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Mažoje Australijos lietuvių trem
tinių saujelėje su kiekviena diena 
vyksta vis didesnis susiskaldymas 
ir atšalimas. Senieji partijų 
žmonės išnaudoja kiekvieną progą 
partinei kovai. Ko tuo siekiama? 
įtikinimo? PartiŠkai nusiteikę 
žmonės, sena tiesa, neįtikinami ir 
nepetfauklėjami. INc.partiniai 
žmonės ir jaunimas ima tik dobė- 
tis ir šalintis visų progų, idant 
netektų būt liudininkais pagižusių 
nuotaikų. Jei partiŠkai nusiteikę 
žmonės ieško tik scenos pasireik
šti, tai. daro blogai. Tas žaidimas 
per brangus. Ar jie patys nejau
čia, kad su kiekviena diena pra
randa simpatijas ii- pasilieka tik 
su maža saujele vienminčių. Tik
riausiai tie mijtoų tautiečiai taip 
elgdamiesi mano ugdą partiją, tuo 
tikėdami, kad tuo jie krauna atei
čiai partinį kraitį. Bet tada ne 
tuo keliu einama.

Pagrindinis šiandie sąmoningo 
lietuvio rūpestis turėtų būti’ išlai
kyt tautinę biologinę substanciją 
ir ugdyti tautinę sąmonę. Del 
to privačiuose it viešuose pobū
viuose turime kalbėti ir sielotis tik 
apie tai, kas mus jungia, o visai 
neminėti mus skiriančių dalykų. 
JUekvienąs^ųtįktąs .Įįętųvįp turėtų, 
būti brangiausias svečias ir ma
lonus bičiulis. Tik taip gyvendami, 
išliko žydai šmtmečiais.

Kaip neišmintingai atrodo, kai 
žmogus yertnamas, o ypačiai vie
šajame gyvenime, pagal priklausy
mą partijai 1 Antra vertus, val
stybiniam vyksmui esant šiuo mo
mentu sustabdytam, nėra, rodos, 
ir jokip realaus pagrindo parti
niam Susiskirstymui. Svarbiausia 
tai, kad tasai susiskaldymas pra
gaištingai veikia mūsų tremtinių 
bendruomenės atsparumą, juoba, 
kad mums dar labai stinga opozici
jos veiksnio reikšmės supratimo ir 
įvertinimo. Mūsų partijos yra 
stiprių irracionalių pasaulėžiūrų 
įtakoje. Būdamos irracionalios jos 
yra netolerantiškos ir priešo gal
vosenoje įžiūri ne tik klaidą bet ir 
nusikaltimą. Tačiau savo buvimui 
pateisinti partiniai veikėjai mėgstą 
dangstytis — girdi, partinis susis
kaldymas ugdančiai veikiąs visuo
menę, Tai nešvankus išsisukinė
jimas. Jei partijos valstybės gy
venime ir neišvengiamos, tai iš 
ktos pusės visiems aišku, kad dva
sios bendrumo ryšiai visuomenėje, 
vykstant partinei kovai, tik 
nestiprėja, bet silpnėja, net 
keršto prieinant.

Anglai karo metu (mažiau 
tišku momentu, negu mūsų gyve
namuoju) mokėjo pamiršti visus 
partinius skirtumus. Jų vieninga 
to meto dvasia tikrai galėtų būti 
mums pavyzdys. Jei kitaip mes 
negalėtume nusikratyti senųjų 
įpročių, tai tektų šauktis jaunimo. 
Jaunimas turi daugiau idealizmo 
ir gal jam pavyktų aktingu pasi
priešinimu senajam raugui įnešti 
naujos dvasios mūsų bendruome
niniu gyvenimam

/ Z u b r a s .

LONDONAS. — Pranešama, 
kad per pastaruosius 4-ius metus 
iš D. Britanijos buvo deportuoti 
57 lietuviai. Daugiausiai depor
tuota lenkų, net — 504. I gimtuo
sius kraštus grįžti sutiko labai 
mažas deportuojamųjų skaičius. 
Daugiausiai deportuojamieji grįžo 
į Vokietijų.

ELTA. — Rugsėjo 23 dienos 
VLIKo posėdyje naujasis VLIKo 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
K. žalkauskas išdėstė Vykdomo
sios Tarybos veiklos gaires ir 
darbo planus. Pirmininkas pa
brėžė, kad sėkmingesnei veiklai už 
Lietuvos išlaisvinimą yra būtina 
lietuviškų veiksnių konsolidacija, 
jų veiklos derinimas ir stiprinimas. 
Vienas iš pirmųjų darbų tad ir bus 
jau r seniau numatytos veiksnių 
konferencijos paruošimas. Pirmi
ninkas pareiškė viltį, kad lietuvių 
politiniai susigrupaviniai stiprins 
lietuviškąją visuomenę jungiančius 
pradus ir šalins ją skaldančias ir 
vienybę ardančias jėgas. Vykdo-

lizuotų lietuvių vieningumą, Vyk
domosios Tarybos pirmininkas taip 
apibūdino VLIKo ir Lietuvos 
Dplomatijos santykius:—

“VLIKas ir diplomatai siekia to 
paties tikslo. Tačiau VLIKas ir 
diplomatai yra skirtingos prigim
ties. VLIKas yra revoliucinis- 
rezistencinis organas, atstovau
jantis už savo laisvę kovojančiai 
Lietuvai. LctUvos diplomatai gi 
remiasi suvereninės Lietuvos Res
publikos valstybinio tęstinumo dės-

- • ----- . - nju. Todėl vieni kitiems nėra
iriosios Tarybos pirmininkas 1«-i subol.dinuotini. Laisvinimo kovos 
reiškė. j j,aras pjatus, jog tiek VLIKo,

Akivaizdoje didžio-’ tiek Lietuvos diplomatijos laukia 
8108 nelaimės, 
k u s i o s 
žemę, 
ginčai 
siekiai

UU (AV - Į UV’K J-HVLUVOS UipiUJllcLUJUb IdUMa 

i Š t i - begalybė darbų, kurie bus tik tada 
m ū L ų tėvų sėkmingi, jei jie bus suderinti ir 
tarpusavio’ vykdomi planingai.

Konstatavęs Liūdną faktą, kad 
iki šiol reikalingo vieningumo ne 
visur ir ne visada pasiekta, Vyk
domosios Tarybos pirmininkas ap
gailestavo vienos grupės išėjimą iš 
VLIKo sudėties. Tos grupės žygis 
yra smerktinas ne vien dėl to, kad 
jis siaurina VLIKo bazę ir tuo 
ardė liėtūviškoš' laisvinimo’ kovos 
vieningumą, bet ir dėl to, kad 
išėjimo motyvai rodo išstojusios 
grupės nedemokratišką galvojimą: 
negalėdama savo tikslo — būtent 
savo kandidato išrinkimo į naujai

am bici j os, 
jėgų ar

dančiam, o ne kon
st t ū k y v i a m darbui 
yra tikra nuodėmė 
prieš mūsų kenčian
čius brolius ir

.. • •••JL.-ita t'ta .v .<kj
Paliesdamas VLIKo ir Vykdo

mosios Tarybos bendradarbiavimo 
su Lietuvos diplomatais būtinumą 
ir reikalingumą, kad tas bendrabar- 
biavimas būtų sklandus ir simbo-

ELTA. — Rugsėjo mėn. 23 ir 
24 d. d. Reutlingene, Vykdomosios 
Tarybos patalpose, įvyko VLIKo 
posėdis. Posėdis vyko vieninga ir 
darbinga dvasia.

Kad esančių VLIKe grupių at
stovų legitimacija būtų formaliai 
užtikrinta, nutarta prašyti visų 
VLIKą sudarančių grupių centrus 
raštu patvirtinti savo atstovų 
VLIKe mandatus. VLIKas, pavedęs 
naujai sudarytajam Vykdomajai 
Tarybai atlikti Teisių ir Poltinės 
Komisijos darbus, šias komisijas 
panaikino. Taip pat panaikintos 
ir kitos komisijos. Revendikuo- 
jamų Sričių Tarnybos pavadinimas 
pakeistas. Jai duodamas naujas 
pavadinimas: Bendrinių Lietuvos 
Reikalų Tarnyba. Jos valdytoju 
yra M. Brakas.

S. m. rugsėjo 22 d. numatytas 
min. St. Lozoraičio ir VLIKo pir
mininko pral. M. Krupavičiaus 
pasimatymas atidėtas, negalėjus 
m in, Lozoraičiui dėl techniškų 
kliūčių sutartu laiku atvykti Vokie
tijon. Pasitarimas įvyks artimiau
siu laiku. Min. St. Lozoraitis 
laukiamas VLIKe.

Nutarta papildyti Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Vyriausiąją Val
dybą dar dviem nariais: dr. V. 
Karveliene ir T. šidiškiu. Vyriau
sioji Valdyba savo rugsėjo 25 d. 
posėdyje pasiskirstė pareigomis 
taip: J. Norkaitis — pirmininkas, 
dr. V. Karvelienė — vicepirmi
ninkė ir Moterų Sekcijos vedėja, 
T. Šidiškis — vicepirmininkas, V. 
Gailius — narys ir rekalų vedėjas, 
ir M. Brakas — narys.

VLIKo ir VLIKo pirmininko 
adresas liko tas pats: (14b) Pful
lingen, Goethestr. 
Tuo adresu taip 
VLIKui skttami 
rafičiai. 

16, Germany, 
pat siunčiami 

raštai ir laik*

sudaromos Vykdomosios Tarybos 
narius — pasiekti demokratiškais 
principais, ji nusprendė apleisti 
VLIKą, tuo imdama sau didelę at
sakomybę už lietuviško kovos 
fronto ardymą ir kartu pademon
struodama savo nenorą ar nesuge
bėjimą daugumos valią ir lietuvių 
vienybę statyti aukščiau už savos 
politinės srovės interesus.”

Vykdomosios Tarybos pirminin
ką* pateikė VLIKui atskirų Vyk
domosios Tarybos tarnybų paruoš
tus darbo planus. Užsienio Reikalų 
Tarnybos svarbiausias uždavinys 
būsianti sisteminga akcija už Lie
tuvos valstybės statuso atstatymo 
tokion plotmėn, kokioje jis yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kurios Lietuva pripažįsta nepri
klausoma valstybe. Kitas pagrin
dinis uždavinys — ryškinimas san
tykių bu Lietuvos kaimynais, ypač 
su latviais ir estais. Jungtinių Bal
tijos Valstybių problema vis labiau 
aktualėja ir reikalauja jau dabar 
ypatingo dėmesio. Sektina ir Jung
tinių Europos Valstybių organiza- 
virubsi raida. Toliau Vykdomosios 
Tikybos pirmininkas paminėjo ir 
kilį Tarnybų darbo gaires.

VLIKas, išklausęs Vykdomosios 
Tarybos pirmininko pranešimo ir

ELTA. — Rugsėjo 13 d. įvy
ko eilinis pollitinis Baltų Tarybos 
posėdis, kuriam iš eilės pirminin
kavo estų atstovas ats. pulkininkas 
Jakobsonas. Lietuviams atstovavo 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
K. Žalkauskas ir Užsienio Tarny
bos valdytojas dr. P. Karvelis. Be 
kitų reikalų išsamiau buvo svare-, 
tomas Jungtinių Baltijos Valsty
bių reikalas. Nutarta prašyti, kad 
patariamosios grupės, veikiančios 
prie Laisvosios Europos Komiteto, 
pradėtų ruošti Jungtinių Baltijos 
Valstybių konstituciją ir atskirus 
pagrindinius įstatymus.
Tarnybos valdytojo dr. P. Karvelio 
duoto Baltijos spaudai pasikalbė
jimo mintys susilaukė visiško pri

DARBO KUOPOS ■ 
VOKIETIJOJE

BAD KREUZNACH.—E L T A .
— Kapitono Vilkutaičio vadovau
jama darbo kuopa šventė Tautos 
Dienos šventę. Apsilankė VLIKo 
pirmininko pavaduotojas dr. P. 
Karvelis. Amerikiečių kariuomenės 
aikštėje įvyko iškilmingas kuopos 
paradas, iš kur kuopa su kariniu 
orkestru nužygiavo per miestą į 
bažnyčią, kur buvo atlaikytos pa
maldos. Vakare, dalyvaujant 
aukštiems amerikiečių karinin
kams, įvyko iškilmingas posėdis, 
kurio metu VLIKo pirm, pavaduo
tojas dr. Karvelis pasakė 
Dienai pritaikytą kalbą.

ši lietuvių darbo kuopa 
savo vėliavą 
kuopos 
aukštai 
ženklą.

BAD
— Čia įvyko darbo kuopų karininkų 
suvažiavimas, į kurį apsilankė 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
K. žalkauskas su Ponia ir Vyk
domosios Tarybos nariai: T. Šidiš
kis ir M. Brakas. Inž J. Augus- 
taitis, darbo kuopų ryšininkas prie 
amerikiečių vyriausio štabo Hei
delberge, skaitė referatą apie 
lietuvybės .išlaikymo problemas. 
Po referato buvo gyvos Vykdomo
sios Tarybos narių ir karininkų 
diskusijos. Darbo kuopų vadai 
labai maloniai priėmė Vykdomosios 
Tarybos narius.

NAUJAS 
PARLAMENTAS 

JAPONIJOJE
TOKIO. — Šio mėnesio ] 

žioje Japonijoje baigėsi naujo 
parlamento rinkimai, kuriuose iš 
46 mlijonų, turinčių teisę balsuoti, 
dalyvavo 75%. Parlamento rinki
mus laimėjo dabartinė valdančioji 
Liberalų partija, kuri dabar turės 
240 vietų. Pereitame parlamente 
ji turėjo 285 vietas. Komunistai, 
kurie pereitame parlamente turėjo 
22 vietas, šiuose rinkimuose visiš
kai prarado turėtas pozicijas ir 
nelaimėjo nė vieno atstovo. Į nau
ją parlamentą išrinkta apie 100 
japonų politikų, kurie anksčiau 
buvo suspenduoti okupacinės Ali- 
jantų valdžios už vienokią ar 
kitokią savo veiklą Antrojo Pasau
linio Karo metu, šių rinkimų re
zultatais Japonijos tauta pasisakė 
pritarianti dabartinei vyriasybei 
ir dabartinės vyriausybės glaud
žiam bendradarbiavimui su Va
karų valstybėmis.

PALEIDO HITLERIO 
GENEROLUS

BONNA. — Spalio mėnesio 
pradžioj iš Britų prižiūrimo kalė
jimo Ruhro krašte buvo paleisti i 
laisvę Trečiojo Reicho maršalai. 
Kesselringas, Mansteinas ir von 
Mackensenas. Maršalas Macken- 
senas 1946 metais buvo nuteistas 
mirties bausme už žudynes Romoje. 
Kesselringas taip pat buvo nuteis
tas mirties bausme 1947 m. Man- 
šteinas buvo nuteistas 1949 m. 18 
metų kalėjimo bausme.

SPALIS - VAJAUS MENUO LIKUSIEMS 
VOKIETIJOJE PAREMTU

Sydnėjus. 1952 m. spalio 14 d.

J.B.V
tarimo. Tame pasikalbėjime be 
kita ko siūloma, kad Jungtinių 
Baltijos Valstybių sostine būtų kas 
5 metai keičiama ir iš eilės būtų 
kiekvienoj Baltijos valstybės sos
tinėj. Taip pat siūloma, kad vie
nos iš Baltijos valstybių prezi
dentas būtų tą laikotarpi prezi
dentu ir Baltijos Jungtinių Val
stybių. Suaktyvinimui Baltijos 
tautu dalyvavimo laisvinimo darbe 
nutarta sukviesti bendrą posėdį, 
kuriame dalyvautų centriniai visų 
tautų tremtinių veiksniai kartu su 
Baltų Tarybos nariais. Plačiau 
buvo sustota ties Maskvos politika 
Baltijos valstybėse. Kitas posėdis 
nusistatyta šaukti spalio mėnesio 
antrojoje pusėje.

į^bCTUUI&l- 
PAMJLYJC

VLIKo pirmininko pavaduotojas 
dr. P. Karvelis buvo pasiuntęs 
VLIKo vardu užuojautą. Savo at
sakyme . socialdemokratų partijos 
valdyba’ už užuojautą pareiškė 
nuoširdžią padėką, pažymėdama, 
kad veelioniui parodytoji pagarba 
drauge įpareigoja už teisę, laisvę 
ir žmoniškumą taip kovoti, kaip 
yra kovojęs Velionis dr. Schu- 
macheris.

BAD KREUZNACH. — Nese
niai čia mirė lietuvių darbo kuo
pos gydytojas dr. V. Tekorius. 
Nepriklausomoje Lietuvoje velio
nis ilgą laiką buvo Suvalkų Kal
varijos psichiatrinės ligoninės di
rektorium.

D. Britanija
LONDONAS. — Rugsėjo mėn. 

įvykęs Europos Lietuvių Bendrupr 
menių pirmininkų suvažiavimas 
svarstė aktualiuosius bendruome
nių reikalus, ieškodamas kelių, 
kaip ateityje dar daugiau suakty
vinti ir suderinti darbo veiklą, 
tvarkyti spaudinių leidimą, lietu
vių propagandą tarp svetimųjų, iš
laikyti lietuvybę ir k. Nespėjęs 
sutvarkyti vizos formalumų, Vyk
domosios Tarybos pirmininkas K. 
žalkauskas suvažiaviman neatvy
ko.

LONDONAS. — šiuo metu čia 
viešįs garsusis amerikiečių žurna
listas Leonardas Schweizeris do
misi Lietuvos byla ir reiškia nuo
monę, kad po generolo Eizen- 
hoverio pasisakymų pavergtųjų 
tautų reikalu amerikiečiai vis dau
giau reiškia nepasitenkinimo So
vietų satelitne sistema. Leonardas 
Schweizeris išvertė į anglų kal
bą Lietuvos tikinčiųjų laišką Šv. 
Tėvui. Laiškas dabar pasirodė 
airių “Father Mathew Record”, 
amerikiečių .ir australų žurna
luose.

ilgamečio Lietuvos ministerio 
Maskvoje, sūnus. '

Prancūzų “L’Equipe’? rugsėjo 18 
d- ^ąnjeryje.atapauą^no apžvalgą, 
■Kaip žaidžia prancūzų krepšinio 
komandos. Straipsnyje be kita ko 
iškeliama gera lietuvių krepši
ninkų, Europos nugalėtojų, žai- 
dmo technika, pagal kurių taip pat 
nori persitvarkyti kai kurios pran
cūzų krepšinio komandos.

J. A. Valstybes
BOSTONAS. — Neseniai Bos

tone buvo sušauktas amerikiečių 
katalikų mokyklų pedagoginis sei
mas. Be kitų paskaitininkų buvo 
tėvas Leopoldas Braunas, buvęs 
Maskvoje amerikiečių katalikų 
bažnyčios klebonas. Savo paskai
tos metu, kuri ypačiai su dideliu 
susidomėjimu buvo sekama lietu
vių klausytojų, tėvas Braunas 
labai daug kalbėjo apie Lietuvą ir 
jos patirtas bolševikų skriaudas.

Neseniai įvykęs Lietuvos Vyčių 
Seimas pasiuntė šv. Tėvui sveiki
nimų. Rugsėjo pabaigoj gautas at
sakymas, kuriamo pranešama, kad 
šv. Tėvas meldžiasi už Lietuvos 
žmones ir už tai, kad kraštas būtų 
kuo greičiau išvaduotas.

Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
vadovybė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nutarė pasveikinti ge
nerolų Eisenhowcrį ir palinkėti 
jam sėkmės.

Ryšium su Lietuvos Demokratų 
partijos 50 metų sukaktimi, ruo
šiamasi išleisti vienkartinį žurnalo 
Varpas jubiliejinį numerį. I šio 
numerio redakcijų pakviesti: dr. J. 
Pajaujis ir Henrikas Blazas. 
Kana d a

MONTREALIS. — I Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės organiza
cijų įsijungė ir Kanados lietuviai. 
Montrealyje susirinkęs Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Tarybos pirmasis suvažiavimas į 
naujųjų Krašto Valdybų išrinko: 
J. Matulionį, kun. dr. J. Gutauskų, 
inž. J. Sližį, Y. Jokubyna, Pr. Al- 
šėnų, inž. A. Šalkauskų, prof. A. 
Zubrį ir J. R. Simanavičių. Suva
žiavimas be atsišaukimo į Kana
dos ir į viso pasaulio lietuvius 
pasiuntė sveikinimus Kanados 
ministerial pirmininkui, VLIKui, 
Lietuvos diplomatams bei konsu
lams, ALTui ir BALFui. Šiuo 
metu jau yra susidariusi 21 Apy
linkė.

Prancūzija
PARYZIVS. — Profesorius J. 

Baltrušaitis yra pakviestas į New 
Yorks, skaityti viename univer
sitete paskaitų. Ten jis išbus 
porų mėnesių. Prof. Baltrušaitis 
šiuo metu profesoriauja Paryžiuje. 
Jis yra rašytojo J. Baltrušaičio,

1
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J, Dauba.VICTORIJOS POLICININKAS IR CANBERRAKOMUNIZMO
PRAKTIKA JUGOSLAVIJOJE

Susitikau taip pat su savo 
draugais ūkininkais, kurie nebuvo 
taip laimingi. Prieš karą jie buvo 
labai turtingi. Net ir dabar jie 
turi pakankamai žemės, kad ga
lėtų būti laikomi stambiais ūkinin
kais. Šįmet iš pastebėjau, kad jie 
beturi tik dvi karves, vietoj turėtų 
bandų. Kai aš paklausiau, kodėl 
jie pardavė kitas karves, man buvo 
atsakyta, kad šeimos galva už 
pereitus metus buvo apkrautas 
penkių šimtų svarų darbo pajamų 
mokesčiais. Tai buvo gniuždinanti 
ir žiauri, duoklė. Neturėdamas 
pakankamai pinigų, jis turėjo 
parduoti savo bandą ir dar pasis
kolinti iš giminių. Ūkininkas teigė 
kitos tokios duoklės negalėsiąs' 
išlaikyti. Jei tektų dar kartą to
kius mokesčius, jis būtų priverstas 
savo ūkį -apleisti. Aš paklausiau 
seną ūkininką, kodėl jis neįsijungia 
į kodperatyvinį ūkį, kur jis būtų 
atleistas nuo darbo pajamų mo
kesčio. Jis pažvelgė į mane, try- 
tum norėdamas įsitikinti, ar aš 
rimtai kalbu, ir atsikirto, ar aš 
nežinąs, kad visi kooperatyviniai 
ūkiai yra priėję- bankrotą? Kad 
kooperatyviniai ūkiai yra tvarkomi 
tokių žmonių, kurie nesugebėjo 
tvarkyti savo nuosavų ūkių? Kad 
visi tokiuose ūkiuose dirbą ūkinin
kai yra tinginiai, kurie esti gabe
nami į laukų darbus sunkvežimiais 
ir tedirba tik astuonias valandas? 
— Ne, ne, jis verčiau numirsiąs iš 
bado, negu dirbsiąs kooperatyvinio 
ūkio brigadoje.

Patyrinėjęs aš įsitikinau, kad 
moždaug trečdalis kooperatinių 
ūkių dirba su nuostoliais, gi kai 
kurie jų, sudaryti iš nederlingų 
žemės sklypų, buvo vėl išskirstyti 
ir grąžinti privačion nuosavybei!. 
Tuo tarpu vėl kiti kooperatiniai 
ūkiai buvo pertvarkyti ta prasme, 
kad tik tam tikra dalis bendros 
žemės buvo dirbama koop. pagrin
dais ir tai tik vienoje kurioje 
šakoje. Tačiau tuo pačiu metu aš 
įsitikinau, kad mažiausia trečdąjis 
kooperatinių ūkių tvarkėsi sėkmin
gai. Aš aplankiau gerus ir blogus 
kooperatinius ūkius. Aš manau, 
kad didžiausia kliūtis geram jų 
tvarkymui yra tai, kad be mašinų 
trūkumo Jugoslavija ypačiai stinga 
paruoštų ir patyrusių žmonių tų 
ūkių organizavimo darbui ir tech
nikiniam jų tvarkymui.

Aš susitikau vieną maždaug 26 
metų amžiaus vyrą, kuris buvo 
vyr. buhalteriu vieno didžiausių 
kooperatinių ūkių. Jis neturėjo 
patyrusių padėjėjų. Daugelis jo 
kooperatinio ūkio šeimų pereitą 
rudenį pareiškė norą grįžti prie 
privataus ūkininkavimo. Tačiau 
vyriausybė tai jiems trukdė viso
kiausiais būdais, žmonės apsis
prendė pasilikti. Pereitą žiemą 
vyriausybė apkrovė privačius ūkius

labai dideliais mokesčiais, pakėlė 
geležinkelių bilietų kainą; kas 
labai apsunkino susisiekimą su 
privačiomis rinkomis.

Tačiau aplinkybės privertė daug 
ką pakeisti kooperatinių ūkių sis
temoje. Atsisakyta nuo daugelio 
nevykusių metodų. Kooperati
niuose ūkiuose žmonės gali dabar 
dirbti šeimų grupėmis, užuot 
dirbę brigadomis. Jie gauna ga
balą * žemės, kurį jie dirba žino
dami, kas reikia už tą žemės ga
balą atiduoti valdžiai. Jei jie pa
gamina daugiau, kaip jiems nus
tatyta, jie gali pasilaikyti sau tris 
ketvirčius pertekliaus. Jie taip 
pat gauna nuomą už atiduotą 
kdoperatiniatn valdymui savo 
žemę, jie gauna už savo darbą at
lyginimą ir pelno dalį, gi papildo
mai jie dabar gali įsigyt smulkių 
to ūkio akcijų.

Kalbėdamas kaimuose ir mie
stuose su vyrais bei moterimis, o 
taip pat ir su vadovaujančiais 
žmonėmis, aš pastebėjau, kad 
žmonės kalba apie viską laisvai: 
jie kritikavo, skundėsi, kalbėjo apie 
buvusias negeroves bei apie esamą 
pblitiką nieko nesivaržydami. Tai 
kažkas naujo pokarinėje Jugo
slavijoje, ko nevisumet būdavo ir 
prieškariniais laikais. Ankstyves
niais metais jugoslavų pasikalbė
jimai, kuriais būdavo kritikuo
jama vyriausybė, ypačiai jei sve
timšalių akyse, dažnai būdavo 
sutramdomi saugumo organų ir 
tokie asmenys būdavo baudžiami 
kalėjimu. 1950 metais maršalas 
Tito man sakė, kad ši sistema 
keičiama. Aš pastebėjau šioj 
srityj pagerėjimą pereitais metais, 
gi šįmet aš pastebėjau žymų paki
timą. Bloga senoji sistema dau
giau nebeegzistuoja ir žmonės gali 
laisvai apie viską kalbėti, nesi
dairydami aplinkui.

Šįmet aš lankiau betkuriuo metu 
ir kur norėdamas savo draugus ir 
be jokios baimės kalbėjau su jais 
apie viską. Aš mačiau žmones, 

’skaitančius tokias knygas, kurios 
mano išmanymu turėjo būti draud
žiamos. Kone kiekvienas mokė ar 
mokėsi angliškai. Tik vienui viena 
politinė srovė nūdienėj Jugoslavi
joj yra pavojinga, būtent — ko- 
minformizmas. Aš pažinojau vieną 
žmogų, kuris prieš penkis metus 
buvo nubaustas kalėjimu už 
politinį išdavimą, šiandien, nepai
sant, kad jis buvo nuteistas ka
lėti ligi gyvos galvos, jis yra 
laisvas. Jis nėra policijos prie
žiūroje ir turi gerą vietą valdi
nėje įstaigoje. Jis man papasa
kojo, kad kalėjime jis dirbo pro
fesinį savo darbą ir jam buvo 
leidžiama skaityti angliškus bei 
amerikoniškus laikraščius. Visais 
atžvilgiais kalėjime su juo buvę 
gerai elgiamasi.

Melbourno plačiai skaitomas 
“The Herald” paskelbė š. iri. rug
sėjo 24 d. žinią “Policija baiminasi 
imigrąntų”. Joje yra pateikti Vic
torijos policijos pareigūno pareiš
kimai, duoti policijos etatų val
dybai. Jų dalis skamba taip:

“Esu pastebėjęs, kad naujiems 
australams atvykus, mieste prisis
teigė jų klubų”. “Naujieji austra
lai nekalba angliškai, ir neatrodo, 
kad jie įsilietų į mus.” “Daugis tų 
klubų yra Lonsdale ir Russell gat
vėse, ir jei jūs norite su jais pasi
kalbėti, tai jie jums nieko nepa
sakys”. “Aš negaliu šiuo momente 
pasakyti, kad jie aktingai daly
vauja nusikaltimuose. Jaunieji

Mano paskutinio buvojimo metu 
Jugoslavijoje buvo ruošiama nau
ja konstitucija ir nauji savivaldy- 
biniai įstatymai. Aiškiai matėsi, 
kad vyriausybė siekė įtraukti į 
darbą daugiau žmonių, nė būtinai 
komunistų, kreipdama daugiau 
dėmesio į jų sugebėjimus, kaip į 
jų ideologinius įsitikinimus.

Tačiau neturi būti pamirštama, 
kad pakeitimai tiek ekonominio, 
tiek politinio gyveninio srityse liko 
įmanomi po to, kai Jugoslavija 
pradėjo gauti Vakarų pagalbą ir 
kai Tito atsipalaidavęs nuo So
vietų pradėjo ugdyti savas valdymo 
įdėjas. šiuo metu Jugoslavijoje 
įgyvendinamos įdėjos yra visos 
atskilusios nuo Sovietų valdymosi 
sistemos. Jugoslavijos vadai tei
gia, kad jie vykdo pagerinimus ir 
daugis jugoslavų tai pripažįsta, 
nors keletą kartų aš girdėjau kri
tiškas pastabas, kad esama per 
daug tų pakeitimų ir daugis būtų 
patenkinti, kad būtų sudaryta ko
kia stabilizacija. Tito vis tebelaiko 
save komunistu, ir jo pasekėjai 
teigia, kad šie pakeitimai atsto
vauja naujai ir geresnei komunis
tinio valdymosi sistemai. Tačiau 
aš susidariau įspūdį, kad Tito ne 
tiek rūpinasi ideologiniais daly
kais, kiek praktiškomis pastango
mis sukurti iš Jugoslavijos vie
ningą, pastovų ir, pasiturintį 
kraštą, kas atsitinka pirmą kartą 
jos istorijoje. Tito dabar jau 
yra 64 metų amžiaus, ir aš manau, 
kad jis siekia pamatyti rezultatus 
dar savo paties gyvenime. Jis taip 
pat gerai supranta, kad susilaukti 
greitų rezultatų yra ypatingai 

’sunku tokiame atsilikusiame ir 
nepatyrusiame krašte. O čia jis 
dar turi paveldėti siaubingą Pietų 
slavų politikos palikimą. Kartu su 
Jugoslavija aš jaučiu šiandie, kad 
mes stebime istorijos ir laiko žai
dimą. Tito planai yra reikalingi 
Tito, kuris jiems vadovautų ir 
juos vykdytų. Jie gali pasisekti, 
jei jie būtų bandomi per eilę metų, 
galbūt, vienos kartos būvyje, da- 
leidžiant, kad per tą laiką vieš
patautų taika. ,
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ateiviai, bendrai paėmus, negerbia 
įstatymų ir tvarkos”. “Jie mano 
esą savuose kraštuose, kur vogimas 
yra vienas iš būdų užsidirbti 
pragyvenimą”.

Nežinome, ar šie žodžiai yra 
turėję kiek įtakos etatų valdy
boje svarstytam klausimui (Vic
torijos policijos atlyginimo pakė
limui), tačiau kiekvienu atveju 
tasai pareiškimas yra itin įdomus, 
kaip būdingas kai kurių australų 
galvosenai.

Visiškai galimas daiktas, kad kai 
kurie “The Herald” skaitytojai 
priėmė pacituotas ištraukas už 
gryną pinigą ir be jokios kritikos, 
ir tuo būdu, pasakytume, jie liko 
įskiepyti tam tikra laikysena atei
vių atžvilgiu arba liko toje laiky
senoje sutvirtinti.

Esame linkę laikyti kalbamą 
pareiškimą vien asmenine kalbė
tojo nuomone, išplaukusia, grei
čiausiai, iš noro matyti tam tikros 
rūšies padarinius bei išvadas. Toji 
nuomonė nėra pagrįsta visuomenei 
žinomais faktais.

In corpore sano, mens sana, — 
sako senas lotynų priežodis, kuris 
nuo gilios senovės iki šiandien 
tebeturi savo prasmę ir vertę, nes 
visų laikų žmonija žinojo ir tebe- 
žino, jog fizinis kūno lavinimas 
drauge ugdo ir dvasines savybes, 
kurios yra labai reikšmingos kaip 
paskiro asmens taip ir šeimos, 
visuomenės, tautos . bei valstybės 
gerovei.

Sportas nežiūri į žmogaus išsila
vinimų, religines bei politines 
pažiūras, jis jungia visus. Per 
sportą jaunimas stiprėja valioje ir 
fiziniame pajėgume, todėl jis yra 
brangintinas ir remtinas ne vien 
tik asmeniškais, bet ir visuomeni
niais, tautiniais bei valstybiniais 
sumetimais. Juo labiau tai įsidė
mėtina mums, lietuviams, kurie tu
rime būti užgrūdinti įvairiems 
netikėtumams.

Susirinkome čia, kad pažiūrė
tume, pasidžiaugtume ir pasigro
žėtume mūsų krepšininkų pasiekta 
pažanga nuo pereitų metų. Pra
dedame šiandie IlI-sias Australi
jos Lietuvių Krepšinio Pirmeny
bes. Jose dalyvauja Adelaidės, 
Melbourno, Canberros ir Sydnėjaus 
lietuvių krepšininkų komandos. 
Apgailestaujame, kad dėl tolimos 
kelionės ir finansinių sunkumų 
čia nematome Pertho lietuvių ko
mandos. Džiugu, kad dalyvaujan
čių krepšininkų tarpe mes ma
tome krepšinio veteraną Leoną 
Baltrūną, kuris atstovavo Lietu
vai Europos krepšinio pirmeny
bėse, kada Lietuvos krepšininkai 
iškovojo Europos krepšinio meis
terio vardą 1937 ir 1939 metais. 
Lėonas Baltrūnas ir šiandie nenuil- 
stomai dirba lietuvių tarpe ir yra

Kiekvienas šioje šalyje gyvenąs 
žmogus uri teisę galvoti kaip tin
kamas, gali bet kaip aiškinti kurį 
nors faktą ir, žinoma, tarti savo 
žodį, šį kartą atsiranda abejonių, 
ar būtų verta šia privilegija 
pasinaudoti, kad būtų išaiškinta 
keistoka paskiro asmens pažiūra į 
ateivių bendruomenes Australi
joje. Taip pat abejotina, ar būtų 
naudinga pasvarstyti iškeltą tei
gimą apie tai, kad kai kuriuose 
užjūrio kraštuose “vogimas yra 
vienas iš būdų užsidirbti pragyve
nimą”. Tokiu atveju neišvengia
mai tektų šį bei tą palyginti, reiktų 
priminti kai kuriuos faktus ar pa
teikti kai kuriuos skaičius kalbamu 
klausimu. Turima pagrindo nugą
stauti, kad panašus aiškinimasis 
vargu ar pasitarnautų “geros kai
mynystės sąjūdžiui”, pradėtam 
šiame krašte.

Kaip į visą tai bežiūrėtume, vis 
dėlto tenka su apgailestavimu 
atžymėti, kad tokie ar panašūs 
tvirtinimai, vien prįleidimais grind
žiami, yra paskleidžami spaudoje.

SPORTAS JUNGIA VISUS
(ALB KRAŠTO VALDYBOS 

PIRMININKO JUSTO VAIČAI
ČIO PASAKYTA KALBA, ATI
DARANT III-SIAS AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES SIDNĖJUJE).

Victorijos rinktinės treneris. Ma
tome ir jaunesnius, iškilusius jau 
tremtyje, kurių nevienas yra Vik
torijos, Pietų Australijos ir N.S.W. 
australų rinktinėse. Gal būt ne
vienas iš jų po sunkių dienos dar
bų mielai norėtų ramiai vakarą 
praleisti, bet sportinė garbė ir 
drausmė jiems tai neleidžia. Jie 
eina į mankštas, prisimindami, kad 
per pasišventimą, kovą, ir vargą, 
kuriama ateitis ir dideli dalykai 
pasiekiami. Mūsų sportininkai 
šiandie kovodami parodo, kad jie 
kovoja ne dėl savęs, bet del mūs 
visų, dėl mūsų Lietuvos vardo^ ir 
garbės.

Mūsų tautiečiai-sportininkai 
pasitarnauja Lietuvos garbei ir 
australijos sportininkų tarpe: Bal
trūnas kaip Victorijos rinktinės 
treneris, kiti kaip rinktinių žaidė
jai, o taip pat ir kitose sporto 
šakose: Snarskytė Pietų Australi
jos ir Koženiauskas Victorijos 
stalo teniso nugalėtojai, Mikuli- 
čius — bokse, Arlauskas ir Pata
šius -r- šachmatuose ir k.

Australijos Lietuvių Krepšinio 
Pirmenybės vykdomos jau treti 
metai; pirmosios įvyko 1950 m. 
Melbourne, antrosios — 1950. m. 
Adelaidėje ir, štai, trečiosios da
bar vyksta Sydnėjuje, kurių daly
viais ir stebėtojais esame čia dabar 
susirinkę.

Atidarydamas IlI-sias Australi
jos Lietuvių Krepšinio -Pirmeny

šia proga norėtume pacituoti tik 
vieną sakinį jš pranešimo, kurį 
paskelbė imigracijos ministerio 
sudarytoji “Komisija Naujųjų 
Australų Nusikaltimams Tirti”, 
būtent: “Komisija, pripažindama 
reikšmingą spaudos įtaką visuo
menei, šiai priimant ateivius savo 
tarpan, ragina spaudą, vyk
dančią savus įsipareigojimus 
visuomenės atžvilgiu vengti ats
kirų asmenų neigiamumus pris
kirti ateiviams aplamai”.

Perskaitę minimos specialios 
komisijos spaudoje paskelbtas iš* 
vadas, buvome kiek suabejoję, ar 
iš viso buvo reikalinga komisija 
tokiam uždaviniui atlikti. Tačiau 
šiose pastabose pažymėtos rūšies 
žinios spaudoje rodo, kad tai 
buvęs tikslingas žingsnis, nes ne 
perdraugiškiausias nusiteikimas 
šiame krašte ateivių atžvilgiu ter 
bėra gyvas.

O tatai reiškia, kad, Šekspyro 
žodžiais tariant, “kažkas netvar
koj yra Danijos valstybėj”.

bes, Australijos Lietuvių Bendruo
menės vardu sveikinu krepšininkus 
ir jų komandas, linkėdamas pasise
kimo šiose varžybose bei tolimes
niuose darbuose, ir drauge reiškiu 
padėką visiems atvykusiems; dė
koju sporto Klubo Kovo pirminin
kui ir jo bendradarbiams vykdan
tiems šias pirmenybes.

Dirbkime visi dėl Lietuvos ir 
mūs brolių išlaisvinimo.

i
i

JAV ATOMINIS 
PABŪKLAS

VAŠINGTONAS. — JAV ka- 
riuomenės vadovybė oficialiai pra
nešė apie turimą artilerijos pa
būklą, kuris gali šaudyti 11 inčių 
kalibro atominius sviedinius ir 
pasiekti taikinius ligi . 20 mylių. 
Atominis pabūklas turi 40 pėdų 
ilgio vamzdį. Visas pabūklas yra 
84 pėdų ilgio. Traukiamas 500 a. 
j. traktorių, pabūklas gali būti 
perkilojamas 35 mylių greičiu per 
valandą. JAV kariuomenės pra
nešėjas pareiškė, kad šis, ginklas 
perkelia atominį ginklą ir į mūšio 
lauką. Naujasis atominis pabūklas 
ypačiai gali būti naudingas gyny
bos atveju, kai reikia atsispirti 
prieš puolimą. Atominis pabūklas 
gali sudaryti puolančiam priešui 
siaubingų nuostolių. Kariuomenės 
vadovybė tačiau atsisakė pranešti, 
ar naujasis atominis pabūklas jtra 
jau išbandytas. r-

RICHARD SORGE
Bet Ozaki dirbo ne vienas. Jam 

padėjo visas pulkas japonų šnipų, 
šie agentai, su kuriais jis palai
kydavo nuolatinius ryšius, laikas 
nuo laike dirbdavo Pietų Mand- 
žūrijos geležinkeliuose, naujoje 
japonų Mandžuko imperijoje, kuri 
buvo pačioje Sibiro pašonėje, kaip 
neišvengiamai svarbi pozicija ja
ponų puolimo atveju. 30 komu
nistų šnipų, dirbančių japonų 
špionažo biure Mandžuke, pagalba, 
Ozaki buvo itin gerai painformuo
tas apie visus kariuomenės judė
jimus, įtvirtinimus ir mobilizacijos 
planus.

Iš Kalifornijos atvykęs meninin
kas Miyagi irgi nešaudė. Jis susi
pažino su įvairiais japonų kari
ninkų sluoksniais, gi generolo 
Ugaki asmens sekretorius pasidarė 
jo geras, draugas. Generolas Ugaki 
tuo metu buvo ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų ministeris. 
Vaidindamas ultra konservatyvų 
nacionalistą, Miyagi sužinodavo 
vsas svarbiausias Ugaki kabineto 
paslaptis ir nutarimus. Jam taip 
dažnai tekdavo nugirdyti japonų 
karininkus, 'kad jis nusiskųsdavo, 
kad jam paskirta užduotis pamažu 
stumia ji i alkoholizmą.

Žinios, ' kurios praslysdavo

Sorges, Ozakio ar Miyagio nepas
tebėtos ir jų nesužinotos, paprastai 
būdavo Branco de Voukelitcho 
papildomos. Sorge sužvejodavo' 
žinias iš vokiškų šaltinių Ozaki, 
Miyagi ir jų agentai iš japonų, 
o Voukelitchas iš amerikiečių, 
britų, prancūzų ir olandų. Kai]? 
prancūzų pilietis ir užsienio kores
pondentas, jis mielai būdavo 
priimamas Alijantų sferose. Gene
rolas majoras Piggott britų am
basadoje, pasižymėjęs britų lai
kraščių korespondentas James M. 
Cox ir amerikiečių ambasados 
patarėjas Eugenijus H. Dorman 
buvo jo artimi draugai.

Taip išplėtęs savo ryšius, Sorge 
negalėjo likti be pasisekimo. Jis 
sėdėjo ant viršūnės puikiai sufor
muotos ir suorganizuotos šnipų 
piramidės, kruopščiai atrinkdamas 
visą gautąją medžiagą ir praneš
damas Maskvai vien tik svarbias 
ir vertingas žinias. Iš pradžių 
susitikinėdavo su savo agentais 
baruose ir restoranuose, pavy
zdžiui, Rheingolde, Fledermause ir 
Lohmeyetc. Ju bendri pietūs’ nesu
keldavo jokių komentarų, kadangi 
trys Uš jų tarpo buvo užsienio 
korespondentai besidaliną bendrais 
interesais. Tačiau po 1940 metų

Hede Massing

Juodoji Ranka
Antrame Pasauliniame

Kare
Vertė I. D.

japonų policijos veikla suinten- 
sivėjo ir jie susitikdavo tik pri
vačiai. Naktimis jie susiburdavo 
Sorgės namuose. Jie keisdavo 
taksį po kelis kartus ir likusį 
kelio galą nueidavo pėsti.

Tarpusavy jie Sorgės padėjėjai 
ir toliau susitikdavo įvairiose val
gyklose. Jie nešiodavosi filmas, 
pinigus ar pranešimus pusiau 
tuščiose cigarečių dėželėse. Vienas 
kuris iš jų pasiprašydavo prisi
degti cigaretės. Informacijų 
nešėjas paduodavo jam visą 
dėžutę. Ozakiui ir Miyagiui dar 
lengviau būdavo pasimatyti. Ponia 
Ozaki, kuri nieko nežinojo apie 
savo vyro slaptąją veiklą, pano
rėjo savo dukrelei piešimo moky
tojo, kuria jai sutiktų duoti pa
mokas jų namuose. Ji pasiklausė 
vyro, ar jis nežino kokio gero 

mokytojo. Ozaki kiek pamąstęs 
atsakė, kad atsitiktinai jis paži
nojo labai gerą menininką Miyagį. 
Taip Miyagi kiekvieną sekma
dienį pradėjo lankyti Ozakio na
mus, mokyti dukterį piešimo ir 
perduoti tėvui slaptas informaci
jas.

špionažas betgi tampa beverčiu, 
jei surinktos žinios nėra skubiai, 
reguliariai ir priešo nesutrukdomai 
tiesioig siunčiamos toms tautoms, 
kurioms jos yra būtinos. Sorge 
turėjo tris susisiekimo būdus su 
Maskva: radijo siųstuvą, įvairius 
kurjerius ir tiesioginį ryšį su so
vietų ambasada.

Maksas Klausenas, kadaise 
buvęs Hamburgo uosto dokų sti
pruoliu, dirbo kaip radijo opera
torius. Be Sorgės jis buvo vienin
telis vokietys šiame šnipų tinkle. 

£

Klausenas, , vargingo krautuvinin
ko ir dviračių taisytojo sūnus, 
buvo laivyno mechanikas ir nieko 
nebojęs komunistų partijos ver
buotojas Hamburgo dokuose. 1929 
m. partija jį buvo pasiuntusi į 
Maskvą, kur jis išmoko operuoti 
radijo siųstuvus ir priimtuvus. Po 
to jis atliko jam paskirtus užda
vinius Kinijoje, iš kur perkeltas 
Japonijon dirbo kaip Sorgės padė
jėjas. Kaip ir jo viršininkas, jis 
tiesioginiai dirbo Raudonosios Ar
mijos Ketvirtą jam Biurui. Klau
senas buvo Raudonosios Armijos 
majoras.

Atvykęs į Japoniją, Sorge su
rado Klausenui gerą priedangą. 
Jis įsteigė M. Klauseno & Co. 
firmą, kuri gamino spaustuvių 
reikmenis, šis pelningas amatas 
ne tik sudarė pateisinamas sąlygas 
Klausenui gyventi Tokijo mieste, 
bet taip pat tarnavo kaip kanalas, 
per kurį Sovietų pinigai plaukė 
šnipų tinklan.

Japonijos policijos pranešimai su 
nuostaba teigia apie technikinius 
Klauseno segebėjimus pagaminti 
radijo siųstuvą, lengvai galintį 
siųsti žinias iš Tokijo į Vladivos
toką ; tasai siųstuvas , bu tokio 
dydžio, kad jis galėjo bu-r‘įtal
pinamas kelionės lagami- i- “Jis 
neatsigabeno su sav»u 1 laliuj 
— teigiama tame p, "t t —

į.

Išskyrus siųstuvo raktą,, jis viską 
ąusipirko Mazda Lempų krautu
vėje ar kitose radijo dalių krau
tuvėse”.

, Klausenas pasirinko savo darbui 
tirštai apgyvendintas miesto cen
tro dalis, o tai apsunkindavo kon- 
trašpionažo veiklą surasti žinių 
išsiuntimo vietą. Jo žinių perda
vimai niekumet nebuvo perimti. 
Kad būtų dar saugiau,; jis nnudo- 
davo medinius namus, nea plienas 
trukdydavo žinių persiuntimą. Per 
1939 metus jis transliavo 60 kartų, 
perduodamas 23,319 žodžių, 1940 
m. — 60 kartų ir 29,179 žodžius ir 
1941 — 21 kartą ir 13,103 žodžius. 
Agentai naudodavo gana gudrų 
šifrą, norėdami pranešti Sibirui,, 
laida jie siųs žinias sekantį kartą. 
Jie panaudojo žinomą vokiečių 
priežodį — Morgenstunde hat Gold 
im Munde. Šis priežodis vertika
liai surašytas į tris stulpelius,..

& 
i .7*1
ii■

Ji.-MTT 
... OUG 
... RNO 
.. GDL 

:. i E E D 
... Hi 
... SAM

panaudojant pirmąsias 21 raides 
išdėstytas septyniose eilutėse, prie 
kurių prikergiamos savaitės die
nos:

Pirmadienis
Antradienis .
Trečiadienis
Ketvirtadienis
^Penktadienis 
šeštadienis . 
Sekmadienis

(Bus daugiau)
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FEATURES OF GOVERNMENT IN AUSTRALIA
BY THE PRESIDENT OF THE NEW SOUTH WALES 
DIVISION OF THE LIBERAL PARTY OF AUSTRALIA,

MR. LYLE H. MOORE

J. Dauba.

MARGINAL COMMENT

People Iro® other countries are 
often confused by the Australian 
system of government. This is 
one of the few countries in the 
world which has a separate gov
ernment for each State, as well as 
a Federal Government for the 
whole nation.

The reason for this is that until 
1901 each State in Australia was 
a separate British colony, and each 
one had its own government. When 
these States joined together in 
1901 to form the Commonwealth 
of Australia, the State Govern
ments kept the power to make laws 
on most subjects.

The Federal Government was 
granted a special list of powers, 
but everything outside this list 
was the responsibility of the State 
Governments.

The only matters over which 
the Federal Government has ex
clusive control are defence, cus
toms and excise duties, foreign 
affairs, currency, and the control 
of the Federal public service. On 
all other matters the State Gov
ernments too can make laws for 
their own States.

For instance, until 1942 State 
Governments as well us the Fed
eral Government had the power to 
impose income tax.

But in that year the Federal 
Government took over the raising 
of all income taxes throughout 
Australia as a temporary war-time 
measure. Since the Federal Gov
ernment was responsible for the 
defence of Australia, it was neces
sary that it should also control 
the raising of money for this pur
pose, and income tax is a great 
part of the national revenue.

State Powers Receded
This fact alone has made the 

Federal Government far more 
powerful than was originally in
tended, and the powers of State 
Governments have steadily de
clined, since they dfepend on the 
Federal Government for grants of 
money from this tax revenue.

Mr. Menzies* recent announce
ment of his intention to return tax
ing powers to the States will do 
much to restore the importance of 
State Governments.FLIGHT TO FREEDOM
FIVE ESCAPED FISHERMEN TELL OF LIFE 

IN SOVIET LATVIA
The Housing Shortage
Life in Liepaja is even more dif

ficult because of the extreme 
housing shortage. After the oc
cupation of Latvia in 1945 all 
houses were nationalized. Their 
size did not matter. A few years 
later,* the Soviets came to the con
clusion that repairs on small-size 
dwelings did not pay and in 1949 
turned these back to their former 
owners. No new apartment houses 
have been erected in Liepaja since 
the Communist occupation. Old 
dwellings are in bad condition, 
and, although the State is respon
sible for repairs, there are long 
delays in the work. Building ma
terials are scarce and poor in 
quality, and timber ia in very short 
supply. Apartments are difficult 
to come by in Liepaja. An appli
cation with last residence, number
of dependents, and autobiographies 
are submitted to the Billeting 
Board. Now the vicious circle be
gins for new residents. No one 
may remain in Liepaja for more 
than 24 hours without registration. 
No job can be obtained prior to 
registration, but no one can regis
ter without having a place to live. 
The break in the circle is achieved 
by bribery. Billeting officiate are 
given 500-3000 rubies, depending 
on the size and location of the 
apartment deaired, and the dwelt, 
ing is available within the 24 hour 
period. Belfts for single rooms are 
not high, about 12 rubles monthly- 
for 17 square meters. Better

It has often been urged that 
taxing powers should be returned 
to State Governments as soon as 
possible. Efficient administration 
is impossible unless each State 
Government is made responsible 
for raising all the money which it 
spends each year.

The Commonwealth Constitution 
which sets out the functions that 
the Federal Parliament was to 
carry out, also authorised the cre
ation of a High Court to pass 
judgment on constitutional mat
ters.

Judges are appointed to the 
High Court by the Federal Par
lament. The court has power to 
decide whether the Federal Par
liament has power to do certain 
things, so that its main function is 
to interpret the Constitution which 
limits the functions of the Fed
eral Parliament.

The High Court acted in this 
way about four years ago when 
the Federal Labour Government 
proposed to nationalise private 
banks in Australia. The High 
Court decided that the Constitu
tion did not allow a Federal Gov
ernment to pass laws to national
ise banks.

States (Jan Socialise
There is, however, nothing to 

prevent a State Government from 
nationalising banks or any other 
undertaking within its particular 
State, because no State Govern
ment in Australia is limited by a 
Constitution.

Generally, Parliaments in Aus
tralia are elected by a vote of all 
residents of Australia who are 
over 21 years of age and who are 
British subjects by birth or natur
alisation. There are some excep
tions to this, which I will discuss 
later.

The Federal Parliament and 
five of the six State Parliaments 
consist of two chambers. The 
Queensland State Parliament has 
only one chamber, called the Legis
lative Assembly.

All other Slate Parliaments 
have an Upper House called the 
Legislative Council, as well as a 
Lower House which is usually 
called a Legislative Assembly. In 

rooms are priced up to 50 rubles 
a month. However, tenants must
supply their own fuel to heat the 
rooms and heating is difficult and 
expensive. Fuel is almost unob
tainable and costs 50 to 100 rubles 
a month and consists chiefly, of 
sawdust and shavings. Only hos
pitals, schools and Party buildings 
have central heating. Furniture is 
expensive too: a bed costs about 
600 rubles, a simple upholstered 
chair about 200 rubles, and a 
simple table about 200 rubles. 
Apartments which have been va
cated by refugees and deportees 
are given to Russian officers 
wholly furnished. If no Russians 
are expected to take the dwelling, 
then the furniture is removed.

The Draft
The number of women far ex-

ceed the number of men In Latvia 
because of the long years of com
pulsory military service out of the 
country: three years of infantry, 
six for the navy, and seven for the 
air force. After having .completed 
his three compulsory JefcVs. the 
infantryman must remain' in ser
vice “voluntarily," and usually no 
one returns from military service 
before a five year terms is com
pleted. Drafted Latvians do. bot 
remain in There are» few 
cuast.gaarjtfy j. Ahere io.ode.Lat: 
vian infa nit stationed in
Riga, but. iprity of draftees
are sent ii mtassgJESSR. Many of 
the younfc k<. f dnift dodgers 

Tasmania and South Australia the 
Lower 'Htuse is known as the 
House of Assembly.

In all States except New South 
Wales, the Legislative Council is 
elected by people who have some 
special qualifeations, apart from 
the ordinary requirements. For 
instance, in Western Australia a 
person must own or occupy land 
to be qualified to vote in such an 
election.

Upper House Functions
In New South Wales, members 

for vacant seats in the Legislative 
Council are elected by members of 
both Houses of Parliament.

In the Federal Parliament, the 
Lower House is known as the 
House of Representatives, and the 
Upper House is called the Senate. 
Members of both houses are elect
ed by people who arc British 
subjects by birth or naturalisation 
and are over 21 years of age.

The proper function of Upper 
Houses in all Parliaments is to de
vote a longer time than Lower 
Houses to discussion of legislation 
passed by the Lower Houses, and 
so protect the States from any 
hasty action by some political 
party.

The Senate, which has an equal 
number of members from each 
State, was also intended to safe
guard the smaller States, which 
might suffer because they did not 
have strong representation in the 
House of Representatives.

One of the most interesting 
aspects of Australian Government 
in the future will be the effect on 
it of the many New Australians 
in our population.

The Liberal Party is eager to 
give all possible assistance to new 
citizens who wish to take an ac
tive part in the government of 
Australia. It urges them to join 
the political party of their choice 
as soon as possible, and help to 
form the policy of that party. In 
so doing they will be aiding the 
democratic government of their 
new land.

Those wishing to joip the Lib
eral Party should enquire from 
local party branches or from its 
State headquarters in the capital 
cities for details.

and because of the great disorder 
in local administration, this is still 
not too difficult. Draftees go
through the folowing stages. At 
19, a boy reports to his board and 
is put on a draftee list. A year 
later he receives his induction 
order. If the first order is not 
complied with, a second follows.
If that one is ignored, the police 
come for the boy. Those who work 
in essential jobs are draft exempt 
if the employer makes application 
to the draft board stating reasons 
for his deferment, but occupation
al deferments for Latvian youths 
are rare, and most of them are 
quickly drafted.

Men, Women and
Entertainment

In apito of the shortage of men, 
life in Liepaja is pretty much 
womanless. Either the girls have 
to work too hard in the kolkhozes 
to be interested in anything ex
cept rest, or else they have made 
friends with the Russians and sit 
in the more expensive restaurants 
with them. The Soviet officers, 
who earn salaries of about GOOD
rubles a month, have more to 
spend. Latvian girls make do with 
very little. Lipstick is very scarce 
and a hairdresser an almost un
known luxury; “Kapron” (a syn
thetic) stockings are sold in three 
-qualities priced from 31 to 60 
rubles and are not very good. Silk 
stockings of inferior quality sell 
for 25 rubles. Dresses are scarce 
and of shoddy fabrics, as well as 
being poorly styled.

Life in Liepaja is boring: There 
are only four restaurants, where 
one can dance, but few Latvians 
frequent them because they are 
too expensive, and because there 
are too many Russians about with

“The Herald” in Melbourne has 
published (24.9.52) the correspond
ence “Police Fear on Migrants”. 
There are given some statements 
made by the member of the Vic
torian Police Force to the Police 
Classification Board.

The statement reads in part:
“I have noticed that the influx 

of new Australians has caused 
clubs to spring up in the city . . . 
I can’t say at the moment that 
they (i.e., new Australian clubs in 
Lonsdale and Russell Streets — 
J.D.) are actively engaged in 
crime. The younger ones, especi-
ally, have no respect for law and 
order. They think they are in 
their own countries, where steal
ing is one way of earning a liv
ing . . .”

We do not know if these words 
had some effect on the matter 
discussed (an increase in salaries 
of the Victorian Police), but they 
arc at any rate very interesting 
as denoting the mentality of some 
Australians.

It is quite probable that some 
of the “Herald” readers have 
taken the statement, partly quoted 
above, as granted and without any 
objection, and thus, we would say, 
they became indoctrinated in a cer
tain way on their attitude towards 
the migrants. This statement has 
to be considered as the speaker’s 
personal opinion based entirely on 
his preconceived conclusions, but 
not on the facts well known to 
the public.

Everyone in this country has 
the right to have his own way 
of thinkings to interpret any fact 
as he pleases, and certainly to 
say his word. We have some 
doubt if it would be worthwhile to 
misuse this privilege in order to 
argue the peculiar individual point 
of view looking at the foreign com- 
munitie^in Australia, and to dis
cuss thd idea that in some over
seas countries “the stealing is 
one way of earning a living.” In 
such a case it would be unavoid
able to hake some comparisons or 
to remMd gdine facts or figures 
already established on the matter 
concerned, Wei are afraid that 
such discussion would not con
tribute greatly to the spirit of 
good-neighbour movement so suc
cessfully initiated in this country.

Nevertheless it is deplorable to 
register that the alleged asser- 

whom quarrels frequently start. 
Latvians go either to the cheap 
“Amerikanka,” where they can 
get, schnapps for seven rubles, or 
if they are better off, they go to 
the “Juura,” where the favorite 
dishes are various kinds of her
ring. Conversation is limited to 
the weather, movies (tickets are 
eight rubles and the great sensa
tion recently was the showing of 
some ancient “Tarzan” films), 
dates, and football. There are four 
churches in Liepaja but the au
thorities frown on the young 
people going there. The libraries 
provide little beyond the usual 
Communist writers, so most of the 
Liepajans spend their leisure hours 
in drinking, and they drink a great 
»leal.

The large number of Russians 
(of Liepaja’s 100,000 inhabitants, 
thifty to iorty per cent, are Rus
sians), have changed the face of 
the jcity. The Russians exercise 
their authority and flaunt their 
superiority over the Latvians and 
this results not only in tension, 
but often in outright conflict. 
Fights between the Latvian fisher
men and Soviet sailors are com-, 
mon. Although the Russian sai
lors are unarmed, they have 
learned to use their leather belts 
with their Soviet Star buckles as 
a weapon with great virtuosity. 
The fights usually end by them
selves and no official inquiries are 
subsequently made. The local Lat
vian constabulary is satisfied to 
remain uninvolved in incidents 
with the Russians, but the rift 
between Russians and Latvians is 
constantly growing.

The city of Liepaja is a fortress. 
The city limits can be entered only 
by special'pass. Formerly, travel
ing in the Baltic States was not 

tions have got such a wide pub- 
icity in the press. Here we would 
like to quote one passage only 
from the Report of the Committee 
set up by the Minister of Immi
gration to investigate the inci
dence of crime among new Aus
tralians.

The passage is as follows: “(o) 
The Committee, recognising the 
powerful influence wielded by the 
press in the acceptance of migrants 
by the general public, urges it, in 
carrying out its obligations to the 
public, to avoid attributing to mi

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas !
« YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILLIPS

PHILLIPS MODEL 125 *
Tai yra 6 lempu pasaulinio masto, stalo modelio, I 

kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu- | 
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus. 2 
štai, kelios jo ypatybės: 6 nepaprastai stiprios lempos su I 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, č 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetų. Phillips yra I 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI. J

PHILIPS

PHILLIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes ir ypatumus kaip ir modeliu 

125. Patalpintas i plastikinį

restricted, but now train passen
gers are regularly checked for 
documents. The roads to Liepaja 
are guarded and on tho Liepaja- 
Grobina road the Russians have 
established a large control net in 
the Skede vicinity. Although the 
coastal areas have not been evacu
ated, there is a 200 meter safety 
zone which is off limits for every
one. It is guarded by border posts 
with dogs, and even fishermen ėn- 
I ering the zone to get wind direc
tions are followed and investi
gated. The refugees are convinced 
that at present Hie only ones who 
can escape from Latvia arc there
fore the fishermen. A military 
airport has been built near Lake 
Liepaja and no strangers are al
lowed in that area. The Liepaja 
shipyards have been repaired, new 
docks constructed, and large scale 
activity is taking place there now.

Resistance, Active and 
Passive

It is difficult to say whether 
passive resistance still exists. 
Every Incident in a workshop 
causing damage to machines or 
tools is officially classed as sabo
tage, and punishment is swift and 
severe. If a fisherman pours dirtįy 
water into a fuel tank by mistake, 
the sentence is three years. Nev
ertheless, it is impossible to de
termine how many of these 
“errors” are accidental, and how 
many purposeful. The escapees do 
hot talk about active resistance. 
The only incident mentioned in 
tliis connection is the placing of a 
time bomb in the tribunes for the 
Communist Parade in Liepaja in 
1948. The bomb was incorrectly 

grants generally the shortcomings 
of individuals.”

After having read in the paper 
the Report of the Committee we 
had some misgivings whether it 
was necessary to give such a task 
for a Committee. But ’tho re
peated press reports of the kind 
referred to show that it was an 
expedient step because the not-to- 
friendly-attitude towards migrants 
is still persistent in this country. 
It implies that, to use Shakes
peare’s lines, “something is rotten 
in the state of Denmark.” 

timed, however, and exploded a 
day ahead of schedule, injuring ho 
one.1 Twenty-seven people were 
sentenced to prison because of the 
incident.

The escapees describe Latvia as 
a silent place, where people dare 
to talk only of general things. 
Only the elderly women, standing 
in the queues in front of stores 
and markets, are the exception to 
(his rule. They discuss prices and 
complain' about the scarcity of 
goods, comparing conditions with 
(hose during Latvian independ
ence. These old women do not 
seem to be afraid and in most 
cases are not molested. It was 
through one of these marketplace, 
conversations that one of the 
escaped fishermen overheard the 
Voice of America broadcasts be
ing mentioned. At first he thought 
it was only old women’s gossip, 
but when he heard the same thing 
a second time, he decided to listen 
and find out for himself.

A good part of the population 
hopes for war and a change, be
cause, they say, “Things can’t go 
on Č like this? But about what 
changes could or should bo. effect
ed, they are not clear. The older 
people do not want to go through' 
war again and are prepared to 
continue their lives accepting 
things as they are. Middle-aged 
people dream about an Independ
ent Ištyla, which they can remem
ber, but they too think changes 
will be necessary for tho future.

3
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Ktait Hsrost
SUTINKAME SYDNĖJAUS

ARKIVYSKUPĄ.
Dar kartą primenama, kad jau 

šį s ekmadienį, spalio 19 d., 11 
vai. 30 min. į mūsų lietuviškas 
pamaldas Camperdowne atvyksta 
Sydnėjaus arkivyskupas O’Brien 
ir tuojau po pamaldų teiks Sut
virtinimo Sakramentą.

J. E. arkivyskupą sutiksime prie 
bažnyčios 11 vai. 30 min. sudary
dami špalierius iš einančių Sutv. 
Sakr., uniformuotų ar pasipuošu
sių tautiniais rūbais bei kitų 
dalyvaujančių.

Įsidėmėtina, kad einą priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą jau 11 
vai. tur būti visai pasiruošę ir 
susirinkę į salę, kur bus šiek tiek 
agzaminuojami (mokyklinio am
žiaus vaikus egzaminuos vyskupo 
skirtas kunigas australas), ir iš
duodamos kortelės.

Be to, kaip buvo skelbta tų iš
kilmių išvakarėmis, šeštadienį, 7 
vai. 30 min. vak. bus paruošiamo
sios konferencijos, išpažntis, susi
kaupimo valanda, kurią praves 
kun. dr. P. Bačinskas iš Canberros.

Tą sekmadienį bus tik vienos 
pamaldos lietuviams Camper
downe, į kurias nuoširdžiai kvie
čiami visi tautiečiai gausiai daly
vauti ir gražia giesme pagerbti šį 
aukštą svečią tuo pačiu lietuvišku 
nuoširdumu, kokį mes išreikš- 
davome mūsų Ganytojams.

Po visų apeigų, atsisveikinant, < 
priėmusieji Sutvirtinimo Sakra
mentą ir visi dalyviai su J. E. ! 
Sydnėjaus arkivyskupu bus foto
grafuojami.

Kun. P. Butkus.

ĮSISTEIGĖ MAž. LIETUVOS 
BIČIULIŲ D-JOS SYDNĖJAUS 

SKYRIUS
Sydnėjus. — Pereitą sekma

dienį tuoj po namaldų Camper
downo parapijos salėje įvyko stei
giamasis Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugijos Sydnėjaus Skyriaus 
susirinkimas. Atsilankė didokas 
tautiečių būrelis. Susirinkimą ir 
Skyriaus steigimo idėją pasveikino 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
J. Vaičaitis. Skyriaus Valdybon 
išrinkti: H. Keraitis, V. Simniškis 
ir M. Jagutis. Revizijos komisijon 
išrinkti: Prašmutas, Valiulis ir 
čelkys. Naujoji Skyriaus Valdyba 
taip pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — H. Keraitis, sekre
torius — V. Simniškis ir iždinin
kas — M. Jagutis. Skyriui linkė
tina geriausios sėkmės. — km.

MIRĖ BALTIJOS KOMITETO 
NARYS

Sydnėjus. — Rugsėjo 13 d. 
staigiai, širdies smūgio ištiktas, 
mirė Sydnėjaus Latvių Bendruo
menės atsovas Jungtiniame Balti
jos Komitete Herberts Vecvagars. 
Velionis buvo mokytojas, išgyvenęs 
vos 45 metus amžiaus. J Baltijos 
Komitetą deleguotas vos prieš 
porą mėnesių veelionis buvo sėk
mingai beįsitraukiąs į gražų triejų 
tautų bendradarbiavimo darbą. 
Savo posėdžio rugsėjo 23 d. metu 
Jungtinio Baltijos Komiteto nariai 
pagerbė velionies atminimą susi
kaupimo minute. — jk.

LANKĖSI V. ŽEMKALNIS

Adelaidė. — Spalio 5 d. 
L.K.F. Australijos Apygardos Pir
mininkas V. Žemkalnis apsilankė 
Adelaidėj ir šv. Juozapo salėje 
paskaitė prof. Kolupailos, specia
liai Australijos lietuviams para
šytą, paskaitą, kuri visus nuteikė 
gana stiprinančiai. Ta pačia proga, 
V. Žemkalnis adelaidiškius supa
žindino su prof. Kolupailos as
meniu ir jo darbais, kurie jau yra 
pabrėžtini Amerikoje, šiuo metu 
prof. Kolupaila profesoriauja vie
name amerikiečių universitete su 
ordinarinio profesoriaus titulu. — 
J. Kl.

Naujos knygos
BALYS SRUOGA. Kazi

mieras Sapiega. 4 veik
smų, 9 paveikslų istorinė kronika. 
Viršelį ir titulinį puslapį piešė 
Albinas Bielskis. 257 psl. Išleido 
Terra, Chikago. Kaina 2,50 dol.

— Tai tikrai vertinga, gražiai 
išleista knyga, kuri vertinama 
kaip vienas geriausių ne tik 
tremties bet ir aplamai mūsų 
literatūros leidinių. Priedu at
spausta teatralo J. Šlekaičio įdomi 
studija: Balio Sruogos teatro 
bruožai.

KAZYS BORUTA, 
ragio Malūnas, 
dėjosi anuo metu

KONCERTAVO RŪTENIS

Adelaidė. — Spalio 4 d. 
Theosophical salėj įvyko Pauliaus 
Rutenio gražus dainų ir arijų 
koncertas-rečitalis.

Rutenio koncerte buvo surasta 
labai daug lietuviško džiaugsmo 
ir meilės savam kraštui, kuriame 
šiandien vargsta mūsų sesės ir 
broliai. Tenka pripažinti, kad 
L.K.F. Adelaidės skyriaus suruo
štas Rutenio koncertas, buvo labai 
vykęs ir jautėsi, kad aktorius in
terpretuodamas lietuvišką dainą, 
buvo užtikrintas, sumanus ir iš jo 
lūpų buvo išgirsta tai, ko taip 
mums trūksta. Jo palydovė Doro
thy Oldham savo pareigas atliko 
labai gerai .ir su puikiu įsijautimu 
lietuviškai dainai, kas ir sudarė 
harmoningą dvejetą. Mums reikia 
daugau tokių pasirodymų.

J. Kalvaitis.

Balta-
Arba, kas 
Paudruvės 

krašte. Iliustravo medžio raižiniais
J. Kuzminskis. Viršelio aplanką 
piešė Albinas Bielskis. Išleido 
Terra, Chikago. 255 psl. Kaina 
2,50 dol.

— Tai bene geriausias talentin
gojo mūsų rašytojo kūrinys, susi
laukęs didelio pasisekimo Ameri
koje ir kituose kraštuose.

AXEL
M i s h e 1 e 
Povilaitis, 
leidimas. 1
dalis 308 psl. Išleido Terra, Chi- 
kago. Kaina 2,50 dol.

— Ši knyga yra vienas pasau
linės literatūros šedevrų ir yra 
išversta į kone visas pasaulio kal
bas.

ISTORINĖS MEDŽIAGOS 
RINKIMO REIKALU

Kadangi iš iki šiol prisiųstos 
medžiagos dar negalima susidaryti 
pilno Australijos lietuvių gyve
nimo vaizdo, todėl malonūs tau
tiečiai vėl nuoširdžiai prašomi 
aprašyti visus svarbesnius savo 
tremtiniško gyvenimo įvykius tiek 
Australijoje, tiek kitur ir prisiųsti 
Istorinės Medžiagos Rinkimo Ko
misijai šiuo adresu: J. Tininis, 25 
Dillon St., Paddington, Sydney.

Istor. Medž. Rink. Komisija.

PAER LAGERKVIST. Bara- 
b a s. Iš švedų kalbos vertė 
Stasys Vainoras. Viršelis ir 
aplankas Romo Viesulo. 2Į.2 psl. 
Išleido Terra, Chikago. Kaina 
2,25 dol.

— Paer Lagerkvist su savo 
kūryba yra įkopęs į dabartinės 
švedų literatūros viršūnes, o jo 
Barabas 1951 m. buvo atžymėtas 
Nobelio literatūros premija. Ofi
cialiame Švedų Akademijos parei
škime pasakyta, kad Paer Lager
kvist premiją gavo: “Už meninę 
galią ir už giliai įsišaknijusį sava-

FILOZOFINĖ PASKAITA

Spalio 19 d. sekmadieni, tuoj po 
pamaldų Camperdowno parapijos 
salėje svečias iš Canberros kun. dr. 
Bačinakae skaitys įdomią filosofine 
tema paskaitą.

ŠVIESOS SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

VĖL IŠVYKO

Spalio 25 d., šeštadienį, Milson’s 
I Point salėje (12-14 Ennis Road) 
šviesos Sambūrio Sydnėjaus Sky
rius rengia Vytauto Janavičiaus 
paskaitą “Kazio Borutos Balta- 
ragio Malūno 
tinimas”.

Sydnėjus. — Pereitą penk- p0 paskaitos bus 
tadienį mūsų bendruomenė vėl su- Pradžia 6 30 vai. 
mažėjo, kai Australiją apleido p. 
G.encienė ir p. Laima Briedulytė. I PATIKSLINKIM ADRESUS 
Jos išplaukė laivu “Lakemba” į 
Vancuverio uostą Kanadoje, iš ’kur 
traukiniu toliau vyks į Ameriką. 
P. Gencienė porą metų buvo uoli 
spaudos platintoja Sydnėjuje. Ji 
išvyko pas savo seserį, o Laima 
Briedulytė — pas savo motiną. 
Linkime joms kuo geriausios nau
jojo įsikurdinimo sėkmės. — kb.

PARĖMĖ BALTIJOS 
KOMITETĄ

Canberra. — Vietos Balti
jos Komitetas prisiuntė Jungtiniam 
Baltijos Komitetui Sydnėjuje 
£13/2/5 paramą. Šie pinigai Can- 
berroje buvo surinkti iš Birželio 
tragedijos bendro visų trijų tautų 
minėjimo dalyvių, platinant propa
gandinę brošiūrėlę. Jungtinis Bal
tijos Komitetas Sydnėjuje pareiškė 
Canberros bičiuliams nuoširdžią 
padėką už taip gražų bendradar
biavimą. — jk.

Musu Pastogės Administracija 
prašo atsiliepti šiuos tautiečius: 
V. Pilypaitį, Canberra; J. Dau
girdą, Bathurst; J. Dočkų, Wol
longong; L. Baranauską, Villa
wood; N. Katkevičių, Tasmania; 
A. Kižiauską, Bourke; A. Dagilį, 
Broken Hill; P. Ramutėną, N. Ze
landija; A. Adamkevičių, Bath
urst.

čia 
siųsta 
žinta 
slinti savo adresus.

minimiems tautiečiams 
Mūsų Pastogė paštų grą- 

atgal. Jie prašomi patik-

ATIDARYTA KAVINĖ
Sydnėjus. — Per. šeštadieni 

Milson’s Point salės patalpose ati
daryta lietuviška kavinė. Jos savi
ninkas — prekybininkas Alfonsas 
Žukauskas. Būrelis lietuvių turėjo 
gražios progos jaukiai praleisti 
vakarą. Kavinė veiks kiekvieną 
šeštadienio vakarą nuo 7 iki 12 
vai.

ALB Melbourne Apylinkės Valdybos vicepirmininkę 
ponią D. SIMANKEVIČIENĘ, 

jos mylimai motutei mirus,
liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučia

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA.

DANUTEI IR VIKTORUI SIM ANKEVIČIAMS 
gilaus liūdesio valandą, Motinai mirus, reiškiame mūsų 

nuoširdžią užuojautą.
Anelė ir Antanas KRAUS AI
Danguolė KRAUSAITĖ.

Mūsų brangiai pirmininkei
DANUTEI SIMANKEVIČIENEI, 

gilaus liūdesio valandą, Motinai mirus, 
reiškiame širdingiausią Užuojautą.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA.

SKAUTŲ SUEIGA
Spalio 19 d., sekmadienį, 10 vai. 

(prieš pamaldas) Camperdownc 
šaukiama P.L.S.S. Sydnėjaus “ŠA
RŪNO” D-vės sueiga.

Prieš sueigą bus priimami nauji 
skautai kandidatai.

Draugininkas.

IŠNUOMOJAMAS Yagoonoje 1 
kambarys su teise naudotis vir
tuve šeimai be vaikų ar su 8-10 
metų amžiaus mergaite. 3-4 min
utės nuo stoties, 6-7 minutės nuo 
Bankstowno. Kreiptis: Urnežius,
76b Brancourst Avė., Yagoona, 
N.S.W.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

MUNTHE. San
Knyga. Vertė Pr. 
Dvi dalys. Antrasis 
dalis 325 psl. ir 11

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tel.: U 3525 

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Station)
DEŠROS: ‘Country,’ ‘Ham de 

Lux,’ ‘Krakow,’ Turistic, 
Cabanosi, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

KUMPIS, žalias ir paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

rankiškumą, kurį jis parodo savo 
raštuose, ieškodamas atsakymo į 
amžinuosius žmonijos klausimus”.

Visus Terros leidinius galima 
gauti per leidyklos Atstovą Aus
tralijoje: J. Kalakauskas, 24 
Goodsell Street, St. Peters, N.S.W. 
Visos šios knygos kaštuoja po 16 
šilingų.

Jaukus Vakaras Melbourne
Spalio 17 d., penktadienį, rengiamas jaukus

VAKARAS — ALUTIS
HART1CULTURAL HALL salėje, Victoria Street, City, 

šokiams gros geras džazas. Nuotaikos pagerinimui numatomi 
įdomūs įvairumai.

Pradžia 7,30 vai. vak.
NupSirdžlal kviečiami Visi tautiečiai į šį parengimą atailamkyti 

MELBOURNO SPORTO KLUBO VARPAS VALDYBA.

S. m. spalio mėn. 26 d., sekmadienį, 7 vai. vak.
CAPITOL HALL patalpose, Chapel Road, Bankstown 

(4 minutės nuo stoties),
ALB Krašto Valdybai pritariant, ruošiamas įdomus ir 

turiningas

KONCERTAS.
Programą atlieka:
Tamara PAGODINAITĖ, Irena GUDEIKAITĖ ir Bronius X 
KIVERIS savo naujuose repertuaruose. Be to gabiausios 
Tamaros Pagodinaitės Baleto Mokyklos mokinės atlieka įdomius 4 

X solo šokius ir vieno veiksmo baletą “PHANTASIE X 4 IMPROMTU.”
4 Programos dar didesniam paįvairinimui pakviesti keli žymūs
X kitataučiai artistai.
4 Bilietai gaunami prie įėjimo.
X Visas šio koncerto pelnas skiriamas MŪSŲ PASTOGEI.
••• ***M»*rt*M~M*&t”M*^^ Ą

JAUKIOJE KAVINĖJE
12-14 Ennis Road, Milson’s Point

Kardelio orkestras. Nuo 7 vai. vak. iki 12 vai. Kiekvieną 
šeštadienį.

Lietuviai, palaikykit savuosius! 
Neseniai atidarytoje lietuvio prekybininko 

ALFONSO ŽUKAUSKO krautuvėje 
4 Parramatta Road, Strathfield

Jūs galite pirkti įvairiausių kasdieninio vartojimo prekių. 
Viską pirk pas savo tautietį ir dar atsivesk kaimyną!

g LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
a gaunamos

RADIO CENTRE, CroaB
DI-204 — Kelias, Vieškelis tas 

Paklauskykit jūs, lietuviai
DI-2032 — Noriu Miego

Suktinis
16015 — Kur bakūžė samanota

Aguonėlės
DI-75 — Petronėlės polka

Vilniaus polka
Viena plokštelė kaštuoja 7/6. 

Priimami užsakymai ir paštu. 
Greitas ir geras patarnavimas. 
Pridėk 7/6 pašto ženklams ir 
įpakavimo išlaidoms.

Be to čia pat gaunamos ir 
kontinentalinės plokštelės: tan
go, polkos ir k. Prašykit prisių
sti pilną plokštelių katalogą.

įDI-120 — Kariška Daina
Močiutės mazurka 

D1-190 — Žemaitėlių polka
Marytės ir Jonuko daina

DI-196 — Mergų polka
Laukiu tavęs; polka

D1-197 — Vaikinų bėdos
Merginų bėdos

01-76 — Medžiotojo valsas
Magdės polka

DI-82 — Palangos polka
Tarnaitės polka

DI-203 — Machanajaus moterė
lės Mergytės išėjimas

DI-215 — Vilniun trauk
Subatos vakarėlis 

ir kitos įdomios lietuviškos 
plokštelės.

SŽBjg^LĮN'SrtbRšį.feb-.kiHGS cross
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į landų: FA 6061, XB 2594. X 
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voką, ant
ir

AR ESATE VIENIŠAS?
AR NENORĖTUMĖT GAUTI 

LAIŠKŲ?
Prisiųskit atskirą

kurio užrašykit savo adresą 
užklijuokit pašto ženklą:

MILLIONAIRE CLUB, 
Box 4910, G.P.O., Sydney.
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SVARBU EINANT KAS PIRKTI !
Kai Jūs norite ką nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.
Rundle Street, Adelaide,

SHOPPING DIVISION (Base-“New
ment).

čia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus 
patarimus lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. 

Mes atidėsime išsirinktas prek es, gi Jūs galite mokėti mums 
mažomis sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis 
sumomis, Jūs ir nepastebėsite v iskuo apsipirks

“THE BIG STORE” laukia Jus.

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

M. FIORELL Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

„ , 106-118 Commonwealth Street. Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ----------- Telf. M 4243 ir MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by "Mintis” Pty., Ltd. Fredtert Street, Leichhardt, Syouiy N.S.W. Tel. WB 1758, 
for the Publisher A. Bauze. Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB
Krašto Valdybos pirmininko J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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