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PADEKITE IŠKELTI 
TRISPALVE PAN 

PACIFIC JAMBOREE
šių metų pabaigoje netoli Syd- 

nėjaus rengiama 10 dienų PAN- 
PACIFIC JAMBOREE, kurioje 
dalyvaus keliolika tūkstančių 
skautų iš įvairių Pacifico kraštų 
ir Europos.

Pasaulio Lietuvių Skautų vado
vybė per Australijos Lietuvių 
Skautų Vadeivą pavedė Sydnėjaus 
Vietininkijai reprezentuoti lietu
vius skautus .šioje tarptautinėje 
Jamboree, iškeldama reprezenta
cijos svarbą ne tik lietuvių skau
tams bet ir bendram lietuviškam 
reikalui.

Sydnėjaus lietuviai skautai ruo
šiasi su dideliu kruopštumu ir 
atsidavimu, aukodami daug laiko 
ir darbo. Organizuojamas repre
zentacinis vienetas iš dešimties 
parinktų skautu, rengiama ir repe
tuojama programa laužams, gi 
sesės skautės padeda organizuoda
mos lietuvių tautodailės parodėlę, 
kuri bus patalpinta lietuviškame 
Jamboree skyriuje.

Daromas tautinis medinis kry
žius, padaryti planai tradiciniams 
palapinių aplinkos papuošimams, 
žodžiu, stengiamasi reprezentuoti 
lietuvius skautus kuo geriausiai.

Mūsų kaimynai estai ir latviai 
taipogi dalyvaus Jamboree su savo 
tautiniais vienetais.

ALB Krašto Valdyba, pagal 
išgales remia šį svarbų pasiro
dymą moraliai ir materialiai, deja, 
pati neturėdama pakankamai lėšų, 
negali efektingai padėti. Nors 
reprezentacinis būrelis ir nedidelis, 
vis dėlto susidaro nemaža išlaidų. 
Kiekvienas dalyvis turi sumokėti 
stovyklinį mokestį — 10 svarų —, 
neskaitant asmeninių, papuošimo 
ir reprezentacinių išlaidų. Dau
guma jaunesnio amžiaus dalyvių 
neįstengia iš savo menkų pajamų 
padengti net asmeninių išlaidų.

Reprezentacinis vienetas, neras
damas kitokių priemonių, krei
piasi į visus susipratusius tautie
čius, prašydamas materialinės 
paramos, Jei visa Australijos 
Lietuvių Bendruomenė stovės už 
jų pečių, jei ALB Apylinkės ir 
mūsų organizacijos, lygiai kaip ir 
pavieniai asmenys, supras repre
zentacijos svarbą ir parems mus 
pagal galimybę, mes tikrai įver
tinsime ir pateisinsime jų paramą.

Jamboree atidarymo diena jau 
labai arti. Laukiame Jūsų, Mieli 
Tautiečiai, paramos. Prašome 
siųsti aukas Sydnėjaus Victininki- 
jos iždininkui:

Alg. Ručinskas, 
82 Flinders Street, 
Darlinghurst, N.S.W.
Aukotojų pavardes skelbsime 

lietuviškoje spaudoje.
Iš anksto tariame skautišką 

ačiū.
A. Plūkas, 

Vietininkas.
Kun'P. Butkus,

Dvasios Vadovas.
Protai, 

Skautų Tėvų Atstovai.
ŠI ATSIŠAUKIMĄ 

PAREMIAME:
ALB Krašto Valdybos vardu: 

J. Vaičaitis, Pirmininkas 
ir
V. Kazokas, švietimo Vadovas; 

ALB Sydnėjaus Apylinkės vardu:
S. Pačėsa, Pirmininkas;

“šviesos” Sambūrio vardu:
P. J. Kedys, Ragiono Vald. 
Pirmininkas;

Liet Atgim. Sąjūdžio vardu:
B. Daukus, Austr. Viet. Pir
mininkas;

Eisenhoweris - J.A.V. Prezidentas SLAPTI BANDYMAI
NEW YORKAS. — Lapkričio 5 

d. Jungtinių Amerikos Valstybių 
tauta išsirinko generolą Dwight 
Eisenhower! nauju savo krašto 
prezidentu. Demokratų kandi
datas Stevensonas rinkimus pra
laimėjo. Tai pirmas respublikonų 
partijos prezidentas per paskuti
niuosius dvidešimt metų Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Prezi
dentas Eisenhoweris išrinktas ket- 
veriems metams. Oficialiai savo 
pareigas jis pradės tik sekančių 
metų sausio 20 dieną. Kartu su 
prezidento rinkimais amerikiečiai 
išsirinko ir naują parlamentą bei 
senatą. Respublikonų partija ir 
čia laimėjo kad ir nedidele atstovų 
vietų persvara.

Generolo Eisenhowerio išrinki
mą į JAV prezidentus labai palan
kiai pasitiko viso pasaulio spauda, 
žinoma, išskyrus Sovietų Rusiją 
bei jos pavergtus kraštus. Ameri
kos Balsas pranešė, kad šiais rin
kimais amerikiečių tauta pasisakė 
visu 100% prieš Staliną.

Dar rinkiminėje kompanijoje

generolas Eisenhoweris buvo 
pasižadėjęs savo rinkikams išrin
kimo į prezidentus atveju asme
niškai nuvykti į Korėją ir patyri
nėti sąlygas, kaip būtų galima 
pasiekti Korėjoje taikos. Kai tik 
buvo paskelbtas jo išrinkimas, 
prezidentas Tru manas pasiūlė 
generolui savo asmeninį lėtuvą 
šiai misijai. Manoma, kad genero
las Eisenhoweris tikrai vyks į 
Korėjos frontą anai pažadėtai misi
jai.

Ryšium su generolo Eisenhowerio 
išrinkimu į JAV prezidentus, dau
gelio spėliojama, kokių permainų 
įvyks Jungtinių Amerikos valsty
bių gyvenime bei užsienio poli
tikoje. Tačiau neatrodo, kad įvyktų 
kokių ryškesnių permainų JAV 
užsienių politikoje, nes naujasis 
prezidentas laikosi tos nuomonės, 
kad geriausias taikos laidas yra 
nuolat stiprėjąs karinis JAV 
pajėgumas ir glaudus bendradar
biavimas su Europos bei kitų kon
tinentų valstybėmis.

SUSITARTA SUDANO 
KLAUSIMU

LONDONAS. — Po užtrukusių 
derybų Anglija susitarė su Egiptu 
dėl Sudano ateities. Anglija ir 
Egiptas valdė Sudaną bendrai nuo 
1899 m. Egiptas ligi šiol atkakliai 
reikalavo, kad Sudanas liktų vien 
Egipto karūnos priežiūroje, tuo

AUSTRALIJOS VAIDMUO 
IMPERIJOJE

NEW YORKAS. — Kalbėdamas 
į UNo Užsienio Santykių Tarybą, 
Australijos užsienių reikalų minis- 
teris R. G. Casey pareiškė, kad 
priklausymas Britų Imperijai ne
bereiškia, kad Australija tevaidina 
tik priklausomybės Anglijai rolę 
ir kad kievienas politinis veiksmas, 
kurio Anglija gali imtis, būtinai 
turi būti taikomas Australijoje, 
čia pat ministeris Casey pareiškė, 
kad, antra vertus, Australija imasi 
kurio nors savo politinio veiksmo 
tik po to, kai ji rūpestingai aps
varsto, ką Anglja ir kitos Imperi
jos valstybės galvoja ar daro.

AUSTRALUOS 
GELEŽINKELIAI IR KELIAI 

NEATITINKA 
SAUGUMO REIKALAVIMŲ 
SYDNĖJUS. — N.S.W. Geležin

kelių Planavimo direktorius L. J. 
Fitzpatrick neseniai pareiškė, kad 
stebint iš gynybos taško Australijos 
geležinkeliai yra “skandalingoje 
padėtyje”. Ryšium su tuo parei
škimu N.S.W. Autovežimių Pra
monės sekretorius L. Cahill pa
reiškė, kad Australijos transporto 
kelių sistema reikalui esant taip 
pat negalėtų patenkinti gyvybinių 
gynybos reikalavimų.

ATVYKSTA 1119 VOKIEČIŲ
BREMERHAVEN AS. — Perei

tą savaitę iš Bremerhaveno iš
plaukė švedų laivas Nelly, kuris 
gabena į Australiją 1119 vokiečių 
išeivių. Tai pirmoji vokiečių išei
vių grupė, vykstanti į Australiją 
pagal pasirašytą rugpiūčio mėn. 
tarp Vokietijos ir Australijos 
sutartį. 80% šių atvykstančių vo
kiečių yra įvairūs specialistai. 
Likusieji yra žemės ūkio darbi
ninkai ir namų ruošos darbininkai. 
Vokiečiai už savo kelionę susi
moka £10, o likusius kelionpinigius 
jiems sumoka Vokietijos ir Aus
tralijos vyriausybės.

Austr. Lietuvių Katalikų Drau
gijos vardu:

A. Ustjanauskas, Pirmininkas; 
Liet Dailin. Grupės “Aitvaras” 
vardu:

J. Bistrickas, Vyr. Aitvaras; 
Sporto Klubo “Kovas” vardu:

V. Daudaraą Pirmininkas.

NEW YORKAS. — Kaip teigia 
American Associated Press, esama 
pagrindo spręsti, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinė va
dovybė bandė vandenilio bombos 
sprogdinimą. Bandymas buvęs 
įvykdytas slaptai. Los Angeles 
“Examiner” paskelbė laišką as
mens, stebėjusio sprogdinimą, 
kuriame minimas asmuo aprašo 
savo įspūdžius. “Exaininerio” mok
slo skyriaus redaktorius sampro
tauja, kad su nieku nepalyginama 
milžiniška vanedenilio bombos jėga 
suliedino. į dujas ir dulkes visą 
pusės mylios pločio ir trijų myliij 
ilgio koralinę salą, kurioj įvyko 
tasai bandymas. Tačiau karinės 
amerikiečių vadovybės Honolulu 
saloje atstovai pareiškė, kad jie 
nieko nežino apie minimą vande- 

tarpu kai Anglija su tuo nenorėjo 
sutikti. Šiuo metu susitarta ta 
prasme, kad Sudanui bus suteiktas 
savarankiškumas ir apsisprendimo 
teisė. Sudanui suteikiama nauja 
konstitucija kuri įsigalioja lap
kričio 8 d. Po to Sudanas pats 
galės apsispręsti, ar jis nori 
jungtis prie Anglijos bei Egipto, 
ar savarankiškai gyventi neprik
lausomą gyvenimą. Sudaniečiai 
išsirinks savo parlamentą. Išspren
dus šį ilgai užtrukusį Sudano 
ginčą, žymiai pagerėja tarp Angli
jos ir Egipto santykiai.

nilio bombos bandymą Pacifiko 
vandenyne. Mokslininkai teigia, 
kad vandenilio bombos sprogdini
mo jėga gali būti 10 ar 100 kartų 
didesnė, kaip atominės bombos.

I KARŪNAVIMO IŠKILMES 
VAŽIUOS 37.000 AUSTRALŲ 
LONDONAS. — Kaip praneša 

A.A.P., į Anglijos karalienės Elz* 
bietos Il-sios karūnavimo iškilmes 
specialiai pasižiūrėti atvyks iš 
Australijos apie 37.000 australų.

LONDONAS. — Stipriai pasi
reiškus vietos čaibuvių Mau-Mau 
teroro veiksmams prieš baltuosius 
Kenya, Britų valdomos Rytų 
Afrikos kolonijos. gyvento
jus, Britų vyriausybė pa
siuntė į Kenią kariuomenės dali
nius. Atvykę kariuomenėm daliniai 
paskelbė ypatingą krašto būklę ir 
pradėjo plataus masto akciją prieš 
čiabuvius teroristus. Ligi šiol 
suimta apie 3600 afrikiečių, įtaria
mų dalyvaujančių Mau-Mau judė
jime. Prie Mau-Mau judėjimo 
prisideda ir kita, Kikuyu, čiabuvių 
giminė.

į^bcruui&i
Vokietija

VARGSTA JURGIS BRUVE- 
LAITIS. — Vienas svarbiausių 
Klaipėdos Krašto išvadavimo daly
vių, ilgametis Klaipėdos Šaulių 
Rinktinės vadas ir vienu laiku 
Klaipėdos Direktorijos pirminin
kas, Jurgis Bruvelaitis, jau 14-tus 
metus vargsta ypatingai sunkų 
tremtinio gyvenimą, šiuo metu 
jis yra pasaulio lietuvių visuo
menės užmirštas ir geriausiųjų 
draugų, kurių jis anais gerais lai
kais turėjo labai daug, apleistas. 
Jis gyvena Britų zonos Vokietijoje. 
Jo adresas: Jurgis Bruvelaitis, 
Wehnen, Post Offen, Oldenburg 
i.o., Germany.

REKOMENDUOJAMAS LIE
TUVIO RAŠYTOJO VEIKALAS. 
— Vienas žymiausių vokiečių 
žurnalų “Stimmcn der Zcit” at
spausdino gražų atsiliepimą apie 
Jurgio Jankaus apysaką “Velnio 
balą”, kuri pastaruoju metu yra 
išleista ir vokiečių kalboje. Žur
nalas šio lietuvio rašytojo apy
saką rekomenduoja vokiečių jau
nimui, kaip gerą, psichologiškai 
bei meniškai stiprų veikalą.

Kanada.
KURDINIMOSI PAŽANGA. — 

Montrealio lietuviai verslininkai 
vis labiau veržiasi į naujas ver
slo sritis. V. Bilevičius ir Lukas 
nusipirko River des Prairęs vie
tovėje sklypą ir įruošė kalakutų 
ūkį. šiuo metu juodu augina 1600 
kalakutų. Panašius kalakutų 
ūkius prie Iberville turi Macevičius 
ir Tutvinas. Kitas lietuvis įsiruošė 

> kiaunių ir kitų panašių žvėrelių 
ūkį. Pačiame Montrealyje keli 
lietuviai įrengė valyklas. Mon
trealyje dar yra visa eilė lietu

viškų krautuvių, užkandinių, kele
tas kontraktorių, pora stambių 
elektrikų, šerių apdirbimo įmonė, 
keletas biliardinių ir kitų verslo 
įmonių.

J u n g t. Amerikos 
Valstybes.

KULTŪRINGAI PAMINĖJO 
MŪSŲ PASTOGĖS PERSIOR- 
GANIZAVIMĄ. — Amerikos lie
tuvių katalikų dienraštis ‘‘Drau
gas” plačiai paminėjo Mūsų Pas
togės persiorganizavimą, pažymė
damas, kad dabartinė Mūsų Pas
togė savo turiniu teikia gražių 
vilčių spausdinto lietuviško žodžio 
mylėtojams.

LIETUVIO BANDYMAI BIO
LOGIJOJE. — Brooklyno St. 
Catherine ligoninės laborantas A. 
Gudaitis, vos prieš tris metus 
atvykęs į JAV, kartu su savo 
bendradarbiu M. Wachsteinu at
liko biologijos srityje eilę nau
dingų bandymų. Apie jį ir jo ben
dradarbį smulkiai aprašė du medi
cinos žurnalai: Clinical Pathology 
ir Bulletin of the New York 
Academy of Medicine.

Iš PROKURORO I BROKE
RIUS. — Buvęs Lietuvos Apelia
cinių Rūmų prokuroras dr. Dioni
zas Monstavičiuk, šiuo metu gyve
nąs Chicagoje, išlaikė Illinois 
valstybės real estate egzaminus ir 
gavo brokerio licenziją. D. Mon- 
stavičius ruošiasi atidaryti savo 
biurą, kuris pasitarnaus lietuviams 
nekilojamojo turto pirkimo-parda
vimo reikaluose.

Brazilija.
PERKELTAS TARNYBAI I 

JAV. — Stasys Vytautas Galavas- 
kaa, dirbąs Aerovias Brasil lėk-

Pranešimas
ALB Krašto Valdyba pagal ALB 

Statuto 24 ir 27 par. kviečia ALB 
Tarybos paprastojon sesijon Statu
to 23 par. numatytus atstovus, 
kuriais yra: ALB Krašto Valdy
bos nariai, Krašto Garbės Teismo 
ir Krašto Kontrolės Komisijos 
Pirmininkai, atstovai į Pasaulio 
Lietuvių Seimą, Apylinkių pirmi
ninkai, Seniūnijų seniūnai ir Apy
linkių susirinkimų rinkti atstovai. 
Negalint vykti pirmininkui arba 
seniūnui, jį atstovauja einąs pir
mininko arba seniūno pareigas.

Š. m. paraprastojon Sesijon visi 
minimi Krašto Tarybos nariai ren
kasi pirmam posėdžiui 1952 m. 
gruodžio 29 d. 14 vai., Adelaidėje, 
St. Francis Xavier Cathedral Hall, 
Wakefield St.

Mandatų Patikrinimo Komisija 
veiks nuo 13 vai. f

J . Vaičaitis, 
ALB Krašto V-bos Pirmininkas.

H . K m i t a s , 
ALB Krašto Valdybos Sekretorius.

Sydnėjus. — ALB Krašto 
Valdyba, vadovaudamosi Statuto 
nuostatais ir pateiktais Apylinkių 
Valdybų rinkimų rezultatais, pat
virtino savo šių metų protokolu 
Nr. 18, p. 3 tokio (dar nepilno) 
sąrašo ALB Tarybą:—

ALB Krašto Valdybos nariai —
I) J. Vaičaitis, 2) K. KemeŽys,
3) H. Kmitas, 4) M. BoguŠas,
5) ,V. Kazokas; 6) ALB Krašto
Garbės Teismo pirmininkas dr.
Jansonas, 7) ALB Krašto Kon
trolės Komisijos pirmininkas S. 
Grina; Pasaulio Lietuvių Seimo 
nariai — 8) P. V. Raulinaitis, 9) 
J. Kalvaitis, 10) J. Vaičaitis;
II) Adelaidės Apylinkės pirmi
ninkas J. Lopšys; Adelaidės Apy
linkės rinkti nariai — 12) P. An
driušis, 18) A. Rakštelė, 14) J. 
Pyragius, 15) L. Garbaliauskas, 
16) A. Maželis, 17) J. Gučius, 
18) V. Linkevičius, 19) P. Kalvai- 
tienė, 20) A. šerelis, 21) C. Za- 
moiskis, 22) V. čepliauskas, 23) 
kun. dr. P. Jatulis, 24) V. žal- 
kauskas; 25) Beechwortho Apy
linkės pirmininkas V. Bijoika; 26) 
Bonegillos Apylinkės pirmininkas 
A. Danta; 27) Brisbanės Apylinkės 
pirmininka8«.S. Rentas; 28) Can- 
berros Apylinkės pirmininkas V. 
Ceičys; 29) Geelongo Apylinkės 
Valdybos pirmininkas V. Raginis; 
Geelongo Apylinkės rinkti nariai
— 30) kun. J. Kungys, 31) A. Gri
gaitis, 32) J. Normantas; 33) Hu
berto Apylinkės pirmininkas J. 
Motiejūnus, 34) Hobarto Apylin
kės rinktas narys V. Kučiauskas; 
35) Launcestono pirmininkas J. 
Krutulis; 36) Sale Apylinkės pir
mininkas V. žižy«, 37) Sale Apy
linkės rinktas narys V. žemaitis; 
18) Coonia Seniūnijos seniūnas S. 
Kvedaras; 39) Wagga Wagga 
Seniūnijos seniūnas V. Rimais; 40) 
Pertho Apylinkės pirmininkas Z. 
Sidaravičius; 41) Melbourne Apy
linkės pirmininkas P. Baltutis, 
Melbourne Apylinkės rinkti nariai
— 42) I. Alekna, 43) J. Valys, 
44) A. Krausas, 45) I. Kaunas, 
46) J. Makulis, 47) L. Barkus, 
48) kun. P. Vaseris, 49) J. Liutkutė, 
50) A. Žilinskas, 51) S. Balčiūnas, 
52) B. Zumeris, 53) J. Kalpokas; 
54) Sydnėjaus Apylinkės pirminin
kas S. Pačėsa, Sydnėjaus Apylin
kės rinkti nariai — 55). J. Kala* 
kauskas, 56) H. Šalkauskas, 57) 
J. Žukauskas, 58) P. Pilka, 59) V. 
Saudargas, 60> J. Bistrickas, 61) 
P. J. Kedys, 62) V. Simniškis, 68) 
O. Šalkauskienė, 64) P. Protas, 65) 
R. Saudargienė, 66) M. Petronis, 
67) J. Miknius, 68) J. Rugelis ir 
69) V. Mickevičius.

tuvų kompanijoje, neseniai pas
kirtas vedėjo pareigoms Floridoje, 
miami. Jis jau persikėlė ir pradėjo 
savo darbą. Jo tėvai ir brolis pasi
liko gyventi Rio de Janeiro mieste.

MIRĖ POLICIJOS BŪSTI
NĖJE. — 48 metų amžiaus Pranas 
Kausakys buvo rastas sužeistas 
gatvėje. Policija nuvežė jį į polici
jos būstinę, kur sužeistasis netru
kus mirė neatgavęs sąmonės. Kitų 
dokumentų tarpe pas jį buvo rasta 
banko knygutė su 5.148 eruzeirų 
įrašu.

98 METŲ DIEVDIRBIS.— Sau 
Paulo mieste pas savo dukterį gy
vena dievdirbis Adomas Trumpis, 
kuris nepaisant savo žilos senatvės 
yra dar stiprus ir toliau dirba. 
Savo darbus jis pardavinėja bra
zilų bažnyčioms bei vienuolynams. 
Jo pagaminti drožiniai yra geros 
meninės vertės.

Kolumbija.
LIETUVIAI BĖGA Į MIE- 

STUS. — Dėl padidėjusių Kolum
bijoje neramumų, ypačiai An- 
tiexjuioje, kai kurie lietuviai, gy
veną nuošaliai provincijoje, likvi
duoja savo biznius ir keliasi į 
didesnius miestus. Jie bijo, kad 
kurią dieną gaujos nepradėtų 
žudyti “misterius”, kaip kad čia su 
pagieža mėgstamu pravardžiuoti. 
Keletas tokių pabėgėlių jau at
sirado Mcdeline.

GERAI VEIKIA GARLAUSKO 
ĮMONĖ. — Jau antri metai 
Bogotoje veikia maisto produktų 
apdirbimo įmonė “Mignon”. Jai 
vadovauja L. Garlauskas. Krau
tuvė aptarnauja kas kartas vis 
didesnes rinkas. Gudausko įmonė 
be pudingo, garstyčių ir pamidorų 
sunkos pradėjo gaminti majonezą, 
kuris savo kokybe praneša net 
amerikoniškąjį.

LIETUVIŠKAS BAZARAS 
MEDELINE. — Jau tradicija yra 
virtęs ruošimas metinio lietuviško 
“bazaro" Medeline. šįmet rug
piūčio 31 d. įvyko didžiausias tokių 
bazarų. Kun. Tamašiūno dėka, 
pasisekė gauti iš įvairių firmų 
dovanai prekių, kurios patraukliai 
puošė “bazaro” stalus, šiuo lietu
višku parengimu labai domėjosi 
ir patenkinti liko gausiai lankęsis 
kolumbečiai. Gauta per 1000 pesų 
pelno, kuris bus panaudotas kul
tūriniams vietos lietuvių reika
lams.

1
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Mūsų tautiečių tarpe labai pla
čiai yra pasklidusi nuomonė, kad 
mirusiojo asmens be testamento 
paliktas turtas atitenka valdžios 
įstaigoms. Tokia nuomonė, tačiau, 
visiškai neturi jokio pagrindo ir 
yra perdėm klaidinanti. Visose 
Australijos valstijose veikia labai 
aiškūs paveldėjimo įstatymai, kurie 
įgalina likusius mirusiojo šeimos 
narius ar gimines jo paliktą turtą 
paveldėti tuo atveju, jei mirusis 
nepaliko testamento. Australijoj 
veikianti paveldėjimo teisė savo 
esme nieku nesiskiria ir nuo Lie
tuvoj veikusios paveldėjimo teisės. 
Gi šalia paveldėjimo teisės veikia 
ir testamentų teisė. Turto įgijimas 
testamento keliu turi tą prana
šumą, kad šiuo atveju turtas įgy
jamas kur kas paprasčiau ir ma
žesnėmis išlaidomis, tuo tarpu kai 
be :testamento mirusiojo įpėdiniai 
susiduria su sunkesne turto pavel
dėjimo procedūra, kurios forma
lumų narpliojimui tenka nemažai 
sumokėti advokatui’— solicitOriui. 
Australijos teisės paraštėse yra 
užtinkamas populiarus suritmuotas 
posakis: “He who dies without a 
will, leaves a larger lawyer’s bill” 
(Kas miršta-be testamento, tas 
palieka didesnę advokato sąs
kaitą);

šiame ir kitose artimiausiose 
Mūsų Pastogės numeriuose pateik
siu reikalingiausias žinias apie 
Australijoje veikiančią paveldė
jimo teisę, po to ir apie testa
mentų teisę. Informuodamas apie 
šiuodu klausimu, turėsiu galvoj 
visas valstijas, kad visi tautiečiai, 
kokioje valstijoje begyvendami,

NENAUDINGAS BALTIJAI CHURCHILLIS
Daugelis, mūs labai klaidingai 

galvoja, manydamas, kad dabar
tinis Anglijos ministeris pirminin
kas W. Churchills, buvo ir yra 
.uolus Baltijos kraštų gynėjau at
seit, draugingas Baltijos intere- 
.sąms. Tai gana klaidinga nuo
monė, neparemta jokiais faktais, o 
vįen tik, šiaip sau,. paviršutinių 
vėjų, iš kažkur atpūsta. . Faktai 
kitką teigia. Churchillis šiuo metu 
jau išleido penkis savo politinių at
siminimų tomus, kurie paliečia 
visas, Antrojo Pasaulinio Karo 
problemas, to karo išvakares, jo 
eigą ir rezultatus. Ne visur tuose 
penkiuose tomuose Churchillis yra 
atviras ir nuoširdus savo paties 
klaidose. Po to, kai visi to karo 
įvykiai jau yra praėję ir rezultatai 
pernelyg aiškiai visiems bado 
akis, panašūs atsiminimai kur kas 
lengviau yra rašyti, jau turint dė
kingos progos vynioti įvykius savo 
asmens prestižo nauejai. Tačiau 
Churchillis, lygiai kąįp ir Ruzvel
tas,, prijaukė tiek daug likiminių 
klaidų, kad rezultatų faktai nebe
leidžia ir jam visur užlopyti su- 
kįurūsių politinių pirštinaičių. -

Antroj o. Pasauįino Karo išvaka
rėmis, . 1939 metų vasarą, W. 
Churęhillis labai atkakliai įkalbi
nėjo ano meto britų ministerį pir
mininką. Chamberlainą susitarti su 
Sovietais, kurie reikalavo koncesi
jos apsaugoti Baltijos valstybių 
neutralumą. Churchillis anuomet 
nuoširdžiai galvojo ir tikėjo, kad 
Sovietai tai siekė vien tik sume
timais, kad apsaugotų Baltijos 
valstybes nuo hitlerinės Vokietijos 

. smurto. Ir ne vien tik ChamberJ 
lainui apie tai šnekėjo Churchillis. 
Sovietams palankiai dėl Baltijos 
kraštų jis advokatavo ir “The New 
York Herald Tribune” bei . kitų 
didžiųjų pasaulio laikraščių skil
tyse. Galima įsivaizduoti, kaip 
pasijuto W. Churchillis, kai tų 
metų rugpjūčio 24 dienos rytą 
jam, dar pižamuotam ir lovoj be- 
silepinančiam, nuolankūs tarnai 
pranešė nelauktą žinią apie tai, 
kad Maskvoje lyg iš žemės išniro 
Ribbentropas ir pasirašė su Molo
tovu draugystės sutartį.

Kai 1941 m. birželio 22 d. Hit
leris staigiai • nutraukė 22 menesiu 
trukusią draugystę ir atidengė į 
Sovietus- karo ■ ugnį, Goeringo 
b.ombų . užvaikytas Londono palo-.

fef Po METIMAI f
"T?. lfrxryMAi$

PAVELDĖJIMAI IR TESTAMENTAI
turėtų lygiai tos pačios naudos.

Prieš kalbant paveldėjimų ir 
testamentų klausimu, naudinga 
susipažinti su keliomis žiniomis 
apie turtą — nuosavybę aplamai.

Nuo seniausių laikų pagal anglų 
teisę nuosavybė-turtas yra klasi
fikuojamas į dvi grupes: real 
property t.y. nekilojamas tur
tas ir personal property, 
t.y. kilojamas turtas. Nekilojamą 
turtą sudaro žemė, namai ir daik
tai, kurie pastoviai yra sujungti 
su žeme, sakysime, medžiai ir 
pan. Nekilojamą turtą sudaro įvai
rios prekės, daiktai ir'visi dalykai,' 
kurie gali būti kilojami.

Labai griežtai laikantis anglų, 
o tuo pačiu ir Australijos, teisės 
nuostatų, žemė negali būti objektu 
visiškos nuosavybės, kaip tai gali 
būti kilojamoji nuosavybė. Teore
tiškai kalbant, visa žemė Australi
joje yra Karūnos nuosarybė, 
gi tos Karūnos pavaldinys tik 
“valdo’ savo žemę kaip Karūnos 
“nuomininkas”, šis principas yra 
pasilikęs iš senosios Anglijos 
feodalinės sistemos. Tačiau tai 
tėra tik senų laikų žemės nuo
savybės supratimas, kuris’praktiš
kai neturi jokios vertės ir mūsąja 
prasme žemės nuosavybės interesų 
nepažeidžia.

Aukščiausias žemės nuosavybės 
laipsnis yra žemės valdymas pagal 
nuosavybės teisę, vadinamą f e e 
š i m p 1 ė . Tokio titulo nuosavy
bės savininkas praktiškai turi neri
botą nuosavybės teisę: jis gali ne 
tik naudotis savo turtu kaip patin
kamas, bet ir perleisti tą savo 
turtą kam kitam bet kuriuo metu

ar paskirti jį kam nors savo tes
tamentu.

Senaisiais laikais Anglijos teisė 
nežinojo turto įgijimo pagal tes
tamentą. Mirusiojo turtas tegalė
davo būti tik paveldėjamas, pas
kirstant jį tarp mirusiojo įpėdinių. 
Vėliau atsirado ir turto įgijimas 
pagal testamentus, pirmiausia — 
klojamo, o vėliau — ir nekilojamo 
turto. Tuo metu, kai pradėjo gy
vuoti Australijos koloniją, Angli
joje jau veikė abiejų rūsių turto 
įgijimas pagal testamentus, tad 
Australijos teisė nuo pat savo 
gyvavimo pradžios legalizuoja tur
to įgijimą tiek paveldėjimo keliu, 
tiek testamentų paskirstymo būdu. 
Paveldėjimu ar testamentu įgyja
mas tiek kilojamas, tiek nekiloja
mas turtas.

Teisinė turto padėtis, kai asmuo 
miršta nepalikdamas teisėto tes
tamento, yra vadinama intes
tacy. šiuo atveju turtas yra 
paveldėjamas likusių jo šeimos 
narių ar kitų įpėdinių.

Testamentas Australijęs teisėje, 
o taip pat ir populiarioje žmonių 
kalboje ’ yra vadinamas w i Fl. 
Vartojamas ir žodis t e š ta - 
m e n t, tačiau jis yra vartojamas 
tuo atveju, kai testamentiniu būdu 
yra aptariamas kilojamas turtas. 
Tad formalus testamentas visumet 
pradėdamas šiais žodžiais: “This 
is the last will and testament of 
me .' . -

Sekančiame. Mūsų Pastogės nu
meryje susipažinsime su paveldė
jimo intestacy teisės nuosta
tais.

J. Žukauskas.-

cių skiepuose, Churchillis, tuo metu 
jau ministeris pirmininkas, pri
puolęs pre mikrofono pasakė tokią 
kalbą:

“Mes turime tik vieną siekimą 
ir tik vieną nieku nepakeičiamą 
tikslą. Mes nusprendėm sunai
kinti Hitlerį ir kiekvieną nacių 
režimo pėdsaką. Nuo šio tikslo 
mus niekas nenukreips. Mes 
niekumet nešnekėsime, mes nie- 
kumet nesitarsime su Hitleriu 
ar su betkuo iš jo gaujos . . . 
Betkoks žmogus ar betkuri vaF- 
stybė, kuri kovoja prieš nacių 
viešpatiją, susilauks mūsų pa
galbos. Betkuris žmogus ar 
betkuri valstybė, kuri žygiuoja 
kartu su Hitleriu, yra mūsų 
priešas . . . Iš to išeina, kad 
mes turime teikti visokeriopą, 
kokią tik galime, pagalbą Rusi
jai ir Rusijos tautai. Mes turime 
šauktis į visus savo draugus bei 
sąjungininkus visuose pasaulio 
kraštuose pasirinkti šią kryptį 
ir eiti tuo keliu, kaip mes tai 
darysime, ištikimai ir tvirtai 
ligi galo”.
I šį fanatišką Churchillio 

šauksmą tuoj pasiskubino atsiliep
ti su tuo pačiu fanatišku entu
ziazmu Ruzveltas, ir Londono- 
Vašingtono-Maskvos triratis pra
dėjo suktis.

Būdinga tai, kad pirmosiomis 
Trijų draugystės dienomis ir jau 
pasirašius Atlanto Chartą, Ruz
veltas nesileido Maskvos prikalbi
namas, kad pripažintų Sovietų 
Rusijos užimtuosius kraštus, So
vietų sienomis. Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė tuo metu 
nesiėmė spręsti jokių sienų pakei
timų, įvykusių po 1939 metų įvy
kių ir teigė, kad tai būtų buvę 
priešinga Atlanto Chartos princi
pams. Savo raštų III-me tome 
Churchillis' mini savo laišką Ede
nui, kuriam jis rašė, esą, su to
kiais klausimais nesą galimybės ir 
prisiartint prie Ruzvelto. Pasi
keitė vėliau ir Ruzveltas. Tik 
kažin, ar no pasitarnavo ir čia 
Churchillis. Jau 1942 m. kovo mė
nesį Churchillis prašė Ruzveltą, 
kad tasai duotų jam laisvas ran
kas derybose su Maskva dėl Sta
lino teritorinių reikalavimų. Savo 
raštų IV-tame tome Churchillis 
apie tai taip rašo:

: “Didėją karo sunkumai veieia 

1939 m. spalio 5 d. Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijos val
stybės sekretorius Weizsaeckeris 
jurašė savo ministerijai tokio turi
nio pranešimą — pro memoria:— 

“šį vakarą atėjo pas mane 
Lietuvos ministeris, kad; kaip 
buvo laukiama, pasiteirautų 
apie Vokietijos pretenzijas į 
žemės juostą Pietų Vakarų Lie
tuvoje. Ponas Škirpa įeidamas 
atrodė draugiškesnis, nei galima 
buvo laukti. Kadangi ministeris 
Zechlen (Vokietijos ministeris 
Lietuvoje) tuo metu jau buvo 
perdavęs informaciją Kaune, 
man nebebuvo reikalo aiškinti

" pono Škirpos pastatytų klau
simų. Aš apsiribojau trumpai 
paminėdamas šios dienos, in
strukcijas, telegrafuotas ponui 
Zechlin. - Kadangi ponas Škirpa 
^reiškė man sayo vyriausybės 
pasitenkinimą dėt atsisakymo 
nuo mūsų pretenzijos, tai aš 
pabrėžiau, kad pranešimas apie 
mūsų .reikalavimą ‘‘šiuo mo-

, mentu. nėra skubus”., f Pastebė
tina, kad ponas Škirpa žinojo ir 
tiksliai nužymėjo atsitiktinai 
patiestame prieš mus Lenkijos 
žemėlapyje sieną,, mūsų sutartą 

.. slaptu protokolu <su rusais).
Tada ministeris davė man 

daugiau.informacijų, kad rusai 
. mano sudaryti su Lietuva pa
galbos paktą, o taip pat gauti 
sutikimą-rusų „kariniams, dali
niams " įvesti, tuo pačiu metu 
principe sutikdami . Vilnių ir jo 
sritis prijungti prie, Lietuvos. 

.... .Ponas Škirpa paklausė manęs, 
ar aš neturiu kokių .minčių ar 

. sugestijų kalbamų, klausimu.
Pareiškiau, kad nesu informuo
tas ir pridėjau, kad ryšium su 
mūsų derybomis Maskvoje vo
kiečių interesai neina toliau 
rusų-vokiečių linijos rytuose, 
žinomos ponui Škirpai.

Baigdamas ministers prašė 
duoti galimų sugestijų. Ponas 
Urbšys Kaune dar bus šiandien 
ir rytoj; jis pats — Škirpa 
esąs Reicho- užsienių ministerio 
dispozicijoje bet kuriuo laiku.

Weizsaeckeris.'
Iš šio dokumento, lygiai kaip ir 

jau anksčiau mūsų skaitytojams 
pateiktų, aiškiai matome, kad 
.Lietuvos vyriausybė jau 1939\ m. 
spalio mėnesio pradžioje žinojo 
ape Vokietijos-Soyietu Rusijos 
susitarimą dėl Lietuvos pasidali
nimo. Iš šio dokumento matome,; 
kad tuometinis Lietuvos pasiun
tinys Vokietijai pik. Škirpa, Lietu
vos vyriausybės pavestas ar pats 
savo iniciatyva, bandė išsiaiškinti 
Vokietijos vyriausybės nuomones

mane pagalvoti, jog Atlanto 
Chartos principai neturėtų būti 
taip aiškinami, kad jie atimtų 
Rusjai teises į tas sienas, kurias 
ji buvo užėmusi, kai ją puolė 
Vokietija”.

Ar begali būti aiškesnio įrodymo, 
kad jau tuo metu, t.y. 1942 m. kovo 
mėnesį, Churchillis neabejotinai 
buvo pasišovęs išbraukti Maskvos 
naudai Baltijos valstybes iš žemė
lapio. Savo raštų Il-me tome 
Churchillis taip prisipažįsta: “Mes 
patvirtinome Atlanto Chartos 
principus su pastaba, kad Rusijos 
prisidėjimas prie jų yra pagrįstas 
1941 m. birželio mėnesio 22 dienos 
sienomis”.

Teherano konferencijoje apie 
Baltijos kraštus Churchilliui jau 
nebereikėjo kalbėti. Klausimas jau 
seniau buvo išspręstas. Teherane 
Churchillis ėjo jau kur kas toliau, 
dar kartą pablogindamas Baltijos 
kraštų likiminį klausimą, kai jis 
pritarė Stalino reikalavimui pris
kirti Sovietams Karaliaučių.

Pataikavo toliau Sovietams 
Churchillis ir paskutinėje Pots
damo konferencijoje, čia jam su 
Stalinu besimeilikaujant, Anglijoje 
įvyko nauji parlamento rinkimai, 
kuriuos Churchillio partija pralai
mėjo. I Potsdamą toliau derybų 
vesti atvyko darbiečių partijos at
stovas Bevinas, kuris nuo pat pir
mos dienos Stalino atžvilgiu užėmė 
rezervuotą lakyseną. Anuometinė 
darbiečio Bevino šalta laikysena 
Stalino atžvilgiu Potsdamo konfer
encijoje 1945 m. kaip tik ir iššaukė 
pirmuosius nedrąsius spėliojimus^ 
kad Sovietų ir Anglosaksų santy
kiuose ne vien tik besąlyginė 
draugystė glūdi. Ir kaip keista, 
kad sekančių kelių metų būvyje 
tikrąsias Sovietų kortas pradėjo 
atidangstyti ne kapitalistiniam 
pasauliui atstovaująs Churchillis, 

■ bet darbininkų ir socializmo atsto
tas Bevinas. Ir dar keisčiau, kad 
tas pats Churchillis besiverždamas 
:vėl į Anglijos valdžią, rinkiminėje 
kqvoje prieš, pavargusius dar- 
bečius, kaip stipriausią ginklą, 
.naudojo teigimą, kad darbiečiai 
bevaldydami pokario Angliją, su
gadino santykius su Sovietų Rusi
ja ir stumia. Angliją į naujo karo 
pavojų.“ Kompromisams ir savo 
patogumams' panūdusi Anglijo*

Nepersenąi kukliame Argenti
nos lietuvių laikraštyje; “Laikas”’ 
buvo atspausdintas ats. generolo 
Grigaliūno- -Glovackio . , straipsnis 
“Trys .-Jonai”, kuriame autorius be 
kita ko rašė apie. tai, kad 1919 m. 
kovo mėnesio ^pradžioje tuometinis 
Kauno, karo komendanto- padėjėjas 
karininkas. Škirpa, norėjo, areštuoti 
jį, generolą . Grigaliūną-Glovackį, 
anuo metu buvusį 2-jo p. pulko 
vadą. Taį atlikti karininkui Škir
pai pavedęs anuometinis ministeris 
pirmininkas Mykolas Šleževičius.

Grigaliūno - Glovackio “Trys 
Jonai” neliko nepastebėti šiuo metu 
tremtyje gyvenančio ' pulkininko 
Škirpos, kuris paskutiniaisiais Lie
tuvos gyvavimo metais buvo Lie
tuvos įgaliotas ministeris Vokieti
joje. Netrtikas tame pačiame 
“Laike” pasirodė pulkininko Škir
pos atsakymas-Iaiškas generolui 
Grigaliūnūi-Glovackiui, kurį dėl 
savo įdomumo čia savo skaityto
jams pateikiame. Priminęs Griga- 
liūno-Glovačkio primetamus kalti
nimus apie tai, kad jis, Škirpa, 
norėjęs suimti Glovačkį ir veikęs 
pagal M. Sleževičiaus paliepimą, 
savo laiške pik. Škirpa toliau taip

tauta > patikėjo Churchillio žod- 
žiama-ir nusisuko mid darbibČių, 
vildamosi- ramaus' gyvenimo ’ kitų 
kraštų -vargo ^ąskaiton -už \ Chur- 
chillio pečiui • 5-■'' ’• - ~

'Z J * ndįe i k-i:s#..

(Žiūr. 177, 178; 179, 180 ir 184 
Mūsų Pastogės numerius)

dėl gresiančio Lietuvai pavojaus 
ir atsargiu būdu pasiteirauti, ar 
Vokietija nepateiks Lietuvos 
vyriausybei kokių nors specialių 
pasiūlymų ar planų, kurie galėtų 
kiek palengvinti apsiūkusias Lietu
vos perspektyvas. , Tačiau Vokieti
jos vyriausybė pasiliko prie savo 
santurumo ir ištikimybės neseniai 
pasirašytam susitarimui su Sovie
tais ir nesiryžo Lietuvos atžvilgiu 
imtis bet kurio savarankiškesnio 
žingsnio, kas galėtų pažeisti Molo- 
tovo-Ribbentropo susitarimą.

-Sovietų Rusijos vyriausybė tuo 
tarpu skubėjo praktikinį pasirašy
tos sutarties vykdymą, tarytum 
būgštaudama, kad Vokietija ką 
nors nesugalvotų, kas galėtų pa
kenkti sovietiniams planams. 
Spalio 8 d., t.y. po. trijų denų nuo 
pik. Škirpos apsilankymo pas 
Weižsaeckerį, Sovietų . Rusijos 
liaudies 'komisarų tarybos pirmi
ninkas V. Molotovas slaptu savo 
raštu Vokietijos ambasadoriui 
Maskvoje grafui Schulenburgui 
pranešė

Pone Ambasadoriau,
Turiu garbę, patvirtinti, kad 

ryšium su slaptų papildomu 
protokolu, Lietuvos , reikalu 
pasirašytu tarp. STR8 ir Vokie- 

, tijos 1939 m. rugsėjo 29' d. (28 
d'.), tarp mūšų esama šio. susi
pratimo :

L Protokole paminėta ii' prie 
protokolo pridėtame žemėlapyje 

' pažymėta Lietuvos teritorija 
nebus Raudonosios Armijos 
okupuota tuo atveju, kai ji 
įžygiuos į.Lietuvą;.

2. Paliekama Vokietijai nus
tatyti datą, kad ji'įvykdys susi
tarimą dėl aukščiau paminėtos 
Lietuvos teritorijos perleidimo' 
Vokietijai.

Prašau priimti, Pone Ambasa
doriau, mano aukščiausios pa
garbos pareiškimą —

V. Molotov.
Šiame Molotovo rašte minima 

“Lietuvos, teritorija5” turėjo apimti 
jau pereitą kartą minėtą mažą 
Pietų-Vakarų Lietuvos. teritorijos 
juostą, kuri pagal Molotovo-Rib- 
bentropo rugsėjo 28 d. susitarimą 
turėjo būti perleista Vokietijai 
sienų išlyginimo labui. Kaip yėliau 
iš kitų dokumentų pamatysime, 
Sovietams pagaliau atiteko ir „ši 
paskutinė Lietuvos dalelė.

Iš turimų dokumentų šaltinių 
nėra visiškai aišku, kokia Lietuvos 
teritorijos dalis buvo susitarta per
leisti Vok-etijai. Aišku tai, kad 
Vokietijai turėjo atitekti tam 
tikra Suvalkijos dalis anapus 

Spalvingos iliustracijos
rašo:

“Ir. yięnas ir kitas tvirtinimai 
neatitinka, tikrenybei ir yra praei
ties faktų iškraipymai. Pirma, man 
tada buvo pavesta suimti ne Gri
galiūną GĮovackį, bet Aukštolaitį. 
Antra, šį pavedimą . man buvo 
davęs, ne M. Sleževičius, bet karin. 
M. Velykis, ano meto Kr. Aps. 
Ministeris, kuriam Kauno Karo 
Komendantūra buvo subordinuota.

Aukštolaitį buvo įsakyta suimti 
už. mėginimą surengti ginkluotą 
pučą tikslu pagrobti krašto valdžią 
ir įvesti politinę diktatūrą. Jis 
neperseniai prieš tai buvo paša
lintas iš savanorių bataliono, ku
ris formavosi Žemaitijoje, o atvy
kęs į Kauną ėmėsi konspiracijos 
karininkų tarpe ir buvo užmezgęs 
ryšius su 2 pešt.’ pulko daliniais, 
kurie formavosi Panemunėje. Bę to, 
Aukštolaitis jau 1918 m. pabai
goje Vilniuje, kada įvyko prof. 
Voldemaro vyriausybės krizė, buvo 
išryškėjęs kaip avantiūristas: tada 
j s buvo išsišokęs pasidaryti nepra
šytoji! Karo Vadu, taigi irgi dik
tatorium, tik buvo lietuvių kari
ninkų iššvilptas iš susirinkimo, kur 
jis bandė pats save diktatorium 
paskelbti.

Faktas apie nuginklavimą Kau
no Karo komendantūros sargybos, 
apie kurį Gr-Glovackis sumini lyg 
tuo pasigirdamas, kad tai padarė 
jo pulko raitų, žvalgų.’.būrys,' yra 
vertasį ■jją.- pa&ididživimo,' .bet tik 
gilaus-, apgailestavimo kaip atsitiki

Nemuno. Ne visiškai aišku it* tai, 
kodėl’Vokietija, Sovietų vyriausy
bės kelis kartus raginta, tos jai 
pagal susitarimą priklausančios 
Lietuvos teritorijos dalies nepe
rėmė ir tada, kai Raudonoji Armi
ja po 1940 m. birželio 15 d. įžy
giavo į Lietuvą ir faktiškai ją 
okupavo. Dokumentų virtinė šiuo 
klausimu kuriam laikui nutrūksta, 
šios Lietuvos teritorijos dalies klau
simas dokumentų š,viešo je vėl 
iškyla 1940 m. liepos 13 d., vadi
nasi, po to, kai Sovietų Rusija jau 
buvo okupavusi Lietuvą. Tą dieną 
Vokietijos ambasadorius Maskvoje 
grafas Schulenburgas pranešė savo 
mnisterijai, kad Molotovas jam 
pareiškęs, kad “esamomis aplinky
bėmis šios teritorijos juostos per
leidimas būtų Sovietų vyriausybei 
nepaprastai- nepatogus ir. sunkus; 
dėl to Stalinas ir jis pats rimta! 
prašo Vokietijos vyriausybę aps
varstyti, ar ji, turėdama galvoji 
nepaprastai draugiškus santykius 
tarp Vokietijos ir Sovietų Rusijos, 
nerastų būdo, kuris pastoviai pa
liktų kalbamą teritorijos juostą 
Lietuvai”.

Gavęs iš grafo Schųlenbųrgo 
tokį pranešimą, Ribbentropas pra
nešė savo ambasadoriui, kad Vo
kietijos vyriausybė yra pasiruošusi 
patenkinti šį Sovietų prašymą Vo
kietijos nenaudai ir nori žinoti, ką 
Sovietai už tai Vokietijai duos. .

Sovietų vyriausybė pasiūlė 
3.860.000 aukso dolerių. Vokietija 
su.Šia kaina nesutiko ir derybos, 
dar prisidėjus kai kuriems neai
škumams dėl laisvosios .Klaipėdos 
uosto.zonos, kiek nusitęsė, kol pa
galiau lapkričio 15 d. Reicho 
vyriausybės įgaliotas šiam reikalui 
grafas Schulenburgas pasirašė 
Maskvoje su. Molotovu sutartį, 
pagal kurią Vokietija atsisakė So
vietų Rusijos naudai nuo “Lietu
vos teritorijos juostos”, minimos 
1939 m. rugsėjo 28 d. slaptame 
protgkole ir atžymėtos žemėlapyje 
pridėtame prie to protokolo. Už 
tai Sovietų vyriausybė pasižadėjo 
kompensuoti Vokietiją, sumokė
dama jai už tą teritoriją 7.500.000 
aukso dolerių arba 31.500.000 
reichsmarkių.
.. Tokiu tad būdu šiuo trečiuoju 
susitarimu su Sovietų Rusija Vo
kietija galutinai formaliai perleido 
Sovietų malonei visą Lietuvos teri
toriją. X

Redakcijos p a sta
bą. — Kitame Mūsų Pas
togės numeryje bus patei? 
kia’mi labai įdomūs dokumen
tai, liečią Lietuvos ' okupa
vimo eigą.

mas,-darąs mums, buv. Lietuvės 
Kariuomenės kūrėjams —■ sava
noriams, gėdą, kad tokiam įvykiui 
mūsų jaunoje kariuomenėje iš viso 
galėjo susirasti vietos. • 'u •*.

-Kalbama sargyba, priešakyje--su 
karin. - Bagdanavičium; buvo mano 
pastatyta prie namo Duonelaičio 
gatvėje, • kur-buvo 2 pėst. pulko 
ūkvedžio Aronsono. butas. Mat, 
buvo žinių, kad Aukštolaitis galėję 
būti apsistojęs pas Aronsoną arba 
pas jį užeiti. Deja, kratos Aronso
no bute nebuvo padaryta, pasi
tikint buto šeimininko, kaip kari
ninko, žodžiui, • jog j ieškomoj o 
asmens, Aukštolaičio,- ten nėra. ’

Bet Aronsonas sumelavo. Fak- 
tinai gi pas jį buvo tuo metu 
pasislėpęs ne tik Aukštolaitis, bet 
kartu, su juo buvo Aronsono bute 
ir Gr.-Glovackis. Nežiūrint, kad 
šiam pastarajam joks .pavojus būti 
suimtam negrėsė ir aš, kada kal
bėjaus su Aronsonu, ąpie Gn-Glo- 
vackį vsai nesiteiravau, jis vistik, 
pasinaudodamas ta padėtimi, iš
šaukė iš Panemunės 2 pėst. pulko 
raitų žvalgų būrį. Kada Karo Ko
mendantūros sargyba jau .buvo 
nuginkluota ir Gr.-Glovackis su 
Aukštolaičiu pasirodė kieme, karim 
Bagdanavičius bandė kreiptis į Gr.- 
Glovacki, kaip 2 pėst. pulko -vadą, 
paprašydamas sudrausti raitelius 
ir suteikti paramos .įvykdyti karo 
vyresnybėj įsakymą suimti Auk
štolaitį. ..Vieton .atsakymo' ar ko- 

’’ (Nukelta į 4-tą psl:) '
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FUGITIVES FROM COMMUNISM
. Nearly five million people have 

fled from Communism since • the 
end of World War II.

This is a conservative estimate.
If those who fled earlier, be

tween 1917 and 1939, were in
cluded, the number of refugees 
would stand at seven or eight mil
lion, twice the total population of 
a country like Denmark.

At least a quarter of a million 
of those who fled since the end 
of the last war are Russians who 
were captured by the Germans and 
refused to return home when hos- 

. tilities ended. A smaller group 
consists of thousands of Russians 
who managed to escape during the 
occupation, -most of them from 
Soviet troop units stationed in 
east Germany and Austria. The 
figure includes two million north 
Koreans who fled from communist 
rule.pridr to the beginning of the 
war in Korea in 1950; it includes 
almost two million Germans who 
moved out of Soviet-occupied Sec
tions of Gennany. since the end of 
the war; it includes more than a 
hundred thousand Poles, who were 
part of General A'hders’ army 
and others, who have left Poland 
seeking political refuge. Number
ing around a hundred thousand, 
also, are former citizens of other 
Soviet dominated countries of 
eastern Europe, Czechs, Ruma
nians, Hungarians, Bulgarians, and 
Albanians. Another hundred thou
sand refused to return to the Bal
tic states after the Soviet seizure 

; of their countries. Lastly, the 
figure takes into account other 
refugees from communism who 

Jiave scattered into areas such as 
-Pakistan, Afghanistan, Hong Kong 
and Indochina.

Since 1948 when the Soviet 
Union seized control in the satelite 
countries in Europe, a flow of 
some six thousand persons has 
continued to drain into the escape 
points in western Europe every 
year. In Korea, a peninsula far 
away from Moscow, unbelievably 
huge masses took flight from com
munism. Like a faulty water tank 
leaking at every seam, the Soviet 
Union is the centre from which the 
victims of communism are fleeing 
in all directions, into two contin
ents, into a dozen nations on its 
periphery. So numerous are these 
people, so varied are their points 
of exit and means of depature, 

that no exact catalogue exists tell
ing how many have fled.' Between 
four and five million is the gen-’ 
erally accepted estimate of per
sons displaced only since the end 
of the war.

Who are they? These refugees 
come from all walks of life and 
represent all of the professions — 
peasants, workers, tradesmen, doc
tors, lawyers, writers, seamen, and 
even an occasional outstanding 
scientist. Most of them are ordin
ary people who escape without fan
fare to begin a new life abroad; 
others are so well known that their 
ai rivals into voluntary exile are 
newsworthy and significant events. 
A few names from the expanding 
roster of the better known politi
cal refugees follows:

POLITICAL FIGURES AND
DIPLOMATS

Drabek, Jaroslav, Czech, Chief 
Czechoslovak prosecutor at Nurem
berg War Crimes Trial. March 28.

Feierabend, Ladislav, Czech. 
Wartime Czechoslovak Minister of 
France. March 48.

Koevara, Stefan, Slocak. Dep
uty Prime Minister of Czecho
slovakia; member Slovak Demo
cratic Party. March 48.

Lausman, Bohumil, Czech. Dep
uty Prime Minister; Chairman, 
Social Demb. Party. June 50.

Lattrich, Jozef, Slovak. Chair
man, Slovak Demo. Party; Chair
man, Slovak National Council. 
March 48.

Major, Vaclav, Czech. Minister 
of Food; Social Demo. Party. July 
48.

Lithuanians Appeal to the Pope
Members of the Lithuanian anti-, 

Communist underground have sent 
to His Holiness the Pope ,a mes
sage of despair appealing for help. 
Four out of the six messengers 
charged with carrying the letter 
through the Iron Curtain have 
perished, but two succeeded. The 
letter has been published by the 
German Section of the Inter
national Committee for the De
fense of Christian Culture in 
pamphlet form.

The desperate message states 
that: “Eighty-five per cent, of the

Papanek, Jan, Slovak. Chief 
Delegate, Czech. Mission to UN. 
March 48.

Prochažka, Adolf, Czech. Min
ister of Health; member of Peoples 
Party. March 48.

Ripka, Hubert, Czech. Minister 
of foreign Trade; member of nat
ional Socialist Party. April 48.

Slavik, Juraj, Slovak. Ambas
sador to the US. March 48".

Stransky, Jaroslav, Czech. Min
ister of Education; Wartime Min
ister of Justice; member of Nat
ional Socialist Party. Aug. 48 (?).

Vilim, Blazej, Czech. Member of 
Parliament; General Sec., Social 
Democratic Party. March 48.

Zenkl, Petr, Czech. Chairman, 
National Socialist Party; Deputy 
Prime Minister. March 48.

Mikolajczyk, Stanislaw, Pole, 
Prime Minister.

Popiel, Karol, Pole. Head of 
Polish Labor Party. 1947.

Landesberg, Vladimir, Pole. 
Ministeer of Foreign Trade. 
August 50.

Abramanici, Carl, Rumanian. 
Chief, Rum. Trade Delegation, 
Italy. Nor. 49.

Dragamirescu, Mihail, Ruma
nian. Minister, Rome. June 49.

Uvalier, Ptr, Bulgarian. Second 
Secretary. London Embassy, 
January 49.

Cugler, Grigore, Rumanian. 
Counselor of Legation, Oslo. 
Nov. 47.

Auer, Pal, Hungarian. Minister 
to France 46-47. Fled 47.

Ban, Antal, Hungarian. Left 
wing Social Democrat; Minister of 
Industry 45-48.

(To be continued)

Lithuanians are Catholics. Wave 
after wave, our brothers and sis
ters are transported to Siberia to 
slave labor and death. We have 
seen the corposes of old men, 
women and children by the road^ 
side. Our priests are murdered; 
the churches desecrated or closed 
. . . Where are the nations of 
the free world and the million^ 
of Christians? Holy Father, help 
us to turn the attention of the 
Christian world toward thd 
martyred Lithuanian nation . . .’I 
—C.N.S. !

NEW TYPE DEPORTĄ:,
TIONS IN BALTIC

STATES
According to very reliable 

sources which reached Latvian 
and Estonian exiles, deportations 
in Baltic countries are being car
ried out in a new* way. Skilled 
workers are forced to sign “vol
untary” contracts for three or 
more years • to work in undevel
oped regions, of Soviet Russia, 
especially those in the coastal area 
of the White Sea.

Russification of the Baltic coun
tries is occurring on a large scale. 
Almost- forty per cent, of the 
population in Latvia and Estonia, 
and., nearly the same percentage in 
Lithuania, are Russians, Mongols, 
etc. As one hundred per cent, of 
the farmers in Latvia and Estonia 
are already in kolchozes, the un
derground movement has com
pletely been abolished. This, how
ever, is not true in Lithuania, 
where underground forces are still 
in operation..

PERSECUTION OF 
RELIGION IN POLAND

Radio Vatican reports that the 
Polish authorities have recently 
issued severe regulations control
ling the ■ amount of work to be 
performed by Polish youth on 
Sundays and holidays. These 
regulations are intended to pre
vent attendance at religious ser
vices on these days.

In spite of the persecution by 
the Communist regime, the Church 
wields an increasing influence 
among the people and the number 
of vocations for priesthood is in
creasing. Msgr. Baziak ordained 
in the Cracow Cathedral twenty- 
two seminarists. The Primate of 
Poland, Archbiship Wyszynski or
dained in Nyz eighteen young 
priests and in Oliwa, four others. 
Msgr. Biernacki ordained twenty- 
nine priests at Gorzow. Arch
bishop Wyszynski also ordained in 
the Gniezno Cathedral fifteen 
priests, while Msgr. Dymek or
dained in Poznan fifteen and Msgr. 
Korszynski thirteen in Wloclawek.
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The Port of Liepaja , 
on the Baltic

The following report about the 
Latvian port of Liepaja ha^ 
reached us recently: In May, 19501 
Liepaja was declared a fortified 
town and is known officially ąs ą 
“fortress city.” At the same tijnej 
the commercial harbor of Liepajtf 
was liquidated. Commercial car-i 
goes have been replaced with .tankį 
era supplying the Soviet Navj( 
with oil. The tanker Grozny itį 
permanently based in Liepajaj

Apart from naval and coastguard 
craft, only two fishing'enterprises 
are now based in Liepaja. The 
naval craft include two cruisers of 
the Kirov class,.. including the 
Kirov itself, about twenty sub
marines, and a number of ihine- 
trawlers, torpedo boats and '• CUt- 
ters.

The harbor has not been^ en
larged in any way and space-for 
the naval vessels has been^secured 
only through; the elimination 9of 
commercial traffic.THE RISE AND FALL OF ANA PAUKER . Tito affair). As a result, the 

Secretariat of the Party, its gov-
i erning body, included only one

to Israel amounting to 200 US dol
lars per head. By allowing only 
a limited number of Jews to leave 
the country, between 1,000 and 
5,000 a month, they also retained 
a means of pressure on the state 
of Israel, an influence not at all 
negligible in the present interna
tional situation. Zionist leaders 
and frequently even Israel officials 
have been jailed.

Aua Pauker and the Jews
Ana Pauker’s role in these mat

ters was, of course, prominent. 
She showed no more consideration 
for the Jewish population than she 
did for non-Jews. She did allow 
her aged parents, and a brother, 
Jacob, to emigrate to Israel. In 
1948, Jacob Rabinsohn, now a 
teacher at the Mikve Israel Agri
cultural School, returned to Ro
mania, apparently to intercede 
with his sister for the removal of 
hindrances to Jewish emigration. 
Whatever the case, nothing came 
of it, and he has not been permit
ted to return td Israel since then, 
even for his father’s funeral. On 
that occasion he sent a telegram 
(which sister Ana did not bother 
to do) and nothing has been heard 
from him since.

Ana Pauker’s demotion has not 
altered the picture much in this 
respect.. Jewish emigration has 
been reduced to a trickle. It has 
now been stopped for “technical’* 
reasons: the official line: .is .that 
the two ships assigned to this 
operation are undergoing repairs 
and the Romanian authorities .re
fuse to grant pennission to any 
other ship’s to do the‘job. TMs’is 
probably in^extenslbh Of th'e Krenf- 
lih's policy toward' Israeli

During World War II, dis
criminatory measures were taken 
against Jews and excesses commit
ted under the Nazi-German initia
tive. Deportations were carried 
out in Bessarabia as reprisals 
against partisan attacks in Jew
ish communities in that province. 
The Royal-Court, the Churches, 
leaders of the then illegal demo
cratic parties, such as luliu Maniu 
and Dinu Bratianu, and even dic
tator Antonescu resisted pressure 
by Hitler on Romania to extermin
ate the Romanian Jews. Many 
foreign Jews found a haven in Ro
mania and native Jews in Roma
nia were the only Jews in Eastern 
Europe who had survived in a 
large group (running into half a 
million in the smaller post-war 
territory) at the end of the. war.

Despite the fact that a consid
erable number of Romanian Jews 
were given key positions in the 
government by the Communists in 
the post-war period, the Jewish 
population was and still is worse 
off than before. Being essentially 
a bourgeois element and, in fact, 
the pre-eminent representatives 
of capitalism in the Romanian 
economic life, they were hard hit 
by Communist policies. Jewish cul
tural and religious life was sub
ject to the same regimentation as 
other sections of the population. 
As the only Romanian citizens 
allowed to leave the country, they 
registered up to 90 per cent, to 
emigrate to Israel. The. Commu
nists exploited 'this emigration for 
their own ends. For one thing, 
they - stripped the emigrants of 
all tW? valuables; in addition to 
thisjeąaližėd.lopt/ they exacted a 
ransom from.Thfernatiorial Jewish 
Agencies’ 'spdhsbringJ immigration

Romanian, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. In the Politburo, there were 
five Romanians and nine non
Romanians. All Party and Gov
ernment agencies were staffed ac
cordingly, from the Romanian 
Academy to the dreaded Secret 
Police. Considering Leninist-Sta- 
linist politics, it is likely that the 
Kremlin wanted to use the minor
ity groups against the majority in 
the first phasė of Sovietization of 
the captive countries. In. the time 
that followed, a new set of young 
cadres could ..be recruited and 
trained among natives o.f indis
putably “national” extraction. A 
dramatic shift could then be de
creed and the drive against “chau
vinism” substituted by a drive 
against “cosmopolitanism.” The 
old set of leaders could be jettis
oned and branded as “aliens." 
This is, of course, the age-old de
vice of any totalitarian regime, 
namely, diverting internal unrest 
from the government against 
minority groups.

i So far, this process-has been'al- 
■most completed in Czechoslovakia. 
■In Romania,' despite Ana Pauker’s 
'fall from favor, the operation has 
not yet been achieved, and it is 
possible that it will follow a di
fferent course. A plausible apprai
sal of the situation can be made 
only against the background of the 
national structure of Romania. 
The pre-war 1930 census showed a 
proportion of 75 per cent., of Ro
manians and 25 per cent, belong 
to groups of various foreign ex
tractions. This is not significantly 
different from most of the neigh
boring countries. Unlik.e . what 
happens in the. Ąmerica’n “meltį 
ing pot,” these minority" groups 
were never assimilated, and many

Nationalism and į 
Minorities

Another possible explanation for, 
the Pauker purge is based onj 
nationalism. As a rule, in all the 
captive countries, the Soviets have’ 
been faced with the resolute hos
tility of the majority of the popu
lation, strongest in those countries' 
adjoining the Soviet Union, since 
it was based on a century-old ex
perience of Russian imperialism. 
In the inter-war period, conse
quently/ the Kremlin had never 
seriously attempted to develop 
these Communist Parties into mass 
organizations like their French 
and Italian counterparts: Instead, 
they concentrated on creating a 
nucleus of professional revolution
aries who were ready to take over 
their respective countries with the 
help of the Red Army. Since the 
majority was hostile, the Kremlin 
logically recruited its Communist 
cadres largely from the disgruntled 
elements in minority groups. This 
was particularly true in Romania, 
which out of a population of 20 
million in 1944 (including Bes
sarabia and Bukovina), had less 
than a thousand Communist Party 
members in that same year, by an 
admission made by Ana Pauker in 
1947. The majority of these Party 
members belong to ethnic or re
ligious minorities.

Jn the first phase of Communist 
rule of Romania, from 1945 to 
date, the ruling -group was Com
posed predominantly of such ele-. 
meats. The only Communist lead
er of teal- capacity and - ofRomdn- 
ian stock,’; Lu^retiu ;.įafyascani' 
was liquidated in 1948 (before the I 

not only continued to speak their; 
native languages, but retained; 
their national customs and charac
teristics.

NATIVE SONS

The promotion of Gheorghiu-Dej; 
and two other ;Romanians of the! 
“native son” variety, Miron Con-’ 
stantinescu and Gheorghe Apostol, 
in the Party hierarchy would 
seem to indicate a new “majority” 
emphasis. Nevertheless, in the 
Central Committee as a whole, the 
Romanians remain a minority, 8 
to 11, whereas they were 19 to 15 
in the old alignment. If there is 
any satisfaction granted to Roman
ian national feelings, it is rather 
by way of implication Ana Pau
ker, Teohar Georgescu, Vasile Luca 
and Vasile Vaida were considered 
aliens and bitter enemies of Roma
nia. Apparently the Communists 
have not yet been able to train a 
sufficient number of reliable lead
ers of purely Romanian stock. 
Also, it is likely that Romania 
presents the Kremlin with a special 
probleme. Among the non-Slav 
neighbors of Russia in Europe, Ro
mania is- not only the largest, but, 
unlike Finland and the Baltic 
States, she is in a vital and strate
gic position; Essentially, Romania 
is a barrier nation in the way of 
Russian expansion toward Central 
Europe and the Straits. Kremlin 
leaders probably believe there is 
no hann in encouraging national
ism in Czechoslovakia or Bulgaria, 
hoping to harness it to Pan
Slavism, but they would hesitate 
to do this with Romania. In fact, 
they have favored expulsion of 
national minorities from Poland, 
Czechoslovakia, ’ and Bulgaria, .but 
not in Romania. There, they seem 
to be. interefefed in. preserving a 
composite national structure and 
in continuing to rely on the use

of minorities against the majority 
as a matter of continued policy. •

It would seem then that none,of 
the theories about Ana Paukex’s 
demotion — Titoist, anti-Semitic, 
or nationalist — is a sufficient 
explanation. From all indications 
preceding and following,.the,PWgp, 
it would seem , that the .Kremlin 
wishes to remove the, most unpopu
lar protagonists from the Roma
nian stage and at the same time 
wishes to dramatize a polity 
change by coupling it . with, a 
change of personnel. The Kremlin 
seems to be increasing both econ
omic exploitation and police terror 
in Romania, and it is-a well-known 
fact that Ana, Pauker, Teohari 
Georgescu and Vasile Luca were 
the advocates of precisely such a 
policy. Gheorghiu-Dej was sup
posed to be more lenient. Now, 
the former three are purged, ac
cused of leniency, and Gheorghiu- 
Dej is promoted with the task of 
being more ruthless. The only 
possible explanation of this appar
ent paradox is that Moscow will 
apply Ana Pauker’s policy in Ro
mania without Ana Pauker. Be
cause she has 'so muctf hatred 
focussed on her, she is discarded 
and a new team steps in to take 
her place.

The continued punishment of 
leaders who have helped the Krem
lin consolidate its power must re
veal a fundamental flaw irt Stalin
ist tactics, as well as a promise of 
things to . come, It. ;is difficult to 
secųrę political stability when a 
regime,, to perpetuate, itself, con
tinues to eliminate the leadership 
which helped .it. to .power. Fur
thermore,..it is the kipd of political 
example which. might all too 
easily come . back . to plague its 
priįngtore with , thę .terror they 
themselves have instituted.

The end.
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M<KU MSTO6I
BUS STEIGIAMOS NAUJOS

APYLINKES

Sydnėjus. — Vietos lietu
viai gyvena labai plačiai išsisklaidę 
po Sydnėjaus priemiesčius,, ku
riuos vieną nuo kito skiria labai 
dideli atstumai. Daugelio lietuvių 
apgyvendintus kai kuriuos Šydnė- 
jaus priemiesčius nuo centro ski
ria 15-20 mylių atstumai, tad tokie 
priemiesčiai nuo vienas kito čia yra 
ir 30-40 mylių atstu. Turėdama 
galvoj toki 'dėtos lietuvių išsis
klaidymą, ALB Krašto Valdyba 
nutarė leisti organizuotis naujoms 
ALB Apylinkėms Bankstowno ir 
Cabramattos priemiesčiuose.

VEIKLI APYLINKE

energingo Apylinkės pirmi- 
V. Raginio. Gyvai realizuo- 
Apylinkės Namų statymo 
Sudarytas tam reikalui ko-

Geelongas. — Vietos Apy
linkės Valdyba pavyzdingai veikia 
įvairiose darbo srityse, vadovau
jama 
ninko 
jama 
idėja.
mitetas: pirm. L. Bertašius, vice- 
pirm. V. Raginis, sekr. ir techn. 
dalies vedėjas inž. J. Pelenauskas, 
ižd. ir finansinės dalies vedėjas P. 
Zenkevičius ir nariai: P. Riškus, 
K. Mackus ir J. Normantas, ši 
komisija išrinkta visam laikui, tad 
ji veiks iki bus pastatyti namai. 
Nupirkti ir jau išmokėti du skly
pai. Gaila, kad toje vietoje nega
lima statyti salės, tad siekiama 
tuodu sklypus parduoti ir pirkti 
naujus, kur salė statyti būtų leid
žiama. Apylinkės Valdyba glaud
žiai bendradarbiauja su Krašto 
Valdyba. Reikiami pranešimai, 
žinios ir atsiskaitymai vykdomi 
laiku ir tvarkingai. — et.

ĮSIGYTINAS GENOCIDO

ŽENKLELIS
Pasaulio Lietusių Bendruomenės 

Vokietijos Krašto Valdybos inicia
tyva šiomis dienomis išleistas me
niškas propagandinis ženklelis 
“Stop Genocide^’. Ženklelis yra 
pašto ženklo pavidalo, rekomen
duotinas klijuoti ant siunčiamų 
laiškų vokų, pakietų ir t.t. Projek
tuotas dailininko Jonypo. Išleistas 
labai skoningai, teikiąs gilų įspūdį 
kankinamos tautos vaizdu. Šio 
ženklelio nemažas kiekis prisiųstas 
platinimui ir ALB Krašto Valdy
bai. ženklelis pasiunčiamas visoms 
Apylinkių Valdyboms, kviečiant 
jas prie galimai sėkmingesnio jo 
platinimo. Vieno ženklelio* kaina 
Australijoje nustatyta 4 d. Organi
zacijos ar paskiri asmenys, kurie 
teiktųsi prie ženklelio platinimo 
prisidėti ar norėtų didesnį ar ma
žesnį skaičių įsigyti, prašomi 
kreiptis: ALB Krašto Valdyba, 82 
Flinders Street, Darlinghurst, 
N.S.W. Ženklelių galima įsigyti ir 
Mūsų Pastogės redakcijoje.

ĮGALIOTINIS ALBURY 
MIESTE

A I b u r y. — ALB Krašto Val
dyba paskyrė sos vietovės lietuvių 
įgaliotiniu L. Valaitį, kuris rūpin
sis čia ALB ir Mūsų Pastogės 
reikalais kol įsisteigs ALB Apy
linkė ar Seniūnija. — et.

“Oceania” j Ar- 
Zigmas Laniau- 
j Buenos Aires 
kurie jau nuo

IŠVYKO | ARGENTINA
Sydnėjus. — Pereitą šešta

dienį italų laivu 
gentinę išplaukė 
skas. Jis išvyko 
pas savo tėvus, 
seniai gyvena Argentinoje. Zig
mas Laniauskas išgyveno Australi
joje puspenktų metų. “Oceania” 
šiuo metu plaukia į Genua, iš kur 
mūsų tautietis toliau į Argentiną 
išplauks gruodžio 15 d. ir Buenos 
Aires pasieks gruodžio 31 d. Zig
mui Laniauskui, kuris be kita ko 
yra Mūsų Pastogės garbės pre
numeratorius, linkime gražiausios 
laimės Argentinos krašte. — jv.

“ŠVIESOS” SAMBŪRIO 
PASKAITA

Lapkričio 22 d., šeštadienį, Mil- 
son’s Point salėje, 12-14 Ennis 
Rd., Milson’s Point, kariuomenės 
šventės proga įvyksta Sambūrio 
susirinkimas, kurio metu V. Sau
dargas skaitys paskaitą “Kariuo
menės įtaka Lietuvos ūkiniame ir 
politiniame gyvenime*'.

Susidomėję šia paskaita kvie
čiami apsilankyti. Pradžia punk
tualiai 6 vai. vak. Po paskaitos — 
diskusijos ir kavutė.

Sambūris “šviesa”.
PIRMOJO TRANSPORTO 

LIETUVIŲ BALIUS . 
MELBOURNE

Visi pirmojo transporto lietu
viai su svečiais yra kviečiami į 
bendrą susbūrimą — balių pen- 
kerių metu Australijoje sukakčiai 
paminėti. Balius įvyks Melbourne 
š. m. lapričio mėn. 28 d. 8 vai. 
vak. Leonard's Cabaret, Lower 
Esplanade Street, St. Kilda. Iki 
lapkričio mėn. 20 d. prašome rezer- 
vuotis vietas šiuo adresu: K. 
Mieldažys, 574 Victoria Parade, E. 
Melbourne.

IŠVYKO J LOS ANGELES 
APLANKYTI MOTINOS

Sydnėjus. — Gavęs reikia
mus leidimus ir atitinkamai susi
taręs su švedų laivu “Mirrabooka”, 
Vytautas Glažė išvyko aplankyti 
savo motinos ir brolių, kurie gy
vena Los Angeles mieste, Ameri
koje. Po poros mėnesių Vytautas 
Glažė vėl grįš atgal į Sydnėjų tuo 
pačiu laivu. — jk.

š. m. lapkričio 21 d., penktadienį, PADDINGTON TOWN HALL 
mažojoje salėje

J vyks 
ŠOKIŲ VAKARAS 

Veiks bufetas su alumi. 
Pradžia 7 vai. vak.

A.K.LD.-je.

KAI ATS1KANDOME 
APLINKUMOS — PRADĖJOME 

BURTIS
APLINK SAVUOSIUS

A*1 b u r y . — Jau kelinti metai, 
kaip mes, Alburio ir artimųjų apy
linkių lietuviai, nepajudėjome iš 
vietos. Per tą laiką daugis pra
turtėjome, kas sklypą, kas namą, 
kas ūkeli įsigydami, tačiau dva
sinio gyvenimo požiūriu apsnū- 
dome, apsamanojome. Ilgainiui 
deįprasta gamta su savo kartais ir 
gana klaikiais reiškiniais, svetimi 
mūsų nedalią nesuprantą žmonės 
ir aplamai visa aplinka ėmė 
įgristi taip, kad nebemielas pra
dėjo darytis ir tasai kruvinu pra
kaitu įsigytas turtas. Dar trum
piau kalbant — juo toliau, juo 
labiau pradėjome pasiilgti tarpu
savio lietuviško bendravimo.

Vietos tautiečius išjudinti ir 
suburti vienon krūvon iniciatyvos 
ėmėsi p. Valys. Prieš trejetą sa
vaičių čia buvo įsteigtas Lietuvių 
Kultūrinis Ratelis, kuris laiko 
būvyje, reikia manyti, persifor
muos į ALB Apylinkę. Valdybon 
išrinkti: Valdovas, Valys ir Valiu
kas.

Lapkričio 2 d. Vėlinių proga 
gausus tautiečių būrys dalyvavo 
Albury bažnyčioje pamaldose. Tiek 
mums, tiek australams gilaus įs
pūdžio paliko pamaldų metu, jau 
Australijoje pagarsėjusio, solisto 
Domo Valdovo sugiedotos lietuviš
kai ir lotyniškai dvi giesmės. Taip 
pat gražaus įspūdžio suteikė Ur
banavičiaus išpildyti smuiku du 
kūriniai. Tuoj po pamaldų St. 
Patrick’s Hall salėje, įvyko pirmą 
kartą taip gausus lietuvių 
kimas, kuriam vadovavo 
pirmininkas D. Valdovas, 
jus atvykti prelegentui p.
jo gražią patrijotinio turinio pa
ruoštą paskaitą “Vėlines” per
skaitė p. Valys. Gražiai padekla
mavo Kristina čėsnaitė, Jūratė 
Valytė. Jautriai “Amžiną atilsį” 
padeklanmavo p. Valaitis.

Svarstyta ir nutarta surasti 
miesto centre tokią patalpą, kur 
galėtų susitikti vietos bei apylin
kių ir pravažiuoją lietuviai. Be to 
išrinktas pedagoginis komitetasį 
p.p.: Kurauskas, čėsnienė ir Ta
mošius. šie išrinktieji asmenys 
artimiausiu laiku pasižadėjo pa
ruošti jaunimo mokymo bei auklė
jimo darbo planą ir sukviesti vai
kučius pamokų. Susirinkimas baig
tas Tautos Himnu.

susirin- 
Ratelio 
Negalė- 
Dantai,

Spalvingos iliustracijos
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

suko- 
ant 

davė

klos pagalbos, Gr.-Glovackis 
maudavo raiteliams sėsti 
arklių: pats sėdo į bainą ir 
arklį Aukštolaičiui, tuo pagelbė
damas areštuojamajam pabėgti 
nuo suėmimo.

Apie šį atsitikimą tuojau rapor
tavau Kr. Aps. Ministerijai, pra
nešdamas, jog Gr.-Glovackis nuro
dytuoju būdu sukliudė įsakymo 
apie Aukštolaičio suėmimą įvyk
dymą.

Su minėtuoju savo pasielgimu 
Gr.-Glovackis išsišifravo, kaip 
Aukštolaičio sąmokslo dalyvis. 
Aišku savaime, jog po to vyriausy
bei nebebuvo kitos išeities, kaip 
griebtis priemonių areštuoti patį 
Gr.-Glovackį už sulaužymą karo 
drausmės. — Su aukšta pagarba: 
Kazys Škirpa”.

PADĖKA
Pasaulio Lietuvių Skautų Są

jungos Australijos Rajono Sydnė
jaus Vietininkija nuoširdžiai dė
koja ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkui J. Vaičaičiui už paaukotas 
67 knygas ir dvi kuprines, ryšium 
su netrukus įvyksiančia Pan Paci
fic Jamboree.

P.L.S.S. Australijos Rajono 
Sydnėjaus Vietininkija.

Lapkričio 23 d. 1 vai. p.p., po 
pamaldų, Camperdowno parapijos 
patalpose, Centrinės Bibliotekos 
kambaryje, įvyks visų Sydnėjaus 
Apylinkės rinktų bei kitų ALB 
Krašto Tarybos narių informa
cinis susirinkimas suvažiavimo 
Adelaidėj reikalu. Atskiri kvieti
mai nebus siunčiami. Dalyvavimas

A LB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba.

m. gruodžio mėn. 26 d., Ka* 
2-rą, erdvioje Capitol salėje, 

rengiamas didelis 
vakaras su menine 

§.
lėdų
Banks towne,
šokių-kabare
dalimi. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

ALB Sydnėjaus Apylinkės
Valdyba.

š. m. lapkričio 16 d., tuoj po 
pamaldų, Camperdowno parapijos 
salėje mok. J. Tininis skaitys pas; 
kaitų tema “Kodėl mes turime būti 
katalikais?”.

Skelbimas
Visos skautininkės, gyvenančios 

N.S.W. valstijoje, prašomos sku
biai registruotis šiuo adresu: Mrs. 
E. Laurinaitienė, 170 Barcom Avė., 
Darlinghurst, N.S.W. Registra
cija pravedama Skautininkių Ra
movės steigimo reikalu.

PASITEIRAVIMAS
Teiraujuos Genės LJABYTĖS, 

su motina gyvenusios Wuersburge 
7, Vokietijoj, D. P. stovykloje, ir 
1950 m. nuvykusios į Australiją.

Maloniai prašau atsiliepti pagal 
ši adresą:

Mr. Balys, ČIŽIKAS,
4606 S., Albany Ave.,
CHICAGO 32, Hl., U.S.A.

NAMAI — MŪRINIAI IR MEDINIAI, O TAIP PATj 
VISOKIŲ RŪSIŲ BIZNIAI PARDAVIMUI MEL-! 
BOURNE IR VISOSE MELBOURNO APYLINKĖSE, 

GEROMIS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOMIS. 
MES FINANSUOJAME!
Kreiptis: 10-11 vai. ryto ir 7-8 vai. vakare.

T. I. TURNBULL
REAL ESTATE AND BUSINESS AGENT;

59 Wellington Street, WINDSOR, MELBOURNE. 
(Netoli ST. KILDA JUNCTION).

Phone LA 1611.
KALBAME LIETUVIŠKAI 1

Ask your grocer

CHOSEN

SOLE DISTRIBUTORS :
B H.WINN PTY.LTP. CAMPERPOWN N.S.W.

I
 SVARBU EINANT KAS PIRKTI!

Kai Jūs norite ką nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.

Rundle Street, Adelaide,

“New Australian” SHOPPING DIVISION (Base
ment).

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

■B Mes atidėsime išsirinktas prek es, gi Jūs galite mokėti mums 
į mažomis sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis 
į sumomis, Jūs ir nepastebėsite v iskuo apsipirkę.
■! “THE BIG STORE” laukia Jus.

■m •- • ^CONTINENTAL
’’’ DELICATESSEN 

• 3I5.CUURCHST 
PARRAMATTA

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS EURO 
PIETISKU PRODUKTU IR DELIKATESU

DĖMESIO ! DĖMESIO !
. GERIAUSIAI APSIRENGĘ v 

EUROPIEČIAI 
dėvi kostiumus, kuriuos pagal, C 
užsakymą siuva iš geriausių;; 

: medžiagų
SIUVĖJAI ? 

įBOFFA & BROS? 
’ 33 Campbell Street, Sydney ., 

(keli žingsniai nuo Tivoli ;J 
, teatro). ;;
; Mes garantuojame, kad lik-. • 
;site patenkinti ir būsite greitai; ! 
aptarnauti. ; į.

> :

TERRA COTTA TILES I

Greitai ir palankiomis kaino
mis aprūpinu namų statytojus 
stogams dengti medžiaga — 
australiškomis degintomis čer
pėmis — terra cotta tiles.

M. Lukauskas, 64 Woniora 
Rd., Hurstville; Tel. LU 3154.

Prieš pirkdami dukart pergalvokite ir įsidėmėkite, kad geriausios kokybės mažai 
tevartotą auto mašiną pigiausiai pirksite tik firmoje

FAYS, 59 William Street, Sydney
netoli Snowy River Projektų Valdybos Rūmų.

Užeikite apžiūrėti puikių mūsų našinų!
Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame naujakuriams ateiviams!
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Rašykite mums laiškus, prašydami smulkesnių informacijų. Skambinkite mums 

Tel. MA 2298.
Pigios, ekonomiškos ir visais atžvilgiais puikios mažai tevartotos auto mašinos 

perkamos tik pas FAYS, 59 Street, Sydney.

SIUVĖJAS
A. LINGE

Priima UŽSAKYMUS Jūsų 
medžiaga. Atlieka įvairius PA
TAISYMUS. Priima nuo 9 
vai. r. iki 8 vai. vak.
ADRESAS: Hostel Unit 5 A.A.
3, Villawood, N.S.W.
(Vykti traukiniu Liverpool link 
via Regent Park ir išlipti Light- 
onfield stotyj).

Sensacija!
4-6 SAVAIČIŲ LAIKOTARPYJE 

PASTATOMAS NAMAS 
(“Neprifabrikuotas”)

1/3 depozito! Geriausiomis sąlygomis ant Jūsų nuosavo sklypo 
pastatomas namas. Pasirinkimas iš 12 pavyzdžių. Statome bet kur. 
Visos informacijos pas firmos įgaliotinį:

J. Jablonskis, 1 Hamilton St., Mont Albert 
MELBOURNE, Vic. Tel. WX 7396

Ten pat galima apdrausti savo gyvybę turtą ir t. t.

TOWN HALL FURNISHING CO
■ 450 Princess Highway, ROCKDALE; prie Town Hall; LX 3108 j

Atstovas M. LUKAUSKAS (Priv. Tel.: LU 3154, iki 9 vai. ryto) J 
Mes turime didžiausio pasirinkimą įvairiausių BALDŲ: MIEGAMOJO! 

! KOMPLEKTUS. VALGOMOJO, SALONO ir L t. »
I Mes gaminame BALDUS savo fabrikuose. Mielai priimame SPECIALIŲ BALDŲ j 
| UŽSAKYMUS, darbą atlikdami greitai ir tobulai. |
j Mes turime didelį pasirinkimą SPYRUOKLINIŲ MATRACŲ, KILIMŲ, TAKELIŲ,? 
I VAIKŲ VEŽIMĖLIŲ, ŽAISLŲ ir t. t. B
- Taip pat pas mus galite įsigyti ŠALDYTUVŲ. SKALBIMO MAŠINŲ ir k.
| Pasitarnaujame maloniems pirkėjams lengvomis išsimokėjimo s ą I y • | 
T g o m i s arba Lay-Bye sistema. ’
■ Vietoje mielai Jums pasitarnauja ir auteikiia visokeriopas informacijas mtlsų |
■ tarnautoja p. E. Kiverienė nuo 11 a m. iki 5,30 p.m.; kreipkitės ir Tai.: LX 3108. I

Geriausia gerai ų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:

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

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

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

Printed by "Mintis" Pty.. 
for the Publisher A. Bause. 
Krašto Valdybos pirmininko

Ltd. Fredberl Street, Leichhardt, Sydney N.S.W. Tel. WB 1766, 
Kol bus gautas iŠ Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 

J. Vaičaičio vardu patvirtinimas, laikinai naudojame senąją licenziją.
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