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NAUJAS SOVIETU POSŪKIS
NEW YORKAS. A.A.P.—JAV ir 

Rusija tariasi del Berlyno blokados 
galo. JAV atstovas TINO delegaci
joje pasakė, kad konferencija gali 
atnešti dideli persilaužynia šaltajame 
kare.

Tasso agentūros žiniomis, rusai 
nutrauktu Berlyno blokada, jei va
karu sąjungininkai paskirtu data 
JAV, Anglijos, Prancūzijos ir Soy. 
Rusijos užs. reik, ministeriu susiti
kimui Vokietijos reikalu apsvarsty
mams.

Autoretetingu šaltiniu žiiuomis 
vakariečiai davė suprasti, kad ne
gali būti kalbos del sustabdymo 
Vokietijos valdžios formavimo.

NEW YORKAS. A.A.P.—Prezi
dentas Trumanas spaudos konferen
cijoje pareiškė, jog jis mano, kad 
Sovietu Rusijos vyriausybe del naujo 
savo žygio Berlyno blokados panai
kinimo kryptim veikia su gera valia. 
(Po katastrofos Kinijoje visiškai 
pateisinamas saves raminimasis. 
Red.)

NEW YORKAS. A.A.P.—Iš auto
ritetingu JAV žinių šaltiniu pati
riama, kad JAV ir S.S-gos pasita
riamuose del Berlyno blokados klau
simo išsprendimo bus pakviesta An
glija ir Prancūzija. Dar kita sa
vaite laukiama Keturiu Didžiųjų 
konferencijos. Vašingtone plačiai 
kalbama, kad susitarta blokada 
baigti gegužes 10 d.

SAVA VYRIAUSYBE 
VOKIETIJOJE

LONDONAS. A.A.P.—JAV kari
nis gubernatorius Vokietijoje genero
las Clay pranešė, kad Vakaru pajė
gos pasiekė pilna ir galutini susita
rimą su vokiečiais del busimos kon
stitucijos ‘ y akam Vokietijai. Kon
stitucija busianti paruošta iki gegu
žes 15 d., o viduryje liepos vokiečiai 
turės savo vyriausybė. Vakariniai 
Berlyno sektoriai neįtraukti i Va
karu Vokietija.

JAV GINKLU PAGALBA
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

valdžios organai pranešė, kad pagal 
karines pagalbos plana pirmiausia 
bus siunčiami tie ginklai, kurie galė
tu padėti išvengti Sovietu žygiavimu 
per Europos Žemyna. Šiuo metu 
Atlanto pakto sąjungininku labiau
siai reikalaujami: Amerikos ginklai, 
transporto ir kariniu įrengimu maši
nų dalys ir žaliava vietinei ginklu 
pramonei remti. Numatoma panau
doti'vokiečiu plieno pramone' pagal
biniu ginklu gamybai.

GENEROLAI PERSPĖJA DEL 
VOKIETIJOS

NEW YORKAS. A.A.P. — JAV 
karinis Vokietijos gubernatorius gen. 
Clay, kuris po kelin savaičių jau 
apleis ligi šiol užimama postą, savo 
laiške Respublikonu atstovui Javits 
pareiškia esąs priešingas Vokietijos 
atginklavimui ir primena, kad Vo
kietijoj šiuo metu atgyja nacionali
stine dvasia. JAV generolas Taylor, 
Karo Nusikaltėliu Tarybos pirminin
kas. perspėja Vakarus del militarines 
Vokietijos atstatymo, kiap Vakaru 
sąjungininko prieš Sovietu Rusija. 
Gen. Taylor tvirtina, kad militarine 
Vokietija Vakarams bus neišvengia
mas priešas, bet ne sąjungininkas.

SUĖMĖ VOKIEČIUS SU 
URANIJOM

FRANKFURTAS. A.A.P.—Ame
rikiečiu Armijos agentai suėmė 9 vo
kiečius, pas kuriuos rastas 4Į svaru 
radijoaktyvaus uranijaus. šia ato- 

, miniu bombų gamybos medžiaga 
minimi vokiečiai norėjo parduoti už 
£750000.

AUgTjjALIJOS LIETUVIU DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

INDIJA-NEPRIKLAUSOMA 
RESPUBLIKA

pasibaigė britu imperijos ministeriu pirmininku
KONFERENCIJA

LONDONAS. A.A.P.—Indija pa
lieka Britu Imperijos nariu, tačiau 
kaip nepriklausoma respublika. Taip 
nutarta Britu Imperijos ministeriu 
pirmininku nepaprastoje konferenci
joje Londone, kuri pasibaigė baland
žio 27 d. Toliau Indija pripažins 
karalių, kaip simboli laisvos sąjungos 
Britu Imperijos tautu. Tačiau, pri
pažindama karalių kaip simboli, 
Indija toliau nebebus Karūnos pa
valdiniu. Britu karalius nebetenka 
jokios konstitucines funkcijos Indi
jos viduje. Jis nebebus Indijos ka
ralium ir Indija toliau nebesivadins 
Britu Imperijos dominija.

Išskyrus Indija, Britu Imperijos 
karalius lieka toliau karalium kiek
vienos paskiros Imperijos tautos- 
valstybes, kurios visos tarpusavyje

Motinos Dienai
Niekumet lietuvis taip jau

triai ir giliai nejautė žodžio 
motina brangumo bei prasmin
gumo, kaip šiandie, jo gyvenimo 
kančių raizgyneje — tremtyje. 
Jei anuomet jaukioje užuovėjo
je po Nepriklausoma Trispalve, 
priskynęs iš savųjų lauku mar
gaspalviu geliu, tiese jas besi
šypsančiai laimingai motinai, 
ar. susikaupęs dėjo jas ant rūpe
stingai prižiūrimo kapo, tai 
šiandie retas tegali • atlikti ta 
kilnia pareiga. Tremties lietu
vis, atskirtas šiandie ne tik nuo 
savo Tėvynės, bet ir nuo savo 
brangiosios motinos. Tik vienas 
kitas tremties dalia pasviečiuose 
neša kartu su savo motina, tik 
vienas kitas tejaučia šalia saves 
vargingame tremties kelyje mo
tiniškos širdies artuma.

Lietuvos sūnūs ir dukros, li
kimo nutremti už juru-vande
nynu, grista šiandie ilgesio 
mintimis i kančios sukaustyta 
Tėvynė, kur maldai palinkusios 
žilagalves galvos prašo Auk- 
ščiausiaji palaimos nežinion išė
jusiam savo kraujo vaikui. O 
kiek vėl tremties sunu įr dukru, 
aitru skausmą tramdo, žinodami 
ar nujausdami, kad ištikima 
Lietuvos žemei motina Sibiro 
veju staugime besuranda savo 
senatvei paguoda.

ŠANCHAJUS APSUPTAS
KINIJA IŠDAVIMO IR NETVARKOS CHAOSE

HONG KONGAS. A.A.P.—Šang- 
bajaus garnizono viršininkai parei
kalavo iš miesto prekybininku ir ban
kininku apie 500.000 grynu auksu, 
žadėdami už tai perduoti komuni
stams Šanghaju be kraujo praliejimo 
ir turtu naikinimo.

Balandžio 27 d. i nacionaline Kini
ja prabilo pirma karta po ilgo tylė
jimo generalisimus č'angkaišekas, 
ragindamas kinus gintis ir prana
šaudamas komunistu Kinijoje suklu
pimą.

ŠANGHAJUS. A.A.P.—šeštadie
nio ryta kinu komunistai uždare 
apsupimo žiedą aplink Šanghaju, 
atskirdami ji nuo Pietų Kinijos. 

bendroje Britu Imperijos šeimoje 
yra lygiateises. Šioje konferencijoje 
nepadaryta jokiu tolimesniu pakei
timu del karaliaus titulo ar kurio 
kito Imperijos konstitucijos klausimo.

LONDONAS. A.A.P.—Britu Im
perijos ministeriu pirmininku konfe
rencijos nutarimas Indijos reikalu 
Britu ir pasaulio spaudoje kelia di
delio susidomėjimo. Kai kurie Britu 
laikraščiai teigia, kad.naujoji Indijos 
formule susilpnino Karūna, kaip 
bendro suverenumo pagrindą. Britu 
laikraščiai aštriai kritikuoja kon
ferencijos išleita komunikatą, kuri 
laiko neaišku ir net nelogišku. Tokia 
nuomone ypačiai pabrėžė ir Austra
lijos Federalines Vyriausybes opozi
cijos vadai.

Tūkstančiai Lietuvos motinu 
išleido savo vaikus i tremties 
nežinia, pasilikdamos sau tik 
skurdžia vilti dar karta juos 
pamatyti. Daugis ju šiandie 
vien ta viltimi, vien tuo tikė
jimu tebegyvena, bet nemaža 
yra ir tokiu motinu, kurios, ver
gijos naštos pakirstos, užmigo 
amžinuoju miegu vaiku grižimo 
nesulaukusios, vien tik ju varda 
ant • stingstančiu lupu pasilai- 
kydamos.

Didi yra Lietuvos motinu 
tragedija. Jos nei plunksna 
neaprašys, nei daina neapdai
nuos, nei giliausi muzikos gar
sai neišgaus, nei tobuliausios 
spalvos nepavaizduos. Tik mo
tinai ištikima sunaus ar dukros 
širdis ilgesio virpėjimu skausmo 
valandoj nusakys.

Augino mus motinos savo 
artimo ir savo žemes paguodai. 
Tai ju paliktas mums testamen
tas, tai ju musu širdyse išsine
štas neįkainuojamas ju valios 
pareiškimo turtas.

Saugokime ta testamenta nuo 
laiko dulkiu, saugokime ji nuo 
svetimos aplinkumos darganu. 
Aušrai savame krašte vėl pra
švitus, griže, kad galėtume kuo 
užverktas motinu akis pradžiu
ginti ar šventam ju kapui be 
sąžines graužimo nusilenkti.

J. Ko n teikis.

Pasiekta Sanghajus-Hangchovv ge
ležinkelio linija. 7 nacionalistu ar
mijos apsuptos tarp Nanking ir 
Hangchow miestu. 40.000 paimta 
nelaisvėn. Trečias savo didumu 
pasaulyje miestas laukia komunis
tu užėmimo, apimtas panikos ir iš
davimo. Nacionalistu vadai ir ju 
šeimos siūlo pasakiškus pinigus už 
išgabenimą lėktuvais, palikdami an
glu ir amerikiečiu šeimas aerodro
muose. Miesto likimas priklauso 
nuo igulos komendanto generalo 
Tang En-po, kuris ivede cenzūra ir 
mirties bausme užsienio korespon
dentams, jei pranešinės tikra pa
dėti. Prieš di savaites jis siūle 
miestą perduoti komunistams už 10 
mil. doleriu, bet šie nesutiko.

SYDNEY, 1949m. gegužes 4d.

KINIJA KOMUNISTAMS — 
STRATEGINE BALA

NEW YORKAS. A.A.P.—“The 
New York Times” diplomatinis 
korespondentas samprotauja, kad 
JAV vyriausybe laiko Nacionalines 
Kinijos vyriausybes sugniuždymą 
visišku ir nebeišgelbstinu. Kores
pondentas bando išaiškinti, kodėl 
JAV vyriausybe nieko nedaro ir nie
ko nepaaiškina del komunizmo per
gales Kinijoje. Jis mano, kad čia 
esama nuomones, ir ta nuomone 
aštriai pasmerkianti Nacionaline Ki
nija, tačiau JAV vyriausybe jos 
neskelbia vien todėl, kad nenori šiuo 
sunkiu Kinijos krizes metu stumti 
Nacionaline vyriausybe i dar dides
nius sunkumus. Korespondentas tei
gia, jog JAV mano, kad komudistu 
triumfas Kinijoje yra beveik taip pat 
efektingas, kaip ir JAV politikos 
pasisekimas Vakaru Europoje. JAV 
Valstybes Departamentas laiko Kini
jos įvykius giliu ir istorines reikšmes 
pralaimėjimu, tačiau tasai pralaimė
jimas pirmiausiai yra ne JAV, bet 
Nacionalines Kinijos, kuri prarado 
savo tautos pasitikėjimą ir išvystė 
toki valdymo bei militarines veiklos 
nepajeguma, kokio niekur nerandama 
modernioje istorijoje. Del korup
cijos Nac. Kinijos valdžios viršūnėse, 
del vadu neišmanymo ir nepaisymo 
JAV kariniu patarimu, 90% ginklu, 
kuriuos JAV davė Nac. Kinijai, pa
teko i komunistu rankas. Tačiau 
JAV vyriausybe nelaikanti Šios pa
dėties beviltiška,' nes ji mananti, kad 
komunistams Kinija bus ne strate
giniu tramplynu, bet strategne bala.

BRITAI BANDO NAUJA 
GINKLĄ.

LONDONAS. — Kaip praneša 
T.S.H. korespondentas, Britu karo 
laivynas šia savaite išbandys gam
ina spinduliu veikimą aut Arethusa 
laivo. Atrodo, kad atomo specialis
tai išrado atomini ginklą, kuris 
gali šauti gamma spindulius i pasi
rinkta objektą. Tai yra ardantieji 
spinduliai, kurie asiranda po ato
mines bombos sprogimo. Šiuo ban
dymu norima įsitikinti, kaip negina
mas karo laivas gali priešintis gam
ma spinduliavimui.

ATSISTATYDINO JAV KARO 
MINISTERIAI

VAŠINGTONAS. A.A.P.—John 
L. Sullivan, JAV karo laivyno minis- 
teris, atsistatydino. Prezidentas Tru- 
mauas naujo ministerio dar nepa
skyrė. Pereita savaite, kaip jau pra
nešta anksčiau, atsistatydino JAV 
karo ministeris Kemieth Royall.

SUKILIMAS AFRIKOJE
LONDONAS. A.A.P.—Ugandoje, 

Centrines Afrikos Britu protekto
rate, kariuomenes daliniai remia
mi šarvuočiu numalšino 4 dienas 
trukusi sukilimą. Sukilimas prasi
dėjo Kampalos mieste, kur suimta 
apie 200 asmenų. Manoma, kad čia
buviu daromi užpuolimai, padeginė
jimai ir akmenim mėtymai yra ko
munistu agitacijos pasekmes.

ŽUDYNES FILIPINUOSE
MANILA. A.A.P. Renteris.— 

Komunistu sukileliu-teroristu gauja 
88 myliu nuo Manilos užpuolė ir nu
žudė 12 žmonių, kuriu tarpe miru
sio pirmojo Filipinų prezidento 
žmona, dukterį ir žentą. Ta pačia 
diena ivyko dar vienas užpuolimas 
Neuva Ecija provincijoj, kur komu
nistai nužudė viena majora, du po
licininku ir viena civili asmenį.
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Psi. 2 MUSU PASTOGE, 1949m. gegužes 4d.

RADARO PALAIMA
Paskutinio Karo metu dažnai gir

dėdavome apie radaro išradimą ir jo 
kaipo sėkmingo ginklo panaudosima. 
Radar — šios penkios raides reiškia: 
“Radijo atradimas, pažinimas ir 
tyrinėjimas. ’ ’ Radaras reprezen
tuoja vertingiausia slapta ginklą, 
kuri išrado ir pagerino D. Brita
nija; tas ginklas daugumoje ir pa
dėjo laimėti kara.

Tai buvo radaras, kurio pagalba 
buvo nušluoti trys Italijos kreiseriai 
ir du naikintojai visai be jokio pavo
jaus Britu laivynui. Tai buvo 
radaras, kuris paliko uostuose uždary
ta Italijos laivyną laike visu Vidur
žemio juros kovu. Tai buvo radaras, 
kuris nusprendė “Bismark” likimą, 
sunaikino “Scharnhorst” ir tuo 
pačiu privedė vokiečiu karo laivy
no pasididžiavimą ligi nulio. Rada
ras nusprendė likimą ir povandeni
niu laivu. Radaras uždare kelia di
delio masto puolimams ant D. Bri
tanijos. Jo pagalba buvo bombar
duojami vokiečiu ir japonu miestai 
iš po sunkiu debesų arba užmaskuo
jamu durnu juostos. Jis gražindavo 
sąjungininku lėktuvus atgal i ju 
aerodromus pačiame blogiausiame 
ore. Jis sunaikindavo skrendančias 
bombas ligi 90%. Radaras apsau
godavo karo laivus, kurie būdavo 
priversti pasilikti juroje sunkiausiu 
audru metu. Jis igalino atlikti ko
vas, kurios dar prieš keletą metu 
butu laikomos neįmanomoj/ — fanta
stiškos.
* Pagrindinis radaro principas yra 
labai paprastas. Tai yra radio pa
gamintas aidas. Technikoje jis yra 
pagristas panaudojant trumpus, 
greitai grižtančius radio energijos 
pulsavimus, atsimušančius nuo 
apčiuopiamu objektu—daiktu. Priim
tuvo aparate tie pulsai apšviečia 
permatoma ekrana.

Ka, paprastai, mato ant to ekrano 
navigatorius ar pilotas! Jei erdveje 
arba juroje nieko apčiuopiamo nėra 
ir jokie žybčiojimai neatsimuša. 
operatorius mato tiesia, aiškia linija. 
Bet, jeigu yra lėktuvas arba laivas 
pakeliui, elektronai iš priimamosios 
erdves daro ta linija kreiva — zig

Vieškeliu važiuodamas nepriva- 
žiuosi' turi pasukti i šunkeli ir gera 
gala dardėti su ratais, kad net dan-' 
tys barškės gruodyj arba purvu akys 
užsitaškys ba'audyj, kol iš po kepu
rėtu klevu išlys Vembros trobele. 
Trobele kaip trobele, daug tokiu yra : 
dešinys galas susmegęs i žeme, vos 
langai beišsitenka, kairysis rodo dar 
šiek tiek’ stiprybes. Stogas žaliuoja 
apaugės kerpėmis. Už keliosdešimt 
Žingsniu pro dešini trobeles, gala teka 
didele upe, viduryj sukdama verpe
tą, kur ne viena Vembriuka jau norė
jo įtraukti. Statoki upes krantai 
gražiai apaugę karklais bei gluo
sniais, kuriu šakos pavasari susipynė, 
lyg geltonos mergų kasos, merkiasi i 
melsva vandeni . Gegužei pradėjus 
kukuoti prisiveisia pilni karklynai 
lakštingalų, kurios tyliais vasaros 
vakarais veda i “grieka” jaunuo
sius . . .

Trobele jau-sena — tėvu tėvo sta
tyta, kelias kartas išauginusi ir i 
žmones išleidusi. Ir dabar keturias 
burnas tėvas su močia maitina . . .

Vembra dar nesenas, kaip pats 
sakosi, ale tik visokis negalavimai 
baisiai vargina: ir strėnas suka prieš 
lietu, ir rankos gelia ir bjauriausia 
liga— vėžys ėda skrandi. “Jau, tur
būt, greit nusikapanosi, tevali, kad 
taip nieko nebeigali, ” — sako kartais 
Vembriene, pritrukusi kantrybes, 
betupinedama po laukus ir apie vyra. 
Visos bėdos suvirsta ant vienos gal
vos, nes visus tris sūnūs Vembriene 
užsimanė išleisti i mokslus . . . Nak
timis nenjiega, rūpinasi, iš kur cenfa 
paimti, ir sapnuoja net: Štai vienas 
kunigu, antras mokytoju, o trečias — 
daktaru beesąs. Ūkininko ne vieno 
nenorėjo, “gana jau mudu su tėvu 
po purvą braidem visa amželi, kad 
dar ūke kaip reikiant butu, o trobel
ninkas lygus ubagui, iš vargo išbristi 
negali,” — galvoja pati sau. Duk
terį pradine mokykla išleidusi nu
tarė, kad jau gana merginai, tegul 
buna broliams už seimininke. O 
jeigu geras ūkininkaitis atsirastu, — 

zago formos. Mygtukai kontrolinia
me lauke priveda kreive i ekrano 
centra ir laiko ten tol, kol taikinys 
prisiartina. Tuo budu priešlėktuvi
ne gali nukreipti savo vamzdžius i 
taikini.

Kas buvo pasiekta radaro pagalba 
ore, juroje ir kontinente! Prade
dant iš eiles, pirmoji stadija buvo 
taip vadinamas IFF, kas reiškia: 
“Atpažinimas, draugas,ar priešas.’’ 
Jo pagalba sąjungininku lėktuvai 
automatiškai gražindavo radaro ste
bėtojams atpažinimo ženklą. Tas 
igalino atpažinti besiartinanti už
puoliką ir tuo pačiu laiku “nuvalyti 
kelia” ateinančioms i pagalba drau
giškoms oro pajėgoms.

Sekanti stadija buvo GCI — Že
mėj kontroliuojamas pagavimas nak
tiniu kovotoju. Tai buvo meniškas 
triukas, atliekamas naktiniu kovoto
ju, kurie sutriuškindavo naktinius 
bombarduotojus.

GEE — tai buvo navigacine siste
ma, kuri igalino sąjungininku bom
bonešius žinoti, kur jie randasi kiek
vienu metu; pakeliui i Vokietija, ar 
grižta iš jos. Tai buvo meniškas 
triukas taip pat, kuris igalino atlikti 
tūkstančius oro puolimu.

Toliau seke OBOE. Tai nebuvo 
muzikos instrumentas, bet sistema 
tolimos kontroles, reikalaujančios 
dvieju stočių žemeje. OBOE veiki
mo apimtis sieke 250 myliu diametrą.

Tuo budu, taip vadinami “Bof
fins” (mokslininkai, kurie dirba ne
prieinamose kitiems patalpose, norė
dami išrasti ka nors fantastiško, 
mistinio; šiaip “Boffins” dar rei
škia mistini paukšti) pradėjo veikti 
ir išvystyti H2S, kuris dar kitaip 
vadinamas “Magiškoji Akis.” Jos 
pagalba Britu ir amerikonu bombo
nešiai galėjo matyti bombarduojama 
tikslą ir bombarduoti vokiečiu ir 
matomumo. Iš esmes, tai yra stikli
nis ekranas, kuris atmuša miestus, 
japonu miestus, nepaisant blogo 
kaip šviesia deme ir upes juodomis 
linijomis. H2S — Magiškoji Akis — 
neturi jokiu veikimo apribojimu. 
Jis susideda iš siųstuvo ir priimtuvo. 

Trobele prie upes
tegul imasi sau i pačias. Mergina, 
nors'dar ir labai jauna, ale apsukri 
kaip vijurkas; “ir prie tanciaus ir 
prie rožančiaus.” — džiaugdavosi 
tėvai. Akys šelmišku Ugnelių pilnos, 
mėlynos kaip tipelio vanduo, storos 
geltonos pynes, kaip rutu vainikas, 
svėrė galva, o liemens liaunumas — 
tartum nendre . . .

Vyresnysis sūnus Jeronimas iš pat 
mažens motinai jau rodėsi Dievui 
skirtas: smulkus veidelis, baltas, tar
tum piene išpraustas, akys visad i 
dangų pakeltos. Knyga kad paims 
skaityti — visus pravirkdo — balse
lis graudus, tik pamokslams sakyti, 
ranku dailumas — tik mišiolams 
sklaidyti . . . Pati jauniausia, kurs 
dar paskutini skyrių pradines moky
klos tebelanke, abu tėvai nutarė išlei
sti i daktarus. “Gal ir mano ligas 
dar išgydys,” — guosdavos Vembra. 
“Eik jau, tėvai, kol kopūstai paaugs, 
mesa ir sukirmys,” — atsakydavo 
pati, irgi diena iš dienos eidama 
senyn ir žildama nuo rūpesčiu.

Daug bedu, daug darbu laukia: 
kelia reikia šiek tiek pataisyti, išmu
štas duobėmis; trobele paremti, nau
jai asla išgrįsti ir daugybe kitokiu 
dalyku. Bet negali visko apspeti, ir 
pinigo trūksta, o tėvo sveikata eina 
prie galo.

Viena ryta, saulei tekant, užgeso 
senis Vembra. Liko motina su sūnu
mis ir dukteria. Vasara, kada visus 
vaikus prie saves turėjo, pasišovė 
išpilti kelia ir trobas išgrįsti, nes gė
dinosi jau pati: sūnūs išgali leisti i 
mokslą, o aplink namus neapsižiuri, 
meška galva gali nutrukti . . .

Rudenėjant, sesuo vėl veža brolius 
i mokslą, o motina pasilikusi verpia 
linus ir audžia drobes, nujaučia ši 
rudeni piršlius i namus. Ir tikrai: 
pasibaigus visiems darbams, pradeda 
dažniau lankytis apylinkių jaunikiai 
pas Marele, ši pamačiusi parausta, 
kaip aguona, ir sprunka i kamara, 
kol motina net piktuoju vėl ivaro i.

Elze Rataiskiene.

vidų . . .'Važiuoja ir eina piršliai 
visokiausi, nes Marele patinku vi
siems, bet ne vienam meiliai neišdrį
sta pažvelgti i akis, tad pasilieka vie. 
nos dvi žiemavoti.

Nukrenta lapai, užšąlą upe. gruo
das pridengia laukus ir kelius. Ma
rele su motina triūsias po vidų, ver
pia; bilda stakles ir sklinda liūdni 
dainos garsai.

Trobele stovi užpustyta sniego, 
nuogos medžiu šakos ir tvoros braška 
nuo speigo, Vembriene laukia parva
žiuojančiu Kalėdoms sunn.

Kalėdų antra diena trobeles vidus 
skamba nuo juoku ir šposu. Pas 
Marele vėl piršliai. Broliai juokauja 
ir erzina seseri. O mergina išraudusi 
šaudo blizgančiomis akimis i piršlius. 
Ši karta nebesislepia, nebeliudi, tik 
širdele, kaip višta kudakindama, 
spurda iš laimes, kai Jurgis meilio
mis akimis pasižiūri. Motina vaišina 
svetelius: pyrago balto ir minkšto 
kaip sniego vėpūtiniu priverstos 
lėkštės, uzbonai garuoja nuo stipraus 
alaus.

Susikalbėjo, susirokavo ir vėl kle
gėdami išdundėjo piršliai.

Motina didis džiaugsmas ima — 
Jurgis Bagočius, turtingiausias apy
linkes ūkininkaitis, abu tėvai išmirė, 
vienturtis, visa ūke su puikiais trobe
siais ir vešliu sodu atiteko jam — jos 
žentas. Žada padėti ir sūnums ir 
ja pačia pasiimti, “visi sutilpsim ir 
duonos užteksim,” ranka bučiuoda
mas ir prašydamas palaiminimo iš
sitarė. “O kam trobele paliks!” 
Suspaudžia motinai ' širdi ašaros. 
“Juk tiek metu ten pragyventa, tiek 
išvargta, ir prakaito išlieta ir darbo 
padėta. Nors ne kokia: ir sena, ir 
sukrypusi ir kerpiu stogu, bet sava, 
priprasta, pamilta. Ten pragyveno 
savo amželi a-a. Vembra. bučiau ir aš 
ten užbaigusi savo dieneles, kad ne 
tie vaikai ... O juk ir plušėjau 
kiauras dienas, kad aniems skursti 
ir ubagais Šimu lodyti nereikėtų ...”

Pulsavimai siunčiami i žemes pavir
šiu, o signalai, kūne atsimuša i že
me, pasirodo ant ekrano katodu 
spinduliu vamzdyje. Mat jura ar 
kiti vandenys neduoda grįžtamųjų 
garsu, žeme duoda truputi dauginti, 
o keleriopa siena ir stogas, atmušas 
miesto ar apstatyto rajono paviršiu, 
duoda didesnius atgarsius. Tada 
ekranas rodo operatoriui taip vadi
nama “Box Basher” — t.y. žemes 
paveiksią arba žemėlapi apačioje 
šviesos ir šešėliu bangavimais. Tai 
buvo aukščiausias radaro triumfas. 
Užmaskavimas, dirbtini dūmai ir de
besys nustojo egžistave, kaip apsan- 
gotojai vokiečiu'miestu, nes radaras 
galėjo matyti ir pro juos.

O kas girdėti apie radaro pritaiki
nimą taikos metui!

Sir Henry Tizzard, buvęs, auk
ščiausias komieto narys karo laiku 
mokslinėse srityse, skelbia, kad ra
daras . atidarys nauja era civilinėje 
aviacijoje; be kita ko, jis Įgalins 
laivus įplaukti ir išplaukti iš uosto 
be jokio pavojaus susidurti.

Ateityje visi oro pajėgu ir ilgu 
distancijų laivai bus aprūpinti ra
daru. Pilotas ore, navigatorius ju
roje, gales matyti ant peršviečiamo 
ekrano žemėlapi to krašto, kuris bus 
prieš ji, vis vien, ar jis keliautu virš 
debesų ar miglotame ore.

Radaras teikia vilčių ir akliesiems. 
Su radaro pagalba baigsis “baltos 
lazdos” ar “šuns-kelrodžio” laikai 
ir atsidarys nauja era, kada aklasis 
ne tik žinos, kai jis praeis pro šąli 
pastato, bet. žinos, kiek aukštu turi 
tas pastatas, ar jis yra juodas ar, 
baltas. O tas instrumentas, kuris 
tai atliks, bus ne kiek nedidesnis, 
kaip moters rankinukas.

Radaro mokias ir gautinis išty
rimas bei pritaikinimas yra susietas 
su daugeliu klinčių. Britu moksli
ninkai dirba, norėdami svarbiausiai 
padėti akliesiems. Bet šis darbas 
yra pačioje pradžioje ir negalima 
tikėtis staigiu pagerinimu akliesiems. 
Nežinomas labdarys dovanojo pakan
kamai pinigu, kad tas darbas butu 
tęsiamas a metus.

Radaras gales būti didele palaima 
taikoje akliesiems, o tnip pat ir ga
lintiems matyti. ADA.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

PASAULIO OLIMPIJADA BUS 
MELBOURNE

LONDONAS. A.A.P.—Tarptauti
nis Olimpinis Komitetas savo posė
dyje Romoje nusprendė 21 balsu 
prieš 20 balsu parinkti 1956 metu 
Pasaulio Olimpijadai Melbourna. 20 
balsu pareiškė norą, kad Olimpijada 
įvyktu Buenos Aires. Tiek Australi
jos valdžios, tiek gyventoju sluogs- 
niuose suteikta Australijai garbe rei
škiama didelio pasitenkinimo.

AUSTRALIJA IŠNAUDOJA 
LAIKO MOMENTA

LONDONAS. — Kaip T.S.M.H. 
korespondentas praneša, Australijos 
ministeris pirmininkas, prieš apleis
damas po Imperijos konferencijos 
Londoną, kalbėdamas emigracijos 
Australijon klausimu, be kita ko 
pareiškė: “Ši padėtis, kuri dabar 
įgalina mus gauti didelius kiekius 
išvietintu asmenų, gali daugiau ne
bepasikartoti. Jei mes galime gauti 
žmonių, tai dabar yra patsai laikas 
juos priimti.”

NAURU SALA PANIKOJE.
BRISBANE.—Ramiojo vandeny

no Nauru saloje rasta peiliu nužu
dyti britu fosfato komisijos inžinie
rius ir jo žmona. Ginkluotas žudi
kas pasitraukė i miškus. Baltieji, 
bijodami naujo užpuolimo, išgy
vena didele panika. Saloje gyvena 
tik apie 100 europiečiu, 1700 čia
buviu ir 880 kiniečiu, žmogžudystes 
išaiškinimui i sala atvyko iš Bris
bane trys kriminalines' policijos 
agentai.

ČIABUVIS RADO AUKSO 
BALSAS PRIEŠ DP

KALGOORLIE.—Prie Dunnsville, 
nebenaudojamu aukso kasyklų plote 
maišyto kraujo čiabuvis N. Forest 
surado turtingus aukso klodus. 
Nuostabu, tai, kad čiabuvis rado, 
aukso viduryj buvusiu kasyklų, 
kur tūkstančiai žmonių nekarta 
praėjo, jo nepastebėdami.

Jau anksčiau nedrauginga laiky
sena išv. asmenų atžvilgiu pasižymė
jęs, Parlamento narys J. T. Lang 
pareiškė nepasitenkinimą, kad ma
žiausiai 500 N.S.W. darbininku 
stato DP bendrabučius, užuot state 
namus australams.
SUTRYPĖ KOMUNISTU VĖLIAVA

BRISBANE.—Emcralde trys karo 
.veteranai ir vienas viešbučio savinin
kas nuplėšė Ansac dienos proga iš
kelta Sovietu vėliava, sutrypė ja ir 
imete i atmatų deže. Burmistro pa
liepimu policija privertė juos ja vėl 
ištraukti. Vėliava buvo išplauta ir 
vėl iškelta tarp buv. karo sąjungi
ninku vėliavų '“pagerbimui žuvusiu 
rusu kareiviu, bet ne komunistu.”

THORNTONO ŠNEKOS 
MASKVOJE

LONDONAS. A.A.P. — Komuni
stas Thornton, einas gen. sekretoriaus 
pareigas Australijos Geležies Pra
mones Darbininku Federacijoje, 
nuvykęs i 10-taji Sov. S-gos Prof. 
S-gu kongresą pasakė, kad kai kurios 
Australijos valstijos, norėdamos iš
vengti streiku, griebiasi policinio 
režimo. Išvažiuodamas Maskvon 
Thorton pasakė, kad jis vykstąs kaip 
stebėtojas, nes Australijos Prof. S-gu 
Vyr. Komitetas nusprendė nesiusti 
jokio atstovo. Gi Maskvoje pasisakė 
esąs išrinktas Australijos Prof. S-gu 
kongreso, tuo paversdamas Vyr. 
Komiteto sprendimą negaliojančiu.

MASKVA. A.A.P.—Kaip praneša 
“Pravda,” Prof. Sąjungų Kongrese 
Maskvoje E. Thorntonas savo kalboje 
be kita ko pareiškė: “Aš jus pati
krinu, kad jus galite pilnai pasitikėti 
Australijos darbo klase.” “Ilgiau
sius metus tegyvuoja Sovietu tauta 
ir didisai jos vadas, didžiausia gyve
namu laiku asmenybe, draugas Sta
linas.”

DEPORTUOS CHARLI 
CHAPLINA.’

VAŠINGTONAS. — Kaip Asso
ciated Press praneša. Kongresui 
priėmus senatoriaus Pat MeCarran 
pasiūlyta biliu, filmu artistas Chap
linas gali būti iš JAV deportuotas. 
Chaplinas nuo senai yra laikomas 
rėmėju komunistiniu organizacijų.

Numatomas priimti bilius ypačiai 
uzinteresuoja vakarine JAV dali, 
kuri yra perpildyta komunistu agen
tais.
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AUSTRALIA’S
The people who have been con

tinually pushed back into the more 
isolated parts of Australia are the real 
and "dinkum Aussies.” They are the 
aboriginals. The real Australian is 
the black who, before the coming of 
“foreigners,’’ peacefully roamed 
through the bushland which he came 
to class as he own—his private pro
perty. When die “foreigners" came 
the peace and quiet of the Australian 
bushland was interrupted. It was 
quite natural that the blacks resented 
the newcomers who came and took 
the black’s bushland without any re
gard whatsoever of the aboriginal 
landowner.

From that time commenced the dis
possession and depopulation of the 
aborigines. The aboriginal popula
tion of about 350,000 in 1788 has 
dwindled to little more than 50,000 
at the present time. It seems a great 
shame that the real "Aussie” popu
lation has diminished to such an ex
tent. The British Government had 
sent out instructions with Arthur 
Phillip that every Britisher should be 
tolerant in his dealing with the 
natives and anyone interferring with 
the natives should be punished. These 
instructions were not fully carried 
out. When the Government took his 
land from him the aborigine became 
resentful. His tribunal customs con
cerning hunting of animals and 
gathering native foods he discovered 
were classed as trespassing and hunt
ing the white man’s animals and 
gathering some of his crops was re
garded as stealing, and all these 
actions he discovered by experience 
were usually followed by an attack of 
armed colonists on the aborigine and 
his tribe. The use of force on the 
aborigines was derived from the idea 
the white settlers had—"to teach the 
natives a lesson.” These "lessons” 
were usually very harsh and meant 
death to sometimes twenty aborigines.

The white settlers did not know
how to treat the aborigines. The 
majorivty claimed that the aborigines 
were unciilised and should Ik* used 
as an avenue of slave labour and 
should always be treated with an air 
of superiority. This was definitely 
the wrong attitude to take, for the 
aborigines were and always will be a 
£ėaceful community and wished no 

arm to anyone. They are totally un
like the cannibals of Africa, the Red 
Indians of early America, or the.

The following address was delivered 
to the Empire Parliamentary Conference 
recently in London by the Hon. J. S. 
Roacvear, Speaker of the House of Repre
sentatives, one of the Australian dele
gate*.

The greatest problem facing .Aus
tralia today is the development of the 
known potentialities of our natural 
resources and the supplying of indus
tries with the important pre-requisite 
of manpower.

The British Commonwealth of Na
tions had the experience during the 
war of the great difficulties that arise 
from having a large population with
out food resources in one country and 
insufficient people in another to de
velop and distribute its vast potential 
production.

Australia is setting out, therefore, 
in a very determined effort to obtain 
the population necessary to develop 
her resources and take advantage of 
the opportunities offering from in
vestors from other countries.

We have a population of seven and 
a half millions. We are much under
populated. We have an objective at 
the moment of securing 70,000 new 
settlers a year from other countries. 
The problem is too urgent to wait for 
the cradle because vital statistics in
dicate that we shall all be long dead 
and gone before Australia has any
thing like the population she needs 
if we depend on die cradle.

Australia has vast resources and is 
being presented with marvellous op
portunities to develop industries by 
the offers we are receiving from

Ir. Ba.

OWN PEOPLE
Maoris of New Zealand. They al
ways righted a wrong but never at
tacked in full battle array unless first 
attacked. In the early days of the 
colony the natives were treated shame
fully. The aborigines were often 
hunted and killed. One very out
standing case was the Myall Creek 
Massacre in New South Wales in 1839 
where a small number of white set
tlers killed about 40 natives—men, 
women and children—and burned the 
bodies. These acts caused the blacks 
to become more and more incensed 
wit hthe hatred of white settlers, and 
also resulted in many uprisings.

When missionaries comnienced to 
work among the blacks, a more toler
ant view was taken by both parties 
and the- presence of these men after 
acted as a check to many an attack.

I he aborigines have been pushed 
inland to settlements in Northern 
Territory and North West Australia. 
Here they have been settled in special 
colonies and work and live as a com
munity. Here they have their own 
schools and are all civilised. The 
blacks are all ven good workers as 
long as they are not interfered with, 
in the Northern Territory the blacks 
have jxrrfonncd great work in the 
course of valuable wartime service, 
in reconnaissance and patrol units 
and all sorts of semi-skilled labouring 
work. Here they have becomč accus
tomed to the ordinary civilised way 
of living and have adopted methods 
of hygiene, sanitation, well-made huts 
and beds, and meals at tables with 
knives and forks and are treated with 
the same rights of white men. They 
have greatly progressed from their 
bush life where everything was so 
privitive—hunting for food, sleeping 
under the stars and eating in which
ever manner suited them.

Like all natives1 the Australian 
black has his own tribunal dances, 
music and art. Men have discovered 
on rock and on barks of trees, pic
tures, apparently cut by knives or 
drawn with chalk, assumed to Ik facts 
relating to meeting places of tribes 
and animals caught. The aborigines 
have a further means of communicat
ing with one another and this is by 
way of smoke signals. The signals can 
be seen for miles and it seems amaz
ing how they can be read. I he corro- 
boree for the blacks is a very big oc
casion and always justifies a great deal 

people in all countries of the world, 
provided we can obtain the popula
tion that makes it possible for them 
to open industries here.

We are endeavouring in Australia 
to place immigration on a much more 
scientific basis now than in the past. 
We have done that through the co
operation of the (Commonwealth Gov
ernment and the States. I he Com
monwealth assists financially the 
burden of migration, and the States 
determine what type of labour they 
need. Priority is given to those types 
of labour the particular States need.

This is a much more scientific 
method than was adopted previously 
when people, regardless of their 
qualifications and whether Australia 
had the absorptive capacity to take 
them into particular industries, were 
taken out in shiploads and dumped 
without homes to live in and without 
jobs to go to.

There is nothing more disconcert
ing than sudi a state of things as 
that. The obligation on countries 
which accept migrants is to see that 
they are housed and placed in occupa
tions suitable to themselves and the 
country. We arc endeavouring to 
overcome this difficulty because we 
realise that unless we are able to 
settle migrants as contented people, 
their stories back to their people will 
be the most damaging propaganda 
against any migration scheme.

So we are endeavouring so far as 
we possibly can first of all to solve 
the housing problem, and secondly to

PEOPLE
see that people are placed in the 
■States that require' them, and in the 
occupations they are used to and 
which they desire.

We have been limited to a degree 
by the shortage of housing. There 
was no destruction of our houses in 
Australia such as we have seen in 
Europe, but the efforts of our labour 
were so concentrated on the total war 
effort, both from the point of view of 
services in the Forces and the pro
vision of munitions and construction 
of military, naval and air establish
ments, tliat there was no housing de
velopment going on during the war 
and there is a back lag of about six 
years in the housing programme. 
'I'his we hope to overcome by a con
centrated effort between die Common
wealth and the State Governments.

Up to the lime that we are able 
to overcome that difficulty and to say 
that here is a house for everybody 
who desires o come, we have adopted 
the policy of giving priority to those 
migrants who have relatives or 
friends in .Australia to whom they 
may go.

The idea of the Australian Govern
ment is to build up its resources and 
become an even more powerful link 
in the Commonwealth of Nations. We 
are giving preference where we can 
to British subjects, but if they are 
not forthcoming we shall have to take 
some units of those millions in 
Europe who are prepared to go there 
and who are today without homes and 
without hope. TO. AU.

AUSTRALIA NEEDS MORE

of preparation. The most noted is 
the painting of themselves with paint 
and addition of feathers and plumes 
and cleaning of spears and all other 
weapons. /\t the corroboree the main 
attractions arc the dancing and music 
which usually consists of beating the 
ground with the hands or with sticks 
to the accompaniment of singing. 
Only certain members are allowed to 
join in the tribunal dancing and 
there is always “an elder” who super
vises every thing. The aborigine who 
is classed by the tribe as a great war
rior (mostly in connection with the 
hunting of animals) is of very high 
standing. The number of tribes often 
hold competitions between their 
“great warriors.” It has often been 
acclaimed as being a great feat the 
way and ability the aborigine has 
with his spear. The lightness and 
swiftness of the aborigine is also an
other great asset when it comes to 
stalking an animal. The young 
aborigines are taught by the “elders" 
all the main facts of life. These con
sist mostly of the ability to throw a 
spear and where the best food can be 
obtained. The "elders” go to a great 
deal of trouble to teach the young 
aborigine before he is allowed to own 
his spear or knife and go hunting.

There are, however, not so very- 
many of these tribes surviving in 
Australia at present. This is a great 
pity because a large amount of Aus
tralian aboriginal folk-lore will be 
lost. The aboriginal tribes have also 
their superstitions which rule and 
mark their lives. The land has often 
been classed as their symbol of 
spiritual life and hence the hatred 
that grew when some of it was taken 
away from them in die early days of 
the colony.

There have been among the abo
riginals a number who have become 
prominent through their talents in 
two spheres, singing and art. The 
aboriginals' are musical and the ones 
who are able to have their voices 
trained will become one day in world 
class with other white singers. The 
same with art. for some ol the work 
submitted by aboriginal untrained 
artists has been astonishing.

The aboriginals are good workers 
and when made a friend of can be a 
very faithful companion. We should 
hope that these "dinkum Aussies” will 
be treated justly, given full considera
tions and we will find that they will 
be a great asset to Australia’s develop
ment, especially in the northern 
regions.

DISPLACED LITHUANIAN 
COUNT

Count Robert Keyserlingk’s “Un
finished History” (Hale) is a moving 
story in more ways than one. A Balt, 
whose ancestors had helped govern 
the country around Riga for some- 
600 years, and were then settled in 
their manor, Staniuny, in Lithuania, 
he began moving fast at the age of 
nine, when the first world war caught 
his family holidaying in Switzerland.

They were at that time Russian 
subjects. They hurried down through 
Italy and up through the Balkans 
back to St. Petersburg. The Russian 
Revolution caught them at Vladivos
tok, where their father was a naval 
officer. When the Communists began 
arresting officers, they escaped to 
Japan. For a while the young Rob
ert Keyserlingk went to school ,at a 
Japanese Jesuit College where he 
learned English, jiu-jitsu and Japan
ese; then, his father’s funds running 
short, he was sent to Shanghai in care 
of one of his lather’s former book
keepers, where he attended the Eng
lish public school. He helped pay his. 
school fees by teaching English to 
Japanese employees of Shanghai 
banks.

While still a schoolboy, and to 
make a little money during summer 
vacation, he shipped on a cargo-boat 
trading up the China coast, fought 
the foreman of a Chinese gang to pre
vent his getting on the bridge, and. 
found he had aided in the capture of 
a dangerous bandit; and on the same 
ship, ran the gauntlet of,the Red bat
teries of St. Olga when they opened- 
up on an attacking White Russian 
fleet. Thqn he went back to school 
(or a year.

On leaving school he became a 
junior shipping clerk in Shanghai, 
then went to New York as private sec
retary of a diplomat negotiating in
dustrial treaties, worked in a New 
York silk-mill and pushed trucks in. 
a warehouse until the time allowed 
Russian tourists ran out, went to 
Canada, dug strawberry-beds in Brit
ish Columbia, weeded sweet-peas on 
the Saanich Peninsula, cut wood for 
English remittance-men in the Gulf 
Islands, worked in lumber camps on 
Cowichan Lake and Blunden Harbor,, 
sold a few newspaper articles in Van
couver, launched a magazine, got a 
job shovelling fish on to a conveyor 
to pay the printer’s bill, became num
ber-six on the crew of a 70ft. diesel 
seine fishing-boat, floated a derelict 
boat, put an engine in her, and went 
fishing on his own account, and join
ed another seine fishing-boat when his. 
own boat foundered.

In these ventures, he saved enough 
to put himself through the University 
of Columbia, working during vaca
tions at canneries and as teacher of 
foreign languages. In 1929, his uncle 
Eric sent for him to return to Stani
uny, which had been rebuilt and re
stored to agricultural prosperity after 
the war. And so. at 24, a Bachelor of 
Arts, he returned, met his family, de
cided on his new world as against 
their old world, attended the Univer
sity of Koenigsbcrg, wrote for die 
Berlin press, worked for a while^as- 
expert on American agricultural prob
lems for Professor Sering, and in 
October, 1930, joined the United 
Press in Berlin as a junior rewrite 
editor on die Continental desk, later 
becoming manager for Switzerland, 
then northern European manager; 
and when this book was published he 
was managing-director of British 
United Press, with headquarters at 
Montreal.

His .father, Henry Keyserlingk, also, 
was a deserving case; a friend of Czar 
Nicholas II who went with him when, 
as the Czarevitch, he cruised the Far 
East in a battleship. Then, to study 
the whaling secrets of the Norwegians, 
he signed on as member of the crew 
of a small Norwegian whaler, and 
with the knowledge gained formed a 
whaling company, and by 1903 had a 
profitable whaling fleet operating 
from Vladivostok, which was seized 
by the Japanese a few days before 
they declared the Russo-Japanese war.

I he latter half of Count Keyser
lingk’s book describes his newspaper 
scoops and meetings with the great 
of Europe in the 1930’s.

—“The Bulletin.”
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j PAŠTO
GANBERROJE ĮSTEIGTAS* ALD 

SKYRIUS
Š.m. balandžio 24 d. Lietuviu Ko

mitetas sušaukė Canberroje gyve
nančiu lietuviu susirinkimą, kuriame 
vienbalsiai nutarta steigti ALD vie
tos Skyrių. Skyriaus Valdybon iš
rinkti ir pareigomis taip pasiskirstė; 
pirmininkas — Antanas Gasiunas, 
pirm, pavad.—Algirdas Genys, sek
retorius — Eugenijus Narbutas ir 
iždininkas — Vytautas Genys. Kan
didatais liko L. Vrubliauskas ir G. 
Geniene. Revizijos Komisija sudaro: 
pirm. Vladas Bivainis, sekr. Dau
baras Jonas ir narys Žilinkas Jur
gis.

Naujam Canberros ALD Skyriui 
linkėtina gražios lietuviškos veiklos.

APGYVENDINAMI NAUJI 
KVARTALAI

Paskutiniu metu, pagyvėjus imi
gracijai i Australija. Bonegillos sfo- 
vyo kloję vis nauji kvartalai apgyven
dinami naujai atvykusiais emigran
tais. Atvykusiuju tarpe nemaža nuo
šimti sudaro lietuviai, nors šiaip at
vykusieji daugumoje yra lenkai ir 
ukrainiečiai, Castelbianco ir Mo- 
zaffari laivais atvykusieji šiuo metu 
skirstomi i darbus. Dauguma lietu
viu pateko i Vakaru Australija ir i 
Adelaides apylinkes, o keletą i Tas
mania. (A.P.).
LIETUVIAI ALBURY KONCERTE

Balandžio 14 d. Albury mieste 
Rotary Clubo pastangomis buvo su
organizuotas koncertas vietines 
T.B.C. ligonines naudai. Koncerto 
programa išpildė i vairiu tautybių, 
Mozaffari ir Castelbianco laivais at
vykusieji, emigrantai.

Iš lietuviu koncerte pasirodė V. 
Strolios vadovaujamas choras su dai
nomis: “Ta mus sesele,” “Tykus 
buvo vakarėlis” ir “Pempei, pem
pei,” o tautiniu šokiu šokėjai sušoko 
Žiogeli, Kalveli ir šusta. Be to p-le 
D. Sližyte šoko solo baleta. o p.V. 
Zdanavičius padainavo solo keletą 
dainelių. Visa koncerto eiga buvo 
plačiai aprašyta Albury ir Mel
bourne spaudoje su gražiais atsilie
pimais apie pabaltiečius. (Alb.P.).

SKAUTU LAUŽAS
Bonegillos stovy klon atvykusieji 

lietuviai skautai gražiai paminėjo 
Pasaulio Skautu Patrono Šv. Jurgio 
diena. Balandžio 23 d. prie ežero 
ivyko iškilminga sueiga. Sekmadie
ni, bal. 24 d. dalyvauta pamaldose ir 
vakare ežero pakrantėje sukurtas 
laužas. I lauža atsilankė labai daug 
lietuviškosios visuomenes ir estu 
skautai. Laužo programa atliko lie
tuviai skautai, dainas palydint vi
siems žiūrovams. Viena dainele pa
dainavo ir estai skautai, o vienas ju 
vykusiai pagrojo solo akordeonu. 
Laužas buvo baigtas Lietuvos Himnu 
ir estu bei lietuviu tradicinėmis gie
smėmis “Ateina naktis.. .” (Alb.P.)

KAIP ĮSIGYTI NAMA?
Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH 
WALES CO-OPERATIVE ’ BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House, 

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

TURIME 4 AKTYVIUS KUNIGUS
Iš Vokietijos ateina daug laišku 

su prašymais padėti ar pagreitinti 
emigracija i Australija. Kreipiasi 
net patys kunigai, motyvuodami, kad 
čia, Australijoje, esąs lietuvis kuni
gas, skirtas DP kataliku emigracijai. 
Toksai teigimas yra klaidingas ir jis 
neturi jokio pagrindo. Čia, Austra
lijoj, gyvenam 4 lietuviai katalikai 
kunigai: kun. K. Kavaliauskas 
Bonegillos Per. Stovykloje, kun. J. 
Tamulis Bathursto Per. Stovykloje, 
T. V. Balčiūnas O.F.M. Sydnejaus 
mieste ir nesenai atvykęs i Adelaide 
kun. dr. P. Jatulis. Ne vienas iš lie
tuviu kunigu čia nėra jokiu oficialiu 
emigracijos pareiginiu.

T. Vyt. Balčiūnas O.F.M.
ZUIKIUS GRAŽINS ATGAL

Emigracijos ministeris Cahvell pra
nešė, kad ateityj visi emigrantu lai
vais atplaukė “zuikiai” bus graži
nami atgal. Tiap pat pagriežtinama 
kontrole Europos uostuose, kadangi 
ryšium su keletą atsitikimu, kada bu
vo duotas “zuikiams” leidimas pasi
likti. nelegaliu imigrantu skaičius 
žymiai padidėjo.

NETINKAMAS ELGESYS
Batlow, Swifts Camp. — Atvykę 

VIII-ju transportu gana greitai bu
vome išskirstyti darbams. Aštuoniu 
lietuviu grupe nuvykome prie miško 
darbu netoli Batlow. Apsigyvenome 
Swifts stovykloje, gana jaukiuose 
kambarėliuose. Po keliolikoh darbo 
dienu, musu “bosas,” lietuvis I-jo 
transporto, pradėjo mums prikaišioti, 
dažniausiai asmeniškai prikibdamas, 
del musu mažo darbo našumo. Dar
bas — jaunu pušaičių apkarpymas. 
Sustojame eileje ir kiekvienas savo 
linijoj dirba. Karta darbo vadovas, 
nežinia del kokios priežasties, išvarė 
iš eiles viena lietuvi, o vėliau prikal
bino aukštesne vadovybe perkelti ji 
kitur. Šis lietuvis dirbo lygiai, kaip 
ir visi.

Praslinkus koletai dienu vėl 3 lie
tuviai, negalėdami pakęsti nuolatinio 
darbo vadovo užgauliojimu ir pri
kaišiojimu. išsikėlė kitur. Kiek jau 
teko pastebėti, australu tarpe tokiu 
įvykiu nėra, o mūsiškis jau pasistengė 
apjuodinti šių keturiu lietuviu varda.

Tikrai gaila ir skaudu, kad musu 
tarpe skleidžiama neapykanta, sie
kiant savanaudiškumo ir, užuot pa
dėjus vėliau atvykusioms, tyčia ken
kiama. A.JIA.
SIŪLO “NAUJUOSIUS AUSTRA
LUS” SUVARYTI I LANDYNES
Australijos Karo Dalyviu Lygos 

pirmininkas K. MeL. Bolton ir J. 
Lang aštriai kritikavo Federalines 
Vyriausybes plana skirti 11.000.000 
išvietintu asmenų apgyvendinimo 
statybai. Boltonas pareiškė; “Mes 
norime žinoti, kodėl apgailėtinos 
landynes, kaip Herne Bay, ir kitos 
panašios vietos neatiduodamos išvie- 
tintiems asmenims, kad musu pačiu 
žmones galėtu gyventi geresnese, sąly
gose.

RENGIAMOS NAUJOS 
STOVYKLOS

Buvusios kariuomenes ir aviacijos 
stovyklos bus panaudojamos emi
grantu žmonui ir vaiku apgyvendini
mui. — Cowra, N.S.W., jau ši menesi 
priims pirmuosius gyventojus. Iki 
gegužes men. galo stovykla bus pa
jėgi priimti. 2.000 gyv. Woodside, 
P. Austr., bus įrengta dar ši menesi. 
Talpins iki 650 gyv. Northam, Va
karu Anstr., dar ši menesi priims 
moteris ir vaikus iš Amarapoora 
laivo. Iki birželio men. numatoma 
praplėsti del 1.000 gyventoju. 
Greta Nr. 1, N.S.W., bus irengta ki
ta menesi ir talpins 1500 gyv. 
Parkes, N.S.W., bus irengta kita me
nesi ir talpins 1200 gyv. Rush
worth, Vie;, iki birželio men. priims 
1.000 gyv.

Taip pat planuojama įrengti nau
jos stovyklos Queenslande ir Vik
torijoje. Greta Nr. 2, N.S.W., tal
pius 2.500 gyv.; bus irengta rugpiu- 
čio men. Scheyville, N.S.W., talpins 
1.000 gyv.; bus irengta rngpinčio 
men. Wacol, Queensl., talpins 650 
gyv., bus irengta birželio men.

Dar birželio pradžioje stovyklose 
turėtu būti vietos 9.600 žmonių. Šio 
menesio gale bus vietos 8.100, gi iki 
rugsėjo men. tikimasi kad vietų skai
čius pakils iki 14.000.

LAIVAI PAKELIUI I 
AUSTRALIJA

MOHAMMEDI — iš Neapolio iš
plaukė balandžio 5 d. su 900 kelei
viu; atvyks i Sydneju apie gegužes 
11 d., GOYA — išplaukė balandžio 
5 d. su 900 keleiviu; atplauks apie 
gegužes 5 d., MLTR — išplaukė ba
landžio 7 d. su 881 keleiviu; at. 
plauks gegužes 12 d., SKAUGEN — 
išplaukė balandžio 25 d. su 1700 
keleiviu, atplauks gegužes 28 d., 
WOOSTER VICTORY — balandžio 
20 d. su 885 kel.; atplauks gegužes 
29 d., CASTELBIANCO — turi iš
plaukti bal. 29 d. su 885 kel.; laukia
mas birželio 3 d., PROTEA — turi 
išplaukti balandžio 30 d. su 885 kel.; 
laukiama birželio 4 d., HERSEY — 
turi išplaukti balandžio men. pabai
goje su 900 keleiviu.

Galimas daiktas, kad ANNA SA
LEM, SRA1RSER, MELLY ir OX
FORDSHIRE irgi išplauks baland
žio men. pabaigoje.

LIUKSUSINIS LAIVAS IŠVIE- 
TINTIEMS ASMENIMS

CANBERRA. — Emigracijos mini- 
steris Mr. Cahvell pranešė, kad gegu
žes menesio 1 d. iš Neapolio išplauks 
Norvegijos laivas Skaugum su 1700 
išvietintu Europos asmenų. Tai did. 
žiausias ir greiči ausias laivas iš visu 
37 IRO turimu emigracijos reikalams 
laivu. Laivas įrengtas labai moder
niškai, su visais patogumais, net 
dviem maudymosi baseinais. Kelei
viai sutalpinami mažose, gerai vedi
namose kabinose, gi šeimoms su vai
kais yra dar specialios kabinos. Šis 
laivas per 14 menesiu atgabens 17000 
išvientintu asmenų.
UŽSISAKANTIEMS MAISTO SIU

NTINIUS KARTOJAMAS 
PAAIŠKINIMAS

AID OVERSEAS, INC B-ves At
stovybei siusti reikia antra (did
esne) siuntiniu kaina.

Su užsakymu būtinai kartu at-' 
siusti pinigus (Money order, Pos
tal Note ar pan) Priešingu atveju 
siuntinys daug vėliau pasiekia ad
resatą.

Užsisakiusiam 500 siuntini duo
damas veltui vienas siuntinys, pa
čiam siuntėjui pasirenkant.

Sigitas Adomaitis,
AID OVERSEAS INC B-ves at

stovas Australijoj.
ATITAISYMAS

“Musu Pastoges” Nr. 12-13 tilpu- 
siame skelbime, maisto siuntiniu i 
Europa užakymo reikalu, isivele klai
da. Atspausdinta: siunt. Nr. 12— 
£1.14.0 (£2.12.0). turi būti: siunt. 
Nr. 12—£1.14.0 (£2.6.0).

IS SPORTO PASAULIO
SPORTININKAI NENULEIDŽIA 

RANKU
Plačiai išgarsėję musu krepšinin

kai nenuleidžia ranku nei tremtyje. 
Balandžio 23 d. lietuviu komanda, 
susidedanti iš Mozaffari ir Castel
bianco laivais atvykusiu sportininku, 
žaidė prieš atvykusius Gen. Stewart 
ii- Svalbart laivais. Laimėjo pasku
tinieji 63-25 (29-11).

Balandžio 23 d. lietuviu “B” ko
manda laimėjo prieš latviu “B” 
komanda 48-23 (19-11), o lietuviu 
“A” komanda prieš latviu ir estu 
mišria “A” komanda laimėjo net 
100-20 skirtumu, (pirm. pusi. 33-4). 
Matant nuolatinius musu sportininku 
laimėjimus, galima tikėtis, kad musu 
sportininkai, ypatingai krepšininkai, 
neblogai reprezentuos lietuviu varda 
ir šiame kontinente. (A.P.).

LIETUVIAI SPORTININKAI 
TREMTYJE

-— Žinomas lietuviu stalo tenisistas 
S. Meilus šiemet dalyvavo JAV stalo 
teniso pirmenybėse New Yorke ir 
pirmąjį susitikima su John Ried lai
mėjo 21-15, 21-12, 21-18.. Tolimes
nes jo kovu pasekmes nežinomos, bet 
džiugu, kad jam pavyko dalyvauti ir 
bent pirmose rungtynėse nesuklupti.

— Lietuviu krepšinio komanda 
Kanadoje kurioj žadžia keletas žino
mesnių krepšinio veteranu, kaip 
antai; Mackevičius, Duliunas, Paran
sevičius, laimėjo savo srities pirme-. 
nybes ir 24 rungtynes baigė be pra
laimėjimo, bet turėjo suklupti prieš 
Kanados meisteri net du kartu.

— Šachmatininkas Luckis Argen
tinoje jau 9 metai vis dar žaidžia po 
trispalves ženklu ir nesenai tarptau
tiniame meisteriu turnyre Mar del 
Plata iš 18-kos dalyviu užėmė 5 
vieta su 10 tašku. Spaudoje kasdien 
buvo žymima, kad tai “Markos Luc
kis of Lithuania.” Turnyrą laimėjo 
argentinietis Rosetto su 13 tašku. 
Pernykštis tokio turnyro laimėtojas 
Eliskases (Austrija) turėjo pasiten
kinti antraja vieta.

— Europos sporto pasaulyje nieko 
ypatingo. Tarpvalstybinėse fut bolo 
rungtynėse Italija nugalėjo Portuga
lija 3-0 ir Ispanija 3-1. Austrija 
iveike Turkija 1-0 ir Šveicarija 3-2.

Vokietijos pietų krašto futbolo pir
menybėse pirmauja Offenbaeho 
“Kickers,” 2-je vietoje Bayern, 3-je 
Vfr Mannheim. Praėjusiu metu 
meisteris F. C. Nurnberg yra 9 vie
toj. Š. Vokietijoj pirmauja S. Pauli. 
Prieš menesi įvykusiose futbolo rung
tynėse Š.Vok.—P.Vokietija Hano
veryje šiauriečiai nugalėjo 1:0 (0:0), 

J. Gružauskas.

“PAVASARIO VEJAI” BALTIJOS 
KRAŠTAIS LONDONE

“Times” š. m. vasario 23 d. nr. 
įsidėjo išsamu straipsni “Baltijos val
stybes” su Baltijos kraštu žemėlapiu 
(Vilnius pažymėtas Lietuvos teritori
joj). Apibudinės darbartine padėti, 
“Times” pastebi, jog “neplaužta 
(Baltijos tautu) dvasia irodo gausus 
partizanai, tebeveikia tėvynės giriose, 
ir dažnas sovietu radijo pranešimas, 
jog Baltijos tautu svajones apie ne
priklausomybe yra absurdiškos. ’ ’ — 
Politiniai stebėtojai Londone pažy
mi: užpernai toks straipsnis 
“Times” buvo iš viso neįmanomas; 
pernai jis butu reiškęs revoliucija; 
šiemet jis rodo, kad Londone Balti
jos kraštams pradeda pusti švelnes
ni pavasario vejai. Elta.

PASIREIŠKĖ PALECKIS.
Paryžiaus laikraštis “Le Monde” 

praneša, kad Kremliuje pasakęs 
kalba Aukščiausio Sovieto suvažia
vime ir Paleckis. Jis išplūdos Chur- 
chilli ir kitus “karo kurstytojus,” 
kurie prieš Sovietus organizavę są
mokslą dar karo metu . . . Paleckio 
žodžiais, “Sovietai žino šių neš
vankiu kapitalistu ir karo kursty
toju darbus ir mokes su jais susit
varkyti.”

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 
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