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Prasminga tradicija

Jau tretį kartą lietuviai sporti
ninkai susirenka iš visų penktojo 
kontinento pasviečių vienon krū
von švęsti sporto šventės. Jau 
tretj kartą lietuviai sportininkai 
įrašo tą šventę į lietuviškojo gyve
nimo dienyną kaip saulėtą tra
dicinę. dieną, kuri įneša mūsų ben
dravimo pasaulin daugiau giedros 
nuotaikos, jaunos energijos ir sus
tiprina sutingusias mūsų viltis 
lietuvybės išlaikymo dirvonuose. 
Šimtus ir tūkstančius mylių suva
žiuoja jaunieji mūsų sportininkai 
į vieną vietą sužaisti kultūringojo 
sporto varžybų — III-jų Australi
jos Lietuvių Krepšinio Pirmenybių.

Degeneracijos išbėrimais sergan
čiame šių dienų pasaulyje olimpinė 
sporto dvasia yra žymiai prigęsusi. 
Parsidavimas piniginei aistrai kai 
kurias taurias sporto šakas yra 
pavertęs žmogaus asmenybę panie- 
kinane:omis turgavietėmis, kur 
žmogus yra pa verčiamas rėkiančiu 
gyvuliu, kur yra sunaikinama ne 
tik sveika žmogaus dvasia, bet ir 
patsai žmogaus kūnas.

Jei jau kone prieš tris tūkstan
čius metų kilnieji graikai Olimpi
jos šventovėje skelbė, kad sportine 
mankšta disciplinuotas žmogaus 
kūnas Ir tuo pačiu disciplinuota jo 
dvasia gali geriausiai pagarbinti 
Zeusą, tai šiandie ši antikinė iš
mintis turėtų būti juo labiau 
priimtina ta prasme, kad žmogaus 
kūno ir dvasios mankšta turėtų 
pasitarnauti kilniesiems žmonijos 
idealams. Beje, anas senovinis 
žmogaus kūno kultas amžių būvyje 
likosi iškraipytas ir pajungtas 
daugelyje atveju žemiesiems žmo
gaus asmenybės instinktams. Dau
gelyje, net ir taip vadinamos, 
demokratinės laisvės kraštų taurio
ji sporto idėja yra pavergta do
lerio ar svaro rinkai, pajungta 
korupcijai, ar paversta blogiems 
tikslams tarnaujančia priemone.

Nepriklausomos Lietuvos laikais 
sporto idėja, kad ir nebuvo dar 
suskubusi apimti plačiausius 
gyventojų susidomėjimo laukus, 
tačiau ji buvo nesugadinta, išlai
kyta kur kas arčiau tikrųjų sporto 
kultūros idealų. Palaipsniui buvo 
einamoa prie planinga sportinio 
auklėjimo, prie tikrosios sporto 
idėjos supratimo. Išplitęs krep
šinio žaidimas atnešė Lietuvai 
Eropos meisterio garbę, gi patsai 
krepšinio žaidimas įsipilietino 
tarytum lyg ir tautin-s tradicinis 
žaidimas.

Patekęs į svetimus kraštus, kur 
taurios idėjos dažniausiai yra nus
telbiamos iškrypimų lenktynėmis, 
mūsų jaunimas nenuskubejo susi
žavėti tais iškrypimais, bet sten
gėsi ugdyti ir puoselėti tą sporto 
idėjos supratimą, kurį jis buvo 
paveldėjęs iš savo gimtojo krašto. 
Lietuviškas jaunimas tremtyje iš
laikė garbingas sporto tradicijas 
ir liekasi toliaus ištikimai tas tra
dicijas saugoti, kartu siedamas jas 
su tautiniais mūsų bendruomenės 
interesais.

Tai ypačiai, pasakytina apie 
Australijos lietuvių jaunimą, 
kuris šiame nuostabių iškrypimų 
krašte bene gražiausiai bus suge
bėjęs išsaugoti lietuviškas sporto 
tradicijas. Jis Sugebėjo sukurti 
gražią krepšinio pirmenybių tra
diciją, kuri pasitarnauja ne tik 
sveikai paties sporto idėjai, bet ir 
bendriesiems Australijos Lietuvių 
Bendruomenės tikslams.

TAIKOS GINKLAS TRUMANO 
PROPAGANDOJE

MONGOLAI TARIASI
SU KINAIS

NEW YORKAS. — Prezidentas 
Trumanas smarkiai puolė Respub
likonų kandidatą į JAV prezi
dentus generolą Eisenhowerj, 
pabrėždamas, kad generolas 
“praleidęs visą savo gyve
nimą kariuomenėj nieko ne
žino, kas dedasi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse’. Šis Trumano 
puolimas labai nustebino poli
tinius stebėtojus, nes generolas 
E scnhoweris, .savo laiku būdamas 
Atlanto Pakto Vakarų valstybių 
vyriausiu ginkluotų pajėgų vir
šininku, naudojosi visišku prezi
dento Trumano pasitikėjimu ir 
vykdė daugelį jo politinių užda
vinių. Prezidentas Trumanas tai 
pareiškė šiaurės Lakotoje savo 
kalboje, kuria jis pradėjo savo 
15-kos dienų rinkiminės akcijos 
kalbų ratą. Trumanas, kritikuo
damas generolą Eisenhower j, krei
pėsi j šiaurės Dokotos gyventojus: 
“Argi jūs norite Trečiojo Pasau
linio Karo? Apsižiūrėkite tad 
geriau!” Toliau prezidentas Tru
manas pasakojo savo klausyto
jams, kad generolasEiseuboweris 
yra remiamas savo rinkiminėje 
kompanijoje Wall Street banki
ninkų, kurie švaistosi savo kandi
dato naudai milžiniškomis dolerių 
sumonis.

Demokratų kandidatas į JAV 
prezidentus Stevensonas viešai 
pranešė JAV . gyventojams savo 
darbo pajamas. Pagal jo paref-

BOMBARDAVO
SAVUOSIUS

NEW YORKAS. — Kaip pra
neša A.A.P., kovoją Korėjos fronte 
graikų karinai daliniai puolė 
vienos aukštumos viršukalnį vaka
rinėje fronto dalyje, atmušė sėk
mingai 800 komunistų priešpuolį, 
tačiau po to turėjo pasitraukt', kai 
per-, klaidą juos puolė alijantų 
lėktuvai. American United Press 
pranešė, kad graikus bombardavo 
keturi amerikiečių lėktuvai. Per 
klaidą pultas kovojančių graikų 
dalinys turėjęs sunkių nuostolių 
užmuštais ir sužeistais. Graikai 
dėl tot buvę priversti aukštumą 
apleisti. Pasitraukdami jie kartu 
nusinešė užmuštuosius ir sužei
stuosius. Aštuntoji amerikiečių 
Armija patvirtino šią klaidą. Ar
mijos vadovybę tačiau teigia, kad 
graikai pasitraukė iš tos aukštu
mos ne dėl tos klaidos, bet dėl 
kiniečių priešpuolio. Pagal patiki
mas žinias iš Seoulo, graikai dėl 
šo nesusipratimo turėję “ypatingai 
lengvų nuostolių”.

Sydnėjaus lietuviai, sveikina Ade
laidės, Melbourne ir Canberros lie
tuvius sportininkus atvykusius 
švęsti šios lietuviškos tradicinės 
šventės kartu su šių pirmenybių 
šeimininkais — Kovo klubo nariais. 
Sveikina ir patį tų pirmenybių 
šeimininką — Sporto Klubą Kovą, 
kruopščiai ir rūpestingai dirbusį, 
kad ši lietuvių jaunimo šventė kuo 
geriausiai pavyktų ir paliktų ben
druomeniniame _ mūsų gyvenime 
kuo gražiausius įspūdžius.

škimą, 1951-1952 metais jo pa
jamos siekusios 500,046 dol., gi 
darbo pajamų mokesčių iš tos 
sumos jis sumokėjęs 211,890 
dolerių. Savo darbo pajamas ir 
mokesčius viešai paskelbęs, Ste-> 
icnsonas pabrėžė, kad kiekvienas 
kandidatas į aukštą politinę vietą 
turėtų taip pat padaryti. Stc- 
vensono šalininkai mano, kad 
viešoji Amerikos opinija reikalaus 
ir generolą Eisenhowerj pranešti 
turėtas pajamas ir sumokėtų 
darbo pajamų mokesčių sumą. 
Teigiama, kad generolas Eisen- 
howeris šalia sayo kur kas didesnės 
ilgos yra uždirbęs vien už savo 
parašytą knygą “Crusade in 
Europe” vieną milijoną dolerių, gi 
darbo pajamų mokesčių tesąs 
mokėjęs tik 25% tos sumos, nes 
Jis buvęs pripažintas valdžios įs
taigų kaip “mėgėjas- rašytojas.” 
Tuo tarpu profesiniai Amerikos 
rašytojai būtų turėję mokėti 7*7% 
nuo panašios sumos.

Lietuviai sportininkai kultūringojo krepšinio sporto varžybose.

RASTI POVANDENI
NIAI KALNAI

LONDONAS. — Po pustrečių 
metų trukusios mokslinės kelionės 
pasaulio vandenynais Britų admi
ral titeto laivas Chalenger baigė 
savo darbą ir sugrįžo j Ports
mouth© uostą. Mokslininkai pra
nešė, kad šios ekspedicijos metu 
jie surado ligi šiol dar ant jūrų 
žemėlapio nepažymėtą aukščiausią 
povandeninį kalnį, siekiantį 7000 
pėdų. Tasai kalnas .jų buvo suras
tas 400 mylių nuo Vincento išky
šulio, Atlanto vandenyne. Jie 
rado keletą aukštų povandeninių 
kalnų ir Ramiajame vandenyne. 
Be kitų didelės vertės mokslinių 
darbų-laimėjimų ši ekspedicija at
liko giliausią ligi šiol pasiektą 
vandenynų dugno matavimą, iš
traukdama iš 5$ mylių gilumos 
raudonos spalvos vulkaninės pa- 

I dermės dumblą. Tai atlikta Ramia- 
I jame vandenyne.

HONG KONGAS. — Kaip pra
neša A.A.P., vakar Pekinge prasi
dėjo karinio pobūdž'o pasitarimai 
tarp Išlaukinės Mongolijos ir 
Komunistinės Kinijos. Pasitarimai 
prasidėjo po to, kai į Pekingą 
atvyko Išlaukinės Mongolijos 
ministeris pirmininkas Yumzhag- 
tyn Tsendcnbal. Pastarasai tariasi 
:.u Komunistinės Kinijos prezi

JUGOSLAVIJA TARIASI
SU TURKIJA

NEW YORKAS. — New York 
Times korespondentas Belgrade 
pranešė, kad šio mėnesio pradžioje 
karinė Jugoslavijos misija lankėsi 
Turkijoje ir Graikijoje. Pasak 
korespondento, šiai karinei Jugo
slavijos misijai pasisekę paruošti 
pagrindus pasitarimams, kurie 
gali sukurti Balkanų Sąjungą. 
•Netrukus į Jugoslaviją pasitari-

SOVIETAI SKELBIA, 
KAD HITLERIS 

NEGYVAS
MASKVA. — Paskiausioje Sor 

vietų Rusijos enciklopedijos laidoje 
pirmą kartą Sovietuose oficialiai 
skelbiama, kad Adolfas Hitleris 
1945 m. gegužio 1 d. nusižudė. 
Vakarų Alijantai jau anksčiau 
buvo paskelbę, kad ’Hitleris nusi
šovė Reicho Kanclerio Rūmuose 
Berlyne, šie rūmai buvo smarkiai 
subombarduoti paskutinėmis karo 
valandomis. Atlikus rastų griu
vėsiuose lavonu tyrimus, Hitlerio 
lavonas formaliai nebuvo atpa
žintas. Teigiama, kad Riterio la
voną kartu su jo prieš dvi dienas 
vestos ir kartu nusižudžiusios 
žmonos lavonu sudeginęs Goebel- 
sas prieš nusižudydamas ir Bor
manas, kurio jokių pėdsakų ligi 
šiol taip pat nerasta.

dentu generolu, Mūo Tse-tungu. 
Politiniai stebėtojai numano, kad 
tarp Komunistinės Kinijos ir Iš
laukines Mongolijos bus pasirašyta 
gynybos sąjungos sutartis. Tie 
patys stebėto jai teigia, kad šie 
pasitarimai gali privesti prie to, 
kad Išlaukinė Mongolija savo 
dalyvavimu prisidės prie Korėjos 
karo.

mams atvyks Turkijos ir 
Graikijos karinės misijos. New 
York Times korespondentas teigia, 
kad Jugoslavijos karinė misija 
Turkijoje ir Graikijoje buvo 
priimta labai nuoširdžiai abiejų 
kraštų civilių bei karinių vadų, 
kurie pareiškė aiškų norą vienytis 
su Jugoslavija prieš bendrą Bal
kanų agresiją.

EDENAS PAS TITO
LONDONAS. — D. Britanijos 

užsienių reikalų ministeris pereitą 
savaitę viešėjo kaip oficialus sve
čias penkias dienas Jugoslavijoje. 
Vizitui besibaigiant Belgrade buvo 
išleistas oficialus komunikatas, 
kuriame pranešama, kad tarp An
glijos ir Jugoslavijos pasiektas 
glaudus susitarimas įvairiais abu 
kraštus lieč ančiais klausimais. To
liau komunikate teigiama, kad abi 
šalys su pasitikėjimu žiūri į. toli
mesnius savo santykius, grindžiant 
juos glaudžiu bendradarbiavimu, 
kuris teigiamai pasitarnaus ne tik 
abiejų kraštų žmonėms, bet ir 
pasaulio taikai. Išvykdamas iš 
Belgrado britų užsienių reikalų 
ministeris Edenas oficialiai pra
nešė, kad maršalas Tito priėmė 
britų ministerio pirmininko Chur* 
chilio kvietimą apsilankti Angli
joje.

Iš Belgrado britų užsienių rei
kalų ministeris Edenas išvyko į 
Austrijos sostinę Vieną, kaip jis 
pareiškė, sustiprinti tarp Angli
jos ir Austrijos santykius. * Edehaš 
pareiškė Austrijos vyriausybei, 
kad Anglija yra nusprendusi iš
laisvinti Austriją nuo svetimų
kariuomenių okupacinės valdžios.

MASKVOS PLANAS 
ATMESTAS

VAŠINGTONAS. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės, Anglija ir 
Prancūzija atmetė Sovietų Rusi
jos paskutinįjį planą dėl Vokieti
jos taikos sutarties. Trys didžio
sios valstybės vienodose savo no
tose Sovietų Rusijos vyriausybei 
pareiškė, kad Sovietų siūloma 
schema yra “padiktuota taika” ir 
“įžeidimas Vokietijos tautos”. Va
karų Valstybės pareiškė Sovietų 
Rusijai, kad pirmiausia reikia 
suorganizuoti visoje Vokietijoje 
tikrai laisvus rinkimus ir sudaryti 
vokiečiams sąlygas laisvai ir ne
trukdomai išsirinkti bendrą vyriau
sybę, kuri, galėtų dalyvauti taikos 
sutarties derybose. Vakarai vėl 
pakartojo savo sąlygą, kad Keturi 
Didieji susirinktų spalio mėnesį 
bendros konferencijos, kurios metu 
aptartų pirmiausiai dėl sudarymo 
bešališkos komisijos, kuri nustaty
tų bendrų ir. laisvų visos Vokieti
jos rinkimų procedūrą.

Daugis Sydnėjaus tautiečių 
kraipė galvas ir trukčiojo pečiais, 
kodėl neįvyko iš anksto skelbtus 
Tautos Dienos vakaras Campei’-, 
downo parapijos salėje. Iš oficialių 
lūpų atsakymo tautiečiai nesusi
laukę. Tuo tarpu šios, seštosjos, 
skilties komentatorius susilaukė 
be kita ko tokį savo bendradarbio 
pranešimą:

— Rugpiūčio 16 d. toje pačioje 
Camperdowno pariiyįj.os salėje 
Sydnėjaus .Lietuvių Savišalpos 
Komitetas suruošė šokių vakarą. 
Pasibaigus šokiams, vakaro daly
viai ir Savišalpos Komiteto nariai 
šsiskirstė. Pirmadienio rytą aus
tralų paikai 'atėję į pamokas 
(šokių sajė naudojama kaip klasė) 
nerado suolų, o vienuolės mokyto
jos nerado lentos ir stalų. Senutės 
vienuolės mokytojos ir jų prisi
šauktas 70 metų amžiaus parapijos 
klebonas po 4 valandų kruopštaus 
triūso susineŠiojo mokyklinius bal
dus ir sutvarkė patalpas mokslo 
reikalam^.. . Vos tai atlikus, tam 
pačiam klebonui paskambino 
Sofijos Kolegijos prįevaįzdos, rei
kalaudami grąžinti stalus (Savi
šalpos Komitetas buvo pasiskolinęs 
ir jų stalus). Senutėms vienuolėms 
ir jau minėto amžiaus klebonui 
teko ir anuos stalus sutampyti. Į 
aštuntą dieną po visų įvykių Savi-' 
šalpos Komiteto nariai, paskatinti 
pašalinių tautiečių, atsiprašė se
nuką australų kleboną ir pažadėjo 
k tą kartą taip nebedaryti.

Neseniai lietuviškoji Australijos 
spauda buvo paskelbusi, kad Jau
nimo Kursų Organizatoriai kvie
čia Sydnėjaus lietuvių atžalyną 
lankyti Jaunimo Kursus. .........

Logškai samprotaudami Sydnė
jaus tautiečiai buvo įsitikinę, kad 
Jaunimo Kursai tikrai įsisteigė ir 
tyliai toliau dirba. Redakcijose 
tuo tarpu nesusilaukta jokio iškil
mių atidarymo aprašymo. Jauni
mo Kursų . organizational kukliai 
ir toliau tylėdami dirbo. Tačiau 
netrukus neįprasto kuklumo tyfr 
paaiškėjo — Jaunimo Kūrsbs pci 
visą rugpiūčio mėnesį lankė tik 
astuoni lektoriai, vis rasdami
ta pačią tuščią salę.

Visa tai atsitiko tuoj po to, kai 
Melbourne sustojo veikęs Aukštųjų 
Mokslų Institutas. Kai subrendę 
bendruomenės nariai nutarė nebe
lankyti aukštųjų mokslų, lietuviš
kasis Sydėjaus atžalynas, greičiau
siai, bus nutaręs, kad nėra kas 
prasidėti su žemaisiais mokslais, 
jei juos užbaigęs po kelių mėnesių 
nebeturės kur dėtis.

•
Federalinės Britų Atęįvių 

Gerovės Draugijos pirmininkas 
ponas H. Boreham, ramindamas 
apmaudu nesitveriančius savo tau
tiečius, kurie aną savaitę uoste 
buvo painformuoti, kad vietoj 
žadėto darbo jų Jaukia nedarbas, 
be kita ko pareiškė:

“Eilinis australas padės jums 
kiekviename žingsnyje. Jis yra 
geriausias žmogus, kokį jūs tik 
galite sutikti pasaulyje. Tačiau 
nepasitikėkite valdžios įstaigomis 

»»
— O kas gi sudaro tas valdžios 

įstaigas? Argi ne tie patys 
“gerinusi pasaulio žmonės?” ♦ , ,
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Stalinas mėgsta juos, nes jie yra 
geriausi muzikai Rusijoje ir pla
čiai žinomi visame pasaulyje. 
Savotiškas snobizmas. Šiuo metu 
didysis mokytojas labiau prote
gavo Dunajevskį, kuris savo leng
vutes ipelodijas ’’pasiskolindavo” 
iš tokių kapitalistinio pasaulio 
muzikų, kaip, Cole Porter ir Irving 
Berlin. Iš moterų menininkių Sta
linas mėgo šokėją Tamarą Chid- 
vadze. Tai ryški brunetė, kauka- 
zietė, iškiliais skruostų kaulais ir 
įkipom akim. Ji kartais ištisomis 
valandomis šokdavo Stalino malo
numui.

Bet šio pastarojo koncerto metu 
diktatorius susilaukė dar vieno 
svečio.

Prokofjevas tik buvo pradėjęs 
skambinti savo pirmąją sonatą, 
kai anapus durų pasigirdo ūžimas. 
Paskui pro šonines duris įėjo 
sargybinių būrelis ir atsistojo arti 
Stalino. Vienas jų kažką jam 
sukuždėjo į ausį. Stalinas staiga 
paleido Svetlanos ranką, davė 
ženklą Prokofjevui tęsti toliau 
koncertą ir apleido salę. Triukšmas 
artėjo. Frontinės durys su baisiu 
trenksmu atsidarė, šviesa iš kori
doriaus pasklido į salę. Jos vidu
ryje stovėjo vyras kariškoje uni
formoje, labai liesas, be kairės 
rankos ir girtas. Svirdinėdamas 
pirmyn jis šaukė: — ’’Kur mano 
tėvas?” Jokio atsakymo. Tik 
sargybiniai stovėdami dideliame 
atstume, lyg jį respektuodami, 
uoliai budėjo.

— ’’Kas jis?” — paklausiau.
Kažkas iš tamsos atsiliepė: 

’’Tai Vasilijus, Stalino sūnus”.
Prokofjevas, atskridęs 1000 

mylių, baigė savo sonatą, tik 
niekas neklausė jo interpretacijos.

Keista buvo ta scena tarp tėvo 
ir sūnaus. Kad Stalinas jautėsi 
kaltas esąs dėl vieno sūnaus, senai 
žinojau. Po vado miegamojo kam
bario langu buvo marmuro antka
pis, ir žiūrint pro langą, jį visuo
met matydavai. Antkapis turėjo 
įrašą: ’’čia ilsisi Jokūbas Stalinas, 
mylimas J. Stalino sūnus.”

Mes žinojome, kad tas kapas 
buvo tik fikcija.

Kada vokiečiai puolė Rusiją, 
Stalinas savo vyresnįjį sūnų Iš
siuntė į pačias Vakarų fronto 
pavojingiausias vietas. Tada bu
vo manoma, kad diktatorius siekia 
sūnaus pražūties. Jokūbas pateko 
į vokiečių nelaisvę ir mirė baisia 
mirtimi. Jo kūnas niekad nebuvo 
rastas.

Kodėl, kodėl gi Stalinas iš
siuntė sūnų žuvimui? Kodėl jis 
taip vengė susitikti su antruoju 
sūnumi?

Gal jis manė, kad sūnūs galį 
paveržti valdžią? Galį veikti prieš 
jį? Dauguma rusų taip galvojo. 
Bet aš priėjau kitokios išvados. 
Nuolat būdamas arti Stalino 
mačiau ■ jo fanatišką susižavėjimą 
jaunimu ir jo pasireiškimais. In-

stinktyviai pajutau, kad Stalinas 
nekentė savo sūnų pavydėdamas 
jų jaunystės.

Slinko dienos. Atrodė, kad Va
silijus buvo kažkur pasislėpęs 
Cholodnorečinsko apylinkėse. Pats 
Stalinas neapleido dvaro ir sveiko 
Svcntlanos globoje.

įtempimas augo. Vasilijus kiek
vieną momentą galėjo kokia nors 
išdaiga sudrumsti dvaro ramybę. 
Kiek pavojingas jo artumas galėjo 
būti, patyriau vieną vakarą. Aš 
užėjau į sargybos namus palinkėti 
Daginui labos nakties. Staiga 
pralėkė pro šalį Mercedes, spe
cialiai pritaikytas Vasilijaus vienai 
rankai. ’’Tas vienarankis velnias 
padarys mums nemalonumą”, — 
sumurmėjo pulkininkas. Aš norė
jau pasišalinti, bet mano viršinin
kas man pasakė: — ’’Likite čia. 
Man jūsų pagalba gal bus reika
linga. Sargybiniai jo bijo”.

Laukėme apie valandą kol vėl 
pasirodė Vasilijaus mašinos šv.e- 
sos. Aš stebėjausi Dagino drąsa, 
kada kelio viduryje, prieš auto- 
mob:lį atsistojęs sušuko: — “Stok”.

Smėlis pakilo debesiu automo
biliui staiga sustojus. Vasilijus 
iškišo galvą ir nusikekė. Daginas 
jį rimtai įspėjo: — ’’Jūs atvežėte 
degtinės į vado dvarą. Tai yra 
draudžiama, net vado sūnui”. Tada 
Vasilijus iššoko iš mašinos ir aš 
maniau, kad jis pulkininkui duos 
per veidą. Bet jis tik pradėjo 
hepaprastai šaukti: — ”Nė vienas 
jūsų, Kremliaus pataikūnų, nega
lit man įsakinėti. Jūs neturite 
teisės. Aš esu generolas. Su ma
nim kartu eina garbingoji Raudono
ji Armija. O kas gi jūs esate? 
Jūs net ne komunistai. Jūs čia 
dirbate už pinigus, čia nėra ištiki
mybės”. Nustojęs lygsvaros dar 
labiau pradėjo šaukti: — ’’Ateis 
laikas, pamatysime kieno rankose 
galia ir jėga? Ar jūs bailiai ir in
trigantai įsakinėsite?

Kaip staigiai buvo pradėjęs 
šaukti, taip staigiai jis' ir nutilo. 
Nors is tamsu buvo, vis tik pama
čiau Vasilijaus veidą pabalant. 
Turbūt pats suprato perdaug pa
sakęs. Tokie žodžiai ir vado sūnui 
gali reikšti mirtį. įlipęs į mašiną, 
dar kartą nusikeikęs, išvažiavo.

šia naktį mažai miegojau. Snū
duriuodamas vis mačiau sceną 
tarp Dagino ir Vasilijaus, kuri 
išsiplėtė į pražūtingą kovą tarp 
Raudonosios armijos šalininkų ir 
sekretoriato narių. Sapnuodamas 
jau ir šūvius girdėjau. Staiga 
pabudau. Pasirodo šūviai buvo 
tikri. ’’Prasidėjo”, galvojau. Kitą 
rytą tarnai kuždėjosi, kad Vasili
jaus draugai, būdami girti nutarė

PAVEIKSLAI MELUOJA
Pasakojimas Arkadijaus Svobodino, kuriam neseniai 

pavyko pasprukti Vakaruosna

jamas mano rankų.
Stalinas turi du antrininkus, 

kurie fenomenaliai į jį panašūs. 
Pirmasis buvęs tekintojas, iš Mask
vos priemiesčio, — Vasilijus Kur- 
diukovas, kitas kaukazietis, Tif- 
liso tramvajų konduktorius — 
Alioša Antidze. Abu atrodo ’’ga
būs Kremlio žvalgai”.

1951 metų pabaigoje abu pa
vaduotojai sunkiai susirgo ir ne
galėjo atstovauti sveiko ir tvirto 
Stalino. ’’Pats vadas turės vykti 
gegužes 1 d. iškilmėms į Maskvą ’, 
— aimanavo Daginas. Mano širdis 
sudrebėjo: — ’’Gal bus proga?”

Bet nuėjęs iki Cholodnorečinsko 
ribų nusivyliau. Aplink išvedžiotos 
elektros vielos kartojo: — ’’Nepas
pruksi”.

Stalinui besiruošiant kelionei 
Daginas mane pasikvietęs tarė: — 
’’Vadui išvykus, jūs taip pat išvyk- 
kite. Jūsų uždavinys yra suor
ganizuoti Karlsbade sveikatos 
centrą aukštiems komunistų 
pareigūnams.”

Visai netikėtai ir paprastai išsis
prendė mano pabėgimo problema. 
Tartum kas būtų atnešęs valgio 
ant padėklo. Karlsbadas Čekoslo
vakijoje, arti Vokietijos sienos. 
Gal iš ten aš . . . ?

Karlsbade mane apėmė baimė. 
Koks gi tas Vakarų pasaulis? Iš 
mažens mums kalė, kad ten tik 
žiaurumai, persekiojimai ir nėra 
laisvės. Gal vis tik geriau likti 
Rusijoje?

Kartą vaikščiodamas Karlsbado 
parke, pamačiau ant žemės sulam
dytą laikraštį rusų kalba. Susi
domėjęs pakėliau. Tai buvo New 
Yorko laikraštis ’’Novoje Ruskoje 
SIovq” (Naujasis Rusų žodis). Gal 
koks nors pogrindžio narys tyčio
mis jį čia pametė, kad tokie, kaip 
aš, jį rastumėm. Iš jo aš sužinojau 
tiesą apie Vakarus. Bėgimo planas 
vėl sustiprėjo.

Nenorėdamas laikraščio nustoti, 
pasiėmiau jį ir paslėpiau po savo 
lovos matrasu. Mintys ūžė galvoje. 
Susijaudinęs nutariau eiti pasi
vaikščioti. Vaikščiojau ilgai. Grįž
damas apie trečią valandą ryto 
pamačiau šviesą savo kambaryje.

Aš šviesos nepalikau. Joks ru
sas arba satelitinių valstybių 
pilietis veltui nenaudoja elektros. 
Aišku, kad kažkas yra mano bute. 
Mes rusai žinome, kas mus lanko 
tokį anktų rytą. Tik MVD — 
Slaptoji Policija. Prisiminiau 
lovoje paslėptą antikomunistinį 
laikraštį. Jo užteko, kad mane pa
kartų. Dabar arba niekados!

Savo bėgimo aprašymą paliksiu 
kitam kartui. Tik tiek pasakysiu, 
kad mano fizinis pajėgumas ir 
laimė mane atvedė į antikomunis
tinio judėjimo eiles Vokietijoje.

Gal ir nebūčiau ištvėręs, bet 
didelis noras gyventi mane palaikė 
sunkiose valandose.

(Pabaiga)

jį aplankyti anksti rytą. Norėdami 
prasiveržti pro pirmąsias sargy
binių eiles, sukėlė ginčus. Tada 
viienas karininkų paleido šūvį į 
orą. Sargybiniai atsakydami taikė 
į krūmus. Todėl ir naktis virto 
nerimu, triukšmu ir šūviais.

O ’’plieninis” Stalinas siaubin
gai bijojo šaudomų ginklų ir 
triukšmo.

Ką Stalinas galvojo apie tos 
nakties įvykius niekad nesužinojau. 
Tik Vasilijus susidėjęs daiktus 
kitą dieną išvažiavo.

Ši šūvių naktis sukėlė krizę 
mano gyvenime. Susigūžįnęs sa
vo kambaryje stengiausi suprasti 
mane užgriuvusias mintis. Visą 
ką patyriau tarnaudamas Stalinui, 
virto baugia šmėkla, šią naktį 
pamačiau Staliną be kaukės. Pa
mačiau Staliną, kuris gyveno rytų 
prabangoje, o tauta mirė badu. 
Būti pasaulio viešpačiu buvo kar
ščiausias Stalino troškimas. Bet 
jis gi toks nepastovus, naivus, net 
ir tada, kada siekė fizinio nemir
tingumo.

Saulei patekėjus aš nutariau 
mesti tarnybą. Bet kaip? Kas 
galėjo pasprukti pro Cholodno- 
riečinsko sienas? Kas galėjo iš
trūkti iš žmogaus, kuris sukelia 
didžiausią baimę visame žemės 
rutulyje?

Dvejus metus galvojau apie tai. 
Dvejus ilgus metus, per kuriuos 
įvykių eilė dar labiau padidino 
mano nusivylimą ir sustiprino 
pasiryžimą.

Per tą laiką aš stebėjau Sta
lino sekretoriato narių žemą mo
ralę. f

Aš sekiau vadą, kad jis pradėjo 
pasitikėti tokiais menkais žmonė
mis, kaip Būgašvili, Charkviani, 
Bagyrovu ir Ali-Zadeju. šie as
menys, kaip ir kiti artimi Stalino 
bendradarbiai ir patarėjai, senai 
pamiršo komunistinį idealizmą. Jie 
viešai pataikavo vadui už pinigus ir 
garbę. Aš žinojau kokia negar
binga kova vyko dėl būsimo Rusi
jos valdovo, kova tarp tiesioginių 
pretendentų Molotovo ir Malen- 
kovo prieš raudonąją armiją iš 
vienos pusės ir ambicingų politikų 
iš kitos. Iš tokios pilnos intrigų ir 
pavojų aplinkos atrodė nebus įma
noma pasprukti. Bet kartais liki
mas iškrečia iždaigą ir išsipildo 
beveik neįvykdomi siekimai.

Nedaugelis žmonių težino, kad 
Stalinas tuo pat metu gali būti 
dvejose vietose. Niekas ir neįsi
vaizduoja, kad vadas, dalyvau
damas Raudonojo Skvero iškilmėse 
ir atiduodamas pagarbą Lenino 
palaikams, tuo pat laiku šildosi 
Krimo saulėje arba yra masažuo

;{£©Kl/Pt/OTQ7£
Vt+ LIETUUQ7E
SNIEČKUS TOLIAU MOKO 
VILNIAUS ŠVIESUOLIUS

— Birirželio 2-4 d. • d. 
įvyko Vilniaus miesto inteligenti
jos pasitarimas, kurį sušaukė Lie
tuvos KP/b/ Miesto Komitetas. 
Dalyvavo mokslo ir meno veikėjai, 
rašytoja'., aukštųjų mokyklų pro
fesoriai ir dėstytojai, vidurinių 
mokyklų mokytojai, gydytojai, in
žinieriai, ministerijų, leidyklų dar
buotojai — iš viso per 600 Žmonių 
Pranešimą apie inteligentijos už
davinius atliko Lietuvos KP/b/ CK 
sekretorius A. Sniečkus, aiškin
damas, kad Lietuvos Respublikos 
šviesuoliai “turi griežtai kovoti su 
bet kuriais buržuazinės ideologijos 
pasireiškimais, stiprinti kovą prieš 
Amerikos imperialistų skleidžiamą 
kosmopolitizmą, kurio pagalba jie 
stengiasi nuginkluoti pasaulio tau
tas ideologiškai, kad palengvintų 
sau naujo karo kurstymą.” — Pa
našiai kalbėjo ar dėl savo akcijos 
nepakankamumo aiškinosi bei žadė
jo pasitaisyti ir kiti Sniečkaus tar
nai: M. Ročka, K. Korsakas, V. 
Rudaitis, prof. T. Ivanauskas, J. 
Žiugžda, J. Baltušis, prof. J. Bučas, 
M. Gedvilą, prof. J. Matulis etc.

SKATINA YPATINGĄ
DRAUGYSTĘ SU GUDAIS

— Gudijoje, Lietuvoje ir 
Latvijoje bolševikai paskutiniu lai
ku varo propagandą už ’’istorinių, 
kultūrinių, etnografinių ir kal
binių ryšių sustiprinimą tarp šių 
trijų tautų” ir taip pat už jų 
“natūralinį pritupimą prie Rusijos 
tautų kultūros”.

Gegužės mėnesio viduryje grupė 
Vilniaus universiteto studentų, 
komjaunuolių, lankėsi Minske ir 
dalyvavo vienoje iš periodinių kon
ferencijų, kuriose dalyvauja lietu
vių ir gudų studentai ir kurių 
tikslas yra apsvarstyti bendrus 
politinio ir organizacinio darbo 
metodus. Konferencijos organi
zuojamos Komjaunimo Centro Ko
miteto, ir Gudijos Komjaunimo 
centrinio komiteto priežiūroje. 

| Minimoje konferencijoje dalyvavo 
tik gudai ir lietuviai studentai. Ta- 

I čįau konferencijų tikslas nuro
domas — ’’sustiprinti kultūriniams 
ir politiniams ryšiams tarp Balti
jos Respublikų ir Gudijos respub
likos.”

Kaikurie konferencijos dalyviai 
lankėsi Gudijos Komunistų Parti
jos Centro Komitete ir Gudijos f 
valstybinėj leidykloj, kurios virši
ninkas Matuzovas svečiams aiškino j

savo leidyklos darbo planą 1952 
metams. Esą numatyta išleisti gudų 
kalba apie 30 lietuvių ir latvių 
rašytoji] kūrinių, o taip pat esą 
numatyta visa eilė lietuvių ir lat
vių teatrų gastrolių Gudijoje. Ir 
Gudijos teatrai apsilankysią Lietu
voje bei Latvijoje.

Gudijos, Lietuvos ir Latvijos 
Kompartijų Centrų Komitetai esą 
numatę šią vasarą organizuoti visą 
eilę asmeninių apsilankymų tarp 
šių kraštų studentų ir kultūrinin
kų. Propagandinėse paskaitose 
pabrėžiama Didžiosios Lietuvosz 
Kunigaikštijos tradicija, Gudijos 
Lietuvos ir Latvijos bendra praei
tis, šių tautų “nuolatinis veržima
sis” prie rusų kultūros ir jų kova 
prieš lenkiškąjį .imperializmą.

KLAIDINA VAKARŲ TRUM
PAREGIUS IR AKLUOSIUS
— Birželio 20 d. Maskvos radi

jas prancūzų kalba pasakojo: “So
vietų Sąjungoj visiems yra laisvė 
praktikuoti bet kokią religiją. Tai 
reiškia, kad ir katalikai gali laisvai 
praktikuoti savo religiją. Mūsų 
korespondentas iš Lietuvos štai ką 
praneša: Lietuvos Respublikoje yra 
apie 90% tikinčiųjų katalikų. So
vietų Sąjungos konstitucija jiems 
tame reikale duoda visišką laisvę. 
Lietuvoje yra 700 katalikų bažny
čių. Katalikų institucijų vadovai 
turi valdžią savo srityje ir vald
žios įstaigos nedaro jokių kliūčių 
jų veiklai. Toliau, Kauno kunigų 
seminarija kasmet išleidžia naujų 
kunigų. Yra kunigų 30 metų 
amžiaus ir jaunesnių. Faktas, kad 
daugelis kunigų vyksta į savo 
parapijas nuosavais “Pobiedos” 
automobiliais, rodo, kaip gyvena 
katalikų kunigai Lietuvoje. Ar
kivyskupas Stankevičius, Kauno 
arkivyskupijos galva, man pasakė, 
kad Sovietų žemėje kiekvienas’ 
tikintysis turi teisę praktikuoti 
kokią tik nori religiją. Kaip ir 
anksčiau, visose mūsų bažnyčiose 
atliekamos krikšto ir jungtuvių 
apeigos. Niekas nekliudo šliūbo 
bažnyčioje, arba vaiko apkrikšti
jimo. Parapijų bažnyčiose vyksta 
religinės šventės ir esti daromos 
procesijos; tam nėra jokių kliūčių.”

Kiek šioje propagandoje teisybės 
— neverta ir kalbėti. Žinome visi. 
Pridursime tik tai. — Gal okupuo
toje Lietuvoje ir važinėja “Pobie- 
dos” mašina koks eks-kunigas, 
kuriam šventinimus grąžino vietos 
komunistų partijos sekretorius.

RICHARD SORGE
Su auksaburnišku iškalbingumu 

užpildytas blankas turėjo Sorgei 
nulemti gyvenimą arba mirtį. 
Jeigu Geštapas neapsižiūrėtų ir 
prašymas būtų patenkintas, Sorgės, 
kaip sovietų šnipo, priedanga, būtų 
neabejotinai vispusiškai garan
tuota.

“Daktaras Ričardas Sorge, vokie
čių kariuomenės eilinis, Kielio uni
versiteto studentas 1918 m., filo- 
zofijos daktaras Hamburgo uni
versitete 1923-1925 m., techniškų, 
finansinių ir politinių straipsnių 
iš Kinijos reporteris 1929-1933 m., 
nacių partijos narys 1933 m.” Kas 
gi galėtų turėti bet kokį, kad ir 
menkiausią, įtarimą, kad šis loja
lus ir darbštus Vaterlando sūnus 
galėtų būti Raudonosios Armijos 
generolas leitenantas?

Bet ...» 
Kas gi atsitiktų, jeigu aiškiai

pažymėta “Sorgės” vardu byla 
atsirastų Geštapo archyvuose? Tik
rai nebūtų labai malonu perskai
tyti tokius faktus: .

“Daktaras Ričardas Sorgo, 
vokiečių kariuomenės eilinis; ko
munistų agitatorius Kielio laivyno 
bazėj 1918 m.; komunistų agita
torius Ruhro anglių -kasyklose
1920- 1933 m.; ryšių karininkas ko
munistų partijoj Frankfurte
1921- 1925 m.; Komunistų Inter
nacionalo Maskvoje špionažo 
jnokinys 1925 m.; dviejų komunis

tinių veikalų autorius; nuo 1925 
m. gyvenamoji vieta nežinoma.”

Užtektų tik žemiausios kategori
jos Geštapo valdininkui tai per
skaityti ■ ir įvykiai greitu tempu 
pradėtų riedėti, būtent: — suė
mimas, koncentracijos stovykla, 
kankinimai ir mirtis.

Kad tokia byla, aiškiai pažymėta 
“Sorgės” vardu, tūnojo Geštapo 
archyvuose, tai buvo faktas. O vis 
dėlto nieko neatsitiko. Geštapas 
davė savo sutikimą pasirašydamas 
Sorgės prašymą, ir po kelių dienų 
Sorge jau buvo priimtas nacių 
partijon nariu. Kad Geštapas 
taip neapsižiūrėjo ir davė savo 
sutikimą, tai buvo irgi Maskvos 
nuopelnas. Tasai tūzas, kurį 
Maskva reikalui atėjus paklojo ant 
stalo, buvo vienas iš jos agentų 
pačioje Geštapo širdyje. Sorgei 
nepavyko sužinoti jo pavardės, 
nors jis turėjo pakankamai duo
menų apie jo buvimą žinoti. Le
miamą momentą šiam agentui 
pavyko laikinai pašalinti visą 
kompromituojančią Sorgės bylą, 
gulinčią Geštapo archyvuose. Jis 
ir vėliau budriai ii* sumaniai apsau
godavo Sorgę panašiais atvejais. 
1939 m., kada ambasadorius Ottas 
paskyrė Sorgę ambasados spaudos 
attache, Geštapas vėl tikrino jo 
bylą. Sorge ir vėl nebuvo susektas.

1938 metų vasarą, apsišarvavęs 
žurnalisto kredencialais ir nacių 
partijos nario pažymėjimu, Sorge

Hede Massing

Juodoįi Ranka

Antrame Pasauliniame

Kare
Vertė I. D.

atvyksta laivu Japonijon. Su 
šaltu pasitikėjimu jis žengia nuo 
laivo tiltelio į Japonijos žemyną. 
Jo tikrosios pareigos betgi, kaip 
Sorge rašo, buvo tokios: “politinės 
situacijos įvertinimas, žinios apie 
Japonijos ekonominę padėtį ir kari
nių paslapčių išgavimas.”

Sorge su dideliu atsargumu 
ėmėsi šių uždavinių įvykdymo. Jis 
griežtai atsisakė palaikyti bet ko
kius ryšius su vietine japonų ko
munistų partija ir su Sovietų 
ambasada, nebent tik bėdos atveju. 
Jis irgi pareikalavo, kad jo padė
jėjai nebūtų rusų tautybės. Rau
donosios Armijos Ketvirtajam 
Biurui su tomis sąlygomis sutikus, 
komunistų partijoms visame pasau
lyje buvo duotas įsakymas suver-1 
buoti Sorgei tinkamus ir neįtarti
nus padėjėjus.

įdomi kolekcija komunistinių 
paukštelių pradėjo rengtis kelionėn 
visuose pasaulio žemynuose. Ty
liai, tyliai jie pradėjo plasnoti

Japonijos link. Vienas iš keisčiau
sių agentų buvo aukšto ūgio, 
stiptriai sudėtas Branko De Vou- 
kelitchas, 28 metų amžiaus jugo
slavų kilmės Paryžiaus gyventojas. 
Neva menininkas, neva architektas 
ir šiaip sau bastūnas, Voukelitchas 
buvo Prancūzijos komunistų parti
jos narys ir dirbo elektros tiekimo 
kompanijoje Paryžiuje. Vieną 
dieną gatvėje Voukelitchas buvo 
užkalbintas jam nepažįstamo ruso 
komunisto:

— Pasiruošk kelionei uždaviniui 
atlikti — tai pasakęs rusas prany
ko.

Netrukus po šio susitikimo, 
Voukelitchas rado savo laiškų 
dėžutėje tris Marseille — Japonija 
laivokartes. Kaip ir Sorge, Vou
kelitchas su žmona ir vaiku ne
turėjo jokių kliūčių Japonijon 
įvažiuoti. Kas gi galėjo Vouke- 
litchą įtarti kaip šnipą?! Jo kre
dencialuose buvo įtikinančiai para
šyta, kad jis yra iliustruoto pran

cūzų žurnalo “Vue” ir didžiausio 
jugoslavų dienraščio “Politica” 
naujasis Tokijo korespondentas.

Maždaug tuo pačiu metu, už 
6.000 mylių, Los Angeles mieste 
panašiu budu buvo netikėtai užkal
bintas kitas komunistas. Jo var
das buvo Miyagi Yotoku, nuskuręs, 
džiova sergąs menininkas. Jis buvo 
gimęs Okinavoje, Japonijoje, bet 
vėliau persikėlęs gyventi Kalifor- 
nijon. Pabaigęs meno studijas ir 
-padirbėjęs kiek farmose, Miyagi 
persikėlė į Los Angeles, kur Ma
žojo Tokijo priemiestyje jis įsigijo 
restoraną “Pelėdą.”

Vieną dieną į restoraną užsuko 
Miyagio pažįstamas indas komu
nistas. Miyagi jį vadindavo Roy.

— Pasiruošk vykti Japonijon 
svarbiam uždaviniui atlikti — 
pranešė Roy. Čia pat jis perdavė 
Miyagiui 200 dolerių kelionės iš
laidoms padengti ir pažadėjo meni
ninkui, kad po mėnesio galės 
grįžti namo. Kai Miyagi jau buvo 
pasirengęs kelionei, Roy įdavė jam 
vieno dolerio banknotą, atkreip
damas jo dėmesį į serijos numerį.

— Kai Jūs būsite Tokijo mieste, 
kiekvieną dieną atydžiai sekite 
“Japonijos Pranešėjo” skelbimų 
“Norime pirkti” skiltis. Kada 
Jūs rasite skelbimą “Noriu pirkti 
Ukiyoe spausdinius” atsakykite į 
šį skelbimą. Skelbėjas suteiks 
jums tolimesnes instrukcijas, — 
paaiškino jam Roy.

Atvykęs Japonijos sostinėn, 
Miyagi pradėjo sekti skelbimų 

skiltis. 1933 m. gruodžio 14 d. jo 
laukiamas skelbimas tilpo laikraš
čio skiltyse. Jis atsakė, ir jam 
buvo pranešta nuvykti į vietos 
skelbimų agentūros biurą, kuris 
buvo priėmęs šį skelbimą. Kada 
Miyagi ten nuvyko, prie jo priėjo 
nepažįstamas žmogus ir, išsitrau- >; 
kęs dolerio banknotą, jam jį pa
rodė. Tada Miyagi išsitraukė savo 
banknotą ir jie abu sulygino šeri- $ 
jos numerius. Tokiu būdu Miyagi | 
Yotoku ir Branco de Voukelitchas 
pirmą kartą susitiko, dėl ko jie 
buvo net pusę pasaulio apkeliavę. į 
Keletai dienų nuo to susitikimo | 
prabėgus, Voukelitchas nuvedė 
Miyagį į meno galeriją, kur jis 1 
ssupažindino amerikietį japoną ko- 
munistą su Sorge.

Tuo pat laiku Ričardas Sorge 
ieškojo sau artimiausio pagel- 
bininko. Pasirinko Ozakį Hozumį, 
32 metu amžiaus japonų žurnalistą į 
ir politiką, gerų ir plačių ryšių bei <į 
sumanios galvos vyrą, kuris norta. -'zM 
ir nebuvo komunistų partijos 
narys, bet smarkiai prijaučiąs. 
Sorge pažinojo Ozakį dar iš šang- 
hajaus laikų. Daktaras Sorge in- -t) 
stinktyviai nujautė, kad intymus 
Ozakio Japonijos politikos žinoji- į 
mas ir jo draugystė su kunigaikščiu 
Konoye, tolimu imperatoriau^ 
giminaičiu bei vienu iš didžiausių 
politikos vyrų, gali jo veiklai būti 
labai naudinga. Ir kaip vėliau 
paaiškėjo, Sorge neapsiriko. vį

(Bus daugiau)
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NESENOS PRAEITIES VINGIAI

LIETUVOS PERLEIDIMAS SOVIETAMS
III

Lictuui&i—
1039 m. spalio 3 d. 7,04 vai. 

vakaro Trečiojo Reicho ambasado
rius Maskvoje grafas Schulenbur- 
gas pasiuntė skubos keliu Vokieti
jos užsienių reikalų ministerijai 
tokio turinio griežtai slaptą tele
gramą :

Molotovas šiandien 14 vai. 
pakvietė mane į savo ištaigą, 
kad praneštų:

Sovietų vyriausybė ' pasaky
sianti šiandien atvykstančiam 
Lietuvos užsienių reikalų min- 
isteriui, kad draugiško tarpu
saviu santykių sprendimo (grei
čiausia, panašiai kaip su Estija) 
rėmuose Sovietų vyriausybė ke
tina Lietuvai perleisti Vilnių ir 
jo apylinkes, tačiau drauge So
vietų vyriausybė nurodysianti 
Lietuvai, kad ji turi perleisti 
Vokietijai savos tertorijos 
žinomą dalį. Molotovas klausia, 
kokiu formaliu būdu mes tat 
manytume atlikti. Jo manymu, 
Sovietų — Lietuvos protokolas 
Vilniaus Klausimu ir Vokietijos 
— Lietuvos protokolas dėl Lie- 

’ tuvos srities perleidžiamos 
mums turėtų būti pasirašyti 
vienu metu.

Aš atsakiau, kad Ši sugestija 
man nėra priimtina. Man 
atrodo, kad būtų logiškiau, jei 
Sovietų vyriausybė duotų Vil
nių mainais už mums perleidžia
mą Lietuvos žemės juostą, ir 
vėliau tą juostą perduotų mums. 
Molotovas, atrodė, nevisiškai 
sutinkąs su mano pasiūlymu, 
bet pareiškė norą, kad pasik- 
lausčiau savo vyriausybės nuo
monės ir duočiau jam atsakymą 
rytoj vidudienį.

Molotovo pasiūlymas man 
atrodė žalingas, nes tat pasau
lin akyse padarytų mus Lietu
vos teritorijos “plėšikais,” o 
Sovietų vyriausybė figūruotų 
kaip dovanotoja. Man atrodo, 
kad svarstytina tik mano suges
tija. Toliau prašau jus pasvars
tyti, ar nebūtų mums priimtina 
atskiru Vokietijos — Sovietų 
slaptu protokolu jvykdinti Lie
tuvos teritorijos juostos perlei
dimą, kol Sovietų Sąjunga fak- 
tinai inkorporuos Lietuvą. Tai 
yra mintis, kuria, aš tikiu, 
pradžioje buvo pagristas susi
tarimas dėl Lietuvos. — 
•' J Schulenburgas. 
Ši Schulenburgo telegrama Ber

lyne buvo gauta po poros valandų 
tą pati vakarą. Reicho užsienių 
reikalų ' ministeris Ribentropas

įsakė ministerijos pasekretoriui 
Gausui pasiųsti skubos keliu 
Schulenburgui tokio turinio šifruo
tą telegramą — atsakymą:

Aš taip pat nelaikau tinkamu 
Molotovo siūlomo metodo dėl 
Lietuvos teritorijos juostos per
leidimo. Priešingai, malonėkite 
paprašyti Molotovą šiuo metu 
neaptarti su lietuviais šios 
teritorijos perleidimo, bet pra
šykite, kad Sovietų vyriausybė 
prisiimtų prievolę Vokieti
jos atžvilgiu (pabraukta 
originale) palikti tos teritorijos 
juostą neokupuotą Sovietų 
kariuomenės įvedimo į Lietuvą 
atveju, kuris gali būti numato
mas, ir palikti Vokietijai nus
tatyti datą, kada kalbamos 
teritorijos perleidimas turėtų 
būti formaliai atliktas. Susita
rimas tuo reikalu turėtų būti 
fiksuotas slaptų raštų pasikei
timu tarp Jusi] ir Molotovo. — 

Reicho užsienių reikalų 
ministeris.

šią telegramų Vokietijos užsie
nių reikalų ministerijos valdinin
kas Gausas šifruota kalba per
siuntė į Maskvą Schulenburgui 
spalio 4 d. lt vai. priešpiet. Tuo 
metu Maskvon jau buvo atvykęs 
pirmą kartą iškviestas Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris Urbšys. 
Spalio 5 dieną 12,30 vai. Schu
lenburgas pasiuntė į Berlyną tokio 
turinio slaptą telegramą:

Tuojau pat, gavęs valstybės 
pasekretoriaus Gauso pirmąjį 
pranešimą telefonu, šį rytą per
daviau Molotovui reikalavimą 
nieko nesakyti Lietuvos užsienių 
reikalų ministeriui apie Vokieti
jos — Sovietų susipratimą dėl 
Lietuvos. Molotovas prašė jį 
aplankyti 17 vai. ir pasakė, kad 
nelaimingu būdu jis vakar buvo 
priverstas painformuoti Lietu
vos užsienių reikalų minister] 
apie šį susipratimą, nės būda
mas mums lojalus, jis kitaip ne
galėjo pasielgti. Lietuvos dele
gacija atrodė nepaprastai iš
gąsdinta ir nuliūdusi; jie pa
reiškė, kad tos teritorijos nus- 
tojimas būtų - ypatingai sunku 
pakelti, nes daug žymių lietuvių 
tautos vadų yra kilę iš tos Lie
tuvos dalies, šį rytą apie 8 vai. 
Lietuvos užsienių reikalų minis
teris išskrido atgal į Kauną, 
ketindamas grįsti į Maskvą po 
dienos ar antros.

Aš pasakiau, kad aš tuojau 
pat apie tai painformuosiu savo

vyriausybę, ir paskambinau p. 
Gausui. Po valandos Molotovas 
man pranešė, kad Stalinas 
asmeniškai (pabraukta 
originale) prašo Vokietijos 
vyriausybę šiuo momentu 
(pabraukta originale) neinsis- 
tuoti dėl Lietuvos teritorijos 
perleidimo. '

Schulenburgas.
Po 3 valandų ir 13 minučių 

labai skubiai ir slaptai Vokietijos 
užsienių reikalų ministeris Riben
tropas pasiuntė į Maskvą savo am
basadoriui grafui Schulenburgui 
tokio turinio telegramą-atsakymą:

Liečia ambasadoriaus šios 
dienos pranešimą telefonu. — 
Pasiuntinybei Kaune duotos 
šios instrukcijos:

(1) Tiktai Jūsų asmeniškai 
informacijai pranešu štai ką: 
Rugpiūčio 23 d., pasirašant Vo
kietijos — Rusijos nepuolimo 
paktą, tai]) pat buvo nustatytas 
griežtai slaptas atitinkamų 
įtakos sferų rytų Europoje atri
bojimas. Ryšium su tuo Lietuva 
turėjo priklausyti Vokietijos 
įtakos sferai, o buvusios Lenki
jos valstybės teritorijoje esanti 
taip vadinama "keturių upių 
linija” I*issa-Nąrew-Visla-San 
turėjo būti riba. Jau tada aš 
reikalavau, kad Vilniaus sritis 
būtų priskirta Lietuvai, ir So
vietų vyriausybė su tuo sutiko. 
Rugsėjo 28 d. derybose dėl sienų 
ir draugiškumo sutarties anas 
sprendimas buvo pakeistas ta 
prasme, kad Lietuva, įskaitant 
Vilniaus sritį, buvo įjungta į 
rusų įtakos sferą. Už tai lenkų 
srityje Liublino provincija ir 
Varšuvos provincijos žymi dalis, 
įskaitant Suvalkų žemės “tri
kampį” (pocket), pateko į Vo
kietijos interesų sferą. Kada gi 
ryšium su Suvalkų trakto įjun
gimu į Vokietijos interesų sferą 
atsiranda sunkumų nustatyti 
sieną, mes sutikome, kad, jei 
Sovietai imtųsi specialių prie
monių Lietuvoje, maža pietų 
-vakarų Lietuvos teritorijos 
juosta, tiksliai pažymėta žemė
lapyje, tektų Vokietijai.

(2) šiandien grafas Schulen
burgas pranešė, kad Molotovas, 
priešingai mūsų pačių intenci
joms, praeitą vakarą painfor
mavo Lietuvos užsienių reikalų 
minister] apie slaptąjį susitari
mą. Prašau jus dabar savo 
ruožtu painformuoti tuo klau
simu Lietuvos vyriausybę žod-

Vokietija.
HANOVERIS. — Į naujti Vo- 

kieti jos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybą išrinkti balsų dau
guma šie asmenys: Pr. Zunde, E. 
Simonaitis, A. Giedraitis, pasto
rius A. Keleris, A. Bernatonis, J. 
Glemža, E. Žilius, A. Rukša, dr. 
J. Grinius, J. Jurkaitis, J. Luko
šius ir A. Survila. Rugsėjo 3 d. 
naujoji taryba buvo susirinkusi 
Hanoveryje posėdžio ir, išklau-

žiu ir griežtai slaptai taip:
Rugpiūčio 23 d. pasirašant 

Vokietijos — Sovietų nepuolimo 
paktą, kad būtų išvengta kom
plikacijų Rytų Europoje, tarp 
mūsų ir Sovietų vyriausybės 
tartasi dėl Vokietijos ir So
vietų įtakos sferų atribojimo. 
Pasikalbėjimų metu aš reko- 

'mendavau grąžinti Lietuvai Vil
niaus sritį, su kuo Sovietų 
vyriausybė sutiko. Rugsėjo 28 
d. derybose dėl sienų ir draugiš
kumo sutarties, kai]) matyti iš 
paskelbtos Vokietijos - Sovietų 
sienų demarkacijos, Suvalkų 
žemės trikampis (pocket), išsi
kišęs tarp Vokietijos ir Lietu
vos, teko Vokietijai. Kadangi 
tai sudarė sudėtingą ir neprak
tišką sieną, aš rezervavau Vo
kietijai pakoreguoti sieną toje 
srityje tuo būdu, kad Vokietijai 
tektų maža Lietuvos teritorijos 
juosta. Tose derybose buvo 
palaikomas Vilniaus grąžinimas 
Lietuvai. Jūs dabar autorizuo
jamas pranešti Lietuvos 
vyriausybei, kad Reicho vyriau
sybė šios sienos revizijos klau
simo nelaiko tinkamu šiuo metu. 
Mes, tačiau, statome sąlygą 
Lietuvos vyriausybei šį klausi
mą traktuoti griežtai slaptai. — 
(Instrukcijos Kaunui pabaiga.)

Prašau painformuoti poną 
Molotovą apie mūsų pranešimą 
Lietuvos vyriausybei. Toliau, 
prašau paprašyti jį, kad, kaip 
nurodyta ankstesnėje telegra
moje, Lietuvos teritorijos kal
bama pasienio juostu būtų pa
likta laisva galimo Sovietų 
kariuomenės įžygiavimo i Lietu
vą atveju, ir kad būtų palikta 
Vokietijai nustatyti data susi
tarimui dėl kalbamos teritorijos 
perleidimo Vokietijai. Abudu 
šio klausimo punktai turi būti 
sutarti slaptai pasikeičiant lai
škais tarp Jūsų ir Molotovo.

Ribbentrop.

siusi pranešimų, išsirinko naują 
Krašto Valdybą, kurion pateko: 
Pr. Zunde, E. Simonaitis, A. Ven- 
clauskas, E. Žilius ir J. Lukošius. 
Garbės Teisman išrinkti: St. Vy
kintas, dr. J.'Sakalauskas ir prof. 
A. Rukša. J posėdžius buvo atvykęs 
jr Vykdomosios Tarybos pirminin
kas K. žalkauskas ir Tarybos 
narys M. Brakas. Ta proga Vyk
domosios Tarybos pirmininkas ma
tėsi ir tarėsi su kai kuriais Ma
žosios Lietuvos veikėjais.

REUTLINGENAS. — Vokieti
jos Socialdemokratų Partijos pir
mininkui dr. Schumacheriui mirus, 
VLIKo pirmininko pavaduotojas 
dr. P. Karvelis pasiuntė VLIKo 
vardu Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos pirmininko pavaduotojui 
E. Ollenhaueriui nuoširdžios užuo
jautos pareiškimą.

DIEPHOLZAS. — Vasario 
šešioliktosios Gimnazija po atos
togų pradėjo mokslo metų darbą 
su 115 mokinių ir 14 mokytojų. 
Ekonominė gimnazijos padėtis 
gerėja. Ji jau turi 100 nuolatinių 
rėmėjų, kurie aukoja pastoviai po 
20 dolerių. Iš viso jau yra 1800 
lietuvių, reguliariai remiančių šią 
gimnaziją, šalin gimnazijos Vokie
tijoje dar veikia 4 pradžios moky
klos. Siekiama ]>astatyti gimnazi
jai nuosavi namai.

— Vokietijoje surastos Klaipė
dos Lietuvių Buriuotojų Sąjungos 
5 jachtos, kurios buvo minimai są
jungai priklausiusių atskirų klubų 
nuosavybė. Visas jachtas karo 
metu buvo konfiskavusi švento
joje vokiečių kariuomenė, ir nuo 
1943 m. jomis naudojosi Klaipėdos 
vokiečių povandeninių laivų moky
klos karininkai. Artėjant bolše
vikams, jachtos buvo evakuotos. 
Penkios jachtos vėliau buvo suras
tos Vakarų Vokietijoje. Jas pa
dėjo surasti vokiečių buriuotojai, 
pareiškę lietuviams savo dėkin
gumą; ypačiai jas surasti padėjo 
inž. Brodeke. Visą šį reikalą 
tvaiko PLB, gi jachtų pasisavinto
jams keliama byla.

Anglija. trpr.'n?
LONDONAS. — Sovietų pasiun

tinybė ir toliau ragina išvietintus 
asmenis grįšti namo. Tačiau iš 
40,000 ukrainiečių, 35,000 pabal- 
tiečių ir 16,000 lenkų norą grįšti 
pareiškė tik 20 asmenų. Britų 
valdžios įstaigos įspėjo išvietintus 
asmenis kreiptis į policiją, jei So
vietų agentai neduotų jiems ramy
bės visur juos su savo raginimais 
persekiodami.

— Britanijos Lietuvio redak
torium nuo rugsėjo 1 d. paskirtas 
Bronius Daunoras.

Ispanija.
MADRIDAS. — Vienas didžiau

sių vietos dienraščių “YA” at
spausdino kone visą puslapi uži
manti straipsni apie Lietuvą. 
Straipsnis papuoštas Kauno vaiz
du. Straipsnyje minimo dienraščio 
redakcijos narys pateikė savo pasi
kalbėjimą su prof. Regeliu, buv. 
Kauno Botanikos Sodo direkto
rium. Prof. Regelis buvo pakvies
tas Madridan skaityti kelių pas
kaitų.

Prancūzija.
STRASBURG A S. -- Rugpiūčio 

26 d. atvykęs dirbti j Strasburgą 
dr. J. Grinius buvo maloniai sutik
tas Laisvosios Europos Kolegijos 
vadovybės. Kolegijos direktorius 
Davis labai daug reiškia palan
kumo lietuviams. Iš lietuvių stu
dentų Kolegijoje mokosi: J. Nor- 
kaitis, M. Macevičiūtė, S. Garba
čiauskas, K. Jasutytė ir I*. Klimas. 
Atvykęs dr. J. Grinius nori suor
ganizuoti lietuvišką kultūros židinį 
ir rūpinasi sukurti lituanistikos 
biblioteką.

JUOKAS ANAPUS
— Ar girdėjai paskutinį anek

dotą? —
Pašnibždomis, atsargiai aplinkui 

apsidairę, rosų žmonės klausinėja 
savo draugus gatvių kampuose, 
maisto eilėse 
mažyčiuose liaudies restoranuose.

Anekdotų šaltinis — “Sčastlyvii” 
— “Laimingasis,” dviejų puslapių 
dvisavaitinis laikraštukas, spaus
dinamas pogrindžiuose Sovietų 
Rusijoje. Jo leidėjai ir redaktoriai, 
pasirinkę kovai prieš sovietini ko
munizmą juoko metodą kasdien 
rizikuoja savo gyvybę, skleisdami 
apie Staliną ir Kremliaus viršūnes 
įvairiausias juokingas istorijėles. 
Sovietų saugumo organai imasi 
ypatingų pastangų ^surasti šio 
pavojingo ginklo lizdą, tačiau tai 
jiems vis dar ■nepasiseka. Tuo 
tarpu šis laikraštukas vis dar pasi
rodo reguliariai kas antrą šešta
dieni, gi jo paleistas juokas spar
čiai plinta po visą Sovietų Rusiją.

T.S.MJH. korespondentas , Lon
done savo pranešime apie šią 
akciją pateikia savo laikraščiui 
Sydnėjuje keletą tų linksmų istori- 
jėlių, spausdintų "Sčastlyvii” 
skiltyse ir klausia redaktorių, ar 
nebus jis jau girdėjęs kurią jų. —

ir apsiūkusiuose

— atšovė paklaustas Ivanas.
— Kaip tai? — nustebo moky

tojas.
— Mano tėvas visumet sako, kad 

jis yra sotus nuo didžiojo Stalino 
ligi kaklo, — paaiškino Ivanas. — 
Gi mano tėvo ūgis ligi kaklo yra 
lygiai keturių pėdų ir penkių 
colių.

buvo ką tik gimę ir jie buvo akli. 
Dabar jų akys jau yra atsidariu
sios.

surado

bcsi-

atėjo

Vienas mokytojas keletą valandų 
kėlė j aukštybes Stalino dorybes, 
vadindamas ji numylėtu visos 
Rusijos tėvu. Po to jis paklausė 
mažąjj mokini Ivaną:

— Pasakyk dabar man, Ivanai, 
kaip didelis yra Stalinas? '

— Keturių pėdų ir penkių colių,

miausiai jie surado bonkutę vaistų.
— Tai yra priemonė apsisau

goti nuo jūros ligos, — paaiškino 
klausiamas Sovietų žmogus.

Toliau muitininkai 
dėžutę baltų piliulių.

— Tai yra priemonė apsisaugoti 
nuo oro ligos, — vėl paaiškino 
rusas.

Galop muitininkai užtiko didžiu
lius Stalino ir kitų Kremliaus 
bosų portretus.

— O čia kas? — paklausė nus
tebę muitininkai.

— čia? . . . Tai yra priemonė 
apsisaugoti nuo tėvynės ilgesio 
ligos, — pasiaiškino rusas.

Viena didelė firma pasiuntė pavo 
keliaujanti agentą Cėrnovą j sate
litinius kraštus. Išsiųsdamas 
agentą, direktorius paprašė, kad 
tasai dažnai parašytų, kur 
randąs, černovas pažadėjo.

Pirmas pašto atvirlaiškis 
iš Bukarešto:

— Nuoširdžiausi išlaisvintos Ru
munijos sveikinimai! — černovas.

Po to netrukus firmą pasiekė 
antras atvirlaiškis iš Budapešto:

— Nuoširdžiausi išlaisvintos 
Vengrijos sveikinimai! — černo
vas.

Po to vėl iš Pragos:
— Nuoširdžiausi išlaisvintos 

Čekoslovakijos sveikinimai! — 
Černovas.

Toliau kažkas atsitiko. Per as
tuonias savaites firma nesusi
laukė iš černovo jokios žinios. 
Pagaliau laiškanešys atnešė pa
veiksluotą New Yorko dangorai
žiais atvirlaiškį. Kitoj pušej buvo 
parašyta:

— Nuoširdžiausi išlaisvinto čer
novo sveikinimai!

švedų muitininkai rūpestingai 
peržiūrinėjo iš Rusijos atvykusio 
keleivio daiktus lagamine. Pir«

Dešimties metų amžiaus mokinys 
buvo paprašytas mokytojo suda
ryti lokj sakinj, kuris turėtų an
trinę priklausomybės sakinio dalį.

Paulius atsakė:
— Mūsų katė susilaukė šešių 

kačiukų, kurie visi yra komunistai.
— Puiku! — nudžiugo mokyto

jas. — Visiškai teisingai. Būtinai 
atsimink šį sakinį, kol po dviejų 
savaičių čia pasirodys inspek
torius.

Po dviejų savaičių draugas in
spektorius pasirodė klasėje ir Pau
lius vėl buvo paklaustas to paties 
sakinio.

— Mūsų katė turi šešius kačiu
kus, kurie visi yra demokratai, — 
atšovė Paulius.

— Oi, Pauliau, ne taip! — sušu
ko mokytojas. — Tik pagalvok1 
gerai. Prieš dvi savaites tu ne 
taip pasakei. Anuomet visi tavo 
mažieji kačiukai buvo komunistai.

— Tąip, aš žinau, — atsakė 
Paulius. — Anuomet tie kačiukai

Kartą Stalinas vienas pats vai
ravo savo mašiną iš vasarinės vilos 
į Kremlių. Važiuojant per Rublovo 
mišką, mašina sugedo. Stalinas 
susirado artimiausioj mašinų taisy
mo dirbtuvėj mechanikų.

Mechanikas, Stalino nepažinęs, 
apžiūrėjo masiną ir po to pareiškė:

—i Labai gaila . . . Aš negaliu 
šiandien suremontuoti draugo ma
šinos. Aš dabar turiu eiti namo 
ir klausytis per radiją Stalino 
kalbos.

Stalinui be galo patiko toksai 
pasiaiškinimas ir jis padavė me
chanikui stambių arbatpinigių. 
Mechanikas pažvelgė j pinigus, 
pagalvojo truputi, po to patraukė 
pečiais ir pasakė:

— Na, gerai! Sutaisysiu dabar 
pat . . . Velniai tetraukia tą Sta
liną! Be kita ko, tasai sukčius vis 
kartoja ta patį per paskutinius 
trisdešimt metų.

Austrija.
SALZBURGAS. — šios vietovės 

apylinkėse gyvenusi Ona Naujo- 
kaitienė išvyko į Australiją. Tra
kių šeima išvyko į Vokietiją. Iš 
Braunau apylinkės Oskaras Švar
cas ir Gadzinskų šeima išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. — 
Salzburgo senelių prieglaudoje 
mirė Aleksandras Langeris, kilęs 
iš Šiaulių. Braunaue mirė Rober
tas Erentrautas, kuris buvo k’lęs 
iŠ Zarasų.

RIEDĄS. — Vietos stovyklos 
gyventojai ištisus kelis metus ken
tėjo dėl nuolat pasitaikančių 
laiškų ir pašto siuntinių vagysčių. 
Gyventojai bandė skųstis ir imtis 
galimų priemonių, tačiau vagystės 
vyko toliau. Pagaliau, po kelių 
metų kruopštaus darbo ir pastangų 
vagis pasisekė pagauti. Paaiškėjo, 
kad vogė valdininkas, priiminėju# 
siuntinius prię langelio. To va
gies pasisavinta vien pašto siunti 
nių 40,000 šilingų vertės.’ Pavogtų 
laiškų skaičius ir jų vertė nus
tatyti tiesiog neįmanoma. Taip 
pat Susektos laiškų bei siuntinių 
vagystės' ir llcinrichsdorfo — As- 
teno stovykloje. Policijos sulaiky
tas patsai pašto viršininkas. Dėl 
šių visų vagysčių nukentėjo daug 
lietuvių.

Papasakojęs šiuos Sovietų 
pogrindžio laikraštuko anekdotus, 
T.S.M.H. korespondentas pabaigai 
pateikia kaip kontrastą oficialaus 
Sovietų jumoro žurnalo “Kroko- 
dil” paleistą amerikiečių adresu 
pašaipą, kuri pavadinta “Ameri
kiečių auklėjimas.” —

Motina sako savo mažajam 
sūnui:

— John, aš galvoju nupirkti tau 
gimtadienio proga laikrodį.

• John atsako:
— O, džy, mamyt! Verčiau

pirk man pistoletą, o laikrodį tada 
aš pats galėsiu įsigyti ...

nu

J. A. Valstybes.
LOS ANGELES. — Įspūdingai 

ruošiamasi pagerbti profesorių 
Mykolą Biržišką, susilaukianti 70 
metų amžiaus. Pagerbimo aktas 
ruošiamas rugsėjo 28 d. Sutiko 
dalyvauti didžiųjų Los Angeles ir 
apylinkės universitetų prezidentai 
ar jų atstovai. Vykdomoji Taryba 
iš Vokietijos pasiuntė sukaktuvi
ninkui specialią sveikinimo tele
gramą.

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse pasirodė naujas lietuviškas 
žurnalas "Lietuva”, kur j redaguo
ja J. Audėnas, V. Rastenis, B. 
Nemickas ir V. Vaitiekūnas. Žur
nalą leidžia Pat. Liet. Grupė. 
Svarstomos aktualios lietuviškos 
problemos.

JAV BALTOJI KNYGA 
KALTINA

VAŠlNGT(ft<AS. — JAV Vai- 
stybės Departamentas išleido 69 
puslapių “Baltąją Knygą”, kuria 
labai smarkiai puola Sovietų 
Rusiją už vergų darbo mases. Val
stybės Departamento leidinyje tei
giama, kad jokiame kitame pasau
lio krašte šiandien negalima rasti 
tokio žmogaus teisių pažeidimo, 
koks šiuo metu yra Sovietų Rusi
joje. Anot “Baltosios Knygos”, 
Sovietų Rusija yra pavergusi mili
jonus žmonių sunkiam darbui, su 
kuriais blogiau apsieinama, kai]) 
su šunimis, kurie tuos vergus 
saugo. Milijonai vyrų ir moterų 
esą sumetami i koncentracines 
stovyklas dėl menkiausios prie-

Kolumbija.
BOGOTA. — Kolumbijoje gy

vena 3 lietuviai dailininkai: Kul
vietis; Penčyla ir Bagdonas. Iš jų 
tik Juozas Penčyla dirba kaip 
laisvas menininkas. Jis, pradėjęs 
bendradarbiauti didžiuosiuose Ko
lumbijos laikraščiuose, įsigijo di
delį populiarumą savo politinėmis 
karikatūromis ir buvo vienas 
geriausiai apmokamų spaudos dai
lininkų Bogotoje. Bet, liberalų 
laikraščiams pradėjus priekai
štauti dėl svetimšalio kišimosi į 
koiumbiečių politinį .gyvenimą, 
Penčyla atsisakė politinių karika
tūrų ir pasiliko prie ’‘nekaltų” 
piešinių ir iliustracijų. Turi didelį 
pasisekimą ir apsčiai darbo ir kaip 
komercinis dailininkus. Atliekamu 
laiku dirba tapyboje ir yra sukūręs 
keletą vertingų peizažu, portretų. 
Suruoštos parodos Bogotoje ir 
Medcleinc turėjo pasisekimo ir 
palankiai atsiliepė spauda, kiek
viena proga iškeldama ir priežas
tis, dėl kurių dailininkas turėjo 
palikti savo tėvynę. O straipsnių 
antraštėse visi laikruščįaį rašė: 
“Jose Penčyla, caricaturista 
lituano . . arba — “Del 
maestro Jose Penčyla pinto? y 
caricaturista lituano”. — kl -

žasties. Valstybės Departamentas 
šiame oficialiame savo leidinyje 
teigia, kad tikras darbininkų vergų 
skaičius Sovietuose yra laikomas 
paslaptyje, tačiau ir labiausiai 
susilaiką skaičiuotojai sutinką su 
teigimu, kad tokių vei-gų šių dienų 
Sovietų Rusijoje yra ištisi mili
jonai.
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TEISMAI
AUSTRALIJOJE

• 1 m ' .

Susipažinę su magistratais — 
žemiausiais teismais Australijos 
valstijose — kopiame Australijos 
teismų santvarkos laiptais aukštyn. 
Tuoj susiduriame su viduriniais 
teismais: District Court 
New South Wales valstijoje ir 
County Court Victorijoje, 
kurie yra pirmieji aukštesnioji 
teismai po magistrato. Tai civili
niai teismai. Jie lyg ir prilygtų 
maždaug lietuviškam Apygardos 
Teismui, vien ir ta prasme, kad 
Apygardos Teismas Lietuvoje 
buvo pirmas aukštesnis teismas po 
Apylinkės teismo.

N.S.W. valstija turi 5 Dištrikto 
Teismus, kurių kiekvienas veikia 
ir sprendžia bylas savo apibrėž
tame plote, nustatytame įstatymu. 
Jie yra taip pavadinti: Metropoli
tan District (Sydney), Northern 
District, Southern and Hunter Dis
trict, South-Western District ir 
Western District. Kiekvieno Dis- 
trikto Teismo teisėjai-judges 
sprendžia bylas savo rezidencijos 
vietoje ir skirdami savo apygardos 
didesniuose miesteliuose teismo 
sesijas, kurios iš anksto yra pas
kelbiamos.

Tie patys Dištrikto Teismo teisė
jai sprendžia ir baudžiamąsias by
las. Tokios bylos sprendžiamos 
taip vadinamuose Quarter 
Sessions posėdžiuose. Tai maž
daug atitinka lietuviškojo Apygar
dos Teismo civilinius ir baudžia
muosius skyrius. Australijos val
stijose šie viduriniai teismai kiek 
įvairėja ir skiriasi savo pavadini
mais: Victorijoje — County Court 
ir Court of General Sessions, Pietų 
Australijoje — Local Court ir t. t.

Dištrikto Teismai sprendžia 
civilines bylas, kurios yra api
brėžtos savo pobūdžiu ir verte. 
Paprastai su tam tikromis išimti
mis civiliniai ieškiniai šiame teisme 
keliami, jei jie neviršija £1000. 
Tuo tarpu kai skyrybų, palikimų ir 
visos eilės kitų bylų šie teismai 
negali spręsti, nes tos rūšies bylos" 
yra sprendžiamos aukščiausiame 
valstijos teisme — Supreme Court. 
Dištrikto Teisme bylas sprendžia 
paprastai vienas tcisėjas-judgc,

Pavasaris

Miestas buvo tik ką po lietaus. 
Ant šaligatvių dar žibėjo maži 
klaniukai ir tamsesnės, sudrėkusios 
vietos, bet pilki debesys stūmėsi 
jau toli pačiu horizontu — virš 
aukštųjų namų jų nebesimatė. 
Krautuvininkai ir kirpėjai buvo 
išėję pasižvalgyti ir dabar jie sto
vėjo kiekvienas savo tarpduryj ir 
rąžėsi sau, šviežus ir patenkinti. O 
alėjose medžiai buvo visai kaip 
nauji ir, kai šakomis dvelktelėdavo 
vėjas, nuo jų skambėdami krisdavo 
maži, sidabriniai lašiukai.

Didžiąją gatve keliavo Kazimie
ras ir jam buvo gera. Jis ėjo links
mai mosikuodamas rankom ir jo 
žvilgsnis apėmė ir parko kampą, 
kur ant žalių suolų pasikišę laik
raščius, kad drėgmė nesisunktų į 
rūbus, sėdėjo pensininkai, ir toli
mesnių namų fasadus ir saulėj 
garuojančius stogus. Niekas ne
trukdė žvilgsnio ir visos Kazimiero 
mintys buvo prisitaikiusios prie 
bendro gaivaus vaizdo ir švytinčio 
dangaus. Kazimierui sekės šian
dien. Jis visados laukdavo tokių 
dienų, kada reikalai ir reikaliukai 
tvarkosi beveik savaime ir viskas, 
ką tik nepradėsi, tuoj pavyksta ir 
susidėsto sklandžiai ir be rūpesčių. 
Ir šiandien buvo tokia diena ir 
Kazimiero nuotaika buvo net labai 
gera. Kazimieras ėjo ir džiaugėsi. 
“Et, tai vyras eina”, galvojo jis, 
“ir saulė šviečia jam lyg užsakyta 
ir sekasi, kaip ir turi sektis tokiam 

, vyrukui”, ir Kazimieras jautė 
savyje jaunystę ir jėgą ir žvelgė 
į praeivius su tokiu švelniu gai
lesčiu, lyg sakydamas: “Aš labai 
norėčiau jums padėti ir visus jus 
padaryti panašiais į mane. Tačiau 
taip jau nuo seno yra sutvarkyta, 
kad vieni visados priekyj, o kiti 
atsilikę.” Ir jeigu Kazimieras ne
būtų išmokytas, kad taip neda • 
romą, jis bakstelt^ storiems krau
tuvininkams į pilvus ir, atkišęs

tačiau jis gali sušaukti prisie
kusius posėdininkus — jury, 
jei jis tai nusprendžia, ar šalys to 
reikalauja. Dėl šio teismo spren
dimo apeliacija galima duoti krei
piantis i Supreme Court.

Quarter Sessions teismas sprend
žia tas baudžiamąsias bylas, kurias 
sudaro vidutinio dydžio nusikalti
mai: didesnės vagystės, kūno 
sužalojimai, sukčiavimas ir pan. 
Šie teismai taip pat sprendžia 
apeliacines bylas, iškeltas prieš 
magistratų sprendimus baudžia
mose bylose, gi. District Court, 
County Court ar Local Court 
sprendžia savo valstijose apelia
cines bylas iškeltas prieš magist
ratų sprendimus civilinėse bylose.

Prie šių aukštesniųjų teismų 
rango ar statuso prilygsta N.S.W. 
valstijoje Workers’ Compensation 
Commission — Darbininkų Kom
pensacijos Komisija, kuri sprend
žia ieškinius, kilusius iš nelai
mingų atsitikimi! pramonės įmo
nėse. Panašus teismas yra ir Vic
torijoje bei kitose valstijose.

Sekantis pagal vyresniškumą, 
teismas yra Supreme Court, 
kuris yra paskutinis ir aukščiau
sias valstijos rėmuose teismas. 
Visose Australijos valstijose tas 
teismas yra vadinamas vienu ir 
tuo pačiu vardu, šio teismo teisė
jas yra vadinamas Justice. 
Tokių teisėjų čia yra keliolika, o 
jų priekyje yra aukščiausias Su
preme Court teisėjas — Chief 
Justice, šis teismas reziduoja 
valstijos sostinėje, o jo teisėjai 
lanko svarbesniuosius valstijos 
miestus sesijomis, kurios iš ank
sto paskelbiamos oficialiame vald
žios leidinyje — Government Ga
zette. Supreme Court sudaro 
atskiri skyriai: Probate — 
testamentų bei palikimų reikalams, 
Matrimonial Causes 
ar Divorce Court — skiry- 
bų bei santuokos reikalams, Ad
miralty — jurų teisės reikalams 
ir Lunacy — protinių negalo- 
jimų teisės reikalams.

Jurgis Janavičius

KAZIMIERO NUOTYKIAI
(Dvi trumpos apysakaitės)

alkūnę, užkabintų slidžiai susišu
kavusius kirpėjus, ir, gal, rikteltų 
ką nors linksmo spalvotai apsircn- 
gusiom ir po saulėtas gatves bc- 
vaikščiojančiom merginom. O 
senam gėlių pardavėjui jis už
trauktų skyrybėlę ant akių, taip, 
kad tas nebegalėtų matyti nei savo 
gėlių nei laukiančių pirkėjų. Ir 
tada Kazimieras pasirinktų tokią 
rožę ar standų baltą gvazdiką ir, 
įsisegęs atlapan, patrauktų toliau.

Prie kiosko Kazimieras sustojo. 
Po atsikišusiu stogeliu kabėjo 
laikraščių ir žurnalų eilės. Kazi
mieras skaitė jų antraštes. Kiše
nėj jis skambino smulkiais. Kazi
mieras neskubėjo niekur. Jis ilgai 
stebėjo dideles pirmųjų puslapių 
fotografijas ir, ten kur šriftas 
buvo stambesnis, jis net perskaitė 
kai kurias žinutes. Paskui jis vėl 
mostelėjo rankom ir nužingsniavo 
guviais žingsniais, lyg staiga būtų 
atsiminęs kažką.

Kai jis ėjo taip, iš kiosko išsis- 
vėrė savininkas, paraitytom lan- 
kovėm ir auksiniais dantim ir, 
žiūrėdamas į nutolstantį, pramur- 
mėjo: $

— Tai šlandra koks! Vaikšto 
atdaru priekiu ir dar įsivaizduoja, 
lyg ponas būtų.

Rytmetinis “rendez-vous”

Kasryt, išėjęs iš namų ir pra
dėjęs lipti į kalnelį, Kazimieras 
sutikdavo ją; kartais jau beveik 
kalnelio viršūnėje, kartais pačiam 
nuožulnumo išsibėgėjime, kartais, 
vėl, taip tik ten kur kilimas dar 
tik prasideda ir kur tuo laiku 
užsiekia jaunųjų, prie Kazimiero 
namų augančių topoliukų šešėliai.

Po ŽUSTIMAIf

Greta didžiųjų civilinių bylų 
Supreme Court sprendžia ir did
žiuosius baudžiamuosius nusikal
timus, k. a. žmogžudystes, plėšimus 
ir pan., kas australų teisėje vadi
nama capital offences. 
Supreme Court padalinys, kuris 
tas bylas sprendžia vadinamas 
C c n't r a T C r i m i n a 1 Court. 
Del šio teismo sprendimų apeliuo
jama į specialų apeliacinį teismų.

Bendras ir aukščiausias visai 
Australijos valstybei teismas yra 
H i g h Court, apie kurį jau 
buvo rašyta Mūsų Pastogės 178 
numeryje.

Kalbant apie Australijos teis
mus laikraščio rėmuose, teįmanoma 
pasitenkinti tik tokia paviršutine

Solicitoriai ir Baristeriai
Daugeliui ateivių yra nesupran

tamos dvi advokatų rūšys Australi
joje: solicitoriai ir baristeriai. 
Mums ypačiai keista ir nesupran
tama, kad byla užvedama pas 
solicitorių, atliekanti su juo visus 
pasitarimus bei patvarkymus, gi 
teismo poėdyje toji byla yra gina
ma solicitoriaus parinkto baris
terio. Toksai savotiškas advoka
tūros dvylipumas ypačiai ryškus 
yra New South Wales valstijoje.

šį advokatūros skirtingumą 
paaiškina Anglijos teisės istorija. 
Ankstyvaisiais amžiais Anglijoje 
buvo reikalaujama, kad abi šalys 
pačios dalyvautų teismo posėdyje 

I ir vestų savo bylą be jokios paša- 
■ linės teisinės pagalbos. Dvylikto 
Į amžiaus pabaigoj ješkovas ir at
sakovas nebebuvo verčiami daly
vauti savo byloj asmeniškai. Jiems 
jau buvo leista paskirti savo byla: 
agentą ar įgaliotinį, kurie galėjo 
juos atstovauti ir vesti bylą teisme. 
Anglijos teisei augant ir įvairė- 
jant, tryliktojo amžiaus pabaigoj 
į teismus jau įsileidžiami profesi
niai gynėjai, kurie iš dalies vado
vaudavo bylai ir aiškindavo įstaty
mus.

O sykį jis sutiko ją paskutiniu 
momentu — tai yra: tik iššokęs 
pro duris. Tą rytą jis galbūt net 
išgąsdino ją, taip staigiai pasi
rodęs iš priekio.

— Truputį paįvairinau rytme
tinį rendez-vous, — tuomet pasi
sakė jis sau šypsodamasis, nes 
Kazimieras jau tada, atseit, kuo
met dar niekas nebuvo pasitvir
tinę, nė kiek neabejojo, kad jie 
susitinka susitarę. Kazimieras 
žinojo, juk, pats pagal save. Jeigu 
jis norėtų išvengti pažinties, jis, 
visai paprastai, galėtų išeiti iš 
namų vieną minutę vėliau, arba 
jis galėtų eiti kita puse gatvės ir 
nežiūrėt, arba jis galėtų ir žiūrėti, 
tačiau žiūrėti tokiu, kaip sako, 
“nieko nepastebinčiu profesoriaus 
žvilgsniu”. Lygiai taip pat ir ji 
būtų galėjusi vienokiu ar kitokiu 
būdu laikytis atokiai. Bet . . .

Reikia pasakyti — Kazimieras 
buvo savos rūšies svajotojas. 
Pavyzdžiui, kai jis dirbo pas vieną 
turtingą biznierių sodininku, jam 
kartą buvo pasakyta apkarpyti 
visas gyvatvores ir visus perdaug 
išsikerojusius krūmelius. Na ir 
ką? Kazimieras tik apžiūrėjo 
gyvatvores. O paskui visą dieną 
jis dirbo kitus darbus. Ir ne dėl 
to, kad būtų ižsimiršęs. Oi ne. 
Kazimierui patiko mintis, jog atė
jus vakarui jis linksmai pasiaiškins 
darbdaviui:

— Gyvatvorės? Ak, tiesa, gy
vatvorės . . . Matote, ponas ma
jore, jos dabar žydi — stovi, atseit, 
pačioj šauniausioj uniformoj ir 
todėl, aš pagalvojau, ar tik nege
riau būtų dar palaukti savaitę . . . 
. Tarp kitko, biznierius —- sodo 
savininkas nebuvo nei majoras 
nei, bendrai, kariškis ir, vakarui 

apžvalga, čia reikia pastebėti, 
kad Australijos teismų sistema yra 
labai komplikuota, išmarginta 
įvairiais padaliniais, proceso skir
tingumais ir panašiai. Bandant 
lestis į kiek platesnę apžvalgą, 
tuoj susidurtume su studijinio 
pobūdžio klausimais, kurie var
giai galėtų būti sutalpinti popu- 
liiariosc mūsų laikraščio skiltyse. 
Atrodo, kad be didesnio nuostolio 
galėtume pasitenkinti ir šia pavir
šutine apžvalga. Ateityje paskirais 
straipsniais pasistengsiu painfor
muoti skaitytojus apie atskirus 
specialius teismus, panaudodamas 
aktualius momentus.

J. Ž-kas.

Iš tų profesinių gynėjų kaip tik 
ir išaugo baristeriu profesija. Jie 
susibūrė į stiprias organizacijas, 
vadinamas “Inns of Court”, ką 
lietuviškai galėtume nusakyti, 
“Teismo užeigos*’, kurių žymiausia 
buvo “Lincoln’s Inn”, šių pro
fesinių teisininkų korporacijų 
nariai ypatingu kruopštumu rūpi
nosi išsiskirti iš įgaliotinių, išį 
kurių vėliau susiformavo solici
torių klasė. Atstovavimas klijen- 
to reikalų aukštesniuose teismuose 
tebuvo leidžiamas tik baristeriams. 
Baristeriai buvo kur kas geriau 
išstudijavę teisės klausimus ir jie: 
traktavo solicitorius kaip žemesnės ' 
klasės profesiją. Tačiau tokia- 
nuomonė šiandie nebevyrauja.

Baristeriu ir solicitorių skir-. 
tingas supratimas užsiliko ir Aus
tralijoje, kai su šio krašto istori
jos pirmomis dienomis kartu atsi
kraustė ir Anglijos teisė. Tačiau 
Australijoje tasai skirtingumas 
nėra toks aštrus kaip Anglijoje, 
čia solicitoriai gali stoti visuose 
teismuose, nuo žemiausio ligi 
aukščiausio, ir ginti savo klijentų 
bylas.
toriai tai nedaro, ir jie pasirenka 

mentai, paties solicitoriaus aiški
nimai ir pasiūlymai, kaip ši byla 
turėtų būti vedama bei ginama.

Kaip jau buvo priminta, solici- 
Tačiau praktiškai solici- torius ir pats gali vesti ar ginti 

j savo klijento bylą bet kuriame ]

atėjus, Kazimieras jam nepasiaiš
kino kodėl jis nepadarė kas buvo 
sakyta. Tąsyk Kazimieras įsigijo 
tiktai nemalonumų. Vėliau, susi
radęs darbo kitur, jis ėmė kasryt 
susitikdinėti su ja.

Beveik metus laiko jis praeidavo 
pro ją kaip ir pridera nepažįsta- 
mui. Kazimieras prisilaikydavo 
angliško principo: “Aš tau esu 
oro vietoje, bet užtai ir tu man 
esi tik oro vietoje.” Ir, tikriausiai, 
viskas ir būtų pasilikę prie to 
principo, jeigu vieną kartą — 
rytas tuomet buvo žvilgantis ir 
saulėtas ir jaunųjų topoliukų kon
tūrai blizgėjo tarsi apdulkinti 
auksiniais milteliais — jinai ne
būtų pažvelgusi į jį tokiam šiltom 
geros kaimynės akim.

— Ahaaa, — nustebęs Kazi
mieras .išgirdo sakant savo širdį.

Tą pačią sekundę jam atsivėrė 
visi keliai. Tačiau jis neskubėjo 
žengti jais; laikytis, jis ir toliau 
laikėsi be priekaištų. šviesus 
pasitenkinimas gyvendavo Kazi
miero krūtinėje, kai jis, jau iš tolo 
pamatęs ją, praeidavo pro šalį, 
tarsi jų pažintis dar vis būtų už
marinta anglišku prine pu. Tik
tai vieną vienintelį kartą jis pasi
davė sentimentui ir švelniai pa
bandė: išeidamas iš namų, jis 
įstatė švarko kišenėlėn mažytę, 
rausvą gėlelę.

Tą dieną, kada viskas pasitvir
tino, Kazimieras nėjo į darbą. Pasi
likęs namuose, jis smailino laz- 
dikes pomidorams, skaitė Pulgio 
Andriušio “Sudiev, Kvietkeli”, 
paskui ilgai sėdėjo prie stalo su 
keistu, be jokios priežasties atsi
radusiu ir — kaip jam pačiam 
vėliau rodėsi — tikrovę užtem
dančiu laukimu širdyj. Vakarė
jant jis išėjo pasivaikščioti. Tar
puvartėse ir kiemuose jau suposi 
ankstyvi rūkai, bet sūtemos dar 
nejuodavo. Saulėlydžio spindė
jimas tik ką buvo apleidęs jaunųjų 
topoliukų viršūnes. ■ Kazimieras 
keliavo pamažu ir žvalgėsi. Prie 

savo klijentų bylų gynimui baris- 
terius, kurie yra laikomi tokiam 
teisiniam darbui įgudę ir patyrę 
specialistai. Tokiu tad būdu tai, 
kas teisininkų profesijoje anksčiau
buvo istoriniu susiskirstymu, šiuo 
metu yra virtęs praktišku pasis
kirstymu specialybėmis.

Vyriausias baristerio uždavinys 
yra ginti bylą teisme. Tai yra 
nuolatinis jo darbas, o dėl to jis 
pasidaro kur kas labiau patyrusiu 
šioj srityj kaip solicitorius, kurio 
teisinio darbo visuma nėra susieta 
vien tik su bylų gynimu teisme. 
Baristeriai taip pat teikia solici- 
toriams savo nuomonę ir patarimus 
sunkesnių ir labiau komplikuotų 
teisės klausimų atvejais. y 
Turint galvoj, kad bylos pasiseki
mas ar pralošimas teisme daug 
priklauso nuo rūpestingo ir paty
rusio jos paruošimo, solicitorius 
dažnai tariasi su baristeriu bylos 
paruošimo metu ir teiraujasi jo 
nuomonės dėl rckalingų įrodymų 
medžiagos. Baristeriai taip pat 
paruošia įvairius bylos dokumen
tus. Jie taip pat apklausinė ja savo
bylininką ir jo liudininkus prieš 
bylos sprendimą.

Bylininkas pirmiausiai turi 
kreiptis į solicitorių. Tasai jam 
atsako, ar verta bylą kelti teisme, 
ar verta ją ginti. Byla priėmęs 
ir atlikęs įvairius paruošiamuosius 
bylos darbus, solicitorius pasirenka 
bylai ginti tą baristerį, kurį 
jis laiko tai bylai tinkamu ir su
maniu bei patyrusiu jos gynimui. 
Kaip matome, solicitorius yra 
baristerio darbdavys. Solicitorius 
net pats apmoka baristeriui už by
los gynimą teisme, įtraukdamas 
bylos sąskaiton ir baristerio atly
ginimą, nes bylinkas už visą bylos 
vedimą sumoka solicitoriai.

Solicitorius organizuoja bylos 
gynimą, parenka reikalingą įrodo
mąją medžiagą bei liudininkus, ap- 
klausinėja, susipažįsta su liudinin
kų galimais parodymais ir atlieka 
visokeriopą tyrinėjimą, kas gali 
padėti klijento bylai. Darbą atlikęs 
solicitorius paruošia baristeriui 
taip vadinamą brief — bylos 
aprašymą, kurį sudaro liudininkų 
parodymai, reikalingiausieji doku-1 

vienų mėlynai dažytų namų jo 
ausį palietė tyki dainelė:

Mano mielas išvažiavo taip 
toli, toli,

Pasakyk tu jam paukšteli . . .
Jis stabtelėjo. “Žiūrėk, žiūrėk, 

kaip gražiai senoviškai dainuoja”, 
sakė jis sau ir pakėlė akis. Pra
viram mėlynų namų lange rymojo 
ji. Ar tikrai ji? Kazimieras dar 
pasitikrino; jis nusisuko, atsisuko 
ir vėl žvilgtelėjo iš naujo. Antru 
kart jam nebekilo abejonių ir — 
Kazimieras viską, viską galutinai 
suprato.

— Neišvažiavo! Niekur neiš
vyko! Per dieną smailino lazdikes 
pomidorams, o dabar stovi, va, po 
langu, — žodžiai buvo jau besk- 
rendą pro jo lūpas. Tačiau jis 
nešūktelėjo. Akimirksniui kažkas, 
rodos, suveržė jo sielą.

Ryto metą Kazimieras buvo 
pasiruošęs. Tai yra: jo širdis 
buvo pasiruošus. Jis pats neturėjo 
plano. Kai, atvėręs namų duris, 
jis žengė tiesiog į spindinčią 
rytmečio saulę ir, net tada, kai jis 
jau matė ją besileidžiančią nuo 
kalnelio, jis dar nežinojo ką jis 
darys. Jis net užmiršo, kad jo 
švarko atlape šviečia didelė, rau
dona rože. Ne, ne — tą rytą jis 
nebegalvojo apie ženklus ir bandy
mus. Du žingsnius prieš ją Kazi
mieras staigiai nusilenkė:

— Labas rytas, mano mergelė, 
— ir, žiūrėdamas į jos nustebusias 
akis, jis paslydo ir griuvo. Rasa 
dar žibėjo ant šaligatvio.

PRICES IN OCCUPIED 
LITHUANIA

Reliable sources in Germany list 
the following prices in Lithuania 
at the present time: 1 kilogram of 
bread in the open market costs 1.20 
rubles (black market price, 4.50 
rubles); 10 eggs cost 10 rubles; 
1 kilogram of sugar, 11-15 rubles; 
1 kilogram of butter, 25-30 rubles; 

teisme, tačiau praktiškai tai Jia no- 
daro. Tačiau baristerio profesiniai 
nuostata neleidžia jam imtis jo- jS 
kios bylos pačiam, kol jis jos ne- 
gauna iš kurio nors sotifeltoriaus.^ 
Baristeris negali betarpiškai priim- 
ti bylą iš klijento ir jis negali jį 
veikti tiesiogiai savo klijento nau-' 
dai.

Solicitoriai atlieka daugumą teL3 
sinių darbų, kurie visiškai neįeina 
į baristerio darbo sritį. Solicitoriai 
veda kilojamo ar nekilojamo turto. .V 
pardavimo bei perleidimo bylas, 
tvarko paskolų reikalus, parųpšiftS 
ipotekas, sudaro įvairias sutartis, 
surašo ir tvarko testamentus, už- 3 
veda palikimų bei įpėdinystės by- || 
las, atlieka įvairių bendrovių įtei- 
sinimo darbus, žodžiu, jie atlieka 
visus teisinės pagalbos darbus, 'Stt'w 
kuriais susiduriame visose gyvo-V| 
nimo srityse. .'■/Ii

Teisingumo ministerio pasiūlymų;^ 
ypačiai pasižymėję teisinio darbo 
žiniomis baristeriai gali būti atžy- 
mėti aukštesniu rangu-r-Q u c c n ■ 8 
Counsel, t. y. “Karalienės ad- '■/? 
vokatas-patarėjas”. Sutrumpintai 
šie baristeriai vadinami Q.C. Sie-.O 
aukštesnio rango baristeriai civilkO 
nėse bylose gali dalyvauti tiktai. 
kartu su savo jaunesniuoju baris- 
teriu, tuo tarpu kai kriminalinės? 
bylose jie gali dalyvauti ir vieni / ; 
patys. Jie dėvi šilkinę togą ir gali'/ 
imti kur kas aukštesnį atlyginimą^, 
už bylas kaip eiliniai baristeriai.

Baristeriai dirba grupėms savo 
biuruose, paprastai susibūrusiuose 
atskiruose namuose, kurie vadi- .ji 
narni chambers. Sydnėjuje | 
visi baristetrių biurai — chambers , 
yra susibūrę Phillip gatvėje, ;nę- 
toli visų centrinių N.S.W. teismo 
įstaigų.

Solicitorių biurai yra išsimėtę a; 
visose miesto centro dalyse ir pro- $ 
vincijos miestuose. Solicitoriai 
dažnai dirba ištisomis kompanijo- 
mis. \ ||S

Pastaraisiais laikais dažnai teisi- J 
ninku sferose pasireiškia nuomonių, j 
siūlančių visiškai panaikinti baris- g 
terio ir solicitoriaus profesinio $ 
darbo skirtumus. Tačiau tokiai 
nuomonei vienu balsu priešinasi;
teisėjai ir patys baristeriai bei x 
solicitoriai. Dabartinis darbo 
susiskirstymas teikia žmonėms tin- a 
karną ir specializuotą teisės darbo jg 
tarnybą ir gerai derinasi su Angli^H 
jos teisės sistema.

T. W. Waddell. J

•vi 
salt, 6 rubles; a suit, 550-1200 
rubles; leather shoes, 300 rubles;.■;< 
a pack of cigarettes, 1.20 rubles; 
a bicycle or one kilogram of cof- j 
fee, 90-100 rubles; smoked bacoh, ■ 
25-40 rubles; underwear, 75’j 
rubles; women’s hosiery, 18-20’^ 
rubles; one litre of Russian vod-'V 
ka, 75 rubles.

Prices vary everywhere. Some 
of the products enumerated above J 
cannot be obtained. Many cs8cn*;S 
tial products such as pots, thread, į 
machine parts, and even food pro-J 
ducts arc impossible to purchase.^ 
Fish, for instance, is very difficult^ 
to find on the market and it 
very expensive. Sometimes these 
scarce items can be found on the 
black market at fantastic prices.

An ordinary worker without B 
family earning 280-320 rubles per , 
month must spend for food alone | 
a minimum of 300 rubles each J 
month. Only those who earn:J 
about 2000 rubles per month can t 
live fairly decently, such as the « 
few higher party officials who 
earn such salaries. The commons J 
working man is always hungry. 
He is ill clothed. Life in the kdV 
choze where workers receive wage?:. J 
of about 200 rubles a year is ter- J 
ribly wretched. Frequently, wages 
are not paid on time. People 
forced to subscribe to Communist '^ 
newspapers, sign loan pledges, etc*

It was announced that prices 
fell 12-15 per cent, beginning on : 
April 1 of this year. This drop ap- 
pl ied to stores catering to Com- Vg 
munists only. The ordinary person 
has felt no change. Black markets 
flourish with no reduction ih-^ 
prices. Even the lesser-knownO 
officials such as members of the<W 
militia, trade on the black market.r^g 
From time to time, the black mar- 
kets are destroyed, their products 
confiscated, and fines imposed on 
the operators.

4
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VOICE OF AMERICA BROADCASTS USSR
THE INCIDENCE OF SERIOUS CRIME IS APPRECIABLY LOWER AMONG MIGRANTS SĘĄVE LABOR SONGS

THAN IN THE AUSTRALIAN POPULATION GENERALLY.
INCIDENCE OF CRIME

Statistics of crime generally 
and of crime committed by aliens 
as a class are not normally com
piled by State authorities and such 
statistics as are available are not 
uniform. Consequently, the Com
mittee set out to compile from each 
State, with the assistance of the 
police authorities, all particulars 
which were obtainable at fairly 
short notice dealing with the sub
ject matter of the inquiry. Full 
co-operation was received from 
the police.

While crime, defined in Hals- 
burys Laws of England as “an 
unlawful act or default which is 
an offence against the public and 
renders the person guilty of the 
act or default liable to local pun
ishment,” ranges from high trea
son to riding a cycle without a 
light, the Committee excluded from 
its main consideration convictions 
recorded in inferior courts. How
ever, the Committee had available 
information of convictions record
ed in both superior and inferior 
courts. This information was clas
sified into five main clauses:

(a) offences against the person,
(b) offences against property,
(c) forgery and other serious 

offences^
(d) offences against good order,
(c) offences against specific 

acts.

CONDUCT OF MIGRANTS

The Committee adopted several 
parallel courses of action to inves
tigate the standard of conduct of 
migrants. Members of the Commit
tee were directed to interview re
presentative persons among em
ployers, trade unions, education 
authorities, staffs of migrant 
centres, State police authorities. 
In particular, Commissioners of 
Police were interviewed and asked 
for their opinions on the conduct 
of migrants and whether they 
had caused an increase in the inci
dence of crime.

The Directors of State Educa- 
t'on were approached and asked to 
report on the conduct of migrant 
children so that the Committee 
could see whether any influences 
could be detected which might af
fect the behaviour of future citi
zens.

EXAMINATION OF 
STATISTICS

The bulk of registered aliens 
aged 16 years or over totalled 
234,000 at October 31, 1951. MM 
of these are postwar migrants, as 
the approximate break-down ef 
the figures shows:

Pre-war migrants .. 25,000
Displaced persons .. 130,000
Other assisted mi

grants (e.g., 'Dutch
and Italians) .. 9,000

Landing permit hold
ers who paid their
own fares .. .. 70,000

The following (able is a sum
mary of convictions for serious 
offences recorded against alien 
adults in the superior courts of 
Australia during 1951 and a sum
mary of similar convictions re
corded against all adults in the 
community during 1950. The all
Australian figures for 1951 were 
not available to the Committee but 
it felt that, as tables from 1939 to 
1950 showed such a small annual 
variation, the figure for 1950 
would provide a reasonable basis 
of comparison.

INCIDENCE OF CRIME. AUSTRALIA 
SUPREME COURTS

Mean Adult Population (over 16) at 20/6/1950—5,857,000 
Number of Aliens registered at 20/6/1950—220,380

Alien Adults (over 16) All Adults (over 16)

Crimes
Convic

tions

Per 
100,000 
Adults

Convic
tions

Per 
100,000 
Adults

1. Offences against the person .. 27 12.25 860 14.60
2. Offences against property ... .. 40 18.1.1 1,835 31.15
Forgery and other serious offences 1 .46 77 1.31
Total more serious offences ... .. 68 30.84 2,772 47.10

.SUMMARY OF REPORT
THE FOLLOWING SUMMARY QF THE REPORT IS PRE

SENTED TO INDICATE THE SCOPE OF THE COMMITTEE’S 
INVESTIGATIONS AND ITS METHOD OF WORK.

The Committee draws attention 
Io two facts revealed in the com
parative table: One, that the over
all incidence of serious crime dealt 
with in superior courts was pro
portionately more than 50 per 
cent, higher in the Australian 
population generally than among 
aliens, and two, that the incidence 
was also proportionately lower 
within each of the sub-groups of 
offence dealt with.

Taking into consideration also 
offences dealt with in inferior 
courts, statistics showed that the 
incidence of offences which could 
be regarded as being of a serious 
character was proportionately over 
33 per cent, higher among Austra
lians than among migrants.

The Committee noted that the 
incidence of offences against the 
person dealt with in Magistrates’ 
Courts was proportionately higher 
among al’on migrants than among 
the Australian population general- 
ally. By far the greatest prepon- 
derancee of these offences was 
“Common Assault.”

The Committee considers that 
the incidence of this type of crime 
is a reflection of the conditions of 
war and stress under which alien 
migrants were forced to live for 
many years prior to coming to 
Australia as well as to the con
ditions under which they are tem
porarily required to live in Aus
tralia by reason of their work 
contract and the housing shortage.

The Committee was aware that 
the masculinity ratio of the alien 
migrant community was approxi
mately 20 per cent, higher than 
the masculinity ration of the Aus
tralian population. This is a fac
tor which the Committee says 
must be stressed in any compari
son between the incidence of crime 
among the alien population and the 
all-Australian figures. Evidence 
over a number of years shows that 
considerably more than half the 
crimes committed are committed 
by males between the ages of 20 
and 35 years—those age groups in 
which the majority of migrants be
long.

The Committee was invited to 
consider a statement made in New 
South Wales that not a day passed 
in that State without a new Aus
tralian being convicted of some 
crime. The Committee’s comment 
on the statement was that in 1946, 
the last year before the migrant 
influx, a total of 16,266 convic
tions for serious (crime was re
corded—an average of 44 a day. 
Since the alien population of 
N.S.W. is one-thirtieth of the 
population of the State, it might 
be expected that on a proportion
ate basis more than one of the 44 
crimes a day would be by a new 
Australian.

The Committee concluded that 
not only had there been no in
crease" in the incidence of crime 
during the period of large-scale 
migration but that the table shown 
below amply demonstrated that on 
a Commonwealth basis there had 
been an actual decrease in the 
incidence of crime in the Austra

lian population since large scale 
migration began in 1947:

CONVICTIONS IN 
AUSTRALIA

PER 10,000 OF MEAN TOTAL 
POPULATION

Magistrates’ 
Superior Courts for 

Year Courts serious crimes 
1939 3.2 36.91
1944 3.3 40.72
1945 3.4 38.84
1946. 3.8 37.45
1947 3.7 35.68
1948 3.7 33.44
1949 Not yet available from

C’wealth Statistician
1950 3.3 33.50

(compiled by 
Committee)

CONDUCT OF MIGRANTS

After examining detailed reports 
from employers regarding migrant 
workers, the Committee concluded 
that the consensus of opinion was 
that they compared very favour
ably with other Australian em
ployees. Their behaviour gener
ally was good and attendance and 
application to their work was sat
isfactory. In most cases they 
mixed well with their fellow work
ers.

Trade unions expressed the vieW 
that conduct of migrants was gen
erally good, that they had shown 
themselves appreciative of the 
benefits of trade union member
ship and were not hesitant to take 
advantage of facilities available. 
Their assimilation was being 
assisted by participation in union 
activities and on the whole they 
were loyal, interested members of 
the union movement.

Reports received about children 
were entirely favourable. The 
children had been found, to be 
normal, friendly and confident. 
They were generally amendable to 
discipline and apt in their studies. 
Very few cases of misdemeanour, 
and those not pf a serious nature, 
had been reported.

The report added: “It is the 
conviction of the Committee that 
Australia has nothing to fear and 
much to gain when the migi ant 
children now at school become 
citizens.”

AREAS OF CONCENTRATION

The Committee investigated 
areas of migrant concentration— 
like Bathurst and Bonegilla where 
immigration establishments house 
large numbers of migrants. Senior 
officers at each centre, police 
officers and a number of leading 
citizens declared that conduct of 
the migrants was, as a rule, 
highly satisfactory. (

Shopkeepers reported ; that the 
migrants were well behaved, hon
est and generally good customers. 
The police spoke highly of the 
standard of behaviour and indi
cated that the migrant compared 
favourably with the general stand
ard of the community in matters 
of offence against good order such 
ąs disorderly conduct, drunken
ness and similar conduct.

There were similar reports from 
areas like Canberra and Cooma 
where a high proportion of mi
grants are concentrated. The 
Chief Officer of the Australian 
Capital Territory police stated: 
“The absence of new Australians 
in cases of serious nature was a 
good indication of satisfactory 
assimilation in the A.C.T. and of 
a good class if migrant.”

Investigations by a member of 
the Committee at Cooma where 
migrants comprise 2,500 of a 
population of 4,000 elicited a most 
favourable expression of opinion 
on the general behaviour of mi
grants. The police sergeant stated 
that the behaviour of migrants 

was good.
Charges recorded by the police 

in Cooma were particularly illu
minating. Australian and migrant 
workers live to quite a large ex
tent in the same sort of barrack 
type accommodation. Of 94 charges 
entered between August 1 and 
December .17, 1951, nineteen were 
listed against alien migrants (out 
of an alien component of 2,500) 
and 75 against Australians (out oi 
an Australian component oi 
1,500).

POLICE COMMISSIONERS’ 
VIEWS

Police Commlss'oners in each 
Stale expressed the opinion that i 
che standard of conduct of new 
Australians was satisfactorily 
aigh and that there was nothing to 
indicate that the incidence of crime 
in the community had risen as a 
result of the intake of over 300,000 
aliens.

DIGEST, Canberra, 1952.

DEFICIENCIES OF LITHUA
NIAN INTELLECTUALS

A meeting of educational work
ers organized by the Committee of 
thee Communist party in Vilnius 
(Vilna) was convened in Vilnius 
on June 2-4, 1952. Nearly all 
chiefs of the various sections made 
speeches on this occasion. It ap
peared from them that very little 
had been achieved during the bol
shevik interlude and that numer
ous dificiencies have cropped up. 
Among the more important was 
the fact that professors and 
teachers are only weakly sponsor
ing atheistic propaganda, that they 
do not sufficiently reveal the im
perialistic aims of America, and 
that fiercer hatred against Ameri
ca does not result. .

The textbook situation in many 
schools is bad; since 1950, not one 
original presentation has been 
given in the theatres, and Stalin’s 
works are not appropriately util
ized in schools.

LEARN ENGLISH
RADIO PROGRAMME “FOR NEW 

AUSTRALIANS” 
BROADCAST BY THE AUSTRALIAN 

BROADCASTING COMMISSION 
(A) VERY EASY LESSONS 1-26

LESSON 14. SATURDAY, 
4th OCTOBER, 1052

Paul learns to use the verb 
“have”:

PAUL:: John have a car.
MARY: No, no, no!
PAUL: No?
JOHN: HAS!
MARY: John HAS a car . . . 

we say: HE has, SHE has, IT has

PAUL: John has a car ... I 
understand! I HAVE a bicycle. 
It HAS a bell . . . John HAS a 
packet of cigarettes. Mary HAS 
no cigarettes . . . but she HAS 
a box of matches ... so they —

MARY: — HAVE —
PAUL: — HAVE . . . They 

HAVE cigarettes and matches!
LESSON 15. SATURDAY, 

11th OCTOBER, 1952
Listen to Paul when Mary and 

John teach him to speak English. 
You will learn, too.

MARY:: That’ll be a big fire!
PAUL: What is “big”c
JOHN: “Big”’? . . . We’ll have 

a big fire?”
PAUL: Yes.
JOHN: Oh, “big” means “large” 

. . . we’ll have a LARGE fire or 
we’ll have a big fire.

PAUL: I see ... a large box 
of chocolates or a BIG box of 
chocolates?

MARY:: Yes, and “small” is 
“little.”

LESSON 16. SATURDAY, 
18th OCTOBER, 1952

Learn English quickly! Listen 
to John and Mary when they teach 
Paul . . .

MARY: I feed the chickens 
every day. I like this job!.

JOHN: Mary feeds the chick- me a hand.’

NEW YORK. — Ą ptrange and 
poignant musical programme was 
heard by Voice of America listen
ers on May 1. A Russian choir, 
composed of D.P’s who had found 
refuge in America, sang songs 
born in the sweat and suffering oi 
existence in more than 200 Soviet 
slave labor camps.

These songs aroused intense 
interest on the part of the VOA’s 
international audience. From all 
over the world listeners have 
written the Voice of Ąjnerica ask
ing for the music and words of 
these haunting Russjan laments. 
To comply with these requests, the 
songs will in the near future, ap
pear in print, with the original 
Russian text and a fitting trans
literation into each one of the fol
lowing languages: English, Ger
man, French, Spanish and Italian. 
Announcements as to where those 
booklets may be obtained, free of 
charge, will then be made.

The history of the. first radio 
presentation of the slave labor 
songs dates back tp. February, 
1952, when two Russian refugees, 
Savva Yurasoff and Sergei Maxi
mov, who had spent an aggregate 
of seven years in the camps, pre
sented themselves to Walter Du- 
cloux, chief of the VOA’s music 
section. They explained how they 
had escaped despite the barbed 
wire, the guards and watchtowers, 
and now they wanted to sing 
publicly the melodies they had 
carried with them into freedom.

1. I am so lonely in my desolation
Behind the barsj of this tiny cell;
O dearest love, my tears flow bitterly and quietly.
Along these hollow cheeks you knew so well.

2. The guards on duty look at me in passing;
They speak together as they go by.
They will take aim at me, I know that they will shoot me;
Oh God! What have I done that I should die?

3. I do not know where they will lay my body.
No one will know that but God. above.
But tell me why, O God, why must I die. so early
So far from everyone I used to love?

ens . . .
MARY: I feed the chickens.
JOHN: Nancy cooks the dinner 

every day.
MARY: I cook the dinner every 

day, too.
JOHN: Bill works very hard

MARY: Paul goes to work 
every day . . .

JOHN: And I go to work every 
day, too!

MARY: Yes, and you go to 
work every day, too . . . We all 
work hard!

LESSON 17. SATURDAY, 
25th OCTOBER, 1952

In this you can learn with Paul 
the right way of telling someone 
the date . . .

JOHN: When is your birthday, 
Paul?

PAUL: My birthday is in 
August — TWENTY AUGUST.

JOHN: On the twentieth of 
August ...

PAUL: Say that again, John

JOHN: The twentieth of Au
gust?

PAUL: Yes . . . My birthday 
is on the twentieth of August . . . 
is that right?

JOHN: That’s right . . .
PAUL: When is your birthday?
JOHN:: In February — on the 

14th of February.
(B) EASY LESSONS 27-52 
LESSON 40. SATURDAY,

4th OCTOBER, 1952
John asks Paul to give him a 

hand. Do you know what John 
meant? Listen to this lesson and 
you will learn what Australians 
mean when they say “Please give

You will learn a lot 

/Then, as Mr. Ducloux recorded 
and harmonized the melodies, 
Yurasoff and Maximov hummed 
and sang their series of songs: 
“Farewell,” “Blizzard,” “In Soli
tary,” “A Letter from a Labor 
Camp,” “Night is Falling,” “A 
Song of the Fugitives from Solo
vetsky Labor Camp.”

The power and poignancy of 
the music were evident, even to 
those who did not understand the 
Russian lyrics. Government au
thorities checked the songs ahd 
found them to be authentic ver
sions of those sung by the prison
ers in the Russian and Siberian 
labor camps.

Subsequently a singing choir, 
“The Black Sea Cossacks,” was 
aassembied from the ranks of Rus
sian D.P’s in the United States. 
During the first rehearsal, three 
of the group broke down under 
the emotional impact of the sing
ing of the first melody — a song 
they had not sung for months, and 
then under entirely different cir
cumstances.

That was not to be the first 
time the songs were to movę, 
people to tears. Many of the 
VOA’s own staff-members who 
escaped from Soviet-dominated 
countries, hoard the music, thought 
of frienls and relatives still caught 
in some far-away camp—and 
wept.

One of the most touching of the 
Soviet slave labor camp songs is 
“In Solitary.” Here follows the 
English text of its three verses: 

of other things, too.
JOHN: I must mend the door. 

Will you give me a hand, Paul?
PAUL: Will I . . . what?
JOHN: Will you give me a 

hand? No, not your left hand and 
not your right hand. I mean: Will 
you help me?

PAUL: “Will you give me a 
hand?” . . . Will you help me? 
I’ll remember that. H’m! Will 
you give me a hand? Yes, I’ll 
give you a hand.

LESSON 41. SATURDAY, 
llth OCTOBER, 1952

Paul knows a lot of English 
now. In this lesson he learns 
some more English. Listen to 
the lesson and learn with him.

PAUL: Who's Mr. Thomas?
JOHN: The man in the hard

ware shop. That’s a shop where 
you buy nails and screws and 
chicken-wire and tools ...

PAUL: The hardware shop . . . 
I know many shops now. Green
grocers for lettuces and carrots 
and oranges and potatoes . . . 
chemists for medicines and tooth
brushes and soap . . . grocers for 
butter and biscuits and tea and 
coffee . . . barbers for a haircut 
and a shave . . . tobacconists for 
cigarettes and tobacco ...

LESSON 42. SATURDAY, 
18th OCTOBER, 1952

Paul and Mary go shopping. 
Paul gets a lot of practice in 
hearing ‘'some” and “any” when 
Mary orders things from Mr. 
Smith, the greengrocer.

PAUL: Mary, don’t you want 
some citrons?

MARY: Citrons? Oh, lemons! 
Yes, of course I do. Half-a-dozen 
please.

SMITH: Good. I have plenty 
o/ lemons, but I haven’t any 
oranges.

MARY: And potatoes? I have
n’t any.

SMITH: I haven’t any' in the 
shop, Mrs. Bennett, but some are 
coming in today. I can send them 
for you this, afternoon.

(To be continued)
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| Luizaitę-Baltrūnienę,

PRANEŠIMAS

SPALIS — VAJAUS MENUO LIKUSIEMS 
VOKIETIJOJE PAREMTI!

ALB Sydnėjaus Skyriaus Valdyba, dalyvaujant L. K. D-jos Centro 
ir Savišalpos Komiteto atstovams, rugsėjo 14 d. posėdyje nutarė 
pravesti Sydnėjaus mieste ir apylinkėse rūbų vajų, pradedant nuo 
rugsėjo 14 d. iki spalio 30 d. Rūbų rinkimo būstine — Camperdowno 
parapijos patalpose, Centrinės Bibliotekos kambaryje. Kiekvieną 
sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. č’a budės vienas iš organizacijų atstovų, 
kuris priiminės rūbus, avalynę, pinigus ir lietuviškas plokšteles. 
Negalintiems į Camperdowną atvykti pasitarnaus gyvenamos vietovės 
įgaliotiniai.

Surinkti rūbai, avalynė, pinigai ir k. bus pasiųsti mūsų tautiečiams 
gyvenantiems Vokietijoje ir patekusiems į sunkią ekonominę padėtį.

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA.

IŠRINKTI TARYBOS 
ATSTOVAI

Sydnėjus. — Pareitą sek
madienį Camperdowno salėje 
įvyko ALB vietos Apylinkės susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo 
inž. S. Grina ir sekretoriavo V. 
Simniškis. Valdybos pirmininkui 
S. Pačėsai atlikus pranešimą, buvo 
renkami ALB Tarybos nariai. J 
Tarybą išrinkti šie daugiausiai 
balsų gavę asmenys: J. Kalakaus- 
kas, H. Šalkauskas, J. Žukauskas, 
P. Pilka, V. Saudargas, J. Bis- 
trickas, J. Kedys, V. Simniškis, O. 
Šalkauskienė, P. Protas, R. Sau- 
dargienė, M. Petronis, J. Miknius, 
J. Rugelis ir V. Mickevičius.

Susirinkimo metu gyvai disku
tuota įvairiais bendruomenės gyve
nimą liečiančiais klausimais. — j k.
SYDNĖJAUS ARKIVYSKUPAS 

SU LIETUVIAIS.
Spalio 19 d., sekmadienį, į lietu

vių pamaldas Camperdowne 11,30 
vai. atvyks Sydnėjaus arkivysku
pas O’Brien ir tuojau po pamaldų 
teiks Sutvirtinimo Sakramentą. 
Jau nuo senai buvo keliamas šis 
klausimas, kol pagaliau buvo gau
tas arkivyskupo sutikimas suteikti 
Sutv. Sakramentą lietuviams at
skirai, neįjungiant juos į kurią 
nors australų parapiją.

Nuoširdžiai prašomi visi tautie
čiai, nepriėmę Sutv. Sakramento, 
o ypač vyresniojo amžiaus š:a 
tikrai gražia proga pasinaudoti ir 
Sakramentą priimti. Vaikučiai 
Sutv. Sakramentą gali priimti nuo 
lOmetų amžiaus. Besiruošią 
priimti Sutv. Sakramentą prašomi 
kuo skubiau užsirašyti ir užpildyti 
specalias korteles, suteikiant as
mens žinias, krikšto datą, pasirink
tą vardą bei sutvirtinimo tėvą 
(berniukai) ar sutv. motiną — 
mergaitės.

Mažesnieji Sutv. Sakr. rengiasi 
kaip pirmąjai komunijai; mer
gaitės — baltom suknelėm su 
veliumu, berniukai — baltais 
marškiniais ir mėlynom ar baltom 
kelnaitėm. Vyresnieji, ypač mer
gaitės, pageidaujama, kad būtų 
tautiniais rūbais, gi neturį jokios 
uniformos paprastai šventadienš- 
kai apsirengia. Pageidaujama, kad 
tą dieną kuo daugiau būtų puošia
mas! tautiniais rūbais, tuo sutei
kiant visai šventei Fetu viską 
antspalvį ir iškilmingumą.

Arkivyskupo sutikimas su 
cialiomis apeigomis įvyks 
bažnyčios durų lygiai 11,30
Prašoma nesivėluoti ir atvykti kiek 
anksčiau.

spe- 
pr:e 
vai.

— Minėtų iškilmių išvakarėmis, 
šeštadienį, 7,30 vai. vak. Cam
perdowno bažnyčioje įvyks susi: 
kaupimo valanda: pamokslas — 
paaiškinimas apie Sutv. Sakra
mentą, palaiminimas su šv. Sakra
mentu ir išpažintys. Tas konfer
encijas praves ir išpažinčių klausys 
iš Canberros kun. dr. P. Bačinskas. 
Ta progra kviečiami atlikti išpa
žintį jau iš vakaro visi besiruo
šiantieji Sutv. -Sakramentui, visi 
vaikučiai nesenai buvę pirmos 
Komunijos, visi jų artimieji, o ypač 
jaunimas, nes tai graži proga 
visiems: Marijos Rožančiaus
Mėnuo ir Kristaus Karaliaus 
šventė (sekantį sekm.). Išpažin
čių bus klausoma ten pat ir sek
madieni (10d.) nuo 9 vai. ryto.

Pageidautina, kad kuo daugiau 
Rietuvių priimtų šv. Komuniją per 
iškilmingas pamaldas. Po pamal
dų ir 
apeigų 
džiai.

po Sutv. Sakramento 
numatomi bendri užkan-

Kun. P. Butkus.

MAŽOS1OS
BIČIULIAMS

LIETUVOS
SYDNĖJUJE
buvo spaudojenekartą

apie reikalą Sydnėjaus 
įkurti Maž.
D-jos Skyrių. Prie tų

Lietuvos

i Mirtis, kuri šiame krašte važi-. Mūsų Pastogės Administracija 
Į nėja beprotiškai vairuojamomis praneša, kad visi pateikiami M.P. 
' mašinom s, :r vėl pasirinko mo- A-jai skelbimai, paieškojimai, 
Įtiną, š. m. rugpi;čio 24 d. auto Į užuojautos, sveikinimai yra apmo- 

sužeidė Oną 
kilusią iš

DAILININKO ŠIMKŪNO TALKA I Marijampolė, apskrities Velionė 
buvo baigusi Mokytojų Seminariją 

MŪSŲ PASTOGEI ir Vilniaus Gailestingųjų Seserų
Mūsų Pastores numervie Kursus- Palaidota rugpjūčio 24 d. 

Fawkner kapinėse. Liko vysty
kluos bekrykščiantis, dar savo 
našlaičio dalios nesuprantantis 
Jonukas, lino plaukų, pirmuosius 
žodelius betarianti Birutė, 6 metų 
Aliukas ir sunkios naštos slegia
mas tėvas.

šeima yra reikalinga visų mūs 
paramos. Ryšį tarp padedančių jų 
ir šios nelaimės ištiktųjų palaiko 
Soc. Globos Moterų D-ja. Ji Dė
koja iki šiol padėjusiems: bro- 
liainis A. ir F. Ročiams Rosan- 
noje, išnuomavusiems Baltrūno 
šeimai prieinama kaina butą; bro
liams Lekniams, East Melbourne, 
veltui pergabenusiems. Baltrūno 
šeimos mantą keliasdešimt mylių, 
ir visiems tautiečiams kurie 2 sek
madienius prie bažnyčios aukojo 
per Soc. GI. Mot. D-jos aukų 
lapą pirmosioms našlio dienoms 
palengvinti.

Tos šeimos vargui mažinti yra 
dar skubiai reikalinga:

1. M o ten’s-šeimininkė, kuri ga
lėtų persikelti Melbournan ir už 
duodamą išlaikymą (maistas, kam
barys) bei £5 savaitinio atlygini
mo prižiūrėtų vaikus ir šeiminin
kautų namuose, arba šeima, kuri 
už atlyginimą suteiktų S. Baltrū
nui ir jo 3 vaikams pastogę bei 
priežiūrą;

2. Piniginė parama Baltrūno 
šeimos pragyvenimui.

Kas šiuose reikaluose galėtų 
Vienu ar bitu būdu padėti, prašome 
pranešti arba siųsti pinigus Soc. 
GI. Mot. Komitetui, D. Simankevi- 
čienei, 125 Gipps St., East Mel
bourne, Victoria. Piniginė pašalpa 
koncentruotina vienon vieton, kad 
būtų tikslingesnis ir reguliaresnis 
pinigų išmokėjimas nelaimės iš- 
tiktąjam. Šiuo metu Soc. GI. Mot. 
D-ja iš surinktų aukų £17 išmoka 
kas savaitę po £7, iš jų £2 mokami 
už S. Baltrūno butą ir £5 skiriami 
pačiam p. Baltrūnui pragyvenimui.
Kai išsispręs vaikų priežiūros 

klausimas ir tėvas galės pradėti 
dirbti, aukų lapas bus uždaromas, 
visų aukojusių pavardės, gautos 
aukos dydis bei atsiskaitymas su 
Baltrūnu kiekvieno aukojusio kon
trolės (lėliai bus paskelbta spau
doje.

Šiame Mūsų Pastogės numeryje 
pradėtos naudoti atskirų skyrių 
vinjetės visos yra pieštos Sydnė
juje gyvenančio dailininko A. Šim
kūno. Mūsų Pastogės Redakcija 
nuoširdžiai dėkoja dailininkui Šim
kūnui už šį puikų meninį darbą, 
kuriuo papuošiamos mūsų 
kraščio skiltys.

PAULIAUS RUTENIO
KONCERTAS

lai-

Adelaidė. — Spalio 4 
Adelaidės Lietuvių Kultūros Fon
das ruošia solisto Pauliaus Rutenio 
dainų ir arijų koncertą-rečitalį.

DALYVAUS STIPRIOS 
MENINĖS PAJĖGOS.

<1.

Jau 
rašyta 
mieste 
Bičiulių
paskatinimų priskirtinas ir rug
sėjo 9 d. Mūsų Pastogėje Nr. 181 
tilpęs straipsnelis “Sukruskime ir 
mes *. Labai džiugu, kad jau skel
biamas ir patsai šios taip reikalin
gos organizacijos steigiamasis 
susirinkimas spalio 12 d. Sveiki
nant šį konkretų žygį, pridurtina, 
kad reikia susirinkti ne vien tik 
klaipėdiškiams, bet visiems Maž. 
ir Didž. Lietuvos lietuviams, kad 
būtų įkurtas stiprus Maž. Lietu
vos Bičiulių D-jos Skyrius Sydnė
juje. Turime susirinkti ir bendro- 
m s jėgomis dirbti už atstatymą 
Lietuvos valstybės abiejose Ne
muno pusėse.

Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Valdyba nuoširdžiai kreipiasi 
į Sydnėjaus kultūrininkus ir geros 
valios tautiečius, kviesdama nepa
silikti I 
Tarybos 
sunkioje 
laikymą 
tarpe.

Šiandien į Maž. Lietuvą kėsinasi 
rusai, gudai, lenkai ir vokiečiai. 
Jų organizacijos ir komitetai 
spausdina milžiniškus kiekius klai
dingos informacijos anglų ir 
prancūzų kalbomis. Atėjo laikas ir 
mums lietuviams labiau paremti 
Maž. Lietuvos Tarybos veiklą, kad 
neliktume atsakingi prieš lietuvių 
tautos istoriją. Visi tautiečai norį 
prisidėti prie M. L. Bičiulių D-jos 
darbo įvairiais reikalais kreipiasi: 
Alb. Pocius, 100 Sutton St., War- 
ragul, Vic.

M.L.B. D-jos Centro Valdyba.

Sydnėjus. — ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės rengiamame spalio 
12 d. šokių vakare programą iš
pildys Kauno Valst. Teatro baleto 
artistė Tamara Pagodinaitė- 
Skrinskienė ir akordeonistas Br. 
Kiveris.

PAMALDOS

kurčiais Maž. Lietuvos 
šauksmui padėti jai jos 

i kovoje už lietuvybės iš- 
Maž. Lietuvos lietuvių

-Lietuviškos pamaldos Banks- 
towne St. Bendan”s bažnyčioje 
(Cambridge St. prieš parką) įvyks 
spalio 5 d. 8 vai ryto. Prieš pamal
das bus klausoma išpažinčių šoni
nėj zakristijoj. Spalio 5 d. 2,30 
vai. p.p. įvyks naujos bažnyčios 
pašventinimas Chulloros stovykloj. 
Šventinimo apeigas atliks Sydnė
jaus vyskupas Lyons. Kviečiami 
artimesniųjų apylinkių tautiečiai 
tose iškilmėse dalyvauti.

Spalo 19 d. bus tik vienos lietu
viškos pamaldos Camperdowne 
11,30 vai. Bankstowne numatytų 
ankstyvųjų pamaldų nebus. Visi 
kviečiami atvykti į Camperdowną, 
kur 11,30 vai. atvyksta arkivysku
pas O’Brien teikti Sutvirtinimo 
Sakramentą.

Kun. P. Butkus.
SUSIPRATĘ LIETUVIAI

Launcestonas. — Apy
linkės pirm. Krutulis, pakvituo
damas Lietuvio Pasų siuntą, pa
prašė atsiųsti 17 pasų papildomai. 
Launcestono apylinkėje lietuviai 
skaičiuojami dešimtimis, bet T. F. 
Atstovybė padarė klaidą —užmir
šo, kad Launcestono lietuviai yra 
gerai susiorganizavę, pareigingi 
ir jautrūs laisvinimo kovai. Pasai 
išsiųsti. — kl.

kami, kaip yra nurodyta skelbime. 
Siunčiant įvairius skelbimus, pra
šome aiškiai nurodyti, kiek kartų 
jį dėti ir pageidaujama, kad būtų 
nurodyta maždaug dydis ar kaina.

Retkarčiais vienas antras M.P. 
siųstas egz. grįžta atgal, arba ir 
visai negrįžta, o skaitytojai nusis
kundžia negavę, todėl pakartotinai 
prašome kuo skubiausiai pranešti 
k ekvieną adreso pasikeitimą.

Šiomis dienomis yra išsiuntinė
jami pranešimai laiškais kiekvie
nam, kuris iki šiol dar nėra sumo
kėjęs už praeitą laiką ir už siuos 
metus priklausančią prenumeratą. 
Ta proga primename, kad pažy
mėtos skolos yra perimtos aktu 
š. m. rugpiūčio men. 1 dienai; 
č’a įeina visos skolos už praeitą 
laiką, už kurį dabartinė M.P. Ad
min *straci ja atsakomybės nesiima, 
bet visais kilusiais neaiškumais 
maloniai prašome informuoti Ad
ministraciją, kad greičiau galėtume 
tuos neaiškumus likviduoti.

Artėja metų galas. Administra
cija prašo kiekvieną M.P. skaity
toją baigti prenumeratos mokėjimą 
už šiuos metus, drauge prašo 
siusti prenumeratos pinigus 
1953 metus. Prenumerata 
būti siunčiama ir dalimis.

M.P. Administracija baigė 
varkyti ir naujai užvesti kiekvie
nam M.P. prenumeratoriui karto
tekos kortelę, kurioje perkelti visi 
atžymėjimai iš senosios. Kad 
laikraščio išsiuntinėjimo darbas 
palengvėtų ir nebūtų bereikalingų 
susitrukdymų jo gavime ar bet 
kokių nesklandumų, dar kartą 
prašomi visi tautiečiai visais 
neaiškumais informuoti M.P. Ad
ministraciją: Box 4558. G.P.O., 
Sydney.

Ne tik pats prenumeruoki M.P., 
bet priminki ir kitam, kuris jos 
neskaito, kad kiekvienas Australi
jos lietuvis yra dalininkas ir savi
ninkas M.P., todėl ir yra jo pa
reiga netik ją skaityti, bet ir 
prenumeruoti. Kiekvieno Australi
jos lietuvio draugas — Mūsų Pas
togė, be kurios negali likti nė 
vienas.

MŪSŲ PASTOGĖS 
ADMINISTRACIJA.

LIETUVIAI AUSTRALIJOS
STALO TENISO RUNGTYNĖSE

Rugsėjo 8-12 d.d. Hobarte, Tas- 
man'joje, vyko visos Australijos 
stalo teniso rungtynės. Jose daly
vavo trys lietuviai: Pietų Aus
tralijos moterų meisteri Aldona 
Snarskytė, Tasmanijos jaunių 
meisteris Antanas Peldys ir Ho
barto tenisininkas Stasys Valaitis. 
Nė vienam iš jų, gaila, nepavyko 
laimėti pirmųjų vietų, bet tiek 
suvažiavusieji geriausi Australijos 
stalo teniso žinovi, tiek ir gausūs 
žiūrovai ypatingą reikšmę skyrė A. 
Snarskytei (laimėjus’ai II vietą) 
ir A. Peldžiui. Rungtynėse daly
vavo buvęs pasaulio meisteris Sza- 
bados (dabar N.S.W.) ir keli jam 
panašūs. ALB Hobarto Apyl. Val
dyba visiems 
įteikė po gražų 
lią dovanėlę.

Jie laukia pagalbos
VISI AUSTRALIJOS LIETUVIAI PER SPALIO MĖNESI 

AUKOJA LIKUSIEMS VOKIETIJOJE TAUTIEČIAMS PAREMTI 
DRABUŽIUS, AVALYNĘ, ĮVAIRIUS NAUDOJIMUI TINKAMUS 
VERTINGESNIUS DAIKTUS, O TAIP PAT IR PINIGAIS.

VISOS ALB APYLINKĖS BEI SENIŪNIJOS, TALKININKAU
JAMOS LIETUVIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ, VISOJE AUSTRALI
JOJE YPAČIAI SUAKTYVINA PAGALBOS VOKIETIJOJE 
LIKUSIEMS VAJŲ PER SPALIO MĖNESI.

LIKĘ VOKIETIJOJE NĖDARBINGIEJI 
TINGIEJI MŪSŲ TAUTIEČIAI YPATINGAI 
MŪSŲ PAGALBOS, NES JIE NE TIK YRA
DIRBTI REIKIAMO PRAGYVENIMO, BET IR GYVENA KUR KAS 
SUNKESNĖSE UŽDARBIO GALIMYBIŲ SĄLYGOSE.

IR NESVEIKA- 
YRA REIKALINGI- 
NEPAJĖGŪS UŽSI-

AUSTRALIJOS III-JŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ PROGA 
S.L.S. KLUBAS KOVAS RENGIA

BALIU
kuns įvyks SPALIO’ 4 D., STATE’S BALLROOM, MARKET ST., 

CITY (STATE KINO PATALPOSE)
įdomi programa, vakarienė ir puiki muzika.
Kvietimai, iš anksto užsakant staliukus, gaunami pas Klubo 

valdybos narius ir platintojus.
Pradžia 8 vai. vak. -

S.L.S. KLUBAS KOVAS

ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA spalio 12 d. 
Paddington Town Hall didžiojoje salėje ruošia

ŠOKIU V A K A R A
Meninėje programoje dalyvauja baletininkė TAMARA PAGO- 

DINAITĖ-SKRINSKIENĖ ir akordeonistas Br. KIVERIS.
Gaivinantis alutis, šalti užkandžiai ir'k.
Staliukų pakaks visiems svečiams, tačiau norint patogesnės vietos, 
galima užsisakyti iš anksto, kreipiantis i šviet kult, vadovę ponią 
Tallat — Kelpšienę, 172 Barcom Ave., Darlinghurst, N.S.W.
Pradžia 7 vai. vak.
Visi Sydnėjuje ir jo apylinkėse gyveną lietuviai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

Akras.

pert-

Peldžiui skiria

Akras.

Soc. GI. Mot. K-tas.

ir už 
gali

meisteris mokosi Da- 
(Tasm.) australų prad-

todėl 
Aus- 
žvai- 
daug

trims lietuviams 
sveikinimą ir kūk-

vak.: Adelaidės VYTIS — Sydnėjaus KOVAS; 
vak.: Melbourne VARPAS — CANBERRA; 
vak.: AUSTRALŲ RINKTINĖ — LIETUVIAI.
4 d., šeštadienį,:

TASMANIJOS
MEISTERIS ANTANAS 

PELDYS

p.p.: Finalas; r .
p.p.: Dovanų įteikimas.
d. 8 vai. vak.: BALIUS.
d. 11,30 vai.: IŠKILMINGOS PAMALDOS.
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REIKALINGAS BUTAS
Šeima, ką tik atvykusi iš Euro

pos, skubiai ieško 1-2 kamb. su 
galimybe atskirai virti. Pagei
daujama netoli City ar stoties. 
Asmenys galį pasiūlyti, maloniai 
prašomi pranešti M. P. Adminis
tracijai.

DELICIOUS 
EUROPEAN 

SMALLGOODS
Siūlome Nužeminta Kaina

832 High St., Armadale, 
Melbourne. Tel.: U 3525 

(Tramway Nr. 6 from Swan- 
ston St., or by Train to 

Armadale Stat'on) 
DEŠROS: ‘Country,’ ‘Ham de 

Lux,* ‘Krakow,’ Turistic, 
Cabano&i, Salami, Salce- 
son, Frankfurters, Liver- 
dešros.

KUMPIS, žalias ir paruoštas. 
LAŠINIAI, ŠVIEŽIA MĖSA, 
TAUKAI.

STALO TENISO

14 metų amžiaus lietuviukas 
Antanas Peldys Tasmanijos stalo 
teniso rungtynių baigmėje, lengvai 
nugalėdamas australą R. Quinn 
(21-5, 21-11), laimėjo jaunių
meisterio titulą.

A. Peldys stalo tenisą pradėjo 
bandyti Vokietijoj. Kelionės j 
Austral'ją metu (atvyko 26.6.51), 
būdamas vos 13 m. amž., jau iško
vojo meisterio vardą įveikdamas 
visus laive buvusius tenisininkus 
ir gavęs 1 premiją. A. Peldys 
jaunų klasėje turi žaisti dar 4 
metus (iki 18 m. amž.) ir 
netik Tasmanijos, bet ir kitų 
tralijos valstijų stalo teniso 
gidės A. 
vilčių.

Jaunasis 
ruent Park 
žios mokyklos 7 sk., yra nedar
bingų, bet susipratusių lietuvių 
sūnus. ALB Hobarto Apyl. Valdy
ba jaunąjį meisterį pagerbė kuklia 
dovanėle.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ III-jų KREPŠINIO PIRMENYBIŲ
PROGRAMA

Spalio 3 d., penktadienį,:
6.30 vai. vak.: Atidarymas;
7 vai.
8 vai.
9 vai.
Spalio
9 vai. ryto: Adelaidės VYTIS — CANBERRA;
10 vai. r.: Melbourne VARPAS — Sydnėjaus KOVAS
11 vai. r.: Adelaidės VYTIS — Melbourno VARPAS;
Po pertraukos 1,30 vai. p.p.: CANBERRA — Sydnėjaus KOVAS;.
2.30 vai. ~ ’
3.30 vai.
Spalio 4
Spalio 5
Pirmenybių žaidynės vyksta Police Boys’ klubo patalpose, Erskine- 

ville Road, Newtown (3 min. pėsčiomis nuo Newtowno gelež. stoties).

Geriausia gėralų ir maisto reikmenų krautuvė, k ur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS ALIEJUS

(specialistai europietiško maisto)
106-118 Commonwealth Street. Sydney

Centralinės stoties. ----------- Telf. M 4243 ir’MA 4542
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.
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