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TAUTOS ATOMINIS JAV IR ANGLIJOS BENDRADARBIAVIMAS
DVASIA

RUGSĖJO 8-TAI DIENAI
Tautinės bendruomenės nėra or

ganizmas, o jos apjungia indivi
dus, gyvenančius savo atskirą gy
venimą. Tačiau tautinė bendruo
menė yra vienas pačių svarbiausių 
veiksnių, kuris suteikia individui 
veidą, jį formuoja. Net svetimos 
tautos ir kultūros įsiveržėlis, ypač 
jaunystės amžiuje, keičiasi neat
pažįstamai. Galima tad kalbėti 
apie tautų kolektyvinę dvasią, be
sireiškiančią panašiais jausmais, 
palinkimais ir valios akstinais.

Paskiras žmogus jieško šilimos, 
artumo, supratimo. Mūsų energi
ja jieško pasireiškimui tikslų, nes 
esame reikalingi bendraminčių ir 
konstruktyvios opozicijos, esame 
reikalingi savo dvasiai paskatini
mų. įgimtas yra žmogui būriavi- 
mosi palinkimas. Todėl būtina ir 
jo dvasiai tarpti socialinio jungi
nio atmosfera. Tik tokiomis sąly
gomis subujoja kuriamoji palai
mos ir išminties dvasia.

Žemė perdidelė, kad mes galė
tumėm ją aprėpti. Daržininko kū
rybinė dvasia reiškiasi jo darže. 
Atimki jam daržą, ir jis bus pa 
našus į pakirstą medį. Didelė da
lis išeivių tokiais ir lieka visą 
savo gyvenimą. Jie atitrūko savo
sios tąutpSč: , . . ’£• J.... ,. .. r.

Tauta mes vadiname savitos kul
tūros žmonių bendruomenę, ku 
rios narius jungia 
priklausomybės sąmonė, j 
praeitis, bendri ateities in 
teikia jai turinį.

Tautos kultūros stiliuiūi supran 
tame tautai būdingo atspalvio kū 
rybinį dvasios pasireiškimą.

Kuriamoji palaimos dvasia, įsi 
žiebusi ir įsiliepsnojusi lietuviš
kajame tautiniame junginyje y 
išgyvenusi įvairiausių laikų — die
nas subujojimo ir priblėsimo. Rei
kėjo genijaus dvasios, kad būt 
sukurtas Algirdo ir Vytauto lai
kų politinis Lietuvos kūnas. Šių 
dienų Jungtinės Tautos galėtų im
ti pavyzdi iš ano meto Lietuvos 
kūrinio. Kiekviena nukariauta ar 
laisvu apsisprendimu prie Lietu
vos prisijungusi kunigaikštija 
sritis turėjo skirtingą juridinę pa 
dėtį. Mūsų kunigaikščiai bei 
meto politikai nebuvo ėję moks 
lų ir neturėjo universitetų diplo
mų. Jų praktiškas ūkiškas 
įgalino juos surasti tinkamiausias 
valstybės tvarkymo formas. Vy
tautas buvo visų pripažintas kaip 
didžiausias šiaurės rytų Europos 
valdovas.

Tačiau milžiniškoji Lietuvos im
perija XV amžiuje pradėjo irti 
nes šiam kolosui lietuviškasis tau
tinis branduolys buvo permažas ir 
perdaug primityvus, kad iš jo try
kštanti dvasia būtų įstengusi iš
laikyti taip skirtingą etniniu atž
vilgiu bendruomenių lipdinį. Vy
tauto dvasios genijus šį nykimo 
procesą galėjo tik sulėtinti, bet 
negalėjo pašalinti. Kaimynų sla
vų ir germanų faktoriai, turėję 
gyvybingesnius tautinius branduo 
liūs, pakirto šaknis ano meto Lie
tuvai, laiku nesuspėjusiai apjungti 
baltiškąsias gentis ir jų išugdyti 
į stiprią bendruomeninio gyvenimo 
atramos bazę.

Pavergtos tautos, fiziškai 
morališkai, dvasingumas menkė
ja. Nelaisvėje tautos kūrybii 
mas bei gyvybingumas ’ pr 
bet nemiršta. Męs gi tikime lie
tuvius vėl kelsiąįitis gyvenimui* 

įį_ / . .. Zubras.

ANGLIJOS ATOMINIO ir rake
tinio ginklo laimėjimai, atrodo, 
pranešu net amerikiečių ligšioli-1 
nius atominius pasiekimus, o taip 
pat ir Kremliaus turima hydroge
no bomba privertė JAV siekti šio
je srityje glaudesnio bendradar
biavimo su Anglija. Kietas 1946 
m. MacMahon įstatymas, apsaugo-

TAUTOS FONDO SAVAITE 
(š. m. rugsėjo 5-13 d. d.) SKEL
BIAMA DĖL TO, KAD DAUGIAU 
LĖŠŲ SUTELKTUME TĖVY
NĖS LAISVINIMO REIKALAMS. 
PIRKDAMI TAUTOS FONDO 
ŽENKLIUKŲ IR ĮSIGYDAMI 
LIETUVIO PASĄ PRISIDĖSIME 
PRIE LIETUVOS LAISVINIMO 
AKCIJOS.

SYDNEJUJE

klą. Dalyvavo meno parodose Lie- J.K.I

berroje. “Aitvaro” narys.
VAIČAITIS, Alfonsas: Grafikas.

baigė 1949 m. Lietuvių Dailės Gru- bų parodų Perth’e ir šiemet drau-

VAIČIŪNAITĖ — JANAVIČIE
NĖ, Aldona. Vilniaus Meno Aka
demijoje- studijavo tapybą. Taiko- 
mosios Dailės Mokyklų Freiburge vo suruošus individualių savo dar- 1939^^'baigė Kauno Meno Moly^ čiau'apie tai paSnėkteimų

DAILĖS PARODA
TAPYBOS, GRAFIKOS, SKULPTŪROS

vyksta rugsėjo 7—19 d. d 
MARK FOY’S ART GALLERY

Lietuvių (įąilės paroda Sydnė-i pės “Aitvaro” narė, 
juje jau, galima sakyti, ranka pa
siekiama. Vos kelios dienos beliko 
ligi atidarymo. Mark Foy’s Meno ' 
Galerijoje šeimininkauja ALB 
Krašto Valdybos narys meno rei
kalams dail. J. Bistrickas. Jam 
talkina sydnėjiškiai dailininkai: 
Šalkauskas, Šimkūnas, Vyt. Jana
vičius ir k. Porodos laukia
me ne tik mes — su smalsiu dė
mesiu atidarymo laukia ir meno . 
mylėtojai australai.

Parodai darbų paprašyti visi ; 
lietuviai dailininkai Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. Ligi šiol 
savo kūrinius yra prisiuntę, arba 
išsiuntę 18 dailininkų. Tad kas 
Jie? Jų vardai ir pavardės? — tū
las paklaus.

Pradėsime nuo Gražinos BUT- 
AUSKAITĖS — FIRINAUSKIE- 
NĖS. 1941 m. baigė Kauno Meno 
Mokyklą — skulptūros studiją ir 
lankė dail. Varno tapybos studiją. 
Skulptūros darbų buvo išstačiusi 
lietuvių — latvių parodoje Vokie
tijoje. Australijoje daugiau dirba 
teptuku.

LUKšTAITĖ — MARČIULIO
NIENĖ, Eleonora. Keramikė. Kau
no Meno Mokyklą baigė 1937. Vė
liau studijavot Čekoslovakijoje. 
1937 m. Tarptautinėje Parodoje 
Paryžiuje už savo keramiką gavo 
diplomą “Prix d’Honneur”. 1946 
-49 m. Taikomosios Dailės Mokyk
los Freiburge lektorė. Lietuvių 
Dailės Instituto narė.

jęs bet kurį JAV atominių žinių 
eksportą, sudarė tokią padėtį, kad 
du didieji Vakarų kraštai tobulino 
savo atominius ginklus kiekvienas 
savo keliu, atsitvėrę “geležinėmis 
uždangomis”, kurias atkelti teįs
tengė tik Maskvos šnipai. Su ame
rikiečiams įprasto pobūdžio rek
lama JAV plačiai garsinosi pasau
lyj savo turimomis bombomis ir 
jų bandymų serijomis, tuo tarpu 
kai britų mokslininkai tyliai dirbo 
atominių ginklų laboratorijose. Pe
reitais metais pasaulis liko labai 
nustebintas nelauktu britų debiutu 
Monte Bello saloje. Tačiau britai ir 
ligi šiol niekam dar nėra pasakę, 
kokio pobūdžio atominį ginklą ten 
susprogdinę. Palikto sprogimo žy
mės specialistus verčia galvoti, 
kad ten buvo bandytas kur kas 

MARČIULIONIS, Aleksandras. 
Skulptorius. Kauno Meno Mokyk
lą baigė 1936 m. Ketverius metus 
vadovavo skulptūros klasei Tai
komosios Dailės Mokykloje Frei
burge. Lietuvių Dailės Instituto 
narys. Dalyvavo parodose Lietuvo
je ir Vokietijoje.

MEŠKĖNAS, Vladas. Tapybą 
studijavo Kauno Meno Mokykloje. 
Su savo darbais dalyvavo meno 
parodose Sydnėjuje.

MIKŠEVIČIUS, Jurgis. Tapybą 
studijavo pas dail. Mackevičių, 
vėliau Berlyne ir Darmštate. Da
lyvavo meno parodose Vokietijoje 
ir Australijoje.

KALGOVAS, Juozas. Studijavo 
Taikomosios Dailės Mokykloje 
Fraiburge. Jo darbų buvo išstatyta 
kilnojamoj dailės parodoj Austra
lijoje. “Aitvaro” narys.

RATAISKIS — RATAS, Vaclo
vas. Grafikas. Kauno Meno Mokyk
lą baigė 1935 m. Studijavo Itali
joje. Jo darbų buvo išstatyta tarp
tautinėse meno parodose Prancū
zijoje, Čekoslovakijoje, Vokietijo
je, Belgijoje, Olandijoje ir U.S.A. 
Tarptautinėje Parodoje Paryžiuje 
už medžio raižinius atžymėtas dip
lomu “Prix d’Honneur”. 1937-1944 
m. M. K. čiurlionies Meno Galeri
jos ir Vytauto Didžiojo Muziejaus 
kuratorius. 1945-1949 m. vadova
vo meno mokyklai Augsburge. 
Dailininko darbų yra įsigiję Kau- 
no, Vilniaus, Telšių muziejai ir £ pa^oTe'cam
Vakarų Australijos Meno Galen..........................’
ja Perth’e. Prieš dvejus metus bu-

stipresnis ginklas kaip atominė 
bomba. Šiomis dienomis amerikie
čiai liko nustebinti naujausiuoju 
britų išradimu, pritemdančiu net 
hydrogeno bombos reikšmę, ir did
žiuliais britų bandymų planais Pie
tų Australijos Woomeroje. Atomi
niai ir raketiniai britų laimėjimai 
verčia šiuo metu amerikiečius sku
biai keisti ligšiolinę savo laikyseną 
ir siekti šioje srityje bendro kelio, 
dėl ko dabar tarp abiejų kraštų 
vyksta slapti pasitarimai.

STIKLINIUOSE UNO RŪMUO
SE New Yorke keliolika dienų ner
vingai'ginčytasi dėl Indijos įsilei
dimo į politinę Korėjos konferen
ciją. Nusileidusios dėl Sovietų Ru
sijos įsileidimo, Jungtinės Ameri
kos Valstybės atkakliai priešinosi 

ge su George Voudouris. Turėjo 
didelį pasisekimų. Lietuvių Dai
lės Instituto narys.

RŪKŠTELĖ, Antanas. Tapyto
jas. Diplomuotas meno istorikas. 
Kauno Meno Mokyklą baigė 
1929 m. Dalyvavo meno parodose 
Lietuvoje ir Vokietijoje: Augs
burge, Ansbache, Nuernberge, 
Muenchene, Dillingene, Hanau. 
1950 m. ir 1952 m. suruošė savo 
parodas Adelaidėje. Dalyvauja Au
stralų Dailininkų Draugijos ruo
šiamose parodose. Autorius “Lie
tuvių Tautodailės”. Iliustravo J. 
Galaunės “Lietuvių Liaudies Me
nas”. 1936 — 1944 m. Vyt. Didž. 
Muziejaus etnografinio sk. vedė-

tuvoje, Vokietijoje, Uragva 
Chicagoje, New — Yorke, M 
bourne. Lietuvoje daug dirbo kai 
knygų ir laikraščių iliustratori

ZIKARAS, Teisutis. Skulpto
rius. 1989 — 43 m. Studijavo Kau
ne Taikomosios Dailės Institu 
1947 _ 1049 m. Freiburgo Taik 
mosios Dailės Mokyklos lektorius 
Dalyvavo meno parodose Kaun 
Hanau, Freiburge, New — York 
ir 1952 m. suruošė savo darbų pa 
rodą Melbourne. Lietuvių Dail 
Instituto narys.

ŽYGAS, Leonas, lankė dail. M 
kevičiaus tapybos studiją. Daugia 
dirba kaip scenos dailininkas.

BISTRICKAS, Jurgis. Jo dar-Į{ 
bų matysime parodoje. Griežtai™ 
atsisakė suteikti kokių nors infor-jj 
macijų apie save. Galiu pasakyti^ 
tik tai, kad jis yra Contemporary!) 
Art Society of Australia narys irC 
Lietuvių Dailės Grupės “Aitvaro”C 
vyriausias aitvaras, atseit, lyg ir“ 
pirmininkas ir daugiausiai sieloja-k 
si ir vargsta šią dailės parodą or-™ 
ganizuojant. Q

Prabėgomis, tik po keletą žodžiųĮ} 
kiekvienam mūsų dailininkui skir-j] 
damas, stengiausi supažindinti® 
skaitytojus su tais, kurių darbus® 
turėsime progos netrukus pama-jį] 
tyti.

O buvo galima daug šnekėti irt 
apie Ratą, ir Rūkštelę, ir Vaičaitį, 
ir Zikarą, ir Marčiulionius, ir Fi- j 
rinauskienę, ir jaunesniuosius dai-n 
lininkus, jų meno kelius ir laimė-g 
jimus. Bet vietos laikraštyje an- J 
kšta, o be to, negi žmogus galiO 
viską ir atsiminti. S

Geriau parodoje, susitikę pla-įįj

REPŠYS, Pranas. Tapytojas. 
Studijavo Taikomosios Dailės Mo
kykloje Freiburge. “Aitvaro” na
rys.

STANEVIČIUS, Vincas. Tapy
tojas. Studijavo Taikomosios Dai
lės Mokykloje Freiburge. “Aitva
ro” narys.

ŠALKAUSKAS, Henrikas. Gra
fikas. Studijavo Taikomosios Dai
lės Mokykloje Freiburge. Dalyvau
ja Australų dailininkų ruošiamo
se parodose. Contemporary Art 
Society of Australia, Artists So
ciety in Canberra ir “Aitvaro” na
rys.

ŠIMKŪNAS, Algis. Studijavo 
Vilniaus Meno Akademijoje ir Tai
komosios Dailės Mokykloje Frei
burge. Grafikas. Dalyvavo ketu
rių (J. Zusterio, J. Mikševičiaųa,

Indijos kandidatūrai, tuo tarpu,: Didžiųjų užsienio reikalų miniate- 
kai visi Britų Imperijos kraštai rių konferenciją pasitarimams dėl 
Indijos dalyvavimą palaikė. Padėtis 1 i----------—
palengvėjo, kai Indija pati atsisa
kė nuo šio dalyvavimo, tuo būdu 
žymiai palengvindama tolimesnius 
pasitarimus Korėjos klausimu. Ta
čiau nemanoma, kad tie pasitari
mai ir toliau būtų sklandūs, nes 
laukiama įprastinių kliūčių iš So
vietų Rusijos pusės. Tai turėda
mas galvoj, Australijos ambasado
rius Vašingtone kalbėjo apie “au
dringus vandenis” tolimesniuose 
UNO posėdžiuose.

NAUJAS SMŪGIS ištiko Va
karų viltis ir liguistus lūkesčius, 
kai per. šeštadienį Maskvos vyriau
sybė atmetė didžiųjų Vakarų val
stybių kvietimą tartis Austrijos 
taikos sutarties klausimu. Keturių

Austrijos Vakarai1 buvo prašę pra
dėti šios savaitės pirmadienį.

Mundus.

TAUTOS FONDO 
SAVAITĖ

Mes nepaliaujamai privalomą 
klebenti visų duris ir belstis į pa
saulio sąžinę, kad jis pamatytų tą 
nežmonišką mūsų pavergtos Tėvy
nės kančią ir pavojaus grėsmė su
jungtų visus laisvės ir išlaisvinimo 
kovai.

Dar pasakyta: Kova teiškovosi 
tu savąją teisę.

Dėl laisvės gimtoje žemėje nepri
klausomai gyventi ir tvarkytis ko
voja ir mū&ų broliai partizanai Lie
tuvos lygumose ir miškuose. O 
mes ar galime atsisakyti dalyvau
ti šioje kovoje tegul ir netiesiogi
niai?

Kai kalbama apie reikalą vis ir 
vis priminti pasauliui Lietuvos 
okupaciją ir norime, kad mūsų 
skundas būtų išgirstas, neužmirš
kime ano lietuviško priežodžio: 
“Sause niekas neklauso”. Kitais 
žodžiais tariant — Lietuvos laisvi
nimo akcija reikalinga lėšų.

Tautos Fondas turi šitas lėšas 
parūpinti. Gi mūsų pareiga Tėvy
nės laisvinimo kovą remti ir reika
lingas sumas savo tarpe surinkti.

liais — 4 
šil.) ir Tautos Fondo ženkliukus 
po 1, 2, 5, 10 ir 20 litų. Litas ver
tinamas — 1 šil. '

Rugsėjo 8-toslos proga Tautos 
Fondo Atstovybė Australijoje kvie
čia visus Tautiečius įsigyti Lietu
vio Pasų ir ženkliukų. Manoma, kad 
kiekvienas dirbantis turėtume kas 
metai Tautos Fondui skirti vienos 
dienos uždarbi.

Nuo rugsėjo 5 d. ligi rugsėjo 
13 d. skelbiama Tautos Fondo sa
vaitė. šia proga maloniai prašome 
ALB Apylinkių Valdybas, ir Seniū
nus ir kitus Tautos Fondo talki
ninkus sudaryti galimybės įsigyti 
Tautiečiams Lietuvio Pasą ir T-F. 
ženkliukų. Nelaukime paraginimo 
— patys kreipkimės i Valdybų na
rius ar įgaliotinius prašydami Lie
tuvio Paso.

Laiškais kreipiamasi į T.F. At
stovybės iždininkų: S. Grina, 10 
Peel Str., Kirribilli, N.S.W.
TAUTOS FONDO ATSTOVYBE

Visi Parodon
Visi tautiečiai kviečiami atvykti 

į pirmosios AUSTRALIJOS LIE
TUVIŲ DAILĖS PARODOS ati
darymų, kuris įvyks rugsėjo 7 d., 
pirmadienį, 3 vai. p. p.

Parodų atidarys Mr. Alistair 
MORRISON, Contemporary Art 
Society of Australia prezidentas.

Atidarymas ir pati paroda to
liau vyksta MARK FOY’S ART 
GALLERY, 5 aukštas, Liverpool 
Street ir Castlereagh Street kam
pas, City. Įėjimas iš Castlereagh 
St.

Paroda bus kasdien atidaryta 
nuo 9 vai. iki 5 vai. vak. ir šeš
tadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai.

Paroda truks iki rugsėjo 19 d.
Te nelieka Sydnėjuje nė vieno 

lietuvio, kuris neaplankytų šios 
parodos ir nepasidžiaugtų mūsų 
menininkų darbais, ši pirmoji Aus
tralijos lietuvių dailės paroda yra 
svarbiausias ir prasmingiausias 
ligi šiol Australijos lietuvių gyve
nime įvykis. Nuo mūsų dėmesio 
šiai parodai priklausys ir jos pa
sisekimas.

1
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APLINK
Nameliai mano mieli, 
Man visur patogu, 
Bet niekur nėr tiek laimės, 
Kaip po jūsų stogu.

Nebeprisimenu šių eilučių auto
riaus. Tik prisimenu, kad mano 
gerasis mokytojas, Jonas Vosylius, 
man ausį “užšriubavo” šias eilutes 
kreivai išmokus.

Tai buvo seniai. Alksnėnuose.
Ir šiandien, kada skaitau Aust

ralijos lietuviškuose laikraščiuose 
pranešimus apie pasirengimus sta
tydintis lietuvių namus Geelonge, 
Adelaidėje, Melbourne, Sydnėjų jo 
ir net Bankstowne (tokiame Syd- 
nėjaus priemiestyje), tai pagalvoju 
kad mes turėjom gerus mokytojus, 
išmokiusius mus laimės jieškoti 
po savo stogu.

Bet ar būtinai reikalingi tokie 
namai, lietuvių bendruomenės na
mai, šituose ar kituose miestuose? 
Juk salių yra daug. Didelių ir pa
togių salių yra net mažuose mies
teliuose.

Atsakymas tegali būti vienas — I 
tokie namai mums yra daugiau 
negu reikalingi, jie mums tiesiog 
yra būtini.

Jeigu mes, kurie susirenkame 
j minėjimus, šokių vakarus, žino- j 
tume, kiek prisilakstę rengėjai 
bejieškodami salės, tai su anuo 
dzūkeliu tartume: eik anas skra
džiai. Ir nieko nelaukę kibtume j j 
lietuvių namus statyti komiteto 
narį ir įsirašytume i akcininkų są
rašus.

O tūlas ir pasakys — o man kas. 
šitoje ar kitoje salėje, svarbu, kad 
grindys nelūžta. Rengėjų reikalas 
lakstyti, rūpintis. Už tai pinigą 
moku.

Ir šiaip samprataująs mano bro
lis būtų teisus. Kaip ir tas degliu- 
kas, kuris patogiai jaučiasi ir šil
tame kaimyno tvartelyje, bet tik 
tol, kol šeimininkas nesušeria bo
tagu per riebius jo šonus ir išgula 
j lietų ir naktį.

Palikime tvartelius ir jų įna
mius. Grįžkime prie reikalo, čia

NAMUS Sporto Organizacijos Pasitarnaukime Biblio
grafinei Tarnybai 

Lietuvių Bibliografinė Tarnyba
norėčiau konkrečiau apie Sydnė
jaus lietuvių pastangas ir rūpes
čius pašnekėti.

Prieš keletą metų, dar pirmuo
siuose suvažiavimuose, atsimenu, 
buvo pradėta lukštenti mintis apie 
Australijos lietuvių namų statybą 
Sydnėjuje. Buvo ir planai, ir spe
cifikacijos, ir kalkuliacijos, ir vis
kas, kas reikalinga žinoti prieš 
pamatus tiesiant. Net ir keliasde
šimt svarų ano meto entuziastai 
buvo mūsų valdžiai prisiuntę. Pas
kui reikalas atvėso. Valdžių ir 
žmonių entuziazmas lyg ir išgara
vo. .. bendruomenės namams. Vie
nas kibo į plytą, kitas į fibros la
pą — skubėjo (stoka butų) grei
čiau palysti po nuosavų namelių 
stogu.

Nudžiūvo šviežiai dažytos tvo
relės prie naujų namelių, daugis 
iš garažėlių į rūmelius persikrau
stė. Viengungiai ir kiti biedniokai 
taip pat susirado vietos lovai pasi
statyti. Ir dainuojančių: “Kur aš. 
nukeliausiu, nakvynėlę gausiu” ne 
taip dažnai besutiksi.

Na, ir atgimė mintis — statydin
ti namus, kuriuose visų Sydnėjaus 
priemiesčių visi lietuviai galėtų 
išsitekti ir kuriuos kiekvienas ga
lėtų savais namais vadinti.

Prasidėjo posėdžiai, pasitarimai, 
nesutarimai ir, pagaliau, Lietuvių 
Namams įsigyti Organizacinis Ko
mitetas, kurį sudaro ALB Sydnė
jaus, Bankstowno, Cabramattos 
Apylinkių Valdybų ir visų organi
zacijų atstovai, pradėjo rimtai dir
bti. Jau sutvarkyti valdinėse įstai
gose formalumai ir renkami pasi
žadėjimai akcijas pirkti. Suma ar
tėja prie £1500. Tai garantuoja 
gerą sklypą ir daugiau negu pama
tus.

Pritardami nuomonei, kad lietu
vių namai yra būtini, neturime už
miršti vieno dalyko — šitie namai 
tegali būti pastatyti tik sutelktinė
mis mūsų visų pastangomis. Visi 
Sydnėjaus lietuviai privalo būti 
šių namų dalininkais — įsigyti 
akcijų. Juo greičiau surinksime

Šiuo metu veik visuose dides- 
niuos^ Australijos miestuose, kur 
yra susispietusių lietuvių, egzis
tuoja lietuvių sporto klubai. Jų 
veikla yra gana gera, o savo už
simojimais, net ir džiuginanti. Tie 
visi klubai veikia, kaip savaran
kiški vienetai ir dažnai grynai sa
vo iniciatyva yra išvystę gražią 
veiklą ir pasiekę gerų rezultatų. 
Tačiau vidinių saitų tarp atskirų 
klubų nėra. Nėra kas apjungtų 
juos visus į vieną darnią visų klu
bų organizaciją, su planingu spor
tinių idėjų skatinimu, bendrų sie
kių nustatymu ir jų veiklos deri
nimu. šių visų klubų bendrumas 
mūsų bendruomenės organizacijos 
konstrukcijoje apsireiškė tik tuo, 
kad tokie klubai buvo registruo
jami Krašto Valdyboje ar Apylin
kių Valdybose. Tiesą pasakius, 
Krašto Valdybai nuo seniai rūpėjo 
mūsų sporto organizacijos ir jų

pakankamai pinigų, juo greičiau 
užbaigsime kampininkų dienas: 
nebereikės baladotis po Glebės, 
Newtowno, Camperdowno, Milson’s 
Pointo ar kitų priemiesčių salikes, 
kurias sunku gauti, kurios dažnai 
esti nepatogios pasiekti ir už keletą 
jose praleistų valandų reikia krū
vą svarų sumokėti.

Tautinių šoktų šokę jai, vaikų 
teatras (toks dirba Bankstowne), 
savaitgalio mokykla, skautai, spor
tininkai, šachmatininkai, visos or
ganizacijos kampelninkais glausto
si pas svetimus. Posėdžiai ir netaip 
gausūs susirinkimai vyksta priva
čiuose butuose. Turime glėbį kny
gų, bet neturime vietos bibliote
kai—skaityklai. Teatro mėgėjai 
neturi patalpų repeticijoms ir t.t. 
ir t.t.

Kuriose vietose Sydnėjaus lie
tuvių namai turėtų būti statomi 
ir kokie tie namai bus — nuspręsi
me mes patys. Sydnėjaus lietu
viams reikalingi namai, kuriuose 
visi išsitektume.

J. Kalakonis.

veiklos derinimas. Berods, 1951 m. 
Krašto Valdybos iniciatyva buvo 
paskelbtas “ALB Fizinio auklėjimo 
ir sporto reikalams tvarkyti laiki
nasis statutas”. Tačiau praktikojb 
jis veik nebuvo įgyvendintas ir 
jokių pozityvių pasekmių sporti- : 
niam gyvenime neturėjo. Sporti
ninkai sako, kad šio statuto svar-' 
blausioji nepasisekimo priežastis' 
buvo ta, kad jis buvo duotas “iš 
viršaus”. Todėl jis neatitiko egzis
tuojančių sportinių organizacijų 
prigimties ir buvo joms svetimas. 
Sportinių organizacijų sutelkimas 
turėjo kilti iš jų pačių.

Su tuo reikia sutikti. Tačiau 
turint galvoje, kad sporto klubai 
geografiškai yra atskirti vieni nuo! 
kitų labai dideliais toliais, Krašto į 
Valdyba turėtų ateiti jiems talkon 
iniciatyvos iškėlimu, patarimais1 
ir atlikdama ryšininko pareigas ■ 
tarp tų atskirų klubų.

Visų mūsų sporto klubų sude
rinto darbo laidu turėtų būti lai
komas jų vienodas konstruktyvi
nis pagridas. Pagal jau esančių 
klubų pavyzdžius, turėtų būti su

darytas vienas bendras pavyzdinis 
sporto klubo statutas. Jame be 
bendrų dėsnių, būtų nuostatai, nu
statę klubo ryšį su ALB organais. 
Visi egzistuoją sporto klubai turė
tų persiorganizuoti pagal pavyz
dinio statuto nuostatus, o naujai 
besisteigią, — be vargo pradėtų 
darbą tokio statuto pagrindu, šiuo 
keliu būtų pasiekta visų sporto 
klubų sutelktinė veikla bendruome
ninės idėjos rėmuose, šiuo būtų 
palengvinta ir jų centralizacija.

Siekiant centralizacijos, reikėtų 
sudaryti Sporto Klubų Sąjungą, 
kas nesunku būtų atlikti, turint 
vienalyčius organizaciniu požiūriu 
sporto klubus. Tos sąjungos nariais 
būtų visi Australijos lietuvių spor
to klubai.

Turėdami vienalyčius sporto 
klubus ir jų sąjungą, pasiektume 
vienos darnios sportininkų organi
zacijos Australijoje, kuri sutelkto
mis jėgomis atliktų tą didelį dar-

bą, kurį dabar atlieka paskiri klu
bai.

Atrodo, jau pats laikas susirū
pinti tais klausimais, šiais metais 
spalio mėn. įvykstąs Geelonge kre
pšinio pirtnenybių turnyras turėtų 
būti panaudotas ir pirmąjai ALB 
sportininkų konferencijai. Tuo rei
kalu klubų valdybos turėtų pri
imti atitinkamus nutarimus ir vy
kstantiems į krepšinio pirmenybes 
sportininkams išduoti įgaliojimus 
atstovauti klubui toje sporto kon
ferencijoje. Jei iki to laiko būtų 
paruoštas pavyzdinis statutas, jis 
galėtų būti ten aptartas ir nusta
tytas laikas klubams persiorgani
zuoti pagal bendrąjį pavyzdį. Toje 
pat konferencijoje galėtų būti pri
imtas nutarimas steigti Australi
jos Lietuvių Sporto Klubų Sąjun
gą ir ten pat išrinkti laikinąją są
jungos valdybą. Laik. sąjungos val
dyba iki sekančių krepšinio pirme
nybių, atseit, ir iki sekančios spor
to konferencijos, paruoštų Sporto 
Klubų Sąjungos statutą, gi per 
savo kadencijos laiką, tampriai 
bendradarbiaudama su Krašto Val
dyba, tvarkytų Australijos lietu
vių fizinio uklėjimo ir sporto rei
kalus.

Tuo keliu patys sportininkai nu
statytų savo organizacijai tinka
mą formą ir rastų geriausią būdą, 
kaip suderinti visų sportininkų 
veiklą tiek tarpusavy, tiek ryšy su Į. 
bendruomeninių organų toje srity į 
vykdomais uždaviniais.

Reikia pasakyti, kad mūsų ak-; 
tyvūs sportininkai yra ir ne ma- 

-žiau aktyvūs lietuviai - patriotai. 
Galima iš anksto teigti, kad sporto 
reikalų tvarkymo perdavimas į jų 
pačių rankas, būtų jų teigiamai 
įvertintas ir tiksliai atliktas.

L. Karvelis.

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.

E su tikras, kad mano lau-
kuose yra nevienas safy
ras, bet nepaprastai

sunku juos užtikti. Jei bū
tų safyrų, argi aš būčiau jus 
pristatęs prie darbo. Jei pirkdami 
loterijoje bilietų, turite sumokėti 
tam tikrą, labai menką sumą, kuri 
įgalina jus dalyvauti didelės ver
tės laimėjime, taip ir jūsų man 
atliktas darbas suteikia jums ga
limybę mėginti jieškoti laimės 
mano laukuose, — užbaigė savo 
pasakojimą fermeris.

šis pasakojimas numušė mums 
nuotaiką. Mes nuėjome gulti, gai- 
lėdamiesi, kad paklausėme Sydnė- 
juje kalbų apie brangakmenius ir 
čia atsibastėme. Tačiau sekantį ry
tą vis dėlto išėjome į dykumas jie
škoti laimės. Saulės spindulių kar- 
štumėlis buvo neišpasakytas, nes 
jų nesulaikė nė ploniausias debesė
lis, ir todėl netrukus turėjome grį
žti atgal į farmą atsigauti nuo 
kaitros. Artėjant vakarui ir šiek 
tiek atvėsus orui, mes vėl pasuko
me į dykumas. Staiga prieš mus 
išdygo Sara ir tarė:

— Aš noriu padėti jieškoti bran
gakmenių.

— Kė tėvas dėl to pasakys? — 
paklausėme, nustebinti jos pasi
siūlymo.

— Nieko. Aš jo atsiklausiau, ir 
jis leido.

Ir dabar išėjome į dykumas tri
se. Tačiau jieškojau beveik tik aš 
vienas, nes mano draugas žiūrėjo 
ne tiek į žemę, kiek į Sarą. Visą 
laiką iie abu gyvai šnekėjosi ir juo
kėsi. Vakare sugrįžome į farmą 
be sėkmės. Ir taip mes trise pra- 
vaikščiojome apie savaitę laiko.. 
Mano viltys surasti bent vieną 
brangakmenį dingo, ir aš tariau 
savo draugui:

— Važiuokime atgal į Sydnėjų! 
Man jau įkyrėjo visas šis bergž
džias slampinėjimas ir laiko gaiši
nimas.

— Ne, aš dar noriu čia pasilik
ti, — atsakė mano draugas.

— Ar ilgai?
— Kol surasiu, ko jieškau: gal 

mėnesį, gal du.
— Man atrodo, kad tau rūpi ne 

brangakmenių jieškojimas, bet Sa
ra.

— O ką? Ar ji bloga mergina? 
Sveika, neišlepinta: tikras gamtos 
vaikas. Nesulyginsi su miestiete.

Ir ką aš turėjau dabar daryti, 
jeigu nesutiksi su draugo nusista
tymu dar .pasilikti dykumose? Jo 
sunkvežimis, ir aš nuo jo malonės 
priklausiau.

Nuo šios dienos aš nebėjau jieš
koti safyrų ir laiką leidau, padė
damas farmeriui sunkti vyną iš 
mūsų suskintų vynuogių. Mano 
draugas Raugas vis dar klajojo po 
dykumas su Sara. Vieną vakarą 
jis man užsiminė, kad Sara jį nu
vedusi į tokią vietą, kur žemė 
buvo grioviais išraižyta. Sara jam 
tvirtinusi, kad ten kažkokie brang
akmenių jieškotojai iškasę tris di
delės vertės safyrus. Man parūpo 
irgi į tą vietą nuvykti. Anksti ry
tą, Sarai ir visai farmerio šeimai 
dar tebemiegant, nuvažiavome sun
kvežimiu į minėtą vietą. Aš stebė

giausia juodos spalvos safyrai, — 
atsakiau.

— Tada mūsų kelionė į šias dy
kumas apsimokėjo. Kažin kiek už 
jį gausime?

— Mažiausia kelis tūkstančius 
svarų.

— Jei taip, tai mes staiga tapo
me turtingi, — nudžiugęs kalbėjo 
Antanas, atidžiai apžiūrinėdamas 
safyrą, kurį aš tuo tarpu jau bu
vau atgal atidavęs.

— Ne mes, bet tu turtingas, nes 
tu jį radai, — pataisiau jo žod
žius.

— Aš tik pakėliau jį iš griovio 
dugno, bet jis priklauso mums 
abiems, nes juk abu lygiai kasėme 
griovį.

— Ačiū, — padėkojau.
— Jei vieną radome, tai čia turi

jausi griovių gausumu. Mano drau
gas paaiškino, kad brangakmeniai 
šiose dykumose randami ne vien 
žemės paviršiuje. Išsirinkę dar 
niekeno nekasinėtą vietą, šokomės 
kasti gal kokių dešimties jardų il
gio griovį, žemė buvo labai kieta, 
ir iki vidurdienio teiškasėme tik 
dviejų pėdų gylio griovį, neužtik
dami nė menkiausio akmenėlio. Aš 
darbavausi su kastuvu, pildamas 
iš griovio žemę, o mano draugas 
atkakliai kirto griovio dugną su 
kirstuvu. Nuo mūsų kaktų upėmis 
varvėjo prakaitas. Staiga pastebė
jau, kad mano draugas pasilenkė 
ir iš po savo kirstuvo pakėlė kaž
kokį juodą daiktą.

— Žiūrėk, ar tik ne safyras, 
— tarė jis.

Aš greit atsiradau prie savo 
draugo, kuris dabar man padavė 
juodą blizgantį akmenį, nedidesni 
už kumštį.

— Safyras, Antanai, safyras! 
Prieš išvažiuodamas iš Sydnėjaus 
skaičiau knygose apie safyrus, ir 
šito akmenio išvaizda atitinka vi
sus ten esamus aprašymus, — ne
sitverdamas džiaugsmu kalbėjau.

— Tai kad šis akmuo juodas, o 
safyrų spalva, rodos, mėlyna, — 
suabejojo Antanas.

— Australijoje randami dau

būti jų ir daugiau, — kalbėjo An
tanas, tverdamasis už kirstuvo.

Ir dabar mes šokome su dvigu
ba energija ir nauju užsidegimu 
kasti griovį. Darbavomės, kol su
temo, bet veltui. Sekančią dieną iš
varėme naują griovį beveik lygia
grečiai su pirmuoju, bet jis neat- 
vėrė mums savo brangenybių. Ir 
taip mes vargome dar kelias die
nas, neužtikdami jokio brangakme
nio. Pagaliau, galvodami, kad už
teks mums ir vieno safyro, nutarė
me važiuoti atgal į Sydnėjų.

— Ar tik nebūsite suradę kokio 
brangakmenio, kad taip staiga su
galvojote važiuoti? — tarė mums 
farmeris.

— Ne. Atvažiuosime kitą kartą: 
gal tada pavyks, — sumelavo Rau
gas.

— Atvažiuokit. Aš tada nebe- 
reikalausiu iš jūsų vienos savai
tės darbo, — atsakė farmeris.

Atsisveikinti susirinko visa far
merio šeima apie mūsų sunkveži
mį. Nors mes į šią farmą buvome 
prievarta patekę, bet dabar mus 
apėmė keistas gailestis, kad reikia 
ją palikti.

Nuvažiavę kelis šimtus mylių 
Sydnėjaus link, sustabdėme sunk
vežimį ir nutarėme užkąsti. Aš 
tuojau įšokau į sunkvežimį mais

to, ir nustebusios mano akys iš
vydo Sarą, kuri sėdėjo kamputyje 
susisupsčiusi į vilnones antklodes, 
kad neperkaitintų saUlė.

— Kaip jūs čia atsiradote? — 
Ar tik nesugalvojote pabėgti iš 
savo namų? stebėdamasis paklau
siau.

— Ne. Aš važiuoju į Sydnėjų 
pas savo tetą. — atsakė mergina.

Ir dabar aš šūktelėjau savo drau
gui:

— Antanai, lipk čia: aš dar vie
ną brangakmenį radau.

Išvydęs Sarą, Antanas puolė prie 
jos. Aš gi tuo tarpu pridūriau:

— Turime ją grąžinti į farmą, 
nes tėvas manys, kad pagrobėme 
jo dukterį.

— Ne. Aš esu mašinos savinin
kas ir darau, kaip man patinka. 
Aš ją vežu į Sydnėjų, — atkirto 
mano draugas.

— Tai ar manai ją vesti?
— Kodėl ne? Kai tik parduosiu 

safyrą, pasidalysime pinigais, nu
sipirksiu namus ir vesiu.

Sara tylėjo ir tik šypsojosi, kai 
mes taip apie ją šnekėjome nesup
rantama jai kalba.

Ir taip mes visi trys atvykome 
į Sydnėjų. Sustabdę sunkvežimį 
ties šauniausia juvelyro krautuve, 
liepėme Sarai palaukti, o patys 
įėjome į vidų.

— Norėtume žinoti, kiek šis sa
fyras vertas, — tarė Antanas, pa
duodamas brangakmenį akiniuo
tam juvelyrui. .

žmogus paėmė iš mūsų safyrą 
ir nusinešė į atskirą kambarį iš
tirti. Po kelių minučių jis vėl su
grįžo ir, atiduodamas akmenį, ta
rė:

— Ar jūs norite mane apgauti 
ar neturite supratimo apie brang
akmenius?

— Tai ką, ar netikras safyras? 
— nustebę paklausėme.

— Ne, tik labai panašus į jį, 
ir neturi jokios vertės.

Mes išėjome iš krautuvės nepap
rastai nusiminusiais veidais. Sara 
tuojau tai pastebėjo ir paklausė:

— Kas atsitiko?
— Nieko. — atsakiau.
Tuo tarpu mano draugas pada

vė Sarai juvelyro nepripažintą sa
fyrą ir drebančiu iš susijaudinimo 
balsu tarė:

— Sakyk, Sara, ką tu manai 
apie šį brangakmenį?

i Mergina kiek pavartė jį savo 
rankoje ir nusišypsojusi patvirti
no juvelyro nuomonę. Tai išgirdęs, 
Antanas tėškė akmenį po sunkve
žimio ratais, kad jis net sužaibavo, 
atsimušęs į meksfaltą. Tuo tarpu 
Sara pasirausė po savo rankinuką 
ir netrukus prieš mūsų akis at
gniaužė delną, kuriame gulėjo vi
sokiomis spalvomis žaidžiąs brang
akmenis.

— štai, kur tikras safyras! 
— tarė ji.

Antanas paėmė iš jos delno švy
tintį akmenį apžiūrėti. Nebuvo 
jokios abejonės, kad ji kalbėjo tie
są. *

— Iš kur jį gavote? — paklau
sė Antanas, vartydamas Jį tarp 
pirštų.

— Aš jį atsitiktinai radau prieš 
kelis metus savo tėvo laukuose ir 
niekam iki šiol dar jo nerodžiau.

Paskui ir aš apžiūrėjau safyrą. 
Gražesnio akmenio nesu matęs sa
vo gyvenime. Man buvo gaila, kad 
nesu jo savininkas.

Sara, pasiimdama iš manęs sa
fyrą ir įsidėdama į rankinuką, 
kreipėsi į mano draugą:

— O dabar nuvežkit mane pas 
tetą, štai, adresas.

Aš atsisveikinau su Antanu ir 
Sara ir parvažiavau į savo gatvę 
tramvajumi.

Praėjus kelioms dienoms, apsi
lankė pas mane Antanas Raugas 
ir tarė:

— Ateinantį sekmadieni mano 
vestuvės, ir kviečiu tave būti vy
riausiu pajauniu.

Atšokęs draugo vestuves, aš vėl 
nuėjau dirbti į tą patį stiklinių 
indų fabriką, iš kurio daugiau negu 
prieš mėnesį buvau pasitraukęs. 
Darbo pertraukų metu anas mano 
bendradarbis senukas vis dar man 
kartoja:

— Jei aš būčiau jūsų amžiaus, 
nesiterliočiau fabrike su tais in
dais.

Ir šis jo kartojamas sakinys 
taip giliai įstrigo man į širdį, kad 
aš vėl imu galvoti apie antrą eks
pediciją į safyrų laukus. Jei man 
ten ir nepasiseks rasti brangak
menio, tai gal bent pavyks įsimy
lėti kurią nors farmerio dukterį, 
kuri kraičio turės spinduliuojantį 
safyrą.

būtų labai dėkinga, jei jai pavyk
tų gauti visus leidžiamus laikraš
čius bei leidinius, nes tautinė bib
liografija turi apimti visus lietu
viškus spausdinius laisvajame pa
saulyje. Už dabartinės bibliogra
fijos pilnumą bus dėkingos atei
nančios kartos ir jų bibliografai. 
Bibliografams yra svarbus kiek
vienas leidinys, lietuvių ar sveti
ma kalba lietuvių išleistas, ar 
apie Lietuvą ar lietuvius rašąs. 
Taip pat svarbu turėti visų orga
nizacijų įstatus, platesnes vaidi
nimų ar minėjimų programas, pra- 
nešimus-apyskaitas ir visus orga
nizacijų leidžiamus laikraštėlius.

“Knygų Lentyna” yra prof. Vac
lovo Biržiškos ir bibliografo Ale
ksandro Ružancovo įsteigta 1928 
m. dar Lietuvoje. Dabartinis Li
tuanistikos Instituto pirmininkas 
dr. P. Jonikas yra pasakęs: “Be 
Lietuvių Bibliografijos ir Biblio
grafijos žinių joks rimtas litua
nistinis darbas, o ypačiai tyrinė
jimas, nebūtų įmanomas. Tauta, 
kuri neturi savo bibliografijos,, ne
gali būti laikoma kultūringa tau
ta”.

ALB Krašto Valdyba, pritarda
ma šioms mintims, maloniai prašo 
visas ALB vadovybes, o taip pat 
ir paskirus asmenis, betarpiškai 
ar per Krašto Valdybą pasitar
nauti Lietuvių Bibliografinei Tar
nybai, kaip jos yra prašoma šiame 
pranešime, adresuojant: Lithua
nian Bibliographic Service^, 602 
Harvey Street, Danville, Ill., 
U.S. A. — jv.

[The Crime of Genocide
“Genocide means (the) intent to 

destroy, in whole or in part, a na
tional, ethnical racial or religious 
group..."

A clear understanding should be 
had of the barbarism that is be
ing practiced on millions of men, 
women and children behind the 
Iron Curtain. Lithuanians, Latvi
ans, Estonians, Czechs, Poles, 
Hugarians by the tens of thou
sands have disappeared into So
viet slave-labor camps, not alone 
to put them into conditions that' 
give them a life expectancy of 
one or two years but deliberately * 
intended to wipe out their natio- * 
nal groupings. Thousands of Greek 
children, taken by Communist gue- 
rrillas^ have never been returned 
to their homeland or parents. The 
latest genocidal wave exterminates 
nationals of Jewish faith, or dep
orts them, as the Nazis did, to 
slave labor camps. Tomorrow — ?

The way is certainly clear for 
the civilized world to protest. For 
our own part, the time is long past 
for the United States to support 
the Genocide Convention- Tnree 
years ago a subcommittee of the 
Senate Foreign Relations Commit
tee recommended ratification, but 
nothing positive is being done to 
end the legal quibbling. Mean
while, the forty-first nation — 
Cuba — has ratified the conven
tion, one more small nation obli
quely suggesting that the big Po
wers look to their responsibilities.

And the United Nations has the 
obligation of putting Soviet geno
cide on. its agenda. There is a ter
rible anxiety in the world today 
with the widening waves of geno
cide. A committee should assemble 
the evidence of Soviet genocide, 
hear witnesses, make its recom
mendations to the U.N. to stop 
the atrocities. The enslaved peo
ples and people of the weak na
tions look to the U.N. They should 
not look in vain.

(Editorial, New York Times, 
March 14, 1953.)

France To Receive Car
rier From U. S. In

September
WASHINGTON, USIS. — An 

aircraft carrier, the. U.S.S. Bel- 
leau Wood, will be transferred on 
loan to the French Government 
in early September, a Defense De
partment spokesman said. Autho
rization for the transfer — a bill 
which also allots two submarines 
for Italy and up to 25 ships no lar
ger than destroyers to unspecified 
Far East countries — was signed 
by President Eisenhower. The 
authorization . provides that the 
carrier can remain on loan 
for five years, or six months 
after the termination of hostili
ties in Indo-China.

U. S. PERSONAL INCOME 
RISES

The Department of Commerce 
has announced that U. S. perso
nal income rose $£1,000 million in 
June to a seasonally adjusted an
nual rate of $£286,000 million. This 
is seven per cent higher than in 
the first half of last year. Farm 
income during the first six months 
of this year averaged an annual 
rate of <£17,800 million. — USIS.
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J. Kanteikis.

LIZDEIKA - VILNIAUS PRANAŠAS
Su tautos dvasia labai glaudžiai 

siejasi, daugiau pasakius, prie jos 
išugdymo neįkainojamai daug pri
sideda per kartų kartas pasakoja
mi padavimai, legendos. Tautos 
šventės proga prisimintinas bene 
daugiausiai ir būdingiausiai mūsų 
senovės padavimuose minimas kri
vių krivaitis Lizdeika. Apie jį yra 
daug .visokių padavimų, žymi jų 
dalis surinkta nelietuvių, kurių 
daugis kiek nukrypę nuo Lietuvos 
istorijos faktų ir lietuviškųjų pa
pročių tikrovės. Iš visų padavimų 
apie krivių krivaitį Lizdeiką ga
lima laikyti bene tiksliausiu šį 
bendrini padavimą:

— Vilniuje, kur dabar stovi ka
tedra, buvusi senovės lietuvių ži- 
nyčia. Dabartinė katedros varpinė 
seniau buvusi krivių sakykla, iš 
kurios jie skelbdavę žmonėms die
vų valią, sekdavę saulės ir žvaigž
džių takus. Ten gyvenęs vyriau
sias žinys — krivių krivaitis. Jis 
netekęs jaunos žmonos ir dėl jos 
mirties, labai liūdėjęs. Tačiau savo 
liūdesį nuo žmonių slėpęs. O kad 
jo perdaug negraužtų sleivartas, 
mėgdavęs laiveliu plaukioti Pane
riais. Augšti paneriu kalnai, šla
mančios girios, pievų gėlės ir čiur
leną šlaitų upeliai jį ramindavę. 
Visas jo nusiraminimas ir buvusi 
tik gamta. O labiausiai jis pamė
gęs vienoje paneriu pašlaitėje ne
paprastai augštą ir statų kalną. 
Ten kalnų tarpeklių veržęsis šnio
kšdamas upelis, kuris pripildyda- 
vęs aplinką žavingiausia gamtos 
muzika.

Kartą krivių krivaitis tyliai 
plaukdamas Neries vandenimis 
laiveliu ir besigėrėdamas paneriais, 
išgirdęs maloniai sklindančią dai
ną. Daina plaukusi kartu su šnio
kščiančio upelio garsais, šimtme
čiais išsikerojusiais ąžuolais ir ra

NE ŠOKIAMS — MO
KYKLAI PATALPA

ATSAKYMAS V. ŠLIOGERIUI
Dėl r V. Šliogerio (Mūsų Pasto

gė Nr. 228} pareikštų minčių 
Bankstowno Apylinkės patalpų įsi
gijimo klausimu tenka pasakyti, 
kad Bankstowno Apylinkė ne dėl 
kokių varžybų šį klausimų iškėlė, 
ir ne norėdama pakenkti bendrųjų 
namų statymo reikalui, bet to im
tis jų privertė Bankstowno savait
galio mokyklos tolimesnis egzisten
cijos klausimas.

šių mokyklų lanko 30 mūsų ma
žųjų vaikučių, o patalpos tai mo
kyklai yra gautos iš malonės kitų 
žmonių, kurių nuotaikos kasdien 
keičiasi, dažnai net grasinant pa
talpų atėmimu. Paskutiniame Apy
linkės susirinkime šį klausimų vis
pusiškai apsvarsčius ir turint gal
voje grėsiantį pavojų mūsų vie
ninteliam lietuviškumo židiniui 
Bankstowne, nutarta jieškoti bū
dų, kaip tų pavojų pašalinti ir 
įsigyti savas patalpas, kuriose ga
lėtų be baimės veikti savaitgalio 
mokykla, vykti susirinkimai ir bur
tis mūsų jaunimas. Prie Apylinkės 
Valdybos tam reikalui buvo suda
ryta pagalbinė komisija, kuri kar
tu su Valdyba ištyrusi visas su
lygęs, pripažino savo patalpų bū
tinumų. Tai jau parodo, kad šis 
klausimas nebuvo taip lengvai 
sprendžiamas, kaip šokių vakaro 
suruošimas.

Bendrų namų statybai mes, 
Bankstowno gyventojai, nemano
me pakenkti. Bendrųjų lietuviš
kų namų reikalų mes remiame ir 
tikimės išpirksiu akcijų tikrai ne
mažiau už kitus. Tik, žinoma, pa
geidaujame, kad šis reikalas būtų 
sprendžiamas nedelsiant. Delsi
mas yra didžiausia kliūtis net ir 
“šokių vakaro surengimui”, šį 
klausimą išsprendus greičiau, gal 
iš tikrųjų, anot V. Šliogerio, at
kristų reikalas Bankstownui savų 
patalpų. Jei bendrieji namai atsi
ras tik po 10 metų, nors ir Banks
towne, būsime daug ko nustoję, 
nes jau ir dabar tik po 4 metų kai 
kurie tėvai sunkiai besusikalba lie
tuviškai su savo vaikais. O jei Ban- 
kstownas jau dabar įsigys savus 
namus, tai ir po anų 10 metų at
ves šimtaprocentinius lietuvius į 
bendruosius namus. Teisingi yra 
žodžiai mūsų savaitgalio mokyklos 
vedėjo Bakaičio: “Ne Trocadero, 
ne didžiosios salės išlaikys lietu
viškumų, bet savaitgalio mokykla”.

P. S., Bankstownas.

miai stovinčiom^ liepomis. Ta dai-1 
na krivių krivaitį atgaivinusi ir 
pripildžiusi jo sielą malonios pra
eities — jaunatvė, meilė ir gyve
nimas. Jis vėl panūdęs sugrįžti į 
jaunatvę, sugrįžti į praeities gy
venimą. Lyg pasakoje, jis artėjęs 
prie dievų pasiųstos dainos. Ka
da priplaukęs prie savo mėgia
miausios vietos, pamatęs nuosta
bų ir netikėtą reginį: nedidelėje 
aikštelėje, tankaus krūmo pavė
syje, sraunaus upelio pakrantėje 
sėdėjusi nuostabiai graži mergai
tė. Jos gelsvi gintariniai plaukai 
saulėje švytėję auksu, baltos ba
sos kojos žaidžiusios upelio vande
nyje. Mikliose rausvose rankose 
mirgėję Lietuvos pievų ir girių 
žiedai. Iš jos rankų vijęsis pina
mas vainikas, išpuoštas girinių 
radastų, baltųjų pakalnučių, mėly
nųjų rugiagėlių. Savo malonia dai
na ji tik gražinusi apie ją vin
giuojantį vainiką. Ilgai gėrėjęsis 
krivių krivaitis netikėtu ir gražiu 
reginiu. Jis dar ir toliau norėjęs 
juo gėrėtis, bet nepajėgęs atsispir
ti savo atgimusiai dvasiai. Krivių 
krivaitis prisiartinęs prie skaisčios 
lietuvaitės. Mergaitė išsigandusi 
ir staiga nutraukusi savo pynimą 
kartu su daina. Bet, pažinusi kri
vių krivaitį, nurimusi ir pagarbiai 
jam nusilenkusi. Krivių krivaitis 
ją pasitikęs kaip savo vaiką ir nuo
širdžiai pasveikinęs. Apie ką juo
du kalbėję, niekas nežinojęs ir nie
kas nesužinosiąs. Gal tik Vilnios 
upelis težinąs, kuris ir šiandien
šniokšdamas skubąs į Nerį. Kad 
Vilnia prašnektų, daug girdėto 
sielvarto pasakytų...

Po to susitikimo krivių krivai
tis savo mėgiamą vietą pamilęs 
dar daugiau. Ta gražioji Lietuvos 
dukra įpylusi į krivių krivaičio 
širdį naujos meilės gyvybės. Aš
tuoniolikos metų gražioji našlaitė 
slapta bėgusi į panertus ir lau
kusi atplaukiančio laivelio. Jis — 
krivių krivaitis dar jaunas ir gra
žus, o ji — našlaitė, gyvenanti pas 
savo gerąją tetulę. O kokia graži 
ir meili yra slapta meilė, kas jos 
nežino. Gal tik mirtis galėtų at
sistoti jai skersai kelio... Ji nie
ko daugiau nelaukianti, kaip tik 
jo... Meilė graži ir meili, bet ji 
ir vylinga. Jauna mylinti lietuvai
tė pajutusi, kad už jos slaptą mei
lę teksią brangiai sumokėti. Kas

LAUKIA ATVIRAS KAPAS
Po kruvinų ir tragiškų kovų iš

sikovoję iš Anglijos globos savo 
kraštui nepriklausomybę, Airijos 
patriotai su skaudžiu kartėliu pri
simena Pentonvillės kalėjimą Lon
done, kurio bevardžiame kapiny
ne, pakartųjų žmogžudžių ir išsi
gimėlių nusikaltėlių eilėse, guli jų 
tautos didvyrio Dovido Rogerio 
Casemento palaikai. Savo laiku 
Anglijos kilmingasis, Sir Roger 
David Casement, buvo nuleistas į 
žmogžudžių kapą po to, kai Lon
dono vyriausiojo teisėjo pasmerk
tas mirčiai už išdavimą, jis buvo 
pakartas Pentonvillės kalėjime. 
Tai įvyko prieš 37 metus, rugpjūčio 
3 dieną. Airijos patriotai laiko jį 
savo tautos didvyriu ir vis nenusto
ja vilties, kad Anglijos vyriausybė 
atiduos laisvajai Airijai jos tau
tinę relikviją, kurios ji siekia nuo 
anos tragiškosios rugpjūčio dienos. 
Murlougho įlankoje ant Torr Head 
uolyno airiai jau ir kapą yra pa
ruošę savo laisvės kovotojui.

Rogeris Dovydas Casementas 
buvo gimęs Kingstowno miestelyj, 
Dublino apylinkėse, 1864 m. rug
sėjo 1 d. Jaunystės dienomis su 
geriausiais atžymėjimais baigęs 
mokyklas, jis įstojo į Anglijos ko- 
lonialinę tarnybą ir išvyko į Afri
ką, kur Anglijos karūnos naudai 
atliko didelių pasitarnavimų. Vė
liau jis atstovavo Anglijai kaip 
konsulas ir generalinis konsulas. 
1911 Anglijos karalius apdovanojo 
Rogerį Casementą kilmingojo bri
to titulu ir nuo to laiko jis jau 
buvo Sir Roger David Casement. 
Susilaukęs 49 metų amžiaus, 1913 
m. Casementas atsisakė tolimesnės 
tarnybos britams ir sugrįžo į Ai
riją., Jau nuo seniai puoselėjęs sa
vo širdyj tautinius Airijos jausmus, 
Rogeris Casementas tuoj įsijungė 
į nacionalinį Airijos judėjimą, sie
kiantį kraštui neprikausomybės. 
Kai kilo pirmasis Pasaulinis ka
ras, Casementas ypačiai kurstė ai

dieną burnoje užspausdavusi ašarų 
gurkšnį, kas dieną su baime ėmu
si laukti savo likimo. Bet krivių 
krivaitis nenuskynęs jos pavasa
rio skaistumo ir nenumetęs jos į 
šaltos- Neries prieglobstį. Jis ry
žęsis ją globoti, nors ir jam kartu 
grėsusi mirtis su mergaite. Gal 
taip norėję dievai, gal jo išmintis, 
bet savo meilės praeitį jis surišęs 
su garbinga ateitimi. Kada slap
tai gimė mergaitei sūnus, krivių 
krivaitis pasiryžęs juos išgelbėti. 
Jis sužinojęs, kad Didysis Lietu
vos Kunigaikštis rengiąsis į Pane
rius medžioti. Medžioklės dieną 
krivių krivaitis gražiai aprengęs 
savo sūnų ir įkėlęs į ąžuolą, kur 
buvęs erelio lizdas. Ši vieta buvu
si viena gražiausių vietų, kur ku
nigaikštis mėgdavęs medžioti ir 
po medžioklės pasilsėti.

Pats krivių krivaitis prieš med
žioklę išvaikęs iš artimesnės apy
linkės žvėris, kurie savo triukšmu 
galėję nustelbti vaiko verkimą. 
Medžioklės metu ėmę skambėti 
trimitai ir vaikas, išgirdęs triu
kšmą, pravirkęs. Verkimą išgirdęs 
kunigaikštis. Tuoj įsakęs įlipti į 
medį ir pasižiūrėti, kas ten esąs. 
Tarnai išėmę iš medžio verkiantį 
vaiką. Kada vaikas pamatęs švie
siais šarvais apsirengusį kunigai
kštį, nustojęs verkęs ir žiūrėdamas 
ėmęs šypsotis., Kunigaikštis šio 
radinio buvęs labai nustebintas. 
Pats šio dalyko nesupratęs, pasi
kvietęs krivių krivaitį, kad jis iš
aiškintų. Krivių krivaitis be jokio 
susijaudinimo ėmė burti, pradėjęs 
kalbėtis su dievais, stebėjęs vėjo 
pučiamus šventojo aukuro pelenus, 
o kunigaikštis su bajorais laukęs, 
ką krivių krivaitis kunigaikščiui 
išbursiąs. Pagaliau, krivių krivai
tis iškilmingai paėmęs vaiką ir 
įteikęs Didžiajam Kunigaikščiui:

— Kunigaikšti, dievai teikia tau 
malonių. Tą kūdikį dievai siunčia 
tau. Per jį tu pasieksi didelės gar
bės sau ir visai Lietuvai, o jis tu
rės būti mano vietininkas. Jis tu
rės tarpininkauti; tarp dievų ir 
Lietuvos.

Kunigaikštis šiuo pranašavimu 
buvęs labai patenkintas ir vaiką 
pavedęs išauginti krivių krivai
čiui. Krivių krivaitis šį pasiūly
mą maloniai priėmęs, o jo motiną 
parsikvietęs aukle. Kunigaikštis 
vaiką praminęs Lizdeika, kaip ras-

rius nedalyvauti kartu su anglais 
šiame kare ir laikytis neutralumo. 
Jam kilo mintis, kad šis karas gali 
pasitarnauti jo kraštui atgauti vi
sišką nepriklausomybę. Dar pirmai
siais karo metais Jis išvyko į Jun
gtines Amerikos Valstybes, orga
nizuodamas ten įvairias priemones 
kovai už krašto laisvę. Iš Amerikos 
sugrįžęs norvegų laivu pasiekė 
Vokietiją, kur bandė organizuoti 
sukilėlių dalinius iš airių belais
vių, kuriuos vokiečiai sutiko slap
tai paleisti. Tačiau didesnio airių 
sukilėlių būrio čia jam nepasisekė 
suorganizuoti. Žinodamas, kad per 
Velykas Airijoje organizuojamas 
didelis sukilimas, Rogeris Case
mentas 1916 metų balandžio 12 d. 
skubėjo atgal. Jį pergabeno vienas 
vokiečių povandeninis laivas, se
kamas kito laivo pakrauto ginklais. 
Casementas buvo išlaipintas į 
menką valtelę, kuri prie pat kranto 
apsivertė. Savo jėgomis išplaukęs 
į krantą, Casementas pasislėpė se
nos tvirtovės griuvėsiose išsidžio
vinti drabužių. Tuo tarpu britų 
patruliai užtiko apvirtusią valtį, 
kurioj jie rado ginklų ir geležin
kelio bilietą Berlynas — Wilhelm- 
shafen. Rogeris Casementas buvo 
užkluptas griuvėsiuose ir suimtas. 
Kitą dieną britų patruliai pagavo 
ir aną laivą su vokiečių įgula ir 
ginklų siunta Airijos sukilėliams. 
Suimtasis Rogeris Casementas bu
vo atgabentas į Londoną, kur jis 
buvo pakaltintas už augščiausio 
laipsnio valstybės išdavimą. Vy
riausiojo Anglijos teismo jis buvo 
pasmerktas mirčiai ir 1916 m. 
rugpjūčio 3 d. jis buvo pakartas 
Pentonvillės kolėjimo rajone. Prieš 
įvykdant mirties bausmę iš jo bu
vo to paties teismo sprendimu at
imtas kilmingojo brito titulas.

Airijos tauta ir šiandien tebesie
kia atgauti savo tautos didvyrio 
palaikus, kad iškilmingai galėtų 
juos palaidoti dunksinčio Torr 

tą lizde, o tą vietovę — Verkiais, 
kur buvęs rastas verkiąs vaikas.

Lizdeika išaugęs, tapęs garsiu 
krivių krivaičiu ir išaiškinęs Gedi
minui sapną apie Geležinį Vilką. 
Tik Lizdeikos pranašavimu, kaip 
sako padavimai, atsiradęs Vilnius.

šiandieną toje gražioje ir gar
sioje savo istorijos praeitimi vie
toje stovi didelis dvaras. Spėja
ma, kad Lizdeikos duktė tėvo ra
dimo vietoje pastačiusi dvarą ir, 
ištekėdama už Radvilo, pradėjusi 
garsią lietuvių bajorų giminę. Kai 
su nauja religija iš pietų pusės 
pradėjo brautis lietuviams sveti
ma dvasia, Verkių dvarą perėmė 
pinigingieji atėjūnai. Toliau tą 
dvarą valdė lenkai, valdė rusai, 
vokiečių kancleris Wiltgenšteinas 
ir, pagaliau, jį įsigijo sulenkėjęs 
čekas. Lietuvos baudžiauninkai 
dirbo Verkių dvare ištisus amžius, 
o iš jų darbo vaisių buvo statomi 
garsūs rūmai. Daugiau kaip prieš 
šimtą metų buvo pastatyti nepap
rastai puošnūs rūmai, kurių lan
gai, durys, medžio drožiniai buvo 
atgabenti net iš Italijos ir kitų 
kraštų. Rūmų pagražinimo darbus 
atliko garsūs ano meto Europos 
dailininkai. Brangūs meno darbai 
tebestūkso apleistuose rūmuose po 
Šiai dienai.

Paskutiniojo karo audroms siau
čiant atgavusi Vilnių, Nepriklau
soma Lietuva nebesuskubo ir ne
beturėjo tinkamos progos atkurti 
ir reikiamai apsaugoti apleistą 
Verkių dvarą, kaip lietuvių tautos 
senovės šventovę.

Tikime, kad tąi atliks naujojo 
prisikėlimo Lietuva.

SAVAITGALIO MOKYKLOS 
VADOVĖLIAI

Savaitgalio mokykloms vadovė
lius parūpina Lietuvių Kultūros 
Fondo Australijos Apygardos Val
dyba. šiuo tarpu gaunamos šios 
knygos:

1. Stepo Zobarsko “Aušrelė”
(elementorius).

2. Geručio “Rūtelė” 3 sk.
3. Kun. Dr. J. Starkus, Lietu
vių kalbos gramatika,

4. Pr. Naujokaitis, Lietuvių 
Literatūra,

5. Ig. Malinauskas ir J. Tal- 
mantas, Sintaksė,

6. J. Kaplanas ir L. Dam
brauskas, Sintaksė,

7. A. Benderius, Lietuva (ge
ografijai) .

Mažesniais kiekiais kaikuriuos 
vadovėlius tuojau išsiunčiame. Di
desnį skaičių užsakyti reikia iš an
ksto. Trunka porą mėnesių, kol 
knygos ateina. Rašyti L.K.F. vado
vėlių sandėlio vedėjui: A. Krau
sas, 24 Grandview Ave., Maribyr- 
nong, Vic.,

L.K.F. Australijos Apygardos
Valdyba

ANGLIJOS KARALIUS VILNIUJE
Tai buvo 1390 metų vasarą.
Vytautas, negalėdamas atgauti 

iš Jogailos ir jo brolio Skirgailos 
savo tėvo sosto, ryžosi atkovoti jį 
kardu. Tuo tikslu jis sudarė su
tartį su kryžuočių ordinu, pasikvie
sdamas jį pagalbon.

Ordinas, kad sustiprintų savo 
pajėgumą, sukvietė to meto Euro
pos riterius žygin prieš stabmel
diškus rytus, nes to paties ordino 
Europa vis dar tebebuvo įtikinta 
lietuvius ir žemaičius sabmeldžiais 
tebesant. Ordinui į talką atplaukė 
iš Anglijos lordas Herikas Derby. 
Lankasterio hercogo sūnus, vėliau 
Anglijos karalius Henrikas IV. 
Jis su riterių palyda ir 300 lanki
ninkų (tuo metu moderniausiai 
ginkluotų visoj Europoj) išlipo 
Dancige. Ordinas surengė jam ka
rališką priėmimą.

Didelė kryžuočių ir jų talkinin
kų kariuomenė išžygiavo iš Marie
nburgo pro Tilžę Lietuvos link.

Ties Regaine ji susitiko su lietu
vių ir žemaičių kariuomene, Vytau
to vedama. Atėjūnai stebėjosi neį-

Head kalno papėdėje prie ramio
sios Murlougho įlankos, kur airių 
laisvės kankinys anomis kovų die
nomis praleisdavo toje jo pamėg
toje vietoje ilgas valandas, bes- 
varstydamas savojo krašto lais
vės ir suvienijimo planus.

J.2.

NAUJADARAI
. NESPĖJĘ PATEKTI Į NAUJAUSIĄ “KALBOS VADOVĄ”
(Iš nepritilpusios Adelaidės nu- PIKNIKAS: — Kamėje labai

merio medžiagos, redaguotos V. 
Radzevičiaus.)

BASAS:— Tai ne Žmogus, pra
gėręs savo batus, bet padori susi
siekimo priemonė, vežiojanti tiek 
suplyšusius, tiek basus.

BOSAS:— Nenuorama bernas 
kaime grasindavo muzikantui: 
“Grok, žalty, o jei ne — visus bosus 
tau paleisiu”. Ir grodavo varg
šas muzikantas, kad jo bosų nepa
leistų. Dabar gi mes visi grojame, 
kad bosai mūsų nepaleistų. O bū
davo laikai, kada ir čia bosai gro
davo taip, kaip mes norėdavome. 
Bet tie laikai, vargu, ar besugrįš.

BYČIUS:— Kada nors Salys ai
škins, kad šis naujadaras yra ki
lęs iš bičiulystės sąvokos. Iš tikrų
jų, jis turi tam tikrą priverstinos 
bičiulystės prasmę australiškuose 
pajūriuose. Čia tenka ne tik sau
sakimšai bičiuliautis su dvikoJais, 
bet taip pat ir su keturkojais su
tvėrimais tiek ant smėlio, tiek ir 
vandenyje.

BUKMEIKERIS:-— šį kartą 
tai jau žmogus ir dar toks, kuris 
turtėja pasinaudodamas kito kvai
lystėmis. šis pastarasis bukmeike- 
riu jau nevadinamas.

BUŠAS:— Australiška provin
cija bendra to žodžio prasme. Dau
giau gi suprantama kaip vieta, ku
rioj daugis atliko sutartis arba 
ir dabar, norėdami daugiau pinigų 
užsidirbti ir daugiau “plionkės” 
(irgi naujadaras, žiūrėk žemiau) 
išgerti. Tie, kurie vadinami “žmo
nėmis iš bušų”, vaikšto arba su 
pinigu arba su bonka kišenėje.

DED reiškia tėvą tiems vaikams, 
kurie lietuviškai neišmoko, arba 
baigia tą kalbą pamiršti.

EMPLOIMENTAS:— Kadaise 
tai perdaug jau įkyria buvusi įs
taiga, kuri tik siūlydavo ir siūly
davo darbus. Šiandien ji taip pat 
įkyri. Darbo jieškančiam dabar ji 
siūlo blanką bedarbio pašalpai gau
ti.

HOLIDEI:— Tai diena, kada 
naujieji australai nekeikia Austra
lijos ir sutartinai dainuoja: “Kad 
vis taip būt, kad vis taip būt! Kad 
viena diena dirbama ir ta pati nu
geriama..?’

NIURSE:— Tai ne ta moteriš
ka būtybė, kuri niurzgia, bet ta ku
ri niurzgiančius ramina, kuri nie
kada negali sirgti, nors visą lai
ką praleidžia ligoninėj, kitus pri
žiūrėdama.

PABAS:— Nešvari patalpa su 
loviu viduryje. Prie jo stovi ir ge
ria visokius gėrimus dvikojai, kol 
pavirsta keturkojais.

PARTI:— Turi dvi prasmes. Jei
gu eini į kito surengtą “partį”, rei
škia, yra galimybė, kad teks “pa
arti žemę nosimi”. Jeigu gi pats 
rengi kitiems “partį”, reiškia, kad 
kiti šį kartą už tavo pinigus pra
sigers, o tau pačiam teks “popar- 
tinį” šiukšlyną aparti.

prasta išvaizda lietuvių karių, ap
sivilkusių kailiniais ir dėvinčių ant 
galvų papuošalus su ragais.

— Jūs dar turėsite progos juos 
pažinti, — pasakė kryžuočių komt
ūras Konradas Vallenrodas krai
pančiam galvą grafui Derby. — 
Tiesa, jie atrodo silpnai ginkluoti, 
bet jie labai drąsūs ir patvarūs: 
pakelia karštį ir šaltį, badą ir troš
kulį. Jie žino savo giriose visus 
takus ir selina nelyginant lūšiai. 
Jų klastingumas neįspėjamas. Sa
vo neįžengiamam krašte jie ir ge
rai ginkluotai kariuomenei yra kie
tas priešas. —

OOO
Iš istorijos žinome, kad tada žy

gis Vytautui nepavyko. Jogaila bu
vo spėjęs sutelkti Vilniun lenkų ir 
rusų kariuomenes, o taip pat ir 
gausius vokiečių bei čekų samdi
nių dalinius. Apgulimas užtruko ir, 
nors Vytautui buvo pavykę paim
ti Žemutinę pilį, anksti užėjus šal
čiams, kryžuočiai nusprendė grįsti 
namo, nepaėmus Aukštosios pilies. 
Tų pat metų rudenį lordas Derby 
su savo palyda išplaukė į Angli
ją. Atsisveikinant su Vytautu, ku
nigaikštienė Ona (Vytauto žmo
na) užkabino lordui Derby ant ka
klo auksinę grandinę. — vr.

JEI NORI ĮSIGYTI ĮKYRŲ 
DRAUGĄ — SKOLINK JAM 
KIEKVIENĄ SAVAITĘ MŪSŲ 
PASTOGĘ.

giminingas nauJudąrui
Skiriasi tik tuo, kad visas nusigtK 
rimas ir paarinėjimas vyksta 
ram lauke ir kad už malonumus 
visada tenka pačiam iš savo ki
šenės mokėti.

PLIOMKĖ:— Tautinis austra
lų gėrimas, kurį pamėgo ir naujie
ji australai. Pasakojama, kad plio- 
mkė atidarinėja beprotnamiu du
ris. Girdi, ji ištuština ne tik kiše
nę, bet ir galvą.

TROTINGAS:— Turto pratro- 
tijimas pilna to žodžio prasme. 
Vieni lenktyniauja pasikinkę ar- 
k ius į keistus dviračius, kiti—kas 
greičiau suspės palikti savo pini
gus bukmeikerio kišenėje.

REISIS:— Australas gali net 
i.enustebti, jeigu nemėgsti arbatos 
arba jei geri neatmieštą wisky, 
tačiau jis stversis už galvos suži
nojęs, kad tu nelankai “reisis”, del . 
kurių sustoja fabrikuose darbai, 
dėl kurių vyksta atkakliausi ginčai 
visokiuose parlamentuose ir parla- 
mentukuose. Ir naujieji austrai! 
jau pamažu pradeda įsijungti į tą 
australišką “way of life”.

Escapee Dancers To Ap
pear In London, New 

York
Two Hungarian dancers who es

caped the Iron Curtain in June 
have been signed to a two-year 
contract providing for performan
ces in New York after appearing 
in London in September.

They are Nora Kovacs and Ist
van Rab who were leading ballet 
dancers of the Budapest Opera 
Company.

The dancers fled Hungary af
ter escaping from their “political 
escort” a few minutes before they 
were to appear at the East Berlin 
Opera House. The audience consis
ted of important communist offi
cials. USIS.

RADIO PROGRAMME 
“FOR NEW

AUSTRALIANS”
BROADCAST BY THE AUSTRA

LIAN BROADCASTING 
COMMISSION.

(A) Very Easy Lessons
1 — 26.

“Listen to the Radio and Learn 
English quickly?’

LESSON 13. SATURDAY 26TH 
SEPTEMBER, 1953.
MARY: When will Olga come?
PAUL: Two weeks — no, ten 

days.
JOHN: And where will she 

come?
PAUL: She’ll come,to Port MeL 

bourne.
MARY: Will you go to meet 

her?
PAUL: Oh, yes of-cource. Yes 

I’ll meet her!
MARY: When will the ship come 

into Port Melbourne?
PAUL: The ship will come in 

on Tuesday morning.
JOHN: Then we must go to 

Melbourne on Monday.
PAUL: Oh, no — that is too 

early.
MARY: But the ship will come 

in on Tuesday.
PAUL: No, no Mary — the ship 

won’t come in on Tuesday.
Olga is on the ship and she is 

always late, *
Easy Lessons 27-52.

LESSON NO. 36. SATURDAY 
5TH SEPTEMBER, 1953.
Mary, John and Paul are going 

fishing and Paul practises “do” 
and “don’t”.

JOHN: Paul, put vour overcoat 
on—you’ll want it. It’s cold. Where 
is it?

PAUL: I don’t know. Will you 
look behind the door, John? Is it 
there?

JOHN: Yes, here it is.
PAUL: Thanks. I don’t know 

where my fishing rod is!
JOHN: For heavens sake don’t 

look for that now! I have three 
fishing rods in the car. You can 
have one.

PAUL: That’s lucky. Does Ma
ry like fishing?

JOHN: Yes, but she never cat
ches a fish I

MARY: Oh, yes I do!
LESSON 37 SATURDAY 12TH 
SEPTEMBER, 1953.
Paul helps John to fix his car 

and learns the words “same” and 
“different”.

JOHN: I can’t start the car. 
Come and help, Paul.

PAUL: I want a spanner first.
JOHN: Here!
PAUL: That spanner is too big.

I want a small one.
JOHN: Here you are. Is this 

one the right size?
PAUL: No, this is- the same 

size. Give me a small spanner.
JOHN: I’m sure this one is a 

different size. This spanner is too 
small I

PAUL: That is it! That’s the 
one I want. It’s the right size.

M
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SNIEGUOTIEJI KALNAI VISUS 
PRALENKIA

G u t h e g a . — Apie 20 prie 
Snowy River hidroelektrinių dar
bų dirbančių vyrų, susiorganiza
vusių į seniūno A, Alytos vadovau
jamą ALB Seniūniją, nutarė iš
leisti vieną Mūsų Pastogės numerį. 
Šio numerio redaktorium seniūno 
paskirtas Petras Pilka, kontrakto- 
riaus Selmer’s Eng. darbovietėje 
Guthegoje dirbąs šiuo metu daili
dės darbą. Seniūnijos leidžiama 
Mūsų Pastogės laida pasirodys ru
gsėjo 23 d. Tai tikrai nuostabus 
ir labai daug pasakąs keliolikos 
vyrų ryžtas išleisti sava redakcija 
ir savomis lėšomis vieną mūsų 
bendruomenės laikraščio numerį. 
Ta pačia proga primintina, kad 
vos prieš vienerius metus įsisteigu
si Snieguotųjų Kalnų Seniūnija 
proporcingai pagal savo narių 
skaičių toli pranešė visas kitas 
ir šimtais skaičiuojamas Apylinkes, 
ypačiai užakcentuodama lietuviš
kąją .veiklą ne tuščiais žodžiais, 
bet tikraisiais darbais ir gausio
mis aukomis gyvybiniams lietu
vybės išlaikymo reikalams. — jž.

PADEDA PLANUOTI
Melbournas. — Mūsų 

vienas žymiausių architektų Vyt
autas Žemkalnis dirba Australijos 
Vyriausioje Architektų įstaigoje 
Melbourne, ši įstaiga yra padariu
si planus 5 milžiniškiems pasta
tams tarp Latrobe, Spring ir Ex- 
ibition gatvių. Juose bus įkurdin
tos visos žymiausios valstybinės 
įstaigos. Tame didžiame darbe ne
maža darbo ir sugebėjimų yra įdė
jęs ir mūsų žinomas veikėjas, kul
tūrininkas, architektas Vytautas 
Žemkalnis. Džiugu, kad mūsų tau
tietis prisidėjo prie kalbamos įstai
gos didelio darbo. — a.

NAUJA ŠEIMA
Melbournas. — Prieš 

keletą savaičių vietos lietuviii 
bendruomenė padidėjo dar viena 
lietuviška šeima, kurią sukūrė abu 
nuolatiniai vietos lietuvių tauti
nių šokių šokėjai ir “Aido” choro 
dalyviai: Vytautas Kunčiūnas ir 
Ina Špokevičiūtė. V. Kunčiūnas 
uoliai reprezentuoja lietuvio vardą 
Australijoje nuo I-jo transporto 
laive pasirodymų. Be tautinių šo
kių ir lietuviškos dainos jis dar
bštus ir skautų vyčių eilėse. Jau
noji Kunčiūnų pora apsigyveno 
gražiame Melbourno priemiestyje 
Ivanhoe, savuose mūriniuose na
muose, kuriuos įsigijo bendromis 
pastangomis su jaunosios mamyte 
ir dviem broliukais. Sėkmės jau
najai porai ir toliau reprezentuo
ti lietuvių vardą! — J.P.

Sukūrusius lietuviškos šei
mos židinį, Klubo narį 
VYTAUTĄ KŲNČIŪNĄ ir

Klubo rėmėją !
INĄ ŠPOKEVIČIŪTĘ 

sveikiname ir linkime Jų gy
venime daug laimės.* >

Melbourno . Lietuviu . Bu
riuotojų Klubas.

RYŠIAI SU EUROPOS 
SKAUTAIS

Sydnėjus. — Birželio 
24 d. latvių skautų vyčių vado E. 
Kalums iniciatyva Pananijoje bu
vo sušauktas Europos tautų skau
tų vadovų pasitarimas, dėl pagy
vinimo skautiškojo bendradarbia
vimo tarp čia esančių skautų, Į 
posėdį, be pačių latvių, buvo atvy
kę lietuvių, estų ir čekų - slovakų 
atstovai. Lietuviams šiame posė
dyje atstovavo sktn. Mauragis. Po 
atskirų tautų skautų atstovų pra
nešimų apie savo skautų veiklą, 
pasirodė, kad beveik pas .visus tos 
pačios bėdos. Susirinkusių vado
vų buvo pageidauta,kad. visi Euro
pos tautų skautai laikytųsi vien
ingai, mėgstu tarpusavio ryšius 
stovyklaudami ar iškilaudami, kur
dami bendrus laužus, švęsdami šv
entęs ir t.t. Vadovai nutarė tokius 
posėdžius ateityje kviesti kartą 
per tris mėnesius.

Vyt. šiaurys.
Padėka

P-lei J. LIUTKŪTEI, paaukoju
siai £. 20.9:10 Mūsų Pastogės Mel
bourno Apylinkės numerio išleidi
mui, nuoširdžiai dėkojame.

Melbourno Apylinkes Valdyba.

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

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..

TARPTĄUTINE 
KONFERENCIJA

Melbourn.as. — Rug
pjūčio 16 d. Melbourne įvyko Tar
ptautinė Skaučių konferencija, ku
rioje apsilankė vizituojanti pasau
lio skautes Tarptautinio Skaučių 
Biuro direktorė. Ji pranešė apie 
pasaulio skaučių organizacijos vei
kimą įvairiuose kraštuose. Konfe
renciją sveikino ir Australų Bro
lijos atstovas. Ton konferencijon 
buvo pakviestos ir lietuvaitės skau
tės vadovės. Dalyvavo šios vado
vės: Ir. Laisvėnaitė, D. Giedraity
tė, A. Rubaževičiūtė ir Lazutkaitė. 
Mūsų vadovės turėjo ilgoką pasi
kalbėjimą su direktore, supažindi
no su mūsų tautos ir organizaci
jos būkle, padovanojo lietuvišką 
juostelę direktorei, palinkėdamos 
susitikti laisvoje Lietuvoje. Be 
skaučių vadovių konferencijoje ap
silankė ir PLSS Australijos Rajo
no vadas v.s. A. Krausas, kuris 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su Au
stralų Brolijos Vadijos atstovu 
sktn. G.A. Sheldricku registravi
mosi klausimu. — a.

Gilaus liūdesio valandą, mirus motinai ir uošvei 
Veronikai ŠEFLERIENEI,

p. p. Pužams gilią užuojautą pareiškia
ALB Canberros Apylinkės Valdyba.

*:* Melbourno Lietuviams
RUGSĖJO 8-tosios minėjimas Melbourno lietuvių X 

X bendruomenei įvyks rugsėjo 5 d., šeštadienį. 6 vai. vak. *:* 
X Carmelite Church salėje, Middle Park, šia tvarka:

1. Iškilmingas aktas su menine dalimi; X
2. Pasilinksminimas, šokiai; čia veika Soc. Globos *:* 

X Mot. K-to bufetas.
♦j* Kviečiame visus tautiečius, o ypačiai jaunimą, šioje
X TAUTOS ŠVENTĖJE kuo gausiausiai dalyvauti. X
X ALB MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA. f
•i-.. ....... t

NAUJA SENIŪNIJA.
Sydnėjus. — Rugpjū

čio 23 d. Wentworthvilles St. Co- 
lumbas bažnyčios salėje susirinko 
Wentworthwilleje ir jos apylinkėse 
gyveną tautiečiai įsteigti naują 
ALB Seniūniją. Susirinkus nema
žam skaičiui tautiečių, po trumpų 
diskusijų buvo nutarta laikinai 
steigti Seniūniją, o sekančiais me
tais persiformuoti į Apylinkę. 
(Vietovės priskiriamos tos pačios, 
kurios buvo minėtos “M.P.” Nr. 
228.) Išrinkta Seniūnijos vadovy
bė: M. Apinys — seniūnas, J. Ga
relis ir B. šaparas — pavaduoto
jais ir A. Žvirzdinas — kandidatu. 
Osinas — kontrolierium ir Sodai- 
tis — kontr. kandidatu. Susirin
kimą aplankęs ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas J. Vaičaitis pasa
kė kalbą.

Susirinkimui > pirmininkavo J. 
Gardis ir sekretoriavo B. šapa
ras.

Seniūnijos adresas: Mr. M. Api
nys, 17 Hampden Rd., Wentworth- 
wille, N.S.W. , — V —

$

MOTERIŠKU RUBU SIUVĖJA
pagal užsakymus siuva paltus, kostiumus, sukneles 

ir bliuzes.
LUCIJA LEIST S

35 Gowe St., Nth. Fitzroy, Victoria
Melbourne.

Dėmesio !
' Lietuviai, norintieji pasisiūdinti VYRIŠKUS arba 

MOTERIŠKUS KOSTIUMUS, prašomi kreiptis į
J. ALEKNAVIČIAUS SIUVYKLA

Darbas atliekamas pagal paskutines -mados pagei
davimus.

Adresas: J. Aleknavičius, 28 Block Place, Little 
Collins Street, Melbourne.

Phone: Cent. 4530 Melbourne.

SEKMADIENIO MOKYKLOS 
BIBLIOTEKA

Hob artas. — Iš Hobar- 
te gyvenančių 25 mokyklinio am
žiaus vaikų sekmadienio mokyklą 
lanko 15. Mokyklą išlaiko vietos 
Apylinkės Valdybos iždas. Pasta
ruoju metu Apylinkės Valdyba nu
tarė aprūpinti mokyklą biblioteka 
ir pradžiai jau nupirko nemaža 
knygų. Vietos lietuviai, ypač vai
kų tėvai, tikimasi, parodys didesnį 
susidomėjimą tos mokyklos gerbū
viu. Graži pradžia, gal būt, pas
katins ją praplėsti taip, kad kiek
vienas lietuvis galėtų rasti joje 
pageidaujamų lietuviškų knygų. 
Apylinkės Valdyba vis dar tebevar
gsta bejieškodama mokyklai moky
tojo. Nejaugi vietos šviesuoliai ne
norėtų pakeisti savo nusistatymą?

Sekmadienio mokykla, pradėju
si savo veiklą nuo šių metų kovo 
mėnesio, Apylinkės iždui jau kaš
tavo per £15. Turint galvoje ne
gausų Hobarto lietuvių skaičių — 
ši suma nėra maža. — ak.

Religiniai Dalykai
(Kun. P. Butkaus informacija)
CAMPERDOWNE rugsėjo 6 d. 

pamaldos už tėvynę St. Benedict’s 
bažnyčioje Broadway If, vai. 45 
min. Niekur kitur tą sekmadie
nį lietuviškų pamaldų nebus. Iš 
vakaro, šeštadienį, nuo 5 iki 6 vai. 
bus klausoma išpažinčių Camper- 
downe.

Rugsėjo 20 d. per lietuviškas 
pamaldas 11,45 vai. įvyks lietuvių 
vaikučių pirmoji Komunija. Kvie
čiami dalyvauti tėvai ir visi ti
kintieji.

CABRAMATTOJE rugsėjo 13 
d. lietuvių kolonijai pamaldos Mt. 
Pritchard bažnyčioje 8 vai. 30 min.

BANKSTOWNE rugsėjo 20 d. 
lietuviškos pamaldos St. Brendan’s 
bažnyčioje 8 vai.

WENTWORTHVILLEJE rugsė
jo 27 d. lietuviškos pamaldos St. 
Columba’s bažnyčioje 9 vai. 45 min.

SYDNĖJUS
Pabaltijo varžybos

Siekiant glaudesnio pabaltiečių 
sportinio bendradarbiavimo, rugp
jūčio pradžioje buvo susirinkę lie
tuvių, latvių ir estų sporto klubų 
vadovai. Pirmiausia sutarta pra
vesti kiekvienais metais Sydnėjuje 
gyvenančių pabaltiečių stalo te
niso komandines varžybas, šįmet, 
latviams ir estams neturint mote
rų komandų, bus rengiamos vięn 
tik vyrų žaidynės.

Rugsėjo 5 d. 4 vai. p.p. Estų 
Namuose, 141 Campbell Street, 
įvyks pirmosios varžybos. Žais: 
Estai — Lietuviai, Estai — Lat
viai ir Lietuviai — Latviai, žai
dynės truks iki 7 vai. vale. Pirmo
sioms rungtynėms pasibaigus bus 
oficialus atidarymas ir varžybas 
laimėjusiai komandai pereinamo
sios taurės įvedimas. Po oficialio
sios dalies bus šokiai.

Rugsėjo 6 d. 4 vai. p.p. žaidynės 
vyks toliau.

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas kviečia lietuviškąją vi
suomenę gausiai dalyvauti šiose 
varžybose, kur ji turės progos pa
matyti augštą žaidimo lygį. Ypa
tingai tenka iškelti estų žaidėjo 
Klesman pasisekimus. Jis yra Aus
tralijos jaunių meisteris ir šiuo 
metu Australijos vyrų tarpe uži
mąs 3-čiąją vietą. Tai yra vienas 
geriausių Australijos stalo tenisi
ninkų, kurio žaidimą stebėti bus 
įdomu ir stalo tenisą nežaidžian- 
čiam žiūrovui.

A.L.

ADELAIDE.
Tauras — O. B. I.

Rugpjūčio 6 d., paskatinta laimė
jimo prieš Vytį, Tauro krepšinio 
komanda žaidė su stipria O.B.I. 
australų komanda, kurioje šiuo me
tu žaidžia ir buvęs Vyčio žaidėjas 
Ignatavičius. Tauro žaidėjai su
žaidė neblogai, nors jo gynėjai ir 
nepajėgė tinkamai dengti Ignata
vičių, kuris vienas sumetė 32 krep
šinius. Dėl teisėjų šališkumo tau
tiečiai buvo beapleidžią aikštę, ta
čiau vėl buvo susitarta ir rungty
nės tęsėtos. Geriausias Tauro žai
dėjas Merūnas po penkių baudų 
turėjo apleisti aikštę. Rungtynės 
kad ir pralaimėtos, bet mūsų vy
rams jos buvo naudingos.

.Vytis — S. A. Railways, 10:1.
Rugpjūčio 8 d. Vyčio futbolo ko

manda, pradžioje kad ir nesėk
mingai, laimėjo rungtynes su di
dele persvara. Kito ir Peranto dė
ka pirmasis kėlinys buvo baigtas 
5:1 rezultatu. Antras kėlinys mū
siškiams buvo žymiai lengvesnis. 
Kitas per šias rungtynes įmušė 6 
įvarčius, tuo būdu iš viso įmušda
mas jau 60-tąjį įvartį; Perantas 
įkirto 3 ir Armonas 1 įvartį, šalia 
šių žaidėjų gerai sužaidė ir Mar- 
tusevičius, tuo tarpu kai Langevi-

1/3 Pfenigio Vokietijos 
Lietuviams Ligoniams ir 

Seneliams
“Iš 8000 Vokietijoj likusių lie 

tuvių 40'00 reikalingi pastovios 
pašalpos. Jų tarpe 2000 vaikų 
iki 16 m. amžiaus, 530 džiovi
ninkų, 400 sergančių chroniško
mis, ligomis, 220 invalidų, 205 
našlės su mažais vaikais, 245 
gausios šeimos, kurių tėvas ar 
motina ligoniai, ir 610 senelių. 
BALFo jiems teikiama parama 
proporcingai skaičiuojant vie
nam asmeniui tėra 5 pfenigiai 
į dieną”. (Tėv L. Andriekus, 
“Aidai7’).

Jeigu 500 Melbourne gyvenan
čių šeimų per metus vienkartine 
rinkliava jų labui skirtų po £1, 
tai vienos dienos 5 pfenigių para
ma padidėtų 1/3 pfenigio! Argi 
mes atsakysime 1/3 pfenigio se
neliui, našlei, mažamečiui ar ligos 
palaužtam broliįui, vargstančiam 
vokiečių žemėje!? Mūsų sodybas 
kaime ir mūsų butus mieste aplan
kęs pavargėlis didesnę dalį gau
davo ...

Melbourno lietuvi! Nešk širdies 
ir žmoniškumo duoklę! Tau ją ab 
likti padeda Soc. Globos Moterų 
Draugija šiais keliais:

1. Kiekvieną sekmadienį biblio
tekos salėje D-jos narės priiminė
ja pinigus, rūbus ir avalynę;

2. įgaliojamos narės ir paskiri 
asmenys . organizuoti surinkimo

| punktus šiuose' rajonuose: 

čius su Sabaliausku sėkmės netu
rėjo.

Rungtynės su Kiniečiais
Rugsėjo 7 d. vakarą Norwood 

stadione Kinijos rinktinė žais su 
Pietų Australijos futbolo koman
dos rinktine, kurioj žais ir Kitas, 
vienintelis lietuvis. Kitas jau žaidė 
Pietų Australijos rinktinėje prieš 
Victorią.

Vytis — McDonalds, 72:30
Rugpjūčio 6 d. Vyčio krepšinio 

komanda parodė augštos klasės 
žaidimą, lengvai nugalėdama savo; 
varžovą. Kovingiausiai per šias 
rungtynes pasirodė Kitas su Pyra- 
gium. Taip pat ir Gurskis su Ur 
nevičium. Krepšinius įmetė; • ’tie
kis 29, Urnevičius 16, Pyragius su 
Jaciunsku po 8, Petkūnas 6 ir Ki
tas 5.

Tauras — A. L. S., 38 — 71
Rugpjūčio 13 d. Tauras susi

tiko su stipriausia lygos latvių 
komanda, pirmąsias 5 minutes žai
sdamas su persvara; vėliau padė
tis pasikeitė. Protarpiais Tauras 
parodė gerą žaidimą. Reikėtų ki
taip tvarkyti Tauro žaidėjų pakai
tas. Krepšinius įmetė: Merūnas 
13, Giruckas 12, Karia 8, Visockis 
4 ir Alkevičius 1.

Vytis — Venta, 36 — 39
Tą pačią dieną ir Vytis pralai

mėjo prieš jauną ir kylančią latvių 
krepšinio komandą. Pradžia buvo 
gera; vėliau mūsiškiai nebepajė
gia išvengti stipraus latvių den
gimo ir neturi laimės mėtyti. Ne
pasisekė mūsiškiams nė bandymai 
išlyginti per antrąjį kėlinį. Krep
šinius įmetė: Gurskis 12, Urnevi
čius 10, Kitas 7, Jaciunskis 6 ir 
Petkūnas 1. Geriausiai sužaidė Ur
nevičius su Kitu.

Artėjant Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybėms, Vyčio kre
pšininkai turėtų pradėti treniruo
tes, nes į Adelaidės lietuvių rink
tinę, tur būt, įeis keli žaidėjai ir 
iš Tauro ar net australų klubuose 
žaidžiantieji: Talanskas ir Ignata
vičius.

Thebarton — Vytis, 1 — 8
Rugpjūčio 15 d. sužaistos pas

kutinės žiemos sezono futbolo run
gtynės. Teko žaisti lietaus apsem
toje aikštėje, o be to ir oras buvo 
labai nepalankus. Rungtynės leng
vai buvo laimėtos, Kitui įmušus 
6 įvarčius ir Sabaliauskui su Pe- 
rantu po 1.

Užbaigus žiemos sezoną Vytis 
liko II divizijos meisteriu. Kitas 
per 18 rungtynių įmušė 66 įvar
čius, pasiekdamas Pietų Australi
joje šiame sezone rekordą. Iš 18 
rungtynių Vytis laimėjo 16, pra
laimėjo 1, lygiomis — 1, įvarčių 
įmušė 108, pral. įvarčių 20, taškų 
surinko 33. Vytis per šį sezoną pa
siekė geriausią įvarčių santykį. 
Antrą vietą užėmė Cumberland, 
trečią — Polonia.

Edas.

CLAYTON — Antanaitis, Ba
cevičiūtė, 87 Madeline Rd.; OAK- 
LEIGH ir BENTLEIGH — Kun- 
caitienė, 13 Salem Avė., Sth. Oak- 
leigh; ROSANNA — Naujokaitie- 
nė, 32 Jones Cres.; MARIBYRN- 
ONG, SUNSHINE ir MOONEE 
PONDS — Bulakienė, Meiliūnienė, 
24 Grandview Ave., Maribyrnong; 
COBURG ir MERLINSTONE — 
Karazijienė, Bitaitė, 26 Irene Ave., 
Coburg; FOOTSCRAY — Reime- 
rienė, Statkuvienė, 61 Creswick 
Street; BRUNSWICK — fftaku- 
lienė, 20 Albion Street, E. Bruns
wick; ESENDON ir KEILOR — 
Gudelienė, 53 Hammilton Street, 
E. Keilor; COLLINGWOOD, CLI
FTON HILL ir ABBOTSFORD — 
Baltrūnienė, 295 Hoddle Street, 
Collingwood; E. MELBOURNE — 
Remeikienė, Juškienė, 87 Albert 
Street; PRAHRAN — Barkienė, 
Dudėnienė, 9 Earl Street, Wind
sor; (ST. KILDA, ASCOT VALE, 
KENSINGTON, PRĘSTON įgalio
tiniai bus skelbiami vėliau)

įgaliotiniai,-ės taip pat žada sa
vo kaimynus aplankyti namuose. 
Tik su įgaliojimais ir antspauduo
tais aukų lapais bus mūsų atsto
vai.

Vajus baigiamas rugsėjo 27 d.
ALB Melbourno Apylinkės V-bos 

įgaliotas SOC. GLOBOS MOT. 
KOMITETAS.

HOPE FOR 
LITHUANIA

While this may be a day of sor
row for more than 1,000,000 Ame
ricans of Lithuanian extraction, 
as well as other millions in the 
homeland and in exile in Siberia 
and elsewhere, the thirty-fifth an
niversary of the declaration of 
Lithuania’s independence is Also 
a day of hope, for it may mean 
that liberation is nearer, if it is 
not actually at hand.

The reason for the improved 
outlook today is President Eisen
hower’s repudiation of all agree
ments and actions that resulted 
in the enslavement of countries 
by Communist Russia. Lithuania, 
Latvia and Estonia were among 
the first to meet this cruel fate. 
Lithuania was incorporated into 
the Soviet Union via a “mutual as
sistance” pact and a “plebiscite.”

The United States never reco
gnized this obvious fraud, for the 
Lithuanians acted, if that might 
be termed action, with a gun at 
the back of their head. There was 
no free choice. Moscow merely 
went through the formalities, but 
it may just as well have dispen
sed with them, for the reaction 
of the world was the same — one 
of resentment and nausea.

While there may be no specific 
step immediately to free Lithua
nia, it is included in the liberation 
program of the United States. No 
one can say with any degree of 
certainty at this stage how our 
goal will be reached due to the 
many angles of the crusade the 
nation’s new leader has launched.

But we are aS certain as of 
tomorrow’s dawn that Lithuania 
will eventually throw off the sha
ckles and that out of the ruins will 
rise a motherland where men can 
breathe the air of freedom and 
enjoy its blessings.

(Times Leader (Wilkes-Barre, 
Pa.), February 16, 1953.)

U.S. Columnist Doubts 
Soviets Can Hold

Satellites
U.S. Columnist Stewart Alsop 

doubts the Soviets can keep half of 
Europe imprisoned forever.

Alsop, in a dispatch from Lon
don wich appeared in August 14 
issue of the New York Herald 
Tribune, based his observation on 
talks with East German workers 
who participated in the June 17 
revolt.

Alsop talked to a “dozen or so” 
of the refugees in a West Berlin 
garden. They were all young mėn.y, 
in the twenties or early thirties.^/;

Here’s what they told Alsop:
1. Rioting East Germans ope

ned the prisons and took over all 
public buildings in many towns 
throughout communist-controlled 
East Germany. Without Soviet 
tanks and troops the communist 
East German regime would have 
been overthrown.

2. The so-called “People’s Poli
ce” threw away their guns during 
the riots. Many of them joined the 
uprising.

3. The people personally dislike 
the communist regime. The riots 
were really street demonstrations 
in many instances because for a 
fleeting moment the people “real
ly thought they Were free.”

Alsop said of the refugees:
“These men are obviously tel

ling the simple truth, however in
credible the truth may be. They 
and others like them without arms, 
without prior organization, led a 
genuine revolution which within 
a few hours crumbled the puppet 
police state into nothing.”

The columnist also writes of the 
fear he encountered in the Soviet 
sector. He said all of communist 
East Germany feels like a huge 
prison. Enroute to Frankfurt, his 
train stopped momentarily in the 
Soviet zone. He waved to an old 
German. The old German started 
to wave back, then stopped. Alsop 
indicates the German feared conV 
munist punishment for being Jj 
friendly to a foreigner. — USIS. W

Italian Evaluates Soviet
Russia’s Plans

A. Rossi, a former member of 
the Italian and French Communist 
Parties, says the Kremlin plans 
to conquer Europe by infiltration 
and subversion instead of war.

Mr. Rossi, now of the Univer
sity of Paris, said Russia has no 
Interest in paying a heavy price 
by running a senous risk of war 
to control Western Europe.

He said the communists realize 
that any armed move toward the 
West world make conflict almost 
certain.

Mr. Rossi spoke at a seminar 
sponsored by the Johns Hopkins 
University School of Advanced 
International Studies at Washing- 
ton. — USIS.
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