
.! (Mu 614 
I PAŠTO

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN"

HR, 5.AUSTRALIJOS LIETUVIO DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1949m. vasario 23d.

SOVIETAI VĖL PUOLA TITO
MASKVA. Neseniai Jugoslavijos 

vyriausybe buvo pasiuntusi Soviet
ams nota, kurioje reiške savo nuste
bima, kad Jugoslavija nepakviesta 
i šiuo metu vykstančia Rytu Euro
pos valstybių ekonomine konferen
cija Maskvoje, ši nepakvietima Ju
goslavija palaike kaip laužymą 
Jugoslavu-Sovietu Rusijos preky
bos sutarties.

Sovietu vyriausybe, atsakydama 
i šia nota, dar karta pabrėžė, kad 
Jugoslavija savo priešiška laikysena 
Sovietu atžvilgiu pati išsijungė iš 
Rytu Europos tautu bendradarbia
vimo. Toliau savo notoje Sovietu 
Vyriausybe smarkiai apkaltina 
Jugoslavija del pažeidimo. Sovietu- 
Jngoslavu draugiškumo ir savitar
pines pagalbos sutarties.

Girdi, Jugoslavija vėl galėtu daly
vauti bendradarbiavime, jei ji at
sisakytu dabartines savo laikysenos 
ir vėl grižtu prie seno savo drau
giškumo Sovietu Rusijai.

AMERIKIEČIAI TEISIA ČEKU 
ŠNIPUS. LONDONAS. Karinis 
mmerikiečiu teismas Muenebene 
pradėjo 20 čeku šnipu byla. 
Brigados generolas McKee pra
nešė, kad du iš tu čeku yra 
taip svarbus, kad būtina yra visuo
menei nepranešti ju vardu. J.A.V. 
saugumas butu išstatytas pavojun, 
jei tu čeku ir įveltu ton byloti as
menų vardai butu paskelbti viešu
mai.

SUSIRINKO IZRAELIO PARLA
MENTAS.

LONDONAS. Po 2000 metu pirma 
karta susirinko Jeruzalėje žydu 
parlamentas. Vėliau parlamentas 
posėdžiaus Tel Avive. 120 žydu 
parlamentaru prisiekė Izraelio val
stybei ištikimybe. Parlamente dau
guma sudaro David Ben-Gurian 
vadovaujama Mapai (Darbo) par
tija. Parlamentui išrinkus Izraelio! 
valstybes prezidentą. Mapai. parti
jai bus pavesta sudaryti vyriausybe.

POLITINE ŽMOGŽUDYSTE 
EGIPTE.

LONDONAS.—Neišaiškintas jaunuo
lis nužudė Egipto tautinio judėjimo, 
Moslemo Brolijos, vada Sheikh Has
san El Banna. Ryšium su šiuo aten
tatu, Egipto vyriausybe paskelbė 
visame krašte apsiausties stovi. 
Moslemo Brolija yra priešinga žy
dams ir britams, už ka Egipto vy
riausybes ji buvo uždrausta.

SUĖMĖ J.A.V. RAŠYTOJA. LON
DONAS.—Sovietu saugumo policija 
suėmė amerikiete rašytoja Anna 
Louise Strong, kaltindama ja šni
pinėjimu. Sovietu laikraščiai ap
šaukė ja žymia J.A.V. žvalgybi
ninke. Dar 1944 m. sovietai sveikino 
ja kaip “ištikima Sovietu Rusijos 
drauge.” Anna Strong gyvena Ru
sijoj ilgesni laika ir yra parašiusi 
visa eile Sovietams palankiu 
knygų.

AUSTRALIJA PASIRUOŠIA
KURIAMAS GYNYBOS PLANAS

CANBERRA. — Naujas, plačios 
apimties Australijos gynybos planas 
yra sutartas Canberroje. Australu 
Alpese, N.S.W., parenkamas tam 
planui vykdyti gamybos plotas, ku
ris bus apsaugotas nuo atomines 
bombos antpuoliu. Apie tai pati
riama tuoj po Federalines vyriausy
bes, N.S.W. ir Victorijos ministeriu 
konferencijos, kurioj buvo sutartas 
planas nukreipti Snowy upes vaga.

Ministerial pareiškė, kad Austra
lija bus Britu arsenalu del Pacifiko, 
gi Snowy upes schema bus gyvybine 
grandis Australijos gynybos grandi
nėje.

Pagal gynybos plana parinktose 
srityse bus statomi nauji ginklu 
fabrikai ir jungtines pramones įmo
nes. Kai kuri pramone bus įrengi
ama požemiuose.

Gyvybiškai svarbios gynybai Britu 
pramones imones bus perkeliamos 
i Australija.

Pilnai įsteigus Canberroje Tautini 
Universitetą, dabar bus įmanomi 
moksliniai gynybos tyrinėjimai, iškai
tant atomines energijos bandymus, 
kuriems yra būtinas energijos aprū
pinimas. Canberra pasidarys labai 
svarbus pasaulinis tyrinėjimu cen
tras. Konferencijoj pareikšta, kad 
šie darbai yra labai skubus. Austra
lijos pagrindines pramones ir gink
lu fabrikai anksčiau yra įrengti prie 
pajūriu, tuo tarpu, kai jie reikalau
ja milžinišku kiekiu energijos, kuri 
gaunama iš anglies. O be to ši pra
mone del savo vietos padėties yra 
priešo puolimu pavojuje. Prie 
hydro-elektros gamybos stočių ope 
ravimni tereikalingas darbininku 
kiekio minimumas. Hydro-elek- 
trine pramone bus kuriama toli nuo 
krantu, gerai išsklaidyta, gi daugu
moj įrengta požemiuose bus gerai 

Apsaugota nuo bombų.

RAUDONOSIOS ARMIJOS JU
DĖJIMAS. LONDONAS.— J.A.V. 
zonos vokiečiu oficiozas “DIE NEUE 
ZĖITl’NG” praneša, kad Sovietu 
zonos Vokietijoje vyksta nuolatinis 
Raud, Armijos judėjimas, gi vakaru 
Baltijoj atliekami suderinti oro pa
jėgu ir povandeniniu laivu manevrai. 
Laikraštis praneša, kad Baltijos pa
bėgėliai pasakoja, kad Baltijos 
kraštuose Sovietai su dideliu skubo
tumu rengia įvairius karinius įren
gimus. Estijoj ir Latvijoj įrengiami 
didžiuliai požeminiai aerodromai, 
benzino rezervuarai, lauko aerodro
mai ir V—2 base.

J.A.V. žvalgybos pareigūnai 
mano, kad šie pranešimai yra per
dėti*

TURKAI TARIASI LONDONE.
LONDONAS. Turkijos užsieniu rei
kalu ministeris atvyko politiniams 
pasitarimams i Londoną. Jis siūlo 
praplėsti planuojama Šiaurios At
lanto Saugumo Pakta to prasme, 
kad jis apimtu ir Viduržemio Juros 
sritį.

SKUNDŽIAMA SOVIETU VERGIJA
PASAULIS NEBEGALI TYLĖTI

NEW YORKAS.—J.A.V. Darbi
ninku Federacija pateikė U.N.O. 
Ekonominei ir Socialinei Tarybai 
dokumentalinius įrodymus apie tai. 
kad Sovietu Rusijoje nepakeliamose 
sąlygose gyvena 8-14 milijonu darbo 
vergu. Britu valstybes pasek roto
rius Cr. Mayhew priduria, kad pri
verčiamu darbu stovyklos iruošia- 
mos ir Europoje, vakaru kryptim, 
šios vergu stovyklos seka paskui 
kuji ir piantuva. Priverčiamu dar
bu stovyklos įrengiamos visur ten, 
kur įsigali komunizmas.

I)r. Julius Margolin, šiuo metu 
gyvenas Izraelyje, pareiškia, kad jo 
išgyventos vergijos dienos Sovietu 
Rusijoje leidžia jam teigti, kad 
sovietine.se priv. darbo stovyklose 
jam teko būti blogesnėse sąlygose 
kaip naciu Dachau.

Sovietu delegatas S. Tsarapkin

paneigė ši skunda ir apkaltino 
J.A.V. bandymu “nukreipti pasau
lio akis nuo esančios vergijos J. A. 
Valstybėse ir kituose kapitalistini
uose kraštuose. Be to jis dar kaltino 
J.A.V. vykdymu naciu propagandos. 
S. Tsarapkin čia pabrėžė, kad Rusi
jos darbininkai, dirbdami del saves, 
o ne del kapitalistiniu išnaudotoju, 
.esą labai patenkinti. Girdi, Ame
rikos darbdaviai vartoja dideli bru
talumą darlįninku atžvilgiu. Be to 
Sovietu delegatas dar pridūrė, kad 
jis žinąs “šimtus ir tūkstančius at
veju apie darbininku-kaliniu darba 
J. A. Valstybėse.“

Berlyno “Kovos Grupe prieš než
moniškumą” pasiuntė j U.N.O. tele
grama. kurioje pranešama, kad dau
giau kaip šimtas buvusiu M.V.P. 
kaliniu gali paliudyti apie Sovietu 
zonos Vokietijoje kacetu sąlygas.

SKANDINAVU NERVU KARAS
LONDONAS. Norvegijos ir Da

nijos užsienin reikalu ministerial 
pranešė, kad Norvegija, Danija ir 
Švedija organizuos atskira savo 
gynimosi sąjungą, tuo atsisakyda- 
nios nuo Šiaiiries Atlanto Saugumo 
Pakto. Danijos ministeris Rasmus
sen pranešė, kad oficialus dokumen
tai parodo, jog J.A.V. šiuo metu 
suminkštino savo nuomone del at
skiro Skandinavu bloko, nepriside- 
dant prie Atlanto Pakto. Pasak 
danu ministerio Rasmussen, atskiras 
Skandinavu gynimosi paktas bus 
kuriamas pagal šiuos penktus dės
nius, del kuriu Skandinavu vyriau
sybes snsitariusios.—

1. Kiekviena trijų valstybin gin
sis prieš bet. koki 
užpuolimą;

2. Bet kuris vienos šių 
užpuolimas įpareigos 
valstybes teikti visa 
ar kitokia pagalba;

planas. ginkluotos 
ginklu gamyba bus 

visose trijuose kraš-

PASITARIMAI SUKANADOS
J.A.V. Kanados ministeris pirminin
kas St. Laurent tarėsi per. savaite 
su prezidentu Trnmanu karinio ben
dradarbiavimo klausiniais. Aptarta 
bendra radaro gynybos schema ir 
bendradarbiavimas oriniu pajėgu 
bazių steigime Newfoundland!*.

EKSKOMUNIKA. LONDONAS.— 
Šv. Tėvas ekskomunikavo visus ven
gru liaudies teismo narius, kurie 
nuteisė kardinola Mindszenty.

REIKALAUJA ATŠAUKTI DIP
LOMATINIUS ATSTOVUS. VA
ŠINGTONAS. — Vengru vyriausybe 
pareikalavo J.A.V. atšaukti savo 
pasiiintini Vengrijai Sekliu Chapin 
ir kalini atstovą pik. Itn. Kopesae. 
J.A.V. pasiiintini Chapin vengru 
vyriausybe inkriminuoja įsimaišiusi 
kardinolo Mindszenty bylon.

ginkluota

valstybių 
kitas dvi 
militarine

3. Gynybos 
pajėgos ir 
derinama 
tuose:

4. Skandinavu gynimosi sąjungą 
kuriama kaip lokaline saugumo 
sutartis, veikianti U.N.O. darbu 
reniuose;

5. Užpulta viena trijų valstybių 
gales prašyti pagalbos ir iš kitu, 
ne Skandinavijos, valstybių.

Artimiausiu laiku trys Skandina
vu užsieniu ministerial susirinks 
smulkmeniškam šio pakto sutari
mui.

CHURCHILL VYKSTA I J.A.V.
LONDONAS.—Kovo menesi 
opozicijos vadas Churchill 
Dneen Elisabeth laivu i J.A.V., kur 
Massachusetts Technologijos Insti
tute jis pasakys kalba-paskaita.

Britu 
vyksta

KOMUNISTU SIAUTĖJIMAS 
VOKIETIJOJE. LONDONAS.— 
Berlyne pranešama, kad komunistai 
Sovietu zonos Vokietijoje suvarė i 
koncentracinius lagerius apie 250.000 
vokiečiu, iš kuriu daugiau 100.000 
yra jau mirė.

GEN. MARKOS MASKVOS KA
LĖJIME. LONDONAS.—Buvęs grai
ku sukilėliu vadas gen. Markos šiuo 
metu yra kalinamas viename Mask
vos kalėjimu.—taip praneša Pary
žiaus laikraštis “L’Epoąue.” Sovietu 
sekliai neseniai pagavo laišku, ku
riame maršalas Tito siūle gen. Mar
kos 30.000 žmonių ir karini pakta.

VAŠINGTONAS. 20.2.— Iš Nor
vegijos pranešama, kad Norvegija 
mano atmesti Sovietu pasiūlyta ne
puolimo pakta ir galimai greičiau 
prisijungti prie Atlanto Pakto. 
Laukiama, kad ta pati padarys ir 
Danija.

Iš Švedijos pranešama, kad del 
atskiro Skandinavijos gynymosi 
pakto nebebus tariamasi.

Sovietu kariuomenes judėjimą niuosins du menesiu praktiškai visos 
Suomijos pasienyje Norvegai laiko juodosios rinkos prekes buvo atga- 
propagandos dalyku. 1 benamos iš Rusijos.

JUODOJI RINKA BERLYNE. LON
DONAS.—Vakaru Berlyne sąjungi
ninku policija atidengė stambia, so
vietu organizuota juodosios rinkos 
organizacija. Britu policijos parei- 
eunas pareiškė, kad per paskuti-

1

sovietine.se
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LIETUVAIČIU ŽAVUMAS 
NUGALI TRIS MILIJONIERIUS

THE AMERICAN WEEKLY, 

didžiausio pasaulyj tiražo laikraštyj, 
1948.XTI.5. atspaustas reportažas 
apie “žavingąsias lietuvaites.” Už 
milijonierių ištekėjusios lietuvaites: 
Virginija Miekiute, Paule Kneonyte 
ir Ievute Paniekiate davė reporteriui 
proga entuziastiškai parašyti apie 
Lietuva ir lietuviu tauta, kurios du
krų “grožis, nuoširdumas ir žavu
mas užkariauja Nauja ji Pasauli.”

Tame pat numeryj atspaustas 
Frank Gudelio, Lietuvos Vyčiu S-gos 
veikėjo Daytone. laiškas, kuriame 
dėkojama už informavimą apie so
vietu užimtu kraštu tragedija ir 
raginama daugiau apie tai rašyti.

LUOTELIU PERPLAUKE 
KANALA

Britu “THE LEICESTER MER
CURY” 1948.XII.24 pateikia tokia 
žinia. — Lietuvis, kurio šeima buvo 
nužudyta kaliniu stovykloj, pabėgo 
nuo rusu ir perplaukė kanalu — šia 
stambia antrašte pradeda istorija, 
kuri toliau taip skamba:

“Tai Alfonsas Bierwaldas Cookas, 
teisme apibudintas, kaip neturįs nuo
latines gyvenamosios vietos. Jis bu
vo kaltinamas be leidimo išsikėlęs i 
Jungtine Karalyste.

Policijos inspektorius Blaekloekas 
pareiškė, jog Cookas vakar atėjės i 
policija ir prašės padėti gauti darbo. 
Pastebėjos, jog Bierwaldo parody
mai aplamai atrodė tikėtini, inspek
torius pridūrė, jog jis tarnavęs Lie
tuvos laivyne, 1945 m. grižes Lietu
von pas savo šeima, bet kadangi ji 
buvo demokratiška, tai buvo pasiu
sta i kaliniu stovykla atsiversti i 
komunizmą. Visi atsisakė tai pada
ryti ir buvo nužudyti. Pats Bier
waldas buvo išsiųstas i stovykla 
sovietinėj Vokietijos zonoj.

Iš čia jis pabėgo, nuvyko i Pran
cūzija, o iš ten nutarė vykti i Ang
lija gauti darbo. Luoteliu perplau
kęs kanala. jis išlipo nepažįstamam 
mieste, manoma Doveryj, ir nuėjo i 
jurininku misija. Jis pasisakė ne
turįs pinigu, tad buvo paleista skry
bėlė, surinkta apie 4 svarus ir jam

PASAULIO ŽINIOS

Krikščionybės naikinimas vyksta 
toliau. LONDONAS. Kaip praneša 
S.H. korespondentas, komunistine 
vyriausybe Bulgarijoj suėmė 15 
Protestantu Bažnyčios vadu. Mano
ma, kad tai yra tolimesne komu
nistu akeija, naikinant krikščionybe 
Balkanuose.

Pasaulis neteko žymaus rašytojo. 
LONDONAS. Vasario U d. Stoek- 
holme mirė 91 m. amžiaus garsusis 
švedu rašytojas Axel Munthe. Jo 
knyga “San Michele istorija” susi
laukė 63 laidu ir padare ji vienu 
turtingiausiu žmonių Švedijoje. 
Begyvendamas Capri saloje, Axel 
Munthe buvo netekes regėjimo. Vė
liau atgavės dalini regėjimą, didele 
dali savo turtu atidavė akliesiems.

Šveicarijoj reiškiasi krize. GENE
VA. Ekonomine Šveicarijos struktū
ra pradeda braškėti, nes karo metu 
įvesta izoliacine politika, sąlygoms 
pasaulio ūkyje pasikeitus, nebeati
tinka padėties. Reiškiasi jau ir ne
darbas, tad čia rimtai pradedama 
galvoti apie nemaža skaičių svetim
šaliu darbininku, kaip našta kra
štui.

Pasitarimai del Ispanijos Sosto. 
MADRIDAS. Sausio 25 d. i Madridą 
atvyko pretendentas i Ispanijos sos
tą Don Juan, karaliaus Alfonso 
XIII sūnūs. Jis tarėsi su gen. Franco 
del karališkojo sosto Ispanijoje. 
Pereitu metu liepos menesi tautos

atiduota. Jo rankos buvo labai pū
slėtos, o drabužiai permirkę.

Inspektorius Blaekloekas prašė ji 
palikti policijos priežiūroj, kol bu 
susisiekta su vidaus reikalu ministe- 
riu ir šis nuspręs, ka su tuo žmogum 
daryti.”

A. VAIČIULAITIS—V. KRĖVĖ— 
— MILAŠIUS

Italu savaitinis “IL FOCOLARE” 
žurnalas kone kiekviename numeryj 
pateikia lituanistikos. 1948.XI.14 
atspaude A. Vaičiulaičio noveles 
“Popiežiaus Paukšte” vertima, o 
kalėdiniame numeryj įsidėjo V. 
Kreves-Miekevičiaus “Kūčias” Ap
sakymo pavadinimas atspaustas 
lietuviškai. Abu vertimus atliko 
Vincentas Mincevičius, kuris paraše 
ir trumpus ivadelius, apibudindamas 
autorius ir, pastaruoju atveju, paaiš
kinimą apie lietuviškuosius Kučiu 
bei Kalėdų papročius.

Mėnesinis kultūros žurnalas “Hu- 
manitas” 1948 m. Nr. 10 atspaude 
Antonio Spallino studijele “įvadas 
i Milašių,” kurioje Milašius parodo
mas kaip lietuviu poetas.

VOKIEČIAI GELBSTISI 
LIETUVOJ NUO BADO

Vokiečiu DIE NEUE ZEITUNG, 
1948.XII.21.. rašo, jog pagal vieno 
pabėgėlio iš Rytprusiu liudijimą, iš 
123.000 Karaliaučiaus gyventoju, bu
vusiu tame mieste karui baigiantis, 
110.000 mirė nuo bado ir skurdo. 
DIB NEUE ZEITUNG rašo, jog da
lis Rytprusiu gyventojti, sovietams 
įžygiavus, išsigelbėjo išvykdami i 
Lietuva, kur lietuviai juos priėmė, 
aprengė ir maitino.

VOKIEČIU VIENUOLIS KELIA- 
UJA I LIETUVA

SCHWAEBISCHE ZEITUNG. 1949 
m. sausio 15 d. atspaude pareiškimą 
paskutinio kunigo vienuolio, išvyku
siu iš Karaliaučiaus.—

“ Dveji metai NKVD lageryj Pr. 
Eylau! Ketverios spygliuotu vielų 
užtvaros. Sargybos bokštai. Sek
liai žuues. Tai garsusis tardomasis 
NKVD lageris. Barakai kaip ir dau- 
gelyj lageriu. Protarpiais iki 16.000 
vyru, moterų, vaiku. Dvejus metus

buvau čia išlaikytas. Kaip įtaria
masis. Išleistas gavau leidimą laiky
ti pamaldas vienoje keturiu kataliku 
bažnyčių Kalinigrade. Kokios ten 
bažnyčios! Pamaldos būdavo laiko
mos katakombose arba pusiau apgriu
vusiose rūsiuose. Iš pradžių mieste 
buvo 11 kunigu.

. . . Maisto produktu buvo maža. 
Laisvoj rinkoj svaras lašiniu kaštavo 
220 rb. Lietuvoje už tiek mokėjo tik 
110. Nusprendžiau vykti i Lietuva. 
Turėjau ten pažįstamų kunigu. Iš
tisas dienas keliavau i ta palaimin- 
taji kraštą. Sienos tarp abieju kra
štu daugiau nebera . . . Lietuva 
pasiekęs, buvau iš visu pusiu seka
mas. Šeši enkavedistai manes nepa
leido iš akiu. Mano draugai Lietu
voje mane priėmė palankiai. Bet aš 
neturėjau (Įrišti aplankyti paskutini 
Lietuvos vyskupą. Aš ji tuo bučiau 
idaves,. . . Jis yra paskutinis iš še
šių vyskupu. Paskutine kataliku 
bažnyčios atrama rytuose.

Kai aš grįžau i Kaliningrada, 
mane vėl paėmė tardyti NKVD. 
Areštuotas. Su tuo pamažu apsi
pranti. “Parašykite Lietuvos vy
skupui!” — nusijuokė pusiau man
dagiai, pusiau brutaliai valdininkas. 
Žaibo greitumu susivokiau: Nieka
dos! Tuo butu išspręstas mudviejų 
abieju likimas! Be abejo, abieju 
laiškai butu patikrinti, ir tada pasa
kyta: “Jus susirašinejate su Roma!” 
Susirašinėjimas su užsieniu — tai 
vienas didžiausiu nusikaltimu. Jo 
gyvenamoji vieta butu išduota šito 
laiškgčio dėka!

Valdininkui atsakiau:—-J‘Kartoju 
jums: nepažįstu jokio vyskupo.”

“Jus negrišite.”

Paskui vėl buvau laisvas.' Kaip 
Į ilgam? Nežinojau. Viena diena 
gavau paša. Su kitais dviem kata
liku kunigais kita diena turėjau iške
liauti su transportu. Nakti pasirodė 
NKVD.

“Justi pasas atšauktas! Jus lie
kate !

Tik balandžio pradžioj gavau iš
važiavimo viza. Vos aštuoni kata
likai paliko. Savo misija rytuose 
baigiau. Katalikybes pylimas rytu
ose sulaužytas.”

atsiklausimu Ispanija buvo pas
kelbta monarchine valstybe.

Karaliaus duktė versis kiaulių im
portu. TOKYO.—Princese Tezu, 
vyriausioji Japonijos imperatoriaus 
duktė, pranešė, kad ji pradės verstis 
kiaulių importu. Ji nori pagerinti 
nupuolusi per kara Japonijos kiau
lių ūki.

Sovietu šampanas. Sovietu Ru
sija smarkiai pakele šampano pra
mone. Naujas koncernas, kuris ne
seniai pradėjo veikti Georgijuj, gali 
pagaminti per metus '4 milijonus 
bonku.

Stalino ūsai ant ispanišku mone
tų. Bareelonos dirbtuvių gizeliai iš
graviravo Franko profiliui aut ispa
nišku monetų Stalino usus. Tokiu 
bud u jie sugadino tūkstančius 
monetų, kurios dabar turi būti iši
mamos iš apyvartos.

Prasimanyta Marso invazija. 
NEW YORKAS.—Quito. Ecnadoro 
mieste, laikraščio “EI Comereio”
radijo stotis pranešė gyventojams, 
kad iš Marso nusileido planetari- 
niai sutvėrimai ir artėja prie Quito 
miesto. Ši žinia gyventoju tarpe sil
kele nepaprasta panika. Vėliau ra
dijo direktoriui prasimanyma nu
neigus, iniršusi minia užpuolė ir 
padegė radijo stoties pastatus.

Gaisro metu žuvo šeši žmones, o 15 
žmonių buvo sužeista.

Gigli dainuoja Anglijoj. LON
DONAS. I Anglija atvyko garsusis 
italu dainininkas Beniamino Gigli. 
Ištisai serijai jo koncertu visi bilie
tai jau parduoti prieš kelis mene
sius.

Planuojama nauja valstija. AR- 
MIDALE. Australijoj planuojama 
nauja valstija (state). Ji butu su
daroma šiaurinėje dalyje N.S.W. 
Vardas jai parinktas New Eng
land. Naujosios Valstijos dydis— 
64000 kv. myliu su 600,000 gyven
toju.

Partijos jungiasi kovai su komu
nizmu. MELBOURNE. Sir Earle 
Page, M.H.R. Federalinis pirminin
kas, pasiūlė Country partijos delega
tu susirinkime jungtis glaudžiai su 
Liberalu partija ir imtis griežtos ko
vos prieš komunizmą. Jis [mole da
bartine Federaline vyriausybe, kal
tindamas ja nusileidžiant per daug 
komunistams. Neseniai Liberalu par
tijos vadas Menzies buvo pareiškęs, 
kad komunistu partija Australijoje 
turėtu būti uždrausta. Country par
tijos delegatu susirinkimas nutarė 
burtis kartu su Liberalu partija i vi
ena frontą šių metu Federalinio Par
lamento rinkimams.

VISI LIETUVIAI AUSTRALIJOJE SKAITO IR 
PRENUMERUOJA MUSU PASTOGE

Australija vizituoja Anthony 
Eden. Aplankęs Naujaja Zelandija, 
i Sydney atvyko buvęs Britu užsie*- 
uiti reikalu ministeris ir vienas Kon
servatorių partijos vadu Anthony 
Eden. Spaudos kofereneijoj, kuri 
ivyko Australia viešbutyj, Anthony 
Eden be kita ko pranešė, kad tiek 
Britu vyriausybe, tiek Britu opozici
niai sluogsniai pritaria Australijos 
emigracijos planui ir perkeldinimui 
sunkiosios pramones Australijon.

Manoma, kad Britu parlamentari
niuose rinkimuose, vėl laimėjus kon
servatoriams, Anthony Eden butu 
Britu ministeris pirmininkas. Jis 
yra artimiausias Churchillo politinis 
bendradarbis.

Mielai laukiami išvietintieji asme
nys. Wollongong miesto reikalo 
vedėjas Mr. Mitchell pranešė, kad 
Port Kembla mielai laukia netrukus 
čia atvykstančiu Europos D. P. 
“Mes 'priimsime juos šiltai. Mums 
reikia gero tipo nauju piliečiu. Mes 
turime jiems darbo ir butu. Federa
line Vyriausybe nepasake Wol
longong Tarybai, kaip ji mano apgy
vendinti tūkstančius emigrantu, 
kurie ‘'us čia atkelti. Bus rimto 
nepasitenkinimo, jei bus bandoma 
patalpinti šiuos žmones taip vadi
namuose laikinose stovyklose. Mes 
turime kartu patyrimą del tu lai
kinu stovyklų, kurios pasidaro nuo
latiniu skurdu.”

Port Kembloj yra susikoncen
travusi stambi Australijos plieno 
pramone.

Baltai pasidarė “per daug iš
dykę." THE SYDNEY MORNING 
HERALD rašo: CANBERRA. Tre
čiadienis. Baltu darbininkai dirba 
Canberroje darosi “per daug iš
dykę,” pareiškė Mr. M. F. Medon- 
ald Transporto Darbininku unijos 
delegatas Cauberros Prekybos ir 
Darbo Taryboje ši vakara.

“Jie dabar atsisako mokėti auto
busuose už bilietą, jei jie negauna 
sėdimos vietos. Jie reikalauja iš 
mano unijos nariu, dirbančiu kon
duktoriais autobusuose, už nupirkta 
bilietą sėdimos vietos. Tačiau mano 
nariu moterys ir vaikai, kurie ne
gauna atsisėsti, turi stovėti ir mo
kėti. Jei del to nebus kas daroma, 
musu unija atsisakys duoti autobusu 
šiems baltams.”

Su maldininkais i Meka. Aus
tralas G. Marcelio išskrido iš Syd
ney su dviem nuosavais lėktuvais i 
Kalkuta, iš kur per du menesiu jis 
gabens Moslemo maldininkus i gar
siąja arabu šventove Meka. Jau 
keturi tūkstančiai metu praėjo, kaip 
iš tolimiausiu Azijos ir Afrikos vie
tovių keliauja muzulmonai pešti ir 
karavanais i garsiaja savo Mekos 
šventove. Minėtas australas sugal
vojo dabar pasitarnauti turtingie
siems piligrimams savo lėktuvais.

Čiabuviai protestuoja. William 
Onus, kuri Australijos čiabuviu ap
saugos lyga rekomenduoja kaip savo 
kandidata busimiems Federaliniams 
rinkimams, pareiškė, kad “Balto
sios” Australijos politika yra ra
sine. Jis nusiskundė, kad Šiaurinėj 
Australijoj čiabuviui žemes ūkio 
darbininkui su šeima mokama tik 
2/13/3 atlyginimo per savaite. Darb
davys, atskaitęs už maista ir butą 
2/10, palieka čiabuvi su 3/3. Pagrin
dinis atlyginimas (basic wage) Va
karu Australijoj čiabuviams tesie
kia vos 1/10 per saavaite. William 
Onus pareiškė, kad Australijos čia
buviai sieks turėti savo atstovą 
Federaliniame Parlamente.

Naujas Apaštališkojo Sosto de
legatas. I Sydney atvyko naujas 
Šv. Tėvo atstovas Australijai arki
vyskupas Paul Marella. Jis atvyko 
iš Japonijos, kur atstovavo Vati
kaną 15 metu.

Išgelbėtas mokslininkas. Burra- 
gorang Ranges laukinėse kalnu vie
tovėse buvo dingės Sydnev univer
siteto lektorius Sean John Ryan. 
Po aštuoniu dienu gelbėjimo poli
cija rado ji bemirštanti nuo bado ir 
troškulio. Pavojingose kalnuose 
gelbejimo darbai vyko dramatiško
mis aplinkybėmis.
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fl '
'he first steps in the discovery'of 
siralia were: Bartholomew Diaz 
•„titled the Cape or Good Hope 
86); Colombus sailed across the 
itic (1492); Vasco da Gama

...;hed India (1498); Magellan’s 
Sedition circumnavigated the 
Hd <1519-22).
Ships had begun to sail the Indian 
d Pacific Oceans, the waters of 
'ch washed the shores of Auš

ina.
Mvaro de Mendana, a Spanish 
cigator, sailed from Peru in 1567 

id discovered the Solomon Islands.
1595 he discovered the Marquesas 
jnp during an unsuccessful at- 
ipt to rediscover the Solomons.
- died at Santa Cruz.
he navigators De Qiros and 

Wes, sailed from Callao (Peru) in 
v and discovered Espiritu Santo 
the New Hebrides. De Quire’s 

vw mutinied and forced him to 
■"“return. Sailing on, Torres passed 

through .Torres Strait, charting as 
a group of islands what are really 
the hills of Cape York. Unknowing 
he had sighted Australia, a few 
weeks after a Dutch vessel . had 
touched the shores of the Gulf of 
Carpentaria (1606).

Journeying to their possessions 
in the Spice Islands (East Indies), 
Dutch ships sailed with the “Roar
ing Forties” (westerlies) for 3,000 
miles across the Indian Ocean be
fore turning north to Java. Proceed
ing too far east before turning, Dirk 
Hartog touched the Australian coast 
at Shark Bay (1606). After that 
date, Dutch seamen frequently vis
ited ■ the western and northern 
coasts of New Holland (Australia) 
which they found unsuitable for 
settlement.

In 1642, Anthony van Diemen, 
ambitious Dutch governor of Java, 
dispatched Abel Tasman with two 
ships, the “ZEEHĄN” and 
“HEEMSKERK,” to a) find a 
quicker sea route to South Ame
rica; b) search for the Great South 
Land (which existed in popular 
imagination).

Leaving java, Tasman sailed to 
Mauritius for fresh supplies, and 
then south to the troubled waters 
of Lat. 49“. Returning north, he 
sailed before the “Roaring Forties” 
and discovered Van Diemen’s Land 
(Tasmania) and New Zealand. After 
finding the Friendly Islands he re
turned to Batavia, capital of Java 
<1643).

In 1644, he made an unsuccessful 
attempt to sail through Torres'

THE DISCOVERY OF AUSTRALIA
Strait and discover the east coast 
of New Holland.

In 1688, the year of the “Glorious 
Revolution,” William Dampier, an 
English member of a pirate ship,, the 
“Cygnet,” visited the coast of Aus
tralia when the bueaneers careened 
their ship near Mellville Island. They 
had been carrying on piracy on the 
China Seas, but had left them in 
search of some quiet place where 
they could overhaul their vessel.

Growing tired of pirate life, Dam
pier, who was an able man, deserted 
his rough companions and returned 
to England where he published, in 
two volumes, an account of his voy
ages.

This work made him so famous 
that the Admiralty gave him a ship, 
the “Roebuck,” to examine the 
coast of New Holland (1699). His 
report on the country and inhabi
tants of the north—western coast, 
which was all he visited, was so 
unfavourable that English people 
lost interest in New Holland.

The voyage of the “Endeavour.” 
British interest in New Holland was 
revived by Cook's famous voyage 
(1768-70). The aims of this voyage 
were: 1) To convey a party of 
scientists of the Royal Society to 
Tahiti Is. to observe the transit of 
Venus across the face of the sun 
(eclipse). 2) To make a search for 
the “Great South Land” while he 
was in the southern seas.'

The “Endeavour,” a ship of 370 
tons, which the Admiralty had loan
ed to the Royal Society, sailed, with 
Captain Cook (James) in command, 
from England in 1768. Cook was a 
skilful, intrepid, navigator who 
treated his crews with remarkable 
kindness in an age when brutality 
was'common. He had .distinguished 
himself by his soundings of the St. 
Lawrence prior to the battle of 
Quebec.

Rounding Cape Horn,, the “En
deavour” reached Tahiti where the 
transit of Venus was successfully 
observed. Then Cook pursuing the 
second object of his vyoage, sailed 
south till he was blocked by ice
floes. After returning north, he pro
ceeded to New Zealand, which he 
circumnavigated and charted. •

Continuing westward, he discov
ered the eastern coast of Australia 
at Point Hicks,.anchored in Botany

Bay, was almost wrecked on the 
Barrier Reef and took possession-of 
New South Wales (eastern Austra
lia) for Britain at Possession Is
land (1770).

In 1788-1849, 102,000 convicts 
were transported. Not all were bad. 
There were reformers, Irish rebels, 
petty thieves herded with desperate 
criminals.

The detailed exploration of the 
Australian Coast line was done by 
George Bass, a ship’s surgeon, and 
Matthew Flinders, a midshipman, 
who came to Australia on the “Re
lance” with Governor Hunter, 
1795.' Flinders was the foremost, 
bravest, and ablest of our maritime
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explorers. In the “Tom Thumb”— 
8ft. long they explored the George’s 
River. They reached Port Hacking 
on a second trip, 1796. In 1797 Bass, 
alone, discovered coal at Coalcliff. 
In a whaleboat, manned by six 
bluejackets, he mad a remarkable 
voyage to Westerport (1798). Bass 
and Finders, in a sloop—“Norfolk,” 
circumnavigated Tasmania (1798). 
Bass became a trader, and his sub
sequent fate was unknown. In 
1801-3, Flinders in the “Investiga
tor” completed the discovery and 
charting of our southern coastline, 
and circumnavigated Australia. 
Flinders was imprisoned by the 
French at Mauritius, in 1804-10; 
and died in 1814.

AUTOMATO ŠŪVIAI BAIGĖ JO SVAJONES ■ ■
1913 metu pavasari, negalėdamas 

pragyventi savo tėviškėje ir daug 
žadančiais brolio pasakojimais suža
vėtas, išvyko Alytaus apskr. Simno 
valsčiaus, Oehotkos vienkiemio gy
ventojas Žilinskas Stasys i Londoną 
pas ten jau nuo anksčiau gyvenanti 
savo broli. Galvojo kiek padirbėti 
Anglijoje, o vėliau vykti i J.A.V., 
kur, berods, Čikagoje gyveno jo kiti 
du broliai. Prasidejes 1914 metu ka
ras sutrukdė jo planus, ir Žilinskas, 
kaip Rusijos pilietis (tada visi lietu
viai buvo laikomi Rusijos piliečiais), 
Anglijos vyriausybes perduodamas 
Rusijos konsulatui, kuris ji, kaip 
mobilizuotaji, per Archangelską pa
siuntė i Rusija.

Ketveris metus Žilinskas kovėsi 
Rumunijos ir Karpatų kraštuose. 
Vėliau revoliucijos audra nubloškė i 
Maskva. Susipažino su viena ruse 
ir, vedes ja, apsigyveno nuolatos 
Maskvoje. Tėviškėn grįžti nenorėjo, 
nes ten dar gyveno jo broliai: Zig
mas, Nikodemas, Vaclovas ir Anta
nas ir dvi seserys, Veronika ir Iza
bele, o ūkis buvo ne iš didžiųjų, ir 
likusiems pragyvenimas buvo gana 
sunkus.

GPU organu. nuolat sekamas ir 
tardomas, išgyveno Žilinskas ten iki 
1941 m. Turėjo dvi dukteris Galina 
ir Natalija ir sunu Anatolijų. Viena 
duktė jau buvo ištekėjusi už vieno 

Raudonojo Laivyno karininko ir 
prieš kara gyveno Maskvoje.

1941 m. liepos men. Žilinskas 
mobilizuojamas i Raud. Armija ir 
išsiunčiamas į frontą darbams. Tu 
pat metu rugpjūčio men. prie Oriolo 
(ar Oršos) pateko i vokiečiu nelai
sve, iš kur po 14 dienu pavyko jam 
pabėgti. Po ilgo klaidžiojimo (fron
to pereiti nesitikėjo, nes buvo labai 
nusilpęs), jis 1942 metu pavasari 
atėjo i Lietuva ir apsigyveno pas 
'savo seserį tėviškėje Oehotkos vienk. 
Po didesniu pastangų, kaimynams ir 
seniūnui patvirtinus, kad tai tikrai 
tas pats Žilinsku šeimos narys, gavo 
dokumentus ir gyveno tėviškėje, o 
vėliau Alytuje. Politiniu gyvenimu 
nesidomėjo ir sakėsi, noris tik po ka
ro atsigabenti šeima i Lietuva ir 
Lietuvoj numirti. Jo svajones dali
nai išsipildė . . .

1944 m., užėjus bolševikams Žilin
skas Stasys, gerai pažines NKVD 
metodus, skuba i Alytaus karini ko- 
misariata ir prisistato, kaip iš Vo
kietijos nelaisvės pabėgės karys. Del 
senyvo amžiaus (53) jis -i kariuo
mene jau neimamas ir gauna visus 
reikalingus dokumentus ir demobili
zacijos pažymejima. Ramus ir paten
kintas, vėl apsigyvena tėviškėje ir 
lankia atsakymo iš savo šeimos, ku
riai paraše laiška. O buvo nerašęs 
jau nuo 1941 metu vasaros ir nieko 
nežinojo.

1945 m. Simno valsčių užplūsta 
gaujos enkavedistu, tikrindamos, ar 
nėra, kur nors besislapstančiu vyru, 
kurie vengtu kariuomenes. Balandžio 
menesio pabaigoje ateina du enkave
distai i Simno valse. Verebieju—Na- 
vinyku kaimu apylinkes ir užeina 
pas Žilinską Stasi, begyvenanti 
Oehotkos vienkiemyj. Žilinskas vede 
iš tvarto karve girdyti. Vienas en
kavedistu prišokės paklausė jo doku
mentu. Žilinskas atsake juos turis, 
tik jie esą kambaryje. Paleidęs kar
ve, pasuko i kambarį. Vienas enka
vedistu ėjo drauge su juo, o kitas 
atsiliko kiek užpakalyj ir automato 
serija i galva nušovė Žilinską. At
likę ši darba, rusai paskubomis pa
dare krata troboje ir, nieko įtartino 
neradę, išsinešdino. Paklausti šei
mininkes, (Žilinsko sesers Veronikos) 
del šios žmogžudystes, jie atsake, 
esą labai gaila, kad jie apsirikę, bet 
. . . fronte tūkstančiai per viena 
minute žūsta, o- čia del vieno nesą 
ko graudentis.

Taip baigė savo gyvenimą tarybi
nis pilietis ir demobilizuotasis, Mask
vos miesto gyventojas, lietuvis Ži
linskas Stasys. Karo verpetu at
blokštas i savo tėviškė, atskirtas nuo 
šeimos, užmigo amžiams gimtajame 
Oehotkos vienkiemyje, gražioje ir 
saulėtoje Dzūkijoje.

L. K. VYLIUS.

LIETUVOS PASIUNTINIO PAREI
ŠKIMAS URUGVAJUJE.

ELTA.—Ponas J. Gabrys savo paskel
btai Lietuvos direktorijai eme ieškoti 
“ambasadorių” tose valstybėse, ku
rios oficialiai tebepripažista Lietuvos 
valstybe ir jos atstovus. Urugvajuje 
susirado p. Šacikauska, kuris mėgino 
prisistatyti užsieniu reikalu minis
terijoje, prezidentūroje ir pasiskelbė 
spaudoje. Tie jo žygiai privertė 
Lietuvos pasiuntini Urugvajuje apsi
lankyti pas užsieniu reikalu mini- 
steri bei prezidentūroje ir duoti 
reikiamu paaiškinimu. Spaudoje bu
vo paskelbtas tuo reikalu pasiuntinio 
komunikatas, kuriame esmine dalis 
yra tokia:

“Lietuvos pasiuntinybe laiko savo 
pareiga pranešti, kad nėra jokios 
Lietuvos vyriausybes užienyje su 
buveine Prancūzijoje. Gintautas ir 
Tautinas yra tik pramanyti vardai. 
Vadinamoji “Lietuvos direktorija” 
yra tik kūrinys vieno lietuviu tarpe 
plačiai žinomo avantiūristo p. 1 J. 
Gabrio-Paršaičio, kuris gyvena Švei
carijoje, Vevey, ir veikia vardu 
įvairiu fiktyviam organizacijų ir 
vartoja įvairius pseudonimus. Savo 
leidiniuose, kaip Messager Balte ir 
kituose raštuose p. Gabrys Paršaitis 
šmeižia visus lietuviu tautos vadus 
ir lietuviškas įstaigas, siekdamas de
zorganizuoti vieninga 'veikla už Lie
tuvos išlaisvinimą” (El Plata. 1948. 
12.22).

(Nukelta i 4 psl.)
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
SYDNEJUJE.

Vasario šešioliktosios minėjimas 
atidėtas i vasario 18d. Jis buvo 
pradėtas 7 vai. p.p. pamaldomis, 
kurias Dulwich Hill parapijos 
bažnyčioj atlaike kun. Tėvas Vyt. 
Balčiūnas, kartu pasakydamas ir 
giliu minčių dienos svarbai pritai
kyta pamokslą.

Po pamaldų čia pat. parapijos 
salėje, vyko minėjimo aktas, kuri 
trumpa įžangine kalba pradėjo 
A.L.D.C. Valdybos pirmininkas A. 
Bauze. Sugiedojus Tautos Himną ir 
pagerbus tylos minute žuvusius ir 
žūstančius Lietuvos laisves kovoje, 
aviac. mjr. A. Kutka skaitė turinin
ga paskaita, kurios metu gausiais 
ir įdomiais faktais nušvietė Lietuvos 
Nepriklausomybes kelia. Po paskai
tos minėjimo dalyvius nuoširdžiai 
pasveikino vietos klebonas dr. Tuo- 
mey, ypačiai pabrėždamas lietuviš
kos kovos ir laikysenos reikšme.

Po paskaitos buvo atliktas vykęs 
literatūrinis montažas. Vokališkai 
ir aktoriškai ji atliko: K. Bitini- 
ene, gyd. L. Petrauskas, gyd. S. 
Žigas. V. Bitinas. J. Rugelis. H. 
Žvirblis ir J. Bastys. Akomponavo 
Irena Baužaite.

Minėjimo akta baigus, visi daly
viai bendrai padainavo keletą lie
tuvišku dainų. <■

j.k.
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE 

BATHURSTE.
Malonu, kad naujosios Australi

jos gyvenimo sąlygos netrukdo švę
sti mums brangiu dienu. Šių metu 
Nepriklausombybes Diena Bathnrsto 
(N.S.W.) pereinamojoj stovykloj 
buvo suruošta A.L.D. vietos Skyri
aus iniciatyva. Anksti ryta kun. 
Tamulis atlaike pamaldas. 7. vai. 
vakare vietos lietuviai susirinko i 
E. bloko sale. A.L.D. Skyriaus pir
mininkas La pays atidarė minėjimą. 
Pulk. Šliogeris. Draugijos vice
pirmininkas. gausiais faktais nuš
vietė visus Lietuvos nepriklausomy
bes kovu etapus, ragindamas tau
tiečius ir čia. tolimame kontinente, 
būti kovojančiais lietuviais, kol vėl 
musu tėvynėje bus atkurta laisve.

I minėjimą atsilankė ir stovy
klos direktorius Mr. William C. 
Rees. Pulk. Šliogerio kalba pirm. 
La pays sutrauktai papasakojo anglu 
kalba. Po to prabilo direktorius Mr. 
William C. Rees. Maloniais žodžiais 
jis užjautė musu tautos nelaime ir 
guodė mus. pareikšdamas savo pa
sitenkinimą Australijon atvykusiu 
lietuviu budo savybėmis.

Po direktoriaus kalbos seke me
nine minėjimo dalis. Keletą šventei 
pritaikintu eileraščiti jaudinan
čiai padeklamavo mažytes lietu
vaites. Žymusis stovyklos akordeo
nistas B. Kiveris pagrojo eile lie
tuvišku melodijų.

Šio susirinkimo proga Draugijos 
sekretorius M. Lukauskas paragino 
stovyklos * tautiečius aktyviau ir 
realiau paremti A. L. Draugija ir 
jos organa “Musu Pastoge.”

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Šis trumpas, bet nuoširdus minė
jimas atnaujino musu širdyse Tė
vynės ilgėsi ir sužadino ryžtingumą 
visose sąlygose likti Nemuno Že
mes vaikais. J. V.

LIETUVIAI PAS ADELAIDE 
ARKIVYSKUPĄ

Adelaide miesto arkivyskupas 
savo audiencijoje priėmė vadovau

Ats. Redaktorius Antanas Bauze 
Redaktorius Juozas Žukauskas 

Redakcijos ir Administr. Adresas:
5 Hampden Street. 

Hurlstone Park. Sydney, N.S.W.
Tel.-. LL3342.

jančias vietos lietuvius. Aukštas 
dvasiškis skatino lietuvius nepamir
šti savųjų lietuvišku tradicijų, rm.

A.L.D. SKYRIUS BATHURSTE.
BATHURST; N.S.W.—š.m. va

sario men. 3 d. buvo sušauktas nuo
lat stovykloje gyvenančiu lietuviu 
susirinkimas.

Susirinkimą atidarė buvęs vietos 
K-to pirmininkas J. Venslovavičius, 
kviesdamas toliau susirinkimui pir
mininkauti V. Šliogerį.

Susirinkimui buvo pateiktas gau
tas iš A.L.D-jos C. V-bos raštas, 
kuriuo prašoma įsteigti Bathurst e 
A.L.D-jos skyrių.

Po trumpu diskusijų prieita vie
nos nuomones ir nutarta A.L.D-jos 
skyrių steigti.

I Valdyba buvo išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: pirmininkas Juo
zas Lapšys, vicc-pirm. Vaclovas 
Šliogeris, sekretorius Mečys Lukaus
kas, iždininkas Juozas Leskauskas. 
Kandidatais liko J. Venslovavičius 
ir K. želvys.

I. Revizijos komisija išrinkti : Juo
zas Kapočius. Juozas Paulauskas ir 
Jurgis MikševiČius.—M.L.

MALONI ŽINIA.
Iš Canberros oficialiai pranešta 

Bonegillos Emigracinei stovyklai, 
kad iki balandžio men. visi giminai
čiai tu asmenų, kurie pasiuntė i 
Canberra prašymus del Landing 
Permit gavimo, apleis Europa.

Š.m. vasario 19-20 Bonegilloje 
laukiamas naujas D.P. transportas, 
kuris su 1527 asmenimis atvyksta 
laivu “Nea Heilas.”
DAINŲ IR ŠOKIU ANSAMBLIS.

Adelaides lietuviai yra suorgani
zavę dainų ir šokiu ansambli, kuris 
du kartu savaitėje repetuoja. An
sambliui talkininkauja operos solis
tas Rūtenis ir smuik. Matiukas. 
Ansambli taip pat remia vietos arki
vyskupas ir evangeliku kunigas 
Zimbauer. kuris net duoda savo pa
talpas ir pianiną nemokamai repe
ticijoms naudotis, rm.

STEIGIAMA SKAITYKLA.
Adelaides lietuviai steigia biblio

teka—skaitykla. kuriai patalpas 
pažadėjo parūpinti vietos arkivy
skupas. rm.

IŠ ROMOS ATVYKSTA LIETU
VIU KUNIGAS.

Lietuviams palankus Adelaide 
askivyskupas parūpino iš Romos 
lietuviui kunigui įvažiavimo viza 
Australijon, rm.

Užgavėnių pobūvis.
Š.men.26d. Dulwich Hill parapi

jos salėje A.L.D. ruošia tradicini 
užgavėjimo pobūvi. Del trumpo lai
ko negalint paruošti bendro stalo 
svečiai apsirūpina užkandžiais tal
kos bildu—grupėmis ar paskirai pa
gal savo skoni. Orkestro ir sales 
reikalams užsimokama po 5 šil.

1 ši pobūvi mielai kviečiami visi 
Sydney ir jo apylinkėse gyvena 
lietuviai. Taip pat kviečiami ir lau
kiami tolimesniu vietovių tautie
čiai.

Pradžia G vai. vakaro.
DEL PRIEVOLES LAIKO.

Vienas lietuvis. Bathnrsto perei
namos stovykos tarnautojas, be
baigdamas vienu . metu darbo prie
vole. preipesi i Emigracijos De
partamenta Canberroje su prašymu 
ji nuo tolimesnes prievoles atleisti.

Už poros savaičių gautame atsa
kyme paaiškėjo, kad visi be jokios 
išimties, turi atlikti dvieju metu 
darbo prievoles sutarti. (Lm.).

Išeina kas trečiadieni.
Paskiro Nr. kaina 1 šil.

Prenumeratos kaina vienam me
nesiui 4 šil.

Skelbimu kaina vienai teksto 
eilutei ar jo vietai—1 šil.

__
SKAUTAI GELBSTI SAVO S— 

GOS REIKALUS.
Savo įsakymu Nr. 4 pskt. B. Dai

lintis praneša skautams, kad pagal 
jo gautas žinias. Lietuvos Skautu 
Sąjungos Tiekimo Skyrius Det- 
molde ryšium su valiutos pakeitimu, 
emigracija ir kitomis priežastimis 
bankrutavo, palikdamas Sąjungai 
4000 DM skolos. Tiek Pirmijos, tiek 
Brolijos bei Seserijos pinigine pa
dėtis po valiutos pakeitimo yra to
kia. kad jie negali skolos padengti. 
Skautu garbes reikalas reikalauja, 
kad ši skola butu kiek galima sku
biau likviduota, neprileidžiant prie 
to, kad vokiečiu teismas įsikištu i 
ši reikalą, reikalaudamas Sąjungą 
padengti skola ar—likviduotis.

Ryšium su šia susidariusia skaud
žia padėtim, psktn. Dainutis krei
piasi i Australijos lietuvius skautus, 
prašydamas aukomis paremti L. S. 
Sąjungą, aukojant ne mažiau vienos 
dienos uždarbi, šios aukos galimai 
skubiau ir nevėliau kovo men. 15 
d. siunčiamos L.S.S. iždininko Aus
tralijoje vardu: Jaunutis Jurskis, 
c/o Metropolitan Water & Drain
age Board, Potts Hill, via Regent’s 
Park. N.S.W.

SKAUTU REGISTRACIJA.
Savo įsakymu Nr. 3 1. e.p. Liet. 

Skautu S—gos igaliotinis Australi-

IR VERKIA, IR JUOKIASI . .
W00MERA, S.A. Pati vietove 

yra apie 450 myliu i šiaure nuo Ade
laide ir apie 120 myliu nuo Port Au
gusta. Artimiausia geležinkelio 
stotele Pimba—7 mylios. Adelaide— 
Woomera ir atgal kasdien skrenda 
lėktuvas. Tūkstančiai senujn ir 
daug naujųjų australu dirba šitoj 
didžiulėj darbovietėj, kuri yra ka
rines paskirties. Nors gyvenimas 
ir darbas šioj plikoj, dulkinoj ir 
vasaros metu saules kaitinamoj dy
kumoj nesudaro malonumo, bet 
pinigas vilioja i čia darbininkus. 
Keletas lietuviu ir lenku, palike 
miestus, atvažiavo neseniai i čia sa
vanoriais “pinigo kalti.” Dvisavai
tinis darbininko uždarbis čia (be 
viršvalandžiu, bet su dirbamais 
šeštadieniais) nuo 20 iki 28 svaru 
netto. Daugiausiai uždirba staliai, 
mūrininkai, dažytojai, elektro-mon- 
teriai. mašinų mechanikai ir pan. 
Darbas lieka darbu, kartais sunku, 
kartais lengva, bet tempas visuomet 
letas.”J’emperat liros atžvilgiu sausio- 
vasario men. karščiausi. Buna dienu 
iki 40-45’ C. Naktys žymiai vėses
nės. kartais visai vėsios.

10-30 myliu įvairiomis kryptimis 
nuo Woomeros yra keletas ežeru. 
Tik pora iš ju turi gėlu vandeni, 
kifriuo ir yra aprūpinama Woo
mera. Vanduo labai prastas, bet jo 
yra pakankamai. Karštais sekma
dieniais, kai palapinėse temperatūra 
pasidaro aukštesne už lauko tem
peratura (o tuo ypač pasižymi, tam
sios USA palapines), baltiniu plo
vimas po vandens dušu sudaro vie
ninteli malonumą. Ir {liaunasi labai 
lengvai . . .

Bet mėgiamiausi dalykai čia. tur
būt. yra alus ir kinas. Jeigu kuris 
alaus atsisako, tai kino niekada. 
Arba atvirkščiai. Alaus gaunam 
tris kartus i savaite po dvi bonkas. 
Eilutes prie alaus savo ilgumu labai 
nrimena DP eilutes prie maisto. Li
kusiomis trintie savaites dienomis 
mašinos veža po darbo valandų i 
kiną. “Sale’’—tai didžiulis skarda 
aptvertas daržas kariuomenes stovy-

LIETUVOS PASIUNTINIO 
(atkelta iš psl. 3)

Tenka patirti, kad p. Šacikauskas 
Lietuvoje kitados buvo bandės ver
stis advokatūra, neturėdamas tam 
teisiu, ir už tai Kalvarijos Taikos 
Teisėjo buvo nubaustas 3 m. kalėji
mo. Vengdamas bausmes, jis išvyko 
i Argentina. Jen pasivadinės “dak-
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jai pasktn. B. Dainutis paliepia 
visiems skautams registruotis, ry
šium su iš Australu Skautu Vadovy
bes gautu leidimu sudaryti federa- 
lini jungini.

Visi Australijoje esą L.S.S. na
riai neatidėliojant užsiregistruoja, 
pateikdami apie save smulkias as
mens ir skautiškosios veiklos žinias. 
Skautai praneša reikalaujamas ži
nias psktn. Vytautui Neverauskui, 
c/o SM., Naracoorte. S.A.; skau- 
tininkai.-es. S! ir K! Vytis nariai-es 
ir Stud, sk-čiu dr—ves bei visos 
Seserijos nares praneša psktn. B. 
Dainučiui, Dookie Agricultural 
College. Vic.

PADĖKA
L.S.S. Australijoj skautiškai dė

koja rėmėjams, p.p.: Baužei. Binke- 
vičiui, Dainiams, Dauniams. Grud- 
zinskams, E. Jakavičiutei, Kuod
žiui. Giuiotytei. Mieldažiui. J. 
Moekunui. S. Makaravičienei. ML 
Vitkauskaitei, S. šiuškui, Sollo- 
mey. sesems N. Valaitytei ir J. 
Žukelytei, broliui V. Donielai ir 
visiems broliams ir rėmėjams, 
paskolinusiems tikrai vertingu 
eksponatu Pan-Pacific Jamboree 
lietuviu skautu parodėlei, bei kitaip 
paremusiems musu dalyvavima.

L. S. S. Australijoj
Vadovybe.

kloj, prie aerodromo. Darbininku 
Woomeroje dabar labai daug ir tas 
daržas kiekviena karta pilnas pri
virsią publikos. Meiles scena su gra
žia moterimi ekrane buna palydėta 
visumet švilpimu, riksmu, įvairiom 
replikom, o kartais net kepurių ir 
bonku svaidymu. Moteris čia labai 
retas padaras . . . Toks su visais 
įdomumais kino seansas kaštuoja 
6 pensus. O be to. seansu vakarais 
čia galima “užkapot“ skaniu Ade
laide ledu.

Na. tarp visu pramogų reikia 
paminėt ir didelis dažno pamėgimas 
palošt kauliukais “ant stalo” iš 
pinigu. Juk jau ne vienas ir iš nau
jųjų australu skaičiuoja iki 50 sva
ru palikes “ant stalo.” O to stalo 
seimininkai prasilošusius kartais 
pavaišina šalto vandens stikline, 
kuria ivairus gudrininkai truputi 
pagerinę čia pat pardavinėja. Šiaip 
įvairins kasdieninio vartojimo daly
kus perkam valdinej krautuvėlėj. 
Tik prekių pasiūla, tur, but, del 
transporto sunkumu, labai ribota.

Be šiti visu pramogų ir malonumu 
yra ir vargo. Nuolat lekiantis smė
lis. kartais net dideles smėlio au
dros. labai įkyrios muses, kuriu čia 
daugybe ir dienos karštis—vargina 
neįpratusius. Diena pasislėpti nuo 
saules ir atsikvėpti visiškai nėra kur 
—nei darbovietėj, nei namie. Medi
cinos pagalba: keli standartiniai 
vaistai visoms ligoms. Rimčiau 
susirgusieji gabenami i kariuomenes 
stovyklos lauko ligonine, o reikalui 
esant, i Adelaide.

Na, bet juk tos pačios akys ir 
verkia ir juokiasi . . . <ak).

Ponui
Adolfui JANKUI ir

P-lei
Birutei ŠULCAITEI.

Sukurusiems lietuviška šeripa. 
daug laimes linki

E. Daujotas. 
H. Kmitas ir 
bendri pažįstami.

tarų” (ir dabar tuo titulu vadinasi), 
bfivo sudaręs informacijos biurą ir 
išdavinėjo įvairius liudijimus su Vy
ties antspaudu: viliau del nepasise* 
k tįsios loterijos t u n* jo bėgti iš Ar
gentinos. Paskutiniu laiku Urugva* 
juje kaip žurnalistas pradėjo intri
gas prieš Lietuvos atstovybe, matyt, 
vykdydamas savo pono valia.
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