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JAV nutraukė san
tykius su Bulgarija
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Vasa

rio 21 d. J. Amerikos Valstybės nu
traukė diplomatinius santykius su 
Bulgarija. Šią priemonę JAV pasi
rinko po to, kai komunistinė Bulga
rijos vyriausybė pareikalavo JAV 
vyriausybę atšaukti savo ligšiolinį 
pasiuntinį D. Heath’ą. Bulgarijos 
vyriausybei dėl savo reikalavimo ne- 
nusileidžiant ir toliau kaltinant JAV 
pasiuntinį priešbulgariška veikla, 
JAV-paliepė visiems savo pasiuntiny
bės pareigūnams apleisti Bulgariją 
ir grįžti į JAV. JAV interesus Bul
garijoje globuoti paprašyta Šveica
rija. Bulgarijos pasiuntinybei įsa
kyta apleisti Vašingtoną. Tai pirmas 
atsitikimas po šio karo, kai JAV 
vyriausybė nutraukia su kuriuo nors 
kraštu diplomatinius santykius.

Didėja Raudonasis 
Karo Laivynas

LONDONAS. A.A.P. — Maskvos 
radijas pranešė, kad Aukščiausioji 
Sovietų Rusijos Taryba nutarė įsteig
ti atskirą karo laivyno ministeriją, 
kurios ministeriu paskirtas admirolas 
I. Jumaševas. Visi šios naujos mini
sterijos reikalai atskiriami uuo kra
što apsaugos ministerijos. Nuo to 
laiko steigiama atskira karinių pajė
gų ministerija, kuri pavadinamą ka
ro ministerija. Amerikos Associated 
Press teigia, kad Sovietų karo laivy
no ministerijos įsteigimas parodo, 
jog Sovietai organizuoja galingą jūrų 
karo laivyną; tai yra dalis visuotinės 
Sovietų karinės ekspansijos progra
mos. Nesenai Europos koresponden
tai pranešinėjo, kad Sovietų Rusija 
1951 metų pabaigoje savo karo lai
vyno pajėgomis užims pasaulyje tre
čią vietą. Pastaruoju metu įvairių 
šaltinių konstatuota, kad Sovietų 
Rusija yra ėmusis ypatingos spartos 
organizuoti savo karo laivyno pajė
gas.

Paaštrėjo JAV - Vengrijos santykiai
VAŠINGTONAS. A.A.P.—Vengri

jos teismas Budapešte nuteisė "val
stybes išdavimo” byloje JAV pilietį 
prekybininką A. Voegler’į 15 metų 
ir Britų prekybininką E. Sanders’ą 
13 metų kalėjimo bausmėmis. Du 
vengrai šioje byloje nuteisti mirties 
bausme, du 10 metų ir baronesc Dory 
—5 metų kalėjimo bausme. Abu nu
teistieji anglosaksai ‘1 prisipažino ’ ’ 
teisine kaltais ir “išdavė” visus savo 
bendrininkus, dėl ko keblion padčtin 
pateko JAV ir Britų pasiuntinybių 
asmenys. Dar prieš teismą JAV ir 
Britų vyriausybės griežtai protestavo 
prieš jų piliečių suėmimą ir pasiruo
šimą teisti, tačiau visi protestai ven
grų vyriausybes buvo atmesti.

PASLAPTINGA MIRTIS
LONDONAS. A.A.P.—Geležinke

lio. tunely je, netoli Salzburgo, rastas 
JAV karo laivyno attache Rumunijai 
kapitono E. Karp’o lavonas. Kap. E. 
Karp’as važiavo iš Bukarešto į Pary
žių Rytu ekspresu. Jis buvo nutei
stojo JAV piliečio Voegler’io drau
gas ir ką tik buvo aplankęs pastarojo 
žmoną Vienoje. Vakarų valdžios įstai
gos mano, kad samprotavimas, jog 
kap. Karp’as iškrito iš miegamojo 
vagono keliones metu, yra sunkiai 
pateisinamas. Karp’o lavonas yra 
pasiųstas į Mueneheną teismo medi
cinos ištyrimui.

Laimėjimas be sprendimo galios
ANGLIJOS PARLAMENTO RINKIMUS LAIMĖJO DARBO 

PARTIJA SU BEJEGE PERSVARA
parlamente tik keturių balsų persva
rą. Praktiškai parlamente darbiečių 
dauguma yra neįmanoma. Daugis 
ministeriu negali parlamento posė
džiuose dalyvauti, o be to, turint gal
voje tam tikrą parlamento narirj 
skaičių, kurie posėdžiuose negali da
lyvauti dėl ligos ar kitokių sutruk
dymų, dabartinių politinių grupių 
persvara parlamente pasidaro nepa
stovi ir netikra. Laukiama, kad 
Konservatorių partija šiame parla
mente imlsis ypatingos veiklos ir 
spaudimo.

LONDONAS. A.A.P.—Visų An
glijos laikraščių komentarai dėl par
lamento rinkimų rezultatų suvedami 
į tris žodžius — padėtis Tie išeities. 
Laikraščių dauguma kalba apie kitų 
rinkimų neišvengiamumą. Kone visi 
laikraščiai pripažįsta, kad turima 
Darbo partijos dauguma šiame par
lamente nesuteikia jai valdymo ga
lios.

Churchillio sūnūs neisrinktas
LONDONAS. A.A.P.—Konserva

torių partijos vado Churchillio sū
nus, Randolphas Churchillis, pralai
mėjo rinkimus savo apygardoje — 
Devonporte ir liko neišrinktas į par
lamentą. Jį nugalėjo darbiečių kan
didatas M. Foot’as. Tačiau du Chur- 
ehillio žentai laimėjo savo apygardo
se ir liko išrinkti į Britų parlamentą. 
Patsai Churchillis savo apygardoje 
laimėjo rinkimus prieš darbiečhį kan
didatą 18.704 balsų persvara.

LONDONAS. A. A.P. =— Pereitą 
penktadienį Anglijoj įvyko visuoti
niai rinkimai į parlamentą, kurie 
ypatingu savo įtempimu laikomi 
Anglijos rinkimų istorijoje rekordi
niais. Rinkimus laimėjo Darbo par
tija, tačiau jos persvara yra taip 
menka, kad politiniai stebėtojai laiko 
neišvengiamu faktu, jog dar šiais 
metais turės įvykti nauji rinkimai. 
Per. sekmdaienį konstatuoti tokie 
rinkimų rezultatai: Darbo partija — 
315 vietų, Konservatorių (Churchil- 
lio) partija — 294 vietas, Liberalų 
partija — 8 vietas ir Airių naciona
listai ■— 3 vietas. Patyręs šiuos rin
kimų duomenis, Darbo partijos va
das ir ligšiolinis ministeris pirminin
kas Attlee pareiškė, kad jo vyriau
sybė pasiliks ir toliau prie Anglijos 
valdžios vairo. Toliau oficialiai bu
vo pranešta, kad Attlee kabinetas pa
siliks valdžioje, pravedu? kai kuriuos 
ministeriu pakeitimus, o koalicinės 
vyriausybės su kitomis partijomis 
klausimas nėra visiškai svarstomas. 
Darbo partijai telaimčjus tik labai 
menką persvarą, naujajam Britų par
lamentui iškyla didelis pavojus iš 
Lordų Rūmų pusės, kur yra Konser
vatorių partijos dauguma. Pereito 
parlamento kadencijos metu Lordų 
Rūmai, žinodami tuokartinę didelę 
darbiečių persvarą, labai retai tenau
doja savo galią prieš darbiečių parla
mento sprendimus, tačiau naujomis 
sąlygomis Lordų Rūmai, žinodami, 
kad Darbo partija Britų tautoje ne
beturi aiškios daugumos, imsis visi
škai kitos politikos silpno parlamento 
atžvilgiu.

LONDONAS. S.T. — “Sunday 
Telegraph ’ ’ politinis komentatorius 
Londone teigia, kad praktiškai Darbo 
partija šių rinkimų nėra laimėjusi. 
Suvedus galutinius duomenis, teoreti
škai Darbo partija gali turėti šiame

LONDONAS. A.A.P.—Britų vy
riausybė paskelbė, kad jos piliečio 
Sanders’o nuteisimas Budapešte yra 
rezultatas “blogos valios tardymo 
technikos, pagrįstos.spaudimu.” JAV 
Valstybės Departamentas pranešė, 
nepripažįstąs savo piliečio Voegler’io 
“prisipažinimo” Budapešto teisme. 
“Tai nebuvo laikysena žmogaus, ku
ris gali laisvai kalbėti gindamas sa
ve”, ,— pastebėjo JAV departamen
tas.

LONDONAS. A.A.P. —Vengrijos 
vyriausybė pasiuntė JAV ir Britų 
vyriausybėms notas, reikalaudama 
sumažinti jų pasiuntinybių tarnau
tojų skaičius. Notose be to primena
ma, kad JAV ir Britų vyriausybės, 
ryšium su tuo faktu, kad Voegler’io 
ir Sanders’o teisme buvo paliečiami 
ir jų pasiuntinybių tarnautojai, turi 
padaryti “logiškas išvadas”. Reu- 
terio korespondentas Budapešte ma
no, kad abiejtj pusitj prieštaraujan
tis ginčas dėl Voegler’io-Sanders’o 
nuteisimo pereina į didelį diploma
tinį incidentą.

SUNAIKINO ATSPAROS PUNKTĄ
SINGAPŪRAS. A.A.P.—Komuni

stų teroristai praktiškai sunaikino 
nuošalų policijos postą Bukit Ke- 
pong’e, Muaro srityje, nužudydami 
19 malajiečių policininkų, 2 moteris 
ir 2 vaiku. Punktą užpuolė 300 tero
ristų.

Kovinga Trumano kalba
NEW YORKAS. B.U.P. & A.A.P. 

—Kalbėdamas Jurgio Vašingtono pa
gerbimo iškilmėse Virginijoje, prezi
dentas Trumanas pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės ir kitos 
laisvos valstybės turi būti pasiruošu
sios panaudoti jėgą, kilus reikalui, 
prieš komunizmo “mirtiną puolimą”. 
Prezidentas Trumanas pasmerkė bet 
kurį “apgaulingą susitarimą” del 
atominio ginklo kontrolės ir apibu
dino komunizmą kaip “ginkluoto 
imperializmo įrankį, siekiantį išplė
sti savo įtaką jėgos pagalba.” Pre
zidentas priminė, kad Jurgis Vašing
tonas žinojo laiką “kuomet panaudo
jimas ginkluoti} pajėgų demokratijos 
apsaugai negalėjo būti išvengiamas?” 
Čia jis pridūrė: “Mes taip pat turi
me ginti demokratiją prieš priešus”. 
Toliau prezidentas Trumanas paste
bėjo, kad bet kuri atomonio ginklo 
kontrolė be tarptautinės inspekcijos, 
ką Sovietai atmeta, būti} tik “apgau
lingas susitarimas”. “Mes privalo
me ir toliau svarstyti kiekvieną prie
monę ir kiekvieną galimybę, kad pa
siektume tikros kontrolės realų susi
tarimą”. “Suklastotais pažadais dėl 
geresnio kasdienio gyvenimo komuni
zmas siekia paveikti žmones, kad jie 
atsisakytų savo laisves”. Be šių 
tvirtinimų prezidentas ..Trumanas pa
lietė ir Azijos, Tol. Rytų, Afrikos ir 
Artimųjų Rytų gyventojų problemas. 
Jis pabrėžė,, kad tų kraštų tautos 
visuomet gyveno dideliame skurde ir 
niekumet neturėjo progos patirti de
mokratinės santvarkos tikrosios lais
vės. Dabartinėmis sąlygomis tų kra
štų žmonėms yra labiau reikalingi 
plieno plūgai ar skiepijimai prieš 
raupus, kaip atitrauktos demokrati
nės sąvokos. Jie pasuks į demokra
tiją tik tuomet, kai pamatys, kad tai 
yra geriausias kelias būtinų ji} rei-

SUK1LIMAS 
UKRAINOJE

BERLYNAS. A.P.—Berlyno lai
kraštis “Der Abend” praneša, kad 
stiprūs Sovietų saugumo policijos 
daliniai perkeliami iš Rytų Vokieti
jos į Ukrainą kovai su atsinaujinusiu 
partizanų sukilimu. Pranešime tei
giama, kad tam tikras skaičius So
vietų karininkų prisijungė prie su
kilėlių ir kovoja prieš Sovietų val
džią. Be karinių dalinių sukilimo 
malšinime Maskva panaudoja ir pri- 
sigerinimo priemones, pasiųsdama į 
Ukrainą tekstilės gaminių bei kitų 
gėrybių.

Westerlingas suimtas
SINGAPŪRAS. A.A.P.—Per. sek- 

madieno rytą Singapūre, buvo suim
tas Indonezijos sukilėlių vadas kapi
tonas Turkas-Westerlingas. Jis bu
vo suimtas Britų policijos valdinin
kų už atvykimą į Singapūro koloniją 
be teisėtų dokumentų. Indonezijos 
vyriausybė pranešė, susisiekusi su 
Britų ambasada Djakartoje, prašyda
ma pastarosios išduoti Westerlingą 
“nusikaltimų, jo atliktų Indonezijoje, 
pagrindu.” Diplomatiniuose sluog- 
sniuose tačiau abejojama, ar toksai 
Indonezijos vyriausybės prašymas 
galės būti patenkintas teisiniu po
žiūriu, juo labiau, kad tarp Indone
zijos ir D. Britanijos nėra pasirašyta 
nusikaltėlių perdavimo sutartis. Jį 
suėmusiai policijai Westerlingas pa
sisakė, atvykęs į Malajus siekti finan
sinės paramos ir ginklų savo orga
nizacijai Indonezijoje. Samprotau
jama ir ta galimybė, kad Westerlin
gas bus' bandęs Indoneziją apleisti.

kalų patenkinimui”. Prezidentas 
pašiepė ir paneigė komunistų tvirti
nimus, kad skurdo apimtoms mažoms 
tautoms komunizmas suteiks maisto, 
drabužių, sveikatos ir saugumo.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Prezi
dentas Trumanas spaudos konferen
cijoje dar kartą pabrėžė, kad jis ne
matąs jokio pagrindo naujam tiesio- 
giam suartėjimui su Sovietų Rusija, 
kad tuo būtų baigtas Rytų-Vakarų 
šaltasis karas. Jis nematąs jokių po
žymių, kurie parodytų naujus So
vietų Rusijos taikingus siekimus. 
Toliau prezidentas Trumanas pabrė
žė, kad kiekvienam pasitarimui su J. 
Amerikos Valstybėmis Sovietų Rusi
jai yra prieinamas kelias per UN’o 
ir kitus diplomatinius ryšius, jei yra 
norimas pasiekti koks nors susitari
mas. Prezidentas dar kartą aiškiai 
pakartojo, kad tokių problemų, kaip 
atomines bombos kontroles, aptari
mui tikroji vieta yra UN — Jungti
nių Tautų organizacija.

VIETOJ HITLERIO — 
HEDLERIS

BERLYNAS. D.M.-—Neuniuenste- 
ryje, netoli Kielio, 2.000 vokiečių na
cių su dideliu entuziazmu pasitiko iš 
teismo išeinantį Bonnos parlamento 
narį Wolfgangą Hedler’į, teismo iš
teisintą dėl primesto jam l?altinimo 
už hitleriškumą. Hedlerį naciškai 
nusiteikusi minia pasitiko su didžiu
lėmis gėlių puokštėmis ir nunešė jį 
ant rankų nuo teismo rūmų į vieš
butį. Pronaeinė minia buvo pasipuo
šusi Hitlerio spalvomis ir giedojo 
“Deutschland ueber alles.” Viena
me politiniame susirinkime Hedleris 
buvo taip pasakęs:: Nuodijimas du
jomis nebuvo geriausias būdas nusi
kratyti žydų.”
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NELEISIME ŽŪTI LIETUVAI SAVO ŠIRDYSE
Vasario 16-tosios nuotaikos visoje Australijoje

NUOSTABI 5 LIETUVIU 
DEMONSTRACIJA

MORAWA, W.A. — Tolimame ir 
karštame Vakari} Australijos užkam
pyje, mažame Morawos miestelyje 
dirbame 5 lietuviai. Ryžomės ir mes 
organizuotai paminėti Nepriklauso
mybes šventę. Susitarę su darbovie
tes vedėju, dirbome vasario 11 d., 
šeštadienį, o už tai Vasario 16 diena 
mums buvo paskirta nedarbo diena, 
kad galėtume tinkamai ją paminėti. 
Minėjimą suruošėm mažame skardi
niame barakėlyje, kuris tai dienai bu
vo atitinkamai išpuoštas. I savo 
Tautos Šventę pakvietėm čia esan
čius latvių ateivius ir svečius austra
lus. Pirmą kartą šiose australiškose 
džunglėse nuskambėjo mūši} Tau
tos Himno garsai. Pagerbę žuvusius 
už mūsų Tautos laisvę, kaip mokė
dami, nušvietėm australams Vasario 
Šešioliktosios reikšmę mūsų Tautai. 
Mūsų suruošta švente australams su
darė labai gilų įspūdį. Dėkingi esa
me broliškos latvių tautos dukrai po
niai L. Gulbis, kuri mums pagamino 
puikią trispalvę vėliavą. Tokiu tad- 
būdu, kad ir vos penki lietuviai, at
šventė™ didžiąją savo Tautos dieną. 
—P. Sal.

Šios kuklios eilutės dideliu 
džiaugsmu ir pasigėrėjimu neabe- 
jotinai'nuteikia visą mūsų bendruo
menės šeimą. Tie penki lietuviai 
šiuo savo minėjimu nusipelno ypa
tingos mūs, visu lietuvių, pagar
bos. Joks masinis minėjimas taip 
įtikinančiai neparodė lietuviškumo 
gajumo, kaip tij penkių tautiečių 
nuostabus tautinis sąmoningumas. 
Tai įsidėmėtinas pavyzdys visiems 
lietuviams ateičiai.—Red.

PROTESTU KREIPĖSI I 
PASAULIO SĄŽINE

MELBOURNAS. — Vietos ALD 
Skyriaus Valdyba su dideliu kruop
štumu ir pasišventimu sutelkė visas 
menines ir kitas .pajėgas, kad Mel
bourne ir jo apylinkėse gyveną tau
tiečiai susikaupimo ir bendrumo žen
kle atšvęstų Vasario 16-sios šventę. 
Vasario 17 d. Assembly Hall erdvioje 
salėje, miesto centre, įvyko iškilmin
gas aktas, kurį atidarė ALD Mel
bourne Sk. pirm. Mieldažys. Prof. 
Raulinaitis atliko lietuvių tautos isto
rinio kelio apžvalgą, toliau raginda
mas visas jėgas sukaupti savęs ugdy
mui, švietimui ir pasiruošimui gyve
nimui, kad grįžtume Tėvynėn turtin
gi žiniomis, įsigiję profesinio patyri
mo; ypačiai tai turi įsidėmėti jauni
mas. ALD Skyriaus Valdybos narys 
Saudargas paskaito rezoliuciją- pro
testą dėl Lietuvos užėmimo ir jos 
naikinimo. Šį kreipimąsi į visas lais
vas tautas 500 Melbourne lietuvių 
patvirtino, pasmerkdami žiaurųjį 
Lietuvos okupantą. Meninėje minė
jimo dalyje vyrų choras, vadovauja
mas J. Petrašiūno, padainavo ketu
rias dainas, o tautinių šokių šokėjai, 
to paties J. Petrašiūno vadovaujami, 
pašoko “Rugučius” ii' “Žiogelius.” 
Smuiku solo Radauskas pagrojo du 
Beethoveno ir Godardo kūrinius. 
Smuikų duetu Linauskas ir Baltokas 
pagrojo Spindlerio “Tėvynės Ilgesį”. 
Petras Morkūnas padainavo > solo 
Kačanausko “Pradalgiuose” ir Boh- 
mo “Kaip tyluma.” Aukštikalnienė- 
Žilinskaitė padainavo solo Kačanau
sko “Vai gražu ant kalno”, “Kad 
aš našlaitėle” ir Tallat-Kelpšos 
“Mano sieloj šiandien šventė”. 
Duetu padainavo Zdanavičius su 
Badausku Naujalio “Meilė tėvynės 
nemari”. Smuiku solo Baltokas pa
grojo Feldhuseno Elegiją ir padekla
mavo savo eilėraštį “Tėvyne, ar iš
kentėsi.”* Linauskienė padeklamavo 
savo eilėraščius “Tu ir aš” ir “Ra
munę.” Solo Zdanavičius padainavo 
Šimkaus “Kur bakūžė samanota” ir 
“Oi greičiau, greičiau”; Grudzin- 
skienė taip pat solo padainavo Kača
nausko “Mano gimtinę” ir vieną 
Puccini ariją. Visa programa buvo 
paruošta nuoširdžiai ir kruopščiai ir 
ji tinkamai nuteikė apie 500 tautie
čių šeimą, susibūrusią švęsti vergijon 
patekusios Tautos šventę. Vasario 
18 d. ALD Valdyba suruošė tinkamo

je salėje mūsų jaunimui pasilinksmi
nimą —• šokių, vakarą, kurio metu 
gražiai savutarpyje pabendrauta ir 
pasilinksminta. Vasario 1 d. įvyko 
iškilmingos lietuviškos pamaldos Vi
sų Šventų bažnyčioje, Fitzroy, kurias 
atlaikė svečias kun. Kungis, pasa
kydamas labai gražų, tai dienai pri
taikytą pamokslą. J. Petrašiūno va
dovaujamas choras labai vykusiai pa
giedojo keletą giesmių, išspaudusių ne 
vienam ašaras. J. Petrašiūno choras 
duoda didelių vilčių išaugti į visai 
tinkamą ir gerą chorą. Minėjimo 
metu sėkmingai buvo vykdomas pasi
gėrėtinas ALD susirinkimo nutari
mas paaukoti vienos dienos uždarbį 
Vasario 16-sios proga Lietuvių Na
mams Melbourne. Aukos į ALD 
Melbourne Skyriaus Valdybos kasą 
jau plaukia. Yra ir ŽOsvarų paau
kojusių šiam gražiam reikalui.—A. 
Krausas.
PIRMIEJI PARĖMĖ TAUTOS 

FONDA
W00MERA.—Vasario 19 d. Rock

et Range dirbą lietuviai susirinko 
paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventę. Sugiedotas Tau
tos Himnas, perskaitytas VLIK’o at
sišaukimas, išklausyta Dubinsko pas
kaita. Ta proga Tautos Fondui su
aukota £13-0-0; ši suma dar padidės, 
pridėjus minėjime nedalyvavus iii 
aukas. Iškėlus spaudos rėmimo 
klausimą, Woomeros lietuviai be tų 
sumų, kurias iki šiol išleido lietu
viškiems reikalams ir spaudai remti, 
dar užsiprenumeravo įvairių liet, 
laikraščių £25-10-0, sumai. Žinant, 
kad Woomeros ALD Skyrius turi tik 
36 narius, šie skaičiai yra pati gra
žiausia reprezentacija. Organizuoti 
•ir lietuviška spauda ginkluoti — ne
leisim žūti Lietuvai mūsų širdyse. 
Ta pačia proga įvyko ir metinis 
ALD Skyriaus narių susirinkimas. 
Pasaulio Lietuvių Konstitucijos ir 
ALD Įstatų dvasioje buvo perrinkta 
1950 metams Skyriaus Valdyba: 
pirm. K. Tynftdęas, sekr. A. K. Žilin
skas, ižd. P. Bareišis, I kand. V. Pe
truškevičienė. Rev. Komisija: pirm. 
A. Kruzas, nariai: J. Paluobis ir V. 
Skėrys. Nesant galimybės Woomc- 
roje parengti nuotaikingesnės lietu
viškos programos, susirinkimas, A. 
Krušni pasiūlius, nutarė kiekvieną 
sekmadienį ruošti aktualių diskusijų 
vakarus. Pirmam tokiam vakarui 
(26.2) tema, nustatyta : “Kur. kaip ir 
koks statytines gyvenamas namas.” 
Referuoja, dipl. iuž. K. Tymukas. 
Po to — diskusijos. Tokie diskusijų 
vakarai, jei jie bus metodiškai ruo
šiami ir tvarkomi, turėtų atnešti la
bai didelę naudą.

Wooraeroje, iš kadaise buvusių 100 
lietuvių, dabai’ beliko tik 66; šis skai
čius turi tendencijos nuolat mažėti, 
nes svetimtaučiai į Woomeru naujai 
neįleidžiami, o čia esantieji, pasibai
gus darbo sutarčiai, keliasi į miestus. 
—A. Kruzas.
LIETUVYBĖS STIPRINIMO 

KELIU
BATHURSTAS.—Vietos stovyklos 

ALD ir Šv. Kazimiero D-jos valdybų 
iniciatyva Vasario 16 dienos minė
jimas suruoštas bendromis pajėgomis. 
Vasario 16 d. 7.30 vai. r. stovyklos 
koplyčioje kun. Butkus atlaike iškil
mingas pamaldas ir pasakė tai dienai 
pritaikintą gražų pamokslą. Vakare
19 vai. stovyklos muziejaus patalpose 
buvo iškilmingas aktas, kurį atidarė 
ir pravedė ALD Skyriaus Valdybos 
pirmininkas J. Lapšys. Labai gra
žiomis ir turiningomis kalbomis die
nos reikšmę apibudino prof. K. Rind- 
zevičius ir kun. Butkus. Savo šir
dingais žodžiais kiekvieną dalyvavu
sių juodu nuteikė stipria, lietuvišku
mo išlaikymo linkme. Po to Vabolytė 
ir J. Barstytė vykusiai padeklamavo, 
o muz. T. Gilandas, pritariant akor
deonui, sugrojo lietuviškų liaudies 
dainų pynę. Minėjimą užbaigėm 
Tautos Himnu. Vasario 18 d. 8 vai. 
v. stovyklos tarnautojų salėje buvo 
suruoštas bendras pobūvis-pasilinks- 
minimas. Be gausiai dalyvavusių 
pobūvyje lietuvių, dalyvavo ir apie
20 australų svečių — stovyklos admi
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Atidarytas Federalinis Parla
mentas

Vasario 22 d. Canberroje su didė
lėmis iškilmėmis atidarytas naujai 
išrinktas 19-tas Australijos Federali
nis Parlamentas. Parlainentas ati
darytas aidint 21 patrankų šūviui. 
Parlamentą atidavė gen. gubernato
rius W. J. McKell, pasakydamas pro
graminę kalbą ir pirmiausiai praneš
damas apie tai, kad esama daug vil
čių, jog 1952 ra. Australiją aplankys 
Anglijos karalius ir karalienė. Par
lamento pirmininku išrinktas A. G- 
Cameron’as. Šiame parlamente Dar
bo partijos nariai susėdo į opozicijos 
suolus. Pozicijos ■— vyriausybes vie
tas užėmė jungtinis Liberalų-Krašto 
partijų blokas.

“ĮSTATYMAS KOMUNIZMO 
NESUNAIKINS”

Diskutuodamas gen. gubernato
riaus MeKell’io programinę kalbą, 
naujosios opozicijos vadas Federali- 
niame Parlamente Chifley be kita ko 
smarkiai kritikavo-Liberalų vyriau
sybės ketinimus įstatymu uždrausti 
komunistų partijas veikimą Austra
lijoje. Jis pateikė pavyzdžiu Indijos 
ministerio pirmininko Pandit Nehru 
teigimą, kad komunizmas gali būti 
nugalėtas tik pagerinus žmonėms gy
venimo lygį. Toliau jis priminė, kad 
komunizmo nesiėmė uždrausti joks 
Vakarų Europos kraštas. Pasak 
Chifley, tokio įstatymo įvedimas bū
tų tik laiko gaišinimas.

Priešrinkiminėse kalbose dabarti
nis ministeris pirmininkas Menzies 
kiekviena proga tvirtino, kad pirmas 
Liberalų-Krašto partijų žingsnis, vos 
įsėdus į Canberra? valdžios kėdę, bus 
tuoj pat uždaryti komunistų partiją. 
Tačiau valdžios kėdėn jau kuris lai- 
kas<fltsisėsta. gi konkrečiu tuo rei
kalu žygių dar nematyti. Kalbama 
apie tai tik bendrais posakiais. Ir 
gen. gubernatorius savo programinėje 
kalboje apie tai prisiminė tik miglo
tai: “Mano patarėjai (suprask: fe
deralinė vyriausybė) turi g'alvoje 
imtis griežtų priemonių apsaugoti 
bendruomenę nuo kenksmingų orga
nizacijų bei paskirų asmenų veiklos, 
gi ypatingai jie įsidėmi komunistų 
partiją ir jos narius. Šiuo klausimu 
parlamentan netrukus bus įneštas 
įstatymo projektas.”
AUSTRALIJA — DIDU ĮAUSTAS 

STREIKININKAS
Per. ketvirtadienį “The Daily 

Mirror” statistikos duomenimis pa
remtame straipsnyje teigia, kad Aus
tralijos streikų duomenys yra blo
giausi visame pasaulyje ir tvirtina, 
kad Australija savo streikų gausumu 
užima pasaulyje pirmą vietų. Stati
stikos duomenys parodo, kad Austra
lijoje streikuojančių, pramonės dar
bininkų nuošimtis yra 3-4 kartus di
desnis, kaip toksai pats nuošimtis 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ar 
D. Britanijoje. Didžiausi Australi
jos streikininkai yra anglies pramo
nes darbininkai.
SUMAŽINO KOMUNISTŲ VADUI 

BAUSMĘ
Apeliacinis baudžiamasis teismas 

sumažino komunistų partijos gen. 
sekretoriui Sharkey bausmę ligi 18 
menesių kalėjimo. Ankstyvesnio tei
smo Sharkey buvo nuteistas 3 metų 
kalėjimo bausme, pakaltinant jį dėl 
viešo pareiškimo apie tai, kad Aus
tralijos liaudis sveikins Sovietų 
armiją, įžygiavusią karo metu į Aus
tralija. Apeliacinis teismas pabrėžė 
Sharkey kaltumą, tačiau nusprendė, 
kad anoji bausmė yra jam per didelė.

nistracijos pareigūnų, taip pat ir estų, 
bei latvių atstovai. Dapševičienč 
meniškai pašoko stilizuotus tautinius 
šokius. Grojo muz. A. Gilandžįo ve
damas stovyklos orkestras. Savutar
pyje susipažinta, padainuota ir pa
šokta. Toks lietuvių pobūvis stovy
kloje suruoštas pirmą kartą. Tokie 
pobūviai pageidautini suruošti daž
niau, nes tik savutarpyje bendrau
dami svetimo krašto sąlygomis mes 
atgyjam ir sustiprėjam tautiniu po
žiūriu, išlaikydami savo širdyse am
žiais nepamirštamą Lietuvą.—J.A.S.-a
PIRMAS ORGANIZUOTAS 

PASIRODYMAS
GEELONGAS.—Vasario 18 d. gra

žus Geelongo lietuvių būrelis, išklau
sęs mišių už tėviškės laisvę, susirinko 
Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje 
kukliai paminėti didžiosios šventės. 
Minėjimą atidarė su atitinkama kal
bą vietos ALD Skyriaus pirmininkas 
V. Raginis. Paskaitą skaitė V. 
Pranckūnas. Abu kalbėtojai pabrėžė 
vienybės reikšmę tremties gyvenime 
bei pareigą visur ir-visuomet išlikti 
tauriu lietuviu. Susikaupimo minute 
minėjimo dalyviai prisiminė ir pa
gerbė žuvusius ir žūstančius už Lie
tuvos laisvę'. Pamaldų metu giedojo 
bei minėjimą solo dainomis, akompa
nuojant Stewart’ui, su dideliu pasi- 
siekimu paįvairino K. Graehauskas. 
Pakilios nuotaikos minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Ta pat proga susi
rinkusieji aptarė aktualius kultūri
nius reikalus, kaip antai; tautinių 
šokių bei lietuviškos dainos organiza
vimą ir k. Pradėtas organizuoti spor
tininkų būrelis.—S.C.

MINĖJIMUI PANAUDOTOS 
VISOS GALIMYBES

GRETA.—-Vasario 18 d. iš ryto 
kun. tėvas Balčiūnas atlaike pamal
das už Tėvynę ir pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą. 2.30 vai. p.p. 
jiemažas lietuvių būrys susirinko į 
kino salę. Atvyko ir.svečių — latvių 
ir estų atstovai bei vietos australai. 
Susirinkimą atidarė ir paskaitą laikė 
dr. Aleksandras Mauragis. Be to, 
platų' pranešimą apie Lietuvą angli
škai atliko Keraitis. Toliau pasirodė 
Rimgaudienės paruošti deklamuoto- 
jai: Aldona Jurkūnaite, Mindaugas 
Mauragis, Nijolė žvirgždinaitė ir At
manė Sadauskaitė. Irena Vilnonytė 
paskambino pianinu lietuviškos mu
zikos; Ed. Vilnonis padainavo keletą 
dainų solo; Brątanavičius akordeonu 
pagrojo lietuviškų dainų pynę; Za
karevičienės vadovaujama grupė pa
šoko porą tautinių šokių o vyrų cho
ras padainavo keletą lietuvišku dai
nų.—A.M.

KULTŪRINGAI ORGANI
ZUOTA PAREIGA

SEYMOURAS, Vie.—Vietos lietu
vių būrelis Vasario šešioliktosios pa
minėti susirinko į buvusią prezbite- 
rijonų bažnytėlę. Bažnytėlės patalpa 
buvo papuošta Lietuvos Vytimi ir 
kuklia Lietuvos trispalve. Minėjimą 
atidarė A. Grigaitis. Atsistojimu 
pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę. 
Linikas perskaitė prof. Ylos straipsnį 
ir Br. Kavaliūnas paskaitė tai dienai 
pritaikintą pranešimą. Pirmoji, da
lis baigta Tautos Himnu. Antroj 
dalyj, susėdus prie stiklo arbatos ir 
užkandžių, pasikalbėta ir padainuota 
liaudies dainų. Mažieji padeklamavo 
patrijotinių eilėraščių; seserys Ra
gauskaitės jautriai paskaitė iš Aisčio 
poezijos ir savo kūrybos. Taip kele
tą valandų gražiai pabendrauta sa
vųjų tarpe.—b.
NIEKUMET NEISSIZADESIM 
VASARIO SESIOLIKTOSIOS 

IDĖJŲ
MERREDINAS.—Tikrąsias sukak

tuves praleidę džunglėse prie kirkes 
ii- šiupelio, vasario 18 d. saujelė Mer- 
redin’e, W.A., gyvenančių lietuvių 
susirinkome 9 vai. katalikų bažnytė
lei! išklausyti specialiai tai dienai 
užsakytų pamaldų. Tyliame susi
kaupime pasimeldėme už kenčiančią 
Tėvynę. Po pamaldų padėkojom sim
patingam australų kunigui ir dar I

..LIETUVIS, KURIS NESKAITO 
IR NEPRENUMERUOJA GIMTO
JO ŽODŽIO SPAUDOS TREM
TYJE, NESĄMONINGAI ŽLUGDO 
SAVO TAUTOS KULTŪRĄ IR 
DIDINA DVASIOS SKURDĄ.

įteikėm £1.0.0 katalikų misijų reika
lams. Po to visas būrelis patraukėm 
į kapinyną, kur nuo pereitų metų 
ilsisi du nelaimingomis aplinkybėmis 
žuvę mūsų jauni tautiečiai. Sudėję 
gyvų gėlių puokštes ir pasimeldę, iš
siskirstėme su viltimi ir pasiryžimu 
niekumet neišsižadėti Vasario šešio-

I liktosios idėjų.—S-s.
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MOBILIZUOKIM VISUS MENININKUS
500Q_ tautiečių' pagalbaTremtyje, kai vos 

esame plačiai išblaškyti po visą Aus
tralijos žemyną, visi privalome tvir
tai laikytis vienoje krūvoje bent dva
siniu atžvilgiu, nes priešingu atveju 
—jau sekanti karta nebežinos mūsų 
dainų, šokių papročių, o gal net ir 
tėvų kalbos.

Dėka ALD vadovaujančių centro 
ir skyrių veiksnių, ALD organo 
“Mūsų Pastogės” bei kitos lietuvi
škos spaudos, susipratusioms lietu
viams uoliai remiant, ALD veikla 
sėkmingai išsiplėtė po visą Austra
liją, ir šiandien jau neabejotinai ga
lima tvirtinti, kad nerasime Australi
joje ne vieno lietuvio, kur jis begy
ventų, kuris nežinotų apie mūsų ben
druomenes gyvenimą, jos darbus ir 
siekimus.

Šiandie jau yra davinių tvirtinti, 
kad informacinis ir organizacinis vi
sus krūvon jungiantis veiksnys Aus
tralijos lietuvių bendruomenėje yra 
stipriai įdiegtas ir užtikrintas. Ta
čiau to dar maža. Ir toliau organi
zacinį darbą plėsdami, privalome ra
sti tokių priemonių, kad susijungtu
me visi vienon krūvon tikrai jokia 
jėga neatsiejamais saitais. Tokių 
priemonių yra nemaža, tačiau šį kar
tą norėčiau paliesti meninius fakto
rius, ypačiai apeliodamas į mūsų me
nininkų sąžinę.

Nei gražiųjų mūsų tautinių šokių, 
nei dainų laikraštyje nepavaizduosi. 
Reikia aktingo visų menininkų daly
vavimo, susibūrimo darbui vienon 
krūvon, kad mūsų senimas nepamir
štų to, ką mokėjo, ir kad mūsų jau
nimas išmoktų tai, ko Australijoj nei 
mokyklos, nei gimnazijos, nei uni
versitetas neišmokys.

Vargas, kad neturime savo meni
niams sambūriams nuosavų namų bei 
patalpų, tačiau, kaip ten bebūtų, 
šiems reikalams, o taip pat* ir įvai
riems minėjimams pravesti, ligi šiol 
vis kur nors susirasdavome vietos pri
siglausti, tad kol šio klausimo paken- 
čiaraiau neišspręsime, turime ir to
liau tęsti darbą esamomis ir pasie
kiamomis sąlygomis. Šiuo metu ša
lia patalpų sprendinio reikalo, kuris 
jau pradedamas vykdyti, susiduria
me su labai svarbiu tinkamos menines 
programos paruošimo ir nuolatinio 
jos organizavimo klausimu.

Tiek ALD Centro, tiek Skyrių va
dovybių pareigūnai ne kartą įvairių 
formų kvietimais kreipiasi į jiems 
žinomus menininkus, kviesdami pa
staruosius organizuoti ar bent savo 
dalyvavimu prisidėti prie lietuviš
kųjų meninių grupių. Ne. visumet 
pasiekiami laukiami rezultati, ne vi
sumet mažiau ar daugiau nuolankūs 
kvietimai išklausomi. Dažnai atsi
tinka taip, kad patiems kvietėjams 
su mažu idealistų-menininkų būreliu 
tenka organizuoti ir patiems daly
vauti pasirodymų kblektyve, o nuo
šaliai pasilikę pajėgieji menininkai 
atsilygina su karčios kritikos žodžiu. 
Tokiomis sąlygomis meninis pasiro
dymas išeina silpnokas ir pati meninė 
organizacija nebetenka publikos pa
sitikėjimo.

Visiems suprantama, kad kiekvie
nas menininkas, lygiai kaip ir papra
stas meilinių paruošimų lankytojas, 
turi savo asmeninių reikalų bei rūpe
sčiu, ypačiai kai tenka kurtis nau
jame žemyne. Dar daugiau visiems 
suprantama, kad ir meninių vienetų 
organizatoriams tomis pačiomis sąly
gomis tenka gyventi ir kurtis, kad 
niekas jiems už aukojamą laiką bei 
energiją ir nuolatines išlaidas neat
lygina, o vis dėlto jie dirba, pluša 
kartu su ta tauria lietuvių dalimi, 
kuri jų kvietinio balsą pareigingai 
išklauso. Kaip gi būtų gražu, kad 
visi lietuviai jaustųsi tokio įsiparei
gojimo, o ypačiai tie, kurie savo tu
rimais sugebėjimais taip reikalingi 
yra mūsų bendruomenės gerbūviui.

Kreipkimės visi vienu balsu j bran
gius savo menininkus. Įtikinkime 
juos, kad įsidėmėtų, jog, jei Auk
ščiausias apdovanojo' juos tam tikrais 
talentais, tai ne dėl to, kad jie pasi
laikytų juos tik sau. Mieli meninin
kai, jei jūs jaučiatės esą lietuvių ben
druomenes nariais, tai atiduokite tai 
bendruomenei priklausančią dalį, at
likite savo pareigą. Kiekvienas mūs, 
ar tai mokslo, ar meno, ar patyrimo 

pakilęs viršum pilkosios 
masės, privalo savo sugebėjimais pri
sidėti prie mūsų bendruomenės kle
stėjimo.

Niekas tenelaukia ypatingų kvieti
mų ! Kiekvienas savo turimais su
gebėjimais pats tegu ateina į bendro 
darbo talką. Dėl savotiškų gyvenimo 
sąlygų, nevisumet laiku patiriama, 
kas ir kokių sugebėjimų turi. ALD 
Centro Valdyba kreipiasi ir skatina 
visus lietuvius menininkus pranešti 
ir pasisakyti talkon savo turiniais su
gebėjimais. Kviečiamos ir laukiamos 
visos meno šakos. Sakysime, tokiam 
Sydnčjni ypatingai yra reikalingas 
geras chorvedys. Taip susirinkus vi
soms- žinioms -apie turimus meninin
kus, ALD Centro Valdyba apygardo
mis ar panašiu būdu pradės organi
zuoti galimai stipresnius ir pastoves-

RIMTAI SUSIRGO 
POPIEŽIUS

VAŠ1NGTONA S. A. A .P.—Kad i jo 
konietatorius R. Henle praneša, kad 
neseniai susirgusio popiežiaus liga 
yra rimto pobūdžio. ŠV. Tėvas Pijus 
XII atmetė daktarų patarimą atsisa
kyti bet kokio darbo jo sveikatos la
bui. Komentatorius teigia, kad Šv. 
Tėvas, panašiai kaip Anglijos kara
lius Jurgis, yra susirgęs kojos arte
rijų skleurozc. Vatikano gydytojai 
bijo, kad šios ligos operacija Šv. Tė
vui gali sudaryti sunkių pasekmių.
BULGARIJA KALTINA JAV

VAŠINGTOMAS. A. A .PBu]ga
ri jos vyriaftsybe pranešė Sofijoje, 
kad už šnipinėjimą Vakarų naTidai 
perduoti teismui penki bulgarai, ku
rių tarpe ir du buvę JAV pasiunti
nybės tarnautojai, Sofijos laikraš
čiai apie tai pranešė su didžiulėmis 
antraštėmis: “JAV pasiuntinybe 
centre šnipinėjimo aferos prieš Bul
garijos Liaudies Respubliką.”

Darbo partijos atskalūnai 
pralaimėjo

LONDONAS. A.A.P.—Konuie Zi- 
licacus. Darbo partijos atskalūnų — 
kraštutinių kairiųjų vadas, liko visi
škai neišrinktas į Britų parlamentą, 
kai jį jo rinkimų apygardoje nuga
lėjo 10.000 balsų persvara darbiečių 
kandidatas. Taip pat pralaimėjo ir 
kiti keturi darbiečių atskalūnai, kurie 
už simpatijas komunizmui buvo išme
sti iš Darbo partijos. Visi penki at
skalūnai rinkimuose dalyvavo prisi
dengę “nepriklausomų darbiečių” 
vardu.

Keista padėtis Vokietijoje
Specialaus Mūsų Pastogės korespondento Vokietijoje

. Vakarų alijantai buvo kiek atleidę 
vadeles ir suteikę vokiečiams daugiau 
laisvių, bet pastaruoju metu jie gero
kai nusivylė. Vokiečiai suteiktas 
jiems laisves panaudojo blogai va
liai. Daugelyje vietų vėl atbudo hit
lerinė dvasia ir net žymieji vokiečių 
valdžios bei opozicijos vadai palūžo 
prieš seną vokiečių silpnybę: už vi
sus negerumus kaltinti ne save, bet 
kitus, na, o nebesant jokios cenzūros, 
ir pačius Vakarų alijantus. Tas bur
nojimas prieš savo geradarius įgavo 
keistų formų. Nė iš šio, nė išto buvo 
užvestos diskusijos dėl Saaro krašto, 
kuris šiuo metu, kaip autonominis 
vienetas, priklauso Prancūzijos, gi 
galutinis jo likimas bus sprendžiamas 
taikos derybose. Vokiečiai pradeda 
reikalauti tą kraštą jiems grąžinti. 
Tik kai pamatė, kad anglai ir ameri
kiečiai nemano, jiems pataikauti prieš 
prancūzus, kiek aprimo'. Nežinia, 
kuriais sumetimais vokiečiai šiai kir
šinančiai politikai pasidavė. Vakarų 
alijantai nusivylė matydami, kad 
vokiečiams vėl “avižos dygsta.”

Wiurtembergo krašte neseniai vėl 
kilo korupcijos skandalas dėl “nuna- 
ciniino.” Buvę žymūs hitlerininkai 
sumokėdavo tūkstantinius kyšius ir 
likdavo greit ir sklandžiai išteisinti; 
taip jie vėl grįždavo į senus savo biz
nius bei valdiškas vietas. Į skan
dalą įvelta eilė žymių politikų, mini- 
sterių ir net pats ministeris pirmi- 

niuk meninius vienetus, kurie ir mus 
pačius stiprius • bei krūvon labiau 
glaus, o taip pat ir prieš svetimuosius 
mus stipriau atestuos.

Visu Australijoj gyvenančių lietu
vių menininkų mobilizavimas kultū
riniam mūsų interesų žygiui turi bū
ti pajustas su ypatingu atsakingumo 
jausmu mūs širdyse. Menininkų 
organizavimas jau senokai pas mus 
čia pradėtas ir vienur sėkmingiau, 
kitur silpniau tabevykdomas ligi šiol. 
Tačiau būtinas reikalas verčia mus 
imtis visuotinės menininkų mobili
zacijos, tad visi visomis pajėgomis ir 
prisidėkime prie jos. Visi prisimin
kime tuos taurius lietuvius meninin
kus, kurie jau antrus metus su idėji
niu pasišventimu dirba.

Inž. M. Bogušas.

Greta Garbo ir Charles Chap
linas — geriausi artistai

HOLIVUDAS.—200 filmų pramo
nės veteranų nubalsavo, kad 20 am
žiaus pirmosios pusės būvyje geriau
sių filmų artistų vardas suteikiamas 
Charliui Chaplinui ir Gretai Garbo. 
Tolimesnėje eilėje geriausiais pripa
žinti šie artistai: Ingrid Bergman, 
Bette Davis, Olivia de Ilavilland, 
Ronald Colman, Laurence Olivier ir 
Spencer Tracy. Tie patys filmų 
pramonės žinovai — veteranai nubal
savo, kad geriausia filmą paskutinių 
50-ties metų būvyje pripažinta “Gone 
with the Wind.”
KRUVINI NERAMUMAI ERITRĖ

JOJE
LONDONAS. A.A.P.—Per. savai

tės pradžioje Asmaroje, Eritrėjoje, 
tris dienas truko kruvinos riaušės 
tarp moslėmo ir koptų grupių, kurių 
metu žuvo 40 žmonių ir 130 žmonių 
liko sužeisti. Moslemiečiai kovojo 
kardais, o krikščioniškoji koptų sek
ta šaudė ir mėtė granatas. Riaušes 
padėjo malšinti Britų kariniai dali
niai.

LONDONAS. A.A.P.—Tik po ke
liolikos dienų Indijos cenzūra pra
leido žinią apie tai, kad vasario 10 d. 
visu Indijos rytų Pakistano pasieniu 
prasidėjo tarp indusų ir moslemiečių 
riaušės, kurių metu šimtai žmonių 
žuvo ir dešimtimis tūkstančių gyven
tojai buvo priversti apleisti savo na
mus. Riaušės užvirė po to, kai Dacca 
mieste moslemiečiai suruošė vaikšty
nes, reikalaudami keršto indusams. 
Del šių riaušių Indijos ir Pakistano 
vyriausybių nariai kaltina vienas 
antrą.

įlinkas. Kai amerikiečių komisaras 
policiją ir spaudą pagyrė už to skan
dalo išaiškinimą, ministerial užsigavo 
ir pradėjo viešai rūstauti, girdi, 
amerikiečių komisaras kišasi į vokie
čių vidaus reikalus. Tačiau ir vėl 
švabai prašovė pro šalį. Abu alijan
tai pritarė amerikiečių komisarui, ir 
tesmas turės tarti savo žodį.

Apskritai, skandalų pokarinėje Vo
kietijoje nestinga. Valdžios įstai
gose pilna visokių neaiškios kilmės 
prisiplakėlių, ypačiai iš tų vokiečių 
sluogsnių. kurie kilę iš Rytų Vokie
tijos. Būdinga smulkmena: Goet- 
tiugeno universiteto specialus insti
tutas, vykdąs daktarui diplomų tik
rinimą, po šio karo iki dabar išši
fravo apie 100 netikrų daktarų. Jie 
Vokietijoje buvo įlindę į geriausias 
vietas, o paskiau paaiškėjo, kad jų 
esama tik paprastų, batsiuvių, vežikų 
ir kaimo bernų. Vienas toks “pa
prastas kareivėlis Šveikas” buvo pa
sidaręs štabo gydytoju ir chirurgu. 
Ir, kas nuostabiausia, —■ visa eilė 
operacijų gerai jam išėjo . . .

Daugėja ir visokių stebukladarių 
skaičius. Šalia Groeningo. kuris 
rankos uždėjimu, malda ar “tiesiu 
žvilgsniu” gydo, atsirado dar keli 
stebuklingi gydytojai, o astrologinių 
pranašų, nusakančių žmogaus likimą 
iš žvaigždžių, Vokietijoje dabar yra 
šimtai.

IR BULGARIJOJ BANDYTA 
SUKILTI

LONDONAS. A.A.P. — Oficialus 
Britų laikraštis Berlyne “Die Welt 
am Šonntag ’ ’. teigia, kad gauta iš 
Sofijos žinių, jog Sovietų maršalas 
Konievas netrukus perims vyriausią 
Bulgarijos kariuomenės vadovybę, 
panašiai, kaip' tai padarė Lenkijoje 
pereitais metais maršalas Rokosov- 
skis. Laikraštis teigia, kad Bulgari
jos karininkai bandė įvykdyti suki
limą, kurį suspėjo tačiau užgniaužti 
slaptoji Sovietų policija. Suimta de
šimta dalis visų Bulgarijos kariniu-, 
kų, o taip pat ir Bulgarijos kariuo
menės štabo viršininkas generolas 
Kinovas.
VOKIETIJA SIEKIA SAVOS 

ARMIJOS
NEW YORKAS. S.M.H. — Spe-. 

rialus “New York Times” korespon
dentas Frankfurte praneša, kad 
Sąjungininkų žvalgybos organai yra 
labai susirūpinę staigiu Rytų Vokie
tijos armijos didėjimu. Šiuo metu 
45.000 vokiečių karininkų ir kareivių, 
turinčių karinį patyrimą, formuoja 
Demokratinės Vokietijos Respublikos 
armiją, kuri kitais metais jau sieks 
75.000 vokiečių karininkų ir kareivių, 
Teigiama, kad šis reiškinys sustipri
na buvusios vokiečių armijos karinin
kų pozicijas Vakarų Vokietijoje, ku
rie primygtinai skatina Sąjunginin
kus leisti tokią pat. vokiečių armiją 
ir Vakarų zonose.

SUŠAUDYTAS PER KLAIDĄ.
Pranešama iš Palestinos Telavivo, 

kad Izraeliaus teisingumo organai pa
darė didelę klaidą, jie be reikalo nu
teisė mirti ir sušaudė Meir Tobiansky, 
— neseniai pareiškė premjeras Beu 
Gurion. Valdžia apgailestauja teisė
tumo organų padarytą klaidą sušau
dytasis buvo visai nekaltas.

Tobianskis 1905 metais gimė Lietu
voje, kur baigė inžinerijos mokslą ir 
išvažiavo į Palestiną. Antrojo Pasau
linio Karo metu M. Tobianskis buvo 
britų kariuomenės majoras, tarnavo 
Sj/ijoje, Egipte ir Italijoje. 1948 m., 
ffrasidėjus žydų ir arabų karui, To- 
biauskis buvo paskirtas Jeruzalės 
aerodromų viršininku.

Pereitais metais jis gavo atostogas 
ir išvažiavo į Telavivą. Ten jis buvo 
suimtas. Jeruzalės sritin nugabentam 
Tobianskiui buvo suruoštas karo teis
mas ir sušaudytas. Jis buvo kaltina
mas informacijų teikimu arabams.

Klaidai paaiškėjus, Tobianskio la
vonas perkeltas į žydų karių kapus, 
jo. žmonai Lenai suteikta pašalpa ir 
1 m. amžiaus sūnui paskirtos lėšos 
mokslo baigimui.—A.L.B.

Sunki problema —■ tai bemaž dvie
jų milijonų bedarbių armija. Tačiau 
tasai skaičius tik akis gadina. Mat, 
pereitais metais iš Rusijos grįžo šim
tai tūkstančių karo belaisvių, be to, 
daug tūkstančių atbėgo iš Sovietų 
valdomos Rytų Vokietijos, šiuo tad" 
būdu bedarbių skaičius nenatūraliai 
ir padidėjo. Šiaip gi vokiečių ūkis 
gana gyvas: vokiečiai dirba ir atsi
stato gana sparčiu tempų. Tai dar
bo bitės ir skruzdės tarp griuvėsių. 
Tai darbšti tauta, tik gaila, kad tą 
savo darbštumą dažnai bloga kryptim 
pasuka.

Dar sunkesnė problema — moterų 
perteklius. Vokietijoje yra apie 7 
milijonai moterų, kurioms niekad 
neteks gauti vyro, nes jų per maža. 
Viena drąsi Hamburgo moterų vei
kėja pasiūlė išleisti įstatymą, pagal 
kurį netekėjusioms moterims būtų 
teisėtai; leista turėti vaikų, o vyrams 
būtų leista vesti dvi žmonas.

Neišspręstas Berlyno liausimas vis 
dar tebesudaro didelę grėsmę Vokie
tijos saugumi. Kai šis pranešimas 
rašomas, Sovietai vėl įvedė pakarto
tinius trukdymas Berlynui susisiekti, 
su Vakarais. O gegužės mėnesį Rytų 
Vokietijos komunistai nori suruošti 
milžinišką “jaunimo sąskrydį”, ku
rio tikslas esąs įvykdyti Berlyne pu
čą ir perimti visą Berlyną i savo ran
kas. Kai kurie vokiečių veikėjai jau 
prašė Vakarų alijantus saugoti Ber
lyno vakarinių sektorių sienas su 
šarvuočiais. Įdomu, kas iš visa to 
išeis.—V. Girlanda.
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Švenčiant Gegužės Pirmąją ir pa
čiam Stalinui priimant paradą, mas
kviečiai nustebę sekė vikrių kovotoji} 
lydimą didžiulį, keturių motorų bom
bonešį, kuriam vadovavo oro parado 
komandierius, aviacijos majoras-genc- 
rolas Vasilius Josifovičius Stalinas.

Stalino sūnaus iškilimas viešumon 
atkreipė užsienio korespondentų ir 
diplomatų dėmesį. Jie patyrė, kad 
Stalinas turėjęs du sūnus. Toliau bu
vo sužinota, kad vyresnysis Jakovas 
Josifovičius gimęs apie 1905 m. ir 
1930 m., tikrąja Džiugašvili pavarde 
baigęs autostrados institutą Maskvoje. 
Jam buvusi pavesta Sibiro autostra
dos statyba. Iškilus vokiečių ■— bolše
vikų karui, 1941 m., artilerijos leite
nanto uniformoje pateko vokiečiams į 
nelaisvę. Vėliau jis buvęs iškeistas į 
du vokiečių generolus ir nuo to laiko 
apie jį žinios pasibaigia. Kurie jį pa
žinojo apibūdina kaip nelabai gudrią 
ir kuklią žmogystą.

Visai kitoks esąs antrosios Stalino 
žmonos, Nadeždos Allilujevos sūnus 
Vasilius, gimęs apie 1920 m. Kuomet 
vokiečiai puolė sovietus, Vasilius turė
jo 21 m. ir studijavo Maskvos univer
sitete. Jaunasis studentas, nutarė pa
sidaryti lakūnu. Tėvui sutikus ir 
draugėn paėmus maršalo Budiony sū
nų, abu jaunuoliai buvo pradėti mo
kinti vieno aviacijos pulkininko. 1941 
m. rudenį abu mokiniai gavo leitenan
to laipsnius. Jaunasis Budiony grei
tai išvyko frontai! ir karui pasibaigus 
išėjo atžymėtas kapitonu. Tuo tarpu 
Vasiliaus pasižymėjimams esant blan
kesniems karo pabaigoje jį matome 
pulkininko laipsnyje, turint.Raudono
sios Vėliavos, Snvorovo ir Kutuzovo 
ordinus. Vokietijai kapituliavus, jam 
pavedamas prie Berlyno penktos ko
vos lėktuvų divizijos vadovavimas.

Rusų kariškiams ir civiliams nuolat 
perbėgant į amerikiečių ir anglų zo
nas, nebeįmanoma išlaikyti bent ko
kias paslaptis. Tarp tų pabėgėlių te
ko sutikti vieną seržantą ir leitenantą,

STALINO SŪNUS
SIAUTĖJA TĖVO UŽNUGARYJE

dabar yra amerikiečių zonoje, netoli 
Miuncheno. Vasilių jie pažįsta labai 
gerai ir žino daug tokių dalykų, kurie 
nuo sovietų piliečių yra rūpestingai 
šiepiami.

į naująjį postą prie Berlyno Vasi
lius atvyko su antrąja žmona ir dviem 
vaikais. Sargybiniais ir patarnauto
jais jis pasiėmė 14 vyrų iš 447 aviaci
jos technikinio batalijono juos aprū
pindamas puikiomis uniformomis ir 
odiniais švarkais.

Del blogo elgesio, kerštingumo ir 
įpratimo savo įsitikinimus tvirtinti 
kumštimi, Vasilius tapo visi} nemėgia
mas. Dėl netinkamo atsaliutavimo 
daužė žemesnius karininkus, kabinejo- 
si dėl netvarkingos uniformos arba 
kartais leisdavo kumščius darban tik 
“disciplinai palaikyti.” Tuo tarpu 
vyresniųjų karininkų jis aiškiai 
vengė.

1946 m., Vasilių pakėlus į majoro 
generolo laipsnį, maršalas Žukovas 
išleido įsakymą, pagal kurį jaunasis 
Stalinas turėjo būti ypatingai respek
tuojamas. Duodamas tam pavyzdį, 
nepaisydamas savo penkiakampės 
maršalo žvaigždės, Žukovas viešumoje 
dažnai saliutuodavo pirmas. Tokia 
nuolatinė pagarba skatino Vasiliaus 
apetitą jėgai. Jo aplinkos žmonėms 
gyvenimas pasidarė tiesiog nebeįma
nomas. Asmeninis šoferis Sorokin bu
vo ne tik savo specialybės geras žino
vas, bet mokėdavo.ir ponui įtikti, ku
ris nepaprastai mėgo automobilio pa
sivažinėjimus.

Vieno tokio pasivažinėjimo metu 
Vasilius pamatė specialiai padarytą, 
liuksusinį Opel Kapitaen, juo susiža
vėjo ir įsake savo šoferiui bet kokiomis 
priemonėmis mašiną gauti. Vykdyda

mas viršininko įsakymą, Sorokinas bu
vo pagautas ir pastatytas prieš kari
šką teismą. Prasidėjus bylai, teismo 
salėje pasirodė jaunasis Stalinas. Iš
didžiai išėjo prieš tris teisėjus ir tarė: 
“Jeigu jūs jį nuteisite, aš jums vi
siems skūrą nulupsiu,” tai pasakęs 
ant kulnies apsigrįžo ir išėjo.

Teisėjai pasitarė ir nutarė Sorokįną 
paleisti, nors šis* jau ir prisipažinęs 
buvo. Vasilius įsakė važiuoti tiesiai 
per žmones, kurių buvo pilna gatvė. 
Sorokinas, būdamas gailestingas, atsi
sakė tai daryti, esą jam širdis nelei
džianti važiuoti per gyvus žmones, bet 
generolas revolverio rankena tol daužė 
šoferį, kol tas važiavo . . . Už tą ne
paklusnumą Sorokinas vėliau buvo 
stumtas ir gavo 2 metus sunkiųjų dar
bų drausmes batalijone.

1946 m..pabaigoje, vieną dieną jau
nasis Stalinus pasirodė aerodrome 
visiškai girtutėlis ir ėmė kolioti 
geriausią lakūną — pulkininką. Gin
čo pasėkoje Vasilius jį sumušė. Sekan
čią dieną pulkininkas parašė genera- 
lissimui Stalinui laišką ir už savaitės 
Vasilius buvo pašauktas Maskvon. Čia 
jis buvo atvirai tėvo išbartas, paže
mintas į pulkininko laipsnį ir grąžin
tas į savo dalinį. Bet tas truko tik du 
mėnesius. Po to Vasilius vėl gavo ge
nerolo žvaigždę ir vėl pradėjo savo 
vyrus varginti.

1947 m. vasario men. Vasilius per
gyveno nemalonų įvykį, kuris paliko 
jam daug didesnį įspūdį nei tėvo pa
peikimas. Vieną naktį keletas lakū
nų rado girtą generolą už angarų. Pa
matę puikią progą atsiskaityti, susupo 
girtutėlį Vasilių į didžiulius kailinius 
ir tiek primušė, kad vėliau šis turėjo 
išgulėti 10 dienų ligoninėje. Pasvei-

MuSŲ PASTOGE, 1950m. kovo ld. 

kęs padarė keletą nereikšmingų žygių 
kaltininkams surasti, bet tai nepavy
kus, tuojau nurimo. Jis, kaip ir jo 
tėvas, suprato jėgos reikšmę . . .

Šeimoje buvo irgi liūdnos nuotai
kos. Jo žmona, dviejų vaikų motina, 
buvo nuolatinėje baimėje patyrusi, 
kad pirmoji žmona su vaiku žuvo lėk
tuvo avarijoje, tuo tarpu pats Vasi
lius, pasinaudojęs parašiutu, liko net 
nesužeistas. Gyvenant Vokietijoje, ji 
buvo nuolat terorizuojama ir įžeidinė
jama girto vyro. 1947 m. padėtis pasi
darė tokia beviltiška, kad ji pabėgo 
Maskvon pas savo tėvą. Bet senasis 

'Timošenko, nenorėdamas pyktis su 
Stalinu, įsakė dukrai grįžti atgal.

Tie visi dalykai atsitiko Vokietijoje, 
kuomet rusų armija buvo pakankamai 
demoralizuota pamačiusi Vakarų 
Europos liuksusą. Žinoma, panašių 
dalykų atsitiko ir kituose daliniuose, 
bet Vasilius savo įsivaizduojamąja ga
lia ir brutalumu toli gražu visus vir
šijo.

1947 m. rudenį keletas Vasiliaus da
linio vyrų parašė Maskvon skundą, ir 
jaunasis generolas greitai buvo at
šauktas. Jis skrido dvimotoriniame 
lėktuve su šeima. Nusileidžiant Tu- 
šino (prie Maskvos) aerodrome, jo 
lėktuvas nesustojo įsibėgėjimo take ir 
kiek apsidaužė. To pasėkoje jo žmona 
buvo sužeista. Vėliau apie ją nebuvo 
nieko sužinota, bet paskutiniu metu 
pasklidę gandai teigia kad Vasilius ke
tina vesti Svetlana Molotov.

Tik grįžus Maskvon, jaunasis Sta
linas tapo sovietiškosios spaudos dė
mesio centras. Tuo tarpu anksčiau 
spaudoje ką nors rasti apie Stalino 
šeimą buvo labai sunku. Prisimenant 
senesnes dienas matome, kad caro šei
ma irgi buvo prideramai gerbiama, 
bet. tai išlaikydavo saiką. Mirštant tė
vui, paskutinis Nikalojus II buvo įko
pęs tik į pulkininko laipsnį, tuo tarpu 
Vosylius, turėdamas tik 29 metus, iš 
Kremliuje sėdinčio tėvo gauna gene
rolo žvaigždę.—LF.

Paleckis laimina parašiutininkus
Š.m. sausio 27 d. numeryje 

“Lietuvis” pateikia lakai įdomų 
pranešimą,—mūsų tautiečio J. D. 
pasipasakojimą apie tai, kaip 
anais' metais iš Maskvos jis kuvo 
pasiųstas nusileisti Lietuvoje pa
rašiutu. Į Mąskvą mūsų tautie
tis J.D. buvo patekęs po to, kai, 
bolševikams iš Lietuvos 1941 m. 
bėgant, jis buvo priverstas vykti į 
Rytus, kur jis buvo įjungtas į 
lietuvių diviziją ir apmokytas pa- 
rašiutininko-desantininko uždavi
niams. Si įdomų pranešimą per
sispausdiname iš “Lietuvio” išti
sai.—RED.

1942 m. rugpjūčio 23 d. gavome įsa
kymą pasiruošti. Mūsų grupė, kuri 
turėjo kartu skristi, susidėjo iš 10 vy
rų. Vadas — buv. Kauno gorkomo 
sekretorius, jo pavaduotojas aš pats. 
Mūsų grupės radistas buvo vienas 
NKVD tarnautojas iš Kauno, kilimo iš 
Ukmergės, kepėjas. Be to, buvo dar 
vienas NKVD-istas iš Šančių, vienas 
milicininkas iš Merkinės ir dar keletą 
prasčiokų (vienas geležinkelietis) du 
valstiečiai).

Pasiruošti mums buvo įsakyta 8 Vai. 
ryto. Netrukus išvykome į Maskvos 
kompartijos rūmus. Čia gavome para
šiutus, maistą, ginklus, sprogstamą 
medžiagą, gavom ir degtinės. Išgė
rėm. Atėjo Sniečkus ir mus drąsino. 
Girdi, nebijokit didvyrių mirties, ko
vokit su priešais ir juos naikinkit, ne
paisant jų tautybės. Po kalbos ga
vome dar išgerti. (Atrodo, kad deg
tinė buvo visų parašiutininkų alfa ir 
omega! — Red.) Turėjom dar atlikti 
įvairių reikalų mieste. Tačiau auto- 
vežimio negavome, o tramvajų Mask
voje tąsyk vaikščiojo labai nedaug — 
todėl smarkiai prisiplukom. Apie 6 
vai. vak. atvažiavo sunkvežimis ir iš
vežė į aerodromą. Maskvos aerodrome 
mus jau laukė žymūs partijos nariai, 
jų tarpe Paleckis, Sniečkus ir kt. 
Sunkvežimis nuvežė stačiai prie lėktu
vo. Iš jo išlipant mus smulkiai iškrė
tė. Ieškojo planų ir dokumentų kad 
neišduotumėm. Taip pat buvo pati
krintas ir mūsų bagažas. Po to pri

kabino parašiutus. Sniečkus su kiek
vienu atskirai atsisveikino, net pasibu
čiavo. Dar gavome po keletą burnelių 
“moskovskoi vodki”, sumušėm su Pa
lenkiu. Po to Sniečkus pasakė: “Su
sitiksime Lietuvoje!” Puse septynių 
mūsų lėktuvas pakilo. Po trijų valan
dų skridimo, dar prieš 10 v. buvome 
jau Lietuvoje, virš mums nušokti pa
skirtos vietos, aikštelės miške. Šokom 
maždaug iš 300 m. aukščio per du 
kartu. Vieną kartą iššoko 5 vyrai, 
paskui lėktuvas apsisukęs grįžo į tą 
pačią’vietą ir tada šoko kita pusė. 
Šokti nebuvo baisų, beveik malonu. 
Buvome girdėję, kad kitų grupių da
lyviai buvo stačiai iš. lėktuvo išstumti. 
Mes šokome savo noru.

Nusileidom laimingai. Susirinkom 
į krūvą ir pernakvojome toje pačioje 
vietoje .— miške. Iš ryto pastebėjom 
einantį kaž kokį vaikėzą. Tuoj jįjsu- 
laikėm. Davėm jam savo atsivežtos 
degtines ir užkandžių. Už praleistą 
darbą sumokėjom dar 50 markių. Jį 
išklaųsinėjome apie būklę Lietuvoje. 
Išklausinėję, pavakariop pradėjome 
ginčytis, kas daryti su apklaustuoju 
vyruku. Vieni siūle dėl visa ko nu
šauti, kiti reikalavo paleisti. Pagaliau 
visi sutarėm paleisti ir paleidom. 
Sekančią dieną perėjom į kitą mišką, 
bet dalį savo daiktų, sukrautų į mai
šus palikome. Kai po kelių dienų grį
žom, jų neradom. Greičiausiai tas 
jaunuolis bus papasakojęs policijai.

Mums buvo įsakyta varyti propa
gandą, sprogdinti fabrikus, tiltus, 
rinkti žinias ir savo radijo siųstuvu 
palaikyti ryšį. Aš tik laukiau momen
to pasprukti nuo savo “draugų.” 
Vėliau paaiškėjo, kad ir visi kiti gru
pes dalyviai tik ta mintimi gyveno. 
Todėl lengva buvo sutarti, kad trauk
sim į Kauną . . . pavieniai. Vėliau 
sužinojau, kad visi grupės dalyviai 
savo noru prisistatė valdžios ištaigom. 
—B.S.

HONG KONG. Feb. 27 (A.A.P.- 
R'euter).—Chiang Kai-shek will re
sume the Presidency of China on 
Wednesday, according to a message 
from Chinese Nationalist headquar
ters.

BIG FREEZE IN U.S. 
KILLS 48

NEW YORK. A.A.P. —Freezing 
weather and storms has caused 48 
deaths in the United States. Ice- 
coated roads and footpaths killed 3 
persons in metropolitan New York. 
Hundreds of others suffered frac
tures and other injuries when they 
fell on slippery surfaces formed, by 
the glazing of snow, rain, and sleet. 
Thousands of motor ear accidents 
were reported, most of them without 
serious injury. Air, rail, and bus 
transport was disrupted, and many 
New York suburban schools were 
closed.

WAR CRIME SUSPECTS ON 
WAY TO MANUS ISLAND

TOKYO. A.A.P. . REUTER.— 
Ninety Japanese war criminal sus
pects have begun their journey to 
Manus Island for trial.

At dawn they filed out from Su- 
gamo Prison, Tokyo, between 30 Aus
tralian soldiers armed with fixed 
bayonets and were marched on to 
waiting trucks. Escorted by seven 
jeep loads of Australian soldiers 
armed with ' Owen guns, and rifles 
with fixed bayonets, the Japanese 
prisoners travelled in six lorries to 
Yokohama by a back road. No Japa
nese watched their release from Su- 
gamo. Only a few wharflabourers 
looked on with mild interest as they 
filed aboard the Siukiang. An Ame
rican officer handing over the pri
soners at Sugamo, said : ‘ ‘ They are a 
quiet bunch, but you’ll have to watch 
old General Imamura. If you don’t 
ho ’ll be telling yon what to do. He’s 
tried to boss us ever since he arrived 
in here.” The suspects wore army 
uniform, and carried bedrolls in a 
temperature a little above freezing 
point. Three handcuffed already 
convicted criminals went with them. 
Handcuffed General Hitoshi Ima
mura stalked along on his own as 
he began the journey to Manus to 
complete hi 10-year sentence for 
atrocities against. Australian on New 
Britain. A Shinto priest, whom the 
prisoners had requested to accom
pany them did not keep his appoint-

I ment at Sugamo.' The prisoners going 
for trial are accommodated between 
decks in bunks. The convicted cri
minals travel in cells. An Austra
lian guard said: “There won’t be 
any suicides or trouble this trip. We 
will be watching them night and 
day.” Captain Taylor, of the Sin- 
kiang, said he expected no trouble. 
“This ship is built anyway for de
fence against Chinese bandits,” he 
said.

BLEW UP PLANE
QUEBEC. A.A.P.—A plane car

rying 23 people was destroyed by a 
time-bomb because Albert Guay, 32, 
promised a waitress he would get rid 
of his wife, the Prosecutor claimed in 
Canada’s most sensational murder 
trial. Guay was alleged to have kill
ed his wife, Rita, 28, by causing a 
dynamite bomb to be placed aboard 
the plane. The plane blew up in 
mid-air 40 miles' from Quebec on 
September 9, killing Mrs. Guay and 
22 other passengers. The prosecutor 
said the Crown would prove that, the 
motive for the murder was Guay’s 
love for Marie Ange Robitaille, 20, a 
Quebec waitress, with whom he had 
been living for three years. The 
prosecutor said Guay induced Mada
me Arthur Pitre, now known to the 
public as the “woman in black” and 
“the raven”, to buy dynamite. He 
then got her brother, Genereux Ruest, 
to make a time mechanism. This 
was parcelled up with the explosive 
and Madame Pitre placed in on the 
plane. Guay had told her that the 
parcel contained a fragile statue. 
The case has been adjourned.

U.K. ELECTIONS
LONDON. A.A.P.—It is now cer

tain that the King’s speech outlining 
the Government’s programme will 
contain no controversial legislation 
and that nationalisation will be left 
out. There have been no contacts 
yet between Government and Liberal 
or Conservative leaders.
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If you want to invest money and 
hard work in an Australian primary 
industry which, experts say, has a 
big future take a look over the pros 
and. cons of the ground nut business 
or, as Australians prefer to call it, 
the peanut industry.

Queensland is the home of Austra
lian peanut growing and, at present, 
Queensland growers produce only 
about 50 per cent, of the estimated 
Australian peanut demand. The 
world demand for ground nut oil 
(peanut oil) indicates, too, that there 
isn’t much danger from overseas 
competition.

In 1947, Australian growers pro
duced a record harvest of more than 
20,000 tons, nearly 50 per cent, more 
than the previous year, and the 
Queensland Peanut Board is encour
aging’ growers to achieve another 50 
per cent, increase in 1948.

The industry has been expanding 
for years and over-production is not 
feared although there have been 
warning voices pointing out that ex
pansion cannot continue indefinitely. 
Figures indicate that during the war 
the Australian consumption of pea
nuts in one form or another increas
ed from lį lbs. per head of popula
tion to 5 lbs. (the American consump
tion is estimated at 9 lbs.) and pessi
mists believe that this liigh rate may 
not be maintained.

On the other hand, eating habits 
once acquired don’t change easily 
and the world demand for margarine 
and food oils is likely to remain high 
for a long time. The United States 
of America, one of the world’s bir 
producers, doesn’t meet its own re
quirements and Asiatic exporting 
countries are still unsettled.

Great Britain alone needs an extra 
1,250,000 tons of peanuts a year and 
plans to provide them by undertak
ing an officially sponsored produc
tion scheme in the African colonies. 
In 1948, the British Food Mission 
discussed with the Australian Gov
ernment possibilities of expanded 
production of oil seeds and peanuts.

About 95 per cent of the Austra
lian crop is grown on rich red volca
nic soil within a 50-mile radius of 
Kingaroy, Queensland. There are 
also rich pockets at Mt. Larcomb 
(Central Queensland) and on the 
Atherton Tableland (Northern 
Queensland).

Good country where peanut grow
ing could be extended exists at Mary
borough and Bundaberg (Central 
Queensland) and at Mclvor, near 
Cooktown, in the Cape York Penin
sula. A few peanuts are grown in 
New South Wales and Western Aus
tralia.

These figures indicate how the in
dustry has grown over the past few
years:

No. of Production
Year Growers Acres Tons
1931 428 5,000 2,673
1932* 216 2,000 551
1933 307 ■ 2,700 1,205
1934 562 9,500 3,241
1935 652 12,500 4.298
1936 850 15,155 7,292
1937 650 9,000 4,277
1938t 800 18,700 7,474
1939 500 12,000 5,609
1940 500 10,000 5,522
1941 600 13,500 5,988
1942 500 If, 000 5,222
1943 666 22,000 7.807
1944 600 17,800 9,419
1945 680 21,000 11,322
1946 774 32,000 13,403
1947 900 52.800 20,000

•Drought. tHigh price.
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THERE’S A FUTURE IN PEANUTS
By JOHN HAMMOND

The secretary of the Queensland 
Peanut Board (Mr. .1. Nesbitt) esti
mates that Australia needs 50,000 
tons in shell for all purposes, allow
ing 25 per cent, for oil.

In the Kingaroy district, home of 
the Australian-grown peanut, farms 
average about 160 acres. Growers 
plant about 40 per cent, of this area 
with peanuts, allowing for proper 
rotation. Average cost of produc
tion, all found, is about. £A14 an 
acre. Average production is about 
half-ton per acre, although some 
farmers get up to 14 tons.

The over-all price this year was 
7d. a lb. This 7d. is arrived at by 
allowing 8d. a lb. for first quality 
edible kernels and 4d. a lb. for the 
25 per cent, taken for oil.

The average return to farmers over 
the past few years has been about 
4d. a lb., and they have not lost 
money. There are 2,240. lbs. in a 
ton. At the lower estimate of 4d. 
a lb. the return per acre should be 
at least £A18 or £A19, or £A5 above 
costs of production.

A good improved peanut farm of 
about 160 acres is worth between 
£A4,000 and £A6,000. Laud suit
able for peanut growing in undeve
loped areas could be obtained much 
cheaper. Peanuts take 44 to 5 
months to mature. The crop needs 
careful handling by experienced 
farmers, especially at the maturing 
stage. The most dangerous disease

Although several machines have 
been developed to cut, pull and de
posit peanut bundles ready for stock
ing, the bulk of the peanut crop is 
hand-harvested. The tap root is cut 
below the soil surface by specially 
designed blades and the plant is then 
pulled. The cutters are generally 
attached in pairs to tractors. The 
plants, shakem free of soil, are. stock
ed in piles about 42 inches high. Dry 
weather is essential for the first week 
after pulling, otherwise moulds may 
develop.

The peanut plants are stocked for 
periods which vary from 14 to 28 
days, according to the weather. 
Contractors move from farm to farm 
•and thresh the crop. The stooks are 
generally moved on low waggons to 
the thresher. The thresher detaches 
the pods from the plants and depo
sits them in bags. The plant residue, 
after the thresher has removed the 
pods, -is frequently stacked and used 
as fodder. The bagged! pods are de
livered to the Queensland Peanut 
Board factory, where the kernels are 
removed from the pods and market
ed, 25 per cent, going to oil and the 
rest for edible purposes.

“Australian peanuts are of extre
mely high quality,” said the Queens
land Peanut Board Secretary, Mr. 
Nesbitt, recently. “And we are 
ahead of the United States of Ame
rica in our bulk storage and handl
ing facilities. Before 1942 we pro

is Crown Rot. To prevent it seed is 
fumigated before planting.

The two main varieties of peanuts 
produced in Queensland are Virginia 
and Red Spanish. Around Kingaroy 
the proportion is about five Virginian 
to two Spanish, by weight. Red 
Spanish have a high oil content, are 
used for the oil trade and peanut 
paste as well as for salted kernels.

Peanuts are planted in seed from 
October to January. Farmers most
ly use maize drills fitted with spe
cial peanut plates. They plough to 
a good tilth. In the Kingaroy dis
trict planting usually begins at the 
end of September and continues until 
the end of the year. Light peanut 
hai-rows are used for crop cultivation 
but at least one hand chipping is 
necessary to eradicate weds. During 
the last cultivation a slight hilling 
is frequently given.

duced all Australia’s edible peanut 
needs. Australia’s peanut oil. used 
for medicinal, margarine and other 
industrial purposes, was produced 
from the culls and from peanuts im
ported mostly from India. Demand, 
however, has increased and imports 
have declined. Today the industry 
is expanding. This crop was nearly 
50 per cent, bigger „than the previous 
one and next year’ we hope to show 
another 50 per cent; increase. We 
are building new storage silos at 
Kingaroy to cope with it.”

Head of the peanut industry in 
Australia is Mr. C. F. Adermann, 
M.H.R., chairman of the Queensland 
Peanut Board. He has seen the in-, 
dustry grow from its infant state in 
1924, when the Kingaroy store was 
a small shed, to a business which 
handles about £A1,000,000 worth of 
peanuts a year.' He, like Mr. Nes
bitt, thinks it is an industry with' 
an even bigger future.

U.S. SHIP BOMBED
TOYKO. A.A.P.-REUTER.—Un

identified aircraft bombed and 
strafed the American freighter 
Pioneer Dale off Tsingato break
water. The Japanese Radio picked 
up a message saying that a member 
of the crew received slight injuries-'

H-BOMB EXPLOSIONS 
MAY AFFECT SEASONS
NEW YORK. A.A.P.—Simulta

neous explosion of several hydrogen 
bombs high in the air would be likely 
to affect the earth in many ways, 
says Professor Paul Elliott.

Professor Elliott is a physicist wlu> 
worked on the atomic bomb project^

He listed these possibilities:
®A change in the orbit of the 

earth around the sun.
• A speding up of an earth’s ro

tation around the sun.
’•A year of 370 days, with a long- 

er winter and a shorter summer.
Professor Elliott based his theories) 

on the fact that the earth receives its 
energy from the sun at a rate of 
about foui- pounds of hydrogen ex
ploding every second. “A man-made 
hydrogen explosion conceivably could 
be strong enough to alter the earth’s 
movement,” he said.
OPPOSITION OUT OF POLL

LONDON. A.A.P.—Marshal Tito 
has said’ that the Opposition parties 
would not be allowed to take part in 
the Yugoslav general election on 
March 26. He told a political meet
ing in Belgrade: “We do not require 
.the help of those who were not 
worthy in the past—they are not 
worthy today. ”

At last, night fell and I heard the 
order: “Lie down.” But I did not 
cut my arteries, for a still small 
voice inside me whispered: “God 
gave you life—only God can take it 
away.” I became drowsy and fell 
asleep. In my dreams I saw my late 
friend, Major Joseph Tomkus, in his 
military topcoat and cap, standing 
right beside me and looking at me. 
His voice clearly said: “Dear John, 
do not do what you have planned. 
Do not make the mistake that I 
made’.’ I -woke from sleep and cried 
out, “Joseph, Joseph! How did you 
get here!” But my friend had van
ished from sight. I remembered that 
he had committed suicide within the 
walls of this prison some three 
months ago, in nearby cell No. 69. 
I felt as if I had seen a vision. Tn 
thinking of Joseph, I fell asleep 
again.

This time I dreamed that I stood 
in Vilnius, in the Cathedral square. 
As I was passing the belfry, I sud
denly came face to face with my dead 
wife. She was dressed in white from 
head to foot. She looked at me with 
sadness and a look of reproach in 
her eyes, tears streaming down her 
face.

“Justine,” I said. “You left me. 
But I will join you soon. I will 
commit suicide.”

“Do not do it, John. Think of 
our children,” she said and vanished.

I awoke shivering, with a pain in 
my side. I knelt and began to pray 
for the souls of Justine and Joseph.

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART. 3

Then I began to pace up and down. 
I no longer thought of committing 
suicide, and could not understand 
how such a thought could have come 
into my head. The words I had 
seen scratched on the wall of the 
prison cell came to my memory: 
‘ ‘ Suffer, my son: God also suffered. ’ ’ 
I placed my life in the hands of the 
Almighty and resolved to bear my 
trials to the. bitter end. Life had 
taken on new meaning for me. I 
began to have faith and to believe 
that some day I would be a free man 
again. I was glad that I had not 
taken my life. I hid the sharpened 
bit of -wire; it. proved very useful 
to me on various future occasions.

MOMENT FOR CANDOR
After this long period in solitary 

confinement, I was placed in another 
cell where I found many friends and 
acquaintances. This seemed a plea
sant change, for now at least I had 
someone to talk to. However, the 
first feeling of pleasure did not last.

One night a Red Army man was 
brought to our cell. He told us that 
his name was Skvortsov, and that he 
was a non-commissioned officer of 
an artillery regiment stationed in 
Šančiai (suburb of Kaunas) as well 
as a “politruk” (political commis

parents wore in pre-revolution days. 
We have not the means to buy new 
ones.

“As a teacher, I have a good op
portunity to see how people live. 
They weep in silence for they dare 
not complain aloud. The tears of 
many have run dry. We are con
stantly afraid; we are afraid of ex
pressing our thoughts; we are afraid 
even to think. No one can hide from 
the all-seeing eye of the NKVD. We 
are afraid of one another, for many 
among us are compelled to spy. on 
their family and friends, and carry 
reports to the NKVD. Such is the 
demand of the Communist ideal. Yon 
cannot refuse to carry out. this duty, 
for punishment according to Para
graph 59 of the Criminal Code is 
sure to follow.” Skvortsov again be7 
came silent. None of us said a word'.

“The tragedy is that the Russians 
do not know how people in other 
parts of the world live,” he con
tinued. “For years and years.we 
have been told that the working
people in capitalist countries live in 
the greatest poverty and squalor .. t 
We, soldiers of the Red Army, also 
believed this tale until we saw- 
Lithuania. Now we see that it was 
all a lie. Although here we of the 
Red Army are separated from the 
people as though we were criminals, 
yet we can see and feel the differ
ence between your way of life and 
ours . . .” His voice broke. His 
feelings overcame him and he could 
not continue. (To be conimied)

sar). He had been arrested for no 
reason whatever. He said that many 
politruks and officers were being 
seized and arrested at this time. At 
first he was very downeast and taci
turn-; he would not talk to anyone. 
But after a while he became more 
friendly. He was a pleasant fellow 
and we grew to like him very much.

One evening at dusk he began to 
tell us) in a voice charged with deep 
feeling: “Here, friends, give me a 
cigarette. I see you are good fellows 
and will not betray me. Come up 
closer and I will tell you what is 
really happening in Russia. We have 
been suffering for over 20 years in 
an atmosphere of poverty, famine, 
imprisonment, terror and misery. 
We do not know if conditions will 
ever change. While waiting for bet
ter times, some of us have lost all 
hope . . .” Here Skvortsov stop
ped. Teai-s of emotion were running’ 
down his cheeks. After a moment 
he continued: “I am 35 years old. I 
well remember the old life at home 
with ray parents. I am a primary 
school teachr. My wife works in a 
factory. We cannot earn enough to 
keep the wolf from the door. It. is 
well for us that we have no child
ren. Believe it or not, the clothes 
we wear are the same ones that our
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UŪSU PASTOGE
SUDARYTAS VYRIAUSIAS SPORTO IR 

FIZINIO AUKLĖJIMO KOMITETAS
Įvairiose Austi'alijos vietovėse jau 

ii- anksčiau mūsų sportininkai dau
giau ar mažiau organizuotai ėmė reik
štis. Atvykus Australijon Leonui 
Baltrūnpi, kurį Pasaulio Lietuvių 
Vyriausias Sporto ir Fizinio Auklė
jimo Komitetas paskyrė Įgaliotiniu 
Australijai, ėmė dar gyviau veikti 
lietuviai sportininkai. Pradėjo dar
ių kelios krepšinio komandos Mel
bourne ir kitose vietose.

Norėdamas pagyvinti sportinę vei
klą ir suteikti jai organizacinį pa
grindą, ALFAS Įgaliotinis Leonas 
Baltrūnas pirmiausia kreipėsi per 
spaudą į lietuvių jaunimą. Vasario 
8 d. buvo sudarytas Vyriausias Spor
to ir Fizinio Auklėjimo Komitetas 
Australijai, kurio tikslas užmegsti 
ryšius su didesnių vietovių lietuviais 
sportininkais, steigti sporto klubus, 
įvairiu būdu gyvinti sporto veiklą, 
sekti klubų sportinę veiklą bei remti 
moraliai. Šį Komitetą Australijai 
■sudaro: pirm. J. Valys, sekr. VI. Bo- 
sikis, ižd. Alg. Liubinskas, informa
cijos ir spaudos ved. Ant. Krausas 
ir narys J. Liutkutė. Vasario 12 d. 
Vyr. Sp. ir Fiz. Aukl. Komitetas po
sėdžiavo su ALD Melbourne Skyriaus 
Valdyba ir aptarė bendradarbiavimo 
bei veiklos derinimo klausimus. Ko
miteto ir Įgaliotinio būstinė — Mel- 
bournas.

Vasario 19 d., tuoj po iškilmingų 
Vasario Šešioliktosios pamaldų, buvo

IR VĖL NAUJAS KAPAS . . .
Retai gaunam naują “M.P.” nu

merį be mirusio lietuvio nekrologo. 
Ir! . . . beveik visur neįaimingas at
sitikimas. Š.m. vasario 17 d. tragi
škai, nuo aklosios žarnos operacijos, 
Benalloje mirė, vos 21 mėnesį išgy
venusi, iki operacijos sveika ir stipri, 
mažytė lietuvaitė Irena Žentelytė. 
Irena, gimusi tremtyje ir tiek siel
varto suteikusi tėvams, palaidota lau
kiniuose Benallos kapuose. Nelai
mingas tėvas, suradęs savo mažai šei
mai butuką, iš šeimų stovyklos atva
žiavo atsiimti savo žmonos ir dukre
lės. Tačiau . . . dukrelę rado jau ne
gyvą. Mirties aplinkybių, deja, paai
škinti negaliu, nes patys nieko tik
slaus nesužinojome. Nesužinojo ir 
jos tėvai, nes gydytojas, daręs šią 
•operaciją, nerado reikalo tėvams pa
aiškinti mirties smulkmenų. Ligo
ninės sesenj žinios buvo skirtingos ir 
nelabai įtikinančios. Mes, Benallos 
lietuvių šeimos, be širdį plėšiančios 
užuojautos, nieko nelaimingiems tė
vams negalime padėti. Teduoda Die
vas jiems jėgos pernešti šį skaudų 
nuostolį.—Juozas Strazdas.

DAUGIAU ATSARGUMO SU . 
MOTOCIKLAIS

Vasario 11 d. du lietuvius, važiuo
jančius 70 mylių greičiu iš Somers 
šeimų stovyklos į Portseą, Sorrente 
ištiko katastrofa. Otto Seldžiui, dir
bančiam Yallourno anginą kasyklose, 
sulaužyta koja; Vilius Spranaitis, 
•dirbąs Portsejoje, liko sužeistas į gal
vą. Abu nugabenti į ligoninę. Spra
naitis, keletą valandų išgulėjęs be są
mones, aprūpintas atitinkama pagal
ba, kitą dieną ligoninę apleido ir gy
dosi šiuo metu namuose. Seldžiui gi, 
kaip atrodo, teks keletą mėnesių pa
gulėti ligoninėje. Ši nelaimė turėtų 
paskatinti mūsų motociklininkus bū
ti atsargesniais ir apdairesniais, juo 
labiau savaitgalio metu, kada judė
jimas esti pagyvėjęs. Prie susisieki
mo nelaimitj prisideda nekartą ir ta 
aplinkybė, kad europiečiai yra pri
pratę laikytis, ypačiai staigių posū
kių atveju, dešinės pusės.—Jonas 
Normantas. —

VISIEMS SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS

Š.m. kovo 4 d. 16 vai. 30 min. 
saukiamas antrasis Sydnčjaus Lie
tuvių Sporto Klubo susirinkimas. 
Kviečiami dalyvauti visi aktyvūs ir 
neaktyvūs sportininkai bei sporto 
draugai. Susirinkimas įvyks Young 
St. 5 (II aukštas). Klubo Valdyba. 

sušauktas lietuvių sportininkų ir bi
čiulių susirinkimas. ALD Melbour
ne Skyriaus pirm. Mieldažys atidarė 
susirinkimą, kviesdamas visus burtis 
j sporto klubą ir garbingai ginti 
sporto veikloje mūsų tautos garbę. 
ALFAS Įgaliotinis Leonas Baltrūnas 
nušvietė fizinio auklėjimo tikslus, pa
brėždamas tautinio atsparumo bran
dinimo svarbą. Baigęs savo žodį, 
pakvietė Vyr. Komitetą pravesti su
sirinkimą. Svarbiausiuoju punktu 
buvo įsteigti sporto klubą Melbourne 
ir išrinkti to klubo valdybą. Gausus 
būrys sportininkų ir sporto bičiulių 
aktingai ir nuotaikingai dalyvavo 
rinkimuose. Įsteigtas Sporto Klubas 
Melbourne ir išrinkta jo valdyba iš 
šių asmenų: Lazauskas, G. Staugai- 
tytė, A. Baltrūnienė, Savaitis, Šal
kauskas. Revizijos Komisijon išrink
ti: D. Giedraitytė, P. A. Raulinaitis 
ir Milvydas. Komiteto pirm. J. 
Valys palinkėjo išrinktai valdybai 
sėkmingai , išplėsti sportinę veiklą, 
sudarant ir atskiras sporto šakų sek
cijas. Naujai įsisteigusiam Sydnė- 
jaus Sporto Klubui taip pat linkime 
pasiekti geriausių vaisių ir savo svei
ka sportine veikla kelti mūsų Tautos 
garbę svetimtaučių tarpe. Šiuo lie
tuvių sportininkų gyvenimas įterpia
mas į aiškius organizacinius rėmus 
Australijoje, kas palengvins ir pa
gyvins sporto ir visos lietuvių ben
druomenės veikią. A. Krausas.

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS 
PASKIRTAS NAUJAS KUNIGAS

>Kun. Petras Butkus, Bathursto 
pereinamosios stovyklos kapelionas, 
Federalinės Katalikų Emigracijos 
pirmininko Arkivyskupo McGuire ir 
Sydnčjaus vyskupo skiriamas kape
lionu į Sydnėjų. Linkime jaunąjam 
kunigui sėkmingai darbuotis lietuvių 
tarpe Sydnčjuje.

VISI PRISIDEDAM PRIE PARODOS
Š.m. kovo 27 — balandžio 1 d.d. Sydnėjuje yra ruošiama įvairių 

tautų tautinio ir grynojo meno paroda, kurion pakviesti aktingai 
dalyvauti ir lietuviai. ALD Centro Valdyba lietuvių skyriaus orga
nizavimą pavedė mūsų dailininkams: Bistrickui ir Kalgovui.

Norėdama išnaudoti šią progą kuo tinkamiausiam mūsų tautos 
kultūros pademonstravimui, ALD Centro Valdyba kreipiasi į visos 
Australijos lietuvių bendruomenį, prašydama mielus tautiečius prisi
dėti prie šios parodos savo turimais eksponatais: rankdarbiais, audi
niais, medžio raižiniais, gintaro dirbiniais ir pan. Australijoje gyveną 
lietuviai dailininkai kviečiami prisidėti savo tapybos paveikslais, gra
fikos kūriniais, raižiniais, skulptūros dalykais bei kita meno kūryba. 
Visi eksponatai prašomi siusti šiuo adresu: Mr. A. Bauze, 5 Hampden 
Street, Hurlstone Park, Sydney. Prie siunčiamų eksponatų savinin
kai prašomi pridėti adresus, pažymėtus ant kortelių ir pritvirtintus 
prie pačių eksponatų, kad tuo būdu būtų įmanomas tikslus grąži
nimas po parodos. Eksponatai bus gerai užlaikomi ir rūpestingai 
saugojami. Norintieji eksponatus parduoti apie tai praneša ir nurodo 
kainą. Kadangi iki parodos atidarymo nedaug beliko laiko, siųskite 
eksponatus tuoj pat. Visiems parodos dalyviams iš anksto nuoširdus 
ačiū! ALD CENTRO VALDYBA.
NUMATOMA STEIGTI ALD 

SKYRIŲ
Seymoure, Vic., gyveną lietuviai 

ruošiasi steigti ALD Skyrių. ALD 
Centro Valdybos paprašyta tam rei
kalui instrukcijų. C, Valdybos pri
tarimą ir instrukcijas gavus; arti
miausioje ateityje numatoma sušauk
ti steigiamąjį susirinkimą.—b.

NAUJAS IŠMISTAS
Sydnčjuje, Darlingo uosto gele

žinkelių prekių stotyje 100 sunkve
žimių šoferių streikavo tris kartus 
pereitą savaitę protestuodami, kad 
ateiviai dirba “pavojingame darbe.” 
Jie reikalavo, kad ateiviams būtų 
duotas mažiau pavojingas darbas. 
Australų reikalavimą patenkinus ir 
ateivį perkėlus į nepavojingą darbą 
(greičiausiai, bėdžius gavo šluotą), 
australai toliau tęsė savo darbą. Pa
skutiniu laiku pastebėti jau nebe pir
moj darbovietėj australų darbininkų 
protestai prieš suteikimą ateiviams 
“pavojingų darbų”. Atrodo, kad 
šia nauja išmone australų darbinin
kai, be abejo, iš tam tikrų punktų 
paskatinti, imasi “gero kaimyno” 
laikysenos Europos emigrantų adresu.

Naujoji Australijos vyriausybe 
ateiviu atžvilgiu

Australijos gen. gubernatorius W. 
J. MeKell, Parlamento atidarymo 
kalboje pateikdamas vyriausius nau
josios vyriausybės politikos bendruo
sius planus, palietė ir Australijos 
emigracijos politiką. Jis pareiškė, 
kad dabartine Federalinė vyriausybė 
ir toliau vykdys didelio masto emi
gracijos planą. Jis pripažino, kad 
nuo karo pradžios buvę labai daug 
padaryta, statant pamatus gerai ir 
sėkmingai emigracijos politikai. Pa
sak jo, vyriausybė priskyrė reikšmes 
dviem didžiausiems punktams: išlai
kyti galimai aukštesnio lygio emigra
cijos intaką ilgam laikui ir išlaikyti 
aukštą proporciją Britų emigrantų. 
Vyriausybė tikisi 1950 ni. susilaukti 
200.000 naujų emigrantų; gi panašus 
skaičius bus palaikomas ir vėliau, 
ateityje. Prisilaikant tokio emigran
tų skaičiaus, galima bus tikėtis, kad 
nuo dabar turimi} 8 milijonų gyven
tojų 1960 ra. Australija jau turės 
10,5 mil. gyventojų. Toliau gen. gu
bernatorius pabrėžė, kad kiek galint 
bus vengiama ateivių susivienijimo į 
grupes ar kolonijas, nes vyriausybė 
mano, kad tinkamas ateivių išskaidy- 
mas paskubins jų įsiliejimą (asimi
liaciją) į australų bendruomenę.

REIKALAUJA PAŠALINTI 
ATEIVIUS

Kaip praneša vasario 16 d. “The 
Sydney Morning Herald,” Pietų 
Australijoje 350 mechanikų, dirban
čių Islingtone geležinkelių dirbtuvė
se, pareikalavo geležinkelių įgaliotinį 
per 48 valandas pašalinti du ateivius, 
dirbančius prie mašinų Islingtone. 
Mechanikai, kurie priklauso A.E.U. 
imi jos, nusprendė sušaukti streikinį 
susirinkimą, jei jų reikalavimas būtų 
nepaisomas. Mechanikų kalbėtojai 
pareiškė, kad suteikimas darbo išvie- 
tintiems asmenims Islingtone sudaro 
pavojų australų gizelių ateičiai mec
hanikų profesijoje.

• Andrius Makauskas ' prašomas 
rašyti savo pusbroliui: Jonas Woro- 
nier, 30 Sanger St., Bridgewater, 
Mass., U.S.A.

'©Martynas Janulis, c-o. Main 
Roads Dept., Bunbury, W.A., paieško 
Edvardo Linausko.

UNIJOS PAGALBA ATEIVIAMS
Morningtono pusiausalyje, Vie., 

dviejuose vietose ateiviai dirba pagal 
sutartį. Daugis šių ateivių kas sa
vaitgalį vyksta j Somers šeimų sto
vyklą praleisti nedirbamas dienas 
kartu su savo artimaisiais. Ten jie 
sumoka už savaitgalio prabuvimą, už 
valgį, po 5 šilingus. Ir vienoje,, ir 
kitoje vietoje buvo, prašyta, kad už 
tas dienas, kada stovykloje nevalgo
ma, būtų atskaitoma, nes už tą patį 
laiką esti sumokama šeimų stovyklo
je. Pagaliau, įsikišus atitinkamai 
unijai, opus klausimas buvo sutvar
kytas ateiviams palankia prasme.— 
Jonas Normantas.

UŽSISAKYDAMAS MŪSŲ 
PASTOGĘ PRASKAIDRINI 
TREMTIES KELIO ŪKANAS 
SAU IR KITIEMS. LIETU
VIŠKAS ŽODIS LAUKIA 
TAVO PARAMOS. ADRE
SUOK:

Mūsų Pastogė,
5 Hampden Street, 

Uurlstąne Park, 
Sydney
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• Šv. Kazimiero šventė bus šven
čiama sekmadienį, kovo 5 d. Iškil
mingos pamaldos bus 11.30 ryto šv. 
Juozapo bažnyčioje, Camperdovm, 
prie universiteto. Kadangi šv. Kazi
mieras yra Lietuvos Patronas, visi 
lietuviai raginami kuo gausingiau
siai susirinkti ir tą dieną pasimelsti 
už mūsų Tėvynę.

• Šv. Kazimiero Draugijos metinė 
šventė, koncertas ir naujos Centro 
Valdybos rinkimai įvyks už dviejų 
savaičių.

• Sudaryta nauja “Užuovėjos” 
redakcinė kolegija. Redaktorius — 
V. Kazokas, administratorius — P. 
Stakauskas, techniškasis administra
torius — D. Kuodis. “Užuovėją” 
leidžia A.L.K. Šv. Kazimiero Drau
gijos Centro Valdyba.

• Gavėnia — religinės nuotaikos ir 
susikaupimo laikotarpis. Per visą 
gavėnią pamaldų tvarka sekanti: Šv. 
Mišios kiekvieną sekmadienį šv. Juo
zapo bažnyčioje, Camperdown, 11.15 
vai. Išpažintys klausomos kiekvieną 
šeštadienį nuo 7 iki 8 vai. vakaro St. 
Mary’s Cathedral, Sydney, o sekma
dieniais — prieš Mišias šv. Juozapo 
bažnyčioje, Camperdown. Visi lie
tuviai katalikai raginami uoliau at
likti savo religines pareigas gavėnios 
metu.

• Lietuvių Katalikų Centrui, 5 
Young -St., Circular Quay, atsiųsta 
daug religinės literatūros. Visi lie
tuviai katalikai raginami bent gavė
nios metu kiek pasiaukoti ir įsigyti 
vieną ar kitą religinę knygą. Reli
ginė literatūra bus pardavinėjama 
kas sekmadienį po pamaldų prie baž
nyčios durų.

• Lietuvos vyskupai tremtyje su 
Kauno Arkivyskupu J. Skvirecku 
priekyj paskyrė kun. Joną Tamulį 
savo įgaliotiniu Australijoje ir Nau
joje Zelandijoje. Jo pareigos yra 
tarpininkauti tarp Lietuvos Episko
pato ir Australijoje gyvenančių lie
tuvių kunigų ir tikinčiųjų.

Kun. J. Tamulis.
AUST RALI JO J LANKYSIS 

BERTLAND RUSSELL
Didžiausias šių laikų pasaulio filo

sofas Bertland Russell’is birželio 
menesį atvyks su paskaitomis į Aus
traliją. Apie tai praneša “Daily 
Telegraph”. Neseniai B. Russell’s 
Anglijoje aiškiai pasisakė, kad, pasta
tytas prieš alternatyvą — komuniz
mo dominavimas visame pasaulyje ar 
trečiasis pasaulio karas — jis nedve
jodamas pasirinktų trečiojo pasaulio 
Telegraph”. Neseniai B. Russell’is 
džiūgavo įvykusia bolševikų revoliu
cija Rusijoje. Vėliau jis. nusisuko 
nuo komunizmo ir pasmerkė jį. Le
niną, su kuriuo Russell’is yra turė
jęs ilgą pasikalbėjimą, jis pavadino 
“siaurapročiu ir žiauriu fanatiku.” 
Šiuo metu Russell’is yra susilaukęs 
77 metų amžiaus.
"AIDAI" PERSIKĖLE I JAV

Nuo šių metų pradžios vienintelio 
aukštesnio lygio kultūros žurnalo 
“Aidai” leidimas perkeltas iš Vokie
tijos į JAV. Žurnalo vyr. redakto
rium yra rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. Jame savo raštais dalyvauja 
žymiausieji mūsų mokslininkai, aka
demikai ir rašytojai. “Aidai” ski
riami ne vieno kurio krašto vietiniams 
reikalams tenkinti, bet viso pasaulio 
lietuviams. Žurnalo medžiaga niekad 
nesenstanti Į savo bendradarbių ir 
skaitytojų eiles “Aidai” nori sutelkti 
visus pasaulio lietuvius, kuriems rūpi 
mūsų tautinės kultūros kūrybinis iš
laikymas.

Žurnalas leidžiamas kartą į mėnesi, 
knygos formato, metinis komplektas 
sudaro apie 1000 psl. Bet visa tai 
būtų beprasmiška, jei “Aidai” vis- 
tiek liktų nepasiekę mūsų plačiosios 
šviesuomenės. Australijos lietuviai, 
kviečiami galimai skaitlingiau burtis 
į “Aidų” skaitytojų eiles. Pirmasis 
žurnalo numeris jau pakeliui iš JAV 
į Australiją ir gavus bus išsiuntinėtas 
prenumeratoriams.

Prenumeratos kaina metams £2-15-0. 
Užsisakykite “Aidus” pagal šį adre
są:’

Alg. Kruzas 
Woomera West P.O.

S.A.
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