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VOKIETIJA PRADĖJO NAUJĄ 
VALSTYBINĮ GYVENIMĄ

BERLYNAS. A.A.P.—Skambant 
Mozarto serenados garsams, rugsėjo 
7 d. Bonnoje buvo atidarytas Fede
ralinės Vokietijos bundesratas, fede
ralinis parlamentas. Bundesrato 
prezidentu išrinktas krikšč. demo
kratu. žymiausios partijos, vadas K. 
Arnold’as. Bundesratą sudaro II 
Vokietijos valstijų atstovai. Ta pa
čią dieną su Beethoveno muzika bu
vo, atidarytas Fed. Vokietijos par
lamentas — Žemieji Rūmai, kurio 
pirmininku išrinktas taip pat krikšč. 
demokratų partijos atstovas dr. E. 
Koehler’is. Abiejų parlamentų ati
darymu Vokietija pradėjo naują 
valstybinį gyvenimą. (Ketvirtojo 
Reicho pradžia labai romantiška — 
su Mozarto ir Beethoveno muzika. 
Įdomu, kokia muziką naujoji Vokie
tija užsuks savo kaimynams ir kokios 
serenados palydės Ketvirtąjį Reichą 
sekąnjSion kapituliacijom Red.)

SUIMTI ŽYMŪS VENGRŲ 
KOMUNISTAI.

LONDONAS. A.A.P.—Vengrijos 
vyriausybė suėmė Budapešte ir paša
lino iš komunistų partijos vyr. ka
riuomenės inspektorių gen. Amys’ą. 
“Nepszava” laikraščio vyr. redak
torių Horvath’ą, ir parlamento narį 
Justus’ą. Jie pakaltinti už šnipinė
jimą “svetimų imperialistinių val
stybių” naudai ir perduoti teismui. 
Manoma, kad jie bus teisiami kartu 
su bnv. užs, reik, ministeriu Rajk’u. 
kuris už tokį pat šnipinėjimą buvo 
suimtas birželio mėnesį.

STIPRINAMA KOVA PRIEŠ 
SUKILĖLIUS.

SINGAPŪRAS.. A.A.P. — Mala
juose šiuo .metu siaučia apie .">.000 
sukilėlių -banditų. Jie slapstosi džiun
glėse, kur maistu, pinigais ir infor
macijomis juos aprūpina tūkstančiai 
čiabuvių. Britų ginkluotų pajėgų 
Tol. Rytuose vadas generolas Ilar- 
ding’as pranešė, kad kovai su šiais 
banditais bus užaliarnniotos visos 
įmanomos karinės ir policinės pajė
gos Malajuose.

Benino-Achesono pasitarimai
KINI JOS-AZIJOS ĮVYKIAI VERČIA JAV KEISTI STRATEGIJA. — 
JAV IR ANGLIJA APTARS POLITINIUS KLAUSIMUS NUO HONG 
KONGO LIGI SUOMIJOS. — VĘL IŠKELIAMAS MANUS SALOS 

KLAUSIMAS.
VAŠINGTONAS. T.S.H. — Iš 

Vašingtono pranešama apie praside
dančius Britų ir JAV nžs. reikalų 
ministeriu Bevin’o ir Acheson’o pa
sitarimus Pietryčių Azijos padėties 
klausimais. Komunistų veržimosi į 
Pietryčių Aziją politika verčia Bri
tus ir JAV organizuoti gynymosi 
planą.. Iš gerai painformuotų sluog- 
snių patiriama, kad Bevin’o-Aehe- 
son'o pasitarimuose bus aptariama 
politika “nuo Hong Kongo ligi Suo
mijos”, tačiau vyriausias pasitarimų 
punktas bus Azijos apsaugos klausi
mas. Kaip praneša “New York 
Times”, abi vyriausybes planuoja 
Pacifiko Paktą, apimantį nekomuni
stines Tol. Rytų ir Pacifiko valsty
bes.. Komunistų pergalė Kinijoje ir 
jų veiksmingumas Pietryčių Azijoje 
verčia JAV radikaliai keisti savo 
strateginius planus. Ryšium su stra
teginiais pakitimais iškyla vėl Manus 
s41os klausimas. Australijai sutikus 
perleisti šią strateginę salą tolimes
niam JAV naudojimui, amerikie

NEPATIKIMA SENSACIJA KREMLIUJE 
SOVIETŲ RUSIJA NORINTI GRĮŽTI Į SENĄJĮ SAVO KIAUTĄ. — 
STALINAS ĮTIKINĘS POLITBIURĄ ATSISAKYTI SOVIETINIO 
IMPERIALIZMO.—KREMLIAUS SUSIPAINIOJIMAS BALKANUOSE. 
—VIEŠOSIOS MORALES SMUKIMAS SOVIETUOSE. — MOLOTO
VAS ESĄS NUSTUMTAS Į ŠALĮ—STALINAS NORI SUSITARTI 

SU VAKARAIS.
LONDONAS. T.S.H.—-Per. šešta

dienio laidoje Britų “Observer”, 
vienas atsargiausių ir geriausiai in
formuotų užsienio politiniais klausi
mais pasaulio laikraščių, atspaude 
savo Vienos korespondento sensa- 
singą pranešimą, liečiantį pagrindines 
linijos pakitimą Maskvos politikoje.

Vienos pranešime, kuris pasiųstas 
• ‘Observer’iui” j Londoną, teigiama, 
kad Stalinas įsitikinęs, kad jo impe
rialistiniai planai negalį pasisekti 
šaltuoju ir blefo karu. ir. kad Sovietų 
Rusija negalinti kelti naujo karo.

Vienos pranešimas teigia, kad 
patikimi sluogsniai tvirtiną,
jog Kremlius, pačiam Stalinui 
atkakliai reikalaujant, atlikęs 
likiminį sprendimą, kuris atžy
mėsiąs Europos pokario istori
joje naują epochą. Esą, Krem
lius ruošiasi atsisakyti savo pla
ną kolonizuoti Centrinę bei Rytą 
Europą išskyrus tačiau Rumu
niją. Esą imtasi kruopščiu 
pastangą konsoliduoti Rusijos 
pozicijas už pirmykščių sienų. 
Pranešime teigiama, kad visas 

paskutinių kelių menesių politinis 
triukšmas ii' šėlimas esąs laikomas 
tik ariergardinhi mūšiu. Tai liečia 
net paskutinįjį nervų karą prieš mar
šalą Tito ir nepriklausomus Jugo
slavijos komunistus. Girdi, Stalinas 
niekumet nesiimsiąs ginklo priver
sti maršalą Tito paklusti Maskvos 
politikai. Maskva tikisi dabar nu
versti Tito vidaus perversmu, kad 
galėtų naudoti Jugoslaviją pridėtiniu 
derybų punktu, siekiant išgauti iš 
Vakarų geresnių sąlygų. Tačiau, 
kaip Vienos pranešime teigiama. 
Maskva nesanti įsitikinusi, kad tai 
pasiseks.

Vienos, pranešime pateikiamos trys 
! priežastys, kurios iššaukusios drama

čiai joje sukurtų stiprią karinių pa
jėgų bazę Azijos ir Australijos ap
saugos interesams Pacifiko sferoje. 
Manus saloje pastarojo karo metu 
JAV tokią bazę jau buvo įrengusi, 
tačiau po karo Australija nebesutiko 
palikti to,s salos JAV žinioje ir esa
mus saloje įtvirtinimus pradėjo iš
montuoti.

PAGALBA KINIJAI BEPRAS
MINGA.

VAŠINGTONAS. D.M. — Svar
stant JAV senate pagalbos Kinijai 
klausimą, Senato Užsienio Santykių 
Komiteto pirmininkas Tomas Conal- 
]y pranešė, kad Čiangkaišekas pasi
savino 138 milijonus dolerių iš gau
tos JAV pagalbos. “Aš džiaugiuos, 
kad č'iangkaišekas yra pašalintas ir 
sumuštas, džiaugiuos, kad jo režimas 
yra nuverstas” — pabrėžė Conally. 
Pasak jo, tolimesne pagalba Nac. 
Kinijai esąs beprasmis dalykas. 

tišką Stalino politikos pakitimą.—
I. Įsitikinimas, kad didžiulis 

Molotovo planas eiti senuoju Ru
sijos imperializmo keliu negalįs 
būti įgyvendintas šaltuoju karu 
bei apgaule, o tik sukelsiąs nau
ją karą, kurio nualinta Rusija 
negalėsianti pakelti;

II. Įsitikinimas, kad Kremlius 
buvęs jo žinovą suklaidintas dėl 
Balkanų tautu laikysenos, lygiai 
taip, kaip Hitleris buvęs suklai
dintas puldamas Rusiją, ir

III. Žemas viešosios morales 
lygis Sovietą Rusijoje.
Esą suprantama, kad .tokio prane

šimo nesą galima galutinai tvirtinti, 
tačiau jis esąs tvirtai paremiamas 
nepriklausomų privatinių praneši
mų. pasiekiančių Vieną iš satelitinių 
sostinių, kur žinios apie drastiškus 
Kremliaus politikos pakitimus sukrė
tusios vietos komunistų partijas iš 
pagrindų.

Kaip Vienos pranešėjas teigia, 
Stalinas laimėjęs prieš Polit- 

biurą savo iškeltą idėją grįžti 
prie prieškarinės Rusijos politi
kos. Molotovas, kuris daugiau- 
'šiai buvęs atsakingas už dideles 
klaidas užsienio politikos klausi
muose. esąs nustumtas ' į šalį. 
Tolimesnis Molotovo likimas esąs , 
miglotas.
Toliau pranešime teigiama, kad 

darnus ir tikras Savičių pasitrauki
mas iš Balkanų galįs priklausyti nuo 
Sovietą Rusijos galimybių susitarti 
su Vakarais. Stalinas esąs visiškai 
pasiruošęs paklusti ir prisitaikyti 
prie Jaltos konferencijoje nustatytą 
principą bei susitarimą ir pradėti 
pasitarimus su Vakarais iš naujo.

(Ši žinia skaitytojų priimtina su 
dideliu atsargumu ir abejingumu. 
Gyvenimo praktika parodė, kad 
Kremlius, besiruošdamas kuriam nors 
didesniam politiniam šuoliui, Įman
triu būdu sugeba nžliuliudti ramy
bei! panūdusius Vakarus politinės 
lopšinės daina. Red.)

ANGLIJOS TREČDALIUI REIKIA 
EMIGRUOTI.

VAŠINGTONAS. A.A^P.—JAV 
Gyventojų Pranešimo Biuras teigia, 
kad Anglija yra antroji po Japoni
jos pasaulyje valstybė gyventojų 
pertekliaus atžvilgiu; 15 milijonų 
gyventojų ji turi per daug. Biuras 
tvirtina, kad Anglija neišspręs savo 
ekonominių problemų, kol vienas 
trečdalis jos gyventojų nepersikels į 
dominijas. Tasai trečdalis turįs emi
gruoti į Australiją. Kanadą ir kitas 
Britų Imperijos vietoves.

AMERIKIEČIAI VOKIEČIŲ 
BARUOSE.

BERLYNAS. A.A.P. — Siekiant 
glaudesnio socialinio bendravimo su 
vokiečiais, amerikiečių kariams jų 
sektoriuje Berlyne leista lankytis vo
kiečiu baruose ir restoranuose.

VOKIEČIŲ ORO POLICIJA.
BERLYNAS. A.A.P. — Sovietu 

liaudies policija paliepė visiems vo
kiečių policininkams, kurie anksčiau 
tarnavo aviacijoje, registruotis besi- 
kuriančion vokiečių oro poliei.įon.

PASITEISINIMŲ CHAOSAS
Per. savaitę kone visa be išimties 

australų spauda skelbė, sensacingu 
būdu apie ateivių vaikų mirties fak
tus stovyklose. Ryšium su tuo liūd
nu reiškiniu spauda iškėlė iš įvairių 
šaltinių surinktus faktus apie besi
reiškiančias stovyklų negeroves ir 
blogą medicininę priežiūrą. Visų 
laikraščių pabrėžtas faktas, kad 15 
ateivių vaikų mirę nuo išbadėjimo 
padarinių. Beieškant kaltininkų su
stota ties pagrindiniu klausimu: kas 
kaltas ■— IRO ar australų emigra
cinės jstaigos. Pastarųjų atstovai 
tvirtino ii- spaudai skelbė, kad šim
tai ateivių vaikų atvyksta su suža
lotu nuo bado organizmu, kuris čia, 
stovyklose, gelbstimas australų me
dicinos tarnybos su didžiausiu kruop
štumu ir atsidėjimu. Tuo tarpu IRO 
išleido Romoje ir Ženevoje oficialius 
komunikatus, kuriuose teigiama, kad 
IRO įstaigoms primetami kaltinimai 
esą išgalvoti ir neleistinu būdu pa
grįsti; girdi, per. stovyklose visi 
išeiviai esą gerai maitinami ir visais 
atžvilgiais gerai prižiūrimi, gi taip 
pat gerai jie esą traktuojami ir ke
liones metu laivuose. Tokiu tad bū
du susidarė dideli abiejų pusių 
oficialių asmenų tvirtinimų priešta
ravimai.

Tuo tarpu kai oficialios įstaigos 
lenktyniauja su savo pranešimais, 
norėdamos pasiteisinti prieš viešąją 
vietos ir pasaulio opiniją, tikroji pa
dėtis mums, ateiviams, yra aiški, nes 
visi esame išgyvenę abiejų pusių 
globą. Mes manome, kad žmonišku
mo idėja įpareigoja abi puses — IRO 
ir australų emigracines įstaigas radi
kaliu būdu ištirti esamas sąlygas ir 
atlikti šiuo klausimu būtinų korek
tūrų.

VAIKŲ MIRTIS IŠJUDINO 
IRO.

ŽENEVA. B.U.P.—IRO tiria 12 
vaikų mirtį Australijoje ir sustiprina 
savo kontrolę dėl sąlygų, kuriomis 
vaikai keliauja į Australiją. Gene
ralinis IRO direktorius pranešė, kad 
nauju IRO potvarkiu laivų savinin
kams yra įsakyta aprūpinti išeivius 
papildomu maistu ir kreipti ypatin
gą dėmesį į vaikų aprūpinimą pienu 
bei kitu maistu. Be to, laivų paly
dovams paliepta prižiūrėti, kad išei
viai nepirktų vaisių ir kitų maisto 
dalykų iš valtininkų Port Salde bei 
Adene.

NORI ATKASTI SALAMONO 
LAIKŲ MIESTĄ.

KAIRAS. D.M. — Amerikos arc
heologas W. I’hillipį’as organizuoja 
ekspediciją į šiaurinę Arabijos dalį, 
kur apie 150 mylių nuo Adeno jis 
tikisi pagal surinktus mokslinius 
duomenis surasti auksu ir kultūrinė
mis vertybėmis turtingą karaliaus 
Salamono laikų miestą, palaidotą dy
kumų smėlynuose. Tai yra romėnų 
istoriko Plimo aprašytas Timnos 
miestas. Phillips’as mano, kad anpje 
gilioje senovėje Timnos miestas buvo 
tolaikinio pasaulio civilizacijos cen
tru.

MILIJONAS NAUJŲ JAPONŲ.
TOKIO. A.A.P.—Kaip praneša 

Japonijos gerbūvio ministerija, per 
paskutinius vienerius metus Japoni
jos gyventojų prieauglis pasiekė 
942658 nauji! japonų. Per. metų 
spalių 10 d. Japonijos gyventojų 
skaičius buvo konstatuotas siekiąs 
80.341.947 žmones.
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JURGIS DAUBA.

TREMTIS ASIMILIACIJOS ŠEŠĖLYJE AUSTRALIJOS ŽINIOS

Pastarojo karo metu buvo atsira
dę, ypač Europoje, daug asmenų, 
kurie ar savo valia, ar tai verčiami 
paliko savo gimtines, nuolatines gy
venamas vietas. Tokių asmenų, ka
rui pasibaigus, žymi dalis repatrija
vo, o dalis — apie vieną milijoną — 
likosi, sudarydama problemą, kuriai 
spręsti buvo pašaukta tarptautinė 
organizacija >— UNRA, vėliau IRO. 
Ši organizacija sudarė sąlygas žmo
nėms “su nenustatyta pilietybe” ar 
“be pilietybės” emigruoti į įvairius 
kraštus. Šio žmonių persikeldinimo 
priežastys nebuvo ūkinės ar "sociali
nės, bet politinio ar moralinio pobūd
žio sumetimai. Tuo pastaroji emi
gracija skiriasi nuo ankstesniųjų 
išvykimų j kitus kraštus “laimės 
ieškoti.”

“Benamių” noras išvengti gyve
nimo nekenčiamoje, svetimųjų pri
mestoje socialinėje santvarkoje, taip 
pat netikrumas dėl ateities, siekimas 
susįrasti vietos, kur “garbes nepra
radęs žmogus turėtų laisvę”, buvo 
palankus kai kurių valstybių planams 
lengvai įgyti joms trūkstamos darbo 
jėgos ii- ieškomos biologinės medžia
gos savo kraštui stiprinti. Reikia 
pastebėti, kad “benamių” faktinė 
ir teisinė padėtis yra visai kitokia, 
nei tų, kurie turi savos valstybės 
globojančią ranką bei šiokius tokius 
materialinius išteklius, lengvinančius 
įsikurdinimą naujame krašte. Atei
viai, atsiradę svetur, buriasi drau
gėn, organizuojasi, daboja vienas ki
to interesus, vienas antram gelbsti. 
Juos visus jungia iš tėvynės atsine
štas kraujo ryšys ir jie reiškiasi, 
kaip tos pačios tautos nariai, kad ir 
susidurdami su žymiais sunkumais.

Suprantama, kad kraštas. įsileidęs 
ateivius, nori juos galimai greičiau 
suliedinti su savo gyventojais, įdieg
ti jiems to krašto kalbą, Įskiepyti 
naujus papročius, mintijimą — pa
daryti juos tokiais, kad jie niekuo 
neišsiskirtų iš kitų gyventoji] tarpo, 
žodžiu, nori juos asimiliuoti.

Yra pastebėta, kad asimiliacija 
turi savo dėsnius, kurie nekinta. 
Pirmoji ateivių karta naujame kra

A. Vilainis.
V v

Žmogus, kuris' amžinai 
3 keliavo

Ten kyla dūmų debesėliai. Daug 
kartų j ją keliauta. Eidavau 
rudenį, žiemą, keliaudavau pavasarį. 
Praleisdavau ten ir trumpą vasaros 
naktį. Eidavau ten vienas, eidavau 
su draugu Valium, keliaudavom visu 
būriu dainuodami. Vinksnodavo ar
monika klevo gontuose, sukdavosi 
pora už poros. Kildavo dulkių de
besys, skambėdavo daina. Širdis 
džiaugdavos ir liūsdavo. Tada aš 
palikdavau klykiančią armoniką ir 
klysdavau į laukus. Brisdavau ra
sotas laukrj ežias, eidavau pievomis. 
Viršum galvos šviesdavo pilnatis 
mėnulis. Ant smilgų ir žalių lapų 
karstėsi, žėrėjo auksiniai šv. Jono va
balėliai. Balose kukū varlės ir paru
gėje šūkavo griežlė. Ji, rodos, su
prasdavo mano sielos jausmus. Gar
siai šaukdavo man “Grįžk, Grįžk!” 
. . . Ir grįždavau ten, kur verkia 
armonika, kur sukasi pora už poros 
ir manęs laukia mėlynos, mylinčios 
akys . . .

Kaimo kryžkelėje susitinku Valių. 
Jis klausia mane, ar aš jau pasiruo
šęs kelionei. Mes sutarėm keliauti 
kartu. Tai sena, sena mudviejų sva
jonė. Sakė buvęs pas ją, atsisvei
kinęs ir pažadėjęs rašyti laiškus. 
Kelionė mus traukia ir vylioja. No
rime pamatyti miestus, senas pilis. 
Galvojam, už metų kitų dar toliau 
keliauti. Tada plauksime dideliais 
laivais plačiomis jūromis. Pamaty
sime svetimus kraštus ir žmones. 
Ilsėsimės paimu] pavėsyje ir klausy
simės rojaus paukščių dainų. Pas
viečius nukeliausime,, tačiau pasku
tinis uostas visada bus tas pats, iš 
kurio mes išplaukėme.

Kudlius iš raisto išbaidė laukines 
antis. Jos praskrido viršum mūsų 
galvų. Jaučiau jų sparnų sukeltą 
švilpiantį ošimą. Skundžiausi Va
liui, kad neturiu tėvo šautuvo. Tada

būtų susidėjęs skardus šūvis ir tik
rai laukinė antis būtų nukritusi po 
kojų. Po valandėlės Kudlius jau 
skalijo miške. Jis atvijo mums į lau
kus kiškį. Vos tik pamatė mūsų 
akys, jis pradingo už kalvos tarp 
medžių. Girdime, kaip aukštų med
žių viršūnėse ūbauja tetervinai. Jų 
balsas kimus, monotoniškas. Jie, ro
dos, šaukia : ‘ ‘ Parduosiu kailinius ir 
batus, pirksiu pačią ir ratus.”

Grįžtame jau pusryčių metu. 
Prie tvarto stovi pakinkyti bėriai. 
Jie prunkščia ir daužo žemę. Teta 
krauna į vežimą užkandį ir sako, kad 
tai laimę jie mums lemia. Klevų 
viršūnėje gandralizdyje kalena gan
dras. Gal ir jis, barškindamas savo 
raudonu snapu, laimina mus iškeliau
jančius.

Pagaliau mūsų vežimas pasijudina. 
Žaliojo kiemo vejoje liekasi giliai 
įrėžtos ratų vėžės. Teta, sesuo moja 
skarelėmis. Mes sukame pro kry
žių, sodą. Dardame laukų keliu į 
vieškelį. Paskui seka Kudlius. Aš 
jam grąsinu ir šaukiu: “Kudliau, 
grįžk! Mūsų keliai šiandien ski
riasi. Aš daugiau nešaudysiu lauki
nių ančių ir tu neskalysi miške. 
Grįžk, Kudliau, ir saugok tuos na
mus ...”

(B.d.)

MINISTĖRIS CALWELLTS 
KALTINA IRO.

CANBERRA. T.S.M.H. — Emi
gracijos ministėris p. CalwellTs At
stovų Rūmuose atliko pranešimą, 
ryšium su masinio pobūdžio vaikų 
mirties įvykiais Bonegilloje. Jis 
pareiškė gilų savo apgailestavimą ir 
pranešė, kad atsakomybe dėl .vaiki/ 
mirties turi būti priskiriama IRO 
organizacijai. Pasak jo, Australi
jos įstaigos dėl šių įvykių nėra kal
tos, nes jos ateivių vaikų atžvilgiu 
imasi kuo didžiausios ir kuo geriau
sios globos. Dar pranešė, kad jis 
nekartą yra kreipęsis į IRO organi
zaciją, siekdamas Europos išeivių 
gerovės.

šte, paprastai, lieką svetimu kūnu. 
Tokie ateiviai, dar savoje tėvynėje 
būdami, niekados nesitikėjo atsirasti 
svetimoj šaly, jie nepajėgia tobulai 
išmokti kalbos, neprisiima papročių. 
Ir jeigu jų gimtąjame krašte būtų 
pašalintos kliūtys, privertosios juos 
iš ten laikinai pasitraukti, tai jie 
grįžtų savo tėvynėn, nes ne medžia
giniai pirmumai, esą svetur, pavertė 
juos benamiais. Antroji išeivių kar
ta jau daugiau pasiduoda aplinkos 
įtakai, jai daromai per mokyklą, 
bažnyčią, tačiau nesiduoda pilnai 
asimiliuojama, nes tėvai, namai pri
mena kilmę. Tik trečioji karta yra, 
galima sakyti, pribrendusi asimilia
cijai, nes ryšiai su praeitimi, su ki
limo kraštu būva apsilpę ir išnykę. 
Pastebėta taip pat, kad kai kurios 
tautinės grupės nėra greitai asimi
liuojamos, ypač jei jos turi gyvą 
bendruomeninį bei organizacinį gyve
nimą.

Tie asimiliacijos nuostatai., be abe
jo, yra labai gerai žinomi ir kraštui, 
priėmusiam ateivius. Aišku, kad 
toks kraštas, nenorėdamas atstumti 
būsimų savo tautos narių, turi skai
tytis su ateivių tautinėmis aspiraci
jomis, jų siekiniais išlaikyti savo 
charakterį, turėti savo bažnytinę pa
rapiją, mokyklą ir kita. Maža to, 
toks kraštas turi ne tik toleruoti 
ateivių atsineštą gyvenimo būdą, bet, 
iš antros pusės, turi rodyti savo pa
lankumą jiems, įgyti jų pasitikėjimą, 
jei, žinoma, jis nori juos laimėti savo 
ateičiai.

Ateiviai nepritampa prie, vietos 
gyventojų, jie kuria savo bendruo
menini gyvenimą su skirtingais, daž
niausia. platesniais interesais. Ir 
juo jie greičiau pajėgia tai padaryti, 
apimdami visas tautinio reiškimosi 
sritis, juo jie yra tvirtesni savo kū
rimosi .pradžioje, juo jie yra ver
tingesni ir net “įdomesni” juos 
priėmusiam kraštui. Juk ne be rei
kalo. kiekvienam imponuoja “žmo
gus su pozityviu charakteriu”, juo 
labiau organizuota tautinė bendruo
menė.

v
Marsalas Tito

Pasibaigus Berlyno blokadai, šiuo 
metu Kremlius, palaikydamas nervų 
karo įtempimą Europoje, visu svoriu 
užgulė Belgradą ir jo valdovą mar
šalą Juozą Broz-Tito. Buvęs pa
klusnusis Kremliaus tarnas ir moki
nys, įvedęs Jugoslavijoje pagal Krem
liaus instrukcijas komunistinį reži
mą, kažkodėl pakliuvo į didelę savo 
mokytojo nemalonę ir Kremliaus 
valdovų apšaukiamas komunizmo 
išdaviku, vakariečių parsidavėliu ir 
t.t. Tikrąją Maskvos-Bclgrado nesu
tikimo priežastį sunku šiuo metu 
įžvelgti ir tai išryškės ateityje. To
dėl šioje vietoje tik susipažinsime su 
sakyto konflikto kaltininku, su šiuo 
Balkanų sfinsku — Tito.-

Tito tikrasis vardas yra Juozas 
Brozovič, kurį jis vėliau sutrumpino 
į Broz. Jis gimė 1893 m. mažame 
Kroatijos miestelyje Zagorije, netoli 
Zagrebo. Jo tėvas' buvo kroatas, o 
motina — slovėnė. Vos sulaukęs 10 
metų, mažasis Juozukas buvo savo 
neturtingo tėvo kalvio pristatytas 
prie kūjo ir priekalo, kuriuos, kaip 
matome, jis vėliau pasirinko savo 
politinės veiklos simboliu. Sulaukęs 
21 metų amžiaus, jaunasis Broz pra
deda domėtis politika ir, susipažinęs 
su tuometiniais socialistais, vėliau 
užsikrečia revoliucinėmis idėjomis, 
kurios tuo metu dar labai mažai rei
škėsi. Prasidėjus 1914 metų karui, 
Broz tarnauja Austro-Vengrijos ka
riuomenėje, bet po metų dezertyruoja 
pas rusus. 1917 metais, susiorgani
zavus Raudonosios Armijos viene
tams, įstojo pas raudonuosius ir kovė
si su baltagvardiečiais Kaukaze. Si
bire ir Suomijoje. Pasibaigus pilie
tiniam rusų karui, Broz įstojo'] tuo 
metu suorganizuotą pirmąją kompar
tijos mokyklą. Baigęs mokyklą, 
1923 m. grįžta į savo kraštą ir pagal 
Maskvos instrukcijas organizuoja ko
munistinę veiklą ir jai vadovauja. 
1929 m. už nelegalią politinę veiklą 
Belgrado policijos sulaikomas ir tei
smo nuteisiamas penkeriais metais 
kalėjimo. Atlikęs bausmę, nenuora
ma Broz vėl veikia slaptai ir, slėp
damasis nuo policijos, pabėga į .už
sienį.

Suliepsnojus Ispanijos pilietiniam 
karui, jis įstojo į tarptautinę bri
gadą. 1938 m. vėl grįžta į savo tėvynę 
ir, okupavus vokiečiams Jugoslaviją, 
organizuoja partizanus, pavadinda
mas juos tautine Jugoslavijos Armi
ja. Nacių okupacijos metu, kartu 
su gen. Miehailovičium, Bosnijos 
Hercogovinos kalnuose su narsiais 
savo partizanais sudaro daug rūpe
sčio vokiečių kariuomenei. Pasibai
gus karui, Maršalas Juozas Broz- 
Tito tampa Jugoslavijos kariuome
nes vyr. vadu ir iš Kremliaus malo
nes — absoliučiu krašto valdovu.

Br.K.

LIETUVIŲ SPORTAS PASAULIO 
KONTINENTUOSE.

Atrodo, kad krepšinis yra vienin
telė sporto šaka, per kurią lietuviai 
visame pasaulyje iškelia savo sugebė
jimus ir kartu Lietuvos vardą. Taip, 
Švedijoje gyvenantieji baltiečiai, su
darę krepšinio rinktinę, išvyko ne
perseniausiai į Prancūziją gastro
lėms. kur septynias rungtynes lai
mėjo ir tik dvejas pralaimėjo. Vie
nas rungtynes pralaimėjo prieš 
prancūzų Esperant-MuĮhouse ko
mandą, kur geriausiu žaidėju išry
škėjo ir daugiausia taškų pelnė lie
tuvis Grybauskas, jau apie metus 
laiko žaidžiąs ir treniruojąs pran
cūzų Esperanto-MulhauSen koman
dą. Antras rungtynes Švedijos bal
tiečiai pralaimėjo prancūzų koman
dai, kurioje centru žaidė mūsų tau
tietis Varkala, sukraudamas daugiau
siai taškų. Švedijos baltiečių koman
doje vienas geriausių pasireiškė lie
tuvis Jonas Kučinskas.

— Kanadoje susispietę į vieną 
vietą mūsų senieji krepšinio šulai: 
Maciejns, Bagdonas. Paransevičius. 
Supronas ir kt. negailestingai laužo 
kanadiečių pasipriešinimą ir plačiai 
išgarsino lietuvių krepšininkų vardą.

— Ir Veneeųelpje šiomis dienomis 
savo laimėjimais nustebino vietos 
krepšininkus lietuviai, kurie tikisi 
laimėti Est.adoš Carobobos meisterio 
varda.—L.B.

NELEIDŽIA KRITIKUOTI 
KOMUNIZMO.

Atstovų Rūmuose Canberroje libe
ralų atstovas Beale pranešė, kad 
Kontrolinė Radijo Taryba uždraudė 
radijo pranešimus nukreiptus prieš 
komunizmą. Emigracijos ministėris 
pareiškė savo atsakyme, kad jis, pa
reikalaus Paštų Valdytoją pateikti 
pranešimą, nušviečiantį tokio drau
dimo priežastis.

KOMUNISTAI ARDO EMIGR* 
PLANĄ.

Sydnėjaus “The Sun” per. sa
vaitę atspaude išsami] specialų 
straipsnį, kuriame iškūlė faktą kad 
sunkiosios pramonės ir kitos unijos, 
vadovaujamos komunistų, gniuždo 
Australijos emigracijos planą, neįsi- 
leisdamos į savo įmones ateivių dar
bininkų. Straipsnyje pareiškiamas 
ateiviams didelis palankumas. Pa
brėžiama, kad ateiviai, kaip laisvės 
mylėtojai bėgo ne tik nuo fašizmo bet 
ir nuo Stalino geležinės uždangos. 
Dėl tos priežasties komunistų jie 
nesą mėgiami ir į jų kontroliuojamas 
darbovietes neįsileidžiami. Toliau 
pabrėžiama, "kad ateivius įvertinusios 
ir tinkamai priėmnsios pramonės, 
šakos kiekvienu atveju reiškia didelį 
jais pasitenkinimą. Straipsnyje ap
gailestaujama, kad iš 8.000 ateivių, 
šiuo metu dirbančių N.S.W. valsti
joje. tik saujelė jų tėra įsileista sun
kiojoj! pramonei!. Po poros dienų 
“The Sun” dar kartą paliečia šią 
problemą savo vedamajame, kuriame 
Australijos vyriausybė raginama 
imtis konkrečių priemonių ir pasi
priešinti organizuotam komunistų 
bandymai ardyti emigracijos planą.
GYDYTOJAI TIK SANITARAIS.

Vyr, sveikatos direktorius Canber
roje pranešė, kad Europos gydyto
jai. dirbą emigracijos stovyklose kaip 
sanitarai, nėra registruojami medici
nos praktikai Australijoje ir negali 
būti registruojami. Kai kuriais 
atvejais jie. kaip medicinos sanita
rai, esą pakviečiami atlikti gydytojo 
darbą.

IŠEIVIŲ VARGAS BAGNOLI 
STOVYKLOJE.

Specialus “The Sun” atstovas 
Bathurste paskelbė pranešimą, kuria- - 
me teigiama, kad Europos išeiviai, 
per. sav. atplaukę Marine Jumper 
laivu. Bagnoli stovykloje buvo labai 
blogai maitinami. 'Jie buvę priver
sti pardavinėti savo daiktus, kad 
galėtų nusipirkti papildomo maisto.

Iš AMERIKOS SPAUDOS 
PUSLAPIŲ

Dienraštis “DRAUGAS” Chiea- 
goje informuoja, kad buvęs Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. St, Raštikis, 
prieš menesį atvykęs į Ameriką per 
NCWC, gavo darbą Hartwell Avia
tion Co.. Los Angeles.' Darbą susi
rasti generolui padėjo BALF-o pir
mininkas kun. Dr. Juozas B. Kon
čius. St. Raštikis džiaugiasi, būdamas 
laisvėje ir galėdamas užsidirbti sau 
pragyvenimą.

“THE CLEVELAND PRESS” 
rugpjūčio men. Nr. atspausdino 
straipsni ir įdėjo atvykusio iš Aus
trijos į CIevelandą gen. VI. Nagiatis 
nuotraukas. Straipsnyje aprašoma 
generolo veikla Lietuvoje.

“CLEVELAND PLAIN DEAL
ER” įdėjo atvykusio iš Vokietijos į 
USA Čiurlionio ansamblio dirigento 
A. Mikulskio su žmona nuotraukas 
ir atspaude straipsnį, kuriame apra
šoma Čiurlionies ansamblio veikla 
Vokietijoje.

Gauta žinių, kad atvykus iš Vokie
tijos likusiems ansamblio nariams, 
A. Mikulskis žada, pritraukęs vietos 
pajėgesnius dainininkus, atgaivinti 
Čiurlionies ansamblį Clevelande.

“THE MICHIGAN CATHOLIC” 
įdėjo atvykusio į USA buv. operos 
solisto A. Katkaus nuotrauką su 
prierašu, kad neseniai į Detroitą 
atvykęs buv. operos solistas žada ver
stis laikrodininko amatu. Laikrod
žių taisymas .-buvo A. Katkaus mė
giamas užsiėmimas laisvalaikiui pra
leisti. o Amerikoje jam bus naudinga 
specialybė.

Br.K.
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MR. CALWELL’S REPRESENTATIONS ON 
MIGRANTS’ CONDITIONS

TO EXAMINE THOROUGHLY

CANBERRA.—-The Minister for 
Immigration, Mr. A. A. Calwell, is 
deeply concerned at the deaths of 
migrant children in Australia, and 
has made the ‘ ‘ strongest possible ’ ’ 
representations to the International 
Refugee Organisation. Mr. Calwell 
said this in a statement to the House 
of Representatives.

He said migrant children received 
the best possible care when they 
reached Australia.

Mr. Calwell said the I.R.O. was 
responsible for the care and welfare 
of all European migrants from the 
time of their admission to a Dis
placed Persons’ camp in Europe un
til their arrival at an Australian port.

The Commonwealth had no direct 
control over canditions on any mig
rant ships. That was a matter for 
the navigation authorities in the 
country in which the ships were 
registered and for the charterers— 
in this case I.R.O.

All that Australia could do was 
to request, that certain standards be 
set and adhered to.

This had been done in the strong
est possible terms, not only about 
the ships, but also about the eamps 
in which migrants lived before em
barkation.

Mr. Calwell said earlier this year 
he was disturbed by reports of con
ditions at I.R.O. embarkation centres 
in Naples. On March 30 he cabled 
Major-General Galleghan, head of 
the Australian Military Mission to 
Berlin, asking for a report.

Major-General Galleghan replied 
that I.R.O. had sent an Australian 
member of its staff to investigate 
conditions at Camp Capua.

This officer- had reported that, the 
deaths of the children had not been 
directly due to local conditions, al
though a lack of amenities and the 
fact that they were placed in an 
unheated camp had contributed to 
the trouble.

Major-General Galleghan added 
that I.R.O. was rapidly improving 
conditions in all the Naples staging 
camps.'

Mr. Calwell said on July 11 he 
addressed further strong represen
tations to I.R.O. through Major- 
General Galleghan.

He asked for special care and 
treatment, both at embarkation 
centres and on shipboard, of young

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground.
7. By SAULIUS.

The Russian fire was .slightly 
weaker as eight were no longer- fir
ing. They still outnumbered us, two 
to one, but our guns apparently were 
better—and this was no small eon- 
solation to us.

Mindaugas and I had already re
leased our positions to Šarūnas, 
while Feliksas and Krūmas had just 
left their trench and were crawling 
toward the bridge.

The Russians on our right began 
to retreat, but Šarūnas kept them 
under his steady fire from their 
flank. To our despair, newly arrived 
Russian reinforcements concentrated 
on Feliksas and Krūmas. Feliksas 
rase from the ground to dash across 
the bridge. Russian fire hit his 
knapsack which contained an anti
tank grenade. There was a terrific 
explosion. Clouds of snow and dust 
rose skyward, and our poor comrade 
uttered not a sound as he swept 
towards Eternity. The compressed 
air blew the gun opt of Krūmas’ 
hands. He was just several meters 
distant from Feliksas. Krūmas 
recovered his gun in a flash, took 
one look at the blood-spattered spot 
where his friend had been, shud
dered at the pieces of his comrade’s 
body and leaped across the bridge 
in several long strides.

The Russians were already in the 
trench where a few minutes before 
Feliksas and Krūmas were covering 
our crossing. They were thus able 
to fire some well-aimed shots from 
our rear. To the right, the Russians 

children, particularly those showing 
preliminary signs of malnutrition.

As a result, I.R.O. had made im
provements.

Also, as a result of these repre
sentations, Matron Constance Fall, 
principal matron for New South 
Wales during the latter stages of 
the war, and matron of the King 
George V Hospital, Sydney, had left 
Europe for Australia on the I.R.O. 
ship Nelly, due to reach Australia 
in' mid-September.

In preliminary reports submitted 
by Matron1 Fall on conditions before 
embarkation, she indicated that cater
ing at camps in Europe was satisfac
tory, with the exception of one camp.

The director- of that camp was, as 
a result of Matron Fall’s report, 
replaced in August.

Mr. Calwell said it was therefore 
clear that there was no justification 
for suggestions that Australia might 
have contributed 'to the death of 
young children by neglecting to en
sure that shipboard conditions were 
up to a reasonable standard.

“Once the migrant children are 
admitted to a Commonwealth recep
tion centre,” he continued, “those 
who show signs of malnutrition be
come the special care of doctors, 
nurses, and nutritionists, who pre
scribe the best, possible foods in 
medically-desirable quantities. ”

All hospitals in Australia were 
short of staff, but the 200-bed hospi
tal which served immigrants at 
Bonegilla reception centre was as 
well staffed as any in the capital 
cities or elsewhere.

Mr. Calwell tabled a copy of his 
statement and a report by the medi
cal officer in charge of Bonegilla 
Camp, Dr. G. Maurice Davis.

He also tabled a copy of a letter 
from Major-General C. E. M. Lloyd, 
chief officer in Australia for I.R.O.

Mr. Calwell said the letter absolv
ed the Australian Government from 
any responsibility for the death 
from malnutrition of the unfortunate 
children he had dealt with.

Mr. Calwell also tabled a copy of 
a cable stating that I.R.O. had de
cided, if Australia consented, that 
the summer crossings of the Red 
Sea would be postponed for 60 days.

Mr. Calwell’s motion that his state
ment be printed was agreed to with
out debate.

were either dead or in flight. We 
four had good positions and could 
properly meet the Russians attempt
ing to cross the bridge—or even at
tempt an attack and destroy them. 
Our rear, however, was not safe, and 
we had. to retreat from the bridge.

The Russians evidently understood 
bur position and rushed the bridge 
after us. We could hear truck 
motors in the forest and occasional 
shots—more Russians, were coming! 
We dashed to take cover over the 
hillqek and, protecting our flank 
by a sharp roadbank, lay down to 
wait for the Ivans. Peering back
ward, we reloaded our1 emptied eart
ridge-bands. Suddenly we saw the 
gun muzzles of the Russians sticking 
in front of us. Their muzzles faced 
us but the Ivans had not yet observ
ed our position over the top of the 
hillock. We allowed them to ap
proach and then fired. We fired 
long bursts, trying to eliminate as 
many as possible and to compel the 
others to retreat. When their first 
soldiers fell, an order was heard in 
Russian to retreat. But the Rus
sians kept up a blind fire in our 
direction.

As Krūmas rose to shift to a more 
convenient position, a Russian ex
plosive bullet struck )iim in the right 
leg, just above the knee. The bullet 
tore his flesh and broke his bone. 
He said simplv, “Krūmas is wound
ed!”

Mindaugas and I ran toward Krū-

The Press reported the death of 
twelve babies—children of European 
migrants from Bonegilla Reception 
Centre. Seven of those children 
have died in August, and two in 
September (until 3rd September). 
That is a hard blow to their parents 
and a loss for this country, which is 
eagerly looking for the measures to 
increase its population.

The reporter of “The Sydney 
Morning Herald” had seen babies 
in the camp hospital. Some of them 
were even more emaciated than the 
starving Chinese children in Singa
pore’s slums (S.M.H., Sept. 5, 1949). 
“The deaths have definitely not 
been due to local conditions, but to 
conditions before they got here,” 
said the Medical Superintendent. 
Such are reports.

It is comprehensible that the 
authorities began to investigate this 
case in order to find out the causes 
which have led to such disastrous 
results. As it is reported, the autho
rities want to find (1) whether the 
babies were suffering from malnu
trition when they were accepted for 
immigration in Europe, and (2) 
whether their condition of health 
was aggravated by conditions on the 
ships. It is likely that the investi
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Atliekami visu rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
juros ir k.

mas to attempt to move him to a 
safer position. It was dusk and 
getting dark quickly. The trees 
offered some shelter.

Krūmas could not help moaning. 
The white snow reddened around 
him. We could not dress his wound 
as the enemy began to surround the 
hillock: we had to retreat. The 
bleeding sapped the strength of 
Krūmas and all hope for his survival 
vanished. Sensing this, Krūmas asked 
all of us to approach him. He hug
ged and kissed each one and bade 
us his last farewell. He asked us 
to take care of his mother, to console 
her and help her. He wished us 
luck and success in taking revenge 
against the bolsheviks.

He unhitched a hand grenade 
from his belt. Unashamedly, the 
tears coursed down our cheeks. We 
eould not speak at all. Death was 
about to claim our loyal friend and 
companion. Russian machine guns 
were firing in our direction. We 
slowly crawled in retreat, with a 
last painful look at our disabled 
comrade. We saw him pull out the 
grenade’s plug, insert a capsule aud 

gation will be held on the lines of 
these two alternatives.

It is to be expected that all cir
cumstances which had caused the 
death of the babies will be examined, 
not only the conditions of their 
health in Europe and or during their 
voyage here, but those, too, under 
which they had lived in the recep
tion centre.

It is an open secret that the atten
tion paid to the health of children 
in the reception centres is not of the 
necessary standard. Many children 
in these camps are compelled to suf
fer from various infectous children’s 
diseases, and even from scarlet fever. 
The methods of the medical care, 
and those applied to prevent the 
spread of the diseases in the camp, 
are either inadequate or insufficient.

It is necessary not only to investi
gate the original causes of the twelve 
babies’ deaths, but it is imperative 
to examine thoroughly the methods 
which were and still are applied to 
prevent any reoccurrence.

The authorities, when acting in 
this direction, too, will get an un
distorted picture of the whole mat
ter. They will not fail to attain 
their objective and—let us hope— 
to effect improvement in the medi
cal care in the migrants’ camps.—J.D.

place the grenade to his head.
Almost immediately, it seemed, he 

was encircled by the Russians. 
Just then we heard the explosion 
of the grenade: our third comrade 
had given all for his country. How 
many Russians rose skyward with 
him—we could not know.

It was becoming very dark. We 
knew we would have to cross the 
highway in our advance. This must 
mean the end of the Russian fron
tier zone—the real frontier. Ordi
narily it is not guarded as heavily 
as the immediate Russian zone. The 
distance between the two lines 
should not exceed 3 kilometers.

We waded through a half-frozen 
shallow bog and reached the high
way. Crawling across the highway, 
we expected gunfire. Nothing hap
pened. On the other side of the 
highway we came upon a barbed 
wire barrier more than 2 meters 
high. With all our ebbing strength 
Šarūnas and I seized the lower wires 
and tore them from the ground. We 
crawled under the fence and breathed 
easier, and then travelled as fast as 
we eould. (To be continued.)
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I į PAŠTO
MOTOCIKLO KATASTROFOJE 

ŽUVO LIETUVIS.
• MEREDIN, W.A. — Mažą vietos 
lietuvių kolonijų ištiko skaudi ne
laimė. Š.m. • rugpiūčio men. 28 d. 
apie 21 vai., važiuodami motociklu, 
Edvardas Bubliauskas ir Algirdas 
Malinauskas susidūrė su iš priekio 
atvažiuojančia lengva mašina. Smū
gis buvo taip stiprus, kad prie vairo 
buvęs E. Bubliauskas žuvo vietoje, 
o užpakalyj sėdėjęs A. Malinauskas 
buvo nusviestas toli j šalį. Pastara- 
sai išliko lengvai tcsužeistas: nuga
bentas ligoninėn, tikisi po poros sa
vaičių iš jos išeiti. Katastrofos 
priežastys tepaaiškčs užbaigus įvykio 
tardymą. Aiškiai konstatuota, kad 
abu lietuviai buvo blaivūs. Nelaime 
ištiko netoli Tammin’o, grįžtant iš 
naujai įkurtos Cunderdino ateivių 
per. stovyklos, kur juodu buvo nuvy
kę aplankyti pažįstamų. Abi susi
dūrusios mašinos smarkiai apdaužy
tos, tačiau daugiau aukų išvengta.

A. a. Edvardas Bubliauskas rug
pjūčio 30 d. buvo palaidotas Mer- 
redin’o kapinyne. Katalikui bažny
tėlėje, kunigui prie karsto atskai
čius maldas, nuskambėjo “Marija. 
Marija . . .” Po to didelis būrys 
tautiečių ir australų palydėjo velio
nį amžinatves vieton. Laidotuvėse 
dalyvavo ir nemažas skaičius Cun- 
derdin’o stovyklos lietuvių atvyku
sių specialiu autobusu atsisveikinti 
su velioniu.

Tebūnie velioniui Edvardui lengva 
akmenuota Australijos žemė.

V. Sfcr.
LIETUVIS KREPŠININKAS 

AUSTRALIJOS RINKTINĖJE.
Rugpiūčio 22-27 d.d. tarpvalsty

biniame turnyre Tasmanijoje daly
vavo ir'du krepšininkai ateiviai: lie
tuvis Vytautas Šutas ir latvis Bum- 
bers. Šutas pasirodė N.S.W. valsti
jos rinktinėje labai gerai ir buvo 
parinktas į Australijos krepšinio 
rinktinės penketuką. Po paskuti
niųjų rungtynių su Viktorija, kurias 
tik Šuto dėka laimėjo N.S.W.. salėje 
buvo iškabinta lietuviška trispalvė. 
Tasmanijos gubernatorius ir Hobarto 
miesto burmistras specialiai pasvei
kino mūsų krepšininką, linkėdami 
gerai įsikurti laikinojoje tėvynėje.

V. Šutas. gražiu savo pamėgto 
sporto žaidimu garsina lietuvio var
dą australų tarpe. Tasmanijos dien
raščiuose tilpo apie jį geriausių, net 
perdėtų, atsiliepimų. Tasmanijos 
turnyro žvaigždė buvo “Lithuanian 
Vytautas Šutas”.—PJ>.

ŠACHMATU VARŽYBOS 
SYDNĖJŪJE.

Š.m. rugsėjo mūn. 9 d., Sydnejuje, 
Metropolitan Water Sewerage and 
Drainage Board išstaikingose patal
pose. Regents Parko stovyklos atei
viai šachmatininkai sužaidė draugi
škas šachmatų rungtynes su kalba
mos įstaigos tarnautojų personalo 
šachmatininkais, kurias laimėjo re
zultatu 54-Į. Žaidžiama buvo ant 
šešii.i šachmatų lentų, sekančia eile: 
1 P. Sirgedas — W. Worm's J-į (ši 
partija, dėl laiko stokos nebaigta 
žaisti: susitarus akiems pusėms, už
skaityta lygiomis. 2. A. Dargužis — 
T. Goddeu 1-0, 3. W. Argalis (lat
vis) E. Pakėhung 1-0. 4. A. Kut- 
ka — T. Meikle 1-0. 5. P. Grosas — 
A. Matthews 1-0. fi. Kokie (jugosla
vas) — O. Gale 1-0. Regents Parko 
šachmatininkams energingai vadova
vo P. Šapronas.

P. Sirgedas.

V
TEISININKU STUDIJOS 

SYDNĖJAUS UNIVERSITETE.
Ši informacija liečia visų trijų 

rūšių studentus, besidominančius 
įstojimo sąlygomis į Sydnėjaus Uni
versiteto Teisi ų Fakultetą.—

Absolventams, turintiems abitūros 
atestatą su anglų kalba. įstojamųjų 
egzaminų nereikia laikyti. Iš abi
turiento lie anglų kalbos reikalauja
ma stojant išlaikyti anglų kalbos 
egzaminą specialioje Universiteto 
egzaminų komisijos priežiūroje.

Pradėjusiems studijuoti teisę, įsto
jimo sąlygos dėl abitūros atestato 
tos pačios, t.y. imatrikuliacija. Stu
dijų užskaitymas priklauso nuo to, 
kuriame universitete studijuota. 
Nulemia priėmimo komisijos ir asme
ninis fakulteto dekano sprendimas.

Baigusiems teisininkams diplomų 
užskaitymas irgi priklauso nuo to, 
kokiame universitete buvo studijuota 
ir kur įgytas diplomas. Lemiantis 
yra fakultetlT dekano ir priėmimo 
komisijos sprendimas. Pageidauja
ma. jei turima ir abitūros pažymėji
mų. Norintiems įsigyti Sydnėjaus 
Universiteto Teisių Fakulteto diplo
mą ne Britu Imperijos universitetų 
diplomuotiems teisininkams nėra 
specialių nuostatų. Šiuo atveju rei
kėtų tik išklausyti neklausytus stu
dijų metu ir dabar dėstomus Sydnė
jaus Universiteto dalykus.—R.

PAŽANGUS CHORAS.
Bathursto per. stovykloje kun. P. 

Butkaus iniciatyva sudarytas bažny
tinis stovyklos ehoras. Chorui va
dovauja pianistas Br. Kiveris. Dau
guma choristų yra stovykloje dir
bantieji. bet ir naujai atvykę priside
da savo jėgomis. Po kelių repeti
cijų lietuviška giesmė jau skambėjo 
didingiau ir gražiau. Ta skirtumą 
tuoj pastebėjo kitataučiai, stebėda
miesi grupelės žmonių pažangumu. 
—P.P.

STEIGIAMAS ALD SKYRIUS 
BRISBANE.

Brisbane. Quecnslando valstijos 
sostinėj, sekmadienį (18.9.) šaukia
mas vietos ir apylinkių lietuvių susi
rinkimas. kurio tikslas — steigti 
ALD Brisbane Skyrių. Šiame mieste 
gyvena apie " 60 lietuvių. Manoma, 
kad jie visi susiburs į ALD šeimą. 
Stipresnių meno bei sporto jėgų jei 
ir neturime, tačiau tikimės ALD 
Skyriui įsisteigus sudaryti chorą, 
krepšinio komandą ir kt. šiuo metu 
daug vyrų yra išvykusių kirsti cu
krinių nendrių. Jiems sugrįžus, 
vietos lietuvybės veikla žymiai bus 
sustiprinta.—Sp.

Sydnėjaus krepšininkams.
Visi krepšininkai, kurie gyvena 

Sydnejuje bei jo apylinkėse, prašomi 
registruotis pas V. Deikų, Chullora. 
Railway Camp Box 3, iki šio mėne
sio galo. Norima sudaryti pajėgi 
Sydnėjaus lietuvių krepšinio koman
da.

ALD SYDNĖJAUS SKYRIUS.
Sportininkų Žiniai

Visiems sportininkams pranešu, 
kad nuo rugsėjo mėn. pradžios esu 
pakeitęs gyvenamą vietą ir todėl 
korespondencija prašau siųsti šiuo 
adresu: Leonas Baltrūnas'. 59 Church 
St.. Abbotsford, Melbourne. Vic.

Taip pat visus lietuvius sportinin
kus ir sportininkes, dar nesuteikusius 
apie save žinių, prašau kuo skubiau
siai tai padaryti.

Leonas Baltrūnas.

Tautinio susipratimo demonstracija Sydnejuje
Per. šeštadienio vakarą gal tik keli 

lietuviai iš visos mūsų bendruomenės 
šeimos, susispietusios Sydnejuje bei 
jo apylinkėse, neatvyko į St. Fran
cis salę, kur kone 400 tautiečių su
sirinko paminėti Tautos Šventės — 
Rugsėjo Aštuntosios. Tai buvo tik
rai įspūdinga ir vieninga lietuvišku
mo demonstracija.

Tautas Šventės minėjimas pradė
tas vietos bažnyčioje trumpomis pa
maldomis, kurias laikė ir pamokslą 
pasakė kun. J. Tamulis. Pamaldose 
dalyvavo ir Sydnėjaus R. Katalikų 
vyskupas O’Brien.

Minėjimo aktas įvyko tuoj po pa
maldų. Gana erdvi salė nepajėgė 
sutalpinti kelių šimtų tautine švente 
nusiteikusių lietuvių.

Minėjimo aktą atidarė ALD Syd
nėjaus Skyriaus pirmininkas Jonas 
Kantonas, prieš savo trumpą kalbą, 
kviesdamas susirinkusius sugiedoti 
Tautos! Himną. Gausaus lietuvių 
susibūrimo proga, prabilo vyskupas 
O’Brien, kuris pasidžiaugęs didingu 
lietuvių susirinkimu, toliau kalbėjo 
australizacijos ir religinės praktikos 
temomis. Vyskupas O’Brien šia 
proga dar perdavė lietuviams kardi
nolo Gilroy linkėjimus.

Minėjimo programos eigoje V. Ka
zokas skaitė dienos rimčiai ir pras
mei pritaikytą turiningą ir įsidėmė
tinų minčių paskaitą. Po paskaitos 
rašytojai Pulgis Andriušis ir Juozas’ 
Žukauskas paskaitė savo prozos kūry
bos ištraukas. Dramos artistė K. 
Dauguvietytė-Šninkšticnč padekla
mavo, smuikininkas K. Radauskas, 
akompanuojant Ir. Baužaitei, atliko 
keletą muzikinių dalykų. Be to. solo

LIETUVIAI AUSTRALIJOS SPORTE
Š.m. rugpiūčio 22-27 dienomis 

Hobarto mieste, Tasmanijoje, buvo 
pravestos 1949 m. Australijos krep
šinio pirmenybės, kuriose dalyvavo 
pereitų metų Australijos meisteris 
Viktorija, N.S.W., Queenslandas, P. 
Australija ir Tasmanija su savo 
krepšinio elitu. Penkių dienų kovo
se išryškėjo naujasis 1949 m. Aus
tralijos krepšinio meisteris—N.S.W.. 
nugalėdamas Viktoriją 56 :46, 
Queensland:) 85:26. P. Australiją 
73:41, Tasmanija 91:19 ir dar kartą 
Viktoriją 49:45. Antroje vietoje 
liko pereitų metų meisteris — Vik
torija, trečioje — P. Australija ir 
ketvirtoje — Queenslandas. Mums 
įdomu pabrėžti, kad naujoje Aus
tralijos meisterio komandoje žaidė 
ir lietuvis Vytautas Šutas. Džiugu, 
kad bent vienam tautiečiui nusišyp
sojo laimė patekti i minimą, rinktinę, 
apie ką plačiai kalba ir rašo, aus
tralų spauda. Neabejojam, kad atei
tyj i Australijos rinktinę pateks ir 
daugiau lietuvių, nes turime čia ne 
vieną pasižymėjusį lietuvį krepšinin
kę. kurie šiandien, pagal nuostatus 
neišbuvę dar 6 mėnesių Australijoje, 
neturi teisės į rinktinę įeiti.

— Melbourne lietuviai dramatiš
koje kovoje vieno taško skirtumu lai
mėjo finalines aukštosios klasės savo 
grupės krepšinio žaidynes, tokiu bū
du laimėdami pirmąją vietą ir įgau
dami teisę dalyvauti Viktorijos pir
menybėse pirmųjų komandų grupė
je. Šios rungtynės buvo senai lau
kiamos ir savo itempimli ir nuošird
žiais abiejų pusių žiūrovu pergyve
nimais sukėlė seniai liematytą Mel
bourne susidomėjimą.

—Melbourne lietuvaitės ruošiasi or
ganizuoti lietuvių moterų krepšinio 
komandą, kuri pirmą kartą bandys 
taikytis prie charakteringų ir mums 
neįprastų Australijos moterų krep
šinio taisyklių. Sėkmės mūsų mer
gaitėms 1

— Netolimoje ateityj Melbourne 
sportininkai numato suruošti spor
tininku vakarą-balių, kurio metu ti
kimasi svečiams suteikti staigmenų. 
—L.B. 

ir duetą padainavo L Migevičiūte ir 
J. Rugelis, akordeonistas Paulau
skas pagrojo lietuviškų dainų pynę, 
gi mūsų mažieji Vladiskaitė, Mige- 
vičius, Grosaitė ir Sirgedaitė pade- 
klavamo ir paskambino pianinu. 
Pasidžiaugta pirmą kartą Sydnejuje 
pasirodžiusia nedidele tautinių šokių 
grupe, kurią minėjimo praturtini
mui suorganizavo p.p. Laurynaitie- 
nės ir Paltarokaitės vadovaujamos 
skautės.

Programos pranešėjų vaidmenį at
liko p.p. -I. Kantonas ir agr. Briedis.

Programai pasibaigus, kultūringo 
pobūvio eigoje praleistos kelios va- 

,valandos gražaus tarpusavio bendra
vimo. Be ALD Centro Valdybos 
pirmininko A. Bauzės, minėjime 
dalyvavo gražus būrelis senųjų Syd
nėjaus lietuvių: p.p. Kelertai. Bra
zai. Kuodys. Marcinkevičienė ir kt., 
o taip pat kelios dešimtys ir iš toli
mesnių vietovių atvykusių lietuvių.

’Šis gerai nusisekęs minėjimas buvo 
organizuotas bendromis ALD Syd
nėjaus Skyriaus ir Šv. Kazimiero 
D-jos jėgomis.—žk.

SKAITYTOJO ŽODIS SKAITYTO
JAMS

Kiekvienas leidžiamas laikraštis, 
knyga ar šiaip koks leidinys prad
žioje susiduria su dideliais sunku
mais. Jų svarbiausias — piniginis 
reikalas. Neseniai turėjome progos 
patirti, kad “Mūsų Pastogė” pir
mąjį savo pusmetį subalansavo su 
kelių dešimtų svarų deficitu. Defi-. 
eitas kad ir nedidelis, kad ir padeng
tas iš ALD Centro Valdybos kasos, 
tačiau nemanau, kad jis nesukeltų 
Redakcijai ir Administracijai rūpe
sčio. “Mūsų Pastogės” redaktoriui 
bei administratoriui ir taip jau pa
kanka rūpesčių, tad ar nepagalvo
tume mes. skaitytojai, lie intensyvaus 
savo laikraščio platinimo ir visoke
riopo rėmimo, prisidėti prie to, kad 
ir nedidelio, bet vis dėlto reikšmingo 
deficito padengimo. Kaip šią pro
blemą išspręsti, šildau savo mieliems 
draugams skaitytojams štai ką. — 
Jei mes visi dar pasiųstume “M. 
Pastogei” po 1-2 šilingu papildomai 
kaip mažą auką, tai pirmo pusmečio 

■deficitas lengvai galėtų būti išlygin
tas ir paimti iš ALD kasos pinigai 
grąžinti. Kai kas sakys, kaip čia 
dabar dėsi į voką vieną šilingą. 
Maža bėdos. — siusk pašto ženklais. 
Tai būtų, kad ir kuklus, tačiau labai 
prasmingas pasitarnavimas. Pagal
vokim ir toliau, kuo galėtume prisi
dėti prie “Mūsų Pastogės” gerovės. 
Mokėkim už laikraštį pinigus 1-2 
mėn. pirmyn, o kurie gali ir už visus 
metus. Nelankim. kol būsim para
ginti mokėti užsilikusią prenumera
tą. Toliau: rašydami “Mūsų Pas
toges” Redakcijai ar Administraci
jai, laukiamam atsakymui niekumet 
nepamirškim pridėti pašto ženklą. 
Jei įdėsim kelis penus viršaus, juo 
geriau laikraščiui, nes nepamirškim, 
kad popierius ir vokai taip pat ka
štuoja pinigus. Pagaliau, prisidė-' 
kim ir prie laikraščio turinio paį
vairinimo paprasčiausiais laiškais in
formuodami redaktorių apie savo 
gyvenimą ir įvairius didesnius ar 
mažesnius įvykius. Kviečiu visus 
tautiečius, kuo kas gali remkim sa
vąją spauda, knrstykim uždegtą ug
nelę į didelį laužą. Juk tuo būdu 
mes prisidėsim ir prie savo Mot.i- 
nos-Lietuvos gerovės.—J. R. Alg. 
K udirka.

Redakcijos pastaba. — Pasidžiaug
dami nuoširdžia mielo skaitytojo Alg. 
Kudirkos inyeiatyva, nuoširdžiai dė
kojame jam už pirmų tos rūšies jo 
prisiųstą 2 šilingų auką. Iš anksto 
nuoširdi padėka tariama ir tiems 
tautiečiams, kurie paseks jo-pavyzd
žiu.
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