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SUDARĖ KOMISIJĄ IŠTIRTI 
PRIVERSTINĮ LIETUVOS, 
LATVIJOS IR ESTIJOS ĮJUN
GIMĄ Į SOV. SĄJUNGĄ

ELTA. — Gauta džiuginanti 
žinia iš Vašingtono, kad JAV ats
tovų rūmai priėmė atst. Kersteno 
pasiūlytą rezoliuciją Nr. 231, pa
gal kurią sudaroma speciali komi- j 
sija priverstiniam Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimui į Sovie
tų Sąjungą ištirti.

Tai yra didelės reikšmės nuta
rimas. Dėl jo sielojasi ne tik JAV 
lietuviai, kurie tūkstančiais laiš
kų ir telegramų kreipėsi į Vašing
toną, ragindami rezoliuciją priim
ti, bet ir viso pasaulio lietuviai, 
latviai ir estai, nes toji komisija 
turės progos JAV ir visam pasau
liui atidaryti akis ir parodyti ko
kia klasta ' ir prievarta Sovietai 
pavergė Pabaltijo kraštus. Galima 
sau įsivaizduoti, kad Sovietams 
šitas nutarimas bus labai nema
lonus. Bet užtat pavergtosios Pa
baltijo tautos, o ypač lietuviai, ku
rie dėl to nutarimo daug pastan
gų padarė, gali laikyti tai dideliu 
savo laimėjimu.

Pakeiti mai
Lietuvoje

ELTA. — Kaip matyti iš okup. 
Lietuvos radijo ir kom. spaudos 
pranešimų, okup. Lietuvos komu
nistų vadovybėje vyksta žymių pa
keitimų. Jau kiek anksčiau buvo 
paskelbta, kad Lietuvos komunis
tų partijos vadovybei ir ministe- 
rių tarybai buvo prikišta stambių 
trūkumų politiniame darbe ir va
dovavime ūkinėms bei kultūrinėms 
sritims. Šių metų birželio 18 d. 
“Tiesa” Nr. 142 apie tą įvykį,- ap
svarstytą Lietuvos kp centro ko
miteto plenume, taip oficialiai 
skelbia: “Plenumas pažymėjo rim
tas klaidas bei trūkumus Lietuvos 
kp centro komitete ir Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos darbe ir 
visų pirma buvimą iškraipymų 
vykdant rūūsų partijos leninę-sta- 
lininę nacionalinę politiką. Tie iš
kraipymai ypač pasireiškė lietuviš
kų nacionalinių kadrų silpnu ug
dymu bei iškėlimu į vadovaujantį 
partinį, tarybinį ir ūkinį darbą. 
Plenumas pasmerkė partinių ir 
tarybinių organų plačiai prakti
kuojamą administravimą vietoj 
masinio-politinio darbo vystymo. 
Plenumas taip pat atskleidė stam
bius trūkumus bei klaidas stipri
nant kolūkius organigaciniu-ūki- 
niu atžvilgiu”.

Kaip toliau pažymima, plenu
mas “pripažino reikalingu ryžtin
gai ištaisyti padarytas klaidas ir 
nužymėti konkrečias priemones”. 
Po to “prisipažinimo kaltais” ple
numas partijos centro komiteto 
antruoju sekretorium išrinko V. 
Niunką, centro komiteto sekreto
rium K. Liaudį, o papildomai į 
centro komiteto biuro sudėtį — K. 
Liaudį, Min. Tarybos Pirmininko 
pirmąjį pavaduotoją M. šumaus- 
ką, E. Ozarį ir vidaus reikalų mi
nister} J. Vildžiūną, pakeitus} an
ksčiau į tą vietą paskirtą rusą P. 
Kundakovą. Kaip ir kodėl Kunda- 
kovas buvo atstatytas, oficialiuose 
pranešimuose nieko nesakoma.

Tačiau šių stambesnių pakeiti
mų dar neužtenka — buvo pakeis
ti taip pat visa eilė kitų atsakin
gų pareigūnų, būtent: tas pats 
plenumas patvirtino centro komi
teto partinių, profsąjunginių ir 
komunistinio jaunimo organų sky-

VAKARAI NESUTARIA Nieko naujo anapus
LONDONAS. — Pereitą savaitę 

16 UNO valstybių, kariavusių I 
prieš Korėjos komunistus, bandė 
susitarti dėl vienos nuomonės, kas 
turi sudaryti politinę konferenci-

GAMTOS SIAUBAS 
GRAIKIJOJE

ATĖNAI. — Pereitą savaitę 
Graikijos teritorijai priklausantį 
Jonėnų salyną nusiaubė daugerio
pai pasikartojąs žemės drebėjimas. 
Cepalonijos, Zantės ir įtakos sa
los liko kone visiškai sunaikintos. 
Daugis tų salų miestų, miestelių 
ir kaimų paversti vien tik griuvė
sių krūvomis. Apytikriai apskai
čiuojama, kad žuvo mažiausiai 
1000 žmonių; tūkstančiai žmonių 
sužeista ir likę be pastogės. Ištisi 
salų kalnai suvirto į jūrą. Katas
trofą dar labiau paaštrina kilę 
gaisrai. Jonėnų salynas buvo lai
komas vienas gražiausių Graikijos 
krašto vietų. įtakos sala visame 
pasaulyje yra garsi tuo, kad Ji yra 
minima Homero raštuose kaip Odi- 
sėjaus tėvynė.

riaus vedėju kp centro komiteto 
biuro narį F. Bieliauską, pramo
nės transporto skyriaus vedėju E. 
Ozarskį, propagandos ir agitaci
jos skyriaus vedėju J. Smilgevičių, 
žemės ūkio skyriaus vedėju — S. 
Juozapavičių, mokslo ir kultūros 
skyriaus vedėju ”■— S. Lazutką, o 
administracinių ir prekybinių-fi- 
nansinių organų skyriaus vedėju 
— J. Jurgaitį. Kurie pareigūnai, 
kaip “netinkami ir pridarę stam
bių klaidų”, buvo atleisti, oficia
liame pranešime neminima. Ka
dangi šie visi pakeitimai buvo pa
daryti daugiausia pagal Berijos 
patvarkymus, tai kyla klausimas, 
kiek iš jų šiuo metu toliau tebei
na savo pareigas.
Liepos 18d. pra

nešime per Vilniaus 
radiją skelbiama, 
kad VI Lietuvos k p 
centro komiteto ple
numas “su dideliu 
susidomėjimu iš
klausė pranešimo 
apie anti p artinę 
ir antivalstybinę 
liaudies priešo ir 
išdaviko Berijos 
veiklą, kurį p a da
rė L i e t u v o s kp ck 
gen. sekretorius 

ją Korėjos klausimui spręsti. JAV| 
siūlo, kad tokią konferenciją su
darytų Anglija, JAV, Prancūzija, 
Kanada, Australija, Turkija, Ko
lumbija, Siamas, Filipinai ir Pie
tų Korėja. Anglija tuo tarpu pri
taria minčiai, kad į šią konferen
ciją įeitų ir Sovietų Rusija su In
dija, tuo tarpu kai JAV« laikosi 
priešingos nuomonės. Manoma, 
kad JAV pastaruoju metu peržiūri 
savo nusistatymą ir gali nusileis
ti Sovietų Rusijos naudai, nesutik
dama, tačiau, ir toliau dėl Indijos 
įsileidimo į konferenciją.

CHAOSAS 
PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS. — Naujajai M. La- 
niel vyriausybei paskelbus kai ku
rias taupymo priemones, neigia
mai palietusias Prancūzijos darbi
ninkų uždarbius, visoje Prancūzi
joje išsiplėtė įvairių sričių darbi
ninkų streikai. Keturi milijonai 
streikuojančių darbininkų parali- 
žavo visą Prancūzijos gyvenimą. 
Būtiniausiesiems darbams atlikti 
vyriausybė šiuo metu naudoja ka
riuomenę, policiją ir kalinius.

SUIMTAS KAŠMIRO MIN.
PIRMININKAS

SRINAGARAS. — Liepos 9 d. 
Kašmiro sostinėje Srinagare po
licija suėmė ligšiolinį minister} 
pirmininką Sheikh Abdullah ir 29 
Jo artimiausius šalininkus. Nauju 
ministeriu pirmininku buvo pas
kirtas ligšiolinis ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Bakshi Ghu- 
lam Mohammed. Pastarasai per 
radiją pranešė, kad suimtasis, 
slaptai susitaręs su kitomis sveti
momis valstybėmis, bandė suardyti 
Kašmiro santykius su Indija ir 
įsteigti nepriklausomą Kašmiro 
valstybę.

M i č i u k a (vietoj Snieč
kaus?)”. Mičiukos pareiškimu, 
“visos tarybinės tautos yra dėkin
gos už Berijos demaskavimą, ku
ris norėjo tarybines tautas nuves
ti į prarają ir parduoti imperia
listams... Berija norėjo amerikie- 
čių-anglų imperialistų interese iš
provokuoti pilietinį karą tarp ta
rybinių tautų...” etc. Būdinga, 
jog visai nieko neminima apie 
Sniečkų ir kt. augštus Lietuvos 
kp pareigūnus.

Vakarų politiniame pasaulyje 
su tam tikru nekantrumu ir tra
diciniais lūkesčiais buvo laukta 
Sovietų Rusijos Augščiausios Ta
rybos sesijos eigos ir Kremliaus 
didžiųjų joje pasisakymų. Vaka
ruose net buvo samprotauta, kad 
šioje sesijoje Sovietai gali prok
lamuoti esminių pareiškimų, gi 
minkštesniųjų smegenų politikai 
laukė net staigmenų, postalininių 
stebuklų.

Lūkesčiai nepasiteisino. Augš- 
čiausiosios Tarybos sesija praėjo 
šablonine, stalinine tvarka. Mi
nisteris pirmininkas Malenkovas 
pasakė kalbą, kurioj tačiau jis te- 
pakartojo tai, kas jo buvo padik
tuota dar prieš kelioliką dienų 
Pravdos redaktoriui, atsakant Va
karams į jų prašomo bendradar
biavimo notas. Sveikai protaujan
tieji Vakarų politikai šį kartą tu
rėjo dar vieną progą paremti an
kstyvesnio savo galvojimo teisin
gumą apie tai, kad po Stalino mir
ties Sovietuose nieko naujo nėra 
įvykę ir kad toliau tuo pačiu tiks
lumu Kremlius tęsia tradicinę de
magogijos ir klastos politiką.

Pradėjęs savo kalbą nuo Sovietų 
Rusijos biudžeto reikalų, Malen
kovas prie tarptautinės politikos 
reikalų iš karto perėjo priminda
mas, kad JAV prarado ne tik ato
minės bombos monopolį, bet taip 
pat ir hydrogeno bombos mono
polį, netiesioginiu būdu tuo lyg ir 
pasakydamas, kad hydrogeno bom
bą šiuo metu turi ir Sovietų Ru
sija. Po to Malenkovas pakartojo 
ir Stalino laikais minėtą teigimą, 
kad visi tarptautiniai klausimai 
tarp jų ir kitų pasaulio valstybių 
gali būti išspręsti taikiu būdu, ir 
pabrėžė, kad Sovietų Rusijos ir 
J'ungtinių Amerikos Valstybių 
skirtingos sistemos gali gyvuoti 
šalia viena kitos taikiu būdu, čia 
jis numetė tą pačią politinę bliz
gę, būtent — koegzistencijos idė
ją, kurios taip karštligiškai ir iš- 
silgtai griebiasi ramiai gyventi 
kitų vargo sąskaiton įgudę anglo
saksai. čia pat Malenkovas iro
niškai atsiliepė apie tuos JAV po
litikus, kurie propaguoja imtis 
prieš Sovietų Rusiją kietos poli
tikos ir jėga paremtos kalbos. To
liau, pareikšdamas, kad Sovietų 
Rusija neturi jokių agresijos inten
cijų, Malenkovas pabrėžė reikalą 
stiprinti Jungtinių Tautų Organi
zacijos vaidmenį, tuoj iškeldamas 

ir būtinumą priimti Kinijos Liau
dies Respubliką į šią pasaulio val
stybių organizaciją. Pabaigai Ma
lenkovas dar priminė, kad Berijos 
kaip liaudies priešo išaiškinimas 
parodo tik dabartinės Sovietų Ru
sijos vidinį stiprumą.

Tiek Londone, tiek Vašingtone 
politinė Malenkovo deklaracija bu
vo pasitikta šaltai. Net ir Londone 
šį kartą nebuvo apsidžiaugta Ma
lenkovo pasiūlyta koegzistencijos 
formule. Abiejų sostinių vadovau
jančiuose politiniuose sluogsniuo- 
se lyg ir įsitikinta, kad Sovietų 
Rusija toliau tęs stalininę-bolše- 
vikinę politiką. Taip pat abiejose 
sostinėse didesnio įspūdžio nepa
liko ir Malenkovo užuomina apie 
turimą hydrogeno bombą. Kad So
vietai tokią bombą galėtų turėti, 
Vakaruose nenorima tikėti.

Malenkovas šia savo kalba vis 
dėlto kai ką laimėjo. Jam pasise
kė dar labiau paaštrinti JAV ir 
Anglijos santykius pakartotinu 
reikalavimu priimti komunistinę 
Kiniją į Jungtinių Tautų Organi
zaciją. Kai kurie Londono politi
kai bando aiškinti, kad susitari

mas su Sovietų Rusija yra įmano
mas ir šiam tikslui bėra likusi tik 
viena kliūtis, būtent — komunis
tinės Kinijos klausimas. Pasak Jų, 
priėmus Kiniją į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, būtų sudaryta 
taikinga bazė susitarimui su Kre
mlium, Vašingtone tuo tarpu grie
žtai pasisakoma prieš tokį komu
nistinės Kinijos priėmimą, gi Lon
done dėl tokios amerikiečių laiky
senos pastaruoju metu jaučiama 
daug nervingumo. Atrodo, kad 
Londonas, pastaruoju metu perė
męs vakarinės politikos iniciaty
vą ir jos vairus, imasi spausti Va
šingtoną ir ta prasme, kad jis pa
keistų savo nusistatymą prieš ko
munistinę Kiniją. Ryšium su šiuo 
spaudimu galima tikėtis visokių 
staigmenų. Būdinga tai, kad per
eitą savaitę Jau sklido gandas, kad 
atsistatydino ar buvo atstatydin
tas JAV užsienio reikalų minis
teris J. F. Dulles.

M u n d u s .

Berija Perduodamas 
Teismui

MASKVA. —, Augščiausioji So
vietų Sąjungos Taryba nutarė su
imtąjį Beriją perduoti Augiau
siam Teismui, kaltinant Jį už 
"kriminalinę ir priešvalstybinę 
veiklą”.

Susirgo Ministeris B. K, 
Balutis

LONDONAS. — Lietuvos Pa- 
siuntinybės patarėjas V. Balickas, 
šiuo metu pavaduojąs Įgaliotą 
Minister}, praneša Australijos lie
tuviams, kad, vos išvykęs trumpam 
poilsiui, Įgaliotas Ministeris Lon
done B. K. Balutis liepos 21 d. 
buvo ištiktas širdies smūgio. Kri
tiškasis momentas jau yra praė
jęs, tačiau Ministeris B. K. Balu
tis tebėra labai silpnas ir reika
lingas visiškos ramybės ir ilgo 
poilsio bei gydymo. Ligonis šiuo 
metu yra gerų gydytojų, rimtų 
specialistų globoj ir jų priežiūroj.

Australijos lietuviai nuoširdžiai 
linki didžiai gerbiamam Lietuvos 
veteranui, visą laiką dirbusiam ir 
kovojusiam dėl Lietuvos reikalų 
frontinėse eilėse; kuo greičiau vi
siškai pasveikti ir sugrįžti prie 
garbingųjų savo pareigų.

VYDŪNO PAMINKLO IK 
RAŠTŲ REIKALU

Brangūs Tauti e.č.i.a.i., 
Paskutinė Vydūno valia buvo 

ilsėtis tėvų žemėje, kurią Jis 
taip mylėjo ir kuriai skyrė pa
čius gražiuosius savo kūrybinės 
dvasios žiedus. Tačiau, kol Lie
tuvių tauta galės ji palaidoti 
išlaisvintoje tėvynėje, Jis turi 
laikinai ilsėtis savo dabartinia
me kape Detmolde.

Mes žemiau pasirąžiusieji, bū
dami tikri, kad tremtiniai ir 

” užsienio lietuviai norės pagerbti 
šio Didžiojo Lietuvio atmintį, 
esame pasiryžę pastatyti jam 
Vokietijoje tinkamą antkapį ir 
išleisti jo parinktus raktus. To
dėl kreipiamės šiuo atsišauki
mu į visus tautiečius, kuriems 
yra brangus Vydūnas ir jo at
minimas, kviesdami prisidėti 
prie jo kapo pagražinimo ir rak
tų išleidimo kukliu — kiekvieno 
pagal išgales — įnašu.

Pasirašė: B. Babrauskas, 8. 
Lozoraitis, E. Simonaitis, M. 
Krupavičius, V. Sidzikauskas, 
L. Simutis, K. Zaikauskas.

ALB Krašto Valdyba, k. m. rug
pjūčio 9 d. posėdyje apsvarsčiu
si čia skelbiamą raktą, Jam prita
ria ir prašo Apylinkę ir Seniū
nijų Vadovybes savo veikimo ri
bose parinkti šiam kilniam tiks
lui aukų. Tuo pačiu ji kreipiasi 

, ir į visus Australijos lietuvius, 
prarydama neatsisakyti paremti 
šio Didžiojo Tautos Vyro atmin
ties įamžinimą.

Visas aukas siųsti ALB Krašto 
Valdybos iždininkui (S. Grina, 
Box 4568, G.P.O., Sydney, NSW), 
kurios bus persiunčiamos į Vokie
tiją.

Aukotojų sąrašai bus skelbia
mi spaudoje.

ALB KRAŠTO VALDYBA

Mirė Rašytojas Jonas. 
Marcinkevičius

ELTA. — Vilniaus radijas rug
pjūčio 2 d. perdavė tokį LTSR ta
rybinių rašytojų sąjungos prane
šimą: “LTSR tarybinių rašytojų 
sąjungos valdyba su giliu liūdesiu 
praneša, kad š. m. liepos 31 d. 
22,20 vai. po ilgos ir sunkios li
gos mirė Jonas Marcinkevičius, 
plačiai Žinomas lietuvių tarybinis 
rašytojas, ordininkas, Lietuvos ta- 
rybinįų rašytojų sąjungos narys”. 
(Marcinkevičius įėjo į lietuvių li
teratūrą savo knyga “Sukaustyti 
Latrai”. Dar prieš karą išėjęs ro
manas “Benjaminas Kordušas” bu
vo laikomas geriausiu jo veikalu. 
Vėliau, prasidėjus bolševikmečlui, 
jis susidėjo su okupantais, tuo 
būdu pakenkdamas savo talentui 
ir sau. Pastaruoju metu tarybinė
je spaudoje jis jau visai nebebuvo 
minimas).
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NESKALDYKIM 
BENDRO 
REIKALO

SYDNĖJAUS BENDRUOMENES 
NAMŲ ĮSIGIJIMO REIKALU

Mūsų Pastogės Nr. 226 perskai
čiau, kad Bankstowno Apylinkė 
ruošiasi statyti savo narių reika
lams namus, pavadindama juos 
kiek kukliau — “patalpa”. Nors 
pagal “teritorini” pasiskirstymą ir 
priklausau šiai Apylinkei, bet apie 
tai nieko ligi šiol nežinojau. Maža 
to. Pastaruoju laiku girdėjau gan
donešius kalbant, kad ir Cabrama- 
ttos Apylinkė žada statyti sau na
mus.

Atskirų namų statybai Banks
towno Apylinkei bent šiuo metu 
nepritariu ir manau, kad nėra tik
slu skaldyti mūsų jėgas ir lėšas. 
Juk nesame taip gausūs ir turtingi, 
kad galėtume Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenei pastatyti dvejus na
mus. Vėliau gal ir pajėgsime tai, 
bet ne šiuo metu. Manau, kad per 
vis tiksliau būtų, jei SydnėJaus, 
Bankstowno ir Cabramattos Apy
linkės susijungtų vienam tikslui, 
kad bendromis jėgomis bei lėšomis 
galėtų pastatyti ar nupirkti Syd
nėjaus lietuviams vienus 
namus.

Kiek padoresni, kad ir labai ku
klūs namai bendruomenės reika
lams kaštuotų apie £10000 ar net 
ir daugiau. Pasvarstykime gi savo 
pajėgumą. Jei Sydnėjuje ir jo prie
miesčiuose gyvena apie 2500 lietu
vių, tai £10000 yra jau didelė su
ma, juo labiau kai prisiminsime 
savo dosnumą. Maždaug 30% šio 
skaičiaus sudaro vaikai ir paaug
liai, apie 20% — ištekėjusios mo
terys, kokie 5% — seni, darbo ne
dirbą žmonės; šių kategorijų tau
tiečiai savo jnašais prie namų įsi- 
giiimo negalės prisidėti. Tokiu tad 
būdu lieka apie 1200 bendruomenės 
narių, kurie galėtų šią idėją pa
remti pinigais. O čia vėl reikia tu
rėti galvoje, kad ir pastarųjų tam 
tikra dalis prie namų parėmimo 
pinigais neprisidės. Kiek tokių at
siras, sunku pasakyti; daleiskime, 
kad tokių atsiras kokie 400. Gal
iausiai tad liks maždaug 800 ben
druomenės narių, kuriems teks su
dėti tuos £10000 ir kiekvienam tad 
išpuls prisidėti £12.10.0. įnašu. Na
mus pirktume ar statytume išsi
mokėtinai, sakysime, su £4000 de
pozitu; pradiniam įrengimui ir bal
dams tektų pridėti apie £2000. Va
dinasi, be £6000 negalėtume nei 
pirkti, nei statybos pradėti. Tiesa, 
galima dar tikėtis, kad statybai 
įpusėjus būtų įmanoma pinigų su
rinkti papildomai.

Manau, kad būtų tikslu statytis 
ar pirkti namus ne miesto centre, 
kur ypačiai yra brangūs sklypai, 
bet tokiame rajone, kur gyvena di
desnis mūsų bendruomenės narių 
skaičius. O tokia vieta geriausiai 
galėtų tikti ir Bankstownas. Tokiu

TEATRO IŠVYKA
ADELAIDES TEATRAS MELBOURNE
Į Lietuvą žiemojančią einu. 
Prie kryžkelių stovėsiu smūt- 

keliu, 
Milžinkapiuos varpais nakčia 

skambėsiu, 
Kad speiguose po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos šir

dis. 
“Kazimieras Sapiega”.

Betkurio meno uždavinys paža
dinti žmogaus širdyje visa, kas 
amžina, kas nemirtinga. Tiek to
ninis, tiek tapybos, tiek teatro 
menas, pasiekęs augšto lygio, pa
žadina žmogų viduje ir nukelia į 
didingą dvasinės kūrybos karali
ją. šių dienų mūsų gyvenimas 
taip maža suteikia progų išgyven
ti tikrąjį meną. Net įvairių meno 
šakų atstovai yra priversti užsi
dirbti kasdieninę duoną neįprastu 
fiziniu darbu. Aktyviai įsitraukti 
į meno kūrybą teįstengia tvirtes
nės valios menininkai, nepalūžtą 
po sunkaus darbo našta. Vienas 
iš tokių atsparios dvasios meni- 
nininkų yra nežisorius J. Gučius, 
vadovaująs Lietuvių Teatrui-Stu- 
dijai Adelaidėje.

Liepos 24 ir 25 dienomis Ade
laidės Teatro-Studijos visas ko
lektyvas atvyko Melbournan ir da
vė du spektaklius. Pirmąjį vaka
rą vaidintojai nukėlė žiūrovus į 

atveju liktų patenkinta ir to paties 
Bankstowno Apylinkė, tad ir at
skirų namų klausimas ten liktų 
nebeaktualus.

Namų įsigijimo klausimas yra 
rimtas reikalas, o ne kokio šokių 
vakaro surengimas, šis klausimas 
turėtų būti dar kartą rimčiau ir 
plačiau apsvarstytas specialiai tam 
reikalui sukviestame bendruome
nės narių susirinkime. Kad toksai 
susirinkimas būtų gausingesnis, 
jį reikia iš anksto po kelis kartus 
pranešti per laikraštį ir bažnyčią, 
nurodant tikslų laiką, vietą ir dar
botvarkę.

Savo samprotavimus baigdamas, 
kviečiu Bankstowno Apylinkės tau
tiečius savo Apylinkės namų klau
simą persvarstyti šaltai, realiai, 
be sentimentų, neišleidžiant iš a- 
kių tikrųjų galimybių bei ekonomi
nio mūsų pajėgumo. Būtų gera, 
jei Bankstowno Apylinkės Valdyba 
šiuo reikalu dar kartą sukviestų 
Apylinkės narių, tikriau pasakius, 
visų tos Apylinkės ribose gyvenan
čių lietuvių susirinkimą, kuriame 
namų reikalas būtų galutinai nuo
sekliai persvarstytas ir pasiektas 
toks nutarimas, kuris pasitarnau
tų bendromis pajėgomis ir bendrais 
ištekliais vienam bendram reika
lai.

V. Šliogeris, 
Belmorės gyventojas. 

Rusijos caro valdomą Lietuvą, 
ryškiai atvaizduodami okupantų 
rusų valdininkus, grtaujančius, 
kyšininkaujančius ir įvairiais bū
dais engiančius mūsų tautiečius. 
Režisorius J. Gučius, sekdamas 
V. Kudirkos satyrą “Viršininkus”, 
gana vykusiai pateikė prieškari-į 
nės Lietuvos vaizdą su margais 
tipais: apskrities viršininku, polic
meisteriu, mokyklų inspektorių, 
valstybės turtų saugotoju, vals
čiaus raštininku, burmistru, vaitu 
ir žydeliais. Apskrities viršininko 
ir valsčiaus raštininko žmonos pa
pildė ir paįvairino vaizduojamąjį 
mūsų tautos tamsų laikotarpį.

Vykęs bei originalus žydelių 
atėjimas iš salės scenon. A. Gutis 
sukūrė tikrai ryškų ir gyvą žyde
lio Joselio tipą. N. Skidzevičius 
neatsiliko ir taip pat pavaizdavo 
neblogiausią Maušą. Rainys aps
krities viršininko rolėje, iš prad
žių lyg buvo nustelbtas kitų per
sonažų ir išėjo kiek blankokas, bet 
į spektaklio pabaigą pasidarė ryš
kesnis. S. Kanienė, A. Petrikas, 
A. Trinka, B. Bakšinskas, L. Kar
mazinas, V. Ratkevičius, G. Ma
tulevičienė ir V. Užubalis sukūrė 
tam tikrus charakterius; kartais 
kaikurie perėjo į perdėtą šaržą.

Antrą vakarą matėme B. Sruo
gos “Kazimiero Sapiegos” finali
nę sceną, A. Škėmos “Vieną vaka
rą” pjesę ir A. Čechovo 1 v. ko
mediją “Mešką”. Režisorius J. Gu
čius, pasirinkęs B. Sruogos vieną 
gražiausių ir stipriausių veikalų 
“Kazimierą Sapiegą” pastatymui, 
savo kolektyvui uždavė nelengvą 
uždavinį išspręsti. Veikalas pilnas 
poezijos ir lyrizmo. B. Sruoga su
kūrė naują lietuvišką teatro sti
lių, kurj perduoti scenoje iki šiol 
tinkamai neįstengė joks teatro ko
lektyvas. Nepasisekė Fedotui-Si- 
pavičiui tinkamai pastatyti “Bai
siąją naktį”. Oleka — Žilinskas 
bandė perjaunomis, studijinėmis 
jėgomis B. Sruogos teatro reika
lavimus įkūnyti pastatydamas 
“Milžino paunksmę.” J. Gučius 
pateikia mums finalinę sceną iš 
“Kazimiero Sapiegos”, kurią at
lieka šie aktoriai: N. Skidzevičius, 
L. Karmazinas, A. Petrikas, Z. 
Petkūnaitė, A. Trinka ir Z. Kučin
skas. .ši didelė pastanga režisie
riaus ir kolektyvo yra pagirtina. 
Sruogos veikalą pastatyti scenoje 
negalima nei rytų, nei vakarų te
atro mokyklų įprastinėmis priemo
nėmis. Tai gražus bandymas nu
sikreipti natūralistinio, vergiškos 
kopijos meno ir sukurti teatrą 
“bent per vieną metrą viršum že
mės”. Linkėtina režisieriui ir Jo 
vadovaujamam kolektyvui nepa
ilsti ta kryptimi einant ir jieškant 
naujų kelių.

(Nukelta į 4 puslapį.)

Kauniškis

SUKILIMAS LIETUVOJE
5.

Liūdnesnis reikalas išėjo su mū
sų atsikuriančia kariuomene. Feld- 
komendantui gen. Pohl padėkojus 
partizanams už nuveiktus darbus 
ir įsakius ginklus atiduoti lietu
vių komendantūrai, jam vis dėlto 
atrodė reikšminga turėti suorgani
zuotus ginklą valdančius lietuvius 
vyrus. Jo ir to meto Kauno liet, 
komendanto pulk. Bobelio susita
rimu buvo pradėta organizuoti 
savisaugos batalionai. Organiza
cinis darbas buvo pavestas pulk. 
A. Butkūnui, kuris buvo ir I-jo 
bataliono vadas. Abiejų pulkinin
kų intencijos mums yra gerai ži
nomos, nes jie organizavo minė
tus batalionus dar tuo metu, kol 
tebeveikė mūsų laik. vyriausybė 
ir kol buvo tikėtasi atgaivinti lie
tuvių kariuomenę. Tenka su ap
gailestavimu pastebėti, kad tie da
liniai Kaune buvo vokiečių panau
doti mūsų tautai kenksmingiems 
uždaviniams, o vėliau jie buvo pa
siųsti į Rytus vokiečių policijai 
vadovaujant. Bet vyrai, kurie su 
tais batalionais yra kovoję Rytuo
se, atrodo, neprivalėtų išgyventi 
moralinės depresijos — jie yra 
kovoję su didžiausiu šių laikų žmo
nijos priešu — rusiškuoju komu
nizmu. Atrodo, kad ir Vakarai pra
deda suprasti savo pagrindinę 
klaidą, neleidę vokiečiams sunai
kinti komunistinės Rusijos. Lietu
viai vyrai intuityviškai nujautė, 
kad prieš perbloškiant Vokietiją, 
reikia jai leisti ir net padėti su
naikinti rusiškąjį komunizmą.

Partizanų vadovybė budėjo visą 
vokiečių okupacijos metą ir kiek
vienu metu buvo pasiruošusi iš
eiti partizaninėn kovon prieš vo
kietį, jei tik pasirodys ruso pavo
jus praėjęs. Bet šito momento, de
ja, neteko sulaukti. 1944 m. bir
želio paskutinėmis dienomis ru
sas vėl artėjo prie Lietuvos sienų. 
Griebtasi vėl atgaivinti partizanus, 
ir vėl prieš rusus. Gen. Justas, to 
meto Kommandant dės Siche- 
rungsgebietes Litauen, buvo susi
domėjęs lietuviais partizanais ir 
2 kartu buvo priėmęs jų vadovybę 
pokalbiui. Jis ypatingai norėjo 
tam reikalui užverbuoti ir gen. 
Raštikį. Vėliau tas planas griuvo. 
Gen. Raštikis nesutiko prisidėti. 
Lietuvių partizanų atkūrimas ir 
jų apginklavimas, atrodo, vieno 
mūsų asmens buvo išduotas .Ges
tapui, kuris šiuo atveju buvo prie
šingas gen. Justo planams. Po to 
gen. J. vis delsė ir liepė laukti, 
kol Zivilverwaltung ir Geštapas 
iš krašto pasišalinsiąs. Geštapas 
net išleido įsakymą, kad visi lietu
viai partizanai, rasti su ginklu, 
bus vietoje šaudomi. Gen. Justas 
patarė lietuviams partizanams dė
tis į jo vadovaujamus pagelbinius

komendantūros dalinius. Tas ne
buvo priimtina lietuviams parti
zanams. Partizanai tačiau susikū
rė, ir daugelis idealistų liko kraš
te. Su jais liko ir Krašto Gelbėji
mo Komitetas. Kas su jais šian
dien yra įvykę, kas vyksta, tai 
jau kita tema. Jei jiems negali
me kitaip padėti, tai turime bent 
jų dvasioje gyventi. Jie gi tepa
žįsta vieningą lietuvių bendruome
nę, kovojančią vienam tikslui — iš
laisvinti Lietuvą.
Išvados.

1. Lietuviai partizanai buvo ir 
yra vieningi ir netarnavo jokiai 
politinei partijai. Parodytas jųjų 
vieningumas turėtų būti pavyz
dys tremties veiklai.

2. Partizaninės kovos metodams 
lietuviai nebuvo, kaip patirtis pa
rodė, pakankamai paruošti. Dėl tos 
priežasties esam turėję nereikalin
gai aukų. Kaip pasirodo, lietuviai 
suvaidino ir tebevaidina tik parti
zaninį kovos vaidmenį.

3. 1941 m. birželio sukilimas bu
vo darytas nepriklausomybei atkur
ti, nors vokiečių vyriausybė nebu
vo davusi jokių pažadų. Priešingai, 
pulk. Škirpa buvo įspėtas, kad vo
kiečiai nelaukia jokio sukilimo 
prieš raudonuosius Lietuvos oku
pantus, gi krašto ikimas bus spren
džiamas po karo.

4. Lietuvių tauta vis dėlto turė
jo ryžtis sukilimo keliu atkurti ne- 
prikausoinybę ir tuo būdu pastaty
ti vikieČių vyriausybę prieš neat
šaukiamą įvykį.

5. Vokiečiai, nepripažindami su
kilimo keliu atkurtos nepriklauso
mos Lietuvos ir jos laik. vyriausy
bės, parodė savo tikruosius planus 
— inkorporuoti Lietuvą busimosios 
didžiosios Vokietijos imperijon.

6. Aiškiai suvokus situaciją, lie
tuvių tauta buvo įgalinta pasirin
kti tolimesnį kovos kelią, žinoma, 
čia reikia pabrėšti, kad kelio pasi
rinkimas buvo sunkus ir neteikiąs 
aiškesnių vilčių. Tai rezignacijos 
padėtis: laimi Vokietija — Lietu
va neatsikuria, laimi STRS — 
Lietuva vėl okupuojama. Liko tik 
vienas kelias — Rusijos vidaus 
revoliucija, kurios galima buvo ti
kėtis, jei karas užtruktų ilgai, ir 
Maskva palūžtų dėl ūkinio išsekimo 
ar šiaip jau moralinių bei politinių 
priežasčių. Gi ilgo karo nualintai 
Vokietijai taikos sąlygas padiktuo
tų Vakarų sąjungininkai. Niekas, 
žinoma, rimtesnių Lietuvos vyrų 
netikėjo, kad krašto išgelbėti ateis 
anglai bei amerikonai, gi rusus 
nuvys už senųjų jųjų sienų.

7. Sukilimas buvo aiški lietuvių 
politinės valios demonstracija, ku
ri priminė pasauliui, kad lietuviai

. nelaukė vokiečių dėl nieko kito 
kaip tik dėl progos vėl atkurti su- 

I vereninę valstybę.

8. Anglas E. J. Harrison, ilgus 
metus atstovavęs, savo valstybei 
Lietuvoje ir gerai pažįstąs lietu- ' 
vius, tikrai supranta 1941 m. bir- 
želio įvykių prasmę. Savo veikale | 
“Lithuanian’s Fight for Freedom",
G. Britain, 1944, štai, kaip rašo 
apie lietuvių nuotaikas, prasidėjus 
karui su STRS: “Disregarding 
everything else, the Lithuanian 
people saw but one thing — a 
chance to overthrow the hated So
viet yoke and to assert their deter
mination to regain their indepen
dence. A spontaneous and general 
revolt against the alien Soviet rule 
broke aut throughtout Lithuania * 
on June 22nd-24th.”

9. A. Merkio vyriausybei labai ' 
nevykusiai užbaigus dienas, lietu- ■ 
vių tauta liko be politinės vadovy
bės. Sukilimo keliu atsistojusi vy- 
riausybė lietuvių akyse visą karo 
laiką turėjo teisėtos vyriausybė* į 
požymius ir galėjo vadovaujančiai 
veikti lietuvių politinę sąmonę. Jei 
vyriausybė tai nėra atlikusi pa
kankamai autoritetingai ir suma
niai, tai svarbiausia priežastis, kad 
tuo metu Lietuvoje neturėjome ry- j 

škesnės politinės asmenybės. Pulk. 
Škirpos nebuvimas Lietuvoje, yra 
atsiliepęs neigiamai vyriausybės 
autoritetui ir veiklai.

10. Laik. vyriausybė parodė sa
vo nepajėgumą Jau ir dėl to, kad 
tautai kritingiausiu momentu visą s 
politinės nuomonės formavimą per
leido partine matematika sudary
toms institucijoms ir atsisakė va
dovavimo. Dėl tos priežasties ji 
neteko autoriteto ir vėliau tremty
je nesugebėjo ir nebepanorėlo at
sistoti politinės kovos priekyje. O 
jos būrimas būtų labai konsoliduo
jančiai veikęs pavergtą ir tremtyje 
esančią tautą. Niekas sąmoningų į 
lietuvių jos legalumo bei mandato 
nebūtų drįsęs ginčyti.

11. Pulk. Škirpai galima prikiš
ti, kad jis, neturėdamas jokių vo
kiečių vyriausybės pažadų ir nega
lėdamas pramatyti karo pabaigos 
rezultatų, tautą užangažavo per 
dideliu mastu. Vokiečiams pastaty
ti prieš įvykusį faktą, būtų užtekę 
mažesnio masto sukilimo, neanga
žuojant plačiųjų tautos sluogsnių. 
Jie, žinoma, skaudžiai nukentėjo 
rusams sugrįžus. Mažai tautai bio
loginė substancija yra itin brangin
tina ir netikram reikalui nežaistina 
su gyvybėmis. Iš kitos pusės ten
ka pripažinti, kad pulk. Škirpa, 
kaip jis teisingai ir vokiečių vy
riausybės žmones jau prieš karo su 
rusais pradžią įspėjo, nebebuvo 

padėties viešpats. Paaiškėjus vokie
čių planams ir jiems patiems ragi
nant lietuvius nesukilti, pulk. Škir
pa nebegalėjo užangažuotos tautos 
sulaikyti. Sukilimas išsiplėtė spon
taniškai.

TF aip mums besikalbant, ant
■ gyvenamojo namo slenksčio 

pasirodė apie penkių dešimčių metų 
moteris ir pranešė, kad stalas jau 
esąs parengtas. Mes dabar buvo
me labai mandagiai pakviesti į 
vidų užkąsti. Ir tai mus be galo 
nustebino. Pamatę valgiais ap
krautą stalą, beveik jau nebesi- 
jautėme nepatenkinti, kad čia pa
tekome, nes jau nuo išvažiavimo 
iš Sydnėjaus nebuvome valgę žmo
niškų pietų. Oi kai š|eimininkas 
pripylė mums po stiklą vyno, mū
sų pyktis visai atsileido ir nuo
taika pasitaisė.

Vos pradėjus užkandžiauti, at
sidarė gretimo kambario durys, ir 
į valgomąjį įėjo ta pati senyva 
moteris, lydima septynių įvairaus 
amžiaus merginų, kurios, droviai 
šypsodamos, sėdosi aplink stalą į 
tuščias kėdes, šeimininkas dabar 
padėjo ant stalo dar nebaigtą ger
ti stiklą ir tarė:

— Tai mano žmona ir dukterys.
Ir jis vardais išvardijo visus 

moteriškuosius šeimos narius, pra
dėdamas žmona ir baigdamas jau
niausia apie vienuolikos metų du
kterimi. Paskui jis dar pasakė ir 
abiejų arti mūsų sėdinčių vyrukų 
vardus, atsiprašydamas, kad ank
sčiau nesupažindinęs mūsų su 
šiais savo sūnumis. Mes dabar ir
gi pasisakėme savo vardus, kurie 
merginų tarpe sukėlė šnabždesį.

Šeimininkas pripylė mums po 
naują stiklą vyno ir kalbėjo:

— Aha! Jūs esate svetim-1 
šaliai. Prisipažinsiu, kad pirmą j 
kartą gyvenime regiu svetimša-1

| liūs. Matote, mūsų farma labai 
I toli nuo miestų. Aš tik vieną 

kartą į metus ten nuvažiuoju. 
Ir nėra didelio reikalo: mes vis
ko turime čia, savo farmoje. 
Aha! Svetimšaliai. Tai iš kokio 
krašto? Gal iš Germanijos?

— Ne, — atsakėme.
— Tai iš kur?
— Spėkit. Mūsų valstybė yra 

prie tos pačios jūros, kuri plauna 
ir Germanijos krantus.

— Neatspėsiu.
— Mes iš Lituanijos.
— Taip? Man niekad neteko gir

dėti. Ar didelė?
— Nemaža. Maždaug tokia, kaip 

Anglija.
— Aha! Na dar po stiklą. Už 

Lituaniją!
Netrukus valgomojo duryse pa

sirodė mūsų suėmėja, ir dabar šei
mininkas pilna pasididžiavimo vei
do išraiška tarė:

— Mano duktė Sara.
— Tai daug turite dukterų, — 

nusistebėjome.
— Nemažai, ačiū Dievui.
Mergina, nė nepažvelgusi į mūsų 

pusę, atsisėdo į tuščią kėdę gale 
stalo, toliausiai nuo mūsų. Tačiau 
netrukus aš sugavau jos žvilgsnį, 
kuris slapta mus stebėjo. Mano 
draugas, susižavėjęs ar vyno ska
numu, ar dukterų gražumu, lietu
viškai man pastebėjo:

— Aš nėkiek nebesigailiu, pate
kęs į nelaisvę.

— Mieli ponai, prašau kalbėti 
l angliškai, nes kitaip mes galime 
| pagalvoti, kad mus apkalbate, — 
I padarė pastabą šeimininkas.

— Mes ris negalime priprasti 
prie angliško liežuvio.

— Aha! Tai ar žinote, kaip ga
lima lengviausiai priprasti prie 
angliško liežuvio? — paklausė šei
mininkas, žvelgdamas mums į akis.

— žinome: reikia vesti australę.
— Teisingai. Turite neblogas ga

lvas, kad taip lengvai atspėjote ma
no mintį.

Prie stalo išsėdėjome arti valan
dos. Visą laiką su mumis kalbėjo 

tik šeimininkas ir retkarčiais sū
nūs. Mums keliantis nuo stalo, jis 
tarė:

— Šiandien jūs laisvi nuo darbo. 
Galite pasikalbėti su mano sūnu
mis, kurie labai domisi svetimais 
kraštais, ar pasivaikščioti po miš
kelį.

Mes išėjome j palmių miškelį, 
lydimi sūnų, kurie vis teiravosi, 
kaip žmonės gyvena Europoje. Jie 
nuvedė mus į kitą miškelio pusę, 
ir mes čia išvydome blizgantį eže
riuką, kurio krantuose augo vynuo
gių sodai. Už ežeriuko buvo neau- 
gštas kalnelis, kurio šlaituose ga
nėsi būrelis avių. Mes apėjome ap
link ežeriuką ir užkopėme į kalne
lio viršūnę. Preš mus vėl atsivėrė 
bekraštė dykuma, visose pusėse 
atsiremianti į horizontą. Mums da
bar pasidarė aišku, kad šis miškelis 

ir ežeriukas yra tik daili oazė mil
žiniškuose dykumų plotuose.

Vakarienės metu šeimininkas ro- Į 
dė dar didesnį draugiškumą ir tokiu . 
savo elgesiu mus stebino. Net kai- 
kurios dukterys surado progos pa
sikeisti su mumis keletu sakinių. 
Tik viena Sara atrodė paniurusi 
ir visai nekreipė į mus dėmesio.

Nakvynei nurodė erdvų kambarį 
ir palinkėjo labos nakties. Mes at
sigulėme, nutarę sprukti, kai tik 

labiau sutems. Atėjus vidurnak
čiui, tyliai atsidarėme langą ir pro 
jį išlindome lauk. Dabar atsargiai 
išslinkome iš miškelio ir skubiai 
nešdinomės į tą pusę, kur buvome 
palikę savo sunkvežimį. Praėjo be
veik valanda, kai mes skuodėme 
per laukus, bet, nuostabu, vis dar 
neatsimušame į savo sunkvežimį.

— Ar tik nepaklydome? — ta
rė mano draugas.

— Paklydimas dykumoje reiškia 
mirtį, — atsakiau apsigandęs.

Naktis buvo šviesi, ir mes ėjome 
atstu vienas nuo antro, kad tuo 
būdu apžvelgtume didesnį lauko 
tarpą. Staiga mano draugas sušu
ko:

— O vis dėlto nepaklydome: aš 
jau įžiūriu uolą, šalia kurios pasta
tėme sunkvežimį.

Ir sulig šiaia žodžais jis pasilei

do bėgti prie uolos. Aš būdamas 
ne toks greitas, kiek atsilikau, ir 
netrukus išgirdau nustebusį jo bal
są:

— Bet kurgi mūsų sunkvežimis? 
Ar kas jį pavogė?

Aš apėjau aplink uolą ir, nera
dęs sunkvežimio, susimaščiau. Man 
staiga pasidarė aišku, kad sunkve
žimį nugabeno į farmą šeimininko 
duktė Sara, nes kogi ji vakar bū
tų nulėkusi ant žirgo atgal į dyku
mas, o paskui ir pietų pasivėlavu
si. Ir taip mes nusivylę turėjome 
grįžti atgal pas farmerį.

— Ar gerai išsimiegojote? — 
tarė šeimininkas, mums atsikėlus.

— Nekaip. Uodai kando, — at
sakėme.

— Prie svetimšališko kraujo ir 
uodai labiau lenda, — juokėsi šei
mininkas.

Valgydami pusrytį, užsiminėme 
apie sunkvežimį, ir šemininkas tuo
jau mus nuramino, sakydamas, kad 
mūsų sunkvežimis jau nuo vakar 
dienos saugiai stovi jo garaže ir 
kad mes jį atgausime tik tada, kai 
atliksime skirtą bausmę.

Ir šita bausmė greit mums paaiš
kėjo, nes vos tik papusryčiavus šei
mininkas kreipėsi į savo sūnus:

— O dabar veskite ponus skinti 
vynuogių.

— Vynuogių? Ar nebijote, kad 
mes daugiau Jų suvalgysime, negu 
priskinsime?

— Jūs nepažįstate šio krašto vy
nuogių. Atminkite, kad negalima 
jų valgyti neplautų, nes tam tikri 
vabdžiai apleidžia jų paviršių nuo
dais, — paaiškino šeimininkas.

Mums padavė didelį krepšį ir 
savotiškas žirkles, ir farmerio sū
nų vedami bei trijų dukterų lydi
mi, nužygiavome į vynuogynus prie 
ežeriuko. Sūnūs parodė, kaip lai
kyti žirkles ir suimti vynuogių ke
kes. Nors nebuvome šiame darbe 
įgudę, bet netrukus visus nustebi
nome skynimo sparta. Artėjant pie
tų metui, buvome priskynę tiek vy
nuogių, kiek abu farmerio sūnūs ir 
visos trys dukterys drauge. Netru
kus pasigirdo gongas, skelbiąs, kad 
laikas eiti namo valgyti pietų.

Taku per miškelį ėjome vienas 
paskui kitą. Aš dabar pastebėjau, 
kad tarp manęs ir mano draugo 
Antano Raugo žingsniavo nusimi- J 
nusi Sara, kuri nuo mūsų suėmi
mo iki šio laiko dar nebuvo ištaru
si mums nė žodžio.

— Atrodo, kad jus kankina są
žinė už tai, ką jūs mums padarėte, 
— staiga atsisukęs paklausiau mer
giną.

— Nėkiek. Aš tai padariau tėvo 
įsakyta, ir jūs be reikalo ant manęs 
pykstate: aš čia nieko nedėta. — 
atkirto mergina, sužaibuodama 
akimis.

— Jei jūs tiesą sakote, tada mes 
jūsų nebekaitinsime, — atsiliepė 
užpakaly jos einąs Raugas.

— Ačiū, — atsakė jam Sara.
— Kiekviena gera duktė vykdo 

tėvo valią, — pridūrė Raugas.
— Ačiū, — pakartojo Sara.
— Už ką? — paklausė Raugas.
— Už tai, kad mane suprantate. S

(Bus daugiau)
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ALB KR. GARBĖS TEISMO
nutarimai

ALB Krašto Garbės Teismas 
liepos 8 d. bendrajame susirinkime 
svarstė įvairius ALB Krašto Val
dybos jam pateiktus principinius 
klausimus, liešiančius bendruome
nės gyvenimo sritis. Tame susirin
kime Garbės Teismas pateikė sa
vo motyvuotą nuomonę dėl jam pa
teiktų klausimų. Suglaustai čia pa
teikiamos Garbės Teismo nutari
mų ištraukos: —

DEL GARBĖS TEISMŲ. — K. 
G. Teismas nutarė priimti Krašto 
Valdybos pasiūlymą, kad neišrin- 
kusios Garbės Teismų Apylinkės 
ir Seniūnijos būtų priskirtos tų 
valstijų, kuriose jos randasi, sos
tinių Apylinkių Garbės Teismams. 
Tačiau jei tokios Apylinkės bei 
Seniūnijos dėl vietos sąlygų tiks
lingiau galėtų būti priskiriamos 
prie kurios nors kitos Apylinkės 
Garbės Teismo — tokios Apylinkės 
ar Seniūnijos gali kreiptis į Kraš
to Garbės Teismą, kuris klausimą 
persvarstys atskiru savo nutarimu.

DĖL 1952 M. KADENCIJOS 
KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ 
MANDATŲ GALIOJIMO. — Kra
što Tarybos atstovai į 1952 m. Ta
rybos sesiją, pagal tuomet veikusį 
Statutą, buvo išrinkti tik viene- 
riems metams. 1952 m. Statuto 
pakeitimas, priimtas tų pat me
tų gruodžio 29-31 d.d. Tarybos 
sesijoje, nustatydamas naują rink
tų Tarybos narių kadenciją (2 m.), 
įsakmiai nepratęsė jau išrinktiems 
atstovams jų galiojimo laikotar
pio. Todėl K. G. Teismas sprend
žia, kad 1952 m. kadencijos Kraš
to Tarybos atstovų mandatas yra 
pasibaigęs ir tuojau turėtų būti 
vykdomi nauji rinkimai.

AR GALI KANDIDATAS PA
VADUOTI LAIKINAI NEGALIN
TĮ SAVO FUNKCIJŲ ATLIKTI 
KRAŠTO TARYBOS ATSTOVĄ. 
— ALB Statutas tiesioginio at
sakymo į tai nesuteikia. Organi
zacinio gyvenimo praktika į tai 
atsako neigiamai. Tačiau turint 
galvoje ypatingas Australijos tre

mties gyvenimo sąlygas, K. G. 
Teismas mano, kad nukrypimas 
nuo šio principo turi teisingo pag
rindo. Todėl nutarė patvirtinti K. 
G. Teismo 1952 m. gruodžio 12 d. 
nutarimą, leidžiantį daugiausiai 
balsų gavusiam kandidatui laiki
nai pavaduoti dėl kurių nors prie
žasčių pareigų atlikti negalintį 
atstovą.

AR GALI KRAŠTO TARYBOS 
NARIAI ATLIKI SAVO FUNK
CIJAS SUVAŽIAVIME RAŠTU. 
— K. G. Teismas turėdamas galvo
je, kad veikiąs Statutas rinkimų 
ar diskusijų korespondenciniu bū
du nenumato, nutarė atsakyti į šį 
klausimą neigiamai.

DĖL ATSTOVAVIMO APY
LINKEI AR BUVIMO ORGA
NUOSE TOKIO ASMENS, KU
RIS GYVENA KITOS APYLIN
KĖS RIBOSE. — K. G. Teismas, 
derindamasis ALB santvarkos ir 
jos Statuto dvasios, nutarė į šį 
klausimą atsakyti neigiamai. Jei 
dėl naujų Apylinkių steigimo ar 
kitų priežasčių Apylinkės parei
gūno gyvenamoji vieta atsiduria 
už Apylinkės ribų, tai jis automa
tiškai priklauso kitai Apylinkei.

DĖL KAI KURIŲ ALB PAREI
GŪNŲ BYLŲ IŠĖMIMO IŠ APY
LINKĖS GARBĖS TEISMŲ 
KOMPETENCIJOS. — K. G. Tei
smas pagal ALB .Statuto 38 str. 
b, c ir d p. p. ir pagal Darbo Tvar
kos Taisyklių Garbės Teismams 
Australijoje 12 ir 13 str. nutarė: 
atstovus į Pasaulio Lietuvių Sei
mą, Krašto Valdybos pirmininką, 
Krašto Kontrolės Komisijos pirmi
ninką, Krašto Garbės Teismo pir
mininką ir Kultūros Fondo pirmi
ninką išimti iš Apylinkių Garbės 
Teismų kompetencijos ir skun
dus dėl jų veiksmų pripažinti tei- 
siningais pirmąją instancija Kraš
to Garbės Teisme. (Pastarasis 
klausimas iškeltas K. G. Teismo 
iniciatyva).

J.V.

MEMORANDUM
REVIEWING THE EXPERIENCES OF THE BALTIC STATES IN 

THEIR RELATIONS WITH THE USSR

CHINA AND UNITED NATIONS
By a Cpecial

. The migrant population in Au
stralia, no less than Australians 
themselves, will wach with inte
rest the developments that follow 
the end of the Korean war.

More than a million men have 
laid down their arms, but most 
people would have liked the ar
mistice to be in happier circum
stances.

The truce is one thing, but 
the element of unrest that still 
remains on the Korean Peninsu
la is another.
If it could be said that Communist 

aggression had faded from the 
landscape, and that Far Eastern 
Countries in particular had noth
ing more to fear, the free world 
would feel much easier.

President Eisenhower, no doubt, 
had these thoughts when, ac
claiming the armistice, he said: 
“We must not relax our guard. 
We must be vigilant in the coming 
months against the possibility of 
untoward developments”.

The scene changes now from the 
Korean battlefields to the Uni
ted Nations political conference 
following the armistice. This con
ference, to be held within 90 days 
of the truce, has all the elements 
of conflict over one great issue 
— whether Communist China is 
to be admitted as a member of 
the. United Nations.

The eyea of the free world are 
focussed on the possibilities that 
could arise from this crucial con
ference. And I imagine that, for 
the European migrants and poli
tical refugees in Australia, whose 
countries have experienced the 
ravages and tyrannies of Europe
an Communism, no international 
issue hold greater interest at 
the moment than that of opening 
the door of the United Nations to 
Red China, and nil that it invol
ves.

The apparent danger is the pos
sibility of a break in the unity of 
the Western Powers. Britain ta
kes the view that the United Na
tions is a family group working 
for world peace,, that it is not in

Correspondent
itself an anti-Communist organi
sation, and that it should there
fore be prepared to admit Com
munist China to the family circle, 
recognising its standing as a Go
vernment.

The United States, on the. other 
hand, is strongly determined to 
keep Red China out, and threa
tens to adopt drastic individual 
action to support her opposition.

In these circumstances, anyt
hing could happen at the political 
conference. Any rift in Western 
unity would suit Soviet Russia 
which, in devious ways, has wor
ked to achieve it.

But the Western Powers rea
lise what unity means in the face 
of Russia’s strategy for world 
domination. And so, whatever hap
pens in respect of China’s admis
sion to the United Nations, it is 
most unlikely" that there will be 
any serious breach between Bri
tain and the United States.

We have every reason to belie
ve that British and American dip
lomats, seized of the vital impor
tance of unity, will agree on means 
to preserve it.

AN EVENING OF 
MUSIC

Stars of the European concert 
stage will assist at “An Evening 
of Music” at the Sydney Conser- 
vatorium on Monday evening, Au
gust 10.

The concert has been organised 
by the Women’s Group of the Li
beral Party, assisted by the New 
Australian Cultural Association.

Artists who will appear include 
operating soprano Tais Taras 
(Ukraine), baritone Alexander 
Atanassow (Bulgaria), violinist 
Anton Nevistich (Croatia) and 
pianist Klara Skriptchenko (Uk
raine).

The accompanist will be Miss 
Arline Lower, Director of the New 
Australian Cultural Association.

Reserved seat tickets at 10/6d, 
7/6, and 5/—may be had at Libe
ral Party Headquarters, 30 Ash 
street, Sydney.

Seeing the effect produced upon Professor Krėvė-Mickevičius 
by this extremely outspoken declaration and interrupting his attem
pts to criticize Soviet policy from the standpoint of Lithuanian in 
terests, Mr. Molotov gave utterance to the following remarkable 
statement:

“Today we are more than ever convinced that Lenin, our co
mrade gifted with genius, did not err in saying that the Second 
World War would help us to establish ourselves everywhere in 
Europe, just as the First World War enabled us to implant our
selves in Russia. Now we are assisting Germany but only in or
der that this State may not collapse before the popular masses 
of the belligerents, exhausted by the war, rebell against their Go
vernments. Then the German bourgeoisie will immedately become 
reconciled with their former enemies, the allied bourgeoisie, in 
order by a common effort to crush the rebellious proletariat. At 
that moment we shall come to the latter’s rescue by sending 
well prepared fresh forces and I think that on the plains of Wes
tern Germany, possibly somewhere not far from the Rhine, the 
last battle will take place between the rotten bourgeoisie and the 
proletariat. That battle will decide the fate of Europe. And we 
hope that this batle will bring us victory. That is the reason 
why we cannot tolerate in our rear (meaning in Lithuania) an 
islet with a regime which must disappear in Europe.”
Professor Krėvė-Mickevičius remarked that the Lithuanian people 

would never voluntarily give up their liberty. To this Mr. Molotov 
again retorted:

“You must not forget, Mr. Minister, that the USSR brings 
not slavery but authentic freedom to the people. Therefore no 
danger exists that your people may lose it. According to our cus
tom, the people will be consulted about their desire to be incorpo
rated into the family of the Soviet Republics.”
The Lithuanian Minister, being sure of a negative response 

from his people if only they were afforded an opportunity to express 
their true opinion without constrain, emphasized again his point of 
view to Mr. Molotov who then rejoined energetically:

“The world ‘constraint’ does not exist in our vocabulary and 
we are not going to apply it But we shall know how to convince 
your people by showing them that it is their own proper interest 
which calls for incorporation. You will see that before fqur 
months have elapsed the people of all the Baltic States will dec
lare themselves in favour of incorporation, and everything will 
proceed smoothly and without any of the troubles with which you 
have threatened me ever occurring.”
Professor Krėvė-Mickevičius took leave of Mr. Molotov reali

zing now full well the fate in store for his country. Distressed and 
desperate he returned to Kaunas where soon everything proceeded 
to develop according to the Kremlin plans revealed by Mr. Molotov.

The Red Army, many divisions strong, invaded the Baltic States 
ostensibly for the purpose of “observing the loyal application of 
the mutual assistance treaties.” With the object of cloaking the sa
vage measures actually projected and of disguising the true aims 
of its policy, the Kremlin issued statements reiterating that no so
vietization, no nationalization, no expropriation, no incorpora
tion into the USSR and even no change of policy were contemplated. 

Nevertheless, the intrusion of the Soviets into the Baltic States 
coincided with wholesale arrests of all leading national figures. All 
public organizations and associations were dissolved, all political 
parties proscribed, wit|i the solitary exception of the Communist 
Party, and all newspapers were closed down pending the creation 
of a gramophone Communist Press.

The next step was organization of blatantly stage-managed and 
bogus elections, in which only a single list of Communist candidates 
was submitted to the voters for automatic approval. They returned 
so-called Popular Diets in all three Baltic States, predestined to 
execute Moscow’s orders without further parley. Two motions were 
immediately introduced in these Popular Diets for acceptance. The 
first provided for the establishment of a Soviet regime and the se
cond embodied a humble request to the Supreme Soviet of the USSR 
for incorporation of the Baltic Republics into the Soviet Union. 
Both motions were adopted without even the formality of a vote and 
ostensibly by acclamation, in the presence of a specially chosen au
dience and with the entire tragi-farcical proceedings dominated by 
the Red Army. Thereafter no time was lost in appointing delega
tions from all three newly-created “Soviet Republics” to present 
these resolutions to Moscow. And needless to add,the Supreme So
viet of the USSR was graciously pleased to accede to the request 
for incorporation into the happy family of “autonomous” Soviet 
Republics.

From this ominous date began an era of total sovietization of 
the Baltic States. Wholesale expropriation of private property and 
nationalization of commerce and industry proceeded at an accelerated 
pace and in the meanwile the prisons were crowded with recalcitrant 
citizens of all classes denounced as “enemies of the people”. The 
NKVD or Soviet Secret Police dispatched to the Baltic States not 
only its most reliable and relentless agents but also entire regiments 
of its special troops to enforce the Soviets’ arbitrary decrees without 
compunction. A veritable reign of denunciation, terorism and mass 
misery now ensued. Perhaps the climax of this orgy of suppression 
was reached on the 14th and 15th June, 1941, dates destined to be 
recorded as the most tragic in the history of the Baltic peoples, 
when mass arrests and wholesale deportations of innocent men, wo
men and children to the remotest and most desolate regions of the 
vast Soviet Union were carried out in accordance with carefully pre
concerted plans, with a total disregard for elementary considerations 
of common humanity and at a truly appalling cost in human life 
and suffering.

War between Nazi Germany and the USSR broke out on June 
22, 1941, while the people were still under the shock occasioned by 
these heart-rending scenes. The Baltic peoples seized the opportu
nity thus afforded to rise en masse in order to reassert their unbro
ken will to independence. In Lithuania a provisional government was 
formed from among men representative of all classes of the commu
nity for the main purpose of re-establishing' the former indepen
dant Republic. Later the Nazi German occupation suppressed this 
administration and substituted an order which turned out to be little 
if at all better in essentials than the Bolshevik one it had tempora
rily superseded.

The Soviets returned to the Baltic States at the end of the war 
and after the defeat of Germany in the self-assumed role of “libe
rators” but actually bent upon resuming their distinctive system of 
sanguinary oppression, mass deportations and the merciless perse
cution of individuals whom they regard as political enemies.

This grim drama is still continuing today with ever-increasing 
ferocity. A virtual police-state has been established in the Baltic Sta
tes with its inevitable concomitants of a nefarious and uhbiquitous 
system of controlling the minutest details of private life: domiciliary 
searches on the slightest pretexts, constant arrests without legal jus
tification, virtual slave labour and concentration camps. Yet noth- 
withstanding these appalling conditions the spirit of the Baltic peo
ples remains unbroken and they have not abandoned their struggle 
for freedom nor, their abiding faith in the certainty of the eventual 
triumph of right and justice.

From this short and incomplete review of events leading up to* 
the present state of affairs in the Baltic States the following main 
conclusions may be drawn:

(a) The USSR is guilty of flagrant violation of specific trea
ties and agreements which had governed its relations with the 
Baltic States;

(b) It is guilty of acts of deliberate aggression in contraven
tion of those treaties and agreements valid at the time between 
the Baltic States and the USSR; • '

(c) It is equally guilty of infringement of the provisions of 
International Law which governs the relations among members of 
the comity of nations;

(d) It is guilty of contempt for the principles embodied in 
Art. 2, 3 and 5 of the Atlantic Charter of August 14, 1941, whe
reby the USSR is bound in the same way as the United States 
and Great Britain, seeing that the USSR adhered to the Declara
tion of the United Nations of which the Charter forms an integral 
part;

(e) It is guilty of the crime of genocide evidence of which is 
afforded by its calculated weakening of the population of the Bal
tic States through murder, deportation and confinement in con
centration camps under conditions tantamount to a sentence of 
death.

In spite of the widespread misery and devastation caused by 
the last war, the free nations have not ceased to cherish freedom' 
or to value human rights. Nor have they ceased to be moved by the 
spectacle of human suffering irrespective of nationality, race or re
ligion, and in this manner to acknowledge the claims of our univer
sal brotherhood, as witness their generous and spontaneous, respon
se to the recent appeal on behalf of the sufferers from flood devas
tion in Holland, Belgium and Great Britain.

On these grounds are we not then entitled to ask whether the 
people and Governments of civilized nations can remain unmoved -by, 
and indifferent to the tragic lot of their fellow-creatures, innocent 
victims of Bolshevism in the Baltic States, exposed as they are to 
oppression and enslavement of both mind and body extending to 
religion, politics, economy and social order? A negative attitude to 
the fate of these peoples would imply the tacit abandonment of the 
moral principles enshrined in Western civilization and Christianity.

The stand taken by the United Nations on the Korean ques
tion of prisoners in particular tends to prove that the free world 
was not prepared to jettison its principles and was ready, even at 
the cost of heavy sacrifices, to react vigorously against certain 
measures taken by modern totalitarian rulers.

If, then, the fate of one country and of some ,thousands of 
prisoners so justly concerns the civilized world, should it not now 
be equally just to make resolute efforts to prevent the virtual ex
termination of entire nations held in ineffable bondage by. Bolshe
vik tyranny?

The Central National Committees in charge of the Liberation 
Movements of the three Baltic Republics are a direct outcome of 
the Resistance Movements against all the alien occupations in'the 
Baltic States. They represent all political) parties and tendencies 
and are true interpreters of the inexorable resolve of their people 
to recover their lost freedom. Therefore, they consider it their 
duty:

(a) to remind the free nations of the disastrous experience 'of 
the Baltic Peoples in their dealing with the USSR;

(b) to call the attention of responsible persons in the Wes
tern world to the mortal danger to which the free world would be 
exposed if the promises, declarations and signatures of the Bolshe
vik rulers were accepted without any collateral evidence of good 
faith;

. (c) to request all those members of the UNO to whom the 
Atlantic Charter, the various Declarations of the United Nations 
and the Pact of this Organization are not merely scraps of paper, 
to regard as one of their major tasks the solution of the prob
lem of re-establishing liberty, political independence and individual 
rights for all peoples now suffering under the Bolshevik yoke in 
general and more particularly for the Baltic Peoples;

(d) to request every one of the Free Nations to prefer a 
clear demand in any negotations with the Soviets that Estonia, 
Latvia and Lithuania should be liberated from the Soviet occupa
tion and their freedom and independence fully restored.

K. SELTER, Former Minister of Foreign Affairs, Delegate 
of the Estonian National Committee.

R. LIEPINS, Former Minister of Finance, Chief of the Ex
ternal Service of the Committee for Latvian Freedom, European 
Center.

M. KRUPAVIČIUS, Former Minister of Agriculture, Presi
dent of the Supreme Committee for Liberation of Lithuania.

CONTINENTAL DELICATESSEN J
Į 565 High Street, NORTHCOTE, Vic., priešais Dare- J

bin Rd. s 1
J Europietiški gaminiai ir maisto produktai: nesūdytas • ■

sviestas, varškė, silkės, ruginė Geelongo duona, tikra ar- O 
i batinė dešra, , rūgšti grietinėlė ir k. I
Ų Siunčiami į užjūrius SIUNTINIAI. Išsimokėtinai f
X DRABUŽIAI IR MEDŽIAGOS. Pristatoma į visus prie- g
į’ miesčius. į

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

JSIGYDAMAS LIETUVIO PASĄ IR -PIRKDAMAS TAUTOS 
FONDO ŽENKLIUKUS, PAREMSI LIETUVOS LAISVINIMO 
DARBĄ.
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miOsu
PREZIDENTO RHEE PADĖKA 

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS 
S y d n ė j u s . — Pietų Ko

rėjos prezidentui Syngman Rhee 
garbingais veiksmais pasireiškus 
savo krašto kovoje prieš komunis
tų agresiją ir Vakarų politikos 
trumparegiškumą, grupė Sydnė- 
jaus lietuvių prieš keletą savai
čių pasiuntė garbingajam žmo
gaus laisvės kovotojui sveikinimo 
laišką, šiomis dienomis, Pietų Ko

NAUDOK

VISOMIS
PROGO

MIS
šių metų liepos mėn. 29 d. staigiai mirė didelis lietu

vis patriotas, savanoris kūrėjas, ALB Adelaidės Apylin
kės Valdybos narys

CELESTINAS PETRIKAS.
Likusiai jo našlei ANTANINAI PETRIKIENEI, duk

relei medic, studentei ELVYRAI PETRIKAITEI ir sūnui 
ALGIMANTUI PETRIKUI aštraus liūdesio metu savo 
paguodą reiškia

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS VALDYBA.

įsigyk ir ant visų laiškų bei 
siuntų klijuok “Stop Genocide” 
ženkliukus. Tuo būdu populiarinsi 
Lietuvos vardą ir visiems primin
si jos kančias.

Surinktos lėšos naudojamos ko
vai prieš Lietuvoje vykdomą ge
nocidą.

Sydnėjaus, Bankstowno ir Cabramattos Apylinkės, 
rugsėjo mėn. 12 dieną, šeštadienį, Glebe Town Hall salėje, 
ruošia , t . • .

RUGSĖJO 8 DIENOS MINĖJIMĄ.
Pradžia 5 vai. Po minėjimo ir meninės dalies bus 

šokiai. Veiks gausus ir įvairus bufetas.
Važiuojama nuo Central stoties Balmaino, Birchgrove 

ar Lilyfield tramvajais iki salės durų (1 sekciją).
A.L.B. SYDNĖJAUS APYL. V-BA.

AROS FONDAS

rėjos prezidentas Syngman Rhee 
per savo sekretorių C. J. Yu at
siuntė gražų atsakymo j padėką 
laišką. Prezidentas Rhee širdingai 
dėkoja ji sveikinusiems lietuviams, 
pabrėždamas, kad ji ypatingai su
stiprina parama tų žmonių, kurie 
tikrai myli laisvę ir yra pabėgę 
nuo raudonųjų bandų, pavergu
sių jų kraštą. Toliau laiške dar 
priduriama, kad Korėja ėmėsi vi
sų žygių, kad apsaugotų Jungti
nių Tautų Organizaciją nuo tra
giškų klaidų ir nuo pakarto
jimo Muencheno bei Jaltos pak
laidų. Atsakymo laiške teigiama, 
kad Jungtinių Tautų nusileidimas 
komunistų reikalavimams dėl Ko
rėjos karo paliaubų suteiks agre
soriui tik daugiau laiko pasiruoši
mui pulti pietų korėjiečius ir ki
tas laisvas tautas. Nuoširdus ir 
gilios išminties laiškas baigiamas 
viltimi, kad laisvasis pasaulis lai
ku pabus ir, kol dar nevėlu, susi
burs į vieną krūvą komunistų ag
resorių sunaikinimui.

Prezidento Syngman Rhee at
sakymas buvo prisiųstas iš Se- 
oulo privačiai Sydnėjaus lietuvių 
grupei dailininko J. Bistricko var
du. — jž.

Mielam Bičiuliui
CELESTINUI PETRIKUI 

mirus, liūdi ir. reiškia gilią užuojautą p. PETRIKIENEI, 
p. ELVYRAI ir p. ALGIUI

EDVARDAS BLIOKAS su šeima.

SĖKMINGAS DRABUŽIŲ 
VAJUS

P e r t h a s . — Per porą šeš
tadienių ir sekmadienų vietos Apy
linkės Valdyba vykdė drabužių va
jų. Pasikviesta j talką keletas tau
tiečių su jų privačiomis mašino
mis. Surinktas nemažas kiekis dra
bužių ir ta pačia proga išplatinta 
daug Lietuvio Pasų ir solidarumo 
mokesčio ženklų. Pastebėta, kad 
Pertho lietuviai uoliai remia sa
vąją spaudą ir šimtu procentų ją 
skaito. Iš visų aplankytųjų rastas 
tik vienas naujas prenumeratorius, 
o visi kiti gi seniai jau užsiprenu
meravę. Pertho Apylinkės Valdy
ba dėkoja per Mūsų Pastogę tau
tiečiams mašinų savininkams ir 
bendradarbialms, prisėdėjusiems 
įvykdyti drabužių vajų, ir visiems 
lietuviams taip gausiai ir nuošir
džiai aukojusiems. Drabužiai su
pakuoti ir nuvežti į Raudonojo

ORGANIZUOJAMA WENTWOR- 
THVILLĖS SENIŪNIJA

Sydnėjus. — .Rugpjū
čio 23 d. 11,30 vai. Wentworthvii- 
lės St. Columbas bažnyčios salėje Į 
tuoj po lietuviškų pamaldų kvie
čiamas organizuojamos ALB Wen- 
tworthvilles Seniūnijos steigiama
sis susirinkimas. Seniūnijos or
ganizatorium Krašto Valdybos įga
liotas M. Apinys. Visi tautiečiai, 
gyveną Wentworthville, Parrama
tta, Harris Park, Granville, West
mead, Northmead, Pendle Hill, 
Toongabbie, Seven Hills, Girra- 
ween, Prospect if Blacktown vie
tovėse, kviečiami dalyvauti. Dėl 
priskirtinų Seniūnijai vietovių ga
lutinai paliekama pasisakyti susi
rinkimui. Susirinkimo dalyviams 
pageidaujant, gali būti steigiama 
ir Wentworthvilles Apylinkė. — 
ALB Kr. Valdyba.

PASIKEITIMAI APYLINKES 
VADOVYBĖJE

Adelaidė. — Vietos 
ALB Apylinkės Valdybos pirmi
ninkui J. Lapšiui ir sekretoriui B. 
Striaukui atsistatydinus, Apylin
kės Valdyba, papildyta kandida
tais, taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — V. Čepliauskas, 
vicepirmininkas — L. Gerulaitis, 
sekretorius — J. Vasiliauskas ir 
iždininkas — B. Marmukonis.

Adelaidės lietuviai lieka nuo
širdžiai dėkingi buv. pirmininkui 
J. Lapšiui ir buv. sekretoriui B. 
Striaukui už nuveiktą bendruome
ninį darbą ir pasitinka naująją 
vadovybę su geriausiomis vilti-
mis. — vč.

Kryžiaus centrą. Netrukus jie per
siunčiami vargstantiems Vokieti
joje mūsų tautiečiams. — ap. v.

GEELONGO PRANEŠIMAS
Tautos šventės minėjimas Gee- 

longe įvyks rugsėjo 13 d. 3 vai. 
p. p. šv. Petro ir Povilo parapijos 
salėje (Malone Street).

ALB Geelongo Apylinkės Val
dyba ragina Apylinkės lietuvius 
neatidėlioti klausimų lapo grąži
nimo. Rajonų seniūnai prašomi 
pakartotinai paraginti jų rajonuo
se gyvenančius lietuvius asmeniš
kai ir pagal turimas galimybes 
klausimų lapus surinkti.

ALB GEELONGO APYLIN
KĖS VALDYBA.

TEATRO IŠVYKA
(Atkelta iŠ 2 psl.)

A. Škėmos pjesę “Vieną vakarą” 
žiūrovai šilčiau priėmė. Tremti
nių iškentėtos kančios ir vargai, 
atvaizduoti šiame veikalėly, buvo 
visiems lengvai suprantami ir įsi- 
jaučiami. Vaidino šie aktoriai: V. 
Ratkevičius, G. Matulevičienė, Z. 
Kučinskas, A. Gutis ir V. Užu- 
balis. Jie visi neblogai atliko sa
vo vaidinius, o ypač juodbiržis A. 
Knipaitis-Z. Kučinskas ir A. Gu
tis, vaidinęs senį.

Užbaigai Adelaidės Teatro Stu
dija suvaidino A. Čechovo kome
diją “Mešką”. S. Kanienė vaidino 
Eleną Popovą, B. Rainys dvari
ninką Gregorijų Smirnovą ir A. 
Trinka tarną Luką. Žiūrovai šią 
komediją šilčiausiai priėmė ir jau
tėsi tarp vaidintojų ir publikos 
glaudus ryšis, ko teko pasigesti 
per ankstyvesnius vaidinimus. 
Prie šių pastatymų prisidėjo dai
lininkas A. Rakštelė /Viršininkai, 
Vieną vakarą ir Kazimieras Sa
piega/ ir dail. L. Žygas /Meška/, 
režisoriaus pad. E. Taparauskas, 
apšvietimo technikas A. Trinka ir 
jo asist. P. Stimburys, kostiumie- 
rius Z. Lėlys. Šiuos spektaklius 
suorganizavo ir Teatro Studiją 
atsikvietė LKF Melbourno Sky
riaus Valdyba, kuriai priklauso 
padėka už suteiktą progą Šventiš
kai pakilti iš kasdieniškumo.

Uždangai nusileidus katučių au
dra iššaukė visus vaidintojus ir 
režisorių J. Gučių į sceną, kur 
buvo teatro studijos vadovybė ir 
aktoriai apdovanoti gėlėmis. LKF 
Australijos Apygardos pirminin
kas V. Žemkalnis apygardos ir 
Melbourno Skyriaus vardu pasvei
kino teatro kolektyvą šiais žod

žiais :
Žmonės, kurie siekia meno, 

yra amžinybės kandidatai. Jei 
jie tampa tikraisiais meninin
kais — jų vardai lieka nemirš
tami. Homeras, Šekspyras, da 
Vinci, Bachas, Milašius ir kitos 
panašios asmenybės niekuomet 
neišnyks iš žmonijos kultūros 
istorijos lapų. Jie yra amžini 
kultūros šaltiniai ir reiškėjai. 
Siekti tobulybės mene reiškia 
pasiaukoti amžinai kovai už tie
są ir gėrį. Teatras — tai moky
kla, žmogaus gyvasis paveiks
las, žmogaus skausmas ir džiau
gsmas, jo sutemos ir pragied
ruliai ... Adelaidės Lietuvių Te- 
atro-Studijos darbas nesitenki
na vien lietuvybės išlaikymu. 
Gabaus ir sumanaus režisoriaus 
Juozo Gučiaus vadovaujamas; 
kolektyvas ugdo čia, Australi
joje, mūsų teatro kultūros ša
ką. Gučius su savo kolektyvu 
žygiuoja drąsiai šalia kitų mū
sų tautos šaunių kūrėjų į švie
sesnį Lietuvos rytojų. Tauta, 
kad ir kažin kaip priešo žiau
riai naikinama, išliks gyva, kol 
jos širdis plaks kūrybingumo 
banga. Gučiaus kolektyvas yra 
vienas iš mūsų tautos gyvybin
gumo įrodymų.”

Po V. Žemkalnio sveikino dar 
ALB Melbourno Apylinkės pirm. 
A. Vingis ir Melbourno Teatro 
Mėgėjų vardu V. Bosikis. Tvar
ką palaikė skautės ir skautai. Ge
ra būtų, kad malonūs Adelaidiš- 
kiai, teatro kolektyvas, dažniau 
mus aplankytų.

A. Krausas

AUSTRALŲ LAIKRAŠTIS APIE 
NASVYTYTĖS BALETĄ

Sydnėjus’. — “Labor 
News”, vienas didžiausių Austra
lijos unijų laikraštis, š. m. liepos 
28 d. laidoje plačiai aprašė apie 
Danutės Nasvytytės išraiškos šo
kio studiją, papildydamas tą strai
psnį efektinga nuotrauka, vaiz
duojančia D. Nasvytytės grupę at
liekant sceną iš Rubinšteino “Nak
ties dainos”. Laikraštis rašo, kad 
Danutė Nasvytytė įneša Austra
lijos gyveniman naujo stiliaus iš
raiškos šokį, išpopuliarėjusį Euro- j 
poje ir Jungtinėse Amerikos Vai-' 
stybėse. Pasak laikraščio, Nasvy
tytė tvirtina, kad ritminė gimnas
tika ir išraiškos šokis gali turėti 
auklėjamos reikšmės. Jos nauja 
mokykla išvystysianti naujo tipo 
išraiškos šokį, išreiškiantį Austra
lijos jaunatvę ir gyvybingumą.
— kk.

Vienas ženklelis kaštuoja 4 
pensai. Juos platina ALB Krašto 
Valdyba ir visų Apylinkių Valdy
bos.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

SPAUDOS BIČIULIAI
Siekdama pagerinti Mūsų Pas

togės piniginę padėtį, kuri vis dar 
tebėra sunkiai subalansuojama, 
Krašto Valdyba svarstė būdus, 
kaip užtikrinti mūsų bendruomenės 
laikraščiui tvirtesnį finansinį pag
rindą. Vis dar tenka mokėti iš 
laikraščio perėmimo užsilikusios 
skolos, o tai ypatingai sunkina 
laikraščio leidimo sąlygas, šiuo 
metu visais būdais siekiant pakel
ti prenumeratorių skaičių, šalia 
šių pastangų Krašto Valdybai te
ko kreiptis į dalį prenumeratorių, 
maloniai juos prašant padėti lai
kraščio leidimui nuolatinio pobūd
žio parama bent iki šių metų pa
baigos. Tikimasi sekantiems me
tams prenumeratorių skaičių pa
kelti taip, kad būtų galima visų 
sunkumų nusikratyti. Prenumera
tos plėtimui ypatingos svarbos tu
ri ir laikraščio puslapių skaičius, 
kurio dabartinėmis sąlygomis pa-

1952 m. sausio 20 d. Adelaidės 
skautų vyčių Dariaus-Girėno Bū
relis nutarė steigti Australijos Ra
jono Oro Skautų / AROS / Fondą, 
kad galėtų tęsti Dariaus-Girėno 
testamentą: ”... auklėti jaunų lie
tuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad 
sparnuotas lietuvis būtinai įveik
tų erdvę Tėvynės Lietuvos Gar
bei!”.

Šiam Būrelio nutarimui netru-
kus buvo gautas Australijos L.S.S. 
vadovybės sutikimas. Vadovybė 
taip pat patvirtino šios sudėties 
Fondo Valdybą: Fondo Valdyto
jas lakūnas sk. vyt. G. Janulevi- 
čius, nariai: skautų dvasios vado
vas kun. Vaseris, skl. sk. vyt. L. 
Grumulaitis.
AROS Fondą savo aukomis nuošir

džiai parėmė tiek pavieniai Austra
lijos lietuvių bendruomenės nariai, 
tiek įvairios kultūrinės bei visuo-
meninės organizacijos. Tos para
mos dėka per pirmuosius savo gy-

vavimo metus Fondas jau surin<;.*i 
ko £126.

šiuo metu Fondas varo jau ant- | 
rųjų metų barą. Pradedant ant? | 
tuosius veiklos metus, Rėmėjų | 
Knygoje vienas svečias taip nusa- '‘j 
kė Fondo tikslus:

“šiemet sueina penkios dešim- 
tys metų, kai žmogus pirmą kartą ų 
pakilo lėktuvu į orą ir dvidešimta 
metų, kai skrido Darius-Girėnas.
AROS Fondas teikia geriausią pro
gą paminėti šią dvigubą sukaktu 
realiai paremiant Sparnuoto Lietu
vio idėją”.

Oro skautų vardu Fondo vado- 
vybė reiškia nuoširdžią padėką vi- i 
siems Fondo rėmėjams. Kiekvienu 7 
atveju su Fondu galima susirišti ' 
šiuo adresu: Mr. G. Janulevičhis, $ 
Lot 503 Morgan Ave., Edwards- 
town — Adelaide, S. A.

G. Janulevičiu.S, 
AROS Fondo Valdytojas.

NAUJI LEIDINIAI MELBOURNO SPAUDOS KIOSKE.
SVEIKA MARIJA — maldaknygė-mažasis maldynas. Parengė kuri. . 

St. Yla. Išleista 1953 m. Amerikoje. Kaina..........£.1.2.6.
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. — Jievos Simonaitytės romaną*, 

laimėjęs pirmąją valstybinę literatūros premiją.............£.1.11.6. . .
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE. — Lotynų Amerikos rašytojų

LIETUVIS APKALTINTAS Už 
ŽMOGŽUDYSTĘ

Sydnėjus. — Pereitą 
savaitę Centriniame Magistrate 
buvo pradėti pirmieji kaltinimo 
veiksmai prieš Silvestrą Visockį 
iš Surry Hills, policijos valdinin
kų suimtą už žmogžudystę. Magist
rates Mr. T. A. Doolan nusprendė 
perduoti jį tardymui, kuris prasi
dės š. mėn. 28 d., ir įsakė jį lai
kyti besąlyginiame arešte. Polici
jos kaltintojas seržantas A. Wai- 
ning magistralui pareiškė, kad 
Silvestras Visockis š. mėn. 8 d. 
per kilusį girtavimo metu ginčą 
peiliu nudūrė savo sugyventoją 
australą Dorothy Denangle, kuri 
po kelių valandų, nuvežta į ligo
ninę, mirė. — jž.

d

didinti neįmanoma be specialios 
paramos. Tuo reikalu tad ir buvo 
kreiptasi į dalį mūsų skaitytojų 
-prenumeratorių. Daugis tai gerai 
suprato ir atėjo savo aukomis 
laikraščiui į, pagalbą.

Pirmieji į Mūsų Pastogės rė
mėjų talką įsijungė visi ALB 
Krašto Valdybos nariai (pirm. J. 
Vaičaitis, vicepirm. B. Barkaus
kas, vicepirm. L. Karvelis, sekr. 
H. Kmitas, ižd. S. Grina, kult. šv. 
reik. vad. J. Bistrickas ir soc. reik, 
vad. V. Simniškis), Mūsų Pasto
gės redaktorius J. Žukauskas, 
Tautos Fondo Atstovybės pirm. J. 
Kalakauskas ir inž. Grudzinskas; 
šie asmenys jau pradėjo mokėti 
savo įnašus — po 5 šil. kas savai
tę ligi šių metų pabaigos.

Atsakydami į Krašto Valdybos 
kreipimąsi, į Mūsų Pastogės rė
mėjų būrį įsijungė šie lietuviškos 
spaudos bičiuliai: A. Alyta, Z. 
Anučiauskas, Br. Gudonis (iš kar-
to prisiuntęs £5), inž. A. Jakštas, 
A. Krausas, A. Masaitis, S. Osi
nas, J. Pyragius, J. Plečkaitis, 
A. Prašmutas, L. Ragauskas, B. 
Savickas, A. Šatkauskas, J. Siru
tis, S. Sk., A. Salūga, V. Tamo
šaitis ir E. Vilnonis.

Maloniai laukiama ir kitų Aus
tralijos lietuvių prisidedant prie 
Mūsų Pastogės gerbūvio bičiulių 
talkos, kad galėtume reikiamai 
sustiprinti mūsų bendruomenės lai
kraštį.

S . Grina, 
ALB KRAŠTO VALDYBOS

IŽDININKAS.______________
V. Masionis

yra prašomas pranešti Mūsų Pas
togės Administracijai (Box 4558, 
G.P.O., Sydney) savo adresą; jam 
yra prisiųstas siuntinys.

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

š. m. rugpjūčio 22 d. West Geelong City Hall, Pa- 
kington Street, Spaudos Baliaus Komisija rengia 

SPAUDOS BALIŲ.
Gros 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

novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys............. £.2.0.6.
GIMDYTOJA. — Francois Mauriac, 1952 m. Nobelio premijos teu-

KLAUSYKIS VISO PASAULIO
už nuostabiai žemą kainą!

PHILIPS PHILIPS

ŽVAIGŽDĖ

KAINA 24 ginės.

Žavus to- 
ir pajėgu-

Geresnio visą pasaulį apimančio aparato nie
kur nerasite. Su Philips STAR galite puikiai 
klausyti viso pasaulio ir lokalines radijo sto
tis. Skambus, darnus tonas. Ypatinga Philips 
žybsinti linijomis skalė. Dvigubi preciziški 
reguliatoriai. Apžiūrėk ir išbandyk STAR, 
kurį gali įsigyti nepaprastai lengvomis sąly
gomis.

• žybsinti 
skalė
• 5 spalvų 
aparatai

reato knyga. Vertė A. Vaičiulaitis............ £.0.16.—. „, .-\v
\ LYRIKA. — Kazio Binkio grynoji poezija. Redagavo Jonas Aistis. ; 
..........£.0.16.

GYVAČIŲ LIZDAS. — Francois Mauriac romanas 282 psl.........
£.1.3.6.

KONRADAS VALENRODAS. — Adomo Mickevičiaus lietuvių ir 
prūsų žygių istorinė apysaka............ £.0.13.6.
..RAUDONASIS TVANAS. — Igno šeiniaus išleista lietuvių kalba. 
......... £.1.11.6.

Prisiuntus pinigus, knygos persiunčiamos paštu.
Kiosko Vedėjas L. BALTRŪNAS.

295 Hoddle St., Abbotsford. Victoria.

Gaunamas betkurioje radijo krautuvėje, muzikos 
įrankių ir universalinėse parduotuvėse.

JAU PATS TINKAMIAUSIAS 
LAIKAS PRENUMERUOTI MŪ
SŲ PASTOGĘ II-AM ŠIŲ METŲ 
PUSMEČIUI.
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for the Publisher, Justinas 
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Australian—Lithuanian Com- .Į 
munity, 82 Flinders Street, 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W.
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