 
d. LLV gina teisingą Vilniaus klau
simų supratimą latvių visuomenėje, 
parengė išleidimui didelio formato 
Baltijos žemėlapį, teikia idėjinius 
traipsnius spaudai, suorganizavo 
Spaudos Biurą. Spaudos Biuras 
(LLV/SB) leidžia biuletinius spaudai 
abiem kalbom ir siuntinėja juos lie
tuvių ir latvių laikraščiams.

Nuo pr. metų rugpjūčio m. 1 d. 
LLV pradėjo leisti vidaus informaci
jos ir propagandos biuletinį AISTI- 
JĄ, kuris išeina lygiagrečiai abiem 
kalbom. Biuletenis, kuriame be in
formacijos talpinami ir ideologinio 
turinio straipsniai, siuntinėjamas, 
kiek galint, visiems lietuvių ir latvių 
laikraščiams Vokietijoje ir užjūrio 
šalyse, abiejų tautų tremtinių vyriau
siom įstaigom, LLV skyriams ir pa
skiriems nariams. Šalia “Aistijos” 
ir toliau leidžiami neperijodiniai 
LLV/SB biuletiniai Vokietijos ir už
jūrio spaudai su bendra spaudos in
formacija. Leidėjas: LLV/SB — 
Geesthaeht/Elba, DP Camp Spaken- 
berg III. Redaktorius: Emils Skuje- 
nieks.

Pr. metais birželio 1 d. Hannovery- 
je buvo LLV kongresas, .kuriame da
lyvavo 150 vienybininkų. Kad aisčių 
vienybės idėjai yra daug pritariančių, 
rodo' ir tas faktas, jog kongresą svei

VOKIETIJA NORĖTŲ TURĖTI 
SAVO ARMIJĄ

Visų dar gerai atmenamas buv. 
Vokietijos armijos gen. štabo viršinin
kas gen. Heinz Guderian a s, 
autorius garsiojo Rytprūsių, ir Pome
ranijos gynimo plano (kuris Hitlerio 
buvo atmestas), pasikalbėjime su 
amerikiečių reporteriu, pasisakė sa . o 
nuomonę dėl dabar vykstančios trijų 
didžiųjų demokratijų užsienių reikalų 
niinisterių konferencijos. Šios kon
ferencijos tikslas, kaip žinome, yra 

. Vakarų Europos gynimo plano paren
gimas, neįjungiant V. Vokietijos ap
ginklavimo.

Generolas pareiškė, kad šitokia idė
ja esanti tiesiog juokinga, nes esmi
niuose organizaciniuose ir struktūri- 
.iiiuose pagrinduose, esą, tautinės ar
mijos negalimos maišyti draugėn. 
•‘Juk jūs negalite norėti, kad vokie- 
čiij generolas vadovautų pran
cūzų daliniams, o prancūzas — 
vokiečių. Mes, vokiečiai, turime 
daug patyrimo iš tų laiku, kai 
organizavome s'1 junginius kariuome
nės dalinius., Je:gu iūs norite, kad 
vokiečių kariai gintų Europą, tai duo-1

kino žodžiu ir raštu dauguma lietuvių 
ir latvių centrinių organizacijų vado
vybių ir padalinių.

Kongrese buvo nagrinėjami Balti
jos federacijos klausimai, vienybės 
siekimai tolimesnėje emigracijoje, 
spaudoje bei literatūroje ir kt. Kon
greso pabaigoje LLV C. V. pirminin
kas mag. hist. Julius Bračas perskaitė 
Vienybes ir Laisvės deklaraciją, kuri 
apima aisčių vienybės siekimus ir rei
škia protestą prieš istorinės aisčių tau
tos — lietuvių ir latvių naikinimą 
tėvynėje. Kongresas priėmė deklara
ciją paskelbimui viso pasaulio lietu
vių ir latvių visuomenei ir protesto 
pareiškimui laisvoms tautoms. Pažy
mėtina, kad kongrese buvo skaityti 
referatai ne tik lietuvių lietuviškai, 
latvių latviškai, bet ir latvių lietuvi
škai.

Kaip kongreso tęsinys, birželio 2 
ir 3 d. World YMCA Training Centre 
surengė tautų bendradarbiavimo kur
sus pagal LLV nustatytą programą, 
kuriuose buvo plačiai išnagrinėti kon
grese iškelti klausimai ir skaityta 
naujom temom referatai: M. Gulbio 
— Europos Unija, YMCA centro 
vicedirektoriaus Aides — YMCA/ 
YWCA, kaip pasaulinė organiracija. 
Ypač gyvos diskusijos' buvo apie Bal
tijos federaciją ir Prūsijos likimą. 
Protarpiais buvo literatūrinės valan
dėlės, kur, be kita ko, J. Veselis ir 
Am. Škujenieks latviškai skaitė ati
tinkamas ištraukas iš K. Duonelaičio 
11 Metų. ’ ’

Pagal LLV įstatų 21 str., paskiri 
nariai, kurie nepriklauso jokiam sky
riui ar grupei, laikomi Centrinio Sky
riaus, kuriam vadovauja C.V-ba, na
riais. Taigi ir mes, buvę bet kurio 
LLV sk. nariai, atvykę į Australiją 
esame laikomi Centrinio Skyriaus na
riais, kol didesniuose aisčių susibūri
mo centruose sudarysime LLV Sky
rių.

Paskiri nariai prašomi palaikyti 
ryšį su Centro Skyrium per mane, 
kaip atstovą, (mano adr: BĮ. G. Flin
ders Naval Depot, Vie.) arba betarpi
škai (C.V-bos adr: Latvian Lithua
nian Union, Hannover/Stoeeken, Bal
tic Camp “Aeeu”, Germany). Visus 
vienybininkus, dar nesančius nariais, 
širdingai kviečiu paremti aisčių vie
nybės judėjimą, šiuo tarpu įsijun
giant į LLV Centrinį Skyrių.—Jonas 
Normantas, LLVC V-bos atstovas 
Australijoje.

kite jiems lygias teises. Vokietis neis 
ginti už siūlomą samdinio atlygini
mą. ’ ’

Toliau generolas kalbėjo: “Dėl sa
vo saugumo Vakarų Valstybės galvoja 
panaudoti vokiečius, kaip partizanus 
ar paprastus pėstininkus, neduodant 
jiems sunkiųjų ginklų. Šios abi idė
jos yra netikslingos, nes neturėdami 
sunkiųjų ginklų ir vokiečiai negalės 
pasipriešinti invazijai. ’ ’

Generolo manymu, rusų užpuolimo 
metu, amerikiečiu armija pasitrauktų 
až Reino ar net Pirenėjų. — “Gerai 
prisiminkime, — toliau tęsė Guderia- 
nas, — Vokietijos pralaimėjimo prie
žastis, ypač rusų fronto sektoriuje. 
Rusai juk telaimėjo savo viršijančiu 
skaitlingumu. Aš su vokiečių kariais 
galėčiau laimėti net prieš 3 ar 5 kar
tus skaitlingcsuį priešą, bet jokiu bū
du nelaimėčiau, jei ši proporcija pa
siekia santykį 1:8 ar 1:1O.

Atremdamas savo kritikų puolimus, 
kad jis 1944 metais nenuvertė Hitle
rio rėžimo, generolas toliau aiškino: 
“Šie jauni neišmanėliai neturi ma
žiausio supratimo anie tuometinę pa
dėtį, nes Hitlerį pašalinus, būtų įvy-

SAVAITĖS ŽINIOS
UNO PAJĖGU OFENZYVA KORĖJOJE

Š.m. rugsėjo mėn. 16 dieną šešta
dienį, visame Korėjos fronte sąjun
gininkai pradėjo generalinę ofenzyvą. 
Amerikiečių tankai ir jūrininkų da
liniai, kurie buvo jau iš vakaro išsi
kėlę prie Ichon, slinko Pietines Korė
jos sostinės Seoul kryptimi. Kitos 
sąjungininkų pajėgos pradėjo puoli
mą Taegu rajone ir į vakarus nuo 
Masan. Taip pat įvykdyti du sąjun
gininkų išsikčlimai Pohang rajone.

Amerikiečių jūrininkai jau kaujasi 
pačiame Seoule, kas grąso izoliuoti 
raudonųjų armijas nuo jų tiekimo ba
zių, nes pro čia eina bemaž visi pa
grindiniai susisiekimo keliai į petus. 
Apskritai, šios operacijos tikslas — 
perkirsti Korėjos pusiasalį į dvi da
lis, tuomi atkertant raudonųjų armi
jas, šiuo metu kovojančias Naktong 

pūs srityje. Pagrindinėj išsikėlimo 
operacijoj Seonlo rajone dalyvavo 261 
laivas ir šimtai įvairaus tipo lėktuvų, 
jiems operacijoms vadovavo pats gen. 
McArthuras.

Amerikiečių lėktuvai išmėtė mases 
’apelių į Šiaurės Korėjos karius, ulti
matyviai siūlydami arba pasiduoti

* Ryši tini su sovietų švenčiama 
“tankinių pajėgų diena” visi Mask
vos laikraščiai paskelbė vedamuosius 
apibudinančius Rusijos taikos politi 
,.<ą. Taip pat buvo atspausdintas ir 
Stalino pareiškimas: ‘ ‘ Mes stovime už 
taiką ir giname taikos reikalą, bet m.s 
nesame įbauginami grąsymais ir turi
me parengtą atsakymą karo kurstyto 
jams — smūgis už smūgį”.

★Sov. Sąjunga vetavo Saugumo 
Tarybos rezoliuciją, kurioje buvo siū
loma sudaryti Indijos-Švedijos komi
siją ištirti Kom. Kinijos kaltinimus 
pagal kuriuos JAV-bių lakūnai bom 
bardavę Mandžiuriją. Ta pačia pro 
ga Taryba atmetė rusų rezoliuciją 
kurioje buvo reikalaujama tą bombar
davimą pasmerkti.

★Iš Vokietijos pranešama, kad So- 
■ ietų laivai Wismare ir Stettine iš 
krovė didelius kiekius naujų ginklų 
ir amunicijos, skirtos vad komunistų 
liaudies milicijos “aliarmo briga
doms”. Laivų krovinyje buvę 10.000 
'.autuvų su naujo tipo amunicija, 
prieštankinių patrankų, 15.000 naujo 
ipo sviedinių ir specialiu lauko pat
rankų. Wismaro uoste iškrauta 500 
torpedų.

★Švedijos diplomatiniuose praneši
muose sakoma, kad sovietų sateliti- 
niuos kraštuos sudaroma tarptautinė 
brigada, kuri kovosianti Šiaurės Korė
jos komunistų pusėje. Brigada, kuri 
sovietų instruktorių apmokoma Ven
grijoje, s’sidedanti iš apie 3.000 
albanų, graiku, lenkų, ispanų, čekų 
ir vokiečių savanorių.

★JAV-bių užsienių reikalų sekreto
rius Achcson radijo interview atsaky
damas į klausimą, ar Vakarai pajėgtų 
sukaupti pakankamai jėgų atremt' 
visuotinam puolimui, pareiškė: “Aš 
tikiu kad su moderniniais ginklais ir 
sumanumu mes galime vėl atlikti tai, 
tas buvo padaryta per eilę šimtmečių 
Romos imperijos laikais. Nesudaro 
jokio skirtumo neviršijimas skaičiu
mi. Viskas pareina nuo organizacijos 
stiprumo ir ginklu praraš’’mo. Šitai 
turint, galima atstumti visokios rūšies 
hordas.

kęs toks chaosas, kuriuo pasinaudo
dami rusai vietoje Elbės būtų pasiekę 
Reina ir tuo naciu 250 mylių priartė
ję prie Anglijos.

J. Jablonskis. 

arba mirti. Fronto koresponden
tai ir oficialūs komunikatai sako, 
kad išsikčlimai buvo įvykdyti laik
rodžio tikslumu ir be ypatingų 
aukų. Amerikos oficialieji sluogs- 
niai primygtinai tvirtina, kad UNO 
pajėgų tikslas tesąs tas pats: jokiu 
būdu neperžengti Šiaurės Korėjos 
ienų, kad nepasidarytų karo išsiple- 
,imo komplikacijų.

Iš antrosios pusės Amerikos diplo
matija turi žinių, kad tarp Sov. Są
jungos ir Raudonosios Kinijos esąs 
padarytas slaptas susitarimas, pagal 
airį šios abi valstybės tuojau įsikištų 
į Korėjos karą, jeigu UNO pajėgos 
peržengtų Šiaurinės Korėjos sieną. 
Reikia manyti, kad išstūmus priešą 
iž 38 paralelės, bus daroma pastangų 
konfliktą baigti taikiu būdu, nes ir 
sov. Sąjunga rodanti tą kryptimi sa
vo pageidavimus. -

Vis dėlto, prie Šiaurinės Korėjos 
sienų Yalu upes baseine esą sukon
centruota 200.000 rinktinės Kinijos 
kariuomenės ir dideli skaičiai Sov. 
Sąjungos kariuomenės., Šios koncen
tracijos tikslai esą laikomi paslaptyje.

Liesdamas Aziją jis pareiškė: “Mes 
'.ar tebetikime, kad kiniečiai yra visų 
urmą kiniečiai, o tik po to komuni- 
tai. Mes tikime, kad. Indokinijos 
auta pamatys tą grėsmę, kuri prie 
os artėja. Tą patį mes manome ir 
.pie Filipinus, Indoneziją, Japoniją 
r Korėją. Mes turime siekti sukurti 
iškius ateities santykius tarp Japo- 
ijos ir likusio pasaulio. Mes priva- 

ome ir mums bus galima šį reikalą 
Įvystyti Korėjoje, ir mes turime pa- 
čti kitiems kraštams pasilikti lais- 
ais ir nepriklausomais nuo sovietų 
mperializmo.

★Įtakingas Japonijos laikraštis Jiji 
himpo ragina Japoniją pasiūlyti 

lalį teritorijos JAV-bių karinių baz.ių 
eikalams. Toliau laikraštis rašo, 
ad Amerika esanti vienintelė patiki

na tauta, kuriai .gali būti patikėtas 
laponijos saugumas.

★JAV-bių oro pajėgų generolas ir 
>uvęs karo metu sąjungininkų oro 
pajėgų vadas pietų-vakarų Paeifike, 
'eorg Kenney,kuris šiomis dienomis 
tvyko į Australiją dalyvauti avinči
os savaitėje, spaudos atstovams pa- 
eiške: “Jeigu kiltų naujas karas, 
nes jį turėtume laimėti jau pirmojoj 
o stadijoj. Moderniųjų ginklų galia 
•ra tokia didelė, kad mes negalime 
an leisti dvejus ar trejus metus, kol 
am pasirengsime. Ar Australija bus 
'agrindine būsimo karo baze, dabar 
ūnku pasakyti, nes tatai pareis nuo 
o, kur karas kils. Jei jis kiltų Azi- 
oje, manau, Australija jame daly- 
•autų.”

★I ankydamasis Melbourne genero
us Kenney pareiškė: “Trečiame pa
kuliniame kare laimės tos tautos, ku- 
ios bus baigusios savo atsiginklavi- 

•io programas ankščiau, nei bus iššau- 
as pirmasis šūvis. Karas bus toks 
■ršus, toki dideli sunaikinimai, kad 
'ebi’s laiko betkurioms suvėlintoms 

c ts'gin Įdavimo programoms, kaip buvo 
II-jo Pasaulinio Karo metu,”

★Yra žinių, kad JAV-bių sekreto- 
ri'-s Dean Acheson šią savaitę vyk- 
tančioi 3 didžiųjų demokratijų užsie

nin reikalų ministerių konferencijoje 
nesiūlys apriboti strateginiu gaminių 
■■'-sport'’. į Sov. Sąjunga. Jis parei- 

■'.Fn kad valstybes departamentas fu
r's žini”. jo" sovietu bloko valstybės

iš Vakarų Europos kari
nio pobūdžio gaminių.

*■—

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGE 1950»t rugsėjo 214

Iškilmingo Rugsėjo 8-loji Melbourne
Tautos šventes minėjimas prade

damas iškilmingomis, pamaldomis erd
vioje Šv. Jono bažnyčioje East Mel
bourne. Jas atlaikė ir tai brangiai 
Tautos dienai pritaikytą pamokslą, 
pasakė kapelionas kun. Pr. Vaseris. 
Pamaldų metu giedojo Alberto Čelnos 
vadovaujamas choras nukeldamas 
mus į kenčiančią Tėvynę. Tiek pa
mokslas, tiek giesmes atgaivino dva
sioje ir žadino į Tautos prisikėlimą.

Po pamaldų įvyko pats Rugsėjo 8 
d. minėjimas didelėje minėtos bažny
čios salėje. Melbodrno PLB pirminin
kas K. Mieldažys savo trumpu, bet 
prasmingu žodžiu atidarė minėjimą 
kviesdamas visą lietuviškąją bendruo
menę į didį vieningą darbą Tautai 
prikelti. Toliau V. Pundzevičius ap
žvelgė mūsų Tautos kelią amžių bėgy
je,- nurodydamas pabaigoje mūsų da
barties uždavinius. Meninė dalis 
pradedama Albinos Uknevieiūtės de
klamacijomis: B. Brazdžionio “Aš 
čia gyva” ir Pr. Vaičaičio “Yra ša
lis”. Ypač žiūrovų dėmesį atkreipė 
Reginos Kardeliukienės paruoštas ir 
Alekso Gabeco meniškai apipavidalin
tas keturių paveikslų gyvas vaizdelis, 
parodęs mums žiląją senovę su auku
ru, vaidilutėmis ir vaidilomis, kuni
gaikščių Lietuvą, nepriklausomą gy
venimą atsikūrusioje Tėvynėje ir 
kenčiančią Tautą po bolševikų jungu.

Tinkamos dekoracijos ir Danutės Gie
draitytės kanklių muzika pakėlė vai
zdingumą iki reikiamos aukštumos. 
Solistė Qrudzinskieno su pasisekimu 
padainavo: Ten kur Nemunas ir Mar
garitos ariją iš operos “Faustas.” 
Operos solistas Rūtenis pirmą kartą 
pasirodo lietuviškoje bendruomenėje 
Su šiom dainom: Tamsioj naktelėj, 
Oi, už Nemuno ir arija iš “Travia
tos” — Užmiršai tėvų kapus. Akom
panavo Vilis Ilsteris. Klausytojai 
solistams atsidėkojo katučių audra.

Tautinių šokių grupė, vadovaujama 
J. Petrašiūno pašoko Kalvelį ir Ruge
lius. Mišrus choras padainavo šias 
dainas: Oi žiba, žiba žiburėlis, Oi, 
skambink per amžius ir Miškų gėlė. 
Ypač darniai pasirodė vyrų choras, 
padainavęs: Lygioj lankelė j, Gaudžia 
trimitai ir Jau žirgelis pabalnuotas. 
Alberto Čelnos bei dainininkų pa
siaukojimu abu chorai padarė didelę 
pažangą. Minėjimą ruošiant daug 
pasidarbavo Algis Karpavičius. Šį 
minėjimą, organizuotą Melbourno 
PLB, talkininkaujant skautams bei 
nuoširdžiai pasiruošusiems visiems 
programos dalyviams, laikome labai 
nusisekusiu. Programa buvo labai 
tinkamai parinkta bei išpildyta. Ji 
sustiprino mus dar daugiau dirbti 
Tautos išlaisvinimui ir prikėlimui.

A. Kr.

ALB-nes L.O.K-to pranesiniai

ŽIAURUMAI
Jeigu sakoma, kad žmonija daro 

savo išorėje pažangą ir progresą, tai 
vienu atžvilgiu ji yra labai pastovi ir 
ta pati t.y. savo žiaurumų atžvilgiu. 
Jeigu mes smerkiame kanibalus, jū
ros piratus ir primityvias tauteles su 
jų žiauriais aukojimo ar gyvenimo 
dėsniais, tai mūsų dienų tikrovėje 
nieku negalime pasididžiuoti prieš 
anuos žemo kultūros ir civilizacijos 
laipsnio mūsų pranokėjus, o vien tik
tai prisipažinti, kad jų laukiniškumui 
įgyvendinti mes turime žymiai tobu
lesnių priemonių.

Praskleidę istorijos lapus, randa
me šimtus atsitikimų, kurie kartais 
net savo šalutiniais atributais atatin- 
ka nūdieninės kasdienybes vyksmą.

Mes žinome, kad Maskvos — Volgos 
krantai nukloti šimtų tūkstančių ver
gų kaulais, o isorija mums byloja, 
kad keli tūkstančiai metų prieš Mask
vos — Volgos kanalo atsiradimą sta
tytos Egipto faraonų piramides stovi 
ant tūkstančių jas stačiusių žmonių

ISTORIJOJE
kapų; ir keliai, kuriais buvo atriedin- 
tos iš tolimų kalmj reikalingos pira
midžių statybai akmenų mases, nu
žymėti iškankintų ir nužmogintų 
vergų kapais. Kitoje žemės dalyje 
— Kinijoje statant anuomet garsiąją 
kiniečių sieną, lygegriačiai su sienos 
pamatais, abiejomis pusėmis, buvo 
kasami platūs grioviai laidojimui 
nuo bado, ligtj ir nuovargio mirusių 
žmonių lavonams.

Atsikreipdami į atskirų istorinių 
žiaurumų grandinę, randame, kad ši
tie žiaurumai negali ypatingai praąi- 
kišti dabartinių žiaurumų akyvaij- 
doje. Jie tegali būti sugretinti, kaip 
lygūs su lygiais.

Bizantijos imperatorįenei Konstan
tinai VI (780-797) jos motinos įsaky
mu buvo išbadytos durklu akys. Šią 
žiaurią motiną nuo sosto nuvertė Bi
zantijos karo vadas Nikiphoros, ku
riam 811 m. žuvus kovoje su bulga
rais, jo kaukuole buvo apauksuota ir

0 1951 metais Australijoj švenčiama I 
didelė sukaktis, nes sukanka 50 metų,' 
kai Australijos kontinente sudaryta 
viena centrinė Federalinė Vyriausybė. 
Šio jnbilėjaus proga Immigraeijos 
Departamentas' ruošia bendrą austra
lų ir imigrantų parodą, kuri bus de
monstruojama kiekviename didesnia
me Australijos mieste.
pokylio metu bulgarų karo vadas 
gėrė iš jos vyną.

Otto III. jėga pakėlė popiežiumi 
vokietį-saksą Gregor V. Kiek vėliau 
italų didikas Cresceneius išvijo Gre- 
gorijų ir grąžino popiežių Johann 
XVI. Otto Iii., sugrįžęs į Romą, Jo
hann XVI nupiovė nosį, liežuvį, iš
badė akis ir minios pajuokai vedžiojo 
po miestą. Creseeneijui buvo nukir
sta galva ir' nustumtas nuo pilies į 
gatvę, o vėliau lavonas buvo pakartas 
už kojų miesto aikštėje.

Dar ryškesnių žiaurumo pavyzdžių 
randame karų istorijoje.

606m. pr. Kr. chaldėjai užpuolė 
asyrų imperiją ir, įsiveržę į jos sostinę 
Nivines, išpiovę visus miesto ir apy
linkes gyventojus, o lavonus, suvežę į 
sostinės gatves, uždegė.

132m. pr. Kr. vadinamo vergų suki
limo metu Sicilijoje, iš sumuštos ver
gėj karuomenės ties Henna, romėnų 
konsulas P. Rupilius įsakė 20.000 be
laisvių prikalti prie kryžių, o kitą be- 
lasvių dalį nukankinę suklojo į eilę 
ant kelio ir per juos važinėjo karo 
vežimais.

780m. pr. Kr. romėnų karvedžio Ti
tans karuomenė Jerualėje išžudė pa
sislėpusių už šventyklos si-mų 11.000 
žydų kareivių; visą žydų tautos jau-, 
nimą ligi 17 metų imtinai, pardavė į 
vergiją, o likusią tautos dalį išsiuntė 
į Egipto akmenų laužyklas. Tokiu 
būdu romėnai tarėsi visiems amžiams 
likvidavę neramią žydų tautą.

451m. Atila netoli Orleano per vie
ną naktį išpiovė 165.000 vestgotų ka- 
riiomeuės. Sekantis mongolų vadas 
Cbingis — Kanas iš žydinčio Mažo
sios Azijos Herato miesto paliko tik 
16 gyvų žmonių. Chingis-Kano me
dinis — Timurlenas Sebsevare (Per
sijoje) liepė pastatyti bokštą, kuriam 
vietoje plytų mūrijo gyvus vyrus. Į 
šitą bokštą buvo sumūryta 2000 gyvų 
belaisvių. Bagdade jo įsakymu buvo 
pastatyta piramidė iš 90.000 belaisvių 
galvų, o Ispahan mieste 70.000 galvų 
piramidės viršūnėje buvo įtaisytas 
sostas, kuriame sėdėdamas Timurle
nas gėrė karo pergalės vyną.

Br. Zumeris.

Kiekvienai tautybei yra leista su
daryti savo skyrių, o lietuvių skyriaus 
vadovu yra paskirtas dail. Jurgis 
B i s t r i e k a s. Todėl visi Aust'rą- 
lijoj gyveną lietuviai meninkaį ir visi 
tautiečiai, kurie turi meno dirbinių, 
yra. nuoširdžiai prašomi padėti orga
nizuoti lietuvių skyrių šioje parodoje, 
betarpiai susirišant su jo vadovu dail. 
J. Bistrieku šiuo adresu: 13 Green 
St., Paddington, Sydney, N.S.W.

ALB-nės L.Org.Komitetas šiai pa
rodai skiria labai didelės svarbos, nes 
ji tęsis visus ateinančius metus, ją 
matys, stebės ir vertins šimtai tūk
stančių įvairių tautybių žmonių. Jei 
mes, lietuviai, ją tinkamai suorgani
zuosime, jei mes nepagailėsime geriau
sių tautodailės dirbinių savam sky
riui papuošti, tai mūsų vardas šį kar
tą tikrai plačiai nuskambės ne tik 
šiame krašte, bet ir visame pasauly. 
Smulkesnes instrukcijos dėl parodos 
eksponatų rinkimo technikos ir laiko 
yra išsiuntinėtos visoms ALB-nės 
apylinkių valdyboms ir bus skelbia
mos sekančiam M.P. Nr.

_ Dail J. Bistrickui linkime ištvermės 
ir sekmos šiame atsakomingame mūsų 
tautos reprezentacijos darbe.

ALB-nės L.O. Komitetas.
® Išvykusiam į Adelaidę Bathursto 
Liet. Bendruomenes Apyl. Valdybos 
Pirmininkui p. Lapšiui J. su šeima ir 
atsikėlusiam Sydnėjun Gretos Apyl. 
Pirmininkui adv. Dr. Mauragiui A. 
už jų nenuilstamą veiklą, vadovaujant 
tų vietovių lietuviams, reiškiame nuo
širdžią padėką, tikėdami, kad jų dar
bas bus tęsiamas naujų jėgų su tokia 
pačia ištverme ir tuo pačiu taikingos 
vienybes pasišventimu. .

ALB-nės L.O. Komitetas.

® ALB-nės Apylinkės Valdybos pa
vestas, kviečiu visus dipl. ekonomi
stus, prekybininkus ir visus kitus tau
tiečius, dirbusius atsakingesnėse pa
reigose ūkio bei kooperatinėse įmonė
se, nedelsiant registruotis žemiau nu
rodytu adresu, tikslu sudaryti ekono
minę — savišalpos sekciją:

St. Balti- a m i j ū n a s, 
‘ 2 Fiat, 141 William St., Sydney.

© Sydnčjaus Lietuvių Liaudies Me
no Ratelis kviečia visus papildyti 
sekėjų dainininkų eiles. Penktadienį, 
rugsėjo mėn. 29 d. 7 vai. vakare 119 
Devonshire. St., (prie pat centrinės 
geležinkelio stoties) salėje laukiamas 
tą dieną Sydnėjaus lietuvių jauni
mas.

SLLMMR

Pr. Erlėnas.

Du Kryžiai
(Tęsinys iš 85 Nr.)

Tie visi Daubio grasinimai ir pagaliau šuns 
lojimas jį verste vertė grįžti į mišką. Tėvas, jis 
matę, jau vėl grįžo per kiemą iš tvartų, ir Antanas 
panoro bėgti tiesiai prie jo, kad nors valandėlę pa
sikalbėtų ir keletą žodžių pasakytų, bet kažkodėl 
stovėjo lyg įbestas vietoje ir nejudėjo. Sugirgždė
jo tėvo pravertos grįčios durys ir vėl užsidarė. 
Kurti tyla viešpatavo visame kaime . . .

Prie klėties kažkas sušlamėjo. Antanas atsargiai 
atsigulė ant žemės ir išgirdo tylius lengvus žings
nius.

— Tai būčiau papuolęs, — jis pagalvojo — čia 
bus, matyti, Daubio pasiųstas seklys ...

Antanas užtaisė automatą ir laukė. Artėjo kaž
kas ir netoliese sustojo. Nors buvo tamsu, tačiau 
nakties horizonte buvo įžiūrimas vyro, siluetas. 
Jis palinko į vieną pusę, paskui į kitą ir pamažu 
pritūpė. Staiga švystelėjo elektros lemputė. Švie
sos banga negalėjo Antano pasiekti, nes jį dengė 
iki žemės nusvirusi eglės šaka. Daubio kieme gir
dėjosi vyrų balsai, kurie artėjo prie pakalnėje esan
čio upelio. Seklys, kuris vis švytino lempute, švilp- 
terėjo kartą, kitą . . . , tačiau iš keliaujančių vyrų 
būrio niekas to švilpesio neišgirdo. Antanas atbu
las traukėsi atgal. Jis norėjo nepastebimai nus
linkti į pakalnėlę, kur aiškiai čiurleno upelis, tačiau 
seklys, vis jį švytino ir švytino lempute. Jo mintyse 
jail buvo kilęs noras nudėti savo persekiotoją ir 
bėgti, tačiau baimė, kad dėlto gali nukentėti jo 
tėvai, sulaikė. Jis nusprendė pasitraukti nepaste
bėtas. Jis vis atbulas slinko į kitą sodo pusę. Se
klys jau nebešvilpė, bet vis Sviete lempute, norė
damas užtikti besislapstantį. Bet jau buvo po 
laiko: Antanas jau atsidūrė kitame sodo kampe ir 
jo negalėjo pamatyti.

— Ei tu, durak, — pasigirdo Daubio balsas, — 
reikėjo čia tau šviesti. Jei ir buvo kas, tai nubėgo,

o juk būtume jį geriau kambaryje pačiupę . . .
Antanas, naudodamasis šio pokalbio akimirka, 

atsistojo :ir paskubomis nusileido į paupį. Iš čia 
matėsi du šviečiantys jo namų langai, kuriuos jis 
stebėjo. Jie buvo uždangstyti balta drobe. Vie
name lange šešėliavo žmogaus įfalva. Jis tuoj pa
žino, kad čia jo sesutės siluetas, nes visai aiškiai 
matėsi dviejtj nukarusių kasų šešėliai. Jo krūti
nėje degė ir kerštas, ir liūdesys ir neišsakomas 
skausmas. Jo širdis virė tėviškės namų ilgesiu, 
tačiau juk jis negalėjo ten eiti, nes priešai, lyg hie
nos, tykojo jo laisvės ir gyvybes . . .

Kažkaip nejučiomis jis ėmė glostyti alksnio žievę, 
kurio jis buvo atsirėmęs. Jo pirštai užčiupo tūlus 
žieves randus ir jis prisiminė:

— A, čia juk besąs Alfonso išplautas kryžius. 
Tada mes buvome dar laimingi vaikai, o dabar . . . 
Neturiu mažiausios žinelės iš Alfonso. Jau beveik 
žešeri metai, kai jis pabėgo su daugeliu kitų į Vo
kietiją. Greičiausiai jis bus žuvęs. Vargšas, ar ne 
?au išsipjovė šį kryželį. . . Išsitraukė iš kišenės An
tanas peilį ir šalia esančio ėmė drožti antrąjį kry
žių.

— Gal suras kada Marytė baltinius skalbdama 
upelyje.

Grįčios palange šmėkšterėjo du vyrtj šešėliai. 
Antanas mechaniškai pačiupo pištalietą ir nervin
tai sekė namų langus. Jis matė, kaip lango užuo- 
aidoj atsimušė iškeltos rankos ir revolverio šešėlis, 
lis pašoko ir dideliais žingsniais pasileido į priekį. 
"Tiartėjo prie grįčios ir prisiglaudė prie obels ka
ulelio. Viduje girdėjosi verksmas ir duslus, piktas 
Daubio balsas. Staiga prasivėrę grįčios durys ir 
- priemenę išvirto du vyrai, tempdami už rankų jo 
seserį Marytę.

— Pasakysi, ar ne, kur tavo brolis? — aštriai 
šaukė Daubys.

Mergaitė kukčiojo ir nieko nesakė.
— Ko jūs norite iš to vaiko, ko norite? — gailiai 

raudodama kartojo Antano motina.
— Eik, ragana, į trobą! — šaukė kažkoks nepa

žįstamas vyro balsas, ir, įstūmęs motiną į vidų, 
užtrenkė duris. Mergaitė tyliai aiktelėjo ir nutilo. 
Priemenėje buvo visiškai tamsu. Antanas jau no

rėjo šokti į priemenę gelbėti sesers, kai tuo tarpu 
negailestingieji vyrai ją išsitempė į kiemą.

— Sakyk geruoju, nes kitaip nuskandinsime kaip 
varlę upėje, — grąsine Daubys. Mergaitė tyliai 
kukčiojo.

—■ Gana, veskime į upę, — komandavo Daubys, 
ir visi ėmė slinkti per kiemą. Jis tempė ją paupin. 
Vienas iš vyrų buvo užčiaupęs jos burną savo del
nu. Antanas pasuko savo automatą būrio pusėn, 
bet bijojo šauti, kad nesužeistų sesers. Į kiemą 
išbėgo jo tėvai. Antanas pribėgo prie motinos ir 
pašnabždomis tarė:

— Mama, nebijok, aš išgelbėsiu Marytę.
— Antanas! — nustebo motina. Jis skubiai už

dengė jos lūpas ir neleido kalbėti, po to skubiai 
pakrūmiais nubėgo prie upelio.

— Pasakysi, ar ne ? . . . — pusbalsiu vis kartojo 
Daubys. — Klausiu tave paskutinį kartą. Buvo 
šį vakarą atėjęs, ar ne?

Mergaitė — sunkiai gaudė orą ir tylėjo. Vienas 
iš vyrų pagriebė jos suknelę ir užvertė ant galvos. 
Mergaitė skaudžiai suspiegė ir sukrito ant žemės.

— Paskandinsime, kaip katę maiše, — kalbėjo 
nepažįstamasis balsas. Antanas matė, kaip jie 
griebė mergaitę, vienas imdamas už pečių, o kitas 
už kojų. Jis ne nepajuto, kaip paspaudė gaiduką 
ir sutratėjo šūviai. Atrodė kad visi parvirto . . .

— Dieve, gal ir ją nušoviau. Maryte! — gailiai 
šaukė Antanas, bet ji neatsiliepė. Jis pribėgo prie 
gulinčios sesers. Čia visi gulėjo vienoje krūvoje. 
Vienas iš užpuolikų sunkiai gargaliavo.

— Maryte! —■ pasilenkęs kartojo Antanas.
Ji staiga mostelėjo ranka, pašoko nuo žemės ir 

apsikabino brolį.
— Antanai! — pro verksmus ir juoką šaukė 

Marytė.
— Aš taip norėjau jus aplankyti šį vakarą. 

Štai tavo rūta, sesule . . .
Jiedu vis stovėjo apsikalbinę ir nė nejuto, kai 

Daubio bendrai taikė iš pamiškės į juos. Staiga 
sutratėjo serija šūvių, ir abu akimirkos laimingieji 
■sukrito upelio pakrantėje ...

Visai sutemo ir viskas nutilo, ir tik seno alksnio 
žievėje baltavo du išpianti kryžiai . . .
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PART 4.
Lithuania’s Achievements

lt may be asserted without fear of 
instructed contradiction that during 
little more than two decodes of inde
pendent life the resuscitated Lithua
nian State made great progress in 
almost every sphere of constructive 
activity, and in doing so overcame 
difficulties which at first sight might 
have appeared well nigh insuperable. 
The writer of these lines enjoyed 
exceptional opportunities of witness
ing on the spot much of this astonish
ing progress, the congenial task of 
sympathetic observation and inquiry 
having been facilitated by his profes
sional position, and his knowledge of 
the Lithuanian language, which from 
the first gave him access to original 
sources of information and enabled 
him to dispense with intermediaries. 
It may therefore be emphatically 
stated that this record of achievement 
all along the line affords the most 
conclusive proof of wise statesman
ship in key positions which, despite 
occasional domestic dissensions, suc
ceeded in largely eradicating the sur
vivals of deliberate Muscovite obscu
rantism bent on retarding national 
advancement. Thanks to these inde
fatigable efforts, almost independent
ly of external aid, Lithuania speedily 
emerged from the slough into which 
earlier Russian misrule had plunged 
her, and was already beginning to 
garner the fruits of enlightened 
policy in the cultural and economic 
spheres when the second World War 
again involved her in universal cata
strophe.

Laek of space will not permit ex
haustive enumeration of the succes
sive steps and measures responsible 
for what was thus accomplished. It I 

_ should, however, be mentioned that 
the introduction of agrarian reform 
soon after the recovery of indepen
dence converted Lithuania from a 
country of great landowners into one 
of smallholders, hard-working farm
ers directly interested in the national 
well-being. The Government promo
ted the transition from grain culture 
to stockbreeding and dairy-farming, 
based upon large-scale co-operatives 
whose initiative and enterprise stimu
lated the expansion of foreign trade. 
Thus production was steadily increas
ing; a stable currency had been in
troduced and maintained with a cen
tal Emission Bank (the Bank of 
Lithuania); the State Budgets were 
uniformly balanced.

Iland in hand with these basic 
changes in the country’s national 
economy signal advances were also 
made in the sphere of social services 
which were virtually non-existent 
under former Russian rule. Measures 
concerning the care of children, the

sick, accidental injury, unemployment 
and destitution, national health and 
sanitation were rapidly developed. 
The progress of the country was such 
that the general standard of well
being steadily rose. In short, during 
twenty years of free and independent 
life the country suceeded, not only 
in clearing away the debris of the 
1914-1920 wars, but also in elevating 
itself to an incomparably higher level 
in every respect than when it was 
under alien domination.
Cultural Progress

Very much the same progressive 
spirit and enthusiasm were manifest
ed in the sphere of culture, sedulously 
fostered and encouraged by successive 
governments. The spread of educa- 
• ion, deliberately impeded by the 
former reactionary Russian regime, 
was rapid. Elementary education,, 
with classes in agricultural science, 
became compulsory. There were ap
proximately 2,560 elementary schools 
annually attended by about 292,000 
pupils. There were also forty special 
agricultural schools, private and 
Government. The first university in 
Lithuania was founded in Vilnius as 
far back as 1578. The Kaunas Uni
versity, established after the World 
War I., was attended by over four 
thousand students. There were a 
flourishing State Opera and Drama, 
an art school and a conservatory of 
music at Kaunas, and annual song 
festivals upon an immense scale at
tracted a vast concourse of listeners, 
not a few beyond the national boun
daries. And -withal the national 
leaders never lost sight of the wisdom 
of the adage, mens Sana in corpora 
sano. The central administration in
cluded a Chamber of Physical Cul
ture, and some years before the pre
sent war a sumptuous institute of 
physical culture, affording facilities 
for most modern sports and games, 
was erected, upon a picturesque site 
in the Kaunas suburbs. Ambitious 
schemes of reconstruction designed to 
eradicate the vestiges of havoc 
wrought by the war of 1914-1918 
had already accomplished wonders 
in the realm of social amenities. Thus 
the provisional capital Kaunas, which 
under earlier Russian rule had been 
little better than a drab and colour
less garrison town, was transformed

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally. 
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.

into an attractive administrative 
centre boasting numerous modern 
buildings which would have done 
credit to a city many times larger.
Anglo-Lithuanian Economic 
Relations

A few striking figures should suf
fice to show that the inerest of the 
world in the fate of Lithuania and 
the other Baltic States ought to be 
rather more than negligible. They 
should also serve very effectively to 
refute the charge of economic back
wardness that has been raised in un
informed quarters in references to 
those States.

Nothing, indeed, could very well 
be wider of the mark than such a 
charge. Dr. V. Raud, in a recent 
booklet entitled ‘‘The Baltic States as 
a British Market in the Past and 
Future,” remarks: “It is not gene
rally realized that before the escond 
World War these three countries, 
with a population of hardly six mil

WITH 8 VALVE FUNCTIONS
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lions, imported British manufactured 
goods to exactly the same value as 
iheir Eastern neighbour — Soviet 
Russia — with a population of 170 
millions. At the same time the value 
of British goods imported by the Bal
tic States, calculated per capita, was 
five times as great as the value of 
British goods imported by the Central 
and South-Eastern States of Europe, 
calculated on the same basis.” The 
point is more fully elaborated in an
other part of the same booklet, where 
die writer* states: “Per capita the 
Baltic States purchased five times 
more British goods than Poland, six 
..imes more than the Central Euro
pean countries, and four times more 
-han the Balkan States. These dis
parities in purchasing power demon- 
.trate very clearly the importance of 
the Baltic States for British indus
try. It should, however, be empha- 
sized that the markets of the Baltic 
States were far from being fully ex
ploited by British exporters, and in 
his respect there remained a con

siderable scope for expansion. In the 
course of their rapid all-round econo
mic development these countries re
quired industrial goods in ever- 
increasing quantities. Given time, 
they would eventually have attained 
parity with the Scandinavian States 
which, in their turn, were the biggest 
potential buyers of British goods 
among foreign countries.”

(To be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

At Indooroopilly, Queensland, a 
White Cockatoo has been trained to 
guard the toll bridge and call to the 
toll-keeper when traffic approaches: 
“Here comes another rattle-trap.” 

★ ★ ★
The Australian cockatoo does not 

use its tongue in “talking”. It calls 
from its syrinx, at the bottom of its 
windpipe deep in its breast:

* * *
Although there is no record of a 

rain of cats and dogs there have been 
numerous occasions in Australia when 
it has rained frogs and fishes. Near 
Ewingdale (N.S.W.) a shower of rain 
brought down hundreds of small 
frogs from the skies. Casino had a 
similar experience in 1917, and in 
1936 the coastal steamer “Goondi”, 
three miles off the Queensland coast 
near Cairns, received a shower of 
frogs. The same year a shower of 
freshwater fish fell at Billinudge 
(N.S.W.). Probably the most remark
able shower of the kind oeeured at 
Roma (Queensland). Roma is more 
than three hundred miles from the 
coast, yet. this town received a down
pour of deep-sea whiting.

Australia has full-grown Camels in 
the interior that have never seen 
water. They have been born and bred 
on Parakeelya, a desert herbage so 
succulent and juicy that they not 
only need no water, but refuse to 
drink it when obtainable.

* * ★
Some of the finest cattle in Aus

tralia have never seen water and 
never tasted grass. In Northern 
Queensland there are large herds of 
cattle fed solely on prickly pear. The 
prickly pear contains so much liquid 
the cattle neeif'ho water. In faet, it 
would be fatal for them to drink any 
after being reared on pear. When 
taken away from the pear area they 
must be gradually weaned to the new 
diet of grass and water.

★ * *
The Grand Organ, at the Sydney 

Town Hall is the second largest pipe
organ in the world. When first in
stalled and tried out its volume of 
tone was so pow'erful it shattered the 
Town Hall windows. It has 8756

The world’s record droving feat 

began in 1883 when Mr. M. J. Duraek 
started from the Barcoo River, Cen
tral Queensland, for the Ord River, 
North Australia, with 2,000 cattle. 
The trip .took two and a half years 
and covered 2,500 miles—equal, say, 
from London right across Europe in
to Asia.

* ★ *
The Sun-dew plu.nt of Queensland 

eats insects I It has a fluid on its 
leaves resembling sparkling dew, 
which attracts its victims. When one 
comes in contact the leaves close over 
and it’s absorbed by the plant. When 
the insect is no more the leaves open 
to await the next victim.

★ ★ ★
The Warramunga tribe of Austra

lian aborigines believes that rain can 
be stopped by knocking out a front 
tooth of a youth. Hence the number 
of these natives with missing molars.

★ ★ ★
The horse’s best friend was surely 

George Bills, an Australian who some 
years ago left in his will £80,000 for 
building horse-troughs all over the 
world. Interest on the bequest is still 
arcumulating, but there is insuffi
cient need for further troughs.

★ ★ ★
The International Bottle Club was 

founded in 1926 by an Australian, 
Colonel Bailey, who wrote hundreds 
of messages in many languages, placed 

them in bottles and tossed them into 
the sea. So began this unique world 
club which is discovering valuable, 
data about currents and wind drifts.

★ ★ ★
Koala Bear —■ native of Australia. 

Grows 18 inches high, but is no big
ger than a dime when born. Koalas 
jo not drink water. Gum leaves, 
.heir only food, give them sufficient 
moisture.

★ * ★

Had not a certain train been run- 
iing late, Australia might have been 
.i republic with the bushranger Ned 
xelly at the head of it. After the 
xelly Gang was broken up, papers 
and documents were found which inv 
..ieated that Ned Kelly went close to 
dtering political history. If he had 
.ueeeeded in wrecking the police 
.rain, he intended to proclaim north
eastern Victoria a republic with him
self as first President. Only the fact 
that the train was running late 
illowed his plans to miscarry. Had 
he scheme been put into action it is 

certain that large numbers would 
lave flocked to Kelly’s banner for 
his sympathisers were legion, not only 
in his home State but all over Aus
tralia.

The Cuscus is often mistaken for 
a monkey because of his looks and 
habits. Australia has no monkeys.
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MELBOURNAS
• Melbourne PLB rugsėjo 17 d. ren
gia architekto Vytauto Žemkalnio pa
skaitą teina: “Karaliaus Vytauto vei
kla kultūrai ugdyti.” Jos pradžia 
tuoj po pamaldi} Šv. Jono parapijos 
salėje.
• Petro Valasinaviėiaus statybos
bendrovė žymiai praplečiama. Pas
kutiniu metu sutelkė gerų mūrininkų 
specialistų, dar reikalinga dailidžių. 
Statybos darbas palaipsniui spartėja.. 
Šiuo metu turi 20 namų užsakymus 
įvairiuose Melbourne priemiesčiuose. 
Ypač hosteliuose pabranginus pragy
venimą, kiekvienas nori pereiti j pri
vatų gyvenimą. A. Kr.
GRETA
0 Š.m. rugsėjo mėn. 10 d. Gretos 
lietuviai atšventė Tautos Šventę iškil
mingu minėjimu. Turiningą ir gilią 
paskaitą skaitė adv. Dr. A. Mauragis, 
pabaigoje paragindamas būti solida
riais ir vieningais, nes tik toki būda
mi galime pasiekti savo tikslų: Tėvy
nės išlaisvinimo ir žmonijos geroves.

Apylinkės veiklos metams pasibai-. 
gus, buvo perrinkta valdyba ir rev. 
komisija. Į valdybą išrinkti: Henri
kas Keraitis, Alfonsas Valiulis ir Jur
gis Grigolaitis, o į kontr. komisiją — 
Zofija Manragienė, Kaledienė ir Mi- 
liene.

Naujajai valdybai linkime sėkmės 
ateities darbuose. — Al —
LAUNCESTON (Tasmanija) 
® Launcestono ir apylinkes lietuviai 
Tautos Šventę paminėjo š.m. rugsėjo 
mėn. 9 dieną. Minėjimą atidarė St. 
Virbickas. Apie Rugsėjo 8-tosios 
dienos reikšmę kalbėjo J. Krutulis. 
Paskaitą skaitė Vyt. Lazdauskas.

Meninėje minėjimu daSįja akor
deonu pagrojo lietuviški} dainų pynę 
J. Krutulis. Mažytė R. Krutulytč 
padeklamavo keletą patriotinių eilė
raščių, o Žagevičifltė paskambino 
fortepijonu. Sugiedojus Tautos Him
ną, minėjimas buvo tęsiamas šokant, 
dainuojant ir linksminantis. Minėji
mas įvyko mūsų tautiečio V. Rinkevi
čiaus dėka gautoje gražioje “Austra
lia” kavinės salėje. Nors šioje apy
linkėje ir nėra daug lietuvių, bet šį 
kartą susibūrė net 25 tautiečiai. 6 
jauni vyrai atvyko j minėjimą net iš 
Rossarden, kuris guli už 60 mylių nuo 
Launceston. Šio minėjimo proga bu
11111111111111111111......fiiiiiiii'iiiiiniiiiiiii....... . ............................................................................................................................................lininiu

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'© radijo aparatai — geriausi pasaulyje

Visi tautiečiai įsigyja

PHILIPS'©
radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 

APYLINKIŲ ATEIVIAMS
M. LUKAUSKA

ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje
Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.

31A Lamette St., Chatswood, Sy dney; tel JA3346

vo nutarta greitu laikuįsteigti PLB 
Launceston skyrių.

S.V.-kas.
H O B A R T A S (Tasm.)
0 Š.m. rugsėjo mėn. 8 d. Hobarto 
LB-nčs Apylinkės Valdyba suruošė 
Tautos Šventės minėjimą. Į kukliai, 
uet kruopščiai papuoštą salę susirinko 
nemaža apylinkės lietuvių ir svečių 
australų.

Jau iš pradžių susidarė jauki, ma
loni ir šventiška nuotaika. Tautiečių 
veidai švytėjo džiaugamu ir skaidria 
šypsena. Salėje plevėsavo senai ma
tyta Lietuvos trispalvė, o frontinėje 
sienoje kabojo Vytauto Didžiojo pa
veikslas. Ši aplinkuma ne vieną tau
tietį mintimis nukėlė į pavergtosios 
Tėvynės tikrovę.

Po apylinkės valdybos Pirmininko 
įdomios atidaromos kalbos, tylos mi
nute buvo prisiminti ir pagerbti 
mūsų tautos žuvusieji. Po to sekė 
šventei skirta paskaita ir meninė mi
nėjimo dalis. Buvo gražiai padainuo
ta ir padeklamuota. Ypač žavėjo vyrų 
kvarteto dainos, lydimos akordeono 
muzikos garsų. Net ir australų pub
lika negalėjo atsigėrėti darniu dainų 
skambesiu, siūlydama ateityje pasi
rodyti su jomis platesniam australų 
susibūrimui.

Po minėjimo visi skirstėsi, kupini 
pasiryžimo ateityje dar kruopščiau 
lirbti tautiniai kultūrinį darbą ir dar 
gražiau pasirodyti tautinių švenčių 
minėjimuose. Hobarto Lietuvių B n- 
Jniomęnės Apylinkės Valdyba nuošir
džiai dėkoja šventės rengėjams už jų 
triūsą ir pasišventimą, o taip pat ir 
visiems dalyviams, savo gausiu atsi
lankymu prisidėjusiems prie šventėti 
iškilmingumo. y

L. Zoeas.

9 J.E. Hobarto Katalikų VyslaSnas 
nesenai atšventė savo jubilėjų. Ho
barto lietuviai ta p'f'oga įteikįė Vysku
pui adresą ir kuklią vieno tautiečio 
paruoštą dovaną.

Su lietuvių delegacija J.E. Vysku- 
nas ilgokai ir bičiuliškai pasikalbėjo. 
■domaudamŽsis mūsų gyvenimu ir 
vargais. Jis labai apgailestavo, kad 
negali dalyvauti Tautos Šventės mi
nėjimo iškilmėse, nes buvo pasiruošęs 
į kelionę.

Z.

SYDNĖJUS
0 ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja:

Tautos Šventės minėjimo organiza
ciniam komitetui, ypač p.p. S. Grinai 
ir Kutkai už jų inieiayvą ir organi
zacinį darbą; J. E. Kardinolui Gilroy, 
J.E. Sydnėjaus Katalikų Vyskupui, 
kun. P. Butkui ir p.p. Gaižauskui, 
Vilnoniui ir bažnytiniam chorui už 
religinės dalies atlikimą; p.p. Vaičai
čiui ir Slavėnui už paskaitas; p.p. 
Dauguvietytei ir Paulauskui už de
klamacijas; p.p. Protienei, Gaižaus 
-kui ir Vilnoniui už dainas, o panelei 
Vilnonytei už muziką; p.p. P. Pilkai, 
B. Kirlytei, Burkiui, Batūrai, Minio- 
taitei, Makorovaitei, Laukaitytei, 
Simaičiui, Ilčinkui, Nausėdaitei, Ba 
-Čivilytei. Baužaitei, Burokaitei, Bie 
laitei, Juzčnaitei, Binkauskui, Ilgū

nui, Laukaičiui, Narbutui, Šutui ir 
Valiūnui už “Pabaigtuvių” pastaty
mą ; p.p. Bistrickui ir Kalgovui už 
dekoracijų piešimą; p. Bačiulienei už 
dekoracijų susiuvimą; skautams už 
nagalbą palaikant tvarką; p. Vaičai- 
tienei už tautinių ženklelių paruoši
mą ; — ir visiems kitiems, vienu ar 
kitu būdu prisidėjusiems prie Tautos 
Šventės Minėjimo pasisekimo.

Didžiausia gi padėka reiškiama 
gerb. mūsų Tautietėms ir Tautiečiams, 
kurie savo gausiu atsilankymu, o tuo 
načiu savo moraline ir medžiagine pa
rama suteikė mums jėgų ir vilčių 
ateities darbams.
® ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba savo š.m. rugsėjo mėn. 13d. 
posėdyje nutarė suruošti Sydnčįuje 
Lietuviškas Kūčias ir Naujųjų Metų 
sutikimą. Apie vietą ir laiką bus 
painformuota vėliau.

Į Sydnėjaus advokato dr. jur. 
į P. R. Meyer Thoene biure dirbąs 
į dipl. teis. J. Žukauskas saviems 
| tautiečiams ir kitų tautybių 
Į ateiviams įvairiais reikalais pa- 
Į sitarnauja įstaigoje kasdie nuo' 
š 2 vai. p.p. iki 5 vai. p.p. ir šešta- 
i dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 
Į vai. p.p.
= 706 Manchester Unity Building, 

185 Elizabeth St., City,
Į Pasikelti liftu į 7-tą aukštą,

706 kamb.)
Į 'L.: M4878
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GERO UŽDARBIO P R O G k |

{vairiose Sydnėjaus miesto dalyse atliekanti didelius staytbi- j 
nius E. Howell’io Draining, Esccavating & General Contractor j 
firma priima dirbti ateivius šios rūšies darbams:

Statybos sklypų drenavimo, vamzdžių tiesimo ir sujungimo, 
operavimo su jaekhammer’iais bei jackpiek’ais, uolienų ir žemių I 
pašalinimo iš statybos sklypų, pamatų kasimo ir kitiems sklypų | 
paruošimo statybai darbams. į

Pageidaujami patyrę ir darbštūs asmenys.
Darbo laikas: nuo 7.30 iki 4.15 vai. p.p. Pietų pertraukai j 

skiriama 45 min.
Atlyginimas: nuo £10.10.0 iki £12.0.0 už savaitės darbą. Dvi 

savaitės apmokamų metinių atostogų. Be to mokami atvykimui į I 
darbovietę kelpinigiai — 2 šil. vienai dienai. į

Suinteresuoti asmenys kreipiasi į firmos ryšio atstovą J. f 
Žukauską kasdie nuo 2 va), p.p. iki 5 vai. p.p., 185 Elizabeth St, | 
City, 7 aukštas, 706 kamb., Tel. M4878.

□iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniTiniiiūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitĮĮ  

i DĖMESIO, PONIOS IR PONAI! |
= Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų = 
E skanėstu parduotuvę: E
Ę STAN SLAVIK
= 203 Gai St., kuri yra netoli Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta = 
| pitt St- ' . i
E Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės = 
= duonos, rigščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto = 
E kumpio, šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, = 
= vanilijos lazdelių (1 lazdelė — 3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, = 
E pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų. E
= Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.
.. .......................  nu...... illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

★SKLYPAI
★NAMAI

★ŪKIAI IR VERSLO ĮMONES
Prieinmiausios kainos * Lengvos išsimokčjimo sąlygos 

Jums tarpininkauja ir padeda 
NEW-AUSTRALIAN SERVICE

V . RIMAS 
dipl. prek., Licensed Real Estate Salesman

100 Benelong Road, Cremorne, SYDNEY, N.S.W. Telef. XY1979

printed by Pnhli lly l-reMt <193Si Pty Ltd, 71-73 Rewent Street Sydney Inf the Publbher 
Anthony Bauxe, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.

0 Organizuojant įvairių sričių spe
cialistų sekcijas, ALB-nės Sydnėjus 
Apylinkes Valdyba prašo visus suin
teresuotuosius šiuo reikalu kreiptis 
pas valdybos sekretorių A. Ustijanau- 
ską, 28 College St., Harley House, 
Sydney.
0 ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba praneša, kad š.m. spalio mėn. 
1 dieną, tuojau po lietuvių pamaldų, 
St. Joseph bažnyčios salėje yra kvie
čiamas lietuvių visuomenės susirinki
mas, kuriame, be Apylinkes Valdybos 
pranešimo, bus lietuviškoji visuomenė 
supažindinimą su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės statutu. Visi lietuviai 
kviečiami šiame susirinkime daly
vauti. ,

Kartotinai pranešama, kad kiek- 
ieną sekmadienį prieš ir po lietuvi- 

';kų pamaldų bažnyčios salėje budi 
valdybos narys, į kuri prašoma kreip
tis įvairiais reikalais. Šia pačia pro- 
įa visi Sydnėjaus lietuviai kviečiami 
stoti į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę aktyviais nariais, įmokant tautinio 
solidarumo- mokestį.

A p y Ti ūkės Valdyba 
'iiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiinii1

★L i e t u v i, jei nori apsi
drausti, pirkti ar statyti namą ir gauti 
paskolą, užeik į M.L.C.

Aš draudžiu nuo nelaimingų atsi
tikimų (pav., netekus akies ar rankos) 
ir ligos atveju. Be to, apdraudžiu 
namus (kilnojamąjį ir nekilnojamąjį 
turtą), mašinas ir t.t.

Geriausia sutikti mane kasdien 11 
vai. ir šeštadienį šiuo adresu:

Gr. insp. J. Jablonskis, 
M.L.C., 305 Collins St., Mel
bourne, Vie.

*/’ a r s i d u o d a nauji, įvairių 
dydžių, gerai ir moderniškai viduje 
Įrengti mūriniai namai. 
Trūkstant depozitui visų pinigų, • 
leidžiama prieinamomis sąlygomis 
išsimokėti. Be to, padedama išrūpin
ti namams paskolą ir pas advokatus 
sudaryti pirkimo dokumentus.

Ten pat išnuomojamas nemebliuo- 
tas 2 asmenims (vyrui su žmona) 
kambarys. Atsakymui prašoma įdėti 
paštv ženklą.

Kreiptis pas-:
L. J A S E L S K Į, 

Lot 82 McMillan St.., N. Bankstown.

Visuose reikaluose Jums padeda
KALBINE — TEISINE — INFORMACINE PAGALBA, 

ved. Dipl. Teis. Juozo ŽUKAUSKO,
• Surašomi įvairūs anglų kalba prašymai:
• Atliekami įvairūs dokumentų vertimai į anglų kalbą ar bet kurią 

kitą kalbą;
• Teikiami korespondenciniu būdu teisiniais reikalais atsakymai, 

autorizuoti australų advokatų;
• Teikiama vertėjo pagalba:

* Ieškant geresnio darbo ir tariantis dėl darbo sąlygų;
* Susiduriant su teisminiais reikalais ir įvair. įstaig.

KREIPTIS :
kasdie 2-5 vai. p.p. ir šeštad. 10-1 vai p.p.:

185 Elizabeth St., City, 7 aukštas, 706 kamb. Tel. M4878 .
LAIŠKAIS: BOX 58, MILSON’S POINT P.O., SYDNEY, N.S.W. 

TEL.: XB4312 (tik 6,30-8 vai. vak.)
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