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Latviai Australijoj
Pasibaigus emigracinei schemai, 

drauge baigėsi ir pirmasis latvių or
ganizacinis periodas Australijoje. 
Šiuo metu latvių 'draugijos jau veikia 
Canberroj, Sydnėjuj, Melbourne, Ade. 
laidėj, Perthe ir Brisbane]. Be to 
Melbourne veikia atsargos karių savi
šalpos organizacija “ 1) a u g u v a s 
V a n a g i ”

Bažnyčių ir parapijų tinklas orga
nizuotas taip pat.

Tačiau latviai dar iki šiol neįstengė 
įsteigti Australijos Latvių Bendruo
menės Centro, atseit, organizacijos, 
kuri centralizuotų ir planingai paskir
stytų propogandinio, šalpos ir kultū
rinio gyvenimo darbą. Dėl tos pačios 
priežasties dar nėra užmegstas nuola
tinis kontaktas su lietuvių ir estų or
ganizacijomis.

Aukščiau suminėtos latvių draugi
jos rūpinasi teatru, knygynu, sekma
dieninių mokyklų, chorų ir sporto 
klubų steigimu ir organizavimu. /

Melbourne kas savaitę skaitomos 
paskaitos, kurios yra labai populiarios 
ir vadinamos “Penktadienio Vakaro 
Susiejimais“, o Sydnėjuj — kas mėne
sį skaitoma diskusinio pobūdžio lekci
jos iš meno ir literatūros srities. Be 
to Tasmanijoj ir Sydnėjuj yra įsisteigę 
vyrų oktetai, o Melbourne-universite- 
tus baigusiems klubas.

Australijos universitetuose dirba: 
prof. E. D u n s d o r f s — Mel- 
bourno u — te (Jis yra taip pat visų 
Australijos latvių skautų-vadas), prof. 
K. A b e 1 e (poetas) — Adelai
des u — te, prof. N. R o z e n a u e r s
— Sydnėjaus u — te. Prof. P. J u r e- 
vies dirba Ev. Luth. College netoli 
Al bury.

Melbourne veikia artistų sekcija, 
vadovaujama p. E. M a r s a u s, kuris 
išpildė Radames vaidmenį Verdi 
operoj “Aida”, suvaidintoj Melbourne 
paskutinį sezoną, šioj sekcijoj dirba 
taip pat Latvijos Tautinės Operos 
artistas p. C. N i c i s, kuris .atvyko da- 
Australiją jau 1928 m. ir aktyviai da
lyvavo Sydnėjaus ir Melbourne ope
rose bei radijo koncertuose. Iš nau
jai atvykusių artistų ponios: Arone, 
E. E 1 g i t e, M. Langenfeld e, 
O. P i j o 1 e, A. Sapale, M. V i t a- 
ne, V. Žake ir ponas Ed. Petre- 
v i c s jau buvo pakviesti dainuoti per 
Australijos radiją. Tenoras' p. J. 
Franks dainavo per radiją, akom
panuojant Sydnėjaus simfoniniam or
kestrui. Tačiau mūsų žymūs meni
ninkai prof. R. M i k e 1 s o n s ir kom
pozitorius — pianistas E. Fr ei ma
li i s retai tepasirodo viešumai.

Baleto šokėjai p.p. E. E z e r g a i 1 e
— Reega, Vija Vėtra ir A. F i- 
bigs šoka skrajojančio Australijos 
baleto grupėse.

Dailininkas p. L. M e 1 c r t e su
ruošė keletą parodų Melbourne, dai
lininkai V. Linde dirba Canberroj 
o S. Kaimus ir K. B r a n t s — Mel
bourne.

Australijoj gyvena šie jaunesniosios 
kartos rašytojai: M. E g 1 i t i s, T. 
Tp m s o n s ir V. E s o t s.

Melbourne spausdinamas latvių lai
kraštis “ A u s t r a 1 i j a s L a t v i e- 
t i s ” ir moterų namų ruošos žur
nalas “L a t v i j u Z e I t e n e 
Latviškos knygos ir žurnalai- platina
mi daugelio knygų pardavėjų visoje 
Australijoje.

Stebint latvių kultūrinio gyvenimo 
apraiškas Australijoje, tektų padaryti 
išvadą, kad jis galėtų daugiau išsivy
styti ir sustiprėti ateityje, nes tam tik
slui pajėgų yra užtenkamai tiek seno
sios, tiek ir priaugančiosios kartos 
tarpe. Tačiau žinant dabartines sąly
gas, tenka paabejoti, ar daugelis iš jų

Jau beveik du metai, kaip Austra
lijos svaro verte, nesulaikomai krenta. 
Šis pinigų vertės mažėjimas verčia 
vyriausybę nuolat kelti darbininkams 
atlyginimą, ką darant prekių kainos 
toliau kyla, atseit pinigo kursas dar 
labiau krenta. Vyriausybė, ypač bu
vusioji darbo partijos valdžia, bandė 
kainų kilimą sustabdyti, nustatydama 
prekių kainas ir jas kontroliuodama. 
Tačiau šios priemonės pasirodė nėra 
efektingos, nes reguliuojamų kainų 
prekės tuoj išnykdavo iš rinkos. Ry
škiausia šitokio reguliavimo pasekmė 
— sviesto sumažėjimas rinkoje.

Paskutinę savaitę vėl paskelbta, kad 
nuo rugpiūčio mėn. pradžios bus pa
keltas Australijos darbininkų atlygini
mas 13 šit Tatai būtų rekordinis pa
kėlimas. Menzies vyriausybė dėl šio 
pakėlimo susijaudino, nes logiškai ta
da tuoj pakiltų ir prekių kainos. 
Kitaip tariant australiškasis svaras dar 
labiau atpigtų, kas reikštų infliacijos 
pavojaus padidėjimą.

Dabar sumanyta surasti kokią nors 
išeitį infliaciniams reiškiniams suma
žinti. Federalinė vyriausybė nori už-

INFLIACIJOS PAVOJUS
šachuoti numatomą darbininkų atly
ginimo pakėlimą, ir dekretiniu keliu 
pradėti reguliuoti pirmos svarbos pre
kių kainas. Kad šito pasiektų, vy
riausybė yra užsimojusi pradėti regu
liuoti ir pramonės gamybą, atseit lei
sti dirbti tik pirmos svarbos pramo
nei, o taip pat ir darbininkams valdi
niu būdu nurodinėti darbo pasirin
kimą. Tokis įstatynas, suprantama, 
paliesti] darbininkų, o kartais ir darb
davių individualines laisves, kas būna 
paprastai tik kraštui atsidūrus karo 
padėty.

lokiam vyriausybės užsimojimui 
priešinasi Australijos darbininkų uni
jos ir opozicinė darbo partija, kurios 
lyderis D r. Eva 11 paskutinėmis dieno
mis pareiškė, kad min. pirm. Menzies 
užsimojimai taikos metu įvesti karinę 
ūkio padėtį neturėsianti krašto prita
rimo. ' Jo pavaduotojo Calwell nuo
mone, darbininkų atlyginimas dide- 
siąs ir toliau. Jis š.m. pabaigoje pa
sieksiąs 10 svarų į savaitę, o kitų metų 
pabaigoje net 11 svarų.

Mums, tremtiniams, suprantama, 
nebūtų malonus darbo reguliavimo 
įstatymo paskelbimas.

Korėja — vis
Korėjos paliaubų ir vėlesnės visiškos 

taikos derybos rimtai grąso nutrūkti. 
Praeitos savaites pradžioje jos vėl bu
vo pradėtos, nes komunistai sutiko su 
sąjungininkų reikalavimu — neutrali
zuoti Kaesongą ir įsileisti užsienio 
korespondentus. Tačiau nežiūrint 
to, derybos neina sklandžiai ir mū
šiai Korėjoje vyksta toliau. Praeitą 
šeštadienį sąjungininkų delegacija 
dėl potvynių negalėjo nuvykti dery
boms į Kaesongą, tačiau jų tarpe rei
škiama gana pesimistinių nuotaikų, 
kad susitarti nepavyks. Mat, komu
nistai svarbiausiu susitarimo punktu 
stato gana drastišką reikalavimą. — vi
sas svetimas pajėgas tuojau atitraukti 
iš Korėjos. Taigi tuo atveju reikėtų 
išsikraustyti ir UNO pajėgoms, ta
čiau kokia gi garantija liks, kad ko-

„Proletarui“ linksminosi..
Paskutinėmis savaitėmis Kremliuje 

buvo atšvęsta vienintelės Stalino duk
ters Svetlanos vestuvės. Puola tęsėsi 
dvi savaites ir kainavo apie 100.0001 
svarų sterlingi]. Tatai buvusi puoš
niausia ir iškilmingiausia puota Rusi
joj po caro laikų. Svečiai valgę iš 
auksinių caro lėkščių. Ružavas Kry
mo ’ šampanas ir saldžios Armėnijos 
degtinės tekėjusios upeliais . . .

Didžiojo Sovietų Teatro balerinos 
linksminusios svečius kabaretiniais 
numeriais per visą puotos laiką.

Jaunoji Svetlana vilkėjusi sidabro 
apsiaustu, padengtu spalvotais bran
gakmeniais ir auksu.

Svetlana ištekėjo už Raud. Armijos 
pulkininko Koganovičiaus, žymaus 
Politbiflro veikėjo ir Stalino seno 
draugo Koganovičiaus sūnaus. Šiuo 
metu, kaip praneša sovietų telegrafų 
agentūra Tass, jaunieji praleidžia me
daus mėnesį, keliaudami po Rytų 
Europos satelitines valstybes. Reikia 
manyti, kad šiedu žinomųjų sovieti- 
nių budelių vaikai aplankys ir Lie
tuvą.

galės atsidėti vien tiktai kultūriniam 
ir meniniam darbui. Tikriausiai 
daugumas bus priversti, kaip ir iki 
šiol, dirbti kasdieninį ne iš savo sri
ties darbą, o menui atsiduoti tik at
liekamu laiku.

A . Zarins

dar dėmesio centras
munistąi vėl nepradės puolimo ir šiuo 
kartu jau sėkmingesnio? . . .

Paskutinėmis dienomis amerikiečių 
vyr. štabas Korėjoje baiminasi, kad 
šias derybas išnaudoję komunistai 
savo naudai ir sukoncentravę masinius 
kariuomenės junginius naujam puoli
mui. UNO pajėgų viršininkas gen. 
Ridgway vėl davęs įsakymą avijacijai 
bombarduoti komunistų tiekimo ke
lius. Pekino komunistų radijas kalti
na sąjungininkus, kad jie derybų 
metu bombardavę keliose vietose 
Mandžiūriją. Suprantama, tatai yra 
tik įprastas komunistų kaltinimas, 
bet jis yra gana būdingas: tatai rodo, 
kad ir šį kartą, komunistai ieško prie
kabių, kad galėtų ramia sąžine pra
dėti naują ofenzyvą.

ALB-NĖS SYDNĖJAUS APYLINKĖ 
DIRBA

Mūsų korespondentas, apsilankęs 
pas ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės pir
mininką p. V. Saudargą, sužinojo, kad 
valdyba artimoj ateity yra užsimojusi 
daug nuveikti kultūrinėj ir pramogų 
srity.

iŠ.m. rugpjūčio mėn. 26 d. yra šau
kiamas visuotinis Sydnėjaus ir apy
linkes lietuvių susirinkimas Camper
down parapijos salėje tuoj po lietu
vių pamaldų. Susirinkime, tarpe kiti] 
įdomių programos punktų, bus ren
kami ir atstovai i ALB-nės visuotinį 
suvažiavimą, kuris šiemet įvyks Mel
bourne.

Apylinkės Valdyba, stengdamosi 
sudaryti sąlygas Sydnėjaus tautiečių 
darnesniam bendravimui, šios žiemos 
sezono pabaigai ruošia š.m. rugpiūčio 
mėn. 19 d. 6 vai. v. Paddington Town 
Flail salėse didelį lietuvių balių. 
Baliaus programoje dalyvaus tarptau
tinio menininkų klubo artistai. At
rodo, kad tai bus pirmas panašios rū
šies lietuvių balius Sydnėjuje, kuria
me bus įdomi ir gana plati meninė 
programa.

Iki šių metų pabaigos Apylinkės 
Valdyba yra numačiusi dar visą eilę 
didelių parengimų lietuviams.

Rugsėjo Aštuntosios minėjimui 
ruošiamasi plačiu mastu. Š.m. spa
lių mėn. 28 d. yra ruošiamas didelis 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės va
karas, o gruodžio mėn. pabaigoje 
įspūdingas Naujųjų - Metų sutikimo 
balius. J S.

_ v
Savaites Zaaios

A c h e s o n o nuomonė
Amerikos užsienių reikalų ministe- 

ris Acheson sako, kad Amerika jokiu 
būdu nesutiks su komunistų siūlymu 
tuoj atitraukti visas svetimas pajėgas 
iš Korėjos. Jo nuomone, jeigu ir pa
sisektų padaryti kovui paliaubas, tai 
vistiek UNO pajėgos turi dar iki to 
laiko pasilikti Korėjoj, kol ten bus 
padaryta pastovi taika. Ankstyves- 
nioji klaida, kad pasibaigus II-jam 
pasauliniam karui buvo atitrauktos 
Amerikos karinės pajėgos iš Korėjos, 
dabar nebūsianti pakartota.
E k o n o m i n ė 
konferencija

Šio mėn. 30 d. Australijos federa
linės vyriausybės ministeris pirminin
kas Menzies šaukia krašto 
ekonominę konferenciją Canberroje. 
J ją susivažiuos visi atskiri] Australi
jos valstijų įgaliotiniai, o taip pat 
darbdavių ir darbininkų atstovai. 
Joje norima nutarti, kuriuo būdu ge
riau apsisaugoti nuo rimtai gręsiančio 
infliacijos pavojaus.
Vėl neramumai dėl 
Kašmyro

Tarp Indijos ir Pakistano vedamas 
ginčas, kam turo priklausyti Kašmyro 
provincija, paskutiniu laiku dar 
labiau paaštrėjo. Indijos min. pirm. 
Pandit Nehru įsakymu sukoncentruo
ta nemažos kariuomenės pajėgos 
Kašmyro pasieniuose, Pakistano vy
riausybė kreipėsi į UNO, prašydama 
užtarimo. Bi jomasi, kad čia gali kilti 
naminis karas, į kurį gali vėl įkišti 
savo pirštus sovietai.
Persija v e r d. a ...

Paskutinėmis dienomis Persijos naf
tos ginčo įvykiai jau nebekeliami pa
saulio spaudoje taip aliarmuojančio
mis antraštėmis. Tačiau pats ginčas 
dar nėra pasibaigęs ir tokis pats aš
trus, koks jis buvo savo pradžioje. 
Kai atvyko į Persiją prez. Trumano 
įgaliotinis Hariman, Persijos viduje 
kilo rimtų neramumų. Komunistų 
partija sukėlė juos. Teherane ir ki
tuose didesniuose Persijos miestuose. 
Vyriausybės policija ir kariuomenė 
turėjo išleisti tankus ir panaudoti 
ginklus, kad tuos neramumus sustab
dytų. Yra keliolika užmuštų ir kelios 
dešimtys sužeistų. Prez. Trumano 
įgaliotinis Harriman tegali savo misi
ją vykdyti cik stiprios policijos sargy
bos saugomas. Persijos ministeris 
pirmininkas tuo tarpu serga ir guli 
lovoje. Jo pareiškimu, prez. Truma
no įgaliotinis atvyko į Persiją, pervė 
lai, nes nacionalizacijos įstatymas jau 
esąs negalimas pakeisti.

ką galvoja šiuo metu D. Britanijos 
vyriausybė, sunku pasakyti. Užsienio 
spaudos pranešimu, ji koncentruoja 
Sueso kanalo zonoje gausias parašiuti
ninkų mases ir ruošiasi kažkokioms 
staigmenoms.

Amerikos užsienių reikalų ministe
rija skelbia aliarmuojančias žinias, 
kad Sov. Sąjunga šiauriniuose Persijos 
pasieniusose koncentruoja dideles 
kariuomenes mases, kurios esančios 
rengiamos eventualiam Persijos puo
limui ir jos visiškai okupacijai.
Li e tuviai Korėjoj

Viename Mandžiūrijos kiniečių 
laikraštyje pasirodė žinia, kurioje 
aprašoma tarptautinio sovietinio kari
nio štabo įsisteigimas Mukdene. Tai 
esanti internacionalinė kariškių or-ja, 
vadovaujama maršalo Kurenkofo, 
gen. Berevyjenko ir ges. Peng Teh- 
huąi. Šią armiją sudarą kiniečiai, 
korėjiečiai, mongolai, japonai, lenkai, 
vengrai, čekai lietuviai, latviai ir estai. 
Šios armijos uždaviniu esą sėkmingai 
užbaigti Korėjos “aferą“, apginti 
Mandžiūriją ir reikalui esant, “susi
tvarkyti” su Japonija.
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Negrokim pirmuoju smuiku
Prasidėjus Amerikoj svetimšalių 

verbavimui į U.S.A, kariuomenę, pa
saulio lietuvių spaudoje pasirodė daug 
diskusinio pobūdžio straipsnių, ku
riuose įrodinėjama to reikalo svari;;:, 
reikšmė ir nauda tiek tremtiniams, 
tiek ir visai lietuvių tautai bei būsi
mai Nepr. Lietuvai; kiti gi — oponen
tai paduoda visai priešingus argumen
tus, tvirtindami, kad nėra reikalo be 
kompromisų “kišti pirštus tarp durų 
ir degioti žvakeles svetimoje bažny
čioje”.

■Štai, Vokietijos savaitraštis “Trem
tis” įdėjo vieno lietuvio, kovojusio po 
anglų vėliava, atvirą laišką:

Man teko Tremtyje skaityti apie 
amerikiečių senatoriaus Johnson iš
keltą mintį svetimšalių legiono rei
kalu.

Aš esu Vilniaus krašto lietuvis. 
Praeito karo metu tarnavau gen. An
derseno korpuse. Jums jau, tur būt, 
teko girdėti, kaip buvo pasielgta 
anglų su tais kariais, kurie po Brita
nijos vėliava kovojo? Karo metais 
lenkų daliniai buvo metami į tas 
fronto linijas, kur buvo pareikalau- 
jafna daug kraujo ir daug aukų.

Kai gen. Anderseno daliniai patyrė 
apie netikėtą gen. Sikorskio mirtį, 
tuojau Italijoj lenkų karių tarpe kilo 
nerimas. Tuojau tūkstančiai lenkų 
karių buvo uždaryti į belaisvių sto
vyklas, iš kurių visi jie grįžo Lenkijon.

Aš buvau tris kartus sužeistas. Jo
kios pensijos negaunu, kadangi esu 
svetimšalis. Šiandien esu nebereika
lingas, nors karo metais kraują, liejau 
dėl britų karūnos.

Tas pats būtų, jei dabar sudarytų 
kokį legioną. Aš tarp anglų ir ame
rikiečių nematau jokio skirtumo.

Amerikos laikraštyje "Dirvoje” ra
šoma:

“Lietuviškoji visuomenė abejinga 
dėl dabartinės Amerikos padėties; 
kad, girdi, mes, lietuviai, dar nepa
rodę, 'kaip mokame kariauti, o jau 
norime turėti lygias teises su ameri
konais kariais; kad avansu norime tu
rėti garantijas, jog bus atstatyta ne
priklausoma Lietuva ir tt.

Iš savo pusės p. Skudzinskas pataria 
nelaukti įkūrimo jokio svetimšalių 
legiono arba lietuviško dalinio, bet 
ragina tuojau, rytoj, nueiti į U.S. ar
miją ir jos eilėse kariauti dėl viso pa
saulio, kartu ir Lietuvos laisvės.

Taip, idealesnių minčių ir nerei
kia. P. Skudzinskas galvoja taip, 
kaip ir reikia galvoti nesugadintam 
patriotui — idealistui.

Ir, iš tikrųjų, jeigu politiką vairuo
jantieji vyrai 1944-45 m. būtų lygiai 
t \ t \ \ ’ ’
tai po Vokietijos kapituliacijos, 1945

m. vasarą mes visi jau būtume sugrįžę 
į laisvą Lietuvą. Tuomet tūkstančiai 
mūsų tautiečių ir partizanų būtų likę 
neišžudyta bei neištremta į Sibirą. 
Taip pat tūkstančiai apiplėštų‘trem
tinių nesibagtytų po pasaulį. Tuomet 
ir amerikiečių šarvuočių armijos va
das gen. Paton vien tik už išsireiškimą 
vokiečių žurnalistams, kad jo kelio
nės galutinas galas esąs sustoti prie 
Maskvos, po poros dienų nebūtų

LIETUVIAI KITUR
©Vokietijoje mirė Lietuvos kariuo- ©Amerikoje atsikūrusi Lietuvių 

menės pulkininkas A. Uspenskis, ke- Rašytojų draugija yra numačiusi lite
liuose laikraščiuose daug rašęs atsimi- -atūrines premijas už geriausius kūri- 
nimų iš Lietuvos nepriklausomybės ;ius. Pereitais metais išleistam ge- 
laikų. riausiam lietuviškam kūriniui premi-

©Dr. K. Matulaitis ir D. Z. Ivinskis uoti numatyta 500 dolerių. Premi- 
ai paskirti komisija: St. Stantvaras, 

A. Rimydis, Stp. Zobarskas, P. Jurkus 
r Pr. Naujokaitis, premiją paskyrė A. 
Vaičiulaičiui už jo “Italijos vaizdus” 
ir tuo pačiu už jo beletristinę kūrybą.

1 Tokiu pagrindu premijos paskyri
mas sukėlė daug ginčų, nes premija 
gali tekti kviekvienais metais vis tam 
pačiam autoriui, jei tik jis ką išleistų. 
Ginčas išsiplėtę, kai paaiškėjo, jog 
vienas komisijos nariu, p. Rimydis, 
su tokiu sprendimu nesutiko ir viešai 
paskelbė savo nuomonę.

©Švaistui sukako.60 metų. Juozas 
Bąlčiūnas-Švaistas, gimė Rokiškyje 
1891 m. kovo 18 d. Karininkas, “Ka
rio” redaktorius, kariuomenės Spau
dos ir Švietimo skyriaus vedėjas, vi
sada rado laiko šalia to ir beletristi
koje reikštis. Jau Lietuvoje buvo pa
rašęs “Šilkinė suknelė” “Naujau gyve
nimai!”, “Meilės vardu”, monografiją 
apie Liudv. Adomą Jucevičių. Išver
tė Dostojevskio “Nusikaltimas ir Bau
smė”. Keletą naujų knygų parašė 
tremtyje, dabar ruošia naują pasakų 
knygą. Gyvena Čikagoje.

©Prof. Mykolas Biržiška yra pa- 
Kiekvienoj’(rašęs knygą "Tremtinio galvojimai 
’ apie savo tautą”.

©Vincas Ramonas, “Kryžių” romą- 

tarė su Lietuviškos Knygos Klubu dėl 
jo romano “Dulkės raudonam saulė
leidy”. Rankraštis jau ’ atiduotas 
spaustuvei. Literatūros kritikai, ku
rie, leidyklos pakviesti turėjo progos 
susipažinti su rankraščiu, pareiškė, 
kas ir tai yra didelės vertės veikalas. 
Jis vaizduoja 1940-1941 metų bolševi
kų okupaciją Lietuvoje.

ruošiasi leisti Lietuvos istorijos doku
mentus, rastus Vatikano archyvuose.

, ©Ir iš Belgijos tik tie DiPi išemi
gruoja, kurie turi apsimokėti kelionę. 
Kanada reikalingus specialistus ima 
ir įmokėjus už kelią tik 30 dolerių,

buvęs atleistas iš pareigų, ir šiandien l-)Ct vedusiųjų seirrios turi pilnai apsi- . ° *■ THČn Volin Anlomoi I
'C^Rei'kFa niekuomet Dipi emigracija iš Belgijos vyksta pa- 

mažu, kaip ir pereitais metais. Iš lie
tuvių į JAV dar, pagal DP emigracinį

©Prancūzų zonoj, Vokietijoje dar 
liko apie 300 lietuvių, kurių didžioji 
dalis dėl sveikatos nebegalės išemi- 

Paskutiniu metu išvažiuo-

mokėti visą kelią. Aplamai, lietuviųneturėtume Korėjos karo.
Bet, deja . . . ------------

nepamiršti, kad niekas nekariavo ir 
nekariaus dėl nepriklausomybės ir . - - ~
laisvės bet kurios mažosios tautos, į įstatymą, n vienas nei&v'ko^ 
kaipo dėl savo pagrindinio tikslo.

Todėl ir dabar, kai tik ateis išlais
vinimo laikas, Lietuva bus išlaisvinta, I 
bet tik tas išlaisvinimas įvyks ne dėka ?ruv. * . . .. , . .
specialios išlaisvinimo intencijos kic- JancI.1! Į Padėjo labai gnez-
no-nors iš šalies, o tik dėka kai kieno T ‘ "“ n ?aSlt“'k.° St0Vy' 
priešingiems politiškai - ekonomi- k.lU> k“r Pfr 50. ^os atvažiavusiu 
niatns interesams susikirtus, t. y. lygiai Į™? 4k dį^svetkatos įskrmta. Visi 
taip pat kaip 1941 m. birželio 22 d.
“progai pasitaikius”.

1945 m. gegužės 8 d. Europoje 
gaudžiant bažnyčių varpams karo už
baigimo proga ne v:enam tremtiniui 
per veidą nuriedėjo graudi ašara, nes 
jie visi suprato, kad kapituliavo tik 
priešas Nr. 2, o visos žmonijos priešas; 
Nr. 1 paliekamas atsikvėpti, sustiprėti.' 

Taip pat ne vienas tremtinis per 
skryningą šiek tiek pasireiškęs prieš ’ 
“sąjungininką” buvo pašalinamas iš 
stovyklos ir patekdavo į sunkią padėtį.

Tik dabar, pasibeldus “sąjunginin
kui” į Korėjos duris, prariedama iš 
letargo pabusti . . .

Labai, gaila, kad mūsiškių tarpe 
atsiranda karštuolių, kurie pradeda 
jieškoti kaltininkų ne iš to galo. Da
bar pulti mums į orkestrą ir norėti 
groti pirmuoju smuiku — 'būtų savi
žudybė arba, geriau pasakius tautinė 
savižudybė.

Nėra ko bijoti, nepavėluosime, nes 
dar ir geros pradžios nėra. O mums 
tuo tarpu lieka tik mokslas, darbas 
ir taupumas, nes visa tai, grįžus į tė
vynę, busjabai ir labai reikalinga.”

Kiek rūpinosi vadinamos demokra
tinės valstybės ir Jungtinių 'Tautų 
organizacija mažųjų tautų reikalais, 
dokumentų nereikia jieškoti istorijoj. 
Pakanka tik prisiminti paskutinių! 
5-6 metų politikos raidą ir jau aiškiai į / v . . . - ,
matyti, kad mažosios tautos buvo ir: politikai viešai užtikrintų, jog gink- 
tebėra tik spekuliacijos objektas. Nei *"1
graudūs žudomųjų tautų pagalbos 
šauksmai, nei tūkstančiai įvairiomis 
progomis įteikt;] memorandumų va- 
din. demokratinių kraštų ir Jnngt. 
Tautų nesujaudino. Jų širdys pasili
ko kietos kaip-akmuo. Iš to jau aišku, 

taip pat galvoję, kaip p. Skudzinskas, i kad be atodairos stodami į bet kokius
1 Qzl-5 j legionus, jų širdžių nesuminkštinsim,

i i vien tik dėl sveikatos iškrinta. Visi 
I ■ tokie iškritėliai perduodami į vokie

čių ūkio žinią ir jų gyvenimo sąlygos 
labai sunkios, nes darbo gauti beveik 
neįmanoma.

©Venecueloj gyveną lietuviai savo 
vaikų tautiniam auklėjimui bei švie
timui yra suorganizavę keturias šešta- 
dinines mokyklas. Tos mokyklos vei
kia Caracaso, Maracayo, Vale nei jos ir ( 
Barquisanto miestuose. I" 
mokykloj dirba po 3-4 mokytojus.

©Matas Zujus 1926 m. kovo men.į _ .
pradėjo redaguoti Amerikos Lietuvių Į no autorius, gyvenąs Čikagoje, susi- 
Rymo Katalikų Susivienijimo laikra-* 
štį “Garsą” ir iki šiol jį redaugoja.
M. Zujus yra Lietuvos karys — sava
noris, ryžtingas lietuvis, visuomeni
ninkas.

©Skulptorius V. Košuba Brook- 
lyne įsigijo namą, kuriame įrengė sa
vo studiją ir dail. P. Košubienės ke
ramikos dirbtuvę.

o, priešingai, dar gal daugiau sukie- 
tinsim. Jeigu šiandien, kada pačioms 
vad. demokratijoms jų pačių išaugin
tas tironas peilį į nugarą įrėmęs laiko, 
jos dar vis nedrįsta prasitarti apie 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą, tai ka
da gi galima iš jų to tikėtis?

Stoti į leg’oną reikėtų visiems lietu
viams vyrams, kurie tik gali ginklą 
valdyti, bet tik griežtai reikalauti šių 
dviejų sąlygų: 1) kad atsakingi JAV 

lai nebus padėti tol, kol nebus išlais
vinta Lietuva ir kitos tautos; 2) kad 
nebus mušami ir žudomi nieko ne
kalti korėjiečiai ir kinai, o bus tiesiog 
smogiama tikrajam karo nusikaltėliui 
— Kremliui.

Kadangi mūsų visi gražūs memo
randumai ir tie graudūs verksmai iki 
šiol nerado jokio užtarimo ir jeigu

ateityje nebus užtikrintos virš minė
tos sąlygos, tai, mano manymu, rei-. 
ketų imtis paskutinės priemonės — 
pasyvaus pasipriešinimo. Nestoti į 
jokių pikietavimų eiles ir laikytis visi
škai pasyviai.

Būkime tikri, kad jeigu šiandieną 
Stalinas gautų kur nors padorų 
smūgį ir, matydamas sau reikalą, pa
sisiūlytų išeiti iš Korėjos, iš Berlyno 
ir dar kokią maža “nuolaidėlę pada
rytų sau reikalaudamas nuosavybėn 
Pabaltijo kraštų. Lenkijos ir dar 
kokios “smulkmenos”, tai iŠ va
kariečių ičgirstume tik tiek: “Oi, 
koks tas Si alinąs geras, tai aukso 

įvyrąs, kad tik už tokį menkniekį pa
siaukojo taikos labui!”

Taigi su švaistymusi savo ir taip 
negausiom tautos jėgom turime būti 
labai atsargūs.”

J. P. Kedys

Ar gresia mūsų tautai išnykimas?
tino metu, kai lietuvių tauta antrą 

kartą atsidūrė po komunistine letena, 
laisvųjų kraštų lietuviškoje spau
doje ir įvairiuose tautiniuose susibū
rimuose labai dažnai keliamas ir 
įvairiai aiškinamas tautos išnykimo 
pavojaus klausimas. Ypač paskuti- 

! niasiais metais, remiantis įvairiais 
prileidimais ir bolševikine statistika, 
prieinama išvadų, kad jau šiuo metu 
esą yra sunaikinta apie 30% visos 
tautos substancijos. Kiti mano, kad 
šis skaičius dar yra per mažas ir tik
rieji tautos nuostabai žmonėmis esą 
siekia net per 40%, lyginant su 1939 
m. gyventoji^ daviniais. Žinoma, jei 
jau taip šiandien yra, tai susidaro 
įspūdis, kad lietuvių tautos išnykimas 
besąs tik kelių metų klausimas. Iš 
šitokių tvirtinimų eilinis emigrantas 
tuoj padaro savo išvadas: jei jau taip 
ten viskas išnaikinta, tai ką aš ten 
grįžęs rasiu? — Tik, plikus dirvonus, 
tad ar beverta iš viso galvoti ap:c 
grįsimą? . . . Tokių ir panašių minčių 
jau teko girdėti šių eilučių autoriui 
ne iš vieno mūsų tautiečio. Kai kas 
gal pasakys, kad tokie yra materialis
tai ir pan., bet vistiek tatai nenugin
čijama. Šia proga ir noriu bent su
trauktai paliesti lietuvių tautos išny
kimo pavojų, kad susidarytų kiek rea
lesnis vaizdas ir nebūtų einama į 
kraštutinumus.

Paliekant nuošaly visus mokslinius 
aptarimus apie tautos esmę, pasiten
kinsime tik konstantavę, jog tauta, 
kaip individų bendruomenė, slepia 
savyje visas tobuliausias žmogaus savy
bes, na, žinoma, ir jo silpnąsias puses. 
Tauta yra gyvas organizmas. Jei mes 
žvilgterėsime i istoriją, tai pamatysi
me, kad laiko bėgyje tautos yra augę, 
plėtęsis, pasiekę savo militarinių ir 
ūkinių bei kultūrinių laimėjimų, 
vėliau silpnėję,’nyke ir žuvo. Ant 
žuvusių tautų griuvėsiui kūrėsi ir vys
tėsi naujos tautos ir 1.1. Čia prisimin
kime senuosius romėnus, spartiečius 
arba Kolumbo atrastosios Amerikos 
indėnų tautas ir šiandienines tautas: 
italus, graikus, USA ir 1.1., susikūri- 
sias ant anų senųjų griuvėsių. Vadi
nasi, kaip pavienis individas, taip ir 
tautos nėra amžinos ir la;kui bėgant 
vienos žūva, kitos gimsta. Dabar ten
ka konstatuoti, kokios priežastys pri
veda tautą prie išnykimo arba' žuvi
mo? Ta pačia proga reikia išskirti 
du atvejus, būtent: 1. Kai tauta yra 
svetimųjų pavergta. 2. Kai tauta, bū
dama laisva, savos valstybės saugoma, 
pradeda rodyti aiškius nykimo ženk
lus ir laikui bėgant graso visiškai iš
nykti. l iek pirmuoju, tiek antruoju 
atveju tautos išnykimo priežastys yra 
kiek skirtingos, bet, pirmuoju atžvil
giu pavergėjo yra sąmoningai naudo

gimsta, nei miršta. Dvasinė gi tautos 
degeneracija žymi nuolatinį tautinės 
kultūros silpnėjimą įvairiose dvasinio 
būvio srityse.

Nepriklausomojo Lietuvos laikotar
pio metu krašto gyventojų skaičius ne 
tik nemažėjo, bet gana sparčiai augo. 
Lietuva skaitėsi tokiu kraštu, kuriame 
yra aukštas gyventoji; prieauglis. Dėl 
lietuviu (autos dvasinės degeneracijos 
negali būti no kalbos, nes per porą 
desėtkų nepriklausomo gyvenimo 
metu Lietuva išvystė savo dvasinę 
kultūrą nepaprastu spartumu, ką pri
pažino visas kultūringasis pasaulis. 
Taigi Lietuva pasirodė ir fiziniu, ir 
dvasiniu atžvilgiu gaji ir sveika tauta, 
kuri, esant palankioms sąlygoms; gali

jami įvairūs tautos naikinimo būdai, 
kas ypač charakteringa šiandieninei 
Lietuvai.

Kalbant apie nūdienius lietuvių 
tautos išnaikinimo pavojus, visų p’r- 
ma yra prisimintini visi tie faktoriai 
ir priežastys, kurių pasekmėje iš viso 
tauta gali išnykti. Vėliau teks pana
grinėti, kiek tos priežastys ištikrųjų 
grąso lietuvių tautai. Tauta išnyksta 
arba žūva .dėl šių trijų priežasčių: 1. 
Gamtos nelaimių (žemės drebėjimų, 
tvanų ir t.t.) 2. Pačios tautos negala
vimų (fizinės ir dvasinės degeneraci
jos, išėjimo į puolamąjį karą, kuris 
pralaimimas ir t.t.) 3. Kaimyninės tau
tos okupacijos (tautos pavergimas ir 
jos kankinimas; kalinimas, trėmimas, , .
žudymas ir t.t.). Taigi yra visa vir- augti ir tobulėti.
tinę priežasčių, dėl kurių istorijos i Jeigu jau šitaip buvo ramiu ir sočiu 
bėgyje daugybė tautų žuvo arba atsi- nepriklausomos buities laiku, ta* šiuo 
dūrė prieš žuvimo pavojų. ! metu ypač Lietuvai negresia išsigimi-

Dabar .bent prabėgomis pasvarsty- mo ir degeneracijos pavojus, nes juk 
kime, kiek čia suminėtos priežastys su- - tauta dabar yra itempus visas savo ga

lias kovoje su žiauriausiuoju okupan
tu. 'Tokiu atveju tauta užmiršta bent 
kokią, ištaiga, o istinktyviai stiprina 
savo fizines ir dvasines galias, kad ga
lėtų atremti žiauraus priešo puolimus. 
Panašiu laikotarpiu ir giminu; skai
čius paprastai būna didesnis. Tokį 
pavyzdį mums rodo ir nūdienė Pran
cūzija. Prieš paskutinį karą, kada ne
grėsė jai joki pavojai, Prancūzijos gy
ventoju skaičius mažėjo, o sunkiu ka
ro metu gimimai žymiai padidėjo.

(Bus daugiau)

daro pavojaus greitam lietuvių tautos 
išnykimui esamose vergovės sąlygose.

Pirmoji tautą anikinaneių prieža
sčių grupė — gamtos nelaimes — Lie
tuvai nepritaikintinos, nes Lietuvos 
regijone joki žemės drebėjimai ar 
ugnikalnių išsiveržimai nėra galimi.

Tačiau jau svarbesnis klausimas ir 
vertas išsiaiškinimo, ai- lietuvių tautai 
negresia fizinė ir dvasinė degeneracija. 
Žymiausias šitokio pavojaus ženklas — 
gyventojų skaičiaus mažėjimas natūra
liu būdu, atseit: mažiau gyventoju
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The Best Chance of PeaceĮ LIVING IN FREEDOM
By HERBERT HOOVER

Condensed from his radio address of February 9 
(Reprinted from "The Reader's Digest")

A SKETCH OF INDEPENDENT 
LITHUANIA'S ACHIEVEMENTS

At the time of ratification of that 
Alliance, the Administration through 
the Secretary of State and the Chair
man of the Foreign Relations Com
mittee gave positive assurances that 
under the Pact nd American ground 
troops would be sent to Europe. That 
certainly meant no forces to Europe 
prior to attack. Our participation 
prior to attack was, therefore, limited 
to air forces, naval forces and muni
tions. That being the will of the 
American people through the Con
gress, -and in the faith of that assur
ance, I subsequently supported the 
Alliance.

But last fall it became evident that 
the Administration was contemplat
ing sending ground troops to Europe. 
It was also evident that after years 
of gigantic American subsidies, the 
European Atlantic Pact nations had 
done nothing of consequence in their 
own defence. Former Prime Minister 
Churchill had repeatedly stated this 
fact.

Then General Eisenhower was ap
pointed to organize Europe’s military 
strength. And the General has be
come the potent symbol of the policy 
of sending American ground troops 
to Europe.

The American people are indebted 
to General Eisenhower for many 

.great services. He has magnificent 
fitness both for the command and the 
stimulation of spirit and action 
among the Allies in Europe. But 
the American people as to policy.

The stark realities in Western 
Europe are their large Communist 
parties and the disunities which 
gnaw at their vitals. Their prejudices 
prevent taking Spain into the Alli- 
ahce, with 20 divisions and the most 
defensible area in Europe. And Tur
key and Greece are excluded.

There is little hope of adequate 
land defence of Europe without West 
German participation. Two months 
ago detailed plans and great progress 
were announced. Now it is decided 
that VVest German military participa
tion is out or can wait.

From press reports and from Gene
ral Eisenhower’s statements, it would 
appear that his army, including the 
two American divisions now in Ger
many, will start with nine or pos
sibly ten divisions; by the end of one 
year, including four more American 
divisions, it would seem to be 20 or 
22 divisions; and by the end of two 
years 35 or 40 divisions.

The stark reality is that such an 
army is small compared to the 
strength of the enemy.

America is at present the major 
deterrent to the Kremlin’s ambitions 
of world conquest. Stalin would like 
nothing more than to get the United 
States into his clutches by fighting us! 
on the ground in Europe, for there! 
lies his overwhelming strength. Dis
aster could thus come to the Ameri
can hemisphere with no salvation to 
Europe.

Any defence line in Europe must 
be over 400 miles long. Will our 
responsible leaders make a public 
statement that the forces so far pro
posed can defend this line against 
odds of three- or four-to-one?

Our military minds tell us their 
proposed force two years hence could 
delay an invasion by Stalin for a few 
weeks. What happens after that first 
few weeks?

Will our responsible leaders tell us 
whether they contemplate the pro
posed American contingent as only 
an instalment? Does not this contri
bution and our huge increase in the 
Army budget imply many more Ame
rican divisions?

Despite these stark realities I be
lieve there is a way to at least an 
uneasy peace for the world.

I suggest that air power and the 
Navy are the alternative to sending 
American land divisions to Europe. 
With our gigantic productive capa
city and within our economic strength 
we can build and sustain overwhehu-

ing air and sea forces held on our | 
home ground ready in case of attack.

Stalin well knows we could carry j 
on that kind of war for his destruc
tion for indefinite years.

The air • threat has been during 
four years the most powerful deter
rent to any attack on Western Europe. 
It is far more powerful than pouring 
American divisions into the reach of 
this Asiatic horde. 1 am suggesting 
the very protection for Western 
Europe and our own defence which 
the Congress contemplated when it 
ratified the Atlantic Pact.

If attack oh Europe came, the free 
world would be inferior in ground 
forces. Such a ground war would at 
best be a war of defence. In the air 
air force has range, speed, flexibility 
we would have the offensive. An 
and striking power which can come 
nearer gaining a decision than ground 
armies. f he way topunish aggres
sors is from air and sea, not by land 
armies. It would be infintely less 
costly in dead and disaster.

To train, equip, place in Europe, 
and maintain for one year ten of the 
usual combinations of American 
divisions would cost about $4.5 bil
lion. T his sum would purchase and 
man 390 B-36 long-range bombers (we 
have 60 at present). If neither went 
into battle, the annual cost of the ten 
divisions would be about $3 .billion 
and that of the bombers less than SI 
billion.

No programme can be without risk. 
But for the present 1 suggest:

1. We should devote our over
whelming productive power to air and 
naval strength and supply of muni
tions.

2. If the Europeans are attacked, 
we should use our air and naval power 
to the limit against the Communists 
and keep it up until they have had 
enough. The Kremlin knows that 
we are committed by the Congress to 
do so. I believe that is Europe’s real 
protection.

3. We should supply munitions to 
nations doing their utmost to defend

The philanthropy of the Lithua-. 
nians is based on their spontaneous, 
kindness of heart. Thus it is much; 
more deeply rooted than any utilita-j 
rian consideration — to help in order, 
to be helped — or rational obedience j 
to an order for mutual help. If it] 
were so, such help could only be | 
granted to one’s nearest neighbour į 
since one could only expect to be 
helped by somebody whom one knows 
and who lives nearby. But this 
Lithuanian philanthropy is not limit-] 
cd to one’s nearest neighbour. Any 
stranger or foreigner who comes to a 
Lithuanian farm will find an open 
heart. In no case will the Lithuanian 
heart be dominated by indifference, or 
hate to such an extent that it forgets 
the fact that a fniman being, though 
possibly disliked, is still and at all 
times a human being. The Lithua
nians, for example, did not like the : 
Poles since the latter had annexed the 
town of Vilna. But the Polish sol
diers, flying from the enemy over the 
Lithuanian borders during the last 
war were not only received in a cor
rect manner, but heartily welcomed,— 
they were no longer regarded as Polish 
soldiers but merely as human beings. 
The fact that Lithuanian philan
throphy is without limits proves it is 
real philanthrophy, full of dignity. 
For, that type of philantrophy that is 
only applied to one’s “neighbour” is 
no true philanthropy but merely 
sense of community.

But this trait of character is not 
the sociability of a mass-man. In his 
heart, the Lithuanian is no mass-man. 
He will never forget his personality. 
He will never forget that he is an 
individual himself, and thus he is 
actually always solitary. He does not 
like to show his innermost feelings 
as if he were sitting at a confessional. 
Though open-hearted the Lithuanian 
never forgets that true communica
tiveness always requires a certain re
serve. Therefore, the Lithuanian 
may sometimes appear to be distruct- 
ful. But this is not so.

themselves.
4. We should not create land ar

mies for expeditions into the quick
sands of either Europe or China. 1 
do not want to start on the road to 
another Korea.

5. To those who think we should 
send more divisions to Europe to 
encourage the Europeans, even before 
there is an attack, I urge watchful 
waiting until much more military 
strength has been developed by the 
Europeans themselves and there is 
more evidence they have resolved 
their disunities.

6. We must reduce our national 
expenditures to a level we can carry 
over a long term of years. Senator 
Byrd estimates that $8.6 billion of 
proposed non-defence expenditures in 
the budget could be reduced or post
poned.

7. We can and must defend For
mosa, the Philippines and Japan. We 
can do it by naval and air forces. We 
should demand that the U.N. call for 
a stop of supplies to Communist 
China by the non-Communist nations.

I Since Red China is making war on 
our American armies, we should free 
Chiang Kai-Shek to do what he wishes 
in China and furnish him munitions.

8. I proposed three years ago that 
we should give full independence to 
Japan and Western Germany under

Į representative government. During 
I 100 years these nations were the great 
dams against the Russian hordes. The 
sooner they are given their indepen
dence the sooner, for their own secu
rity, they will resume their ancient 
role.

9. If the nations of Europe fail, we 
should have in mind a second line 
of air and naval defence based upon 
the foreign shores of the Pacific and 
Atlantic Oceans both North and 
South, and the Mediterranean and

I Indian Oceans.
| 10. Congress should recover its

(b) These two characteristics ans
wer the question: "What is the pecu
liarity of Lithuanian philanthrophy, 
on what mentality is it based?”

It cannot be doubted that no nation 
has a right to pretend that its con
ception of philanthropy is the only 
right one. The demand for humanity 
applies to all nations. In all nations 
there are people who are willing to 
fulfil this demand, and in all nations,] 
there are human beings who do not J 
merit this name. On the other hand, 
it is also true that different nations • 
according to their differing spiritual;

peculiarities react psychologically dif
ferently to the moral demands. When 
talking of the philanthropy of the 
Lithuanians we do not want to pre
tend that all Lithuanians are philan
thropic. We only want to show that 
philanthropy is a Lithuanian char
acteristic, answer’ng the demand for 
humanity. With this remark we 
again come back to the subject of this 
essay.

A strongly marked collectivist — the 
Russian for example — only under
stands the demand for humanity from 
the viewpoint that he belongs to a 
certain race. A collectivist is philan
thropic because he is sociable. To 
him solitude is something depressingly 
empty. For this reason he does not 
care with whom he is, as long as he 
is with somebody. 'Although a collec
tivist is sociable, he must not neces
sarily feel true respect for his fellow
men. One may easily call everybody 
“My Dear Brother” and at the same 
time disrespect the high dignity of 
the human being. Though it may 
sound absurd, a collectivist can, at 
the same time, believe in universal 
brotherhood and despise human 
beings. A Russian described by 
Dostojcvskij declares: “1 love man
kind to such an extent that I could 
very well die for it, yet 1 could not 
stand one man in my room for the 
duration of twenty-four hours.” This 
saying is very characteristic. As long 
as one does not esteem oneself, broth
erhood does not mean a true esteem 
of mankind. A collectivist can only 
become truly philan tliropic when 
esteeming his fellow-man. A collec
tivist can only love his fellow-men if 
he also loves mankind. At any rate, 
a collectivist rather loves mankind 
than his individual fellow-creature.

A strongly marked individualist — 
like the Prussians — will have to fol
low an entirely different trend to 
reach the same goal, philanthropy. 
An individualist is content with him
self. He dislikes spontaneous frank
ness towards others. For an indivi-
dualist to appreciate the social values 
of frankness and kindness, he will 
have to be shown them directly. Thus 
an individualist’s feeling for huma
nity will grow spontaneously out of 
his heart. He will have to be taught 
by others that it is a superior obliga
tion — a Categorical Imperative — to 
act as a philanthropist. For this rea
son an individualist will always expe
rience the formal and not the mater
ial impulse; he will be pleased by the 
fact that he has done his duty in 
obeying orders, and not by having 
acted philanthropically.

LANGUAGE-CARD SCHEME 
TO AID MIGRANTS' 

BANKING
Most migrants arc familiar with 

the Commonwealth Bank’s “Migrant 
Agency” work, and thousands have 
availed themselves of the help offered 
by the Bank’s officers who board the 
migrant ships in Fremantle and travel 
round the Australian coast in them 
to assist those aboard with their finan
cial problems.

As a further aid to migrants in 
banking matters, the Bank has now 
devised a novel but simple device of 
“language cards” to assist those who 
know little English.

Initially, the system comprises ten 
sets of cards in ten different languages, 

constitutional authority over starting 
wars. It could certainly do so through 
its powers over the purse.

1 propose no retreat, no repudiation 
of treaties or obligations. Rather I 
propose that the pledges to the Con
gress and the American people be 
kept. 1 propose that we stop, look 
and listen before we start on a road 

■ of land war that risks the loss of all 
civilization.

The essence of the programme I 
propose is to effectively restrain our 
enemies from attack upon our allies 
or ourselves. It is the best chance of 

1 peace - even if it is an uneasy peace.

each containing 51 questions number
ed from one to fifty-one that cover 
every normal enquiry connected with 
the opening of an account, the depo
sit or withdrawal of funds, or the 
transmission of remittances overseas.

The “master card” contains the 
questions in English. The other nine 
cards have the same questions, simi
larly numbered, in nine foreign lan
guages, a language to each card. The 
languages are: Dutch, German, Hun
garian, Polish, Russian, Serbian, Ukra. 
nian, Greek and Italian.

The method of operation is simple. 
A customer unable to speak English 
is given the card of a language he 
docs understand. RcTerence to the 
master card gives the bank officer the 
question he desires to ask, and he 
merely points to the similarly num
bered question on the card held by 
the customer. The answer is given 
either by signs or can be written in 
such a way that it can be easily under
stood. This procedure continues un
til the business is concluded.

The result is a smooth and almost 
silent transaction of business that pre
viously levied considerable toll on the 
mental and physical resources of both 
parties.

Moreover, the chance of mistakes 
through lack of understanding of 
each other’s language is reduced con
siderably.

Commonwealth Bank of Australia.
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Kas už ir kas prieš?

e IS MESI) BUITIES
ELENA KEPELAITĖ SYDNĖJAUS 
SCENOJE

Australijoje turime tikrai neskait
lingą mūsų kultūrininkų būrelį, o juo 
mažesnis skaičius mūsų menininkų čia 
sau užuovėją susirado.

Viena iš jaunųjų mūsų meno atsto
vių reikia laikyti Eleną Ke
pa 1 a i t ę, kuri Australijoj 
kruopščiai dirba ir jau yra davusi in
dividualų išraiškos šokio koncertą 
Melbourne. Ji taip pat su savo kon
certais lankosi Brisbanėj ir Adelaidėj.

Neperseniausiai p. Elena Kepalaitė Į 
atvyko Sydnėjun, kur įsijungė į Bo- 
denwicser išraiškos šokio mokyklą ir 
su atsidėjimu ruošiasi savo koncertui, 
kuris įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 11 d. 
8 vai. vakaro Sydnėjaus Konservatori
jos salėje.

Čia reikia konstatuoti malonų fak
tą, kad yra žmonių, kurie jai noriai 
padeda. Žinomas vengrų kompozito
rius Belą D o 1 e s k o lydos p. 
Kcpelaitės būsimą koncertą ir išpildys 
piano solo du savo kūrinius: “Naujų
jų Australų Rapsodiją” ir improviza
ciją — “Maurice Ravellį] prisiminus”.

Minėtoji rapsodija yra parašyta 
simfoniniam Orkestrui, ir yra susilau
kusi didelio pasisekimo. Pirmą kartą 
ji buvo išpildyta Melbourno simfo
ninio orkestro Exhibition Hall, diri
guojant žymiajam H e k t o r u i 
C r a w f o r d ’ u i. Šį kūrinį) 
kompozitorius yra perdirbęs ir pritai
kęs pianui.

Sydnėjaus lietuviams tikrai bus ma
loni proga pamatyti savo tautietę 
Eleną Kepalaitę ateinančiam rugpiū
čio 11 dienos koncerte. M.P.

SEKMADIENIO MOKYKLA
Sydnėjaus lietuvių parapijos centre, 

t.y. Camperdown bažnyčiai priklau
sančios mokyklos klasėse lietuviškoji 
sekmadienio mokykla vėl pradeda 
darbą tuojau po lietuvių pamaldų. 
Kviečiamas visas mokyklinio amžiaus 
lietuvių jaunimas, ypač iš miesto ir 
artimesniųjų apylinkių. Ypatingai 
prašomi tėvai, kad paragintų savo vai
kus ir duoti] jiems galimybę lankyti 
šią mokyklą. Šiuo tarpu šioje moky
kloje dirba du makytojai: p. D a u- 
d a r i e n ė ir p. J. K a r i t o- 
n a s. Jei susidarys daugiau vaikų, 
bus pakviesta ir daugiau mokytojų.

Kun. P. Butkus
ŠACHMATŲ MĖGĖJAMS!

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 
“Kovas’’ rengia šachmatų tur
nyrą, todėl visus šachmatų mėgėjus 
maloniai prašau jame dalyvauti.

Turnyro reikalams aptarti visus 
kviečiu susirinkti š.m. liepos mėn. 29 
d. 7 v.v. į klubo patalpas—Navy Cusa 
Club, Young St., 5, S y d n e y.

Šneideris,
S.L.S. Klubo Šachmatų Sekcijos 

Vadovas
LIETUVIAI BELG'JOJE

Iš Vokietijos į Belgiją išemigravo 
apie 800 lietuvių vyrų. Bet šiuo laiku 
Belgijoje beliko vos. maža saujelė. 
Įskaitant ir vaikus, iš viso bus 
apie 700, iš jų 3 kunigai ir du semi
naristai. Lietuviai susiorganizavę į 
Belgijos Lietuvių Bendruomenę, lei
džia rotatorium spausdintą laikraštį 
“Gimtoji Šalis”. Dauguma lietuvių 
grįžo į Vokietiją ir dar vis tebegrįžta. 
Kurie spėjo susitaupyti, išvyksta į 
Kanadą, Australiją, Pietų Ameriką.

Belgijoje darbo sąlygos sunkios. 
Anglių kasyklose darbas blogas, neį
prastas ir labai pavojingas.
Jugoslavijos pasieniuose 
neramu

Paskutiniu laiku vėl padaugėjo in
cidentai Jugoslavijos pasieniuose. 
Europos laikraščiuose apstu žinių, 
kad sovietai koncentruoja savo kariuo
menę Vengrijoj galimam Jugoslavijos 
puolimui. Sis puolimas esąs numa
tytas apie rugpiūčio mėn. pabaigą, 
kai bus nuimtas nuo laukų derlius.

ĮDOMI PASKAITA
iš.m. liepos men. 15 d., tuojau po 

lietuvių pamaldų Camperdown para
pijos salėje, Sydnčjuje, įvyko Liet. 
Kultūros Fondo Sydnėjaus skyriaus 
ruošta rašyt. Vinco K a z o k o 
filosofine tema paskaita “Laisvo ir 
tiesa”.

. Susirinko skaitlingas klausytojų 
būrys ir su dėmesiu išklausė apie vie
ną valandą laiko ušsitęsusią Įdomią ir 
gilia paskaitą, kurioje autorius griež
tai logiškai dėstė indiv’do dvasios 
laisvės ir absoliutinės tiesos santykius.

Šia paskaita buvo pradėtas ištisas 
paskaitų ciklas, kurį ateityje ruoš 
L.K.F. Sydnėjaus skyrius.

dar karų gadynėje, tai savaime su
prantama, kad yra ir karo' teoretikų, 
pasisakančių prieš ir už; yra pacifistų 
ir militaristų. Kalbantieji prieš gin
kluotus konfliktus visą savo gražbyly
stę išlieja ano pilkojo žmogaus sam
protavimo rėmuose, apgailestaudami 
civilizacijos žlugimą, kultūros atžan- 
gą, žvėries žmoguje pažadinimą, 
tautų kančias, ašaras, išsigimimo pa
vojų ir veltui pralietą kraują dėl ko
kio apjakelio sadisto šėtoniškų užma
čių, o kaip tą siaubūną suvaldyti, taip 
ir nepasako. Jie tvirtina, kad karas 
yra kriminalas, koks jis bebūtų, ro
mantiškas ar barbariškas, ir kad iš 
esmės jis yra naikinimo ir prievartos 
veiksmas, todėl abiejų rankų pakėli
mu smerktinas.

Tačiau jų oponentai randa kare ir 
teigiamų apraiškų, nors jie ir nėra 
nepataisomi ’ kruvinų skerdynių šali
ninkai. Jų manymu, žmonių daugi
nimasis pašalyje yra nepaprastai spar
tus ir sukelia bado baimę, todėl tam 
tikrais laikotarpiais apsinaikinimas 
yra neišvengiama būtenybe, net natū- 

pais žmogus yra dar toli gražu neiš- ralus dalykus. Kare žūva ištižesni, o 
spręsta mįslė. Jis pats dar nėra savyje I lieka gyvi gudresni, sumanesni, apsu- 
glūdineių slėpinių tikras žinovas, nei 1----- ' T -•** 1 *•’ ----
tvirtas savo įgeidžių viešpats. Jame < 
yra kažkas tokio gaivališko, kas išmu- ] 
sa iš vėžių net patį santūriausią pa- j 
darą, versdamas jį atlikti pavojin- 1 
giausius žygius, daryti keisčiausius 1 
sprendimus, o ką bekalbėti apie to- 1 
kius išsigimėlius kaip buvę Hitlerio 
sėbrai arba dabartiniai raudonieji ra
binai.

Gaivališkiausias yra žmogaus savi
saugos jausmas, o paskui jau seka kiti, 
kaip savęs išmaitinimo rūpestis, savo 
veislės palaikymo geismas, rasinis, reli
ginis ar politinis fanatizmas, egoizmas, 
garbės troškimas, kerštas ir dar vienas 
kitas kažin kokioje ten kūno dalyje 
prisnūdęs sufleris. Tik čia yra skirtu
mas, kad vieni tuos jausmus pajėgia 
prislopinti,-arba diplomatiškai sakant, 
juos pareikšti, o kiti jiems duoda va
lią valužę. Tad ir nelaimė, jei tie 
“kiti” pradeda tvarkyti ginklų sandė
lius. I

Tiesą pasakius, juk ponai politikai' 
bei tautų išminčiai ne visi mėgsta

Klausytis žinių iš fronto sėdint 
minkštame fotelyje, ar laukti puolan
čio priešo šaltame apkase, yra du kir
tingi dalykai, kaip skirtingos pažiūros 
į karą iš esmės ir į jo pasekmes.

Eilinio žmogaus samprotavimas 
apie karą yra paprastas ir aiškus: 
“Argi politikai, spręsdami tarpvalsty
binius ginčus, negali rasti kitos išei
ties, kaip siųsti pajėgiausį tautos ele
mentą žudyti kitos tautos vyrus? Ko 
gi tad verta 20-jo amžiaus kultūra ?”

Pilkasis žmogus todėl taip sampro
tauja apie karą, ir stato tokį klausimą, 
nes jis kare daugiausia praranda. Jis 
netenka vaikų, pastogės, duonos, 
sveikatos, laisves, ramybės ir dar 
daug ko. Jo manymu, ckscelcncijoms 
ir maršalams pigu daryti apskaičiavi
mus ir pasirengimus, mokslininkams 
gal malonu kurti teorijas apie karo 
naudingumą ar žalą, o tam, prastam 
žmogeliui reikia žygiuoti, kautis ir 
mirti, kartais nesuvokiant net už ką: 
nesant tikram, kad karas bus laimėtas.

Kažin, gal ir nebūtų karų, jei visi 
panašiai ir vienu metu galvotų. Bet

įsisteigs PLIAS skyrius
Š.m. liepos men. 15 d. buvo sušauk

tas Adelaidėje lietuvių inžinierių ir 
architektų, gyv. Pietų Australijoj, su
sirinkimas.

Išdiskutavę esamas sąlygas, susirin
kusieji nutarė įsteigti PLIAS Adela'- 
dės skyrių. Į skyriaus valdybą buvo 
išrinkti: T. Tymukas, A. Pacevičius 
ir J. Riauba.

Skyriaus valdyba prašo visus cole- 
g^s, gyv. Pietų Australijoj, pranešti 
savo gyvenvietes šiuo adresu: A. 
Pacevičius, 271 Melbourne 
St., Nth. Adelaide, S.A.

Laukiama įsisteigimo PLIAS sky
rių Sydnėjuj ir Melbourne, kad po to 
galima būtų sudaryti Australijos 
P LI AS apygardą.

JuRa

JAUNIMO TEATRAS
Prie sekmadienio lietuvių mokyklos 

Campcrdown’c atidaromas taip pat 
jaunimo teatras. Jam vadovauti pasi
žadėjo patyrusios ir tam darbui atsi-
dėjusios mokytojos: p. R a m a n a u s-' Įęar^ tačiau yra momentų, kai ir tau
ki e n ė ir p. Z a k a r a v i c i e n ė.' rįaUsia asmenybė pritaria tokiam pasi- 
Lietuvių jaunimas, kuris domisi tea- baisėtinam sprendimui. Juk net JTO 
tru arba norėtų lavintis šioje srityje,' griebėsi ginklo prieš agresorių, nors 

ji pati yra sukurta vien tik taikos 
išlaikymo reikalui. Tad ir išeina taip, 
jog be peilio žmogus su žmogumi vis 
dar negali susikalbėti. Ir vargu ar 
galės greitu laiku.

Jei, mūsų nelaimei, mes gyvename

tru arba norėtų lavintis šioje srityje,' 
maloniai kviečiamas š.m. rugpiūčio 
men. 5 d. (sekmadienį), tuoj po lie
tuvių pamaldų, susirinkti Camper
down parapijos salėje.

Kun. P. But k u s

KOMUNISTINĖ “LYGYBĖ” 
LENKIJOJ

Paskutiniu laiku Lenkijos gyvento
jai buvo suskirstyti į penkias kate
gorijas. Pirmajai kategorijai prik
lauso aktyvistai ir ištikimiausi komu
nistų partijos nariai; antrajai — į 
partiją įsirašiusiųjų masės; trečiajai — 
valstybinių įmonių pareigūnai ir dar
bininkai; ketvirtajai — taip vadinami 
“valstybei palankūs piliečiai”; penk
tajai — “buvę kapitalistai”, “liaudies 
išnaudotojai”, “visuomenės parazitai” 
ir dvasininkai. Pagal šį padalinimą 
bus išduodami pasai, kurie žemųjų 
kategorijų piliečiams bus labai sun
kiai prieinami.

KOMUNISTU MELAS APIE 
TIKĖJIMO LAISVĘ

Pagal Maskvos radijo pranešimą, 
šiuo laiku Rusijoj yra gaminamos 8 
antireliginės filmos. Keturios iš jų 
taip pavadintos: “Religija — kapita
listinės priespaudos įrankis”, “Fantas
tiškas pasakojimas apie dievišką gyve
nimo kilmę” — “Bažnyčia — karo kur
stytoja” — ir “Bažnyčia kovoje prieš 
darbininkų klases išlaisvinimą”. §i 
begėdiška, jokio saiko nežinanti anti
religinė Sovietų valdančiosios klases 
propaganda yra pats aiškiausias įrody
mas, kad komunizmas kovoje su reli
gija nežino jokių kompromisų ir kad 
jo skelbiama tikėjimo laisvė yra niek- 
šiškiausia apgavystė.

©Kanados lietuvių tarpe paskuti
niuoju laiku pasitaiko didesnių susir
gimų, kaip tai skrandžio, plaučių ar 
net protinti] negalavimų. Manoma, 
kad to priežastimi yra netolimoje 
praeityje lietuvių iškentėti tremtyje 
medžiaginiai ir dvasiniai vargai.

kad yra ir karo' teoretikų,

kresni. Ir tokia atranka esanti pliusas 
ateičiai. Karo metu pasireiškia nepa
prastas išradingumas, naudingas ir 
pokariniam laikui. O pokarinis lai
kotarpis, girdi pasižymi nepaprastu 
kūrybiškumu. Karo laukas esąs dė
kingiausia arena, kur žmogus gali 
parodyti visą didvyriškumą, patrioti
zmą, solidarumą ištvermę ir kitas as
menines vertybes. Žodžiu, karas esąs 
lyg tam tikras impulsas išpaikėjusiai 
ir apsnūdusiai žmonijai per kraują ir 
ugnį atgimti naujam gyvenimui. 
Karas, anot jų esąs pažangos skatinto
jas. O kas laukia nugalėtuosius, tie 
ponai jau nebedrįsta pranašauti.

Šiaip ar taip, lig šiol niekam ne
pavyko įgyvendinti amžinosios taikos, 
kaip niekam nepavyko išrasti amžino
sios mašinos. Ar pavyks kada, neži
nia. Mes gi savo kailiu patyrėme bai
siausius buvusiojo karo smūgius, bet, 
antra vertus, mes, savo nedalios slė- 

' giami, tik pro patrankų ir bombų 
ugnies žaras pramatome savo išsigel
bėjimą. Tokia yra tikrove, nors 
mums niekas negali prikišti, kad mes 
esame karo kurstytojai. Mes tik no
rime būti laisvi.

B.L.
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PADĖKA
Sydnėjaus Lietuvių Savišalpos Fon

do ruoštas pasilinksminimas davė pel
no £25/18/1-Į.

Savišalpos Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems tautiečiams, kurie savo 
darbu bei rūpesčiais prisidėjo rengiant 
šį vakarą, o taip pat ir visiems vakaro 
dalyviams, parimusiems nuoširdžia 
auka.

įsidėmėtina žinia
‘‘Mūsų Pastoges’’ leidėjas 

ir atsakomasis redaktorius p. A. 
B a u ž ė praneša lietuviškajai Aus
tralijos visuomenei ir laikraščio skai
tytojams, kad visus piniginius laiškus 
administracijai (laikraščio prenume
ratą, pinigus už skelbimus ir “M.P.” 
skirtas aukas), o taip pat ir laiškus, 
skirtus atsakomajam rekadtoriui bei 
leidėjui p. Baužei, siustų šiuo adresu: 
P.B. 4558, G.P.O., Sydney.

Artimoj ateityje, kai galutinai su
sitvarkys ir pradės veikti Sydnėjaus 
lietuviškoji spaustuvė, bus praneštas 
naujas p. Baužos adresas.

Be to, pranešama tiems, kurie deda 
skelbimus į “M.P.,” kad skelbimų kai
nos nuo šio laikraščio numerio pakei
stos šia prasme: už vieną paprasto tek
sto žodį (smulkiems skelbimams ir 
pranešimams) mokama po 4 penus, o 
už vieną skilties eilutę arba jos vietą 
— 1| šilingo. Smulkių skclbimėlių 
davėjai prašomi jau iš anksto apskai
čiuoti žodžius ir drauge su skelbimu 
atsiųsti pinigus administracijos adre
su, nes vėlesnis sąskaitų siuntimas ap
sunkina laikraščio administracijos 
darbą ir sudaro jai daug bereikalingų 
susirašinėjimo išlaidų.

PRANEŠIMAI
★A.L.B-nės Krašto Valdyba infor

muoja, kad Lietuvių Spaudos Kiosko 
vedėja Sydnčjuje p. G e n s i e n ė yra 
įgaliota priimti iš Sydnėjaus ir apy
linkės tautiečių tautinį solidarumo 
mokestį, o taip pat įvairias aukas, 
skirtas Tautos Fondui, Diepholžo lie
tuvių gimnazijai ir į vargą pateku
siems tautiečiams.

A.L.B-nės Krašto Valdyba pakvietė 
lietuviškosios foto studijos ‘‘Al
gis’’ savininkus p. p. Ža liūnus 
būti nuolatiniais ALB-nes foto repor
teriais.

★Pakartotinai pranešama, kad 700 
metų nuo krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje sukaktis bus minima Sydnėjuj 
š.m. lapkričio mėn. 3-4 dienomis. 
Smulkesnė minėjimo programa bus 
paskelbta vėliau.

★Gerai apmokamus darbus profesi
niams darbininkams, o taip pat ir juo
dadarbiams tarpininkauja Baltic 
Employment & Service, 
20 Burton Street, priešais Bucking
hams.

MOTERŲ DĖMESIUI! -
Pradėjo veikti lietuviškas | 

moteriškų drabužių M a d ų | 
S a J i o n a s.

Darbas atliekamas švariai ir o 
greitai. |

Adresas: 143 Auburn Road, | 
Auburn, Sydney. Tel.: UX647L į
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