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Tegyvuoju pubulliio tautu draugyste! savaitės žinios
si šūkį pasirinko estu, latvių ir lie

tuvių tautinių grupių lyderiai Mel
bourne. pradėdami pasitarimus dėl 
bendradarbiavimo.

Trijti mažų Pabaltijo Tautų — 
Estijos. Latvijos ir Lietuvos — liki
mas yra vienodas. 1918 metais visos 
trys Tautos pasiskelbia nepriklauso
momis valstybėmis, visos trys kraujo 
aukomis apmoka už paskelbtas laisvos. 
Per 22 nepriklausomo gyvenimo metus 
įrodėme pasauliui, kad mes sugebame 
vesti valstybini gyvenimą. Buvome 
pilnateisiai Tautų Sąjungos nariai.

Gyvendami tarp nepasotinamų kai
mynų. visos trys valstybės jautėsi ne
saugios ir visą laiką stengėsi palaikyti 
tarpusavyje draugiškus santykius. 
Priėjome prie to, kad vieni kitų šven
tėme tautines šventes, giedojome vieni 
kitų tautinius himnus, narams puošė
me vieni kitų tautinėmis vėliavomis.

Antrojo Pasaulinio Karo pasėkoje 
kartu netekome nepriklausomybių. 
Mus vienodai “įvertino” tiek raudo
nasis,tiek ir rudasis okupantas, duo
damas tas pačias “teises” deportuo
jamiems ar uždaromiems į koncentra
cijos stovyklas. Nedarė jokio skirtu
mo tarp mūsų ir Vakarų Sąjunginin
kai. steigdami pabėgėlių stovyklas. 
J.T.O. irgi taip pat mus užskaitė lyg 
vieną valstybę be teisės būti J.T.O.- 
jos nariais. Tuo tarpu net boloni
niams kraštams yra duodamos nepri
klausomybės, priimami J.T.O.-jos 
jos nariais, o Pabaltijo kraštų nenori 
net pasiskundimų girdėti. Emigraci
jos ir imigracijos įstaigos mus taip pat 
vienu vardu tebevadina.

Seka išvada: mūsų nepriklausomo

gyveninio gražus tarpvalstybinis ben- 
j dradarbiavimas mus suartino, o II-o 
Pasaulinio Karo padariniai mus su- 

I jungė.
Pabahijo valstybių tikslas yra vie- 

I nas, kad prie Baltijos krantų vėl 
I grįžtų laisvas nepriklausomas gyveni- 
i mas teisėtiems tų kraštų šeiminin- 
I kams. Siekdami bendro tikslo, grei- 
i čiau atsieksime, jei visi būsime gerai 
i organizuoti, jei dirbsime ne vieni. 
Vedami šios minties. Melbourne estų, 
latvių ir lietuvių tautinių grupių ly- 

j deriai susitarė dėl glaudaus bendra
darbiavimo. 18.8.50 estų ir lietuvių 
tautinių grupių attsovaj padare lat
vių visuomenei informacinius prane
šimus apie mūsų kultūrinę ir organi
zacinę veiklą. Estų taut, grupės vardu 
kalbėjo Mr. Kustav Keir, lietuvių var
du — p. L. Bal tilinas.

Rugsėjo men. 3 d. "Trys Didieji” 
(taip mes dabar Melbourne vadina

mės) turėjo ilgesnį pasitarimą. .Sutar
ta bendromis jėgomis ruošti šokių va
karus, koncertus. Svarstoma, ar nege
riau būtų, jei statytumės bendrus na
mus, Raudonojo Kryžiaus bendrą sek
ciją ir t.t. Nutarta: spalio mėn. 28 d. 
suruošti koncertą-šokių vakarą. Kon
certas — vakaras įvyks Cathedral Hall, 
Brunswick St., Fitzroy. Programą iš
pildys latvių vyrų choras, estų tauti
nių šokių grupė ir lietuvių mišrus 
choras. Po koncerto — šokiai. Gros 
estų ir lietuvių orkestrai. Veiks bufe
tas. Pradžia 7.30 vai. vak. Įeinant 
aukojama (ne mažiau 3 (trys) šilin
gai.) Visi lietuviai, latviai ir estai yra 
kviečiami dalyvauti Pabaltijo Tautų 
Koncerte-Šokių Vakare.

K. M i e l d a ž y s

Vokietijo -pasaulio pabaiso, Sovietai- tik blogi 
sąjungininkai

Prieš'porą savaičių New Yorke bu
vo susirinkę trys didieji — Acheson, 
Bevin ir Shuman, kurių bene svar
biausiu pa.sk ialbėjimų punktu buvo 
Vokietijos ateities apsprendimas. Na. 
ir kai pasiklausai tų trijų “didžiųjų” 
tiek bendrus, tiek pavienius pareiški
mus ir nutarimus, tai “net koktu 
darosi”. Štai pagrindinės tų didžhpa 
jų vyrų mintys ir nutarimų santrau
kos: Vokietijos Vakarų Respublikai 
buvo leista turėti 30.000 policininkų 
(buvo 10.000). bus duota užsienių rei
kalų ministerija, plieno gamybos nor
ma virš 11 mil. to. gi Vokietijos armi
ja nei jos tautiniams, nei v i- 
s o s Europos i it t e r e s a m s 
ne tik nepasitarnaus. bet gali net pa
kenkti. todėl Vokietijos Vakarų Res
publiką apsiėmė ginti visi trys didieji. 
Tiesa, šių klausimų sprendimuose kiek 
skirtingos nuomonės buvo J.A.V. at
stovas Acheson, kuris norėjo pradėti 
Vokietijos atginklavimą, tačiau iš 
kitų dviejų kolegų sutiko tokį kietą 
pasipriešinimą, kad jam tepavyko pa
kelti policininkų skaičių. Tų disku
sijų tęsimas perduotas Atlanto Pakto 
dalyviams. kur Vokietijos, kaip kari
nės jėgos atstatymas, prieš bolševizmą 
ir Europos gynimą sutinka dar di
desnį pasipriešinimą. nes tokie nariai 
kaip Belgija, Norvegija ir Olandija 
nei girdėti nenori, kad Vokietija galė
tų ginti Europą ar kovoti prieš bol
ševizmą. Čiurčilis savo kalbose, ku
rios šiuo metu jokios praktiškos reik
šmės neturi, siūlo įjungti vokiečius į 
Europos gynimą su 8-10 divizijų, ta
čiau vokiečių generolai iš šio plano 
tik juokiasi.

Būdinga, kad šie visi pasitarimai

vyko ir vyksta Korėjos karo metu ir, 
nežiūrint to. iš visų pareiškimų ir 
nutarimų susidaro įspūdis, kad Va
karų diplomatai tiek “didieji” tiek 
“mažieji” vis dėlto dar ir šiandien 
Vokietiją laiko pasaulio pabaisa, kai 
tuo tarpu Sovietus traktuoja tik kaip 
blogą sąjungininką, su kuriuo dar ga
lima vienaip ar kitaip susitarti. Tik 
vieni amerikiečiai, gavę pauostyti pir
mą karta bolševikinio parako Korėjo
je, prablaivėjo ir jų diplopiatai pra
dėjo imti tikrąjį kursą, nors ir labai 
iš lėto.

Mes. kurie gerai pažįstame So v. Są
jungą. Vokietiją ir visus Vakarus, 
turime išplėsti akis, kai daromi tokie 
vaikiški pareiškimai dėl Europos gy
nimo ir tikrojo pavojaus supratimo. 
Dar ir šiandien tiek didžiosios, tiek ir 
mažosios Vakarų valstybės, išskiriant 
J.A.V., vis dar baidosi Vokietijos, kai 
tuo tarpu visai nekreipia dėmesio į 
tą, kuris gręsia visai šios žemės pla
netai, atseit komunizmą. Tie patys 
“dicĮieji”, turi būti, visai nepagalvo
ja. kad bolševikai viską aukoja karo 
dievaičiui, o jei jie tą būsimą karą 
laimėtų, tai tie patys “didieji” atsi
durti] K.Z. stovyklose prie Temzės. 
Luaros ir Šv. Lauryno upės, kaip kad 
milijonai žmonių yra žuvę ir žūva prie 
Volgos.

Šiandieninėse konferencijose pir
muoju darbų tvarkos punktu turėti] 
būti klausimas, kaip įkinkyti laisvėje 
esančių tautų ūkinius, karinius ir 
mokslinius resursus, kad kaip galint 
greičiau nusikratyti šią planetą grę-; 
siančio komunizmo pavojaus. Žino
ma. jei šalia J.A.V. Korėjoje būtų! 
bent po penketą divizijų prancūzų.

★Australijos nūn. pirm. M e n- 
z i c s pradėjo didžiausią taikos 
meto rekrutavimo akciją visoms ka
riuomenės dalims papildyti. Kalbė
damas per radiją jis pareiškė: "Šiuo 
metu vyksta nepažabotas pasikėsini
mas prieš laisvę. Daugelis mūsų vyrų 
jau kovoja, gindami laisvę Korėjoje 
ii. kitur. Pasibaigus Korėjos kompani
jai, agresija gali kilti bet kur kitur. 
Tarptautinio komunizmo tamsiosios 
jėgos ne vien pranašauja bloga, bet 
yra ir aktyvios. Jos turi pasaulinius 
planus. Komunistams labai tinka, 
kad Australija būtų įsitikinus, jog 
nėra jai pavojaus, nežiūrint gręsian
čių pavojų kitur. Kiekvienas pavo
jus, kuris gręsia mūsų draugams, yra 
pavojingas ir nuims. Laisvė yra pa
saulinė vertybė. Grėsmė laisvei yra 
grėsmė visam pasauliui, ir jos gyny- 
mas turi būti pasaulio gynymas.”

. ★Pranešama, kad paskelbus plataus 
masto rekrutavimo akciją, pareiškė 
skaičius naujųjų australų pareiškė 
noro stoti į Australijos kariuomenę. 
Ryšium su tuo Federalinė Vyriausybė 
svarsto šį klausimą.

★Praėjusį trečiadienį Vakarų Su
masto rekrutavimo akciją, nemažas 
rusams, lenkams ir. čekams V. Vokieti
jos vyriausybės protestą prieš Oderio 
liniją, kaip galutiną Vokietijos-Len- 
kijos sieną. Sąjungininkų Aukštoji 
Komisija, persiųsdama notą, pabrėžė, 
kad Vokietijos sienos galutinai bu
siančios nustatytos taikos konferenci
joje.

★Po savaitės tylos, Korėjoje vėl pra
dėta UNO pajėgi] ofenzyva. Po gen. 
McArthuro atsišaukimo į Šiaurūs Ko
rėjos gynėjus, kuriams jis ultimaty- 
vine forma pareikalavo kapituliuoti, 
dabar vėl prasidėjo kieti mūšiai, bai
giant valyti P. Korėją nuo šiauriečių 
likučių. Gen. McArthuro atsišauki
mas buvo perduotas keturiomis korė
jiečių tarmėmis. Jame, be kita ko, 
sakoma: "Greitas Jūsų nugalėjimas ir 
visiškas Jūsų karinių’ pajėgų ir kari
nio potencialo sunaikinimas yra nei
švengiamas.”

★Paskutinėmis žiniamis UNO visu
mos susirinkimas 47 balsais prieš 5 
nutarė perimti visišką atsakomybę už 
visos Korėjos ateitį ir pavedė gen. 
McArthurui peržengti 38 paralelę. 
Maskvos ir Paryžiaus radijo praneši
mais jau praeitą ketvirtadienį 3 ame
rikiečių batalionai esą bandė išsikelti 
Šiaurės Korėjoje, bet buvę sunaikinti. 
Pietų Korėjos kariuomenės pajėgos 
jau prieš keletą dienų peržengė Š. 
Korėjos sieną ir rytiniu pusiasalio pa
kraščiu įžygiavo apie 80 mylių į kra
što gilumą, tačiau paskutiniu momen
tu jų žygis sulėtėjo, nes sutinkamas 
§. Korėjos kietesnis pasipriešinimas.

★Pagal kinų nacionalinės vyriausy
bes patiektus UNO įstaigoms duome
nis, sovietų armijos yra giliai įsiskver
busios į komunistų valdomos Kinijos 
kontinentą. Pagrindinė sovietų armi
jų koncentracija esanti Mandžiūrijoje 
netoli Korėjos sienos. Iš viso čia esą 
150.000 rusų kariuomenės, būtent: 
viena mechanizuota ii’ viena šarvuo
čių divizija Charbine, viena kovos di
vizija Changchune, viena median i-

belgų, olandų ir kitų, tai ir jiems gal 
plačiau prasivertų akys, tačiau tenka
tik apgailestauti, kad dauguma komu
nizmą pažįsta tik iš Stalino konstitu- 1 
ei jos. o vokiečius iš kautynių prie 
punkircheno, Liežo. Paryžiaus ir pan. 
Dėl to. žinoma, ir susidaro savotiškas 
pavojaus supratimas.

J. P. K e d y s I 
Lindfield. 2.10.50 j

zuota pėstininkų divizija Mukdene, 
trys mechanizuotos pėstininkų ir trys 
artilerijos divizijos Antunge, Chin
chow ir Shanhaikwane. Taip pat esą 
pastebėta ir sovietų aviacijos daliniai, 
kurie esą išdėstyti įvairiose Kinijos 
vietovėse. Be to, sovietų dalinių dar 
esą Peipinge, Tjcnsine, Šanchajuje ir 
kitur. Daugeliu atveju jie dėvi kinų 
kariuomenės uniformas. Panašūs da
liniai esą net Kantone ir Haniau sa
loje.

★New York Times korespandentas 
iš Seoulo praneša, kad jau pirmąją 
savaitę po to, kai raudonieji užėmė 
Seoulą, tūkstančiai nekaltų gyventojų 
buvo pasmerkta mirti greitosiomis su
darytų revoliucinių teismų. Vyrai ir 
moterys ginkluotų komunistų buvo 
gaudomi gatvėse. Sušaukus aikštėse 
minias, buvo klausiama, ar tas ir tas 
esąs liaudies priešas. Jei iš minios 
kas nors tatai patvirtindavo, tai jau 
to ir užtekdavo, kad suimtasis būtų 
sušaudomas. Tokiu būdu buvo išžu
dyta apie 3.000 Seoulo gyventojų. Va
kariečiai po Seolo išlaisvinimo rado 
kalėjimuose tūkstančius tokių suim
tųjų, o apie 20.000 buvę jau išgabenta 
į šiaurę.

★Australijos užs. reik. min. Spen
der, gindamas UNO pol. komitete 
pietų korėjiečių peržengimą per 38 
paralelę, pareiškė: "Tik logiškas Sau
gumo Tarybos birželio 27 dienos re
zoliucijos interpretavimas reikalauja, 
kad Šiaurės Korėjos armija, kuri yra 
agresorius, turi būti galutinai sunai
kinta, kaip kovojanti pajėga t.y. ji 
turi būti persekiojama ir už 38 para
lelės.” Jo nuomone, esą didelės UNO 
pajėgos, ypač aviacijos daliniai, turį 
ilgesniam laikui pasilikti Korėjoje. 
Jis pasmerkė Višinskio ir sovietų blo
ko siūlijimą, kad visos svetimos pajė
gos būtų atitrauktos iš Korėjos.

★Kaip represija prieš rusų veiksmus 
sulaikant vakariečių vilkikus į Berly
ną, britų karo policija taip pat su
laikė nemažą vilkikų, turėjusių plauk
ti į rusų valdomą Berlyno sektorių. 
Britų policija ir vokiečių inspektoriai 
patikrinę vilkių dokumentus pagal 
“rusų stilių.”

★Austrijoje buvo susektas plačiai 
išsisakojęs komunistų sąmokslas, ku
rio tikslas nuversti dabartinę Austri
jos vyriausybę. Vidaus reikalų minis
terijos kalbėtojas pareiškė, kad są
mokslas, kurį rėmė sovietai, buvo nu
matytas sutapdinti su komunistų va
dovaujamų prof, sąjungų surengtu 
generaliniu streiku. Komunistinės 
brigados buvę ginkluotos iš sovietų 
karinių sandėlių ir turėjusios užimti 
visus viešuosius Vienos pastatus ir val
dines įmones. Tačiau šis komunistų 
planas dėka vyriausybės apdairumo, 
nepavyko. Visame krašte, net ir so
vietų valdomose Austrijos srtiyse, dar
bininkai nepaklausė komunistinių agi
tatorių ir tik vienas žymesnis inciden
tas įvyko rusų valdomoje Vienos daly
je. Ten buvo riaušininkų užimtas 
centrinis paštas, bet greitai austrų po
licijos vėl išlaisvintas ir išvalytas. 
Socialistinių darbininkų grupės pa
čios atrėmė komunistus, kurie bandė 
užimti vieną geležinkelio stotį. Prie 
daugelio fabrikų tarp socialistų darbi
ninkų ir komunistų vyko kumščių 
kovos. Vienoje buvo suimta 43 agi
tatoriai.

★š autoritetingų karinių sluogsnių 
Djakartoje pranešama, kad Indone
zija pradėjo plataus masto ofenzyvą 
prieš Ambon salą, kurioje yra P. Mo- 
lukų respublikos centras. Kariuome
nės daliniai daugelyje vietų išsikėlė 
į salą, apsupdami ją sausumos, oro 
ir laivyno pajėgomis.
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Čia patiekiama' žurnalisto Keith 
"Murdoch* o straipsnio, tilpusio Mel- 

' bourno “The Herald”, ištrauką.
■ Straipsnis skirtas australams, tačiau 

' mums, kaip šio krašto gyventojams, 
pravartu su juo susipažinti’, nes ja
me paliečiama australą (sakyčiau ir 
vyriausybės) pažiūra į susidariusią 
pavojingą pasaulinę politinę situa
cija ir nurodami keliai, kuriais Aus
tralija turėtą eiti.

Jau metas plačiai ir atvirai pasakyti 
Australijai, kokios aukos reikalauja iš 
jos nūdienis laikas. Aš ne kiek nesle
piu, kad rašau ryšium su dabar vyk
stančiais min. pirm. Menzies radijo 
pranešimais. Nurodyti Australijai jos 
siekius ir kelius — min. pirmininko 
reikalas.

Laikas grasinančiai veikia, suteik
damas vis daugiau nusivylimu, ir kiek
vienam turi būti aišku, ko iš jo rei
kalauja valstybe.

Kai aš prieš keletą savaičių grįžau 
iš Amerikos ir Europos, ten patyriau, 
kad “kasdieninių rękaliuktj” laže pa
sibaigė. Iš Amerikos ir Vakarų Euro
pos politinės minties gavau įspūdį, 
jog ten šiuo metu viskas daroma, kad 
išvengus gręsiančio kataklizmo ar net 
atominio karo.

Ši doktrina gali būti išvystyta to
liau ta prasme, kaip kad Churchill 
nurodo, jog laikas einąs greičiau, nei 
spėjame su juo lenktyniauti. Chur
chill taip pat sako, kad mes turime 
vos dviejų metų laiką. Per tą. laiką 
Sovietų Sąjunga (originale visur sa
koma Rusija — L.P.) nuros reikiamą 
atominių bombų skaičių ir pasaulyje 
vyraus visomis ginklų rūšimis. Chur- 

' chill nurodo dviejų metų laiką, kaip 
neišvengiamo pavojaus terminą.

Amerikos ir Vakarų Europos vy
riausybės skaitosi su tais faktais ir 
atatinkamai koreguoja savo politiką.

Ką Amerika ir Europa gali tuo 
reikalu daryti yra jų dvasinio, po
litinio ir, ekonominio pajėgumo išda
va. 'Tuo keliu ir einama - pasiruo- 
šiama milžiniška skale, pasinaudojam 
dvasiniais ir fiziniais dviejų praėjusių 
karų patarimais.

Jei net nebūtų ir Korėjos karo. Sov. 
Sąjungos milžiniškas ginklavimasis 
turėtų mus sudominti ir priversti rim
tai pagalvoti. Esminis faktas yra tas. 
kad pasaulis dalinasi į dvi neišlaikau 
čias jokio balanso ginkluotas dalis ir 
kad Sov. Sąjunga atmetė pasiūlijimą 
nusiginkluoti, kaip tai buvo pasiūlyta 
Jungtinių Tautų — tos neginkluotos 
dvasinės pajėgos institucijos materia
lizmo amžiuje.
’ Idealizmas pasaulyje egzistuoja dau

gely fazių. Yra Jungtinių Tautų idea
lizmas, ir tūkstančių tūkstančiai žmo
nių yra pasiruošę mirti už Vakarų 
demokratinį liberalizmą. Yra komu
nizmo idealizmas už prolctarijato su- 

žavėjmią ^(ek/aitaciją). ’ I ačiau negali 
būti jokios i iii n ties, kad medžiaginė 
pajėga pavergtų idealizmą. O visgi 
praėjo tie laikau kad vyriausybės savo 
politiką vykdytų be pajėgos. , ,

Kokią gi pajėgą turi Vakarų demo
kratijos? — Jokios. Netgi D. Brita
nija ir Prancūzija.

|.A.V-bės, kurios šiandieną karo 
aukomis stengiasi sulaikyti besiver
žiantį komunizmą, nesidžiaugia savo 
nesena praeitimi. Jos neseniai lydino 
savo tankus ir patrankas, šalino karo 
laivus, išmontavo lėktuvus ir atleido 
savo karo ekspertus.

Šitaip pasielgusios, J.A.V-bos šian
dien turi gėdytis — juo labiau mes 
turime gėdytis. Bet J.A.V-bės jau 
sugrąžino savo “gynybos ekonomikos 
architektą” L. Johnson’ą ir vėl pa
šaukė generolą Marshall’!, ‘kad jis 
skubiu kcliii organizuotų kariuomenę 
jos pirmykščiu pajėgumu. .

Kas reikalinga pajėgų balansui}* 
Atrodo, klausimas nediskutuotinas. 
Sov. Sąjunga ttiri 175 divizijas, 4(U)()0 

'tankų 25-kiose šarvuočių divizijose, 
galingą aviaciją ir pakankamą Skai
čių naujo tipo povandeninių laivų, 
galinčiu panaikinti bei .kurį konvojų, i 
Sov. Sąjunga ginkluojasi dieną ir nak-' 
tį. Be to, Sov. Sąjunga turi atskirą 
armiją Lenkijoje ir kariuomenes vi
suose satelitiniuose kraštuose.

Tai jėgai priešpastatyti mes net ne
turime pilnų keliolikos divizijų. Mes 
turime Amerikos atominių bombų 
atsargą. Sov. Sąjunga jų daug, gali 
būti, ir neturi, bet vis dėlto turi pa
kankamą skaičių sunaikinti keletą D. 
Britanijos miestų. .’Tačiau atominė 
bomba nėra pajėgus veiksnys karui 
išvengti. Būtų neprotinga galvoti, 
kad atsakant į atominę bombą, reikia 
naudoti hidrogeno bombą.. Komu
nizmas ir Sov. Sąjunga nesusilaikys 
nekariavę, kad pastatytų jau paruo
štas komunistines .vyriausybės Prancū
zijoje, Italijoje, Belgijoje, Olandijoje 
ir net D„ Britanijoje, vien iš baimės, 
jog jos miestus sugriaus Amerikos ato
minės bombos.

Būtų puiku, jei mokslas įstengtų 
išvengti karo, tačiau būtų neišmin
tinga laukti to laiko. Beveik neabe
jotina, kad tiek amerikiečiai, tiek ir 
rusai panaudos bet kokias turimas 
bombas, jei tik karas kiltų.

l odei mes neturime pasitikėti vien 
tik atominėmis bombomis, kaip ga
rantija mūsų idealų ir šeimų saugu
mui. Tėra vienintelis atsakymas, ste
bint Sov. Sąjungos ir Azijos antago
nistiškų pajėgų augimą:— daugiau di
vizijų, daugiau visų vertybių ir pro
dukcijos. Ir tai turi būti atsiekta sku
bos keliu ir plačiu mastu..

Australijos ypatingas vaidmuo, at
sižvelgiant j jos tautinę garbę ir į jos 
tautinį vadovavimą, turi būti skubiai 
išstudijuotas ir apsvarstytas.

Vertė L. P i l i p a v i č i u s

Terminas, kada turi būti į!eik ii 
[mmi gracijos Depart a mentui.parodos 
eksponatai, .jau eina prie pabaigos. 
Kaip jau buvo rašyta, šiuos ekspona
tus per ALB-nės apylinkią valdybai 
reikia. paskubinti surinkti i k i . ši o niėn. 
20 dienos, Nereikia būti lėtiems šiame 
svarbiame reikale, o jau šiandieną 
parinkti geresniuosius rankdarbius,

Žydai niekur neturi vietos
Neseniai JAV Jewish Labor Com

mittee konferencija; priėmė rezoliu
ciją, kurioj kalbama apie “brutalią 
inkviziciją prieš 2,5 uiiliono žydų, 
f-aijčiti anapus geležines uždangos”. 
Taip pat beveik tuo pačiu metu “lu- 
‘ ^national Ladies, (hiimieut Workers 
Union” paskelbė žinią, jog ‘’žydams 
.šiandieninėj • Rusijoj gresia bėtarpiŽ- 
!;as dvasinio s luaikininio pavojus.”

Zis dalykas-pradžioj nikelė nusiste
bėjimą. b d artimeshis dalyko stebėji
mus rodo, jog. prif'šžydiška - nusista- 
Ijtnas, yra visai Suvietuos? įinanomas

momis, paskuinnaisiais metais, tarpi 
Soviet;,! s iii ik vieluotų “kosmopolitų” 
ui: trečdaliu sudarę žydai.

Kol bolševizmas dar nebuvo .tvir
tai įsigalėjęs, jis stengėsi panaudoti 
visas jėgas, kurios jam tik galėjo būti 
naudingos. tarp jų ir marksistų sto
vykloj,btivusius žydus. Taip iškopo į 
aukštas partijos ir valdžios vietas- 
Trockis, Zinovjevas, Kamenevas, Lit
vinovas, Sverdlovas ir kiti. Tuo metu 
tad ir prieš žydus jokia atvira akcija 
nebuvo varoma, net sionizmas buvo 
pakenčiamas. Jam slopinti buvo i»au-| 
dujamos tik netiesioginės priemonės — 
valymai nukrypėlių nuo * linijos”, 
palietusio ji. asmenis, o ne apskritai 
žydi ją. Taip daug žydų buvo palie
sta 1922 m. likviduojant socialrevųliii-j 
cionierius. 1931 ri. nuteisiant menše- 
>ik‘s ir 193G-38 m. Maskvos bylose 
prieš “nukrypėlius.” Bet čia. bent 
o icialiai. jokio vaidmens nevaidino 
kilme, o b u ve teisiami kaip nukrypę 
nuo “tikrojo” marksizmo mokslo, 
nors, žydit nuomone, faktiškai bol
ševikai tuo siekė ir sunaikinti ryškės-1 
nius žydų tautinių apsiracijų reiškė-1 
jus. Tačiau viešai įvairių žydų orga-1 
niracijų veikla nebuvo paliesta, net gi 
demonstratyvia Birobidžano politikai 
Sovietai norėjo parodyti, kad jie kibai | 
gerbia ir remiu paskirų tautų pastan
gas išlaikyti savo tautines bendruo
menes bei tautinį charakterį, ir tuo I 
pavaryti propogandą ypaš prieš JAV, 
kur esą daug rasinės netolerancijos.

Bet dalykai staiga pakrypo visai 
kita kryptimi, kai įsikūrė nepriklau
soma Izraelio valstybė. Su jos įsikū
rimu Rusijos žydams atsirado grynai

L-to prahesimės J 
siuvinius, audinius ir kita, juos'Įteiktity 

‘savą apylinkes i&Įdybąi, nes ši parodai 
yra labui spurdi lietuviškajai 
zentacijdi. Reikia tikėli,. kad.Ąie tau- 
(iečiai, kurie turi tinkamą pagodai 
tksponatą, tikrai greitai ir noriai'i 
Įteiks nurodytu būdu lietuviškajam.':!į| 
parodos skyriui, kurį globoja ir jam Įd 
vadovauja da.il. B i s t r i c k a s. T 

tąutims tikslas, susidarė ryškesni 
l iuožai, išskirianti .juos iš visos Sovie
tų gyvpntojii mases, davė jiems naujų 
hnp:,lsų įvairioms pąątangcmš. Bet 

tiGreit pripažinę Izraelio val- 
Sovietai tačiau tuojau uždrau

dė s iš Rusijos išvykti. O tasai 
tlrau-iinuis netruliūs buvo išplėstos ir 
į :. . ■ s kraštus. Nuo 1948 m. 
nabai.-"- Kremlius pradėjo uždarinėti 
ir žydit spaudos leidyklas bei laikra- 
Uirs. >ai pagrįsdamas ’‘grėsmingais 
i;i:rž'-/ziškai-žydiško nacionalizmo pa- 
sh'ėiŠkįnmis.’’

Tai buvo formulė, pagal kurią bu
vo galima imtis ir tolimesnių prieš 
•Kuiziną žygių. 1949 m. prasidėjo 
i:n griežtesne persekiojimų banga. 
B'iiro išvarytos* iš Sovietų JAV žydų 
organizacijos, pradėta varžyti tiky
binė žydų praktika, .suimti vadovau
jantieji žydų asmenys ir uždarytos 
žydų organizacijos, nė Maskvos žydų 
“Antifašistinio Komiteto” neišski
riant, o kartu pradedant ir žydų de
portacijas į Rytus. Visa tai buvo 
daroma kovos sn “be tėvynes kosmo
politais” vardu.

Kad žydus galima būtų išskirti, iš
leista-. net potvarkis, jog cloknmen- 
uuse šalia, prisiimtų rusiškų vardų 

l itų įrašyti turėtieji žydiški vardai, 
ko aukščiau nebuvo daroma.

Kosmopolitizmu apkaltinimas So- 
vit->tih; yra jau labai sunkus kaltini
mas. nes, “Pravdos” s.m. balandžio 
18 d. aptarimu, tai “imperialistinės 
reakcijos ginklas jos ekspansiniams 
tikslams siekti.’.’ Dėl to sionistai toje 
pat “Pravdoje” vadinami “žmonijos 
atmata, profesionalais išdavikais, šni
pais ir trockininkais. ” Ir šį apkalti
nimą seko jau kolektyvine bausmė — 
masinės žydų deportacijos iš Ukrai
nos, Rytų Galicijos, Bukovinos. Besa
rabijos ir Baltijos valstybių į Biro- 
bidžano sritį Azijoje. 1924 m. čia. 
buvo įkurta autonominė žydų sritis, 
kuriai tvarkyti ir JAV žydai sudėjo 
dideles sumas. Bet šiuo metu buvusi 
autonominė žydų sritis jau paversta 
visai kuo kitu — tai baudžiamoji ko
lonija, kur sutelkiami “be tėvynės 
kosmopolitai.”

“A”

P. Sirgę d a s 

tirožiuvo ir šiupeles 
legionierioi
(Tįsinys iš "M.P.’’ 87 Nr.)

Atsikvošėjęs prie persirengimo būdų, pirmiausia 
išvydau susirūpinusį bosą, kurį mes praminėm 
"Kirviu". Jis kažkokiu raudonu skysčiu tepė man 
skruostą. Skaudanti dešinioji ranka sužadino pir
mąją mintį: ar galėsiu valdyti pirštus ir rašyti. 
Inspektorius automobiliu nuvežė mane ir antrą 
likimo bendrą—estą, kuriam buvo pramušta kakta, 
j artimiausią ligoninę. ,

Rentgeno nuotrauka parodė, kad jokiu kaulo 
lūžimų nėra. Vadinas, žemsemė suteikė laimingą 
smūgį. Australai bendradarbiai juokaudami patarė 
man pirkti loterijos bilietą. Greitai grįžau į savo 
palapinę, kur manimi rūpinosi lietuviai draugai. 
Gavau tris savaites atostogų ir darbovietėje susi- 
žeidusio kompensaciją, kas sudarė maždaug 60% 
dirbančiojo atlyginimo.

Greitai ir ši fizinė žaizda užgijo ir užsimiršo. 
Užsiliko tik skruosto randas ir nuskeltas priešaki
nis dantis. Ir vėl greitai grįžau prie savo darbo ir 
prie savo draugų, h vėl ilgose meditacijose per
mąsčiau visą žmogaus dvasios būseną. Aš sekiau 
vakarykščių dienų įvairiausių gerbtinų profesijų 
atstovus, kurių tarpe buvo net tokių, kurie kadaisia 
savo tėvynėse aukštose kėdėse sėdėjo ir miniai d iri-1 

gavo. Man buvo nuostabu, bet drauge ir džiugu, 
kad jie nebijo naujos kasėjo profesijos, neaimanuo
ja dėl pūslėtų ir suskydusių rankų bei vakarais ge
liančių sąnarių. Jie kantriai perneša naująsias kli
mato sąlygas: karštąją saulę, tropinį lietų, o taip 
pat ir moskitų bei kitų įkyruolių vabzdžių spie
čius. Garbingo žmogaus sąžinė verčia iki galo tęsti 
tremtinio dalios pasirašytą sutartį ir įsipareigoji
mus.

Čia su pagarba prisimenu bosą Franką, kuris pir
momis mano, kaip griovakasio dienomis, pamatęs 
nuo laužtuvo kruvinus delnus, iškėlė iš akmeningo 
griovio ir paliepė dirbti su lengva šiupele, kol ran
kos užsigrūdys. Gražiu žodžiu minim ir bosą Piterį, 
kuris buvo visiems lygus ir teisingas. Nors jis ir 
mokėjo iš mūsų išspausti darbo maksimumą, bei 
visada buvo lygiai teisingas tiek australams, tiek 
mums atvykėliams. Kai šešiese keldavom geležines 
plokštes, girdėdavom iš jo draugišką patarimą: 
“Kelkite visi drauge, nes sutartinas veiksmas leng
vina naštą". Sąžiningus darbininkus jis visada, pa
girdavo ir jų valandinį atlyginimą pakeldavo įvai
riais atlyginimo priedais (dėl šlapumo, dėl gilumo 
ar kitų 'priežasčių). Piteriui vadovybė pavesdavo 
lik atsakomingesnius ir sudėtingesnius darbus, ku
rių kruopščiam įvykdymui daug prisidėjo ir lietu
vių grupė.

Apie 15 metų išdirbęs kanalizacijos griovy, issilai- 
kęs ten ir depresijos melais, kai skaitlingos bedarbių 
rankos maldavo laužtuvų ir šiupelių, naujasis bosas 
Clairie buvo nuims lyg tėvas, tikras širdies žmogus, 
mūsų vadinamas "best boss’’ vardu. Jis nekada 
mūsų neragino greičiau dirbti, nestūmė darbininkų 
į pavojingesnes vietas, o pats tą darbą atlikdayęj. 
Jis visur padėdavo fiziškai silpnesniems. Ne žodžiai,

bet jo elgcsy»ir veiksmai sucementavo darbo grupę 
ir skatino kiekvieną dirbantįjį sąžiningai atlikti 
jam pavestą, uždavinį, šiam mėgiamam bosui, dė
kingumo skatinami, padovanojom laikrodį su pa
dėkos užrašu nuo naujųjų australų.

Būdavo, suprantama, ir priešingų savybių bosų. 
Jų tarpe skaitytinas ir mano paminėtasis “Kirvis”. 
Jau pats šis žodis sužadina nemalonų įspūdį, pri
mindamas 6-jo forto, mokamųjų kuopų ir baudžia
mųjų grupių “kirvius.” Jų elgesys su mumis nepa
liko gražesnių įspūdžių ir švelnesnių jausmu. Kar
tais jie mums tiek įkyrėdavo, užgauliodami ir pa
šiepdami, kad tik tremties kelias, kuris buvo kietas 
ir erškėčiuotas, mus taip užgrūdino, jog mokėjome 
susilaikyti nuo neapgalvotų išsišokimų . . .

I R A U D O N Ų J Ų ŽIBINTU IR 
A R B A T OS TARNYBOJE.

Kai paimu į rankas uždegtą raudoną žibintą, pri
simenu anuometinį Diogeną su žibintu dienos švie
soje ieškojusį Atėnų miesto minioje tikrojo žmo
gaus. ..................

Dabarties prieglobsty, ar tai kaitrioji svečios ša
lies saulutė, prakaitą sunkia, ar tai tropikinis lietus 
už apikalės čiurkšlėmis varvinusi, kabindamas rau
donuosius žibintus prieš pavojingas iškastų grio
vių užtvaras norėčiau sutikti tą gerąjį žmogų, kuris 
nurodytų kelią, kur nuolat mano širdį, mintis ir 
pailsusius kaulus traukia, kur juoda duona buvo 
daug skanesnė . . .

Pilkoje šio krašto kasdienybėje, Sydnejaus gat
vėse, pelnausi baltąją duoną. Mane dabar lyg pa
liktųjų girių vilką, jau dabar kojos peni. Atrodo, 
kad jau pasakytas laužtuvo ir šiupeles draugystei 
paskutinysis — "sudiev!” (B.il.)
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6’.■, man. Atti fnicdjle
Lithuania

Ii Ims already been mentioned that 
in the course of rhe conspiracy .be
tween Germany and Soviet Russia for 
the division ot the lauds lying between 
them there was some haggling over 
Lithuania. This fact was revealed by
Stalin himself to the Lithuanian Dele
gation which was “invited” to Mos
cow early in October. 1939. to conclude 
the Mutual Assistance Pact. On that 
occasion he stated that the Germans 
•had hewi insistent on retaining Lithu
ania within their own orbit but, he 
said. “My vas otstoyali” (“We. have 
saved you”).

As transpired later on, what Stalin 
>.-.id was true. The Soviets did save 
. jo. nnia from Germany. He was. 
.. discreet enough not to add.
’ this ‘’saving” had been effected

me sole benefit of Russia. The, 
•lory of this game characterized by 
alino-*- incredible bluff and duplicity, 
intrigue and double-crossing, must I 
wait to be told in edtail by the future I 
Li storiau. Nevertheless, some idea of 
L . cards wrre stacked may be1 
: : n?d by glancing at the hand of one 
of tin* partners — Germany. The 
>take was Lithuania — a State small 
:i area and population, but of con
siderable impoitauee by virtue of its 
central geographical position at the 
crossroads between Germany and 
Russia on the one hand, and between 
Latvia, Estonia, and Finland to the 
north and Poland and Rumania to; 
the south, on the other. hi other! 
words, Lithuania occupied what may 
I e railed a pivotal point in the terri
tories for control of which the game 
was being played. Here in brief is 
the story of how Germany played her 
hand for mastery of Lithuania:—

Having invaded Poland on Septem
ber 1st, 1939, Germany made strenu
ous efforts to draw also 'Lithuania
into conflict with that country.
Germany, of course, knew quite well 
that Lithuania was still smarting
from the old and unhealed wound
which was inflicted on her by Poland’s 
treacherous seizure of her capital 
Vjliiinx in 192.0, .which she still held 
and refused to return to the lawful

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state' of Europe either politically or culturally.
European nations, and possesses o 
th dramatic vicissitudes.

inand it. the Reich would be pre
pared to render the Lithuanian Gov
ernment ail necessary aid, both in 
men and arms. At the same time, Dr. 
Kleist was ready to give a significant 
assurance, in the name of his govern-1 
ntent, that should Lithuania act as 
suggested no difficulties or complica
tions of any kind need be feared from 
the Soviet Union. During the last of 
these visits Dr. Kleist informed the 
Lithuanian envoy that von Ribben
trop had directed him to advise Lith
uania to act very quickly, and lepeat- 
ed what he said-were the actual words 

I of the Reich Foreign Minister: Li- 
I tauen muss rasch handeln, rasch mar- 
scliiercn—rasch, rasch, lasch!” (I.iih- 
uania must act promptly, march

I quickly—quick, nick, quick!)
Replying to these proposals, the 

Lithuanian Government on Septcni- 
, ber 11 th instructed their Minister in 
Berlin to inform the German Govern-1 

' rnent that Lithuania was determined 
to preserve absolute neutrality in the 

I conflict between Germany and Po- 
land.. T his was repeated on Septem
ber 16th. On .September 17th the .So- \ 
vie! Union attacked Poland and the 
Red Arms • occupied Vilnius and be
gan to approach the Lithuanian fron
tier. T his event caused the Lithua- 

i uian Government to declare, as a pre
cautionary measure for safeguarding i 
neutrality, general mobilizatioiv 
Meanwhile, German- pressure upon 

! Lithuania became even stronger. 
I This lime Herr von Ribbentrop, t-hc 
' German Foreign Minister, took the 
' matter into his own hands, and on 
September 19th the Lithuanian envoy 
was invited to see him personally. 
Herr vo»« Ribbentrop confirmed to 
the Lithuanian Minister the earlier į 
proposal made by Dr. Kleist and in- I

She is os old os most of the other 
striking history replete wi

I owner. Here was the chance for lath-1 
uania to get her own back. Poland.t 
reeling under the blows of mighty 
German panzer divisions, was in no 
position to defend Vilnius. All that 
Lithuania had to do was simply to 
march in and take it over. That was

I ■ Lit for which Lithuania was 
- sported to fall. If she did. and

vl.ed Poland, she would automati
cal ly become partner in the war of 

’ v.cicriovs Germany.” Soviet Rns-
s ciaim to Lithuania, in view of 

he -N*'!.-Aggression Pact just signed 
iv.i'i.’H Germany and Soviet Russia, 

c.mdd be out of the. question. Lithu- 
■•iiiiti would be blind not to see the 

<mble advantage of such a proposi
tion: she would get back her long-

led capital Vilnius and at the 
ame time would insure herself 

< a Ast any possible aggression from 
the Soviet Union. On these plausible 
,. ssumptians Germany proceeded to 
act.

The first open Suggestion to Lithua
nia to join Germany in common 
action against Poland was made to 
the Lithuanian Minister in Berlin, 
by Dr. Kleist of the so-called “Bureau 
von Ribbentrop”, which at that time 
was a Nazi Party department eontrol
ling foreign affairs. Dr. Kleist paid 
three visits to the Lithuanian Lega
tion between September 8th ami 14th. 
1939.. During these visits Dr. Kleist 
let the Lithuanian envoy know that 
he was acting on instructions from 

i Herr von Ribbentrop, the German 
Foreign Minister. His message was 

i that Lithuania should immediately 
attack Poland by marching into Vil
nius, which Poland, now fully engaged 
with Germany, was in no position to 
defend. Simultaneously. Dr. Kleist
L td i»-ed that should the situation de

sisted on speedy action. On Septem
ber 21 st,tbe^Liyrttaiwinsenyoy receiv
ed an iirgeilt inviting him to 
some inimedfat^ly to ?thc'headquarters 
of the German Army, at. that time at 
ZoptjptJ near Danzig, where he was 
again received by Herr von Ribben
trop. During this visit Herr von Rib
bentrop declared to the Lithuanian 
Minister that the military operations 
(of Germany and the Soviet 1 nion 
against Poland) had created a new 
situation and had "brought about re
adjustment of the balance of power 
in that part of Europe”, which, in 
plain language, meant that there was 
some plunder to be divided. And, 
indeed, von Ribbentrop abruptly de
clared that Lithuania was now in 
Germany’s “zone of influence.” 
Wouldn’t Mr. Urbsys, the Lithuanian 
Minister lor Foreign Affairs, be good 
enough, therefore, to come to Berlin 
to discuss this newly-created situation.' 
He also added that further negotia
tions between Germany and the So
viet Union were shortly to be opened 
and volunteered a promise that Ger
many would induce the Soviet Gov
ernment to withdraw her troops Irom 
Vilnius territory, which would then 
pass to Lithuania.

1 he Lithuanian Cabinet, laced 
with this new situation, had one aim 
in view — to safeguard the indepen
dence of the country against the now 
plainly evident designs of Germany as 
well as against those ot the Soviet 
Union. Accordingly, the Lithuanian 
Government was determined on its 
own part to avoid any action which 
might have served as a convenient 
pretext lor German-Soviet bargaining 
at the expense of Lithuania. Having 
thus found itself placed, at it were, 
between the Soviet hammer and the 
German anvil, the Lithuanian Gov
ernment felt that the only hope, how
ever slender, of safeguarding the 
country’s independence, lay in the 
maintenance of loyal and scrupulous 
neutrality. Therefore the decision in 
favour of continuation of strict neu
trality was reaffirmed and Mr. Urbšy s, 
the Lithuanian Foreign Minister, per
sonally notified to that effect the Ger
man .Minister in Kaunsas.

(7/> be continued.)

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

senger’s horse running away, leaving 
. the rider stranded and the papers lost 
beyond recovery.”

An even more desperate notice 
from the editor: “It is no use to honey 

| the matter — payments must be made 
at least once a quarter, or else 1 shall 

| run down to heel. Everyone says how 
well the paper is getting on, when the 
fact is that I have not enough money 
to buy myself a shirt or a pair ol 
breeches. My wife is now actively en
gaged in turning ’an old pair wrong 
side out. Come, come, pay up friends. 
Keep peace in the family arui enable 
me to wear imy• breechesIput/V T he 
Editor.” 1 j4 . * .

x* N
.(ltnmi^fi/1 ldc.-1-rfp/js ’ih^flAl on 

Lord Howe Island not one person 
Ifttf^ever^Wcw .gJuXed 4he^./yLord 
Howe ‘Island has* been settled lor 
more thau, a;|uu4dtiejl und.dur- 
ing that time/only one person' has 
beeic imprisoj/ed therc^nd-.that was 
before Imilr.' ' A bad
charactcUęKscrtccL from a whale boat, 
landed on the idlind and refused to 
work. wai cTįined to,a tree but 
escapes to the bush ambthteattafAl to 
bunt down every notSb ami hbnron 
the island. This caused great con 
sternation and buildings were sin I 
rounded by casks of water and a 
watch kept day and niglu. When the 
desperado was ^captured the inhabi
tants made sure Re would not escape 
again. Theybplaged him in a large 
cask with a ttapjdoor cut in one end 
for the admission of small eating and 
drinking vessel^. The cask allowed 
the desperado only two positions, 
cither lying down or standing up. 
Even when a boat appeared months 
later he was not allowed to leave his | 
t ask, but was shipped to Sydney in it. I 
Only then did Lord Howe breathe!

A horse worked for TG years on a 
lighthouse and never saw. another 
horse, njojuflgue fjljni<L/N.S.W.

* *- . r
In a ciiirtese geographical work, 

published in China in 1890, Austra
lia is described as “a place of gold, 
larrikins, and other useful products 
are discovered. The population 
speaks a compound of English and 
American, and are fond of saying ’my 
oath’. The favourite diet is mutton 
with sage ami onions.”

♦ * *
The strangest newspaper ever pub

lished in Australia, and for that mat
ter, perhaps in the whole world, may 
be seen at the Queensland Historical 
Society’s rooms, Newstead, Brisbane, 
ft is a copy of the now defunct 
"Etheridge Courier” of Nth. Queens 
land. Dated October 21, 1875. it is 
printed on a, large calico handker
chief. At iltat ihne there was a shot 
tage of paper. T he resoutcelul editor 
bought hundreds of handkerchiefs 
from the local store and on these 
printed his newspaper — or should 
one siy "newshandterchief”? The 
copy in the possession of the Histo
rical Society Is now' the only one in 
existence.

t * * *
The term "Larrikin” is purely Aus 

Italian, fl first origniated in a Mel
bourne Police Court. An Irish police 
officer, whep aajtcd by the magistrate 
on what cjjiirge sonjfcįyouth had been 
arrested, reppcdZi£ a/broad brogue 
they had been "kiniKin" — meaning 
larking. /

★ ★
Difficulties ol pioneer printers in 

Australia may-be gleaned from the 
following notice: “To Subscribers: > 
Last week’s papers did not leave town 
until Wednesday owing to the mes

I and cost only £160. It was shown 
in every tin-shed picture show in 

| Australia- and made a fortune for its 
I producer. In 1907, one year later, 
1 the same producer anticipated the 

' talkies”. He successfully adapted 
Į sound synchronisation to his 5,00-foot 
• musical romance “The Lost Chord.” 
From this studio came the world’s 
first mystAy thriller of the screen — 
“T he Mystery of the Hansom Cab.”

★ ★ ★

The Miracle Man of Warwick 
(Queensland) is totally blind. One 
of Australia’s leading cattle judges 
and stock breeders he can tell the 
finer points'of cattle simply by run
ning his hands over them. His sense 
of touch enables him to tell at once 
if anything is wrong with the ani- 
nfals. He can even tell the colour of 
an animal by the feel of its hair. He 
rides around his big station on horse
back and takes complete control of 
all the work to be done.

| peacefully. Since that day not. one 
j soul has broken the law.

* * *
At a race meeting at Townsville, 

North Queensland, on July 29, 1929, 
Jockey AV. I homas rode the winner 

i of every race — seven in all.
★ ★ ★

The Dingo, wild dog of Australia, 
I causes much destruction among sheep. 
I As much as £100 has been paid lor 
1 the scalp of a dingo.

★ ★ ★
Australians were so theatre-minded 

at one time that those who had not 
the price of admission stole it from 
their fellow-citizens. So bad did the 
crime wave become that the Govern
ment was forced to take drastic ac
tion. Admission in those days was 
paid in cither cash or goods — Hour, 
sugar, meat, or rum being equally ac
ceptable to the theatre proprietors.

One theatre-lover killed a fine grey- 
j hound belonging to an officer, skin
ned it and palmed off the flesh as 

I kangaroo meat which he sold at 9d. 
per pound. At that price a pound 
and a quarter of greyhound meat was 
equal to the best scat in the theatre. į

★ ★ ★

When the Bank of Van Diemen’s 
Land went into liquidation in Ho
ban in 1893 the board of directors, 
who were a spotting crowd, decided 
that the best use to which they could 
put the batik’s assets was to raffle | 
(hem. Tltcv made them into a lot-; 
tery - 3()0,0()0 tickets at £1 each. The I 
first prize was the bapk bidding itself 
and the land on which it was built.
I he second prize was a hotel owned I 
by the bank, and other prizes consist
ed of a long list of bank properties.

I ickets were fully taken up.
★ ★ ★

T he world’s first full-length feature 
film was produced in Australia in the 
backyard of a chemist’s shop. T he 
film was called “The Kelly Gang,”.

Australia is the land of long dis
tances. 20,000 miles in six years was 
covered by fan McDonald, a school
boy in Victoria, going to school each 
day on horseback.

★ ★ ★

The idea of wood-paving lor streets 
originated in Australia. T he tough
ness of Australian timber led to the 
idea and for the first time in any city 
on earth, wood paving was used in 
1851 in Hobart for the markets. 
T hirtv years later Sydney adopted the 
scheme. The timber used was blue
gum.

★ ★ ★

About fifty years ago the authorities 
of Sydney tried out an electric tram 
for the first time. After a trial of 
about two weeks the trams weie taken 
off. The authorities stated as the rea
son that the electricity affected the 
watches of the passengers!

( Tn be continued.)
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S Y D N E J U S
• Š.m. spalio men. 1 d. ALB-nės 
apylinkės valdyba buvo sušaukusi vi
suotiną Sydnėjaus ir apylinkės lietu
vių susirinkimą. Valdyba Pirminin
kas J. Vaičaitis pradžioje 
padarė išsamią apylinkės valdybos 
veiklos apžvalgą, po to, kultūros ir 
propogandos reikalams valdybos 
narys Saudargas supažindino 
susirinkusius su P.L.B-nės įstatų nuo
statais. Susirinkimo pabaigoje dipl. 
ekon. St. B a 1 t r a m i j ii n a s 
nušvietė ekonominės sekcijos veiklą, 
iškeldamas savišalpos kasos ir kredito 
bankelio reikalingumą.
® Š.m. spalio mėn. 7 d. AI.B-ųės 
Sydnėjaus apylinkės valdyba savo po
sėdyje nutarė pasveikinti Sydnjaus 
lietuvių tautinių šokių grupę, kuri 
persitvarkė gyvesnei veiklai, grupės 
globėju — vadovu pasikviesdama dail. 
B i s t r i c k ą, o šokių vadove — 
B. K i r 1 y t ę. Sydnėjaus lietu
vių tautinių šokit] grupė formaliai 
įsijungė — į ALB-nės Sydnėjaus apy
linkę, kad būtų lertgviau tvarkytis 
ūkiniai ir administraciniai. Šia pro
ga apylinkės valdyba suteikė grupei 
pašalpą £24-0-0 sumai tautinių juostų 
ir kaklaryšių įsigijimui.
• ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba š.m. spalio mėn. 15 d. 9 vai. 30 
min. ryto Camperdown bažnyčios sa
lėje kviečia visų Teatro ir Pramogų 
sekcijų narių (jau įsirašiusių ar dar 
norinčių įsirašyti į šias sekcijas) pasi
tarimą. Be to, tuo pačiu laiku ir 
toj pačioj vietoj taip pat šaukiamas 
visų ekonomistų ir dirbusių ūkinėse 
ir kooperatinėse įstaigose asmenų pa
sitarimas.
• Š.m. lapkričio mėn. 5 d. ALB-nės 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šaukia 
Sydnėjaus ir apylinkės lietuvių infor
macinį susirinkimą. Visi tautiečiai 
maloniai kviečiami juoskaitlingiau 
dalyvauti.

• ALB-nės Brisbanės Apylinkės 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja:

p. K. Stankūnui už Tautos Šventės 
minėjime gyvojo paveikslo pastatymą 
ir dainas, p. Dr. Paliečiui už paskaitą, 
p. Laukaičiui už šokius, p. Lioreneui 
už muziką, p. Kalvaičiui už lietuviškų 
plokštelių paskolinimą, ir visiems ki- 
tems, prisidėjusioms prie Tautos 
Šventės minėjimo suorganizavimo.

Ypačiai dėkojame visoms Tautie
tėms ir Tautiečiams už,malonų atsi
lankymą bei suteiktą moralinę ir 
medžiaginę paramą.

ALD Brisbanas Apyl. Valdyba.

. C A N B E R R A
• Š.m. rugsėjo mėn. 23 d. YVVC’os 
namuose įvyko ALB-nes Canberros 
apylinkės narių susirinkimas. Pagrin-

I dinis susirinkimo tikslas — valdybos 
pranešimas, kad remiantis ALB-nės 
L. O. Komiteto Sydnėjuje instr ūkei j b- 

j mis nuo šios dienos skyrius vadinsis 
I ALB-nės Canberros apylinke. Po in
strukcijų skaitymo, didesnes diskusi- 

i jas sukėlė valdybos atsistatydinimo 
klausimas, tačiau pagaliau susirinki
mas paliko senąją iki jos kadencijas 

I galo.
$ Tuoj po susirinkimo įvyko tradi
cinė Canberros lietuvių kavutė, o jau 

'spalių mėn. 1 dieną kalnuose prie 
Cotter River buvo suruošta lietuvių 
gegužinė — alutis. įdomu, kad į ge- 

I gužinę mūsų tautiečiai susivažiava 
daugumoje jau nuosavomis mašino
mis, paimant ir tuos, kurie jų dar 
neturi.
© Spalio mėn. 2 <1. YMC’os karna
valo metu Manikos stadione, kuriame 
dalyvavo apie 3.000 žiūrovų, Canber
ros lietuvių krepšinio komanda laimė
jo parodomąsias rungtynes prieš 
YMC’os rinktinę rezultatu 59:27 
(29:9). “The Canberra Times“, ap- 

i rašydamas rungtynes, pareiškė, kad 
I lietuvių krepšininkai toliau tęsia savo 
laimėjimų rekordą.
• Spalio mėn. pabaigoje Canberroje 
Emigracijos Departamentas organi
zuoja Bathursto operas “La Tosca” 
pastatymą“ bei Canberroje gyvenan
čių dailininkų — Mikševičiaus, Šal
kausko, Šimkūno ir latvių dailininko 
Zuster’s kūriniu paroda.

I ------------------------ : -----------

KĄ DABAR SKAITO JAUNIMAS 
LIETUVOJE

| {Ruso J. Cicėnas Argentinos “Laike”) 
Prieš keletą dienų kaimynas (vietos 

lietuvis) parodė iš tėvynės gautą lai-
I šką. T autietė P. (vienos provincijos 
I gimnazijos mokinė), paminėjusi, kaip 
I gyvenama, rašo apie kultūrinius rei- 
• kalus:
i “Knygų dabar tai labai daug 

spausdina, bet ne visuomet gauni. 
Vilniun toli, o vežant kai kada 
pakeliui išperka, visi 
gi nori. O aš, kaip ir mano drau
gės, mėgstam knygas. Lavinarnės, 
nes laisvės laikai, sekame gyveni
mą: “ei, narsiau, narsiau .'. .” Da
bar liaudies vaikai patys savo gyve
nimą tvarko, o ypač jaunimas: “ei, 
žaibai jauni . . .’’
Perskaičiau tą laišką ir — įsivariau 

galvosūkį: kur ir kieno tie cituojamų

eilėraščių posmai bus sukurti ? Kan- f 
triai bevartant atsivežtines ir čia su
rankiotas kultūrines atsargas, paaiškė
jo. Tai juk Petro Vaičiūno ir Salomė
jos Neries senosios kūrybos pavyz
džiai. Pilnai jie skamba šitaip:

Ei, narsiau, narsiau, drąsi vyrija—
'Lik kovoj širdis linksmai atgyja!

(P. Vaičiūnas)
Ei, žaibai jauni, nušvieskit 
Kelią lig pilies —
Kraujo marios, keršto marios 
Kraugerius užlies.

(S. Neris)
Suprantami pagaliau ir šie laiško 

žodžiai: “pakeliui išperka“. Mat, kaip 
jau pernai Vilniaus komunistų "Tie
sa” skundėsi, provincijon siunčiamų 
knygų siuntos “užsimeta, retkarčiais 
visiškai dingsta." Tos pat "Tiesos" 
žodžiais, pakeliui į Švenčionis dingo 
‘Agitatoriui į pagelbą” siunta, o Pa
nevėžio nesiekė Guzcvieiaus (pirmojo 
bolševikmečio NKVD viršininko) ro-1 
mano "Kalvio Ignato teisybė” (siustą . 
600 egz.).

Čia pat priciurtina, kad šių metu 
pradžioje J. Karosas (antrąsyk Krem
liaus žvėriažmogiams Lietuvon įsiver
žus, išsyk buvo NKVD viršininkas 
Vilniaus kraštui, o dabar Stalino 
"auklė“ literatūros ir teatro reika-. 
kims) per Vilniaus radiją pasigyrė, 
kad “kolchdzninkai prašo p a t a i- j 
syti senuosius rašytojus ir išleisti 
pigia laida.” Jis tatai supranta kaip ! 
kolchozininkų gerbūvio ženklą, mat, 
“gerai gyvena ir nori šviestis." J. Ka
rosas pritaria Žemaitės, Putino, Vaiž
ganto ir Maironio kai kurių raštų 
"korektūrai”. Gal būt, bolševikai 
akių neturi muilinimui ir išdrįs išlei
sti anų autorių kūrybos pavyzdžių, 
bet ar jie pajėgs nutildyti tų pačių 
rašytojų ir poetų, kaip ir seniau, vargo 
ir kovos metu gyvas šias mintis:

Ir tu, mano gimtas žaliuojantis 
kaime,

Skambėjęs dainų šimtastygiais 
aidais,

Keliesi su rūpesčiu, guodies su 
baime,

Kaip įnamis tėviškės kloniais ba
sinis.

Žiauri ir pikta raudonspalvė liep-
sna

Išdegino tavo laukus ir gėlynus. 
(Putinas) 

Gana lietuviškos kantrybės! 
Ginkluota kelsis, Lietuva! 
Dienelė laukia ne lengva, 
Bet gelbės dangiškos galybės, 
Ir paskutinė bus kova!

(Maironis) 
“Ei. Lietuvos pilieti! Kas esi, vis-
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INDEPENDENT TEATRE, Į
269 MILLER STREET, NORTH SYDNEY. =

= įvyks =

| KONCERTAS |
E PROGRAMOJE: =
E LITERATŪRA, DAINOS BEI ARIJOS. BALETAS. MUZIKA. = 
E DALYVAUJA: E
= LIETUVIAI RAŠYTOJAI. VILNIAUS IR KAUNO VALST. = 

TEATRO DRAMOS BEI BALETO ARTISTĖS, SOLISTAI 
į IR KT. MENININKAI. |

:< BILIETAI NUO 8 iki 4 sil.,
= bus parduodami iš anksto prieš ir po mišių prie Camperdown = 
E bažnyčios ir teatre prie įėjimo. Taip pat bilietai užsakomi laiškais, E 
= kartu prisiunčiant pinigu persiuntimo pašto kvitą šiuo adresu: = 
~ Gilandis Kazys, 5 Eden St., Crows Nest, N. S AV.f • f
= Važiuojantieji traukiniais Central stoty persėda į elektrinį, kuris = 
E eina į North Sydney stotį. Iš tos stoties išėjite į gatvę toliau 5 E 
E minutės tramvajum: TARONGA-ZOO arbo THE SPIT' ftrba B AL- s 
S MORAL. Šie tramai sustoja ties pat teatru. Tie patys tramai E 
E tinka važiuojant iš Wynyard stoties. =

LIETUVOS BIUDŽETO IŠLAIDOS

9 Lietuvos TSR valstybinio biudžeto* 
išlaidos 1950 metams numatytos 
1.352.912.000 rublių. Švietimui ir bol- 
. evikinei propagandai paskirta 467.- 
581.000 rb., socialiniam aprūpinimui 
— 57.567.000 rb.. tuo tarpu kai “val
stybės valdymo ir teismo organams iš
laikyti” net 183.124.000 rublių.

Iš valstybinių įmonių ir įstaigų apy
vartos mokesčio — 207 mil. rb., žemės 
ūkio mokesčio — 37 mil. rb., gyventojų 
pajamų mokesčio — 62 mil. rb.. vien
gungių. bevaikių šeimų ir niažašeimi- 
nių mokesčio — 46.3 mil. rb., valstybi
nėm paskolom — 76.44 mil. rb., iš
baigiamų naikinti Lietuvos miškų — 
14 mil. rb.. ir pan.

© Čia bendrais bruožais aptarėme da
bartini Lietuvos biudžetą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas, ir LTSR kai ku
rias ūkinio gyvenimo sritis. Reikia 
pastebėti, kad be šio LTSR biudžeto 
Lietuva dar turi kitą — Visasąjunginį 
biudžetą. į kurį suplaukia daugelis la
bai svarbių, krašto pajamų (susisieki
mo — gelež. pajamos, muitai, akcizai 
ir kt). Visos šios lėšos tenka jau nebe 
Lietuvos TSR-ni. o Maskvai, kuri jas 
naudoja Raudonosios armijos, NKVD 
ir pan. reikalams., Iš jų aprūpinamas 
ir milžiniškas TSRS apginklavimas, 
kuris šiaip jau LTSR biudžete nėra 
netgi numatytas.

Lietuvos biudžetas tad yra labai 
išaugęs. Savaime suprantama, kad. jo 
milžiniškas išlaidas turi padengti Lie
tuvos žmones — darbininkai ir kolelio- 
zininkai. kurie labai menkai teatlygi
nami ir teaprūpinami. kad TSRS va
dovai galėtų lėbauti ir paskui save 
vilkti milžinišką karo mašiną, kuri 
skirta pasaulinės revoliucijos įvykdy
mui. E.

PAD E K A
Sydnėjaus Lietuvių Tautinių Šokių 

Grupė giliai dėkinga ALB-nės Syd
nėjaus Apylinkės Valdybai už suteik
tą paramą ir galimumą įsigyti tauti
nių juostų ir kaklaraiščių.

TSG — pės Vadovybė

tiek kaimynai tave pravardžiuoja kie ( ę j 
tasprandžiu užsispyrėliu. Tai būk j o in 
pasiryžėlis. Brangus daiktas nepigus. alsį|iCpti scl

★Esu 28 metų amžiais, nevedęs. 
Vedybų tikslę iešKap lietuvaitės, kuri 
norėtų susiraihwti. ĮFota būtinai, ku
rią reikalaujantVrąaįpsiti^z

Rašyti “Mūsų Pastogės” adresu, 
prašant perduoti Mykolui.

★Mykolas hS 1 a b š y s, gyv. C a s a 
C u \a 1 \lc .da, V ex'\ c r u z

61>d>\ BXg»AĄt, C o-

Pirkis laisvę, nepriklausomybę metais 
ir visu širdies ir kišenės turtu. Gal 
bus dar sunkiau. Ir vis dėlto tai ne
reikš, jog nesulauksi palengvėjimo. 
Jei lauksi, sulauksi. Žinoma, ne su
dėjęs rankas.“

(Vaižgantas)
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^skubiai 
us a\n»nis: Birutę, 
jr. Garolį, av. kap. 

Sclioką ir žinonąT^Vfajįi Motiekaitį, 
buv. Kfiuno operos daimralavinskie- 
nę ir buv. Kauno apskr. virš. Morą.

I *1950.10.14 23 vai. Milsons Pt. 
! Ennis St. 12-14 salėje šaukiamas S.L.S.
1 Klubo visuotinas narių susirinkimas.

Svarbiausias dienotvarkės puktas — 
valdybos perrinkimas.

| Paskelbtu laiku nesusirinkus reika
laujamam narių skaičiui, už dviejų 

| valandų įvykstąs susirinkimas skaito- 
Imaš teisėtu, dalyvaujant bent kokiam 
nariu skaičiui.-

S.L.S.K. Valdyba
*Kas turėtų atliekamus žemiau 

išvardintus j nume
rius — 46, 3A, b5 i/dS -yprašau pri
siųsti juos/,- inaj) ^pfiojp^nurodytu 
adresu: SfįitsiT Adomaitis, 
60 Leicester St., Carlton, Nr. 3, Vic. 
Sumokėsiu pagal pareikalavimą.

*D ė m e s ii L iy? i a i ! 
Dėl ligos p'drJiuflu C^Ionga fabrikų 
rajone prie nleiwD4 »įjipu4 Kreip
tis adresu: Z.yGi’frzevskis, c-J. McGre-

McCann St., Geelojig, Vic.Ą i gory, 26 McC

V. RIMAS 
%******>. dipl. prek.. L.R.E.S. 
tmeša-gerbsl^ijentų ir

Jnformacrfį^prbo
185 Elizabeth St, Smpt^y. City.
7 aukštas, 706 kparfmrys.
Telef.
(Jam nesant susikalbama vokiškai

‘Privati
...

PPfacsham. Sydney.
Tele£%O211

rT v |
Street, Fiat 4 |
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