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PAREIGA!
TAUTIEČIAI I

Bolševikinio siaubo išguiti į Va
karus, lietuviai daugiausia jau 
įsikūrė užjūriuose. Tačiau jų da
liai dėl nesveikatos ar kitų ne
laimių į užjūrius išvykti nebuvo 
lemta, ir vien Vakarų Vokietijoje 
bei Austrijoje yra likę apie 8.000 
asmenų, priverstų čia be jokios 
tikresnės ateities tęsti savo skur
dų gyvenimų. Bemaž pusė jų yra 
nedarbingi: vaikai, ligoniai, sene
liai, invalidai. Jiems tad ir yra 
būtina nuolatinė parama. Nuo 
karo pabaigos jais rūpinosi įvai
rios įstaigos, kaip UNRRA, IRO, 
BALFAS ir kt. Jų dalis jau susi- 
likvidavo, o kita dalis dabar likvi
duojasi, todėl Lietuvos Raudonasis 
Kryžius (LRK) vėl atgaivina 
savarankišką veiklą ir imasi savo 
tiesioginio uždavinio — padėti 
vargstantiems ir nelaimės ištik-

l,ooo,ooo,ooo dol. Europos gynybai
VAŠINGTONAS. — Pereitą sa

vaitę Jungtinės Amerikos Valsty
bės pradėjo vieno milijardo dolerių 
vertės ginklų užpirkimus Europos 
gynybos reikalams. Kitą savaitę 
su Anglija bus pasirašyta sutaftis, 
pagal kurią Anglija gamins Šiaurės 
Atlanto Paktui priklausančioms 
valstybėms Centurion tankus, ku
rių užsakymo vertė sieks 90 mili
jonų dolerių. Be to Anglija ga
mins Swift ir Venom kovos lėktu
vus. Britų aprūpinimo ministerija 
pranešė, kad sekančiais metais An
glijos lėktuvų gamyboje dirbs 
10000 naujų darbininkų. Aprūpi
nimo ministeris pranešė, kad britų 
aviacijos gamyba bus žymiai pake
liama, nepaisant gynybos išlaidų 
sumažinimo. Pirmoj eilėj būsią 
gaminami sprausminiai lėktuvai. 
Jungtinės Amerikos Valstybės gin
klų gamybos užsakymų duos ir

Belgijai, Olandijai, Liuksemburgui, 
Vakarų Vokietijai, Danijai, Nor
vegijai, Italijai bei Graikijai. JAV 
ginklų užsakymai Vakarų Europos 
kraštuose žymiai sustiprins tų 
kraštų karinį pajėgumą ir pakels 
tų valstybių ekonominį lygį, nes 
užsakymai bus apmokami JAV 
doleriais. Nuo šių užsakymų ypa
čiai sustiprės Britų sterlingų 
svaras.

11-kai mirties bausme 
įvykdyta

PRAGA. — Pragos radijas pra
nešė, kad gruodžio 3 d. rytą 11-kai 
komunistų vadų, kurie buvo 
nuteisti pereitą savaitę už val
stybės išdavimą, trockizmą ir sio
nizmą, mirties bausmės buvo įvyk
dytos. Astuoni iš likviduotųjų 
komunistų buvo žydų tautybės.

Padeda Jungtinėms 
Tautoms suprasti Sovietus

ELTA. — Gautosiomis iš JAV 
žiniomis, ryšium su Sovietų Są
jungas pastangomis duoti agresi
jos sąvokos terminui turinį, Lietu
vos ministeris Vašingtone P. ža- 
deikis savo ir Latvių min. Feld- 
manio vardu drauge su Estijos at
stovu JAV-ėse Kaivu įteikė Jung
tinėms Tautoms memorandumą, 
kuriame išsamiai išdėsto, kaip 
Sov. Sąjunga, sulaužiusi sudary
tąsias su Lietuva ir kitom dviem 
Pabaltijo valstybėmis sutartis, 
įvykdė prieš jas agresiją ir jas 
okupavo. Memorandume taip pat 
nurodyta, kokias sutartis Sov. Są
junga sulaužė su kitais sateli
tiniais kraštais ir kaip pavergė 
Čekoslovakiją, Lenkiją bei kitas 
valstybes. •

SOVIETŲ RUSIJOS ATOMINIS
tiems tautiečiams.

šiuo tat reikalu LRK vyr. valdy
ba ir kreipiasi į visus laisvajame 
pasaulyje esančius lietuvius, pir
moje eilėje į senuosius LRK dar
buotojus bei tuos tautiečius, kurie 
yra patys patys patyrę varganą 
tremties gyvenimą: burkimės į 
talką padėti nelaimės ištiktiems 
broliams. Netenka aiškinti, , kad 
tatai yra visų mūsų darbingųjų 
pirmaeilė pareiga, ir jei mes patys 
neparodysime deramo tarpusavio 
solidarumo bei artimo meilės — 
negi ją pirmieji turi rodyti mums 
kitataučiai? Ištikusi mūsų tautą 
didžiulė nelaimė mus įpareigoja 
dabar kaip niekad būti vieningais 
ir vienas kitą užjausti — vardan 
Lietuvos ateities!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
kaip Nepriklausomos Lietuvos ins
titucija, tremtyje veikia pagal 
senuosius savo statutus, prisiderin
damas prie vietos sąlygų ir laiky
damasis VLIKo nurodymų.

LRK, atgaivindamas savo veik
lą, nesiima su nieku šiame darbe 
konkuruoti, o tik eina į pagalbą 
tragiškon padėtin patekusiems 
savo tautiečiams. Kadangi dabar 
V. Vokietijoje jau yra pakankamai 
tiek maisto, tiek aprangos, tiek 
visų kitų reikmių — todėl bus or
ganizuojama pirmoje eilėje pini
ginė pagalba vargšams, dėl kurios 
paskirstymo bus tariamasi su Lie
tuvių Bendruomenės vadovybe, nes 
tik ji, o ne koksai nors pašalietis, 
geriausiai žino, ko labiausiai kam 
trūksta. Dėl daiktinių aukų LRK

Eisenhoveris lankėsi Korėjoje
SEOULAS. — Pereitą savaitę 

generolas Eisenhoweris, kuris nuo 
sausio 20 d. pradės JAV preziden
to pareigas, slaptai lankėsi Korė
jos fronte. Ekspertai pranešė, kad 
gen. Eisenhoweris nemano, kad 
Korėjoje netolimoje ateityje galė
tų būti pasiekta taika. Kaip pra
neša United Press korespondentas, 
Sąjungininkų karo vadai Korėjoje 
pareiškė, kad UNo turėtu pasvar
styti apie vartojimą smulkesnių 
atominių ginklų Korėjos fronte. 
Savo pasitarimų metu su kariniais 
vadais generolas Eisenhoweris pri
tarė pagalbos padidinimui Pietų 
Korėjai, tačiau jis nepritaręs to
kiems planams, kurie galėtų sukel
ti Korėjos karo išplėtimą. Gene
rolo Eisenhowerio vizito komenta
toriai teigia, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir toliau vaidins 
Korėjos kare vadovaujančią rolę. 
Jis matėsi ir tarėsi taip pat ir su 
Pietų Korėjos prezidentu Rhee. 
Tiek pati generolo Eisenhowerio 
kelionė į Korėjos frontą, tiek visi

pasitarimai su Korėjos fronto karo 
vadais buvo įvykdyti griežtu slap
tumu, tad apie šių pasitarimų re
zultatus daugiau tegalės pasakyti 
busimieji Korėjos fronto įvykiai.

ORO LAIVYNAS
NEW YORKAS. — Pasaulio 

aviacijos sluogsniuose gerai žino
mas “Jane’s All The World’s Air
craft” praneša, kad Sovietų Rusi
ja šiuo metu gamina atominių 
bombonešių oro laivyną, kuris 
galės pasiekti Jungtines Amerikos

TVT TT« Valstybes iš savo bazių ir sugrįsti1 XliUS», 8)iatojin,o ?QvieUi l:)SS?_
VENECUELOJE I minę didžiulį bombonešį, kuris lai-

Lenkija apleido UNESCO
VARŠUVA. — Varšuvos radijas 

pranešė, kad Lenkijos vyriausybė 
nutarė atšaukti Lenkijos atstovą 
ir pasitraukti iš UNESCO — 
Jungtinių Taikių švietimo, Mokslo 
ir Kultūros Organizacijos. Notoje,viunuin. 11 nunuiva UO. 11VVUJC,

sutinka tarpininkauti, nurodyda- kurią įteikė Paryžiuje Lenkijos 
mas aukotojams šelptinų asmenų1 diplomatinis atstovas UNESCO 
adresus, kad būtų galima jiems 
tiesiog persiųsti dovanas. Taip 
siūloma daryti, kad būtų išvengta 
didesnių persiuntimo administra
cinių ir kitų išlaidų. Apskritai, 
LRK metams pasibaigus pateiks 
viešą atsiskaitymą.

Todėl LRK vyr. valdyba malo
niai kviečia į talką viso laisvojo 
pasaulio lietuvius stoti LRK na
riais rėmėjais ar jų teikėjais — 
renkant pinigines aukas nelaimės 
ištiktiems tautiečiams Vokietijoje 
ir Austrijoje. LRK rėmėjų knyge
lių, aukų lapų bei atskaitomybės 
bendraraščių ir bet kokių paaiški
nimų prašome reikalauti šiuo 
adresu:

V. Gailius, (14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94, Gėrmany.

Pinigus galiina siųsti tuo pačiu 
adresu arba į banko sąskaitą Nr. 
2458, Lithuanian Red Cross, Rhein- 
Main Bank, f Reutlingen, Germany.

LRK Vyr. Valdyba. 
Reutlingenas, 1952.11.29.

NEW YORKAS. — Venecueloje, 
kuri nuo 1948 metų yra valdoma 
trijų asmenų juntos, įvyko rinki
mai parlamento, kuris turi nusta
tyti krašto konstituciją. Pagal 
New Yorką pasiekusius neoficia
lius rinkimų rezultatus, rinkimus 
laimėjo opozicinė kairiųjų partija, 
tačiau vyriausioji rinkimų komisi
ja Venecueloje pranešė, kad rinki
mus laimėjo FEI (vyriausybę re
mianti) partija. Trijų asmenų 
junta atsistatydino ir vienas jos 
narių pulkininkas Harcos Perez 
Jiminez kariuomenės buvo paskelb
tas krašto prezidentu.

FILIPINŲ VYRIAUSYBĖ SU
SITARĖ su Japonijos vyriausybe 
dėl paskandintų karo metu laivų 
Filipinų vandenyse iškėlimo. Ja
ponija pasiųs šiam darbui kelias
dešimt specialistų. Paskandintų 
laivų iškėlimas pašalins grėsmę 
navigacijai ir aprūpins Filipinus 
plieno laužu.

KINIEČIAI APŠAUDĖ Brill? 
prekybinį laivą Rositą ir mirtinai 
sužeidė laivo kapitoną R. Adamą. 
Konfliktas įvyko apie 400 myliu į 
šiaurės rytus nuo Hong Kongo.

kinai esąs atžymimas “31 Tipas* 
Tai esanti amerikiečių bombonešio 
B-36 kopija. “31 Tipas” turįs šešis 
sprausminio ar 
minio veikimo 
pranešama, 
mina dabar 
kintojų ir
naikintojų per vieną mėnesį. So
vietų oro ministerijos žinioje esą 
360 valdinių fabrikų. Per 1951 
metus Sovietai pagaminę 63000 
lėktuvų motorų.

kad
per
po

turbino-spraus- 
motorus. Toliau 
Sov. Rusija ga- 

metus 11000 nai- 
450 sprausminių

KONTINCNTC

A.L.B. KRAŠTO TARYBOS PAPRASTOSIOS SESIJOS, ĮVYKS- 
TANČIOS 1952 M. GRUODŽIO MSN. 29-31 d.d. ADELAIDĖJE,

DARBU TVARKA.
1. ALB Krašto Tarybos Sesijos atidarymas;
2. Prezidiumo rinkimai;
3. Mandatų, Sveikinimų — Rezoliucijų Komisijų sudarymas;
4. Sveikinimai (tik raštu);
5. ALB Centrinių Organų pranešimai:

ALB Krašto Valdybos Pirmininko,
ALB Krašto Valdybos Iždininko,
ALB Krašto Valdybos Garbės Teismo, 
ALB Krašto Kontrolės Komisijos;

6. ALB Tautos Fondo Atstovybės pranešimas;
7. Lietuvių Kultūros Fondo Australijos Apygardos Valdybos 

pranešimas;
8. Diskusijos dėl 1952 m. ALB veiklos ir apyskaitos tvirtinimas;
9. ALB Krašto Valdybos veiklos ir sąmatos 1953 m. priėmimas;

10. ALB Statuto papildymas -bei pakeitimas;
11. ALB Krašto Valdybos 1953 m. būstinės nustatymas;
12. ALB Centrinių Organų rinkimai:

ALB Krašto Valdybos,
ALB Krašto Garbės Teismo,
ALB Krašto Kontrolės Komisijos;

13. ALB Tarybos Sesijos 1953 m. (vietos) nustatymas;
14. Einamieji reikalai:

a) sveikinimai, pranešimai, reezoliucijos,
b) siūlymai ir sumanymai;

15. Suvažiavimo uždarymas.
PAGRINDAS: ALB Krašto Valdybos prot. Nr. 19, 1 par. — 1952 M

ALB KRAŠTO VALDYBA.

ELTOS KOMUNIKATAS
pasitarimų su LDŠ VLIKo dele- 
gacijos pirmininkas. >) .

VII 21-ŽTZd. Lietuvos

REUTLINGENAS. 1952. XI 29. 
ĘŲXĄ. . —Pagal Paryžiaus 19.52. 
TtTt Z. Vr J ‘j
tinės Tarnybos užsienyje ir VLIKo 
delegacijos susitarimą tarp VLIKo 
ir Diplomatinės Tarnybos praktiš
kas bendradarbiavimas vykdomas 
Lietuvos Diplomatijos šefui ir 
VLIKo Pirmininkui tariantis. Šiuo 
susitarimu remiantis, š. m. lapkri
čio mėn. 25-28 d.d. Reutlingene 
įvyko pasitarimas, kuriame daly
vavo Lietuvos Diplomatijos Šefas 
min. S. Lozoraitis ir VLIKo Pir
mininkas M. Krupavičius. Be to, 
VLIKo Pirmininko pakviesti, pasi
tarimuose dalyvavo Vykdomosios 
Tarybos Pirmininkas K. Zaikaus
kas ir valdytojai Dr. P. Karvelis 
ir T. Šidiškis bei VLIKo narys J._ ,K____

j Norkaitis, kuris kelis kartus buvo | ir toliau.

susipratimo dvasia ir visų noru 
rasti tinkamus sprendimus tiek 
praktiškojo bendradarbiavimo bū
dams, . tiek aktualiesiems klausi
mams. VLIKo ir Vykd. Tarybos 
nariai visais svarstomais klausi
mais laikėsi vieningai vienos pa
žiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išsvarstyta iki galo, ir pri
eita prie vieningo klausimų iš
sprendimo. Kai kuriems dalykams 
išspręsti min. S. Lozoraitis atsi- 
klaus Lietuvos Pasiuntinių nuo
monės.

VLIKo Pirmninko ir Lietuvos 
Diplomatijos Šefo pasitarimai vyks

generaliniam sekretoriatui, tei
giama, kad Lenkija nutarė pasit
raukti iš UNESCO dėl to, kad toji 
įstaiga yra tapusi paklusniu įran
kiu JAV imperializmo.

VOKIETIJA YRA DIDŽIAU
SIAME pavojuje, kokiame ji kada 
nors bebuvo, — pareiškė V. Vokie
tijos kancleris Adcnaueris, kalbė
damas federaliniame parlamente 
Bonnoje, svarstant įstatymo pro
jektą dėl pasirašymo sutarties 
baigti Sąjungininkų okupaciją ir 
Vokietijos dalyvavimo Vakarų 
Europos gynyboje. “Kas balsuos 
prieš susitarimą, tas ’ balsuos už 
Maskvą” — pabrėžė Adenaueris.

TARPTAUTINIO PINIGINIO 
FONDO sekretorius amerikiečių 
ekonomistas F. Coe buvo atleistas 
iš savo užimamos vietos po to, kai 
jis atsisakė atsakyti JAV Senato 
invėstigatoriams, ar jis priklausė 
šnipų tinklui karo metu. Coe gau
davo 15500 dolerių metinės algos.

/DARBIEČIŲ LAIMĖJIMAS 
VICTORIJOJE. — Victorijos val
stijos parlamento rinkimus su žy
mia persvara laimėjo Darbo parti
ja

Everestas ir toliau 
nepasiekiamas 

LONDONAS. — šveicarų moks
linė ekspedicija buvo priversta nu
traukti savo pastangas nugalėti 
aukščiausio pasaulyje kalno, Eve
resto, viršūnę. Ekspedicijai vado
vavo Gabriel Chevalley ir joje 
dalyvavo geriausi šveicarų alpinis
tai.

ANGLIJA LABAI NEPATEN
KINTA liko po to, kai UNo Pati
kėtinių Komisija priėmė rezoliuci
ją, pagal kurią skatino Angliją su
grąžinti Wameru čiabuvių giminei 
Tanganikoje žemės plotą, iš kurio 
britai yra išvarę 3000 tos giminės 
narių. Šia rezoliucija Anglija taip 
pat skatinama atsilyginti Wameru 
giminei už nuostolius, susijusius su 
tos žemės atėmimu.

GELEŽIES PRAMONĖS DAR
BININKŲ Unija per. savaitę nusi
kratė savo įstaigose visų komunis
tų. Generalinis sekretorius L. 
Shortas pareiškė, kad unijos finan
siniai ištekliai dabar galės būti 
panaudojami unijos narių gerovei, 
bet ne Maskvos naudai, kaip tai 
būdavo anksčiau, kai šioje unijoje 
dominavo komunistai.

KOMUNISTŲ KANDIDATAI 
^RALAIMĖJO ir Dažytojų unijos 
rinkimusose. Laimėjo Darbo parti
jos atstovai.

PRISIEKUSIŲJŲ TEISMAS 
išteisino miesto traukinio maši
nistą 0. W. Martiną, kuris buvo 
kaltinamas už žmogžudystę be 
blogos valios ryšium su jo vairuo
jamo traukinio katastrofa Beralos 
stotyje š. m. gegužio 7 d., kur 
žuvo devyni keleiviai.

MINISTERIO PIRMININKO 
PAVADUOTOJAS Fadenas per. 
savaitę pareiškė, kad ’ Australijos 
pramonės vaizdas yra aiškesnis, 
kaip bet kada paskutinių dešimties 
metų laiko tarpe. Pasak jo, eko- ; 
nominiai sunkumai, kurie labiau
siai pasireiškė darbo ir prekybos < 
srityse pamažu išsilygina ir jau 
dabar daugelis atleistųjų esą grą
žinami prie ankstyvesnio jų turė
to darbo. Ministerio pirmininko 
pavaduotojas mano; kad nėra jo
kio pagrindo galvoti, kad ekonomi
niai reikalai Australijoje nepasi
taisytų.

AUSTRALŲ SPAUDOJE kelio
mis progomis buvo rašoma, kad 
australai neparodo jokio džiaugsmd 
ar pagarbos grįštančiais iš Korė
jos karo savo kovotojais. Per. ket
virtadienį šimtai australų atvyko I 
į uostą, Circular Quay, ir entū-| 
ziastingai pasitiko grįžusius iš 
Korėjos fronto 140 savo karių.

NETRUKUS NAUDOSIMĖS 
TELEVIZIJA Australijoje, kai tik 
bus priimtas parlammente atitin
kamas įstatymas, kuris įgalins 
ir privačios iniciatyvos principais 
organizuoti Australijoje televiziją. 
Atitinkamas įstatymas jau ruošia
mas.

Pagerbtas ir E. Galva
nauskas

ELI’A. — Šiemet paminėtos 70 
metų sukaktys Vasario 16 d. akto 
signataro prof. M. Biržiškos, V. 
Krėvės, o paskiausiai — ir Mada
gaskare, Majungos mieste, gyve
nančio Ernesto Galvanausko. Ta 
proga lietuvių spauda įsidėjo apie 
sukaktuvininką visą eilę straips
nių, kuriuose buvo iškelti jo nuo
pelnai kaip buv. ministerio pirmi
ninko, kovojusio už Lietuvos reika
lus Tautų Sąjungoje ir kitur, Klai
pėdos Prekybos Instituto rek
toriaus ir Klaipėdos uosto tobulin
tojo, Vykd. Tarybos pirmininko ir 
sumanaus Organizatoriaus dabar 
Madagaskare. Sukaktuvininkui 
nuoširdų pasveikinimo žodį pa
siuntė taip pat VLIKo ir VT pir- 

I mininkai.

Kiekvienas Lietuvis Australijoje Prenumeruoja Musu Pastoge!
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Lietuvio avantiūra 
P. Afrikoje

D. Britanijos laikraštis “The 
Economist” savo spalio 4 d. laidoje 
aprašo apie tūlą lietuvį S. B. 
Žuką, įsivėlusį į Centrinės Afrikos 
vidaus politiką. Pasak laikraščio, 
S. B. Žukas atvyko į šiaurinę 
Rodeziją iš Pietų Afrikos pereitų 
metų kovo mėnesį. Rodezijoje jiš 
pradėjo agituoti afrikiečius prieš 
planuojamą Centrinės Afrikos 
Federaciją, kuri yra propaguo
jama darbicčių ir konservatorių, 
tuo tarpu kai tokiai federacijai 
nėra palankūs patys afrikiečiai 
agrariniais sumetimais. Į tokią 
federaciją norima įjungti Nyasa- 
landą, šiaurinę Rodeziją ir Pietinę 
Rodeziją. Minimas lietuvis šiaurės
Rodeezijoje vėliau dirbo kaip Anti- 
federacinės Akcijos Komiteto sek
retorius. Jis be to buvo pasidaręs 
“The Freedom Newsletter” leidė
ju.

Toliau “The Economist” rašo, 
kad politinė S. B. Žuko karjera 
nebuvo sėkminga. Jis buvo apkal
tintas priešvalstybiniu veikimu, 
visuomenės kiršinimu ir kėlimu 
neramumų S. Rodezijoje. Teismč 
pirmieji du kaltinimai nebuvo įro
dyti ir jie buvo atmesti, tačiau jo 
kaltė dėl neramumų kėlimo buvo 
jam pripažinta ir vyriausias teisė
jas rekomendavo šiaurės Rodezi- 
jos vyriausybei S. B. Žuką depor
tuoti. Nuteistasis apeliavo, tačiau 
nesėkmingai, nors jam ir buvo 
parūpintas baristeris iš Londono. 
Toliau jam buvo leista apeliuoti į 
aukščiausią Britų Imperijos teismą 
— Privy Council, tačiau kartu 
pareikalauta, kad jis įneštų 500 
sterlingų svarų kaip garantiją 
teismo išlaidoms padengti. Praė
jus įstatymais nustatytam laikui, 
reikalaujamas 500 svarų depozitas 
nebuvo įneštas ir nuteistasis S. B. 
Žukas nustojo savo aprobuotos 
teisės apeliuoti į Privy’ Council. 
“The Economist” pastebi tai, kad 
nežinomi asmenys, kurie parūpino 
ir apmokėjo iŠ Londono lėktuvu 
atsigabentą baristerį Prittą, toliau 
Žuku nebesirūpino ir reikalaujamo

ii®KUPUOTOJE
Vtf UETJUOT

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA 
LENKYTYNIAUJA

Dar nepriklausomos Lietuvos 
laikais prasitrynęs į veržlų poetą, 
išdaviko keliais nuėjusio poeto 
Liudo Giros sūnus, Vytautas Siri
jos Gira pastaruoju metu patai
kavimais Maskvos budeliams pra
lenkė net šiuo darbu ypačiai pasi
žymėjusį Joną Dovydaitį. Sirijos 
Gira paskutiniu metu ypatingai yra 
pasišventęs akcijai prieš ameri
kiečius.
ŽMONĖS NEBENORI MOKSLO

NAUJA SPORTO ŽVAIGŽDĖ
A. Šocikui Sovietų Sąjungos 

bokso čempionui atsidūrus prieš 
neaiškų likimą dėl pralaimėjimo 
olimpiadoj, iš Lietuvos iškilo kitas 
visasąjunginio masto čempionas: 
Klaipėdos ugniagesis Kazys Pal
šaitis laimėjo Sovietų Sąjungos 
dviratininkų čempiono vardą, pra
važiavęs lenktynėse 1,350 kilo
metrų per 44 valandas, 23 minutes 
ir 34,8 sekundes. Lenktynės vyko 
etapais, kelyje Maskva-Charkovas 
ir atgal.

Visa eilė aukštųjų okupuotos 
Lietuvos mokyklų šiais mokslo me
tais pratęsė naujų studentų priė
mimo laiką kelioms savaitėms. 
Kaip praneša Vilniaus universiteto 
profesorius Bučas, naujų studentų 
stoka ypačiai pastebima teisės, 
ekonomijos, prekybos, istorijos, 
fizikos ir matematikos fakulte
tuose. Pastebimas būdingas rei
škinys, kad daug jaunuolių sten
giasi patekti į konservatoriją ir 
dailės akademiją.

500 svarų depozito jam nebesudarė. 
Taip tad mūsų tautietis S. B. 
Žukas atsidūrė prieš deportavimo 
faktą, gi šiaurės Rodezijos vyriau
sybė šiuo metu suka galvą, kaip 
šią deportaciją įvykdyti, nes 
vyriausybė nežino, kokin kraštan 
Žukas turėtų būti deportuojamas.

Iš “The Economist” aprašymo 
negalima susigaudyti, kokiai poli
tinei pasaulėžiūrai S. B. Žukas 
priklausė. Vargu, ar mes galė
tume spėlioti, kad jis būtų priklau
sęs kokiai svetimos valstybės agen
tūrai. Vienokiam ar kitokiam 
sprendimui atlikti neturime reikia
mų faktų bei duomenų. Tuo tarpu 
įdomu pastebėti tik tai, kad esama 
įdomių ir gabių lietuvių, kurie 

1 sugeba daugiau ar mažiau sėkmin
gai prasimušti iš pilkos tremties 
kasdienybės. — J.K.

APSAKYMAI IR ATSIMINIMAI
Pereitais metais Valstybinė Gro

žinės Literatūros Leidykla tepa
jėgė išleisti tik vieną 49 puslapių 
knygelę * — V. Mickevičiaus-Kap
suko “Apsakymus ir Atsimini
mus”. šią knygelę bolševikinė 
“Tiesa” labai palankiai paminėjo.

KAUNAS BE TELEFONŲ 
KNYGOS

Patiriama, kad ligi šiol Kaune 
nebuvo išleistas joks telefono 
abonentų sąrašas. Abonentų kny
ga teišleista tik šįmet po to, kai 
dėl tokio nenormalumo buvo sukel
tas didelis triukšmas. Kai paš
tuose pasireiškia tokios negerovės, 
ne kitaip yra ir su geležinkeliais, 
nes transporto skyriaus viršinin
kas A. Loščininas pasiskundė, kad 
traukiniai Lietuvoje nuolat vėluo
jasi, tarnautojų tarpe nėra draus
mės ir dažnai geležinkeliuose įvyk
sta katastrofos.

RUGIAPJŪTĖ. RANKINIU 
BŪDU

Švenčionių apskrities kolhozinis 
ūkis “Kibirkštis” nesuskubo laiku 
suremontuoti savo trijų javapju- 
vių mašinų, tad atliko rugiapjūtę* 
rankiniu būdu. Tarybinė spauda 

• pranešė apie šį įvykį, kaip apie 
stebėtinos biurokratijos ir korup
cijos pavyzdį.

RUSINAMAS VILNIUS
Dvyliktųjų Lietuvos sovietine 

respublika paskelbimo metinių pro
ga Vilniuje, senojoje Lukiškių 
aikštėje, atidengtas paminklas 
Leninui. Tuo pačiu metu aikštė, 
kuri ligi šiol buvo vadinama “Ta
rybų aikšte”, pavadinta “Lenino 
aikšte”. Gedimino gatvė pava
dinta Stalino prospektu. Gedimino 
vardas tačiau neišmestaš iš Vil
niaus miesto: Pilies aikštė pava
dinta Gedimino aikšte. Visą mė
nesį prieš iškilmes Lukiškių aikštė 
buvo gražinama. Joje išvedžioti 
rausvi takai, vidury įrengtas gėly
nas, kur iš gėlių (susodintas kūjis 
su pjautuvu. Gedimino gatvė nuo 
seniau jau vadinama Stalino 
prospektu.

OPERA “MARYTĖ 
MELNINKAITĖ”

Pianistas ir kompozitorius 
Stasys Vainiūnas pasikalbėjime 
“Tiesoje” be kita ko sako: “B. 
Dvarionas jau baigia rašyti voka- 
linį-simfoninį Kūrinį “Sveikinimas 
Draugui Stalinui-’ . . . Kompozi
toriaus A. Račiūno oratorija 
“Tarybų Lietuva” turi pelnytą 
klausytojų pripažinimą ir įverti
nimą ... A. Račiūnas atsidėjęs 
rašo operą “Marytė Melnikaitė” — 
kūrinį apie narsiąją lietuvių tau
tos dukrą . . . Kompozitoriai K. 
Kaveckas ir J. Karosas . . . kuria 
naujus kurinius. K. Kavecko kan
tata “Dykuma žydės” yra skirta 
įkūnyti muzikoje šlovingąjį gam
tos pertvarkymo planą, netolimą 
komunizmo ateitį. J. Karoso kūri
niai — sonata smuikui ir fortepio- 
nui, styginis kvartetas Nr. 2 ir 
simfoninė poema “Už taiką” rodo, 
kad kompozitorius imasi plataus 
muzikinio žanro, gvildena kūri
niuose aktualias temas ... Su di
deliu paklimu ruošiuosi dekadai ir 
aš. Mano kūrinio — rapsodijos 
smuikui su simfoniniu orkestru 
lietuviškomis temomis — uždėjo 
garbingą pareigą . . . Nemaža 
jėgų paskyriau naujai suredaguo
damas J. Pakalnio baletą “Suža
dėtinė”.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Greitai bėga metai po svetima

padange. Ir Vokietijoje paliktas 
stovyklas beprisimename tik ret
karčiais kaip blogą sapną. Už
miršome net tuos, kuriuos palikome 
ligotus ar susenusius, pamiršome 
jiems duotus pažadus neužmiršti ir 
savo siuntiniais nuo bado ginti. 
Tuo tarpu kai pasilikusiųjų gyve
nimas tiek materjaliai, tiek mora
liai jau yra pasiekęs kritiško 
laipsnio, štai, ką rašo vienas iš 
pasilikusiųjų:

“Vakarų Vokietijoje priskai 
tomą virš 5000 lietuvių. Jų 
95% gyvena iŠ vokiečių šalpos 
ir lietuvių aukų, gaunamu per 
BALFą, ar individualiai gimi
nių bei geradarių šelpiami. 
Aišku, kad nei vokiečių, nei 
BALFo, nei pavienių ge-

• radarių šalpa nėra pakan
kama, ir po ilgesnio ar trum
pesnio laiko žmonės griebiasi 
visko, kad tik savo vegetaciją 
pratęstų. Gal dėl šios priežas
ties čia formuojasi toks blogas 
lietuvio tipas, kurio ir charak
terizuoti nenorėčiau ir Lietuvoje 
normaliose sąlygose neteko pas
tebėti; net ir Vokietijoj nepas
tebėjau, kol man pačiam neteko 
dalyvauti šalpos darbe. Dabar 
turiu progos pastudjuoti visų 
mūsų, mintančų užjūriniais tru
piniais, psichologiją. Dar mažas 
būdamas daug girdėjau apie 
Lietuvos ubagus, klajuojančius 
iš vienų atlaidų į kitus, ir jų 
krečiamas išdaigas. Daug pana
šumo yra ir mūsų tarpe, tik, 
žinoma, viskas vyksta daug rafi-
nuočiau, kiekvienu atveju pri
taikant kitas priemones, ar tai 
savo grožį, ar tėvų turėtą titu
lą, ar giminės garsumą, ar kos
metiką, ar net pamaldumą, jei 
tuo tikimasi daugiau laimėti. 
Taip formuojasi nelaimingas 
lietuvio tipas Vokietijoje. Netu
rėdamas darbo iš kurio galėtų 
prasimaitinti, jis visas savo jė
gas sutelkia ko, ir kokiu būdų- 
galėtų daugiau gauti, kad savo 
egzistenciją pagerintų”.
čia pacituoti žodžiai pirštu bado 

į mus, svarų bei namukų besivai
kančius, pilna burna duoną valgan
čius, kad užmiršome savo tautie
čius, žūstančius po nepakeliama
skurdo našta. Taip, 5000 lietuvių, į Pažymėtina, kad į šį kvietimą 
bado šmėklos persekiojami, laukia ' daugelis rašytojų jau atsiliepė.
iš mūsų pagalbos! | --------

Laiške toliau rašoma:
“Dr. kan. Končius, aplankęs 

šį kartą tremtinius . laisvoje 
Europos dalyje, išsivežė į 
Ameriką pilną mūsų padėties 
vaizdą. Matorialiai, jo žodžiais, 
mūsų padėtis yra aliarmuojanti. 
Jei mes, Muencheno srityje gy
veną lietuviai, dar sudarome 
dienos pragyvenimui 1 DM vie
nam šeimos nariui, tai Schles- 
wig-Holsteine gyveną lietuviai 
tegali sudaryti tik po 40 pfeni- 
gių dienai. Jei mūsų vaikai dar 
tik nusilpę, tai anų jau užbadėję 
ir randasi tikrame bado pavo
juje”.
Aišku, tie išbadėję mūsų tautie

čiai daugiausiai pagalbos laukia iš • 
Amerikos lietuvių (daugiausiai iš 
jų ir gauna). Bet už jų skurdą ir r- 
badą gėda krinta iš dalies ir ant j 
mūsų, Australijoj gyvenančių.

Atpirkime tą savo užmiršimą || 
bent vienu kalėdiniu siuntinėliu ar 
pinigine auka skurde skęstančiam' 
tautiečiui!

V.S. J

RUOŠIAMA 
LIETUVIU 

CHRESTOMATIJA
t ■

Patyrus, kad Vokietijos Krašto a 
Valdyba nėra paruošusi Lietuvių 
Chrestomatijos, “Atgimimo” leidy- 
kla nutarė tokią chrestomatiją 
išleisti. Chrestomatija bus leid- 
žiama trimis knygomis: I knyga | 
— pradžios mokyklų vaikams nuo
8 iki 12 metų, II knyga — vaikams, 
lankantiems vidurines mokyklas ir 
gimnazijas nuo 12 iki 16 metų ir 
III knyga — vyresnėms gimnazi
jos klasėms, studijuojančiam jau 
niniui ir visiems lietuviams, mylin
tiems lietuvišką žodį. Chresto
matiją redaguos Stepas Vykintas. 
Redaktorius prašo visus laisvojo 
pasaulio lietuvių rašytojus šiai 
Chrestomatijai atsiųsti po tris 
geriausius savo kūrinius: eilėraš
čius, beletristikos ar dramos 
geriausias ištraukas. Medžiagą 
iki 1953 m. sausio 1 d. siųsti šiuo 
ądresu: Mr. Stp.. Vykintas, 13/b 
Memmingen/Allg. Reg. Lager 
5/46. Germany.

Nužmogintieji milijonai Indijoje
Visą Indijos visuomenę, išsky

rus tik kažkurias laukines tauteles, 
sudaro dvi viešąjį gyvenimą tvar
kančios ir lemiančios šakos: kastos 
ir nekastos gyventojai. Kastos 
kategorijai priklauso visi dievaičio 
Bramos pagimdytieji, nekastos 
(antkast) dalį sudaro, jų nuo
mone, nešvarieji, dievų ir žmonių 
prakeiktieji, neliečiamieji, velnio 
padarai parijai. Kastos sistema 
yra viso Indijos tikybinio, viešojo 
ir šeimyninio gyvenimo pagrindas. 
Tiksliai nepažįstant • visuomenę 
skaldančios kastų santvarkos, sun
ku būtų įvertinti ir tenykščių 
misionierių darbą.

Kastos yra apsitvėrusios storo
mis, lyg tvirtovės, sienomis, kurias 
peržengti ir pašalinti yra sunku.

— Kaip tai, — sako kastos 
žmonės, — mes, tapę krikščioni
mis, turėsime eiti ir bažnyčioje bei 
prie .Dievo stalo stoti greta, neš
variojo parijo? Ar to šuns balsas 
gali pasiekti Dievo ausį? Vykite ir 
jūs, kaip mes darome, tuos nelie
čiamuosius iš bažnyčių, niekinkite 
juos ir venkite net jų šešėlio. 
Tuomet ir mes gal būsime labiau 
linkę priimti jūsų tikėjimą. Bet 
kol jūs su jais taip švelniai elgia
tės, nesitikėkite iš mūsų kito, kaip 
tik paniekos jums.

Kol kas kastų evengelizavimas 
yra labai sunkus ir kaikur stačiai 
neįmanomas. Iš kastos į krik
ščionybę seniau perėjusių tarpe 
yra dar užsilikę daug pagoniškos 
dvasios. Kastos krikščionys dau
gelyje vietų dar ir šiamlien bažny
čioje nesimaišo su krikščionimis 
parijais.

Kaimų bažnyčios paprastai esti 
kryžminės formos. Altorius stovi 
viduryje, o aplinkui groteliai. At
skiruose sparnuose, kartais pertva
romis atidalintuose, renkasi skir
tingų kastų žmonės, kiekviena j 
savąją dalį su saviškiais. Parijams 
paliekama paskučiausioji vieta. 
Kunigas, klausąs išpažinties, turi 
eiti nuo kastos pas kastą. Tokiu 

pat būdu reikalinga dalinti ir ko
muniją: pradėti nuo aukščiausios 
kastos, eiti vis prie žemesnės ir 
paskučiausiai tik galima paduoti 
Dievą parijams.

Trichinopolio tėvai jėzuitai savo 
didelėje Kristaus Atpirkimo bažny
čioje mėgino pašalinti kastų pert
varas, kaip nekrikščioniškos dva
sios požymį, ir įsakė visiems tikin
tiesiems bendrai eiti mišių klausyti 
ir prie komunijos. Dėl to kastos 
katalikai sustreikavo. Pora mėne
sių nė sekmadieniais nėjo į pamal
das ir pagrąsė pereisią pas protes
tantus. Uolieji tėvai, nenorėdami 
susilaukti rimtesnių pasėkų, grįžo 
prie senojo papročio.

Kartą eidamas į vieną kastos 
kaimą, nusivedžiau mišioms patar
nauti gabų gimnazistą, kuris nors 
ir krikščionis buvo, bet parijų kil
mės. Po pamaldų, vos man išėjus, 
kastos katalikai, sako, plovę koply
tėlės grindis vandenyje atskiestu 
karvės mėšlu. Mat, parijas savo 
kojomis ją pažemino, atseit, už
teršė.

šalia mano misijos Cetpeto gy
veno uolus italas misionierius 
kunigas Carleto. Daug jam teko 
kovoti su kastos katalikais dėl 
parijų katalikų lygybės teisių. 
Ypač komuniją jokiu būdu nega
lėdavo duoti parijams, neišdavęs 
jos pirmiau kastos katalikams. Bet 
štai, pačiame kivirčų įkarštyje 
atvažiavo visų didelėje pagarboje 
laikomas senukas arkivyskupas. 
Net iš tolimų apylinkių suplaukė 
daug kastos katalikų ir visi pasi
ruošė priimti komuniją iš ganytojo 
rankų. Misionierius paprašė arki
vyskupą-be jokio skirtumo visiems 
išdavinėti komuniją. Tą dieną taip 
niekas nedrįso nieko sakyti. Bet 
antrą dieną, misionieriui taip pat 
elgiantis, kastos katalikai pakilo ir 
jau buvo beeiną nuo grotelių. 
Misionierius riktelėjo: “Ar nema
tėte, kaip arkivyskupas darė? Grįž
kite ir priimkite komuniją, kaip 
buvote pasiruošę. Aš ir jūs turime
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daryti taip, kaip “peria saniasi 
(vyskupas) įsako”.

Nuo to laiko, sako, bent prie 
Dievo stalo tarp katalikų ten buvo 
šiaip taip panaikinti skirtumai. 
Kitur stačiai neįmanoma net baž
nyčioj atsistoti kastos katalikui su 
parijumi. Ypač Pietų Indijoje kas
tos dar laikosi neįveikiamai.

Senų senovėje, kaip jų švento
sios knygos pasakoja, tebuvusios 
tik keturios kastos: bramanų arba 
kunigų, kšatrijų arba kareivių, 
vaišijų arba žemdirbių ir sušrų 
arba amatininkų. Manujaus gies
mėje, kurią indai kasdieną gieda, 
štai kaip aiškinama kastų kilmė:

— Kad pasaulis būtų apgyven
dintas, jis (Brama) išleido brama
nus, kšatrijus, vaišijui ir sudras 
atatinkamai iš savo burnos, rankų, 
šonų ir kojų. Paskiau, tapęs 
pusiau vyru (purusu), pusiau mo
terimi, sutvėręs gryną moterį 
(vira). įsidėmėk, kilnusis, du kar
tus gimęs žmogau, kad aš, kuris 
sutvėriau purusą ir virą, esu tas 
pats ir viso pasaulio sutvėrėjas.

Bet laikui bėgant kastos dalijosi 
ir dauginosi, šiandien tik brama
nų priskaitoma dvi dešimtys skir
tingų kastų, o įvairių kitų, net 
400. Kiekvienas darbas arba pro
fesija turi savo atskirą kastą. 
Taip yra degtinės varytojų kasta, 
kelių taisytojų, kūdrų kasėjų, net 
vagių kasta ir tt. Kiekviena kasta 
turi kokį nors skirtingą ženklą 
drabužiuose, savus nuostatus, pa
pročius, dievus, šventyklas ir tt. 
Vieno kuritT menkniekio nesilaikąs 
pilietis gali būti sunkiai nubaustas.

Be to, paskirų kastų piliečiai 
vieni su kitais negali arčiau ben
drauti, kartu valgyti, gyventi, kas 
svarbiausia, negali tuoktis. Kas 
dirba vieną dajrbą, negali dirbti kito 
ir negali keisti savo profesijos. 

Gimei barzdaskučių kastoje, tai 
visą amžių ir būvi barzdaskutis.

Toje tikybinių nuostatų saisto
moje sistemoje yra kažkas* pana
šaus į fašistų organizacijas. Ne
darbo klausimas, aišku, tokiu 
būdu yra kur kas lengviau sprend
žiamas.

Misionierius, kuris irgi priskai- 
tomas bramanų kastai, gali nau
dotis visomis tos kastos privilegi
jomis. Tos kastos nuostatai jį 
įpareigoju turėti samdinių: skal
bėją, šlavėją, visą eilę įvairiems 
darbams vandens nešėją, virėją, 
vežėją ir tt. Visi tie specialistai 
įvairiomis dienos valandomis aptar
nauja ir kitus aplinkinius gyvento
jus. Už tai kiekvienam jų užtenka 
duoti po keletą šil. kas mėnesį, nes 
iš didelio skaičiaus aptarnauja
mųjų, pragyvenimui lėšų susiren
ka. Jei misionierius mėgintų tuos 
darbus pats atlikti, čiabuviai jo, 
kaip suteptojo, nė artyn nepri
sileistų. Mat darbas, stabmeldžių 
įsitikinimu, aukštesnės kilmės as
menį žemina ir tetinka tik vergui. 
Tenka pabrėžti, kad misionieriai, 
skelbdami Evangelijos mokslą, ke
lia ir darbo kilmingumą.

Tų visų tradicinių vietos papro
čių aplinkumoje misionierius pri
valo kiek galėdamas taikytis, kad 
neužsikirstų kelio į jų širdis.

Gerai dar kad misionieriui 
nereikia barzdos skustis, nes prie
šingu atveju reikėtų kreiptis į vie
tinį barzdaskutį, kuris, šaligatvyje 
atsisėdęs, priešais save ant žemės 
pasisodina klijentą ir be muilo, tik 
vandenyje sušlapintu pirštu veidą 
pavilgęs, pradeda gręsti veidus ir 
tam tikrais virbalais krapštyti 
ausis, nosį, skutinėti antakius, 
vienu žodžiu skusti pagal vietinį 
ceremonialą.

Kaip matote, tarp indų reikia ir 
indiškai gyventi, {vairiais reika
lais reikia kreiptis į daugelį kastų. 
Tik vienos visur reikia saugotis: 
vagių kastos.

Kaip jau minėjau, garbingiausia 

yra kunigų bramanų kasta. Jiems 
vieniems, sako, dievai tedavę lei
dimą sekti žvaigždžių takus, skai
tyti bei aiškinti šventąsias knygas, 
mokyti žmonas ir skelbti jiems 
dievų valią. Jei parijas kartais tik 
pažvelgtų į šventuosius raštus, 
bramanai už bausmę turi jam iš
deginti akis lydytu švinu.

Tik bramanams leista nešioti 
ant nuogo kūno skersai krūtinės 
per petį permestą juostelę, kurią 
laika* brangesne už savo gyvybę. 
Toji juostelė suvyta iš devynių 
siūlų.

Bramanas, kad ir vargingiau
sias, niekados negali prašyti iš 
maldos: užtenka jam nueiti pas ką 
nori ir pasiimti kas tinkama. Bra
manas, tai žemėje vaikščiojąs die
vaitis, kurį kiekvienas privalo 
gerbti ir apipilti, dovanomis.

Indai turi tiesos, darydami prie
kaištus baltiesiems, kurie skelbia 
savo tikėjimą esant vieninteliu ir 
tikru, o savo dvasiškius kartais 
šmeižia ir niekina.

— Kaip, jūs, — sako, galite 
brangini savo išpažįstamas tikė
jimo tiesas, jeigu savo tikėjimo at
stovų negerbiate? 

Indijos istorija pasakoja, kad 
nuo neatmenamų laikų pietinėje 
pusiasalio dalyje gyveno didelėmis 
šventyklomis garsi dravidų tauta. 
Vėliau, iš šiaurės atsibastę švie- 
siaodžiai, dabartinių kastų protė
viai, juos nugalėjo ir pavertė savo 
vergais. Norėdami išlaikyti savo
sios kastos grynumą, atėjūnai 
paskelbė čiabuvius nešvariais, at
seit, parijais. Ilgainiui įvairių 
įstatymdavių jie buvo prakeikti, 
kaip niekingiausios, nė gyvulių 
vertės neturinčios būtybės, žemiau 
duodama šventųjų puranų knygų 
ištrauka aiškiai nusako parijų 
kilmę.

— Jei kas nužudys bramaną, jo 
siela po mirties pereis į mėšlo vaba
lą. Po daugelio metų atgims jis pa
rijų kūne. Tai žmonių kategorijai

jis priklausys ir bus aklas keturis 
kartus tiek metų, kiek paskirų;, 
plaukų yra karvės odoje. Bet jis 
gali gauti savo nuodėmių atlei
dimą, maitindamas 40.000 bra
manų.

Kiek toliau tose pačiose knygose 
dar sakoma, kad, jei bramanas už
muš šudrą, t. y. žemiausios kastos 
pilietį, tai nuodėmės atleidimui 
gauti turės sukalbėti tik šimtą 
kartų Gajatrio maldą. Parijų už
mušti nelaikoma jokiu nusikaltimu.

Dar ir šandien, krikščionybės 
dvasiai plintant, valdžios įstaty
mams visiems lygias civilines 
teises pripažįstant, indų kastų pa
pročiai bei religiniai įsitikinmai, 
kaip koks baisus slogutis tebes
legia 80 mil. nelaimingųjų parijų. 
Negarbė ir panieka visur juos 
persekioja. Jiems nevalia turėti 
jokio turto, jokios nuosavybės.. 
Būdami nors ir lygių su kitais ga
bumų, jie negali verstis pelnim* 
gesnėmis profesijomis. Jie pa
smerkti atlikti žemiausios rūšies 
darbus: šluoti gatves, valyti is- 
\ ietes, kasti griovius ir tL Kaį-

I kurie verčiami užsiiminėti plačiai 
I pagonių tarpe pasklidusiais ver-
slais, kurių uždavinys yra sudarda 
ti palankias sąlygas žemiausių ą) 
aistrų tenkinimui. Pagonys ir jų ; 
tikėjimas jiems draudžia išmokti 
skaityti bei rašyti. J jokią Šven
tyklą jų neįąileidžiama. Prakeik
tiems, sako, nėra dievų malonės ir

[ pasigailėjimo. Gandhi, reikalavęs 
j parijų arba, kaip jis juos vadina, ' 
harrijų, t. y. dievo sūnų, būvį pa- 
gerini, įsileisti juos į šventyklas^ 
nuimti jiems mestą prakeikimo.!; 
dėmę, iš kastų susilaukė griežto < 
pasipriešinimo.

— šventyklos, — šaukė Mahay- ;• 
ma (didžioji dvasia) Gandhi, — . 
yra dievo namai. Kiekvienas, nors 
ir žemiausios kategorijos žmogus, 
turi teisę eiti į jas savo dievui’’-'- 
garbinti.

(Bus daugiau) , ' ’’i:
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NETOLIMOS PRAEITIES VINGIAI

LIETUVOS OKUPAVIMAS
Kad Vokietija vis dėlto nervi

nosi dėl Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos valstybių okupavimo, pat
virtina ir užs. reikalų ministerijos 
sekretoriaus Weizsaeckerio prane
šimas visoms Vokietijos misijoms, 
kur--teigiama, kad “Be pasiprieši
nimo įvykdytas Rusijos kariuo
menės dalinių įkurdinimas Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, o taip 
pat Baltijos valstybių vyriausybių 
reorganizacija, rusų vyriausybės 
siekta patikimesniam bendradar
biavimui su SovietųJSąjunga pati
krinti, teliečia Rusiją ir Baltijos 
valstybes. Dėl to, turint galvoje 
mūsų nepasikeitusius draugiškus 
santykius su Sovietų Sąjunga, nėra 
jokio pagrindo mūsų nervingumui, 
kurį mums užsienio spaudos dalis 
aiškiai pramatomu būdu priskiria.”

Trečiojo Reicho ambasadorius 
Maskvoje grafas Schulenburgas 
tuoj po Baltijos okupavimo įvykių, 
1940 m. birželio 18 d., pasiuntė 
Vokietijos užsienio reikalų minis
terijai tokio turinio telegramą:

Molotovas pakvietė mane šį 
vakarą į savo įstaigą ir pareiškė 
Sovietų vyriausybės nuošird
žiausius sveikinimus dėl vokie
čių ginkluotų pajėgų puikaus 
laimėjimo. Po to Molotovas 
painformavo mane apie Sovietų 
akciją prieš Baltijos valstybes. 
Jis paminėjo spaudoje paskelb
tas priežastis ir pridūrė, kad 
reikėjo padaryti galą visoms in- 
trygoms, kuriomis Anglija ir 
Prancūzija bandė pasėti nesu
tarimą ir nepasitikėjimą tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
Baltijos valstybėse.

į pasitarimus naujoms vyriau
sybėms suformuoti Sovietų vy
riausybė šalia ten akredituotų 
Sovietų pasiuntinių pasiuntė 
šiuos specialius emisarus:

Lietuvon — užsienio reikalų 
komisaro pavaduotoją Dekano
zovą, Latvijon — miniąterių 
tarybos atstovą Višinskį, Esti
jon — Leningrado srities parti
jos vadą Ždanovą.

Ryšium su Smetonos pabėgimu 
ir galimu Lietuvos kariuomenės 
dalinių sienų peržengimu, Molo
tovas pareiškė, kad, matyt, 
Lietuvos siena nėra tinkamas 
saugojama. Dėl to Sovietų
vyriausybė, prašoma, padės 
Lietuvos vyriausybei saugoti 
savo sienas.

Schulenburg.
Kiek vėliau, jau liepos 11 d. tas 

pats grafas Schulenburgas toliau 
informavo Vokietijos užsienių rei
kalų ministeriją:

. . . Visas politinis susi — 
interesavimas Maskvoje yra su
koncentruotas į įvykius Balti
jos valstybėse ir į tai, kas įvyks 
su Turkija ir Iranu. Daugelis 
mano, kad trys Baltijos val
stybės taps visiškai priklauso
mos nuo Maskvos, t.y. jos bus 
inkorporuotos į Sovietų Sąjun
gą. Trijų Baltijos valstybių

Bet induizmo pranašai, štai, kaip 
į tą jo šūkį atsakė:

— Mūsų šventyklos, tai ne krik
ščionių bažnyčios, į kurias gali 
visi laisvai eiti. Mūsosios yra 
Didelių viešpačių, karalių, dievų 
būstinės. Tie dievai, kaip ir mūsų 
garbingieji radžiai (karaliukai), 
savo akivaizdoje tegali turėti tik 
savo mylimus tarnus, dvasiškius ir 
ministrus. Parijai ir kiti be kas
tos žmonės savo niekinga, žema 
kilme užgautų dievus, jei prisiar
tintų prie jų.- Be to, mūsų šventy
klos yra dvasios jėgų židiniai: įsi
leidus parijus, jos susilpnėtų, o 
gal ir visiškai išnyktų.

Dar ir dabar, kai įstatymai 
visiems pripažįsta lygias teises eiti 
į mokyklas, vien tik Madraso apy
gardoje į 1240 valstybines prad
žios mokyklas kastos gyventojai 
neįsileidžia parijų vaikų. O jei kur 
valdžia ir priverčia juos įsileisti, 
tai mokykloje parijų vaikai atski
riami nuo kitų aukštomis pertvaro
mis bei uždangomis.

Neliečiamiesiems nevalia įeiti į 
viešąsias įstaigas, ligonines, ka
vines ir krautuves. Kaikuriuose 
kaimuose jie negali net pereiti 
kastos gyvenamų vietų gatvėmis. 
Joks kastos pilietis nieko neperka 
iš parijaus. Parijas niekur negali 
gauti žmoniškesnio darbo. Dažnai 
tie vargšai išbadėję eina elgetauti:

(Žiūr. 177, 178, 179, 180, 184, 
190, 191 ir 193 Mūsų Pastogės 
numerius).

pasiuntinybės Maskvoje mano, 
kad jos bus panaikintos ir turės 
trumpiausiu laiku susilikviduo- 
ti. Bendrai nihnoma, kad So
vietų vyriausybė pareikalaus 
pasišalinti visas svetimąsias 
misijas iš Kauno, Rygos ir Ta
lino. Susijaudinimas tarp čia 
esančių lietuvių, latvių ir estų 
yra nepaprastai didelis. Tačiau 
tolimesnė įvykių raida lauktina. 
Įvykus Lietuvos okupacijai ir 

vykstant Kaune paruošiamiesiems 
darbams dėl galutino Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Rusijos 
respublikų eiles, kitose taip vadi
namose draugingose valstybėse 
esą Lietuvos pasiuntiniai įtemptai 
veikė, kad ir nebesitikėdami įvy
kusio okupacijos fakto atitaisyti, 
tačiau stengdamiesi valstybinį 
Lietuvos žudymą užprotestuoti bei 
pasmerkti ir parodyti pasauliui, 
kas iš tikrųjų daroma Lietuvoje 
svetimomis rankomis. Ypačiai 
energingai veikė Lietuvos pasiun
tinys Vokietijai pik. Škirpa, pir
masis Lietuvos kariuomenės kūrė
jas — savanoris, kurį Lietuvos 
okupacijos įvykiai užklupo beei
nantį diplomatines savo pareigas 
Berlyne. Liepos 21 d. ministeris 
Škirpa apsilankė Reicho užsienių 
reikalų ministerijoje ir įteikė Vo
kietijos vyriausybei atitinkamą 
notą. Reicho valstybės pasekre- 
torius VVoermannas apie tai taip 
pranešė savo vyresnybei tokio turi
nio pro memoria:

Atsilankęs pas mane Lietuvos 
ministeris pareiškė štai ką:

Atsižvelgdamas į svarbius 
įvykius jo krašte, jis laiko savo 
pareiga nepraleisti tylomis šių 
įvykių:

Jis savo nusistatymą tų įvy
kių atžvilgiu yra sutraukęs savo 
rašte Reicho užsienių reikalų 
ministeriui. Rašto pateikimas 
laikomas jo vienašališku aktu 
ir jis vienas už jį prisiimąs at
sakomybę. Tuo veiksmu jis ne
norįs sudaryti bet kurių sun
kumų Vokietijos vyriausybės 
politikai.

Klausimas kilo šiuo būdu: 

išmaldos prašo, šaukdami dvide
šimt žingsnių atsitraukę nuo kelio 
lauko pusėje. Kaikuris praeidamas 
ir-numeta, kaip šuniui kaulą, ke
letą skatikų ir, nė žodžio netaręs, 
eina sau toliau.

Parijaus palietimas, kvapas ir 
net šešėlis padaro nešvariais visus 
daiktus. Juos po to, aišku, reikia 
sunaikinti.

Sutikęs bramaną, parijas turi 
pasitraukti 15 ar 20 žingsnių į šalį 
ir ant žemės parpuolęs pagarbinti 
praeinantį žemės devaitį šiais žod
žiais :

— Garbinu tave, mano viešpatie 
ir mano dieve!

Išdidus Vedų žinovas į tai, kaip 
kitiem neatsako, “telaimina tave 
dievas”, bet — “Podum, karupu 
nay” — “traukis, juodasis šunie”.

Parijų kaimai, vadinami Ceri, 
turi būti bent keletos šimtų metrų 
atstume nuo kastos sodžių. Jiems 
nevalia semti vandens iš bendrųjų 
šulnių. Taip niekinami ir atstum
ti, jie kenčia sunkią savo dalį, kurią 
jiems skyrė jų išnaudotojai.

Jei kuriam ir pasitaiko baigti 
augštuosius mokslus ir tapti savo 
srities talentingu specialistu, tai 
kastų gyventojai visvien nelaiko jį 
žmogumi ką gero sugebančiu.

1933 metais į mano misijos 
miestą, Tirupaurą, valdžia paskyrė 
sanitarijos inspektoriumi jauną, 

nių reikalų ministeris Urbšys 
kaip apsaugos priemonę nurodė 
visiems Lietuvos ministeriams 
imtis tokio žygio, jei Lietuvos 
suverenumas turėtų būti per
leistas Sovietų Sąjungai. Po 
Susižinojimo tarp Lietuvos mini- 
sterių jis esąs tikras, kad 
šiandie visose sostinėse, kur Lie
tuva atstovaujama, bus įteiktos 
atitinkamos notos. Tada mini
steris įteikė man pridedamą 
raštą, kuriame pareiškiamas 
“iškilmingiausias ir griežčiau
sias protestas.”

Ponui Škirpai pasakiau, kad 
šiuo metu ketinu įteiktąjį doku
mentą pasilaikyti, ir iš jo 
pareiškimų supratau, kad jis 
nelaukia jokių komentarų (dėl 
įteiktojo rašto). Tačiau aš jam 
negalėjau pasakyti, ar Vokieti
jos vyriausybė iš viso būtų pasi
rengusi priimti tokią notą, ir 
dėl to turiu rezervuoti sau teisę 
ją grąžinti.

Tada ministeris pareiškė, kad 
jis, ypatingai turėdamas gal
voje žinomą Vokietijos laiky
seną, notoje yra praleidęs vieną 
punktą kurį kiti Lietuvos mini
sterial įjungė į savo notas, 
įteiktinas vyriausybėms, prie 
kurių jie yra akredituoti, bū
tent, prašymą nepripažinti in
korporacijos. Ministeris pak
lausė, ar jis negalėtų bent žod
žiu pareikšti kalbamą prašymą. 
Aš tai atmečiau, į ką ministeris 
pareiškė, kad tas jo prašymas 
laikytinas nebuvusiu. Pagaliau 
ministeris pasakė, kad jis ke
tina apie savo žygį paskelbti 
per Eltos agentūros Berlyno 
skyrių, kadangi tai jam atrodo 
reikalinga jo asmeniškai laiky
senai įvykių atžvilgiu pabrėžti.

Aš paprašiau ministerį susi
laikyti nuo paskelbimo, ir jis 
pažadėjo.

Pateikiama per valstybės sek
retorių Reicho užsienių reikalų 
ministeriui, prašant nurodymų, 
ar nota pasilaikytina. Lauktina, 
kad Latvijos ir Estijos minis
terial gali čia pateikti panašaus 
turinio notas. Latvijos minis
teris prašė pasimatymo su ma
nim šiandien 17,30 vai.

gabų, neseniai universitetą su 
pasižymėjimu baigusį pariją. 
Miesto kastos 25.000 gyventojų 
tarpe neatsirado kas jam būtų iš
nuomavęs butą. Nusiminęs parei
gūnas kreipėsi į mane. Įkurdinau 
jį viename prie misijos bažnyčios 
stovinčio namo kambarėly, nes 
buvo katalikas.

Kitas Pietų Indijos gabus jau
nuolis, juodukas, tapęs šiaurės In
dijoje katalikų kunigu, grįžo pa
viešėti savo gimtinėn, Pondichęry, 
prancūzų kolonijon. Apsigyveno 
Paryžiaus Užsienių Misijų Tėvų 
vedamoje seminarijoje, čia pro
fesūrai per pietus prie stalo patar
nauja iš kastos kilę indai. Nors 
tarnai ir katalikai, bet, sužinoję 
svečio kilmę, jokiu būdu nesutiko 
jam patarnauti.

Tikrai jaudina kiekvieno širdį 
ši visų atmesta, kūno bei dvasios 
maisto labiau už kitus išalkusi 
parijų masė. Tiksliau pažinti jų 
nelaimę, reikėtų jų tarpe pagyventi 
kaip misionieriui.

Ten bedirbant teko kasdien su 
jais susidurti, jų kaimuose buvoti. 
Vyrai, moteijjg ir vaikai, paprastai, 
vaikšto pusnuogiai arba visai 
nuogi. Mažas, strėnas juosiąs dra
bužis dažniausiai esti suplyšęs, 
sulipęs ir dvokiąs. Ne kartą teko 
nešti vaistus ir teikti paskutinius 
sakramentus mirties patale gulin-
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Vokietija.
LIETUVIŲ MEMORANDU

MAS UNo KOMISARUI 2ENEV- 
VOJE. — Vokietijos Bendruo
menės Krašto Valdyba surašė pa
gal J. Bataičio teisiškai — socio
loginę studiją atitinkamą memo
randumą ir įteikė jį Vokietijos 
Aukštojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams Įstaigai Vokietijoje. Ši 
įstaiga atkreipė į memorandumą 
didelį dėmesį ir pranešė Krašto 
Valdybai, kad memorandumas bus 
persiųstas UNo Aukštojo Komi
saro Įstaigai Ženevoje.

VOKIEČIAI SKRIAUDŽIA 
MŪSŲ TREMTINIUS. — Štut
garto lietuviai nusiskundžia, kad 
jie yra neteisingai aprūpinami bu
tais naujai statomose kolonijose. 
Vokiečių administracija iniasi visų 
priemonių, kad galėtų sutrukdyti 
tremtinių apgyvendinimą šiuose, 
iš dalies amerikiečių lėšomis pas
tatytuose tremtiniams, namuose. 
Jei tremtiniai ir gauna teisę ap
sigyventi tokiuose butuose, jie ver
čiami mokėti aukštesnę nuomą, kaip 
moka vokiečiai už geresnius ir 
erdvesnius butus.

NAUJOS VARGO MOKYKLOS. 
— Pietų Vokietijoje, Bensheim- 
Auerbache, steigiama lietuviška

vargo mokykla, kuriai vadovaus 
mokytoja J. MildaŠienė. Memmin- 
gene, pavertus ligšiolinę lietuviš
kąją vargo mokyklą vokiškąja, tai)) 
pat organizuojama nauja mokykla, 
kuriai vadovaus Vykintienė.

PASIRODĖ SENI LIETUVIŠKI 
PINIGAI. — Vokietijos numizma
tikos rinkoje pasirodė XVI am
žiaus gerai išsilaikiusių įvairių 
laidų lietuviškų sidabrinių 20mm 
diametro šilingų. Jų laidos yra 
1549, 1557, 1559 ir 1560 metų. Vie
noje pusėje yra ryškus tų laikų 
pavidalo Lietuvos Vytis. Suintere
suotiems asmenims šių monetų 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
Informacijos Skyrius gali parū
pinti. Užjūryje jos atsieitų apie 
pusantro dolerio viena su persiun
timu, o gal ir kiek pigiau, nes dar 
neišaiškintas siuntimo iūdas ir iš
laidos. Europos kraštuose jos būtų 
kiek pigesnės.

LIETUVIŠKA SENIĘNA AN
TIKVARIATE’ — Viename Vokie
tijos antikvariate pasirodė pirmo
sios šešioliktojo amžiaus pusės 
visiškai apokryptinis fantastinis 
medžio drožinys su užrašu “LIT- 
TAW”. Jame vaizduojamas lyg 
koks Lietuvos uostas: fone jūra 
su atplaukiančiais burlaiviais, 
priekyje upės žiotys, vienoje jų 
pusėje į jūrą einančios sienos su 
bokštais, kitoje pusėje uolos su 
švyturiu, paupyje pora mūro na
melių ir pačiame priekyje dviejų 
bažnyčios bokštų viršūnės, šis rai
žinys yra vėlyvaus viduramžio fan
tazijos kūrinys.

BERLYNE GYVENA 18 LIE
TUVIŲ. — Vakarinėje Berlyno 
dalyje šiuo metu tebegyvena 18 
lietuvių. Jie visi atrodo labai 
gerai, sveikai ir puikiai apsirengę, 
žymi jų dalis yra repatrijantai iš 
1941 m., o kiti yra užsilikę iš 1944 
m. Dalis iš jų verčiasi prekyba, 
kiti dirba, o dar kiti gyvena iš 
pašalpos, ir nė vienas iš jų nesis
kundžia savo ekonomine būkle, 
šie lietuviai niekur nesiruošia emi
gruoti. Jų tarpe yra ir pagarsėjęs 
Lietuvos jėzuitas tėvas Kipas S.J. 
Švedija.

LIETUVIAI PAVYZDINGAI 
IR GERAI GYVENA. — šiuo 
metu lietuvįų koloniją čia sudaro 
50 viengungių, 16 lietuviškų ir 21 
mišri šeima. Visi lietuviai gyvena 
išsimėtę po kraštą, tačiau Stock-

Priedas.
Lietuvos ministeris Vokietijai 

* (Škirpa) Reicho užsienių rei
kalų ministeriui (Ribbentropui). 
Nr. 3991.

Berlynas, 1940 m. liepos 21 d.
Pone Reicho Minister!,
Turiu garbės Jūsų Ekselenci- 

jai pareikšti tai:
Kaip jau yra žinoma, Socia

listinių Sovietų Respublikų Są
junga, pasinaudodama nereikš
mingu ir nepagrįstu protokolu, 
1940 m. birželio 14 d. įteikė 
Lietuvai ultimatumą, kuriuo 
buvo reikalaujama:

1. priversti konstitucinę Lie- 
vos vyriausybę atsistaty-

* dinti;
2. nenurodant teisiškai pa

grįstos kaltės, patraukti 
teismo atsakomybėn vidaus 
reikalų ministerį ir Sau
gumo Departamento direk
torių, ir

3. leisti neribotam Sovietų 
karinių pajėgų skaičiui 
įžygiuoti į Lietuvą.

Kitą dieną rusų Raudonoji 
Armija, kuri perėjo Lietuvos 
sieną, užpuolusi lietuvių pasie
nio sargybas, užėmė visą Lie
tuvą. Vėliau specialiai iš Mask
vos atsiųsto Sovietų aukšto val
dininko mums buvo primesta 
tariamoji vyriausybė ir Socia
listinių Sovietų Respublikų Są
junga perėmė į savo rankas visą 
valdymo kontrolę.

(Ministerio Škirpos notos 
pabaiga kitame numeryje).

tiems parijams krikščionims. Ko
pomis įlindęs į lūšnelės vidų ras
davau raupsų suėstą, cholera ar 
kitokiu kitu maru sergantį ligonį. 
Ant plikos žemės paguldytas, kar
tais visiškai nuogas, kartais sku
durais ar šiaudais pridengtas, vai
toja vargšas ir kantriai laukia mir
ties. O uodų, musių, skruzdžių ir 
kitų vabzdžių ištisi spiečiai aplin
kui tik zvimbiu. Kad nuo dvokimo 
Širdis atlaikytų klausant išpažin
ties, dažnai reikia prisidėti prie 
nosies acte pavilgintą nosinaitę. 
Tuo tarpu nelaimingasis, išvydęs 
misionierių, dažnai šaukia: “Tėveli, 
mirštu iš bado”.

O kaip dažnai, bešluostant ašarą, 
ateidavo į galvą vieno toje pat 
vietoje dirbusio prancūzų misionie
riaus šie pasakytieji žodžiai:

— Jei tie, kuriuos Viešpats 
apipylė šios žemės gerybėmis ir 
turtais ir kurie taip lengvai yra 
linkę padaryti sau stačiai bereika
lingų rūpesčių, jei tie nepatenkinti 
pasipūtėliai, kurie visuomet guod
žiasi ir dejuoja ne dėl to, kad jiems 
ko stigtų, bet kad neįstengia pasi
naudoti visomis prabangos teikia
momis kūnui lepinti priemonėmis, 
jei jie valandėlę rimtai apsvarsty
tų šį šiurpų ir skurdų vaizdą, būtų 
labai dėkingi Dievįškąjai Apvaiz
dai už jų gyvenimui skirtąją dalį! 

holme yra susibūręs didesnis lie
tuvių būrelis. ’ Materialinė hflttlė 
yra gera, nes jie dirba daugiausiai 
savo profesijos darbą ir "yra lygiai 
atlyginami su švedais. Akademi
kams ir aukštesnio laipsnio kari
ninkams švedų valdžia davė darbo 
prie mokslinių-:lūstitucijų. Vyres
nio amžiaus lietuviams intelektua
lams neteko dirbti sunkaus fizinio 
darbo. Bendruomenės Valdyba šel
pia lietuvius Vokietijoje ir, reika
lui esant, pačioje Švedijoje. Aukos 
renkamos švedų visuomenėje per 
Baltiška Hurnanistiska Forbundet, 
kur lietuviams atstovauja Urbonas, 
Llngis ir Pajaujis. Ypačiai pažy
mėtinas čia yra geras lietuvių 
sugyvenimas, kurio nedrumsčia 
partiniai susiskaldymai ar partinės 
rietenos.
J . A. Valstybes.

LIETUVIAI IR KORĖJOJE 
LIEJA’ KRAUJĄ; — žymus lietu
vių jaunuolių skaičius, kad ir nese
niai teatvykusių iš Vokietijos 
išeivių stovyklų, karinėn amerikie
čių tarnybon pašaukti, šiuo metu 
kovoja Korėjos fronte. JAV Gyny
bos Departamentas neseniai pra- 
nešė, kad Korėjos fronte buvo 
sužeistas Vytautas Juškus. Lėk
tuvu iš Korėjos. į Bostoną buvo 
atgabentas sunkiai Sužeistas Bro
nius Liogys, kuriam padaryta 
operacija. t <•’

PASKIRTAS MILANO KON
SULU. — Senosios kartos ameri
kietis lietuvis Albinas čižauskas; 
ligsiol dirbęs konsularinėje JAV 
tarnyboje, paskirtas į Milaną JAV*' 
konsulu. Į naują savo . tarnybą 
mūsų tautietis jau išvyko. J iš yra 
didelio lietuvių veikėjo Ambrazie
jaus žentas. ' •. • S
K a u a d a .

TELEVIZUOJAMI TAUTI
NIAI ŠOKIAI. — Birutės VaitkO- 
naitės ritminės mankštos ir meni
nio šokio studijos studentės Nijolė 
Kličiūtė, Jūratė Narbutaitė, Silvi
ja Pakulytė ir Ina šipelytė yra 
specialiai paruoštos šokti Man-, 
trealio televizijoje mūsų tautinį 
šokį “šustą*. Montrealio. televizi
jos komisija pripažino Šį mūsų 
šokį geriausiu tarpe kitų tautų 
paruoštų dalykų.

STEIGIAMAS LITUANISTI
KOS INSTITUTAS. — Lietuvių 
Bendruomenės švietimo Skyriaus . 
iniciatyva Toronte steigiamas 
Lituanistikos Institutas. Išrinkta 
šiam reikalui speciali komisija 
dr. M. Anysas, mok. Geėas ir Įž. . 
Matuzečiūtė — ruošia atitin
kamą statutą. Institutas nu
mato apimti tris skyrius: gimna
zijų, aukštesnio laipsnio sembiarų 
ir liaudies universitetų.

PHILIPS

Tobulas Pasaulinio Masto Priimtuvas
YRA ŠITAS 6 LEMPŲ PHILLIPS 

PHILLIPS MODEL 125
Tai yra 6 lempų pasaulinio masto, stalo modelio/ 

kiekvienam žinomas kaip nepamainomai tobulas priimtu
vas užjūrio stotims. Modelis 125 yra ypatingai stiprus, 
štai, kelios jo ypatybės: G nepaprastai stiprios lempos su' 
R.F. padėtimi ir elektriniu BANDSPREAD įjungimu, 
balansuojamas tonas, turi puikų kabinetą. Phillipb yra 
priimtuvas, kurį Jūs privalote PAMATYTI ir IŠGIRSTI.

PHILIPS

PHILLIPS MODEL 140
Turi tas pačias savybes r ypatumus kaip ir modelis 

Patalpintas į plastikinį kabinetą.. Pigi kainai
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Venecueios Lietu
viu Bendruome

nes
PRANEŠIMAS

Nenugalimas Everesto kalnas
Mount Everest turi 8882. moj. Maldory iš šitos paskutinės

aukštumo, tuo, būdu Jis. yra auk- stoties bandė pasiekti Everesto vir-

V.L.S.Bmės
GARBĖS TEISMAS

S PRE N D I M A S
V.L.S., Bendruomenės Garbės 

Teismas, remdamasi? V.L.S.B. Vi
daus statuto 43 str., s.m. spalių 
mėn, 14 d. peržiūrėjęs. Juozo Kuka- 
nauzoe, Algio Gineikos, Juozo 
dūkio, Maracay apylinkės narių ir 
Juozo Zavacko Valencijos apy
linkės iždininko bylą, rado kas 
seka:

S.m. birželio- mėn. 1 d; trys 
Maracay apylinkės nariai: J. 
Kukanauza,. Algis Gineika ir. Juo- 
zas Sukya; pradėjo rinkti lietuvių 
parašus Maracay. mieste protestui 
prieš: V.L.SJk Tarybos, vienbalsiai 
priimtus pageidavimus* š.m. sausio 
mėn& 18. d., kurie buvo pasiųsti 
VLIKui ir: Diplomatijos šefui ir 
kurie buvo viešai paskelbti spau
do je* Ti^ parašų rinkimu vėliau 
minėti asmenys, vykdė Valencijoje 
beiCaracase- ir Valencijos apylin
kėje: prie šio. darbo aktingai prisi
dėjo Juozas Zavackas.

Dėl V.L.SiBinės Tarybos padary
tų' pageidavimų tenka pasakyti, 
kad jie yra padaryti teisėtai, nes 
pagal 46 Vidaus statuto str. Tary
ba: turi tą.- pačią-, galių, kaip ir 
visuotinis atstovų suvažiavimas. 
Tarybos posėdis? buvo įvykdytas 
pagal visus Vidaus statuto nuo
statų reikalavimus.

Dėl paties protesto fakto’tenka 
pasakyti, kad, savaime suprantama 
kiekvienas bendruomenės narys 
gali pareikšti laisvai savo nuo
mones visais V.L.S.B. organizaci
niais reikalais. Tačiau V.L.S.B. 
yra. organizuota visuomenė ir 
savyje puoselėja teisinius nuosta
tus, , Vidaus, statutai priimtą, dau- 
gumos.valios pareiškimu, tai ben
druomenės nariams privalu jo ir 
laikytis. Pagal V.L.S.B. Vidaus 
statutą, bendruomenės, reikalai.yra 
aptariami a) apylinkės susirin
kimo ir b) visuotiname atstovų su
važiavime. Per asmenj - atstovą 
turi, galimybę pareikšti savo nuo
monę, .Minėtieji asmenys, nepasielgė 
pagal vidaus statutų tuo Įnešdami 
dezorganizaciją; j patį bendruo
menės. gyvenimą.

Tačiau* dar labiau padidina minė- 
tų. asmenų kaltę ta aplinkybėjcad 
patsai r protesto organizavimas bu
vo pravestas ne kaip protestas, bet 
kaip piktos agitacijos ir demagogi
jos ženklas prieš V.L.S.B-nės insti- 
tuteijas bei toms institucijoms-vado- 
vaujančius asmenis. Tatai rodo 19 
asmenų pasirašyti t pareiškimais

Iš 'Mąracay apylinkės* susirinkimo 
s. m* birželio mėn. 22: d. protokolo 
paaiškėja;. kad kaltinamieji, nega
lėdami: pravesti savo nuomonių 
apylinkės ’ susirinkime; su savo sa
lininkais- sukėlė nekultūringą triu
kšmą. turėdami tikslą suardyti su
sirinkimą ir tuo pačiu pakenkti 
bendruomenės gyvenimui.

Iš* patiektų Teismui Centro Val
dybas dokumentų ir pačių kaltina
mųjų Juozo Kukanauzos, Algio Gi
nsimos ir Juozo Šukio padarytų 
Teismui raštu pareiškimų ir pri
dėtų? dokumentų matyti, kad minėti 
kaltinamieji ne tik kad nenori lai
kytis Vidaus statuto nustatytos 
tvarkos, žemina ir niekina ne tik 
asmenis esančius vadovaujančiuose 
VJZS.B. organuose, bet taip pat 
darot insinuacijas net pačiam 
V.L’JS.B. Garbės Teismui.

Visų šitų suminėtų, aplinkybių 
dėliai šis> Garbės. Teismas laiko 
kaltais JuoząiKukanauzą^.Algi Gi- 
neilčą, Juozą šūki ir Juozą Zavacką 
ir Įtiko juos baustinais.

Kędangi nei vienas kaltinamasis 
nėra-savo veiksmų apgailestavęs, šis 
Garbės Teismas randa reikalinga

ščiauaias žemė® kalnas,kurios- vir?, 
šūnės žmogąu& pėda šdArneptiietė. 
Mount Everest yra Himalajų kal
nyno viršūnė. Septynios anglų 
ekspedicijos tarp 1921 ir. 1938. 
niętų, pasibaigė pralaimėjimais, 
šįmet anglas Shipton rengę naują- 

.ekspediciją, kuri taip pat nepavyko.
Milžinišką ir sunkiai prieinamą 

Himalajų kalnyno slėni sudaro 
akmenų, dykuma, kurios- vidury 
stovi Rongbuck vienuolynas. Prisi
laikydami griežtos ordino tvarkos, 
šitame vienuolyne gyena Lamos vie
nuoliai. Giedras oras vienuoliams 
atskleidžia didingą Mount Everest 
viršūnę, kurt primena trikampę 
piramidę. Vienuoliai, pilni baimės 
ir pagarbos, tylėdami sveikina šią 
gamtos didybę, tikėdami, kad . ten 
gyvena pasaulio “deivių motina.” 
Vienuoliai nedrįsta artintis prie 
kalno: bijo deivės, kad neatsiųstų 
sunaikinimo.

Bet europiečiai nori būti visos 
žemės “savininkai”, todėl ir šita 
“deivių nuosavybė” nesudaro išim
ties, štai, pav., Leigh-Mallory, 
Cambridge profesorius, nebūdama# 
tikras sportinnkas, 1924 metų bir
želio 8 d. pasiekė- maždaug 8,600 
m. aukštį, iš kurių, matėsi pati kal
no viršūnė. Malory dingo tarp 
debesų.

Aukščiausia kalno viršūnė buvo 
surasta prieš 100 metų ir nustaty
ta, kad ji turi 8845 m. aukštumo, 
šitas.aukštumas,vėliau buvo patik-
slintas ir dabar laikomas 8882 m. 
Pirmasis Mount Everest viršūnės 
pavadinimas buvo “Peak XV” ir 
tik vėliau duotas George Everest

šūnę. 1922 metų gegužės 20 d. 
įMallory irt trys draugai pradėjo 
žygį aukštyn. Tik 1&D6- m. ligi 
tikslo. Bet šitie 1500 m. — tai 
begalinis ir pavojingas kelias. Vy
rus puola ledinis vėjas. Baisus 
pavojus nuslysti. Pirmą dieną jie 
pasiekė 8225 m. aukšlį. Dabar 
didelę kančią sudarė oro praretė- 
jimas. Vyrai lipo tik instink
tyviai, jutimai ir valia labai susilp
nėjo, nervai pairo ir visiškai iš
vargę grįžo atgal. Paskutinį šios 
ekspedicijos bandymą ištiko ne
laimė. Ankstyvas monsūnas sukėlė 
sniego laviną, kuri septyniems 
ekspedicijos dalyviams atnešė mir
tį. Tik stebuklo dėka Mallory ir 
du draugai išliko gyvi.

Tuoj buvo surengta kita ekspe
dicija, kurią sudarė 300 vyrų įgula. 
Ekspedicijos vadu buvo paskirtas 
Mallory, kaip didžiausais Everesto 
kalno žinovas. Dabar prasidėjo 
didžiausia kalnų lipimo tragedija.

Vyrai, pradėdami ekspediciją, 
tuoj patyrė pirmą nelaimę: vėjo 
sukelta sniego audra sunaikino 
trečiosios stoties įrengimus. Mir
tinai nuvargusi ir sušalusi visa 
ekpe.dicija grižo atgal.

Dvi grupės po du vyrus turėjo 
užlipti ant kalno viršūnės. Norton 
ir Somervell pasiekė 8500 m. auk
štį, bet dėl kosulio ir dusulip toliau 
lipti negalėjo. Mallory ir Irvine 
ekspediciją pradėjo kiek vėliau. Jų 
likimas nežinomas. Kitas tos ekspe-

vardas. Everestas buvo BatJt 
ordino riteris, Gamtos mokslų aka
demijos narys ir Indijos Trigono
metrijos Instituto tarnautojas.

Septyniasdešimt metų praėjo, 
kol 1921 metais Anglų ekspedicijai 
Tibeto vyriausybė suteikė leidimą 
tirti lipimo galimybes. Pirmieji 
tyrinėjimai nustatė, kad Mount 
Everest sudaro trys uolų fasadai, 

‘todėl kalnas primena trikampę 
‘piramidę^ šita, pirmoji ekspedicija 
pasiekė 7082 m. aukštį. Antroji 
anglų ekspedicija išsirengė 1922 
metais, pasidarydama išeities stotį 
prie pat Lama vienuolyno. Toliau 
buvo įrengtos dar penkios stotys, 
kurių paskutinė 7772. m. aukštu-

dicijos dalyvis Odeli su maistu pas
kutinę stotį pasiekė dar vėliau, 
Oras buvo geras, tiė skystas rūkas 
dengė- Everesto viršūnę. 250 m.

pritaikinti visiems kaltinamiesiems | bai.

griežtesnę bausmę, kad tuo būdu 
mūsų bendruomenės gyvenimas 
būtų apdraustas nuo panašių 
veiksmų pasikartojimo.

Garbės.. Teismas, remdamasis
Lietuvos Chartos 15 str., Vidaus 

Statuto 1, 15 ir 20 str. nuostatais, 
NUSPRENDĖ:

Juozui Kukanauzai, Algiui Ginei- 
kai. ir Juozui Šukiui — Maracay 
apylinkės nariams, Juozui Zavac- 
kui — Valencijos apylinkės nariui 
suspenduoti visas V.L.S. Bendruo
menės nario toises vieneriems me
tams.

šio sprendimo nuorašus pasiųsti: 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vyr. Vadovybei, V.L.S. Bendruo
menės Centro Valdybai, Caracas, 
Maracay, Valencijos, Barquisimeto 
Valdyboms ir Maracaibo apylinkės 
įgaliotiniui.

Visų kraštų P.L.B.-nės Centro 
Valdyboms.

šis sprendimas galutinis.
Teisėjų parašai:

Dr. A. Vabalas Inž. St.
Eidrigevičius.

Barquisimetas, 1952 m. 
spalio mėn. 14 d.
Norašo tikrumą tvirtinu:
(Pfcsr) Inž. V. Venckus, V.L.S.B. 
Centro Valdybos Pirmininkas.

MŪSŲ PASTOGĖS REDAKCI
JOS PASTABA: šis V.L.S.B-nės 
Garbės Teismo sprendimas spaus
dinamas, prašant Venecuelos Liet. 
Sav. Bendruomenės Centro Valdy-

muo viršūnės Odeli pamatė du 
vyrus. Kur- jie dingo, niekas ne
žino. Odeli buvo paskutinis, kuris 
matė Mallory ir- Irvine. Tirštas 
rūkas juosius paskandino. Dar 
48 valandas Odeli laukė, bet veltui. 
Kiek palipęs pradėjo šaukti, bet 
tik vėjas atsakė.

Kita ekspedicija 1933 metais taip 
pat nepasiekė kalno viršūnės, bet 
padarė dramatišką atradimą: auk
ščiau paskutinės stoties ant kalno 
griaunos buvo atrasta surūdijusi 
geležinė pikė, kurios pagalba li
pama į kalnus. Nustatyta, kad ta 
pikė buvo Mallory arba Irvine. 
.Manoma, kad šitie du vyrai pa
siekė kalno- viršūnę, bet grįždami 
sutiko nelaimę ir mirtį. Žinoma, 
tikrai įrodyti, kad šitie vyrai pa
niekė Everesto viršūnę, negalima. 
! Septintoji ir Hgi dabar pasku
tinė anglų ekspedicija, surengta 
1938 metais, kalno viršūnės taip 
pat nepasiekė. Aukščiausią stotį 
ji įtaisė 8350 m. aukštyje. Prieš 
kurį lakaą sugrįžo Shipton grupė, 
kuri ištyrė naujas užlipimo gali
mybes iš pietų pusės. Gi šiomis 
dienomis tuščiomis pastangomis 
baigėsi ir šveicarų ekspedicijos 
bandymai pasiekti, nenugalimo 
Everesto viršūnę. — vi.

SKAITOME NAUJAS KNYGAS
Mykolas B i r- 

ži-ška. LIETU
VIŲ TAUTOS 
KELIAS. —Išlei
do “Lietuvių Dienos” 
Amerikoje; Pirma da
lis.

šiame veikale profesorius My
kolas Biržiška kultūros istoriko 
akimis žvelgia- į lietuvių tautos ke
lią- ir savo mąstymuose bando 
atskleisti jos žygius, laimėjimų ir 
tragiškųjų momentų prasme. Vei
kalas parašytas- labai- šiltai, be 
ano įprastojo autoriui akademinio 
sausumo, persunktas didele meile 
savo kraštui ir tautai. Nagrinė
damas daugybę mūsų tautos praei
ties faktų, prof. Biržiška juos 
atskleidžia naujoje šviesoje, dažnai 
prasilenkdamas su įprastiniais 
vadovėliniais aiškinimais. Tai bene 
pirmoji knyga šalia profesoriaus 
Stasio Šalkauskio veikalų (lietuvių 
Tauta, Sur le confin de deux 
mondes), kurioje autorius- nagri
nėja tautos kelią ir buitį kultūros 
istorijos perspektyvoje.

LITERATŪ
ROS LA N'K A I . 
— Neperiodinis poezi
jos, prozos ir kritikos 
žodis. Nr. 1. Redakcinio 
kolektyvo nariai: Kazys 
Bradūnas, Juozas Gri
nius, Juozas Kėkštas, 
Hėnrikas Nagys ir Al
fonsas Nyka-Niliūnas. 
Išleista Buenos Aires, 
Argentinoje.

Tai yra leidinys, kuris nuošaliai 
palieka visus kasdieniškuosius 
klausimus ir apsiriboja grynai 
literatūrinėm problemom. Pasi
rinkdami sau tikslą atstatyti, kaip 
redakcija savo žodyje pasisako, 
gerokai prarastą mūsuose litera
tūros vertę, Literatūros Lan
kai padvelkia šviežumu ir gy
vybinga jėga, kas mūsų i šian
dien stingstančiame literatūrinia
me gyvenime reiškia dvasinės 
revoliucijos ir atgimimo daigus, 
šiame žurnale gausu originaliosios 
ir verstinės - poezijos: Prozos pa

GYDYTOJAI BE PRAKTIKOS 
LIGONINĖSE

SYDNĖJUS. — N.S.W. valstijos 
sveikatos ministeria. M; J. O’Sulli
van pranešė, kad medicinos stu
dentai, kurie šiais metais baigs 
savo studijas, galės tiesiog, be 
praktikos- ligoninėse, pradėti gydy
tojo darbą. Taip, atsitinka dėl to, 
kad ryšium su ekonominiais suvar* 
žymais, kurie neseniai yra primesti 
ligoninėms, ligoninių vadovybės 
neturi finansinių resursų gydytor 
jams-praktikantams. suteikti pa
kankamai vietų. Australijos ligo
ninių Sąjungos pirmininkas dr. H. 
H. Shlink pareiškė, kad tai yra 
žingsnis atgal, jei . ką tik baigu
siems universitetą gydytojam* bus 
leidžiama tiesiog verstis gydytojo 
darbu.be praktikos ligoninėse, kuri 
turėtų būti privaloma, kiekvienam 
naujam gydytojui mažiausiai 12
mėnesių.

Prieš pirkdami dukart pergalvokite ir įsidėmėkite, kad geriausios kokybės mažai 
tevartotą auto mašiną pigiausiai pirkaite tik firmoje

FA.YS, 59 William Street, Sydney
neteU Snowy River Projektų Valdybos Rūmų.

Užeikite apžiūrėti puikių mūsų nešinų!
Mes maloniai ir nuoširdžiai pasitarnaujame naujakuriam.-ateiviams!
Lengvos iisimokėjimo sąlygos.
Rašykite mums laiškus, prašydami smulkesnių informacijų. Skambinkite mums 

Tel. MA 2298.
Pigios, ekonomiškos ir visais atžvilgiais puikios mažai. tevarteios- auto mašinos 

perkamos tik pas FAYS, 69 William Street, Sydney.

V. KžkHis.

teikia A. M. Katiliškis, J. Kaupas 
ir Jonas Staniškis. Kritikos sky
riuje nagrinėjami paskutinieji 
Alanto, Mazalaitės, Aisčio^ ir Jan
kaus kūriniai. Meninis apipavida
linimas ir iliustracijos dailininko 
Janulio.

B ari y s R u k š a . 
UGNIES PAR
DAVĖJAS.— 
Poezija. Išleido “Bal- 
tja” Kanadoje. 1952 m. 
95 psl.

Kai prieš porą metų šis jaunas 
poetas išleido pirmąjį savo poezi
jos rinkinį “žemės Rankose”, jis 
iš karto užsirekomendavo kaip 
gabus ir daug žadantis kūrėjas. 
Tiesa, aname rinkinyje jis buvo 
gerokai “žalias”, norėjęs daug ką 
iš karto išsakyti, neapvaldęs savo 
gaivališkumo ir dar nepajėgęs tin
kamai savęs įrėminti į poetines 
formas. Tačiau jau anoje knygoje 
trykštanti autoriaus kūrybinė ga
lia žadino skaitytojuje stiprias vil
tis ir pasitikėjimą* pačiu poetu. Gi 
naujajame rinkinyje, “Ugnies Par
davėjuje”, Balys Rukša beveik 
neatpažįstamas. Jeigu ankstyves
nėje jo poezijoje buvo jaučiamas 
autoriaus blaškymasis nerandant 
savęs, tai šiame rinkinyje Balys 
Rukša pasirodo pilnai pasitikįs ir 
drąsiai žengiąs savo pasirinktu 
keliu. Taupus žodžiuose, griežtas 
formoje ir veržlus savo mintimis 
bei sodrus naujais ir tinkamai 
parinktais vaizdais autorius tikrai 
iškyla į pirmąsias jaunosios mūsų 
poetų kartos eiles. Kartais, ži
noma, užtinki formalinių nesklan
dumų, net proziškumo, tačiau tai 
tik autoriaus skubotumo pėdsakai, 
kurių jis būtų lengvai išvengęs, 
jeigu prieš atiduodamas spaudai 
visą rinkinį būtų dar kartą nuo
dugniai peržvelgęs. Nepaisant to, 
šioje knygoje -autorius pasireiškia
kaip gilus ir originalus poetas, 
kupinas gaivališkos ir emocialinės 
jėgos, o tai paliudija kūrybinį 
autoriaus pajėgumą.

i
raitė. N'U'S I - ‘į 
D Ė JĖ L Ė . — H- 1 
leido “Australijos: Lie- Į 
tuvis” Adelaidėje. An- t 
troji laida. 1932 m.

Romėnų patarlė sako, kad apie 
mirusius gerai, arba nieko. Tačiau, 
kai mirusieji keliasi iš kapų, yra i 
būtina vėl apie juos kalbėti. Tok- | 
sai “prikeltas numirėlis” yra mini
mos autorės knyga “Nusidėjėlė”, i 
šiandie šios knygos iš numirusių 
prikėlimas yra grynas nesusipra
timas. Kai šią knygą 1936 m. iš
leido Kaune “Sakalas”, ji buvo lai
koma negyvu naujagimiu, kuris, j 
skaitančios visuomenės buvo grei- 
tai be iškilmingų šermenų palai- J 
dotas gausingoje ano meto lei
dinių maišatyje. Jeigu anuomet 
minima knyga nieko nesakė, Ui 
juo labiau šiandien jos žodis yra 
tuščias, Skaitytojas joje neras nei 
estetinių-stilistinių vertybių, nei 
kokių nors idėjinių problemų. 
Jeigu knyga skiriama jaunimui, tai 
jis čia neras nieko entuziastingo, 
kas keltų do dvasią ar žadintų 
kokius nors idealizmo pradus. 
Knygos siužetas yra labai menkas, 
psichologiškai nepagrįstas ir vai
kiškai naivus. Perskaičius knygą 
susidaro įspūdis, kad autorė nė 
ne peržiūrėjusi išleido savo gimna
zistišką dienoraštį ir juo pati taip 
yra susižavėjusi, kad šiandie iš- | 
leido ją antrą kartą, tarsi, Dievą} | 
žino, kokį nelygstamos vertės še- ?: 
devrą. Imant į rankas minimą į 
knygą, darosi tikrai nepakeliamai | 
liūdna, kad šiandien ji pakartoti- | 
nai leidžiama, kai tuo tarpu mes J 
turime visą eilę brandžių veikalų, h 
šiuo metu laisvajame pasaulyje | 
mums neprieinamų, tačiau gyvų ir | 
nemirtingų mūsų literatūros gyve- 
nime, kurie prašyte prašosi išleid- t
žiami. Deja, jų vietoje atkasami 'tį 
ir skaitytojui pateikiami sutrūniję | 
mirusieji.
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RADIO PROGRAMME “FDR NEW 
AUSTRALIANS”

Broadcast by the Australian Broadcasting 
Commission

(A) VERY EASY 
LESSONS 1-26

Lesson 23, Saturday, 
6th December> 1952

Can you speak English? You 
can learn-quickly with Pauli SAY 
IT WITH PAUL.

I have-a left arm and a right 
arm.

I have a left leg and a right leg.
My left hand is a part of 

my left arm.
My left foot is a part of 

my left leg.
I have five fingers -on each hand.
And I have five toes on each 

foot.
I see with my eyes — I can see 

you.
I hear with my ears — I hear 

the telephone ringing.
I smell with my nose— I can 

smell the coffee.
I speak and eat with my mouth 

—I speak English and I eat choco
late biscuits I

Lesson 24,. Saturday, 
13th December, 1952

Paul is learning English by 
radio. Learn it with'him. HC can^ 
help you to learn these- new I 
words: Ma, you, hlnr, her, it, us, I 
you, them; |

JOHN: Paul! Stop the engine. 
Stop it! Now he can hear. us. 
Paul!

PAUL: Oh, are you . looking for 
I?

MARY: Paul! Not “for I” — 
"for m e We say: “Can you see 
me? Are you looking; for me? 
Can you hear me?”

PAUL: You see, John? That’s 
easy for Her, but it's hard for me.

JOHN: Never mind, Paul, you 
listen to me.

MARY: See, Paul, I have a let
ter for you.

PAUL: For me? Thank you.

Lesson 25A,. Saturday, 
20th December, 1952

“The 25th of December is Christ
mas Day! And Mary is haying a 
party for a lot of little children 
. . . John and Paul are very busy 
helping her with the Christmas > 
tree and ail the presents.” 
‘ ‘ MARY'. John! Are there any 
boxes in the lounge?

JOHN: Hl look, Mary. Boxes! 
The house is full of boxes and, 
paper! Yes, Mary, there are hun
dreds of boxes in here — on the: 
tabic, on the- chairs-, on the fluor, 
pit the radio! The lounge is full! 
of boxes!

PAUL: Full oPboxes? What is

full?
JOHN: Oh no, Paul! 4 must^ 

have a cigarette I Ugh! Thai a 
packet’s not full — it’s empty* ? 
Can I have one of yours? .

PAUL: Of course! Here. ywB’ 
are.

JOHN: A new packet—-tw’enty -i 
cigarettes. Now that packeftU
full, Paul.
A VERY HAPPY CHRISTMA^

Lesson 26A, Saturday^
27th December, 1952 5

There is a New Year’s Eft-'1 
party at Mary’s house. There are 
a lot of guests and they are sing
ing and dancing. In this 1 
you will hear them sing this 
tralian song:
“THE ROAD TO GUNDAGA 

“There’s a track winding back tė;
an. old-fashioned shack 

Along the road, to Gundagai, 
Where the blue .gums are gro' 
And the Murrumbidgee’s fl 
Beneath the sunny sky, 
Where my daddy and mother

waiting for me,
And the pals of my childhood enct 

more I will see,
Then no more will I. roam,
When. I’m heading straight 

home,
Along the road to Gundagai?

4

darbu.be
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-fef P° AKTNiB OL- ifTxmuw
WILLS and TESTAMENTS

TURTO PALIKIMAS TESTAMENTU
II

TEST ATOKIUS' — ASMUO j 
PAREIŠKIĄS . TESTAMENTU į 
SAVO VALIĄ. — Testator.!

Visose Australijos valstijose vei
kia bendras įstatymų nuostatas, Į 
kad kiekvienas asmuo gali dovano
ti ir perleisti nuosavybėn testa
mentu visų savo kilojamą bei neki- 
lojamą turtą, kurio teisėtu savinin
ku jis yra arba gali tokiu savininku 
būti jo mirties metu ar po mirties.

“Kiekvienas asmuo” suprantama 
ta prasme, kad kiekvienas toksai 
asmuo, kuris nėra specialiai įstaty
mais suvaržytas dėl teisiu ar dėl 
savo neveiksmingumo, sukelto pro
tinių negalavimų, mažametystės ir 
pan. Asmenys, nesusilaukę 21 
metų amžiaus, testamento negali 
sudaryti. Išimtis tačiau čia sutei
kiame jūrininkams ir kariams, 
esantiems aktyvioje tarnyboje.

Testatoriui yra statomos dvi pa
grindinės sąlygos: jis turi turėti 
teisinę galią testamentą sudaryti 
— testamentary ca
pacity — ir testamentinę inten
ciją — testamentary in
tention.

Pirmiausiai testatorius turi būti 
testamento surašymo ir jo pasi
rašymo metu sveiko proto, geros 
atminties ir pajėgus viską suprasti. 
Testatoriaus išprotėjimas, pasi
reiškęs vėliau, t.y. po testamento 
pasirašymo, testamento teisėtumo 
nepaveikia. Jei testatorius pasi
rašo testamentą tokiame girtame 
stovyje, kad jis laikinai yra nus
tojęs atminties ir supratimo, tok
sai testamentas.gali būti paskelb-

TESTAMENTO ATŠAUKI
MAS — PANAIKINIMAS. — 
Rcvokation of Will.

Testatorius gali atšaukti savo 
pasirašytą testamentą bet kuriuo 
metu visiškai nevaržomai. Ir pati 
ankstyvesnio testamento panaiki
nimo procedūra yra labai papras
ta. Surašydamas naują testa
mentą, testatorius pradžioje įrašo, 
kad šiuo testamentu jis atšaukia 
visus ankstyvesnius testamentus. 
Jau paties naujojo testamento 
surašymo faktas panaikina anksty
vesnį betkurį testamentą. Jei tes
tatorius demonstratyviai testa
mentą suplėšo ar kitaip sunaikina, 
tai toksai veiksmas yra laikomas 
testamento panaikinimu.

Testamento panaikinimas įvyk
sta ir įstatymų valia. Vienas svar
biausių momentu, kurį reikia įsi
dėmėti, yra tai, kad testamentas 
yra įstatymais laikomu1 panaikintu, 
jei testatorius veda. New South 
Wales ir Vietoti jos įstatymai čia 
daro išimtį, jei testamente tokios 
vedybos buvo atitinkamai numaty
tos ir aptartos.

LIUDININKAI — Witnes- 
sės.

Testamentas tik tada bus galio
jantis, kai testatoriaus pareiškiamą 
valią ir jo pasirašymo veiksmą pa
liudiją liudininkai, kurių reika
laujama nemažiau dviejų. Liudi
ninkai privalo būti kartu, ir tuo 
momentu, kai testatorius pasirašo. 
Kiekvienas liudininkas pasirašo tik' 
po to, kai testamentas jo akyse 
testatoriaus jau pasirašytas. Ta-

TESTAMENTO. VYKDYTO
JAS. — Executor.

Paprastai, testamento tekste 
visumet yra testatoriaus nurodo
mas asmuo, kuriam pavedama po 
testatoriaus mirties testamentą 
vykdyti. Jei toksai vykdytojas tes
tamente nėra nurodytas, tai testa
mentų ir intestacijos reikalus 
sprendžiąs Probate Court 
paskiria testamentui- vykdyti ad
ministratorių - administra
tor. Toksai administratorius 
skiriamas ir tuo atveju, jei testa
mente pažymėtas vykdytojas yra 
miręs ar negali atlikti savo parei
gų. Testamento vykdytoju gali 
būti skiriamas kiekvienas asmuo. 
Tačiau juomi negali būti skiriami 
asmenys nepilno proto, suvaržyto
mis teisėmis ir pan.

Pagal visus formalumus bei tei
sinius reikalavimus surašytas tes
tamentas gali būti papildomas ar 
iš .dalies pakeičiamas atskirais ak
tais, vadinamais c o d i c i 1 s . 
Toksai aktas turi būti surašytas 
pagal tuos pačius reikalavimus, 
kokie yra taikomi testamentui. 
Toksai papildomas testatoriaus 
valios pareiškimas yra neatsieja
mas nuo paties testamento, tad jis 
negali prieštarauti testamentui, nes 
testamentas su papildomu aktu — 
kodiciliu yra skaitomas ir laikomas 
kaip vienas, ištisinis dokumentas. 
Praktiškai, nepatariama rašyti 
kodicįlį, tad jei jau yra reikalo kas 
keisti ar papildyti, tai geriausiai 
surašyti naują testamentą, kurio 
turinys apims viską — tiek senojo

Communism
It is not surprising, that many 

New Australians are deeply com 
cerned about the activities qf the 
Communist Party in Australia.

They are disturbed to find here 
a large number of Communists ac
tively helping to prepare the way 
for that tyranny which forced 
these newcomers to leave their 
native lands in search of freedom.

>Iįobody can blame them for 
urging our Governments to take 
evęry^possible step to prevent a 
repetition here of the Communist 
terror which has overtaken half 
the world.

Therefore I want to emphasise 
that the Prime Minister, Mr. Men
zies, and his Government are fully 
aware of the dangers which threat
en Australia through the spread 
of Conimunism,.and that they have 
taken strong action to counter 
-Ui,use dangers. .

Mr. Menzies said before his el-ee- 
.tion: “Communism in Australia is 
an alien and destructive pest. If 
elected, we shall outlaw it.”.

and the Federal Government
By Mr. Lyle IL Moore, 
N.S.W. President of the?

Liberal. Party

tas neteisėtu. Taip pat negalio- Čiau liudininkui nėra būtina žinoti 
jančiu bus paskelbtas toksai tęs- testamento turinį, nes įstatymui

testamento valią, tiek pakeistąją 
ar papildytąją testatoriaus valią.

tamentas, kuris bus pasirašytas 
tectatoriausy—Jcieno— nor»> taip--pa
veikto ir įtikinto ypatingu asme
niniu dominavimu, kad jis pasi
rašė prieš tikrąją savo valią. Visi 
testamentai pripažįstami negalio
jančiais, jei testatorius yra pasi- 
lašęs per prievartą, grąsinimą ar 
apgaulę. Testamentų surašymo 
teisė yra suvaržome karo metu 
priešu laikomos valstybės pilie
čiams.

Įstatymai reikalauja, kad testa
torius turi gerai žinoti ir aprobuo
ti testamento turinį ir pasirašyti jį 
su tikru noru, kad testamente 
pareikšta jo valia būtų įvykdyta. 
Kai kyla ginčas, teismas privalo 
būti įtikintas> kad testamentas tik
rai apima tikrąją testatoriaus in
tenciją.

yra svarbu tik tai, kad liudininkas 
paliudija, - kad testatorius -testa
mentą tikrai jo akivaizdoje nor
maliomis sąlygomis pasirašė. Liudi
ninkai taip pat pasirašo vienas 
kito akivaizdoje. Liudininku ne
gali būti toksai asmuo, kuriam 
testamente testatorius skiria savo 
turtą ar jo dalį. Jei testamento 
liudininku yi‘a toksai asmuo, ku
riam testatorius tuo testamentu 
užrašo visą ar dalį savo turto, tai 
toksai testamentas nors ir nėra 
laikomas panaikinamu, tačiau tok
sai liudininkas nustoja savo teisės 
į jam užrašyto turto dalį. Visumet 
yra geriau, kai testamentas yra 
pasirašomas ne giminių ir nesuin
teresuotų asmenų, nes tuo yra 
apsidraųdžiama nuo galimų sun
kumų bei nesusipratimų.

TESTAMENTO PATVIRTINI- 
- &ra- n t1 *o f- P r o b a t e.-.

Testamentas pradeda veikti po 
to, kai testatorius miršta. Tačiau 
testamentas po testatoriaus mir
ties savaime neįgyja veiksmingu
mo galios. Testamentas visą savo 
galią įgyja po to, kai jis yra atitin
kamo teismo patvirtinamas. O tokį 
patvirtinimą po atitinkamos pro
cedūros suteigia Probate Court, gi 
tasai veiksmas yra vadinamas 
grant of probate, žygių 
dėl testamento patvirtinimo turi 
imtis testamento vykdytojas. Prieš 
.kreipiantis į Probate Court testa
mento vykdytojas turi paskelbti 
viešai atitinkamame laikraštyje 
pranešimą apie savo intenciją 
kreiptis į teismą dėl testamento 
patvirtinimo. Toksai pranešimas

yra atliekamas specialia forma. 
Po dviejų savaičių (N.S.W.) jau 
galima kreiptis į patį teismą.

Tiek testamento sudarymo, tiek 
jo patvirtinimo — probato atvejais 
patartina kreiptis į solicitorių. 
Nors testamentų teisės klausimai 
paviršutiniškai žiūrint ir nesudaro 
ypatingos problemos, tačiau testa- 
mėntiį' teisės klausimais yra sura
šyti ištisi tomai knygų, o- taip pat 
išleisti nemaži rinkiniai įstatymų. 
Testamentas yra labai svarbus 
dokumehtas ir jo vertė ypatingai 
pajuntama po testatoriaus mirties, 
o dar labiau tuomet pajuntama 
kurios nors įveltos klaidos svarba. 
O tokios klaidos, pradžioje lyg ir 
nepastebimai, nereikšmingomis 
atrodžiusios, nekartą pasitarnauja 
testamento panaikinimui, nes Pro
bate Court testamentų atžvilgiu 
yra ypatingai formalus.

Gyvendami tokiame krašte, kur 
testamentinė mūsų valia yra pilnai 
pripažįstama, turėtume visi būti 
tverk ingi savo reikaluose ir sura
šyti testamentus. Ypačiai tai 
turitųt atlikti tie; kurde ‘neturi šei
mų fr jokių giminių tiek Australi
joje, tiek kitose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Tokie turėtų testamen
tu pareikšti savo valią, ir nurodyti, 
kam jo turtas po mirties turėtų 
atitekti. Ar negeriau būtų, jei 
mirties atveju tokio tautiečio tur
as atitektų jo tautiečiui draugui ar 
kiniam nors lietuviškam tautiniam 
bėi kultūriniam tikslui.

Testamentų klausimu dar daug 
kas būtų parašytina ir painfor- 
muotina, tačiau laikraščio apim
tyje pilnai galime pasitenkinti ir 
šiomis pagrindinėmis bendrinėmis 
žiniomis.

J. Žukauskas.

His Government proceeded to 
carry out this promise, and pre
pared the Communist Party Dis
solution Bill, which .was intended 
tb outlaw Communism in Austra
lia.

However, the legality of this Bill 
was contested before the High 
Court of Australia, and the judges 
held that it exceeded the limited 
powers given to he Federal Gov
ernment under the Australian 
Constitution.

The present Federal Leader ox 
the Labour Party, Dr. Evatt, was 
the principal advocate against the 
Bill in this court action, and thus 
helped to protect the unfettered 
existence of the Communist Party.

The Federal Government then 
sought the approval of the Aus
tralian people for these plans to' 
deal with Communism. It held a’ 
Referendum to change the Consti
tution in a way which would give 
it power to deal with the Com
munists in this manner.

Once again the Labour Party 
opposed the Government’s inten
tions, and by playing upon the 
peoples- fear of repression; caused 
the Referendum to be lost.

So it was largely through the 
efforts of the Labour Party• that 
the Federal Government was-frus
trated in its attempts to ban the 
Communist Party, and to prevent 
Communists from holding official 
positions in trade unions and posts 
in the Federal Public Service.

However# the Menziės Govern
ment ;,did not allow matters to rest 
there. It has since made highly 
successful, moves against Commu
nism and continues, to do so. Aus
tralia is being protected against 
Communism in the following ways:

1. Defence: Australian military 
forces are aiding in the battle 
against Communism in Korea and 
Malaya, and our forces at home 
are being built up rapidly.

Since Mr. Menzies became Prime 
Minister nearly. £518,000,000 havei 
been provided for defence pur
poses.

2. Secret Ballots in Trade 
Unions: The Conciliation and Ar
bitration Act has been amended 
to make secret ballots compulsory 
in trade union elections. This 
action has already resulted in 
many Communist officials in trade

I unions being ejected from office.
1 3. Domestic Security: The Com
monwealth Security Service has 
been strengthened; an enquiry has 
been made into the loyalty of the 
Federal Public Sfervičė; and re
cently the Sydney headquarters of 
the Communist Party were raided

..by Security Service iįents.
4. Well-known Communists have 

been prevented by the Meriziefi; 
Government from going overseas’ 
to receive instructions from their 
Red Masters at such fake affairs 
as the recent “Peace Conference” 
in Peking, China.

A most important feature of all 
these anti-Commuriist .actions is
th’at 'they have been strongly Op
posed by many members 'of the 
Labour Party, and in particular, 
by its Federal'Eeader, Dr. Evatt.

Indeed, "if is noteworthy that the 
Labour .Party has'tried to prevent 
the Federal Government from car
rying out its' attack on Coniniu- 
nism, and in many ways haVe 
shown that it iš prepared to ^How
to Communists thfe Opportunity to 
continue their traitorous work. -

Until 1949, when the Menzies 
Government Was Elected, the La
bour Party had "done nothing to, 
prevent the spread of Communism; 
Many trade unions were cop; 
trolled by Communists, ;;aricl other 
Communists were- appointed 'by 
Labour, to Gdvėrnmerft boards. '

• Our friendly relations with the . 
Dutch in. Indonesia were impaired 
because the Labour Federal Gov
ernment allowed the Communist- 
controlled-; Waterside Workers’ 
Union to. hold up Dutoh ships in 
Australian ports.

The threat ;of-4 Communism is 
^hč'.most serious;, and ;fn fact; thė- 
only present danger td. Australia’s 
physical freedom. . We must - take 
care that this freedom is never-eiti- 
dangered and the best method of 
doing so . is to make-sur e? th at the 
Liberal Party is given full and act 
live support by ėveryonė who 
hates Communism, so that it may- 
succeed in- its efforts -te- destroy 
Communism, iri įAustra'liar

fta LATVIAN MINISTER A. •
. DISMISSED .

In Latvia, according to*a decree 
of the Supreme Council,- Minister 
of Light Industry Zelma Cabe has 
been relieved of hex post arid 
placed /by the rRussian,^ V.Dodoft-_ 
kin.~Zelma Cabe was appointedto- 
this post in January, 1951,’ after, 
the removal; of’her much criticized 
predecessor, Sics. Zelma Cabe’s 
appointment, however, did not put, 
a- stop to attacks against thia, 
office for shortcomings in produc
tion. Recent reports on the output 
of light industry still .refer to the 
poor quality of work. According 
to several observers, Zelma Cabe ’ 
has been made-the scapegoat for 
failures that are due partly to the 
Ministry’s, inadequate supply of 
raw materials, most of which are 
consigned to military production.,

As announced by. . Riga . Radio, 
{A-ugiist. 5, the. Supreme Council" 
has appointed another Russian to 
an executive post. Comrade* VaSi-

LATVIAN
By J. RINGIS, the Leader of 
Latvian Sporting Association of 

Australia
After dispersing from D.P. 

Camps in Germany the Organiza
tion of Latvian Sportsmen in 
exile was entrusted to A. Calms, 
sporting leader. Besides, a Latvian 
Sport Secretariat in exile was cre
ated in London, with A. Maurins 
as chief who has been organizing, 
overseeing and co-ordinating our 
sporting life all over the world.

Three years ago A. Smits organ
ized Latvian Sportsmen in Austra
lia. The first Latvian basketball 
teams were formed which success
fully competed in the Australian 
Championships.

In the second year of activities, 
I took over the duties of organiza
tion and leadership.

During this year new sporting 
groups were formed- which natur
ally created a demand for new 
leaders. As a result officers were 
elected in all States. District 
bodies were also formed. : ■ 1 -

An All-Aus'tralian Committee 
comprised of State and District 
leaders was instituted. The first 
congress was held at Melbourne 
during the' second' year of opera
tion, where Statutes for the

SPORT IN AUSTRALIA
A.L.SA. (Latvian Sporting Asso
ciation in Australia) were worked 
out on a provisional basis. Also 
the aim of popularizing Latvia’s 
name was emphasized. Prizes were 
given yearly to the best sports
men. Among them were Javelin 
thrower, A. Hakelis; Basketbailer, 
P. Bumbers; tmd the Chess play
ers, K» Ozols and Endzelins.

At the present time, in addition 
to State competitions, Latvian 
Championships in baskeball, vol
ley-ball, table tennis, tennis, chess 
and athletics are being contested.

At the eend of the year a Lat
vian Sportsmen’s Congress and 
Championships will be held in 
Melbourne. Election of new offi
cers will take place as well as the 
awarding of prizes.

This year dur registered and 
active members have increased to 
440 who are absorbed in 20 separ
ate sporting groups. ' 11

It might bo mentioned that a 
special badge has been designed 
for Latvian Sportsmen. in exile 
which is worn on training suits 
and also on street wear.

A Latvian Sporting Newspaper, 
“Sport in Exile,” is published in 
Canada.

In next year’s programme it has

been planned to include Estonian 
and Lithuanian Sportsmen in our 
activities and to form a Baltic 
Sporting Committee, initiating 
competition on an all-Australian 
scale. . . ■ |

Winding up my short report, I 
wish to express my thanks and 
recognition to the Estonian and 
Lithuanian Sportsmen for their 
co-operation and for the sporting 
spirit which they have shown at 
all times.

The sincerity and friendship 
which has always welded the Bal
tic Natio .s together in work and 
play are most important attributes 
during our difficult years in exile.

It is my firm belief that our 
comradeship and activity will-grow 
as the days go by. '

Let- us unite in the new year 
and strive in our common venture 
for the honour and glory of our 
Fatherlands.and for Baltic Physi
cal Culture.

STRAW
The following story is reported 

circulating in Budapest:
“Two Hungarians decided to try 

their luck abroad. Feher managed 
to immigrate to the United States, 
and Fėkete Went to Moscow. Be
ing good friends, they promised to 
write to each other.

. “Feher wrote from Washington: 
*My dear Fekete—Life here in the 
United States was not at first 
What I expecteed ' I. suffered hor
ribly, was consantly hungry, and 
had no money. Ih my desperation 
•I 'tiitch-hiked to Washington and 
settled down on a bench in front 
Of the White House, took from my 
bag a bunch of straw, and started 
So nibble on it. . . . Immediately 

eople began to gather around me. 
^Cheerowd attracted the attention 
of the President, who came out of 
the White House and made his way 
through the crowd to me. “Mr. 
^President,” I said, “I am a poor 
Misplaced person. I have no money 
and I am very hungry.” The Presi
dent reached into his pocket and 
took out a 1000.dollar bill, with 
'these words: “Well, I don’t want 
you to discredit our country. We 
have plenty of everything. Here, 
įny good man, get something de
cent to eat.” . I took the money, 

. went into business, and now have 
50,000 dollars. Hope you are well

VOTES?
too.’

“The answer came from Mos
cow: ‘Dear Feher—I was about to 
kill myself from hunger when 
your letter arrived. I went tq the 
Kremlin, sat down on the steps, 
and started to munch on a few 
pieces' of straw. No one paid any 
attention to me . . . but after a 
little while, the great Stalin him
self happened to come out. He 
saw me and said, “Man, are you 
mad? Why do you eat straw nmv? 
Why don’t you get yourself a little 
fresh grass from the lawn here? 
Don’t you know that you have to 
preserve straw for the winter? 
You are an enemy of Socialism.’’ 
And “take him away!” he shouted 
to the guards.’” x

INDOKINIJOS KOMUNISTAI 
vėl pradėjo smarkiai spausti.pran
cūzus. Paryžiuj baiminamasi, kad 
prancūzams gali tekti visiškai pasi
traukti iš Indokinijos, jei nebus 
gauta iš Vakarų sąjungininkų tin
kamos pagalbos.

JAPONAI SUĖMĖ du australų 
ir britų kareivius, kaltindami Juos 
taksi šoferio apiplėšimu. Po ilgiau 
užtrukusių pasitarimų japonai per
davė suimtuosius australų ir.-britų 
įstaigoms. . . . .

lij Feoktistov, .has been made'* a t 
Vice-Chairman of; the executive^, 
committee of-the Council of-Deptf- 
ties in Daugavpils..

'1’he Estonian, publication 
va Haal” (.Tallinn), Jupe 18, ah*" 
nounced. the members of new 
Executive Committees, for the re
cently established districts or “ob
lasts'.” The. Chairmen of, the vari
ous Committees are as follows;. 
Alexander Ansberg, is , Chairman 
įų’ .Tallinn; .' Richard I.Niinipixu, 
Chairman in Pąrnu; and' Rudolf ‘ 
Meiel in Tartu. According to in
formation . received from/; Stock
holm, Ansberg was formeriy- a 
Deputy Chairman of the Council 
of Mihisters and is a member of 
the Supreme Soviet of the Esto
nian Soviet Socialist Republic. 
Since April, 1951, he hąs been- a 
member of the Party’s Central1? 
Committee. Thft only thing,known; 
about Niinepuų is that he formerly., 
studied at the All-Union PartyJ 
School in Moscbw 'in 1950. Rudolf. 
Meiel was previously a Secretary? 
of the Party Compiittees in Har< 
jumaa and Parnumaa. ĄH three; 
men were educated in the USSR 
and came to Estonia after the? 
Comniunist coup;

Otto Merimaa, who was recently; 
appointed a member of . the Su-

1 jireriie Soviet and' the Fatty Cen-į 
tral Con^nittee, has been-hamed as- 
the first Secretary of the Party; 

. Gommitee- in he -Parnii -“dblast.”— 
N.J.C. r _
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KOSVMSmct
ALB KRAŠTO VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
š. m. gruodžio 14 d. tuojau po 

pamaldų įvyks ALB Cabramattos 
Apylinkės steigiamasis susirinki
mas. Prie šios Apylinkės, pagal 
ALB Statuto 6 par., priskiriami 
visi lietuviai, kurie gyvena šiose 
vietovėse: Liverpool, Warwick 
Farm, Fairfield, Merrylands“, Car- 
ramar ir Cabramatta.

Pagrindas: ALB Krašto Valdy
bos protokolas Nr. 19, p. 5.

H. Kmitas, 
ALB Krašto Valdybos Sekretorius.

NAUJI DIEPHOLZO
GIMNAZIJOS RĖMĖJAI

Sydnėjus. — Ponių T. Reiz- 
gienės (Bankstown), A. Virginie- 
nės (Yagoona) ir EI. Sadauskie
nės (Bankstown) iniciatyva, apie 
30 šio rajono lietuvių sutiko aukoti 
po 10 šilingų kas mėnesį Diephol- 
zo lietuvių gimnazijai — mokinio 
išlaikymui. Visi pasižadėjusieji 
pirmąjį įmokėjimą padarė už šių 
metų gruodžio mėnesį ir pastoviai 
mokės ligi 1953 m. gruodžio mėne
sio. Apie šitai jau yra-painformuo
tas Diepholzo gimnazijos direk
torius. Pinigai siunčiami per 
“Mūsų Pastogę”. Pirmasis įnašas 
(£15) jau yra išsiųstas. Toliau 
pinigai bus renkami kiekvieno mė
nesio pirmąją savaitę. Kiekvienas 
pinigų išsiuntimas bus skelbiamas 
“Mūsų Pastogėje”. Prie būrelio 
organizavimo ypatingai daug prisi
dėjo p. Virginienė, sukvietusi 15 
rėmėjų, p. Badauskienė 6 ir p. 
Reizgienė 9. Būrelį atstovauja p. 
Reizgienė.

Būrelį sudaro: Iz. Jonaitis, Syd
ney; L. Karvelis, B. Mazgelis, T. 
Reizgienė, St. Pačėsą, St. Kriuklys, 
V. Mickevičius, J. Mickevičienė, V. 
Dambrauskas, Alg. Dudaitis, E. 
Eidiejus, L. Badauskienė, Br. Ki
veris, V. Kazokas — visi Banks- 
towno; Alf. Jantauskas, L. Grigai
tis, A. Virginienė, J. Penkaitis, V. 
Mickus, Rūta Kazlauskas, V. Šur- 
ka, B. Genys, V. Petrukevičius, Z. 
Motiejūnas, Z. Kažemiekaitis, Alf. 
Sejonas, S. Šatkauskas, Br. Šid
lauskas — visi iš Yagoonos; J. 
Karitonas ir K. Dijokas — Regent 
Park. — kl.

EFEKTINGA PARAMA
Adelaidė. — Drabužių vajus 

likusiems Vokietijoje paremti pra
vestas su ypatingu tautiečių duos- 
numu ir gera paties vajaus orga
nizacija. Lapkričio 15 d. speciali 
komisija supakavo suaukotus daik
tus į 4 dėžes ir perdavė Y. L. 
Lewis & Co. ekspedicijai, kad toji 
persiųstų Diepholzo gimnazijai. 
Laivas su daiktais išplaukė į Bre
meną gruodžio 12 d. Iš viso auko
tojų buvo 71 asmuo ir jie visi 
suaukojo 551 vienetą drabužių bei 
batų. Suaukotų daiktų vertė siekia 
£400. Tai pirmoji Apylinkė, kur! 
taip gražiai ir tvarkingai pravedė 
drabužių vajų. Garbė ir padėka 
vajaus vykdytojams ir aukotojams, 
prisidėjusiems prie likusių Vokie
tijoje tautiečių buities pagerinimo. 
Rūšiavimo ir pakavimo darbus at
liko ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba, 5 Moterų Sekcijos atstovės 
ii- 2 visuomenės atstovai. — vj.

VEIKIA ALB SENIŪNIJA
Lobethal. — Nuo 1950 m. 

čia veikia ALB Seniūnija, kuri 
tiesiogiai priklauso ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybai ir gauna iš 
pastarosios visas veiklos informa
cijas bei nurodymus. Seniūnijai 
priklauo 20 vietos lietuvių. Seniū
nijos seniūnu yra V. Bernaitis, 
kurio adreesas: c/o Onkaparinga 
Factory, Lobethal, S.A. — vj.

SIUNTINIAI VOKIETIJOS 
LIETUVIAMS

B o n e g i 11 a. — ALB vietos 
Apylinkė, baigusi drabužių vajų, 
pasiuntė mūsų tautiečiams paremti 
šešius siuntinius. Vajaus rėmėjai 
buvo: M. Leitonienė, Pr. Duoba, 
A. Danta, Klimčukas, Marengolcas 
ir šniras. Jie suakojo 66 vienetus 
įvairių drabužių. — vj.

“SNIEGUOTŲJŲ KALNŲ”
SENIŪNIJA

C o o m a . — Lapkričio 23 d., 70 
mylių nuo Cooma, įsisteigė “Snie
guotųjų Kalnų” Seniūnija, į kurią 
įstojo 19 apylinkėse dirbančių lie
tuvių, kurie gyvena Island Bendji 
Munyana, Surge Tank, Perisher, 
Addit ir Guthcga vietovėse. Se
niūnu išrinktas A. Alyta, kuris 
pranešdamas apie įsisteigusią Se
niūniją paprašė prisiųsti visiems 
Seniūnijos nariams Lietuviškų 
Pasų, pinų komplektų Tautos Fon
do ir solidarumo mokesčių žen
kliukų, 1952 m. mokesčiams apsh 
mokėti. Seniūnija priklausys be
tarpiškai ALB Krašto Valdybai. 
Seniūnija steigia Savišalpos Fondą 
paremti nedarbo ar nelaimės ištik
tus tautiečius. Malonu, kad yra 
tautiečių, kurie taip gražiai organi
zuoja ir organizuojasi. — vj.

IŠLEISTA PUIKI KNYGA
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE 

GEDIMINĄ. Dailininko Viktoro 
Petravičiaus iliustracijos. Išleido 
Knygų Leidykla TERRA, 748 W. 
33rd Street, Chicago 16, Ill.

Šiai knygai Balys Sruoga panau
dojo gražiąją legendą apie Vilniaus 
miesto įkūrimą, talentingai atkur
damas mūsų ūkanose beskęstančią 
praeitį. Knyga gražiai išleista, 
įdomi ir vertinga dovana mūsų 
mokykliniam jaunimui. Dailininko 
Viktoro Petravičiaus rimti darbai 
ją daro leidiniu, kuris turėtų būti 
mielas kiekvienoje mūsų knygos 
lentynoje.

Knygos formatas didelis. Tira
žas 700 egz. iš kurių 100 egz. nu
meruoti. Kaina 2 dol.

į] Mielus Tautiečius kviečiame apsilankyti į Sydnėjaus SPORTOj 
3 KLUBO KOVO ruošiamą į

NAUJUJU METU BALIU, I
3 kuris įvyks š. m. gruodžio 31 d. puikiose STATE BALLROOM! 
{] patalpose, Market Street, City [

Pradžia 8 vai. vak. į
“ Kadangi vietų skaičius ribotas, staliukus prašome iŠ ankstoj 
n užsisakyti pas Klubo Valdybos narius.
n V 1 . D au d a r a s,
į] KOVO KLUBO PIRMININKAS.|

TYLUS JUBILIEJATAS
Justino Vaičaičio 30-ties metu visuomeninio darbo sukakties proga

Kiekvienas žmogus savo gyve
nime turi minėtinų datų. Platesnei 
visuomenei tai yra įdomu tik tada, 
kada tai liečia žmogų, aktyviai 
dalyvaujantį viešajame bendruo
menės gyvenime ir ypač jei tas 
žmogus yra išstumtas priekin kal
bėti bendruomenės vardu.

čia, bent trumpai, paminėsime 
ALB Krašto Valdybos pirmi
ninko Justino Vaičaičio 30-ties 
metų visuomeninio darbo kelią.

kiai, Kupiškis, Seda, Kaunas, Vil
nius. čia visur jis yra būrio vado 
ar pirmininko pareigose. Sedos 
progimnazijoje mokytojaudamas 
perorganizuoja ugniagesių ko
mandą, kurią perima vietos šau
lių būrys. J.V. skiriamas koman
dos viršininku. Kupiškio progim
nazijoje skiriamas skautų globėju. 
Jis yra aktyvus ir . Lietuvių Moky
tojų S-gos narys. Dirba su jau
nimu: režisuoja vakarus, padeda

Bolševikams artėjant, iš Lietu
vos pasitraukia į Vokietiją.' Atsi
duria Landshute. Organizuojasi 
Landshuto lietuvių komitetas. 
Vaičaitis išrenkamas pirmininku.

1945 m. pradžioje Vaičaitis su 
šeima pareina Šveicarijos sieną. 
Karantino stovykloje sudaromas 
lietuviams atstovauti komitetas, į 
kurį įeina J. Kalvaitis, kun. dr. 
Borisevičius ir J. Vaičaitis. Vė
liau J. Vaičaitis persikelia į Iver-
donę ir čia išrenkamas į lietuvių

PAMINĖTA KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ

Gc e 1 o n g a s . — Lapkričio 22 
d. Šv. Marijos parapijos salėje 
įvyko Kultūros Fondo Geelongo 
Skyriaus Valdybos suruoštas vaka- 
ras-minėjimas. Vakarą atidarė 
Skyriaus pirmininkas Zenkevičius. 
Kultūros Fondo Australijos Apy
gardos pirmininkas prof. inž. arch. 
V. Žemkalnis skaitė paskaitą apie 
prof. Kolupailą. Po paskaitos buvo 
paminėta Lietuvos kariuomenės 
šventė. Minėjimą pradėjo Zenke
vičius. Paskaitą skaitė aviacijos 
majoras K. Šimkus. Po paskaitos 
moterų kvintetas, Norvydo vado
vaujamas, padainavo keletą dainų, 
o solistas D. Paliulis atliko keletą 
solo dalykų. Akompanavo Narvy
das. Po to buvo šokiai. Vakaras 
praėjo labai vykusiai ir dalyviai, 
kurių buvo apie 90, liko patenkinti. 
Pažymėtina, kad atliekant pro
gramą, mūsų moterims su kvintetu 
geriau pasisekė, kaip vyrams su 
dvigubu kvartetu.

Ronis.

ŽMOGŽUDYSTĖ ATEIVIŲ 
,TARPE

Adelaidė. — Vienoje Tor- 
rensvilles lūšnoje per. penktadienį 
buvo rasta labai žiauriu būdu nu
žudyta 29 metų amžiaus jugoslavė 
ateivė Zora Kuzic. Saugumo įs
taigos sulaikė 27 metų amžiaus 
ateivį ryšium su šia žmogžudyste.

BŪDAS GELBĖTIS NUO 
RYKLIŲ

Sydnėjus. — Atvykęs į Aus
traliją moksliniams darbams 
Lichtenšteino jūros gelmių tyrinė
jimo instituto direktorius Hans 
Hass pareiškė, kad ryklys yra 
gražiausia jūros žuvis ir nepavo
jinga, jei mokama, kaip su juo elg
tis užpuolimo atveju. Jis teigia, 
kad rykliai niekumet nepuola, kai 
mato, kad užpultasis nebijo jų. Jei 
žmogus drąsiai plaukia prieš ryklį, 
pastarasai traukiasi šalin. Pasak 
Hasso, tuo atveju, jei ryklys puola 
atkakliai, reikia panerti galvą į 
vandenį ir šaukti. Rykliai labai 
bijo tokio povandeninio balso ir 
tuoj traukiasi. Gera apsisaugojimo 
priemonė yra ir nutvėrimas ryklio 
už uodegos. Dr. Hans Hass atvyko 
į Australiją fotografuoti spalvingų 
jūros gyvių Australijos vandenyse.

KIEKVIENAS 
LIETUVIS REMIA 
TAUTOS FONDĄ

Pranešame maloniam tautiečių dėmesiui, kad š.m. gruodžio 
mėn. 30 d.

TROCADERO Patalpose 
įvyksta tradicinis Sydnėjaus lietuvių

VAKARAS-B ALIUS
Numatoma meninė dalis, o taip pat veiks bufetas su 

užkandžiais ir alum.
Vakaro pradžia 7 vai. vak. Bilietų kaina — 12 šil. asmeniui. 

Bilietai bus platinami iš anksto per A.L.K. D-jos C. Valdybos 
narius, o taip pat bus parduodami ir prie įėjimo, lygiai kaip 
ir spaudos kioske prie bažnyčios.

Šio baliaus pelnas bus skiriamas ir likusiems Vokietijoje 
lietuviams sušelpti.

A. L. Katalikų D-jos Centro Valdyba.

I BUV. “SIETYNO” NARIUS
Kreipiuos į visus buvusius Vo

kietijoje meno kolektyvo “Sietyno” 
narius ir į visus savo senus pie
telius. Esu taip pat buvęs kolek
tyvo orkestro dalyviu. Dėl sveika
tos nepavyko išemigruoti. Dabar 
esu patekęs į sunkias marterialines 
sąlygas. Iš vokiečių gaunamos 
pašalpos neužtenka nė maistui. 
Todėl nuoširdžiai prašau colegas ir 
coleges ir savo senus prietelius 
paremti mane pagal galimybę. Iš 
anksto tariu visiems kolegišką 
ačiū.

G. VAITKŪNAITIS,
(13b) MEMMINGĘN, 

Reg. Lager, Block 1/19, Germany

Melburniečiai1
SAMBŪRIS ^ŠVIESA”, 

Melbourne Skyrius, gruodžio 31 d. 
ruošia

BRIGHTON TOWN HALL 
patalpose

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ.
Šokiams gros viena geriausių 

Melbourne kapelų. Soc. Globos 
Moterų D-ja laikys turtingą bufetą. 
Gėrimams licenzija gauta.

Pradžia 8,30 vai. vak.
Važiuoti: Traukiniu iš Flinders 

St. stoties iki North Brighton ar
ba tramvajum iš St. Kildos.

Pakvietimais prašome malonius 
tautiečius apsirūpinti iš anksto pas 
k Dirki, 55 N Murray St., Prah- 
ran, o taip pat sekmadieniais prie 
lietuvių bažnyčios.

Rengėjai.

ALB Krašto Valdybos pirmininkas Justinas Vaičaitis 
Lietuvių Krepšinio Pimenybių šventę Sydnėjujc.

Gimė 1904 m. Stakiuose, Rasei
nių apskrityje. Mokėsi Raseinių ir 
Kauno gimnazijose. Humanitari
nius ir ekonominius mokslus studi
javo V.D. Universitete.

Į organizacinį ir visuomeninį 
darbą J. Vaičaitis įsijungė labai 
jaunas. Jau 1922 m. pirmą kartą 
pasakė kalbas pavasarininkų šven
tėje Stakiuose. Vėliau aktyviai 
dirba Vilniui Vaduoti Sąjungoje: 
važinėja po kraštą steigdamas ir 
revizuodamas skyrius, sakydamas 
kalbas. Nuo 1925 m. ligi 1939 m. 
(V.V.S.-gos uždarymo) J.V. pasa
ko apie 100 kalbų V.V.S. susirinki
muose ir suvažiavimuose. J. Vai
čaitis šaulys. Jo kaip šaulių S-gos 
organizatoriaus darbo laukas: Sta-
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organizuoti šventes, minėjimus.
Vėliau pereina dirbti Valstybės 

Kontrolėn ir šiose pareigose iš
būna iki bolševikų okupacijos. 
Dirbdamas Valstybės Kontrolėje 
Kaune prisideda prie Darbo Rūmų 
organizuojamų švietimo kursų dar
bininkams ir eina kursų mokytojo 
—vedėjo pareigas. Vokiečiams 
užėmus Vilnių, J. Vaičaitis dirba 
Vilniaus Komitete ir perima Liau
dies Švietimo Komisariatą. Skiria
mas švietimo Reikalų Valdytoju ir 
šias pareigas eina ligi 1941 m. spa
lio 7 d., iki jas perima švietimo 
Tarėjas Dr. Germantas. Vėliau 
dirba adminstracinėje kontrolėje 
ir aktyviai dalyvauja sporto klubo 
LFLS organizacinėje veikloje.

komitetą, kur eina vicepirmininko 
ir vėliau pirmininko pareigas. 
Gyvendamas Berne vadovauja 
Šveicarijos Lietuvių Berno1’ sky
riui ir yra Šveicarijos Lietuvių 
Dr-jos Centro Rev. Kom. pirmi
ninku.

Atvykęs į Australiją tuojau įsi
jungia Į ALB gyvenimą ir 
1950.8.13 išrenkamas ALB Sydnė- 
jaus Apylinkės Valdybon, kurios . 
pirmininku išbūva ligi 1951 m. 
pradžios. ALB Tarybos 1950 m. 
suvažiavime išrenkamas į ALĘ g 
Krašto Valdybą, kurios pirmininku 
(po perrinkimo 1951 m.) yra ligi 
šios dienos.

Trumpai, faktų ir datų teužkliū- 
darni, apžvelgėme J. Vaičaičio 
30-ties metų visuomeninę veiklą. 
Bet tas darbas 30-ties metų laiko- > 
tarpyje pareikalavo daug energi- -į 
jos ir pasišventimo. Jis, tas dar- 
bas, toli negali būti pavaizduotas J 
trumpame rašinėlyje. Ir tie, kurie 1 
dažniau su J. V. susiduria šian- 
dien, žino, kad jubiliatas dirba $ 
stropiai, pasiimtas pareigas sten- -J 
giasi atlikti gerai ir rūpestingai. | 
Jis nepraleidžia įvykio, kuris gali S 
turėti reikšmės Australijos lietuvių 
bendruomenei. Sydnėjiškiai jį 4 
visuomet mato susirinkimuose, |1 
minėjimuose ir kituose lietuvių a 
parengimuose. O kur jo, kaip 
Krašto Valdybos pirmininko, parei- 
gos: susirašinėjimas su centrinė- J5 
mis Bendruomenės organizacijo- 
mis, Apylinkių Valdybomis, įstai- 
gomis, atskirais asmenimis; san- •• 
tykių palaikymas su kitų bendru©-’^ 
menių atstovais, posėdžiai ir tJttHij 
Ir visa tai tenka atlikti laisvu nuo f 
fabriko darbo laiku, nekartą aųkčįį 
j ant ir savas lėšas. Bet J. Vai
čaitis dirba ir dirba daug, Šį kartą?' 
Australijos lietuvių bendruomene^? 
siekdamas vieno tikslo, kaip ir mes i 
visi, kad galimai 
niu būriu galėtume
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SAMBŪRIO ŠVIESOS 
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 13 d. Milsons Point 
salėje (12-14 Ennis Road, Milsons 
Point) kviečiamas Sambūrio švie
sos Sydnėjaus Skyriaus narių 
susirinkimas. Darbotvarkėje — 
svarbūs organizaciniai klausimai. 
Visų narių dalyvavimas yra būti
nas. Po susirinkimo bus diskusi
jos, kurias pradės V. Šimkūnas. 
Vėliau — bendra arbatėlė. Susi
rinkimo pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 
tik nariams ir jų svečiams.

Sk. Valdyba.

Išnuomojama
Išnuomojamas gražiai įrengtas 

kambarys su teise naudotis vir
tuve. Kreiptis: 55 Dudley Street, 
Punchbowl, N.S.W.; Tel. UL 1949.
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LIETUVIAI MALONI
GĖS PRENUMERATOR!
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DOMŲ IR TURININGĄ
TUVIŲ INTERESAMS
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NORI NAUDOS IR PASISEKIMO—I 
MUSU PASTOGĖJE.

PASKATINK IR KITUS TAI AT

laisvą Tėvynę. —

SVARBU EINANT KAS PIRKTI! į 
Kai Jūs norite ką nors pirkti, eikite pas

JOHN MARTIN & CO.
Rundle Street, Adelaide, į

“New Australian” SHOPPING DIVISION (Base- 5 
ment). .

Čia Jūs galite lietuviškai susikalbėti ir gauti tinkamus ?■'* 
patarimus lietuviškai. Jau dabar išsirinkite kalėdines dovanas. J 

Mes atidėsime išsirinktas prek es, gi Jūs galite mokėti mums j į 
mažomis sumomis pagal Lay-by sistemą. Mokėdami nežymiomis į‘- 
sumomis, Jūs ir nepastebėsite v iskuo apsipirkę.

“THE BIG STORE” laukia Jus. S

Geriausia gerai ų ir maisto reikmenų krautuvė, kur gaunami:
VYNAI, SPIRITAI, LIKERIAI, SKANĖSTAI, MAKARONAI, SŪRIAI, ALYVOS

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai europietiško maisto)

„ „ 106-118 Commonwealth Street. Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ----------- Telf. M 4243
Pristatoma mieste ir priemiesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmiesčio geležinkelio stotyse.

1" .................. J
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for the Publisher A. Bauze, Koi bus gautas iš Imigracijos D-to formalus licenzijos ALB 
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