
NR. 25. AUSTRALIJOS LIETUVIU DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1949m. liepos 13d.

DIDVYRIUS
PRISIMENANT

Jau šešiolika metu praslinko nuo 
anos tragiškos Liepos Septyniolikto
sios, kada, perskridę Atlanto van
denyną, ties savo krašto slenksčiu 
palūžo sparnus nemirtingieji Lietu
vos sakalai Darius ir Girėnas. Ano 
meto sąlygomis Atlanto perskridi- 
mas buvo didelio pasaulinio garso 
įvykis ir juo labiau jis buvo reikš
mingas, kai toki žygi sugebėjo at
likti mažos tautos atstovai. Pir
mieji oro galiūnai, nugalėję savo 
ryžtu Atlanto klastas, didvyriška 
savo valia patikrino pasaulio pažan
gai tas galimybes, kurios šiandien 
žmonijos naudojamos normaliam su
sisiekimui per Atlanta.

Darius ir Girėnas, atlikdami ši 
pasaulines reikšmes žygi, mums li
etuviams yra like lietuviu tautos 
didvyriais. Prieš pakildami skridi
mui per Atlanta, Juodu paraše ir 
paliko lietuviu tautai idėjini testa
menta, kuriuo savo žygi paskyrė 
Lietuvos garbei. Neapsakomo ryž
tumo žygiu, kurio pasiektas ir įgy
vendintas tikslas buvo apvainikuo
tas didvyriška Ju mirtimi, Jie pa
rode gyvenančioms ir busimoms 
Lietuvos kartoms, kaip reikia my
lėti savo Tėvynė — ne žodžiais, bet 
dideliais darbais, atliekamais kad 
ir kažkokio vargo bei nedatekliu 
sąlygomis.

Dariaus ir Girėno paliktas idėjinis 
testamentas ypačiai yra isidemetinas 
ir kiekvienu atveju prisimintinas 
mums, po platųjį pasauli išsiskirs- 
čiusiems lietuviams. Darius ir Girė
nas taip pat buvo, tik skirtingomis 
sąlygomis, apleidę savo tėvynė, 
tariau Juodu grižo i savo žeme, did
žio žygdarbio garsu savo Tėvynė 
papuošdami.

JIes. Lietuvos išeiviai, apleidome 
savo krašta, palikdami ji dideliam 
varge. Pagalvokime ir susimast}'; 
kime, kokiu žygdarbiu, kokiu nau
dingu darbu galėtume Vergijoj pa
liktam savo kraštui pasitarnauti. 
Dariaus ir Girėno paliktas testamen
tas turėtu būti gyvas musu širdyse 
ir tarnauti pirmuoju kelrodžiu Tė
vynės pusėn.

POGRINDIS SOVIETU ARMIJOJE
LONDONAS. A.A.P. — Prie so- Į 

vietų kareiviniu Vienoje, ant sienų 
išklijuotos 4 puslapiu rusiškos prok
lamacijos, kurstančios kareivius 
nusikratyti bolševizmu. Proklama
cijos atžymėtos 22 numeriu ir lei
džiamos antikomunistinio raudono
sios armijos elemento. Jose mini
mas 1948 metu Sovietu jurininku 
sukilimas Odesoje, kuris tapo žiau
riai numalšintas. Sovietu pareigūnai1 
kreipėsi i Saksonijos Vid. Reik. Mi
nisterija, prašydami policijos dali
niu pagalbos kovai su stipriu pog
rindžio judėjimu Sov. zonoje. Pa
sak Vakaru Berlyno spaudos, So
vietu zonoje prasidėjo' masiniai suė
mimai.

SUDEGE 100 KELEIVIU.
ISTANBULAS. REL’TERIS. — 

Istanbulo uoste 5000 tonu keleivini
ame laive Corum įvykus sprogimui, 
mirtinai sudegė daugiau, kaip 100 
keleiviu. Katastrofos metu laive bu
vo per 1000 turku keleiviu.

NUTEISĖ KOMUNISTU VADUS
Liepos 6 d. Arbitraeinis Teismas 

Sydnejuje nuteisė Angliakasiu Fe
deracijos sekretorių King’a už 
nepildymą teismo isaku vienu mene
siu kalėjimo. Liepos 8 d. Arbitra- 
cinis Teismas nuteisė už ta pati nu
sikaltimą 6 menesiais kalėjimo Gele
žies Pramones Unijos sekretorių L. 
J. McPhillips’a.

Liepos 11 d. Arbitraeinis Teismas 
nubaudė po 12 menesiu kalėjimo 
vyriausia Angliakasiu Federacijos 
vada Į. Williams’a ir tos Federaci
jos gen. sekretorių G. W. S. 
Grant’a.

DIDELE KRATA MARKSO NAMUOSE
Vykdydami Australijos teismo 

organu isakyma, 50 policijos parei
gūno atliko staigia krata Australi
jos Komunistu partijos būstinėje, 
Markso Namuose Sydnejuje. Poli
cija atidarė stalines, spintas, seifus 
ir peržiurėjo visus dokumentus bei 
leidinius ar kitus raštus. Komu
nistu būstines pareigūnai nesiprie
šino policijai, o tik pareiškė pro
testą, kad atliekama krata stebima 
spaudos atstovu bei foto korespom 
dentu. Policijai paliepus, spaudos 
atstovai ir foto korespondentai ap
leido Markso Namus ir pasiliko gat-

PRIMUŠO JAV KONSULĄ. ATVEŽA ANGLIŲ IŠ INDIJOS.
NEW YORKAS. A.A.P. — JAV 

konsulas Šanchajuje pranešė, kad 
Kinijos komunistu policija žiauriai 
primušė JAV vicekonsulą W. Olive. 
Mušamas konsulas buvęs priverstas 
pasirašyti pareiškimą, kad jis ne
buvęs muštas. Vicekonsulą Olive ko
munistu policija Šanghajuje suė
mė po to, kai pastarasai isivelesu sa
vo džipu i judėjimo nesusipratimą 
komunistu parado metu. ■— Komu
nistu Peipingo radijas pranešė, kad 
Komunistinėj Kinijoj užsienio pre
kyba yra pakilusi. Laivai iš New 
Yorko, Sau Franeisko, Hong Kongo 
toliau palaiko- su komunistu uosta
is prekybinius ryšius.

TITO PRAŠO JAV GINKLU.
LONDONAS. D.T. ir A.A.P. — 

Londono reporteriai praneša, kad 
maršalas Tito kreipėsi i JAV vy
riausybe, prašydamas skubios ka
rines pagalbos. Tie patys žinių šal
tiniai praneša, kad JAV prisibijo 
fakto, kad dar šiais metais Sovietu 
Rusija gali išprovokuoti Komin- 
formo valstybes užpulti Jugoslavija. 
Ginklu prašydamas, Tito pasižada 
uickumet nepanaudoti gautu ginklu 
prieš Vakaru valstybes. Priduria
ma, kad JAV ir Britu vyriausybes 
ankstyvesnius Tito prašymus del 
ginklą pagalbos yra atmetusios.

LEGENDARINIS BANDITU 
VADAS.

LONDONAS. A.A.P. — Salvatore 
Giuliano, visa pasauli šiuo metu 
stebinąs Sicilijos banditu vadas, 
praspruko pro italu kariuomenes ir 
policijos apsupimo žiedą aplink jo 
sleptuve-landyue kalnuose. Jau an
tras menuo, kaip 5000 italu kariuo
menes ir policijos vyru nesėkmingai 
bando pagauti legendarini Sicilijos 
banditu vada, iš eiles, sprogdindami 
visus kalnu urvus Palermo apylin
kėse.

Visi kaltinamieji pripažinti 
kaltais, pareiškė nepaklusnumą 
teismo sprendimui del uniju 
fondu užšaldymo ir atsisakė 
suteikti žinias apie išimtus prieš ši 
sprendimą paskelbiant iš banku 
stambias pinigu sumas. Nuteis
tieji yra komunistai ir jie tuoj pat, 
paskelbus teismui sprendimą, poli
cijos buvo suimti ir nugabenti baus
mes vykdymui i kalėjimą.

Panašus kaltinimai įteikti visai 
eilei uniju pareigunu, kurie mėgino 
apeiti Teismo sprendimus angli
akasiu streiko byloje.

veje, kur buvo susirinkusi tūkstan
tine žiūrovu minia. Šios kratos metu 
policijos pareigūnai paėmė ir per
davė atitinkamiems saugumo orga
nams 32 ryšuliu įvairiu raštu bei 
spaudiniu.

Australijos saugumo organai per. 
savaite dar surado Eveleigh (Syd
nejuje) geležinkeliu depo dirbtu
vėse slapta komunistu spaustuve. 
Tyrinėdami iš Markso Namu paim
tus dokumentus, saugumo organai 
patyrė, kad Australijos komunistu 
partija yra geriau organizuota, kaip 
be bet kuri kita šio krašto partija.

TERORAS JAPONIJOJE
TOKIO. D.T.S. — Buvę Sovietu- 

ose japonu belaisviai sudarė “Grįžu
si uju Kraujo Lyga,” kuri nusprendė 
nužudyti japonu ministerius ir kitus 
vadovaujančius Japonijos asmenis. 
Policijos organams, teko imtis tu as
menų apsaugos priemonių.

TOKIO. A.A.P. — Japonijos 
valdžia atleido 95 tukst. iš 600 tukst. 
geležinkeliečiu. Tai pirmas žygis.po 
gen. MacArthur’o instrukcijos su
mažinti Japonijos civiliniu tarnau- 

. toju skaičių ligi 400 tukst.
TOKIO. A.A.P.—Suėmus 2 gelež. 

unijos narius, 900 ka tik iš Sovietu 
Rusijos grįžusiu karo belaisviu 
pradėjo sėdėjimo streiką Kyoto sto
tyje. Streikininkai žada tol tuo 
budu trukdyti judėjimą, kol nebus 
paleisti ju draugai.

PRABILO ČIANGKAIŠEKAS.
NEW YORKAS. A.A.P. — Buv. 

Kinijos prezidentas Čiangkaišekas, 
pirma karta po pasitraukimo iš eitu 
pareigu išėjo i viešuma, pareikšda
mas, kad pirmutinis JAV žingsnis 
turėtu būti pakeisti savo politika ir 
suteikti moraline pagalba Kinijos 
valdžiai prieš komunistus. Jei komu
nizmas nebus sustabdytas Kinijoje, 
jis išsilies visoje Aziojoje ir tuo 
budu naujas pasaulinis karas butu' 

į neišvengiamas.
NEW YORKAS. A.A.P. — Per 

šeštadieni Čiangkaišekas- atskrido i 
Manila pasitarti su Filipinų prezi
dentu del gresiančio Tol. Rytams 
komunizmo pavojaus. Filipinų pre
zidentas Quirino šio vizito proga 
pranešė apie bandymus organizuoti 
Pacifiko Unija. Jis dar pridūrė, 
kad” jei JAV nenori imtis šiuo rei
kalu iniciatyvos, tai ši darba atliks 
Filipinai.”

KARIUOMENE VIETOJ 
STREIKININKU.

LONDONAS. A.A.P. — Vykstan
čiam ir besiplečiančiam Londono 
uostu darbininku streikui paraliža- 
vus i 105 laivu iškrovimą bei pak
rovimą, Britu vyriausybe pasiuntė 
krovimo darbams kariuomenes da

ginius. Šis streikas, inspiruotas ko
munistiniu elementu, žymiai pa
kenkė Britu ekonominiam gyveni
mui, ypačiai eksporto reikalams, juo 
labaiu, kai šiuo metu ryškiai pajli
tas doleriu ii: aukso atsargu smuki
mas.

. . . ARBA PRARASTI SAVO 
LAISVE.

LONDONAS. A.A.P. — Anglijos 
teisingumo ministeris, komentuoda
mas Londono uostu darbininku 
streiką, perspėjo: “Britai privalo 
likviduoti komunistu kėslus i demo
kratija, arba prarasti savo laisve.” 
Toliau kalbėdamas, jis primine, kad 
komunistai nori sužlugdyti Mar
selio Plana, siekdami šio tikslo vi
same pasaulyje tomis pačiomis prie
monėmis.

TAUTINIS P) AFRIKOS 
JUDĖJIMAS.

LONDONAS. T.S.M.H. — “Daily 
Express” korespondento žiniomis 
Pietų Afrikos vyriausybe planuoja 
atskirti Britu Imperijos vėliava 
nuo P. Afrikos vėliavos ir atsisakyti 
Imperijos himno. Nacionalistu laik
raštis rašo, kad Britu himnas yra 
nuolatinis Afrikos nacionalistu er
zinimas.

CALCUTTA. A.A.P.—Indu laivas 
West Bengal išplaukė su 5000 tonu 
anglies krūviu i Sydueju. Calcuttps 
uosto darbininkai pareiškė protestą, 
kad Indijos anglis gabenama i Aus
tralija ir tuo pakenkiama pastaro
sios darbininku interesams.

SOVIETINIS EŽERAS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Sąjun

gininku žvalgybos valdininkai Ber
lyne praneša, kad per du metu Bal
tijos jura pasidarys sovietiniu ežeru. 
Išilgai 2.000 klm. kranto linijos 
įrengianti įtvirtinimai Karaliaučiu
je, Dancige, Gdynėje, Sverine, Stef- 
tine ir Rostoke. Laivai plaukia per 
Kylio kauala teturi tik T.5 myliu 
ruožą tarp Danijos ir Sov, zonos 
Vokietijoje.

MASINE EKSKOMUNIKA.
LONDONAS. A.A.P. — Romos ka

taliku Bažnyčios žiniomis. Pragoję 
buvo ekskomunikuota 2.300 kataliku 
dvasiškiu už nepaisyma vyskupo 
Dr. Josef Beran’o perspėjimo neben
dradarbiauti su komunistais
VAKARU LAIVYNO MANEVRAI.

LONDONAS. T.S.M.H. — Liepos 
8 d. baigėsi aštuoniu dienu mane
vrai, kuriuose su 100 įvairaus tipo 
karo laivais dalyvavo Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos ir Belgijos 
vienetai. Manevru metu atlikti jung
tiniai puolimo ir gynimosi uždavi
niai.

NEPASISEKES KONTRA 
PERVERSMAS.

LONDONAS. A.A.P. — Liepos 7 
d. Syrijoje buvo bandytas sukilimas 
prieš diktatūrine Husni Zaim vy
riausybe. Sukilimas greitai likviduo
tas ir ji organizavęs Nacionalines 
partijos vadas Saadi buvo suimtas 
ir nuteistas mirties bausme, kuri 
tuoj pat jam buvo įvykdyta.

1
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JOKŪBAS SERNAS—EKRANO ŽVAIGŽDE
LIETUVOJ IŠSAPNUOTAS MOTINOS SAPNAS

Paryžiaus elitas dar tebeliudeda- 
mas prieš 10 metu mirusio poeto 
Milašiaus, vėl gali pasidžiaugti kito 
lietuvio, Jokūbo Šerno (Jacques 
Sernas) iškilimu i pasaulinio garso 
kino žvaigždes.

Beveik kiekviename žurnalo “Ci- 
uemonde” numery rasi jo atvaizdu 
su užrašu “grande vedette fran- 
eaise.” Žurnalas “Cinevie Cine- 
vogue” (Nr. 29. 1948.12.7) duoda 
trumpa J. Šerno biografija ir penkis 
jo atvaizdus. Čia tuos duomenis 
papildau žiniomis apie jo tęva.

Jacques Šerno tėvas, Jokūbas 
Šernas, yra vienas veikliu lietuviu, 
pasirašęs ir Lietuvos Nepriklauso
mybes Akta. Baigės teisiu fakulteta 
Petrapilyje, jis prieš pirma j i pasau
lini karu atsikėlė i Vilnių ir tuoj 
įsijungė i visuomenini darbu. Vil
niuje Šernas vede matematikos 
mokytoja p-le Brijunaite. (Ji buvo 
labai graži, jauna; su ja sulaukė du
kreles Irenos - Danutes). Lietuvos 
valdžiai pasitraukus iš Vilniaus i 
Kauna, Šernu šeima taip pat ten 
išvažiavo.

Kai 1922 m. Kaune vėl susiti
kome su Šernu, jis jau buvo išsisky
ręs su Brijunaite ir vede gražuole 
V* ra. Ji buvo jauna, maloni ir pro
tinga. Su Vera Šernas turėjo sunu, 
kuri pakrikštijo irgi Jokūbo vardu. 
Tačiau laime su antraja žmona tru
ko neilgai. Šernas susirgo vėžio liga 
ir greitai mirė.

Našle su sūnumi išsikefr i Pary
žių. Teko girdėti, kad ji tenai esan
ti žymi prancūzu romanu rašytoja.

Apie Šernu sunu žurnalas “Cine- 
vie-Cine vogue” taip rašo: “Jac
ques Šernas, prancūzu kino aktorius, 
italių dievaitis, yra gimęs Kaune 
(Lithuanie) 1925 metu liepos 30 d. 
Vieneriu metu amžiaus būdamas jis 
jau žavėjo Luxemburgo ir TuiUeries 
sodu lankytojus savo didėlėmis mė
lynomis besišypsančiomis akimis,

savo baltais, it linas, plaukais. Paau
gės jis stojo i lieieju, i koledžą. 
Bet darbštumu nepasižymi. Žavi 
visus savo gražumu, savo “dieviš
kąją šypsena.” Pagaliau motina 
yra švelniai prašoma ji iš mokyklos 
atsiimti. Toliau seka tokios pat mė
lynos spalvos, kaip jo akys, pirmasis 
kaklaraištis, kuri jam nupirko mo
tina, nuolatinis kinematografu lan
kymas. pirmieji flirtai ir pan. šešio
likos metu berniukas jau laiko 
save vyru. Jis neramus, svajoja apie 
nuotykius.

Prancūzija okupavus vokiečiams, 
veikia pogrindis. Jacques negalįs 
ramiai stebėti ivykiu. Jis išvyksta 
i Lyon i stoja i rezistencijos eiles. 
1943 m. Jacques yra siunčiamas su 
pinigais pogrindžiui. Paryžiaus 
stotyje ji sučiupo ir išsiuntė i Bu
chenvaldo koncentracijos stovykla, 
kur jis buvo išlaikytas iki 1945 m., 
kol ji išlaisvino ateje sąjunginin
kai. Iš karėto Jacques grižo visai iš- 
sisemes, šešėlis — ne žmogus .

Grižes i Paryžių pas motina, jis 
turi susirūpinti darbu, kuris duotu 
ir jam, ir motinai išlaikymą. Jam 
pavyko gauti vieno dienraščio iga- 
liojįma būti jo korespondentu 
Niurnbergo byloje. Jis verčiasi 
sportu. Virsta pašliūžų sporto moky
toju. Nenustodamas dirbti duonai, 
jis pradeda studijuoti medicina.

Tuo tarpu motinai pavyko ji įs
tatyti statistu vienoje kino studijoje. 
Čia jam pradeda skirti nedideles 
roles. Paskiau-vis dedesnes ir dide
snes. Jis išvažiuoja sukti filmą i Ita
lija. Bet jis dar negalvoja apie ko
kia filmu artisto karjera. Jis tik 
nori uždirbti kiek pinigu ir atre
montuoti savo motinos nedideli na
meli Sts. Peres gatvėje. Studijoje 
jis žavi savo grožiu ir vaidyba, 
sudaro sutarti vaidinti filme “Gio- 
ventu perduta” svarbiausia vaid
menį. Visos itales nuo Florencijos

JUOZAS MIEŠTAS.
GERI DRAUGAI

c. Laikui bėgant, daug kas užsimiršta 
Ir nublunka ryškus praeities vaizdai. 
Tik pro metu migla sunkia, tiršta, 
Nuolat šypsosi geru draugu veidai.

Juos lemtis išblaškė po pasauli, 
Ju keliai, kažin, ar susitiks kada. 
Šiaurėje, ar pietuose matys jie saule, 
Niekad neužgis ju ilgesio žaizda.

Mintimis dažnai jie susirenka, 
Sėdasi prie bendro stalo, kaip andai. 
Viens kitam šiltai paspaudžia ranka; 
Ak, ir vėl džiaugsmu liepsnoja ju veidai.

Vyno sklidinas taures iškėlė, 
Už jaunyste iki dugno lenkia jas. 
Išsisklaido rūpesčiu šešėliai, 
Ryžtas tiesia ateičiai tamprias gijas.

Ir tik mintimis jie gal nuklysti, 
Tiktai mintimis nueiti i tenai, 
Kur žaliavo ju trapi jaunyste, 
Iš kurios beliko vien tik pelenai . . .

Laikui bėgant, daug kas užsimiršta, 
Ir nublunka ryškus praeities vaizdai.
Tik pro metu migla sunkia, tiršta, 
Nuolat šypsosi geru draugu veidai.

ligi Neapolio, nuo Venecijos ligi 
Romos, žiūrėdamos ir ^gėrėdamosi 
Jacques vaidyba, verke. Jis laiko
mas goriausiuoju tos roles inter
pretatorių ir nukonkuruoja pir
maeilius artistus. Po to jis vaidina 
dar dviejuose dideliuose italu filmu
ose.

Grižes i Paryžių, jis kviečiamas 
vaidinti su Danielle Darrieux, su 
Aubry. Pašildymu daugybe. “Cine- 
monde” pranešimu, jis dabar suka 
filmą Londone.

Tai toks yra Jokūbas, Jokūbo 
Šerno sunns, Jacques Sernas!

Perskaičiusi laikraštyje apie ji, 
tuojau parašiau laiška jo motinai, 
kad ir tikslaus jos adreso neturėjau. 
Negreit, bet gavau jos labai malo
nu atsakymu, parašyta prancūzu

kalba. Atsiprašė, kad visai jau pa
miršusi lietuviškai rašyti. Paraše, 
kad gražiausia savo gyvenimo sap
ną ji išsapnavusi Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Paraše, kad jos sūnūs, 
kuriam ji visa save atidavusi, esąs 
vertas tėvo vardo. • .

Br. Biržiškiene.
(Kanados “Nepriklausoma Lietuva.")

ATVYKSTA ŠEKSPYRO 
TEATRAS.

LONDONAS. D.T.S. — Spaliu 
menesi i Australija atvyksta Britu 
Šekspyro Teatras. Gastrolių metu, 
kurios truks 14 savaičių, vaidins 
“Makbetą,” “Henrika VIII,” ir 
“Daug triukšmo del nieko.”

Jau seniai buvo praėjusi ana 
reikšmingoji valanda, kada senieji 
metai perduoda valdžios raktus nau
jai gimusiesiems. Mieste džiugesio 
salves nutilusios ir šviesos užgese, 
o mes vis dar tebesedejom prie ne
baigto gerti vyno butelio; keturi 
seni mokyklos suolo bičiuliai rami
ausiai kalbėjomės, lyg tie pasakos 
didvyriai užburtoje pilyje, kuriems 
ši laiko permaina buvo bereikšme. 
Šeimininkas iš naujo pripildė ne
baigtas gerti taures, kurios tačiau 
ilgokai stovėjo neliestos, ir vien 
tik tingus durnu kamuoliukai pa
mažu kilo aukštyn, sukeldami sa
votiška nuotaika. Atrodė, mes jau 
buvom speje išsipasakoti viską, ka 
turėjom, ir kiekvienas sau tyliai va
landėlė gyvenom kažkuo, ko nega
lima išsakyti žodžiais, arba sten
gėmės prisiminti tai, ko miekada 
nebuvome pamiršę.

— Taigi, — lėtai patraukęs durna, 
po valandėlės tyliai prabilo Andri
us. Prirūkytame kambaryje jo bal
sas atrodė ateinąs iš anapus. — Mes 
kasdien sutinkame daugybe žmo
nių. fu kuriais mus sieja kažkokie 
nematomi ryšiai. Ju tarpe gal yra 
tikrasis tavo gyvenimui skirtas 
draugas, kuris daug myliu atkeli
avęs nori pasimatyti su tavimi. Gal 
but, jo arba mano pagrindinis gy
venimo uždavinys yra šis mistiš
kasis susitikimas. Ir dažniausiai at
sitinka, kad su juo prasilenki. Ir 
jeigu žmogus žinotu, kaip yra baisi 
toji prasilenkimo sekynde. — Jis 
atsiduso, lyg toki momenta butu 
patsai išgyvenęs.

— Iš tikrųjų, taip buna, kad kar
tais trokšti netikėtai sutikta žmogų 
užkalbinti, tarytum jausdamas jame 
kažka be galo brangaus ir artimo, 
—Mano balsas truputi virpėjo.

— Taip, taip, skubiai isiterpe An
drius. — - Kartais visa gyvenimą jau
ti lyg skaudžius sąžines priekaištus, 
kad praėjai jam žodžio neprataręs. 
O gal jis buvo to žodžio taip išal
kęs, kad nuo jo priklausė jo arba „ „ ,__ w__________ ,
tavo likimas. Gal but. Ir tasai neiš- bet vis dėlto norėjau ji pamatyti 
tartas žodis paskutine diena Teisi- bent nakti, skystoje žiburiu šviesoje, 
ojo aky..e gal tave pasmerks arba Čia man viskas buvo nepažistama ir 
išteisins. •. svetima. Stoties stogo sijos lyg su-

ŽMOGUS VIDURNAKTI
Mes visi kažkaip staigiai sujudom I laužytos rankos vaiduokliškai ky- 

kedese, tarytum kiekvieno širdyje 
gludetu anas deginąs neištartas žo
dis. Šeimininko raginami sriubtele- 
jom gurkšneli vyno ir v^el užsikurem 
pypkes.

— Mes mėgstame skambiai išsi
reikšti apie gyvenimo prasme ir 
tikslą, — su kažkokiu vidiniu 
užsidegimu tese savo samprotavi
mus Andrius:—tačiau niekas ne
gali atsakyti i ši galutini klausima. 
Štai, mes dabar atvykome iš kito 
pasaulio krašto i ši svetima miestą, 
ir kuris iš musu gali tiksliai atsa
kyti, ko mes čia atkeliavome. 
Ieškoti duonos ir užtikrinto gy
venimo?* Gal but. Bet ar ’tai pras
minga? Ar neturi daugiau pras
mes, kada eidamas nesąmoningai 
nuspirsi akmeni nuo kelio? Gal 
vienintelis tikslas ir buvo atkeliau
ti čia, kad vienam nepažįstamam 
keleiviui nurodytum gatve arba 
duotum jo užgesusiai pypkei 
ugnies ...

Mes klausėmės jo neprieštarau
dami, o Andrius pamažu, trauke 
pypke ir intensyviai galvojo.

— Lygiai tokia Naujųjų Metu 
nakti kadais aš išgyvenau 
keista nuotyki. Ten nebuvo 
intrygos nei itampos, tačiau 
siejasi su šio vakaro pokalbiu ir 
mano dvasioje paliko gana gilius 
pėdsakus. — Jis. peržvelge mus lyg 
klausdamas, ar mes sutinkane ji 
išklausyti, ir nelaukdamas 
mo tese toliau.

— Ta nakti aš važiavau 
niu, kuris pakelyje sustojo 1 
valandoms viename karo 
sunaikintame didmiestyje, 
traukinio langa iš tolo mačiau ne
pažįstamojo miesto žiburius, tary
tom kapines vėliniu vakara. Aš 
žinojau, kad jis sugriautas, lyg 
jaunas atžalynas praėjusios audros.

šojo tamsoje. Turėdamas valandėlė 
laiko, aš išėjau i miestą, 
buvo negyvos ir tuščios.

gana 
jokios 

jis

atsaky-

trauki- 
kelioms 

metu 
Pro

Gatves 
___  .... __ ____ Atokiai 
viena nuo kitos silpnai spinksejo 
lempos, kurios šviete tik sau. At
rodė, lyg paskutinis gyvasis, išei
damas iš čia, pamiršo jas užgesinti. 
Šalimais dunksojo silpnai nušviesti 
namu griuvėsiai ir aukštai iškilę 
apardyti kaminai — liudininkai 
neseniai čia vykusios skaudžios 
dramos. Mano ausys ir visi pojūčiai 
buvo įtempti, lyg vėlyvo baikštaus 
keleivio, einančio pro kapines. Kiek
vienu momentu tikėjausi išgirsti 
kažka panašaus i pelėdos klyksmą 
arba pamatyti ka nors nepaprastai 
keisto ir šiurpaus. Vejas liūdnai 
šiureno sausuose lapuose ir klaikiai 
girgždino lempu gaubtus. Tylus 
griuvėsiai savo šešėliais kele kaž
kokį bevardi nerimą ir, kaip man 
vaidenosi, daug iškalbingiau šaukė 
už visus anksčiau čia kalbėjusius.

Gatves pasisukime staiga pama- ! 
čiau žmogų ir nežinia kodėl krup- 
telejau. Ir šiandie negaliu suprasti, j 
kodėl mano nugara nubėgo šiurpu
liai. Juk ten buvo tik žmogus; auk
štas, ilgu, tamsiu apsiaustu ir 
plačiabryle skrybėlė. Jis sukinė
josi toje pačioje vietoje, tarytum 
butu nematomais saitais prirakintas 
prie apgriuvusios sienos, kurioje 
apnikusi lango skyle lyg išlupta 
akis skleidė šalti ir šiurpa. Jis vaik- 
štinęjo vis po ta pačia vieta, rankas 
sudejes ant nugaros ir akis nuleidęs 
žemyn. Man rodėsi, kad šioje vie
toje jis yra kažkam paskyręs pasi- 
matyma.

Einant pro šąli mano širdis pra
dėjo smarkiau plakti, lyg aš pats I 
bučiau buvęs anas laukiamasis. Ta- I 
čiau jis manes nepastebejo ir grei- ' 
čiausiai negirdejo. kai stoties laik- : 
rodis išmušo dvi.

Kiek laiko paklaidžiojęs ir nieko 
gyvo daugiau mieste nesutikęs, aš ‘ 
vėl skubėjau tuo pačiu keliu atgal, j 
Iš kažkur atslinkęs rūkas buvo toks i

V. Kazokas. 1 stiprus, jog rodėsi, kad lempu vie- 
' toje kabojo dideli vaiskus kamuo
liai. Neišvengiamai turėjau praeiti 
pro ta vieta, kur anksčiau buvau 
sutikės žmogų, gal but vieninteli 
gyva ji tame tylos ir ramybes mieste. 
Jis ten dar tebebuvo. Dabar jis sto
vėjo prisišliejęs prie sienos ir viena 
ranka nesąmoningai glostė šiurkštų 
jos paviršiu.

Tolumoje girdėjosi traukiniu sig
nalai. ragina mane skubėti. Praei
damas sekundei ties juo stabtelėjau 
Man taip be galo norėjosi ji užkal
binti ir pasakyti jam ka nors žmo
giškai malonaus ir šilto. Tačiau 
neišdrįsau. Taip, tikekite man, 
neišdrįsau. Lyg nusikaltėlis atsar
giai prasilinkau pro šąli ir jaučiausi 
tarytum sugėdintas vaikas, kuris 
mate, ko neturėjo matyti.

Nežinia, ar savisaugos jausme 
verčiamas, ar iš smalsumo, eidamas 
keletą kartu atsisukau i jo puse. 
Jis tebestovejo prisišliejęs prie sie
nos, tarytum kažkokio išsiblaškiusio 
keleivio pamestas šešėlis.

Andrius nutilo. Jo akiu žvilgsnis 
buvo nukreiptas i viena taška, ir aš 
buvau tikras, kad jis šiuo metu buvę 
drauge su anuo nepažįstamuoju.

— Ir kaš čia ypatingo, — pra
bilo vienas dalyviu, norėdamas 
sudrumsti susidariusia nuotaika ir 
paragindamas ištuštinti taures.

— Žinoma, čia nieko ypatingo,— 
pasakė lyg užsigavęs Andrius. — 
Tačiau šis jusu nuomone nereik
šmingas išgyvenimas man taip giliai 
širdin įsmigo, kad aš ir šiandie 
jaučiu kažkokį sąžines priekaištu 
Gal gi iš tikrųjų mudu buvome liki
mo suvesti anoje vietoje pasimaty
mui. Gal jis buvo be galo reikalin
gas mano žodžio, arba, tikriau tari
ant, manes paties. Ir šiandie jaučiu, 
kad tikrai su juo prasilenkiau. Lai
mei ar nelaimei — niekas i tai neat
sakys.

Jis ištuštino savo taure ir atsis
tojo. Drauge atsistojome ir mes. Tuo 
momentu laikrodis kaip tik išmušo 
dvi. Andrius neramiai sujudėjo ir, 
apsivilkės, lyg kieno nematomo sau
kiau, as, skubiai išėjo pro duris.
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CAPITAL PUNISHMENT ABOLISHED— | THE TOWN THAT HUNG THE MONKEY 
ONLY FOR CRIMINAL OFFENDERS. By larry boys

Tor the third time in her bloody 
history the USSR has abolished 
capital punishment—to save labour 
for her armanent industries. How- 
•ever. recent information from 
Lithuania gives to hand that this 
decree is implemented only at pub
lic trials, i.e., by the courts subor
dinated to the Ministers for Justice 
and for War. The secret courts of 
MVD are not affected by it, though 
it must be conceded that even they 
show some consideration to the 
needs of the state in the way of la
bour.

In the public courts where cri
minals and other non-political of
fenders are tried, the accused have 
some, though strictly limited, pos
sibilities to defend themselves; they 
may employ a counsel, and cite wit
nesses and their sentence is actu
ally the loss of freedom for a num
ber of years. But the political pri
soners (for underground resistance, 
sabotage, etc.), are- now as before 
secretly sentenced as counter-re
volutionaries by MVD judges after 
the notorious paragraph 58 of the 

■Criminal Code. The trial, too. pro
ceeds after the time-honoured man
ner. The prisoner is interrogated 
under torture (which many do not 
survive) and not even brought be
fore his judges, still less given a 
chance to defend himself or to en
gage the services of a counsel. 
Some time after the interrogation 
is concluded a verdict is read to him 
whereby he is usually sentenced to 
death. Lately, however, the death 
sentence has been known to have 
been converted to forced labour for 
25 years occasionally, which is ac
tually the equivalent of an exe
cution drawn out of 2-3 years for 
the very strongest and over less 
for the weaker ones.

On the whole fewer people are 
executed now than before the 
lition of the death penalty, 
corpses of executed guerillas 
seen less often in the stocks 
public squares. However, it

abo-
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FROM A MAN’S LIFE
3. T

Maybe she is asleep, like other 
■children who were put to sleep in 
the bombed out cottages of Eng
land, or along the Rhine . . .

Will that innocent little girl ever 
come back to her yellow cottage ou 
Žaliakalnis, to inquire whom to 
blame, whom to forgive, for her 
lost childhood? . . .

★

In the late afternoon of 15th 
June, 1941, I was at the Kaunas 
railway depot. Thousands of the 
deportees to Siberia were still being 
loaded into trains.. A NKVD guard 
explained to me, a Deputy of the 

’Supreme Soviet, that these were the 
“enemies of the people,’’—fascists, 
bourgeois dogs.. It was the line 
voicer by the Party’s organ, “Tiesa” 
and the radio.

I saw Jonas Bružas, a proof
reader in the “Spindulys” print
ing plaut.. I saw his two daughters, 

’3 and 6 years old, and his pregnant 
• wife,—a quiet and thoughtful wo

man,—being driven into the car. 
Bružas was a diligent and unassum
ing worker, hunter of printing 
errors. His parents speculated that 
he must have missed some misprint, 
because he was depressed by the 
bolshevik occupation, although dis
interested in politics.

A small broad-faeed NKVDist 
pushed Mrs. Bružas with a rifle butt 
when she was unable to climb , un
assisted into the freight ear . . . 
I felt a revulsion ... I saw three 
pinched faces of children peering 
through the barred window of the 
freight car. They cried: “Water 
... water ... just a little water ...” 

Workers, farmers, civil servants, 
teachers, physicians . . . Men armed 
with bayoneted rifles pushed and

mistake to believe that this ( Well known in County Durham 
“lenience” of the Soviet authori- į js story of “the town that hung 
ties is prompted by humanitarian f|1P monkey.” 
AAnoizlnuaiiAiiu liovri Tnflrolv • , PI

When the invasion scare of the 
Napoleonic wars was at its peak, 
a circus ship was wrecked on the 
north-east coast of England, and a 
chattering chimpanzee was washed 
ashore, the sol? survivor.

With great to-do, the miserable 
ape was dragged off by the locals 
to the market-place, where it was 
publicly tried, found guilty of be
ing a French spy, and hanged.

This incident, which is well 
authenticated, is not as unlikely as 
yon may think. The poor folk 
executed the chimpanzee were 
most of the inhabitants of the 
ish Isles in those days. They 
never seen a foreigner and only 
had the wildest “bogeyman” con
ception of what a Frenchman looked 
like.

The monkey on the beach was ob
viously a hairy, malformed, sub
human mature such as they had 
always imagined foreigners, particn-

I.ICB IB V III |' I ' • » uiiiuiii cut
considerations. They have merely 

^become more practical and remem
ber the shortage of labour in the 
Soviet Union. This is proved by the 
fact that young and strong people 
arrested by the MVD for very seri
ous offences 
of view have 
aged to give 
of life from 
camp, whereas this is^not the case 
with older and physically weak 
delinquents, such as priests, aca
demic teachers, etc. These disappear 
without trace though their “crimes” 
may be of a more trivial nature as 
compared to those of the young 
people.

There have been a few eases of 
political prisoners being brought to 
public, trial. These trials have been 
shows demonstrating the interfer
ence of “capitalist powers” with 
domestic Soviet affairs. The pat
tern for them is the arrest of a re
sident of the frontier region by the 
MVD, who is made to testify be
fore a military tribunal that he is 
an agent of a “foreign imperialist 
power.” These persons are not sen
tenced to death but, on the other 
hand, not one of them has hither
to escaped the prison camps or 
jail.

from a Soviet point 
sooner or later man* 
their families a sign 
some distant prison

VASAROS STOVYKLOS DP 
VAIKAMS

IRO bendrai su kitomis pasaulinė
mis organizacijomis dabartiniu metu 
svarsto klausima apie vasaros sto
vyklas, kur DP vaikai galėtu patai
syti sveikata. Iš viso numatyta 
steigti 213 stovyklų, kur 52.000 vai
ku galėtu praleisti po 2 savaites. 
IRO Ženevos štabo biuletenis pa
brėžia, kad tu vaiku svoris, kurie 
pereita vasara praleido vasaros 
stovyklose 2 savaites, padidėjo 
dviem svarais, dėka papildomiems 
maisto daviniams ir sveikoms gyve
nimo sąlygoms.—LLV/SB.

By Lindas Dovydėnas 

kicked them into freight cars, 35 
to 45 persons per car. The exiles 
could not ask for water, because 
the NKVD men mercilessly shower
ed rifle butts on the people for the 
slightest unauthorized movement, 
for a word of complaint . . .

K.V., a railroad employee, told 
me that 7 corpses lay unattended 
along the siding rails on June 15th, 
1941. Throughout the blistering 
day of 14th June, cries and moans 
escaped from the barred and sealed 
night. “My heart was bursting 
ears, and continued far into the 
with pity, but the NKVD would 
not let any one out. Seven bodies 
were removed from the cars in the 
morning.”

And all week long, until June 
20th, people had to listen to the 
pitiful cries and moans coming 
from the barred cars . . .

In Vilnius, V-čius, a glove factory 
worker, came home after his night 
shift the morning of June 15th. 
His wife and five children were 
missing. The neighbours told him 
that they were packed into a truck 
by the NKVD at sunrise, because 
she had refused to embroider Voro
shilov’s portrait for comrade “Bar- 
tašiunas”, a high official of the 
NKVD. The plant’s high command 
had decided to present to “Barta- 
šiunas”, on his birthday anniver
sary, a gobelin with Voroshilov’s 
portrait. Mrs. V-čius was an ex
pert embroiderer, but she told the 
party bigwigs: “I haven’t enough 
time to darn my children’s rags 
and to peel potatoes.”

V-čius hastily repaired to the 
railroad depot. In vain he looked 
for his wife and children . . . When 
the Russo-German war erupted a 
week later, V-čius acquired a rifle 
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NUTRAUKĖ PREKYBA SU TITO.

BELGRADAS. A.A.P. — Sekda
ma ankstyvesnių Čekoslovakijos, 
Rumunijos. Vengrijos ir Albanijos 
pavyzdžiu, Lenkija nutraukė pre
kybinius ryšius su Jugoslavija. Mar
šalo Tito pranešėjas perspėjo savo 
tauta, kad Jugoslavija privalo bu
dėti, kad 
kolonija.

NE

neliktu Sovietu Rusijos

VISI STREIKUOJA.

pranešama iš Brisbanes,Kaip
Queenslande, Rosewood’o kasyklų 
angliakasiai nusprendė gristi prie 
darbo. Tu kasyklų dienos produk
cija siekia 800 tonu ir tuo budu bus 
patenkintas Brisbane elektros jėgai
nės dienos pareikalavimas.

and a pile of hand grenades . . . 
Woe unto the NKVD or Red Army 
members who happened to cross 
his path in those days of despera
tion . . .

But here, at the Kaunas depot, I 
felt helpless and deeply upset. I 
left the railroad station and walked 
to the nearby fields. I wanted to 
go somewhere, to vanish from the 
place where man was causing so 
much suffering to his fellow men.

I turned toward the village of 
Petrašiūnai in the suburbs. I 
approached a forest, fenced off by 
a- high wooden fence. I could hear 
the baying of bloodhounds . . . 
Shortly, two NKVD trucks rolled 
through the gate into the enclosure. 
The gate was shut again. A man’s 
voice screamed—and there was sil
ence again. I looked at the posted 
sign: “Approach to this fence for
bidden.” The baying of the dog’s 
continued ... I walked baek to 
the city . . .

The 7-acre’ grove near Petrašiūnai 
was guarded day and night by 
armed senteinels and bloodhounds. 
No one dared approach it during 
the bolshevik occupation.

When the Russians were out of 
the country, it was discovered that 
this was the place where people 
were “lost without a trace”—mur
dered and buried.

Several towels and hammers were 
found in the NKVD headquarters; 
the victims’ heads were smashed by 
the hammers. To smother the vic
tim’s outcries, a towel was wrapped 
around his head and stuffed in his 
mouth, because brains sometimes 
gush out when a head is smashed 
. . . The NKVD likes precision and 
cleanliness in its hellish work . . . 

larly Frenchmen, to be. And he 
spoke some gibbering language that 
was even less intelligible to the 
locals than the dialect of their 
neighbours across the Tees in York
shire.

So he was therefore a Frenchman, 
therefore a spy, and therefore 
should be executed.

Things have changed in the couple 
of lifetimes since that happened. 
Newspapers, radio and films have 
taught us that foreigners have legs, 
arms and teeth like ourselves, but 
there remain among us many people . 
who instinctively regard the 
foreigner as being something lower 
in th? human scale, a little nearer 
the animal.

The tendency to regard all 
foreigners with distrust and distaste 
dies hard among some Anglo-Sax
ons. It is something we must dis
cipline out. of our character if w? 
are to survive and continue to 
inarch forward in this new cosmopo
litan world of the 20th century.

Next time you use the word 
“foreigner” with undue emphasis, 
remember the town that “hung the 
monkey” and have a good laugh at 
yourself.—To. Au.

AUSTRALIJOS KALĖJIMO PATO
GUMAI KOMUNISTU VADUI.
“Daily Telegraph” pirmadienio 

laidoje aprašo Long Bay kalėjimo 
sąlygas, kuriomis naudojasi šešta
dieni Arbitracinio Teismo 6 mene
siams nuteistas vienas Australijos 
komunistu vadu L. J. McP.hillips. 
Maistas Phillips’ui pristatomas iš 
anapus kalėjimo. Šias pareigas at
lieka tūlas samdytas australas. Mais
tas liuksusinis, keturiu patiekalu su 
priedais. Phillips’as dėvi nuosavus 
drabužius. Maudosi šiltn-šaltu van
deniu. Aprūpinamas papildomai kas 
savaite keičiamais lovos reikmeni
mis. Skaito laikraščius ir lošia su 
kitais panašiais kaliniais kortomis.

It is difficult to estimate how 
many hundreds or thousands lay 
there on June 15th, because the 
layers of corpses were covered with 
lime and sprayed with some dis
solving acid.

There lie the bodies of former 
farmers, workers, soldiers, officials, 
who were taken out of their homes 
in the middle of the night.

Who was more fortunate—the 
exile in Siberia, or the person bur
ied in the feneed-off section of the 
pine grove of Petrašiūnai!

What could I, a voluntary exile 
in Western Europe, send to the 
concentration camps and prisons to 
by fellow men?

Just Faith. Faith alone. The 
firm and true Faith that this 
glimpse of hell will pass.

Brothers, sisters, my fellow Lithu
anians, my unknown friends from 
Latvia, Estonia, Poland, Ukraine— 
and Russia, too—who are wasting 
away in the wilderness of Siberia 
and in the mines of Vorkuta in the 
Arctie! Please remain firm. You 
had not wished evil unto any one. 
You had harmed no one. Remember 
that Justice and Right are, on our 
side, and these are firmer than pro
grammes and steel. If Faith should 
abandon us, what would be left to 
humanity? . . .

I recall the words spoken to me 
by a highly placed Russian official 
who remained a Man.

“The hour will come, and come 
soon, when we will be shamed and 
made to take the consequences of 
the evil work ofthe NKVD. Will 
a Russian be able to claim in his 
own justification that these rene
gades were Georgians. Ukrainians, 
Jews—that these were Stalin, Dzer
zhinsky. Vagoda. Beria! . . . How 
will a Russian excuse himself for 
having succumbed to such evil 
deeds?"
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ĮSTEIGTAS ALD SKYRIUS WOOMEROJE

AUDIENCIJA PAS VYSKUPĄ 
O’BRIEN.

Prieš pusantrų metu kreipiausi i 
J. E. kardinolu dr. Gilroy, prašy
damas, kad sudarytu sąlygas atvykti 
iš Vokietijos i Australija kun. dr. 
Pijui Aleksai. Nesenai buvau pak
viestas pasikalbėjimui J. E. Vysku
po O’Brien, kurio metu man buvo 
pranešta, kad kun. dr. P. Aleksai 
visi atvykimo dokumentai jau sut
varkyti ir artimiausiu' laiku galima 
tikėtis jo atvykimo i Sydneju ir čia 
apsigyvensiant. Mano audiencijai 
su vyskupu O’Brien bevykstant, at
vyko ir bendron audicncijon įsi
jungė kun. Vyt. Balčiūnas, kun. J. 
Tamulis ir australas kunigas Rev. 
John. Be to pasikalbėjime dar daly
vavo Kataliku Emigracijos Įstaigos 
sekretorius Mr. W. Ross’as. J. E. 
Vyskupas O'Brien teiravosi apie lie
tuviu skaičių Sydnejuje bei jo apy
linkėse, apie 21110, apie Šv. Kazi
miero D-ja ir apie “Musu Pas
toge.” Ekseleneija palinkėjo visiems 
sėkmingo darbo ir vienybes. Be to 
pareiškė savo pageidavima, kad lie
tuviai kunigai Australijoje dirbtu 
kartu Australijos Lietuviu Drau
gijoje ir “Musu Pastogėje.” Taip 
Ekseleneija ir užbaigė malonu pasi- 
kalbejima.

Keletą dienu vėliau po šios audi
encijos buvau pakviestas Vyskupo 
O’Brien telefoniniam pasikalbėji
mui. Ekseleneija man pranešė, kad 
Australijos lietuviai katalikai klini
kai taip yra laikinai paskirstyti: 
kun. J. Tamulis i Sydnėju, kun. 
Butkus i Bathursto Per. Stovykla, 
kun. Vyt. Balčiūnas i Greta Šeimų 
Stovykla. Šio telefoninio pasikalbė
jimo proga Ekseleneija dar karta 
palinkėjo sėkmingo bendro darbo ir 
pažadėjo teikti lietuviams tremti
niams visokeriopa pagalba.

Antanas Bauze, 
ALD Centro Valdybos Pirmininkas.

GERO RYŠIO VAISIAI.
Vos prieš pora menesiu atvykęs 

i Australija, buv. čiurlionietis Bro
nius Kavaliūnas užmezgė ryši su 
savo gyvenamos vietoves australu 
laikraščio “The Seymour Tele
graph” redaktorium, pateikdamas 
šiam tinkamos informacijos apie 
Lietuva ir lietuvius Australijoje. 
Tokio ryšio dėka minimas laikraš
tis viename .savo birželio menesio 
numeriu atspaude straipsni THE 
“BALTS” AND THE BALTS, ku
riuo australu visuomene supažin
dina su baltu sąvoką ir Lietuvos 
praeities bei dabarties istorija.
DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS
San. liepos men. 17 d. Lietuvos 

didvyriu Dariaus ir Girėno žuvimo 
pagerbimui ruošiamas minėjimas. 
Ta diena Regents Park’e 11 vai. 
kun. J. Tamulis parapijos bažny
čioje laikys Šv. Mišias, o po to 12 
vai. tos pačios parapijos saleje ivyks 
minėjimo aktas. Visi tautiečiai kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.
ALD Sydnejaus Skyriaus Valdyba

.... ... KAIP ĮSIGYTI NAMA?” į
! Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH j 
Į WALES CO-OPERATIVE' BUILDING & INVESTMENT 
j SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).

Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama, investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės: Į

W. G. POOLEY (Sekretorius), Į
I 5th Floor, Federation House, j
j 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. j

ATVYKO 63 LIETUVIAI.
Š. men 8 d. i Sydnejaus uosta 

iplauke , amerikiečiu laivas General 
Omar Bundy, kuriuo kartu su kitais 
Europos išeiviais atvyko 63 lietu
viai. Savo tautiečius pasitiko ir su
teikė reikalingiausiu informacijų 
ALD Centro Valdybos pirmininkas 
A. Bauze. kun. J. Tamulis ir gausus 
būrys Sydnejaus lietuviu. Ta pati 
vakaru naujieji ateiviai išvyko i 
Bathursta. Atvyko šie lietuviai: E. 
Masiulis, V. Soha, J. ir E. Grakau
skai, J. ii" L. Kazickiai, L. ir M. 
Kuzminskai, V. ir M. Kvietkauskai,
J. ir H. Perlibachai, P., J., A. ir R. 
Brūzgai. V. B. ir B. Gasparoniai, S., 
A., N. ir R. Klemcniai, F.. E., N. 
ir E. Mikuekiai, J., S. ir V. Vis- 
kauskai, V. Butauskaite, M. Butais- 
kiene, S. Šarauskas, V., V. ii’ J. 
AmbriZai, J., J. ir A. Balčiūnai, A.,
A. , A. ir M. Jablonskiai, C., O. ir 
G. Juozaičiai, S., S. ir S. Karpala- 
vičiai, A., E., G. ir N. Mituzai, V.,
B. , J. ir L. Pentakai, J., M., A. ir
K, Saugai. B. ir V. Geležiūnai.

AUSTRALU SUSIDOMĖJIMAS 
MUSU LIAUDIES MENU.

Melbourne, vietos ALD Skyriui 
gražiai pademonstravus lietuviškus 
tautinius šokius birželio 4 d. pasi
rodyme, susilaukta didelio australu 
visuomenes susidomėjimo. Atitinka
mos australu organizacijos pakvietė 
musu liaudies meno reprezentantus 
trims pasirodymams plačiajai Mel
bourne visuomenei, kuriu vienas 
ivyks miesto rotušes saleje — 
Town Hall. Birželio 26 d. All Saints 
bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos už Sibiran išvežtuosius ir ten 
žuvusius lietuvius. Siu pamaldų me
tu buvo giedamos lietuviškos gies
mes. Po pamaldų ivyko Melbourne 
ALD Skyriaus informacinis prane
šimas ir pasitarimas del ruošiamos 
rugpiučio men. Melbourne paskiru 
tautu parodos. Vietos ALD Skyrius 
šiuo metu turi galimybes pasinau
doti įvairiems savo veiklos tikslams 
net keturiomis salėmis. Kiekviena 
šeštadieni nuo 2 vai. iki 6 vai. vak. 
lietuviams yra rezervuota sale City 
Melbourne, 312 Elizabeth St.—J. .

ATVYKSTA TAUTINIU ŠOKIU 
VADOVE.

žymiausia Lietuvos tautiniu šokiu 
organižatore-kureja M. Baronaite- 
Grcblinniene, tremties gyvenime 
Vokietijoj vadovavusi Čiurlionio 
trupes tautiniams šokiams, šiuo me
tu yra pakeliui i Australija. Pasid
žiaugdami jos atvykimu, linkime 
jai patekti i kuo geriausias šio že
myno sąlygas, kad ji galėtu čia su
organizuoti reprezentacine tautiniu 
šokiu grupe. Šio žanro meninio ko
lektyvo organizavimas Autralijos 
lietuviu bendruomenei yra itin rei
kalingas.—b.

“MUSU PASTOGES” APY
SKAITA.

Sekančiame Musu Pastoges nume
ryje bus skelbiama finansine “M. 
Pastoges” pirmojo pusmečio apy
skaita.

Birželio 26.. d. Phillip Ponde. 
vienoje Woomeros stovyklų, ivyko 
Rocket Range dirbančiu lietuviu 
susirinkimas įsteigti ALD Woome
ros Skyrių. Šiam žygiui nuo seniai
buvo ruoštasi, tačiau reikėjo ilges
nio laiko, kol buvo iveikti visi for
malumai. varža šioje darbovieteje 
šaukti susirinkimus. Susirinkime pa
reikštas tvirtas ryžtas ir vienbalsis 
pritarimas steigti Woomeros ALD 
Skyrių. Skyriaus Valdybon išrinkti 
šie asmenys: pirm. inž. K. Tymukas, 
vieepirm. A. Alyta, ižd. L. Jaronis 
ir sekr. A. Kruzas. Revizijos Komi- 
sijbn išrinkti: pirm. P. Laurinavi
čius, nariais'— A. Janilionis ir F. 
gyrus. Šiuo metu Skyrius turi. 34 
narius ir ruošiasi galimai grečiau 
pagal turimas sąlygas suruošti lie
tuviškos muzikos, dainos bei šokio 
koncertą, pasikviečiant talkon Ade
laidėje esančias menines pajėgas, 
suruošti Rugsėjo Aštuntosios Tau
tos Šventes minėjimą, įsteigti Sky
riaus biblioteka — skaitykla, sporto 
sekcija ir visomis pajėgomis kelti 
Lietuvos vadavimo klausima.

— Birželio 6 d. Rocket Rang’d 
lietuvius vizitavo ir Phillip Ponds 
stovykloje pamaldas atlaike Ade
laides lietuviu kunigas dr. P. Jatu
lis. Tai buvo pirmas lietuvio kunigo 
vizitas šioje darbovieteje, kuri čio
nykščiai lietuviai tinkamai Iieiver- 
tino. Tiesa, tinkamai sveti pagerbti 
ir pamaldose dalyvauti sutrukdė in
formacijos stoka ir tai, kad vizitas 
buvo darbo diena, tačiau tokiomis 
pat sąlygomis kartu atvykusi kuni-

MENININKAS A. KUDIRKA 
GYMPIE PARODOJE.

“Gympie Times” (Queensland?) 
savo gegužes 28 d. numeryje gra
žiai aprašo apie sėkmingai besireiš
kianti Gympi ■ miesto kultūriniame 
gyvenimo .lietuvi meninka Algirdą 
Kudirka. Pateikęs keletą musu tau
tiečio biografiniu bruožu, laikraštis 
praneša, kad Algirdas Kudirka 
dalyvavo neseniai Gympie parodoje 
su keturiais paskutiniais savo dar
biais: “Kenčiančiu Kristum," "Kry
žių Simfonija” ir k. Laikraštis tei
gia, kad Algirdo Kudirkos darbai 
yra labai originalus ir tiek savo idė
jomis, teik išpildymu nauji Gympie 
visuomenei. Jo darbai susilaukė la
bai gero vietos meno žinovu įverti
nimo.

Malonu ir džiugu, kad atvykęs i 
Australija musu tautietis taip gra
žiai reprezentuoja lietuvio varda. 
Linkėtina jam ir toliau kuo geriau
sio pasisekimo.

TAUPYKIT PINIGUS APDRAUSDAMI GYVYBE.

£1000 plius priedas mokama po 20 metu ar vėliau, jei pa
geidaujama, ir kiekvienu ankstyvesnes mirties atveju.

Šie ekstra priedai mokami be atskiru , imokejimu bei išlai
du :

£2000 mirties atveju lėktuvo katastrofoje, normaliai besi- 
naudojant oriniu susisiekimu.

£1500 mirties atveju kuriame nors nelamingame atsitikime,
£500 plius priedas totalinio sužalojimo atveju; šiuo atveju 

toliau nebereikalaujama premijų mokėjimo, gi kiti £500 išmo
kami mirties atveju ar praėjus sutartam 20 metu laikui.

Visas išsamias informacijas suteiks musu Draudimo įstaigos 
ekspertas arba gyvybes draudimo vedėjas; kalbos sunkumu pa
lengvinimui del paaiškinimu bei informacijų galima kreiptis 
per jusi! redaktorių Mr. J. Žukauską (22 Randwick St., Rand
wick, Sydney).
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

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

Tel. BX3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, 
115 Queen Street, 

Brisbane.
Cavendish Chambers, 

31 Grenfell Street, 
Adelaide. 

ga maltieti jo tautiečiai tikrai pa
vyzdingai iver.tino. Abu svečiu ly
dėjo Emigracijos SDepartmento 
kviestas australu kataliku kunigas.

•—Nuo liepos men. 1 d. čia prasi
dėjo seniai reklamuojami anglu 
kalbos kursai. Kiekviena 10-15 kur
santu grupe turės per Savaite ketu
rias pamokas po viena valanda. — 
Liepos 3 d. vakare sudegė artimiau
sia Bimbos geležinkelio stotele ir 
pašto ištaiga, per kuria mes gau
name korespondencija. Tuo metu 
pašte buvusi mums skirta korespon
dencija sudega.—A. Kr.

------ --------

LIETUVIAMS TEISININKAMS.
Norintieji gauti Lietuvos Teisinin

ku Tremtiniu D-jos periodini lei
dinį “Lietuvi Teisininką,” bukite 
malonus pranešti savo adresa. 
“Lietuvio Teisininko” Nr. 1 turinys: 
dr. B. Kalvaitis —^Pirmąjį numeri, 
išleidžiant, A. Flateris — Univer
salizmas, J. Stikliorius — Vokiečiu 
teismas pabaltiečiu santuokos teises 
klausimu, Lietuvos Teisininku Trem
tiniu D-jos įstatai. Žinios apie teisi
ninkus tremtyje, Lietuviu teisininku 
kronika, Nuomones organizavimosi 
klausimu. Kreiptis šiuo adręsu:

“Lietuvio Teisininko” Red., 
17600 Lindsay Ave., 
Detroit 19, Mich., U.S.A.

STREIKO SUKELTI NUOS
TOLIAI.

Kaip praneša T.S.M.H., visuotinis 
Australijos angliakasiu streikas 
sudarė kraštui tokius nuostolius: 
gyventojai nustojo £10 milijonu 
algų. £30 milijonu vertes prekių; 
prarasta 500.000 tonu augliu, 
50.000 tonu plieno ir 800 namu. 
Kiekviena streiko savaite kraštui at
neša apie £20 milijonu nuostoliu. 
Sydnejaus pramonininkai mano, 
kad. angliakasiu streikui pasibai
gus. suardytos krašto pramones at
statymas vyks lėtu tempu. Pir
mykščio pramones lygio atstatymas 
pareikalausias 3-4 menesiu laiko. 
Prisibijoma. kad šio streiko pa
sekmes nesukeltu Australijoje eko
nomines depresijos. Šiuo metu Aus
tralijoje yra apie 630,000 bedarbiu, 
kurie atsirado tuoj po to, kai pra
sidėjęs angliakasiu streikas pakirto 
kone visa Australijos pramones ga
myba.

NEATIDELIODAMI PRENUME- 
RUOKIM MUSU PASTOGE IKI

METU GALO.

352-6 Collins Street, 
Melbourne.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 

Newcastle.
Atliekami visu rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 

juros ir k.
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