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NAUJAS KARO IŠRADIMAS
LONDONAS.—Britų oro ministe- 

ris A. Henderson’as pranešė parla
mentui, kad Britų mokslininkai iš
rado naujas priešlėktuvines priemo
nes — vairuojamus sviedinius, ku
riuos kovos lakūnas gales panaudoti 
su dideliu tikslumu prieš priešo 
bombonešį, patsai nepatekdamas j 
priešo lėktuvo apšaudymo lanką. Ta
sai išradimas, pasak Hendersono, 
patikrina. Britų saugumų prieš priešo 
lėktuvus.
Karinis Atlanto Pakto posėdis

NEW YORKAS. — JAV kariuo
menės štabo viršininkas gen. Omar 
Bradley išskrido į Haagą, kur daly
vaus Atlanto Pakto valstybių kari
nių žinovų posėdyje.

Sovietai diriguoja sabotažui
LONDONAS. — Sovietų Rusija 

įsake savo agentams sustiprinti Pie
tryčių Azijoje ir Australijoje komu
nistinę veiklą. Peipinge buvo su
šauktas patikimiausių komunistinių 
profesinių unijų vadų susirinkimas, 
kuriame instrukcijas suteikė Sovietų 
valdininkai. Susirinkime dalyvavo 
ir Australijos atstovas, pasivadinęs 
Fox’ll. Susirinkimo tikslas buvo 
suardymas susisiekimo punktų Paci- 
fiko vandenyne. Tokios veiklos tai
kiniais buvo pominėti Sydnejus, 
Melbournas, Brisbane ir kitų Pacifi- 
ko kraštų uostai. Pirmiausiai sabo
tažinė veikla nusistatyta pravesti 
Kalkutoje, Saigone ir Brisbane j. 
Kiniečiams komunistams įsakyta 
koncentruotis apie Hong Kongą ir 
Singapūrą.

BELGIJA MAIŠATYJE
BRIUSELIS. — Per. savaitę 350.- 

000 Belgijos darbininkų .protestavo 
24 valandų visuotiniu streiku prieš 
galimą karaliaus Leopoldo grįžimą. 
Briuselio ir kiti} miestų gatvėse įvyko 
ginkluotų susirėmimų tarp demon

Stalino nuotraukos mistika
NEW YORKAS.—Harold’as Stas

sen'as. buvęs respublikonu kandida
tas į JAV respublikoeš prezidentus, 
pranešė, esąs linkęs manyti, kad kaž
kas rimto yra atsitikę su Stalinu pa
skutinėmis savaitėmis. Jis teigia, 
kad Stalino nuotrauka, vaizduojanti 
jį bebalsuojantį per paskutinius 
sovietinius rinkimus, yra sufabrikuo
ta. Šiomis dienomis užsienio spau
doje buvo rašoma, kad paskutinioji 
Stalino nuotrauka yra apgaulinga: 
ją tyrinėjant, prieita išvados, kad 
Stalino golva yra pridurta dirbtiniu 
būdu. Stassen’as mano, kad ta pri
durtoji Stalino galva yra fotogra
fuota mažiausiai prieš dešimtį metų. 
Pasak Stassen’o, jei Stalinas būtų 
tikrai balsavęs, tai būtų buvusi pa
daryta tikra jo nuotrauka. Stas
sen’as mano, kad jei su Stalinu bū
tų kas nors tikrai įvykę, reikėtų ti
kėtis naujos užsienio politikos situa
cijos.

AKMENYS P AGE LEE JO
BERLYNAS.—Britų valdžios or

ganai sustabdė išmontavimą buvusių 
Hermano Gocringo ginklavimo fab
rikų Watenstedte-Salzgittere. Britų 
valdininkas pareiškė, kad “išmonta- 
vimas sulaikytas nenorint pakanti 
vokiečių planams pėrdibti šiuos fab
rikus taikingiems tikslams.” Prieš 
porą savaičių, britams pradėjus šiuos 
fabrikus išmontuoti, vokiečiai suren
gė dideles riaušes; vokiečių minios

LIETUVOS VADAVIMO DARBE
PFULLINGENAS.—Kaip praneša 

Elta, VLIKo atstovai Brazaitis ir 
Sidzikauskas vasario 8-9 d.d. lankėsi 
Vakarų Vokietijos sostinėje Bonno- 
je, kur užmezgė ryšius su vyriausybe 
ir parlamento žmonėmis. — Lietuvos 
atstovas Paryžiuje dr. S. Baekis, 
Vyriausios Tarybos pavestas lankėsi 
Belgijoje ir Liuksemburge lietuvių 
padėčiai patirti ir vizituoti vyriau
sybes. — Lietuvos atstovai įteikė sa
vo reziduojamų kraštų vyriausybėms 
protestų notas dėl Sovietų vykdomi} 
Lietuvoj rinkimų j Aukščiausią Tary
bą. — Vasario 28 d. Pabaltijo Kra
štų Biuro posėdyje nutarta imtis ini
ciatyvos protestuoti dėl Sovietų ad

strantų ir policijos dalinių. Studen
tai, protestuodami prieš Leopoldą 

I remiančią Katalikų partiją, degino 
didžinosiose Briuselio gatvėse dvasi
ninkų portretus. Leopoldo grįžimui 
ypačiai priešinasi prancūziškai kal
banti Belgijos dalis — Valonija, kuri 
grasina atsiskyrimu nuo Belgijos, jei 
karalius Leopoldas grįžtų į sostą. 
Naujoji vyriausybe vis dar nesuda
roma.

B. IMPERIJOS KONFEREN
CIJA

CANBERRA. — Ministeris pirmi-’ 
įlinkas Menzies pranešė, kad gegužės 
mėnesį Canberroje įvyks Britų Im
perijos užsienių reikalų ministerių 
konferencija, kuri aptars Tol. Rytų 
ir Pietryčių Azijos problemas. Šioje 
konferencijoje svarbiausiu punktu 
bus laikomas klausimas, kaip sulai
kyti komunistų ekspansiją, besirei
škiančią Azijos ir Pacifiko kraštuose. 
Taip pat bus aptartas Australijos 
užs. reik, ministerio Spender’io dar 
Colombo konferencijoje pasiūlytas 
ekonominės pagalbos klausimas Azi
jos kraštams.

■ apmėtė akmenimis ginkluotus Britų 
I šarvuočius.

IR BEVINAS NESIKALBA
LONDONAS.—Britų užs. reikalų 

ministeris Bevinas pranešė, kad D. 
Britanija nesiims žygių tiesiogiam 
susitikimui su Stalinu. Apie tai 
pranešdamas parlamente į paklausi
mą. Bevinas pridūrė, nemanąs, kad 
toksai susitikimas turėtų pasisekimo. ’ 
“Jei kraštas neatidaro savo sienų 
inspekcijai, kokio nauda yra. iš suda
romo susitarimo, jei jūs nežinot, ar 
to susitarimo bus laikomasi, — pa
brėžė Bevinas.

ŠANGHAJUJE ĮSTRIGO SVE
TIMŠALIAI

HONG KONGAS. — Komunistų 
valdžia sulaikė išvažiavimą 1600 sve
timšalių, kurie buvo pasiruošę ame
rikiečių laivu apleisti Šanghajų. 
Komunistai iš viso neleido amerikie
čių laivui General Gordon įplaukti 
į Šanghajaus uostą. Jie taip pat 
neleido svetimšaliams pasiekti Gene
ral Gordon, kuris buvo sustojęs tarp
tautiniuose vandenyse. Penkiolika 
konsulatų pasiuntė Peipingo vyriau-: 
sybei aštrius protestus.

PARYŽIUS.—Atvykus į Prancūzi
ją pirmiesiems JAV laivams su karo 
reikmenimis, visi Prancūzijos uostai 
paskelbė 24 valandų streiką. 

ministracinės reformos Pabalti joj, 
priešingos Haagos konvencijai, nu
statančiai okupanto teises okupuota
me krašte. — Iš įvairių kraštų pati
riamos žinios apie vietos lietuvnj or
ganizavimosi į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Sunkiau šiuo reikalu 
sekasi Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, tačiau ir ten buvusių tremtiniui 
iniciatyva pradedamos organizuoti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės apy
linkės. — Kolumbijoje Vasario Še
šioliktoji buvo minima ir per vietos 
radiją. Vietos lietuvių bendruomenė 
įteikė Kolumbijos prezidentui dėl 
Lietuvos padėties memorandumą.

Sovietu antplūdis Kinijoje
HONG KONGAS.—Ilong Kongą 

kasdie pasiekia įrodymai, kad į Kom. 
Kiniją nuolat atvyksta daugybė 
Sovietų Rusijos pareigūnų. ■ Šie 
sovietai pavaizduojami kaip eksper
tai bei patarėjai technikos, karo rei
kalų, administracijos ir kitose srityse. 
Taip pat atvyksta ir Sovietų karių, 
kurie padeda kurti priešlėktuvinę 
apsaugą.

Trumanas perspėja karo rizika
lime neatsižvelgti į skubius kitų kra
štų reikalus ir į pavojus jų nepri
klausomybėms. — pabrėžė preziden
tas Trumanas.

VAŠINGTONAS.—JAV karo mi
sterija pranešė, kad šių metų būvyje 
oro pajėgos, kariuomenė ir karo lai
vynas įvykdys 15 plataus masto ka
rinių manevrų. Manevrai prasidės 
liepos mėnesio 1 d. Manevrai apims 
sritis nuo Panamos kanalo iki Alia
skos. Taip pat bus manevruojama ir 
Atlanto vandenyno srityje.

NEW YORKAS.—JAV nusigink
lavo žemiau saugumo ribos, — pra
nešė per. savaite generolas Eisen- 

I hoveris. Toliau jis pareiškė, kad pa
saulio padėtis yra žymiai geresnė, 
kaip daugelis amerikiečių galvoja, ir 
būtų tikra nesąmonė nustoti ■ vilčių 
dėl pasaulio taikos. Tačiau čia pat 
gen. Eisenhoveris pabrėžė, kad ge
riau yra rizikuoti karą, kaip griebtis 
tokios taikos, kuri būtų tikru nuslo- 

. pinimn laisvo žmogaus minčių ir 
idealų.

Maurai budelio rankose
waL.lo, lygiai kaip ir kitų aukštų 
C'ekoslovaaijos komunistų patikėti
nių.-

SPRAUSMINIO LĖKTUVO 
REKORDAS

LONDONAS. — Pirmas pasaulyje 
keleivinis sprausminis lėktuvas de 
Havilland Comet, atlikdamas pirmą 
savo kelionę su keleiviais, 600 my
lių atstumą nuo Londono iki Kopen
hagos nuskrido per 1 valandą 18 
minučių ir 36 sekundes. Tuo pasiek
tas Britų civilinėje aviacijoje nau
jas rekordas. Sis lėktuvas yra ketu- 
rių sprausminiij motorų ir gabena 
36 keleivius.

Žemes reforma Italijoje
ROMA.—Italijos vyriausybė nuta

rė pravesti radikalią žemės reformą. 
Naujbju įstatymu bus panaikinti- 
didžiuliai feodalinės sistemos dvarai. 
Vyriausybė savo žinion tolimesniam 
naudojimo paskirstymui paims apie- 
pusketvirto milijono akrų, šiuo metu ęv 
priklausančiu privatiems ir viešiems 
dvarams.

VAŠINGTONAS.—JAV preziden- 
, tas Trumanas, šiuo metu atostogaująs 
Floridoje, pasiuntė stipriai paremtą 

| laišką Parlamento Užsienių Reikalų 
Komiteto pirmininkui, įspėdamas. 

I kad bet kuris apkarpymas Adinini- 
Istraeijos įstatymo, nustatančio toli- 
1 mesnę paramą užsienio kraštams, 
gali “sukelti trečiojo pasaulinio ka
ro riziką.” Trumano laiškas-prane- 
šimas pasiųstas ryšium su Kongreso 
“ekonominio bloko” pastangomis su
mažinti Maršalo Plano ir kitų pagal
bos programų pozicijas. Savo laiške 
prezidentas Trumanas įspėja: “Jei 
mes atstumsim kitų kraštų reikala
vimus, mes nesutaupysime nieko, o 
vien tik susidursime su trečiojo pa
saulinio karo rezultatais.” Toliau 
Trumanas pridūrė, kad šio pagalbos 
įstatymo apkarpymas sudarytų neati
taisomus nuostolius. JAV privalo 
kovoti paskutinį karą, nes. Amerika 
remiasi visas išlikusis pasaulis. Mes 
negalime gyventi atsiskyrę vien su, 
savo turtais bei ištekliais. Mes nega

MUENCHENAS.—Erdingo aero
drome. netoli Muencheno, nusileido 
trys Čekoslovakijos lėktuvai, atgabe
nę 85 čekus politinius pabėgėlius. 
Šie lėktuvai pagal savo paskirtį tu
rėjo nusileisti Pragos aerodrome, ta
čiau skridimo metu pagal iš anksto 
paruoštą sąmokslą keleivių grupės 
jie buvo jėga priversti npkrypti nuo 
savo kurso ir nusileisti Vokietijoje. 
Pabėgėliai Erdingo aerodrome buvo 
labai rūpestingai ištardyti atitinka
mų JAV okupacinių pajėgų pareigū
nų. Neoficialiai pranešama, kad 
atbėgėlių tarpe yra visa eilė labai 
aukštų Čekoslovakijos valdininkų. 
Šių pabėgėlių atvykimas patvirtino 
ligi šiol turimas žinias, kad šiuo me
tu Čekoslovakijoje vyksta didžiulis 
“valymo” darbas. Patiriama, kad 
kai kurie Čekoslovakijos ministerial 
yra nužudyti, o kiti suimti ar pabū
gę. Čeku komunistų sluogsniuose 
įvykęs didelis skilimas. Užsienių 
reikalų ministeris ‘savo paties no
ru” atsisakęs iš pareigu. Neaiški 
padėtis esanti ir prezidentu Gott-

TURKIJOS — ITALIJOS 
SUSITARIMAS

ROMA. — Pereitą savaitę Turkija 
pasirašė su Italija draugingumo su
tartį. Tuo atliktas paskutinis žygis 
eilėje įvairių sutarčių, kuriomis Vi
duržemio jūros valstybės yra susti
prinusios savo bendradarbiavimą ir 
likimą. Išvykdamas po sutarties pa
sirašymo iš Romos į Istanbulą, Tur
kijos užsienių reikalų ministeris 
Neehmeddi Sadak pareiškė, kad Tur
kija yra - susidomėjusi steigimu Vi
duržemių Pakto, kuris būtų , panašus 
į Atlanto Paktą.

PATARIMAI DEMOKRATI
JOMS

BONNA.—Savo vyriausiame politi
niame pranešime Vakarų Vokietijos 
ministeris pirmininkas Adenaueris 
pareiškė, kad Sovietų Rusija labiau 
trokšta karo, negu paprastai yra gal
vojama. “Negalima gaišti, jei nori
ma išgelbėti taiką,” — pabrėžė Ade
naueris. “Taika galėtų būti užti
krinta tik tuo atveju, jei Sovietų 
Rusijos vadai įsitikintų, kad Euro
pos užkariavimas yra neįmanomas”, 
— teigiama. Adenauerio politinėje 
deklaracijoje, kurią aprobavo Vaka
rų Vokietijos ministerių kabinetas.

1
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Žmogaus žudymo tinklas
2. SOVIETU AGENTO PARODYMAI

Tuo pat metu mano kolegoms 
Mueneheuo ir Nuernbergo repatraci- 
jos komisijose buvo pavesta rūpintis 
Vlasavo armijos daliniais, amerikie
čių išduotais sovietams. Gal prisi
menama, kad karui baigiantis tų 
dalinių daugumas buvo Čekoslovaki
joje, Prahos apylinkėse. 1945 m. ge
gužes pradžioje, Prahos gyventojams 
sukilus, artinosi dvi armijos: ameri
kiečių ir sovietų. Bet Prahos nei 
vieni, nei antri neišlaisvino. Dabar 
jau žinoma, kad amerikiečių tankai 
pagal paties Stalino prašymų sustojo 
netoli Čekoslovakijos sostinės. O 
sovietų daliniai tiek sulėtino savo 
žygiavimų, kad Prahos įgula — SS 
daliniai — dar spėtų čekų sukilimą 
numalšinti. Praha turėjo būti išlai
svinta raudonosios armijos. Tačiau 
Vlasovo daliniai šį demonišką planą 
sugriovė. Jie atskubėjo pagalbon ne 
vokiečių įgulai, bet žūstantiems če
kams. Tuo būdu sovietų armija 
įžygiavo į rusų antikomunistinių 
dalinių išgelbėtą miestą. Vlasovo 
daliniai pasitraukė i amerikiečių 
užimtą sritį.

Kelios pėstininkų divizijos ir keli 
kazokų daliniai metė ginklus ir pa
sidavė “amerikiečių armijos globai.” 
Šis faktas labai sujaudino sovietų 
štabą. Lubiauka ir Kremlius išsi
gando, kad aliantai gali pasirodyti 
protingesni kaip Hitleris ir netruk
dyti rusų antikomunistinių jėgų or- 
ganizavimąsi. Stalininei oligarchi
jai tatai visada bttvo košmaras. To
dėl viskas buvo padaryta pavojui 
pašalinti. Pradžioj Vlasovo vyrai 
buvo apšaukti “karo belaisviais,” 
vėliau “karo nusikaltėliais.” Mums 
prašant jų stovyklos buvo aptvertos 
spygliuotom vielom, ir amerikiečių 
sargyba sustiprinta. Viena po kitos 
tos stovyklos buvo perduotos sovietų 
komendantūrai, kitaip tariant NKVD.

Prisilaikant didžiausio atsargumo, 
buv. Vlasovo armijos stovyklos buvo 
padalintos j.daugybę mažų, kad grei
čiau būt galima su jom patyliais 
baigti. Šitą operaciją atlikus, ame
rikiečiai vykdė ir toliau išdavimą 
visų rusų, kaltinamų tuo, kad drįso 
kovoti prieš komunizmą tuo metu, 
kai visas civilizuotas pasaulis nega
lėjo Sovietų Sąjunga atsižavėti.

Norint suprasti, kaip tie išdavi
mai vyko, naudinga pasiskaityti 
amerikiečių armijos organo “Stars 
and Stripes” 1946 m. sausio 23 d. 
straipsnį. Tas laikraštis didelėm 
raidėm skelbė: “Rusų išdavikai, lyg 
kokie žvėrys, viens kitą žudo.” Straip
snis aprašinėjo: “Kai kareiviai 
(amerikiečiai) įėjo į tuos barakus, 
kur buvo rusai, skirti repatrijuoti, 

du suimtieji stiklo gabalais mėgino 
viens antram perplauti pilvus. Kiti 
du bandė perplėšti viens kitam ger
klę. Kitas, galva išmušęs langą, sti
klu persipjovęs gerklę. Vaizdas, — 
pasakoja vienas karių, — netu
rėjo nieko žmoniško. Barakuose 
radome ne žmones, bet gyvu
lius. Tučtuojau mūsų kareiviai 
perpjovė virves, ant kurių kabojo 
kūnai tų, kurie buvo Spręsi. Kiti, 
dar gyvi, kažką mums rusiškai šaukė, 
pirštu rodydami į mūsų šautuvus, o 
paskum savo krūtines: prašo juos 
pribaigti . . . Nesidavė gelbstimi. 
Vienas rusas, perverta krūtine, gu
lėjo be gyvybės ženklo. Tačiau pa
guldytas sunkvežimyje, jis dar įsten
gė atsistoti ir iššokti. MP (Military 
Police) neįstengė jo išlaikyti. Du 
iš jų sudaužė savo lazdas, bemušdami 
jį per galvą.” (Kuo nuplaus ameri
kiečiai šį baisų savo nusikaltimą 
prieš žmoniškumo ir laisvės princi
pus 1!—Red.)

Stengiuos negalvoti apie likimą tų, 
kurie pateko į mūsų rankas. Tuo 
metu dėvėjau NKVD uniformą. Tai
gi tuose nusikaltimuose turiu ir aš 
savo atsakomybės dalį. Kai prisi
menu tuos laikus, savo sąžines balsą 
mėginu nutildyti galvodamas, kad 
Vakaruose taip pat ne angelai.

(Bus daugiau')

Atleidimai nuo darbo sutarties
Buv. Emigracijos ministerio Cal- 

vvell’io nutarimas atleisti nuo darbo 
sutarties visus tuos ateivius, kurie, 
atvykę ligi 1948 metų, išbuvo ir 
tvarkingai dirbo Australijoje 18 
mėnesių, yra vykdomas ir dabartinio 
Emigracijos ministerio Holt’o. Šiuo 
metu atleidimo galimybė paliečia 
atvykusius šiais laivais:
Atvykę su
Protea 29.9.48 atleidžiami 29.3.50 
Kanimbla 11.10.48 „ 11.4.50
Napoli 25.10.48 „ 25.4.50
Svalbard 29.10.48 „ 29.4.50
Charlton Sov’n. 29.10.48 ,, 29.4.50
Derna 5.11.48 „ 5.5.50
Wooster Vie. 16.11.48 ,, 16,5,50
Castelbianeo 19.11.48 „ 19.5.50
Protea 23.12.48 „ 23.6.50

Atvykę šiais laivais ateiviai jau 
dabar gali paduoti savo gyvenamų 
valstijų Emigracijos Valdininkui pra
šymus dėl atleidimo. Atleidimas mini
momis datomis nėra automatiškas. At
leidžiama anksčiau nuo darbo sutar
ties tik tuo atveju, kai Emigracijos 
ministeris yra patenkintas prašytojo 
atliktu darbu.

Dirba organizuotas jaunimas
Įsteigus Lietuvių Sporto Klubą, 

Melbourne lietuvių gyvenimas spar
čiai pagyvėjo. Anksčiau niekas ne
būtų patikėjęs, kad Melbourne yra 
tiek daug ir tokio gražaus lietuviško 
jauuimo. Šiandien gi su džiaugsmu 
ir malonumu galime stebėti didelį 
lietuviškojo jaunimo būrį antradie
niais ir sekmadieniais besilankantį 
L. S. Klubo patalposna, kur per 
įvairių sporto šakų užsiėmimus jis 
randa nemaža pasitenkinimo, pamir
šta dienos rūpesčius, sustiprėja kūnu 
ir dvasia.

Melbourne Lietuvių Sporto Klubo 
išrinktoji valdyba pasiskirstė parei
gomis. Vienbalsiai pasiūlyta Klubo 
pirmininko pareigas apsiimti Maku- 
lini, kuris dar iš Lietuvos laikų ži
nomas kaip sumanus organizatorius 
ir didelis jaunimo draugas. Nauja- 
sai pirmininkas yra pasiryžęs visomis 
savo išgalėmis prisidėti prie Klubo 
veiklos sustiprinimo. Makuliui vi
sokeriopą paramą pažadėjo teikti 
v-bos sekr. Zaikauskas, ižd. Lazaus
kas, moterų vadovė A. Staugaityto 
ir narys Savaitis. Klubo pastango
mis gauta didele salė, kuri naudo
jama tinklinio ir krepšinio treniruo
tėms. Prie šios salės, atskiroje pa
talpoje yra stalo tenisas, prie kurio 
bus išaiškinti pajėgiausi Melbourne 
stalo tenisininkai. Džiugu, kad klubo

Pelninga darboviete
Woomeros Raketų Zona yra drau

džiama karinė sritis. Į čia patekti 
šiuo įlieti: jau gana sunku, jei netu
rima Australijos pilietybes. Kandi
datai yra tikrinami saugumo įstaigų 
ir privalo pasižadėti dirbti nemažiau 
kaip 3 mėnesius. Po 3-jų menesių 
darbo gaunama 2 darbo dienos, neap
mokamų atostogų. Uždarbiai čia 
gana aukšti: paprastas darbininkas 
uždirba apie £24 netto per dvi sa
vaites; mechanikai, šoferiai, graderių 
šoferiai ir elektrikai bei staliai — 
apie £27-£28 netto. Dirbama 6 die
nos po 8 vai. per savaitę (šeštadienio 
darbas neprivalomas, bet kas nedirba 
nustoja apie £3-£4). Darbas nėra 
sunkus, neskubinamas, bet kamuoja 
karštis, smėlio audros, dulkes ir mu
sės. Žiemą pučia žvarbūs vėjai, lyja 
retkarčiais, o vasarą karštis siekia 
iki 30 C. Gyvenama keliose 
stovyklose, išmėtytose dykumoj, ku
rių svarbiausia yra Woomera West. 
Gyvenimo sąlygos geros, tvarkingos; 
vandens pakankamai, elektra ir pan. 
Užsieniečiai čia dirba daugiausia spe
cialistais. Yra dirbančių inžinieriais, 
matininkais ir braižytojais. Braižy
klos personalą sudaro išimtinai užsie
niečiai, daugiausia pabaltiečiai. Ta
čiau šiuo metu, kaip jau minėjau, 
užsieniečiai, neturi pilietybės, čia 

vadovybė kreipia dėmesio ne tik į 
varžybinį, reprezentacinį sportą, bet 
ir į pramoginį. Ypatingai kreipia
mas dėmesys į tuos, kurie nori iš
mokti ir pasimankštinti. Į minimas 
treniruotes kviečiami visi Melbourne 
gyvenantieji tautiečiai, norintieji 
sveikai praleisti laiką ir kartu pa
bendrauti su tautiečiais. Treniruo
tės vyksta St. Josephs Chureh salė
je, Wellington St. ir Otter St. kam
pas, kas antradienį nuo 7.30 vai vak. 
iki 10 vai. ir kas sekmadienį nuo 4 
vai. iki 7 vai.- (Collingwoode).

Didele pagarba atitenka Melbour
ne lietuvaitėms. Jos, turbūt, pirmo
sios visoj Australijoj gausiai ir ener
gingai pradėjo lankyti užsiėmimus. 
Tikriausiai melbourniškiai bus pir
mieji, kurie atgaivina Lietuvoje taip 
pamėgtą, bet Australijoje mažai ži
nomą, tinklinį. Artėjančioms Mel
bourne pirmenybėms numatoma už
registruoti net dvi vyrų ir dvi miš
rias komandas.

Tokiu tad būdu Melbourne lietu- 
vių jaunimas gražiai išsprendė lais
valaikio praleidimo klausimą. Tiki
masi, kad ir kitose Australijos vieto
vėse lietuviai ilgai nelaukę pradės 
ieškoti kelių į organizuotą fizinio 
auklėjimo ir sporto veiklą.

L. Baltrūnas.

darbams daugiau nebepriimami. 
Išimtys daromos tik tuo atveju, jei 
iš čia tą užsienietį kviečia vyriausieji 
projekto inžinieriai. Kas norėtų šiuo 
reikalu gauti tikslesnių informacijų, 
tesikreipia i Dept, of Works and 
Housing, L.R.W.P., Savings Bank 
Building, King William St, Ade
laide, S.A. K. Alg. Žilinskas.

Lietuviai Sibire
Iš sovietų nelaisvės grįžę vokiečiai 

teigia, kad daug pabaltieeių, ypač 
lietuvių, gyvena Urale, Celjabinsko 
srity, Kištymo aps. esančioji Ovildry 
stovykloje. Po kurio laiko jie iš ten 
išsiunčiami tolyn į Sibirą.

Tarp kitų lietuvių ten esąs ir prof. 
T. Petkevičius ir M. Šleževičiaus bro
lis (?), abu iš Vilniaus. Petkevičius 
esąs nubaustas už Lietuvos TSR uni
versitetą kritikuojantį straipsnį. Jo 
žmona buvusi du kartus lėktuvu at
skridusi jo aplankyti.—Liet.

Spender'is Filipinuose
MANILA. — Australijos užsienių 

reikalų ministeris Spender’is šiuo 
metu lankosi Filipinuose. Jo vizitui 
teikiama didelės politinės reikšmes.

Pulgis Andriušis.

Paskutinis skryningas
i.

Už gimnazijos tvoros rinkosi skystais pulkeliais kybartiškiai, 
dugiausiai sukrienėję seniai ant ramentų, apiplyšę vaikai ir senutės 
raudonom akim, įdubusiais veidais, seiles varvindami, jie žiūrėjo kar
štligiškai į gražius, atsipenėjusius ponus tremtinius, kurie iš Care 
pakietų užkandžiavo dešra, kanadiniu bekonu ir šokoladu. Kai tik 
kuris iš sugrįžčlių numesdavo anapus tvoros išvalgytą skardinę, apli- 
pintą spalvotais popierėliais, šokdavo, metę ramentus, kybartiškiai ir 
kaktomis susidauždami kovodavo iki paskutinio kvapo dėl konservų 
likučių.

— Ei tu, seni, eikš čia, kom ! — vienas jaunas žvalus tremtinys 
pirštu rodo pro tvorą vienam kybartiškiui, kuris, lyg devintam dan
guje, pribėga prie statinių. — Lebensmitelių ar turi, seni?

— O kas tie daiktai yra? — mįslingai klausia senis.
— Ar tu durnas, ar tu iš kaimo? Lebensmiteliai — tai lašiniai, 

sūris, kaimiška rūkyta dešra ... — aiškina sugrįžėlis. — Gausi rauch- 
vvarenų, biksių arba mundharpių, supratai?

— Ajai, ponuli, viską atėmė Stalinas, laukai dirvonuoja, nieko 
neturim ... — aimanavo lyg ratan įsuktas kybartiškis.

—Tai ko čia dar atėjai, jeigu nieko neturi mainyti, niks tai ir 
niksi — nusigręžė atvykėlis, — kreipdamasis prie kito kybartiškio, 
ar jis kartais negalįs sukombinuoti gero samagono. — Bet tik gero,, 
kompri ?

Užu tvoros, kiek nuošaliau, čepsėdamas bedantę burna ant kriukių 
stoviniavo paliegęs senukas įkritusiais šonkauliais, leisdamas išverkto
mis akimis kiekvieną ponaitį kieme ir, pagaliau, pripuolęs prie vieno 
.jauno vyruko, suriko:

— Juozukai, Dieve tu mano, sūneli brangiausias!
— Ko nori, seni? — languotu baltiniu paltu pasipuošęs atsake 

jaunuolis.
— Ar gi nepažįsti, tai aš! — spindėdamas ašaromis siekė per 

tvorą senukas.
— Mano tėvas buvo šimtamargis, o ne ubagas su lazdom! — 

atšovė tremtinaitis. — Ir dabar tikrai laukia manęs, prisikepęs skilan
džio ir prisiviręs kvietinio samagono. Niks nebus, seni, neapstatysi I

— Vaikeli tu mano, tu nežinai, kad mane tie unevotai buvo išvežę 
keturiems metams į Cimbiriją: atkrčtė jakuos nuo kasos, razbainykai! 
Sukritan ir be laiko pasenau, vaikeli, o, grįžęs, radau įsodintą kacapą 
su barzda ... — verkė senelis. , i

— Šarap, seni, še avižinių dribsnių skardinę, tik toliau nemeluok 1 
— tarė vaikinas, numetęs dėžutę, ir įsimaišė į vertelgų būrį kieme, kur 
buvo mainikaujama viskuo, kas tik pasaulyje geriausia, pradedant 
Šefildo adatomis ir baigiant uranijumo plytelėmis ir sunkiuoju van
deniu. i

Šiaip jau visų atvykėlių nuotaika buvo pakili, džiaugėsi vargšai , 
tremtiniai po tiek metų vėl galėdami kvėpuoti laisvos tęvynės pavasa
rio oru, dar vis kiek pakvipusiu gaisrų sviltomis ir žuvusiųjų smal- ’ 
kėmis, galėdami iš pat pirmosios dienos prisidėti prie Lietuvos eko
nominio gerbūvio kūrybos, įliejant į nualintą kraštą naujų medžiagi- * 
nių vertybių ir ant sveikų pamatų pastatant juodąją rinką.

Tačiau prie malkų griežinio stoviniavo ir nedideli būreliai .su
grįžėlių, kurių veidai buvo lyg pėtnyčios; jie dažnai keisdavo kojas, { 
sakytum kas degintų jiems papades.

Prikišęs ausi prie vieno tokio pulkelio, girdžiu, kad kas trečias 
jų žodis: skryningas, komisija, išvietino, pakišo liežuvį, atėmė sta
tusą ...

Ant parištos kaladės kukčiojo pagyvenusi moteris, pasipuišusi iš 
įvairiaspalvių sklypelių susiūta suknele, kaip tat įprasta 'puošniausioje 
Niujorko gatvėje Brodvėjuje. Nors moterų ašaros ne visada tikros, 
bet dėl įvairumo pagailo man jos ir dėl to pasiteiravau, kas jai užgulė 
širdį šią visiems laimingą akimirką. ■ '

■— Be reikalo savo Aldoną-Danutę-Giedrutę-Takliutę leidau į 
mokslus tame Teufelsheime! Štai, dabar ir atėmė man lietuvio sta
tusą vieneriems metams, uj-uj-uj I *

— Nesuprantu, tautiete, juk tuos, kurie mokėsi tremtyje, Lietuva 
su išskėstu glėbiu priima, — pastebėjau verksmingajai moteriškei.

— Taip, mano Aldona-Danutė-Giedrute-Takliutė mokėsi, bet tik
tai švabiškoj mokykloj I Uj-uj-uj, kad jį paibeliai pagriebtų tą 
mokslą, geriau ji būtų grįžus visai berašte! — užkukavo vėl tautietė 
ir net nebeatsakė į mano klausimą, ar Teufelsheime, tokioj didelėj i 
stovykloj nebuvo lietuviškos mokyklos. (Bus daugiau')
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There’s something doing
“The job here is self-contained for 

practically all materials except, 
cement.

“We even make our own sand for 
concrete—there are no suitable sup
plies near enough. We use dolerite, 
.a rock harder than granite. It. is 
ground down to the sizes needed, 
even sand-grains. From diamond 
drills for quarrying the stuff, right 
up to the cement mixing and pour
ing machines, our equipment is mod
ern. And much of it has to be extra 
strong.

“Except for two diesel locomotives 
and two steam engines, all our equip
ment is operated electrically ...”

Speaker is Mr. J. Slatter, resident 
engineer for the Clark Dam at But
ler’s Gorge, on the upper reaches of 
the Derwent River, Tasmania. Lest 
yon have not heard what, the Clark 
Dam is and what it means, let’s ex
plain :—

At some time the Hydro-Electric 
Commission of Tasmania must have 
been reading the 121st. Psalm:

“J will lift up mine eyes untn 
the hills:

from whence cometh my help.’’ 
Having assimilated this piece of 

Biblical comfort and inspiration, the 
H.E.C. then wisely added the mental 
reservation that the Lord helps those 
who help themselves.

And so, amongst the mountains of 
Tasmania—and particularly the cen
tral part around Tarraleah, Butler’s 
Gorge and Lake St. Clair—the com
mission has something doing, and 
what’s doing, together with what has 
been done, and the wherefor and 
whyfor of it, draw a surprising num
ber of visitors every’ year—engineers, 
engineering students, and tourists. 
The reason for this variety of visi
tors is obvious. The H.E.C. has im
pressive works here, is still construct
ing them; and will continue to do so 
for a long time to come. Tn a very 
real sense the commission is shaping 
the-State’s and Australia’s future. 

*If help doesn’t come out of those 
hills, it won’t be the fault of the 
H.E.C. (And the scenery itself is 
worth looking at. quite, apart from 
■what H.E.C. men have grafted on 
•.to it in the way of power-stations, 
■pipe-lines, canals, dams, pylons and 
‘high-tension wires.)

Clark Dam — named after Sir 
Ernest Clark, Governor of Tasmania 
from 1933 to 1945—is at present 

-the main scene of the commission’s 
new-construction activities. Of

Here the road was almost, clear of 
-traffic. The Soviet army was retreat
ing straight along the highway to 
Utena instead. While we drove past 
Širvintai and Maisiogala, memories of 
the past came to my mind. It was 
here, near Širvintai and Giedraičiai, 
■that the hurriedly-assembled Lithua
nian army composed of volunteers de
feated the forces of the Polish gene
ral Zeligowski and prevented further 
incursions into Lithuania. On this 
■same road we were now travelling, 
-the defeated Zeligowski had fled to
wards Vilnius . . . AU these places 
were well-known to me, for I had 
often wandered here on foot. Almost 
every path and every tree was well- 
remembered and dear to my heart. 
Although our guards had forbidden 
us to turn our heads or to look 

■through the window, 1 managed to 
flteal an occasional glance, at these 
•well-remembered battlefields where 
so many of my best friends had laid 
.down their lives for Lithuania’s 
freedom. The verdant fields were 

-dotted with gay summer flowers. 
‘They had never looked so beautiful 
•to me as on that day. The waters 
of the lakes seemed more crystal
clear, the song of the brook more 
musical than ever before. How I 
longed to linger in this beautiful 
countryside and enjoy the works of 
nature which I had missed so much 
while I was confined within prison 
walls I

Some miles from Maisiogala, Ger
man planes coming from the direc
tion of Vilnius strafed us again with 
machine-guns and bombs. The Ger-

By EDGAR BEE

about 1,400 men directly on the com
mission’s pay-sheets for new con
struction (this does not. include any 
of the 550 men on the permanent 
staff), about 500 are employed right 
here. Concreting started about two 
and a half years ago, and the job 
will finish up around March, 1949. 
Associated structures like the power- 
station will take a little longer.

Mr. Slatter’s office is perched 
strategically on top of a steep ridge 
overlooking the ravine where the 
part-finished wall of the dam towers. 
Away’ on the other side of the ravine 
is a range—the King William Mts. 
And, astonishing in an Australian 
summer—that is, for a mainlander— 
some large patches of snow. There 
is snow, too,, on Mt. Rufus, near 
Lake St. Clair, someone told us. 
December and January are hot 
months “Down Under,” yet till the 
middle of February there are nor
mally, in this region, plenty of ski
ing ' slopes—comparatively undeve
loped so far, though the time is com
ing when . . .

But Mr. Slatter cannot spare us 
much time. Before handing us over 
to the care of one of his assistant 
engineers, Mr. Heffernan, he briskly 
fires a few more facts at us.

The Clark Dam. he says, is being 
built just above the intake into the 
Tarraleah Canal, which takes water 
to Tarraleah power-station. The 
dam’s main purpose is to ensure that 
the station gets a full supply of 
water all the year.

At present the station depends on 
a 30-ft. rise and fall in Lake St. 
Clair,, representing 175,000 acre-feet 
storage capacity. This was obtained 
by erecting a control dam to raise 
the level of the lake 10 feet, and in
stallation of a pumping station to 
pump it down 20 feet below its 
natural level. One hundred and 
seventy-five thousand acre-feet of 
water is a lot. to be able to play 
around with, but the H.E.C., sup
plying power to the whole island and 
preparing for expected big expan
sions in the island’s industries, is 
taking no chances.

(Lake St. Clair is not the commis
sion’s oidy storage. Another big 
one is the Great Lake, one of the 
greatest, storage reservoirs in the 
world, and exceeded at the time of 
its completion only by’ Elephant 
Butte, U.S.A., 2,600,000 acre-feet;

Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
mans little knew, and eared less, that 
our 1ms contained Lithuanian pri
soners as well, as Russians. As be
fore, the guards sought safety in a 
ditch by the roadside, forbidding 
us prisoners to leave the bus. Bomb 
fragments damaged the top of the 
roof and the wall of the left side. 
However, not one of us was injured. 
We were sorry indeed to - see that 
bomb drop to the left side of the 
bus, and not to the right, where the 
NKVD men -were lying in the ditch.

And so we approached Vilnius. 
Ou entering the "city we saw a house 
lying in ruins near the Neris river 
bridge by the church of St. Ralph. 
Across the bridge, on the right-hand 
side, of the street, lay another. Down 
a narrow' street we drove into the 
yard of th NKVD building. We 
were not allowed to alight. For 
about half an hour we sat and wait
ed. The NKVD men in that, house 
were as busy as bees in a bee-hive. 
It was evident that they were pre
paring to evacuate it in a great 
hurry.

About one o’clock in the after
noon we left, the NKVD building. 
Crossing the railroad tracks, we 
turned into the highway leading to 
Molodechno. Near Smurgainiai, 
German planes again strafed us. 
After the danger was over, when the 
guards -were getting into the bus, 
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Assouan, Egypt, 1,865,000 acre-feet; 
Roosevelt, U.S.A., 1,280,000 acre- 
feet. )

Wall of the dam, Mr. Slatter tells 
us, is 199 feet high with a balustrade 
of about five feet. Length of crest 
will be 1,110 feet, and storage capa
city 243,000 acre-feet, or, if you like 
your figures big, 66,000,000,000 gal
lons. Anyway, surface area of the 
impounded water will be about nine 
square miles.

The Clark Dam is the highest arch 
dam in Australia, and will rank as 
one of the big dams of the world. 
Its design is the joint effort of H.E.C. 
engineers. It’s designed to take 
some of the water-thrust by virtue 
of its weight, and the balance by 
arch-action. Most arch dams arc 
now designed on this principle. Only 
other large arch dam in Australia, 
however, is at Mount Bold (South 
Australia). Clark Dam is about 
twice the size. Other large dams in 
Australia are gravity dams—they 
rely on their mass to maintain sta
bility.

Three 9ft. 6in. diameter pipes lead 
from the bottom of the dam, says 
Mr. Slatter. The two outside ones 
have regulation valves and the 
centre' one will drive a base-load 
generator in a power-station to deve
lop about 15,000 h.p. The station 
will be linked with the main electri
cal system. .Its power will be virtu
ally “for nothing.” as the water will 
be used again at lower level for fur
ther generation. Peak loading is 
looked after by Waddamana stations 
“A” and “B”, supplied from the 
Great Lake, ami various other func
tions by other stations.

The Derwent River had to be di
verted for the building of the Clark 
Dam. About 200 yards downstream 
from the dam is the diversion weir, 
which takes water from the river 
and keeps it at. high level to supply 
the necessary fall, of water for- Tar
raleah.

As we are about to leave on our 
tour of inspection, a series of heavy 
explosions shakes the office—and us. 
The midday fire-out. Another foot
hold blasted into solid rock some
where for that ponderous but grace
ful wall of cement.

We walk.
Nearby on the rim of the ravine 

are crushers where dolerite from the 
quarry is ground down to the various 
grades of material needed for eon- 
erete-making. Under the heaps of

IT 7.
Colonel G. seized the opportunity to 
ask that at. least Mr. Vanda P. be 
allowed to leave the bus’ to satisfy 
the most elementary necessities of 
life. After long consultations the 
NKVD finally agreed, and even al
lowed all prisoners to go as far as 
the ditch for the same purpose. Wc 
welcomed this chance of stretching 
our limbs, stiff and cramped with 
long sitting, and for’ getting a breath 
of fresh air. Three of us were al
lowed to leave the bus at a time, each 
with a guard directly behind him. 
When Vanda P. returned, we had all 
silently agreed that, this time she 
was to have a seat. She sat. down 
on the seat we had saved for her.
FAREWELL TO OUR NATIVE 

LAND
The sun had set and we still had 

about 50 kilometres to go before 
reaching Minsk when our bus sud
denly broke down. At first the 
NKVD men refused to believe that 
there was anything wrong, but. fin
ally the driver convinced them. 
Thereupon the guards told ns to get. 
out of the bus. The driver was 
ordered to make the necessary re
pairs at once and to proceed to the 
railroad station of Minsk.

At that, moment a truck filled with 
high Red Army officials went past. 
We saw the uniforms of generals, 
colonels, etc. The NKVD men
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DON'T LET GRAMMAR 
TONGUE-TIE YOU

NEW YORK. D.M.W.C. — Dues 
your grammar bother you! Do you 
say “It. is me,” instead of “It is I”? 
If you do. don’t worry about it, or 
you may develop an inner conflict 
and become confused and insecure, 
says a Cornell University language 
authority.

When someone asks who you are 
go right on saying “I am me,” he 
advises. “A dictionary of grammar 
is not as good an authority for your 
speech as the way you speak your
self,” says Professor Robert A. Hall 
jnn„ of Cornell’s Division of Mod
ern Languages. Prof. Hall contends 
that the English language and our 
teachings of it are cluttered up with 
“folkloristie nations” and “school 
dogmas”. He couples his broadside 
at. rules and authority tvith a plea 
for “linguistic liberalism” in his 
just-published book, “Leave Your 
Language Alone.” His own defini
tion of “good English” is this: Eng
lish which gets the desired effect 
with the least friction and difficulty 
for its user, bearing in mind that 
“good” language will vary with the 
situation in which it is used.

different grades runs a reclamation 
tunnel in which an endless conveyer 
belt carries the material to bins in 
the mixer house. From these bins 
comes the various sizes of crushed 
rock in the right proportions, and 
the concrete is mixed and awaits 
loading into a flying-fox which will 
carry it to the wall for pouring.

On parallel sets of rails on either 
side of the ravine run huge head and 
tail lowers. On cable strung between 
these is Hie flying-fox which, after 
being filled at the mixer house, takes 
the concrete to the job and pours it 
into the right place.

A novel feature is the use of a 
walkie-talkie set, which enables the 
foreman on the wall to give precise 
directions to those in control of the 
head and tail towers for quick and 
exact control of pouring operations. 
This supersedes the old and very 
much more clumsy system of bells 
and knockers.

The buckets of the fox are inter
changeable. While one is being 
filled at the mixer house the other 
is on the cable. Each bucket carries 
about four cubic yards (eight tons) 
of concrete, ifhd itself weighs about 
two tons.

(To he continued)

shouted to them to stop the truck. 
All officers were told to get off. One 
general refused to comply’, saying 
that it. was important for him to
reach headquarters at once. Then 
one NKVD man, boring the muzzle 
of a revolver into his back, shouted: 
“Molchat!” (be quiet) and the 
general at once became obedient. 
Everyone got off the truck. We were 
greatly surprised to see high army 
officers bowing to the will of an 
NKVD private. Such is the power 
which the NKVD holds in its hands!

The majority of the prisoners were 
loaded into the. truck. One of them 
was Vanda P. I tried to get. her to 
accept my coat, since the evening 
was chilly, but she refused my offer 
and continued to travel dre«xbd just 
as she was. The rest of us. were 
loaded into a closed ear used espe
cially for the transportation of pri
soners. This car had been driving 
in front of us, empty, seemingly in 
case an emergency like this should 
arise. Tn the compartment for pri
soners. in reality an almost airtight 
iron box, there was room, for four- 
persons. or six at the most. Now 
twelve of us were thrust inside. What 
could we do? We squeezed in some
how, sitting on one another’s knees, 
etc. Although we were extremely 
crowded, we could talk among our
selves, and no longer had to sit. with 
our hands behind our bae'.s. The 
guards were outside the iron door, 
at. the back of the car. This, of 
course, was a relief.

(To he continued)
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■UtlSU PASTOS!
Ill KERTINIS AKMUO AUSTR. LIETUVIU 

NAMAMS ■
WOOMEROS ALD NARIAI Į ALI) CENTRO VALDYBOS SUMA
NYMĄ ATSILIEPĖ NE PATARIMAIS IR PIGIAIS ŽODŽIAIS 

BET KONKREČIU DIDŽIOS VERTĖS ŽYGIU:
REZOLIUCIJA

16 A L D Woomeros 
Skyriaus narių, susirinkę 
apsvarstyti Lietuvių Namų Sydne- 
juje Įsigijimo ir lietuvių ligonių 
Vokietijoje šelpimo klausimus, 1950 
m. kovo men. 19 d. priėmė šią 
rezoliuciją :

1. Lietuvių Namai Sydnėjuje, kur 
bazuojasi visų Australijos lietuvių 
jungtinių jėgų štabas, yra būtini. 
Lietuvių Namų įsigijimas neatidėlio
jamas ir turi būti mūsų solidarumo, 
tautinio susipratimo ir religinių bei 
kultūrinių vertybių saugojimo įrody
mas.

2. Lietuvii) Namus galime turėti 
be jokio įsiskolinimo laike 2 mėne
sių, jeigu kiekvienas lietuvis garbin
gai atliktų savo pareigą ir šiuo lai
kotarpiu įmokėtų £2.

3. Rezoliuciją .priėmusieji 16 lietu
vių savo siūlymui patvirtinti kiek
vienas įmoka po £2.

4. Pasitikint ir likusiųjų Woome- 
ros lietuvių geraširdiška parama, 
nutarta pasiimti globoti vienoje ku
rioje nors Vokietijos sanatorijoje 
esančius lietuvius, sergančius TBC. 
Efektingesnei globai, ligonių skai
čius pageidaujamas — nedaugiau 30 
asmenų.

5. Sudaryta Komisija, kuri rūpin
sis aukų rinkimu, maisto produktų 
supirkimu, siuntinių supakavimu ir 
išsiuntimu. Lygiagrečiai bus susi
rišta. su LRK Vokietijoje ir iš ten 
gautas ligonines adresas su sergan
čiųjų lietuvių sąrašu.

6. Nutarimui įprasminti 16 lietu
vių sutinka pradžiai paaukoti po 
vieną maisto siuntinį.

7. Šituos nutarimus įkalkuliavus 
išgeriamo vieno kito stiklo alaus ar 
panašion sąskaiton, praktiškai jie 
nepareikalautų jokio mūsų pasiauko
jimo ar tai mes gyventume Woome- 
roje ar mieste, nei pinigų nei laiko 
atžvilgiu.

1. A. Alyta; 2. S. Balsys; 3. P. 
Bareišis; 4. J. Daunoravičius; 5. (’’. 
Dubinskas; 5. L. Jaronis; 7. J. Juod- 
snnkis. 8. J. Kairys; 9. A. Kruzas: 
10. J. Meškauskas; 11. J. Naujokai
tis; 12. J. Paluobis; 13. V. Petru
škevičiene; 14. J. Petruškevičius; 
15. K. Tymukas; 16. K. A. Žilinskas.

Skyriaus narys Jonas Juodsnukis 
tuoj pat pirmas įmokėjo £2 Lietuvių 
Namams ir £3 ligoniams šelpti.

Wpomera. 1950 m. kovo men. 19 d.
ALT) yVoomeros sk. Valdyba.

ALD Centro Valdyba nuoširdžiai 
džiaugiasi ir sveikina Woomeros lie
tuvius, kaip Australijos Lietuvių 
Centrinių Narni) kertinio akmens! 
garbes rėmėjus. Ši Woomeros lietu
vių rezoliucija ir efektinga parama, 
įgalinanti ALD Centro Valdybos su
manymo ir pradėtų planų įgyvendi
nimą. neabejotinai paveiks kiekvieną 
Australijos lietuvių bendruomenės 
narį ryžtingu Įsipareigojimu ir su
darys ALD Centro Vaidybai sąlygas 
Įvykdyti jos pasirinktą didžiulės reik
šmės žygį — sukurti lietuviškos kul
tūros ir tautybės išlaikymo židinį.

Didi garbe ir gili padėka Woome
ros lietuviams!

ALD Centro Valdyba ir 
Mūsų Pastogės Redakcija.

Lietuviams liuteronams 
atvyksta kunigas

Generalinis prezidentas Adelaidėje 
dr. J. -T. Stoiz praneša Mūsų Pasto
ges Redakcijai, kad j Australiją ne
trukus atvyksta lietinis liuteronas 
kunigas Keleris. Generalinis prezi
dentas kviečia visus Australijos lie
tuvius pranešti jam savo adresus. 
Visi lietuviai liuteronai kviečiami 
registruotis šiuo adresu: dr. J. J. 
Stolz, 39 Hill St., North Adelaide, 
S.A.

Mūsų Pastogės Redakcija džiaugia
si atvykstančiu lietuvių liuteronų 
kunigu ir linki jam kuogeriausio 
pasisekimo jo darbe ir prisidėti 
prie lietuviškos bendruomenės susti
prinimo. Australijos lietuviams liu
teronams Mūši, Pastoges skiltys ly
giai taip pat yra atviros, kaip ir 
lietuviams katalikams bei kitų tiky
bų ar įsitikinimų lietuviams. Aus
tralijos Lietuvių Draugijai, o tuo 
pačiu ir visai čionykštei lietuvių ben
druomenei vienodai yra brangus 
kiekvienas lietuvis, nepaisant kokios 
tikybos ar įsitikinimų jis bebūtų, nes 
svarbiausias dalykas, kas mus vienon 
krūvon riša, yra tautybės požymis.

DAILININKO RATO PARODA
Kovo 14 d. Vakarų Australijos 

sostinėje Perthe atidaryta dailininko 
Vaclovo Rato-Rataiskio medžio rai
žinių paroda. Paroda vyksta Spau
dos Narni] Meno Galerijoje. Paroda 
truko iki kovo 25 d. Kartu su mūsų 
menininku savo dailės darbus išstatė 
ir dailininkas George Voudouris. 
Parodą gausiai per visas dienas 
lankė Pertho visuomenė.

MELBURNIEČIAI STIPRIAI 
PAREMS TAUTOS FONDĄ

Kovo 12 d. Melbonrno ir jo apy
linkių 'lietuviai po pamaldų suruoštos 
rinkliavos metu Tautos Fondo nau
dai sudėjo .131-5-4 auką. Ši suma 
kiek vėliau bus papildyta kita, rin
kliava.—km.

Antanas Rakštelė dirba
Kovo 13 d. Adelaidėj atidaryta 

mūsų meinininko Antano RUKŠTE- 
LEŠ akvarelės paveikslų paroda. Tą. 
parodą iškilmingai atdidarė Adelai
dėje žinoma, visuomeninkė p. T. Stan
ley Poole, savo atidaromoje kalboje 
pabrėždama, jog tai1 yra pirmas nau
jasis australas lietuvis, kuris džiugi
na Australijos visuomenę ir supažin
dina ją su europiniu menu.

Parodoje išstatyti 49 akvarelės 
paveikslai. Dalis paveikslų yra at
vežta iš Vokietijos, gi didesnė dalis, 
nors ir prie sunkių gyvenimo sąlygų, 
sukurti čia.

Ta pačia proga Jūsų koresponden
tas kreipėsi į p. Rakštelę, kad pasida
lintų mintimis sąryšiu m su parodos 
atidarymu.

Dailininkas Rukšlelė pareiškė, jog 
jis šią parodą suruošė siekdamas 
supažindinti australų visuomenę su 
lietuviais menininkais ir parodyti 
lietuviškos kultūros lygį.’

Dailininkas-Antanas Rukšlelė gimė 
1906 m. Lietuvoje, Degučių kaime, 
Zarasų apskr. Būdamas pusšeštų 
metų amžiaus, jis buvo išvežtas į 
Petrapilį pas ten dirbusį savo tėvą. 
Petrapilyje baigė pradžios mokslą ir 
turėdamas 11 metų, t.y. 1918 mt. 
išvažiavo Į Vilnių, kame įstojo į lie
tuvių gimnaziją. Būdamas gimna
zistu, pamėgo teptuką, ir jo suge
bėjimai jau reiškėsi piešiant progra
mas gimnazijos vakarėliams ir kon
certams. Nuo to laiko Rukštelė-jau 
nepaleido teptuko iš rankų. Tėvui 
neišgalint leisti Antano Į mokslus, jis 
pats su dideliais vargais siekė mok
slo ir. nors teturėdamas tik 11 mt. 
amžiaus. Įstengė nuo mokslo atlieka
mu laiku užsidirbti sau duoną. 
“Savo užsidirbtais pinigais, pirmą 
kartą gyvenime nusipirkau kepurę 
ir laikrodėlį . . .” — pareiškė šypso
damasis A. Rukštelė. Užgrobiant 
lenkams Vilnių, 1921 m. A. Ruk
štelė pabėgo Į laisvą ‘Lietuvą, kame 
1925 m. baigė “Aušros” berniukų 
gimnaziją ir dar tais pačiais metais 
įstojo i Kauno Meno Mokyklą, kame 
profesoriaujant Šklėriui, Šileikai. 
Galdikui. Kalpokui, Didžiokui ir

kitiems, 1929 mt. ją baigė. Baigęs 
Aleno Mokyklą, buvo pakviestas at
likti karinės prievolės ir 1931 mt. 
baigęs kariūnų aspirantų 5-ja laidą, 
įsigydamas atsargos leitenanto laip
snį, A. Rukštelė pasišventė savo pa
mėgtam teptukui, kuris iki šios die
nos yra geriausias jo draugas. Apart 
meno. Rukštelė neužmiršo taip pat 
ir visuomenės darbo. Jis aktyviai 
dalyvavo Nepriklausomų Dailininkų 
Draugijoje, kaip ilgametis valdybos 
narys, buvo Tautinių Šokių ir Žai
dimų S-gos pirmininku ir Vytauto 
Didžiojo Muziejaus - Etnografijos 
Skyriaus vedėjas. Tais savo darbais 

1 jis daug prisidėjo prie atkurdinimo 
. lietuviškos senovės ir atgaivinimo 
I Vytauto Didžiojo laikų dvasios.

Neužmiršdavo jis ir plunksnos, 
i kuria pasireikšdavo kaip meno kriti- 
I kas. Taip pat buvo dažnas Valsty- 
I bes Teatro Kaune bendradarbis, sta- 
| tani lietuviškus veikalus.
j Tremtyje taip pat nenuleido ran
kų. 1947-1948 m. gyvendamas Vokie- 

| tijoje, Dilingeno mieste įsteigė meno 
į studiją.

Atidarant meno parodą ALD Ade-
VISUOTINIS LIETUVIŲ SKAU-i 

TININKŲ IR SKAUTININKIU
SUVAŽIAVIMAS

Š.m. balandžio 10. d. 9 vai. r. Mel
bourne, 312 Elizabeth St., šaukiamas 
visuotinis Australijos Rajono skau
tininkų ir skautininkių suvažiavimas 
šia darbų tvarka:

1. Rajono Vadijos, tuntų ir vie
netų apyskaitiniai pranešimai,

2. Rajono sąmatos sudarymas,
3. Skautininkų ramovės steigimas.
4. Rėmėjų institucijos klausimas,
5. Organizacines schemos pagrin

dinis išgvildenimas.
6. Rajono Vadijos rinkimai.
7. Atskiros skautininkų-ių, Rajono 

Brolijos bei Seserijos, akademikų. 
skautų, vyčių bei vyr. skaučių ir. 
jūros skautų sueigos.

Atsižvelgiant į suvažiavimo svarbą, 
kviečiami visi skautininkai ir skau- 
tininkės, Rajono ir Tuntų Vadijų 
nariai, atskirų vienetų atstovai. K! 
Vytis bei Stud. Sk-čių Draugoves; 
filisteriai iįr senjora}. Ir atskiro 
kvietimo negavusieji kviečiami at
vykti. Suvažiavimo dalyviai prašo-I 
mi galimai greičiau pranešti apie 
dalyvavimą Rajono Vadui, kad būtų 
galima nakvynes parūpinti: Abbots
ford, 59 Church St., Vie.

Rajono Vadas. ■

IŠVYKO Į AMERIKĄ ,.
Emigracijos arkivyskupui ir Syd- 

nėjaus vyskupui leidus, kun. J. Ta
mulis kovo men. 28 d. išvyko 3 
mėnesiams į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Jo kelionės tikslas yra 
aplankyti Amerikoj esančias lietuvių 
kolonijas ir užmegsti artimesnius 
ryšius tarp Australijos ir Amerikos 
lietuvių. Jam išvykus laikinai jo 
pareigas perima kun. P. Butkus. 
Išvykstančiam kun. Tamuliui kovo 
25 d. ALD ir Katalikų D-jos Centro 
Valdybos suruošė kuklias išleistuves, 
kurių metu išvykstančiam palinkėta 
buvojant Amerikoje 'pasitarnauti 
Australijos lietuvių bendruomenei 
kuo nors naudingu. Taip pat jam 

i palinkėta, asmenines sėkmės.

KLAIDINANTI INFORMACIJA
Vasario mėnesio “The New Aus

tralian’’ atspausta informacija apie 
Mūsų Pastogę yra perdėm klaidinan
ti. Kitame Mūsų Pastogės numeryje 
ims atspaustas atitinkamas paaiški
nimas.

MŪSŲ SOLISTAI ATEIVIŲ 
KONCERTE

Kovo 18 d. Melbourne buvo suruo
štas Miesto Salėje Aklųjų Instituto 
naudai ateivių koncertas. Jo pro
gramoje dalyvavo ir vietos lietuvių 
turimos stipriausios meno pajėgos. 
Soliste Grudzinskienė padainavo 
solo, šokėja E. Kepalaitė pašoko. 
Taip pat pasirodė ir tautinių, šokių 
grupė. Lietuviai savo programos 
dalį atliko labai vykusiai, tad ir žiū
rovai labai gerai juos įvertino.—km.

SLS KLUBO NARIAMS
SLS Klubo Valdyba kviečia, visą

laidės Skyriaus pirmininką Rakštelę 
valdybos nariai pasveikino šiuo gra
žių lietuvišku žingsniu ir palinkėjo 
jam kuo didžiausios sėkmes garsinant 
Lietuvos vardą ir dirbant Tėvynės 
naudai. J. Kalvaitis.------ *------

SL.8 KLUBO PIKNIKAS

Sydučjaus ir jo apylinkių jaunimą 
burtis i Klubo narių eiles. Taip pat 
mielai kviečiami ir vyresnio amžiaus 
tautiečiai būti to Klubo bičiuliais. 
Įstojamasai nario mokestis vyrams 
nustatytas 10 šil., o nario mokestis 
vienam menesiui 2 šil.; moterims: 
įst. mok. — 5 šil. ir nario mok. — 
1 šil. Istojantieji į Klubą pateikia, 
tokias žinias: vardą, pavardę, adre
są ir norimą kultivuoti sporto šaką. 
Šios žinios ir nario mokestis siunčia
mas šiuo adresu: A. Milašas, 24 
Temple St., Stanmore, N.S.W.

Anksčiau, suplanuotas ii’ dėl rimtų 
priežasčių atidėtas SLS Klubo pik
nikas ruošiamas balandžio 2 d. Pik
nikas įvyksta esant palankiam orui. 
Kiekvienas vyksta į Narrabeen ežerą 
atskirai ar susitarę grupėmis. Su
stojama prie Royal Narrabeen Hotel, 
kur pikniko dalyvius pasitiks Klubo 
Valdybos nariai. Į Narrabeen ežerą 

j važiuojama iš Wynyardo stoties, iš 
i York St. pusės, autobusais, einan
čiais Palm Beach, Narrabeen ar Ava
lon kryptimi. Pikniko dalyviai prie 

I Royal Narrabeen Hotel kviečiami 
(atvykti 10 vai. Visų lankia. įdomi
programa.
/ALV/1LDOS MELBURNIEČIAMS

Atvykus seniai lauktam lietuvių 
kunigui P. Veseriui, Melbourne ir 
jo apylinkių lietuviams pamaldos 
ruošiamos kiekvieną sekmadienį 11 
vai. All Saints bažnyčioje, King Wil
liam St.. Fitzroy.

• V. Baltrukonįs, 3512 Duroeher 
St., Montreal. P.Q., Canada, paieško 
Juliaus Petraičio ir Bonaventūro 
Vingilio šeimų, atvykusių į Austra
liją 1949 m. pavasarį.

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje

Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O

radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 
APYLINKIŲ ATEIVIAMS

M. LUKAUSKA
ilgametį Philips’o bendradarbi Lietuvoje

Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.
91 Hardy. St.. Ashfield, Sydney. Tel. UA5408

O-.—y.—————
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