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TĖVAI IR. VAIKAI
Tėvų namai mūsų dvasios for

mavimuisi turi didžiausios įtakos. 
Jei tėvai gyveno savo, vaikų at
sitvėrę, gyvenimų, jei nepasidarė 
jų draugais, iš to yra kilę daug 
žalos ir nelaimių, žmogus yra gi
męs, kad būtų laimingas, ar bent 
kiekvienas siekia laimės. Laimės 
pagrindų reikia jieškoti šeimoje.

Didžiausia šeimos tragedija yra 
šeimos skilimas, skilimas tarp vai
kų ir tėvų. Paliesime tik vienų 
šeimos skilimo kelių. Jei tėvas ar 
motina džiaugiasi Maironiu, o sū
nus mėgsta Eliot ar Brennan (pir
masis anglų, antrasis australų gar
sūs poetai), tai jau yra įvykęs 
šeimoje skilimas. Jei mūsų, namuo
se kalbant apie Vytauto ar Do
nelaičio laikus, pokalbis mūsų su
augusiai dukrai ar ūgtelėjusiam 
sūnui darosi svetimas ar nesup
rantamas, tai jau yra lūžis šei
moje. Jei mūsų vaikai pamėgo 
australų futbolų ir australų drau
gystę, jau esame išsiskyrimo kely
je ir nesistebėkime, jei senatvėje 
liksime apleisti. Juk mes ir su sa
vo lietuviškumu ir su savo bloga 
anglų kalba būsime jiems balastas. 
Jei vaikai ima gėdintis ir šalin
tis savosios lietuvių tautos, pama
žu jie būtinai ima gėdintis ii’ ša
lintis savųjų lietuvių tėvų.

Gal ir mes patys nesąmoningai 
sergame savosios tautos menkaver- 
tystės kompleksu ? J ei mes didžiuo
jamės gera vaiko ankliška tarse
na, geru anglų tautos ir jos lite
ratūros istorijos mokėjimu, tai 
mes tikrai jau bodimės savuoju 
ir turime pasąmonėj ilgesį sveti
majam, norime iš savojo kailio iš
sinerti, savojo aš atsikratyti. Šitų 
nusiteikimą, gal dar nesąmoningai, 
ugdome ir savo vaikuose. Giliau 
pasvarsčius ir akyliau pasidairius 
aplinkui, atrodo, menkavertystė 
kompleksas turi pradingti. Jei to
ksai nusiteikimas yra įsiskverbęs 
mūsų sielon,tai tik dėl mūsų pavir
šutiniškumo, del nenoro ar nesuge
bėjimo isigilinti ir kritiškai reiški
nių įvertinti.

Pagaliau, australai, su kuriais 
gyvename ir bendrai kuriame savą
jį rytojų, vis dėlto yra suteikę 
mums gražų įspėjimų. Neseniai 
valdžia nutarė neleisti ateiviams, 
taip vadinamiems, naujiesiems 
australams keisti savųjų pavardžių 
į angliškai skambančias. Ta pro
ga buvo pareikšta (cituoju iš at
minties) : “Manome, kad naujieji 
australai myli ir gerbia savąsias 
pavardes”. Kas tuo norėta pasaky
ti ?Gi tik, kad negerbiama tokių, 
kurie taip lengvai išsižada savosios 
asmenybės. Gi su pavarde siejasi 
aiškiai atpažįstma tautinė kilmė, 
tautinė kultūra, tautinis veidas. 
Australai nori atpažinti ateivius 
ir ateities kartose visoje jų indi
vidualybėje. Jei norima net ir atei
tyje skirti angliškos ir ne angliškos 
kilmės gyventojus, mes neturime 
dėl to nė mažiausio pagrindo ste
bėtis. Anglai šį kraštų kūrė, jie 
nori jį anglams ir išlaikyti. Ar mes 
kitaip darytume? Stumte stumdami 
tad savo vaiką angliškuman, mes 
nesirūpiname tad jo laime. Jau dėl 
pavardės jis nebus angliškai-aust- 
rališkos bendruomenės priimtas 
kaip tikras sūnus. Gi savo dvasia 
atitrūkęs lietuviškumo, nesijaus 
jis laimingas ir lietuvių tarpe.

Savajai tautinei dvasiai išlaiky
ti geriausiai šeimoms patalkinin
kauja mūsų sekmadienio mokyklos, 
lituanistiniai kursai, spausdintas 
žodis. Mokytojas tą darbą dirba be 
atlyginimo, todėl ir atskirų išlaidų 
nesusidaro. Neabejoju, kad tuo ke
liu vaikams eiti tėvai,turės pavar
toti net prievartą. Ar be prievartos 
mes patys būtumėm tuo, kuo esa
me? O jei nesame nieko pasiekę,’

BALTIJOS KRAŠTAI MALENKOVO
PRIVALO BOTI LAISVI
SVARUS AMERIKOS UŽSIENIO REIKALU 

MINISTERIO PAREIŠKIMAS

IR' JAV ir

ELTA. — Kai pasibaigė JAV, 
D. Britanijos ir Prancūzijos kon
ferencija Vašingtone, kai kam ga
lėjo būti neaišku, koks šiuo metu 
yra trijų didžiųjų valstybių nusis
tatymas pavergtųjų Rytų kraštų, 
ypač Pabaltijo kraštų atžvilgiu. 
Buvo reiškiama net baimė, kad 
Vakarai, taikydamiesi prie Sovie
tų “taikos manevrų”, nesiryžtų 
leistis į derybas bolševikams pri
imtina prasme, taigi pavergtųjų 
kraštų sąskaita. Tą baimę išsklai
dė JAV užs. reik, ministers J.F. 
Dulles, kuris kartu su valstybės 
pasekretoriu Robertsonu per ra
diją ir televizijos aparatus ir per 
viso pasaulio žinių agentūras pa
informavo ne tik apie trijų minis- 
terių konferenciją, bet ir apie jų 
nusistatymą pavergtųjų Rytų Eu
ropos tautų atžvilgiu. O tas nusis
tatymas toks, kad pasisakoma už 
pavergtųjų kraštų iš bolševikų 
priespaudos išsilaisvinimą ir juose 
visiškos nepriklausomybės atsta
tymą. Dulles pareiškė: “MES NE
UŽMIRŠOME IR KITŲ RYTŲ 
EUROPOS TAUTŲ, SENIAU 
BUVUSIŲ LAISVŲ IR NEPRIK
LAUSOMŲ, O DABAR SOV. SĄ
JUNGOS PAVERGTŲ. TOKIE 
KRAŠTAI, KAIP ČEKOSLOVA
KIJA, LENKIJA, VENGRIJA, 
BULGARIJA, RUMUNIJA
PABALTIJO VALSTYBĖS, TU
RI ATGAUTI SAVO TIKRĄ NE
PRIKLAUSOMYBĘ, KURIA JŲ 
TAUTOS VISAI TEISINGAI 
GALĖJO DIDŽIUOTIS. Jos turi 
teisę turėti institucijas, kuriomis 
atsispindėtų jų pasitikėjimas Die
vu, tėvynės meilė ii’ jų noras pa-

MASKVA SUTIKO 
TARTIS

LONDONAS. — Sovietų Rusi
jos vyriausybė pasiuntė Anglijos, 
Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių notas, pranešdama, kad 
ji sutinka su tam tikrais rezer
vais pradėti Keturių Didžiųjų už
sienių reikalų ministerių pasitari
mus Vokietijos klausimu. Mask
vos notoje pabrėžiama, kad ketu
rių didžiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerial privalo ne vien 
tik diskutuoti Vokietijos klausi
mą, bet it išnaudoti dabartinę pa
lankią atmosferą aptariant prie
mones, kaip sumažinti tarptauti
nių problemų trynimąsi. Tokių 
priemonių pavyzdžiais notoje pri
menami ginklavimosi marinimas 
ir draudimas laikyti karines bazes 
svetimuose kraštuose. Be to noto
je reikalaujama, kad aptariant 
tokias priemones turi dalyvauti ir 
komunistinė Kinija, kadangi Azi
jos padėtis, lygiai kaip ir Europos, 
diktuoja būtinumą aptarti tarptau
tinio įtempimo klausimus.

šia savo nota Sovietų Rusijos 
vyriausybė atsakė į Vakarų sąjun
gininkų liepos 15 d. notą, kuria 
Sovietų Rusijos vyriausybė buvo 
kviečiama dalyvauti keturių did
žiųjų valstybių užsienių reikalų 
konferencijoje, kurioje būtų svar
stomi Vokietijos problemą liečią 
klausimai. Tai Sovietų vyriausy
bei JAV, Anglija ir Prancūzija 
pasiūlė po to, kai šių valstybių 
užsienių reikalų ministerial perei
tą mėnesį buvo susirinkę Vašing
tone atskirai konferencijai.

tai ar tik ne dėl to, kad mūsų tėvai 
nepavartojo prievartos?

Z u b r a s.

POLITIKA
Kremliaus vyriausybės notą-at- 

sakymą didžiosioms Vakarų vals
tybėms ištisai persispausdino visi 
Maskvos laikraščiai. Notos prad
žioje Vakarams pateikiamas‘~prie- 
kaištas, kad JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų minis
terial, priešingai tarptautiniams 
papročiams, anksčiau susirinkę 
atskirai aptarė tarpusavyje klau
simus, numatomus spręsti Ketu
rių Didžiųjų siūlomoje konferenci- 

' joje, aplenkdami Sovietų Rusijos 
atstovą. Pasak Kremliaus, tokia 
padėtis negalinti būti laikoma nor
malia. Toksai preliminarinis Va
karų valstybių užsienio reikalų 
ministerių susitarimas galįs turėti 
neigiamos įtakos busimosios Ke
turių Didžiųjų konferencijos pa
žangumui. Toliau Kremliaus no
toje nurodoma, kad Korėjos karo 
paliaubos šiuo metu sudarančios 
palankią atmosferą siekti tarptau
tinio įtempimo sumažinimo, o tai 
priklausą nuo didelių ir mažų tai
ką mylinčių valstybių pastangų. 
Tuo tarpu kai atsakomybė dėl tai
kos išlaikymo bei tarptautinio sau
gumo tenka prisiimti Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, Did. Brita
nijai, Prancūzijai, Sovietų Rusi
jai ir Kinijos Liaudies. Respubli
kai, kaip tai esą numatyta ir Jun
gtinių Tautų Organizacijos čarte-

tarptautinių sferų dėmesį. Dėl to 
esą būtina, kad aptariant tarp
tautinius santykius bei siekiant 
sumažinti tarptautinį įtempimą, 
neišvengiamai reikalinga, kad to
kiuose pasitarimuose dalyvautų ir 
Kinijos Liaudies Respublika. Did
žioji Kinijos liaudis šiuo metu 
esanti pasiekusi tokio susivieniji
mo, kokio ji niekuomet nebuvo pa
siekusi, tad ji dabar teisėtai rei
kalaujanti atstatymo jos teisių 
visuose tarptautiniuose reikaluose. 
Tad šio klausimo sprendimo rei
kšmės ir skubumo nuvertinimas 
prieštarautų taikos stiprinimui 
bei tarptautiniam saugumui. Po 
to Kremliaus notoje toliau prane
šama, kad, ryšium su JAV vyriau
sybės liepos 15 d. nota Sovietų Ru
sijos vyriausybė sutinkanti disku
tuoti užsienio reikalų ministerių 
konferencijoje Vokietijos problemą. 
Tačiau JAV vyriausybė paskuti
niąja savo nota tik pakartojanti 
savo pasiūlymus, pareikštus per
eitų metų rugsėjo 23 d. notoje, ne- 
siimdama būtino reikalo spręsti 
pagrindinio pobūdžio Vokietijos 
problemų. JAV liepos 15 d. nota 
tik pakeičianti pagrindinių Vokie
tijos problemų išsprendimą siūly
mu sudaryti taip vadinamą -neut
ralią komisiją dėl visuotinųjų Vo
kietijos rinkimų pravedimo prie-

rodyti žmogiškąją didybę. D. Bri
tanijos ir Prancūzijos užs. reikalų 
ministerial su manimi visiškai su
tiko, pareikšdami mūsų bendrą no
rą Rytų Europos kraštuose atsta
tyti tikrąsias laisves”, pareiškė 
žodiškai JAV valstybės sekreto
rius, faktiškai Jungtinių Ameri
kos Valstybių politikos vairuoto
jas.

Min. Dulles dar pažymėjo, kad 
pavergtose tautose auga nepasi
tenkinimas. O tai esą sritys, ku
riose Sovietai, jei tik norėtų, ga
lėtų pasitarnauti taika, apie kurią 
jų vadovai taip daug kalba.

Kalbėdamas dėl bendrų Euro
pos reikalų, Dulles pabrėžė, kad 
Europos bendruomenė nėra nuk
reipta nei prieš Rytų Europą, nei 
prieš Rusiją. Europos bendruome
nė esanti atvira ir kitiems, bet su 
sąlyga, kad tai būtų laisvi kraš
tai.
JAV SUSITARIMAS SU 

P. KORĖJA
SEOULAS. — Pereitą savaitę 

JAV užsienio reikalų mipistesris 
Foster Dulles lankėsi Pietų Korė
jos sostinėje, kur tarėsi su P. Ko
rėjos prezidentu Syngman Rhee. 
Pasitarimai buvo baigti bendru 
komunikatu, pranešant, kad tarp 

Pietų Korėjos pasirašytas
saviarpio pagalbos paktas, ir pri
menant, kad abi susitarusios ša
lys apleis konferenciją, jei po 90 
dienų jos įsitikins, kad siekimai 
dėl Korėjos susivienijimo negali 
būti įgyvendinti, ši JAV ir P. Ko
rėjos deklaracija D. Britanijos po
litiniuose sluogsniuose sukėlė di
delio susirūpinimo ir nugąstavi
mų, kad taikus Korėjos klausimo 
išsprendimas gali nepasisekti.

New Yorke 16 UNO tautų pas
kelbė bendrą rezoliuciją, kuria įsi
pareigoja tuojau pasipriešinti, jei 
Pietų Korėja būtų iš naujo puola
ma.
VIETOJ TAFTO KNOWLANDAS 

'WASINGTONAS. — Senato 
respublikonų vadui Robertui Taf- 
tui mirus, jo vieton buvo išrinktas 
respublikonų senatorius W. F. 
Knowlandas, pasižymėjęs ligi šiol 
ypačiai kieta laikysena Sovietų 
Rusijos atžvilgiu.

AZIJA BIJO AMERIKOS
NEW YORKAS. — Mirusiojo 

JAV prezidento žmona Eleonora 
Roosevelt, baigusi 10 savaičių tru
kusią kelionę po pasaulį ir sugrį
žusi į JAV, pareiškė, kad Azijos 
kraštai labiau bijo ir vengia Ame
rikos Jungtynių Valstybių kaip, 
Rusijos. Pasak jos, Azijos kraštai 
neturi tikrojo supratimo apie ko
munizmą bei gyvenimą Sovietų 
Rusijoje f jie vis tebetiki į mark
sizmą ir mano, kad jis išspręs jų 
problemas. Visiškai nepažindami 
Sovietų Rusijos gyvenimo ir šių 
dienų Rusijos jėgos, Azijos kraš
tai gerai supranta ir žino Ameri
kos pajėgumą; jie bijo Amerikos 
okupacijos.

ISLANDIJOS SILKĖS 
KREMLIUI

REYKIAVIKAS. — Pereitą 
savaitę Islandija pasirašė su So
vietų Rusija prekybos sutartį, pa
gal kurią Islandija per dviejų me
tų laiko tarpą eksportuos į Rusi
ją maždaug pusę visų savo pagau
namų silkių ir apie trečią dalį sa
vo šaldytos žuvies produkcijos.

ryje. Po to notoje Kremlius su 
diplomatine kurtuazija primena 
birželio 17 d. riaušes Berlyne, su
keltas “svetimų valstybių samdi
nių ir kriminalinių elementų” ir 
pastebi nenuteikiąs šiam faktui 
specialios reikšmės, nenorėdamas 
pakenkti iliuzijoms dėl tarptauti
nės trinties sumažinimo. Visa tai 
turėdama galvoje, Sovietų Rusijos 
vyriausybė pritarianti didžiųjų val
stybių užsienio reikalų ministerių 
konferencijai, kuri turinti apsvar
styti priemones, kaip sumažinti 
tarptautinių santykių trynimąsi, 
įtraukiant klausimus dėl ginklavi
mosi sumažinimo ir uždraudimo 
svetimų karinių bazių laikymo ki
tuose svetimuose kraštuose. Tuo 
pačiu metu, esą, neturėtų būti ap
lenktas aptarimas ir visos eilės 
kitų tarptautinių klausimų. Tačiau 
šių klausimų aptarimo būtinumas 
nesąs diktuojamas vien Europos 
reikalų. Didžiulės reikšmės Azijos 
problemos taip pat atkreipiančios

ŽAIDIMAS SU 
ALKANU BERLYNU.
BERLYNAS. — Nepaisant So

vietų vyriausybės atmesto JAV pa
siūlymo padėti badaujančiai Rytų 
Vokietijai maisto gaminiais, ame
rikiečiai paskelbė, kąd Rytų Vo
kietijos gyventojai gali nemokamai 
apsirūpinti Vakarų Berlyne de
šimties svarų maisto pakietais. 
Per kelias dienas daugiau kaip 
milijonas Rytų Berlyno bei R. Vo
kietijos gyventojų šia amerikie
čių donacija suskubo pasinaudoti. 
Tačiau pereitos savaitės pirmadinį 
bolševikiniai valdžios organai už
draudė Rytų vokiečiams eiti į Va
karų Berlyno sektorius pasiimti 
amerikiečių donacijos siuntinių. 
Ryšium su šiuo draudimu įvyko 
vėl visa eilė neramumų. Atsily- 
gindamos tokia pat “šaltojo karo” 
priemone, bolševikinės įstaigos 
paskelbė Vakarų Berlyno gyven
tojams, kad jie gali taip pat gauti 
nemokamai maisto siuntinėlių. Vė
liau paaiškėjo, kad šie bolševikų 
maisto pakietai buvo sudaryti iš 
amerikiečių donaciJos pakietįų, 
konfiskuotų iš Rytų Berlyno gy
ventojų po to, kai jie tuos pakie- 
tus parsinešė iŠ Vakarų Berlyno.

žiūros, kas būtų tik “įžeidimu Vo
kietijos liaudžiai” ir vėl sukeltų 
laiką vilkinančias diskusijas, pa
čių gi pagrindinių Vokietijos reika
lų nesprendžiant. Tuo tarpu Vokie
tijos apginklavimo priemonės šiuo 
metu sudarančios pavojų, kuris 
negalįs likti nesuprastas taiką 
mylinčių Europos tautų, o ypačiai 
Vokietijos kaimynų. Notos pabai
goje Kremliaus vyriausybės siū
loma :

1. Aptarti užsienio reikalų mi
nisterių konferencijoje priemones 
dėl tarptautinio įtempimo suma
žinimo, turint galvoje tai, kas au- 
gščiau šioje notoje išdėstyta;

2. Aptarti konferencijoje Vo
kietijos problemą, įtraukiant Vo
kietijos suvienijimo ir taikos su
tarties sudarymo klausimus.

Pačioje notos pabaigoje pridu
riama, kad galimas Vokietijos 
klausimo išsprendimas galėtų pa
dėti išspręsti ir Austrijos klausi
mą.

ši Kremliaus nota pirmiausiai 
pasižymi savo diplonrfatine kur
tuazija ir kalbos santūrumu. Sta
lino notų stiliaus šiurkštumo iš
vargintiems Vakarams pirmiau
siai akysna ir krito ši Kremliaus 
naujiena, dėl ko iš karto jie buvo 
jau vėl besidžiaugią. Tačiau po 
to, kai ekspertai įsiskaitė į šios 
Kremliaus notos turinį, Londone 
ir Vašingtone viltys išsisklaidė. 
Rezervuotas Kremliaus sutikimas 
dalyvauti Vakarų prašomoje kon
ferencijoje menkai ką begali ža
dėti. Tinkamai įsigilinus į notos 
turinį, kuriame su ypatingu kietu
mu yra išdėstyta nekompromisinė 
Malenkovo Rusijos politika, nieku 
nesiskirianti ir nuo tradicinės sta
lininės politikos, įžūlūs Kremliaus 
planai aiškiai pastebimi, o tai dar 
kartą labai nemaloniai nuteikia 
Vakarus.

Londono diplomatiniuose sluog- 
sniuoSe šis Maskvos atsakymas ai
škinamas kaip Maskvos noras pra
bilti į viešąją pasaulio opiniją. 
Diplomatinis Reuterio korespon
dentas teigia, kad Londone diplo
matiniuose sluogsniuose vyrauja 
nuomonė, jog Vakarų valstybės 
šią Sovietų Rusijos notą atmes.

M u n d u s .

Buckingham© Kurnu 
Padėka

Sydnėjus. — ALB 
Krašto Valdybai pasveikinus D. 
Britanijos karalienę vainikavimo 
proga, šiomis dienomis iš Bucking- 
hamo Rūmų gautas atsakymas, 
kuriuo atitinkamas Rūmų valdi
ninkas pranešė karalienės padėką 
ją sveikinusiems ir tiems, kurių 
vardu tasai sveikinimas Jos vaini
kavimo proga buvo pasiųstas. 
— jv.

Linkėjimai Australijos 
Lietuviams

S y d n ė j u a . — ALB Kraš- 
to Valdybai pasveikinus PLB Eu
ropos bendruomenių suvažiavimą 
Londone, to suvažiavimo vardu 
Vokietijos Krašto Valdybos pir
mininkas Pr. Zundė atsiuntė ALB 
Krašto Valdybai ir Australijos ' 
lietuviams padėką ir suvažiavimo 
sveikinimus bei linkėjimus. — jv.

ALB Meno Paroda
Sydnėjus. — ALB Kraš

to Valdybos organizuojamos meno 
parodos parengiamieji darbai jau 
gerokai pastūmėti priekin. Parodo
je dalyvauti pakviesti visi Austra
lijoje gyveną lietuviai dailininkai, 
ir daugis jų jau yra pranešę, kiek 
ir kokių darbų parodai prisius, o 
kiti dar tebesiaiškina sąlygas. Jau 
pasižadėjusieji dailininkai yra pa
ruošę parodai 63 tapybos, grafi
kos, skulptūros, keramikos bei ki- 
limų-gobelenų darbus. Artimiau
siu laiku laukiama galutinio atsa
kymo iš tų dailininkų, kurie dar 
nesuskubo atsakyti.

Jury komisiion pakviesti: Miss 
Anita Arron, skulptorė; D. Orban, 
žymus vengrų tapytojas; M. Kmit, 
ukrainietis, pernai laimėjęs II-jų 
ir šįmet I-jų Black Prize — baž
nytinio meno premijų SydnėJuje; 
Vyt. Janavičius ir Jurgis Bistric- 
kas, ALB Krašto Valdybos narys 
švietimo ir kultūros reikalams.

Trys geriausieji darbai bus pre
mijuojami. I premija — 50 gn. pas
kyrė ALB Krašto Valdyba, II-jų 
premijų — 30 gn. ALB Sydnėjaus 
Apylinkė ir III-jų premijų — 20 
gn. paskyrė Sambūris Šviesa.

Paroda vyks Mark Foys Meno 
Galerijoje nuo rugsėjo 7 d. ligi 
rugsėjo 21 d.

J. Kl.

PRANEŠIMAS
ALB TARYBOS NARIŲ 

RINKIMO REIKALU
ALB Krašto Valdyba pagal ALB 

Statuto par. 23 skelbia ALB Tary
bos narių 1953/4 metų kadencijai 
rinkimus, kurie turi būti pravesti 
visose Apylinkėse ligi s. m. spalio 
12 d.

ALB Apylinkų vadovybės rinki
mus pravedą pagal ALB Statuto 
22 ir 23 par. ir pagal ALB Kram
to Valdybos 1953 m. aplinkraščio 
Nr. 8 nurodymus.

Per ketvirtuosius ALB Tarybos 
narių rinkimus visi pasirūpinki
me, kad Tarybos nariais būtų iš
rinkti darbingi ir besiaukoJų bend
ruomeniniams reikalams asmenys, 
nes ALB Krašto Taryba yra tary
tum mūsų sennas — mūsų reikalų 
vyriausias tvarkytojas. Apylinkių 
išrinkti Tarybos nariai yra tos 
Apylinkės Valdybos patarėjai, to
dėl ir Apylinkių veikla priklausys 
nuo išrinktųjų Tarybos narių rū
pestingos pagalbos Apylinkės vei
klai. (Iš ALB Krašto Valdybos 
prot. Nr. 13/1953).

J. Vaičaitis,
ALB KR. V-BOS PIRMININ

KAS.
H. Kmitas,
ALB KR. V-BOS SEKRETO

RIUS.
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MŪSŲ PASTOGĖ

UŽSIENIETIS PASAKOJA Kauniški a

SUKĖLIMAS LIETUVOJE
Atsitiktinai susipažinau su vie

nu turistu, kuris 1951 m. lankėsi 
Lietuvoje. Šį nepažįstamą poną 
pasikviečiau pas save, norėdamas 
sužinoti jo patirtų įspūdžių. Sve
čias, prieš įžengdamas į mano kam
barį, paklausė, ar aš nesu komu
nistas. Jo nepažindamas, atvirai 
pasisakiau, kad nesu komunistas, 
o priešingai — komunizmo auka. 
Ir kartu stebėjau, kaip reaguos į 
šį mano atsakymą nepažįstamasis 
mano svečias. Jis ramiai įėjo kam
barin, nekreipdamas į mane dėme
sio.

Mūsų pasikalbėjimo pradžioje 
jis pasiteiravo apie mano atsiradi
mą Argentinoje. Neturėdamas jo
kių paslapčių, trumpai papasako
jau šito atsiradimo priežastis. Po 
to pasiteiravau jo, kokia misija 
lankėsi Lietuvoje. Nors ir ne vi
sai įtikinamai, — pasipasakojo. 
Ir tik tolimesniame pasikalbėjime 
davė suprasti tikrąją savo misi
jos paskirtį, bet jo prašomas ne
kalbėti ir viešumon jo darbų ne
skelbti, net jo tėvynės neminėti, 
turiu atsiprašyti gerb. “Laiko” 
skaitytojus, kad galėsiu atpasakoti 
tiktai Jo patirtus įspūdžius iš Lie
tuvos gyvenimo.

— Sakykit man, daktare... 
Kokie yra santykiai, diplomati
niai ir komerciniai, tarp Rusijos 
ir jos satelitinių kraštų su jūsų 
kraštu?

— Diplomatiniai santykiai, pa
sakysiu, gana neblogi. Visur mus 
sutinka gana maloniai, nes rusai 
jieško simpatijų laisvajame pasau
lyje. Prekyba tarp mūsų ir Rusi
jos bei jos satelitinių kraštų yra 
pusiau paraližuota.

— Kiek laiko išbuvote Lietuvo
je?

— Gyvenau šešias savaites.
— Ar jums neteko Kaune įsi

kalbėti su tietuviais patriotais, 
kurie būtų objektyviai suteikę ži
nių apie Lietuvos dabartinę ūki
nę padėtį?

— Taip, teko įsikalbėti ir susi
draugauti su kai kuriais lietu
viais patriotais (pavardes atsisa
kė suminėti — P. B.), kurie už
ima aukštas vietas. Dabartinis 
Lietuvos ūkis, pasakysiu, yra la
bai sumodernintas ir mechanizuo
tas. Stovi gana aukštam lygy. 
Produkcija didelė.

— Jeigu jūsų nuomone Lietu
vos ūkis yra padaręs tokią didelę 
pažangą, kodėl visame krašte vei
kia juodoji rinka?

— Taip, juodoji rinka Lietuvo
je veikia gal labiau negu kituose 
satelitiniuose kraštuose. Maisto 
produktų jaučiasi didelis trūku
mas. Jie sumodernino Lietuvos 
ūkj ne tam, kad krašte kiltų ger- 
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Brazilijos lietuvių laikraštis 
LAIKAS savo š. m. Nr. 88 patei
kė savotišką ir įdomaus šaltinio 
informaciją apie Šių dienų okupuo
tą Lietuvą, šią informaciją patei
kiame ištisai savo skaitytojams, 
išleisdami tik kai kurias autoriaus 
pastabas. — RED.

būvis, o tam, kad galėtų daugiau 
išnaudoti kraštą ir kuo daugiau 
produktų išvežti į Rusiją.

— Ar negalite man pasakyti 
apie dabartinę bažnyčios padėtį 
Lietuvoje?

— Jie skelbia tikėjimo laisvę. 
Ir net oficialiai organizuoja tau
tinę bažnyčią. Tačiau jų pagrin
dinis tikslas — atskirti Bažnyčią 
nuo Vatikano, kad prarastų ats
pirtį, ir jie galėtų lengviau ją su- 
likviduoti. Oficialiai tikinčiųjų 
nepersekioja, bet neoficialiai vien 
dėl to, kad yra tikintis ar labiau 
įtakingas tikinčiųjų tarpe, dings
ta be žinios.

—• Kodėl bolševikai nesilaiko 
tarptautinio pašto susitarimo ir 
neleidžia susirašinėti su laisvuo
ju pasauliu?

— Netiesa. Jie leidžia susiraši
nėti su užsieniu, tiktai kiekvienas 
turi laikytis jų nuostatų. Turi at
nešti neužlpytą laišką į paštą ir 
įteikti atitinkamam valdininkui, 
kuris yra slaptas NKVD tarnau
tojas. Jei jo nuomone jų santvar
ka yra giriama, tokį laišką pra
leidžia, jeigu ne, tai meta į šiukš
lių dėžę ir patį laiško rašytoją 
veža į Sibirą.

— Jei už tokį menką nusikalti
mą veža į vergų stovyklas, tai 
koks skaičius išvežtųjų?

— Tikslaus skaičiaus pasakyti 
negalėčiau. Manau, kad ir tie pa
tys lietuviai veikėjai tiksliai neži
no. Tačiau lietuvių patriotų teigi
mu vien tik intelektualų yra iš
vežta apie 40-41000 žmonių.

— Ar Lietuvą taip pat yra pa
lietusi antisemitizmo banga?

— Lietuva, kaip ir Rusija su 
savo satelitiniais kraštais, nėra 
nusistačiusi prieš žydus. Jie ir Lie
tuvoj yra užėmę gana augštų ir 
atsakingų vietų. Maskvos yra pa
diktuota griežtai persekioti tarp
tautinę sionistų organizaciją. Ta
čiau, reikia pripažinti: kad pra
sidėjo antisemitizmo akcija, rodo 
jau ir tas faktas, jog Malenkovas 
savo propagandoj apkaltino Beri
ją žydu, o Berija buvo privers
tas pereiti į gynimosi pozicijas.

— Ką galite bendrai pasakyti 
apie žmonių nuotaikas okupuoto
je Lietuvoje?

— Gatvėje visi su šypsena ir,

stebint iš šalies, nieko nesuprasi. 
Įsikalbėjus intymiau ir įgavus pa
sitikėjimą, nedrąsiai atidengia sa
vo vidaus gelmes, iš kurių skaud
žiai išsilieja didelis okupacijos per
gyvenimas ir laisvės išsilgimas. 
Jie kietai užsidarę savo išvidinia
me gyvenime ir su didele viltimi 
kantriai laukia gyvenimo permai
nos. Motyvas — išorinė jėga, ku
riai pilnai jie tiki.

Išleisdamas svečią, nuoširdžiai 
padėkojau už mūsų, lietuvių, taip 
laukiamas informacijas, o Jis pa
žadėjo ir kitą kartą, kada bus Ar
gentinoje, būtinai mane aplankyti. 
Jei negalės atvykti, pažadėjo, pa
ruošęs medžiagos, atsiųsti laišką.

Pijus Bukauskas.

BOLŠEVIKĖS MOTERYS
Prieš porą savaičių Rytų Vokie

tijoje senas komunistas Maksas 
Fechneris buvo išmestas iš teisin
gumo ministerio kėdės ir apšauk
tas laudies priešu. Maksas pateko 
į nemalonės srovę po to, kai per 
Rytų Vokietiją nuūžė maištaujan
čios vokiečių darbininkų ir smul
kiųjų miesčionių minios. Senas 
bolševikų idėjos kovotojas, kalė
jimų ir persekiojimų užgrūdintas, 
liko atlygintas niekinguoju juodo
jo mauro likimu, gi jo vietą užėmė 
Raudonoji Hilda — Frau Hilda 
Benjamin, šiuo metu entuziastin
gai bolševikinės spaudos ir susi
rinkimų tituluojama “proletarija- 
to kovos heroje”. Hilda taip pat 
sena, užkietėjusi komunistė. Jos 
rankoms dabar yra patikėtas vie
nas svarbiausių ir galingiausių 
komunistinės Vokietijos valdžios 
postų. Praktiškai, jos rankose da
bar yra kiekvieno Rytų Vokietijos 
gyventojo gyvybė ir asmeninė ge
rovė.

Bolševikinėje santvarkoje mote
rys nėra naujiena. (Daugelyje bol
ševikinių kraštų, ir net pačioje So
vietų Rusijoje, moterys buvo ar 
tebėra prasišovusios į augštas vie
tas, nekartą atlikdamos kruviniau
sias bolševikines misijas su nuos
tabiu šaltakraujiškumu ir tikslu
mu. Tačiau įdomu pastebėti tai, 
kad moterys bolševikinėje karje
roje yra kur kas laikinesnis daik
tas.

Pačioje Sovietų Rusijoje, nepai
sant konstitucinių bolševikinės re
voliucijos nuostatų apie moters 
teisių lygybę su vyrais, Kremliaus 
šeimininkai visuomet pasižymėjo 
savo atsargumu moterų atžvilgiu. 
Tūkstančiams moterų buvo suteik
ta gana augštų antraeilių pareigų 
Sovietų Rusijoje, tačiau jokia mo-

4.
Partizanai beveik visoje Lietuvo

je veikė 1-jo per Kauno radiją par
tizanams paskelbto įsakymo rė
muose. Į atviresnes kautynes yra 
išėję Kaune, trukdydami iš Nemu
no pakrančių rusų pasitraukimą 
per upę. Gi šiaip jau provincijoj 
partizanai ne vienoje vietoje yra 
sunaikinę atskilusius rusų dalin
ius. Iš efektingesniųjų partizanų 
laimėjimų tenka laikyti Vilijam
polės tilto sprogdinimo sutrukdy
mą. Vilijampolės policijos pareigū
nas Savulionis pakirpo sprogdini
mo užtaiso laidus. Besitraukiant 
jis buvo rusų nušautas. Tiltas ta- 

teris ligšiol dar nebuvo patekusi 
į Politbiurą ar į Orgbiurą. Ir tik 
vienui viena Aleksandra Kolontai 
tebuvo patekusi į komisaro-minis- 
terio postą, kai Leninas ją buvo 
paskyręs revoliucijos gaisro dieno
mis liaudies komisaru. Gi prieš sa
vo mirtį Leninas dar suskubo iš
siųsti Kolontai iš Kremliaus, pa
vesdamas jai pasiuntinio pareigas 
Norvegijoje. Stalinas vėliau ją 
siuntė diplomatinei tarnybai į 
Meksiką ir Švediją; 1945 m. ji pa
sitraukė su ambasadoriaus titulu 
į pensiją ir mirė pereitais metais, 
susilaukusi 80 metų amžiaus. Di
delio Lenino ir Trotckio pasitikė
jimo ir asmeninio draugiškumo 
buvo įgijusi Angelica Balabanova, 
studijavusi prieš Pirmąjį Pasau
linį karą Ziuricho, Bruselio, Lei
pcigo, Romos ir Londono universi
tetuose, puikiai mokėjusi apie 10 
kalbų, savo laiku padėjusi Muso- 
liniui redaguoti revoliucinį-socia- 
listinį laikraštį Avanti. Atskubė
jusi po bolševikinės revoliucijos

į Bulgarijos komunistų partijos! 
Politbiurą, tačiau prieš porą metų 
ir jos žvaigždė užgeso, kai Bulga
rijos červenkovas ją likvidavo.

Po Antrojo Pasaulinio karo An
na Pauker buvo užėmusi Rumuni-

. „ , .. j°je tokią poziciją, kokią Stalinasi Maskvą, ji naudojos, d.delemis Į turėjo Soviebj Rusijoje. Kaip as.
Lenino ir Trotckio malonėmis ir 
tikrai būtų pasiekusi labai augšto 
bolševikinio rango, jei nebūtų per- 
greitai nusivylusi praktiškuoju bol
ševikiniu gyvenimu. Jai pavyko 
pasirinkti tremtinio gyvenimą Va
karuose, kur ji parašė pagarsėju
sį visame pasaulyje veikalą “Ma
no gyvenimas — maištininko 
venimas”.

Po Antrojo Pasaulinio karo 
ševikų pavergtuose kraštuose 
gščiausiai buvo iškilusios dvi 
terys: Zola Dragoitčeva Bulgari
joje ir Anna Pauker Rumunijoje. 
Vadovaudama liaudies teismui,
Zola Dragoitčeva šaltakraujiškai 
pasirašė tūkstančiams bulgarų
mirties sprendimus, įsispraudė ir

gy

bol- 
au- 
mo

čiau išliko. Kauno, o ir daugelio 
kitų kalėjimų politiniai kaliniai 
buvo partizanų paleisti. Ta proga 
iš kalėjimo išėjo buvęs ministeris 
J. Aleksa, Raštikienė, melburniš- 
kiams gerai pažįstama Kuncaitie- 
nė, Matulionytė, Makulis ir dauge
lis kitų. Bet svarbiausias partiza
nų nuopelnas — tai rusų demora
lizavimas. Rusai susidarė įspūdį, 
kad Lietuvoje vokiečiai nuleidę ci
viliškai perrengtus parašiutinin
kus. Kauno partizanai tai tvirti
no beveik kiekvienam rusų sutik
tam karininkui ar kareiviui.

Nors buvo tenkintasi grynai par
tizanine taktika, vis dėlto būta ir 
skaudžių nuostolių. Krašte žuvo 
apie 2000 partizanų, gi vien tik 
Kaune apie 200. .Visi kauniškiai 
prisimena didžiai įspūdingas laido
tuves centrinėse kapinėse. Apie 
150 karstų buvo suguldyta pagal 
taką. Gedinčiųjų balsingas siel
vartas liejosi choran, ir ašarų ne
galėjo sulaikyti net didžiai besi- 
valdąs pašalietis. Jau Vytauto 
prospekte girdėjosi nuo kapų sklin
dančios, širdį veriančios aimanų 
bangos. Viename Lietuvos mieste
lyje nuo rusd kulkų žuvo visi trys 
tėvo sūnūs. Kitoje vietoje, vežimų 
išsislapstę, iš miškų grįžo 5 jauni 
bažnytkaimio šauliai. Jie grįžo 
važiuodami su rusų tanku, kurį 
buvo radę pamiškėje. Patikusi vo
kiečių motociklistų kolona Juos 
sušaudė, palaikiusi civiliškai per
sirengusiais raudonarmiečiais. Mi
škas buvo, mat, pilnas atkirstų ru
sų.

Kilusios pirmomis karo dienomis 

meninei savo draugei ir patikėti
nei, Stalinas buvo jai pavedęs Ru
munijoje neribotos valdžios galią, 
kurią ji išnaudojo žudydama ir 
kankindama tūkstančius aktyvių 
ir pasyvių komunizmo priešininkų. 
Ji turėjo tiesioginį telefono ryšį 
su Stalinu ir dėka pastarojo ne
riboto pasitikėjimo ji naudojosi 

. Rumunijoje augščiausia valdžios 
galia. Tokia padėtis suteikė jai 
kartu ir neįsivaizduojamo liuksu
so gyvenimą, kurį ji karštligiškai 
pamėgo, įsitraukdama net į pavo
jingas moteriškas romantikas. Ta
čiau pasakiškos galios ir praban
gos gyvenimas nekliudomai jai te
truko penkis metus. Nuo 1950 me
tų ji pradėjo palaipsniui slysti, kol(

1953 m. rugpjūčio 12 d.

viltys o ir džiaugsmas neilgai te
tvėrė. Tiesa, birželio 24 d. parti- . 
zanų Viet. Apsaugos Štabo mobili
zacinio skyriaus viršininkui pas
kelbus karininkams ir puskarinin
kiams mobilizacinį įsakymą, ko
votojų ir kadrų eilės augo ne va
landomis, o minutėmis. Tuo metu, 
įkarščio pagauta, štabo vadovybė 
manė beatkurianti Lietuvos ka- 
riuoinenę. Buvo laukta tik, kad 1
laik. vyriausybė paskirtų kariuo- 
menės vadą. Tos pat minties bu- 
vo iiSlaikinosios vyr. krašto ap- "
saugos ministeris gen. Raštikis. į
Tik jo viltys buvo labai jau prie- 
lėgtos patyrimų Berlyne. Tik iš J 
Vokietijos grįžus gen. Raštikiui ;|| 
ir perėmus ministerio pareigas . | 
(tas buvo visai priešinga vokiečių |g 
valiai — jam buvo leista grįžti 
kaip vokiečių patikėtiniui ir laukta 
iš jo to vaidmens, kurį gen. R. ne- 
sutikus, vėliau vaidino gen. Ku- 
biliūnas), partizanų vadovybė at- -Į 
vyko jo kabinetan ir pareiškė lo- ? 
jalumą vyriausybei, gi ginklo rei
kalą perdavė į krašto apsaugos 
ministerio rankas. Ta proga gen. 
R. buvo grąžintas Vilniaus kardas, 
kurį iš jo buvo atėmę enkavedis
tai ir kurį partizanai buvo atradę 
NKVD centre — Saugumo rūmuo
se. Deja tik, kad iš visos užuomaz
gos nieko neišėjo. Vokiečiai su 
savo planais liko nuoseklūs ir ne
siskaitė su lietuvių tautos norais 
bei valia. Laikinoji vyriausybė tu
rėjo pasitraukti pogrindin. Lietu* 
va pasijautė esanti Antrojo Pasau
linio karo metu antru kartu oku
puota. (Bus daugiau)

1

s
pereitų metų gegužio mėnesį vi* 
siškai nesuklupo su vilko bilietu 
iš komunistų partijos. Teigiama, 
kad ji buvusi likviduota net be 
bolševikinių teismų sprendimo.

Suvedant bolševikinių moterų 
karjeros balansą, tik viena Raudo
noji Hilda šiuo metu beužtinkama 
bolševikinių kraštų valdžios poste. 
Nei Sovietų Rusijoje, nei kituose 
pavergtuose Maskvos kraštuose 
moterys ministerių postuose nebe
užtinkamos. Neberasime jų ir cent
riniuose partijos organuose. Kieta 
bolševikinio gyvenimo praktika nė
ra joms palanki. Kur kas lengves
nis moterims kelias yra taip vadi
namuose demokratiniuose kraštuo
se. Turėti nors vieną moterį minis
terių kabinete — daugelis demok
ratinių kraštų yra pasirinkę būti
nuoju mados reikalu. Tačiau šiuo
se kraštuose jos tyliai atsisėda į 
ministerio kėdę ir taip pat tyliai 
ją apleidžia, nesukeldamos dides
nio vėjo.

ja Ž-kas.
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Atvykęs iš Europos į 
Australiją kaip imig
rantas, apsistojau Syd- 

nėjaus mieste ir netrukus gavau 
darbo viename stiklinių indų fab
rike. Nors daugelis darbininkų 
čia man rodė tam tikro draugiš
kumo, bet aš jų tarpe nesijaučiau 
laimingas. Iš visų jų man patiko 
tik vienas senyvas australas, su 
kuriuo man pasitaikė drauge rū
šiuoti lengvai dūžtančius indus. 
Aš jau buvau išdirbęs arti pus
mečio, kai šis mano bendradarbis 
kartą man tarė:

— Jei aš būčiau jūsų amžiaus, 
nesiterliočiau su tais indais.

— O ką tada veiktumėte? — 
susidomėjęs paklausiau.

— Aš žinočiau, ką turiu veikti: 
truputis vargo, ir tada pinigo už
tektų visam amžiui.
— Tai ar negalėtumėte ir man 

patarti, kaip užsikabinti už dides
nio pinigo?

— Mielu noru. Tiktai, kai man 
sausa gerklė, nėra noro apie tai 
pasakoti.

Pasibaigus darbo valandoms, 
nusivedžiau savo bendradarbį į 
smuklę. Nuo kelių stiklų vyno se
nukas paraudo ir pralinksmėjo. 
Aš dabar priminiau jam savo 
klausimą, ir jis su užsidegimu 
ėmė pasakoti.

— Na, tai klausyk, berneli! 
Maždaug už tūkstančio mylių nuo 
Sydnėjaus yra plyni laukai, sau
lės išdegintos dykumos, kuriose 
niekas neauga, išskyrus menkas 
tam tikros rūšies akacijas. Taigi 
šiuose laukuose, dažniausia že
mės paviršiuje, mėtosi brangieji 
akmenys, kuriuos raštingi žmonės 
vadina safyrais. Aš nesakau, kad 
jų ten būtų labai daug, bet vie-

nam kitam pasisekė jų užtikti ir 
praturtėti. Visas sunkumas — tai 
ten patekti, nes į tas dykumas 
nėra nutiestų kelių. Atsineškite 
rytoj į fabriką Australijos žemė
lapį: aš jums tiksliai nurodysiu, 
kur tie laukai yra.

Sekančią dieną nuėjau į darbą 
su žemėlapiu. Pietų pertraukos 
metu senukas ištiesė jį ant stalo 
ir ėmė pirštu vedžioti bei aiškinti, 
kaip tuos brangakmenių laukus 
surasti. Aš labai atidžiai stebė
jau kiekvieną jo piršto Judesį ir 
dėjausi į galvą visas jo rodomas 
vietas, kol pagaliau pasidarė man 
aiški geografinė tų laukų padėtis.

Tos pačios dienos vakarą nus
kubėjau pas vieną savo pažįstamą, 
kurio pavardė buvo Antanas Rau
gas, ir jam papasakojau apie sa
fyrų laukus, šis mano tautietis 
jau seniau buvo atvykęs į Aust
raliją ir turėjo įsigijęs nuosavą 
sunkvežimį. Man lengvai pavyko 
prikalbėti jį vykti drauge su ma
nim Jieškoti safyrų, nes ir jis pats 
jau ne iš vieno australo girdėjęs 
apie brangakmenių laukus.

Mes prisipirkome gerų Australi
jos žemėlapių ir smulkiai išstudi
javome vietovę, kurioje turėjo bū
ti brangakmenių laukai. Paskui 
įsidėjome į sunkvežimį vienam mė
nesiui konservuoto maisto ir pąsi-1 
krovėme kelias statines vandenio, 
žinodami iš senuko pasakojimų, 
kad nevienas brangakmenių jieško- 
tojasdėl neapsirūpinimo vandeniu 
mirė troškuliu tose dykumose.

Mūsų kelionė truko keletą dienų, 
kol pasiekėme žemėlapy pažymėtą 
dykumą, kuri tikrai atitiko senu
ko nupasakojimą: lygūs, plyni lau
kai, kurie iš dešinės ir kairės ir iš 
pryšakio ribojosi melsvu horizon

tu, neišsipuošusiu jokiais debesė
liais. Mes nutarėme leistis toliau 
į dykumą: negi jos pakrašty jieš- 
kosi brangakmenių. Kadangi že
mės paviršius beveik visur buvo 
lygus, vietomis tiesiog uo|a, todėl 
visai neteko bijoti, kad kur nors 
galėtume įstrigti. Pagaliau tems
tant sustabdėme sunkvežimį ties 
milžiniška bokšto išvaizdos uola, 
augštai iškilusia iš lygaus dykumų 
paviršiaus, ir nutarėme sekančią 
dieną pradėti jieškoti safyrų. Pa
vakarieniavę sugulėme sunkveži
my ir tuojau užsnūdome. Netrukus 
tačiau vėl atsibudome, pajutę, kad 
mus užpuolė milijonai australiškų

uodų. Net gerai įsisupę į anklodes, 
vos pajėgėme su jais kovoti. O be 
to mūsų miegą trukdė šiurpūs din
gų stūgavimai, kurie per visą na
ktį aidėjo vienišose dykumose.

Saulei patekėjus, skaidriame ho
rizonto pakrašty išvydome juoduo
jantį palmių miškelį, kurio vakar 
dėl prieblandos nebuvome pastebė
ję. Aplinkui, kieįk tik mūsų akys 
užmatė, tęsėsi tušti dykumų plo
tai, vietomis iškaišyti skurdžiais 
akacijų kerais.

Netrukus mes susitvarkėme ir 
šokome jieškoti brangakmenių. Mes 
slinkome vis tolyn ir tolyn į miš
kelio pusę, nepakeldami akių nuo 
žemės, kuri pamažu ėmė kaisti nuo 
karštų atogrąžinės saulės spindu
lių. Nors mūsų žvilgsniai užtikda
vo vieną kitą akmenėlį, bet tarp

jų nepasimaišė jokio safyro. Pra
ėjus kokiai valandai, staiga mūsų 
ausis pasiekė skrendančio viršum 
mūsų galvų keisto paukščio klyka
vimas. Mes atplėšėme akis nuo že
mės ir stebėjome nuskrendantį pau
kštį, kuris nusileido ant gerokai 
nuo mūsų nutolusios bokšto pavi
dalo uolos, tarsi užuodęs, kad mū
sų sunkvežimy yra maisto. Nebe
kreipdami dėmesio į paukštį, mes 
atsisukome ir atsitiktinai žvilgte
rėjome į palmių miškelį, kuris da
bar jau buvo žymiai priartėjęs prie 
mūsų. Koks didelis buvo mūsų nus
tebimas, kai tarp augštų palmių 
išvydome kelis trobesius. O .kai iš

miškelio išlėkė raitels, mes beveik 
žado ' netekome. Jis lėkė dideliu 
greičiu tiekiai į mus. Iš plevėsuo
jančių ore plaukų tuojau suprato
me, kad šis raitelis buvo moteris. 
Nuo smarkaus jojimo ant nugaros 
jai kilnojosi šautuvas. Ji sustabdė 
putojantį savo žirgą kaip tik prieš 
mus ir sušuko:

— Kas jūs ir ką čia veikiate?
— Mes? Turistai. Susipažįsta

me su Australijos gamta, — at
sakėme, susmeigę smalsius žvilg
snius į stambią merginą, kuri tie
si kaip statula sėdėjo ant tamsiai 
rudos spalvos žirgo.

— Meluojate! Jūs jieškote bran
gakmenių mano laukuose, — at
kirto mergina, kurios veidas at
rodė net pajuodęs, tik nežinia, ar 
nuo saulės, ar iš pykčio.

— Na, jeigu jums nepatinka, 
kad mes čia vaikščiotume, galime 
tuojau pasišalinti, — atsakėme ir 
pasukome savo sunkvežimio link.

— Palaukite! Kur jūs dabar ei
nate? — šūktelėjo mergina, grei
tai užjodama mums iš priekio.

— Ten stovi mūsų mašina, — 
atsakė mano draugas.

— Mašina neprapuls. Aš įsa
kau jums eiti į mano farmą: ma
tote, anakur, tarp palmių, — by
lojo mergina* nusiimdama šautuvą 
nuo nugaros ir paskui jo galu pa
rodydama į miškelį. r

— Bet ar turite teisės to rei
kalauti? Mes juk ne kokie belais
viai, — bandėme atsikalbinėti.

— Nuo šio momento jūs esate 
mano belaisviai ir turite be jokių 
prieštaravimų vykdyti mano įsa
kymus, — griežtu balsu atsakė 
mergina, padėdama šautuvo vamz
dį arkliui tarp, ausų ir užkabinda
ma pirštą už gaiduko.

Mes dabar supratome, kad čia 
nebe juokai, ir nebeprieštarauda- 
mi pasukome į miškelo pusę. Iš 
paskos jojo švilpaudama mergina. 
Mes retkarčiais atsisukdavome pa
žiūrėti, ar ji šautuvą tebelaiko 
arkliui tarp ausų. Taip, jo vamz
dis buvo nukreiptas tiesiai į mus, 
o ant merginos skruostų žaidė 
pergalės šypsena.

Netrukus prisiartinome prie miš
kelio ir dabar jau aiškiai galėjo
me matyti visus trobesius, susi- 
gužusius pavėsiuose. Dar keli žin
gsniai, ir jau buvome patekę į pa
tį farmos kiemą. Iš gyvenamojo 
namo išėjo stambus senyvas vy
ras, lydimas dviejų garsiai besi* 
kalbančių jaunuolių. Mergina, jį 
pamačiusi, dar iš tolo šūktelėjo:

— Štai jie! Žiūrėkit, kad ne

paspruktų!
Tai pasakiusi, ji apsuko savo 4 

žirgą ir šuoliais nudulkėjo į lau
kus. Mes apsisukome ir stebėjomės, 
kad mergina moka taip gražiai 
joti. Tuo tarpu tie trys vyrai Jau 
buvo prie pat mūsų, ir mes jiems 
sušukome:

— Už ką mus šita mergina su
ėmė?

— Kas bando vogti iš mano lau
kų brangakmenius, tas turi būti 
suimtas ir atitinkamai nubaustas, 
— atsakė vyriausias vyras, matyt, 
farmos savininkas.

— Juk mes dar jokio brangak- 
menio neįsidėjome1 į savo kišenę 
nuo jūsų laukų, — užprotestavo
me.

— Matote, pas mus Jau toks pa
protys: kas mėgina mano laukuo- | 
se pasirinkti brangakmenių, tas 
už bausmę turi man dirbti bent 
savaitę laiko mano skiriamą dar
bą, — bylojo senis.

— Nedirbsime jokio darbo ir 
norime tuojau pasišalinti iš šitų 
prakeiktų laukų.

— Niekas iš čia nepasišalino, 
neatlikęs mano skirtos bausmės. 
Taigi jūs mieli ponai, ne pirmieji.

Mes valandėlę tylėjome, galvo
dami, ką reikia daryti. Paskui ra
miai pasiteiravome:

— O kokį darbą mums norite 
duoti bausmės vardan?

— Aš dar jo nesugalvojau: 
pamatysite rytoj, — atsakė fer
meris, besišypsant abiem jaunik
liams.

(Bus daugiau)

NEATIDĖLIOK PRENUMERA
TOS MŪSŲ PASTOGEI.
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TRAGIŠKA BYLA
ATEIVIO SANTUOKOS KLAUSIMU"

LIEPOS 31 D. N. S. W. VALSTIJOS AUGŠČIAU- 
SIOJO TEISMO TEISĖJAS (MR. JUSTICE) DOVEY 
SAVO SPRENDIMU VIENO ATEIVIO SKYRYBŲ BY
LOJE SUKŪRĖ TEISINĮ PRECENDENTĄ, KURIUO 
PRAKTIŠKAI GALI SUSIDOMĖTI TŪKSTANČIAI 
GELEŽINĖS UŽDANGOS IŠEIVIŲ. TĄ DIENĄ MK. 
JUSTICE DOVEY SUTEIKĖ SKYRYBAS VIENAM 
ESTUI ATEIVIUI, KURIO ŽMONA YRA LIKUSI SO
VIETŲ RUSIJOS OKUPUOTOJE TERITORIJOJE.

MEMORANDUM
REVIEWING THE EXPERIENCES OF THE BALTIC STATES IN 

THEIR RELATIONS WITH THE USSR
At a time when Stalin’s successors are engaged in elaborating 

new political tactics clearly dictated by the necessity for gaining a 
breathing space in their cold war against the West, it may be timely 
to recall the painful experience of the Baltic Peoples in their past 
relations with the Soviets. This retrospective survey will supply abun
dant evidence which, in our opinion, the Free World will do well to 
heed when considering recent declarations and assurances emanating

between the USSR and her Baltic neighbours. The recent diplo
matic negotiations conducted with the representatives of Estdhiū, 
Latvia and Lithuania, and the treaties resulting from this inter
course are a proof thereof. As you know, the USSR has conclu
ded’ with each of these States a Pact of Mutual Assistance. The 
principles embodied in all of them are identical. The are based 
upon the obligation of mutual assistance between the USSR on

Raštinės tarnautojas estas Alf
redas Johannes Tanimae iš Peters- 
hamo užvedė skyrybų bylą prieš 
savo žmoną Lidiją Tanimae, liku
sią Sovietų Rusijos okupuotoje 
Estijoje, teigdamas, kad, prieš pat 
Sovietams okupuojant Estiją ir 
jam pavojun atsidūrusį savo kraš
tą paliekant, jo žmona buvo jį ap
leidusi. Byla buvo užvesta ir pra
šyta spręsti d i s e r t i o n 
pagrindu, t. y. tuo pagrindu, kai 
viena susituokusiųjų šalis yra ap
leidusi ir nebegyvena šeimoje kar
tu tris ar daugiau metų.

šią bylą Mr. Justice Dovey Au- 
gšČiausiojo Teismo Skyrybų Sky
riuje pradėjo spręsti liepos 8 d. 
Iš bylos eigos paiškėjo, kad Lidi
ja .Tanimae paliko savo vyrą Es
tijoje dar 16 dienų prieš tai, kaip 
jos vyras apleido Sovietų Rusijos 
okupuojamą Estiją. Alfredas Ta
nimae nebegalėjo po to sugrįsti į 
Estiją dėl ten įsigalėjusio bolše
vikinio režimo ir vėliau atvyko į 
Australiją. Teisėjas Dovey bylos 
eigos metu pabrėžė, kad Lidija 
Tanimae nebuvo apleidusi savo vy
rą ta prasme, kaip apleidimo są
voka yra suprantama jurisdikci
joje, nes tūkstančiai susituokusių
jų po ginčų bei nesusipratimų ap
leidžia vienas kitą ir netrukus vėl 
susitaiko, tuo tarpu kai šiame at
sitikime toksai susitaikymas nebe
galėjo turėti sąlygų dėl bolševiki
nės okupacijos fakto. Teisėjas dar 
solidarizavo Alfredo Tanimae tei
gimą, kad jis negali šiuo metu 
publikuoti savo skyrybų intencijos 
Estijoje, nes po to jis gali būti 
reikalaujamas sugrįsti, o be to to
kiu publikavimu jis gali įstumti 
pavojun okupuotoje Estijoje liku
sius savo giminaičius. Pabrėžęs 
šią visą padėtį kaip nepaprastai 
liūdną ir jaudinančią, teisėjas Do
vey, kad ir labai užjausdamas Al
fredo Tanimae padėtį, pareiškė ne
galįs neatsižvelgti ir likusios Es
tijoje jo žmonos bei vaikų interesų. 
Po to dėl, dar jo manymu stinga- 
mų įrodymų teisėjas Dovey bylą 
atidėjo spręsti po trijų savaičių.

Liepos 31 d. teisėjas Dovey to
liau svarstė šią nepaprastą sky
rybų bylą ir nusprendė Alfredą 
Johannes Tanimae atpalaiduoti 
nuo jo santuokos ryšio, paskelb-

damas pastarojo naudai d e - 
c r e e n i s i ir paskirdamas 
galutinam skyrybų įsiteisėjimui 
— decree absolute 
tik 28 dienas, tuo tarpu kai Au
stralijos teismų praktikoje tokiam 
įsiteisėjimui paprastai yra skiria
mas šešių mėnesių terminas.

Savo sprendimą. paskelbdamas, 
Augščiausiojo Teismo — Sup
reme Court teisėjas Mr. 
Justice Dovey išdėstė ir savo ar
gumentus, plačiai nušviesdamas 
bolševikų okupuotos Estijos padė
tį. Priminęs, kad Lidija Tanimae 
greičiausiai nieko nežino apie už
vestą prieš ją skyrybų bylą, teisė
jas čia pat pastebėjo, kad esamo
mis aplinkybėmis sprendimo ati
dėliojimu nieko nebūtų galima pa
dėti Lidijai Tanimae ir jos dviem 
vaikam. Labai svarbus teisiniu po
žiūriu faktorius šioje byloje yra 
tai, kad Mr. Justice Dovey pripa
žino principinį teigimą, kad Sovie
tų okupuotame krašte nėra įmano
ma teismų procedūros reikalauja
ma šalių komunikacija, atseit, 
šios bylos atveju Estijoje likusiai 
Lidijai Tanimae atitinkamai už
vestos skyrybų bylos dokumentai 
-pranešimai negali būti įteikiami. 
Be kita ko šią santuoką teisėjas 
Dovey apibūdino kaip “visiškai 
mirusią”, kuri, kaip kiekvienam 
atrodo, nebegalėtų būti atgaivinta 
net ir tuo atveju, jei abi šalys did
žiausiomis savo pastangomis to 
siektų.

Tai pirmas tokios rūšies bylos 
sprendimas Australijos teisės is
torijoje. Dar daugiau pasakius, 
tai kone revoliucinio pobūdžio 
sprendimas, kuris kaip preceden
tas virsta savo rūšies įstatymu, 
pagalbiniu raktu kitoms panašaus 
pobūdžio byloms. Revoliucinio po
būdžio ta prasme, kad kietas Aus
tralijos įstatymas nusilenkė gy
venimo tikrovei, ateidamas tragiš
ko likimo ištiktam žmogui į pa
galbą.

Šis ypatingas sprendimas, savai
me aišku, vienaip ar kitaip pasi
tarnaus ir ištisiems tūkstančiams 
ateivių, kuriems devynerių metų 
tremties gyvenimas yra sudaręs 
tragišką padėtį ne tik santuokų 
atžvilgiu, bet ir kitų teisinių san
dėrių atžvilgiu.

J. Žukauskas.WHY HE DID
Our attention was drawn to an 

advertisement which appeared in 
the religious notices of the Syd
ney Morning Herald on Saturday, 
11th July, 1953, which stated that 
Dr. Carl McIntire, of the U.S.A., 
would be the speaker at the Me
thodist Pleasant Sunday After
noon in the Sydney Lyceum The
atre, on Sunday, 19th July.

But the Rev. Dr. Carl McIntire, 
President of the International 
Council of Christian Churches, did 
not speak as advertised. Why? 
The answer is very important to 
churchmen of all denominations, 
as it is to all unattached Chris
tians.

The amazing story of why, Dr. 
McIntire, an eminent visitor from 
overseas, an outstanding orator, a 
man of culture, a Doctor of Li
terature and a Doctor of Divinity, 
did not speak, will be revealed in 
detail by Mr. T. C. McGillick, for
mer leading Communist official

NOT SPEAK?
and now People’s Union radio co
mmentator, next Sunday evening, 
16th August, 1953, at our weekly 
Open Forum. (Critsade for Free
dom)
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from Moscow. It will prove that he who deals with the Kremlin will be 
well advised to think twice about accepting Soviet pledges at their 
face value.

During the period between the two world wars relations bet
ween the Baltic States and the USSR were regulated by certain 
treaties freely negotiated and from first to last scrupolously obser
ved by the Baltic signatories in their earnest desire to pursue and 
maintain a policy of friendship and good neighbourhood with Soviet 
Russia. Their record in this respect was irreproachable. On the 
other hand, what is the USSR’s record? This is now a matter of his
tory and the salient facts are summarized below:

Firstly, while still negotiating with the Western Powers for the 
ostentatious purpose of averting a threatening European War, the 
Soviet Government suddenly, on August 23, 1939, concluded a Non
Aggression Pact with Nazi-Germany. This Pact, as is now well 
known, enabled Nazi Germany to start the Second World War. In so 
far as the Baltic States are concerned, this so-called “Non-Aggres- 
sion Pact” spėcifically stipulated, (in a secret protocol signed on 
the same occasion and amplified by a later secret protocol of Sep
tember 28, 1939), the destruction of the Baltic States and their di
vision between Soviet Russia and Nazi Germany.

Thereupon, the Soviet Government immediately set out to carry 
into effect the provisions of this secret agreement against the Bal
tic States. As a first step, the USSR Government “negotiated” with 
them the Treaties of Mutual Assistance — ostensibly for their pro
tection but actually for the purpose of infiltrating into their territo
ries large Soviet garrisons so as to prevent any possibility of their 
protecting themselves from further contemplated Soviet aggression 
against them.

The attitude of the three Baltic States of Estonia, Latvia and 
Lithuania during these negotiations is noteworthy. Although aware 
of Soviet intentions they, nevertheless, presented to the Soviet Go
vernment counter proposals seeking to show their readiness to satisfy 
Russian demands to the limit compatible with the retention of their 
independence.

Thus, the proposals submitted on October, 7 1939, by M. Urb
šys, the then Lithuanian Minister for Foreign Affairs, are typical 
of this attitude. Since the Soviet demands were based on the alleged 
fear that the USSR might be invaded through the Baltic States and 
therefore were necessary for the Soviet’ own safety, M. Urbšys 
proposed the following concessions:

1. In the event of aggression against Lithuania or any at
tempt to invade Lithuanian territory in order to attack the 
USSR, Lithuania shall take all measures in her power to repel 
such aggressor or aggressors.

2. Lithuania will double the numerical strength of .her army 
if the USSR agrees to supply necessary technical material.

3. Lithuania will construct fortifications on her western Lith
uanian-German frontier according to a mutual agreement with 
the USSR and witl the latter’s material support.
4. With a view to facilitating the implementation of the above 
mentioned engagement, the High Contracting Parties shall exch
ange special military missions accredited to their respective Ge
neral Staffs.

However, the Kremlin authorities peremptorily rejected this 
far-reaching counter-proposal as well as those tendered by Estonia 
and Latvia and arbitrarily stationed Red Army garrisons in the 
Baltic States.

Viewed in the light of subsequent events, the concentration of 
large military forces and the establishment of naval and aviation 
bases in the Baltic States surely reveal them as being a part of 
early aggressive designs of the USSR against the Western world. 
It is, however,not at all suprising that the Soviet leaders should 
have tried to disguise their true designs and to reassure their vic
tims by issuing, misleading communiques and including in their trea
ties worthless guarantees. Thus, for instance, the above-mentioned 
Treaty of Mutual Assistance with the Baltic States contains the 
following clause:

“The Contracting Parties shall refrain from concluding any 
alliances and shall not participate in any coalition directed again
st either of the Contracting Parties, especially their political 
structure or social order, their military organization nor generally 
encroach upon the principle of non-interference in their inter
nal affairs?’
On October 31, 1939, Mr. Molotov,the then President of the 

Council of People’s Commissaries and Cammissary for Foreign Af
fairs, presented his report on foreign policy to the Supreme Soviet 
and inter alia stated:

“The relations of the Soviet Union with Estonia, Latvia and 
Lithuania are based on the peace treaties concluded in 1920. Un
der these treaties Estonia, Latvia and Lithuania were granted 
political independence and during the period under review the 
USSR has pursued a policy of undeviating friendship with these 
newly established small States. In this respect the policy of tne 
USSR differs essentially from the Tsarist policy of unhappy me
mory wich oppressed small ethnical entities and deprived them 
of all possibility of enjoying autonomous national evolution. The 
experience afforded by the last twenty years of our relations 
with the Baltic States has established a favourable foundation 
for consolidation of those amicable political relations existing

Iron Curtain Satire
The children in a grade school 

at Tirana were required by their 
communist teacher to write, as 
homework, a composition in prai
se of “the great new Soviet lea
der” — Georgi Malenkov. Next 
day, to the teacher’s surprise, all 
the pupils handed in identical 
texts. When asked for an expla
nation of this phenomenon, the 
children chorused:

“We are progressive! We work 
collectively!”

Kasdie nuo 3 vat
p. p. iki 8 vai. p. p. * 
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the one part,and Estonia, Latvia and Lithuania, on the other, as 
well as upon military aid should any one of the Contracting Par
ties be subjected to aggression. Owing to* the special geographical 
situation of these States, which may be said to afford Soviet Ru
ssia her access to the Baltic Sea, these Treaties concede the USSR 
the right to establish and maintain naval and aviation bases in 
certain country jointly with those of the USSR. The naval and 
aviation beses established on Estonian, Latvian and Lithuanian 
territories are defended by detachments of the Red Army will 
form reliable protection for the USSR and the Baltic States. 
Thus they will contribute to the maintenance of peace in the inte
rest of our people.

“The latest diplomatic negotiations with Estonia, Latvia and 
Lithuania prove that among us there prevails such confidence 
and such understanding as to permit the implementation of these 
measures or security necessitated in the interests alike of the 
USSR and these States. During the negotiations all the States 
taking part strove to maintain peace and to establish conditions' 
permitting the pursuance of peaceful work by our people. It was 
therefore possible to conclude the negotiations by signing these 
Pacts of Mutual Assistance which are of great historical impor
tance.

“It is erroreous to pretend that these Pacts constitute inter
ference by the USSR in the internal affairs of Estonia, Latvia 
and Lithuania, as some of the foreign newspapers have tried to 
prove. On the contrary, the inviolability of the sovereignty en
joyed by the States bound by these Pacts is expressly recognized 
therein, and tbe principle of non-interference in the affairs of the 
other State is confirmed by an article of the Pacts to this effect. 
Mutual respect for the political structure, the social and economic 
order of the other Part represents the basic principle of these 
Pacts and is designed to consolidate the peaceful collaboration 
and good neighbourhood of our nations. We stand for the exact 
and honest fulfilment of agreements signed by us on a basis of 
mutuality and declare that foolish prattle about sovietization of 
the Baltic States can but serve the interests of our common ene
mies and certain anti-Soviet agitators.”
Unfortunately it was . not long before events gave the lie to 

these glib assurances. The aggressive intentions of the USSR 
against the Baltic States are clearly proved by the contents of the 
secret protocols, already mentioned above. The protocol signed in 
Moscow by Molotov and Ribbentrop on August 23, 1939, as a secret 
part of the Non-Aggression Pact of the same date, stipulated in its 
first article as follows:

“Should political or territorial changes take place in respect 
of the Baltic States, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania, the 
northern frontier of Lithuania shall be the demarcation line bet
ween the spheres of interest of Germany and the USSR”.
On the other hand, the second protocol amplifying the above 

and signed by the same Contracting Parties on September 28, 1939, 
specified in its only article:

“As soon as the Government of the USSR has taken special 
measures in order to safeguard its interests in the territory of 
Lithuania, the present GermamLithuanian frontier shall ba recti
fied so as to establish a natural and simple boundary line in 
such a way that Lithuanian territory lying to the south-west of 
the line drawn on he attached map shall belong to Germany”. 
Although the Baltic States had never at any time‘ acted in con

travention of any of the obligations forced upon them by the Pacts 
of Mutual Assistance, the Soviet Union in June; 1940, tendered Es
tonia, Latvia and Lithuania a sharp ultimatum in indentical terms 
calling upon them (1) to replace their existing governments by . 
others agreeable to Moscow and (2) to admit into the Baltic States 
unlimited Soviet military forces on the flimsy pretext on ensuring 
the implementation of the Pacts of Mutual Assistance. Almost sim
ultaneously large Soviet forces were moved into the Baltic States.

As soon as the Baltic States were invaded by the Red Arjny 
and Soviet power had been firmly established there,,the true aims 
of Moscow policy were clearly disclosed. On 30th June —• 1st July, 
1940, a conversation took place between Professor V. Krėvė-Micke
vičius, the then Lithuanian Minister for Foreign Affairs chosen by 
Moscow, and Mr. Molotov, the then Soviet Foreign Commissar, when 
the latter quite candidly explained the foreign policy of the USSR 
and tried to persuade the Lithuanian Minister of the absolute nece
ssity for the measures applied to the Baltic States.

Professor Krėvė-Mickevičius complained that the ruthless inter
ference of various Moscow agencies had resulted in anarchy which 
threatened to undermine Lithuania’s entire public life. To this; com
plaint, according to a subsequent report of Professor Krėvė-Micke
vičius, Mr. Molotov retorted:

“You compel me, Mr. Minister, to tell you something which 
I had for the moment intended to pass over in silence. In this 
case let us talk frankly and without sentimentality which bores 
me. You must finally confront reality and understand that here
after all the small States will have to disappear. Your Lithuania 
as well as the other Baltic States, not excluding also Finland, 
will have to be incorporated into the glorious family of Soviet 
Republics. Consequently you should from now on prepare the Li
thuanian people for the introduction of the Soviet system which 
will in future, whether sooner or later, prevail everywhere in 
Europe”.

(To be continued)
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mFrė PRANAS ALIŠAUSKAS
S y d n ė j u s . — Liepos 29 

d., vos nuvežtas į Liverpoolio li
goninę, dėl širdies ligos mirė Pra
nas Ališauskas, susilaukęs 63 me
tų amžiaus. Velionis buvo gimęs 
ir augęs Vilkaviškio apskrityje. 
Gyveno ir dirbo savo ūkyje. Jis 
buvo Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jas-savanoris. I Australiją buvo 
atvykęs iš Vokietijos prieš 2 me
tu kartu su savo žmona ir gyveno 
pas dukterį ir žentą — Pauliuko- 
nius, kone tuo pat laiku įsigiju
sius Cabramattoje nuosavus na
mus.

Velionis Pranas Ališauskas bu
vo palaidotas Liverpoolio kapiny
ne liepos 31 d., palydėtas artimų
jų ir gausaus būrelio Cabramattos 
ir jos apylinkių lietuvių. Laidoji
mo apeigas atliko ir pamokslą pa
sakė Sydnėjaus lietuvių kapelio
nas kun. P. Butkus. Tos pačios 
dienos vakarą, prisimenant gra
žius lietuviškus papročius, velio- 
nies artimųjų laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti sugiedoti už miru
sįjį giesmių, o po to dalyviai bu
vo pavaišinti vakariene. Rugpjū
čio 9 d. Cabramattoje Mt. Prit
chard bažnyčioje už velionį Praną 
Ališauską buvo atlaikytos pamal
dos. — pb.

RUOŠIASI PIRMENYBĖMS
G e e 1 o n g a s . — Lietuvių 

Sporto Klubo Neries Valdybą su
daro pirm. A. Bratanavičius, sekr. 
A. Bertašius ir ižd. J. Jonušas. 
Šiuo metu Valdyba vykdo paruo
šiamuosius darbus 4-tosioms Au
stralijos Lietuvių Krepšinio pirme
nybėms. Tikimasi, kad pirmeny
bėse dalyvaus Sydnėjaus, Melbour
ne, Adelaidės, Brisbanės ir Can- 
berros krepšinio komandos. — jv.

IR KELIOLIKA ORGANIZUO
TAI DIRBA

C o o m a . — Birželio 7 d. 
vietos ALB Seniūnijos seniūnu 
išrinktas E. Rašymas. Seniūniją 
sudaro keliolika vyrų, dirbančių 
Snowy River hidroelektrinės sta
tybos darbuose. Jie remia Vokie
tijos vargo mokyklas. Ruošdamies 
tinkamiau paminėti Rugsėjo 8 d., 
kviečiasi iš Sydnėjaus meninių pa
jėgų. — jv.

ARTISTAI PATENKINTI 
GASTROLĖMIS

Adelaidė. — J. Gučiaus 
vadovaujamo ir režisuojamo Ade
laidės Lietuvių Teatro-Studijos 
artistai vėl toliau dirba vaidybos 
meno darbą, sugrižę iš Melbourne 
gastrolių, kuriomis liepos 24-25 d. 
d. suteikė melboumiškiams du pui
kai nusisekusius spektaklius. Dau
giau kaip tūkstantis melboumiš- 
kių turėjo progos išgirsti lietuviš
ką žodį scenoje. Po antrojo spek
taklio Teatro-Studijos dalyviai bu
vo pakviesti Danutės Nasvytytės 
Studijos vakarienei. Mūsų artistai 
sugrįžo į Adelaidę patenkinti Mel
bourne lietuvių dėmesiu lietuviš
kai scenai, o taip pat ir nuošird
žiu jų priėmimu. — Edas.

ATŠVENTĖ METINĘ ŠVENTĘ
Brisbane. — Liepos 18 

d. School of Arts salėje Tautinių 
Šokių Grupė, atšvęsdama viene- 
rių metų savo darbo sukaktį, su
ruošė vakarą. Grupės darbo prad
žia buvo labai sunki: neturėta rei
kiamų rūbų, šokių mokytojo, patal
pų. Tik ryžtas ir geri norai tega
lėjo šias kliūtis nugalėti. Pirmą 
kartą 4 poros tautinių šokių šo
kėjų pasirodė pereitais metais mi
nint Rugsėjo 8 d. šokius paruošė 
J. Ivinskienė. Vėliau grupė sustip
rėjo dar dviem porom. Keletą kar
tų grupė gerai pasirodė ir austra
lų parengimuose. Neturint nuolati
nių patalpų, tenka naudotis priva
čiais butais, už kurias grupė lie
ka dėkinga kun. V. Balčiūnui ir 
Vilkinams, o Andriekams už ma
terialinę paramą. Grupė priklauso 
Skautų Draugovei. Jos iniciato
rium buvo A. Alčiauskas. — J.U.

APYLINKIŲ IR SENIŪNIJŲ 
VADOVYBĖMS

ALB Krašto Valdyba pakarto
tinai prašo atsiųsti jai 1953 m. 
II-jo ketvirčio pinigines ir bendros 
veiklos apyskaitas.

TAUTOS ŠVENTĖS PAMALDOS
Tautos šventės — Rugsėjo 8 d. 

pamaldos už Tėvynę įvyks rugsė
jo 6 d., sekmadienį, 11 vai. 45 min. 
St. Benedict’s bažnyčioje, Broad
way — (Abercrombie St; antras 
tramvajaus sustojimas nuo Central 
Stoties).

Per pamaldas giedos choras, E. 
Vilnonis solo ir mišrus dvigubas 
kvartetas, vedamas muziko Bro
niaus Kiverio.

Tą sekmadienį bus tik vienos 
lietuviškos pamaldos (Bankstowne 
įprastų pamaldų nebus).

Kun. P. Butkus.

MEDICINOS PAŽANGA
Kaip visi mokslai, taip ir me

dicina metai iš metų pasiekia ne
paprastos pažangos. Nespecialistui 
dažnai sunku yra suprasti naujai 
išrandamų dalykų esmę. Norėda
mas visuomenei pasitarnauti, Sam
būris šviesa rugpjūčio 15 d. 7 vai. 
vak. 12-14 Ennis Road, Milson’s 
Point, salėje ruošia apie medici
nos pažangą paskaitą, kurią skai
tys gydytojas M. Bobinskas. įėji
mas visiems laisvas. — k.

S. GAIDELIO S. J. INFORMA
CIJA

Sekančios pamaldos Newcastlio 
ir jo apylinkės lietuviams bus lai
komos rugpjūčio 23 d. 11,30 vai. 
Hamiltono katalikų bažnyčioje.

MŪSŲ PASTOGĖS ATSTOVAS 
ANGLIJOJE

Mūsų Pastogei Anglijoje atsto
vauja Britanijos Lietuvis Londo
ne. Britanijos Lietuvis priima pre
numeratas, skelbimus ir atlieka 
kitokius su Mūsų Pastogės intere
sais susijusius reikalus. Adresas: 
Britanijos Lietuvis, 43, Holland 
Park London, W. 11, Gr. Britain.

MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

Jau laikas atsilyginti už 1953 
metų antrojo pusmečio prenume
ratą, kad nesusikliudytų tolimes
nis laikraščio siuntinėjimas. Taip 
pat laukiamas atsilyginant ir už
vilkintų 1953 metų pirmojo pusme
čio prenumeratorių.

Siunčiant Mūsų Pastogei pinigus 
money orderiais, postai notėmis ar 
čekiais prašoma juos adresuoti 
taip: MŪSŲ PASTOGĖ, BOX 
4558, G.P.O., SYDNEY. Malonūs 
skaitytojai prašomi neadresuoti 
jų asmeniniais vardais, nes tokiais 
atvąjais sudaroma nereikalingo 

rūpesčio atsiimant pinigus.
M. P. ADMINISTRACIJA.

PER VIENĄ DIENĄ NETEKO
ME DVIEJŲ TAUTIEČIŲ
Adelaidė. — Liepos 27- 

d. anksti rytą mirė, kurį laiką 
smegenų vėžiu pasirgęs, Vladas 
Keršys, susilaukęs vos 32 m. am
žiaus. Velionis paliko liūdinčią 
žmoną, dvi dukreles ir brolį. Jis 
buvo vienas pavyzdingiausių vie
tos lietuvių. Tą pačią dieną stai
giai dėl širdies ligos mirė ir Celes- 
tinas Petrikas, išgyvenęs 54 metus, 
palikdamas žmoną, dukterį ir sū
nų. Celestino Petriko mirtimi Ade
laidės lietuviai nustojo didelio vei
kėjo, dirbusio Dievui ir Tėvynei. 
Abu mirusieji tautiečiai buvo pa
laidoti Cheltenham© kapinyne, gi 
jų palydėti buvo susirinkęs nema
žas vietos lietuvių būrys. Tebūnie 
juodviem lengva Australijos že
melė. — Edas.

MŪSŲ PASTOGĖS ATSTOVAS 
ADELAIDĖJE

Mūsų Pastogės atstovu Adelai
dėje yra J. Naujalis, kuris įgalio
tas priiminėti laikraščio prenume
ratas, skelbimus ir atlikti visus 
kitus patarnavimus.

POBŪVIS KUN. L. KEMĖŠIO 
ATVYKIMO PROGA

P e r t h. a s . — Rugpjūčio 
2 d. atvyko naujai paskirtas lietu
vių reikalams kepelionas kun. L. 
Kemėšis. Jo sutikimo proga vietos 
Apylinkės Valdyba rugpjūčio 29 
d., šeštadienį, ruošia vakarą-ba- 
lių su užkandžiais ir kitokiomis 
pramogomis. Baliaus vieta — 257 
Barkes Road, Parrish Hall, Su

biaco. Kvietimai gaunami pas Val
dybos narius ar pas V. Knistau- 
tą, 358 Roxeby Road, Subiaco. 
— ap.v.

U. ALIŠAUSKIENEI ir A. Z. PAULIUKONIAMS, 
jų brangiam vyrui, tėvui ir uošviui

PRANUI ALIŠAUSKUI
mirus, gilią užuojautą pareiškia

Bronė ir Mikas MALAIČIAI.

Pakartotinai pranešama, kad 
ALB Krašto Valdybos iždininko ad
resas yra pasikeitęs. Dabartinis 
jo adresas yra: S. Grina, 10 Peel 
Street, Kirribilli, Sydney, N.S.W. 
(Tel. XĖ 4312). Šiuo adresu siun
čiami jam priklausą laiškai. Pi
nigines perlaidas prašoma adre
suoti: Box 4558, G.P.O., Sydney, 
N.S.W.

ALB KRAŠTO VALJDYBA.

GERAI VEIKIA BANKSTOWNO 
SAVAITGALIO MOKYKLA

S y d n ė j u s. — Bankstowno 
Apylinkės tautiečiai, gyvendami to
liau nuo miesto centro, į Camper- 
downe įsteigtą savaitgali mokyklą 
savo vaikučių negalėjo siųsti. 1952 
m. J. ir T. Reisgių iniciatyva gau
tos iš katalikų mokyklos patalpos 
ir buvo įsteigta lietuviška savait
galio mokykla, kuri gražiai veikia 
po šiai dienai, šįmet, ligi šiol ge
rai mokyklai vadovavęs J. Reisgys 
ir mokytojas J. Kantonas pasitrau
kė. Mokyklai ėmėsi vadovauti jau
nas, tačiau jau Lietuvoje buvęs 
gimnazijos mokytojas, Bakaitis. 
Šiuo metu be Bakaičio mokytojau
ja dar kun. P. Butkus, p. Badaus- 
kienė ir du vietos Apylinkės Val
dybos nariai: J.B. Pranulis ir Pik
turna. Pastarieji, kad ir apkrauti 
darbu Valdyboje, tačiau, stingant 
mokytojų, dirba toliau iš parei
gos. Mokyklą lanko apie 30 vaiku
čių. Vedėjui Bakaičiui tenka pakel
ti daug rūpesčių, besiekiant kuo 
ilgiau išsilaikyti gautose patalpo
se, nes mokyklos buvimas priklau
so nuo patalpos savininkų nuotai
kų. O tos nuotaikos kelis kartus 
savininkams buvo jau sugedusios, 
tačiau vedėjo Bakaičio sumanu
mas kiekvienu atveju nugalėdavo 
kliūtis ir įgalino mūsų savaitga
lio mokyklai tolimesnį egzistavi
mą. Tėvai siunčia vaikus net ir iš 
tolimesnių vietovių, pav., iš Hurs- 
tvillės, Auburno ir k. Toksai tėvų 
pareigingumas džiugina mokytojus 
ir suteikia jiem jėgų toliau dirbti
— auklėti lietuvišku žodžiu mūsų 
prieauglį.

Mokytojas.

S y d n ė j u s . — Rugpjūčio 
1 d. Bankstowno savaitgalio mo
kykla baigė pirmąjį pusmetį. Ta 
proga susirinkę mokytojai ir tė
vai apsvarstė įvairius mokyklos 
reikalus. Gausiame susirinkime 
mokyklos vedėjas V. Bakaitis at
liko pranešimą, be kita ko primin
damas, kad šįmet tėvų susidomė
jimas mokykla yra padidėjęęs. Tė
vų mokestis mokyklos išlaikymui 
daugelio reguliariai sumokamas. Su 
vietos klebonu santykiai yra geri 
ir šįmet dėl patalpų sunkumų ne
bus. Pradedant antrąjį pusmetį, 
bus dėstoma tris valandas (iki 
šiol tik 2) ir be to bus mokoma 
naujo dalyko — tautinių tradici
jų ir papročių. Tėvai pageidavo 
kreiptis į Kultūros Fondą ir pra
šyti materialinės paramos, kad tuo 
būdu būtų palengvinta tėvams mo
kyklos išlaikymo našta. Padėkota 
visiems mokytojams: Badauskie- 
nei, kun. P. Butkui, I. Pranuliui, 
J. Pikturnai ir ypatingai mokyk
los vedėjui V. Bakaičiui, daugiau
siai aukojančiam laiko mokyklai.
— jpk.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBE 
pakartotinai prašo Apylinkių ir 
Seniūnijų vadovybes atsiųsti jai 
1953 m. II-jo ketvirčio pinigines 
apyskaitas.

Dailininko V. Rato 
Paroda

Perthas. — Liepos 21 
d. Vakarų Australijos Meno Ga
lerijoje iškilmingai buvo atidaryta 
dailininko Vaclovo Rato-Ratais- 
kio ir grafiko tapytojo George 
Voudouris meno paroda. I paro
dos atidarymą atsilankė didelis bū
rys australų profesorių, dailinin
kų, muzikų, teatro artistų, o taip 
pat ir Meno Galerijos direktorius 
ir JAV konsulas. Parodą atidarė 
meno kritikas G. Hamilton, labai 
palankiai atsiliepdamas apie dai
lininko Rato darbus. Galerijos di
rektorius be kita ko pabrėžė ir 
ypatingai skoningą paveikslų iš
dėstymą parodoje, ko šiose patal
pose ligi šiol jam dar netekę ma
tyti. Tą pačią dieną jau buvo nu
pirkti 6 dailininko Rato paveiks
lai. šioje parodoje dailininkas Ra
tas išstatė 22 medžio raižinius. La
bai palankiai parodą aprašė “The 
West Australian”, ypačiai augš-( 
tai įvertindamas mūsų tautiečio 
darbus ir pavadindamas jį tarptau
tinio garso dailininku.

Paroda buvo atidaryta tą pačią 
dieną, kurią prieš keturius metus 
dailininkas Vaclovas Ratas atvy
ko į Australiją. Pirmąją savo pa
rodą dailininkas buvo suruošęs 
Perthe prieš trejus metus, kuri 
praėjo su dideliu pasisekimu bei 
tinkamu įvertinimu. Per keturius 
metus dailininkas Ratas suskubo 
įgyti Perthe plačiai žinomo daili
ninko vardą. Dabartinė paroda 
yra 30-oji, kurioj dailininkas yra 
eksponavęs savo meno darbus. 
— jž.

KUR SIUNČIAMOS SIUNTOS?
Besikreipiantiems dėl siuntų 

siuntimo Vokietijon pakartotinai 
pranešame, kad visos siuntos, ski
riamos Vokietijoje likusiems lietu
viams, siunčiamos taip:

1. Visos piniginės aukos (atžy-
mimos kuriam tikslui) ir daikti
nės siuntos iš Adelaidės, Melbour
ne ir Tasmanijos siunčiamos pa
gal šį adresą: Litauisches Zen- 
tralkomitee, c/o Mr. Pr. Zunde, 
(20a) HANNOVER-KLEEFELD, 
Hegelstr. 6, W. Germany.

2. Iš visų kitų Australijos vie
tovių visos daiktinės siuntos siun
čiamos pagal šį adresą: Litauisches 
Komitee, c/o Mr. A. Gešventas, 
(16) LAMPERTHEIM/ Hessen, 
Schloss RSnnhof, W. Germany.

Siuntėjas, išsiuntęs siuntas, at
skiru laišku praneša adresatams, 
kas, ką ir kada išsiųsta.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Padėka
Lietuvių Kultūros Fondo Mel

bourne Skyriaus Valdyba ryšium 
su Adelaidės Lietuvių Teatro-Stu
dijos viešnage liepos 24-25 d. d. 
Melbourne, taria nuoširdžią padė- 
k»: —

ALB Melbourne Apylinkės Val
dybai už skelbimus ir įvairią tal
ką, kun. P. Vaseriui už skelbimus 
ir talkininkavimą su susisiekimo 
premone, p. Baltučių šeimai už 
nuoširdų prisidėjimą prie visų pa
rengimo darbų, Kaziui Mieldažiui 
už pakvietimų platinimą, J. Valiui 
ir Pov. Baltučiui už talką Jieškant 
salės, Vac. Tamošaičiui už plaka
tą, Genei ir Zitai Bacevičiutėms, 
Pr. Bacevičiui ir Petrui Platakiui 
už įvairią talką, p. p. Kaunams, 
Pumputienei, Meiliūnui, Margana- 
vičiui, Uknevičiūtei, Kačerauskui, 
Mikliui, Rubaževičiūtei, Raudžiui, 
Krausui, Stosiui, Steponavičiui ir 
V. Baltutytei už suteikimą artis
tams nakvynės bei jų globojimą, 
Skaučių Draugovės draugininkei 
Rubaževičiūtei ir skautėms, -tams: 
B. Pranaitytei, D. Butkevičiūtei,

ALB BANKSTOWNO APYLINKĖ 
rugpjūčio 21 d., penktadienį, ruošia Friendly Society sa
lėje, North Terace ir Meredith Street kampas, Ban
kstowne, įdomų

VAKARĄ BALIŲ
Pradžia 7 vai. vak. Balius truks iki 2 vai ryto.
Veiks bufetas su alum

wvwwvwwa
š. m. rugpjūčio 22 d. West Geelong City Hall, Pa- 

kington Street, Spaudos Baliaus Komisija rengia 
SPAUDOS BALIŲ.

Grog 6 asmenų italų kapela. Veiks bufetas su įvai
riais gėrimais. įėjimas su kvietimais, kurie gaunami pas 
Spaudos Baliaus Komisijos narius, o be to bus galima 
gauti juos ir prie įėjimo. Visi Geelongo ir jo apylinkių 
lietuviai kviečiami į pirmąjį šios rūšies balių.

SPAUDOS BALIAUS KOMISIJA

|O

Sydnejus
STALO TENISAS

Rugpjūčio 2 d. buvo baigtos Ko
vo suruoštos stalo teniso žiemos 
varžybos, šios varžybos parodė, 
kad mūsų jaunimas, tiek vyrai, 
tiek moterys, vis daugiau ima do
mėtis lietuvišku Sydnėjaus sporti
niu gyvenimu ir aktyviai įsijun
gia į Kovo veiklą.

Vyrų žiemos varžybų nugalėto
ju liko šaltmiras, kuris baigminia
me žaidime nugalėjo seną mūsų 
sporto veteraną ir buvusį Lietu
vos futbolo rinktinės žaidėją V. 
Skeivį, šaltmiro žaidimas per vi
są varžybų laiką buvo užtikrintas 
ir jis pateko į baigmę be pralaimė
jimo. Ir per baigmines rungtynes 
jis parodė savo kietą, nusistovė
jusį stilių; laimėjo 3:1 santykiu.

Antrosios vietos laimėtojas V. 
Skeivys savo ryžtingu kovojimu 
dėl kiekvieno punkto turi būti pa
vyzdys mūsų jauniesiems stalo te
nisininkams, kurie, nors ir gerai 
žaisdami ir turėdami gražų sti
lių, neįstengia rungtynių ar var
žybų metu reikiamai susikaupti ir 
laimėti kartais net prieš silpnesnį 
varžovą.

Moterų grupės nugalėtoja liko 
jaunoji klubo žaidėja N. Gudeikai- 
tė, per baigmines rungtynes lai
mėjusi prieš I. Saulytytę. N. Gu- 
deikaitė, nors ir jauna stalo teni
so žaidėja, savo žaidimu parodė 
tikrą vyrišką puolimą ir savo stip
riu kirtimu sužlugdė varžovių gy
nimąsi. Nugalėtoja turi gerą žai
dimo pagrindą; įdėjusi daugiau 
darbo ir susikaupimo, ji tikrai pa
sieks gerų rezultatų. I. Saulyty- 
tė, per visą varžybų laiką labai
gerai žaidžiusi, per baigmines run
gtynes perdaug jaudinosi ir neįs
tengė išvystyti savo įprasto žai
dimo, per tai atiduodama varžovei 
daug lengvų punktų.

Baigmines rungtynes užbaigus, 
Kovo stalo teniso vadovas Binkau
skas pasveikino nugalėtojus ir pa
prašė Klubo pirmininką A. Lau
kaitį įteikti laimėtojams dovanas. 
Kovo pirmininkas pasveikino nu
galėtojus Klubo vardu ir, palinkė
jęs geros sėkmės tolimesniame 
sportiniame gyvenime, įteikė Ko
vo skirtas taures pirmųjų ir ant
rųjų vietų vyrų ir moterų nuga
lėtojams.

A.L.

Adelaide
TAURAS — VYTIS, 39:34
Liepos 30 d. Tauro krepšinio 

komandai pirmą kartą pavyko 
laimėti prieš Vytį, kai nežaidė 
trys geriausi Vyčio žaidėjai: Ja- 
ciunskas, Kitas ir Brovčenka. Pir-

I. Verbylaitei, R. Rubaževičiūtei, 
D. Lazutkaitei, A. Lazutkaitei, K. 
Bredikytei, V. Budrevičiūtei, E. 
Civinckaitei, R. Laisvėnaitei, R. 
Bulakaitei, D. Adomavičiūtei, I. 
Raibužytei, B. Antanaitytei, D. 
Sližytei, R. Jakutytei, A. Raudžiui, 
V. Aleknai, J. Mikalajūnui, V. Bi
tei ir K. Antanaičiui už palaikymą 
salėje tvarkos bei kitokią pagal
bą, A. Krausui už radijogramą ir 
Laisvėnaitei už akordeoną.

Jūsų visų nuoširdus darbas ir 
talka palengvino visus rūpesčius. 
Kartu eidami toli nueisime ir daug 
pasieksime.

L.K.F. MELBOURNO SKY
RIAUS VALDYBA.

I mąjį puslaikį Vytis laimėjo, tačiau 
sušlubavo antrame puslaikyje; 
Tauro žaidikai gerai dengė Vyčio 
žaidėjus, o puolėjai taikliai mėtė 
į krepšį sviedinį. Po 5 Pyragiaua 
sudarytų baudinių Vytis dar labiau 
susilpnėjo ir paskutinieji Merūno 
bei šliužo metimai nulėmė Tauro 
laimėjimą. Krepšinius Tauro nau
dai įmetė: Merūnas 15, Šliužas 8, 
Giruckas 6, Alkevičius 4, Petraš
ka 3, Snarskis 2 ir Visockas 1. Vy
čio naudai — Pyragius 9, Urne- 
vičius 8, Gurskis 8, Stankevičius 
6, Petkūnas 2 ir Ratkevičius 1.

Krepšinio rungtynės, Vyčio ko
mandos žaistos su 0. B. I. liepos 
23 d., dėl neteisėtai pašalinto iš 
aikštės Vyčio žaidėjo bus žaidžia
mos iš naujo.

VYTIS — COLONEL LIGHT ' 
GAEDENS, 7:8

Liepos 25 d. Vyčio futbolo ko
manda vėl lengvai laimėjo prieš 
buvusią I divizijos komandą. Ge
riausiai pasirodė Kitas su Lan- 
gevičium, o įvarčius įkirto: Kitas 
4 ir Langevičius su Perantu po 1, 
gi vieną įvartį varžovo žaidikai 
įsimušė patys į savo vartus.

LITHUANIA — S. AUSTRALIA, 
1:5

Liepos 26 d. Pietų Australijos 
rinktinė žaidė futbolo rungtynes ; 
su Adelaidės lietuvių rinktine. Dėl 
blogai sudaryto lietuvių sąstato 
mūsų rinktinė rungtynes pralaimi- J 
jo. Vienas Kitas negali visuomet 
laimėti rungtynių.

VYTIS —• CUMBERLAND, 1:1 .
Rugpjūčio 1 d. nemažas būrys : 

tautiečių susirinko pasižiūrėti d vie- .
jų pirmaujančių futbolo komandų, 
kovojančių dėl pirmosios vietos. 
Pirmojo kėlinio pradžioje mūsiš
kiams nepasisekė, kai varžovas 
išnaudojo baudos smūgį ir laimėjo 
vieną įvartį. Netrukus buvo atsi
lyginta, kai Kitas išnaudojo mūsų 
naudai pritestą baudinį. Tolimes
nis pirmojo kėlinio, o taip pat. ir 
visas antrojo kėlinio žaidimas pra
ėjo be įvarčių, tad taip ir baigėsi 
rungtynės lygiomis. Vyčio futbo
lo komanda tokiu būdu ir toliau 
pasiliko pirmaujančioje vietoje, 
šalia Kito per šias rungtynes ge
riausiai sužaidė Betalli, Sidabras 
ir čiplys.

A. SNARSKYTĖ VĖL LAIMĖJO
Aldona Snarskytė vėl laimėjo 

Pietų Australijos moterų stalo te
niso varžybas, įveikdama J. Field 
21:16 ir 21:11 rezultatu. Ji taip 
pat laimėjo ir moterų dvejetą, žai
sdama su M. Edwards prieš V. 
Harvey ir D. Osborne 20:22, 21:18 
ir 21:18 rezultatu. Nors A. Snars
kytė yra labai užimta studijomis, 
visgi ji randa laiko ir sportui, po
puliarindama lietuvių vardą.

Edas.

Išnuomojama 
Išnuomojamas garažas iš dvie

jų kambarių ir virtuvės. Kreiptis: 
J. Valteris, 138 Rose Street, Ya- 
goona, N.S.W.

I
 ENGLISH & į! 

FOREIGN BOOK- jį 
SHOP !

SYDNEY: 28 Martin Place Ji 
(Ground Floor) •[ 

BRISBANE: AMP Lane ![ 
(Off Edwards Street) Il 

Mūsų knygynuose galite Į, 
pasinaudoti didžiausiu pasi- <Į 
rinkimu geriausių ir naujau- !’ 

■, šių KNYGŲ įvairiomis kalbo- ’! 
Ijj mis: anglų vokiečių, rusų, •! 
Jį prancūzų, lenkų ir visomis ij 
■> kitomis kalbomis.

Toks pat pasirinkimas ir J i 
įvairių ŽURNALŲ. Reika- j J 
laukite mūsų katalogų.

Jau pradėjo veikti, ir LIE- Į • 
TUVIŠKŲ KNYGŲ SKY-j! 
RIUS. Reikalaukite KATA-i J 
LOGŲ. !•
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