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Amerikos Liet. Kongresas
E. — Amerikos Lietuvių Tary

ba lapkričio 27-28 dienomis Čika
goje Saukia visuotini Amerikos lie
tuvių kongresą. Tuo reikalu ALT 
vadovybė paskelbė j Amerikos lie
tuvius atsišaukimą, kviesdama vi
sas lietuviškąsias organizacijas ja
me dalyvauti ir nedelsiant išrinkti 
i kongresą savo atstovus. Kongre
sas svarstys visą eilę lietuviams 
svarbių klausimų ir aptars Lietu
vos laisvinimo bylą. Kongreso svar
biausias tikslas — pareikšti nepa
laužiamą organizuotos patriotinės 
lietuvių visuomenės nusistatymą 
visomis išgalėmis siekti, kad lietu
vių tauta būtų išgelbėta nuo sunai
kinimo; apsvarstyti planus, kokių 
reikėtų imtis tolimesnių žygių JAV 
vyriausybėje ir visuomenėje prieš 
Lietuvos pavergėjus; sutelkti dau
giau lėšų Lietuvos laisvės kovai 
paremti.

JAV BAZĖS GRAIKIJOJE
ATĖNAI. — šiomis dienomis 

Jungtinėj Amerikos Valstybės pa
sirašė su Graikija sutartį, pagal 
kurią amerikiečiai įrengia Graiki
jos teritorijoje tam tikrą, neskel
biamą, skaičių karinių bazių. Ben
drame abiejų valstybių komuni
kate pranešta, kad ši sutartis yra 
pagrindžiama pagal šiaurės At
lanto Pakto 3 punktą, šio pobūd
žio sutartis JAV ligi šiol yra pa
sirašiusi su Danija dėl pasinau
dojimo įrengimais Grenlandijoje, 
su Portugalija dėl pasinaudojimo 
oro ir karo laivyno bazėmis Azorų 
salyne ir su Islandija dėl pasingu- 
dijimo Keflaviko aerodromu.

M. Lietuvos Tarybos Suvažiavimas
Tremtyje kasmet vyksta Ma

žosios Lietuvos Tarybos suvažia
vimai, į kuriuos renkasi MLT na
riai aptarti savo organizacinių rei
kalų, pasidalinti mintimis ir iš
girsti, kaip mažlietuviai veikia 
visose pasaulio dalyse. MLT suda
ro 50 narių, iš kurių 15 jau yra 
išsikėlę gyventi į užjūrį, šiemeti
nis suvažiavimas įvyko spalio 11 
d. Luebecke. Suvažiavimas buvo 
pradėtas religiniu žodžiu, tartu 
86 m. Dievo žodžio sakytojo Anu- 
sio Peteraičio. Po maldos suva
žiavimo dalyvius trumpu žodžiu 
pasveikino MLT prezidiumo pirmi
ninkas ir mažlietuvių i-ezistenci- 
jos atstovas VLIKe E. Simonaitis, 
pažymėdamas, kad “čia renkamės 
žygiuoti į Rytus, į savo tėvynę. 
Bet ne ją užkariauti, tik grįžti į 
savo namus”.

Suvažiavimą sveikino VLIKo 
pirmininkas M. Krupavičius, VT 
pirmininkas K. Žalkauskas, URT 
valdytojas dr. P. Karvelis, buv. 
Klaipėdos gubernatorius V. Gai
lius, eilė Maž. Lietuvos veikėjų, 
dvasininkų, spaudos žmonįų. Po 
sveikinimų MLT prezidiumo pirm. 
E. Simonaitis atliko veiklos ap
žvalgą, paliesdamas organizacijos 
plėtros etapus, mažlietuvių uždavi
nius Lietuvos laisvinimo fronte, 
reikalą išlikti krikščioniškos ben
druomenės nariais, gretų suglau
dinimą grįžtant pakeliui į Tėvynę 
Lietuvą. Suvažiavime buvo pagerb
tas šiemet miręs MLT Garbės Na
rys Vydūnas.

Maž. Lietuvos įėjimą į VLIKą 
MLT prezidiumo pirmininkas E. 
Simonaitis įvertino šiais žodžiais: 
“Aš asu įsitikinęs, kad Maž. Lie
tuvos atstovo buvimas VLIKe ir 
MLT atstovo veikimas Vykd. Ta
ryboje žymiai prisidės prie sėk
mingo išlaisvinimo darbo visų lie
tuviškųjų kraštų”.

VLIKo VT narys M. Gelžinis, 
savo kalboje palietęs Lietuvos lais
vinimo veiksnių nueitą kelią, at
liktus darbus, suaktyvintą veik

LIETUVOS
ELTA. — Dr. Camilo Fabini, 

valdančios batllistų partijos sena
torius, Urugvajaus senate spalio 
13 d. puikia ir suaktualinta forma 
iškėlė Lietuvos klausimą. Pabrėž
damas faktus, kad šiemet minima 
700 metų Mindaugo vainikavimo 
sukaktis, kad Urugavjus tebepri- 
pažįsta Nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinį ir kad JAV parlamentas 
sudarė komisiją Baltijos valstybių 
situacijai tirti, dr. Fabini tiksliai 
ir nuoširdžiai apibūdino Baltijos 
kraštų, ypač Lietuvos, pavergimą 
ir genocidą. Senatorius pareiškė, 
kad Urugvajaus delegacija Jungti
nėse Tautose kasmet turi kelti ir 
kartoti savo protestą.

Katalikų senaotriaus dr. Chia- 
rino pasiūlymu, senatas vienu bal
su priėmė dr. Fabinio kalbos ver
siją perduoti užsienio reikalų mi
nisterijai, o tat praktiškai reiškia 
sugestiją tai ministerijai ir Uru
gvajaus delegacijai Jungtinėse 
Tautose atitinkamomis progomis 
prabilti apie Lietuvą jos išlaisvi
nimo byloje. Įdomu, kad senato
rius dr. C. Fabinis akcijos ėmėsi, 
kaip jis pasisakė, perskaitęs Lie
tuvos pasiuntinybės spaudos at
taches K. Čibiro straipsnį apie 
Lietuvos valstybės 700 metų su
jungimo bei politinės laisvės su
kaktį. Urugvajaus Liet. Bendruo
menei surengus Mindaugo vainika
vimo minėjimą, tą str. vedamuoju 
buvo paskelbęs “Diario Espaniol”. 
Senatorius tuojau susirado strai- 

lą Lietuvos laisvinimo baruose, to
liau nusakė taip pat kelius, ku
riais eina lietuvių organizacijos, 
jų nariai ir atskiri tautiečiai, kad 
greičiau išsipildytų lietuvių troš
kimas — išvystyti išlaisvintą Lie
tuvą.

Tuo ir buvo baigtas suvažiavimo 
lytinis posėdis. Po bendrų lietu
vių evangelikų pamaldų bažny
čioje prasidėjo vakarinis posėdis. 
Jame išnagrinėt? organizaciniai 
klausimai, išdiskutuoti einamieji 
reikalai ir priimtos rezoliucijos, 
liečiančios Maž. Lietuvos ir Eu
ropos apjungimo klausimus. Suva
žiavimas buvo tuo būdingas, kad 
šį kartą buvo suvykę visi Tarybos 
nariai, be to, atsilankė net ir keli 
svečiai. Anksčiau buvo kiek abe
jojama, ar iš viso suvažiavimas 
galės įvykti, nes iš tam tikros pu
sės buvo pasireiškę tam tikrų ten
dencijų ir net grasinimų. Tačiau 
tai davė tik priešingų rezultatų 
ir sukėlė dar didesnį juo susidomė
jimą. Žinoma, čia nėra jokio sąry
šio su pasaulyje pasklidusiais gan
dais, kad Karaliaučiaus sritis bū
sianti prijungta prie Lietuvos, vis 
dėlto apie pusę atstovų buvo piet- 
nemuniečiai. Jų iniciatyva ir buvo 
įnešta svarbiausioji rezoliucija, iš
reiškusi griežčiausią protestą 
prieš Karaliaučiaus krašto okupa
vimą, jo gyventojų nužmoginimą 
ir šio krašto derlingų laukų pa
vertimo stepėmis. Visas suvažia
vimas pakartotinai pabrėžė reika
lą griežtai ir pastoviai kovoti prieš 
bolševizmą. Šitoje kovoje, — buvo 
pažymima, mes nesame vieni — 
mes kovojame kartu su visa Euro
pa ir su Vokietija. Šitoje kovoje 
vokiečiai nėra mūsų priešai, bet 
mūsų didieji talkininkai. Nors pra
eityje tarp lietuvių ir vokiečių 
tautų ir būta kelių nemalonių at- 
rūgų, bet ateityje teks taip tvar
kytis, jog to nebebūtų, o broliš
koje kaimynystėje visi galėtume 
taikiai gyventi geresnės Europos 
rytojui. — E.

NAUDAI
psnio autorių, iš jo plačiai pasiin- 
formavo apie Lietuvą žodžiu ir 
apsirūpino dokumentine medžiaga. 
Senate apie Lietuvą jis kalbėjo 
pačioje pradžioje, senatoriams ir 
publikai klausant susitelkus ir di
plomatų ložėje dalyvaujant Lietu
vos ministeriui dr. K. Graužimui 
su attache K. Čibiru. Vėliau min. 
dr. K. Gi-aužinis specialiu vizitu 
senatoriui padėkojo už šias jo pa
stangas.

Lietuvos byla pajudinta Urug
vajaus senate pirmą4 kartą. Uru
gvajaus lietuviai patriotai džiau
giasi tokiais netikėtais Mindaugo 
minėjimo šventės atgarsiais. Kaip 
dr. Fabini pažymėjo senate, tuo 
būdu buvo pareikštas urugvajie
čių solidarumas ir pritarimas lie
tuvių tautai.

DRAMOS
KREMLIUJE

Amerikiečių žurnalas “Time” 
Nr. 13/53 rašo, kad užsienio di
plomato, neseniai parvykusio iš 
Sov. Sąjungos, žiniomis, Stalino 
sūnus Vasilijus Stalinas-Džiugaš- 
vilis esąs uždarytas “pataisos sto
vykloje” Kolymos rajone. Jo sesuo 
Svetlana, teiraudamosi apie brolį, 
net tris kaltus kreipėsi į Maskvos 
kom. part, vadovybę, bet toji į du 
jos prašymus visai nieko neatsakė, 
o į trečią pranešė, kad aviacijos 
gen. Stalinas perkeltas į T. Rytų 
vadovybę. Tačiau toje vadovybėj 
dirbą karininkai Svetlanai papa
sakojo, kad jie Stalino nėra ten 
matę iš viso. Rugpjūčio pradžioj 
Svetlanai buvo įteiktas k.p. centro 
komiteto “sprendimas”, skelbian
tis, kad Vasilijus “už karinės drau
smės nesilaikymą ir sulaužymą 
kiekvienam Sovietų karininkui pri
valomos priesaikos” esąs pasiųs
tas “į pataisos stovyklą”. Tada 
Svetlanos vyras paprašė Moloto
vą, kad bent jis užstotų už Vasi
lijų, bet Molotovas atsakė, kad to
kia net ir jo intervencija Stalino 
sūnui iš tikrųjų ne tik nieko ne
padėtų, o jam pačiam pakenktų 
nepaprastai daug. Vasilijus, mini
mojo diplomato teigimu, patekęs 
į nemalonę už kritikavimą Krem
liaus vadų, kad neleido jam aplan
kyti tėvo mirties patale, ir reiš
kiamą nusistebėjimą, kad ar tikrai 
jo tėvas miręs realia mirtimi.

Užsienio spaudoj buvo plačiai 
nuskambėjusi žinia, kad Berija su 
kitais patikimais pareigūnais ta
riamai pabėgęs į užsienį, buvęs 
Kaukaze ir Ispanijoj1 ir iš ten pa
sukęs Pietų Amerikon. Prašęsis 
prieglobos teisės JAV-se ir už tai 
žadėjęs suteiktit joms visas žinias 
apie kom. šnipų JAV-se tinklą, 
bet paskiau paaiškėję, kad visos 
tos turimos žinios apie tariamą jo 
pabėgimą ir misija Vakaruose kaip 
“bolševikinio Hesso numeris 2” 
buvo greičiausiai paprasta spau
dos antis. Valst. Internacionalo ži
nių agentūra PI A Nr. 38/53, pasi
remdama paskiausiai iš Sovietų 
Sąjungos atbėgusių į Vakarus 
žmonių teigimu, skelbia, kad Beri
ja bus greičiausiai jau miręs: per 
susikirtimą partijos centro komi
teto posėdį jis griebęs revolverį 
ir paleidęs į Malenkovą šūvį, bet 
nepataikęs. Per susišaudymą viena 
kulka pataikiusi į Beriją, o nuo 
žaizdos jis miręs ir vėliau buvęs 
slaptai nežinomoj vietoj palaido
tas. Bent tokie apie Berijos galą 
Sovietų Sąjungoje vaikščioja gan
dai. Vokiečių pabėgėlių laikraštis 
“Ost-West-Kurier” Nr. 40/53 skel
bia, kad Berijos žmona Tamara, 
kuri visą laiką konkuravo su Ma- 
lenkovo žmona Elena dėl “first

PASAULIO POLITIKOS VINGIUOSE

MASKVA Atstumia Vakarus
APGAILĖTINA VAKARŲ PO

LITIKA, per paskutinįjį pusmetį 
nusmukusi į bespalvių pageidavi
mų ir nuolaidų Sovietų Rusijai ly
gį, šiomis dienomis susilaukė labai 
nemalonaus smūgio į veidą, kai So
vietų Rusija aštriais žodžiais at
sakė į ružavos spalvos Vakarų kvie
timą tartis — derėtis Šveicarijos 
kurorte Vokietijos bei Austrijos 
klausimais. Paskutinis Vakarų kvie
timas ir reveransas Maskvai buvo 
taip pataikaujantis ir kupinas nu
sižeminimo, kad Maskvai, matomai, 
nusibodo toksai Vakarų optimiz
mas juo labiau, kad Vakarai ga
lėjo puikiai susivokti iš ankstyves
niųjų Pravdos, Malenkovo bei Vi
šinskio pareiškimų, šį kartą rau
donieji Kremliaus apaštalai tiesiog 
pasakė Vakarams, kad tolimesnės 
kalbos tarptautiniais klausimais 
bus tęsiamos tik po to, kai Vaka
rai, atseit, amerikiečiai atsisakys 
Europos Gynybos schemos ir ap
leis Europos krantus palikdami vi
sas tos schemos investacijas, ti- 
taip sakant, palikdami visa tai bū
simiems Europos paveldėtojams, 
atseit, Sovietų Rusijai, čia pat 
Maskvos vyrai pareiškė Vakarams, 
kad pasitarimuose dėl tarptautinių 
reikalų šiuo metu neišvengiamai 
ir besąlyginiai turi dalyvauti ir ko
munistinė Kinija. Raudonieji Mas
kvos apaštalai šį kartą labai aiš
kiai ir kietai padiktavo jau savo 
sąlygas ir nurodė gaires, kaip Ry
tų-Vakarų bendradarbiavimas turė
tų toliau vykti. Praktiškai, Krem
lius šį kartą labai aiškiai padikta
vo Vakarams šaltojoi karo kapitu
liacijos sąlygas ir pastatė Vakarus 
į labai keblią padėtį.
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D. Britanija
ŽUVO JUOZAS SLIŽYS. — 

Prieš parą mėnesių šokdamas iš 
važiuojančio autobuso žuvo 37 me
tų amžiaus lietuvis Juozas Sližys, 
Cannoco miesto gyventojas. Velio
nis buvo gimęs Kurklių vai. Lietu
voje yra likusi jo šeima.

a

J.A.V.
MIRĖ PETRAS GAMZIUKAS.

— Atvykęs iš Vokietijos ir išgy
venęs Buffalo mieste 4 metus, 
širdies liga rugpjūčio 20 d. mirė 
diplomuotas teisininkas Petras 
Gamziukas. Velionis, atgavus Vil
nių, buvo tenykščio tabako fabri
ko direktorium, o vokiečių okupa
cijos metu vertėsi advokato dar
bu. Paliko žmoną, sūnų ir dukterį.
— Rugpjūčio pirmomis dienomis 
Patersono mieste mirė po ilgos 
ligos chemikė-vaistininkė Valeri
ja Stapulionytė — Rugienė, atvy
kusi iš Vokietijos 1949 m. Ji bu
bo gimusi 1906 m. Joniškėlio vai-, 
Biržų apskr. Baigusi Kaimo uni
versitetą dirbo vaistininkės darbą 
Kauno, Ukmergės ir Lazdijų vai
stinėse.

lady” titulo ir ne kartą buvo tą 
įveikusi, dabar galutinai “pralai
mėjo mūšį” ir yra, išsiųsta į Sibi
rą. Nieko nepadėjo nė tai, kad ji 
Stalinui turėjo didelę įtaką ir prie 
jo naudojosi dideliu pasisekimu 
ne tik kaip visagalio sovietinio 
saugumo šefo žmona, bet ir kaip 
žymi artistė. — EI. 

JAV KARIUOMENĖS VADOVY
BĖ paskelbė 87 puslapių praneši
mą, kuriuo teigiama, kad Korėjos 
komunistai Vakarų sąjungininkų 
karo belaisvių atžvilgiu naudojo 
žudymus ir žiaurumus. Apskaičiuo
jama, kad per Korėjos karą komu
nistų žiaurumai ir žudymai palietė 
29815 žmonių. Amerikiečiai teigia, 
kad nuo šio komunistų teroro nu
kentėjo 6113 jų pačių karių. Ofi
cialiame amerikiečių pranešime tei
giama, kad Korėjos komunistai ne
sirūpino sužeistais karo belaisviais, 
daužė juos ir marino badu, žudė' 
nusilpusius karo belaisvius varo
mus iš vienos stovyklos į kitą; ta
me pranešime faktais taip pat įro
doma, kad Korėjos komunistai nau
dojo paimtus nelaisvėn amerikie
čius durtuvų kautynių praktikai. 
Nuo komunistų teroro yra nuken
tėjusių be amerikiečių ir britų, au
stralų bei kanadiečių karo belais
vių. Beje, šis amerikiečių praneši
mas tiek pačioje Amerikoje, tiek 
kituose Vakarų pasaulio kraštuo
se didelio įspūdžio nesukėlė. Atro
do, kad Vakaruose šiuo metu net 
privengiama ir klausytis tokių da
lykų, kurie Maskvai galėtų būti 
nemalonūs. Kitą dieną ta pati ame
rikiečių karinė vadovybė oficia
liai paskelbė, kad Sovietų Rusija 
dalyvavo su savo karinėmis pajė
gomis Korėjos kare komunistų pu
sėje. Taip pat ten teigiama, kad 
Sovietų Rusijos komunistai daly
vavo kankinime Vakarų sąjungi
ninkų karo belaisvių.

Mundus.

Kanada
SAVE PATEISINANTI BEN- 

DRUOMENĖ. — Kanados lietuviai 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
susiorganizavo tik pereitų metų 
rugpjūčio 30-31 d.d. susirinkę Mon- 
trealio miestan pirmosios krašto 
tarybos sesijos. Vieneriems me
tams praslinkus, š.m. spalio 10-11 
d.d. jau įvyko antras Kanados Lie
tuvių Bendr. Krašto Tarybos sesi
jos suvažiavimas, kurį atidarė pir
mininkas J. Matulionis. Iš veiklos 
pranešimų, kuriuos atliko įvairių 
institucijų bei komisijų pirminin
kai, paaiškėjo, kad Kanados Lietu
vių Bendruomenė tikrai yra daug 
nuveikusi ir pilnai savo buvimą 

pateisinusi. Sakysime, Tautos Fon
do Atstovybė ligi šiol surinko Lie
tuvos vadavimo reikalams net 
21120,66 dolerių, o Vasario 16 Gim
nazijai remti komitetas surinko 
šiam lietuvių kultūrininkų židiniui 
ugdyti 987,33 dol. šiuo metu Ka
nados P.L. Bendruomenė turi jau 
19 atskirų Apylinkių.

Kolumbija
PIRMAS LIETUVIŲ SUVAŽIA

VIMAS. — Rugpjūčio 14-17 d.d. 
Medelino mieste įvyko pirmasis 
Kolumbijos lietuvių atstovų; suva
žiavimas, organizuotas Lietuvių 
Katalikų Komiteto. Be specifinių 
suvažiavimo darbų suorganizuo
ta ir nemaža meninės programos, 
o ketvirtą dieną aplankytas Ko
lumbijos prezidentas, kuriam bu
vo įteiktas Lietuvon klausimu ati
tinkamo turinio memorandumas. 
Suvažiavimą aprašė ir kolumbie- 
čių spauda.

Juozas Žukauskas 
pasitraukė iš Mūsų 

Pastogės
Susidarius nepalankioms darbo 

ir bendradarbiavimo sąlygoms, lig
šiolinis Mūsų Pastogės redaktorius 
Juozas Žukauskas nuo š. m. lap
kričio mėn. 11 d. iš pareigų pa
sitraukė, tikėdamas, kad toksai 
jo apsisprendimas pasitarnaus tei
giamai bendruomeninio laikraščio 
interesams. Naujam redaktoriui 
ir ALB Krašto Valdybos nariams 
nuoširdžiai linkima kuo gražiau
sio bendradarbiavimo ir geros sėk
mės, kad Mūsų Pastogė iškiltų i 
kuo geriausių gerovę ir pajėgtų 
patenkinti visų partijų programas 
ir paskirų veikėjų ambicijas.

Rašytojas Juozas Žukauskas, 
prieš 5 metus sunkiomis sąlygo
mis kartu su Antanu Bauže šj lai
kraštį įsteigęs ir trejus metus per 
du kartu jį redagavęs, nuoširdžiai 
dėkoja visiems tautiečiams, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu teigia
mai prisidėjo prie Mūsų Pastogės 
steigimo ir tolimesnio jos ugdymo. 
Buvęs redaktorius su ypatingu 
nuoširdumu dėkoja gausiam bū
riui bendradarbių, kurie savo plun
ksnos darbais įvairino ir turtino 
laikraščio turinį ir tuo pačiu len
gvino redaktoriui darbą.

Mūsų Pastogę apleisdamas, bu
vęs redaktorius širdingai kviečia 
visus Australijos lietuvius, burtis 
ir toliau aplink bendruomeninį sa
vo laikraštį, remiant jį visokerio
pais būdais.

NAUJASIS MŪSŲ PASTOGĖS 
REDAKTORIUS — LAIKRAŠTI
NINKAS JURGIS KALAKAUS- 
KAS.

ALB Krašto Valdyba pranešė, 
kad redaktoriui Juozui Žukauskui 
pasitraukus iš pareigų, Mūsų Pas
togės Redaktorium ALB Krašto 
Valdyba pakvietė Jurgį Kulakaus
ką — Kalakonj, kuris savo darbą 
pradės nuo sekančio MP numerio.

Naujas Mūsų Pastogės Redak
cijos adresas: 24 Goodsell Street, 
St. Peters, N.S.W.

Ligšiolinis Mūsų Pastogės Re
dakcijos adresas (10 Peel Street, 
Kirribilli, Sydney arba Box 58, 
Milson’s Point P.O., N.S.W.) to
liau lieka tik privačiu Juozo Žu
kausko adresu ir Mūsų Pastogės 
reikalams nebenaudojamas.

Pranešimas.
ALB Krašto Vldyba prašo visą 

jai priklausančią korespondenciją 
siųsti šiuo adresu: Australian Li
thuanian Community, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, NSW.

ALB Krašto Valdyba.

MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAMS

Nepaisant pakilusių kainų, 1954 
metams Mūsų Pastogės prenume
ratos kaina lieka ta pati £2.10.0. 
Užsiprenumeravusiems ligi Nau
jųjų Metų’ Mūsų Pastogę nemoka
mai bus duodamas 1954 metų gra
žus kalendorius.

Už tai jau pats laikas siųsti 
sekantiems metams prenumeratą. 
Pinigus ir korespondenciją MP ad
resuoti: Musu Pastoge, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, NSW.

ALB Krašto Valdyba.

Padėka
ALB Geelongo Apylinkės Valdy

bai, Sporto Klubo Neries vadovy
bei bei nariams ir visiems Geelon
go lietuviams, prisidėjusiėms prie 
Ketvirtųjų Krepšinio pirmenybių 
suruošimo ir sėkmingo jų pravė
dinto reiškiame širdingą padėką

ALB Krašto Valdyba,
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Maskvos Pravda, Nr. 234, šio
mis dienomis S. Manovo feljetonu 
‘•Visų akyse” taip vaizduoja padė
ti Kaune: —

Tą saulėtąjį sekmadienį darbi
ninkas Juozas Rutkauskas pasiėmė 
iš taupomosios kasos pinigų ir su 
žmona nuvyko į univermagą nusi
pirkti sau eilutės, o jai šilkinio ap
siausto.

Geros nuotaikos vyras ir žmona 
nenustojo iki pat univermago. Bet 
kai tik jie priėjo prie medžiagų 
skyriaus, Rutkausko nuotaika ėmė 
smukti.

— Mėlynos vilnonės su dryžiu- 
kais mes neturim, — atkirto par
davėjas, praėjusią savaitę buvo, 
bet išsibaigė. Imkite pilką atrai
žą!

— Kodėl gi pilietis turi imti 
pilką medžiagą, jei jam reikalinga 
mėlyna su dryžiukais? — Rutkaus
kai išgirdo augaloto, plačių pečių, 
šviesiaplaukio vyro sultingą bosą.

Tai buvo vienas nuolatinių Kau
no univeo-mago lankytojų — spe
kuliantas Bronius Aurila. Jis jau 
anksčiau buvo patrauktas atsako
mybėn už spekuliaciją, bet jo, ma
tyti, nepataisė.
— Paeikime į šalį, — pasiūlė 
Aurila Rutkauskui, ištraukdamas 
iŠ kišenės įvairių medžiagų pavyz
džius. čia buvo vilnonių įvairiau
sių spalvų ir atspalvių: su dryžiu- 
kais, eglute, žodžiu, pasirinkimas 
buvo pakankamas išradingiausiam 
skoniui. Bet kaina... kaina buvo 
žymiai didesnė už valstybinę.

— Eikime, pažiūrėsime, gal 
mums pavyks nusipirkti apsiaus
tą, — pasiūlė vyrui Rutkausko 
žmona.

— Apsiaustų krautuvėje nėra ir 
jų greit nebus, — autoritetingai 
pareiškė Aurila.

Ir iš tikrųjų, Aurila apie reika
lų padėtį univermage žinojo neblo
giau už patį direktorių drg. Ko- 
valevą.

— Apsiausto Jūs geriausiai 
klauskite pas Fišmaną, — patarė 
Aurila ir po kelių minučių supa
žindino porą su mažu, mikliu žmo
giuku, ant nosies turinčiu apgamą.

— Fišmanas, — prisistatė šis.
— Ar jums reikalingas apsiaustas?

— Norėčiau žalio, — neryžtin

Curzio Malaparte.

Paskutinysis Curzio Mala- 
partės romanas “Kailis” vai
zduoja Italiją pirmomis jos 
išlaisvinimo dienomis. 1943 
m. italų moralinis sugniuži

mas buvo būdingas, apskritai 
kalbant, ir kitiems karo vei
ksmų tiesioginiai paliestie
siems kraštams. Pagrindinė 
šio romano mintis išryškėja 
iš. čia pateikiamos jo ištrau
kos. “Savojo kailio gelbėji
mas” buvo paneigęs artimo 
meilę, pamynęs garbę ir su
niekinęs teisingumą. Visa tai 
jau praeityje. Tačiau, deja, 
“kailio psichologijos” pėdsa
kai kai kuriais atvejais pa
sireiškia dar ir šiandien jau 
grįžus į normalias gyvenimo 
sąlygas. — Red.

—...italų vyriausybė turėtų imtis 
reikalingų žygių: suimti tas nena
tūralias motinas, o jų vaikus per
kelti į auklėjimo institucijas. Dau
giau aš nieko negaliu padaryti, 
— baigė generolas Guillaume. Jis 
kalbėjo lėtai tardamas žodžius, ir 
aš buvau tikras, kad jam buvo 
skaudu šitaip kalbėti.

Aš pradėjau juoktis. Suimti tas 
nenatūralias motinas 1 Jų vaikus 
perkelti į auklėjimo institucijas! 
Nieko nebeliko Neapolyje, nieko 
nebeliko Europoje, visa nuėjo vė
jais, viskas tapo sunaikinta, vis
kas sulyginta su žeme: namai, li
goninės, motinos, tėvai, sūnūs, te
tos, senelės, pusbroliai — visa 
kaputt. Aš juokiaus. Nuo garsaus 
ir kankinančio juoko man suskau
do paširdžiai. Italų vyriausybė! 
Vagių ir niekšų gauja — dar už
vakar jie kalino tuos nelaimingus 
žmones Mussolinio vardu, šiandien 
jie tuos pačius žmones meta kalė- 
jiman Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino vardu; dar užvakar jie 
tai darė tironijos vardu, šiandien 
jie tatai daro laisvės vardu. Ar 
italų vyriausybei rūpi, kad esama 
nenatūralių motinų, parduodančių 
savo vaikus gatvėje? Niekšų gau
ja — niekšai nuo pirmutinio ligi 
paskutinio, perdaug jie užimti 
laimėtojų padlaižiavimu, kad ga
lėtų susidomėti kasdienybe.

— Suimti motinas ? — pasakiau. 

gai pratarė Rutkausko žmona.
— Prašau, galite gauti, koks 

tik jums patiks. Pas mane neribo
tas pasirinkimas, — pareiškė Fiš
manas.

Ir taip iš tikrųjų buvo. S. Fiš
manas, neaiškaus verslo žmogus, 
tariamai žmonos išlaikomas, be 
apsiaustų, galėjo jums pasiūlyti 
vilnos, trikotažo, šilko ir daug ki
tokių dalykų.

Aurila ir Fišmanas nėra vienin
teliai. Spekuliantai būriais sukinė
jasi po Kauno univermagą, Maga
zino direktorius ir pardavėjai ge
rai juos pažįsta iš veidų, o susi
tikdami gatvėje netgi pasisveiki
na. Spekuliantai broliai Vaivados, 
Bronė Austrauskienė su vyru, Le
onas Algis Celėšius, Aurila, Fiš
manas ir kiti yra, taip sakant, ne
etatiniai univermago darbuotojai.

— Kam reikia “kopron” kojinių? 
Kam vyriškų kojinių? — šūkauja, 
nesivaržydama praeinančių milici
jos darbuotojų, Marijona Labuty
tė. Ji pardavinėja šilkines kojines, 
pavogtas iš “Kotton” fabriko, ir 
vyriškas kojines su “Silvos” fab
riko ženklu.

šalia jos stovintieji spekuliantai 
pardavinėja “Ega” fabriko triko
tažą, “Kauno Audinių” šilką, šo
koladą, pagamintą K. Požėlos var
do fabrike Kaune.

Iš vienos turgavietės į kitą bė
gioja Labuckienė, verbuodama nau
jus agentus.

Veiklūs Kauno spekuliantai pre
kiauja nesivaržydami. Sunku pa
sakyti iš kur jie gauna savo pre
kes. Sunku, bet, pasirodo, galima.

Fabriko “Ega” vyriausios buhal
terės Birutės Vilčinskienės bute 
buvo rasta pavogto trikotažo. Vil- 
činskienė, užuot prisipažinusi vo
gus, parodė nustebusį veidą.

— Negaliu įsivaizduoti, kuriuo 
būdu tas trikotažas pateko į ma
no butą, — pasakė ji.

Ir ši gudrybė pavyko. Vilčins- 
kienė ir dabar tebedirba “Ega” 
fabrike.

Sausas išbrido iš vandens ir 
“Silvos” fabriko gatavų gaminių 
sandėlio vedėjas Kolesinskas, nors 
sandėlyje trūko prekių už 300.000 
rb.

“Silvos” ir “Kottono” fabrikuo

— Kokias motinas? Uždrausti 
joms pardavinėti savo vaikus ?, 
Kodėl? Argi jų vaikai nepriklau
so joms? Nejaugi vaikai priklauso 
valstybei, vyriausybei, policijai, 
savivaldybės įstaigoms, politinėms 
partijoms? Jie priklauso savo mo-« 
tinoms, ir jų motinos turi teisę 
daryti su jais, ką mano tinkama 
esant. Jos yra alkanos in jos turi 
teisę parduoti savo sūnus, kad nu
marintų alkį. Geriau juos parduo
ti, negu juos pačius valgyti. Jos 
turi teisę parduoti vieną ar du iš 
dešimties vaikų, kad pasotintų 
kitus aštuonius. O, pagaliau, ko
kias motinas? Kokias motinas jūs 
turite galvoje?

— Nežinau, — atsakė didžiai 
nustebęs generolas Guillaume. — 
Aš turiu galvoje tas nelaimingas 
moteris, kurios parduoda savo vai
kus gatvėse.

— Kokias motinas? — paklau
siau. — Kokias motinas jūs tu
rite galvoje? Ar jos, tie sutvėri
mai, yra motinos? Ar jos yra mo
terys? O tėvai? Argi jie, tie vai
kai, neturi tėvų? O mes? Ar mes 
esame vyrai?

— Ecoutez, — tarė generolas 
Guillaume. — Je mes fous de vos 
mėres, de vos autorites, de votre 
sacre pays. Bet vaikai, a-a-a, tai 
kas kita! Jei šiandieną vaikai par
duodami Neapolyje, tai rodo, kad 
jie visados buvo pardavinėjami 
šiame mieste. Tai yra didi negar
bė Italijai.

— Ne, — atsakiau, — anksčiau 
vaikai niekados nebuvo pardavinė
jami Neapolyje. Aš niekad nebū
čiau manęs, kad badas gali pastū
mėti žmogų ligi tokio kraštutinu
mo. Betgi kaltė nėra mūsų.

— Ar manote, kad dėl to mes 
esame kalti? — paklausė genero
las.

— Ne, ne jūs kalti. Tai mūsų 
vaikų kaltė.

— Vaikų? Kokių vaikų? — klau
sė generolas Guillaume.

— Vaikų — tų vaikų. Jūs ne
žinote, kokie yra baisūs šių dienų 
vaikai Italijoje. Ir tai ne tik Ita
lijoje, bet ir visoje Europoje. Tai 
jie, tie vaikai, verčia savo moti
nas juos pardavinėti. Ar žinote 

se dėl blogo apskaičiavimo čia trū
ksta, čia vėl per daug gaminių. 
Trūkumą direkcija padengia iš an
tros ir trečios rūšies gaminių sąs
kaitos, o likučiai sistemingai iš- 
grobstomi.

Neretas atsitikimas, kad iš fab
riko pavogtos prekės pardavinėja
mos spekuliantų prisidengusių 
valstybinės ir kooperacinės orga
nizacijos iškaba. Vienas stambių
jų spekuliantų — Klein — veikia 
artelės “Pagalba” vardu. Klein 
čia laikomas magazino vedėju. Jis 
superka iš fabriko pavogtus gami
nius ir juos parduoda toliau. Pa
darytos revizijos metu šiame ma
gazine buvo rasti didžiuliai kiekiai 
prekių, pavogtų iš Kauno įmonių. 
Tuo pačiu laiku pas Kleiną buvo 
susektas septyniolikos tūkstančių 
rublių sumai išeikvojimas. Tačiau 
dėl Kauno prokuratūros neprima- 
tymo Kleinas liko nenubaustas.

Kyla klausimas, kodėl univerma
go darbuotojai nedraudžia speku
liantams dienas naktis praleisti 
krautuvėse? Gi todėl, kad kai ku
rie darbuotojai veikia išvien su 
spekuliantais.

Kauno univermago sekcijų ve
dėjais iki šiol dirba Frid, Girčys 
ir Smolenskienė, pas kuriuos, pa
darius reviziją, buvo surasta daug 
kojinių, pavogtų iš “Kottono” fa
briko.

— Bet juk tai nusikaltimas! — 
pasipiktins skaitytojas. — Ką gi 
veikia Kauno organizacijų vadovy
bė?

— Atleiskite, bet kova su vagys
tėmis ir spekuliacija nėra mūsų 
reikalas, — mandagiai jam atsa
kys Lietuvos KP Kauno miesto ko
mitete. .. — Ot miesto vykdoma
sis komitetas...

— Net keista klausytis tokių 
žodžių, — niūriai atsiliepęs Kauno 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas drg. Girnius. — Mes 
juk turime milicijos organus. Ko
va su vagystėmis ir spekuliacija
— jų tiesioginė pareiga...

— Ir vėl man teks atsakyti? — 
nekanriai sušuks Kauno milicijos 
įstaigos viršininkas drg. Kučugin.
— O ką gi veikia prokuratūros 
darbuotojai? Argi jie neprivalo 
stovėti Sovietų įstatymų sargybo- 

kodėl? Tam, kad turėtų pinigų iš- 
staigingam gyvenimui, šiandien nė
ra nė vieno vaiko Europoje, kuris 
neturėtų arklių, automobilių, pi
lių ii; einamosios sąskaitos banke. 
Jie visi tapo Rotschildais. Jūs ne
turite jokio supratimo ligi kokių 
moralinės depresijos gelmių vai
kai — mūsų vaikai yra nugrimzdę. 
Ir taip visoj Europoj. Žinoma, nie
kas apie tai nenori nė užsiminti. 
Kalbėti apie tokius dalykus — rei
kėtų eiti prieš įstatymus. Tokie 
tai yra dalykai. Jeigu motinos 
nepardavinėtų savo vaikų, tai ar 
žinote kas atsitiktų? —Vaikai, 
kad galėtų įsigyti pinigų, pardavi
nėtų savo motinas.

Visi sužiūro į mane nustebinti.
— Nepatinka man tokios jūsų 

kalbos, — tarė generolas Guillau
me.

— A-a, jums1 nepatinka teisybė. 
Pagaliau, ką jūs žinote apie Euro
pą? Kur gi jūs buvote prieš išsi- 
keldami į Italiją? Maroke ar kurioj 
kitoj Šiaurinės Afrikos dalyje. Ką 
žino apie Europą amerikiečiai, an
glai? Jie buvo Amerikoje, Brita
nijoje, Egipte. Ką žino apie Euro
pą kareiviai, išlaipinti Salernoje? 
Ar jie mano, kad Europoje vis te
bėra tėvai, motinos, sūnūe, broliai 
ir seserys? Krūva pūvančios mėsos 
— štai, ką jūs rasite jūsų išlais
vintoje Europoje. Niekas nenori 
apie tai kalbėti, niekas nenori apie 
tai girdėti, bet tai yra teisybė, 
štai, kas yra Europa šiandieną: 
krūva pūvančios mėsos.

Visi nutilo, ir generolas Guillau
me žiūrėjo į mane priblėsusiom 
akim. Jam buvo gaila manęs, ir 
jis to jausmo negalėjo nuslėpti. 
Jam buvo gaila manęs ir dauge
lio kitų, tokių kaip aš. Tai buvo 
pirmas kartas, kai nugalėtojas, kai 
priešas gailėjo manęs ir daugelio 
kitų, tokių kaip aš. Betgi genero
las Guillaume buvo prancūzas, 
jis irgi europietis, europietis- kaip 
ir aš, jo gyvenamas miestas kaž
kur Prancūzijoje buvo taip pat 
sugriautas; jo namai taip pat griu
vėsiais paversti; jo šeima taip pat 
išgyvena terorą ir fizinę bei mo
ralinę kančią; jo vaikai taip pat 
yra alkani.

— Nelaimei, — ilgai tylėjęs

Su kuo eina Argentina ?
Prieš vienerius metus užsienio 

spauda rašė apie Argentinos stu
dentą Mario Bravo ir daktarą Al
berto Carido. Pastarasis buvo jo
kioje politikoje nesimaišęs Buenos 
Aires miesto gydytojas. Jis buvo 
pašauktas specialios policijos ap
žiūrėti studentą Bravo, matomai 
perėjusį geras tortūras. Po kelio
likos dienų daktaras Alberto Ca- 
ride, susivokęs, kad policija ne
pamirš to fakto, kad jis kai ką 
yra matęs, apleido savo kraštą. 
Atvykęs į New Yorką jis liudijo 
UNo žmogaus Teisių Komisijai.

Tačiau tai dar ne viskas. Stu
dentas Bravo pastaruoju metu yra 
ypatingai populiarus Argentinos 
studentų tarpe. Ir įdomiausia tai, 
kad studentas Mario Bravo šiuo 
metu yra monopilizuotas Argenti
nos komunistų, kurie glaudžiai 
bendradarbiaja su prezidentu Pe
ronu.

Šiomis dienomis studentas Bra
vo pasirašė Jaunųjų Komunistų 
Lygos atvirą laišką prezidentui 
Peronui. Tame laiške rašoma, kad 
“justicialistų (peronistų) progra
ma apima visą eilę punktų, kurie 
nusipelno komunistų partijos pa
ramos”. Gi toliau laiške rašoma: 
Kiekvieną dieną darosi vis aiš
kiau, kad justicializmas ir leni- 
nizmas-stalinizmas nėra priešai. 
Mūsų pažiūros susitinka unijose 
ir vyriausybėje, kur mes galime 
palaikyti dinamišką koloboravi- 
mą... Koks gi skirtumas, kai so
cialinė revoliucija yra vadinama 
justicializmu ar komunizmu?”. To
liau dar aiškiau pasisako argenti- 
niečiai komunistai apie savo san
tykius su svo krašto valdžia:

“Generolas Peronas ir dirban
čiųjų masės supranta, kad mūsų 
bendradarbiavimas yra kilęs iš ge
ros valios. Mes stengsimės palai
kyti tai ir imsimės žygių, kad 
justicializmas įsigyventų liaudies 
gerovės labui, kurios nuopelnų pa- 

je?
O kol vyksta šis ginčas, tam

sūs žmonės spekuliuoja prie krau
tuvių durų prekėmis, pagaminto
mis valstybinėse įmonėse, — bai
gia savo samprotavimus “Pravda”.

prabilo generolas Guillaume, — 
jūs nesate vienintelis šitaip kal
bąs. Neapolio arkivyskupas kar
dinolas Ascalesi kalba tą patį, ką 
ir jūs. Baisūs dalykai dėjosi Eu
ropoje, kad prieita prie tokios pa
dėties.

— Nieko nesidėjo Europoje.
— Nieko? O badas, oriniai puo

limai, šaudymai, žudymai, kančios, 
teroras — ar gi tai jums nieko 
nesako?

— O, tai vieni niekai, — atsa
kiau. — Badas, oriniai puolimai, 
šaudymai, koncentracijos stovyk
los yra menkniekis — visa tai nie
kis, kasdienybė, sena istorija. Mes 
tuos dalykus jau šimtmečiais pa
tiriame Europoje. Apsipratome su 
jais. Tai ne tie dalykai privedė 
mus prie dabartinės padėties.

— Tad kas gi privedė? — pa
klausė generolas Guillaume kiek 
kilniu balsu.

— Kailis.
— Kailis? Koks kailis? — su

sidomėjo generolas.
— Kailis mūsų pačių kailis, — 

atsakiau tyliu balsu. — Mūsų pa
čių kailis, oda, ši mizeriŠka oda. 
Jūs nė neįsivaizduojate, kokius 
herojiškus žygius ir kokius niek
šiškus darbus žmogus gali atlikti, 
kad išgelbėtų savo kailį, ši, štai, 
ši šlykšti oda, ar matote? (Saky
damas šiuos žodžius aš rodžiau 
dviem pirštais tampomą savo ran
kos riešo odą) — Kitados žmonės 
pakęsdavo badą, tortūras, baisiau
sias kančias, jie žudė ir buvo žudo
mi, jie patys kentėjo ir kitus kan
kino tam, kad išgelbėtų savo pa
čių sielas ir sielas kitų žmonių. 
Tada jie galėjo pakilti ligi augš- 
čiausios didybės ar nugrimsti li
gi žemiausios niekšybės, kad tik 
išgelbėtų savo sielas — ir ne tik 
savas sielas, bet taip pat ir kitų 
sielas. Gi šiandieną jie patys ken
čia ir kankina kitus, jie žudo ir 
patys žūsta, atlieka nuostabius 
žygius ir daro bjaurius darbus, 
anaiptol, ne savo sieloms gelbėti, 
bet nuosavam kailiui gelbėti. Jie 
sakosi, kovoją ir kenČią kad išgel
bėtų savo sielas, bet iš tikrųjų jie 
kovoja ir kenčia dėl savojo kailio, 
kad išgelbėtų savo kąilį, ir tiktai 
dėl savojo kailio. Visa kita nes

vyzdžiai praktiškai buvo pademon
struoti Sovietų Sąjungoje.”

Kokiomis formomis sis bendra
darbiavimas vyksta? — Paskuti
niųjų keliolikos metų būvyje Ar
gentinoje veikia dvi komunistų 
partijos. Vienai vadovauja Rodol
fo Ghioldi ir Vittorio Codovila, 
Kremliaus parinktasis operatorius 
Lotynų Amerikai. Antrajai parti
jai, besivadinančiai Komunistų 
Lyga, vadovauja Rodolfo Poiggros. 
Gioldi ir Godovila vadovaujama 
partija laikosi neutraliai Perono 
atžvilgiu, tuo tarpu kai Komunis
tų Lyga palaiko generolą Peroną. 
Tačiau paskutiniuoju metu abi 
Argentinos komunistų partijos su
sijungė, pasiūlydamos generolui 
Peronui ne tik paramą, bet ir ben
dradarbiavimą. Maskva niekuo
met nebuvo ekskomunikavusi šių 
partijų, ir abi partijos palaiko li
gi šiol su Kremlių ryšius.

Komunistų bendradarbiavimas 
su Peronu nereiškia nieko naujo, 
tačiau tasai bendradarbiavimas 
niekuomet nebuvo taip atviras, 
kaip jis yra dabar. Kai 1946 m. 
prasidėjo pirmieji prekybos pasi
tarimai su Sovietų Rusija, Puig- 
gros viešai pademonstravo prope- 
ronįšką poziciją, ir paskutiniuo
sius keturius metus jis buvo Casa 
Rosadojc vienas Argentinos dikta
toriaus patarėjų.

Peronas neleido Argentinai da
lyvauti Demokratų Kongrese Ha
vanoje, Inter-Amerikos Darbinin
kų Confederacijoje Limoje ir In- 
tęr-Amerikos Regionalinėje Darbi
ninkų Organizacijoje Mexico Ci
ty: šie tarptautiniai susirinkimai 
buvo anti-komunistiniai. Tačiau 
kdmunistinėse “taikos” konferenci
jose toje pačioje Mexico City ir 

Montevideo Argentinos delegatams 
buvo leista dalyvauti.

Komunistas Gonzalez Alberdi yra 
autorius ekonominio plano, kurį 
šiuo metu studijuoja generolas 
Peronas. Kai šių metų balandžio 
mėnesį Perono šalininkai padegė 
socialistų partijos vyriausiąją būs
tinę ir puolė demokratų bei radi
kalų partijų buveines, nuostabiai 
buvo aplenktos komunistų partijų 
įstaigos.

varbu. Vyrai tampa herojais šian
diena vėl visiškai beverčio dalyko! 
Bjauraus daikto! žmogaus oda yra 
bjauri, žiūrėkit! Ji šlykšti! Ir tik 
pagalvokite: šiandięha pasaulyje 
pilna didžiavyrių, pasirengusių au
koti gyvybę dėl’ šitokio dalyko, 
kaip ši oda!

— Tout de mėme... — pratarė 
generolas Guillaume.

— Jūs negalite paneigti, kad 
palyginus su kitais dalykais... 
šiandieną Europoje visa parduo
dama — garbė, tėvynė, laisvė, tei
singumas. Jūs sutiksite, kad savo 
vaikų pardavimas tėra mažytė 
smulkmena.

—• Jūs esate garbingas žmogus, 
— pasakė generolas Guillaume. — 
Jūs neparduotumėt savo vaikų.

— Kažin, — atsakiau tyliu bai
su. — Tai nėra klausimas būti 
garbingu žmogum, ir nieko nerei
škia būti principų žmogumi. Tai 
nėra savigarbos dalykas. Tai yra 
šių dienų kultūros klausimas. Mo
derni kultūra, ši bedieviška kul
tūra veikia žmogų teikti tokią 
svarbą jo paties kailiui. Savas 
kailis yra vienintelis daiktas, ku
ris šiandiena turi reikšmę. Vie
nintelis žinomas, užčiuopiamas, 
nepaneigiamas dalykas yra savas 
kailis. Tai yrą vienintelis daiktas, 
kurs yra mūsų, nuosavas. Ir tai 
yra įnirtingiausias daiktas pasau
lyje! Tik siela yra nemirtinga, 
deja! Bet argi siela reiškia ką 
nors šiandieną? Savas kailis yra 
vienintelis daiktas turįs reikšmę. 
Viskas yra padarytta iš žmogaus 
kailio. Net armijų vėliavos yra pa
darytos iš žmogaus odos. Vyrai 
nebekovoJa dėl garbės, laisvės ir 
teisingumo. Jie kovoja dėl savo 
kailių, dėl nuosavos šlykščios odos.

— Jūs neparduotumėt savo vai
kų, — pakartojo generolas Guil
laume, žiūrinėdamas savo rankos 
riešą.

— Kažin? — pasakiau. — Jei
gu aš turėčiau vaiką, gal aš jį 
parduočiau, kad galėčiau nusipirk
ti amerikietiškų cigarečių. Reikia 
būti savo amžiaus kūdykiu. Jei 
kas yra niekšas, tai jis turi būti 
niekšu ligi savo kaulų gelmių.

(VertJ iš anglų kalbos BETA).

Kremlius tole įa jtfjcqgwnfe- 
tų bendradarbiavimą su Argenti
nos diktatorium, nes jis siekia 
šių tikslų:

I. Toliau gilinti toli siekianti 
įsiskverbimą į Argentinos vyriau
sybę, kad Sovietų Rusija viską 
gautų iš Argentinos pagal pasira
šytą prekybos sutartį, kai tuo 
tarpu toji neprotestuoja, jei Mas
kva tik menka dalele teatsilygina;

II. Išnaudoti Perono politiką 
spausti socialistus ir kitas opozi
cines grupes, kurios yra vyriau
siu kliuviniu ne tik peronistams, 
bet ir komunistų vyravimui dir
bančiųjų masėse;

III. Plėsti savo įtaką kitose 
Lotynų Amerikos judėjimuose, su 
kuriais Peronas yra sudaręs są
jungas, o ypačiai Peru valstybės 
APRA partijoje.
(Pagal “New Leader” — J.Ž.).

GERMAN PRISONERS 
OF WAR BRING GRIM 

STORIES OUT OF
RUSSIA

The release by the Soviet Union 
of several thousand German priso
ners of war stirs renewed interest 
in the fate of more than two mil
lion German war prisoners and ci
vilians still unaccounted for by the 
U.S.S.R

The communist East German re
gime announced recently that the 
Soviet Union has begun repatriat
ion of 13,000 prisoners who have 
been held in captivity since World 
War II. These, Soviet authorities 
say, have been held as war crimi
nals and are the only German pri
soners of war still detained in the 
Soviet Union.

Many of these have returned 
telling of 25-year sentences meted 
out to them on undisclosed char
ges. They also tell, of untold thou
sands of their countrymen who are 
still held, behind the iron curtain, 
including many civilian skilled 
workers such as draftsmen and 
mechanics who, the repatriates say, 
are held in the U.S.S.R. “with no 
hope of ever getting out.”

A group of the repatriates, soon 
after returning to the Federal Re
public of Germany, sent a telegram 
to President Theodor Heuss, cal
ling upon him to bend every effort 
toward obtaining freedom for ad- 
ditional thousands of German still
held in the Soviet Union.

Latest figures submitted by the 
German Federal Republic to the 
U.N. show that te Soviet Union 
has failed to repatriate or account 
for 2,138,386 civilian and military 
prisoners of World War II. The 
data lists 102,958 prisoners it-the 
U.S.S.R. whose fate is. unknown; 
1,272,896 reported missing on the 
Eastern front but for whom the
U.S.S.R. has supplied no informa
tion as required by international 
conventions; 750,000 civilians ab
ducted from Eastern Germany of 
whom 134,000 are reported alive 
and held in isolated settlements in 
the Soviet Union.

This total, with about 65,000 Ita
lian .and some 16,000 Japanese war 
prisoners for whom the U.S.S.R. 
has failed to account, makes nearly 
2,200,000 who have disappeared 
within Soviet territory.

Efforts of the United Nations 
Ad Hoc Commission on Prisoners 
of War which has been trying to 
get information about World War 
II captives, reported. recently that 
its work had reached an impasse 
because of the refusal of the U.S.
S.R. to cooperate.

Repatriates reaching West Ger
many gave accounts of their cap
tivity that were generally similar.

Typical was the story of Erich 
Rechenberg 52 years old, a former 
lieutenant of infantry. He was ta
ken prisoner in the Sudentenland 
and spent four years in what he 
describes as “hell-hole prisons" be
fore being brought to “trial" on 
Christmas eve in 1949. The entire 
trial, Rechenberg says, lasted 15 
minutes. It was conducted in Rus
sian and Rechenberg was not al
lowed to see the charges or to have 
counsel. He was sentenced to 25
years as a “war criminal" and 
spent the next few years breaking 
rocks in a roadgang. Last June 
he was among 2,000 prisoners at ' 
Goderovka who were told they had 
been granted amnesty because the, 
charges against them had curtai
ned incorrect statements. Rechen- 
berg was then transferred from 
camp to camp, and he knew he was 
going to be repatriated when, at 
the last camp, the prisoners were 
fattened up. Earlier in his impri
sonment, he said, “we gdttoo 
food to die and not enough „ 
Like other returned prisoners, n 
credited Red CrdM
helping to keep him “’J; 4 M A released woman captive told
of conditions in the Kramovodsh 
SS MUSSfcSgj 
held 4.000 German, prisoners, half 
of them women- Within five mon- th»,®;W«r80‘ per cent of the 
... »)
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Isvietintieji ir Nusivietinusieji
Išvietinto žmogaus problema tik 

dabar pradeda ryškėti. Toksai pa
vadinimas, tėvynės netekusiam žmo
gui atsirado anais unriniais lai
kais, kai buvo galvota, kad atsi
rado naujas žmogus, kuri reikia 
pavadinti išvietintuoju.

Ir tikrai. Anuomet atsirado pa
našauto pavadinimo žmogus, o 
šiandien tasai pavadinimas jau ir 
pąsiteisina, nes tikrai esama iš- 
vietintųjų žmonių. O čia ir iš- 
vietintojo žmogaus kelias ir pat
sai jo veidas.

Kono dešimtį metų stumdytas 
bdmbarduojamų, miestų slėptuvėse, 
vaikytas ir grąsytas pusbadžiu 
kariaujančio krašto fabrikuose, iš
laisvintas ir kiek atgaivintas vaisių 
sunka ir supliekusiais kiaušinių 
milteliais, vėtytas ir mėtytas be
namių žmonių stovyklose, svars
tytas ant visokiausių svarstyklių, 
atplukdytas į sapne nesapnuotą 
kraštą, čia vėl kaip vaikas bara
mas, giriamas ir perauklėjamas, 
bandomas ir registruojamas, pa
žadais ir viltimis įkyriai taiksto
mas prie naujo gyvenimo pavyz
džio, galų galiausiai išviętintasis 
žmogus, atseit, tremtinys prade
da gyvenimą, kad ir nesavam 
krašte, tačiau normaliomis sąly
gomis. Tikriau pasakius normalio
mis ta prasme, kaip tai atrodo 
jo naujojo krašto gyventojams. 
Tuo tarpu jam. atrodo viskas ne
normalu, išskyrus tai, kad reikia 
toliau gyventi ir dirbti. Tremtinys 
į viską žiūri per audringos savo 
praeities stiklus, ktirie yra aprūkę 
jo gyvenimo gaisro dūmais.

Tačiau kūniškasis ir dvasiškasis 
tremtinio organizmas, kad ir kaip 
nuskriaustas, vis dėlto yra nepap
rastai gajus daiktas ir naujomis 
sąlygomis jis atsigauna su nepap
rastu veržlumu. Iš viso žmogaus 
organizmas yra nuostabiai daug 
pakeliąs ir nuostabiai gajus, ką 
ypačiai yra patyrę tie, kurie oku
pantų kalėjimuose ir koncentraci

v W.

GRĮŽTA tremtiniai..
(Sapnas)

Sapnavau: tremtiniai griįta, mūsų tremtiniai... 
Iš visų pasviečių plūsta, jų pilni keliai...
Ten — nuo Joniškio, Biržų, Daugpilio, Seinų — 
Eina, eina minių minios, basų alkanų...
Iškankinti smurto, bado, priespaudos žiaurios — 
Iš Sibiro tundrų grįžta vergijos žiaurios. 
Eina, slenka lyg šešėliai, lėtai pamažu; 
Silpniems padeda stiprieji. Notai jų maži.
Iškankinti ir išsekę, luoši, alkani, 
Su žaizdom, jėgų nebtekę, sunykę, seni. 
Tik akyse lyg ugnelės žybčioja viltis: 
Gal priglaus sava pastogė ar kapų smiltis?
Nuo Kybartų, nuo Klaipėdos linksta net keliai: 
Cadillącais, Buickais, Fordais irgi “tremtiniai”. 
Dolerių pilnos užantys, stena nuo taukų, 
Šypsosi auksiniai dantys, žvilg nagai laku. 
Šilke, kailiuos įsisukę, blizgučiai, žiedai, 
Išsiėdę ir nutukę, pentyti veidai...
Visi skuba į sostinę kad užimt vietas, 
Kad prie valdiškos buizelės sėsįų ne bile kas. 
Visų pirma mauna Vlikas ir visi veiksniai, 
Cicilikai, katalkaiį. partijų rėksniai;
Už jų partijų elitas su planų planais, 
Kaip atkurtoje tėvynėj dalintis pelnais... 
Visi skuba į tėvynę lenkdami viens kitą, 
Kad sumūrkdžius konkurentą lekia per kits kitą. 
Vieni vežas prezidentą, kiti šefą velka, 
čia kolioja rezistentą, ten liaudies šauk talką... 
Bėga, skuba, šaukia, rėkia — kas čia besupras. 
Partijų vadai kaip liūtai grumias už vietas; 
Valdžios, seimai sudaryti, ministrų pulkai, 
Kas užims augščiausią vietą — grįš seni laikai. 
Saviems vietos numatytos, vežas ukazus, 
Kad baudžiavos nepanaikins, paliks kolchozus. 
Prie Kybartų susigrūdę velk skrynias, baksus, 
žmonos tempia šaldytuvus, vaikai komikus.
Ten — ministrai, kariškiai, rausvi, rudi, balti, 
Pranašystėm apsikrovę teisūs ir nekalti.
Vienas papachą laiko anty j, kits svastiką slepia, 
Dairos, uosto dar nežino kur geriau pritapti... 
čia ministras ir kariškis žmonos pamestas 
Grįžt; už. nuopelnus tėvynė pensiją gal duos. 
Ir dvasiškis be sutanos sukinėjas čia, 
Jei gerai tik lems likimas, jojo bus valdžia.' 
Gyvnašlėlė susenėjus, dažytais veidais, 
Kadaise grtžiu žavėjus, dabar — tik dažais. 
O jaunimas, mūs jaunimas, veržlus ir lakus, 
Veža žmonas gelsvas, juodas ir keršus vaikus. 
Iš visur čia. privažiavo kuklių ir nachalų, 
Juodų, žalių ir kitokių internacionalų.
Kaunas... Renkas prie muziejaus, kalb padėkos maldą; 
Klausaus.: vaikai “Tėve mūsų”... gi angliškai kalba.

Pabudau. Koks žiaurus sapnas... šiurpus vaizdas liko, 
Negeresnis, skaitant spaudoj kovą šefo —Vliko.

(iš Čikagos “MARGUČIO”, Nr. 8. 1953)

Man niekas nedavė teisės laiky
ti mažesniu lietuviu to lietuvio, 
kuris yra nekatalikas.

Vysk. V. Brizgys.

nėse stovyklose buvo maitinami tik . 
pamazgomis, tuo tarpu kai išėję 
į saulę ir kvepiančia duona dvel
kiantį gyvenimą* jie greitai pradė
jo žiūrėti į buvusią kaukuolinę sa
vo nelaisvę kaip į vakarykščią die
ną, kaip į savotišką sapną. Kiek
vienas tremtinys per tą,paskutinį 
dešimtį metų buvo savotiškai ka
lintas ir teriotas.

Pajutus po kojomis naujas laisvo 
gyvenimo galimybes noras gyventi 
ir veržtis pirmyn stačiai neapsa
koma jėga užvaldo išvietintąjį 
žmogų. Jis net nenormaliai pra
deda skubėti toliau gyventi ir ver
žtis pirmyn penkeriopomis alkū
nėmis pasistūmėdamas, pasimai
šiusi ant tako iš kojų išversdamas, 
viską pamiršdamas, visko išsiža
dėdamas, kas suvėlintą gyvenimą 
galėtų sulėtinti, kuo nors nereika
lingu užkrauti. Išviętintasis žmo
gus net suklastoja savo asmenį, 
suklastoja savo praeitį, suklastoja 
tikrąjį savo veidą ir bėga — sku
ba gyventi. ,

Netekus savosios žemės ir senų
jų daugiau ar mažiau stiprių ša
knų, atsikėlus į gerai išreklamuo
tą laisvės kraštą tik su skylėta 
kuprine ant pečių ir keletą menka
verčių daiktelių kišenėj, nėra len
gva džiaugtis ir šypsotis išvietin- 
tam žmogui. Tenka iš naujo dai
rytis, kokiu įrankiu užsidirbti duo
ną, kur tvirčiau pastatyti išvargu
sią nuo ligos kelionėje koją. O čia 
jau ir kone dešimčia metų niekais 
susisendinta ir praktiškai pasijun
tama kur kas daugiau netekus, 
kaip tai, kas savame krašte palik
ta. čia jau ypatingai skurdžiai nu
sišypsomą, kai pajuntama tai, kas 
netekta, kas turėta ir kas dar ga
lima buvo per tą dešimtį metų 
turėti.

O tasai nuostolis ir sviedžia iš
vietintąjį žmogų tarytum nuo ko
kio tramplyno i tolimesnį gyveni- 

. mą, toji jo gyvenimo spraga ir 
verčia ji skubėti gyventi. Šis mo

mentas pakeičia tremtinį, jis pa
sidaro nebe tas, dažnai net visiš
kai svetimas prieš dešimtį metų 
turėtam savo išsimokslinimui, kul
tūringumui, gyvenimo supratimui, 
solidarumui bendrojo tautos kamie
no broliams. Jis užsidaro savo iš
kreiptame aš, susensta, susitrau
kia, gi ant savo urvo durų kartais 
dar iškabina apgaulingą iškabą, 
skelbiančią, kad jis gyvena dėl pra
rastos savo tautos ateities, šia pi
gia apgaule norėdamas nuslėpti 
savo nusižmoginimą, nutolimą nuo 
tikrojo savo tautos pasaukimo. 
Jam berūpi tik savas gyvenimas ir 
tasai amokiškas skubėjimas gali
mai dar daugiau ką nors į save 
susigriebti.

Klastingas ir piktas pasidaro 
toksai isvietintas žmogus. Jis ne
beskiria šypsenos nuo dantų grie
žimo, juoko nuo mirštančiojo riks
mo, džiaugsmo nuo asketiško grąsi- 
nimo ir jis nebeskiria gyvenimo 
žaismo spalvų. Jis pasidaro savo li
kimo tragikas. Jis virsta gyvena
mo krašto menkaverčiu, skatikais 
apmokamu mašinračiu ir dingsta 
ne tik savo tautos ateičiai, bet ir 
Jos praeičiai.

Ir visa laimė, kad ne kiekvienas 
tremtinys, ne kiekvienas išvirin
tasis žmogus taip nusivietina. Šim
tai ir tūkstančiai tremtinių nepar- 
siduoda savęs dėl anų prarastų ge
resnio gyvenimo nuostolių ir neįsi- 
kinko savęs į tą amokišką bėgimą 
dėl suvėlinto gyvenimo kompensa
cijos. Jie gyvena kartu su savo 
prarastos žemės kamieno broliais, 
kartu dalijasi su jais vargais ir 
džiaugsmais, neleidžia apsamanoti 
jų atsineštoms iš gimtojo krašto 
žinioms, praturtina jas toliau nau
jojo gyvenimo sąlygomis ir kiek
viename žingsnyje jaučia savojo 
krašto šauksmą. Tokie isvietintieji 
žmonės išlieka savai tautai net ir 
tuo atveju, jei jie savo krašto lai
svės ir nebesulauktų.

J. Ž-kas.

MIŠKININKAI IŠEIVIJOJE
Lietuvos miškininkai išeivijoje 

vieni iš pirmųjų susibūrė į savo 
organizaciją dar Vokietijoje. Pir
masis suvažiavimas įvyko Hanau 
stovykloje 1945 m. spalio 24-25 
d.d. Didesnei miškininkų daliai 
išemigravus i U.S.A., čia vėl 1949 
m. spalio 15 d. atgaivinta Lietuvos 
Miškininkų Sąjunga Išeivijoje su 
centru Čikagoje, kurios tikslas 
yra suburti visus miškininkus ir 
miško darbuotojus, gyvenančius 
išeivijoje, palaikyti glaudų tarpu
savio ryšį, teikti galimos tarpusa
vio paramos, skatinti ir padėti la
vintis savo profesijoje^ Sąjunga 
leidžia savo profesinį žurnalą “Gi
rios Aidą”.
’ Iš viso išeivijoje yra priskaito- 
ma apie 170 miškininkų (Lietuvo
je jų buvo apie 800), iš kurių apie 
20 atvyko ir Austtralijon. čia ir
gi yra sudarytas Sąjungos Sky
rius, kurio valdybą sudaro: R. Ven
clovas, J.P. Kedys ir V. Miliaus
kas. Tie miškininkai ar miško dar
buotojai, kurie dar neturi ryšio 
su skyriumi, maloniai prašomi at
siliepti.

“Girios Aidas” — tai miškų, 
medžioklės bei žuvinių vandenų 
kultūros žurnalas su populiariu 
kraštotyros priedu. Jis yra įdomus 
no tik miškininkui, bet ir kiekvie
nam medžiotojui, žuvininkui ir 
šiaip gamtos mylėtojui. Kas no
rėtų šį žurnalą įsigyti, prašom 
kreiptis į skyrių.

Lietuvos Miškininkų Sąjungos 
Išeivi jojo Australijos Skyriaus ad
resas yra šis: R. Venclovas, 9 
Lemnos Street, Homebush, N.S.W.

ŽUVO ZIGMAS BUTKUS
š.m. rugsėjo 18 d. Kanadoje per 

automobilio katastrofą žuvo Zig
mas Butkus, 27 metų amžiaus, ki
lęs nuo Joniškio. Velionies sesuo 
p. Lozoraitienė—Butkutė gyvena 
Sydnėjuje. Tėvų pastangomis žu- 
vusis pargabentas į Ameriką ir 
palaidotas Čikagoje. Sekmadienį, 
lapkričio 1 d., Camperdowno baž
nyčioje, kun. Butkus atlaikė už 
velionį gedulingas pamaldas.

K.K.

V. Doniela

LIETUVIAI
STUDENTAI
AUSTRALIJOJ

Iš visų bendruomenės sluogsnių, 
studentija bene bus tyliausia. 
Apart vienos kitos trumpos žinu
tės, studentų klausimais spaudoje 
mažai terašoma. Toliau nuo dides
niųjų miestų atsidūrę tautiečiai 
gali padaryti išvadą,, kad visi lie
tuviai be išimties pasitenkina bė
dos primestu darbu. Taip manyti, 
deja, būtų labai klaidinga. Studen
tijos banga metai iš metų auga ir, 
jei prieš keletą metų įsikūrimo rū
pesčiai buvo uždarę kelią studijų 
pradžiai ar tęsimui, tai šiuo metu 
mūsiškiai jau pradeda vis ryžtin
giau klabenti universitetų ir kitų 
augštųjų bei augštesniųjų mokyk
lų duris.

Pasinaudodamas Liet. Stud. At
stovybės Australijoje surinktomis 
žiniomis, pirmiausia pateiksiu šiek 
tiek statistikos.

Sydnėjaus, Melbourne ir Adelai
dės universitetuose humanitarinius 
mokslus studijuoja 6 lietuviai stu
dentai, teisės mokslus — 1, medici
ną — 9, gamtos mokslus — 3, odon-

Tautinės parapijos pirmoje ei
lėje yra tam, kad jose tikintieji 
galėtų savo kalba girdėti Dievo 
žodį, kad jų vaikai religijos tiesų 
galėtų ten išmokti sava tėvų kal
ba, kad ten tikintieji savo kalba ga
lėtų atlikti išpažintį, gauti kitus 
religinius patarnavimus, kad ten 
galėtų sava kalba išmokti jiems 
deramų liturginių dalykų, maldų, 
giesmių ir t.t.

Vysk. V. Brizgys.

tologiją — 1, fizioterapiją — 1, 
ekonomiką — 2, architektūrą — 
4, techniką — 17, socialinius mok
slus — 1 ir mokytojų seminariją 
— 1. Iš viso studijuoja 46 lietuviai 
studentai: Adelaidėj 22, Melbourne 
13 ir Sydnėjuje 11.

Lietuvių galima rasti ne vien 
tik universitetuose, štai, Melbour
ne, Dvasinėje Seminarijoje yra 1, 
Technical College — 3, muzikos 
mokykloje — 3. Adelaidėje, turi
momis žiniomis, School of Mines 
lanko vienas, nors, be abejo, lietu
vių yra ir kitose mokyklose. Syd
nėjaus Technical College įvairiuose 
skyriuose randame 9 lietuvius stu
dentus, meno mokyklose— 3 ir kon- 
sevatorijoje — 1.

Kiek įš skaičių matyti, padėtis 
nėra taip jau bloga. Kas šiuo rei
kalu darys tolimesnius apskaičia
vimus, pastebės, kad, proporcingai 
imant, lietuviai universitetų stu
dentai yra šiek tiek gausesni už 
australus ir žymiai gausesni už 
proporcingą studentų skaičių Ne
priklausomoje Lietuvoje. Nereikė
tų vis dėlto ant laurų užsnūsti, pri
simenant, kad lietuvių tarpe eg
zaminai pareikalauja aukų.

Apsvarstant pasiskirstymą fakul
tetais, į akis krinta faktas, kad 
naująją kartą traukia inžinerijos 
mokslai, ši tendencija pastebima 
ir JAV lietuvių studentų statisti
koje: beveik pusė yra įvarių inži
nerijos šakų studentai, šitokios 
aspiracijos jau kai kam sukelia ne
rimą, nes Lietuva geopolitiniu bei 
žemės turtų atžvilgiu visada paliks 
žemės ūkio kraštas. Kaip tyčia, sta
tistikos duomenys visame pasau
lyje rodo tik vieną vienintelį agro
nomijos studentą (ir šis, berods, 
jau bus “mokslus užbaigęs”). Taip 
pat pastebimas ir didelis teisės stu
dentų trūkumas, nes jie, kaip ir 
humanitarai, yra pačių tautiečių 
arba net artimųjų atkalbami dėl 
taip vadinamo tų šakų nepelningu- 
mo. Australijoje humanitarinius 
mokslus gelbsti Melboumo studen
tės.

Kaip ir visiems naujakuriams 
būdinga, lietuviai studentai nėra 
be rūpesčių finansiniu atžvilgiu. Iš 
universiteto studentų visą laiką 
dirba ir. studijuoja Melbourne 6, 
Adelaidėje — 2 ir Sydnėjuje — 1. 
Koledžų studentai paskaitas lan
ko, tik atliekamu nuo darbo metu. 
Uriiveraiteto studentams finansines 
problemas šiek tiek išsprendžia val
stybinės stipendijos ir stipendinin
kų skaičius, atrodo, kasmet augs. 
Tenka pastebėti, kad lietuviai stu
dentai neatkreipė atitinkamo dėme
sio į taip vadinamąją ^Common
wealth Schoolarships Scheme, ku-

(Nbkelta į 4 psl.)
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SUTARTYS
The Law Of Contract

II.
PASIŪLYMAS gali būti atlieka

mas kam nors individualiai ar, ben
drai, viešai publikai, sakysime, skel
bimas laikraštyje ar išstatyta pre
kė krautuvės vitrinoje. Tačiau jo
kio pasiūlymo priėmimo neįvyks
ta, kol pasiūlymas nebus priimtas 
kurio nors išskirtinio asmens. Pa
siūlymas laikomas jau atliktu, kai 
jo sąlygos yra pateiktos antrajai 
šaliai. Pasiūlymo sąlygos dažnai 
esti atspausdintos antroj pusėj 
įvairių sutarčių formų, o dažnai 
tatai atliekama labai mažomis, 
sunkiai išskaitolmomis raidė
mis (draudimo sutartyse, ori
nio susisiekimo bilietuose), 
tačiau tai negali atsipalai
duoti pasiūlymo priėmėjo pra
ktiškai, pasirašančiojo sutar
tį ar ją piimanČio, nuo sutarties, 
teisinantis nepastebėjimu ar nemo
kėjimu išskaityti ir pan. {statymai 
yra tvirtai jau nustatę nuostatus, 
kad tais atvejais, kai asmuo pasi
rašo ar priima sutartį galėdamas 
skaityti, suprasti ir nepaveiktas 
jokios apgavystės, suktumo, suk- 
laidinimo ar grąsinimo, yra visiš
kai nesvarbu, kad jis neperskaitč 
ar nežinojo jo pasirašytos ar pri
imtos sutarties sąlygų. Kalbos pa
kankamai nesuprantąs asmuo pri
valo priimti pasiūlymą ar pasira
šyti sutartį tik po to, kai jis bus 
susipažinęs su pasiūlymo sąlygo
mis per vertėją. Tačiau jei tokiam 
asmeniui sutartis būtų pateikta 
pasirašyti ar ją priimti, nusle
piant pačią sutartį ar jos sąlygas, 
tai tokia sutartis gali būti panai
kinta. šio pobūdžio neaiškumai da
žnai atsiranda ateivių santykiuose 
su vietos gyventojais, australais, 
kai jie kartais pasirašo, net neži
nodami jau pasirašę pačią sutar
tį. Ateiviai turi būti ypatingai at
sargūs priimdami kokį pasiūlymą 
žodžiu, laišku ar jau priimdami 
pasiūlymą sutarties pasirašymo 
formoje.

Jokšai pasiūlymas nesukelia tei
sinių įsipareigojimų, kol. jis nėra 
priimtas. Pasiūlymas gali būti at
šaukiamas ar pats savaime pasi
baigti.. Tačiau pasiūlymas negali 
būti atšaukiamas po to, kai jis jau 
buvo priimtas, nes tokiu atveju jau 
buvo įvykęs sutarties sudarymo 
momentas. Jei pasiūlytoJas miršta 
po to, kai jis pateikė savo pasiū
lymą ir jis dar nebuvo gavęs to1 
pasiūlymo priėmimo, toksai pasiū

lymas savaime pranyksta. Taip pat 
ankstyvesnis pasiūlymas išnyksta, 
kai esti pateikiamas naujas pasiū
lymas.

PASIŪLYMO PRIĖMIMAS lai
komas įvykusiu tada, kai antroji 
šalis priima visas pasiūlymo sąly
gas. Priėmimas pasiūlymo skir
tingomis sąlygomis ar žemesne 
kaina nesukuria jokių teisinių įsi
pareigojimų. Pasiūlymo . priėmimas 
taip pat turi būti vienokiu ar ki
tokiu būdu praneštas siūlytojai. 
Rašytinis pasiūlymas reikalauja 
ir rašytinio pasiūlymo priėmimo. 
Sakysime, kad Petras Fetrinis ra
šo Jurgiui Jurginiui laišką, siūly
damas tame laiške išdėstytomis 
sąlygomis pirkti jo sunkvežimį, 
šiuo atveju Jurginis šio pasiūlymo 
priėmimą taip pat praneša laišku. 
Nuo to momento įvyksta sutartis, 
ir Fetrinis nebegalėtų atsipalai
duoti nuo tos sutarties ir tuo at
veju, jei Jurginio laiškas Petri
nių) kur nors pašte, pakeliui ding
tų. Žinoma, teisme Jurginis turėtų 
įrodyti, kad tokiame laiške jis tik
rai buvo parašęs priimąs visas Fet
rinio pasiūlytas sąlygas ir kad jis 
tikrai tokį,laišką fetriniui buvo pa
siuntęs, Pasiūlymo priėmimas, kar
tą situytoj.uį jau praneštas ar pa
teiktas kuria nors kita forma, ne
begali būti, atšaukiamas, nes sutar
tis jau yra įvykusi.

SUTARČIŲ FORMOS
Australijos įstatymai iš esmės 

nereikalauja, kad sutartis būtų su
rašyta tarą tikroje, formoje ir būtų 
abiejų šalių pasirašyta. ■ Tai reika
laujama tik tam tikros rūšies su-

tartims. Rašytinė sutartis yra rei
kalaujama perkant — parduodant 
žemę, sklypus. Tačiau ir žodinė že
mės pirkimo sutarttis yra legali, 
tačiau ginčo atveju tokia žodinė 
sutartis neturės įgyvendinimo tei
sinėmis priemonėmis galios, nes 
įstatymas reikalauja kad, tokia su
tartis turi būti rašytinė. Tačiau mo
derniosios Jurisdikcijos sukurtas 
Equity teismas ir čia ateina suin
teresuotai šaliai į pagalbą pagal 
vadinamą part — performance 
principą.

Tam tikros sutartys yra reika
laujamos griežtos formos. Jos yra 
vadinamos formal contracts. Visos 
kitos sutartys yra vadinamos infor
mal or simple contacts; šios daž
niausiai esti žodinės, tačiau ir jų 
kai kurios yra reikalaujamos, kad 
būtų paliudytos kuria nors rašyti
ne forma, jei jos nori turėti tei
sinio priverčiamumo galią.

German Prisoners
(From page 2)

prisoners died of typhoid and a 
mysterious disease which German 
doctors could not identify. Ano
ther woman told of being senten
ced to 20 years’ imprisonment on 
the charge of stealing . 10 potatoes, 
two years for each potato. One re
patriate said he was| sentenced to 
serve 20 years because, when he 
was near starvation^ he stole and 
killed a chicken. 4 .

The returned prisoners descri
bed, along with the hardships they 
themselves had undergone, the mi
serable conditions they had obser
ved among civilians in the U.S.S.R. 
One German woman said that at 
a small railroad station on the 
trip home ragged Russian women 
begged bread even from the under
fed prisoners.

A former German soldier retur
ning from a camp in the Sverdlosk 
erea said that prisoners of war we
re confined, in the same camp..with a 
Soviet criminals, and it. was th© 
criminals who decided who could 
eat and how much. When a new 
prisoner arrived, he said, the cri
minals would play cards to deten- 
mine which of their number would 
strip the newcomer of his clothes 
and shoes.

The German repatriates toldof 
seeing in addition to thousands of 
German prisoners, Spaniards, Du
tch and Austrian capUveą, ,• ;

Some of 'the Spajyards' had^fou
ght for the Germans, but others, 
Spanish Reds, had been sent to the 
U.S.S.R. 18 years ago by the Spa
nish communists to batrained as 
pilots. Both groups were prisoners 
at Pervouralsk in the Urals,as re
cently as May of this year, when 
half of them mysteriously disap
peared. — N.a.F.

European Nations get ma
ny Rockefeller Grants

Western European indiviiiififs'" 
apd institutions- received ą.fnu»)ker 
oft grants from.funds appropriated,. 
by the Rockefeller Foundation du
ring the third quarter of4 195ft

The foundation awarded^ 20 fel
lowships, totalling .118,3.75 dpi. for; 
study in the social sciences, natu
ral sciences, medicine and public 
hpalth, and the humanities. Gran
tees are from Australia, Brazil, 
Canada, Ceylon, Costa Rica,. Cuba, 
Finland, France, Federal Republic 
of Germany, India, New Zealand, 
Irpq, Italy, the Netherlands, Peru 
and Sweden.

One grant of 35,000 dol. went 
toįthe Institute of Physical Chemi
stry at the University of Upsala, 
Sweden, for five years of research 
in1 molecular biology.

■; Other grants include:
France — 37,500 dpi. toward the 

research and training program of 
the. Laboratoraire d’Econo mite re 
1’Ecole Polytechniques, and 15,000 
dol. to the University of Paris for 
construction of equipment and ge
neral expence of research in the 
laboratory of physical chemistry.'

Netherlands — 15,000 dot tooths 
University of Amsterdam fdr three 
years of research in experimental 
embryology.

Norway —3.00.0 dob,, in addit
ion to a 1952 grant, toward thfci©-* 
search program of the Initiate 
of Economics, University of Oslo.

Sweden — 24,000 dob towards

Smaller grants went to other re
cipients in. Europe, th. Near. East, 
Latin America and Canada. .
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MtelĮBįSMCt
Didžio liūdesio valandą Stanislovą, Emanuelį ir 

Bronę PANKEVIČIUS Melbourne dėl mirties REGINOS 
PANKEVIČIENĖS širdingai užjaučiame ir prisimename 
savo maldose.

Kun. P. Butkus ir Kun. J. Kungys.

MIRS ANTANAS KLIMAS
Brisbane. — Spalio 22 

d. 2 vai. r. staigiai mirė Antanas 
Klimas. Jis buvo susilaukęs 74 m. 
amžiaus, kilęs iš Jurbarko vals
čiaus, Raseinių apsk. Į Australi
ją buvo atvykęs prieš penkis me-
tus su šeima ir ilgesni laiką gy
veno Vakarų Australijoje, Perth© 
apylinkėse. Velionis buvo palaido
tas spalio 24 d. Lutwyche kapiny
ne. Vietos lietuvių kunigui ser
gant, laidojimo apeigas atliko tė
vas kun. Lloy, taip pat pasakęs 
ir gražų atsisveikinimo pamoks
lą. Atsisveikinimo žodį pasakė ir 
vietos Apylinkės Valdybos pirmi
ninkas P. Dirkis. — x.

PABALTIEČIŲ SUBUVIMAS
Melbournas. — Spa

lio 24 d. įvyko lietuvių, latvių ir 
estų kultūrininkų subuvimas, ruo
štas Pabaltiečių Komiteto. Pobū
vio iniciatyvos šį kartą ėmėsi lie
tuviai. Pabaltiečių Komitetan įei
na iš Apylinkės Valdybos A. Vin
gis ir A. Viliūnas. O iš bendruo
menės —P. Baltutis. Pobūvyje da
lyvavo apie 30 pabaltiečių kultū
rininkų. Atidarymo kalboje A. Vin
gis pabrėžė pabaltiečių kultūrinin
kų glaudesnio bendradarbiavimo ir 
tarpusavyj žinių pasikeitimo rei
kalus. Kalbėjo ir latvių - konsulas 
Rozitis, skatindamas jungtis į ben
drą kovą dėl Baltijos kraštų lais
vės. Pobūvis buvo darnus ir tik
rai broliškos nuotaikos. — r.

SUNKIAI SUŽEISTI LIETUVIAI 
Brisbane. — Prieš ke

lias savaites važiavę motociklu 
lietuviai A. Alčiauskas ir J. Urbo
nas buvo sunkiai sužeisti, kai su
sidūrė su sunkvežimiu. A. Alčiaus- 
kui sulaužyta ranka, praskelta gal
va ir smarkiai sužeista nugara, o 
J. Urbonui sulaužyta ranka ir ko
ja. Sužeistieji iš nelaimės vietos 
buvo nugabenti į ligoninę. Jų svei
kata gerėja ir tautiečiai savo ap
silankymu suteikia jiems daug 
paguodos. Abu sužeistieji yra vie
tos Apylinkės Valdybos nariai ir 
nemažai pasitarnavę bendruome
niniam lietuvių gyvenimui. — 
Tautietis.

Australijos tyruose ir miškuose
Kai Antanas vyko iš Australijos 

tyrumų ir krūmų į Sydnėjų, jis 
pasiėmė į ilgą kelionę ir dvi jau
nikles papūgas. Mat, jam vis buvo 
gaila skirtis su tam tikrais "bu
žų” draugais.

— Pamėgau gamtos keistuosius 
gyvūnus, kurie ilgainiui tapo ma
no vienatvės tikraisiais draugais, 
— pasakojo bičiulis savo paty
rimus apie nuostabius Australijos 
gyvūnus.

Kartą pas mane palapinėn įsi
kraustė skorpionas. Pagavęs išlai
kiau jį kelioliką dienų uždarytą 
inde. Kadangi nedvėsė, tai nudo
biau. Apie savaitę laikiau sugau
tą varnų padermės paukštį. Atsi
bodo nelaisvėj belaisvį laikyti, tai 
ir paleidau. Daug kartų sutikdavau 
ir gyvates, bet jos neišdrįsdavo 
man įkirsti. Vieną kartą pastebė
jom didžiulę nuodingą gyvatę pa
sislepiant mūsų išvietėje, tai tą 
pastatą ir sudeginom...

Vienoje medžioklėje pašoviau 
didžiulį emių (tėvą), o jo sūnų, 
tik kiaušinį apleidus), perėmiau 
auklėti, žinai, tuomet pakeičiau 
nuomonę, kad saulė emių išperi
na. Mat, tuomet buvo oras vėso
kas. šį kartą pasitvirtino vieno 
australo medžiotojo pasakojimas, 
kad jų vaiką išperi ir auklėja tė
vas. Jis, atsiskyręs nuo kitų drau
gijos (kadangi nesuskumba kartu 
žygiuoti), vaiką pratina pažinti 
maistą, gina nuo priešų ir šildo. 
Pradžioje ir aš pats stebėjaus, ko
dėl jis nebėga, o atkakliai kovoja 
su mano šunim. Ir vėliau, apžiū
rint kritusį nelygioje kovoje, pas
tebėjau tarp žolių bėgantį ir žą
siuko balsu pypsintį emiuką. Tai 
labai gražus, pūkuotas, pilkšvas, 
išilginiais juodais dryžiais padarė-

Iš šešių lovų suremtame erdviam 
garde, maitinamas kiaušiniais,

Su širdgėla pranešame, 
kad š. m. spalio 22 d. mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas 
ANTANAS KLIMAS, 
gyv. 9 Waterworks Rd., Red 
Hill, Brisbane.

Nuliūdę
Žmona ir vaikai.

Padėka
Skaudžioje valandoje pa- 

rėmusiems mus, p.p. V. LO
RENCUI, P. MALIŠAUS
KUI ir visiems tautiečiams 
dalyvavusiems laidotuvėse 
nuoširdžiai dėkojame.
KLIMIENĖ, KLIMAI,

MARCINKAU

INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAS 
Sydnėjus. — Spalio 24 

d. inž. B. Daukaus bute, Yagoono- 
je, įvyko metinis Lietuvių Inžinie-, 
rių ir Architektų Draugijos Syd- 
nėjaus Skyriaus susirinkimas. Da
lyvavo veik visi D-jos nariai. Val
dybos nariai pateikė metinės vei
klūs apyskaitą, kuri vėliau tapo 
priimta. Susirinkusieji nutarė pa
likti ir sekantiem metam tą pačią 
Skyriaus Valdybą bei Revizijos 
Komisiją. Po susirinkimo nusifo
tografuota, o po to buvo arbatėlė, 
kurios metu aptarti kiti klausimai. 
Pageidauta suruošti ekskursijų į 
techniškai įdomias vietoves.—BD.
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Canberra. — Spalio 31 

d. vietos katalikų bažnyčioje su
situokė Snieguotųjų Kalnų Seniū
nijos seniūnas Albertas Alyta su 
Genovaite Misevičiūte. Sutuoktu
vių apeigas atliko iš Sydnėjaus 
atvykęs kun. P. Butkus. Gausus 
būrys tautiečių stebėjo puošnias 
apeigas, o vėliau jaunosios tėvų, 
p.p. Misevičių, namuose buvo su
ruoštos pagal lietuvišką paprotį 
vaišės. — pp.

pyragu ir jam tinkamom žolėm, 
emiukas greit išaugo iki aukšto 
gaidžio ūgio. Kad nebūtų jam šal
ta, naktimis priimdavau į palapinę, 
o dienomis paleisdavau net lais
vėn pabėgioti. Bet jis užvis labiau
siai mėgdavo savąją rezidenciją 
— gardą, kur jautėsi saugus. O 
kai manasis šuo prisiartino, tai 
emiukas jį gynė, kirsdamas snapu.

Vėliau paaiškėjo, kad jie net 12 
vaikų išperi iškart ir vedžiojasi 
kaip višta viščiukus.

Tas paukštis išauga iki septy
nių pėdų aukščio. Jis negali skrai
dyti, bet užtat gerai plaukioja ir 
greitai bėgioja, net iki 35 mylių 
greitumu į valandą.

Australų čiabūviai pasakoja le
gendą apie tai, kodėl emiu nega
li skraidyti. Pasekime tą legendą.

.. .Senų senovėje emiu dar va
dinosi čiabuvių vardu Din-e-van ir 
galėjo skraidyti. Tai buvo tingus 
paukštis, kuris gyvenime mėgo tik
prabangą, komfortą ir vengė bet- 
kokio darbo. Vieną lietingą ir šal
tą dieną Din-e-van drybsojo savo 
pastogėje, kai jo dvi vargšės žmo
nelės prakaituodamos tenkino jo 
įgeidžius. Kad pajustų didesnę ši
limą, tas tingusis paukštis nuolat 
įsakinėjo savo žmonelėms labiau 
kurstyti ugniavietę. Ir taip įvyko, 
kad perdaug įsiliepsnojusi ugnis 
uždegė paukščio sparnus ir jis, 
gelbėdamas savąją gyvybę, spru
ko laukan, kad lietaus čiurkšlės 
užgesytų užsidegusias plunksnas. 
Todėl nuo to laiko emiu turi trum
pus sparnus ir negali skraidyti.

Dažnai “bušuose” galima išgirs
ti skardų, į žmogaus juoką pana
šų, balsą. Tai "bušų” "besijuo
kiančio kavalieriaus” — kukaba
ros balsas. Tas paukštis ir pats 
gana juokingai atrodo dėl didžiu
lės galvos. Jis narsiai medžioja 
gyvates, pagriebdamas jas ir iškel-

■ WENTWORTHVTLLEJE — 22
I d. 9,45 vai r. St. Columbas bažny-
I čioje ir
I ST. MARY’S — 29 d. 8,30 vai.
I St. Mary’s parapijos bažnyčioje 
p (kartu su australais).

Adelaidės Lietuvių Sporto Klubo Vyčio 
futbolo komanda.

GENEI MISEVIČIŪTEI 
ir

ALBERTUI ALYTAI, 
sukūrusiems lietuvišką šei
mą, giedrių, laimingų ir lin
ksmų dienų bei greito grįži
mo į tėvų šalį linki

P.P. Pilkalnis — B.M.

Buvusį bendradarbį ir mie
lą prietelių
A. ALYTĄ ir p-lę
MISEVIČIŪTĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, 
sveikina ir linki gražaus gy
venimo

St. R.A. Kazlauskai.

PADĖKA
Buvusiam Melb. Lietuvių choro 
"Aidas” administratoriui p. L. 
BALTRŪNUI, už įdėtą darbą ir 
pastangas, skirtas choro ugdymui, 
nuoširdžiai dėkojame.

Choro "Aidas” Valdyba 

damas augštai į orą, o po to svai
dydamas į žemę, kol joms lūžta 
sprandas.

Ir apie kukabaros juoką pasako
jama legenda.

.. .Kadaise kukabara buvo rim
tas ir išdidus paukštis. Jis, lyg gi
rių karalius, mėgdavo ilsėtis au- 
gštuose medžiuose, stebėdamas 
jaunojo pasaulio gyvūniją. Kartą 
taip žvalgydama apylinkę, kuka
bara pastebėjo ant uolos šliaužian
čią didžiulę gyvatę. Netoli tos gy
vatės nerūpestingai žaidė, šokinė
damas, mažutis paukštelis Jirri- 
Jirri. Plėšrusis šliužas, pastebėjęs 
neatsargią auką, plačiai išsižiojo 
ir linksmasis paukštelis netikėtai 
įšoko į pražiotą grobuonies burną. 
Atrodo, legenda turėjo tuo ir už
sibaigti. Bet, kadangi tvanki die
na sužadino šliužui snaudulį, jis 
ėmė žiovauti ir mažutis paukšte
lis vėl išskrido į laisvę. Tą matyda
ma kukabara užmiršo savo rimtu-
mo paprotį ir ėmė garsiai ir ilgai 
kvatoti. Nuo to laiko žmonės, iš
girdę skardų kukabaros juoką, ži
no, kad tas paukštis vėl pergyve
na juodosios gyvatės ir mažojo 
paukštelio nuotykį, vadinas netoli 
yra gyvatės...

Gana malonus ir įdomus "bušų” 
draugužis yra koala meškiukas, 
kuris išimtinai tik Australijoje už
tinkamas. Jis išauga iki 2 pėdų, 
turi riebų, žvilgančio kailiuko kū: 
nelį, plaukuotas didžiules ause
les, buką noselę ir yra beuodegis. 
Koala gimsta pusės colio dydžio ir 
iki 8 mėnesių nešiojamas motinos 
sterblėje. Po to jauniklis jodinėja 
ant motinos nugaros. Dienos metu 
koala miega medyje ir tik nakčiai 
nusileidžia ant žemės. Jis nieko 
negeria ir minta tik šešių rūšių 
eukalipto lapais.

Bičiulis.

Religiniai dalykai
(Kun. P. Butkaus informacija)

Lietuviškos pamaldos lapkričio 
mėn. įvyksta: —

BANKSTOWNE — 15 d. 8 vai. 
r. St Brendans bažnyčioje;

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRĖJŲ — SAVANORIŲ

ŽINIAI
Lietuvos kariuomenės kūrėjai 

-savanoriai nori gyviau dalyvauti 
Lietuvos laisvinimo talkoje ir pri
sidėti prie veikimo kovoje prieš 
pasaulio komunizmą.

Turėdami galvoje š.m. gegužio 
22 d. Čikagoje Kūrėjų-savanorių 
susirinkimo išrinktos valdybos nu
tarimą atgaivinti visame laisvame 
pasaulyje Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų-Savanorių Sąjungą, čia, 
Sydnėjuje, gyvenančių kūrėjų-sa
vanorių grupė imasi žygių įsteigti 
L. Kar. Kūrėjų-Savanorių N.S.W. 
valstijos skyrių.

Tam reilalui N.S.W. valstijoje 
gyveną Lietuvos kar. kūrėjai-sa- 
vanoriai kviečiami atsiliepti ir iki 
š.m. gruodžio 1 d. pranešti apie 
save tokias žinias: Vardas, pavar
dė, gimimo data, į Lietuvos kariuo
menę įstojimo data, dabartinis ad
resas. Žinias prašoma siųsti pagal 
šį adresą: Mr. V. Šliogeris, 17 
Belmore Ave., Belmore, N.S.W. 
žinias surinkus, bendrame susirin
kime ar korespondenciniu būdu 
(tai paaiškės vėliau), bus renkami 
valdomieji organai. Tuo reikalu 
bus painformuota per spaudą.

Iniciatoriai.

LIETUVIŲ DIENA 
BLACKWOODE

ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba, kartu su Moterų Sekcija, š. 
m. lapkričio 15 d. ruošia Black- 
woode visų Adelaidės lietuvių did
žiulę iškylą su pamaldomis.

11.30 vai. r. pamaldos lietuviams 
Blackwoodo katalikų bažnyčioje.

Po pamaldų Blackwoodo miške 
gegužinėsu įvairia programa 
ir šokiais.

Moterų Sekcija ruošia gausų 
bufetą su karštais ir šaltais už
kandžiais, ledais ir gaivinančiais 
gėrimais. Bus ir alučio.

Senimui alutis, jaunimui šokiai, 
o vaikučiams daug įvairių pramo
gų su dovanomis.

Traukiniai iš Adelaidės į Black-
woodą išeina: 10.20, 1.10, 2.05 ir 
t.t. beveik kas valandą. Grįžimui 
nuo 5 iki 10 vai. vakaro yra net 
septyni traukiniai. Kelionės kaina 
ten ir atgal suaugusiems 2/6, vai
kams 1/3. Į gegužinę įėjimas ne
mokamas.

Į ši pirmą išvažiavimą dar ža
lioje Australijos gamtoje laukia
me visų Adelaidės lietuvių.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba
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J. & S. SHATIN |

Banisters and Solicitors
ADVOKATAI $

maloniai praneša, kad Jų įstaiga dabar randasi j;
Ž 90 COLLINS STREET, MELBOURNE Ž

(Tarp Russell ir Exhibition gatvių) X 
Telefonas: Central 1146 g

V. Patašius N.S.W. šachmatų 
pirmenybėse.

Prieš keletą dienų baigėsi N.S.
W. šachmatų pirmenybės, kuriose
dalyvavo ir V. Patašius, pereitų 
metų Sydnėjaus universiteto šach
matų meisteris. Pirmąsias tris 
vietas užėmė Steiner, Purdy ir 
Kellner. V. Patašiui šie metai yra, 
palyginti, nesėkmingi. Dėl ligos 
praradęs šių metų universiteto 
meisterio vardą. N.S.W. pirmeny
bėse nevertai pralaimėjo prieš 
Healy ir lygiomis išėjo prieš Dja- 
kow. Dėl to praradęs pusantro 
taško, pirmenybėse užėmė šeštą 
vietą. Reikia tikėtis, kad sekan
tieji metai V. Patašiui bus daug 
palankesni ir jis įsispraus į pir
mąją trijulę. To jis tikrai vertas.

V.D.
Adelaide

Vytis — Plympton, 1:0 
Puikiame Norwoodo stadione 

spalio 26 d. vakarą prasidėjo va
saros futbolo turnyras. Jame da
lyvauja 12 futbolo komandų, o jų 
tarpe ir lietuvių Vytis. Mūsiškiai 
pirmąsias rungtynes žaidė su 
Port’s Plympton ir nesunkiai lai
mėjo. Čiplys, Sidabras ir Sadaus
kas sudarė saugų liniją, kurios 
varžovas neįveikė praeiti; gerai 
žaidė ir gynikas Martusevičius, o 
taip pat ir puolėjai Sabaliauskas, 
Virba ir Petraška. Įvartį įkirto 
Sabaliauskas.

Vytis — A.L.S., 39:56
Spalio 22 d. Vyčio krepšinio ko

manda pralaimėjo prieš latvių ko
mandą ir turėjo pasitenkinti vice- 
meisterio titulu.

ĮSIDĖMĖTINA GEELONGO 
LIETUVIAMS

ALB Geelongo Apylinkės Val
dyba savo posėdyje įvykusiame š. 
m. spalio 1 d. apsvarstė gautus 
Geelongo lietuvių anketinius pa
sisakymus lietuvių namų klausi
mu ir nutarė:

1. Paruošti ir prieš susirinkimą 
išdalinti susipažinimo tikslu liet, 
namų statybos komiteto statuto 
projektą;

2. Namų statybos klausimui ap
svarstyti, namų statybos komite
tui išrinkti ir to komiteto statuto 
tvirtinimui sušaukti š.m. gruodžio 
6 d. 3 vai. p.p. (salė bus nurodyta 
vėliau)
visuotinį visų Geelongo lietuvių 

susirinkimą.
Susirinkimo metu bus nagrinėja

mi tik šio pranešimo antrame pun
kte išvardinti klausimai.

ALB Geelongo Apyl. Valdyba.

Mielus prietelius
G. MISEVIČIŪTĘ 

ir
A. ALYTA,

sukūrusius lietuvišką šeimą, 
širdingai sveikiname.

Protų šeima.

TRYS PAŽIŪROS
ŠVIESOS Sambūrio Sydnėjaus 

Skyrius lapkričio 14 d. ruošia fo
rumą tema: "Trys pažiūros”. Inž. 
B. Daukus, St. Skorulis ir V. Do- 
niela pasisakys būsimos Lietuvos 
aktualiausiomis problemomis. Fo

rumas įvyks 12-14 Ennis Road, Mil- 
son’s Point. Pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimas visiems laisvas. —K.

Š. m. lapkričio 20 d., penkta
dieni,

PADDINGTON
TOWN HALL

ŠOKIŲ VAKAR A.S
Pradžia 7 vai. vak. Geras or
kestras ir bufetas.
Ruošia: A.L.K.K.D-ja.

Six million food packages 
given East Germans

Nearly 6,000,000 free food pack
ages had been given to hungry 
East Germans when the second 
phase of the U.S.-West German 
distribution program ended on Oc
tober 10.

On October 6, officials announ
ced that since the start of the pro
gram on July 27, 5,345,000 pack
ages had been given to an estima
ted 2,458,000 persons.

The total number of persons be
nefited by the pragram was much 
higher than the latter figure, each 
East German was allowed to recei
ve not only one food package for 
himself, but also additional ones 
for friends and family provided 
he could produce their identifica
tion cards, or suitable authority.

The program had been extended 
one week following conferences 
last week between the United Sta
tes and West German authorities. 
After taking action in the matter, 
the German Federal Government 
and the City Government of West 
Berlin announced they were awere 
that large sections of the popula
tion in the Soviet occupation zone 
would still face great hardships. 
They decided to continue-with the 
assistance of the people of the Fe
deral Republic, West Belin and 
the Free World to do everything 
to help Germans in the Soviet zo
ne "in their fight for daily bread”, 
The announcement added:

"The Federal Government is con
vinced that the Free World, led 
by the United States, will give all 
possible support to further measu
res to alleviate the need.” —- N.a.F.
FREE WORLD FAOD PRODUC

TION TOPS POPULATION
GAINS

Production of food has been in
creasing faster than population in 
nearly all parts of the world ex
cept China and Russia, the World 
Food Council of the United Na
tions Food and Agriculture Orga
nization reports.

Food output for the past three 
years has risen some two per cent 
annually while population has clim
bed only 1.4 per cent.

PADĖKA
Buvusiam Melb. Lietuvių choro 
‘ Aidas’’ dirigentui p. A. ČELNAI, 
už parodytą pasišventimą ir mei
lę lietuviškai dainai, tariame nuo
širdų ačiū.

Choro "Aidas” Valdyba

NEWCASTLIO LIETUVIAMS | 
(T.S. Gaidelio S.J. informacija) *

Sekančios pamaldos Newcastlio » 
ir apylinkės lietuviams būs laiko
mos Broadmeadowe, šv. Lauryno 
parapijos bažnyčioje (135 Broad
meadow Rd., netoli stoties) lap
kričio 22 d. 11.00 vai ryto. Prieš 
Mišias bus klausoma išpažinčių.

Gruodžio mėnesį Broadmeadowe 
newcastliečiams bus laikomos tik 
vienos pamaldos gruodžio 20 d. 11 
vai. ryto.

LIET. STUDENTAI ...
(Atkelta iš 3 psl.)

ri stipendijomis aprūpina didesnę 
dalį australų studentų, ši "schema” 
yra gana duosni ir kartais net nė
ra pakankamai išnaudojama. Pa
vyzdžiui, New South Wales 1952 
metų kvota nebuvo užpildyta, 
šiaip ar taip, stipendijas gauna i 
Adelaidėje 2 ir Sydnėjuje 5. Vienu | 
kitu svaru yra susišelpiama ir sa- ; 
vo tarpe iš daromų pramogų. Pa- ? 
vyzdžiu reikėtų imti Adelaidės stu
dentus. Seikėdami alutį tradicinių 
balių metu jie sugebėjo susikrauti 
nemažą sumelę, kuri, deja, pasida
linus, vos apmoka knygyno sąskai
tą.

Kaip jau iš spaudos buvo maty
ti, Adelaidėje, Melbourne ir Syd
nėjuje veikia Austr. Liet. Stud. Są
jungos skyriai. Laik. Atstovybės 
Australijoje pareigas eina Sydnė
jaus skyriaus valdyba. Palaikant 
glaudžius ryšius su JAV lietuviais 
studentais, palengvėle einama prie 
Pasaulio Liet. Stud. Sąjungos su
kūrimo.

Baigiant, negalima nepaminėti t 
linksmos žinios, kad viena studen- ' 
tė ir trys studentai šiais metais j 
baigia universitetinį kursą: Ade- t 
laidėje 2 (medicina, inžlnerfj«)> 
Melbourne — 1 (socialin. mokslai) 
ir Sydnėjuje 1 (humanit. mokslai). 
Tai bus pirmieji mūsų graduantai 
šiame žemyne. Palinkėkime jiems 
sėkmingų egzaminų!

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert str., Leichhardt, Sydney, 
for the Publisher, Justinas 
Vaičaitis, as President of the 
Australian—Lithuanian Com- 
Darlinghurst, Sydney, N.S.W. -
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