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MIN. LOZORAITIS AUSTRAL. LIETUVIAMS KARAS SUSTOJO
Lietuvos Diplomatijos šefas 

Ministeris Lozoraitis neseniai 
lankėsi Paryžiuje ir maloniai 
sutiko pasidalinti su Jūsų ko
respondentu kai kuriomis savo 
mintimis ir nuomonėmis dėl pas
kutiniųjų tarptautinių įvykių 
ir lietuviškųjų reikalų, šias 
mintis pasikalbėjimo — inter
view1 formoje čia pateikiame. 
— Red.

PRADEDAME NUO PASIKEI
TIMŲ MASKVOJE. DĖL JŲ PO
NAS MINISTERIS PAREIŠKIA:

— Pastaruoju laiku dažnai kal
bama apie naujų Sovietų politikų, 
naujus vėjus. Esmėje gi nieko nėra 
naujo tame manevre, kurį Maskva 
daro po Stalino mirties. Ir Stali
nui esant gyvam buvo jo ir So
vietų vyriausybės pareiškimų apie 
tariamą galimumą sugyventi Va
karų pasauliui su Sovietų valdo
ma ir engiama žemės dalimi. Kiek 
kartų jau buvo kalbėta apie So
vietų norus pasiekti karo paliau
bų Korėjoje... * Tie norai tokie 
nuoširdūs, kad Pan Mun Jom’o 
derybos tęsiasi jau daugiau kaip 
metus ir jos tik pagelbėjo sustip
rinti Šiaurės Korėjos ir Kinijos 
kariuomenes.

Lygiu būdu Maskva buvo kal
bėjusi apie tariamą jos pasiryži
mą suvienyti Vokietiją, gerbti su
tartis, saugoti taiką...

Pagaliau, negi Sovietai buvo ka
da nors pareiškę, kad jie nori ar
dyti taiką..pavergti kitas tau
tas ar kelti komunistinę revoliu
ciją kituose kraštuose ar kurstyti 
karą Korėjoje, Indokinijoje, Bur- 
moje?

Ir kokie buvo viso to rezultatai? 
Gi, tokie, kad keli šimtai milijo
nų žmonių, nuo Elbos ligi Korėjos, 
yra Sovietų engiami ir panaudo
jami sovietinės Sąjungos ekspan- 

pasirengimams pulti Vaka-1 
rus.

šiaip jau, kalbant apie tariamą
jį Sovietų taikingumą, naudinga 
tiksliau prisiminti, kas tai yra 
tarptautinė taika. Ją sudaro ne tik 
karinių, operacijų nebuvimas, bet 
ir dar keli kiti element; i, kurių 
svarbiausieji yra šie: a) sutarčių 
sistema, patikrinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, b) tokios tai
kos garantijos, kaip sankcijos prieš 
puoliką, c) tarptautinė ginklavi
mosi kontrolė, d) tarptautinių nu
sikaltimų atitaisymas, e) taikin
gas vyriausybių ir tautų nusista
tymas.

Niekas negali turėti iliuzijų, 
kad Sovietų vyriausybė galėtų 
prisidėti prie šitų taikos elemen
tų sukūrimo.

Tai ką šiandieną skelbia Mas
kvos vyriausybė apie savo taikin
gumą, tėra tik manevras, esmėje 
—labai naivus manevras. Vaka

rų budrumui užmigdyti, jų apsigin
klavimui sutrukdyti. Tokiam ėji
mui Maskva turi ir vidaus poli
tikos priežasčių.

Stalinui mirus — netekus to
kio autoriteto, kokiu Stalinas bu
vo bolševikų tarpe, Sovietų sant
varkoje atsirado didelė spraga. 
Ligi toji spraga bus užpildyta ir 
bus suvestos įvairios sąskaitos 
bolševikų vadų tarpe, Sovietų vy
riausybei reikalingas laikinas ato
slūgis ne tik vidaus bet ir užsie
nio politikoje. Jeigu politikos žmo
nės turėtų geresnę atmintį, jie 
prisimintų, kad ir šitas pereina
mas taktikos pakeitimas nėra jo
kia naujenybė. Panašią politiką 
Sovietų.vyriausybė vykdė prieš 20 
metų, kada Sovietų Sąjunga bu
vo susilpninta barbariškos žemės 
ūkio kolektivizacijos ir ruošė kru
viną senųjų bolševikų valymą — 
bylas prieš Tuchacevskį, Zinųvje- 

vą, Kamenevą.
Taigi dabar ir vėl turime reika

lo su laikinu Sovietų taktikos pa
sikeitimų. Tačiau svarbiausias 
— pagrindinis Sovietų vyriausy
bės tikslas nesikeičia. Jis buvo ir 
yra ne kas kitas kaip sunaikini
mas civilizuotojo pasaulio per ko
munistinę revoliuciją, per netie
sioginį karą Korėjoje ar Indoki
nijoje, ir pagaliau atvirai puo
lant Vakarus (jei užteks Jiems 
laiko tinkamai pasiruošti atomi
nių ginklų srityje).

Štas tikslas yra nuolatinis — 
pastovus ir jam tarnauja taip pat 
ir tokie taktikos pasikeitimai, 
kai]) kad dabartinis. Jis nejxriklau- 
so nuo vienokios ar kitokios Mas
kvos satrapų sudėties. Stalinas 
darė viską, ką galėjo tam tikslui 
pasiekti ir šitame kelyje jis sus
todavo tik tada, kaip negalėdavo 
eiti pirmyn. Tą patį darys Malen
kovas ar kitas bolševikas, kuris 
bus Stalino įpėdiniu.

Galimas dalykas, kad Sovietų 
pradėtoji taikos komedija suda
rys kuriam laikui Europoje nema
lonią mums ir kenksmingą lais
vės idėjai atmosferą. Šitokiai prie
laidai suteikia pagrindo, be kita 
ko, daugelio Europos politikų lai
kysena Stalinui mirus. Užuot pas
merkę jį ir jo nusikaltimus ar bent 
tylėję, jie prismilkino sovietų dik
tatoriaus atminčiai tiek smilkalų, 
kad nors ir trumpam laikui, buvo 
aptemdę baisų bolševizmo vaizdą. 
Nėra reikalo nuo savęs slėpti, kad 
tuo buvo pralaimėtas vienas šalto
jo karo mūšis.

Gali būti, kad Kremliaus taikos 
komedija sukels kai kur Europoje 
iliuzijų dėl galimumo Vakarams 
sugyventi su Sovietais. Reikia ma
nyti, kad ir šį kartą Jos neilgai 
truks ir baigsis taip pat, kaip vi
sados baigdavosi, t. y. Vakarų nu
sivylimui.

Kaip ten bebūtų neįvyko nieko, 
kas galėtų susilpninti mūsų įsiti
kinimą, kad Lietuvos nepriklauso
mybė bus atstatyta, ar sumažinti 
mūsų pasiryžimą tam tikslui viso
mis išgalėmis.

Priešingai, mūsų viltis stiprina 
Jungtinių Amerikos Valstybių po
litika, ypač kaip ji buvo suformu
luota Prezidento Eisenhowerio ir 
Valstybės Sekretoriaus Dulles’o, 
tiek santykių su Sovietų Sąjungą, 
tiek bolševikų okupuotų kraštų 
laisvės atstatymo klausimais.

Tačiau Sovietų vykdomas mane
vras uždeda mums prievolę suin
tensyvinti mūsų politinį darbą, pri
sidėti prie Sovietų manevro demas
kavimo, kelti aikštėn Lietuvai pa
dalytas ir daromas skriaudas, sie
kti, kad Lietuvos ir kitų valstybių 
nepriklausomybių atstatymas pa- 
liuosuojant jas nuo Sovietų oku
pacijos būtų padarytas praktiškas 
ir aktualus Didžiųjų Valstybių po
litikos objektu, ir kaip toks figū
ruotų jų eventualiuose pasikalbė
jimuose su Sovietų Sąjunga.

Šitaip, ir vieningai veikdami 
mes ne tik atliksime savo pareigą 
Lietuvos atžvilgiu, bet taip pat 
patarnausime demokratijos konso
lidavimui pasaulyje. Ištikrųjų, nie
kas negalėtų taip pakenkti demo
kratijos idėjai ir autoritetui, kaip 
tie jos atstovai, kurie rodytų ne
jautrumą likimui tų tautų, kurios 
tapo Sovietų aukomis, ar darytų 
kompromisų, pažeidžiančių tų aukų 
teises ir interesus. Tautos, iš ku
rių Maskva atėmė nepriklausomy
bę, neabejoja dėl demokratijos pir- 
miniškumo, jos yra įsitikinusios 
demokratijos tobulumu.

Tai kas joms svarbu, yra užti
krinimas, kad ir jos galės naudotis 
demokratijos gėrybėmis, būtent— 
nusikratyti svetimą, bolševikų prie

spaudą.
KĄ GALĖTUMĖTE, PONE 

MINISTER!, PASAKYTI DĖL 
KANADOS LIETUVIŲ SPĄUr 
DOJE MINĖTŲ GALIMUMŲ 
NAUJOMS LIETUVOS PASIUN
TINYBĖMS UŽSIENY STEIG
TI AR SENOMS ATSTATYTI?

— Žinios, kad Venecueloje, Ko
lumbijoje, Kuboje ar Vokietijoje 
Lietuvos diplomatų atstovų nėra 
todėl, kad diplomatiniai paskyri
mai turi būti daromi VLIKui susi
tarus su diplomatais — o tokio 
susitarimo nepasiekiama — nėra 
tikros. Man nėra žinomas joks 
nuostatas, pagal kurį toks susita
rimas būtų reikalingas ar- prakti
kuojamas. Lygiu būdu VLIKas sa
vo asmeninei sudėčiai tvarkyti nė
ra reikalingas jokio susitarimo su 
diplomatais. Diplomatinės Tarny
bos narių paskyrimai yra tos Tar
nybos dalykas jie atliekami jos 
ribose, be kitos kurios organizaci
jos dalyvavimo. Tokia praktika 
yra nusistovėjusi nuo to laiko, 
kai Sovietams įsiveržus į Lietuvą, 
netekome Užsienio Reikalų Minis
terijos. Jai keisti nėra priežasčių.

šiaip jau verta priminti šia 
proga, jog Lietuvos interesų dip
lomatinis atstovavimas yra išim
tinai Diplomatinės Tarnybos da* 
lykas. žinoma, net ir normaliais 
laikais ar normaliomis valstybi
nio^ gyvenimo 'aplinkybėmis gali 
būti naudinga, kad pašaliniai už
sienio tarnybai žmonės užsiimtų 
diplomatiniais klausimais, įeitų į 
kontaktą su svetimomis valstybė
mis. Tačiau yra tvirtą taisyklė, 
ne tik formali, bet ir atsargumo 
taisyklė, kad. tokie kontaktai at
liekami susižinojus su savo kraš
to diplomatinėmis institucijomis. 
Todėl aš vyliuos, kad kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kuris nori ir gali 
tinkamu būdu patarnauti Lietu
vai tais klausimais, kurie liečia 
diplomatinę sritį, daro tai su ati
tinkamu Lietuvos Atstovo, ar ma
no, kaip Diplomatijos Šefo, žinia.

Galimumai paskirti diplomati
nius atstovus tuose krašttuose, 
kur jų nėra ir kur jie būtų nau
dingi, yra tyrinėjami diplomati
niu keliu. Tai liečia, pavyzdžiui, 
Venecuelą ir Kolumbiją. Tais klau
simais aš esu kontakte su eile sve
timų ambasadą Romoje. 1 Tačiau 
kalbant apie tuos klausimus ne 
tai]) sau, bet preciziniai, tiksliai, 
jie ne visados yra tokioj šviesoj 
— optimistinėje padėtyje, kaip ga
lėtų atrodyti iŠ mūsų spaudos ži
nių. Maža paskirti atstovą ir jį 
pasiųsti. Reikia, kad atatinkama 
vyriausybė jį priimtų ir pripažin
tų įrašydama atitinkamu titulu į 
diplomatų sąrašą. Kaip tik šiuo 
atžvilgiu ir atsiranda dažnai neį
veikiamų sunkumų, nes kai kurios 
vyriausybės tesutinka priimti ne
oficialų atstovą, kuris nefiguruo- 
tų diplomatinių atstovų sąraše. 
Pav.,klystų, kas manytų, kad Is
panija ar Portugalija sutinka pri
imti normalų, pilnateisį Lietuvos 
diplomatinį atstovą. Mūsų atsto
vas Paryžiuje, Dr. S. Bačkis Is
panijoje ir Portugalijoje vizitų nė
ra daręs ir tenai išviso nėra bu
vęs. Aš tikiuosi, tačiau, kad Lie
tuvos atstovavimą Ispanijoje taip 
pat bus galima sutvarkyti. Lietu
vos Konsulo Kolumbijoje klausi
mu buvo padaryta oficialių demar- 
šų Kolumbijos vyriausybei per 
mūsų Pasiuntinybę prie Švento 
Sosto ir Kolumbijos ambasadą. 
Tuo reikalu aš esu kontakte su 
Dr. S. Siručiu, Bogotoje, kuris bu
vo atskridęs pas mane į Romą. 
Taigi, Eltos žinia, kurioje ši ofi
ciali intervencija nutylima, yra 
netiksli.

Kai dėl Vokietijos, tai būtų la

bai perdėta tvirtinti, kad ji sutik
tų priimti Lietuvos atstovą, jeigu 
turima galvoje oficialus Lietuvos 
atstovas. Tokio atstovo Vokietija 
priimti nesutinka. Gi neoficialus 
Lietuvos atstovavimas Bonnoje bu
vo mano sutvarkytas man ten lan
kantis 1952 metų pradžioje.

Vokietijos užsienių reikalų mi
nisterija yra davusi sutikimą, kad 
mūsų interesais Bonnoje laikinai 
ir neoficialiai rūpinčiausi aš. Per
eitų metų gale aš vėl buvau Bon
noje ir prašiau, kad Vokietijos 
vyriausybė sutiktų Lietuvos atsto
vavimą pastatyti į formalesnę 
plotmę. Atsakymo į tai dar neesu 
gavęs. Tokią pąt; padėtį Bonnoje 
turi Estija ir Latvija.

Atstovybės įteigimas Kuboje 
būtų liuksusas, kuriam mes lėšų 
neturime.

Iš VADOVAUJAMŲ VLIKo 
ASMENŲ PASISAKYMŲ PER 
JŲ ATSILANKYMUS PARY
ŽIUJE GALIMA PADARYTI IŠ
VADĄ, KAD VLIKo BUVIMĄ 
DABARTINĖJE FORMOJE PA
TEISINA JO NORAS PRIVESTI 
SUTARTINAI SU DIPLOMATI
NE TARNYBA REIKALUS 
PRIE PLAČIOSIOS KONFEREN
CIJOS, NUO KURIOS PRIK
LAUSYTŲ IR EVENTUALI 
VLIKo REFORMA IR KITI NE- 
BEATIDĖLIOTINI PATVAR
KYMAI, TAČIAU VISUOMENĖ 
NEBEGIRDI NIEKO TIKSLES
NIO ŠIOS KONFERENCIJOS 
REIKALAIS; NESINORĖTŲ TI
KĖTI, KAp VLIKas VENGIA 
PASITARIMŲ... KOKIAME 
STOVYJE YRA DABAR VLIKo 
SANTYKIAI SU DIPLOMATI
NE TARNYBA IR AR YRA 
KOKS SUSITARIMAS ŠIOJE 
SRITYJE?

— Pirmiausias, esminis pagrin
das visų užsienio lietuvių bendram 
darbui yra visų mūsų pasiryžimas 
ginti Lietuvos teises ir prisidėti 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. Praktiško bendradar
biavimo tarp Diplomatinės Tarny
bos ir VLIKo tvarka buvo nusta
tyta pereitų metų vasarą. Būtent, 
buvo sutarta su VLIKu, kad toks 
bendradarbiavimas vykdomas VLI
Ko Pirmininkui ir Diplomatijos 
šefui tariantis. Kiekvienas jų į 
pasitarimus gali kviesti reikalin
gus žmones; šiais metais aš suta
riau su VLIKo Pirmininku smul
kesnius nuostatus, kurie minėtą 
tvarką papildo. Tokiu būdu suda
rytas kelias savitarpiai informuo- 
tis ir svarstyti aktualius klausi
mus žodžiu ar raštu, žiūrint rei
kalo.

Dėl konferencijos yra sutarta 
su VLIKu, kad ją šauks VLIKo 
Pirmininkas ir aš, susitarę savo 
tarpe dėl vietos, laiko, dalyvių ir 
darbotvarkės. Turėdamas galvoje, 
kad konferencija turi būti paruo
šta labai kruopščiai ir atydžiai aš 
buvau pasiūlęs VLIKui, kad kon
ferencijos projektą apdirbtų di- 
didesnė komisija, kuri susirinktų 
Amerikoje.

Šiam pasiūlymui neradus prita
rimo, buvo sutarta sudaryti mažą 
komisiją Europoje, iš VLIKo ir 
mano atstovų. Jos uždavinys, pa
ruošti sumanymus reikalingus kon
ferencijai sušaukti ir pristatyti 
juos patvirtinti VLIKo Pirminin
kui ir man. Mano atstovu komisi
joje yra dr. A. Gerutis. Apie su
manymą reformuoti VLIKą ir 
dargi konferecijoje aš nesu pain
formuotas.

Nėra abejonės, jog iš konferen
cijos laukiama realių ir konkrečių 
darbo vaisių. Todėl jos parengi
mas turi būti labai rimtas.

Kita konferencijos pasisekimo 
sąlyga būtų demokratiškumas, ku-

PANM UN JONAS. — Po dviejų 
metų derybų U No vardu veikianti 
amerikiečių taikos delegacija su
sitarė su šiaurės Korėjos bei Kini
jos komunistais ir liepos ,27 d. pa
sirašė Karo paliaubų sutartį. Tos, 
pačios dienos naktį, po dvylikos 
valandų, jiuo pasirašymo momento, 
karo veikpmai Kofėj.os fronte bu
vo. sustabdyti. Per 72 valandas abi 
kariaujančios pusės pasitraukia at
gal, palikdamos tarpe 2į mylių 
pločio demilitarižacijos zoną. Pa

MASKVOS PROTESTAS TURKIJAI
LONDONAS. — Kaip praneša 

A.A.P., Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų viceministeris Zorinas įtei
kė Turkijos ambasadoriui Mask
voje protesto notą, kuria atkrei
piamas Turkijos vyriausybės dė
mesys ir prašoma tolimesnių in
formacijų ryšium su faktu, kad 
per paskutines dvi savaites Turki
jos uostas Istambulas buvo aplan
kytas 32 JAV ir D. Britanijos ka-

NERAMUMAI
RUMUNIJOJE

PARYŽIUS. — Kaip praneša 
I.N.S., Paryžiuje rumunų pabėgė
lius yra pasiekusios žinios apie 
didėjantį įtempimą ; Rumunijoje, 
sukeltą neramumų bangos Rytų 
Vokietijoje ir Čekoslovakijoje. čia 
taip pat teigiama, kad Italijos val
džios įstaigos išaiškino didelę kon
trabandininkų organizaciją, gabe
nusią karinio pobūdžio, medžiagas 
į Rumuniją. Pabrėžiama, kad dau
gis tų medžiagų yra JAV gamy
bos. Bulgarijoje pastebimas naujų

ris .turėtų pirmiausiai pasireikšti 
tame, kad visuomenė pasakytų 
spaudoje ir kitais būdais savo nuo
monę ir. pagridavhnts dėl konfe
rencijos 'dalyvių, svarstytinų* klau
simų Cp" L t. ?

Aš būsiu labai dėkingas kiekvie
nai organizacijai ar atskiriems 
žmonėms, kurie praneš man tuo 
reikalu savo patarimus ir sampro
tavimus.

PAGAL VYSKUPO BRIZGIO 
PAREIŠKIMĄ NEPRIKLAUSO- 
MAJAI LIETUVAI IŠEINA, 
KAD ITALIJA SUTIKTŲ JUMS 
GRĄŽINTI OFICIALŲ DIPLO
MATINĮ STATUSĄ, TAČIAU 
TAI PALIESTŲ ITALIJOS SU
TARTIS SU KITOMIS VALSTY
BĖMIS?

Atrodo, kad šitokia versija, 
kiek nepaprasta diplomatinės tei
sės atžvilgiu, yrą reikalinga šio
kio tokio paaiškinimo bei papildy
mo. Padėtis nėra tokia dramatiška, 
kad Lietuvos diplomatiniam atsto
vui priimti Italijos Vyriausybė tu
rėtų panaikinti kokią sutartį, o ją 
panaikinusi negalėtų sustoti, bet 
turėtų naikinti daug kitų svarbių 
sutarčių. Italija neturi jokios tarp
tautinės sutarties, kuri jai draus
tų priimti Lietuvos atstovą. Ne- 
priimdama jo ji vadovaujasi poli
tikos sumetimais, savo krašto in
teresais, kaip ji juos supranta.

Simpatija, kurią Italų Vyriau
sybė rodo mūsų bylai yra vienas 
dalykas, o jos laikysena forma
liais klausimais — kitas, šitomis 
temomis aš kalbėjau su italų val
džios įstaigomis.

AR GALĖTUMĖTE PASAKY
TI KOKIE PASITARIMAI VYK# 
PARYŽIUJE JŪSŲ ATSILAN
KYMO PROGA?

Lietuvių Rezistencinės Santar
vės Vyr. Komiteto Pirmininkas S. 
Kuzminskas buvo pasiūlęs VLIKo 
Pirmininkui ir man pasitarti ben
drai. Pagal tą pasiūlymą aš čia 

(Nukelta į 4 puslapį) 

gal, pasirašymą karo • paliaubų su
tartį. talitaesnis. kpr$Q8 Jikimas 
paliekamas spręsti politinei konfe
rencijai,' knrf bandys taikiu būdu 
likviduoti šiaurės Korėjos ir Pie
tų Korėjos’įtinčą? Amerikiečių ir 
britų kraštuose dėl . šio susitarimo 
su komunistais reiškiama didelio 
džiaugsmo. (Plačiau apie iį Vaka
rų pasaulio politikos žingsnį atgal 
parašysime kitame numeryje. 
— RED.) 

ro laivų. Notoje pabrėžiama, kad 
toksai amerikiečių ir britų karo 
laivų vizitas Turkijos vandenyse 
sovietų vyriausybės yra laikomas 
savo rūšies karine demonstracija. 
JAV ir Britanijos karo laivų ap
silankymas Istambule įvyko ry
šium su šiaurės Atlanto' Pakto 
jungtinio karo laivyno manevrais 
Graikijos vandenyse,

kariuomenės dalinių judėjimas su 
manevrų paskirtimi. Manevrams 
vadovauja išimtinai Sovietų Ru
sijos karo ekspertai.

Atnaujino diplomatinius 
santykius '

MASKVA. U- Per. savaitės pra
džioje Maskvos radijas pranešė, 
kad tarp Sovietu Rusijos ir Izra
elio valstybės vėl atnaujinti diplo
matiniai santykiai. Sovietu Rusija 
buvo nutraukusi su Izraeliu diplo
matinius santykius šių metų vasa
rio 12 d., po to, kai ryšium su 
bombos sprogimu Sovietų ambasa
doje. Tel Avive Sovietų vyriausy
bė buvo apkaltinusi Izraelio vy
riausybę šio sprogimo išprovoka-

MASKVA. — Liepos M ji ofi
cialus Sovietų Rusijos komunistų 
partijos organas, neigiamai - pasi
sakė -savo įžanginiu straipsniu 
apie JAV, Anglijos ir ',Pren- 
ctteijos. užsienio > reikalų minis- 
terių konferencijos Vašingtone* nu
tarimų kviesti Sovietų Rusiją prie 
tiesioginių pasitarimų Vokietijos ir 
Austrijos reikalais. Pravda, ilgbtae 
savo įžanginiame straipsnyje pab
rėžė,kad .Anglija, Prancūzija ir 
JAV siekia tokios konferencijos 
su Sovietų Rusija, kurios tikslai 
neturėtų nieko-bendro su'pasaulio 
taikos stiprinimu ir palengvinimu 
tarptautinių santykių įtempimo. 
Diplomatinis Reuterio ' korespon
dentas mano, kad įžanginis Prav- 
dos straipsnis atmeta Vakarų pa
siūlytas sąlygas dėl Keturių, Did
žiųjų konferencijos, šiuo straips
niu Sovietų Rusuos vyriausybė 
vėl pakartojo seną savo nusistaty
mą, kad su Vokietija būtų pasira
šyta pirmiausia taikos sutartis ir 
tik po to visoje Vokietijoje turi 
būti pravesti visuotiniai rinkimai 
dėl vienos bendros vyriausybės su
darymo. Vakarai tuo tarpu ir šį 
kartą laikosi savo nuomonės, kad 
pirmiausiai Vokietijoje turėtų būti 
pravesti laisvi demokratiniai rin
kimai, o tik po to taikos sutartis 
turėtų būti sudaryta dalyvaujant 
laisvais demokratiniais rinkimais 
visų Vokietijos gyventojų rinktai 
vyriausybei. Diplomatiniai stebė
tojai šį įžanginį'Pravdos straipsnį 
laiko labai svarbiu Sovietų užsie
nio politikos proklamavimu, tačiau 
jie mano, kad Pravda dar nėra 
visiškai atmetusi Vakarą pasiūly
tos Keturių Didžiųjų kdftferenci- 
jos. Oficialūs Praneūzitoš'asmenys 
tačiau Mano', kad Sbvietų Rusija 
Vakarų kvietimą atmes.

1
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LIETUVIAI PRIE UGNIAKALNIO EŽERU,
Mount Gambier miestelis, nors 

ir nedidelis, tik su 15.000 gyven
tojų, bet gana gražus. Prie mies
telio, ant buvusio ugniakalnio, yra 
trys ugniakalnio f kilmės ežerai. 
Vienas iš jų /Blue Lake/ gana 
garsus savo geriausiu vandeniu 
Australijoje ir jo (paviršius labai 
mėlynas, tarsi dažytas. Ištisus me
tus čia pilna turistu.

Taip pat čia yra labai įdomių 
požeminių tuštumų, kurių viena 
prasideda miesto parke, šiame po
žemyje prieš kelis metus buvo pa
klydę trys turistai ir tik rytojaus 
dienų tepavyko juos atrasti.

Miestelyje bei apylinkėse auga 
ąžuolai, uosiai, beržai, klevai ir 
toli nusitęsia eglių bei pušų miš
kai. čia žmogus jautiesi ne taip 
toli nuo;T^vyn^s esąs.

Klimatas geras, nors žiemos ir 
šaltokos.

>Nors čia be lentpjūvių ir vilnų 
apdirbimo fabriko kitų įmonių nė
ra, bet geros įsikūrimo sąlygos 
privilioja nemaža naujųjų ateivių.

Juozas M i k s t a s
PRISIMINUS PARAISTYNĄ 
Verčiu vagą, gilią, tiesią, 
Kvepia žemė mano.
.Ak, širmuk, čia mudu dviese 
Vis tą patį manom.*.

Vis vienaip kasdien galvojam 
Apie Paraistyną.
Mindome jį savo kojom, 
O jis mus maitina.

Ariam, prakaituojam, triūsiam, 
Imam derlių mudu.
O gal kartais tik nebūsim 
Ir vienodo būdo?...

Mėgsti tu pašlaitę -žalią — 
Ji ir man patinka, 
Ten, kur pakelės berželiai 
Žvalgosi aplinkui.

Kur panuovaly ramunės, 
Smilgos ir žvangučiai, 
Ir dygių dagių viršūnės, 
Tartum sako: — “Tu čia.

Nors pavargęs, artojėli, 
■Smagiai švilpiniuoji, 
Ir kiekvieną lauko gėlę 
Akimis bučiuoji”...

Man jau sąnarius nugėlė.
Bet ir. tu jau. šlapias.
Tysta mudviejų šešėliai 
Ir alksnyne slepias.

Jau užteks, širmuk, šiai dienai, 
Eik į pievą vėsią.
O aš daržinėj ant šieno 

.Puikiai pailsėsiu.
Yallourn, 1953. VI. 28.

Pirmieji lietuviai, trys viengun- ; 
giai, čia apsigyveno, prieš keturius 
metus. Iš Jų vienas, Vincas Jaki
mavičius, žuvo motociklo katastro
foje. Tad vienas lietuvis jau ilsi
si Mt. Gambier kapuose. Ant Jo 
kapo, stovi kuklus akmens pamin
klas su įrašu: “Jeigu grįši, lietu
vi —.. pasakyk Tėvynei, kad aš ją 
mylėjau”.

Vėįiau, vienas po kito, ir susirin
ko per 50 lietuvių — 12 šeimų ir 
11 viengungių, šiandien 10 šeimų 
jau turi arba baigią statyti nuo
savus namus. Mieste veikia dide
lė lietuvių lentpjūvė, baldų dirb
tuvė, valgykla. Vienas lietuvis pir
ko didelę gyvulių farmą. Lietu
viai čia turi 10 sunkvežimių ir 6 
lengvas mašinas. Trys lietuviai 
yra miškų eksploatacijos kontrak- 
toriai.

Lietuviai čia daugumoje dirba 
miškuose, gi vienas kitas ir akme
nų pjovyklose. Miškuose ir prie 
akmenų uždirbama iki £20 grynais 
į savaitę.

Lietuviai čia kūrėsi labai grei
tu tempu ir gal dėl to ligšiol dar 
nėra susiorganizavę. J. Jonušai- 
tienės dėka yra sudaryta keturių 
porų tautinių šokių grupė, kuri 
jau keliolika kartų viešai pasirodė 
ir australams. Miestelio burmist
ras net kelis kartus yra kvietęs 
šokėjus į jo surengtus oficialius 
pobūvius. Tą patį daro ir kitos 
vietos institucijos. Šokėjai tik per 
vargą gali nuo scenos atsiplėšti, 
nes australai ir po trečio pakarto
jimo nesiliauja reikšti savo pasi
gėrėjimo. Toks pat australų rea
gavimas ir išgirdus lietuvišką dai
ną, kurią čia sudainuoja p. Jonu- 
šaitienė. Pažymėtina, kad p. Jonu- 
šaitienė ne tik suorganizavo ir mo
kė šokėjus, bet taip pat pati su 
dukrele ir sūnumi šoka tautinius 
šokius, akordeonu puikiai grojant 
antram jos sūnui /14 m. amžiaus/. 
Dainoms visada akomponuoja p. 
Stadelninkienė.

Čia australai labai gerbia lietu
vius ir lietuviai jiems jau ne sve
timi. Mūsų kolonijai didėjant, nuo f 
pereitų metų mus pradėjo lankyti 
Adelaidės lietuvių parapijos kle
bonas kun. dr. Jatulis.

Nors mes ir nesame organizuoti, 
tačiau atvykus mūsų mielam ka
pelionui, mes visi mielai susiren
kame ir tarsi susijungiame. Kape
lionui atvykus, visa kolonija iki 
vieno savomis mašinomis nuvyks
tame pajūrin, padarome iškylas, 
pasikalbame, pasidžiaugiame. Tai 
trumpi akimirksniai. Vėliau mes 
vėl grįžtame kasdieniškuman, ati- 
tolstame vienas nuo kito. Tad vi
sai suprantama, kad kiekvienas 
iš mūsų nuoširdžiai laukia kun.

Jatulio.
Jaučiame, kad galėtume susior

ganizuoti bendruomenės rėmuose, 
tačiau ligšiol nebuvo kam pradėti. 
Reikia tikėtis; kad laikas viską iš
spręs. — vr.

LIETUVOS KARIUOMENES 
KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ 

ŽINIAI
Lietuvos Kariuomenės kūrėjai 

-savanoriai, kurių tik mažam skai- Į 
čiui pavyko išvengti Sovietų Są- Į 
jungos komunistinių budelių žiau
raus keršto, labai sielojasi savo 
pavergtos tautos nelaimėmis ir 
kančiomis. Po sunkais tremties 
laikotarpio, savanorių didesnis kie
kis apsigyveno JAV Chicagos mies
te ir čia susibūrė į L. K. Kūrėjų 
-Savanorių Organizaciją.

Norėdami gyviau dalyvauti Lie
tuvos laisvinimo talkoje ir siekda
mi aktyvesnio veikimo kovoje prieš 
pasaulio marą — komunizmą, 
SKELBIAME visų Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjų-Savanorių ži
niai:

I. Vykdant L.K.K.S. 1952 metų 
gruodžio 14 dienos Chicagos mies
te visuotinio narių susirinkimo nu
tarimą, išrinktoji valdyba, drauge 
su minėto susirinkimo prezidiumu, 
s. m. gegužės 22 d. bendrame po
sėdyje nutarė imtis iniciatyvos 
atgaivinti visame laisvame pasau
lyje Lietuvos Kariuomenės Kūrė
jų-Savanorių Sąjungą ir veikti jos 
Laikinųjų įstatų Tremtyje pagrin
dais, vienkart ĮSIJUNGIANT į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

II. Iki visų narių balsavimu bus 
išrinkti Centro Organai, visą or
ganizacinį darbą atlieka L.K.K.S. 
Organizacijos Valdyba Chicagoje.

III. Centro Organų rinkimų da
ta nustatoma 1953 m., spalio 31 
dieną. Rinkimai bus vykdomi ko- 
respondencine tvarka. Atsiųstus 
balsus suskaičiuos ir rinkimų pro
tokolą surašys tam reikalui pak
viesta Rinkimų Komisija.

IV. Visi laisvame pasaulyje gy
venantieji kūrėjai-savanoriai pra-

I šomi galimai greičiau atsiliepti, 
pranešant šiai valdybai savo da
bartinį adresą. Skyriams vietoje 
organizuoti ir Centro Organų rin
kimams pravesti visos informaci- 

< jos bus pasiųstos kiekvienam as
meniškai, gavus atsiliepimą — ad
resą. Žinias siųsti šiuo adresu: 
Mr. V. Rėkus, 1630 N. Kedzie 
Ave., Chicago 47, Illinois, U.S.A.

VISUOTINIO SUSIRINKIMO 
PREZIDIUMAS: pirm. Juozas 
Tumas, sekr. Jonas Melys.

L.K.K.S. ORGANIZACIJOS 
VALDYBA: pirm. Jurgis Bobelis, 
vicepirm. Vincas Rėkus, ižd. Matas 
Klikna, sekr. Adolfas Juodka.

2.
Sekančią dieną Jėzuitų baž

nyčioje buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius .partiza
nus, ir sudėtas vainikas ant Neži
nomojo Kareivio kapo. Apeigose 
dalyvavo laikinosios vyriausybės 
gaiva, šituo gana efektingu būdu 
i artizanų vadovybė pabrėžė, kad 
dėl tolimesnių įvykių ji nesidalina 
atsakomybe.

Visai partizaninei akcijai vado
vavo Kauno miestas, gi pagrindi
nis ryšis buvo Kauno radijo siųs
tuvas. Miestas buvo partizanų ran
kose jau nuo birželio 22 d., Kauno 
radijas birželio 23 d. pagarsino 
Respublikos atkūrimą ir laikino
sios vyriausybės, vadovaujant Škir
pai, sudėtį. Partizanų veiklai va
dovavo Saugumo rūmuose įsikū
ręs Vietinės Apsaugos štabas. Iš 
čia per Kauno radiją pagarsintas 
pirmasis viešas įsakymas. Ragin
ta visoje Lietuvoje, kur tik sąly
gos leidžia ir tas dar nepadaryta, 
susiorganizuoti partizanų štabams 
ir imtis partizaninės veiklos. Įsa
kyta partizaninei veiklai laikytis 
šiuose rėmuose: užbarikaduoti ru
sams pasitraukimo kelius ir tero
rizuoti padrikusius dalinius, sau
goti visokios rūšies visuomeninį ir 
valstybinį turtą. Įsakmiai pabrėž
ta nešaudyti į reguliariosios ka
riuomenės dalinius, nes tuo būtų 
sudarytas pavojus gyventojų gy
vybei ir krašto turtui. Antruoju 
V.A. Štabo įsakymu liepta organi
zuoti civilinį administracijos sek
torių. Jei yra išlikę senieji polici
jos, pašto, geležinkelio pareigūnai, 
o taip pat viršaičiai bei burmist
rai ar jų padėjėjai, tai jiems įsa
kyta grįžti prie pareigų. Jei tokių 
pareigūnų kur trūksta, vietiniams 
partizanų vadams įsakyta juos 
paskirti. Antruoju įsakymu pasi
naudojo ir kitų žinybų žemesnieji 
ir aukštesnieji komunistų atleistie
ji pareigūnai ir grįžo prie darbo. 
Krašto administracija tokiu būdu 
atsikūrė savaime. Partizanų civi
linės administracijos pareigūnų 
paskyrimai bei pakeitimai vėliau, 
nors ir trumpai veikusios, laiki
nosios vyriausybės, o po to ir oku
pacinės vokiečių valdžios ir jos su
kurtosios savivaldos organų daž
niausiai buvo akceptuoti.

Partizanų Vietinės Apsaugos 
Štabui birželio 23 d. persikėlus į 
“Lino” patalpas Duonelaičio gat
vėn, štabe veikė šie skyriai: šta
bo vadovybė, kadrų, mobilizacijos, 
operacijų, ginklavimosi, ryšių, tra
nsporto, maitinimo ir sanitarijos. 
Mobilizacijos skyrius veikė komen

Kauniškis

SI KILIJIAS IiWTWOJE
dantūros vardu ir grįžo į senąsias 
štabo patalpas, t.y. į Saugumo rū
mus. Sanitarijos skyrius įsikūrė 
Trakų g-je, Gusevo ligoninėje. Ope
racijų skyrius, reikalui -jau labai 
išsiplėtus, taip pat persikėlė į Sau
gumo rūmus, o dalis į šaulių S-gos 
namus. Kiti visi skyriai talpinosi 
“Lino*’ patalpose. Kodėl šia proga 
nepaminime bent skyriams vado
vavusių asmenų pavardžių, mano
me, visiems suprantama. Galima 
būtų minėti pavardes tik tada, jei 
žinotum kad ne tik tie .asmenys, 
bet ir jų artimieji giminės randasi 
šioje pusėje geležinės uždangos ar 
yra mirę. Deja, tik apie retą teturi
me reikiamas žinias. Pav., labai no
rėtųsi paminėti pavardę vieno as
mens, kuris, štabo pavestas, tvar
kė Kauno telegrafo ir telefono sto
tį. Bet sąlygos neleidžia. Telegra
fo ir telefono stočiai, tiesa, parti
zanai vadovavo ir saugojo ją jau 
nuo pat pirmos karo valandos. Iš 
pačių tos įstaigos tarnautojų bu
vo susiorganizavęs taip svarbiam 
gyvybiniam centrui apsaugoti par
tizaninis dalinys, štabas paskyrė 
tik įstaigai vadovauti komisarinį 
valdytoją su įsakomąja teise pa
čiam partizaniniam daliniui. To
kiu būdu buvo lyg ir įsikišta į spo
ntaniškai susidariusio dalinio va
dovybę Bet tas buvo padaryta tik 
dėl tos įstaigos didelės reikšmės 
viso krašto partizaninei veiklai, 
štabo paskirtasai pareigūnas pa- 
veikslingai atkūrė telegrafo ir te
lefono ryšius su visa Lietuva, o 
tas nebuvo pavykę vietiniam dali
nio vadui. Štabo veiklai ypatin
gos reikšmės turėjo ryšiai su va
karine Lietuvos dalimi, šia proga 
tenka pastebėti, kad štabas, be šios 
vienos išimties, nėra daręs jokių 
pakeitimų spontaniškai susidariu
siose partizaninių dalinių vadovy
bėse. Yra buvę tik rimtesnių pasi
kalbėjimų bei įspėjimų. Yra, pav., 
tekę Vietinės Apsaugos štabo va
dovybei rimčiau pasikalbėti su ak- 
tivistų vadu p. X. Išsiaiškinus ir 
pasiskirsčius darbą, jokių nesusi
pratimų nebuvo. Partizaninei vei
klai ir visam su saugumu surištam 
darbui vadovavo Vietinės Apsau
gos štabas, gi propagandai ir poli
tiniam sektoriui — Aktivistų šta
bas. Taip, pav., laikinosios vyriau
sybės sudarymas ir jos paskelbi
mas yra Aktivistų štabo aktas.

Birželio 23 d. į Vietinės Apsau
gos štabą atvyko pirmasis laikin. 
vyriausybės narys min. Ž. čia pat 
štabo patalpose jis ėmėsi organi
zuoti civilinės administracijos sek
torių, pirmiausia policiją. Tuo bu
vo nuimta didelė našta nuo štabo 

I pečių. Tą pačią dieną buvoii paskir
tas ir naujasis Kauno burinistras. 
Vėliau ministęris Ž. savo ’buveinę 
perkėlė į “žaibo” b-vės patalpas, 
kur ir kiti* vyriausybės nariai lai
kinai susibūrė, kol visas kabine
tas persikėlė į Taupomųjų Kasų 
rūmus.

Pirmasis vokiečių ryšininkas 
(Manteufel) į štabą atvyko 24 d. 
rytą. Su juo buvo susitarta dėl 
partizanams įvestinų ženklų, idant 
neįvyktų tragiškų nesusipratimų, 
susidūrus su vokiečių kariais. Vo
kiečių karinė vadovybė, mat, buvo 
davusi armijai, žygiavusiai pro 
Kauną Daugpilio kryptimi, įsaky
mą žygiuosiant per draugišką kraš
tą. šitame ruože vokiečiai partiza
nus sutiko kaip ginklo brolius. Įs
pėjimą sutiksiant nedraugingus 
gyventojus turėjo armija, kuri žy
giavo pro Alytų į Vilnių, čia lietu
viai partizanai yra turėję žymiai 
sunkesnių ir net tragiškų susitiki
mų. Vokiečiai, matyt, yra skaičia
vę šiame ruože sutiksią stiproką 
lenkų ir rusų įtaką. Įdomu tik, kad 
ir II-ji armija, pasiekus Latvijos 
teritoriją, įsakymu buvo įspėta, 
pražygiavusi draugingą Lietuvos 
teritoriją ir įžygiuojanti į nedrau
gingą kraštą.

Pačiame partizanų Vietinės Ap
saugos štabe yra buvę rimtų bei 
kritiškų momentų. Rusai, matyt, 
iš kur nors sužinoję partizanų šta
bo buveinę, ją staiga apsupo. Tai 
įvyko Laisvės Alėjoj, kai štabas 
tebebuvo dar Saugumo rūmuose. 
Tiesa, štabo tik dalis apsupimo me
tu buvo ten, o didesnioji dalis bu
vo jau “Line”. Mat, buvo paaiškėję, 
kad Saugumo patalpos per plačiai 
pasidarė žinomos; kaip partizanų 
buveinė. Atsargumo sumetimais 
buvo nutarta vieta pakeisti. Kau
nas juk tebebuvo dar pilnas rusų! 
Ir taip birželio 23 d. Laisvės Alė
joje, prieš pat štabo duris, atsisto
jo rusų tanketė, o Vytauto pros
pekte ir toje pačioje Laisvės Alė
joje grupavosi ginkluoti rusų ka
riai. Rusams, matyt, dar tebelau
kiant įsakymo ar paramos, lietu
viai partizanai atidarė į juos ugnį 
iš trijų krypčių: iš Saugumo rūmų, 
iš Ateitininkų namų ir iš Vytauto 
kalno. Panikoje rusai pabėgo, nors 
jų ir buvo apie šimtas. Reikalas te
truko vos kelias minutes. Keli mū
sų partizanai bandė pabėgti. Jų, 
mat, nervai neišlaikė: padėtis tik
rai atrodė kritiška. Du bėgusiųjų 
žuvo Laisvės Alėjoj, gi vienam pa
vyko pasprukti per kiemus į Duo
nelaičio gatvę.

(Bus daugiau)

Gyveno piktas ir labai griežtas 
ponas. Kartą jįs kėlė puotą ir 
spritrūko žuvies. Pašaukė žvejį, ku
ris prie jo dvaro gyveno, ir lie
pia eiti žuvauti. Tas nuėjo į ma
rias, užmetė vieną, antrą kartą 
tinklą, bet nė vienos žuvies neiš
traukia. Užmetė ir trečią kartą, 
bet .vis kaip tyčia nesugauna. O 
jam ponas sakė, j ei neprigaudys 
žuvų, tai galva atsakys.

Nusiminęs žmogelis atsisėdo ant 
kranto ir verkia. Išplaukė iš ma
rių merga ir klausia, ko jis ver
kia. Jis paporino, kad nesugauna 

. žuvų ir kad ponas pasakė, jei 
neprigaudys žuvų, tai galvą jam 
nuims. Merga ir sako jam:

— Prižadėk man po penkiolikos 
metų atiduoti tai, ko išeidamas 
nepalikai namie, tai sugausi žuvų, 
kiek norėsi.

Pamanė, pamanė žmogelis, kad 
nieko gero namie neras, ir priža
dėjo. Merga nusitębulkštino, o jis 
kaip užmetė bredinį žuvų, tai vos 
-ne-vos trimis brikėmis parvežė.

pareiną žvejys namo. Jam nė 
galvoj, kad gali būti kas naujo. 
Ogi žiūro t- kad sūnus gimęs, ir 
toks gi gražus, kad žiūrėk ir ne
atsitrauk. Ir taip žmogeliui pagai
lo, kad jį. marių mergai pažadėjo.

Vaikas augo, mokėsi ir jam vis
kas gęrai .sekėsį. Bet tėvas, kada 
tik į . jį pažiūrėjo, vis apsiverkė. 
Taip sūnus vieną.kartą ir klausia:

— Ko tii, tėvuli, vįs verki į ma
ne žiūrėdamas?

žvejys nenorėjo iš karto sakyti, 
^et kai tas prisispyręs prašė, ir 

. turėjo papo ryti. Kai sužinojo vis
ką,. tai bernuolaitis nesulaukęs nė 
penkiolikos metų apsirengė ir iš

ėjo.
Eina pamariu ir susitinka sene

lį. Tas ir klausia, kur eina. Tada 
senelis jam sako:

— Prižadėk išvaduoti vieną ka
ralių nuo smako, tai aš tave iš
gelbėsiu. Duosiu lazdukę, tai, kai 
ta merga plauks į tave, ■— pasuk
si kairėn pusėn, tai ji sustos. Pas
tovėjusi vėl plauks į tave, tada 
pasuksi dešinėn, tai ji pasitrauks 
atgal. O kai ir tretį kartą pasuk
si dešinėn ir kairėn, tai ji visai 
pranyks, į dugnas pasiners.

Vaikas pažadėjo vaduoti kara
lių nuo smako, padėkojo seneliui 
ir nuėjo. Ir tikrai taip buvo, kaip 
senelis sakė: lazdukę tris kartus 
pasuko ir merga nuplaukė.

Nusikratęs mergos eina toliau 
ir prieina tamsią girią. Eina ta
kučiu ir žiūro, kad aikštelėje vai
kšto jautis. Jis bėgti artyn,, ogi 
žiūro, kad jautį gano liūtas, kur
tas, sakalas ir skruzdeliukė. Liū
tas ir prašo berniokščio, kad pap
jautų jautį. Jis papjovė jautį ir 
sako:

— Ar būsit patenkinti mano 
dalybomis?

Jie atsakė:
— Dalyk, kaip tu nori, mes bū

sim patenkinti.
Tada jis išdarinėjo jautį: išėmė 

žarnas, atpjovė galvą, atkirto ko
jas ir sako:

— Tau, liūte, visas jautis, nes 
tau daugiausiai reikia ėsti; tau, 
sakale, žarnos, tai ir medin įlėkęs 
galėsi lesti; tau, skruzdeliuke, 
galva, nes kai išėsi smegenis, tai 
turėsi sau pakajus; o tau, kurte, 
kojos — nors tu ir dabar greitas, 
bet kai jas suėsi, tai dar greites

nis būsi.
Žvėrys taip buvo patenkinti da

lybomis, kad net užmiršo jam pa
dėkoti.

Kai toli nuėjo, atsiminė jie, kad 
nepadėkojo už dalybas. Reikia vy
tis, bet kuriam? Jei vysis liūtas, 
tai pamatys žmonės ir nušaus; jei 
vysis skruzdeliukė, tai užmins koks 
žmogus ir. sumindžios; jei vysis 
sakalas, tai gali sugauti ir užda
ryti narvan. Tai geriausia vytis 
kurtui. Ir pasileido kurtas. Vijosi, 
vijosi, ogi žiūro, kad jau nebetoli 
bernuolaitis. Tas atsigrįžo, pamatė 
atlekiantį kurtą ir mano:

— Dabar tai blogai, tikrai sues 
mane.

O kurtas pribėgęs sako:
— Mes tau dar neužmokėjom už 

dalybas. Grįžk, tai atsilyginsim.
Ir sugrįžo abudu.
Liūtas pirmiausiai sako:
— Išsipešk iš mano nugaros tris 

kartus po tris plaukus, tai kada 
norėsi, tai pasidarysi tris kartus 
drūtesnis ir tris kartus stipresnis.

Paskui sako sakalas:
— Išsipešk mano tris plunks

nas, tai kai norėsi, pasidarysi tris 
kartus žvalesnis ir tris kartus 
gražiau giedosi.

Bernuolaitis išsipešė tris sakalo 
plunksnas, devynius liūto ir tris 
kurto plaukus, tai kada norės, bus 
tris kartus gražesnis, tris kartus 
tvirtesnis ir tris kartus greitesnis. 
Pagaliau ir skruzdeliukė sako:

— Išsipešk ir mano tris ūsiu
kus, tai pasidarysi tris kartus ma
žesnis ir tris kartus gudresnis.

Padėkojo bernuolaitis ir nukuo- 
kštavo.

Jis eina, eina, prieina dvarą, iš 
visų pusių aptvertą aukšta siena. 
Išsiėmė skarelę, pažiūrėjo į vieną 
.skruzdeliukės ūselį ir pasidarė tris 

kartus mažesnis. Susirado sienoj 
skylutę, įlindo į dvarą, pasidarė 
bernuolaičiu ir eina. Pamatė po
nas ir niekaip negali suprasti, 
kaip jis atsirado, nes į jo dvarą 
ne tik žmogus negali įlysti, bet ir 
skruzdelė neįsigauna. O bernuolai
tis kaip tik pamatė karalaitę vai
kščiojant po sodą, nulėkė ir atsi
tūpė ant šakos. Karalaitė paėmė 
prijuostę ir šaukia sakalą. Ji su
gavo jį, nusinešė į savo pakajus 
ir uždarė narvė.

Kartą karalaitė norėjo pažaisti 
ir išleido sakalą iš narvo. Jis pa
sivertė bernuoliu ir ėmė karalai
tę kalbinti. Ta iš karto nusigan
do, bet paskiau pradėjo kalbėti. 
Ir taip jis gyveno jos pakajuose: 
kai nori bernu pasiverčia, tai vėl 
sakalu atsiverčia.

Sužinojo karalius ir pradėjo 
ant dukters rėkti, kad ji netikrą 
sakalą laiko. Tada bernuolaitis 
atvirto tvirtu jaunikaičiu ir sako:

— Aš galiu betkuo pasiversti, 
tik atnešk aukso lėkštę.

Bernuolaitis atsistojo ant lėkš
tės ir pasivertė skruzdeliuke. Pas
kui dar pasivertė ir kurtu, ir liū
tu. Dabar karalius, kad jis toks 
gudrus, liepė vesti jo dukterį ir 
valdyti karalystę. Bet bernuolis 
sako:

— Aš negaliu. Mane tėvas pa
žadėjo marių mergai. Be to dar 
turiu eiti į kitą dvarą ir išgelbėti 
karalių puo devyngalvio smako.

Taip bernuolis ir išėjo. Ėjo, f jo 
ir priėjo tą dvarą, kurio karalius 
turėjo kasdien duoti smakui P° 
devynias kiaules ir vieną piemenį 
suėsti. O jei nors vieną dieną ne
būtų davęs, taijį patį būtų suė
dęs.

Bernuolaitis prašo, kad priimtų 
ųž .piemenį. Karalius pažiūrėjo į 

jį ir sako:
— Ne, vaikeli, nepriimsiu. Nors 

ir pritrūkau piemenų, bet tu toks 
gražus, kad man gaila tavęs sma
kui atiduoti.

Bet kai jis labai prašė, tai ka
ralius ir priėmė.

Rytojaus dieną karalius išprau
sė devynias kiaules ir liepia ber- 
nuoliui varyti. Jis pasiėmęs skruz- 
deliukės ūselius pasižiūrėjo, pasi
darė tris kartus gudresnis ir su
žino, kaip smakas apgauti.
Bernuolaitis išpurvino visas kiau

les ir nuvaręs smakui aiškina, kad 
jos švarios tik deglos. Smakas 
pašponavo, pauostė ir suriko:

— Kad man rytoj atvarytum 
aštuonioliką baltų kiaulių, o jei 
neatvarysi, tai patį karalių sud
raskysiu !

Kitą dieną išsiėmė bernuolaitis 
tris liūto plaukus, pačiupinėjo pir
štais ir pasidarė tris kartus tvir
tesnis už liūtą. Pasiėmė duonos 
kepalą, butelį vyno ir su kitu pie
meniu išsivarė aštuonioliką kiau
lių.

Nusivaręs sustojo prie kalno, 
liepė piemenukui įlipti medin ir 
įnešti duoną su vynu, o jis pasi
vertė liūtu ir laukia ateinant sma
ko. Kai tik smakas išlindo iš guo
lio, tuoj ir puolė. Ėmėsi, ėmėsi, 
abu pailso, baisiai sušilo, bet vie
nas antro niekaip negali įveikti. 
Smakas ir sako:

— Jei dabar man kas duotų ši
tų kiaulių po lašą kraujo, tai aš 
tave tuOj.suėstau.

O bernuolaitis sako:
— O jei man kas duotų butelį 

vyno ir duonos kepalą, tai aš ta

ĮSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.

ve tuoj sutriuškinčiau.
Bernuolaitis išsižiojo, tik, lept, 

ir įmetė piemuo duoną su vynu 
gerklėn. Jis tuoj suėdė ir kaip 
griebė, tai vietoj smaką nudėjo. 
Nusuko devynias galvas, ištraukė 
liežuvius, tai tada net persigando, 
kad jis toks stiprus. Karalius taip 
džiaugės, kad atsidėkodamas lie
pė vesti net savo vienintelę dukte
rį. Nors karalaitė buvo graži ir 
jam labai patiko, bet turėjo atsi
sakyti. Aprašė karalius dvarą ir 
liepė nors taip gyventi, bet ber
nuolaitis papasakojo, kad jį tėvas 
buvo pažadėjęs marių mergai.

Eina bernuolaitis pamariu, ogi 
žiūro — iš vandens merga iškišus 
galvą ir plaukus šukuoja. Kai tik 
jį pamatė, ir ėmė džiaugtis, kad 
jos vyras grįžta, ir aiškinti, kad 
tos marios — tai jos užkeiktas 
dvaras. Merga paprašė:

— Būk toks geras: aplėk tris 
kartus marias, tai baigsis mano 
užkeikimas.

Išsiėmė bernuolaitis tris kurto 
plaukelius, pasidarė tris kartus 
už kurtą greitesnis ir pasileido 
apie marias. Kai aplėkė — atvirto 
marių merga gražia karalaite, kad 
su anomis nė nepalyginti. Pasikė
lė audra, marios debesimis nuėjo, 
iškilo dvaras ir atgijo kariuome
nė.

Dabar juodu iškėlė vestuves ir 
taip gražiai sutiko, taip mylėjosi, 
kad vienas antru neatsidžiaugė, 
kad vienas be antro būti nebega- 

- Įėjo. Buvo patenkinti naujuoju 
valdovu ir visi atgijusios karalys
tės žmonės.

2
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RETAS PAVYZDYS r
Kas lankė'ligoninėje gulintį Po-. planuota ir nupirktajam būnant 

vilą Mariuką, galėjo stebėtis jo, ligoninėje. Ten pat padaryta jo 
sunkiai sirgusio, energija, valia iri dirbtuvėlės užuomazga. Pastaruo- 
pasiryžimu sunaudoti laiką taip, | ju metu dirba ir renka savo gami

ni«.kad ibūtų^riauda ateityje, palikus nius parodėlei, kuria nori prisista- 
‘U Si’i ■■ : i,, U.. ■■ ■

^ligoninę. Trys ilgi ir sunkūs sirgi
mo metai1 nepalaužė jo dvasios. O 
nepalūžęs dvasioje, jis tapo stip
resnis už jį kankinusią ligą. Dau- 

1 gelis netikėjo, kad jis pasveiks. 
‘ Šiandien jis yra sveikas ir su pui
kiu amatu rankose.

Sirgdamas ligoninėje jis išmo
ko daryti įvairiausius odos gami
nius ir. juos, meniškai apipavidalin-1 
ti lietuvių liaudės ornamentais ir I 
lietuviškais motyvais. Išmoko pin-' 
ti įvairios formos ir paskirties pin
tinėles, daryti kambarinius med- 
žiaginius batukus, austi. šalikus, 
kilimėlius ir dirbti žaislus, čia bū
tų maža pasakyti, kad Povilas Ma- ■ 
trakas išmoko ten to įvairias pal-: 
vio amato. Jis jau daug, daug tų' 
daiktų padarė ir išleido: vienus1 
dovanodamas jį gydžiusiems gydy
tojams, slaugiosioms seselėms, ki
tus parduodamas mūsų tautiečiams 
arba australų krautuvėms, šiuo 
metu jis vienas nesuskumba atlikti 
visų užsakymų arba pareikalavi
mų, bet tikisi artimoje ateityje tą 
darbo sritį praplėsti iki dirbtuvės | 
eu mažiausia dešimčia darbininkų.1

Visos galimybės jo rankose: turi• 
pakankamai medžiagų ir yra įsigi-: 
jęs visas reikalingas odos dirbi- i 
niams gaminti mašinas ir įrankius.

7 Čia reikia pabrėžti, kad viskas su-,

tyri mūsų visuomenei. Tai yra ti
krai retas pavyzdys gyvenime, kad 
darbas ir meilė jam tiek sužadin
tų norą gyventi, jog noras gyventi 
nugalėtų retai nugalimą ligą.

Mačiusiems Povilo Mariuko dir
binius nekyla abejonių dėl jo ga
minių pasisekimo taip mūsų, taip 
australų tarpe. Kiekvienas norės 
turėti stipriai, gražiai bei skonin
gai padarytą gaminį. Kadangi mū
sų tautiečiai mėgsta ir jieško lie
tuvių liaudies meno motyvų, linki
me Povilui Mariukui savo dirbi
niuose kuo daugiau tą pritaikomo
jo meno šaką išryškinti.

A. RūkŠtelė

Australia’s Export Trade 
Helps Boost U.S, Rise In 
Imports

U.S. imports in Aprik were more 
than $8 million higher than those 
of March the U.S. Department an
nounced last week.

The increase was accounted for 
by increased shipments from the 
countries of Asia, Africa and the 
South Pacific the Department 
said.

U.S. general imports rose from 
$1,004.1 million in March to 
$1,012.4 million in April. The 
countries recording the most not
able gains in expors to the Uni
ted States were Australia, New 
Zealand, the Philippines, British 
Malaya, India, Indonesia, Egypt 
and the Gold Coast.

Imports from the United King
dom declined from $51.4 million 
to $46.9 million. Imports from the 
Netherlands, West Germany, Swit
zerland and Italy dropped less 
sharply.

Increases in exports to the Uni
ted . States during the March-Ap
ril period were: Australia $7 
million to $13.9 million; New 
Zealand $3.4 million to $11 mil
lion; the African Gold Coast from 
$4.6 million to $10.1 million; 
Egypt $2.3 million to $4.6 million; 
Indonesia $18.5 million to $19.3 
million; and British Malaya $19.8 
million to $23.3 million.

Asia as a whole increased its 
exports to the United States from 
$143.8 million to $151.8 million; 
Africa from $48.4 million to $61.7 
million; and Australia and the 
South Pacific area from $11-2 mil
lion to $25.3 million. — U.S.I.S.

STRUGGLE FOR POWER IN RUSSIA
The purging of Lavrenti Beria 

is concrete evidence of the strug
gle for power among Stalin’s suc
cessors a struggle that is by no 
means over.

The struggle has been going on 
since Stalin’s death on March 5. 
PRAVDA has asserted over and 
over that Soviet Union was being 
ruled by what it termed an “effi
cient collective leadership”. In ad
dition to Premier Georgi Malenkov, 
this five-man clique included Beria, 
chief of the Secret Police; Nikolai 
Bulgannin, head of the Red Army; 
Nikita Khruschev^ secretary of the 
communist party; and Viacheslav 
Molotov,minister of Foreign Affa
irs.

As has been pointed out in this 
collum in the past,a collectice lea
dership could be only a temporary 
arrangement. In Russia, where fo
rce system drives relentlessly to
ward one-man dictatorship. So it 
was with Lenin; so it was with 
Stalin. Each purged and purged 
again until he alone was left at 
the top.

Beria is the highest ranking of
ficial purged since Stalin’s death. 
Malenkov did the hatchet job per
sonally by reciting the usual com
munist charges employed to get rid 
of a rival for power. Beria, the 
Premier told the central committee 
of the Communist Party, was guil
ty of “criminal and anti-state acti
vities”. In short order the 14-man 
committee expelled him from the 
party and from his positions as

By Paul L. Ford
head of the Secret Police and as 
first vice-chairman of the U.S,S.R. 
Council of Ministers. Now he is 
being held for trial on charges of 
treason.

The purging of Beria is parti
cularly ironical. As chief of the 
Soviet Police, since 1939 he has 
personally directed countless pur
ges. He himself purged his prede
cessor, N.I. Yežhov, who in turn 
had sent the previous chief of the 
Secret Police to his death earlier 
in the bloody purges of the 1930’s.

There is a striking similarity 
between the present struggle for 
power and the situation at the time 
of Lenin’s death in 1924. A Polit- 
bureau Triumvirat took over Len
in’s power. It included Josef Sta
in, Gregori Zinovev and Leon Ka
menev. But the Stalin-Zinoviv Tri
umvirat lasted only until one of 
them had out-maneuvered and des
troyed the other two. Stalin wrote 
Kamenev in 1923: “To choose the 
victim, to prepare the blow with 
care, to slake an implacable Ven
geance and then to bed—there is 
nothing sweeter in the world!”

In 1936 Kamenev found himfeelf 
on the list of victims chosen by 
Stalin. He was tried for treason, 
found guilty and shot. In the sėme 
year Stalin ordered the other miem- 
ber of the original Triumvifcat, 
Zinovev, shot.

Of the pallbearers at Lenin’s! fu
neral, the majority were eradicated 
by Stalin. In addition to Kamehev, 
Zinovev and Stalin, the pallbearers

■ -M 

included Nikolai, Bukharin, Mik
hail Tomsky, Mikhail Kalinin and 
Molotyv.

Lenin had called Bukharin, the 
Comintern president, “thd'fflbst va
luable theoretician of the party”. 
Stalin colled him a “traitor’’ and 
had him shot in 1988. Tomsky, 
head of the All-Union Council of 
Trade Unions,erred in not agreeing 
100 per cent with Stalin on Rus
sian industrialization. When Stal
in’s police came to arrest him in 
1936 they found he had shot him
self.

Kalinin, figure head president 
of the U.S.S.R.j had the father 
unique pallbearer of Lenin’s fune
ral. He, alorig with Malenkov and 
Beria, was a pallbearer at Stalin’s 
funeral. — U.S.I.S.

U.0. Honors Great 
Negro Scientist

A grateful nation on Tuesday 
honored the memory of farm sci
entist George Washington Carver 
by setting aside the area near his 
birthplace as a national park.

Secretary of the Interior, Doug
las McKay unveiled a plaque and 
bust of the Negro scientist who 
gained world-wide recognitation 
as an agronomist. Carver’s re
search influenced the -pattern of 
20th century agriculture in wide 
areas of the United States and 
other countries.

Armistice Must Not 
Jeopardize Peace

The Foreign Ministers of Bri
tain, France and the United Sta
tes declared Tuesday that an ar
mistice :iu, Korea must not result 
in jeopardizing the restoration or 
the: safeguarding of peace in any 
other part of Asia.

This statement was contained in 
■<a communique on the Far East is
sued as the three Ministers met 
for a final session of a five day 

• exchange of views on the world 
situation.

.The three Ministers were the 
Secretary of State John Foster 
Dulles, British Acting Foreign Mi
nister Lord Salisbury, and French 
Foreign Minister Georges Bidault.

(A) Very Easy Lessons 
1—26.

EASY LESSON NUMBER FIVE 
(5).

SATURDAY, 1st AUGUST, 1953.
“You can leara English with 

Paul......... Listen!”
Mary is making coffee and she 

is teaching Paul to say “I’m” ... 
“It’s” (it is).
PAUL: What is that?
MARY: It’s a coffee pot. I’m ma- ■ 
king coffee.
PAUL: I’m? making coffee?

1 MARY: Yes, I am making cof
fee — but we say: I’m — I’m 
making coffee. Remember?
PAUL: Yes, I remember.... It 
is — IT’S... lam —I’M.... 
You are — YOU’RE.

Is Paul coming into the studio?
Yes, Paul is coming into the 

studio.
Is Mary pouring coffee into the 

coffee pot?
Yes, she is pouring coffee into 

the coffee pot. A
Is Mary pouring milk into this 

cup?
No, she is pouring milk into 

this cup.

IIAIH EM«DIS II
RADIO PROGRAMME “ FOR NEW AUSTRALIA NS” 

Broadcast by the Australian Broadcasting
doing?” ..,.. “He’s working!”....
JOHN: Where’s Paul?
MARY: He’s working. He’s wor
king hard.
JOHN: Why? What’s he doing?
MARY: He’s chopping wood!
JOHN: Hullo, Paul! What are
you doing? * •
PAUL: I’m working very hard.
I’m chopping wood.
JOHN: My turn next week!

What is Paul doing?.... He is 
working.

Is he working hard? .... Yes, 
he is working very hard.

What is Mary doing? .... She 
is pouring coffee into the cups.

Where’s John? .... He’s at a 
football match.

Where’s Mary? .... She’s at 
a football match.

Where are we? .... We’re at 
a football match.

NEW STORY OF T.V.A.
A recent addition to the Library 

of the U.S. Information Service 
in Sydney, is the book All Down 
the Valley, an excellent story of 
the Tennessee Valley Authority 
(T.V.A.) for the layman. Henry 
Billings, the author, develops the 
history of the region from the pio
neer days and describes the care
less manner in which this land 
was depleted. With the creation of 
the T.V.A., great and favorable 
changes became possible.

Today the flood waters are 
controlled. The river has been de
veloped for navigation. Cheap 
and plentiful electricity is sup
plied. and has lured many indust
ries to the area. Reforestation has 
taken place, and the farmers have 
benefited both economically and 
socially,

Tjiis-book will-be of great-inte
rest to Australians who are-fomi- 
liar and interested in the Snowy 
River’Project, which in many ways 
is. patterned after T.V.A.

This book is available on loan 
from the U.S. • Information Ser
vice- Library at 46-48 Margaret 
Street, Sydney. The library’s hours 
are 10:30 a.m. to 5:30 pan. each 
week day. Requests by mail from 
country borrowers are also wel
come. — USIS.

EASY LESSON NUMBER SIX 
(6)

SATURDAY, 8th AUGUST, 1953.
In this lesson Paul learns when 

to use “these” and “those”.
MARY: That's the postman. Open 
the door, please John.
JOHN: All right, Mary.
POSTMAN: Good morning. Re
gistered letter. Sign, please.
MARY: Oh... this registered let
ter is for Paul — that letter 
is for you — and this let
ter is for Paul ...

This match is Australian.
THESE MATCHES ARE AUS

TRALIAN.
This cup is on the table.
THESE CUPS ARE ON THE 

TABLE.
This cigarette is John’s.
THESE CIGARETTES ARE 

JOHN’S.
That car is English.
THESE CARS ARE ENGLISH.
That cup is on the saucor.
THOSE CUPS ARE ON THE 

SAUCERS.'
That telefone is ringing.
THOSE TELEFONES ARE 

RINGING.
This letter is not. from Europe.
THESE LETTERS ARE NOT 

FROM EUROPE.

EASY LESSON NUMBER SE
VEN (7).

SATURDAY, 15th AUGUST, 1953.
Can you speak English? No? 

Well, you can learn English with 
Paul! Listent..... "What is he

EASY LESSON NUMBER 
EIGHT (8). 

SATURDAY, 22nd AUGUST, 
1953.

Paul is learning English. He is 
learning about “on”, “in”, “to’, 
“from” and “there’s” (there is). 
Listen .........
PAUL: The sea is blue today.
JOHN: There’s a ship on the sea. 
It’s a large ship too.
PAUL: Yes — it’s coming from 
Europe —
MARY: And it’s going to Sydney.

Paul is o n a bicycle.
The ship is o n the see.
The cup i s o n the saucer.
The letters are o n the table.
Paul’s i n the studio.
Mary’s i n the kitchen.
John’s i n the car.
The coffee’s i n the cups.

A radio is in the car.
A cup of tea is on the table.
A man is at the door.
THERE’S A RADIO IN THE 

CAR.
THERE’S A CUP OF TEA ON 

THE TABLE.
THERE’S A MAN AT THE 

DOOR.

EASY LESSON’NUMBER NINE 
(9).

SATURDAY, 29th AUGUST, 1953.
Paul is playing the piano and 

learning English! Listen...
PAUL: One, two, three, four, five, 
six, seven, eight, nine, ten ....
MARY: Paul! What are you do
ing?
PAUL: I am playing the piano

ten ....
One, two three, four, five, six — 

MARY: Oh Paul! Paul! Stop. 
PAUL: Mary! You’re laughing. 
MARY: Never mind, Paul. You’re 
learning English very quickly. 
PAUL: I understand. SLOWLY 
and QUICKLY. Am I learning 
English quickly?
MARY: Yes, you are learning 
English very quickly.

What is John doifig?
He’s playing football.
What is Mary doing?
Sh’s making tea.
What are you doing?
I’m playing the piano.
What are we doing?
We’re learning English.
There is a telephone on the ta

ble.
There’s a telephone on the ta

ble.
There is a cup in the kitchen.
There’s a cup in the kitchen.

(B) Easy Lessons 27—52.
EASY LESSON NUMBER THIR-

THY — ONE. (31). 
SATURDAY, 1st AUGUST, 1953.

Listen carefully to the way we 
say: “I’m going to read” and’Tm 
going to learn”. And listen to the 
words “much” and “many”. 
JOHN: I’m going to sneeze! Oh! 
Where’s my handkerchief? I’m go
ing to sneeze again.
PAUL: That’s funny! You always 
say “I’M GOING to sneeze”,but 
you don’t go! You only sneeze!

I’m going to work in the garden 
this afternoon.

What are you going to do now? 
I’m going to read the news
paper.

Mary's going to cook the 
lunch’ next.

We’re going to visit Mel
bourne soon.

How MUCH money have you in 
your pocket?
I have’t MUCH money in the 
house.

Have they Many friends in Aus
tralia?
Yes, but they have’t MANY frie
nds in Sydney.

EASY LESSON NUMBER THIR
TY-TWO (32): 
SATURDAY, 8th AUGUST, 1953. 
“How much English do you know?” 
“In this lesson we have a special 
practice to help you to speak En
glish well!”
With Words like Apple—Orange—

and T am learning English: Lis- Egg — Artist — we say: AJJ not

Commission
A...
This is a table
Here is AN Orange.
I have a banana and AN Orange. 

Give me AN Apple and AN Egg. 
A man, a table, a cigarete.
AN Apple, AN Orange, AN Egg.

EASY LESSON NUMBER THIR
TY-THREE (33).
SATURDAY, 15th AUGUST>1953.

Mary, John and Paul are in Mel
bourne for the week-end.
This morning they are looking 
in the shop windows at all the 

beautiful things......
'MARY: I like looking in shop win
dows. We say “WINDOW-SHOP
PING” when we look in shops with
out buying things. Do you like 
window-shopping, Paul?
PAUL: Yes. But I like to have 
hundreds of pounds and buy all 
the beautiful things I See.
MARY: Came and look at-this. 
Now I think that’s beautiful! 
PAUL: What is it Mary?
John: Is it a hat?
MARY: Of course it’s a hat. It’s 
a model.

“What is that?”
“It’s a hat.”
“Is it really a hat?”
“Yes, of course it’s a hat.”
“How much is it?”
I don’t know. There’s no tiekei”.
“Then it’s very dear!”
“Yes, I think so, too”.
“What colour is it?”
“It’s blue”.
“Are you sure that hat is blue?”
“Yes, I’m quite sure”.
“I think it’s green”.
“You’re wrong, John—it’s blue”.

EASY LESSON NUMBER THIR
TY-FOUR (34).
SATURDAY, 22nd AUGUST,1953.

Once again we are in Melbourne 
with Mary, John and Paul. And 

Olga is there; too. Listen....
MARY: Well, that’s all right now, 
John. Let’s go to that nice little 
bookshop and I can buy the books 
I want.
JOHN: That shop is in the next 
street to this. Where’s Paul?
MARY: He’s buying cigarettes, 
isn’t he?
PAUL: Mary! John! What is this 
shop? It has gold watches and 
rings — look!
JOHN: It’s a jeweller’s.

EASY LESSON NUMBER THIR
TY-FIVE (35). 
SATURDAY. 29th AUGUST.1958.
To-day we will say again the words

— “under, in front of, behind”, 
and then “much” and “many”, 
“enough” and “about”.— 
These are very1 useful wards. Lis
ten carefully now.... '

The saucers are UNDER the 
cups.

The sausages are IN FRONT 
OF the fire.

The' tėaspbėns are the sau
cers.

The sandwiches are ON the pla
tes.

The sugar is behind the coffee 
pot.
You have very little sugar. It’s not 
enough.
There are three pints of milk. 
That’s enough.
We haven’t much coffee. Will this 
pot of coffee be enough?
Oh yes, that’s ėhoūgh for twelve 
people.
How many hot sausages are there 
in front of the fire?
There are about thirty, I think.

These are only parts of th® radio 
iepsbfis. Yču čah seė that it is an 
eašy and entertaining way of lear
ning English.

The’radio lessons are .broadcast 
at the folldWihg timėa-from A.B.C. 
Stations.

Metropolitan Stations... 
•EASY LESSONS (1-26) Saturday 
12.45 p.m., 2CN Canberra 12.45 
p.m. S.A. 12.15p.m., Perth 6WN, 
7.00 a.m.
EASY LESSONS (27-52) Satur
day 1,45 p.m.,2CN Canberra, 1,45 
p<m.,S.A. 1.15 p.m., Perth 6WN, 
7.15 a.m.
HARDER LESSONS Sunday 7,45 
a.m.,2CY Canberra,7.45 a.m., S.A. 
7.15 a.m., Perth 6WN, 7.30 a.m.

. .CoTftitry Stations. .... 
Very Easy Lessons (1-26) Satur
day 7.00 a.m.
Very Easy Lessons (27-52) Satur
day 7.15 a.m.
Harder Lessons Sunday 7.45 a.m., 
(S.A. 7.15 a.m., W.A. 7,30 a;ta.)

. RADIO BOOKLETS...
The Radio Lessons are printed in 
a booklet.
You can have a boklet posted to 
you each month.
Write to the DEPARTMENT-OF 
EDUCATION in the State where 
you live.
The RADIO BOOKLET is Free.

You may also get information 
about EVENING CLASSES and 
CORRESPONDENCE LESSONS 
from the Department of Education.

NEAT ĮDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI. '
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MŪSŲ PASTOGĖ 1953 m. liepo. 20 d.

pastogė /PORTĄ jz

ARGI JAU IR SAVO DIDVY
RIUS PAMIRŠTAME?
Sydnėjus. — ALB Syd- 

nėjaus Apylinkės Valdybos ini
ciatyva Camperdowne buvo suruo
štas Dariaus ir Girėno minėjimas, 
primenant jų žuvimo 20 metų su
kaktį. Minėjimas buvo pradėtas 
tuoj ' po pamaldų, į kurias buvo 
susirinkęs gerokas būrelis Sydnė- 
jaus lietuvių. Minėjimo rengė
jams teko nemaloniai nustebti, 
kai mūsų tautos didvyrių pagerb
ti tesusirinko vos 20 žmonių. Ir 
dar liūdniau, kad šių tarpe nesi
matė nė didžiųjų mūsų visuomeni
ninkų, nė pasišventusių kultūri
ninkų. Apylinkės pirmininkui inž. 
Sipavičiui minėjimą pradėjus, kuk
lus dalyvių būrelis pagerbė tautos 
didvyrius susikaupimo minute ir 
atidžiai išklausė vienos geriausių 
Sydnėjuje kada skaitytų paskaitų 
— J. P. Kedžio. Savo paskaitos 
turiningumu, giliomis mintimis ir 
įtikinančiomis išvadomis prelegen
tas tarytum atsilygino ir atpirko 
mūsų tautiečių abuojumą tautinio 
pasireiškimo momentui. Minėjimo 
programą papildė ir J. Rugelis 
su jaunu pianistu R. Zakarevi
čium. — jž.

MIRĖ ADOMAS KIŠKIS
Sydsėjus. — Liepos 15 

d. mirė senosios kartos lietuvis 
ateivis Adomas Kiškis, išgyvenęs 
68 metus. Velionis buvo gimęs 
Londone. I Australiją buvo atvy
kęs prieš 30 metų, šeimos nepali
ko. Palaidotas Botany kapinyne, 
į kur jis buvo palydėtas būrelio 
tautiečių, daugiausiai senųjų lie
tuvių ateivių, šio mėn. 26 d., sek
madienį, 12 vai. už velionį buvo 
laikomos Camperdowno bažnyčio
je pamaldos. — pb.

TĖVO S. GAIDELIO S. J. 
INFORMACIJA

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos rugpjūčio 9 d. 11,30 vai. Ha
miltono katalikų bažnyčioje. Prieš 
pamaldas bus klausoma išpažin
čių susirinkimų salėje. Po pamal
dų įvyks bažnytinių giesmių repe
ticija Hamiltono katalikų mokyk
los patalpose.

ĮDOMIOS DISKUSIJOS
Sydnėjus. — Liepos 11 

d. Sambūrio šviesos susirinkimo 
-pobūvio metu rašytojas Vincas 
Kazokas skaitė paskaitą “Perso
nažo problema lietuvių literatūro
je”. Paskaitos pasiklausyti susi
rinko didokas būrelis literatūros 
mėgėjų ir šiaip šviesiečių bei jų 
draugų. Turiningoje ir įdomioje 
paskaitoje prelegento pareikštos 
mintys, vietomis kai kuriems klau
sytojams pasirodžiusios iš sub
jektyvumo perėjusios į netikslu
mus, sukėlė įdomių diskusijų, ku
riose greta vyresniųjų dalyvavo ir 
jaunesnieji literatūrinio gyvenimo 
mėgėjai. Tai buvo gana naudingas 
ir vienas labiausiai nusisekusių 
Sambūrio šviesos kultūrinių po
būvių. — jž.

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Adelaidės laido

je (Nr.223) įvyko kai kurių korek
tūros klaidų, kurias čia atitaiso
me, visų suinteresuotųjų atsipra
šydami. —

1. Ketvirto puslapio straipsnyje 
“Kolonijos veido formuotojai”, kal
bant apie dail. Antaną Rūkštelę, 
sakinys “Atrodo, kad jo paveiks
lai nebūtų verti dėmesio...”, iš
taisomas taip: “Ir tai ne 
dėl to, kad jo paveikslai ne
būtų verti dėmesio...”.

2. Aštuntame puslapyje straips
nio “Dievui, Tėvynei, Artimui” an
troji antraštė turi būti: “šis tas 
apie skautus ir skautybę”.

M. P. Redakcija.

Min. Lozoraitis Austra
lijos Lietuviams

(Atkelta iš 1 puslapio) 
ir atvykau, bet prel. Krupavičiui 
susirgus toks pasitarimas, koks 
buvo pasiūlytas, negalėjo įvykti. 
Tačiau šia proga dr. Kuzminskas 
ir prof. Žymantas suteikė man ži
nių iš LRS veikimo srities. Lygia
grečiai su anuo pasitarimu mudu 
su VLItfo Pirmininku turėjome 
svarstyti dviese aktualius klausi
mus nustatytojo bendradarbiavi
mo rėmuose.

Esant man Paryžiuje mudu su 
atstovu dr. Račkiu buvome priftnti 
Prancūzijos Užsienio Reikalų Mi
nisterijoje.

Iš kitų pasikalbėjimų paminė
siu savo susitikimą su Ukrainos 
Tautinės Tarybos užsienių reikalų 
vedėju Dr. Andrijivskiu, kuriam 
pakartojau, jog Ukrainos valsty
bės išsivadavimas iš Sovietų oku
pacijos ir jos nepriklausomybės 
atstatymas yra Lietuvos intere
suose.

KAIP ŽIŪRITE, PONE MINIS
TER!, Į LIETUVIŲ REZISTEN
CINĖS SANTARVĖS FAKTO
RIŲ LIETUVIŠKAJAME DAR
BE?

LRS yra patriotinis sąjūdis, su
darytas ir vedamas mūsų jaunes
niųjų politikų nepartiniais pagrin
dais. Vienas jo tikslų yra prisidėti 
prie užsienio lietuvių politinės re
zistencijos prieš Sovietus ugdymo 
ir prie bendro darbo Lietuvos lai
svei atstatyti, einant pirmiausiai 
Krašto interesais bei pageidavi
mais. Aš tegaliu teigiamai žiūrėti 
tiek į LRS atsiradimo faktą tiek 
į jos darbą, kuris yra naudingas 
įnašas į mūsų visuomeninę ir po
litinę veiklą.

Su daugeliu LRS vadovaujančių 
žmonių mane riša sena pažintis ir 
ilgas bendradarbiavimas, pradėtas 
prieš paskutinįjį karą. Pažindamas 
tuos žmones, aš žinau, kad jie ne
siekia nei kokios “valdžios”, nei 
išimtinos įtakos ar padėties.

PRANEŠIMAS
TRADICINIŲ AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ KREPŠINIO PIR

MENYBIŲ REIKALU
Geelongo Sporto Klubas Nėris, 

ALB Krašto Valdybos pavestas, 
ruošia š. m. spalio mėnesio pirmo
je pusėje, apie 10 d. (galutinai 
data bus pranešta vėliau) Austra
lijos Lietuvių Krepšinio Pirmeny
bes.

Klubai, norintieji dalyvauti pir
menybėse, prašomi registruotis pas 
Geelongo Sporto Klubo pirminin
ką A. Bratanavičių. 12 Seabeach 
Pde., North Shore, Vic., kartu 
pranešdami komandos sudėtį ir 
savo pageidavimus.

Geelongo ALB ir Klubo Nėries 
Valdybos nutarė kiekvienai koman
dai apmokėti i kelionės išlaidų 
8 asmenims ir parūpinti nakvynes 
bei maistą.

Registruotis prašoma ligi rug
pjūčio 15 d.

NERIES KLUBO PIRMININ
KAS

BANKSTOWNO MOKYKLOS
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 1 d., šeštadienį, kvie
čiami visi tėvai, kurių vaikai lan
ko Bankstowno Savaitgalio mokyk
lą, į susirinkimą, kuris įvyks mo
kyklos patalpose 11,30 vai. šis 
susirinkimas kviečiamas ryšium 
su pusmečio mokslo metų užbaiga. 
Bus svarstomi aktualūs reikalai.

TĖVŲ KOMITETAS.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
Išnuomojami du kambariai ir 

virtuvė.
Kreiptis: J. Valteris, 138 Rose 

Street, Yagoona, N.S.W.

Į LIETUVIŲ TĖVUS IR 
LIETUVIŠKĄ JAUNIMĄ

Daug rašoma ir tarpusavyje 
sielojamasi, kad mūsų jaunesnioji 
karta Australijoje yra verčiama 
nutautėti. Mūsų jaunimas pradeda 
užmiršti savo Tėvynę, savo tėvų 
kalbą, lietuviškus papročius ir dai
nas. Jau dabar pasitaiko, kad 
jaunieji lietuviai nenoromis ir sun
kiai besusikalba su tėvais savo 
gimtąją kalba.

Priežastys ? 
ištisą savaitę 
kai tuo tarpu 
nes mokyklas, 
anglų kalbą. Jie ne tik mokyklo
je, bet ir už jos ribų žaisdami su 
ne lietuvių vaikais kalbasi angliš
kai. Trumpai, jie turi per mažai 
progos augti lietuviškoje aplinko 
je.

Sydnėjuje turime vieną lietuviš
ką Savaitgalio mokyklą, kurios 
lankymas daugumui nėra labai pa
togus.

Turėdama visa tai prieš akis ir 
norėdama padėti išlaikyti mūsų 
jaunąją kartą lietuviškoje dvasio
je ir “Dievui, Tėvynei ir Arti
mui!” ideale/ skautų organizacija 
kviečia visus jaunuosius lietuvius 
į savo eiles. Čia jie susitiks su ki
tais bendraamžiais lietuviukais, 
išgirs apie savo gimtąjį kraštą, 
pažais, padainuos, ir visa tai bus 
gimtoje kalboje. -

Dideliems atstumams apsunki
nant sueigas, prie jau veikiančios 
“Šarūno” draugovės, organizuoja
mos dar dvi Bankstowne ir Cab- 
ramattos skiltys (esamų ALB 
Apylinkių ribose).

Busimųjų ir esančių skautų šio
se vietovėse organizavimui Vieti- 
ninkijos Štabas skiria šiuos asme
nis:

Sydnėjuje (Camperdowne): — 
vyr. skltn. A. Bučinskas, 82 Flin
ders St., Darlinghurst, NSW;

Bankstowne: — s. v. kand. 
pskltn. R. Jaselskis, Lot 82 McMil
lan St., Nth. Bankstown, NSW;

Cabramattoje: — s. v. pskltn. 
T. Rotcas, 21b. Railway St., Cab- 
ramatta, NSW.

Užsirašant suteikti šias žinias 
raštu: vardas, pavardė, adresas, 
amžius, ar priklausė skautų orga
nizacijai, jei taip, kur?; tėvų su
tikimas (vieno iš tėvų parašas 
būtinas).

Berniukai priimami nuo 7 metų 
amžiaus.

Mieli Tėvai, mes prašome Jus 
— padėkite savo sūnums išlikti 
lietuviais, neleiskite jiems užmirš
ti lietuvių kalbos, ir visa kita, kas 
tik susiję su mūsų visų numylėta 
Lietuva! Mes esame pasirengę 
Jums padėti.

Lietuvi — jaunuoli, mes laukia
me Tavęs savo eilėse!

PLSS Australijos Rajono 
NSW VIETININKUOS ŠTABAS.

Tėvai ir vyresnieji 
dirba fabrikuose, 
vaikai lanko vieti- 
kuriose tegirdi tik

Sydnėjus
KREPŠINIS

Žiemos sezonui atėjus, 
krepšinio komanda, neturėdama ge- 

■ rų sąlygų treniruotėms, treniruo
tes visiškai nutraukė. O tai paken
kė jų buvusiam geram komandos 
pasiruošimui. Dėka savo buvusio 
trenerio Vlado Daudaro, kuriam 
vadovaujant Kovas laimėjo trečią
sias Australijos lietuvių krepši
nio pirmenybes, neseniai Kovo 
krepšininkai gavo North Sydnėjuje 
puikią kariuomenės krepšinio salę 
ir nuo liepos 25 d. vėl pradėjo tre
niruotes. V. Daudaras be to suti
ko vėl treniruoti Kovo krepšinio 
komandą ir tinkamai paruošti ją 
dalyvavimui IV-uose Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybėse Ge- 
elonge, kuriose dalyvauti Kovo 
krepšinio komanda jau įsiregistra
vo. Kovo Valdyba nuoširdžiai dė
koja V. Daudarui už paramą ir 
tikisi, kad jam vadovaujant Syd
nėjus taip pat gerai pasirodys, 
kaip ir pereitais metais.

Kovo krepšininkai ir toliau da
lyvauja Sydnėjaus žiemos turnyre. 
Antrajam ratui įpusėjus, Kovas 
pagal taškų santykį yra užėmęs 
trečią vietą. Antrojo rato pradžio
je visai nelauktai Kovas pralaimė
jo vieno taško skirtumu prieš May-1 
bauke ir prieš Warriors, bet per 
paskutines rungtynes laimėjo prieš 
Celtics. Atrodo, kad Kovas, vėl 
pradėjęs salėje treniruotis, greitai 
atgaus savo seną formą.

KVIETIMAS — PRANEŠIMAS

Kovo

STALO TENISAS
Rugpjūčio 3 d. Camperdowno 

parapijos salėje tuoj po pamaldų 
įvyks stalo teniso žiemos turny
ro finalinės vyrų ir moterų žai
dynės. Naujiesiems meisteriams 
Kovas įteiks nugalėtojų dovanas.

A. L.

Melbournas
SIRJATAVIČIUS — MELBOUR
NO STALO TENISO MEISTE
RIS.

Gražiai ir intriguojančiai praė
jo Melbourno lietuvių 1953-jų me
tų stalo teniso pirmenybės, kurio
se dalyvavo per 20 varžovų. Pirme
nybės buvo pravestos dviejų minu
sų sistema ir truko dvi savaites. 
Stebėjo gausus būrelis tautiečių ir 
gėrėjosi mūsų geresniųjų žaidėjų 
sugebėjimu tobulai valdyti baltąjį 
sviedinėlį. Ypatingai finalai jaudi
no žiūrovus, kur abiejų žaidėjų pa
rodyta klasė tikrai buvo aukšto ly
gio. Finalan pateko — Melbourno 
jaunoji viltis — Sirjatavičius ir 
dar senosios klasės — atstovas, 
Vincas Zdanavičius. Lengvu ir 
gražiu žaidimu finalą laimėjo Sir- 
jatavičius palikdamas antroje vie
toje aršiai ir užsispyrusiai kovo
jusį Zdanavičių. Trečią vietą gar-
^•‘XX^X^-X-XS-X-X*

bingai išsikovojo taip pat jauno
sios kartos atstovas Kuncaitis, iš 
kurio, kaip dar jauno žmogaus, 
norėtųsi matyti daugiau kovos 
dvasios ir judrumo, kuo pasižymė
jo Sirjatavičius.

Tokiu būdu, užtikrintai ir pelny
tai Melbourne lietuvių 1953-jų me
tų stalo teniso nugalėtojo vardą, 
vieneto žaidime, išsikovojo Vytau
tas Sirjatavičius. Vyrų dvejetą, be 
didelių sunkumų, laimėjo Sirjata
vičius—Kuncaitis, kuo pirmenybių 
žaidynės ir buvo užbaigtos.

Pirmenybių nugalėtojams buvo 
įteiktos asmeninės dovanos per 
Sporto Klubo Varpo metini balių, 
kur sportininkų draugai ir bičiuliai 
nuoširdžiai pasveikino laimėtojus.

Šios Melbourne lietuvių stalo te
niso pirmenybės parodė, kad Mel
bourne gyvena visa eilė gerų žai
dėjų ir, kad šioji sporto šaka mū
sų tautiečių yra mėgiama. Vis dėl
to buvo pasigesta keletos gerų sta
lo tenisininkų, kurių pavardės vis
uomet būdavo minimos panašiose 
varžybose. Nedalyvavo Krivickas, 
kuris trejis metus reprezentavo 
Melbourne lietuvius Victorijos sta
lo teniso pirmenybėse ir kuris dar 
Vokietijoje buvo išsikovojęs Vokie
tijos lietuvių nugalėtojo vardą. Ne
buvo ir Jeršovo, kurio sugebėjimai 
stalo teniso žaidime galėjo inešti 
daugiau gyvumo i šias pirmeny
bes.

Pirmenybes gražiai ir tvarkingai 
pravedė Klubo Sporto Reikalų ve
dėjas Miklius.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR
RITMIKOS

STUDIJA į
Nuo rugpjūčio mėnesio Sydnė- 

juje pradeda veikti Tautinių Šo- . 
kių ir Ritmikos Studija.

Pamokos vyks kiekvieną pirma- • 
dienį 6 vai. vak. 12-14 Ennis Road, 
Milson’s Point salėje (prie pat 
Milson’s Point stoties).

I Studiją priimamos mergaitės 
nuo 15 metų amžiaus. Užsirašyti 
pirmadieniais pamokų metu.

T. S. ir R. STUDIJA.

žovo vartininkas. Tačiau 51 ir 52 
-rą žaidimo minutėmis Parent© ir 
Kito šūviai pakėlė rezultatus 5:1. 
Netrukus varžovas iš 20 metrų 
įkirto vieną įvartį, kurio mūsų 
vartininkas nesulaikė. Po to dar 
vieną įvartį įkirto Parent, ir sep
tintąjį įvartį pasiekė vėl Kitas. 
Blogoje aikštėje mūsų puolėjai ne
galėjo tinkamai pasireikšti, nors 
jie ir laimėjo su didele persvara. 
Geriausiai sužaidė Kitas, Sidabras, 
čiplys. Sadauskas ir Langevičlus 
dėl darbo negalėjo dalyvauti šiose 
rungtynėse. Įvarčius mūsiškiams 
laimėjo Kitas 4 ir Penant 3.

REZERVAS ir vėl laimėjo be 
kovos.

JAUNIAI susitiko su stipriu 
priešu ir pralošė Birkalai 1:4. 
Jauniams patartina ramiau užsi
laikyti aikštėjee ir kreipti daugiau 
dėmesio į komandos globėjo Zar- 
cino patarimus. Įvartį įkirto Pet-/ 
ruška, kuris buvo ir geriausias < 
žaidėjas aikštėje.
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ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS 
MELBOURNE?

Neužilgo Sporto Klubas Varpas 
žada skelbti registraciją į Melb. 
Lietuvių 1953 m. šachmatų pirme
nybes, kurios turėtų išaiškinti ge
riausius Melbourno lietuvius šach
matininkus. Turimomis žiniomis, 
šachmatai Melbourne plačiai yra 
žaidžiami, bet ne organiąuotai, o 
privačiai, todėl šios pirmenybės su
teiks gerą progą šachmatų mėgė
jams susiburti ir išbandyti savo 
jėgas.

Adelaide
L.B.

NTH,VYTIS — WOODVILLE 
7:2 (3:1)

Liepos 4 d. pirmąjį kėlinį Vyčio 
futbolo komandai teko žaisti prieš 
vėją, tad mūsišiamas reikėjo pa
dirbėti. Varžovas net kelis kartus 
buvo prasiveržęs prie mūsiškių 
vartų, tačiau be sėkmės. Kitas 
įkirto porą gražių įvarčių, o Pe- 
rantas dar pridėjo trečią įvartį, 
kai dėl mūsų gynimo nesusipra
timo varžovas pasiekė pirmojo 
įvarčio. Antrojo kėlinio metu mū- 
sikiai, nors ir turėjo visą laiką 
persvarą, tačiau įvarčių ilgai ne
pasiekė; juos vis likviduodavo var-

VYTIS — KINGSWOOD, 12:0
Liepos 11 d., esant puikiam 

orui, Vyčio futbolo komanda meis
triškai sumušė australų Kingswood 
futbolo komandą. Martusevičiui 
susižeidus ir laikinai apleidus ai
kštę, mūsų gynėjams teko truputį 
daugiau padirbėti, o Kitas tuo tar
pu kol Martusevičius sugrįžo, įkir
to du įvarčius. Kol pirmas kėlinys 
buvo baigtas, Kitas įkirto dar du 
įvarčiu. Antras kėlinys prasidėjo 
vėl Kito įvarčiu, kurį stipriu smū
giu į vartus pasekė Armonas.. To
liau dar tris įvarčius įkirto vėl 
Kitas; Armonas vienas prasivedęs 
iš 20 metrų įkirto 10-tą įvartį Vy
čio naudai, o Kitas toliau vėl 11 
ir 12-tą įvartį, šis Vyčio laimėji
mas labai nustebino visas koman- 
das,. nes tokio laimėjimo niekas ne
sitikėjo. Kitas per šias rungtynes 
įkirto 10 įvarčių, o Armonas — 2. 
Adelaidės dienraštis “Advertiser” 
aprašydamas šias rungtynes pa- 
žymėjo, kad Kitas yra pakeliui 
sumušti Pietų Australijos rekordą, 
pasiektą 1948 m. D. Morris su 69 
žvarčiais; Kitas dabar turi jau 49 
iš 13 rungtynių. Be Kito per šias 
rungtynes geriausiai sužaidė Ar
monas, čiplys, Sabaliauskas ir 
Langevičius.
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REZERVAS: VYTIS — KINGS- 
WOOD, 0:1

Nors pirmas kėlinys buvo baig
tas lygiosiomis, tačiau antrojo kė
linio metu žaidimą įpusėjus, var
žovui pasisekė įmušti vieną įvartį. 
Fledžinskas su Songaila kelis kar
tus apšaudė varžovo vartus, tačiau 
be sėkmės. Pastebėtas Vyčio re
zervo žaidėjų nesusižaidimas; ne
tinkamai atrodė komandos kapito
no per garsios pastabos žaidėjams. 
KITAS ŽAIS PRIEŠ KINIEČIUS

Kiniečių futbolo komanda, at
vykstanti šį mėnesį į Australiją, 
sužais porą rungtynių ir Adelaidė
je. Rugsėjo 5 d. įvyks Kinija Aus
tralija varžybos, o rugsėjo 8 d. 
įvyks Kinija — Pietų Australija 
rungtynės. Į Australijos rinktinę 
yra įtraukti penki Pietų Austra
lijos žaidėjai, kurių tarpe ir mū
siškis A. Kitas.
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Campbell Street, Sydnėjaus Sporto Klubas Kovas rengia X 
puikų Y

ŠOKIŲVAKARĄ. X
Esant ribotam vietų skaičiui, staliukai galima užsisaky- X 

ti pas Kovo Valdybos narius.
Vakaro pradžia 6,30 vai. vak. X

SPORTO KLUBAS KOVAS. | 

•xxxxxxxxxxxxx**?

Š. m. rugpjūčio 2 d., sekmadie
nį, po pamaldų šv. Jono parapi
jos salėje įvyksta Soc. Globos Mo
terų Draugijos visuotinis susirin
kimas. Dienotvarkėje:

1) Atidarymas, prezidiumo rin
kimai,

1) D. Žilinskienės paskaita: 
“Profesinio socialinio darbo sąvo
ka, principai ir metodai”,

3) Pirmininkės, iždininkės ir 
Revizijos Komisijos ataskaitiniai 
pranešimai ir diskusijos dėl jų,

4) šalpos Fondo klausimas,
5) Naujų organų rinkimai ir
6) Klausimai bei sumanymai.
SOC. GLOBOS MOTERŲ KO

MITETAS.

CONTINENTAL DELICATESSEN
565 High Street, NORTHCOTE, Vic., prieSais Dare- 

bin Rd.
Europietiški gaminiai ir maisto produktai: nesūdytas 

sviestas, varškė, silkės, ruginė Geelongo duona, tikra ar
batinė dešra, rūgšti grietinėlė ir k.

Siunčiami į užjūrius SIUNTINIAI. Išsimokėtinai 
DRABUŽIAI IR MEDŽIAGOS. Pristatoma i visus prie
miesčius.

Užsakymus ir sąskaitas adresuokite: Mr. S. Brenner, 
565 High St., Northcote, Vic.

TAURAS — ESTONIA, 33:36
Liepos 9 d. Tauro krepšinio ko

manda pralošė prieš estus tik 8 
taškų skirtumu; rungtynės buvo 
apilygios, ir estams pasisekė tik 
pabaigoj geriau išsilaikyti. Kaip 
ir pereitais metais, sezoną įpusė
jęs, Tauras pradeda vis geriau 
žaisti. Krepšinius įmetė: Alkevi- 
čius 14, Merūnas 9, Visockis 6, 
šliužas ir Petruška po 2. j

. Edas. . ų

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI., SŪRIAL, ALYVOS ALIEJUS

M. I IOKELI.I Pfy.Ltd.

ORIENTAL
FOTO — STUDIJA

83 Enmore Rd.; ENMORE, 
N.S.W. TEL. LA4476

Portretai, spalvavimas, fo
to mėgėjų darbai, pasų nuot
raukos, dokumentų bei nuot
raukų kopijos. Vykstama į 
namus vestuvių, krikštynų ir 
k. pobūviams, iš anksto pra
nešus telefonu ar susitarus. 
Atliekami ir paštu prisiųsti 
darbai.

Prie Studijos veikia ir 
LIETUVIŠKA KIRPYKLA.

Savininkas PR. SAKA
LAUSKAS.

«

(specialistai europietiško maisto)

106118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY
Netoli nuo Centralinės stoties. • Telf. M 4243 ir MA 4542

Pristatoma mieste ir priemiesMuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert fltr., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas ; 
Vaičaitis, as President of 'ths / 
Australian—Lithuanian Com- 1 
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S»Wr
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