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NAUJI MASKVOS PLANAI

No. 44 (J90) šeštieji metal.

SYDNĖJUS, 1954 m. lapkričio 3 d.

Tai lapkričio bekraščiai lietūs kapus krapylais šlaksto.
Tai slapčiom uždegtos žvakelės liepsna nedrąsiai spragsi.
Tai gūdžioj nakty rauda.gimtosios žemės kapas.
KLAUSYK!
Tai kaukši batai okupanto tenais, kur ilsis kūnai savanorių, brolių 
partizanų, kur negęstančiom žvakelėm šviečia jųjų vėlės mums.
Klausyk!
Tai šūvis perskrodė nakties tylą ir amžinosios meilės liepsna pra
žydo Iš motinos širdies ištriškęs kraujas ant kapo dėl Tėvynės laisvės 
žuvusio sūnaus.
Klausyk!
Tai Sibiro tremtyje žuvusiųjų vėlės šaukia: — kovokite dėl laisvės 
Lietuvos!

PRIES 15 METŲ
.Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 

.pareiškimas per radija.
Prieš 15 metų, 1939 metų spa-|ra.vien tiktai istorinė, tolimų įvy- 

lių mėnesio 10 dieną, Maskvoje klų sukaktis. Ji yra įrašyta kiek- 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos Vy- vieno lietuvio širdyje kaip primi- 
rlausybės pasirašė vadinamąją nlmas tos gilios ir neužgyjamos 
Savitarpinės Pagalbos sutartį, ši žaizdos, kurią lietuvių tautai su- 
data yra svarbi mūsų Istorijai, nes , daro Sovietų okupacija. Tai žalz- 
ji žymi Sovietų užpuolimo prieš dal užgydyti ir mūsų tautos atei-
Lietuvą pradžią, to užpuolimo, ku
rį aštuonis mėnesius vėliau Sovie
tai užbaigė, užplūsdami mūsų kraš
tą raudonąja kariuomenė ir jį vi
siškai okupuodami. Jau. tos. sutar
ties sudarymas buvo Sovietų smur
to paseka. Kilus antrajam pasau
liniam karui, Lietuvos vyriausy
bė tuojau paskelbė neutralumą ir 
jo stropiai laikėsi. Nė viena ka
riaujančiųjų valstybių neturėjo 
pagrindo nusiskųsti Lietuvos lai
kysena ir tokių skundų Lietuvai 
nereiškė. Lygtu būdu savo politi
koje su Sovietų Sąjunga Lietuva 
vadovavosi tiek tarptautinės tei
sės nuostatais, liečiančiais neut
ralių valstybių padėtį, tiek savo 
noru palaikyti draugiškus santy
kius su kaimyninėmis valstybėmis
— taigi ir su Sovietais.

Nežiūrint tokios mūsų politikos 
Ir nežiūrint to fakto, kad iš Lie
tuvos pusės Sovietų Sąjungai ne
buvo mažiausio pavojaus, Maskvos 
vyriausybė 1939 metų spalio mėne
sio pradžioje pareikalavo, kad Lie
tuvos vyriausybė sudarytų su ja 
vadinamąją Savitarpinės Pagalbos 
sutartį, šį reikalavimą bolševikai 
parėmė grąsinimu, kad jeigu su
tartis nebus pasirašyta, raudonoji 
kariuomenė, kurios didelis skai
čius jau buvo tam tikslui sukon
centruotas mūsų pasieny, įžengs 
j Lietuvą, šitokiu būdu kalbama 
sutartis smurto grąsinimu buvo 
Lietuvai primesta. Einant sutarti
mi Lietuva buvo priversta įsileis
ti Sovietų įgulas neva Lietuvos 
sienoms ginti kartu su Lietuvos 
kariuomene. Greta šito nuostato, 
Sovietų Sąjunga toje pat sutarty
je iškilmingai pakartojo savo an
kstyvesnių sutarčių pasižadėjimus
— gerbti Lietuvos suverenines tei
ses, ypač gi jos valstybinę, eko
nominę ir socialinę santvarką Ir, 
bendrai nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus, šitas iškilmingas pasiža. 
dėjimas pasirodė tiek pat vertas, 
kiek bet kuris kitas Sovietų tarp
tautinis pasižadėjimas, būtent, jis 
pasirodė nieko nevertas. 1940 me
tų birželio mėnesio penkioliktą 
dieną Sovietų Sąjunga užpuolė 
Lietuvą, įsikišo į jos vidaus reika
lus, sulaužė suverenines teises Ir 
sunaikino mūsų valstybinę sociali
nę ir ekonominę santvarką. Vadi
namoji Savitarpės Pagelbos sutar
tis su visais jos iškilmingais pa
sižadėjimais buvo Sovietų suma
nyta ir mjums jėga primesta tik 
kaip vieną priemonių Lietuvą vi
siškai okupuoti.

Spalio dešimtos dienos data nė

šiai patikrinti tėra vienas, vienin- 
tėlis būdas: Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atstatymas. Tai 
žinome ne tik mes, lietuviai, bet 
taip pat kitos civilizuotojo pasau
lio tautos. Gerbdamos Lietuvos 
teisę į nepriklausomybę, žinoda
mos tikrąją lietuvių tautos valią 
būti laisvai ir smerkdamos Sovietų 
Sąjungos padarytąjį Lietuvai 
smurtą, civilizuotos tautos po šiai 
dienai nepripažįsta Lietuvos Sovie
tų Sąjungos dalimi. Tai yra retas 
istorijoje tarptautinio solidarumo 
pasireiškimas. Jis įkvėpia tikru
mą, kad lietuvių tautos pasiryži
mas atstatyti savo nepriklausomą 
valstybę bus įvykdytas.

Po susitarimų Londone ir Pary- 
, žiuje dėl Vak. Vokietijos apgink
lavimo Ir jos įjungimo į šiaurės 
Atlanto Sąjungą, Maskva pama
tė, kad jos kiršinimo Ir skaldymo 
politika priėjo leipto galą — Vaka
rai sutaria ir Europa sparčiai ar
tėja prie apsijungimo.

Ryšium su tuo, Sov. Sąjungos 
vyriausybė nutarė dar kartą iš
bandyti Vakarus ir pasiuntė notas 
Prancūzijos, Amerikos Ir Anglijos 
vyriausybėms, siūlydama 4 Did
žiųjų konferenciją, kurioje būtų 
sprendžiamas Vokietijos sujungi
mo, ir Iš dalies Austrijos taikos 
sutarties pasirašymo klausimai.

Vakarų vyriausybės į šį Mask
vos pasiūlymą, pažiūrėjo gana šal
tai, nors ir neatmetė galimybės 
ateityje susitikti Ir pakonferuoti 

Iš Londono pranešama, kad Va
karai Vak. Vokietijos apginklavi
mo neatidėlios dėl Sov. Sąjungos 
pasiūlytos konferencijos.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
Sov. Sąjungos pasiūlytos' konfe
rencijos svarbiausias tikslas yra 
sutrukdyti Vak. Vokietijos ap
ginklavimą ir priėmimą į šiaurės 
Atlanto Sąjungą. Tačiau tai netu
rės įtakos pasiektiijms susitari

mams ir Vak. Vokietijos formalus 
įjungimas į Vakarų Europos gyny
bos sistemą bus įvykdytas iki sau
sio mėn.

JAV diplomatiniai sluogsnlai 
aiškiai duoda suprasti, kad šį kar
tą Maskvos manevras yra kiau
rai permatomas ir jis nepasiseks. 
Sovietų siūlymas sušaukti konfe
renciją lapkričio mėn., bus atmes
tas arba nukeltas vėlesniam

kui. Amerikos užsienių reikalų mi
nisterija mano, kad bus daug nau. 
dingiau kalbėtis su .Sovietais ta
da, kai~ Vak. Vokietija Jau bus 
formalus Šiaurės Atlante Sąjun
gos narys.

Didieji Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos laikraščiai, komentuo
dami Maskvos pasiūlymą, pažy
mi, kad esmėje Sovietai grįžta 
prie senų klausimų, kuriuos daug 
kartų Vakarai su Sovietais svar
stė įvairiose konferencijose, bet 
Maskva vis būdavusi nesukalba
ma. “The Time” rašo, kad svar
biausias Sovietų pasiūlymo .tiks
las slypi siekime pratęsti, Ir jei 
galima, padaryti pastoviu neryž
tingumą. Dėl šito, rašo laikraštis, 
būtina atidėti konferenciją su So
vietais iki tol, kol susitarimas dėl 
Vak. Vokietijos bus parlamentų 
ratifikuotas. Ir Juo greičiau šis 
susitarimas bus ratifuotas, tuo ge
riau, nes Sovietai vertina tik Jėgą.

SOVIETAI SIŪLO PAGALBĄ
INDONEZIJAI

Indonezijos ūkio ministerijos už
sienio skyriaus vedėjas Raden Sa
nusi, pereitą savaitę grįžęs iš Mas
kvos pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga yra pasiūliusi pastatyti keletą 
įvairaus tipo fabrikų Indonezijoje 
ilgalaikio kredito pagrindu.

R. Sanusi pridūrė, kad Sovietai 
yra pasirengę tuč tuojaus pradėti 
fabrikų statybą ir duoti įrengimus 
ir specialistus, kurie apmokys vie
tos gyventojus, paruošdami juos

lai- kvalifikuotam darbui.

KARINIS PERVER
SMAS PAKISTANE
Pereitą savaitę grupė karininkų, 

vadovaujant gen. guberriatoriui 
Ghulam Mohamed įvykdė perver
smą ir ministerį pirmininką Mo
hammed Ali privertė paskelbti į 
tautą atsišaukimą paleidžiant ša
lies parlamentą.

Ministeris pirm. Mohammed Ali, 
tik grįžęs iš JAV buvo pakvies
tas gen. gubernatorių, kur daly
vavo dar du generolai, buvo parei
kšta, kad Jeigu Jis nevykdys įsa
kymų, tai tuojaus bus areštuo
tas Jis pats ir daugybė kitų val
džios pareigūnų. Miniį^eris pirmi
ninkas buvo priverstas nusileisti 
ir pasakyti per radiją kalbą tau
tai.

Krašte paskelbtas karo stovis, 
uždrausti susirinkimai, įvesta 
spaudos cenzūra Ir suvaržytos ki
tos demokratiniame krašte prak
tikuotos asmens laisvės.

Petrovo byla
Sovietų Sąjungos organizuotąjį 

šnipų tinklą benarpliojant, Kara
liškoji Komisija iškviečia vis dau
giau naujų žmonių. Pereitą sa
vaitę buvo apklausinėtas užsienių 
reikalų mlnlsterjios tarnautojas 
Williamson Legge; komunistų par
tijos narys F.G. Godfrey Rose, — 
’’sėdėjęs ant uranijaus paslapčių”, 
Miss. June Hyatt Barnett, užsie
nių reikalų ministerijos tarnauto
ja, dirbanti dabar kaip III-JI sekr. 
Augštojo komlsionieriaus įstaigoj 
N. Zelandijoj, sena komunistų par
tijos narė. Visi paneigia šalia sa
vo tiesioginio darbo atlikę patar
navimus Sovietų Sąjungai, nors 
Petrovas ir kitaip jų veiklą nu-
šviečia.

IŠ SPORTO ŠVENTĖS 
MELBOURNE

KREPŠINIS: Sydnėjaus Lietu
vių Sporto Kluvas Kovas ir šie
met laimėjo I vietą. II — Melbour
ne Sporto Klubas Varpas. III — 
Adelaidės Lietuvių Sporto. Klubas 
Vytis. IV — Geelongo Lietuvių 
Sporto Klubas Vytis.

STALO TENISAS: Komandinėse 
vyrų varžybose I vietą laimėjo 
Melboumas, II — Sydnėjus, III — 
Adelaidė, IV — Geelongas.

Komandinėse moterų varžybose 
stalo tenise I vietą laimėjo Sydnė
jus, II — Melbournas.

ŠACHMATAI: I vietą laimėjo 
Melbournas, II — Geelongas.

Platesnis lietuvių sporto šventės 
aprašymas kitame numeryje.

A. L.

Ministeris atrėmė 
.kaltinimus imigrantams.

Imigracijos ministeris (Holt), 
kalbėdamas Atsargos Karių Lygos 
metinėje^ konferencijoje, pareiškė, 
kad kriminalinių nusikaltimų tarp 
imigrantų yra mažiau, negu tarp 
senųjų australų.

“Ir jeigu, toliau kalbėjo minis
teris, paimti procentiškai, tai imi
grantai stovi augščiau savo geru 
elgesiu, negu australai”.

"Tiesa yra tai, kad australų, 
laikraščiai imigrantų kriminalinius 
nusikaltimus atžymi stambiausio-/ 
mis raidėmis ir aiškiausiai mato
mose vietose, kaip tai yra darę 
tuoj po karo, aprašinėdami grįžu
siųjų kareivių nusikaltimus”.

Toliau ministeris pažymėjo, kad 
Viktorijos policijos departamento

DAR KLIŪTIS NUGALĖTA

Pabėgo ar pagrobė?
Iš Londono pranešama apie ru

sų poros — Simono ir Anos Ru- 
dakovų dingimą, ši porelė Anglijoj 
išgyveno penkerius metus. Ir da
bar, kaip pranešama iš Leningra
do, Rudakovai jau yra atsidūrę 
Sov. Sąjungoje.

Buv. Sov. armijos karininkas 
Rudakov su savo žmona gyveno 
Londone, kur turėjo 4 kambarių 
butą. Rudakovas buvo žinomas an- 
tikomunistas ir. jis savo neapykan
tos komunizmui niekad neslėpė. 
Rasti laiškai Rudakovų bute rodo, 
kad buv. raudonosios armijos ka
rininkas buvo aktyvus antikomu
nistinio judėjimo narys.

Tremtinių tarpe Jaučiamas ne
rimas, nes bijoma, kad Rudakovas 
galėjo būti Sovietų šnipas.

. Atentatas nepasisekė .
Spalio 26 d. kada Egipto min. 

pirm. pik. Nasser pradėjo kalbą 
švenčiant sutarties pasirašymą su 
Anglija dėl Sueso kanalo, j jį. bu
vo paleista serija šūvių. Nasser 
ir kiti aplink stovėjusieji pasislė
pė už estrados ir Nasser nesužeis
tas. Sužeisti tik du augšti parei
gūnai. Paslkėsintojas, sėdėjęs apie 
12 metrų nuo estrados pirmoje 
eilėje, buvo suimtas. Jis pareiškė 
šaudęs iš “džiaugsmo”, kad sutar
tis pasirašyta... Netaiklus šaulys 
pasodintas j kalėjimą. Jis priklau
so Moslem Bratherhood organiza
cijai, kuri kaltina Nasser parsi- 
davus anglams.

® Prezidentas Eisenhoweris 
pareiškė, kad ekonominės krizės 
pavojus, kuris vienu metu grąsi- 
no paraližuoti Amerikos ūkinį gy
venimą, šiandien yra praėjęs.

Pereitame numeryje trumpai Statutą priėmus šias vietas teks 
užsiminėme apie Prancūzijos — 
Vakarų Vokietijos susitarimus 
dėl Saaro. Dabar jau yra paskelb
tos to susitarimo smulkmenos, ku
rios rodo, kad Saaro ginčas yra 
baigtas ir dviejų Vakarų valsty
bių bendradarbiavimui labai svar
bi kliūtis pašalinta.

Susitarimas, kuris pereitą sa
vaitę buvo pasirašytas Vak. Vo
kietijos kanclerio dr. Adenauerio 
ir Prancūzijos min. pirm. Mendes 
— France, sukūrė naują Saaro 
statutą. Šį statutą dai- turės pa
tvirtinti Prancūzijos ir Vak. Vo
kietijos parlamentai Ir tada Saaro 
srities gyventojai plebiscito keliu 
pasirinks statutu nustatytą ar da
bartinę (beveik autonomišką) 
dymosi formą.

Plebiscito keliu pasisakę už 
tūtą, Saaro srities gyventojai 
ke trijų mėnesių išsirinks 
parlamentą.

Statutas, pagal susitarimą, veiks 
iki Vokietijos talkos sutarties. Sta
tuto garantai yra Prancūzija ir 
Vak. Vokietija. Numatoma, kad 
garantais dar bus pakviesta Ang
lija ir JAV.

. Jeigu statutas bus priimtas, ta
da bus paskirtas komisaras, kuris 
rūpinsis Saaro užsienio politikos 
ir gynybos reikalais. Komisaru ga
lės būti išrinktas bet kurios Euro
pos tautos žmogus, tik ne vokietis, 
prancūzas ar saarlandietis. Komi
sarą paskirs Vakarų Europos Są
jungos ministerių taryba, kurią 
sudaro — Anglija, Prancūzija, 
Vak. Vokietija, Italija, Belgija, 
Olandija ir Luksenburgas. Komi
saras bus atsakingas prieš šią mi
nistrų tarybą. Vak. Vokietija ir 
Prancūzija pasižadėjo daryti vis
ką, kad Saaras ekonomiškai aug
tų ir stiprėtų.

Anglių kasyklų administracijo
je daug augštų ir gerai apmoka
mų vietų dabar turi prancūzai.

val-

sta- 
lai- 

savo

užleisti saarlandiečiams.
Ką sako dėl Saaro sutarties 

Vakarų Europos politikai?
Bonna. — Dr. Adenaueris spau

dos konferencijoje pareiškė, kad 
jeigu jis ir Mendes — France ne
būtų šio susitarimo pasirašę, tai 
Saaras būtą atitekęs prancūzams, 
o po to, vėliau ar anksčiau, Saa
ras būtų atsidūręs Sovietų Sąjun
gos, “žinoma kartu su mumis” 
globoje.

Londonas. — Užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden parlamen
te pasakė: “šis susitarimas yra 
nuopelnas rūpestingo ir kantraus 
politinio vadovavimo, kurį parodė 
Mendes — France ir dr. Adenaue- 
ris”.

Vašingtonas. — JAV užsienių 
reikalų ministeris Dulles dėl ši
to susitarimo pabarė pranešimą 
spec, ministerių kabineto posėdyje. 
Pirtmą kartą JAV istorijoje kabi
neto posėdis buvo parodytas tele
vizijoje. Dulles išreiškė viltį, kad 
susitarimas bus užinteresuotų par
lamentų patvirtintas.

Ūkinis ir kultūrinis 
bendradarbiavimas

Tuoj po Vak. Vokietijos įjun
gimo į šiaurės Atlanto Sąjungą, 
pasirašius Vak. Vokietijos suvere
numo aktą ir Saaro susitarimą, 
Prancūzija ir Vak. Vokietija pa
skelbė, kad principe šios valsty
bės sutaria įgyvendinti plataus 
ekonominių ir kultūrinio bendra
darbiavimo programą, pasirašant 
ilgalaikes sutartis.

Ekonominės derybos prasidės 
apie lapkričio vidurį. -

Jau yra sutarta dėl kultūrinio 
bendradarbiavimo. “Glaudus ben
dradarbiavimas tarp dviejų tautų 
kultūrinėje srityje pasitarnaus tar
pusavio supratimui augti” — sa
koma komunikate. Kultūrinis ben
dradarbiavimas apims pasikeitimą 
mokslininkais, mokytojais, studen
tais ir moksleiviais.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

250 žuvo per potvynius 
Italijoje

Iš Romos pranešama, kad rn.il- 
žiniškl potvyniai Salerno provin
cijoje padarė milžiniškų nuostolių. 
Žuvo apie 250 žmonių, sugriauta 
5000 namų. Salerno miesto gatvės, 
kur vanduo liūliavo ir namai at
rodė ežere išaugę, vandeniui nu
tekėjus buvo padengtos dviejų pė
dų dumblo sluogsniu.

KETV.-LAPKRIČIO II D
ATIDAROMA MODERNIŠKA MAISTO PRODUKTŲ

’ KRAUTUVĖ

PARRAMATTOJ
93A. Argyle St. (prieš gelež. stotį.)

Visų rūšių vietinis ir importuotas maistas šviežiam Ir 
konservuotam pavidale.

Baltia Pty. Ltd.

duomenys aiškiai rodo, jog nusikal
timų skaičius tarp imigrantų ir 
australų pažymėtina persvara kal
ba imigrgantų naudai.

• JAV vyriausybė, kaip pra
neša Reuterio žinių agentūra, nu- 
kentėjusiems 23 Japonams žvejams 
nuo radijoaktyvlų pelenų, kompen. 
saciją padidino iki 1.500.000 dele- 
rių. (Anksčiau siūlė 500.000 dole
rių.'Japonai, nors oficialiai ir ne
praneša, bet numatoma reikalaus 
apie 2.500.000 dolerių. JAV pasiū
lymas tebėra tik bazė deryboms.

* JAV vyriausybės ekonominis 
patarėjas dr. Ensley pareiškė, kad 
Amerikos darbininkas 1965 me
tais dirbs 200 valandų per metus 
mažiau, negu šiandien, bet Jo pa- ' 
jamos ir perkamoji galia padidė
sianti 30%. Po 20-25 metų darbo 
valandos galės būti sumažintos iki 
4 vai. per dieną. Trijų dienų sa
vaitgalis esą netolimos ateities 
reikalas.
• Iš Vašingtono pranešama, kad 

Sovietų Sąjunga nuo rugsėjo mėn. 
vidurio yra įvykdžiusi visą eilę 
atominių bombų bandomųjų sprog
dinimų. Bandymai vykdomi su per. 
traukomis ir dabar, radijo aktyvių 
pelenų nedidelį kiekį vėjas atpūtęs 
ir į Ameriką.
• Indijos delegatas Jungtinėse 

Tautose pareiškė, kad Indija griež
tai pasisako prieš atominius gink
lus ir Jų vartojimą. Jis įnešė pa
siūlymą, kad tuč tuojaus būtų su
stabdyta atominių ginklų gamyba.

• Pasiekus susitarimo dėl 
Triesto tarp Italijos ir Jugoslavi
jos, iš Triesto savo įgulas atitrau
kia anglai ir amerikiečiai. Perei
tą savaitę iš Triesto išplaukė gru
pė anglų karių. Anglai ir ameri
kiniai savo įgulas Trieste laikė 
devynerius metus.
• Londono ir kitų uostų darbi

ninkai, pradėję streiką prieš keletą 
savaičių grįžo į darbą. Streikavo 
43.000 žmonių, uostuose per šį lai
ką nebuvo iškrauta 350 laivų su 
200 mllionų vertės prekėmis.

1
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DUOKITE PINIGŲ ARBA...
Kaip "Neturtingos puseserės” terorizuoja

“Turtingus draugus”.
Pasaulyje baigia susirikiuoti du 

blokai. Vakarų demokratijų, vado
vaujamas Amerikos, ir komunis- 
tlnis, vadovaujamas Sovietų Są
jungos.

Kaip šitų blokų formacija vyks
ta, ryškiu pavyzdžiu gali būti 
Jungtinių Tautų suvažiavimo po
sėdis.

Žodį gauna Čilės delegatas. Jis 
lėtai atsistoja ir pradeda kalbų 
prieš komunizmų, kaip ’didžiąją 
grėsmę laisvajam pasauliui.. Jis 
aštriai puola komunistini Imperia
lizmų. Raudonųjų delegatų pareiš
kimus be pasigailėjimo kritikuoda
mas, juos apšaudo taiklia faktų ka
nonada.

Paskui šis vyras iš Čilės, lyg vi
sai atsitiktinai, nuo komunizmo 
daro posūkį ir pereina prie “eko
nominio netikrumo, kuris grųso 
Pietų Amerikai”. Kada jis kalba 
apie reikalų stabilizuoti ūkinį gy
venimų Pietų Amerikoje, darosi 
aišku, kad jeigu turtingosios anti
komunistinio bloko valstybės nea
teis Pietų Amerikos "neturtingoms 
puseserėms” j pagelbą su savo mi- 
lloninėmis investicijomis, tai į Pie
tų Ameriką, Ir, suprantama, Čilę, 
ateis komunizmas.

Čilės delegatui pritaria ir kitų 
Pietų Amerikos valstybių atsto
vai. Visi jaučia “neturtingųjų pu- 
seserlų” grąsinimąj: “Neduosite 
pinigų — pradėsime raudonėti”. 
Ir antikomunistinio bloko "turtin
gųjų” delegatai Iš posėdžių salės 
išeidami jaučia “neturtingųjų pu- 
seserių” politinių revolverių vam
zdžius savo pakaušiuose.

“Neturtingos puseserės” aiškiai 
kalba su savo “turtingaisiais drau
gais”: “Arba jūs mums duodate 
pinigų, techniškų įrengimų — ar
ba mes atsidursime komunizmo 
glėbyje”. ■

miai taria: “Pinigai — arba ko
munizmas”.

Blaiviai žiūrint į tokios Austra
lijos ūkį, reikia pripažinti, kad ša
lis, kurios, pav., 1954-1955 metų 
biudžetas yra tik truputį per £ 1. 
000 milionų, ir kada iš šios su
mos beveik £ 200 milionų eina 
krašto gynybos reikalams, negali 
būti neribotai dosni. Pereitais me
tais Colombo Planas Australijai 
kaštavo puspenkto miliono svarų 
ir vienas milionas svarų buvo duo
tas J.T. — techniškąją pagalbą at- 
sillkusiems kraštams teikti. Bet 
Jau šiais finansiniais metais Co
lombo planas Australijai kaštuos 
per £ 12 milionų.

Čia suminėti skaičiai yra labai 
dideli ir rodo tik vitVią medalio 
pusę. Tokia Australija pati reika
linga investicijų iš šalies, kad pa
keltų krašto ūkį, galėtų išnaudoti 
turimus natūralius turtus. Austra
lija pati yra skolininkų sąrašuo
se.

Pereitų 4 metų laikotarpyje 
Australija pasiskolino 204 mil. dol. 
iš Tarptautinio Banko. Laike 1945 
-52 netoli £A. 600 milionų investa
vo užsienis. Tai daugiau kaip 20 
procentų visų privačių investacijų. 
Netoli 50% visų privačių investi
cijų pereitaTs metais atplaukė Iš 
Amerikos.

Prilelskime, kad rytoj pradedama 
vykdyti plati atsilikusių kraštų 
atkutinimo programa ir ryžtamasi 
pilnoms Investicijoms. Australijos 
įnašai, kalkuliuojant pagal įsipa
reigojimus Tarptautiniam Valiuti- I 
nlam Fondui (International Mo-1 
notary Fund) kiekvienais metais1 
būtų apie £ A 130 milionų. Ame- j 
rikos įnašas, suprantama, būtų 
"truputį” didesnis — 4.333.333.330. 
dolerių kasmet.

Reymond Scheyven, Jungtinių

Tautų Ekonominės ir Socialinės 
Tarybos pirmininkas, nurodo, kad 
nors turtingi kraštai reikalingi 
kapitalo užsitikrinti savo pačių 
ūkinę plėtotę, bet patirtis yra pa
rodžiusi, jog jie yra pajėgūs at
likti milžiniškus dalykus, kada ap
linkybės pareikalauja. Toliau Ray
mond Scheyven sako: “Produkci
jos didinimas priklauso nuo naujų 
rinkų. Ūkiniai atsilikę kraštai, su 
dviem trečdaliais pasaulio gyven
tojų, neabejotinai yra svarbios rin. 
kos. Reikia jų gyvenimo štandar- 
tą pakelti ir padaryti pajėgius 
pirkti.”

šituos kraštus ūkiškai atkuti
nus, jie, be abejo, pasidarytų svar
būs pirkėjai ir pramonės kraštai 
ilgų laiką nejustų perprodukcijos.

Traktoriai ar tankai
Amerika ir Australija priešin

gos SUNFED ir IFC programai. 
Amerika nerodo jokio noro tapti 
SUNFED nariu bent šiuo metu. 
Amerika nurodo, kad ji mielai ap
svarstys savopozicijų SUNFED at. 
žvilgiu tada, kai pasaulis įžengs 
į plataus mąsto nusigniklavimo 
kelių. Tada ginklavimuisi skirti pi
nigai, kaip pažymėjo savo kalbo
je (1953 m. balandžio 16 d.) pre
zidentas Eisenhoweris, bus pas
kirti pasaulio atstatymui ir ūkiniai 
atsilikusių kraštų ekonominiam ly
giui pakelti.

Bet dabar, kol nusiginklavimo 
klausimu tik žaidžiama ir į pas
kutinį Sov. Sąjungos nusiginkla
vimo planą žiūrima su nepasitikė
jimu ir net skeptiškai, netenka 
laukti, kad ginklavimosi pinigai 
būtų paskirti traktoriams Ir plū
gams gaminti, kurių labai reika
lingos "neturtingosios puseserės” 
Ir daugelis atsilikusių Azijos kraš
tų. Ir tai gal teisinga, nes šian
dien Jau nė amerikiečiai nebenori, 
kad jų traktoriais ir kitomis ma
šinomis naudotųsi sovietai, nau
jus kraštus okupavę.

J. Kaukas.

SVEČIUOSE

PAS EUROPOS LIETUVIUS
AUSTRALIJA — ITALIJA — VOKIETIJA — PRANCŪZIJA — 
ŠVEICARIJA — ANGILJA IR VĖL SEDA LAIVAN Į

FREMANTLE.
Sutvarkęs visus kelionės doku

mentus ir gavęs reikalingas vizas, 
š.m. kovo mėn. 7 d. su žmona iš- ' 
vykome į tolimų kelionę — Euro- ! 
pon. Išplaukėme iš Fremantle uos- ! 
to.

Kol pasiekėme Ceylono salą pra
ėjo net 10 dienų. Jūra nebuvo 
audringa. Salos uoste — Colombo 
galėjome išlipti į krantų. čia, 
italų kunigui vadovaujant, aplan
kėme garsių budistų šventyklų. 
Į jų įeiti galėjome nuslavę batus. 
Vietiniai tų dieną turėjo savo 
šventę. Mus apstojo nepaprastai 
daug vaikų ir prašė išmaldos.

LIETUVIŠKI MARŠAI
EKVATORIUJE

Artėjant prie ekvatoriaus, laive 
prasidėjo pasiruošimai “krikštui” 
pirmų kartą per pusiaują plau
kiantiems. Iš 23 tautybių žmonių, 
kiekviena grupė turėjo prisidėti 
prie tos dienos programos. Man, 
turėjusiam akordeonų, teko vesti 
“krikšto” paradų. Grojau lietuviš
ką maršą. “Krikšto” ceremonijos 
labai iškilmingos.

Pagaliau pasiekėm Adeno uostų. 
Čia laivas stovėjo 12 valandų. Ap
žiūrėdami miestą, pastebėjome, 
kad vietiniai naktį miega gatvėse 
tarp ožkų. Aplankėm karaliaus 
Saliamono istorines namų lieka
nas. Vietinių gyventojų pasakoji
mu čia jau 14 metų nėra buvę lie
taus.

Sekantis sustojimas — Port — 
Saido uostas. Išlipus iš laivo ap
stojo būriai arabų siūlydami įvai
rias prekes. Vienas arabas siūlė 
man pirkti laikrodį ir mane ly
dėjo kokius 2 kilometrus. Jis pra
šė 9 svarus. Jam pasiūliau 2 sva-

Iš Prancūzijos nuvykome į-Švei
cariją. čia mus sutiko PLB Švei
carijos Krašto Valdybos pirminin
kas Paulaitls, kuris nepaprastai 
mumis rūpinosi visą laikų, čia 
lietuviai geriau gyvena negu Ang
lijoje, Prancūzijoje arba Vokieti
joje. Paminėtinas šveicaras Thoma, 
vedęs lietuvaitę.

Jis yra lietuviams nepaprastai 
bičiuliškas, visada dalyvauja lie
tuviškuose parengimuose ir kiek 
gali padeda. Išvykstant iš Švei
carijos lietuviai prašė manęs per
duoti Šveicarijos lietuvių broliš
kus sveikinimus lietuviams Aus
tralijoje.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Iš Šveicarijos grįžau į Vokieti

ją per Weinheimu, nes norėjau 
pamatyti Vasario 16 Gimnaziją. 
Tas mane labai domino, nes, iš 
spaudoje tilpusių apie Ją straips
nių, negalėjau susidaryti tinka
mo vaizdo, ir iš viso, vakarų Aus
tralijoje gyvenantieji lietuviai ma
žai ką apie ją esame girdėję, čia I 
mus maloniai priėmė Vasario 16 
Gimnazijos direktorius. Apžlūrė- ' 
jom parką, namus, virtuvę ir kt.1 
Sklypas didelis, apie 5-6 ha. Rū
mai taip pat dideli. Iš vidaus rū
muose padarytas kapitalinis re
montas. Iš oro pusės dar reiktų 
aptinkuoti ir išdažyti. Pasiteira
vęs, klek už rūmus sumokėta, nus
tebau, kad taip pigiai nupirkta. 
Aplankiau mokinių bendrabutį. 
Baldai yra dar seni, dar matosi 
daug vokiškų kariškų spintų, lovų 
bei čiužinių. Nors dalis yra ir 
naujų. Mokiniai savo kambariuose 
yra labai gražiai ir švariai susi
tvarkę. Teko aplankyti ir virtuvę

su valgykla. Virtuvėje įrengti 
nauji virimo katilai ir kt. Valgyk
loje trūksta dar naujų stalų, kėd
žių. Teko kartu su mokiniais sės
ti už stalų ir paragauti Jų vaka
rienės. žinoma, valgis nekoks, nes 
kaip ir kltelms reikalams, yra di
delis lėšų trūkumas. Kai palygi
nau, ką Australijos vaikučiai val
go, tai man skaudu pasidarė, kad 
čia besimokantis lietuvių jauni
mas, kuris mūsų atgimstančiai tė
vynei Lietuvai bus didelis įnašas, 
negali turėti geresnių sąlygų. Vi. 
so pasaulio lietuviai turėtų viso
mis išgalėmis remti tą mūsų švie
timo įstaigų ir padėti pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas ir prisidėti 
prie gimnazijos išlaikymo. Tai yra 
visų mūsų lietuvių šventa parei
ga. Mieli broliai lietuviai aš savo 
akimis matęs tą vienlntėlį mūsų 
mokslo žiburį, Vasario 16 Gimna
ziją, kreipiuosi į Jus, kad visi kaip 
vienas remkime ją visomis išgalė, 
mis, nesigailėkime paaukoti Gim
nazijai atliekamą centą ar peną. 
Už jūsų mažesnes ar didesnes au
kas bus Jums labai dėkingi tie 
vaikučiai, kurie lanko gimnaziją. 
Visokiomis progomis, minėjimų 
metu, ar privačiuose susiėjimuo
se, pra veski me rinkliavas Vasario 
16 Gimnazijos reikalui. Nes miea, 
remdami gimnazijų išauginsime 
tikrus lietuvius, kurie išlaikys sa
vų kalbų, papročius ir bus pag
rindas laisvai Lietuvai.

Taip pat teko lankytis ir Vokie
tijos Krašto Valdyboje Wenhelme. 
čia teko kalbėtis su pirmininku 
Zunde, Glemža, kurie visomis iš
galėmis rūpinasi Vasario 16 Gim
nazija.

Atsisveikinęs su maloniais Wein- 
helmo lietuviais ir prisirinkęs dau
gybę įspūdžių, išvykau į Wuerz- 
burgą, kur dar pabūsiu apie mė
nesį ir iš čia vyksiu per Austri
ją į Italiją ir spalių mėn. 14 d. 
Išplauksiu atgal į kengūrų žemų 
— Australiją.

Vokietija. K. Gečas.

Politika ir bankai
Šitos “neturtingosios puseserės” 

su “turtingaisiais draugais” žaid
žia apgalvotai ir gudriai. Jos fak
tiškai Iššaukia Vakarus ir Rytus 
ir pastato kapitalizmą prieš ko

munizmą. Bet pagaliau viskas atsi
duria ir laimingai baigiasi tarp
tautiniuose bankuose, kurių vienas 
vadinasi Special United Nations 
Fund for Ekonomic Development 
(SUNFED) ir International Fi. 
nance Corporation (IFC).

SUNFED, kuris sukurtas tris
dešimčiai.valstybių dalyvaujant sa
vo įnašais, ir kurio pradinis ka
pitalas yra 250 mil. dolerių, tei
kia ilgalaikes paskolas (žemu pro
centu) ūkiniai- atsiekusiems kraš
tams, kad paspartinus šių ekono
minį Išsivystymą. IFC bendradar
biauja su SUNFED ir paremia 
privačią iniciatyvą, investuojant 
kapitalą į įvairius ūkinei gerovei 
kelti projektus: telkia paskolas bei 
padeda prityrusiu vadovavimu, ši
tai įgalina privatų kapitalą pa
naudoti (bet kuriame krašte) svar
biems reikalams, be to krašto vy
riausybės garantijos.

Jungtinių Tautų ekspertai ap
skaičiavo, kad 19.000 dolerių rei
kalinga kiekvienais metais, .norint 
pakelti ūkiniai atsilikusių tautų 

pajamas 2%. šitie kraštai (tikima) 
gali patys parūpinti 5000 milionų 
dolerių per savo žmonių sutaupų 
Investicijas, o 1000 milionų dole- 
rlų kiekvienais metais jau yra In
vestuojama iš šalies, įskaitant Co
lombo Plano valstybių tiekimus, 
Jungtinių Tautų techniškosios pa
galbos programą, Tarptautinio 
Banko paskolas Ir privačių asme
nų ar firmų investicijas.

Bet 13.000 milionų dolerių kiek
vienais metais reikalinga gauti iš 
turtingesnių antikomunistinio blo. 
ko kraštų. Iš šitos sumos, eksper
tai sako, daugiau kaip 3.000 milio
nų dolerių privalo būti suteikta 
kaip tiesioginės dovanos.

Kas tie turtingieji?
Iš kur trūkstamus pinigus gau

ti?
Suprantama, iš turtingų kraštų, 

kaip Amerikos, Anglijos , Kanados 
ir Australijos.

Amerikos ir Australijos ekono
mistai nurodo, kad jų kraštai ne
gali beatodairiškai milionus švais
tyti, be pavojaus "sulošti” bank
rotą. Bet “neturtingosios pusese
rės”, ir kiti ūkiniai atsilikusieji 
kraštai, tik pečiais patrauko ir ra-

AMERIKOS BALSAS
Iš A. B. LIETUVIŠKOSIOS 

TARNYBOS EUROPOJE 
VEIKLOS

Amerlkos Balsas yra Jungtinių 
Amerikos Valstybių Informacijos 
Žinybos įstaiga tiesos žodžiui 
skelbti ir skleisti visame pasauly
je — laisvajame ir ypač laikinai 
atsidūruslame anapus geležinės už
dangos. JAV Informacijos .žinyba 
siekia parodyti visoms tautoms, 
kad Amerikos politika ir siekimai 
sutampa su visų žmonių teisėtais 
laisvės, pažangos ir taikos troš
kimais. Vykdydamas šią paskirtį, 
Amerikos Balsas ne tik perduoda 
ir aiškina Amerikos užseinio po
litikose tikslus, bet ir numaskuo- 
ja bei atremia priešiškus kėslus, 
siekiančius iškreipti ir neteisingai 
atvaizduoti Amerikos siekimus.

Amerikos Balsas savo lietuviš
kas transliacijas pradėjo iš New 
Yorko 1951 m. vasario 16 d., o 
iš Europos — 1952 m. gegužės 15 
d. Abiem atvejais transliacijų pra
džia sutapo su reikšmingomis lie
tuvių tautai datomis. Amerikos 
Balsas pradėjo kalbėti pavergtie
siems kraštams iš Europos, norė
damas būti arčiau žmonių, kurie 
prieš savo valią ir norą buvo ir 
tebėra atskirti nuo laisvojo pasau
lio, kuriuos slegia pavergėjo lete
na, iš kurių yra laikinai Išplėšta 
ne tik galimybė tvarkyti pagal 
savo norus gyvenimą, bet net ne
leidžiama laisvai susisiekti su lai
svuoju pasauliu.

Amerikos Balso Europoje lietu
viškųjų transliacijų programa 
girdima Lietuvoje kasdien 21.15 
vai. Lietuvos laiku — 25-ių, 31-o, 
41-o ir 251-o m. bangomis. Ji kar
tojama: 3 vai. naktį ir ryto 7.15 
vai. — 31-o, 41-o, 42-jų, 49-ių ir 
75-ių m. bangomis, o 16 vai. — 
25-ių, 31-o, 42-jų ir 49-ių m. ban
gomis. (Vid. Europos laikas — 2 
vai. anksčiau už Lietuvos.)

šalia žnių A.B. duoda komenta
rus, pranešimus Ir apybraižas pa
vergtąja! Lietuvai aktualiomis te
momis. Atidžiai sekamas pavergė
jo radijas ir spauda ir tuojau atl- j 
tinkamai reaguojama — numas- 
kuojami okupanto paklusnūs tar
nai, atitaisomi Lietuvos istorijos 
Iškraipymai, atidengaml okupanto 
kėslai kraštui rusinti ir tautinei 
sąmonei nuodyti.

Pasiklausius Am. Balso trans
liacijų ir iš pasikalbėjimų susidarė 
įspūdis, kad A.B. Europoje sten

gėsi pranešti apie visus svarbiuo
sius lietuvių gyvenimo bei veiklos 
įvykius. Buvo duoti platūs repor
tažai iš Europos Lietuvių Ben
druomenės suvažiavimų, Vasario 
16-os gimnazijos gyvenimo, lietu
vių darbo kuopų išklmių, įvairių 
tarptautinių suvažiavimų, kuriuo
se dalyvavo Ir Lietuvos atstovai.

A.B. Europoje plačiai pranešinė
jo apie Kefsteno komisijos posėd
žius Londone, Berlyne ir Muen- 
chene. Pats Kerstenas du kartu 
kalbėjo Lietuvai; atskiras kalbas 
pasakė komisijos nariai kongre
so nariai Busbey, Feighan ir Ma- 
chrowicz. Specialiai Lietuvai savo 
žodžius yra pasakę kardinolas 
Francis Spellman, senatorius Bea
le, kongreso atstovų rūmų pirmj- 
ninkas Joe Martin,kongreso narys 
Bentley.

Amerikos Balsas mielai pasinau
doja talka lietuvių mokslininkų, 
kultūrininkų, politikų ir visuome
nininkų, kurie seka A.B. progra
mas ir domisi Jų reikšme bei to
bulinimu. A. Balsui rūpi Ir krašto 
žmonių dvasinis gyvenimas. Tam 
tikslui kiekvieną šeštadieni yra 
duodama kelių minučių tikybinės 
nuotaikos progrgama.

Kreipiamas didelis dėmesys į 
jaunimą, kurį okupantas stengiasi 
atplėšti nuo tautosTcamieno. Tam 
tikslui duodami Istoriko prof. Z. 
Ivinskio komentarai, kuriais ati
taisomi lietuvių Istorijos faktų 
iškraipymai. Be to, neseniai pradė
ti akademiniam jaunimui specialūs 
komentarai , duodami pedagogo J. 
Jurginio vardu.

Nepaisant įvairių trukdymų, A. 
B. yra gerai girdimas, ir jo noro
mis klausomasi krašte. Apie tai 
yra gauta daug įrodymų. Kad 
Amerikos Balso programos labai 
skaudžios okupantui ir jo bernams 
Lietuvoje, ryškiausiai parodo pats 
Antanas Sniečkus, kuriam A.B. 
prisegė “Marytės” operos nacių 
agento Von Bummelio vardą. 
Sniečkus dėl Amerikos Balso prog
ramų paveikumo skundėsi Augš- 
čiauslajame Soviete Maskvoje pa
vasarį ir prieš kelias savaites ra
šytojų suvažiavime.

A.B. lietuviškosios tarnybos sąs
tatas šiuo metu yra toks: vedėjas 
— J.B. Laučkas, redaktorius — 
dr. Pr. Padalis; kiti štabo nariai

rus ir jis džiaugdamasis atidavė. 
Vėliau tą laikrodį padovanojau 
vienam lietuviui Prancūzijoje.

Atvykus į Italiją — Neapolį, 
aplankėm Genuą, Veneciją, čia 
pilna turistų iš visų pasaulio 
kraštų. Lietuvių neteko sutikti, 
nes labai trumpą laiką čia buvo
me. Skubėjau vykti į Vokietiją, iš 
kurios prieš keletą metų buvau 
išvykęs į Australiją.

SUNKUS GYVENIMAS
Apsistojau Wuerzburge, nes čia, 

būnant DP teko gyventi, ir tikė
jausi rasti pažįstamų lietuvių. 
Wuerzburge gyvena nedidelė gru
pelė lietuvių. Gyvenimas blogas. 
Darbo žmonės negauna ir gyvena 
iš nedidelių pašalpų. Teko kalbė
ti su J. Stepanluklene. Ji yra sun
kus ligonis, turi astmą, plaučiai 
netvarkoj ir gyvena iš mažos pa
šalpos.

Kiek laiko pabuvęs Wuerzburge, 
Išvažiavau į Angliją. Žmona, kaip 
australe, norėjo pamatyti sugrįž
tančią iš kelionės . aplink pasaulį, 
Anglijos karalienę. Londone, Lie
tuvių Namuose buvo sušauktas lie
tuvių susirinkimas, kuriame turė
jau papasakoti apie savo kelionę, 
lietuvių gyvenimą ir galimumus 
Australijoje. Anglijoj yra nema
žas skaičius lietuvių, kurie domisi 
Australija Ir norėtų į ją vykti. 
Taip pat teko aplankyti Europos 
Lietuvio redaktorių B. Daunorą.

Anglijoje pabuvome apie 4 sa
vaites. Iš čia vykome į Prancūziją. 
Aplankėm Paryžių ir Muelhausen. 
Muelhausen gyvena nedidelė grupė 
lietuvių, bet mane čia sužavėjo jų 
gražus tarpusavio sugyvenimas. 
Dr. Aleksandravičienė, čia gyve
nanti jau 10 metų, kaip gydytoja 
labai daug padeda lietuviams. Kun. 
Petrošius suruošė kartu su lat
viais birželio 14 d. tragiškųjų įvy
kių minėjimą. Ta proga dariau 
pranešimą lietuvių Ir latvių kal
bomis. Kun. Petrošius ir Šidlaus
kas, atitrūkę nuo savo kasdieni
nių darbų, nuoširdžiai rūpinasi 
vietiniais lietuviais. * Prancūzijos 
lletuvai, palyginus su Australijos 
lietuviais, gyvena labai blogai, už
darbis yra labai mažas, o viskas 
brangu. Yra lietuvių norinčių vyk
ti į Australiją. ,

Lietuvos Statutas '
Šiemet sueina 425 metai nuo pir- bet prievarta ir pavergimu. Visai 

mosios Lietuvos Statuto laidos pa- kitoks gyvenimas buvo įvedus Lie- 
skelblmo. Lietuvos statutas buvo tuvos Statutą, kuris šiandien su 

pagarba visur minimas.

— Jonas Stonys, dr. Juozas Saka
lauskas ir Irena Jakštienė. Nuo
latinis pranešėjas yra J. Vaitke
vičius. Kazys Grinius, buv. A.B. 
lietuvių sk. redaktorium, paskirtas 
į A.B. Europoje rusų sk. ved. pa
vaduotoju. Elta. .

sudarytas iš didžiųjų kunigaikš
čių duotų privilegijų ano meto ba
jorams, Bažnyčiai, miestams ir 
svetimšaliams. Tam turėjo įtakos 
vad. Kazimiero Teisynas, kuris 
teapėmė baudžiamosios teisės sri
tį. Lietuvos Statute užtinkama 
nemaža romėnų teisės įtaka. Lie
tuvos Statutas anuo metu turėjo 
nepaprastą reikšmę Lietuvai ir jos 
valdytiems kraštams. Jis pakeitė 
vadinamąją papročių teisę, kurią 
galėjo didžiojo kunigaikščio parei
gūnai savaip aiškinti. Ano meto 
teisė Statute įglaudinta tam tik
ra tvarka ir suskirstyta skyriais.

Lietuvos Statutas ypač didelę 
įtaką turėjo lietuvių valdytuose 
kraštuose. Ten lietuviai atnešė 
tvarką, teisę Ir teisingumą. Statu
tas buvo išleistas gudų kalba ir 
išverstas į lenkų ir lotynų kalbas. 
Tai yra ano meto lietuvių toleran
cijos pavyzdys. Lietuvos Statutas 
16 a. neturėjo sau lygaus teisyno 
visoje Europoje. Todėl jo įtaka 
siekė žymiai toliau negu Lietuvos 
sienos.

Istorinė Lietuva savo valdytuo
se kraštuose įvedė ne tik teisinę 
tvarką, bet drauge skleidė Vakarų 
civilziaciją ir kultūrą. Visai ne
nuostabu, kad gudai ir ukrainie
čiai Lietuvos Statutą ir lietuvių 
atneštą kultūrą pradėjo laikyti 
savais. Lietuvos Statutas Gudijoje 
ii Ukrainoje veikė per 3 šimtme
čius. įžvalgesnieji gudai Ir ukrai
niečiai Lietuvos valdymo tarpsnį 
vadina auksiniu amžium. Šiandie
niniai gudai neretais atvėjais Lie
tuvos valdovus ir Lietuvos isto
riją . laiko savais. Visa tai rodo 
lietuvius turėjus nepaprastą pa
kantumą valdomiesiems. Tačiau 
dalį tų kraštų, kuriuos anksčiau 
valdė lietuviai, šiuo metu yra oku
pavę rusai. Bet koks milžiniškas 
skirtumas tarp šių dviejų valdy
mo sistemų! Jei ukrainiečiai ir 
gudai lietuvių valdymo laikotarpį 
vadina auksiniu amžiumi, tai bol
ševikinė okupacija įeis į jų, kaip 
į kitų okupuotųjų tautų istorijas, 
kaip vienas iš Juodžiausių periodų.

Rusai nesugebėjo pasimokyti iš 
istorinės Lietuvos. Jie ir šiandien 
žudo svetimas tautas, jas naikina 
ir persekioja. Jie sukūrė tokią 
santvarką, kuri remiasi ne teise 
pagrįstu tautų bendradarbiavimu,

Andersas ir Vilnius
(LAIC) — “Orzel Bialy” atpa

sakoja gen. W. Anders kalbą, ku
rią Jis pasakė Hodgemoor, netoli 
Londono, lenkų skautų stovyklos 
atidarymo proga. Savo kalboje An
dersas ragino ten susirinkusius 
lenkus kovoti už vadinamas atgau
tas žemes, kurių ribą sudaro Ode
ris ir Neisė. Bet kartu pridūrė, 
kad lenkai taip pat kovosią už 
Vilnių ir Lvovą. Tačiau pats len
kų ekstremistų vadas, matyt, jau
čia, jog tokioms lenkų pretenzi
joms jie nedaug gali tikėtis prita
rimo iš Vakarų politinių sluogs- 
nių, tad nepasigailėjo nepalankaus 
žodžio tiems anglų ir amerikiečių 
politikams, kuriems “trumpare
giškumas” neleidžiąs matyti, Jog 
nuo Lenkijos laisvės priklausanti 
Ir visų Europos kraštų laisvė, lyg 
Be Ukrainos ir Lietuvos žemių 
Lenkija negalėtų būti laisva.

Andersui ir lietuviai gali pasa
kyti tą patį, ką ukrainiečių “Svo
boda” neseniai pasakė dėl Zwiazek 
Ziem Poludniowo — Wschodnlch 
tvirtinimo, jog Lvovas buvo ir yra 
lenkų miestas ir turėsiąs grįžti 
prie Lenkijos. “Visa istorinė eiga 
Ir istorijos pamokos nuteka nuo tų 
žmonių, kaip vanduo nuo lygaus 
akmens. Tačiau tokios lenkų uto
pistų kalbos tik kompromituoja 
pačius lenkus tarptautinėje, plot
mėje.”

KOLCHOZO ‘TARNYBOJE” PO 
18 VALANDŲ.

(LAIC) — Sovietai Lietuvoje 
dar nesuspėjo visus kolchozinin- 
kus sukilnoti j kolchozų centrus. Jie 
daugiausia dar tebegyvena savo 
buvusiose sodybose 7-12 kilomet
rų nuo kolchozo centro. Todėl su 
nuvykimu ir parvykimu iš darbo 
jiems į dieną išeina ligi 18 valan
dų darbe ir kelionėje.

Savo sklypeliui įdirbti, ir padėti 
kaimynams tokius sklypelius įdirb
ti arklį kolchozlnlnkas gali naudoti 
tik tuomet, kai Jis nereikalingas 
kolchozo darbams.
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D. Britanijos
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
ORGANIZACIJA. Didi. Brita

nijos Lietuvių Bendruomenė yra 
sudaryta ne iš pavienių asmenų, 
bet iš tame krašte veikiančių 17 
organizacijų — visuomeninių, kul
tūrinių, profesinių, sporto ir pan. 
•—, kurios yra Bendruomenės na
riai. Organizacijos moka Krašto 
Valdybai nario mokestį po 6 pe
nus nuo nario per metus.

Bendruomenei priklauso apie 
1500 lietuvių. Krašto Valdybos pa. 
Janių apie 35-40 svarų per metus 
Jos vidaus veiklai užtenka. Kada 
Krašto Valdyba imasi atlikti kokį 
specialų uždavinį, ji lėšas gauna 
iš savo narių ar tam reikalui su
rinktų aukų. Krašto Valdyba klek, 
vienais metais padeda suorgani
zuoti skautų ir jaunimo vasaros 
stovyklas, įsteigė vargo mo
kyklų Londone, kviečia organi
zacijų valdybų bendrus posėdžius 
ir atstovauja Didž. Britanijos lie
tuvius tarptautiniuose lietuvių su
ėjimuose. Lietuvių reprezentaciją 
svetimtaučių tarpe vykdo Didž. 
Britanijos Liet. Sąjunga (DBLS).

DBLS. Didžiausia ir aktyviausia 
lietuvių organizacija Britanijoje 
turi apie 40 skyrių su apie 1000 
narių, šiais skyriais remiasi di
džiausia mūsų lietuviškos veiklos 
dals. Pati Centro Valdyba Londo
ne suruošė priėmimus (Kersteno 
atsilankymo proga) , suruošė Va
sario 16-tos ir birželio įvykių mi
nėjimus, veda propagandą už Lie
tuvą Ir santykiauja su svetimtau
čių organizacijomis Ir įstaigomis.

Propagandą vesti, anglų tarpe 
yra labai sunku. Nors privačiai 
anglai mums rodo daug simpati
jų, bet spauda ir visuomenė tal
kos! prie vyriausybės politikos — 
dabar tą reikalą kuo mažiau rek
lamuoti.

DBLS finansai dabar yra ap
gailėtinoj būklėj dėl įsiskolinimo, 
leidžiant "Europos Lietuvį”.

KITOS ORGANIZACIJOS LON
DONE. Iš kitų Londone centrus tu
rinčių organizacijų pažymėtini yra 
Sporto ir Socialinis Klubas su 70 
narių, šv. Onos Draugija, įsistel- 

• gusi 1915 m., Lietuvos Rezisten
cinė Santarvė, leidžianti mėnesinį 
žurnalu “Santarvė”, Lietuvių Klu
bas, veikiąs prie Lietuvių Na
mų, kuris rūpinasi Lietuvių Na
muose ruošiamais parengimais ir 
“Londono Vaidila” — lietuvių me
no sambūris.

Londone taip pat veikia Lietu
vos Pasiuntinybė.

PROVINCIJA. Didesniuose pro
vincijos centruose, kur veikja DB 
LS skyriai, lietuviai turi savo klu
bus. Veikia sporto klubai, vargo 
mokyklos, chorai.

ŠKOTIJA, čia yra mažiau nau
jųjų ateivių Ir gyvai tebeveikia 
senosios išeivijos lietuvių organi
zacijos, susibarusios į vieną Ško
tijos Lietuvių Tarybą. Škotijos 
lietuviai gyvai remia ir palaiko 
lietuvišką veiklą. Leidžia savait
raštį “Išeivių Draugą” ir veikia 
du pajėgūs lietuvių chorai.

DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
RELIGINIS GYVENMAS. Londone 
•yra lietuvių šv. Kazimiero katali
kų bažnyčia, kurią aptarnauja du 
kunigai — marijonai. Škotijoje ir
gi yra du kunigai. Lietuviai kuni
gai taip pat reziduoja Bradforde 
Ir Manchestery. Visi kunigai, kiek 
pajėgia, aplanko ir kitas lietuvių 
kolonijas.

ĮSIKŪRIMAS. Lietuviai yra ga
na patenkinamai įsikūrę. Yra la
bai sunku gauti darbo savo spe
cialybėse ir dauguma lietuvių te
bedirba fabrikuose, anglių kasyk
lose Ir ždmės ūkyje. Yra nemažai 
turinčių savus namus, kiti jau 
verčiasi savarankiškai — turi fab
rikėlius, krautuves, siuvyklas. 
Praktiškų profesijų asmenys, kaip 
inžinieriai ir gydytojai, dirba savo 
profesijoje.

Yra nemalonu pastebėti, kad su 
įsikūrimu Ir gyvenimo sąlygų pa
gerėjimu, lietuviška veikla nuken
čia. Emigracija į Ameriką Ir Ka
nadą vis dar tebeeina. Į ten trau. 
kla didesni uždarbiai, o prie Ang
lijos riša labai gera socialinė ap
sauga, kurios pagalba gydymas na
mie ar ligoninėj nieko nekainuoja, 
neskaitant visų kitų pašalpų bei 
lengvatų.

ŠVIETIMAS IR LIETUVYBĖS 
PALAIKYMAS. Ši sritis kelia di

džiausio susirūpinimo ir labai 
sunku rasti patenkinama išeitis. 
Veikia kelios vargo mokyklos, kur 
yra koncentruotas lietuvių šeimų 
gyvenimas, bet vis daugiau lie
tuviai išsiskirsto pavieniui ir pasi
daro labai sunku vaikus suburti į 
mokyklas.

Džiugu, kad Britanijos lietuviai 
skaito laikraštį Ir noriai perka 
lietuviškas knygas. Iš apie 3000 
lietuvių, apie 1000 skaito nava 
laikraštį.

LIETUVIŲ. NAMŲ AKC. BEN
DROVĖ. Tai ekonominė organiza
cija, kuri sudaro materialinį pag
rindą, ant kurio lietuviška veikla 
D. Britanijoje vystosi. L.N. Akc. 
B-vė buvo sukurta pačių lietuvių 
sudėtais pinigais, Jos kapitalas 
siekia per 7000 svarų. B-vė savo 
nuosavybėj turi Lietuvių Namus, 
nuosavą spaustuvę “Nida”. Prie 
spaustuvės veikia Nidos Knygų 
Klubas. Lietuvių Namų B-vė leid
žia "Europos Lietuvį”, kurą reda
guoja Br. Daunoras.

BENDROS PASTABOS. DBLB- 
nės Krašto Valdybą sudaro: M. 
Bajorinas — pirm., V. Strlmas — 
sekr. ir P. Bulaitis — ižd. Tarybos 
pirmininku yra kun. Gutauskas ir 
sekr. J. Vilčinskas.

M.B.

Lictuimi-----frU fmaulyk.
ARGENTINA

V. Krėvės akademija. 1954 m. 
rugsėjo 26 d. Lietuvi salėje, Bra
sil 835, Avellaneda, Bs. As., V. 
Krėvei paminėti kultūrininkų ir 
visuomenininkų būrelis suruošė 
akademiją. Apie V. Krėvės gyv'>- 
nimą ir kūrybą paskaitas skaitė 
ats. gen. T. Daukantas ir J. Vede- 
gys. V. Krėvės raštų Ištraukų 
skaityme ir meninėj dalyje daly
vavo: L. Paliulionytė, L. Petravi- 
členė, .-A. Žekytė, A. Noreikienė, 
O. Devekienė, T. Jackevičius, muz. 
V. Rymavičius ir vyrų oktetas, 
vad. V. Cibavičiaus. šalutiniam 
kambary buvo J. Vedeglo sureng
ta parodėlė mūsų spaudos atgavi
mo 50 m. sukakčiai paminėti.
• Filmomis palaiko lietuvybę. J. 
Gilvydis, kino teatro “Vytis” kū
rėjas ir direktorius, yra per 25 
metus į Argentiną importavęs ne
maža lietuviškų filmų, kuriomis 
ten palaikoma lietuvių dvasia. Vil
niaus atgavimo 15 m. sukakčiai 
atžymėti demonstruojama , kaip į 
Vilnių {įžygiavo lietuvių kariuo
menė.

PRANCŪZIJA

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
“EUROPOS LIETUVIS” š. m. 

41 nr. atspaudė Br. Daubaro strai
psnį: “Ryžkimės naujam šuoliui”, 
kur autorius kalba apie Didž. Bri
tanijos lietuvius, prieš šešerius 
metus didesniu būriu Anglijon su

pę pailsėti. Šitokiam tikslui mies
te namai netinka ir pagaliau, to
kių mes negalime įveikti įsigyti 
su aikštėmis, laukais ir pievomis 
miesto ribose."

Ir žinot ką? — “Lietuvos kam-

KNYGOS BARE
Lietuvių Enciklopedijos išleisti 

Jau 3 tomai. Šiuo metu pradėta 
spausdinti pirmoji ketvirtojo tomo 
pusė. Ketvirtąjį ttomą redaguoja 
dr. J. Girnius, penktąjį tomą — 
prof. J. Puzinas, šeštąjį — prof. 
Pr. Čepėnas, o specialiai Lietuvai 
skirtą tomą — V. Maciūnas. Visų 
tomų galutinę redakciją prižiūri 
vyr. redaktorius prof. Vacį. Bir
žiška. Straipsniai bendradarbiams 
užsakyti ligi K raidės. Į ketvirtą
jį tomą bus įdėti 4 Čiurlionio spal
voti paveikslai. Lietuvos žemėla

pis, kurio terminus ir vietovardžius 
galutinai nustatys speciali kalbi
ninkų komisija, numatytas išleisti 
kaip enciklopedijos priedas — jį 
enciklopedijos prenumerat. gaus 
už du trečdalius kainos, arba fak
tines Išlaidas.

"Gabijos leidžiamas spaudos lai
svės 50 m. sukakčiai atžymėti li
teratūros metraštis bus pats stam
biausias tos rūšies leidinys. Ja
me bus įdėti kelių dešimtų visų 
kraštų rašytojų kūriniai. Metraštį 
redaguoja J. Aistis ir St. Zobar- 
skas. Kaip lietuvių spaudoj pažy
mima, metraštis liudys apie kovo
jančio lietuvio atsparumą, sutvir
tindamas tikėjimą ir viltį tautos 
ateitimi. Lietuvių spaudos laisvės 
sukakčiai paminėti taip pat leidžia
mas LB Čikagos apygardos valdy
bos finansuojamas leidinys, kuria
me bus įdėta visa eilė aktualiau
sių straipsnių, parašytų pasižymė
jusių spaudos žmonių. Taip pat 
leidžiama Amerikos Lietuvių kata
likų istorija, kurios medžiagai pa
ruošti sudaryta komisija iš dr. A. 
Kučo, S. Sužiedėlio, t. V. Gaidžiū- 
no ir dr. K. Jurgėlos. Leidžialmas 
buv. Respublikos prezidento dr. 

K. Griniaus atsiminimų II tomas. 
Spausdinama didžiulė dr. V. Sruo
gienės parašyta Lietuvos Istorija, 
kuri turės apie 700 psl. Joje bus 
paskelbta naujos medžiagos, anks
čiau nefigūravusios kitose istori
jose. Istoriją leidžia Tėvynės My
lėtojų Draugija. “Australijos Lie
tuvio” leidžiamas Marijos Radzevi
čiūtės romanas apie Žemaičių kny
gnešių gyvenimą “žemelė švento
ji” jau atspausdintas ii- pasirodo 
knygų rinkoj.

Laisvosios Europos universitete 
Strasburge kiekviena tautybė skai
to visiems studentams paskaitas 
api<« savąjį kraštą. Dr. J. Grinius 
universiteto vadovybei ir studen
tams prancūziškai skaitė paskaitą 
apie Lietuvą.

VOKIETIJA

Jungtinių Tautų pabėgėlių rei
kalams augštojo komisaro įstai
gos pranešime skelbiama, kad nuo 
š.m. sausio 1 d. Vak. Vokietijos 
atskirų kraštų centriniai bankai 
pradėjo Išmokėti tą užblokuotą da
lį, kuri buvo sulaikyta keičiant 
senąją valiutą į naująją. Norint 
ligi tol užblokuotųjų pinigų liku
čius Išmokėti betgi daugeliu atvėjų 
nerandama pačių pinigų keitėjų, 
kadangi jų daugelis Jau yra emig
ravę. Todėl atkreipiamas į tai dė
mesys, kad, norint išgauti šiuos 

užblokuotuosius likučius, buvusiems 
DP tenka kreiptis į tuos vokiečių 
atskirų kraštų centrinius bankus, 
kurie 1948 m. birželio 21 d. įvyk
dė senosios valiutos keitimą nau
jąja.
Lietuviai gražiai pasirodė tarp ki
tų 9 tautų Altottinge, žymiausioje 
Marijos šventovėje Bavarijoje, su
ruoštame tarptautiniame Pax 
Christi sąjūdžio kongrese. Iš įvai
rių Vokietijos vietovių dalyvavo 
apie 100 mūsų tautiečių. Per bai-

i giamąją įspūdingą manifestaciją 
! lietuvių grupės priešakyje buvo 

nešama trispalvė ir įrašas vokie
čių kalba: “Kenčianti Lietuvos 
Bažnyčia”. Trispalvę lydėjo 2 mer
gaitės taut, drabužiais. Per pamal
das skambėjo lietuviškos giesmės. 
Lietuvių grupei vadovavo t. A. 
Bernatonis. Kongreso tikslas — 
bendra malda už bloševikų perse
kiojamas tautas.

KANADA
Pirmasis Maž. Lietuvos Bičiu

lių Draugijos visuotinis suvažia- 
viipas įvyko rugsėjo 25 d. Toronte. 
Jį pradėjo centro pirm. A. Lyman- 
tas, vadovavo L. Tamašauskas ir 
K. Prialgauskas. Suvažiavimą svei
kino gen. kons. V. Gylys, LLK 
atstovas ir mažlietuvių rezistenci
jos pirm. M. Brakas, Kanados LB 
pirm. J. Matulionis ir kt. Raštu 
pasveikino MLT prezidiumo pir
mininkas E. Simonaitis ir visa ei- 

I lė kitų. Centro valdybos vardu 
pranešimą padarė A. Lymantas. E. 
Simonaičiui atvykus į Ameriką, 
ten susikūrė keli MLB skyriai, 
tarp jų trys Kanadoje. Suvažia. 
vimas patvirtino tiksliau sureda
guotus MLB įstatus ir priėmė dar
bų planą. Numatyta išleisti anglų 
kalba Maž. Lietuvos istoriją, taip 
pat pasisakyta dėl vokietininkų 
pretenzijų į lietuviškąsias žemes. 
Naujon 'valdybon išrinkti A. Ly
mantas, V. Peteraltis, B. Botyrie- 
nė, K. Andriuškevičius Ir P. Nar
butas, j rev. komisiją — inž. Dra- 
gašius, L. Tamašauskas Ir Bunti- 
nas. Norima į organizaciją sutelk
ti kiek galint daugiau žmonių ir 
Juo plačiau paskleisti žinojimą 
apie Mažąją Lietuvą.

— Tarptautiniame akių gydyto
jų suvažiavime Montrealyje da
lyvavo Ir lietuvė dr. Arštlkaitytė, 
kuri perskaitė savo mokslinį dar
bą. Arštikaitytė yra atidariusi sa
vo akių kabinetą Toronte. Dr. E. 
Andriukaitis paskirtas valstybinio 
neurologijos ir psichiatrijos ins
tituto vedėju Notre Dame ligoni
nėje. ,

J. A. V.
.. Bostone minėjo Krėvę. Bostono 
Lietuvių Rašytojų Klubas, apjun
giąs vietinius lietuvius kultūri
ninkus, šventė 5 m. sukaktį. Pir
masis susirinkimas buvo skirtas 
šią vasarą mirusiam rašytojui. 
Vincui Krėvei paminėti. Programą 
sudarė V. Maciūno paskaita ir 
Bostono Dramos ansamblio narių 
pateiktos ištraukos Iš Krėvės raš
tų.

važiavusius, sunkiai besikurian
čius, bet gerai organizuotus Ir lie
tuvybei išlaikyti pažymėtinai jaut, 
rius.

Didž. Britanijos lietuviai pajėgė 
sukelti lėšų ir įsigijo Lietuvių 
Namus ii- “Nidos” spaustuvę Lon
done. Apie tai Br. Daubaras rašo: 
“Kiekvienas žinome, kiek kalbų ir 
kiek rašalo išlieta Lietuvių Namus 
ar savąją spaustuvę įsigyjant. Ir 
kiekvienas šiandien pagalvokime, 
kad anuomet sumesti mūsų svarai 
nenuėjo niekais. Spaustuvės įsigi
jimas įgalino iki šiol išlaikyti laik
raštį, o Knygų Klubas šitos spaus
tuvės dėka už 3 šilingus kiekvieną 
mėnesį norinčiam į namus prisiun
čia knygą ir ne vien tik šioje sa
loje gyvenantiems lietuviams, bet 
visame laisvajame pasaulyje. Ar 
būtume šito pasiekę, jei prieš dve- 
jis metus nebūtume tam reikalui 
sumetę vieną tūkstantį . svarų?! 
Lietuvių Namai taip pat tobulėja: 
už mėnesio kito, jei viskas sėkmin
gai pavyks, jie ūgtelės dvigubai. 
Jokia pasaulyje šitokio skaičiaus 
lietuvių kolonija nėra to pasiekusi 
ką pasiekė mūsų šios salos lietu
viai! Mūsų beliko tik tūkstantis! 
Tūkstantis daug gali, jei ryžtasi.”

Jie turi Lietuvių Namus ir spau
stuvę. Ir jie jau planuoja, prade
da telkti lėšas ūkiui pirkti, kur 
bus sukurtas "Lietuvos kampelis”, 
nes, kaip str. autorius rašo: “Dė- 
ja, visa nelaimė, mes iki šiol ne
turime kur rinktis, neturime kur 
bendrai praleisti savo vasaros ato. 
stogų, neturime vietos, kur galė
tume surengti bent šiek tiek dides
nio mąsto vasaros sąskrydžių, ne
turime savo Jaunuolynui vietos 
stovyklauti, neturime vietos Ir vie
nam kitam seneliui priglausti ar 
Iš ligoninės paleistam savųjų tar

peliui” Anglijos lietuviai Jau Ir 
vietą parinko. Štai “E.L.” spalio 
14 d. nr. D.B.L.S. pirmininkas 
Bajorinas praneša, kad Hampshire 
grafystėje, 45 mylios nuo Londono, 
labai gražioje vietoje, prie ežero, 
surastas pastatas su 30 kambarių, 
plaukiojimo baseinu ir sporto aikš. 
te. Gi 56 akrai žemės apaugę med. 
žlais Ir dalis paversta ganyklo
mis. šiame ūkyje esama ir dau
giau pastatų. Seniau čia buvusi 
katalikų mokykla. Bajorinas sako, 
kad vienintėlė nepatogi aplinkybė 
— toli geležinkelio stoties net...
4 mylios. Todėl esą, reikėsią įsi
gyti susisiekimo priemonę nuo sto
ties į “Lietuvos kampelį” tautie
čiams vežioti.

Kaina? Prašo £ 6500. Sako, gal 
būsią galima nusiderėti. Pradžiai 
reiksią ,2-3000 svarų.

"Ar tiek pinigų galima gauti — 
į tai Jūs visi galite atsakyti. Vi
sa mūsų vekila D. Britanijoj ba
zuojasi ant 1000 lietuvių (tiek yra 
Sąjungos narių, tiek "E. Lietuvio” 
skaitytojų, tiek “Nidos Knygų 
Klubo” narių). Kiekvienas galite 
padaryti apskaičiavimus ir išva
das”, — rašo Bajorinas.

Kaip manote ar 1000 D. Brita
nijos lietuvių nupirks šitą vasar
vietę? Nupirks! Jie savo veiklos 
aktyve jau turi Lietuvių Namus ir 
spaustuvę Londone, kas šiandien 
vertinama per £ 10.000. Sumes pi
nigus ir “Lietuvos Kampeliui” su
kurti, nes Jie žino, kad šitai yra 
reikalinga jiems, jų vaikams

Kiek yra lietuvių Australijoje? 
Imigracijos įstaigos praneša mūs 
čia esant 9000. Viešpatie, kiek mū
sų daug, palyginus su D.Britanl- 
Ja, ir kokie mes “blednl”, palygi
nus su anos salos broliais... lie
tuviško solidarumo prasme.

Akuotas.

ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 15 METU
Čiurlionio Ansamblis šiais me

tais mini 15 m. sukaktį, šį rude
nį turėjo koncertus: ALRK Fede
racijos kongrese Clevelande, Ohio. 
Spalio 16 d. koncertavo Detroite 
ir spalio 17 d. — Toronte, Kana- 
doj*(. Abu koncertus ruošė ben
druomenių vadovybės. Spalio 30 d. 
koncertą Phlladelphljoje rengia 
bendruomenės valdyba, o spalio 
31 d. Wilkes-Barre, Pa., rengia 
lietuvių RK parapijos vadovybė.

Lapkričio 14 d. koncertas Čika
goje — Jį rengia “Naujienų” re
dakcija. Kitą pusmetį numatomi 
koncertai surengti Ohio ir kt. Val
stybių mažesniuose miestuose, 
Colubus, Akron, Dayton (visi

. člnskas ir St. Pilka. Senieji lietu- 
l vių teatro veteranai susilaukė di- 
, džiulių ovacijų. Kačinskas ta pro
ga pareiškė nuomonę, kad mūsų 
teatralai ir dramaturgaiturėtų pa- 
jieškoti; daugiau sau temų Iš švie
saus N. Lietuvos laikotarpio, Ame
rikos lietuvių gyvenimo, iškelti pil
ko kasdieninio žmogaus herojizmą.

•
š. m. rugsėjo 26 d. didžiausia 

New Yorko radijo stotis WNYC 
ištisą valandą transliavo Iš Brook- 
lyno bibliotekos didžiosios salės 
ten vykusį koncertą — iškilmes, 
suruoštas lietuvių spaudos atgavi
mo 50 m. sukakčiai paminėti. Sto
ties pranešėjas labai šiltai atsi-

PASAULIS LAUKIA RYTOJ, O MES JAU
ŠIANDIEN TURIME NEŠIOJAMĄ

PHILIPS

Troubadour
KALBA UŽ SAVE!

Veikia elektrą arba savo puikiai pritaikytomis 
ekonomiškomis baterijomis.

Tautieti,
Jei dirbi firmoje ar įmonėje, 

kuri skelbiasi laikraščiuose, pa
prašyk skelbimo ir “Mūsų Pasto
gei”.

Jei ką nors perki firmoje ar 
įmonėje, kuri jau skelbiasi “Mūsų 
Pastogėje”, mokėdamas pinigus 
ar atlikdamas kuriuos nors kitus 
reikalus, primink jiems “Mūsų 
Pastogę” ir paprašyk, kad duotų 
Jai skelbimų.

šiuo savo patarnavimu sustip
rinsi “Mūsų Pastogę” ir prisidės! 
prie jos tobulėjimo.

• Pianino stiliaus viršelis įjungia bei išjungia, apsaugo 
skalę ir reguliatorius nuo nepalankaus oro ir sužalojimo.
• įjungus elektrą baterijos automatiškai prisipildo — 
čia nėra jokių atskirų perjungimų! Troubadour kalba už 
save metais pirmyn.
• Įjungus elektrą garsas sustiprėja dvigubai — lygus 
radiogramai!
• Pasirinkimas iš aštuonių spalvų.

Ohio), Pittsburgh, Pa., ir Roches- 
tery, N.Y. Jei ąąlygos leis — bus 
dar Windsore ir Hamiltone, Ka
nadoje. Pačiame Clevelande sukak
tuvinis 15 metų koncertas numa
tytas apie balandžio pabaigą dide
lėje Severance Hall. Koncerto pro
grama ruošiamą labai plati. Ligi 
to laiko numatoma išleisti ‘Čiur
lionio Ansamblio monografiją”, ku
rią redaguos J. Brazaitis.

Šiuo metu Ansamblis turi per 
70 dalyvių, kurių daugumą sudaro 
studijuojantis jaunimas. Nuo š. 
m. sezono pradžios kūrinių progra
moje yra kai kurių pakeitimų. 
Programos bus sudaromos iš-3 da
lių: 1 dalis — iš mūsų kompozi
torių originalių kūrinių ir laisvai 
stilizuotų bei perkomponuotų liau
dies dainų, 2 dalis — grynai liau
dies dainos su kanklėmis ir 3 — 
liaudies šokiai. Čiurlionio Ansamb. 
lis , kaip ir ligi šiol, naudos sa
vus ir kviestinius solistus.

Clevelando Vaidilos teatras, va
dovaujamas P. Maželio, spaudai 
paminėti skiria spektaklį — S. 
Čiurlionienės “Aušros Sūnus”, ku
ris įvyks lapkričio mėnesį. Taip 
pat numato pastatyti Venslausko 
įscenizuotą pasaką jaunimui “Už
burtoji dūdtdė”. VI. Brazulio va
dovaujamas antrasis Clevelando 
lietuvių mėgėjų teatras spalio 16 

-d. Čikagoje vaidino P. Vaičiūno 
“Sulaužytąją priesaiką”. Toji pati 
trupė spalio 24 d. Clevelande sta
tė M. Petrausko operetę “Consi
lium facultatis”. š. m. spalio 3 
d. Čikagoje su pasisekimu suvai
dinti “Naujieji žmonės”. Jų pag
rindinius vaidmenis atliko H. Ka-

liepė apie Brooklyno lietuvių “Ope- 
*retės” chorą su Jo sdlrlgentų J.
Stankūnu, V. Jonuškaitę, pasigė-* 
rėtlnai padainavusią lietuvių liau
dies dainų, Ir Jai akomponavusį 
A. Mrozlnską, kuris taip pat pa
skambino keletą Čiurlionio preliu
dų ir nokturnų. Amerikiečius su 
lietuvių spaudos atgavimo reikš
me supažindino buv. Am. Balso 
rėžis. J. Bolevičius. Amerikos lie
tuvių spauda paminėjo taip pat 
prieš 20 motų mirusį muziką J. 
Naujalj, lietuviškosios muzikos pa. 
triarchą.

Pianistas A. Kuprevičius Cle
velande gyvena Jau antruosius 
metus ir neseniai pasirašė antrie
siems mokslo metams sutartį su 
Clevelando muzikos mokykla. Dar
bą pradėjo rugsėjo 20 d. šiuo metu 
turi per 40 mokinių, daugumas — 
lietuvių naujųjų ateivių jaunimas, 
šalia pedagoginio darbo sėkmin
gai reiškiasi savarankiškais piano 
rečitaliais.

Kersteno pakomitetis Wilkes 
Barre, Pa., Luzerne teismo rūmuo
se apklausė 12 liudininkų apie bol
ševikų darbus jų okupuotuose kraš
tuose. Apklausinėjimams vadova
vo kongreso narys J. Bonin. Iš 
lietuvių buvo apklausti 2 luldinin- 
kai, kurie papasakojo, kaip buvo 
nusavintas jų turtas ir įvesta Lie
tuvoje sovietinė santvarka. Į šio 
apklausinėjimo bylas buvo įtrauk
tas Ir ankstyvesnis V. Krėvės liu
dijimas, kuriame buvo nusakyta, 
kaip Molotovas įsakė pravesti fak
tiškąjį Lietuvos įjungimą į Sov. 
Sąjungą. LAICo dir. M. Klžytė 
apklauslnėtojams įteikė sąrašą 
išvežtųjų į Sibirą lietuvių.
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mvsu pastogė
Melbournas

PAMINĖTAS AKADEMINĖS 
SKAUTUOS 30—TIS

30 metų nuo 1-sios mišrios stu
dentų skautų-čių, draugovės įsi- 
steigimo Lietuvos Universitete 
Kaune, dalyvaujant būreliui aka
demikų Ir organizacijų atstovams, 
minėjimų atidarė Akad. Skautų 
Sąjūdžio Melbourno sk. pirminin
kas senj. -E. Pankevičius. Sugie
dotas Lietuvos himnas.

Į prezidiumų pakviesti kun. Pr. 
Vaserls, Rajono vadas vyr. sktn. 
A. Krausas, sktn. V. Civinskas 
(vienas iš 1-mos draugovės uni
versitete steigėjų), Rajono vadeiva 
psktn. J. Makulis, ALB Apylin
kės valdybos pirm. A. Vingis, Kul
tūros Fondo sk. 'pirm. V. Jakutis, 
“Šviesos” bei ateitininkų atstovai 
ir Karių Ramovės pirm. pik. Kun- 
caitis. Atsistojimu pagerbti iš
tremtieji ir žuvę akademinės skau- 
tijos nariai, tarp jų Korp! Vytis 
vadas, Inž. fil. J. Milvydas.

Fil. A. Bakaitis savo paskaitų 
skyrė daugiau jaunimui supažin
dinti su akad. skautijos darbais, 
užsimojimais Ir tikslais.

Buvo sveikinimų žodžiu ir raš
tu. Minėjimas baigas akademikų 
himnu — Gaudemus Igltur.

Meninę programų išpildė ponia 
E. Karazijienė (deklamacijos), 
išraiškoš šokėja Bulakaitė ir jau
nučiai broliai Bukaičiai (smuikas 
ir pianinas).

Po minėjimo šokiai, dainos Ir 
žaidimai užsitęsė iki vėlos nak
ties. Gautas pelnas paskirtas Vy
dūno vardo Studentų Skautų Šal
pos Fondui, kurio dėka jau keli 
jaunuoliai galėjo ištesėti studijas 
Vokietijoje ir Amerikoje.

A.ž.

JŪROS SKAUTAI ĮSIGIJO 
JACHTĄ

Melbourno Tunto jūros skautai, 
nesenai persiorganizavę j Nerin
gos vardo Laivų, pirko nedidelę 
jachtų (kaštavo £ 110), už kurių 
dar liko mokėti £ 45.

Jachta jau perimta if spalio 24 
<L iš Beavmaris perplukdyta j'Wil
liamstown. Kelionė truko 3,5 va
landos ir perplaukta gera dalis 
Port Philip įlankos.

Vienetui vadovauja vyr. valti
ninkai Alg. Žilinskas ir J. Jarln- 
kevičius.

Malonūs tautiečiai kviečiami pa
remti ž] jaunimo būrelį, gyvenan
tį Jūreiviškai — skautiška lietu
viška dvasia, (a)

AKADEMINIO SENIMO IR JAUNIMO 
NAUJAS JUNGINYS

Spalio 23 d. Adelaidės Univer
siteto patalpose, ASS Pietų Aus
tralijoj atšventė Akademinio Skau
tų Sąjūdžio 30 metų gyvavimo su
kaktį.

Tenka džiaugtis, kad šios šven- 
tės proga ASS mokėjo sujungti 
visus lietuvius po viena vėliava. 
Tiesa, šiuo metu pradėta nuo aka-
demikų.

Gražiai išpuošton tautinėm ir 
korporacijų spalvom salėn rinkosi 
Adelaidės Universiteto ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto auklėtiniai, 

daugumoje pasipuošę savo korpora
cijų ir draugijų ženklais. Svar
biausioje salės vietoje — didysis 
V.D. Universiteto atspaudas, pri
menantis mokslo galybę.

ASS pirmininkė dantų gydytoja 
p. Pacevičienė, atidarydama iškil
mingą posėdį, į garbės prezidiu
mų pakvietė: dr.Mikužį — moks
lo personalo atstovą, p. Plokštį — 
ateitininkų korp. atst. p. Rackevi- 
čių — tautiškų korp. atst. inž. 
Pacevičių — “Plieno” korp. atst., 
Kalvaitį — “Romuvos” korp. atst., 
Fledžlnską — “Ramovės” korp. 

atst., Radzevičių — “Šarūno” korp. 
atst. ir Čibirą — Pietų Australi
jos studentijos atstovą.

Po “Gaudeamus” pirmininkė Pa
cevičienė padarė ASS trumpą ap
žvalgą ir pakvietė filisterį V.J. 
Stasiškį paskaityti paskaitą.

Prelegentas turiningoje paskai
toje, nušvietęs ASS gyvavimo ei
gų, pabrėžė, kad mus visus lietu
vius Jungia kraujas, praeitis ir 
dvasia.

Sveikintojai priminė mūsų stu
dijuojantį jaunimą ir linkėjo ryž
tingos kovos už lietuvišką ateitį. 
Gi energingai veikiančiai ASS lin
kėjo nenuleisti rankų varant nau
dingą ir kultūringą darbą.

Sugiedojus Lietuvos himną, p. 
Pacevičienė visus dalyvius pakvie
tė prie bendrų vaišių stalo, kurį 
skoningai parengė Moterų Sekci-
ja.

Senu korporantišku įpročiu, lin
ksmosios dalies prezidiuman bu
vo pakviestas inž. Pacevičius, ku
ris atidarė vaišes su “silencijum” 
ir studentiška daina. Sena filiste
rių daina “O dienos laisvės ir 
džiaugsmų”, visiems priminė savi
tą gyvenimą ir Nepriklausomybę. 
Po to sekė ir kitos senoviškos stu
dentiškos dainos, kurias buvo leng
va dainuoti, nes ASS vadovybė 
paruošė tai progai dainorėlį. O 
liaudies daina visus mus nunešė 
prie Nemuno ir Dubysos krantų... 
Nedainavusius prezidiumas įverti
no bausme, kuri “suteikė” kiekvie
nam balsą.

Adelaidės Universiteto studentų 
reikalams prorektorius Mr. Frank 
Borland savo žodyje pareiškė, kad 
jam yra staigmena pamatyti se
nų universitetų tradicijas ir Jis 
pabrėžė, jog tie pobūviai labai pa
geidautini ir jie Adelaidės Uni
versiteto vadovybės mielai laukia
mi.

Laike linksmosios dalies iš plokš
telių buvo klausoma Kipro Petraus
ko ir kitų lietuvių solistų dainų 
ir operų arijų. P. p. Rūkštelienė 
ir Rūtenis padainavo lietuviškų 
duetą, o Pulgis Andriušis Ir P. Rū
tenis paskaitė ir atpasakojo dienos 
linksmuosius įvykius.

Pagal universiteto reguliaminą, 
prieš visų norą, turėjome išsiskirs
tyti 12 vai.

Garbė Akademiniam Skautų Są
jūdžiui, jos energingiems nariams 
ir vadovams.

J. Kalvaitis.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBOS RUOŠIAMAS

ŠOKIU VAKARAS — PASILINKSMINIMAS,
įvyks lapkričio 13 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

RAYLWAY INSTITUTO SALĖJE

prie pat centrinės gelež. stoties.
Turtingas bufetas. Groja vokiečių kapela “Pingvinai”.

Dr. Alfred Cymerman,

SOUTHERN EXPRESS TRAVEL

Sydnėjus
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba, darinkus 2 narius, pasiskirs
tė pareigomis: B. Mazgelis — 
pirm., J. Astrauskas —vlcepirm., 
V. Narbutas — sekr., Sakalas — 
ižd., J. Zakarauskas — meno va-
dovas.

Valdybos adresas: V. Narbutas, 
83 Enmore Rd., Enmore, N.S.W. 
Tel.: LA 4791.
JŪRŲ KAPITONAS

KAZLAUSKAS
Nepersenai atvyko ir pastoviai 

Sydnėjuje apsigyveno jūrų kapito
nas Kazlauskas.

Kazlauskas, dar vaikas būdamas, 
su tėvais iš Suvalkijos išvyko į 
Angliją. Įstojo tarnauti į D. Bri
tanijos prekybinį laivyną. Jūrų 
tarnyboj išbuvo 40 metų.* Gavo 
tolimojo plaukiojimo kapitono lai
psnį. Pasaulinio karo metu jo va
dovauti laivai buvo apšaudomi ir 
skandinami. Buvo patekęs raudo
nųjų kiniečių nelaisvėn. Jo laivas 
inkarą buvo išmetęs Ir Klaipėdos 
uoste Lietuvai laisvai esant. Kaz
lauskas tada lankėsi Kaune gimi
nių bei pažįstamų jieškodamas. Po 
40 metų “ant vandens” — savo 
gyvenimo inkarų Išmetė Sydnėju
je. čia atidarė savo prekybos kon
torą.

Kazlauskas, išplaukiojęs visas 
jūras, visą laiką gyvenęs tarp ki
tų tautybių žmonių, betgi neuž
miršo motinos kalbos ir džiaugiasi 
sutikęs lietuvių. Sydnėjuje jis su
rado savo seną pažįstamą, prieš 
daug metų Australijon atvykusį 
Vedriną.

PAMALDOS.
Lapkričio mėn. 7. d. 10 vai. 30 

min. lietuviškos pamaldos Banks- 
towne St. Brendan’s bažnyčioje.

Lapkričio 14 d. Cabramattos lie
tuvių kolinijai pamaldos Mt. 
Pritchard bažnyčioje 8 vai. 30 min.

Lapkričio 14 d. Centrinės lietu
viškos pamaldos įvyks St. Bene
dict’s bažnyčioje Broadway 12 vai. 
30 min. — sąryšyje su vykstančiu 
politinio kalinio dienos minėjimu 
St. Benedict’s parapijos salėje. 
(Camperdowne tą sekmadienį pa
maldų nebus.) 
PARODA ALKOCHOLIO ŽALAI

PAVAIZDUOTI
Spalio 26 d. Sydnėjaus Town 

Hall atidaryta paroda alkocholio 
žalai pavaizduoti.

Paroda gerai paruošta ir įvai
rios diagramos, paveikslai, gausi 
literatūra, ekspertyzų duomenys 
ir moderniškiausials metodais bei 
priemonėmis padaryti diagnozai, 
akivaizdžiai parodo, kokių šiurpių 
pasekmių galima susilaukti gau
siai alkocholį vartojant.

NAMŲ REIKALU
Sydnėjaus lietuvių namų klausi

mas pastaruoju metu, iš šalies 
I žiūrint, atrodė lyg ir užmirštas. 
' Namams įsigyti komitetas apie sa

vo darbus buvo šykštus informa
cijų. Tad ir noriu čia apie namų 
reikalus ir Konflteto veiklą trum
pai painformuoti.

Sydnėjaus Lietuvių Namams 
įsigyti Komitetas atsidėjęs ruošė 
būtinai reikalingų statutą ir Jį Jau 
paruošė. Statuto projektas išvers
tas į anglų kalbą, australui advo
katui peržiūrėjus ir padarius pa
taisų, dabar baigiamas atspaus
dinti ir per "Mūsų Pastogę” ne
trukus bus išsiuntinėtas susipa
žinti Sydnėjaus ir N.S.W. lietu
viams.

Statutas galutinėje redakcijoje, 
palyginus su projekto metmeni
mis, kurie buvo šiose skiltyse 
prieš keletą savaičių patelkti svar
stymui, išėjo kiek pakeistas.

Stambesni pakeitimai yra šie: 
pakeistas įnašo minimumas, bū

tent, pakeltas iki £ 5- (Buvo £ 1.-) 
šis įnašas negrąžinamas. Nario 
įnašas pakeltas todėl, kadangi su 
vieno svaro įnašu nesitikima ką 
nors konkretaus padaryti, nes lie
tuvių skaičius nepakankamas, kad 
po svarų dėdami įstengtume su
rinkti užtektinai pinigų namams 
pastatyti. Arba tai užtruktų labai 
ilgai. Pakelta ir aukos suma, ku
rią paaukojusiems asmenims su
teikiamas nario — rėmėjo vardas. 
Nario — rėmėjo vardas bus su
teikiamas tam, kas paaukos ne
mažiau £ 50.-. Advokato įsakmiu 
patarimu iš statuto išleista garbės 
teismas, kadangi, pagal vietos įs
tatymus, panašių organizacijų gar
bės reikalai sprendžiami bendruo
siuose teismuose.

DĖMESIO! Naujas adresas.

Europietis Siuvėjas
S. SARAKULA

3 Kingsgrove Rd., Belmore, 
Sydney, N.S.W.
Tel: LF 5807

Vyriški ir moteriški kostiumai. Di
delis pasirinkimas angliškų ir aus
trališkų medžiagų.
Darbas atliekamas rūpestingai, 
skoningai ir prieinamiauslomis kal-
nomls.

Susikalbame angliškai, vokiškai, 
rusiškai ir lenkiškai.

Autobusai iš Strathfield, Bur
wood, Kingsgrove sustoja prie du
rų. Kreiptis kiekvienu metu.

Kiti pakeitimai mažai reikšmin
gi-

Sydnėjaus Lietuvių Namų Klu
bo statuto pilnų projektų gavę tu
rėtume gerai su Juo susipažinti, 
kad visuotiniame susirinkime, ku
ris įvyks lapkričio 21 d., nereiktų 
ilgai gaišti.

Kaip eina pinigų rinkimas? čia 
kol kas reikalai prasti. Tiesa, kai 
kas Jau yra įmokėjęs visą pasiža
dėtą sumą, kiti akcijų sųskalton 
savo pasižadėjimus įmoka dalimis, 
bet dar daug tokių, kurie nė šilin
go nėra įmokėję, žodžiu, pinigai 
plaukia labai lėtai ir toli iki tos 
spartos, kokios buvo galima tikė
tis, atsimenant gyvas nuotaikas 
pereitame visuotiniame pasižadėji
mus davusiųjų asmenų susirinki
me.

Visuotiniame susirinkime Komi
tetas praneš ką nuveikė ir pateiks 
statuto projektų, kurį prašys pri
imti. Apsvarstę ir, Jeigu bus rei
kalinga, padarę pataisų, statutų 
priimsime ir tolimesni lietuvių na
mų reikalai Jau bus tvarkomi sta
tuto rėmuose. Tad šitame susirin
kime bus pradėtas teisinis pagrin
das, be ko prie konkrečių darbų 
eiti ir nebuvo galima.

Vadovaudamiesi statutu išrink
sime naujus valdomuosius organus, 
būtent: Lietuvių Namų Klubo Ta
rybą ir Revizijos Komisiją. Tary
ba turės perimti tolimesnio dar
bo vykdymą Iš S.L.N.Į. Komiteto.

Kaip greit mes turėsime namus? 
Tai klausimas, į kurį mes visi tu
rime pajieškoti atsakymo. Bet tei
singiausias atsakymas bus šis: 
taip greit, kaip mes Budėsime rei
kalingą sumą pinigų šiam tautinės 
kultūros židiniui pastatyti. Tad 

duokime pinigų ir turėsime lietuvių 
namus Sydnėjuje.

V. Š.

Adelaidė
PERSITVARKĖ KULTŪROS 

FONDO VALDYBA
Iš KF sk. valdybos keliems na

riams “iškritus”, darinkti A. Rūk- 
štelė Ir J. Zdanavičius. Iš senosios 
valdybos pasiliko J. Mockūnas. 
Pirmininkas A. Rūkštelė.

POSĖDŽIAUS TARYBININKAI
Ateinančių savaitę numatoma 

įvyks ALB Krašto Tarybos atsto
vų posėdis, kuriame bus apsvarsty
ti opieji bendruomenės reikalai ir 
Adelaidės lietuvių pageidavimai 
bei sumanymai, kurie vėliau bus 
pareikšti Krašto Tarybos suvažia
vime Melbourne.

UŽSIPRENUMERUOJANT "MŪSŲ PASTOGĘ” IR SIUNČIANT 
PRENUMERATOS PINIGUS AR AUKĄ LAIKRAŠČIUI, ADRE
SUOTI: “MŪSŲ PASTOGĖ" BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, N.S.W.

Newcastle
DISKUSIJŲ KLUBAS

Šiomis dienomis įsisteigė New- 
castlio Lietuvių Diskusijų Klubas 
meno politikos problemoms, suriš
toms su lietuvių tautos gyvenimu, 
nagrinėti. Klubas savo veiklą pra
dėjo sveikomis nuotaikomis. Klu
bo nariai sutarė griežtai vengti as
meninių ginčų ir visas jėgas skirti 
kultūrinių problemų svarstymui 
bei sprendimui.

SERVICE
134 King St., Sydney.

Telef.: BW 8597 ir BW 1186
Pilnas aprūpinimas užsakant ke
liones laivais ir lėktuvais iš Aus
tralijos ir į Australiją. Patarnavi
mas rūpestingas Ir užtikrintas. Vi
si formalumai (kaip vizos, pasai 
ir kt.) atliekama nemokamai.

Mes susirašinėjame ir susikal
bame lietuviškai.

LIETUVIŲ REZISTENCIJOS BUV. POLIT. KALINIŲ KOMITETAS 
lapkričio mėn. 6 d., šeštadienį, kviečia visus tautiečius

PAVASARIO VAKARAN — BALIUN,

.................
LIETUVIŠKOM VAIŠĖM GĖRYMAI PAGAL | 

LIETUVIŠKA SKONI
< < . ■Australiški, ir importuoti vynai, likeriai, degtinėj 

ir alus.
Adelaidėje gaminama degtinė, zubrinė ir slyvinė.|

Užsakymus priimu telefonu lietuvių kalba. Pristatau į namusg 
bet kurioje miesto dalyje. Parūpinu stiklus, indus, kėdes, suolus,g 
stalus, staltieses ir kt. Maloniai teikiu patarimus užsakant gėry-g 
mus, rengiant minėjimus bei pobūvius.

Skambinkit telefonu — J.A. 3284, arba užsukite asmeniškai, g

LEONAS BALTRŪNAS |
295 Hoddle St., Collingwood, Vic.

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

kuris įvyks gražiai išpuoštoj MACCABIAN HALL, 146 Darlinghurst 
Rd., DARLINGHURST. Pradžia 7 v..vak. iki 1.30 vai. nakties.
Baliaus programoj dainos, baletas ir lietuviška radijo valandėlė. Tur
tinga loterija, Gros gera šveicarų kapela. Šokių metu veiks spalvoti 
prožektoriai. Bufete karšti ir šalti užkandžiai su alučiu ir kt.
Bilietai: vyrams 12 šil., moterims 10 šil. Bilietus jau galima gauti 
pas šiuos asmenis: P. Sakalauskas, 137 Wilbur St., East Bankstown;
J. Ramanauskas, Lot 3 Hillcrest Av., East Bankstown; sekmadieniais 
prieš ir po pamaldų pas P. Sakalauską Camperdowne. Užsakant stalų 
žymėti klek žmonių. Paštu užsisakant siųsti P. Sakalausko adresu ati
tinkamos vertės “Postal Note”, pridedant 3J peno pašto ženklą.
Pelnas skiriamas Lietuvos laisvinimo kovai.

LRBPK Komitetas. ..

PIRMOJI CONTINENTALINE BATU 
KRAUTUVE AUSTRALIJOJE 

SYDNEY CENTRE (CITY) PRIE TOWN HALL 
Garsūs rankų darbo batai “VICTORIA” dabar gaunami 65 skirtingi] 
europietiškų ir amerikietiškų stilių visų išmierų. Turint galvoj atpi
gintas kainas, Jūs naujų batų porą galite išsirinkti, pradedant tokio, 
mis žemomis kainomis, kaip

‘ £ 9.10.0
Už mažą primokėjimą — batai daromi pagal spec, užsakymą. Eks. 
pertlškas chirurginis ir ortopedinis pritaikymas. Batai pataisomi per 
24 valandas. Kojų patogumui batai ekspertiškal pritaikomi.

VICTORIA SHOES: 3 Royal Arcade, Sydney.
(492 George St., —i iš Pitt St., prieš Liberty Theatre)

THE IMPERIAL

Lurline Street, KATOCMBA, Blue Mountains.

PIRMAS LIETUVIŠKAS VASARNAMIS
— VIEŠBUTIS AUSTRALIJOJE

Savininkas ED. VALEVIČIUS.

I s

§
— JŪSŲ FOTOGRAFAS —

Portretai: vestuvių —vaiku—sporto ir 
šeimų grupiu 

COMERCIN® FOTOGRAFIJA
ALLAN STUDIOS

318 Smith Street, COLLINGWOOD, N.5. Vic, 
Telef.: JA 2026.

Puikioje vietoje. Įvairus kambarių pasirinkimas. Viešbu
tyje yra vietos 80-čiai žmonių. Geras maistas. Nuosavas va
dovas, kuris aprodo svečiams gražiąsias vietos kalnų apylin
kes. Mandagus ir rūpestingas patarnavimas. Kainos įskaitant 
butą, maistą, patarnavimus - £6.6.0 savaitei; žiemos metu 
- £ 5.10.0. Vaikams žymios nuolaidos. Dėl smulkesnių sąlygų 
prašoma rašyti a«ba skambinti. Telef. Katoomba 523.

Geriausios sąlygos praleisti savaitgalius ar atostogas gra
žiausioje Australijos vietovėje.

g

| DĖMESIO DĖMESIO f

i
 Prašom įsidėmėti mūsų naują adresų pasikeitusį nuo liepos 19 d. X

Europietis specialistas optikas ■ f
Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visą rūšių akinius.

Darbo valandos kasdien 9-18 vai., šęštad. 9-13 vai. X

O P T O |

Optical Service $
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. Centr. 1819 £ 

Priešais Melbourno Town Hall.

289 CHAPEL RD.. 
BANKSTOWN, SYDNEY. 
TEL.: UY 3983

KEPYKLA
-RIGA”
V. BERZINS,

“RIGA” ruginė ir saldžiarūkštė duona yra kepama prityrusio 
latvio kepėjo priežiūroje. Prašome paragauti ir įsitikinti.

Atkreipkite dėmesį j tai, kad kiekvienas duonos kepaliukas 
būtų su užrašu “RIGA”.

Lietuvis siuvėjas
Lietuvis siuvėjas priima užsa

kymus savo namuose:
182 Hawthorne Prd., Haberfield, 
N.S.W.

Važiuoti iš George St. Abbots
ford ar Five Dock tramvajais ligi 
Hawthorne Canal.

Smulkesnių informacijų skam
binti vakare telefonu UA 3126.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 
Lithuanian Community — 19 
Carrington St., Balmain, Syd
ney, N.S.W. Telef.: WB 2000.
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