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IS ROMOS
KONFERENCIJOS

Šiuo metu Romoje vyksta šiaurės At
lanto Pakto valstybių krašto apsaugos 
ministerių ir ( karo vadų konferencija. 
Sąjungininkų 'vyriausias vadas genero
las Eisenhower’is šioje konferencijoje 
pareiškė, kad Vokietijos įtraukimas į 
Atlanto pakto valstybių apsigynimo blo
ką yra būtinas. Be Vokietijos dalyvavi
mo neįmanoma sulaikyti Rusijos ir jos 
satelitų kariuomenės slinkimo į Vakarus. 
Nuo 1945 metų Rusija organizavo ir sti
prino savo karinės jėgas Rytų Europoje 
ir Rytų Vokietijoje, šiuo metu Rusija 
turi maždaug 215 divizijų po ginklų, iš 
kurių 100 yra Rytų Europoje.

Jos satelitai galėtų sudaryti 60 divi
zijų. Šitos komunistinės jėgos galėtų 
užimti Rūro kraštą ir netrukdomai rie
dėti prie Anglų kanalo. Jas sulaiko At
lanto Paktas ir Amerikos atsisakymas 
nuo izoliacijonizmo bei pažadas apsau
goti Vakarų Europą nuo komunizmo 
agresijos. Tačiau dabar šiaurės Atlan
to Pakto Organizacija (NATO) yra dau
giau moralinė kliūtis, negu fizinė pajėga. 
Šiuo metu Vakarai sunkiai galėtų pasta
tyti daugiau kovos divizijų išilgai Elbe, 
kaip dabar kad yra.

_ Generolas Eisenhower’is nesitiki sku
biai sudaryti pajėgas galinčias atstumti 
rusus, jei jie pultų. Jis prileidžia, kad 

.karo atveju būtų panaudojamos mažosios 
atomines bombos (baby A-bombs) Euro
pai ginti, tačiau vistiek reikia sudaryti 
60-70 divizijų sausumos kariuomenės. 
Tokia kariuomenė būtų užtenkama pa
jėga sulaikyti rusus, kol Amerikos di
džioji karo mašina įsijungtų j akciją. 
Jis tvirtina kad vokiečių divizijos yra 
būtinos šitam tikslui.

Tuo tarpu rusai tikisi suvilioti vokie
čius skelbdami Vokietijos vienybės idėją. 
Rusai mano, kad sujungta Vokietija no
rėtų būjti neutrali ir stengtis balansuoti 
tarp Rytų ir Vakarų. Gi silpna Vokie
tija, išskirta, iš Atlanto Pakto, būtų at
vira pogrindžio politiniam ir ekonomi
niam veikimui ir silpnėjimui. Tokia Vo
kietija negalėtų ilgai išsilaikyti ir kaip 
Čekoslovakija kristų į komunistų glėbį. 
Taigi generolas Eisenhower’is yra visi
škai tėisingas, pabrėždamas Vokietijos 
svarbumą Europos gynyboje. Tačiau 
nemaža yra Atlanto Pakto valstybių, ku
rios norėtų apseiti be vokiečių pagalbos.

Visi tie argumentai, kurie paskatino 
sutikti su Japonijos ginklavimuosi, dar 
labiau tinka Vokietijos atžvilgiu. Išti
kimųjų, galėtume pasakyti, kad pasaulio 
ateitis priklauso nuo to, kas sekančių 
metų bėgyje kontroliuos Vokietijos ir 
Japonijos turimus išteklius, nes tai yra 
Azijos ir Vakarų Europos arsenalai.

KAS NAUJO KORĖJOS
FRONTE

Po 17 mėn. karo Korėjoje, abi kariau
jančios pusės eina prie susitarimo. 
Nustatyta buferio zona ir išdirbtos tai- 
sykės atsistraukimo kariuomenės iš neu
tralios zonos. Karo paliaubos įsiteisės 
laike 30 d. kai abi susitariančios šalys 
išpildys nustatytas sąlygas.

Nežiūrint galimo susitarimo, Vašing
tone, o ir kitose sąjungininkų sostinėse 
viešpatauja rezervuotas optimizmas. 
Karakteringas yra demokratų senato
riaus Tomo Hennings pareiškimas: “kai 
tarėsi su raudonuoju, negalima pasakyti, 
kas gali atsitikti.”

Republikonas senatorius 
smerkia gen. MacArthura
Republikonas senatorius Morse, vie

nas iš dalyvavusių komisijoj tyrinėti 
gen. MacArthuro prašalinimą, smerkia 
gen. MacArthura už jo neapgalvotą el
gesį. Jis tarp kitko sako:

“MacArthuras, nepritardamas Ameri
kos politikai, nuteisė pats save . . . Kiek
vienas prezidentas, nežiūrint ar jis butų 
demokratas, ar republikonas. butų nusi
kaltęs savo pareigoms, nepašalinęs tokio 
karvedžio iš karo lauko . . . Mano kole
gos republikonai negali paneigti to fak
to, kad pilietinė vyriausybė yra aukščiau 
militarinės klikos . . . Amerikos gyven
tojai turi būti dėkingi Krašto Gynybos 
sekretoriui ir štabų viršininkams už drą
sų pareiškimą, kad gen. MacArthuro da
romi žygiai reikakalauja jo atsistatydi
nimo.”

TITO KALTINA RUSIJA
Į

Tarptautinės federacijos karo vetera- 
i metiniame susirinkime Belgrade ku

riame dalyvauja 23 kraštų delegatai,
I Tito atidarydamas Sėsi ją pasakė kalbą, 
kurioje smarkiai puolė Rusiją. Jis rei
kalavo atitraukti kariuomenę iš Austri
jos, Rumunijos, Vengrijos, Lenkijos ir 
Rytų Vokietijos. Rusija vienintelė val
stybė, kuri grąso pasaulio taikai. Rusų 
ir jų satelitų melo propaganda turi būti 

j visų pasmerkta, kaip psichologinis pasi
ruošimas karui.

I Jugoslavijos minister is Milovan Dji- 
I las kaltindamas Rusiją taip pat parei

škė, kad Bulgarija, Rumunija ir Ven- 
| grija pastatė daugiau aerodromų, kaip 
jai yra reikalinga. Rusija tuose trijuo
se kraštuose apmoko ir parengia kariuo
menės junginius karui. Rumunija turi 
60 aerodromų palyginant su 28 1927 
met., Vengrija ruošia sprausminiams 
lėktuvams aerodromus, Bulgarija stip
rina sieną su Jugoslavija minomis spig- 
liuotomis vėlomis ir kt. šitie trys kraš
tai toli peržengė jiems leistas ribas apsi
ginklavime. Pav. Vengrijai leista turė
ti 70.000 vyrų kariuomenę, dabar ji turi 
210.000; Rumunijai leista—138.000, da
bar ji turi—290.000; Bulgarijai leista 
65.000, dabar ji turi 220.000. šiais 
metais Jugoslavija turėjo savo pasienyje 
daugiau kaip tūkstantį incidentų.

Tūkstantis komunistu 
areštuota Romoje

Praeitą trečiadienį daugiau kaip tuk- 
I stantis komunistų buvo areštuoti Romo

je, kurie suorganizavo demonstracijas 
prieš Šiaurės Atlanto Pakto valstybių 
konferenciją vykstančią šiuo metu Ro
moje. Demonstrantai buvo ašarinėm du-

I jom ir vandeniu išvaikyti.
—o—o—o—o—

Naujos galimybes susitarti 
del Triesto

Vašingtonas, Amerika ruošia dirvą 
tiesioginiam susitarimui- tarp Jugoslavi
jos r Italijos dėl laisvos Triesto teritori
jos. ir uosto. Tuo būdu Rusijos tarpinin
kavimas ir uždėtas veto atpultų.

Numatyti sekanti susitarimo punktai, 
kurie jau buvo svarstyti Vašingtone tarp 
Jugoslavijos ir Austrijos prekybai.

9 Triesto uostas priklausys Italijai, 
kaip jos integralinė dalis.

Pats uostas bus laisvas Italijos, 
Jugoslavijos ir Austrijos preybai.

® Vakarų valstybių esančios apsau
gos bazės bus iškeltos pagal susitarimą 
su Italijos vyriausybe.

® Triesto teritorija bus padalyta tarp 
Jugoslavijos ir Italijos pagal nustatytą 
etnografinį gyventojų skaičių.

$ Abi valstybės Jugoslavija ir Italija 
gaus finansinį pagalbą iš Vakarų val-l 
stybių.

Gyvenimas Pavergtoje Lietuvoje
Eltos santrauka

AR GIRDIMAS LIETUVOJE 
i AMERIKOS BALSAS?
! Taip. Tik ne visi turi radio apara
tus. Jų ypač stinga. Kartais jo pasi
klauso ir žymesni pareigūnai. O klau
sytis per vad. “radijo punktus”, kurių 
bolševikai skelbia esant per 10.000, neį
manoma. Tačiau gauti pranešimai eina 
iš lūpų į lūpas. Užsienio radijo stotims

I pastatytas trukdytuvas prie Išlaužo, o 
prie Raudondvario stotis skiriama užsic- 

| ninei propagandai varyti. Ją kontro- 
' liuoja vieni rusai, nors ir šiaip perso- 
Į nalas “išvalytas”. Kauno radijo stotis 
1 neatstatyta, todėl bendriesiems reika

lams naudojama Vilniaus stotis, ir vis 
daugiau propagandai, kad ir lietuvių 

. kalba įjungiama Maskvos stotis. Pro
gramose vis daugiau įsigali rusų k. su 
rusiškomis programomis, AB girdimas 
gerai, jo nuslopinti neįstengia.
Pajūris ypač stipriai saugo- 

, jamas, o ten įtaisytos fortifikacijos 
uždrausta zona. Aplink jas visą laiką

I siuva greit, sargybiniai laivai, gaudomo
sios mot. valtys, hidroplanai, budį net 
12 ir 15 mylių ruožu. Rusai su lenkais 
jau senai nepripažįsta 3 jūrų mylių 
teritoriniais vandenimis — tą ribą išplė- 

Į tė iki 12 mylių. Nors Švedija, o kartu 
. su ja ir laisvė guli čia pat, taip netoli, 
; bet iš tikro ir yra taip toli, kaip pasaka, 
I ypač 14 vai. privalomo darbo nuvargin- 
! tam žmogui. Klaipėdoj civ. ir karinio 
Į uosto vadovai — visi rusai, pvz., uosto 
i .-iršininkas - Bondorenko, direkt. Ko
marova, kiti žymesni pareigūnai J—

Kas yra Laisvosios
Norėdami supažindinti,,M.P.” skai

tytojus su Laisvosios Europos 
K o m i t e t o veiklu, tikslai ir uždavi
niais, o ypač su Lietuvos Grupės vei
kla, duodame išsamų straipsnį iš „Ne
priklausomos Lietuvos” redakcijos pa
sikalbėjimo su p. Sidzikausku.

“NL” redakcija kreipėsi į Lietuvių 
i Grupės pirmininką p.V. Sidzikauską ir 

patiekė jam eilę klausimų, į kuriuos p. 
Sidikauskas maloniai sutiko atsakyti.

—Kas yPa tas Laisvosios Europos Ko- 
i mitetas ir kokia jo sudėtis?— buvo pir
mas klausimas. P. V. Sidikauskas at
sakė:

-- Rusų imperialzmui pajungtas pa
saulinis komunizmas, paglemžęs žy
mią Europos ii’ Azijos dalį, veda šaltai 
apskaičiuotą, bet totalinį, laisvojo pa
saulio puolimą. Jis vartoja abu kovos 

■ ginklus — jėgos ir idėjų. Komunistinio 
puolimo atrėmimas turi 'būti taip pat 
totalinis, tie patys kovos ginklai—jė- 

1 gos, idėjų ’— turi būti pavartoti. į tą 
kovą, kurį sudaro gręsmę visai vaka
rietiškai civilizacijai, greta vyriausybės 
turi įsijungti ir visuomenė. Išorinė to 

| įsijungimo išraiška: Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir yra Laisvosios Euro
pos Komitetas. Jis yra privati orga
nizacija amerikiečių kuriuos jungia:

i (a) įsitikinimas, kad laisvė yra nedalo- 
‘ ma, ir (b) pozityvi akdijos programa 
prieš komunistini pavergimą. Komitetas 
susikūrė > 1949 metų birželio mėnesį

Į New Yorke. Jo tarybos pirmininkas 
į yra Joseph C. Grew, buvęs JAV amba

sadorius Japonijoj, vice-pirmininkas — 
De Witt C. Poole, buvęs diplomatas ir 
profesorius; Vykdomojo Komiteto prezi
dentas yra C. D. Jackson, vice-preziden- 
tas — Frederic R. Dolbeare. Laisvo-
sios Europos Komiteto narių tarpe ma
tome tokius asmenis, kaip generolas 
Dwight Eisenhower, gen. Lucias D. 
Clay, buv. ambasadoriai Francis Biddle 
ir Arthur Bliss Lane, buv. karo sekre
torius Robert P. Patterson, ir visą eilę 
kitų žymių ameriekiečių.

— Kokį yra Laisvosios Europos Ko
miteto konkretūs tikslai ir uždaviniai?

— Pats Komitetas juos taip nusako: 
“Sovietų Rusijai sulaužius savo iškil
mingus pasižadėjimus, 90 milionų euro
piečių Vidurio ir Rytų Europoje velka 
šiandien bolševikų baudžiavą. Komite
tas yra įsitikinęs, kad kol tokia padėtis 
tęsis, pastovi taika bus negalima. Mū
sų pačių laisvė yra pastatyta į pavojų 
kai kiti yra pavergti. Visi ameriekie- 
čiai turi dalyvauti kovoje, kuri nulems, 
kokios rūšies pasaulyje mūsų vaikai ir 
mūsų vaikų vaikai turės gyventi.” 
Teikdamas didelę reikšmę idėjų jėgai, 
Komitetas siekia sukurti stiprų psicho
loginį frontą, išnaudoti komunistinės

Teličeva, Nenaševa, Karpenka, Gavrilo- 
i va ir tt. Todėl daugelis ryžtasi bėgti į 

Vakarus per Rytų Vokietiją, bet ir čia 
nepaprastai sunku. Pat patvirtina kad 
ir tų 11 lietuvių bėgimas, iš kurių ga
liausiai, po žvėriško vaikymo ir kauty
nių, V. Berlyną pasiekė tik vienas vie
nintelis žmogus. Nepatikimi baltai iš 
pajūrio deportuoti į Uzbekiją ir į Sibirą, 
o vietoje jų į mūsų Klaipėdos pajūrį, 
Melnaragę, Palangą, šventąją, latvių 
Jūrmalą, estų Dagoe ir Saremos salas, 
Vormsą ir Rago vis daugiau atgabena 
“žvejų specialistų” nuo Juodosios jūros, 
Leningrado sričių ir net Centrinės Azi
jos. Sovietai čia nori turėti tik tokius 
piliečius, kuriais visais atvejais galėtų 
pasitikėti.

Budriai sekamos visos zonos. 1-ji zona 
eina pagal Lietuvos sieną, čia gyvento
jai turi turėti pasuose spec, spaudą ar
ba spec, leidimus. Sekimas ir dabar la
bai stiprus. Ypatingai kažkodėl seka
mos laivyno bazės ir visas pajūris, nors 
ten šiuo metu jokio priešo, nesirodo. 
Žinios, kad Klaipėdoj daugiau lietuvių 
nei Vilniuj, vargu tikros. Karinio uosto . 
rajone gyvena veik ^išimtinai rusai. 
Daugiausia eina karimai transportai. 
Cvil. uosto apyvartai toli šaukia iki 

į neprikl. Lietuvos laikų.
. KIEK KUR RUSŲ KARIUOMENES? 

Kaune, Vilniuj ir pajūry — daug.
1 Ypač daug Vilniuj, kur pastebima ir 
šarvuočių ir kavalerijos, taip pat avinei- j 
jos. Aplink Vilnių išdėstyta visa eilė
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Europos Komitetas 
diktatūros silpnąsias vietas ir pakirsti 

i raudonųjų režimų moralę ir autoritetą 
I nelaisvėn patekusiose valstybėse. Savo 
i talkininkais jis kviečiasi laisvėje gyve- 
I nančius pavergtųjų tautų politikus ir 

visuomenės veikėjus. “Mirtis, kalinimai 
ir kankinimai” — sako Komitetas — 
“nutildė demokratinius vadus tuose 
kraštuose. Tačiau keli jų šimtai pasp
ruko, kad galėtų tęsti tremtyje savo 
kovą dėl laisvės. Jie ir kiti tremtiniai, 
naujai atvykusieji ir senieji, yra mūsų „ 
natūralūs sąjungninkai dabartinėje kri
zėje.” Komitetas turi išsidirbęs dvi vei
klos programas: vieną, nukreiptą tiesio; 
giai į pavergtuosius kraštus, — yra tai 
Laisvosios Europos Radijas, kuris duo
da galimybę egziliniams veiksniams pa
laikyti nuolatinį .ryšį su savd kraštais, 
palaikyti juose gyvą laisvės viltį, gai
vinti ir stiprinti jėgas, kurios dirba

I galutinam išsilaisvinimui; antrą, kurios 
veikimo plotas yra laisvasis pasaulis ir 
kurios tikslas yra išlaikyti gyvą ir pa
jėgų pavergtųjų valstybių politinį ir in
telektualinį potencialą egzilėje, ptiruošti- 
tų valstybių atstatymo planus ir asme
nis, kurie turės tą atstatymą vykdyti. 
Tuo būdų Laisvosios Europos Komiteto 
veikla konkrečiai reiškiasi per 1. Lais
vosios Eziropos Radiją, 2. Intelektualinį 
bendradarbiavimą, sukoncentruotą Vidu
rio Europos Studjų Centre (Mid-Euro-. 
pean Studies Center), kurte atlieka stu
dijų, dokumentacijos ir planavimo dar
bus, 3. Amerikietiškus kontaktus (Ame
rican Contacts), kitais žodžiais tariant, 
suorganizavimą paskaitų ir pranešimų, 

' per kuriuos pavergtųjų tautų atstovai 
turi galimybę supažindinti amerikiečius 
su bolševikine priespauda ir patys susi
pažinti su šiame krašte vyraujančiomis
nuotaikomis, 4. Tautines Tarybas ir 
Grupes, kaipo priemonę bendradarbiavi
mo su pavergtųjų atstovais ir galimybę 
derinti jų savo kraštų laisvinimo veiklą: 
“tos Grupės” — sako Komitetas — “yra 
simboliai vilties ir padrąsinimo melio
nams dabar kenčiančiųjų bolševikinę 
priespaudą Europoje.”

— Kas yra Lietuvių Grupė? Jos su
dėtis, tikslai, uždaviniai?

— Iš pradžių Laisvosios Europos Ko
miteto veikla apėmė tik Čekoslovakiją, 
Bulgariją, Vengriją, Lenkiją ir Rumu
niją. Vėliau ji buvo išplėsta į Albaniją, 
o nuo šių metų birželio 1 d. ir į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Raitijos valstybių 
įjungimas į Laisvosios Europos Komi
teto veiklos orbitą yra rimtas ir mums 
labai reikšmingas posūkis Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikoje. Kadan
gi Baltijos valstybės tebeturi Washing
tone oficialiai pripažintas ir veikiančias 
diplomatines atstovybes, tai jų organai 
pasivadino ne Tautinėmis Tarybomis, 
kaip kad, sakysim, vengrų ar čekoslo- 
vakų, o Patariamomis Grupėmis, kas 
yra ne visai tikslus angliškojo pavadini
mo “Consultatyve Panel” vertimas, ta
čiau jų statusas ii' funkcijos yra lygiai 
toki pat, kaip ir tautinių tarybų. Lietu
sių Grupė yra sudaryta iš Lietuvos įga
lioto ministerio Washingtone patiektų 
kandidatų, atsižiūrint į mūsų tautos po
litinį, įvairiaspalvumą. Jos sudėtin 
įeina asmens priklausą visoms paskuti
niame demokratiniame Lietuvos Seime 
atstovatosioms politinėms partijoms 
Didžiosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto. 
Tačiau formaliai Grupės nariai nėra sa
vo partijų atstovai ir nėra joms sub
ordinuoti. Lietuvių Grupę sudaro šie 
asmenys: V. Sidzikauskas — pirminin
kas, dr. A. Trimakas — sekr., K. Bieli
nis — ižd. ir J. Audėnas, dr. B. Nemio- 
kas, M. Tolišius, P. Vainauskas ir V. 
Vaitekūnas — nariai. Grupė yra nep
riklausomas savarankus politinis orga
nas, harmoninigai bendradarbiaujantis 
su Lietuvos valstybės pasiuntiniu, su 
VLIKU ir su Amerikos Lietuvių Taryba. 
Pagrindinis jos uždavinys ir tikslas — 
Lietuvos išlaisvinmas.

— Artimesnieji Lietuvių Grupės tik
slai ir uždaviniai?

— Paruošti studiją apie padėti So
vietų Rusijos okupuoto; ir susovietintoj 
Lietuvoj; suorganizuoti transliacijas lie
tuvių kalba per Laisvosios Europos ra
diją, nustatyti jų transliacijų programą 
ir pobūdį ir parinkti tam darbui žmo
nes; parinkti žmones Vidurio Europos 
Studijų Centro darbams; surinkti duo
menis apie šiame krašte esančius atvy
kusius iš tremties studentus ir parinkti 
kandidatus stipendijoms gauti (jos bus 
duodamos tik tiems studentams, kurie
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PASAULIO LIETUVIU 
SPAUDOS SIELVARTAS 

IR MES
Paskutiniuoju laiku viso pasaulio lie

tuvių spauda sielojasi, kad didelė dalis 
lietuvių per daug laikosi pasyviai, per 
mažai reiškiasi kultūrinėje ir visuomeni
nėje veikloje. Spauda iškelia daug įvai; 
rių priežasčių ir kaltinimų, tačiau pati 
svarbiausi bene bus toji, tai patčių lie
tuvių dvasinis apsnūdimas, apkiautėji- 
mas savo asmeniškuose reikaluose ir net 
savanaudiškumas, nes jie skaičiuoją kas 
“apsimoka” ir kas “neapsimoka” daryti. 
Sugaišti porą valandų, o gal priseis ir 
išleisti porą šilingų, tas neapsimoka. 
Kas kita buvę Vokietijoje—tenai ir 
BALF ir L. Raud. Kryž. rėmė, tenai 

.''apsimokėję dalyvauti ir kultūrinėje ir! 
visuomeninėje veikloje.

Tokie ir panašūs kaltinimai yra skau-
• dūs ir jie mūsų manymu, neatatinka 

tikrenybei. Savanaudiškumą galima bū
tų primesti tik labai mažai mūsų visuo
menės daliai, o ne visai pasyviajai visuo
menei. Yra daug kitų priežasčių, kurias 
turėtume nagrinėti ir šalinti.

Dabar pažiūrėkim kaip yra pas mus, 
Australijoje. Pasyvumas masėse yra di
delis ir čia. Daugumas pasitenkina tik 
didžiose tautinėse šventėse dalyvaudami 
ir daugiau nesirodo, nei kultūrinėse 
sueigose, nei bendruomenės susirinkimuo
se; nejaučia pareigos skaityti lietuvišką 
spaudą, nei sumokėti solidarumo mokes
ti. Negalėtume mes savo lietuviškos 
pasyviosios visuomenės pavadinti nesusi- 
pratusios arba atšalusios nuo tautinių

* jausmų. Ne, niekada. Ją reikia skai
tyti neįsitraukusia į darbą, ji yra sutin
gusį, pavargusi ir apatiška dėl neįprastų 
sąlygų, kuriose ji randasi ir kuria sau 
gyvenimą. Visų didžiausias rūpestis 
apsidrausti meterialiai, nes šiuose svaro 
ir dolerio kraštuose gali tiesiai pakėlęs 
galvą vaikščiuoti tik tas, kas turi na
mus, auto ir kelis šimtus kišenėj arba 
banke. To savijauta geresnė, žvilgsnis 
stipresnis ir išnyksta rūpestis rytojaus 
dienai. Kol to viso dar neturim, gal net 
per daug, kenkdami savo sveikatai, esa
me įkibę į darbą ir visai neskirtame arba 
mažai skiriame laiko dvasios reikalams. 
Nuo to kenčia mūsų bendruomenės ir 
tėvynės išlaisvinimo reikalai. Tuo būdu 
mes esame iškrypę iš pusiausvyros ir ją 
atgausime tik protingai savo jėgas kon- 
troliodami ir derindami. O tą turime 
daryti vardan savo ir lietuvių tautos rei
kalų bei tikslų įgyvendinimo.

Tačiau vertinant Australijos lietuvių 
veiklą, reikia pasakyyti, kad mes esame 
padarę gerą pradžią ir turime kuo pasi
džiaugti. Visų pirma mūsų sportininkai, 
ypač krepšininkai, rūpinasi iškelti mūsų 
vardą ir garbę šiame kontinente. Jų 
veikla duoda daug gražių vilčių. Tauti
nių šokių grupės, chorai, teatrai atlieka 
dideli kultūrinį darbą. Taip pat ir or
ganizacijos, kurias mes čia turime vysto 
išpalengva savo gražią veiklą.

Lietuvių Bendruomenė dar tebėra kū
dikis, tiek pagal savo amžių, tiek pagal 
savo veiklą. Tas yra natūralu, kūdikis, 
kuris gražiai auga išaugs į stiprų ir 
tvirtą vyrą. Tas priklausys nuo mūsų 
visų. Tačiau reikia rūpestingai ir at
sargiai eiti prie šios bendruomenės 
ugdymo ir stiprinimo, nes čia susitinka 
įvairių pasaulėžiūrų ir įsitikinimų 
žmonės. Vieni kitus mažai pažįsta, grei
tai įgyja vieni kitiems nepasitikėjimą ir 
pradeda vieni kitus žeminti, niekinti, 
dažnai šmeisti. Prasideda nesklandu
mai ir irimas, tas begalo kenkia mūsų 
bendruomenei. Visuomenės darbas nėra 
apmokamas, žmonės dirba iš pasiaukoji
mo, todėl yra jautrūs ir ambicingi, grei
tai užsigauna ir pasitraukia iš veiklos, 
prie kurios vėliau nei su pyragu nepri
prašysi. Nuo to nukenčia visa bendro 
menė. Todėl reikia mums geros valios 
ir tolerancijos, tada mūsų bendruomenė 
augs ir stiprės, iš to turėsime tik džiaug
smo.
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yra tvirtai nusistatę grįžti į išlaisvintą 
Lietuvą); sekti Laisvosios Europos uni
versiteto Strasburge kūrimąsi ir daboti, . 
kad nebūti) apeiti lietuvių interesai; or
ganizuoti, talkoje su kitų suinteresuotų 
europinių kraštu egziliniais organais, 
tarptautinę politinę ir diplomatinę ak
ciją prieš masines deportacijas iš oku
puotos Lietuvos ir prieš Sovietų vykdo- i 
mą ten fizinį ii- moralinį genocidą; veik
liai dalyvauti, visų Sovietų pavergtųjų 
kraštų egzilinių organų veikloje ir tarp- i 
tautinėje antikomunistinėje akcijoje, ir j 
tt., ir tt. čia noriu tik pridurti, kad ■ 
Strasburge kuriamojo Laisvosios^ Euro; į 
pos universiteto paskirtis bus užpildyti į 
spragą, kuri susidarė laisvėn paspruku- Į 
šiam pavergtųjų kraštų akademiniam • 
jaunimui esant atskirtam nuo savų.

— Ar yra kokie ryšiai su Kanados 
lietuviais ir, bendrai, ar jie ’galimi, o 
jei galimi, tai būtent — koki?

— Lietuvių grupės uždaviniai yra to
kie dideli, kad ji galės juos atlikti tik 
visų lietuvių, visvien kur jie butų, tal
kinama ir remiama. Kokiomis formo
mis tas 'bendradarbiavimas galės reikš
tis, paaiškės, kai grupės darbas bus 
įstojęs į pastovesnes vėžes ir kai bus Į 
paaiškėjusios darbo aplinkybės. Be JAV 
gyvenančių lietuvių ir anapus vandeny
no tebedirbančių Lietuvos išlaisvinimo ’ 
darbą veiksnių, musų dėmesys, pirmoje 
eilėje, bus kreipiamas į Kanados lietu
vius, geografiškai mums artimiausius. 
Konkrečiau tuo klausimu galėsiu pakal
bėti tik kiek vėliau.

J.K.

1S VISUR IR APIE VISKĄ
•Didžiosios Britanijos ir Danijos lie- i 

tuvių bendruomenių ' valdybos svarstė j 
pasaulinės akcijos prieš genocidą pro
jektą ir tam sumanymui pritarė. Aiš- > 
kinamasi dėl techniško akcijos pravedi- 
mo.

• Bonnos vyriausybės iniciatyva nu
matoma Vokietijoje steigti Baltų Insti
tutą. Instituto paskirtis būtų burti lie
tuvių latvių ir estų universitetines pa
jėgas moksliniams tyrinėjimams. Pra
džioje instituto tikraisiais nariais būtų 
po du kiekvienos tautybės ^atstovu ir 
neribotas skaičius narių korespondų.

Institutą didžiąja dalimi žada finan
suoti vokiečių vyriausybė, gi trūkstamas 
lėšas turėtų sukelti tautinės grupės.
• IRO Informacijos Įstaiga Muen- į 

chene savo laiku buvo pagaminusi lie- ' 
tuviškos muzikos ir dainų, išpildytų mū- ' 
sų ansamblių, magnetofono juostas. < 
Krašto Valdyba dabar, daro žygių, kad Į 
tie įdainavimai ir {grojimai būtų multi- ; 
pilkuoti patefono plokštelėse ir pasklei- ' 
sti mūšų bendruomenėse Vokietijoje ir 
užjūriuose.

> Nobelio literatūrine premija šiais 
metais buvo paskirta švedų poetui, dra
maturgui ir romanistui Paer Lagerkvist.
• Šiomis dienomis Vokietijoje lankėsi 

iš New Yorko atvykęs International 
Rescue Committee direktorius Mr. Mar
tin. Ta proga Mr. Martin taip pat ma- j 
tesi su PLB Vokietijos Krašto Valdybos i 
Pirmininku ir BALF įgaliotiniu Vokie- ' 
tijai Pr. Zunde. International Rescue ; 
Committee pažadėjo finansiniai paremti 
Vokietijoje studijuojančius lietuvius 
studentus ir efektingai talkininkauti in- 
telekualų įkurdinime užjūriuose.

• Vokietijoje yra įsteigta visų užsie
ninių šalpos organiazcij ų Taryba, į ku
rtą įeina taip pat ir BALF’as. Tarybos 
tikslas koordinuoti paskirų organizacijų 
veiklą, rūpintis jų įteisinimu vokiečių 
įstaigose, atstovauti bendruosius šalpos 
organizacijų reikalus prie Aukštųjų Ko- • 
misarų, Bonnos vyriausybės ir tt. Lai
kinasis Tarybos pirmininkas yra Mr. 
James J. Norris, NCWC direktorius 
Europai.

• šiomis dienomiš IRO paskelbė emi
gracinių schemų uždarymo terminus. 
Svarbiausios datos yra sekančios:

1951m. spalio mėn 1 d. Nutraukiama 
registracija darbams į Kanadą. Nut

raukiama registracija į Australiją. Bai
giama dokumentacija į JAV.

1951m. lapkr. mėn. 1 d. Nutrukiami 
transportai į Naująją Zelandiją. Bai
giama dokumentacija į Pietų Amerikos 
Valstybės.

1951m. gruodžio mėn. ld. Nutrukiami 
transportai į Kanadą ir Australiją.

1952m. sausio mėn. ld. Baigiamas vi
zų davimas į JA Valstybės. Nutraukia
mas transportas į JA Valstybės. Nu
traukiami .transportai į Pietų Amerikos 
valstybės.

• Didžiausias pasaulio stadijonas yra 
Brazilijoje, vadinasi Maracana, vienu 
metu ’talpina 155.000 žiūrovų. Jo staty
bai buvo sunaudota: cemento 500.000 
maišų. Sukrovus juos vieną ant kito 
susidarytų 65 km aukštumo stulpas. 
Geležies 10.000.000 kg., su kuria žemę 
per pusiaują galima būtų apjuosti be
veik 2 kartus. Akmens — arti 60.000 
kūb. metrų.

Jame yra įrengta: gyvenamųjų kam
barių 130-čiai žmonių, 4 rūbinės, 4 dak
tarų kabinetai, 2 restoranai, 20 kabini] 
radijui ir spaudai, 58 barai publikai, 45 
saldainių parduotuvės, lengvų mašinų 
sustojimo vieta, talpinanti 4500 mašinų 
ir tt.

GYVENIMAS PAVERGTOJ 
LIETUVOJE
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karinių sandėlių. Kariuomenė užėmusi 
ir 6-jį fortą Kaune. Kad “neužsikrėstų 
baltosiomis bacilomis”, kaip kad atsitiko 
daugeliui pirmą kartą Lietuvą išvydus, 
kareviai daugiausia laikomi kareivinėse. 
Drausmė keta. Kur kituose kraštuose 
visiems piliečiams viskas žinoma ir 
prieinama, čia jau “valstybinė” ar “ka- 
rnė paslaptis”. Naujuoju statuto pakei
timu viršininkui, esant pavojui ar šiaip 
esant svarbiam reikalui; leidžiama tuoj 
pat neįvykdžiusio įsakymo karį nušauti 
vietoje už neklausymą. Kariai turi užė
mę visas kareivines plius dar spec, pas
tatus tiek, Kaune, tiek Vilniuje. Nors 
“kariuomenės ryšiai su visuomene” 
skelbiama esant geri, bet daugiausia, ly
giai, kaip Rytų Vokietijoje, kariai lai
komi kareivinėse uždaryti lyg kokiame 
kalėjime. Mat, Čia žmonėmis vis nepa

sitikima, kad jie ir tų “neužkrėstų.”

SIUSKIME ISTORINE
MEDŽIAGA LIETUVIU

TREMTINIU ARCHYVUI
(Tęsinys iš praeito numerio) j

9. Laiškų blankai su Lietuvos vaizde
liais ir lietuviškais įrašais.

10. Vokai su Lietuvos vaizdeliais ir 
lietuviškais įrašais.

11. Lietuviškos atvirutės.
12. Lietuviškos lėlės.
13. Minėjimų rezoliucijos, foto ir kt. !

XV. Lietuvos vadavimas:
1. Lietuvos valstybės atstovai ir jų ' 

veikla tremties metu.
2. VLIKo ir Vykdomosios Tarybos 

veikla.
3. Tautos fondas.
4. Rinkliavos, atžymėjimai, kvitai ir 

kt.
XVI. Politiniai kaliniai:

1. Politinių kalinių (1940-1941 m.) 
sąrašai, foto ir atsiminimai.

2. Červenės dalyvių foto, sąrašai ii’ 
išlikusiųjų atsiminimai.

3. Rainių miškelio aukų sąrašas, foto 
ir mačiusiųjų nukankintuosiuos atsimi
nimai ir kt.

4. Praveniškių žudynės..
5. 1941-1945 m. vokiečių kalėjimuose 

ir koncentracijos stovyklose buvusių poli
tinių kalinių sąrašai, foto, atsiminimai 
ir kt.

X VII. Korespondencija:
1. Gautieji iš Amerikos, Didžiosios 

Britanijos ir kitų kraštų lietuvių charak
teringi laiškai, kurtuose buvo suprasta 
ar visai nesuprasta tremtinio būklė.

2. Tremtinių laiškai, kuriuose aiškina
ma kodėl pabėgo ir pasipasakoja savo 
būklę.

3. Okupacijų metu gautieji laiškai iš 
Lietuvos.

4. Gautieji laiškai iš Sibiro ar kitų 
Rusijos valdomų kraštų.
XVIII. Lietuvos valstybės vyrų foto-

1. Nepriklausomybės akto paskelbimo 
dalyviai.

2. Prezidentai.
3. Ministerial.
4. Kariuomenės vadai ir generolai.
5. Seimo atstovai.
XIX. Įvairios laisvos profesijos:

Advokatai, gydytojai, inžinieriai ir kt. 
tremtyje ir emigracijoje.
XX. Atsivežtieji iš Lietuvos suvenyrai-

1. žemė, smėlis. . "
2. Gintaras.
3. Pinigai.
4. Medaliai.
5/. Ordinai ir kt.

XXI. Turto savininkai:
1- įgyto nejudomo turto (namų, ūkio 

ir kt.) foto su aprašymu.
2. Foto prie savo automobilio.

XXII. Prekyba ir pramonė:
1. Prekybos reklamos dalykai (pieštu- ! 

kai su firmų adresais, degtukai, kalen
doriai, raktams šniūreliai ii* kt.).

2. Įmonių foto.
XXIII. Tremtinių geradariai:

1. Siuntinių siuntėjai.
2. Affidavit!) davėjai.

3. Garantijų sudarytojai.
4. BALF.
5. LRK.
6. ALT ir kiti junginiai bei paskiri 

asmenys, kurie rūpinosi DP įstatymo 
pravedimu ir šiaip judino tremtinių įsi
leidimo klausimą.

7. NCWC ir kitos organizacijos, kurių 
globoje vyko emigracija.

XXIV. Filatelija,:
1. Įvairiomis progomis išleistieji žen

klai.
2. Lietuvos menininkų pagaminti pa

što ženklai.
XXV. Sfragistika:

1. Buvusių organizacijų, mokyklų, pa
rapijų komitetų ir 1.1, antspaudai (pri
dedant raštelį nuo kada iki kada buvo 
vartoti).

2. Esamų jungtinių antspaudų spau
dai.
XXVI. Tremtiniai ginklu kovoja prieš 

komunizmą:
1. Sargybų kuopos.
2. Dėdės Šamo kariškoje tarnyboje ir 

kituose kraštuose.
XXVII. Mūsų mirusieji:

1. Kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose.

2. Stovyklose ar privačiai gyvenusių.
3. Ligoninėse.
4. Tragiškos mirtys.
5. Paminklų foto su įrašų tekstais.
Tremtyje mirusių sąraše įrašyti keletą 

asmenų, dalyvavusių laidotuvėse ar ži
nančių mirties aplinkybes ir palaidojimo 
vietą.

Visokią istorinę medžiagą siųsti į 
archyvą

Aukščiau suminėti punktai yra tik 
bendri priminimai. Kiekvienas yra pra
šomas pergalvoti savo tremtinio dienas 
nuo netekimo Tėvynės iki šios dienos ir 
visa, kas svarbu ateičiai/ siųskite į ar
chyvą. Visa, kas tik pavaizduotų trem
tinio ar emigranto gyvenimą (foto, pieši
niai, diagramos, statistika ir kt.) reikia 
nedelsiant siųsti į archyvą, čia reiktų 
priminti, kad fotografijos turėtų būti 
atvirutės formato if su įrašu kitoje pu
sėje ar specialiame lape.

Reikia kiekvienam jausti pareigos ką 
nors atsiųsti archyvui. Privačiuose ran
kose istorinė medžiaga lengvai nusimeta, 
o archyve bus išsaugota kartų kartoms. 
Privačiuose rankose istorinė medžiaga 
tik mažam skaičiui teprieinama, o 
archyve tarnaus tūkstančiams. Galop 
reikia prisiminti, kad Lietuvių Tremti
nių Archyvui padovanotoji medžiaga 
yra inventorizuojama ir išduodamas pak
vitavimas.

Istorinę medžiagą prašoma siųsti tie
siog į archyvo būstinę šiuo adresu:

Lietuvių Tremtinių Archyvas, 
2601 W. Marquette Road, 
.Chicago 29, Ill., U.S.A.

Pranešimus (laiškus) apie išsiųstą 
archyvui siuntinį bei mažesnius (voke 
talpinamus) dalykus prašoma siųsti va
dovo adresu.:

Vincentas Liulevičius,
4322 So. Fairfield Ave.,
Chicago ,32, Ill., U.S.A.

LIETUVOS VALSTYBES 
ĮKŪRIMAS IR MINDAUGO 

KRIKŠTAS
Dr. A. Mauragio paskaita skaityta 

š.m. lapkričio, mėn. 4 d. Sydney lietuvių 
visuomenei Karaliaus Mindaugo 700- 
metų krikšto jubiliejaus proga. (San
trauka).

Popiežius Inocentas IV įkūrė, tiesio
giniai jam priklausančią vyskupystę, die- 
cesis Lithoviensis. Ordenas to nesitikė
jo, jis manė, kad galės turėti tokios pat 
įtakos, kaip Livonijoj, nes Rygos vysku
pas Albertas buvo laikomas Pabaltijo 
Metropolitu, čia susikryžiavo ordeno ir 
Mindaugo interesai.

Pirmas Lietuvos vyskupas buvo pas
kirtas ordeno kunigas Kristijonas, kuris - 
buvo apkrikštijęs Mindaugą. Tačiau 
Rygos vyskupas iš Kristijono priėmė- 
priesaiką savo vardu, atseit lyg Lietuvos 
vyskupas Rygos arkivyskupui turi tie
sioginiai priklausyti. Mindaugas net 
trečiu kartu kreipėsi į popiežių prašy
damas panaikinti Rygos arkivyskupo ju
risdikciją Lietuvai. Popiežius specialiu 
raštu panaikino ir įsakė Neunburgo vys
kupui priimti iš Kristijono priesaiką po
piežiaus ir Romos vyskupo vardu. Tuo- 
būdu Mindaugas po trejų metų nugalėjo-- 
visas kliūtis.

. . . Mindaugas rūpinosi išlaikyti Lie
tuvos valstybę ir po savo mirties, išank- 
sto pasirūpino gauti iš popiežiaus Alek
sandro VI karūną vienam iš savo sūnų. 
Bet kuriam mes nežinome. Vyresnysis, 
buvo Vaišvilkas, bet jis jau buvo apsi
krikštijęs Rytų Bažnyčios apeigomis, o* 
du jaunesnieji Ruklys ir Rupeikis krik
štijosi kartu su tėvu. Tuo būdu galėjo> 
gauti karūną vienas iš jaunesniųjų.

Deja, Žemaičių kunigaikštis, Mindaugo 
seserėnas Treniota ir Nalšėnų kuni
gaikštis Daumantas paruošė sąmokslą ir 
nužudė Mindaugą ir jo abu jaunesnių 
sūnus. Jie tikėjosi, kad pašalinę Min
daugą,. jo suorganizuotos valstybės jėgo
mis įstengs išvaduoti visas ordeno pa
vergtas gimines ir apsaugos visą tautą 
nuo priešų. Tačiau išėjo kitaip, negu 
jie manė ir tikėjo.

. . . Istorikai daug ginčo yra sukėlę- 
ar Mindaugas atkrito nuo krikščionybės,., 
ar mirė už ją kankiniu. Nėra jokių įro
dymų, kad Mindaugas būtų atkritęs. 
Ordenas sąmoningai skelbė šią melagin
gą žinią, nes Mindaugas būdamas krik
ščionis kariavo prieš ordeną. 1262 met- 
prikalbėtas Treniota jis nutraukė su or- 
denu ryšius ir užpuolė Livonijos ordeno - 
žemes, o beto ir anksčiau rėmė žemai
čių kovas prieš ordeną. Todėl supran
tama, kodėl ordenas skelbė Mindaugą, 
atkritus nuo krikščionybės.

Priešingai, turime įrodymų, kad iki 
mirties Mindaugas išliko krikščionis. 
Popiežius Klemensas IV po 5 met. Min
daugo mirties, rašė Čekijos karaliui: 
°. . . vadovaujant šviesaus prisiminimo 
Mindaugui, kuris, priėmus jam krikšto- 
sakramentą, buvo apaštališkojo autori
teto vainikuotas karalium, tačiau nuo
žmiai nužudytas kažkurių piktos valiom 
sūnų.” (. . . presidente illi clare memo- 
ria Mindota, qui post receptam baptis- 
matis sacramentum auctoritate apostoli- 
ca coronatus in Regem fuit, tandem a 
quibusdam preditionis filiis crudeliter 
interfectus . . . Theiner, I 79 p.). Po
piežius vadina Mindaugą “šviesaus pri
siminimo Mindaugas”, jeigu jis būtų at
kritęs nuo tikėjimo, popiežius jo taip ne
vadintų. Istorikas Ivinskis sako, kad 
šalia šių žodžių dai’ yra ir. popiežiaus, 
liudijimas apie Mindaugo uolumą Lie
tuvą krikštijant (ibidem).

Mindaugui žuvus krikščionybė Lietu
voje nežuvo. Rytiniuose Lietuvos plo
tuose jau buvo stačiatikių. Didieji Lie
tuvos valdovai laikėsi plačios tolerancir 
jos. Gediminas leido Romos apeigų vie
nuoliams statydintis savo bažnyčias, o 
ir patys valdovai: Gediminas, Algirdas ir 
Kęstutis nuolat vedė derybas dėl krikšto,, 
statydami sąlygas, kad ordenas persi
keltų į ukrainiečių stepes ir gintų Eu
ropą nuo totorių antplūdžio. Gi Vytau
tas ir Jogaila nuėjo Mindaugo pėdomis.

Tenka apgailestauti, kad krikščionybė- 
atėjo per vėlai į mūsų tautą ir, kad šv. 
Vaitiekaus ir šv. Bonifaco pradėtos mi
sijos nebuvo užbaigtos. Tada krikščio
nybė būtų atėjusi iš vidaus, nebūtų, gal 
būt, reikėję pralieti tiek daug kraujo ir- 
iškentėti tiek daug skausmų, kai po dve
jų šimtų metų svetimieji pradėjo kardu, 
ir klasta skleisti šį mokslą. Nors mūsų 
tauta sukūrė didelę valstybę, stiprią mi
ll tarinę jėgą ir išvystė politinę ekspansi
ją, tačiau neturėdama krikščioniškos, 
kultūros, nei rašto negalėjo atsispirti 
svetimai įtakai, kuri ėjo vėlyvesniais- 
laikais per lenkų šlachtą ir svetimą raš
tą, kartu su krikščioniška kultūra. Sve
timi herbai, svetima kalba, svetimas raš
tas, o per juos ir svetima tautinė kul
tūra užvaldė mūsų inteligentus—bajorus 
ir didikus. Tai buvo pasėkos suvėluotos 
krikščionybės. Jau Mindaugo laikais 
krikščionybė buvo suvėlinta pora šimtų 
metų, o ką jau bekalbėti apie Vytauto- 
Jogailos laikus.

Mindaugas suprato tą didelę istorinę 
klaidą ir jis ją dalinai atitaisė, tačiau 
istorinės klaidos lieka kaip pasekmė bū- 
smoms kartoms. Iš 700 metų perspek
tyvos žiūrinti į anuos tolimus amžius 
Karalius Mindaugas yra pati didžiausia 
asmenybė, daugiausiai Lietuvai nusi
pelnęs, kaip bet koks kitas valdovas. Aš 
noriu užbaigti šią savo kalbą popiežiaus 
Klemenso žodžiais: clare memoria Min
dota.
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English for Newcomers to Australia
LESSON THIRTY

Some Common Mistakes

1. WILL and WISH:
We’say: He wishes to go to 

Melbourne.
(Not: He will to Melbourne 

go.)
He wishes to go means — 

He wants to go.
He will go means — He 

knows that he will go in the 
future.

We say: I wish (want) to 
know when I’ll go to work.

(Not: I will know now when 
I’ll go to work.)

. I am cold — not I have cold.
I am hungry — not I 

“Do you know hunger.
I am afraid — not I 

fear.
You are right — not 

have right.

2. CAN and KNOW:
We sav

Perth?”
(Not: “Can you Perth?”)
We say: “Do yon know Eng

lish?” or “Can von speak Eng
lish?”

(Not: “Can you English?’”
N.B.—‘‘Can” is used with 

second verb, never with 
noun.

e.g.: She can knit.
She can sew and crochet.
She can cook, etc.

a

have

have

You

3. HAVE and TO BE:
I am 25 — not I have 25.

4. BECOME and GET: 
We say: I get ;a new dress. 
(Not: I become a new dress) 
I am getting a. horse.
(Not: I am becoming a 

horse.)
(a) When we mean obtain or 
take possession of we must use

We say:
Ask a question — not make 

a question.
Go for a walk — not
walk.
Have a party — not
party.
Take a photo — not 
photo.

make
a

a

a

make

make

Radio Programme For New Australians 
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission 

SATURDAY 8th DECEMBER, 1951
In this broadcast lesson you MARY': Yes, yes. But I 

will hear1 of Paul’s visit to a cannot understand how they 
gold niine. He uses the past get the gold out!
tense when he tells' Mary PAUL: Well — it’s hard 
about it. work, but it’s not hard to

Here is a part of the broad- understand, Mary, 
cast. When you listen you 
will see that this is an easy 
way of learning English.

PAUL: We went by car to 
the mine and then we went 
down under the earth.

JOHN: Where was the gold?
PAUL: I saw no gold, but 

it was there.
JOHN: How do you know it 

was there ?
PAUL: They said it was 

there . . . The miners — the 
nien working there — said the 
gold was there all right.

MARY: What’s it like in a 
mine, Paul?

PAUL: Well, it’s just a 
very big hole in the earth. We 
went down the hole in an ele
vator . . .

MARY: A lift?
PAUL: Yes. A little room 

that went up and down. Then 
we walked along a very dark 
little street under the earth.

JOHN: A tunnel.
PAUL: A tunnel. We walk

ed along the little tunnel. It 
was very dark . . . 7 ’ ' .
head on the roof . . . Look! Stations (and Perth) broad-

MARY: Poor old Paul! cast the programme at 7 a.m.
PAUL: I had an electric —-8.15 a.m. There is a similar 

torch in my hand but we had programme every Sunday at 
to be careful. It was very 
wet and cold. At the end of 
the tunnel men worked with 
big machines . . . like the 
machines they break up the 
streets with; Do you know 
what I mean?

JOHN: Don’t try to explain 
it to her, Paul.. No woman 
can understand that!

PAUL: I will try. Mary 
explains English to me . . . so 
I must try to explain Austra
lia to her!

7. ME and MYSELF:
We say: I must buy myself 
radio.
Not: I must buy me a radio.
We say: I bath myself every 

morning.
Not: I bath me every morn

ing.
Omission of “myself”:
We say:
I shave — not I shave my

self.
I wash — not I wash myself.
We know each other — not 

we know us.
8. GAME and PLAY:

We say: My favourite game 
is football.

(Not: My favourite play is 
be used, but “ge” is more fre- football.
quently used:

e.g.: He got angry.
He became angry.
She got tired.
She became tired.

e.g.: I get the axe.
You get the wood.
He gets the matches.
(b) When we mean a 

change in a person’s nationa
lity, status, profession, etc., 
we must use “become.”

e.g.: Last year I was a ste
nographer, but I became a sec
retary this year.

(c) In most other examples 
either “get” or “become” can

This is only a small part of 
the Radio Lesson. You can 
see that this is an easy and 
entertaining way of learning 
English.

You can have a Radio Book
let posted to you each month 
by writing to: x

The Commonwealth Office 
of Education, 
Box 3879, G.P.O.

SYDNEY.
You may also obtain infor

mation about Continuation 
Classes and Correspondence 
Lessons from this address.

If you listen to a Metropoli
tan Station you will hear this 
broadcast every Saturday at 

I hit my 12.45 p.m.—1 p.m. Country 
Look! ~ ' - - - ................

5. KNOW and UNDER
STAND:

We say: I understand what 
you say.

(Not: I know what you say.)
e.g.: I don’t know what he 

said because I didn’t listen.
I listened, but I didn’t 

understand what he said.

a

“Play” is usually a verb. 
“Game” is a noun.

e.g.: I play (verb); a game 
(noun).

Football, basketball, volley
ball, soccer, cricket, tennis, 
table tennis and hockey are all 
sports or games. Chess and1 
bridge and games.

We say:
He plays a game of — Foot

ball, chess, basketball, volley
ball, tennis, bridge, hockey, 
soccer, cricket, table tennis.

Of we say:
He plays football, volleyball, 

hockey, etc.

7.45 a.m.—8.15 a.m. (South 
Australian Stations at 7.15 
a.m.—7.45 a.m.)

The Radio Booklets are 
FREE and contain the Broad
cast Programmes in the form 
of English Lessons.

6. MAKE:

PRANEŠIMAS
Specialus patarnavimas

NAUJIEMS 
AUSTRALAMS

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879, G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ................
Free Correspondence Lessons
Free Radio Lessons .. . . ........

Surname ..

Dimencs
of Hurstville

įgalioja p. M. Lukauską jūsų 
reikalams.

P. M. Lukauskas aptarnauja 
sekančius skyrius:

Namų REIKMENYS -- kuras, elektrinės ir dujinės krosnės, šaldytuvai, 
skalbiamosios mašinos, vonios su elekt., dujoms ir kuro apšildymais, 
prosimo mašinos ir k.

STATYBOS MEDŽIAGOS: durys, spynos, vinys, sriubai ir k., sienoms 
medžiaga, tualetiniai dangtčiai, blėkos stogams dengti, vėlos tvoroms 
ir kitos medžiagos.

VIRTUVES REIKMENYS — alumi niniai indai, virimo indai ir k.
STATYBININKU ĮRANKIAI — vandentiekio ir metalo darbams įrankiai 

elektriniai motorai ir mašinų įrankiai.
ELEKTRINIAI REIKMENYS — šviesos įrengimai ir k.

'SPORTO REIKMENYS — medžioklės, žuvininkystės, teniso ir k. reikm.
ĮVAIRŪS ŪKIO REIKMENYS — dažai, šepetčiai, porcelianiniai ir kri

staliniai indai ir geri australiški vynai.

Rašykite, telefonokite arba asmeniškai užeikite ir M. Lukauskas maloniai 
jums patarnaus.

DIMENT’S išvežinėja prekes veltui po Sydnėjaus apylinkes.

Address ....................
State .........................
My native language is

Christian 
Name C’ ’niMTMT’PTY. Tele. LU2041-2-3 

>• UlFULll 1 LTD. LU2072
296 FOREST ROAD, HURSTVILLE, N.S.W.
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UQSU PAST®
IS MUSU BUITIES E3

Bendros Kūčios Sydnėjaus 
Lietuviams

Ir šiais metais ruošiamos bendros 
Kūčios Sydnėjaus lietuviams 24 gruo
džio (pirmadienį) 6 vai. vakare, St. Be
nedicts parapijos mokyklos salėje. Ta 
salė yra prie pat Broadway Abercrom
bie gatvės dešinėj pusėj uties antru tram
vajaus sustojimu nuo Central. Kūčios 
bus stengiamasi paruošti, kiek galint, 
prisilaikant visų mūsų tradicinių valgių 
ir papročių. Be to, numatoma pritaiky
ta meninė programa ir Kalėdų senelis 
vaikams. Už dalyvavimų bendroj Kūčių 
vakarienėj numatoma šis mokestis: su
augusiems 10 šilingų, vaikams ir jauno 
liams iki 15 metų 6 šilingai.

Noriptieji dalyvauti bendrose Kūčiose 
prašomi kuo skubiausiai registruotis as
meniškai arba laiškais kartu įmokant ir 
nustatytų mokestį.

Bendroms Kūčioms užrašyti galima:
5 Young St. Circular Quay — kapelio

no raštinėj: antradieniais ir penktadie
niais nuo 6-8 vai. p.p.

Pas p. E. Gensiene 28 College St. Syd
ney City, kasdien nuo 5 vai. p.p.

Pas spausdos platintojų sekmadieniais 
prie Camperdown bažnyčios.

Patalpos erdvios ir skaičius neriboja
mas, tik prašoma būtinai iki gruodžio 16 
dienos užsiregistruoti, nes jau iš anksto 
reikia žinoti tikslų skaičių dalyvių už
sakant produktus ir indus.

Į šių bendrų Kūčių vakarienę kvie
čiami tiek pavieniai asmenys, tiek ir 
šeimos ir bus stengiamasi sudaryti šei
myniška ir lietuviškai jauki nuotaika.

Kūčioms ruošti Komitetas.

• Lietuvoje beliko tik 101 kunigas. 
Vilniaus vyskupijoje liko 30 kunigų, 
Kauno arkivyskupijoje 54, kitur Lietu
voje 17. Krašte nėra nė vieno vyskupo. 
Keli paskirtieji administratoriai “dingo”, 
Vilniaus katedra šiuo metu yra paversta 
muziejumi ir pertvarkoma užpakalinė 
siena. Aušros Vartų koplyčia tebėra 
atdara dar.

PRANEŠIMAS
1951 met. lapkričio mėn. 11 d. A.L.B. 

Sydnėjaus Apylinkės visuotino narių su
sirinkimo. išrinktoji Apylinkės Valdyba 
pasiskirstė pareigomis:

Pirminnkąs — S. Pačėsa, Vice-pirmi- 
ninkas ir sekretorius — V. Simniškis, 
kasininkas — V. Šablevičius; švietimo 
ir kultūros vadovas — B. šaltmiras.

A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
būstinės adresas: V. Simniškis, 58 Kel
lett St., Kings Cross, telef. FA2327. 
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

——o------

PRANEŠIMAS
1. š.m. gruodžio 15 d. ruošiama ekskur

sija į K a t u m b ą. Kelionė 15 
šilingų. Užsirašyti pas p. A. Žukau
ską, prie bažnyčios.

2. 1952 m. sausio mėn. 5-7 d. numatoma 
trijų dienų ekskursija. Kelionė, nak
vynės ir valgis kainuos 8 svarai. 
Užsirašyti pas A. Žukauską.

3. • 1952 m. sausio mėn. 3 d.
\ “TROOADERO”

salėje įVyks tradicinis 
BALIUS.

Bilietai kainuos tik 10 šilingų.
■Smulkesni pranešimai bus sekančiuose 
“M.P.” numeriuose.

A.L.K. D-jos Ctyitro Valdyba.

PRANEŠIMAS BALIAUS 
REIKALU

I Kaip jau ankščiau minėjome sąryšyje 
! su Australijos Lietuvių Suvažiavimu 
Melbourne š.m. gruodžio mėn. 28 d. rųo- .

' Siamas reprezentacinis) 
'balius. ; I

Baliui gauta viena iš geriausių Mel
bourne salių—St. Kildos TOWN HALL, 
kuri randasi St. Kildoje. Iš miesto 
(city) šita salė pasiekiama važioujant 
tramvajais iš Swanston street Nr. 64 
(East Brighton), Nr. 4 (Carnegie), ir 
nuo Princes Bridge Nr. 77 už 7 penus. 
Reikia važiuoti apie 20 min. Visi šitie 
tramvajai nuveža prie pat Sant Kilda 
Town Hall (Brighton Rd. ir Carlisle st. 
kampas).

Balius pradedamas 8,30 ir baigiamas 
2 vai. Gros žinomas Melbourne italų 
orkestras. Vakarienei patarnaus Sth. 
Caulfieldo keiteriai. Menu pritaikintas 
vasaros karščiams. Vakarienė bus ser
vuojama 9,30 ir 11,30. Veiks gaivinan
čių gėrimų bufetas. Svaiginantiems 
gėrimams gautas leidimas. Svaiginan
čius gėrimus kiekvienas užsisako asme- I 
niškai pas p. Leona Baltrūnų, 295 Hod- 
lę st. Collingwoodu, telef. JA3284, kame , 

I kiekvienas gaus atatinkamą Apylinkės I 
’ Valdybos registruotų biliečiuką pagal 
kurį baliaus metu bus išduodami užsa
kytieji gėrimai. Įėjimui bilietai gau- 1 
narni pas kiekvieną Apylinkės Valdybos 1 

į narį ir sekmadieniais prie lietuvių pa- 
j rapijos bažnyčios p. L. Baltrūno kioske. , 
Paštu užsisakyti prisiunčiant pinigus I 
šiuo atresu: Mr. Br. Zumeris, 59 Grey I 
Street, East Melbourne.

Baliaus metu ir baliui pasibaigus prie 
salės ištisai dežiūruos taxi. Kas aplan
kys šita balių — neapsivils nei vienas. 
Taigi Gruodžio mėn. 28d. 
Melbourne lietuvių pasirodymo diena. 
Platcsniai visuomenės žiniai išleistas 
specialus informacinis pranešimas, lie
čiantis baliaus eigų.

Melbourno Apylinkės Valdyba.

—o—o—o—o---
TAIP BUVO VISADOS IR

PER AMŽIUS . . .
Prieš 2300 metų graikų dramaturgas 

Aristophanes parašė labai nusisekusį 
vaidinimą, vardu “Ecclesiazusae”. Vie
na šito vaidinimo veikėjų “komunistė” 
Praxagora dėsto savo mintis, kurios 
skamba labai įdomiai:

— Aš noriu, kad visi žmonės dalin
tųsi viskuo. Visa nuosavybė turi būti 
bendra ir priklausyti visiems.- Tokiu 
būdu mes nebeturėsime nei turtingų nei 
vargšų. Mums nebeteks matyti turtuo
lio, renkančio derlių iš neaprėpiamų lau
kų kai vargšas neturi užtenkamai žemės 
savo kapui . . . Mano mintis, kad visų 
gyvenimo lygis būtų lygiai toks pat . . . 
Aš pradėsiu štai kuo: žemė, pinigai ir 
visa kita, kas dabar laikoma privačia 
nuosavybe, taps bendra nuosavybe.

— Bet kas gi dirbs? — paklausia ki
tas vaidinimo veikėjas, vardu Blepyrus.

— Oh, — atsidūsta Praxagora, — 
mums teks turėti vergus.

Paieškojimas
Adolfas JANUKAVIčIUS, gyv. Bel

gijoj paieško savo pusiaserės Albinos 
RIMšEVIčIUTĖS, duktė Jurgio RIM- 
ŠEVIČIAUS, gimusi 1922 metais. Iš 
Vokietijos išvyko Amerikon ar Australi
jon 1947 m. Atsakymų siųsti Kun. J. 
Danausko adresu: 2 A v. du Chant 

d’Oiseau Woluwė-St-Pierrc, Belgium.

„V.E.S.K. "Kovas"
Jau antri metai, kaip Sydnėjaus lie

tuviai krepšininkai dalyvavo Lithgow’o 
metiniame krepšinio turnyre. Tai ypa
tingos žaidynės į kurias atvykdavo ge
riausios N.S.W. komandos ir, aišku, su
keldavo didelį susidomėjimų, š.m. lap
kričio mėn. 17 d. į “kalnų spaudžiamą” 
Lithgow’o miestų, kuris yra 96 milios į 
vakarus nuo Sydnėjaus, suvažiavo net 
23 komandos, su virš 150 žaidėju, rung
tis dėl McWilliams pereinamos taurės. 
Koviečiai atvyko su dviems komandomis, 
nes turnyras buvo pravestas A (open) 
ir B (reserve) klasėse. Abi klasės žai
stos dvejų minusį] sistemomis. “Kovo” 
pirmąjai jau pirmoms rungtynėms teko 
stiprus priešas Lithgow’o Eagles, N.S.W. 
krašto meisteris. Po atkaklios ir gražios 
kovos lietuviai laimėjo 21:18 (6:6); 
Rungtynės buvo žaistos sutrumpintu i 
laiku: 2x15 min. Sekančias rungtynės 1 
prieš 1951 m. N.S.'W. meisterį Balmain 
koviečiai sužaidė labai blankiai ir pra- 1 
lošė 18:36 (11:18). Truko bendro susi- 
žaidimo ir ypatingai didelė kliūtis buvo 
nepriprastos labai slydžios grindys. Vos 
pusei valandos praslinkus, vėl antra kar
tą teko stoti kovon prieš Lithgow’o 
Eagles, šį kartų, po kelių pozicinių pa
taisų, koviečiai iš pat pradžios perėmė 
iniciatyva į savo rankas ir užtikrintai 
laimėjo 23:13 (9:4). Pirmame minuse 
praloštos rungtynės prieš Balmain pri
vertė mūsų krepšininkus žaisti daug 
rungtynių. Po vienų sekė kitos, poilsiui 
teko vos keliasdešimts minučių. Sekan
čiose, vis geriau žaisdami, mūsų vyrai 
parodė, jog lietuviai krepšinį gali puikiai 
žaisti ne tik Melbourne ai* Adelaidėje, 
bet ir Sydnėjuje, kur nežaidžia “žvaig
ždės’’ . . . Gražus sekantis laimėjimas 
prieš St. George Ass. 1951 m. meisterį 
S.P.N.F.Y’s 29:27 (11:2) pakėlė nuotai
ką ir davė jėgų prieš finalų. Negavę 
gerai pailsėti, koviečiai išbėgo žaisti 
finalinių rungtynių vėl prieš Balmain. 
Jau pirmose minutėse gausus australų 
žiūrovai pamatė, kad “Kovas” nenori pa
kartoti lengvo pirmojo pralošto susiti
kimo su Balmain. Po gero susižaidimo, , 
tikslių metimų mūsų vyrai išplėšė pui- 1 
kių pergalę prieš meisterį: 32*30 (13: 
16). Tuoj po to reikėjo žaisti antrąjį 
finalą. Balmain šį kartą po sunkiai žai
stos kovos vos įstengė laimėti: 44:40

MŪSŲ PASTOGE, 1951w. gruodžio bd.

KrcpsitihiRu Tsvvka
(25:26). Tenka labai apgailestauti 
neaiškius teisėjų sprendimus, kurie aiš
kiai buvo ne mūsų naudai. Net trys 
mūsų pagrindiniai žaidėjai turėjo aplei
sti žaidimą dėl baudų. Rengėjams buvo 
padalytos atatinkamos pastabos ir tikė
kimės ateityje laimės tas, kuris geriau 
žaidė, nežiūrint “naujas” ar “senas” ši
to krašto gyventojas būtų.

“Kovo” antroji komanda žaidė pirmose 
rungtynėse prieš Lithgo.w’o 
Colts, kurias po atkaklaus žai
dimo pralaimėjo tik 16:17 (6:10). Sto
ka pasirošimo ir treniruočių labai jau
tėsi. Antras teko žaisti su labai stipriu 
Sydnėjaus B kl. 1951 m. nugalėtoju 
Balmain II. Pirmojo kelinio 
pralošimas net 3:22; nulėmi šių rung- 
tinių pasekmes, nes ir gerai sužeistas 
antras kėlinys 12:10; neatnešė laimė
jimo.

Rungtynės baigėsi 15:32 (3:22).
“Kovo” antroje komandoje yra gerų 
žaidėjų, kurie tikėsimės ateityje paro
dys ką tikrai gali.

Vakare dar buvo žaistos parodomos 
rungtynės prieš Sydnėjaus Maybauke. 
Tai buvo mūsų komandos net šeštos žai
stos rungtynės ir aiškiai buvo jaučiamas 
nuovargis, kas buvo labai natūralu. Ne
žiūrint to koviečiai laimėjo 31:30 (18: 
12). Laike vakaro programos buvo 
įteiktos dovanos. “Kovo” krepšinio tre
neris VI. Daudaras, kuris negailėdamas 
laiko ruošė mūsų krepšininkus ir kuriam 
didelė dalis priklauso pasiektų puikių 

1 laimėjimų, priėmė gražią velevėlę už 
antros vietos laimėjimą. Velevėlę gavo 

1 ir V. šutas už baudų mėtymo laimėjimų.
Savo sportiškumu, savo švelniai ir 

gražiai žaistu krepšiniu Sydnėjiškiai ko
viečiai, vieninteliai astovaudami naujuo
sius australus šitame turnyre, mums lie
tuviams atnešė daug garbės, už ką jiems 
priklauso mūsų visų — lietuviškas ačiū.

Už S.L.S.K. “Kovas” pirmąją koman
dą žaidė ir taškus pelnė:

Šutas 66, Laukaitis 18, Genys 17, Ko- 
ženiauskas 23, Tiškus 27, Medutis 4, ir 
Bernotas 6.

Už antrąją: Binkiauskas 1, Gečiaus- 
kas 12, Povilaitis 9, Vasaris I 4, Vasa
ris II 3, Subačius 2 ir Šimaitis 0.

. V. Šutas.

M ortai K u n i g i š k i e n e i 
ir jos šeimai reiškiame gilią užuo
jautą dėl jos vyro ir šeimos tėvo 
Vlado Kunigiškio mirties.

K um ai M are i n k a i.

Mieli “M.P.” skaitytojai, Jau laikas 
atsilyginti už šių metų prenumeratą ir 
pratęsti naujiems 1952 metams.

Kac( nesudaryti sunkumų redakcijai ii’ 
administracijai prašome siųsti prenume
ratą ir pinigus šiuo adresu:

“Musų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney.

SKELBIMAS
Bendrovė “Mintis” priima užsakymus 

ir atlieka įvairius spaudos darbus: vizi
tines korteles, įvairius sveikinimus, pak
vietimus. blankus ir kt.

Kreiptis žodžiu ar raštu šiuo adresu: 
“Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leich
hardt, Sydney, N.S.W. Telf. WB1758.

SKELBIMAS
Prašo atsiliepti draugus ir pažįstamus 

R. Vyšniauskas, Qantas Empire Air
ways, “Berrimah”, Darwin, N.T.

—o—o—o—o—

PRANEŠIMAS
Latvijos Universiteto, Dantų Gydyto

jų Instituto dantų tekninkas, Jonis 
KONRADT apsigyveno 46 Boundary Rd. 
Pennant Hills.

Tel. WM2741, 10 min. nuo stoties.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA

Mire Vladas Kunigiskis
Šių metų lapkričio 8 d. Somers šeimų 

stovykloje mirė Vladas Kunigiškis, 42 
metų amžiaus. Palaidotas Morr.ington 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo veik 
visi stovyklos lietuviai, laidojo kun. Pr. 
Vaseris.

Vladas Kunigiškis sirgo apie metus 
laiko ir gydėsi tai vienoje, tai kitoje 
Melbourno ligoninėje, o vėliau persikėlė 
pas savo šeimą į Somers stovyklą. Jį 
kankino ne vien liga, bet ir rūpestis dėl 
vargingos materialinės šeimos padėties. 
Su dideliu sielvartu jam teko užmerkti 
akis be darbo jėgos paliekant savo žmo
ną su 6 vaikučiais, kurių 4 dar visai 
mažyčiai ir tik dvi dukros pašokusios 
iki 14 , 15 .m. Jo draugams, pažysta
miems bei geraširdžiams atmintina, kad 
ir remtina ši be darbo jėgos likusi gausi 

l šeima. Adresas: Morta Kunigiškis, 
Holding Centre, Somers, Vic.
Centre, Somers, Vic.

SKELBIMAS
Esu 37 metų, pąsiturys, inteligentas. 

Noriu susipažinti su panele arba ponia 
vedybų tikslu. Laiškus rašyti N-r. 253, 
“Mūsų Pastogė" adresu. Paslaptis ga
rantuota.

Dėmesio
Gydytojams-medikams 

parduodu
“Esculap” firmos, pilną, naują ehirur- 

gijos įrankių komplektą, — Vidaus, akių 
ir nosies operacijoms. Teirautis šiuo 
adresu: F. Petras, 45 Rowena Parade, 
Richmond, Melbourne, Vic.

Lietuviškos
Plokšteles

Motinėlei ir Sesutei.
Darius-Girėnas.
Karo Muzėjaus Vėliavos Nuleidimas.
1 ir 2 Dalis.
Geležinio Vilko Maršas.
Marš Marš Kareivėliai.
Jau Atėjo Rudenėlis.
Tykiai, Tykiai . . .
Tėvynės Garsai.
Prazidentaš Smetona.

Saulelė Raudona.
Ant Marių Krantelio.
Himnas, Lietuva Tėvynė.
Malda už Tėvynę.
Lietuviškos Liaudies Dainelės.
1 ir 2 Dalis.
Visur Tyla.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.

Kiekviena plokštelė kainuoja 7-4. Paštu persiunšent reikia pridėti 5-0 už kiek
vienų 5 plokštelių persiuntimą.

Redakt. Aleksardras Mauragis, 55 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

Aplankykite firmą-krautuvę ,

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACĖ, B ANKSTO WN

čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: drabužiams, 
patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd- 
nejaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime maloniai patarnaus Jūsų tautiete 
Lena. Makauskas — UY1430.

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės j europietiškų skanėstų pur-

Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 
Pitt St.

Stan Slavik
šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir. pikliavotos.ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, šoninės (ruaytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—S penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney
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