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W. Churchillis del juridinės Lietuvos padėties
SOVIETU PRETENZIJOS I PABALTIJO KRAŠTUS PAŽADĖTOS SPRĘSTI 
TAIKOS KONFERENCIJOJE PAGAL ATLANTO CARTERIO NUOSTATUS

Sydnėjaus “The Sunday Tele- 
* graph” kovo 5 d. pradėjo spausdinti 

tretį ‘tomą dar niekur uepasirodžiu- 
sių W. Churchillio atsiminimų' “Di
džioji Santarve.” Šioje dalyjp yra 
taus lietuvius ypatingai sudominąs 
W. Churchillio pasisakymas Pabalti
jo valstybių klausimu. Priminęs, kad 
Pabaltijo valstybes, po paskutinio ka
ro pergaįės vėl pateko Sovietų Rusi
jos valdžion, W. Churchillis aiškiai 
pasisako: “Nėra jokios abejonės, kur 
yra teisė. Pabaltijo valstybės turi 
būti. suvereninės, nepriklausomos 
tautos” Čia pat buvęs karo metu 
Britų valstybės ministeris pirminin
kas W. Churchillis pateikia savo ra
što turinį, rašytą 1942 m. Britų už
sienių reikalų ministeriui. Šiame 
rašte W. Churchillis taip pasisako:

“Mes niekumet nepripažinome 
1941 mėty. Sovietų Rusijos sienų, 
išskyrus patį faktą. Tos sienos 
Sovietų buvo įsigytos gėdingo su
sitarimo su Hitleriu agresijos veik

smais. Perleidimas Pabaltijo tautų 
prieš jų pačių valią Sovietų Rusijai 
būtų priesginybe visiems princi
pams, dėl kurių mes kovojame šia
me kare, ir pažemintų visą mūsų 
reikalą. Tai taip pat liečia ir Besa
rabiją bei Šiaurės Bukoviną, maže
sniu gi mastu ir Suomiją, nes dėl
pastarosios aš sprendžiu, jog ji ne 
visa norinia prisijungti ir paglemž
ti. Jūs pažadėjote, kad mes svar
stysime šias Sovietų Rusijos pre-
tenzijas bendrai su JAV ir domi
nijomis. Ši pažadą mes turime ište
sėti. Tačiau mes neprivalome klai
dingai suprasti nuomonės bet ku
rios Britą vyriausybės, kurios gal
va šiuo metu esu aš, būtent: mes 
laikomės tą laisvės ir demokrati
jos principą, kurie yra nustatyti 
Atlanto Čarteryje, ir kad šie prin
cipai turi būti veiksmingi ypatin
gai tuo metu, kai yra iškeliamas 
bet kuris klausimas dėl teritoriją 
perleidimo. Visa tai turėdamas

Sudaryta Anglijos vyriausybė
. LONDONAS.—Ligšiolinis ministe
ris pirmininkas Attlee vėl sudarė 
Anglijos vyriausybę, kurios svarbiuo
sius postus užėmė tie patys senieji 
ministerial. Kai kurie ministerial 
susikeitė tik vietomis. Min. pirmi
ninkas Attlee, pareiškė: “Darbo par
tija ir toliau valdys Angliją ir ko
vos prieš konservatorius.” Ši dar- 
bieeių vyriausybe, pagal pasibaigusių 
rinkimų duomenis, naujajame parla
mente tebus remiama tik septynių 
balsų daugumos persvara. Britų 
spauda abejoja dėl tolimesnio darbie- 
čių vyriausybės likimo ir vadina ją. 
“septynių balsų daugumos vyriau
sybė. ’ ’

KAS VALDO BRITUS
LONDONAS.—Ryšium su Fuchs’o 

bylos skandalu, nepaprastai jaudi
nančiu Britų gyventojus, “Evening 
Standard” praneša, -kad naujojo

Attlee kabinėjo karo ministeris Strac- 
hey yra komunistas. Laikraštis ci
tuoja ištraukas iš Strachey parašytos 
1938 m. knygost: “Kaip visi sociali
stai, aš tikiu, kad socialistinė ben
druomenė laiko būvyje persiauklės 
į komunistinę bendruomenę”, Lai
kraštis be jokių rezervų atestuoja ku
ro ministerį Strachey Britų visuome
nei kaip “viešai žinomą komunistą”. 
Ministerio pirmininko įstaiga išleido 
viešą paaiškinimą, kuriame teigiama, 
kad Strachey nėra komunistas.

galvoje, aš manau, kad mūsų at
sakymas turi būti tai, kad visi teri
toriniai sienų klausimai turi būti 
paliekami Taikos Konferencijos 
sprendimui.’’ Pateikęs šį savo ra
štą, W. Churchillis tvirtina: “To
kioje tai juridinėje padėtyje šis 
klausimas stovi šiuo metu.”
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TARSIS "TRYS DIDIEJI"
NEW YORKAS.—JAV užs. reik, 

ministeris Aehesonas pranešė, kad 
JAV, D. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerių susitiki
mas gali būti rekalingas dar šį pava-
sarį. Šios konferencijos pasitarimų 
turinio jis nepranešė. “New York 
Times” mano, kad JAV Valstybes 
Departamente stiprėja įsitikinimas, 
jog kuklūs laimėjimai prieš komuni
stus Europoje verčia susirūpinti pa- 
vojun ir netikruman patekusiu Euro
pos saugumu.

Anglijo pykčio ii pasipiktinimo choose
LONDONAS.—Kovo 1 d. Anglijos 

teismas išsprendė savo piliečio dr. 
Fuehs’o pakaltinto perdavimu Sovie
tų Rusijai atominės bombos paslapčių, 
bylą. Fuchs’as tiek tardymo, tiek 
bylos proceso metu atvirai prisipa
žino teikęs Sovietams minimas infor
macijas. Pusantros valandos užtrukęs 
teismo posėdis, klausomas viso pasau
lio spaudos atstovų, baigėsi sprendi
mu, kuriuo dr. Fuchs’as buvo nutei
stas 14-kos metų kalėjimo bausme. 
Teismo metu paaiškėjo, kad Fuchs’as, 
būdamas prie didžiausiij atominės 
bombos gaminimo paslapčių, per 7 
metus, nekieno netrukdomas, regulia
riai perdavinėjo Sovietų Rusijai vi
sas atominės bombos paslaptis, šiomis 
žiniomis pastarąją įgalindamas maž
daug 5-iais metais anksčiau pasiga
minti atominę bombą. Fuehs’o byla 
sukėlė didžiausią Anglijos visuome
nės pasipiktinimą ir smerkimą val
džios įstaigų, kurios, žinodamos, kad 
Fuehs’as yra nuo pat studentavimo 
laikų nepalaužiamas komunistas ir 
be to aiškiai vokiečių kilmės, prilei
do jį prie vyriaushj atominės bombos 
paslapčių ne tik Anglijoje, bet ir 
Amerikoje. Taip pat viešoji opinija

Karo meto sparta Sovietuose
LONDONAS.—Tarptautinis Euro

pos Studijų Komitetas painformavo 
viso Vakarų pasaulio ministerius 
pirmininkus, kad dabartinė Sovietų 
Rusijos organizacija prilygsta tikrai 
karo meto padėčai. Sovietai šiuo 
metu pagamina 3000 naujų lėktuvų

Vis dar siekia Maskvos pavėsio

per menesį. Per vien 1949-tus me
tus jie pagamino: 12000 lėktuvų: 500 
kovos lėktuvų, kurių dauguma yra 
sprausminio tipo, ir 7000 vidutinio 
tipo bei sunkiųjų bombonešių. .So
vietai įsteigė naują organizaciją — 
Aeroflotą, gabenančią tūkstančius 
agentų propagandos darbui į Vjd.

rūstauja ir Amerikoje. Anglijos 
visuomene didelius kaltinimus meta 
savo valstybes karinei žvalgybai MI 5, 
kad ji su stebėtinu neapdairumu leido 
Fuchs’ui ištisus septynius metus 
dirbti valstybės išdavimo darbą, to
kiu plačiu mastu dar negirdėtą šni
pinėjimo istorijoje. Su dideliu kar
teliu primenamas ir tas faktas, kad 
Fuehs’as buvo išaiškintas ne Britų 
žvalgybos dėka, bot Amerikos. Pla
čiai samprotaujama, kad Fuehs’o by
los faktai smarkiai pakirto JAV pa
sitikėjimą tolimesniu Britų sugebėji
mu išlaikyti reikiamoje aukštumoje 
atominio ginklo paslaptis.

NESUPRANTAMAS VIZITAS
LONDONAS.—Konservatorių par

tijos ir opozicijos vadas W. Churchil
lis lankėsi pas Anglijos karalių. Jo 
vizitas truko 45 minutes. Vizito tik
slas ir jo turinys viešai nepaskelbtas. 
Šis nepaprastas pagal Buekingamo 
Rūmų papročius vizitas Britų visuo
menėje kelia įvairiausių spėliojimų 
bei samprotavimų.

NEPASIDUODA PANIKAI
VAŠINGTONAS. — Prezidentas 

Trumanas pašiepė pasiūlymą, kuriuo 
teigiama, kad “atominis amžius” rei
kalauja perkelti JAV sostinę Vašing
toną kiton vieton. Atsakydamas į 
klausimą dėl tokio pasiūlymo, Tru
manas atsakė, esąs patenkintas ta 
vieta, kur šiuo metu yra sostinė, ir 
jaučiasi visiškai saugiai.
SOVIETAI NESISKAITO SU 

JAV
VAŠINGTONAS.—Sovietų Rusijos

VAŠINGTONAS.—JAV Kongreso 
Atomines Komisijos pirmininkas se
natorius B. McMahon’as vėl pasakė 
Senate labai jausmingą kalbą; ragin
damas kuo skubiausiai sušaukti tarp
tautinę konferenciją dėl atominės 
energijos kontrolės susitarimo. Jis 
vėl ragino paprašyti Sovietų Rusiją, 
kad šioji leistų sušaukti UN’o visuo
tinę konferenciją Maskvoje. Iš UN’o 
sluogsnhj patiriama, kad generalinis 
sekretorius Trygve Lie svarsto gali
mybę sušaukti specialią UN’o sesiją 
Maskvoje, Paryžiuje ar New Yorke. 
Skatindamas siekti tokios konferen
cijos Maskvoje, MeMahOnas teigia, 
kad reikia parodyti geriausių norų, 
o tuo atveju, jei Sovietų Rusija to
kią konferenciją atmestų, Vakarų 
pasaulis ramiausia sąžine galėtų ži
noti, kas toliau darytina.

Perspėja naivius politikus
NEW YORKAS.—Sugrįžęs iš ke

lionės po Tolimuosius Rytus, JAV 
senatorius W. Knowland’as paskati
no JAV sudaryti Pacifiko Paktą su 
Anglija, Australija, N. Zelandija ir 
Japonija. “Vien tik ekonominė pa
galba neišgelbės Pietryčių Azijos nuo 
patekimo anapus geležinės uždangos. I

Naivu galvoti, kad toji sritis gali 
būti išgelbėta ekonomine pagalba.” 
BRITAI TARIASI SU KOM.

KINIJA
IIONG KONGAS.—Kaip praneša 

A.A.P. ir Reuteris, Pekinge vyksta 
tarp Anglijos ir Komunistinės Kini
jos pasitarimai sudaryti tarpusavį 
paktą — susitarimą. Tokio pakto su 
Britais siekti Kom. Kiniją paskatino 
Darbo partijos laimėjimas Anglijos 
rinkimuose.
DEMOKRATINE RASES PROB

LEMA
CAPETOWNAS.—Pietų Afrikos 

valstybės teismas teisė. katalikų ku
nigą už sutnokimą baltojo žmogaus 
su moterimi, kurios senelė buvo juo
duke. Sprendimas nepaskelbtas, nes 
byla buvo atidėta.
INDIJA PATAIKAUJA MASKVOS 

INTERESAMS
NEW DELHI.—Indijos ministeris 

pirmininkas Pandit Nehru pranešė 
indų parlamente, kad Indija nesiims 
politikos įstoti į bet kurį Pietryčių 
Azijos ar Pacifiko paktą. Jis dar 
pridūrė, kad Colombo konferencijoje 
panašių paktų sudarymui nebuvo 
pateikta jokių pasiūlymų.

vyriausybe atsakė “nepatenkinan
čiai” į JAV vyriausybės notą, kuria 
buvo pareikštas protestas, kad Sovie
tų Rusija laiko arešte, priverčiamų 
darbų stovyklose ar ištrėmime apie 
2000 JAV piliečių. Pastarieji nete
ko laisvės po to, kai jie bandė susi
siekti su atitinkamomis įstaigomis 'dėl 
išvykimo iš Sov. Rusijos į JAV. šiuo

Rytus, Burmą, Pakistaną ir Tol. 
Rytus. Sovietų strategija Pietų Azi
joje apima “išlaisvinimo armijas” 
ir pastiprinimus iš Kom. Kinijos su
kilėlių armijoms Indokinijai, Siamui 
ir Burmai. Toliau Tarptautinis 
Europos Studijų Komitetas įspėja 
Vakarų politikus, kad projektuojama 
ekonominė pagalba Azijoms kraštams 
yra pavėluotas dalykas, kai priešas I metu jie neturi galimybes susilaukti 
jau yra. prie vartų. Azijai yra sku- iš JAV ambasados Maskvoje pagal
biai reikalinga tikroji karinė pagalba. I bos.

Trumanas nevyks Maskvon
VAŠINGTONAS. — Prezidentas 

Trumanas dar kartą kategoriškai pa
reiškė, kad jis, kol bebus JAV pre
zidentu, niekumet nevyks į Maskvą 
tartis su Stalinu dėl JAV — Sovietų 
priešingumų. Čia pat prezidentas 
Trumanas pabrėžė,' kad jis esąs pasi
ruošęs pamatyti Staliną Vašingtone, 
o jei ne Staliną, tai ką nors kitą, 
norintį atvykti į JAV. Prezidentas 
dar pridūrė, kad į Maskvą jis norėtų 
nuvykti vėliau, kaip turistas. Be ki
ta ko toliau jis dar pabrėžė, kad JAV 
karinis pajėgunas yra šiuo metu di
džiausias, kaip bet kuriuo kitu taikos 
meto laiku. Prezidentas Trumanas 
pritarė JAV karo ministerio John
son’o paskelbtam ir vykdoman prin

cipui: “Pasiekti aukščiausią JAV 
valstybės saugumą ir mažiausias to
kio saugumo įgyvendinimo išlaidas."

Prancūzija susitvarkė su Saaru
PARYŽIUS.—Paryžiuje pasirašy

tas su Saaro Krašto vyriausybe susi
tarimas, pagal kurį Prancūzija gauna 
50-čiai metų visas Saaro krašte iška
samas anglis. Prancūzija iš savo pu
sės už tai suteikia Saaro Kraštui res
publikos titulą, platesnes nepriklau
somumo teises ir pažada po 50-ties 
metų visišką nepriklausomybę. Pran
cūzija ir toliau pasilieka sau kontro
lės teisę Saaro Krašto užsienio ir vi
daus saugumo politikos klausimuose.
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Diskusijos dėl gyvenamojo namo įsigijimo
ALD Woomerds Skyrius sekmadie

niais ruošiamuose diskusijų vaka
ruose, vasario men. 26 d., aptarė gy
venamojo namo įsigijimo klausimą. 
Skyriaus pirmininkas dipl. inž. K. 
Tymukas, nariai J. Paluobis ir V. 
Petruškevičiene iškėlė eilę įdomių 
minčių.

Prieita išvados, kad Pietri Austra
lija yra viena tinkamiausių provin
cijų įsikūrimui ir statybai. Pav., 
Tasmanijoje ar Viktorijoje statyba 
visada kaštuos brangiau, nes pastatas, 
dėl drėgno klimato, turi būti atitin
kamai solidus, o N.S.W. — branges
nis pragyvenimas ir žymiai daugiau 
apgyvendintas kraštas, dėl ko nauja
kuriai susiduria irgi su tam tikrais 
sunkumais. Diskusijos ribojosi mū
rine statyba P. Australijoje. Įvairi 
kitokia statyba, nors yra žymiai pi
gesnė, tačiau turi daug priekaištų: 
arba ji palaiko karštų dienos tempe
ratūrą iki vėlyvos nakties, arba tarp 
sienų esančiose izoliacinėse medžia
gose (šiauduose, vilnose ar pan.) su
daromos sąlygos įvairiems parazitams 
veistis, arba ji savo nepatvarumu ne
pateisina į ją investuoto kapitalo.

Vidutinio dydžio 3 kambarių (įs
kaitant negyvenamas patalpas) na
meliui reikia 17.000 plytų, tokiam pat 
4 kambarių — 19.000. Raudonų, ge
rų plytij 1000 kaštuoja apie 9 sv. 
Vieno vidutinio dydžio lango rėmų 
kaina — apie 10 sv., didelio, moder
niško lango — 16 sv. Taigi ląngų 
plotas kaštuoja žymiai brangiau už 
tą patį sienų plotą. Apytikriai ap
skaičiuota, kad 5 kambarių viduti
nio dydžio gyv. namui statybinė 
medžiaga kaštuotų 1200 sv. Žymiai 
pigiau kaštuotų perkant didelio for
mato cementines plytas. Jos tinka
mos statybai, tik iš mažų plytų gali
ma išgauti stilingesniš pastatas. 1 
didele cementinė plyta kaštuoja 2 šil. 
Vieno kambario butui tokių plytų ga
lima nupirkti už 35 svarus. Nepa
tartina statant namą leistis į speku
liaciją ir medžiagas supirkinėti juo
dojoj rinkoj. Statybos yra smarkiai

v
Saitas vanduo laisves entuziastui
Kovo 2 d. į Sydnėjaus.uostą įplau

kė su 885 Europos išeiviais IRO lai
vas “ Castelbianeo. ” Naujųjų atei
vių tarpe esąs jugoslavų žurnalistas 
Ljenko Urbančikas pareiškė Sydnė
jaus spaudos atstovams šio laivo ke
leivių nusiskundimus dėl maisto ir 
kitų kelionės nenormalumų. Tai 
aprašydamas “The Daily Mirror” 
teigia, kad Urbančikui bekalbant, 
prisiartinęs Emigracijos Departa
mento valdininkas pasakė: “Aš įspė
ju tamstą užčiaupti savo burną.” 
Urbančikas pasakęs: “Aš rizikuosiu 
būti deportuojamas dėl kalbėjimo 
laisves, kuri mums buvo pažadėta 
šiame krašte.” Rašytiniame pareiš
kime laivo kapitonas A. Mortola pra
nešęs, kad jis ėmęsis Urbančiko at
žvilgiu kelionės metu disciplinarinių 
priemonių po to, kai Urbančikas iš
klijavęs laišką ant laivo pranešimų 
lentos. Kapitonas Mortola pridūręs: 
“Nepaisant pakartotinų paskelbimų, 
kad keleiviai turi būti naujais aus
tralais, Urbančikas bandė organizuo
ti paskirų tautybių komitetus su tik
slu pakenkti gyvenimui laive. Aišku, 
kad toksai laivo taisyklių . laužymas 
negalėjo būti toleruojamas. Taip pat 
šį įvykį aprašydamas “Daily Tele
graph” tvirtina, kad Urbančiko nu
siskundimams pritaręs kone kiekvie
nas iš pakalbintų 40 keleivių. Tiktai 
vienas lietuvis buv. gimnazijos moky
tojas Julius Adamsas pritaręs rezer
vuotai ir pareiškęs, kad Urbančikas 
privalėtų turėti daugiau taktiškumo.

MIRTIS ANT MOTINOS RANKŲ
Šiaurės Teritorijos sostinėje Darvi

ne viena'čiabuvč moteriškė atnešė į 
vietos ligoninę savo dviejų metų sun
kiai sergantį vaiką. Tačiau ligoninė 
vaiko nepriėmė ir paliepė motinai 
neštis vaiką atgal namo. Nelaimingai 
čiabuvei grįštant su savo kūdikiu na
mo, pastarasai mirė nešamas ant mo
tinos rankų. Šis nežmoniškas įvykis 
plačiai aprašytas australi} spaudoje. 
Federalinis sveikatos reikalų ministe- 
ris paliepė savo valdininkams šį įvykį 
ištirti. 

kontroliuojamos ir jei jos vykdomos 
neturint medžiagoms pirkti leidimo— 
sustabdomos, tačiau jei namo statybi
nės medžiagos (įskaitant ir vidaus 
įrengimus) neviršija 1600 sv. sumos 
—leidimas nereikalingas. Praktiškai, 
tačiau, statybinių medžiagų teisėtas 
įsigijimas yra didelė problema.

Nors Australijos klimatas laikomas 
sausu ir šiltu, tačiau oro tarpai sie
nose ir izoliacija (geriausia vario 
arba švino) tarp pamatų ii- sienų bū
tina. Tinkuoti tik gerai išdžiūvusį 
pastatą. Pigūs ir geri stogai -— spe
cialių banguotų plokščių. Daug ža
los pridaro pastate įsiveisusios, taip 
vaidinamos, baltosios skruzdės. Pra
dedant statybą pasiteirautina pas 
šiame reikale nusimanančius.

Statybai leidimas ir planai lengvai 
gaunami statybos įstaigose kiekvie
nam mieste. Turint sklypą ne miesto 
centre, leidžiama statyti laikiną pa
stogę, lyg ir sandėliuką, tik norint 
jame gyventi, turi būti privestas van
duo ir sutvarkyta kanalizacija. Jei
gu namų stato firma, smulki sutartis 
būtina. Yra buvę atsitikimų, kad 
nebaigto statyti namo raktus firma 
perdavė savininkui ir po to pastara
sis negalėjo priversti firmą pabaigti 
statybą, nors pinigai buvo užmokėti. 
Raktus priėmei — reiškia, kad na
mas tvarkoje. Apskritai, vedant di
desnius darbus australų sąžiningumu 
aklai pasitikėti negalima. Visų rū
šių sutartys ar užpirkimai darytina 
tik atitinkamose teisminėse įstaigose. 
Jeigu namas perkamas senas, tai tik 
be nuomininkų — kada jis yra lais
vas, nes nuomininkus iškeldinti tam 
tikrais atvejais veik neįmanoma. 
Tinkamiausias laikas už perkamą na
mą mokėti pinigus — tik jame lais
vai apsigyvenus.* Taip jau yra, kad 
tas pats apgyvendintas namas par
duodamas žymiai pigiau negu laisvas. 
Namai dažniausiai parduodami su 
baldais, kurie pirkėjui sudaro gryną 
nuostolį. Perkant tokius padėvėtus 
baldus atskirai, jie kaštuotų gal tik 
apie trečdalį tiek. Perkant namą,

Tačiau ir Adamsas pareiškęs, kad 
laivo valdininkų elgsena buvo bloga 
ir dar blogesnis buvęs laivo maistas. 
Ateiviai jį, Julių Adamsą, buvę iš
sirinkę komiteto pirmininku, tačiau 
laivo kapitonas tą komitetą uždrau
dęs.

Trys Kinijos prezidentai
NEW YORKAS. — Kai praktiškai 

senosios Kinijos nebėra ir ją jau 
valdo raudonasai prezidentas Mao- 
tsetungas, už Kinijos kontinento sie
nų prasidėjo varžybos tarp dviejų 
simbolinės Nac. Kinijos prezidentų. 
Ciangkaišekas, 1949 metų pradžioje 
pasitraukęs, tačiau “neatsisakęs” 
nuo prezidento pareigų, o tik perda
vęs jas viceprezidentui generolui Li, 
staiga vėl pasiskelbė esąs Nac. Kini
jos prezidentu. Generolas Li, aplei
dęs Kiniją per. metais lapkričio me
nesį ir išvykęs “sveikatos sumeti
mais” į Jungtines Amerikos Valsty
bes, smarkiai užprotestavo Ciangkai- 
šeko pasiskelbimą, 'apšaukdamas jį 
diktatorium, ir pakartotinai pabrėžė, 
kad jis, generolas Li, yra Kinijos 
prezidentas.
LIET. TREM. BEDRUOMENE 
VOKIETIJOJE PERSITVARKO 
PASAULIO LIET. B-NES 

PAGRINDAIS
LTB. Centro Komitetas savo 1950 

II. 11. posėdyje nutarė LTB-nės or
ganizaciją suderinti su, VLIKo priim
tais ir paskelbtais Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (sutrumpintai P. L. 
B.) santvarkos nuostatais. Nuo 1950 
m. vasario 16 d. LTB. Centro Taryba 
vadinsis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Vak. Vokietijos Krašto Tary
ba; LTB Centro Komitetas — PLB- 
nčs Krašto Valdyba; LTB Apygardų 
ir Apylinkių Valdybomis. 1949 m. 
gegužės 19 d. demokratiniu budu 1 
metams išrinktas LTB. Centro Komi
tetas eis PLB-nčs Vak. Vokietijos 
Krašto Valdybos pareigas iki jo ka
dencijos pabaigos, jis paruoš ir pra
ves PLB-nės Krašto Tarybos rinki
mus pagal PLB stat. 

bankuose galima gauti paskolos -iki. 
70% mokamos sumos.

Galutinių išvadų prieita: (1) tu
rint pajėgią kišenę, statytina tik ge
ras, mūrinis namas; (2) pigiausiai 
namas kaštuos jį statant savo jėgo
mis, brangiau — perkant seną, bran
giausiai .atiduodant firmai staty
ti; (3) ypatingą dėmesį kreipti į 
galimai glaudesnį lietuviškų kolonijų 
kūrimą, nors krašto įstaigos tai ir 
kliudytų.

Čia pateikti duomenys, anaiptol, 
nepretenduoja į įrodytą tiesą. Dide
lis skirtumas gausis, žiūrint kuriam 
mieste ir kurioje jo dalyje namas bus 
statomas, taip pat kas jį statys — bu
vęs statybininkas ar statyboj nenu
simanąs tarnautojas. Tai tik dyku
mose vargstančių lietuvių apytikriai 
skaičiavimai, norint įprasminti lais
vas šventvakarių 'valandas. Sekan
čiam diskusijų vakarui pasirinkta te
ma — Kooperatinis Australijos Lie
tuvių Bankas. ,

A. Vadinas.

Dar vienas kruvinas protestas
LONDONAS.—Kaip praneša AAP, 

jugoslavų emigrantas Nikalo Marti
novičius, deportuojamas Britų val
džios įstaigų oro keliu, pasirinko ver
čiau savižudybę, iššokdamas iš skren
dančio lėktuvo. Martinovičius perei
tų penktadienį atskrido iš Šveicarijos 
į Angliją, tikėdamasis iš čia emi
gruoti į Australiją. Tačiau Londono 
aerodrome jis buvo sulaikytas. Jam 
buvo pranešta, kad jis bus grąžina
mas atgal į Šveicariją. Martinovi
čius maldavo, kad nebūtų grąžinamas 
į Jugoslaviją ir pasisakė nusižudy- 
siąs, jei tikrai bus grąžinamas. Po 
to Britų valdininkai atėmė iš jo sku
timosi priemones, nuėmė petnešas ir 
atvarstė batų raiščius. Taip išniekin
tą nelaimingąjį jie įstūmė skrendan- 
tin į Ziuriehą lėktuvan. Žinodamas, 
kas jo laukia Ziuriche, deportuojamas 
jugoslavas, skrendant lėktuvui 6000 
pėdų aukštyje, atsidarė duris ir iš
šoko žemyn.

Martinovičiui buvo pasisekę pabėg
ti iš Tito Jugoslavijos i Šveicariją. 
Saugojamas per visą naktį prieš de
portaciją specialaus Britų sargybi
nio, Martinovičius kone visą naktį 
pasakojo gėdingo Britų akto vykdy
tojui apie tuos teroro veiksmus, ku
rių imasi šių dienų Jugoslavijoje 
sužvėrėjęs komunizmo vykdytojas 
Tito.

ATSIDARO AKYS
Viktorijos Karo Veteranų Lygos— 

VR'SL organas “Mufti” pasiūlė ati
duoti šiaurinį Australijos iškyšuli 
Cape York Peninsula Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms, kurios paver
stų šią strateginę Australijos terito
riją antrąja Alaska. “Daug geriau 

Visiems žinotinas teismo sprendimas
Traukinių, tramvajų bei autobusų 

eisme sužeisti asmenys, jei tasai su
žeidimas įvyko ne dėl jų pačių kal
tės, normaliais atvejais pagal vei
kiančius NSW valstijos įstatymus, 
gali kreiptis j teismo įstaigas, reika
laudami nuostolių atlyginimo. Tran
sporto Įstatymas traukinių ir tram
vajų eisme sužeidimo ar žuvimo at
vejais nuostoliams padengti numato 
didžiausią žalos atlyginimą ligi £2000. 
.Tai reiškia, kad traukinių ar tram
vajų eisme dėl jų tarnautojų neap
dairumo ar neatsargumo sužeidimo 
ar žuvimo atveju civilinis ieškinys 
negali viršyti £2000 sumos. Ši riba 
tačiau neliečia autobusų eismo nelai
mių. Šiomis dienomis Aukštasis 
Teismas vienai Sydnėjaus gyvento
jai, kuriai autobusas' dėl tarnautojų 
nebojimo pervažiavo abi kojas, pri
teisė £6000 padarytos jai žalos atly
ginimui. Teismas išaiškino, kad pa
gal veikiantį 1942 m. Transporto 
Įstatymo priedą ir Motorinių Veži
mų Įstatymą nuostolių atlyginimas 
negali būti ribojamas, kai valdiniai 
autobusai sužeidžia žmones.

Panašios eismo nelaimės gali ištikti 
ir mūsų tautiečius. Tokiu atveju, 
kai sužeidimas ar dar skaudesnė ne
laimė įvyksta dėl valdinių susisieki
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MUŠTYNĖS PRANCŪZIJOS 

PARLAMENTE
PARYŽIUS. — Prancūzijos parla-

mentui pradėjus svarstyti apsaugos 
įstatymą prieš sabotažinio pobūdžio 
streikus, numatantį gana griežtas 
priemones, komunistų atstovai ėmėsi 
amerikietiškos taktikos — ilgomis, ne
sibaigiančiomis/; kalbomis trukdyti 
įstatymo priėmimą. Dešiniojo spar
no atstovams bandant šį komunistų 
manevrą likviduoti, kilo laukinės 
muštynės, kurių numalšinimui teko 
šauktis ginkluotų pajėgų. Šiose mu
štynėse ypatingu brutalumu pasirei
škė komunistų atstovai. Vienas deši
niųjų atstovų buvo taip smarkiai su
muštas, kad jis teko nugabenti į li
goninę. Prancūzijoje šiuo metu 
streikuoja apie 400000 darbininkų. 
Streikai vis plečiasi. Jau dabar ke
lių uostų darbininkai pareiškė iš kal
no nevykdysią iškrovimo — pakrovi
mo darbų, kai į Prancūzijos uostus 
įplauks JAV laivai, gabeną pagal 
Atlanto Paktą sutartus ginklus. Siek
dama užkirsti šiam chaosui kelią, 
Prancūzijos vyriausybė ryžtasi imtis 
griežtos formos priemonių, panaudo
jant net karinius dalinius.

■>

ką nors draugui atiduoti taikos me
tu, kaip tai netekti karo metu”, 
pataria laikraštis. Toliau tvirtina
ma, kad paskutiniųjų dvylikos mėne
siu įvykiai aiškiai parodė, kad Aus
tralijos saugumas nebegali toliau 
remtis Britų Imperijos pajėgumu. 
Karo veteranų organas mano, kad 
JAV neatsisakytų nuo šio pasiūlymo, 
nes amerikiečiai šiuo metu dairosi 
išeities punktų savo gynybai ir puo
limui.

SOVIETINIS RUBLIS PARE
MIAMAS .AUKSU

LONDONAS. — Maskvos radijas 
pranešė, kad Sovietų rublio kursas 
sterlingų svaro ir dolerio atžvilgiu 
yra keičiamas ir paremiamas auksu.' 
Rublio kursas naujai taip nustatytas: 
už vieną sterlingų svarą mokama 
11,2 rublio, o už vieną dolerį 4 ru
bliai. Kartu Maskvos radijas pra
nešė, kad Sovietų Rusijos vidaus rin
koje sumažinamos 10-49% maisto, 
tabako, likerių ir drabužių kainos. 
Londono finansiniai vadovai nesutei
kia rublio kurso pakeitimui reikšmės 
ir telaiko tai teoretiniu dalyku, nes 
visus mokėjimus tarptautinėje rinko
je Sovietai atlieka užsienio valiuta.

v
Bombos viršum Kinijos

HONG KONGAS. —Nae. Kinijos 
bombonešiai smarkiai bombardavo ir 
apšaudė iš kulkosvaidžių Kantono 
miestą. Žuvo apie 700 žmonių ir 
surgn'auta per 100 pastatų. Tai bu
vo didžiausias orinių puolimų, ku
riuos pastaruoju metu nacionalistai 
vykdo viršun? užkariautos komunistų 
Kinijos.

mo priemonių tarnautojų kaltės, bū
tina kreiptis į teismo organus dėl 
nuostolii} atlyginimo. Įsidėmėtina, 
kad traukinių ir tramvajų eismo ne
laimių atvejais nuostoliai negali būti 
reikalaujami daugiau kaip £2000, o 
autobusų sužeidimo atvejais — ši riba 
nepaisoma ir galima reikalauti neri
botos sumos susidariusių nuostolių 
atlyginimui.—jž.

ČlURLIONIECIAI 
AMERIKOJE

Jau galutinai paaiškėjo ir .prade
dama viešai skelbti, kad pirmasis vie
šas čiurlioniečių koncertas Ameriko
je įvyks Cleyelande, Severance Hall 
koncertinėje salėje, kovo mėn 26 d. 
Ciurlioniečiai jau turi visą eilę susi
tarimų ir dėl kitų koncertų: Balan
džio 29-30 d. <1. trys koncertai Pitts- 
burghe. Rengia Pittsburgho ALT 
skyrius. Balandžio 16 d. — Chicago- 
je, Operos salėje, Rengia MARGU
TIS. Birželio 6 d. — Toronte, Ka
nadoje, Rengia Lietuvių Verslininkų 
Sąjunga.

Yra visa eilė kvietimų ir į kitus 
JAV ir Kanados miestus, dėl kuriu 
dar galutinai nesusitarta.—Lieut.
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„TERRESTRIAL PARADISE”
WHEN William de Vlamingh, the

Dutch navigator, landed on Rott- 
nest Island off south-western Aus
tralia in 1696 he described it as a 
“terrestrial paradise”. So I board
ed a launch at Fremantle for the 11 
mile to this paradise, and
spent almost two hours on the spark
ling sea.

Rottnest is 6į miles long, and only 
3 miles at its widest. From the air 
it resembles a flying bird, the head 
and neck to the west. There are no 
■mountains, but a series of limestone 
hills and sand dunes, and the vege
tation is mainly wattle (mimosa) and 
tea-tree. Around the coastline are 
fascinating bays, mostly reef-bound, 
and the lagon waters bite into the 
sand dunes, creating clean, white 
beaches.

The island settlement is to the 
north, a small community clustering 
among the trees around Thompson’s 
Bay. Wooden bungalows are there 
for holiday-makers. At the Christ
mas and Easter seasons they come 
from the mainland in launches and 
yachts, or on the steamship Zephyr.

The Zephyr crossing is an experi
ence. A band plays on deck, a bar 
is open below. On calm days the 
■crossing is slumbrous, but when the 
seas roll the Zephyr rolls with them. 
The ship was specially designed for 
the trip from Perth, down the Swan 
River, and as it aproaches the Fre
mantle traffic and railway bridges, 
the upper awning and the funnel 
stack slowly subside. Once the 
Zephyr is under the bridges, the 
awning and funnel rise again, and 
Stand dignifiedly as she crosses the 
©pen sea.

An unusual feature of Rottnest is 
a chain of salt lakes of dense salinity, 
occupying a third of the area. Some 
say they are more dense than the 
Dead Sea. Although there is no visi
ble connection with the sea. these 
lakes rise and fall gently with the 
tides. One lake has defied all efforts 
so far to sound it.

An old gaol is now a hostel. This,

AUSTRALIA’S WEST

By RUSSELL J. OAKES

like the lighthouses old and new, the 
old Government House, the commis
sariat stores; and the pilot’s cottages 
were built of the island limestone. 
Oix the highest hills of the island, 
layers of limestone are crammed with 
semi-fossilised shells of a variety still 
found living along the shores. The 
aborigines have a story that the 
island rose from the sea-bed as one 
of a chain running back to Cape 
Peron on the mainland, and this may 
well be true.

While I was on the island an un
identifiable memorial stone was dug 
up behind the office of the Board of 
Control. It bore a coat-of-arms exe
cuted beautifully in colour, but un
fortunately it was broken. Possibly 
this was the work of one of the in
ternees held on the island in World 
War I.

The island is a reserve and all 
plants, animals and birds are pro
tected. Newcomers admire the rat
kangaroos (quokkas) that hop about 
in their hundreds, but the blase locals 
will mutter darkly against the 
“swarming little pests.” Vlamingh 
thought they were rats—hence his 
name for the island. Apparently un
able to adjust, themselves to human 
intrusion, even after so many years, 
the quokkas rush bewilderedly be
tween legs or into the front wheels 
of bicycles. Gardens must be fenced 
against them. They grow twelve to 
eighteen inches high, and no stroll 
in the bush is complete without the 
sounds of their thumping feet and 
tail, as they bound away like clock
work toys.

There is an avenue of imported 
Moreton Bay figs in the settlement, 
a eool haven in summer and a pro
tection from the winter wind. Along 
this avenue are several olive trees 
said to be a century old. In season, 
the crows feed raucously on the 
olives. At tl^e end of the avenue is

a camping area protected by native 
cypress pines. But not all the camp
ers know that their holiday revels are 
conducted over the bones of the dead. 
Beneath the camping area rest the 
bones of the convicts who died when 
the island was a prison settlement at 
the beginning of the, century.

I saw several objects that were dis
covered on the beaches near the 
settlement. A pair of cutlasses—(one 
left-handed and one right-handed)— 
each in a leather sheath, spoke of bold 
bad days when early adventurers 
roamed the world in' their wooden 
ships and fought with a cutlass in 
either hand. I found several Dutch 
coins of no intrinsic value. Such 
relics are commonly found and re
mind us that Rottnest has an inter
esting history of exploration and 
wrecks. It was visited periodically 
by the Dutch and French after 1616, 
■when Dirk Hartog first sighted it.

One story of fairly modern origin 
declares that in 1880, a treasure chest 
of sovereigns was dropped into shal
low water off the settlement reef and 
was never recovered. If so, it still 
lies down there in the shifting sand.

Behind the settlement, near the 
shore of a salt lake, is a small ceme
tery. It is no longer used, but there 
are a handful of interesting graves. 
In chiselling one inscription on a 
child’s grave, the stone mason crowd
ed his work, and the result. reads: 
“A Bud to Bloomin Heaven.”

Close by is a “mystery” grave. 
One story is . that a duel was fought 
between two Dutch officers, the vic
tim being buried here namelessly be
fore the victor sailed away in his ship. 
In 1926 someone repaired the stone 
with cement, but in doing so, cover
ed over any inscription.

Such an historic spot as Rottnest 
would be incomplete without a 
ghost. In the old convict days, a 
warder is said to have struck a man 
working on the lighthouse. The man 
died and his vengeful spirit remain
ed. The peculiarity about this spirit 
was that it never appeared; one felt 
its malevolent eyes boring into one’s 

spine and no matter how quickly one 
turned, it was always behind.

Strange things have happened at 
the light in consequence. Men com
pleting the new lighthouse, beside 
the old one, developed neurotic symp
toms and remained only under per
suasion. The first keeper committed 
suicide. The second, a sober, mar
ried man with a family, refused to 
stay, a third sat on the top rail of 
the tower and shot himself. Possibly 
the ghost considered this adequate 
vengeance. It is some years since 
there have been any complaints.

Walking through brushwood one 
day, I surprised two peacocks that 
flapped clumsily away over the tea
trees dragging their gorgeous tails, 
At one period the island was the sum
mer residence of the Western Aus
tralian governors. When Govern
ment House, facing onto Thompson’s 
Bay was relinquished as such (sub
sequently it became vacation flats), 
the birds were released and allowed 
to run wild in the hills. They flou
rished, and now, at dawn, they may 
be seen creeping out of the scrub to 
drink at the troughs in the dairy out
side the settlement. Their cries often 
rise from the wattle and tea-tree.

(To be continued.)
ELECTRIC WIRES FORCED 
DOWN PRIEST'S THROAT

WASHINGTON. A.A.P.—Yugo
slav Comunists had forced electrified 
wires down the throat of a Roman 
Catholic priest to force him to “con
fess” to plotting against Marshal 
Tito, Roman Catholic speakers say.

The priest was Father- Vittorio 
Kolocjra, one of the accused in a 
propaganda trial at Cetinje, capital 
of Montenegro. Delegates to the US 
National Roman Catholic Welfare 
Conference at Washington heard a 
report on the trial. The report said 
Father Kolocjra threw the Court, in
to confusion when he described how 
gaolers had thrust wires down his 
throat, then switched current through 
them. The gaolers tried to force him 
to confess that priests were “plot
ting armed rebellion against the Tito 
regime.” The Court condemned one 
priest to death and sentenced Father 
Kolocjra to 15 years’ imprisonment.

Sufferings of Our Companions in 
Misfortune

The inmates of our cell grew to be 
good friends. We lived and shared 
everything as members of one fam
ily. As time went on, some of our 
companions were removed from our 
cell; others took their place. In this 
way we learned something of the 
events of the outside world. The days 
dragged by. Finally winter- was 
over; spring had arrived.

I found out a great deal during 
those weary months. There was 
much opportunity for conversation. 
It appeared that everyone of the in
mates of our cell had undergone tor
ture at the hands of the NKVD. 
Some of these experiences were so 
terrible that they were enough to 
make your hair stand on end. One 
such man was John G. His back and 
hips were terribly swollen and dren
ched in blood. Pieces of, skin and 
flesh dangled from his wrists. It 
seems that. John G„ a very large man, 
had such large wrists that hand
cuffs could not be put on easily. He 
broke his chains while he was being 
blackjacked; new handcuffs had to 
be put on. He was thrown to the 
ground, beaten and trampled upon. 
Worse tortures, however, were suffer
ed byi those who had the misfortune 

-to be questioned in the garage. Here 
the victims usually expired before 
the death sentence was passed. John 
G. told us that one of his friends had 
all the fingers of both his hands 
broken there. His fingers were in
serted into the crack of the heavy 
garage door which was then closed 
by the NKVD. It was said that 
Colonel Barauskas had his ear-drums 
pierced in that same garage.

Captain J. was one man who tried 
to appeal to higher authority and 
submit a written complaint about the 
cruel way the NKVD had treated 
him. Returning from one cross- 
examination, he ripped off his clothes 
and began to shout; “BrinJ the pri-

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 4.

son doctor! Let him see the injuries 
inflicted on me by the NKVD!” The 
gashes on his body were so terrible 
that the prison guards shuddered at 
the sight. Captain J. told us that he 
submitted a written complaint, de
manding medical attention. After 
three weks had gone by, when his 
wounds had begun to Iieal, a physi
cian finally came.

In cell No. 94 was my acquain
tance, Z., from Panevezys. He did 
not stay long, for he was removed 
after several days. Since he suffer
ed from asthma, the NKVD could 
not torture him quite as much as the 
others. When they beat him, Z. at 
once lost consciousness. The NKVD 
men were frightened and made great 
efforts to revive him. The NKVD 
does not like to murder its victims 
before the necessary information has 
been extracted from them.

On- the eve of the Russo-German 
war, Colonel B. G. was brought in. 
He told us that the NKVD was con
ducting an unheard-of wave of ter
ror. People, for the most part intel
lectuals, were being arrested and de
ported to the depths of Russia. Those 
who could were fleeing their homes 
and taking refuge in the forests. 
Thus life was insecure not only for 
us who were within1 prison w'alls, but 
even for people of the outside world. 
But there was not one among us who 
would not have changed places with 
one of our hunted and persecuted 
countrymen. We could only suffer 
and wait for a chance to be free. 
Would that day eveY dawn? We 
could only hope.

Voices of the Doomed
At dusk the noises of the day 

would become hushed and silent. A 
deathly stillness would descend upon 

the prison cells, the corridors and the 
prison yard. At this hour the piti
ful voices of those condemned to 
death sounded more eerie and heart
breaking than at any other.

Almost every evening these cries 
would echo from cell to cell: “Purvys 
Vytautas condemned to die.”—“An
driušis Petras—to die.”—“Rusteika 
Stepas . . .”. Long after the voices 
were still, the cries of desolation 
would ring in my ears.

One evening I counted perhaps 17 
such voices of the doomed. It seem
ed that my heart would break to hear 
them. They resounded from the 
prison walls and penetrated even the 
darkest corners of the cells. Then 
all was still again. Suddenly a wo
man’s voice, pure and clear as a 
silver bell, rang out from cell No. 
107: “Men, have faith in Divine 
Providence.”

The pleasing and musical voice and 
above all the reassuring thought it 
expressed was of great comfort to all 
the prisoners, no matter whether they 
stood face to face with certain death, 
or whether they were still uncertain 
of their fate. To many of us that 
silvery voice was -familiar; it was 
that of Vanda Pranckoniene, a young 
and beautiful woman, wasting away 
in solitary confinement. On her, too, 
the death sentence had been passed; 
she was like a flower beginning to 
bloom, already doomed to -wither 
away. She had borne all her trials 
and sorrow’s with the greatest pa
tience and courage; her sweet nature 
had won for her the admiration and 
respect of everyone, including even 
the prison-guards. We could not see 
her, but we felt that she was on her 
knees at her customary evening 
prayer. These ordinary words “Men,

have faith in Divine Providence7” 
sounded to us like the voice of an 
angel from a far-off happy land. 
For a moment we forgot our sorrow’s 
and a feeling of infinite peace des
cended upon us. But not for long; 
after a moment we again remember
ed our cruel destiny. The voice of 
peace had cleared away the fogs of 
the present for a moment and then 
returned whence it had come. Again 
we were surrounded by blank prison
walls.

“Men, let us pray,” said Captain 
J. in a whisper. We could not see 
one another in the darkness, but the 
impulse was so strong that we obeyed 
him without question. We knelt and 
our lips moved in silent prayer.

Retreat of the Reds ,r
After nightfall the prisoners would 

call to one another: “Mario, answer 
me!”—“Cell No. 145, answer!”— 
“Marie, dearest, sing for us, will 
you?” In answer to this last re
quest, a silvery soprano arose. It 
was so weak and so full of sorrow 
that to hear it was enough to make 
one weep. It ceased almost imme
diately, drowned out by the thunder 
of moving tanks and motorized de
tachments coming from the other 
side of the Nemunas river. Suddenly 
an excited voice shouted from one of 
the cells: “Men! The sentry boxes; 
are empty. The guards are no long
er here! Let us make our escape. 
Run, everyone who can! The prison 
is mined!” I thought to myself: “If 
this is true, then only blood-spattered 
ruins will remain to show that living 
human beings once existed here.’” 
But, like my companions, I did not 
pay much attention to the rumor; 
we were too busy listening to the 
commotion going on outside. We 
did not know it then, that already 
the Reds were fleeing before the on
slaught of the advancing German 
armies.

(To be continued.')
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■IJOSU PASTOGE
LIETUVOS PATRONO ŠVENTE

I

Kovo, mėnesio 4 d. buvo Lietuvos 
Patrono Šv. Kazimiero šventė. Ne
priklausomos Lietuvos ši diena buvo 
jau įprasta švęsti ne tik religiniu po
žiūriu, bet ir tautiniu. Ir Australi
jos lietuviai daugelyje vietovių kovo 
5 d., sekmadienį, pamaldomis ar ati
tinkamais minėjimais atžymėjo šią 
diena, prisimindami taurųjį šio Tau
tinio Šventojo gyvenimą. Šv. Ka-

VASARIO 16-JI ADELAIDĖJE
Didžioji lietuvių tautos šventę 

Adelaidėje buvo atšvęsta vasario 19 
d. Pradėtą šv. Juozapo koplyčioje 
pamaldomis, kurias atlaikę ir-tai die
nai pritaikintą pamokslą pasakė kun. 
P. Jatulis. Pamaldų metu giedojo 
p. E. Rukštelienė ir smuikavo p. 
Matiukas, p. Martinkienei grojant 
fisharmonija. Pakilia nuotaika Ade. 
laidės lietuvių vyrų choras, diriguo
jamas- gabaus muziko p. V. Šimkaus, 
sugiedojo kelias giesmes. Gražiai 
nuskambėjo Maria Avė Gratias, kai 
solo partijas atliko p. Rukštelienė ir 
p. Matiukas. 19 vai. Xavero saloje 
įvyko iškilmingas aktas ir koncertas. 
Nors ir nemaža sale, bet visų tautie
čių negalėjo sutalpinti ir daugeliui 
teko pasitenkinti žvaigždėto dangaus 
skraiste besiklausant, nors ir už du
rų, lietuviškos dainos ar per galvas 
įstebint tautinių šokių. Svečių tarpe 
matėsi ir žymesnių Adelaidės visuo
menės ir mokslo veikėjų, iš kurių te
ko išgirsti gana palankių pareiškimų 
Lietuvos reikalu. Mūsų solistai, p.p. 
Rukštelienė ir Rūtenis supažindino 
svečius su lietuviška daina, gi p. Ma
tiukas virtuoziškai pasmuikavo Rim- 
skio-Korsakovo ir J. Hulay veikalus. 
V. Šimkaus, vadovaujamas Adelaidės 
vynj choras vykusiai sudainavo šešias 
lietuviškas dainas, gi tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p-lės L. Ginio- 
tytčs ir instruktuojant p. Sadauskui, 
dailiai pašoko, kepurinę, lenciūgėlį ir 
malūną, Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos ir Australijos himnais.

Vasario 16 d. Adelaidės lietuviai 
skautai, vadovaujami p. Ilgūno, labai 
kukliai, bet nuoširdžiai didžiosios 
šventės proga inscenizavo lietuvišką 
laužą, kurio metu buvo pasidalinta 
mintimis ir nusistatytos ateities gai
rės lietuviškame darbe.

J. Kalvaitis.
AUSTRALŲ LAIKRAŠTIS APIE 

ATEIVIŲ SPAUDĄ
Sydnčjaus laikraštyje “Sunday 

'Telegraph” š.m. 11 Nr. atspaustas 
astraipsnis’ apie ateivių spaudą Aus
tralijoje. Straipsnio pradžioje įdėta 

<6 laikraščių antgalvėlės, tarp kurių 
ir “Mūsų Pastogė.” Esą, šiuo metu 
Australijoje eina apie 20 svetimšalių 
laikraščių. Dauguma jų — savaitra
ščiai ir spausdinami Sydnčjuje ar 
Melbourne. Bendras jų tiražas sie
kia apie 50.000 egz. Seniausi esą 
•graikų, prancūzų ir žydų laikraščiai. 
Tačiau dauguma ateivių laikraščių 
pradėjo eiti po šio karo ir, anot lai
kraščio, turi tikslą padėti ateiviams, 
kurie mažai kalba, ar visai nekalba 
angliškai. Sydnčjuje spausdinami 
laikraščiai kinų, prancūzų, graikų, 
italų, lietuvių, jugoslavų, ukrainų, 
hebrajų ir estų kalbomis. Latvių 
laikraštis spausdinamas Melbourne. 
Sydnčjuje taip pat spausdinamas 
laikraštis vokiečių kalba austrų atei
viams. VokiečitĮ laikraščio nėra. 
Visi ateivių laikraščiai yra registruo
ti Emigracijos Departamente, Can- 
berroje, ir leisti spausdinti su sąlyga, 
kad nekritikuos valdžios politikos dėl 
ateivių asimiliacijos. Departamentas 
taip pat sąlyguoja, kad laikraščio 
ketvirtadalis būtų anglų kalba, kad 
laikraščiai neskelbtų ką nors užgau
nančio, ar nepageidaujamo, kaip tai: 
-ugdyti nepasitenkinimą, skleisti ne
lojalumą, ar daryti žalos Common
wealth’o valdžios institucijoms, o taip 
pat skatinti griauti taika. Laikraš
tis turi būti siunčiamas Emigracijos 
Departamentui.

Pagal Australijos vyriausybės pa- 

zimieras didžia savo asmenybe yra 
labai glaudžiai susietas su senobine 
Lietuvos didybe, tad mūsų tautos isto
rijos kelyje jis niekumet nebus pa
mirštas. Skaidria savo meile Lietu
vai Šv. Kazimieras mums visiems 
primena nemirtingą įsipareigojimą — 
bet kuriomis sąlygomis nepamiršti 
gimtojo savo krašto.

Poremkim sergončius tautiečius
Lietuvos Raudonasis Kryžius krei

piasi į viso pasaulio dirbančiuosius ir 
besikuriančius lietuvius, prašydamas 
paramos tiems tautiečiams, kurie pa
kirsta sveikata guli įvairiose Vokieti
jos ligoninėse ir kenčia labai sunkias 
gyvenimo bei gydymosi sąlygas. Ne
laimingi mūsų tautiečiai žmonišku
mo tesusilauks tik iš savo pačių bro
lių. Sunkių gyvenimo sąlygų pakir
sti jie šaukiasi mūsų pagalbos, tad 
joks lietuvis negali tos pagalbos at
sakyti. Tai yra mūs visų sveikųjų ir 
dirbančiųjų pareiga.

ALD Centro Valdyba skatina visus 
Australijos lietuvius prisidėti gali
mai duosniau prie šio būtino labda
ros darbo. Šiuo reikalu skelbiamas 
ligi balandžio 15 dienos aukų rinkimo 
vajus. ALD Centro Valdyba prašo 
tautiečius aukas silpsti šiuo adresu: 
Mr. A. Bauze, 5 Hampden St., Hurl
stone Park, Sydney. ALD Centro 
Valdyba surinktas aukas persiųs Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui.
IŠ AUSTRALIJOS Į KOLUMBIJĄ

Veterinarijos gydytojas, apgynęs 
doktoratą Hannoverio Veterinarijos 
Akademijoje, Vyt. Stasiukynas, pir
maisiais transportais atvykęs į Aus
traliją, atlikęs 2-jų metų darbo įsi
pareigojimą, patekęs laisvėn, ieškojo 
prisitaisyti prie savo specialybės dar
boviečių. Sydnčjuje buvo gavęs dar
bo Veterinarijos Institute, bet . . . 
tik su šluota ir mazgote. Iš čia perė
jo dirbti į geležinkelių sritį prie siun- 
tintių pakrovimo. Pagaliau, nus
prendęs toliau emigruoti, kreipėsi į 
Kolumbijos konsulatą, kur buvo pa
klaustas, ką manąs tenai daryti. Kon
sulas davė mūsų tautiečiui vizą, ta
čiau su sąlyga, kad nuvykęs į Kolum
biją tikrai dirbtų veterinarijos gydy
tojo darbą.—p.a.

SUSIORGANIZAVO JŪROS 
SKAUTAI

Puikiomis buriavimo ir kitomis 
vandens sporto sąlygomis Sydnčjuje 
susiorganizavo jūros skautų vienetas. 
Į šį vienetą priimami visi jūros skau- 
tai-čs ir skautai vyčiai, kurie yra su
sidomėję vandens sportu ir tvirtai 
pasiryžę skautauti. Kreiptis šiuo 
adresu: A. Bačiulis, 29 Forsyth St., 
Glebe. N.S.W.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
KALENDOTR1US

Visi norintieji įsigyti Australijos 
Lietuvių Kalendorių 1950 m. prašo
mi užsakymus siųsti iki kovo mčn. 
31 d. pagal šį adresą: Mrs. L. Vetei- 
kienė, 78 Platform St., Lideombe, 
N.S.W.

N. ZELANDIJOS LIETUVIAI 
LEIDŽIA BIULETENĮ

Naujosios Zelandijos lietuviai atei
viai išleido pirmą numerį rotatorium 
spausdinto informacinio biuletenio— 
“N. Zelandijos Lietuvį.” Iš poros 
savotiško jumoro formos aprašymų 
spręstina, kad N.. Zelandijos lietuviai 
kuriasi neblogai.
MŪSŲ PASTOGĖS PRENUMERA
TORIŲ sąrašas skelbiamas sekan

čiame numeryje.
'•VI. Pentokui gautas iš Anglijos 

laiškas. Adresatas prašomas kreiptis 
i ALD Centro Voldybą.

žiūrą, draudimas svetimšaliams leisti 
laikraščius gimtąja kalba būtų pažei
dimas žmogaus teisių, numatytų 
Jungtinių Tautų Charta, kurią yra 
pasirašiusi ir Australija, — teigia 
“The Sunday Telegraph.”

K. Kem.

VISI DALYVAUKIM PARODOJE
Š.m. kovo 27 — balandžio 1 d.d. Sydnėjuje yra ruošiama įvairių -ių 

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

Norėdama išnaudoti šių progų kuo tinkamiausiam mūsų tautošos 
kultūros pademonstravimui, ALD Centro Valdyba kreipiasi į visosos 
Australijos lietuvių bendruomenę, prašydama mielus tautiečius prisi-n- 
dėti prie šios parodos savo turimais eksponatais: rankdarbiais, audili- 
niais, medžio raižiniais, gintaro dirbiniais ir pan. Australijoje gyvenąą 
lietuviai dailininkai kviečiami prisidėti savo tapybos paveikslais, gra-i- 
fikos kūriniais, raižiniais, skulptūros dalykais bei kita meno kūrybai. 
Visi eksponatai prašomi siusti šiuo adresu: Mr. A. Bauze, 5 Hampdem 
Street, Hurlstone Park, Sydney. Prie siunčiamų eksponatų savinins- 
kai prašomi pridėti adresus, pažymėtus ant kortelių ir pritvirtintuis 
prie pačių eksponatų, kad tuo būdu būtų įmanomas tikslus grąžu-

* nimas po parodos. Eksponatai bus gerai užlaikomi ir rūpestingaii 
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.

v
Jaunimas pralaužia ledus

Kovo 4 d. Sydnčjuje įvyko gyvas 
vietos ir apylinkių jaunimo įsteigtojo. 
Sydnčjaus Lietuvių Sporto Klubo 
susirinkimas, kuris patikrino, kad 
šios srities jaunimas, susiorganizavęs 
Vyriausio Australijos Lietuvių Spor
to ir Fizinio Lavinimo Komiteto nu
rodytais pagrindais, aktingai apims 
ne tik vien sporto, bet. ir tautinio 
meno, dainos, kultūrinės savišvietos 
ir tinkamo lygio lietuviškų pramogų 
organizavimo darbus. Sydnčjaus 
Lietuvių Sporto Klubo suorganizavi
mas yra jau įvykęs faktas. Tai ne
buvo lengva įgyvendinti, nes teko nu
galėti sunkiausią kliūtį — atstatyti 
pasitikėjimą, kuris buvo žymiai pa
kirstas visos eilės nevykusių ir ne
rimtų ankstyvesnių bandymų. Iš vi
sos Sydnčjaus lietuvių jaunimo veik
los ligi šiol tik viena Tautinių ŠokhĮ 
Grupė pajėgė pavyzdingai susiorga
nizuoti, už ką ypatingai padčkotina 
D. Paltarokaitei, B. Kirlytei ir V. 
Asevičiui. Tačiau, kai prieš porą sa
vaičių jaunimo suorganizavimo darbo 
tinkamu būdu ėmėsi rimtos ir tikros 
mūsų sportinio gyvenimo asmenybes 
— J. Gružauskas ir V. Deikus, opus 
reikalas iš karto pakrypo teigiama ir 
aiškia linkmė. SLS Klubas veiks sa
varankiškai, kaip Vyr. A. L. Sp. ir 
Fiz. Aukl. Komiteto padalinys ir 
glaudžiai bendradarbiaus su ALD ir 
kitomis lietuviškomis organizacijo
mis. Klubon įstojo visa eilė ir vy
resnio amžiaus asmenų. Išrinkta 
rimtų pajėgų Klubo valdyba: pirm. 
J. Gružauskas, vicepirm. D. Paltaro
kaitė, sekr. G. Petrauskaitė, ižd. A. 
Milašius ir nariai: Vyt. Deikus ir Vyt. 
Rauliškis. Revizijos Komisijon išrink
ti: pirm. J. Žukauskas, sekr. B. Kir- 
lytė ir nar. dail. Bistrickas. Daugis 
narių tuoj pat susimokėjo ist. bei na
rio mokesčius, tad šiuo būdu buvo su
rinkta pradžios darbui per 10 svarų. 
SLS Klubas laukia kuo didžiausios 
visij lietuvių paramos ir kviečia savo 
tarpan kiekvieną gyvą tautietį.—ž.

BENDRABUČIAI BRITAMS
Emigracijos ministeris Holt’as pra

nešė, kad Federalinė vyriausybė vyk
dys statybą naujų bendrabučių, ku- 
riuosna bus sutalpinta 7500 britų 
emigrantų. Šie bendrabučiai bus 
statomi Sydnčjuje, Port Kembloje, 
Newcastlyje ir k.

| B-ves AID OVERSEAS INC. (L244 West 23rd Place, 
j Chicago 8, III., U.S.A.) atstovo Australijoje informacijos

1 SKELBIMAS NR.18
j Pranešu, kad vėl priimu siuntinių užsakymus. Siuntinių sąrašai 
! nebus atskirai platinami. Prašoma užsisakyti iš skelbimo Nr. 18, pa- 
I skelbto “Australijos Lietuvyje.” Aukščiau išplatinti sąrašai nebeati- : 
| t.nka dabartinį sąrašą.
j Sigitas Adomaitis,

B-vės AID OVERSEAS INC. atstovas
SKELBIMAS NR.19 .. ....

Asmenys (o tokių jau yra apie 100), kuriems Australijos centriniai 
į paštai nepraleido (grąžino) pinigų,'siunčiamų “money orderiais” ne- 
! tarpiškai B-vės.vardu į U.S.A, (pereitais.metais) prašomi už. išpildytų 
I siuntinių užsakymus ir neapmokėtus atsiųsti reikalingą pinigų sumą, 
j pridedant po 50% daugiau (dėl svaro nuvertinimo ir mokesčių, persiun- 
j čiant pinigus į U.S.A.) B-včs AID OVERSEAS, INC. atstovui Aus- . 
j tralijoje:

Mr. Sigitas Adomaitis,
C-o. Mrs. McMenzie,
60 Leicester Street,
Ca.lton, N3, Melbourne, Vie.

Į Tel. (po darbo valandų) — FJ6018.

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher, 
Anthony Bauze. 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.
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Lietuviai gydytojai išvyko N. 

Gvinejon
Kovo 1 d. vakare Qantas keleiviniu 

lėktuvu išskrido į Naująją Gvinėją 
12 ateivių gydytojų. Jie dirbs N.1 
Gvinėjoje gydytojo darbą čiabuvių 
tarpe. Prieš išvykdami jie lankė ir 
baigė specialius keturių mėnesiij kur
sus. Išvykusių gydytojų tarpe yra 
ir keturi letuviai: L. Petrauskas, V. 
Žigas, M. Sviklys ir B. Jackevičius. 
Visi šie gydytojai įsipareigojo • N. 
Gvinėjoje dirbti du metus. Iš Port 
Moresby .jie bus išskirstyti po įvairias 
N. Gvinėjos sritis. N. Gvinėja yra 
grynai tropikinis kraštas, tad naujuo
sius gydytojus ten laukią gana sun
kios klimato sąlygos. Jiems pažadė
tas maždaug £1000 atlyginimas per 
metus. Daugis šių gydytojų ryžosi 
vykti į N. Gvinėją su tikslu susi
taupyti kiek didesnę pinigų sumą, 
kurios pagalba, po dviejų metų grįžę, 
galėtų studijuoti Australijos univer
sitetuose mediciną, kad išlaikę po 
trijų metų reikalaujamus egzamiinus, 
susidarytų sąlygas verstis mediecinos 
praktika pačioje Australijoje, i Mes 
visi linkime tremties bičiuliams i kuo 
stipriausios ištvermės ir geriaususios 
sėkmės.—ž.

UŽSISAKYDAMAS MŪtŪSŲ 
PASTOGĘ PRASKAIDRIRINI 
TREMTIES KELIO ŪKANAztS 
SAU IR KITIEMS. LTE'ETU- 
VIŠKAS ŽODIS LAUKKIA 
TAVO PARAMOS. ADIDRE- 
SUOK:

Mūsų Pastogė,
5 Hampden Street, 

Ilurlstone Park, 
Sydney

CONTINENTAL BOOKSHHOP 
.. Turime sandėliuose: žodymų, 
mokslinių knygų (medicinos, tech
nikos ir k.), o taip pat ir periodi
nių leidinių lietuvių, .vokiečių, 
prancūzų, rusų, čekų bei kitomis 
kalbomis.

Priimame užsakymus knygoms iš 
visų valstybių. ,

Prašome kreiptis, pridedant at
sakymui 5 penų pašto ženklą, šiuo 
adresu:

MR. NICO VAN BERT,
26 MOONEE ST., 
ASCOT VALE, 
MELBOURNE, VIC.
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