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DIDYSIS PRISIKĖLIMAS
Jūs, iš marmuro balto bažnyčių, 
Jūs, iš požemio naftos šaltiniu, 
Pro streikus, pro kerštus ir

patyčią,
Jūs,, kur šokat, ir jūs, nusiminę, 

Į procesiją gaudžiantis varpas, 
Į procesiją šaukia Osanna! . . .

B. Brazdžionis.
Kristus, mirė ant kryžiaus tarp 

dviejų latrų, • kaip lygus su lygiais. 
Jo mokiniai, kurie buvo pasiryžę 
patys mirti už savo Mokytoją ir Jo 
Mokslą., kai Jis kelc numirėlius ir 
gydė ligonius, dabar suabejojo ir pa
lūžo. Minia, Įjojusi palmes po kojo
mis ir šaukusi Jam “Osanna”. dabar 
murmėjo ir tyčiojosi — “Kitus iš
gelbėjo, o pats savęs negali išgelbėt.” 
(Mat. 27, 42.) Golgotos kalnas su
griovė žmonių viltis, pasitikėjimą ir 
drąsą. Deja, neilgam. Šitą dvasios 
lūžį ir nusivylimą, kuriam nekartą 
žmogus nulenkia galvą, išsklaidė Ve
lykų rytas. Išsigandusios moterys 
išvydo sėdintį' ant atviro kapo ak
mens angelą ir išgirdo jo balsą: “Jūs 
nebijokite, aš žinau, jūs ieškote Jė
zaus, kuris buvo prikaltas prie kry
žiaus. Jo čia nėra, Jis prisikėlė” . . . 
(Matt. 28, 2-7.) Prisikėlimas išbla
škė visas abejones ir įprasmino did
žiąją Golgotos Auką. Prisikėlimas 
paskelbė gyvybės pergalę prieš mirtį, 
meilės prieš neapykantą, vilties prieš 
nusivylimą.

Prisikėlimą skelbiąs Velykų varpų 
gaudimas prižadina ir mus naujam 
prisikėlimui ir naujai kovai. Goethes 
“Faustas”, vaizduojąs beviltišką 
žmonijos buitį, sugniužęs, išsekęs 
ir viskuo nusivylęs, neberanda 
jokios dvasinės atramos ir lūpomis 
siekia, nuodų indo. Bet sugaudžia 
Velykų varpai, suskamba žmonių ir 
angelų himnai skelbiantieji Prisikė
limą, ir Faustas .atstumia nuodus. 
Jis, pilnas jėgų ir pasitikėjimo savi
mi, vėl nori gyventi ir kurti.

Rodos, girdime ir mes Velykų var
pus . . . Jie ateina iš toli ir iš laiko 
dulkėmis apneštų dienų. Daugybė 
pažįstamų, savų veidų iškyla ir Pri
sikėlimo himnus giedodami eina di
džiulėje procesijoje. O pavasario 
rytas švinta visam savo kvepėjime ir 
gaivinančios vėsos švelnume. Ding
sta kūno nuovargis, gyja sielos skaus
mai ir, rodos, aiškiai jaučiame, kaip 
visomis arterijomis srovena,, tarsi, 
malonus atgimimas, tarsi naujas ryž
tingas prisikėlimas gyventi. Ilgesio 
ir didelės nežinios kupinos mūsų 
mintys Prisikėlimo rytą reržiasi atgal 
į Tėviškę. Milijonai laisvojo pasau
lio krikščionių gieda Aleliuja, kai 
mūsų Tėvynė vis dar klumpa po 
sunkia kryžiaus našta. Milijonai 
šeimų soda prie Velykų stalo savo 
namuose, kartu tėvai su vaikais, kai 
mes, benamiai, išsibarstę visame pa
saulyje. Mūsų namai išdraskyti, tė
vai išžudyti, kaimynai į Sibirą išvež
ti. Ir nekartą, lyg tos moterys ėju
sios lankyti Kristaus kapo, pagalvo
jame: kas gi, iš tikrųjų- pakels tą 
sunkų akmenį nuo Lietuvos; kada gi 
įvyks didysis - Tautos prisikėlimas iš 
neteisybės, paniekinimo ir skriaudos. 
Ir taip stipriai tuo didžiuoju prisi
kėlimu mes tikime, nes jei jis neateis 
bus suminta Golgotos kančios ir Kri
staus Prisikėlimo prasmė. Kiekvie
nas kraujo lašas, kiekviena šaukianti 
tiesos ašara artina nukryžiuotajai 
tautai prisikėlimą į laisvę, nors ją ir 

.milionai budelių saugotų. Kiekvie
na kančia turi savo prasmę.

Velykų rytmetyje, bent mintyse, 
kartodami — Kristus kėlės, Aleliuja 
— ir gyvendami Tėvynės prisikėlimo

BE TĖVIŠKĖS NAMŲ, BE ŽEMĖS — MOTINOS PALAIMOS, BE ALELIUJA VARPŲ ATSKAMBIO 
GIMTUOS LAUKUOS PASITINKAME TOLIMAME PASVIETYJE VELYKŲ RYTĄ. TESUSTIPRINA 
JIS MUS DEGINANČIU LŪKESČIU VISŲ IŠSIILGTOJO LIETUVOS PRISIKĖLIMO IR TEPAVĖIKIA
MUS BŪTI VERTAIS DIDŽIOJO GRĮŽIMO DŽIAUGSMO.

Kinija pajunta Kremliaus pada
HONG KONGAS. — Kaip praneša 

A. A.P.—Reuteris, atvykę į Hong 
Kongą kiniečiai pasakoja apie prie
spaudą, neramumus, ir badą Vakarų 
Kinijoje. Tai pirmieji kiniečiai, 
kurie iš komunistų valdomo Čunkingo 
atvyko į Hong Kongą. Pasak jų, 
Čunkinge ir Sehuane siaučia ekono
minis chaosas. Nepakeliami mokes
čiai ir priverstinės paskolos verčia 
bankrutuoti vidutinio dygio preky- 
bininkus ir pramonininkus. Čun- 

■' kiugo gatvės perpildytos žmonėmis,'

kurie pardavinėja savo asmenines 
reikmenis. Mokyklos ir universite
tai užsidaro dėl didelių mokesčių ir 
studentų atsisakymo mokėti moksla- 
pinigius. Krašte siautėja nekieno 
nepersekiojami banditai, kurių tarpe 
daug yra buvusių nacionalinės kinie
čių kariuomenės kareivių. Vakarų 
Kinijos užsienio politika yra nukreip
ta prieš “Amerikos imperialistus,” 
gi vidaus politika nukreipiama prieš 
vidurinį luomą.

Nuotaikos prieš Britus
i VAŠINGTONAS. — JAV Atstovų 
i Rūmuose įvyko nelauktas balsavimas, 
kuriuo 99 atstovai prieš 66 rekomen
davo sulaikyti D. Britanijai Maršalio 
Plano pagalbą, kol nebus baigtas 
Airijos padalinimas. Atstovas II. 
Cooley pareiškė: ‘Tai bus džiugi
nanti naujiena Maskvai.” Pirmas 
Airijos Respublikos ambasadorius 
atvykęs į Vašingtoną pastebėjo: 
“Airijos padalinimas yra ilgai už
trukęs Europos nusikaltimas, kuris, 
manaii, man bebūnant ambasadorių, 
bus išspręstac. ” Pasak amerikiečių 
parlamentaro J. Fogarty, airiai su
vaidino labai didelį vaidmenį JAV 
kovoje už nepriklausomybę 1776 m. I

Po kelių dienų visuotinai balsuojant 
priešbritinis nutarimas buvo panai
kintas Atstovų Rūmuose.

LONDONAS. — Lardų Rūmuose 
kritikuojant paskutiniąją B. Imperi
jos Colombo konferenciją, kalbėjo ir 
buv. aukštasis Australijos įgaliotinis 
Londone lordas Bruee. Jis pareiškę, 
kad dabartinė situacija Pietryčių 
Azijoje yra taip pavojinga, kad jaii 
nebėra laiko pasitarimams bei sam
protavimams, o belieka vien tik veik
ti. D. Britanija prarado laiką, nes 
ji nebuvo pakankamai drąsi. Kiek
viena D. Britanijos vyriausybė bijo
jo paliesti dominijų problemas.

MIRĖ LEONAS BLUMAS
PARYŽIUS.—Kovo 30 d. Pary-|savo partijos nario ministerio pir- 

žiuje mirė garsusis politikas Leonas j mininko P. Remadier nutarimui iš- 
Bluinas. Balandžio 9 d. jam būtų mesti iš socialistines vyriausybes ko- 
suėję 78 metai amžiaus. Leonas Blu- i munistus lauk. Leono Blumo darbo 
mas per 50 metų vadovavo Prancūzi- ir ilgos kovos dėka Prancūzijos dar- 

•jos socialistams. Jis buvo žydų bininkai laimėjo 40 valandų darbo 
tautybės. Tris kartus jis buvo Pran. savaitę, apmokamas atostogas ir kitas 
cūzijos ministeriu pirmininku. 1936 , socialines lengvatas. Karo metų-Leo- 
m. kartu su komunistais jis buvo su- nas Blumas vokiečių buvo suimtas ir 
daręs Prancūzijoje taip vadinamą | kalinamas Vokietijoje. Poskutiniu 
“liaudies frontą”, tačiau po 11 metų, metu jis redagavo Prancūzijos socia- 
bendradarbiavimo 1947 m. pritarė I listų partijos organą “La Populaire”. 
._______ z______

Dar vienas teismas Pragoję
PRAGA.—Pereitų savaitę Pragoję 

vėl prasidėjo naujas teismas, kuriame 
10 aukšto rango katalikų dvasininkų 
teisiama už šnipinėjimą ir kenks
mingą vyriausybei veiklą. Komuni
stinė Čekoslovakijos vyriausybe už-

ilgesiu, kelkimės patys. Keltis mus 
šaukia tie iš toli į mus ateiną, prieš 
šešerius metus girdėti, Tėviškės var
pų garsaikeltis mus šaukia pavasa
rio gyvybe alsuojantieji Tėviškės 
laukai ir keltis mus šaukia nužudyto 
brolio ar tėvo" dvasia. Prisikėlęs 
Kristus, tikime, globos ii laimius mus 
silpno kūdikio kovoje prieš ateizmo 
milžiną, mintantį nužudytųjų krauju 
ir žudomųjų ašaromis.

Sveiki, tad, sulaukę Prisikėlimo 
Šventės ištremtieji į Sibirą ir varg
stantieji Lietuvoje; sveiki Australi
joje, Kanadoje, Anglijoje, Venecue- 
loje, JAV ir visame pasaulyje, kurių 
širdyse skamba mūsų bažnytėlių Pri
sikėlimo varpų aidai; sveiki prisikė
lę. patys kovai už Didįjį Tautos Pri
sikėlimą !

Mg. Kr.

draudė Vakarų korespondentams ste
bėti teismo posėdį. Oficiali čekų 
žinių agentūra praneša, kad ameri
kiečių šaunamieji ginklai ir vokiški 
automatiniai pistolietai, “vienuolių 
slapstyti vienuolynuose,” yra išdė
styti teismo procese.

PRAGA.—Čekoslovakijos užsienių 
reikalų ministerija nebeleido toliau 
pasilikti Amerikos United Press Pra
gos Biuro direktoriui R. Higgins ir I 
paliepė jam apleisti Čekoslovakiją. I

MISTIKA JAV
SAN FRANCISKO. — JAV karo 

laivyno patrulinis lėktuvas pastebėjo 
40 mylių nuo Cape Mendocino, ties 
Kalifornijos krantais, paslaptingą 
povandeninį laivą. Šį neaiškų pov. 
laivą pastebėjo ir vienas žvejų lai
vas. Teigiama, kad pov. laivas buvo 
vokiečiij Snorkel tipo, kokius dabar 
vartoja Sovietų Rusija. JAV karo 
laivyno vadovybė pasiuntė povande
ninėmis minomis ginkluotą karo 
laivą-naikintoja Colohan ir karo 
laivyno patrulinius lėktuvus, siekda-

JAV GINKLAI AZIJAI
VAŠINGTONAS.—Oficialiai pra

nešama, kad JAV laivai netrukus 
pradės gabenti Pietryčių Azijai gin
klus. Pirmiausiai ginklai bus siun
čiami Indokinijai, Siamui ir Indone
zijai. Antroj eilėj ginklai, bus siun
čiami Burmai ir Formozai.

Trumanas pyksta
VAŠINGTONAS.—Pastaruoju me- 

tu keli JAV senatoriai smarkiai ir 
pakartotinai aliarmavo, kad JAV 
Valstybės Departamente dirba daug 
prisidengusių komunistų. Krem
liaus šešėlis mestas ir užs. reik, mi
nis! ei mi Aehesonui. Senatorius Mc
Carthy pranešė, turįs žinių, kad 
Achesono patarėjas prof. Larimore 
lair pat yra Sovietų agęnta-? Pre
zidentas Trumanas smarkiai įpyko 
dėl ysos eilės aliarmuojančių kaltini
mų ir pareiškė, kad senatoriai tais 
kaltinimais besišvaistydan.d patys su
teigia Kremliui geriausią pagalbą.

Komunizmo daigai Anglijoje
LONDONAS.—Kalbėdamas Lordų 

Rūmuose, lordas Vansitartas parei
škė: “Aš niekumet nesu matęs val
stybės taip atvirai besiruošiančios 
karui, kaip tai daro Sovietų Rusija.” 
Be to lordas Vansitartas kaltino, kad 
komunistai yra įsisėdę Britų valdi- 
flėse įstaigose, kaip antai, maitinimo, 
auklėjimo, sveikatos ir k. departa
mentuose. Pasak Vansitarto, komu
nistai yra, įsiskverbę nęt karo laivy- 
nan ir karo ministerijom

Naikinimai Filipinuose
MANILA. — Komunistų vadovau

jama banditų organizacija Hukbala- 
hap užpuolė ir sudegino centriniame 
Luzone 12 miestų. Užpuolimo metu 
žuvo mažiausiai 60 žmonių. Keturios 
vietovės buvo užpultos ir sudegintos 
vos 50 mylių atstu nuo Manilos. 
Hukbalahap organizacija susiforma
vo kovai prieš japonus 1942 m., ta
šiau nepadėjo šalin savo ginklų ka
rui pasibaigus.

KARTUVĖS ANGLIJOJE
LONDONOS.—Kaip praneša “The 

D. Mirror”, Anglijoj per. savaitę per 
tris dienas iš eilės buvo įvykdyti trys 
teismų mirties sprendimai. 20 m. 
amž. W. Sharpe buvo pakartas už' 
laikrodininko nužudymą, 27 m. am
žiaus T. G. Kelly pakartas už kino- 
teatro direktoriaus nužudymą ir 33 
m. amžiaus lenkas Piotr Maksimovski 
buvo pakartas už tūlos moteriškės D. 
Powell nužudymą. Vedamas į kar
tuves T. G. Kelly dainavo: “I lost 
the sunshine and roses.”

PAKRANTĖSE
ma šį povandeninį laivą pagauti. 
Kalbamu metu joks JAV povandeni
nis laivas toj vietoj neoperavo. Šio
je srityje per paskutinius tris mėne
sius užregistruoti jau septyni neži
nomos priklausomybės pov. laivų 
pasirodymai.

SAN DIEGO. — JAV pakrančių 
sargyba pastebėjo dar vieną nežino
mos valstybės povandeninį laivą, 
beoperuojantį aštuoniu mylių atstu
me nuo kranto į šiaurę nuo Santa 
Barbara.
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Psi. 2

Kuriasi lietuviškas miestas
“M.P.” No. 56 tilpo p. J. A. Skir

tos diskusinis straipsnis “Įsikūrimo 
reikalu”. Straipsnyje iškeltas labai 
rimtas klausimas — kur įsikurti! 
Kur sudaryti lietuvišką, koloniją, tuo 
pačiu palengvinant tautinių-kultūri- 
nių reikalų tvarkymą.

Autorius teisingai galvoja, kad įsi
kūrimo klausimas turi būti spren
džiamas visu rimtumu ir studijų re
zultatai vėliau skatinami pateikti lie
tuviškai visuomenei. Tačiau kol tas 
viskas bus įvykdyta, labai gerai būtų 
spaudoje paskelbti objektyvias infor
macijas apie įsikūrimo galimumus 
atskirose vietovėse, kad jau dabar no
rį statytis namus galėtų pasirinkti 
sau vieną ar kitą vietą.

Svarstant įsikūrimo galimumus, 
reikia atsižvelgti ne. tik į autoriaus 
minimas klimato ir darbo sąlygas, 
bet, kas svarbiausia, reikia išnagri
nėti, kur galima sudaryti lietuviškus 
vienetus, kaip kad Čikagoje lietuviai 
turi, kur yra prieinamiausios sklypų 
ir namų įsigijimo sąlygos ir kur yra 
patogus susisiekimas su darbovietė
mis. Pastarieji klausimai yra labai 
svarbūs, nes tik lietuviški vienetai 
visiškai išspręs tautinius-kultūrnius 
klausimus. Vargu, tokių vienetų 
steigimas galimas didmiesčiuose, kaip 
antai: Sydnėjuje, Melbourne ar Ader 
laidoj. Didmiesčiuose sklypų kainų 
aukštumas naujakurius ir dar netu
rinčius pakankamai pinigo nublokš j 
išsiplėtusių didmiesčių pakraščius, 
dėl ko pasunkės susisiekimas su dar
bovietėmis ir su būsimais mūsų kul
tūriniais židiniais. Ai- nebūti} tad 
tiksliau lietuviškiHs vienetus organi
zuoti antraeiliuose miestuose ir pana
šiai. Šia proga norėčiau aptarti 
kaip vieną tokių kurdinimosi centrų 
Gee'ongo mieste ir supažindinti tau
tiečius su esamomis čia kurdinimosi 
sąlygomis.

1. Geelongas yra apie 50 mylių j 
šiaurę nuo Melbourno ir guli ant 
Melbourne įlankos kranto. Todėl kli
matas yra mums palankiausias, nes 
jo geografinė padėtis ir jūra daro 
vasaras nekarštas ir žiemas nešaltas, 
kaip kad kontinentalinėse vietovėse.

2. Darbo atžvilgiu jis yra nei kiek 
neprastesnėj padėtyje už didmies
čius, .nes čia yra vienas didžiausių 
Viktorijos pramonės ir ūkio produk
tų prekybos centrų, be paliovos smar
kiai augąs. Dabar čia yra didele In
ternational Harvester Co. žemės ūkio 
mašinų, “Fordo” automobilių, tek
stilės, batų, maisto, mineralinių trą
šų, cemento, stiklo, druskos ir kiti 
fabrikai, kurie visą laiką stinga di
delio skaičiaus darbininkų, kaip vy
rų, taip ir moterų. Kai kurie esa
mieji fabrikai plečiasi (International 
Harvester Co., stiklo), o kiti statomi 

ar ruošiamasi statyti, kaip antai: 
chemijos, baldų, tekstilės, optikos 
fabrikai, kurie pareikalaus daug tūk
stančių darbininkų. Atlyginimai 
aukšti, o juos dar padidina gausūs 
viršvalandžiai. Uždirbti pinigo čia 
galima nesunkiai. Geriausios darbo 
ir atlyginimo sąlygos yra Interna
tional Harvester Co. ir Fordo fabri
kuose. .

3. Čia parduodami du kvartalai 
sklypų. Vienas kvartalas yra fabri
kų rajone, kur kuriasi naujas Gee- 
longo priemiestis, o kitas — truputį 
toliau nuo pagrindinio pramonės ra
jono. Pirmame kvartale parduoda
ma apie 230 sklypų. Šiame kvartale 
jau 20 sklypų, gatvę, nupirko lietu
viai. Sklypų kainos: £45-£60. Iš 
karto įmokėti reikia £15-£19, o liku
sius — po £2 į mėnesį. Įmokėjus 
pradinę sumą, leidžiama statyti na
mus.

Namų statyba vykdoma nesunkio
mis sąlygomis. Nusimanantieji sta
tyboje ir turį pakankamai energijos 
gali patys statytis, nes statybinės 
medžiagos čia nesunkiai gaunamos. 
Šį metodą dalis lietuvių naudoja 
pradedami statybą nuo garažo, kur 
greit įsirengia sau gyvenamą pastogę, 
o.vėliau eina prie kitos statybos. Be 
to, galima užsakyti namus statybos 
firmose. Namų kainos, pagal jų dy
dį, firmuose yra £900-£l,400. Ge
riausia būtų, jei čia susiorganizuotų 
lietuviška statybos bendrovė, kuri, 
net vien laisvalaikį panaudodama, 
galėtų nebrangiai ir greit lietuvius 
aprūpinti namais. Vienu ar kitu 
metodu statantis namus, reikia pini
go, o daugis mūsų dar jo neturi 
pakankamai susitaupę, tačiau sąly
gos verčia kuogreičiau įsigyti kokią 
nors savo pastogę, kur visa šeima 
galėtų kartu gyventi ir nereikėtų 
tiek daug išleisti buto nuomai ir mai
stui. Šį klausima išspręsti paleng
vina Commonwealth Bankas, su ku
rio vietos vadovybės yra palankiai 
išsiaiškinta. Bankas reikalauja, kad 
būtų sudaryta norinčių namus pasi
statyti 100 narių statybinė koopera- 
cinė bendrovė. Tokiu bendrovių čia 
yra sudarę australai. Kai kuriose 
jų dar yra laisvų vietų ir galima 
būtų įstoti, bet geriausia būtų, jei 
susidarytų lietuviška bendrovė. To
kiai bendrovei bankas duoda 4% 
£152,000 paskola 30 metų. Kiekvie
nas bendrovės narys paskolą gauna 
atskirai, o. taip pat atskirai, prižiūJ 
rint bendrovės valdybai, jos grąžini
mą tvarko. Vienam nariui paskolos 
gali būti duodama iki £1,950. Prak
tiškai imant, turint kišenėje £50- 
£100, galima pasistatyti namus.

4. Kadangi miestas nėra didelis— 
apie 50.000 gyventojų, tai susisieki-
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Žmogaus žudymo tinklas
3. SOVIETU AGENTO PARODYMAI
Po kelių mėnesių didžioji dalis 

sovietų piliečių buvo repatrijuoti, 
Pagal instrukcijas dabar turėjome 
“gaudyti nuo repatriacijos besislap- 
tantį elementą.” Daug DP, kilusių 
iš SSSR, Baltijos kraštų ir Lenkijos, 
pradžioje vengė UNRRos stovyklų. 
Vieni, turėdami neramią sąžinę, ne
norėjo patekti į NKVD nagus. Kiti 
dėl to, kad bijojo būt grąžinti į savo 
kraštus, į politinę santvarką, kurios 
nenorėjo. Tokie vietoj UNRR’os glo
bos verčiau rinkos badavimą ir vie
tinės valdžios bei žmonių užgaulioji
mus. Vis dėlto ir iš stovyklose esan
čių DP nemažai figūravo mūsų 
“karo nusikaltėlių” sąrašuose. Bet 
tie žmonės buvo sunku atpažinti, nes 
turėjo netikrų dokumentų ir ypač, 
kad jie savo tarpe buvo solidarūs. 
Mes, NKVD tarnautojai, niekada ne
būtume galėję savom jėgom rasti tuos 
“karo nusikaltėlius”. Retas mūsų 
mokėjo angliškai ar net vokiškai. 
Pati aplinka, kurioje turėjome dirbti, 
mums buvo visai svetima. Reikėjo 
susirasti agentų vietoje iš vokiečių, 
iš amerikiečių, iš pačios UNRR’os.

Mūsų darbas buvo tuo palengvin
tas, kad visi svetimšaliai, gyveną DP 
stovyklose, buvo UNRR’os registruo
ti, o privačiai gyveną turėjo regis
truotis vokiečių policijoje maisto kor
telėm gauti. Be to tarp Vokiečių su
radimas agentų jokių sunkumų ne
sudarė ir nebrangiai kaštavo. Vie
tiniai gyventojai ir vietos valdžia la
bai noriai, dažnai nė neprašant, nu
rodydavo rusų gyvenamas vietas. 
Už konservų dėžę, paimtą iš ameri
kiečių, vokiečių “burgermeisteriai” 
ar atitinkamos įstaigos pateikdavo 

mas su darbovietėmis yra netolimas 
ir patogus: be tramvajų veikia ir 
specialūs autobusai, kurie iš visų 
miesto rajonų darbininkus nuveža į 
patį fabriką ir iš ten į namus. Besi- 
kuriąs lietuvių kvartalas nuo svar
biausio fabrikų rajono pasiekiamas 
dviračiu per 5-10 minučių.

Tokios tad yra Geelonge įsikūrimo 
sąlygos. Apie jas pagalvotina kiek
vienam lietuviui. Burkimės šion vie- 
tovėn kuo didžiausiu būriu ir sti- 
prinkim jau pradėtą lietuvišką kolo
niją, kur mūsų vaikai bežaisdami 
tarpusavy, ar lankydami vaikų dar
želį bei mokyklą, nepamirš lietuvių 
kalbos, kur lietuviški papročiai ir 
tradicijos nedings didmiesčių maiša
tyje, kur kiekvienas, jei jam sąlygos 
neleistų grįžti į savo mielą Tėvynę, 
nors iš dalies jaustų lietuvišką dvel
kimą ir ne vieną dvasinį skaudulį 
galėti} nuraminti saviškių tarpe.

V-nis.

mums policijoj registruotų svetimša
lių sąrašus. Tuo būdu Stuttgarto 
repatriacijos komisija pati viena 
trumpu laiku atrado daugiau kaip 
šimtą sovietų pabėgėlių ir daugumai 
išrūpino grąžinimą. Žinoma, iliuzi
jų neturėjome dėl vokiečių bendra
darbiavimo tikslų. Bet tas mums 
nekliudė. Tai buvo lyg antrasis vo
kiečių — rusų susitarimas.

Vieną dieną Donauworth ameri
kiečių komendantas sukvietė visus 
sovietų piliečius pasirodyti mūsų 
komisijai. Vokiečių vieebnrmistras 
dėl man nežinomų priežasčių ameri
konų įsakymui suteikė platesnės 
prasmes, pabrėždamas, kad tas įsa
kymas apima ne tik SSSR piliečius, 
bet ir Baltijos kraštų gyventojus. 
Tai buvo tiesiog mūsų nepareikšto 
noro realizavimas. Turėjome įsaky
mą reikalauti ir Baltijos kraštuose 
gimusius “repatrijuoti”, bet kadangi 
JAV yra atsisakiusios pripažinti Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos prijungimą 
prie Rusijos, tai vieeburmistro pa
slaugumas mums vaisių nedavė. Vis 
dėlto šimtinę cigarečių jam dovano
jome.

(Bus daugiau) )

AUDRA FEDERALINIAME 
PARLAMENTE

CANBERRA.—Federalinio parla
mento pirmininkas Cameron’as posė
džio metu, kalbėdamas iš savo garbes 
vietos, nepaprastai nustebino ir pa
piktino parlamento atstovus, kai pa
pasakojo, kad jis, Cameron’as, ne
priėmė gen. gubernatoriaus McKell’io 
(asmeninio Imperijos karaliaus atsto
vo Australijai) kvietimo į jo ruo
šiamą priėmimą. Kvietimo Came
ron’as nepriėmęs todėl, kad gen. gu
bernatorius 1940 m., tada būdamas 
N.S.W. ministeriu pirmininku, įžei
džiančiai jį, Cameron'ą, puolęs Dar
bo partijos konferencijoje. Toksai 
pirmininko Cameron ’o pareiškimas 
-parlamento narių tarpe sukėlė dide
lę pasipiktinimo audrą. Parlamento 
daugumos nuomone ir spaudos pasi
sakymais Cameron’o išsišokimas lai
komas asmeninio B. Imperijos kara- 

i liaus reprezentanto Įžeidimu. Ma
noma, kad Cameron’ui teks atsisaky
ti aukšto savo posto, tačiau patsai 
sensacijos autorius, Cameron’as, at
skridęs į Melbourną, Essendomo aero
drome spaudos atstovams pareiškė, 
nė nemanąs apleisti parlamento pir
mininko kėdės.

©Dr. J. Palietis prašo atsiliepti 
pažįstamus. Immigration Reception 
Centre, Greta 2, N.S.W.

Pulgis Andriušis.

Paskutinis' skryningas
3

Kieme, aplink šulinio pumpą sukinėjasi lyg gyvsidabrio užvalgęs 
jau plikterčjęs bet šmaikštus vyras, vis pasirausdamas savo portfelyje, 
— matyt, iš profesijos diplomuotas tiesininkas, — o mano pamatęs, 
užkiša pirštą man į atlapo kilpą ir dėsto lyg iš Roemerio šapirogra
fuotų užrašų:

— Kas gi galėjo pamanyti tenai, Vokietijoj gyvenant, kad mane 
tėvynėje išmes iš lietuvio statuso ir net dviems metams! Ir už ką! 
Kad Šuningeno lageryje priklausiau savo partijos Centro Komitetui, 
kad, naktimis, užgulę barzdomis instrukcijas, posėdžiaudavom iki pir
mųjų gaidžių; kad kitų įsitikinimų tautiečiams nutardavom neskirti 
amerikinių gėrybių, o jeigu jau skirti, atsiprašant, tiems niekšams, 
tai tik paskutinėj eilėj, kuomet mūsų partijos nariams jau iki atsi
raugėjimo įkyrėdavo kondensuotas pienas ir taukai t Arba vėl: prisi
kabina skryningo komisija, kam aš, deleguotas į butų skyrių, veikiau 
pagal CK direktyvas ir kitų pažiūri} tautiečius perkeldinedavau iš 
pirmo aukšto į rūsį, atrodo, partiniam priešui ne vistiek kur gyventi! 
Partija lieka visuomet partija: ar gi aš būčiau taip lengvai pakėlęs 
tremties naštą, ne tik nepalūždamas bet ne nesutraškėdamas, jei 
būčiau veikęs pagal savo nuomonę ir maitinęsis bei rengęsis pagal 
Unros, o paskui Iro davinį, a, kompri!

— Bet -pasakyk, tautieti, ką tai reiškia Lietuvoje esant netekti 
statuso, aš dar tik šiandien iš prancūzų zonos: matai, dar rūkau juo
das cigaretes! — norėdamas nukreipti šneką nuo tos jam sprangios 
temos, paklausiau vyruką.

— Netekti statuso čia reiškia būti įjungtam į lietuvių ūkį, — 
atsakė jisai, trumpai nusispiovęs per šulinio rentinį.

— Tai labai puiku, mes ir atvažiavome, kad įsijungtume į lie
tuvių ūkį, dėl ko mes Augsburge ir Fellbache šaukėm tiek planavimo 
suvažiavimų, išgerdami. per baigiamąsias vaišes tiek švabinės degtie- 
nės, atitraukdami nuo džiovininkų burnų tiek skardinių užkandos!

— Kas išgerta ir suvalgyta tai jau negrąžinsi atgal į skardines, 
bet, štai, kas svilina man padus: be lietuvio statuso dvejus metus aš 

neturėsiu teisūs nei rinkti, nei būti renkamas! Gerai dar, jeigu į 
steigiamąjį seimą neateis mano partija kaip laimėtoja; tuomet galė
siu lindėti užsimaskavęs po CK sparnu, bet jeigu staiga, bae, ir gauna 
daugumą mūsiškiai? Kaip aš galėsiu užimti ministerio vietą? Opo
zicija rodys pirštais: va, .tas pats, kur Šuningeno lageryje tautiečius 
metė iš buto į rūsius!

— Nieko baisaus, įsivesit biškį kietelesnę valdžią su atsakingu, 
geru patriotu cenzorium ir . . . — raminau partietį.

— Va, va, man taip ir niežėjo liežuvis! — pradžiugo vyrukas.
Tokių šmaikštuolių kieme siuvinėjo nė tik jis vienas. Tai buvo 

išskrininguoti visų partijų CK aktyvistai, kurie dabar čionai, gim
nazijos kieme, savo priešams rode liežuvius, drabstėsi srutomis ir, 
sugniaužę kumščius grąsino, sakydami: “Palauk tu, velnio išperą, 
tegu tik aš atgausiu statusą, o tuomet parodysiu, kaip atsiranda gegu
žės seiles!” Keletas daktarų, nebaigę savo rietenų Vokietijoje ir dar 
dabar, taip sakant, iš įsibėgėjimo vaikėsi aplink malkas, rėkdami kaip 
Rėtveilio durniai per užgavėnes: “Aš tau sakiau, kad arba į Romą 
arba į Maskvą, o ko tu čia dabar atvažiavai į Kybartus,'ką!” “O tau 
reikėjo važiuot į Romą, ko čia dabar trainiojies Lietuvoj!” “Į 
Maskvą, į Maskvą judesius!” Ir po to kibo j skudurus, tąsėsi už 
portfelių, kad net ant šiukšlyno pabiro instrukcijų, ideologinių gairių, 
slaptų, anoniminių biuletenių lakštai.

" Gimnazijos sargas sušlavė tuos lapukus ir, nešdamas juos į malkų 
sandėlį, patenkintas vapėjo:

— Tai bus prakuro! “Tiesą” ir “Tarybų Lietuvą” jau buvau ■ 
bebaigiąs kūrenti, taučionais ...

Nors ir įdomu buvo pasigėrėti mokytų daktarų ginčais ir pešty
nių reginiais, bet tuo metu gimnazijos kiemo potvoryje pasigirdo 
graudingas aimanavimas:—Svajojau dar kartą pamatyti savo mylimą, 
tėvynę! Ir, štai, pagaliau grįžau su pavasario paukščiais. Ai man, 
bet tėvynės taip ir nematau, nors ir rankomis apčiuopiu jos kūną 
bei nosimis suuodžiu jos kaminų dūmą.

Aimanuotojas tiesą šnekėjo, neš jo abidvi akys, gyvenant Vene- 
cuelos džiunglėse buvo išvarvėjusios iš .kaktos, o nuo paslėpsnių krito 
mėsos, nes raupsai jau baigė apimti jo visą kūną.

— Tautieti, — sakau jam, — dėl ko gi toks "• išsibarstęs grįžti 
tėvynėn!

(Bus daugiau)
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Says Mr. Heffernan; “We pour Į 
about 1,500 cubic, yards of concrete I 
a week. For the far blocks we dump 
four cubic yards every five minutes, 
and the same about every three min
utes for the near blocks.

“When the job is finished there 
will be 180,000 cubic yards of con
crete in the wall, and 20,000 in the 
spillway.

“Every day we takes amples of 
concrete and pour and test them. 
Two samples are tested after seven 
days, two after 30 days, two after 
90 days. Others are tested after a 
year. By this means a rigid test is 
kept on the quality of our material. 

, The testing laboratory also investi
gates new techniques ...”

As our guide drives us down by 
circuitous routes into the ravine and 
towards the dam, we begin to get a 
much more overpowering impression 
of the size of the structure. Though 
it looked big" enough from above, it 
was too distant to really appreciate 
its tremendous height and volume. 
And as we pick our way cautiously 
along the cat-walk at. the foot of the 
wall, and then climb ladders to get 
to the block where the pouring is 
biking place, we feel about as big 
as ants—though less energetic.

We watch the fljying-fox come 
over. Talking into his portable mike, 
the foreman directs the fox. It 
hovers down into position, is tipped. 
Men and machines go into action, 
probing down into the. soggy mass. 
The machines are much like pneu
matic dril's, except that they end in 
'cylindrical components which shake 
viciously, requiring two men to con
trol each machine.

“Those things are internal vibra
tors,” explains Mr. Heffernan. “The 
concrete we use is very stiff, and the 
vibrators get all the air bubbles out 
of it.”

Side by side with felt-hatted or 
bare-headed Australian workmen are 
other workmen wearing berets— 
Polish immigrants out from England 
on a two-year contract to work for 

\ the commission.
“They are shaking down very 

well—”
Yes, we think, -watching two of 

them cling to the pulsing vibrator 
as it sinks into wet concrete. Ob
viously—

But seriously, practically all these 
men are anxious to become natura
lised Australians, and are settling

; something
By EDGAR BEE 

down well to their new country and 
new way of life. They will make 
good citizens. And Australia needs 
new citizens—hundreds of thousands 
of them. A total of about 70 Poles 
is employed on the Clark Dam job. 
and many more by the commission 
on other works. Others are coming.

As we return to the top of the 
ravine we reflect that Butler’s Gorge 
is indeed a scene of giant endeavour. 
But it is only the forerunner of 
works to follow, and only one facet 
of Tasmania’s great hydro-scheme.

Now let’s have a closer look at the 
big construction camp we passed 
down the road, coming here.

The camp is quite a township, 
though obviously a temporary one, 
and of no great beauty in itself. A 
typical construction camp with tim
ber mess buildings, offices, huts, and 
a sprinkling of better-type timber 
cottages—-pre-fab. jobs made on the 
assembly-line principle, each cot
tage in three sections. The people 
who do this are Luck Bros., of 
Devonport, and the cottages are 
hauled from the north coast on lor
ries. These cottages cost about 
£A750 each and rent for £A1 a week 
—including a flat rate of 3-6 for 
electric light and power. They are 
fitted with electric stove, slow-com- 
bustion stove for room heating, stain
less steel sink and other modern fit
tings for living comfort. The cot
tages are being built and transport
ed to various H.E.C. sites at the rate 
of two a week. They are designed to 
withstand initial erection and at 
least, two moves. They will serve 
well, then, while H.E.C. pushes 
ahead with its big construction pro
gramme.

Population of Butler’s Gorge camp 
—or township—is about 1,000, in
cluding 250 to 300 children at the 
local school and pre-school kinder
garten. Apart from the normal 
home life of the married men and 
their families, social life centres 
mostly around canteen and regular 
dances and movie shows.

Back to Tarraleah—about 12 miles 
by road.

The road skirts a concrete canal 
or flume winding through wild, 
grand country. Here we are on the 
fringe of the vast stand of celery- 
top pines, sassafras and other trees 
which form an impenetrable rain
forest stretching away south and

doing
south-west. The unknown corner of 
the island—one of the earth’s last 
unexplored places, too rugged to 
traverse on foot, and with coasts as 
formidable and storm-bound as those 
of Cape Horn.

Soon after taking the turn-off to 
Tarraleah we see signs of about the 
only constructional work yet to be 
done in the Tarraleah area—the 
making of a canal to tap the Clar
ence River to take water to the 
power-station. Here a. group of 
Polish immigrant-workers is trying 
to extricate a bogged bulldozer.

A little past the turn-off the 
already-constructed canal from Lake 
St. Clair ends at a forebay. This is 
where two giant pipes—102in. dia
meter—commence their journey to 
the valve-house, from which five 
smaller pipes take a dizzying dive 
840 feet down the side of the Nive 
valley to Tarraleah power-station. 
Total drop from forebay to station 
is 984 feet.

Before we reach the valve-house we 
pass two great surge-pipes rising like 
smoke stacks from each of the twin 
pipes. They are there to prevent 
“hammer.”—a vibration which, if 
uncontrolled, might wreck the pipes. 
These are to the right of,the road 
as we go towards Tarraleah chalet. 
To the left is the construction camp 
where live the Polish immigrants 
with a sprinkling of Australian fel
low-workers. Near the camp we pass 
big trucks loaded with sections of 
another pre-fab cottage.

Tarraleah is a lovely and well- 
established little settlement set in 
the rugged country typical of this 
area. Here are permanent cottages 
with gardens and lawns, homes of 
the 35 men permanently employed 
at the power-station. Here, also, is 
a modern store, and the modern 
chalet. Chalet is run by the com
mission—you have to book through 
the commission’s headquarters in 
Hobart. Standard of accomomda- 
tion is excellent, and the tariff very 
reasonable.

To inspect the power-station, we 
have to drive down a steep road to 
the bottom of the valley.

(To be continued')

AIRIAI MĖTO BOMBAS,
LONDONAS. — Belfasto gatvėje 

buvo mesta bomba, kuri sužeidė vie
ną policininką ir vieną civilį asmenį. 
Bomba buvo namų darbo.

3 CZECH SPORTSMEN 
ESCAPE

VIENNA. — Three well-known 
Czech sportsmen escaped into Aus
tria dufring the week-end, says the 
newspaper Arbeiter Zeitung. They 
are Josef Kajml, of the Bratislava 
football team; Kristof Greiner, sec
retary of the Bratislava football 
club; and Viktor Liska, also a foot
baller. Kajml, inside right of the 
Bratislava team, scored two decisive 
goals against a Moscow team.

“MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATORIAI

Pastaruoju metu "Musu Pastoges” 1950 
metu prenumeratai Įmokėjo:

N.S.W.: A. Mauragis uz Gretos stovy
klos prenumeratorius £6/10/-; P. Ceraka- 
vicius, P. Antanaitis, A. Simonaitis, B. 
Giniotis, A. Steponavičius ir V. Bumus 
po £2/8/-; M. Kemeziene, J. Bartkevičius 
ir. A. Venclovas po £2/-/-; F. Kazlauskas- 
£1/12/-; VI. Patašius ir Br. Lazdauskaite- 
po £1/5/-; J. Bistrickas, J. Stadalnikas,. 
L. Karvelis, J. Kecoriene, V. Stelemekas,.
J. Reizgys ir G. Kubertas po £1/4/-; P. 
Griniauskas, A. Kiuzauskas, L. Petraus
kas, K. Butkus, V. Laukaitis, B. Juod
valkis, V. Lipciene, A. Jaučiukas ir J. 
Zakarauskas po £1/-/-; J. Oseckas 15/-; 
A. Veblauskas, J. Rudokas, P. Ambroza, 
E. Rupkus, B. Jutkute, J. Bukaitiene, A. 
Marasinskas, V. Jacevičius, O. Pfende- 
riene, B. Vingilis ir M. Petronis po 12/-; 
Z. Abramavi?ius, I. Januškevičius ir L.

j Januškevičius po 10/-; J. Radziukynas 
. 8/-. J. Milą, M. Jasutis ir P. Verbyla po 
4/-.

I VIC.: J. Vilčinskas, V. Silinskas, P. 
I Morkūnas, S. Zinkevičius, V. Saudargas 
: ir S. Povilaitis po £2/8/-; L. Pilipavičius 
£1/16/-; J. Valiauga ir R. Kačerauskas 

i po £1/5/-; V. Matulaitis, D. Paliulis, V.
Zdanavičius, A. Kudirka, G. Semiene ir 

i J. Rubazevicius po £1/4/-; J. Pečiulis, J. 
I Gylys ir K. Balkauskas po £1/-/-; L. 
; Gaižutis 18/-; J. Leinartas 17/-; J. Zai
kauskas ir V. Meiliūnas po 14/-; K. 
Bartaska, V. Andriukonis, Br. Gudonis,
K. Šimkus ir Jurevičius po 12/-; A. VoP* 
kovickaS' 10/-; A. Viskelis 8/-.

S. A.: V. Petruškevičiene £2/8/-; J. 
. Poskus ir A. Sasinas po £2/-/-; K. Adic- 
kas, A. Jakutis, V. Dailyde ir J. Sabeckis 
po £1/4/-; K. Taparauskas, P. Zabiela, 
A. Rickevičius ir J. Latvenas po £1/-/-; 
A. Janilionis ir M. Urbonavičius po 12/-.

i W.A.: V. Kazakas £2/8/-; A. Valincius 
£2/-/-; F. Kazlauskas £1/12/-; E. Milie- 
raitiene £1/4/-; J. Varnas 12/-.

; QLAND.: A. Laukaitis £1/5/-; St. 
Aikauskas £1/4/-; L. Liesis, V. Matuse
vičius, J. Šimonis, V. Sapkus ir A. Nor
kus po 12/-.

I
A.C.T.: J. Žilinskas ir A. Daugalis po" 
£1/4/-; V. Rimas 12/-.
TAS.: J. Klupsas ir P. Papreckas po 

£2/-/-; V. Lei tonas £1/6/-; J. Stepsys 
i £1/-/-.
i N.Z.: K. Palaikis ir M. Cibulskis po- 
! £1/4/-.
| ŠVEDIJA: J. Lingis 12/-.

J.A.V.: E. P. Kristaponis £2/3/11; P. 
Butėnas £2/-/-.

i VOKIETIJA: P. Sadauskas £1/-/-.

But after about 15 minutes we be
gan to gasp for want of air. We 
cried out: “Help! Help! Give us 
air. We are choking . . .”

“Molehat!” shouted the NKVD 
men.

“If you don’t let us out, we shall 
die in no time,” said Professor K. in 
Russian.

I was in agony. My lungs hurt; 
everything was going black before 
my eyes; there was a ringing in my 
ears. I was on the verge of losing 
consciousness.

Some of us shouted feverishly: 
“Air! Air!”

Meanwhile the NKVD reached the 
conclusion that we were indeed about 
to expire for lack of air. But still 
they could not agree among them
selves as to whether they should open 
the window, or the window and the 
door. Should they open only the 
window, or the door as well? At 
•last they stopped arguing, and open
ed a erack in the door. The breath 
of fresh cool air revived us. We 
were saved. But, we were still tor
mented by terrible thirst. Since the 
time we had set out, we had not had 
a drop of water. Our throats were 
parched and our tongues were dry. 
But, of course, our guards would not 
let us have any.

In the Prison of Minsk
Night had fallen by the time we 

reached Minsk. We thought that we 
drove past the railroad station, for 
we heard the puff of engines and 
the rumble of railroad cars. The 
town lay in darkness — evidently 
blacked-out. After about an hour

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 8.

we reached the northern part of the 
city where stands the far-famed huge 
prison of Minsk.

We were herded into a large room 
in the lowest story of the prison 
building. In the centre of the room 
was a huge, concrete pillar which 
supported the ceiling. There were 
only two windows, both covered by 
sheets of paper. Here all hundred 
of us from the Kaunas prison were 
gathered. There were no prisoners 
from any other locality. We at once 
requested a. barrel of water and a 
tub' for "certain purposes. Our re
quest was granted. Almost imme
diately we emptied the barrel and 
filled the tub. Now there were no 
NKVD men with us. We were free 
to walk around and talk. The 19 
condemned to die were also -with us. 
Among them was my old friend Colo
nel R., so changed that he was almost 
unrecognizable. He also did not re
cognize me at first; it seemed that, 
not much of the'old Petruitis remain
ed in me.

“How are you, Stephen?” I said 
to him.

“Well, what can I say? I am 
going to be shot, and that is all,” 
he replied gloomily, striking his 
forehead With his finger.

I did not talk with him long, for 
almost at once those condemned to 

die were separated from ns. Colonel 
R. was the first to be led away. I 
never saw those 19 again, except 
once' from a distance, and did not 
talk to them again.

Having led away the doomed pri
soners. the NKVD ordered the rest 
of us to go to the office of the prison, 
seemingly to attend to some formali
ties. They asked us: “According to 
which paragraph of the Criminal 
Code are you accused?” -noting 
something on a piece of paper mean
while. One by one we were led into 
a, tiny nearby cell. It was clear 
almost immediately that we would 
not be able to squeeze into the cell. 
For this reason we were ordered to 
another.

Meanwhile day had dawned. Again 
we were marched into the big room 
with the concrete pillar. We re-, 
'membered that it was June 24, the 
feast of St. John. Since my name is 
John, my friends began to give me 
namesday greetings, and I did the 
same to the others who were named 
John.

One of the priests with us said: 
“Friends, for all we know this may 
be our last day on earth. Let each 
one of us make, his peace with God. 
Kneel and I will give you absolu
tion.” Without a word we did as he 
said. In the profound silence you 
could have -heard a pin drop. It 

seemed to us that we were indeed bid
ding farewell to our life on earth. 
We were so deeply stirred that tears 
ran down the cheeks of many of us 
when the priest offered the prayer 
for absolution.

Not 15 minutes later we heard the 
screech of sirens and the bark of 
anti-aircraft guns. Through our 
window we saw a regular swarm of 
German planes—there may have been 
about 150. The din was terrific: 
the noise of exploding bombs mingled 
with the crash of gun-fire. The sky 
was black with smoke and fumes. W.ė 
crouched against the wall, wonder
ing how soon our building would be 
hit. Suddenly there was a terrible 
explosion; our walls rocked. Large 

, pieces of plaster fell from the ceiling. 
We had hardly recovered from our 
fright when another and still closer 
explosion was heard. Bricks and 
plaster fell from the wą’l- near the 
door. The pile of rubble was so high 
that none could get to the door.

At. last the bombardment stop
ped. About two hours later we heard 
the grinding of a key in the lock. 
The door opened to some extent. We 
were ordered to leave the room one 
by one. We now saw that bombs- 
had inflicted heavy daniage on parts 
of our prison. The tiny cell near 
the office which we left, a bare half- 
hour before the bombing started was 
a heap of ruins.. Brick, stone and 
pieces of wood lay where concrete- 
walls had stood. In the part of the 
building lying nearest the street* 

only our room whs unharmed.
(To be continued)
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■UOSU PASTOGE
RINKA PAVERČIAMAS MENAS fS

Š. V. VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKI
NAME NAUJAI SUDARYTĄ VYRIAUSIĄJĮ SPORTO IR FIZINIO 
AUKLĖJIMO KOMITETĄ IR SPORTO KLUBUS MELBOURNE, 
SYDNĖJUJE BEI ADELAIDĖJE, LINKĖDAMI SPORTINE VE’I- 
KLA KELTI LIETUVOS GARBŲ.

Canherrgs Lietuvių Krepšinio Komanda

Švietimo Departamento patalpuose 
per savaitės pirmadienį Sydnėjuje 
buvo atidaryta ateivių dailės darbų 
paroda, kurių suruošė New Austra
lian Association,

Tautodailės paroda sutalpinta vie
name kambary. Paskirų tautų sky
riai taip suspausti, kad jie sunkiai 
ir beatskiriami. Visų tautų skyriai 
perkauti, užkrauti ir teikia daugiau 
atsitiktinės rinkos įspūdį, kur par
davinėjami daugiausia nieko bendro 
su menu neturį amatininkų dalykė
liai, primeną suvenyrų krautuvių 
langus. Paroda per visą savaitę, buvo 
daugiausiai lankoma mokyklinio am
žiaus vaikų, kurie ne tiek eksponatais 
domėjosi, kiek rankiojo iš tautiniais 
drabužiais pasirėdžiusių aiškintojų 
autografus.

Laimei, iš visos šios parodos teigia
ma prasme išsiskyrė lietuvių skyrius. 
Kad ir nevykusioje aplinkumoje lie
tuviškas skyrius kiekvienam teikė 
įspūdį, kad jis organizuotas meno 
žinovų, bet ne “komitetinių meninin
kų.” Neperkrautai išdėstyti tik ver
tingi liaudies meno ir šiaip dailės 
dirbiniai. Iš jų pažymėtini: D. Gie
draitytės audinys stalo padengimui, 
St. Paulausko medžio bareljefas — 
lėkštė, Šniukštos medžio drožinys — 
koplytėlė. Ypačiai pažymėtinas vie
nas Marčiulionienės keramikos kū
rinys. A

KULTŪRINGA STOVYKLA
RUSHWORTH, VTC.—Čia veikia 

nedidelė emigracinė stovykla, kurio
je, kad ir negausus, lietuvių būrys 
sugebėjo sukurti gyvą kultūrinį gy
venimą. Suorganizuotas tautinių 
šokių ansamblis gražiai reprezcntuo- 
jasi, keldamas lietuvių vardą ir lai
mėdamas gerus plačios apylinkes 
australų atsiliepimus. Vasario šešio
liktosios programon atsilankiusi 
stovyklos vadovybė buvo nustebinta 
kukliu ir kultūringu minėjimu, tau

kiniais šokiais bei dainomis. Atsisvei
kindama stovyklos vadovybė viešai 
padėkojo lietuviams, iš kurių “mes 
australai turime daug ko pasimokyti 
ir esame laimingi juos čia turėdami.”

Ansamblio kolektyv-ą sudaro po
nios: Bladzevičienė, Bražėlienė, Gu- 
deikienč, Gylienė, Jarinkevičienė, 
mokiniai-ės: Karpai avičiūtū, Zdana
vičiūtė, Burokaitė, Starinskaitė, Šu
tas, Kisielius, vyrai: Matulionis, 
Mušinskas, Tgaunis, Starinskas. Tai 
ne teatralai, bet mėgėjai, neatsisaką 
nuo kultūrinio judėjimo atspėjamu 
nuo darbo ar mokslo laiku. Lietuvių 
tautinis ansamblis vasario 2? d. buvo 
pakviestas į Sheppartino sporto šven
tę. Kovo 4 d. ansamblis dalyvavo 
stovyklos salėje direktoriaus pulk. 
Parkes iniciatyva suruoštame įvairių 
tautų koncerte, kur lietuviai susi
laukė daugiausiai pasisekimo. Kovo 
7 d. gerai vėl pasirodyta moterų pik
nike Sheppartine. Po visų šių pasi
rodymų ansamblis vėl toliau kvie
čiamas į Morupną, Vagambią, Rush- 
worthą ir kitur. Toksai lietuviu me. 
ninio vieneto pasisekimas pasiektas 
kruopščiu ir energingu darbu, nepai
sant, kad tenka dirbti gana sunkio
mis ir nepastoviomis sąlygomis. 
Neturint savo lietuvio muzikanto, 
pasikviestas latvis Sprogis. Tauti
niai drabužiai skolinami, vežiojami iš 
kiti} lietuviški) centrų: Melbourne, 
Geelongo. Nuoširdžiai dėkotina p. 
Pentakienei, kuri savuosius tautinius 
drabužius, atrodo, lyg šiam bendram 
reikalui ir paaukojusi yra.

Dauguma šios stovyklos lietuvių 
prenumeruoja Mūsų Pastoge, Austra
lijos Lietuvį ir Aidus.—J. Žygim.
JONAS PYRAGIUS — SKLAN

DYMO INSTRUKTORIUS
Pietų Australijos Sklandymo Klu

bas Adelaidėje pakvietė lakūną Joną 
Pyragių sklandymo instruktorium. 
Adelaidės “The Advertiser” kovo 
21 d. numeryje labai palankiai apra
šo ir iškelia lakūno Jono Pyragiaus 
orinio sporto kvalifikacijas.

Antrame kambaryje ant sienų iš
kabinti dailės darbai. Meno darbais 
galima, deja, pavadinti tik dešiniąją 
sieną, kur buvo iškabinti lietuvių li
estų dailės darbai. Lietuvių daili
ninkų : Bistrieko, Kalgovo, Šalkau
sko, Viščiūno ir Mikševičiaus darbai 
— tapybos ir grafikos kūriniai su
darė dėkingą temą meno studijai li
meno žinovų vertinimui. Jiems jo
kiu būdu .ne vieta šiame meno pro
fanacijos kambaryje, kurio kitos trys 
sienos riukabinėtos paveikslėliais, ku
rie teliudija tik nevykusį norą piešti 
ir “reprezentuoti” bet kuria kaina. 
Panašioje parodoje tikram meninin
kui vargu ar naudinga dalyvauti. 
Nevykusioje aplinkumoje reprezen
tuojamas lietuvių liaudies ar dailės 
menas vargu ar atpildo tą vargą ir 
pastangas, kurių našta tenka pakelti 
organizatoriams. Tą vargą šį kartą 
ypatingai teko pakelti dailininkui 
Bistrickui, kuris “gelbėjo lietuvių 
skyrių”, ir parodos budėtojoms — 
aiškintojoms p.p. Baužienei ir Šlio
gerienei.

Ar nevertėtų lietuviams pagalvoti 
apie atskiros savo tautodailės ir me
no parodos suorganizavimą tinkamo
mis sąlygomis. Tai turėtų būti orga
nizuojama plačiu mastu, visos Aus
tralijos lietuvių pridedamu darbu. 
—jžk.

PASKAITA KURDINIMOSI TEMA
Š.m. balandžio 16 d. 1,30 vai. p.p. 

Circular Quay, 5 Young St. (CUBA 
House), Sydnėjuje, ALD Sydnėjaus 
Skyrius ruošia viešą paskaitą tema: 
“Įsikūrimo ir darbo galimybės Syd
nėjuje.” Paskaitą skaitys'inž. Bogu- 
žas. Po paskaitos ta pačia tema dis
kusijos. Kartu bus svarstomi ir ak
tualieji .ALD Sydnėjaus Skyriaus 
veikimo reikalai. Sydnėjaus Sky
riaus Valdyba maloniai kviečią į 
paskaitą ir susirinkimą atsilankyti 
visus narius i» lietuvius gyvenančius 
Sydnėjuje. Susirinkimo metu bus 
renkami nario ir įstojamasis mokes
čiai ir kartu priimami nauji nariai
ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdyba.

SLS KLUBAS IŠSIRŪPINO
Patalpas

Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas 
išsirūpino sau nuolatines daliniam 
naudojimui patalpas, kurios yra tuoj 
už didžiojo tilto, Milšon’s Point sto
ties pastate, Nr. 12-14. (Iš Wynyardo 
stoties važiuojama North Shore link 
ir išlipama vos pervažiavus tiltą pir
moje, Milson’s Point, stotyje). Pa
talpų atidarymo proga SLS Klubo 
Valdyba ruošia balandžio 9 d. 7 vai. 
vak. Klubo nariams ir jų svečiams 
savybinį pobūvį. Klubo vadovybė 
apgailestauja, kad patalpų ankštu
mas neledžia jai suruošti šį pobūvį 
platesniu mastu.
I GRETĄ ATVYKO 19 NAUJŲ, 

LIETUVIŲ
Š.m.. kovo 14 d. į Newcastle atvyko 

laivas Oxfordshire ir atvežė 750 
ateivių. Jų tarpe 19 lietuvių iš 
Vokietijos ir Austrijos. Atvyko šie 
tautiečiai: Jonas Palaitis su šeima, 
Stasys Rudzinskas su š., Andrius 
Gaigalaitis su žmona, Martynas Ta
mošius su ž., Antanas Urbutis su ž., 
Rokas Lapinskas su šeima, Alfredas 
Valdmanis, Morta Beinortienė ir K. 
Zubrys.—I.

LIETUVIAI NEDALYVAVO
Balandžio 1 d. didžiulėje ir puoš

nioje Sydnėjaus Miesto Salėje (Town 
Hali) buvo suruoštas įvairių tautų 
pasirodymas-koncertas, kurį stebėjo 
ir klausė apie 3.000 žmonių. Savo 
geru paruošimu, tvarkingumu ir me
niniu drausmingumu ypačiai gerai 
pasirodė prof. Strak vadovaujamas 
ukrainiečių vyrų choras. Lietuviai 
šiame koncerte nedalyvavo. Mūsų 
Tautinių Šokių Grupei pasirodymą 
sukliudę technikiniai scenos trūku
mai.—jžk.

DAUG ŽADANTI MUZIKOS 
PAJĖGA

Kovo 17 d. Maitlando “Mercury” 
dienraštis atspaude ilgą pranešimą 
“Emigrantas vaikas kaip koncerto 
artistas”, kuriame aprašo šv. Patriko 
dienos koncertą Maitlande. Straips
nyje didelio susidomėjimo reiškiama 
lietuvaite Irena Vilnonyte, 10 metų 
amžiaus pianiste, kuri su dideliu pa
sisekimu šiame koncerte išpildė dalį 
programos. Nepamiršdamas pami
nėti mažosios pianistes tautinių dra
bužių, pranešimo-reeenzijos autorius 
pažymi, kad Sydnėjaus Valstybinės 
Konservatorijos profesorius Laurence 
Smith priima ją į Sydnėjaus kon
servatoriją, pavadindamas ją “con
siderable musical talent.” Toliau 
straipsnyje pasidžiaugiama ir solisto 
Vilnonio stipriu baritonu ir septy
niomis lietuvaitėmis gimnazistėmis, 
sudainavusiomis lietuviškų liaudies 
dainų. Šiame koncerte dalyvavo apie 
950 klausytoju.—Al. Mrg.
ĮDOMI PASKAITA. MELBOURNO 

LIETUVIAMS
Melbourne Lietuvių Sporto Klubo 

Kultūros Sekcijos vadovas Zumeris 
kviečia visus Melbourne lietuvius į 
jo skaitomą paskaitą (filosofine te
ma) š.m. balandžio 13 d. 7 vai. va
karo St. Joseph’s bažnyčios, salėje, 
Wellington St., Collingwoode. Šioji 
sekcija numato ateityje suteikti tau
tiečiams galimybę geriau pažinti vie
tos muziejus, įdomesnes įmones, gra
žesnes miesto apylinkes ir organi
zuoti minėjimus, pasilinksminimus ir 
meninius pasirodymus.

MLS Klubo V-ba.
GALIMYBĖS PATEKTI Į KINIJĄ

Kinijoje, Macao srityje, šiuo metu 
uoliai dirba saleziečių misijpnierius 
lietuvis kunigas P. Urbaitis. Susi
rašinėdamas su mūsų tautiečiu P. 
Gvaldą, gyvenančiu Melbourne, kun. 
Urbaitis praneša, kad saleziečių va
dovybė yra susirūpinusi paruošti 
Kinijos misijoms daugiau įpėdinių ir 
priims į šį darbą lietuvius tremtinius, 
jaunuolius. Suinteresuotieji jaunuo
liai tesikreipia šiuo adresu: Rev. 
Father Superior, Salezian College, 
Sunbury, Vie.

NAUJAS ŽURNALAS 
AMERIKOJE

Šių metų pradžioje pradėjo eiti
Amerikoje naujas žurnalas LIETU
VIŲ DIENOS, kurio vyr. red. yra 
Juozas Vytėnas, angį. dal. red. M. C. 
Stark, red. pad. VI. Baisūnas ir men. 
J. Puzinas. Išeina kas mėnesį, 24 
psl., didelio formato. Leidėjas A. 
Skirtus. Prenumerata metams visa
me pasaulyje 3 dol. Adresas: “L.D.” 
9204 S. Broadway, Los Angelos 3, 
Calif. USA.

į Lietuvi, apsidrausk j
Sunkiausia yra rasti draugą nelaimėjo, o kad nebūtų vėlu — | 

Į apsidrausk save ar vaikus. j
Apdraudžiu didž. Au'st.r. apdr. įstaigoje MUTUAL LIFE & ! 

j CITIZENS ASSURANCE CO. LTD., kuri turi 95 mil. svarų. 1
Apsidrausti galima 10-čiai, 15-kai ar 30 metų ir bet kuriai sumai į

| nuo 100 iki 5000 svarų. Žuvus išmokama visa suma, nors buvo teįmo- j
| keta tik 10 svarų. Be to mokami geri nuošimčiai, taigi apsidrausi ir j
Į susitaupysi -j
i Visas informacijas teikiu raštu ir žodžiu arba pats nuvykstu, j

Įstaigoje: J. JABLONSKIS, M.L.C. CO., 305 COLLINS ST., ! 
į MELBOURNE. 1

Privačiai: 80 GORE ST., FITZROY, MELBOURNE. j
»*♦ r — — r M mtiimi ■ it ti m im» i ĮM i » ~ »«£«

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

i Visi tautiečiai įsigyja' !

1
 PHILIPS'O ]

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

M. LUKAU5KA j
Į ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje i
i Užsakymai .atliekami tiesiog, telefonu ir paštu. I
j 91 Hardy St., Ashfield, Sydney, Tel. UA5408 j

Printed by Publicity Presą (198$) Pty. Ltd., 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher, 
Anthony Batize. 5 Hampden St., Hurlstone Park, Syd?”*“ ms.W. .

ORGANIZUOJASI LIETUVIAI 
TEISININKAI AUSTRALIJOJE
Lietuvių Teisininkų Tremtinių D- 

jos Centro Valdyba, persikėlusi šiuo 
metu į Jungtines Amerikos Valsty
bes', veikdama turimais įgaliojimais, 
ligšiolinę teisininkų draugija peror
ganizavo į vieną visame pasaulyje 
esančių lietuvių teisininkų organiza
ciją ir pavadino ją LIETUVOS TEI
SININKŲ DRAUGIJA UŽSIENYJE 
— Lithuanian Law Association 
Abroad. Šios D-jos Centro Valdyba 
išleido atsišaukimą į viso pasaulio 
lietuvius teisininkus, kviesdama juos 

| organizuotis pagal gyvenamus kraš
tus į D-jos Skyrius. Liet. Teis. D-ja 

I Užs. šiuo metu išleido Amerikoje jau 
du “Lietuvio Teisininko” žurnalo 
numerius. Visi lietuviai teisininkai 
kviečiami šį žurnalą užsisakyti ir vi
sokeriopai paremti pagal šį adresą: 
J. Gliaudys, 17600 Lindsay Av<>., 
Detroit 19, Mie,h., USA.

Lietuvos Teisininkų Draugijos .Už
sienyje Centro Valdyba paskyrė Aus-
tralijos lietuviams teisininkams įga
liotinį adv. V. Požėlą, šiuo metu gyve
nantį Adelaidėje. Adv. V. Požėla, 

i padedamas kitų lietuvių teisininkų, 
jau pradėjo Australijos Skyriaus or
ganizavimo darbą. Š.m. balandžio 
14 d. Adelaidėje šaukiamas Lietuvos 
Teisininkų Draugijos Užsienyje Aus
tralijos • Skyriaus steigiamasis susi
rinkimas. Visi Australijoj gyveną 
lietuviai teisininkai prašomi regis
truotis pagal šį adresą: Mr. V. Požė
la, 154 Drayton St., Bowden, Ade
laide, S. A.

ADELAIDĖJE ĮSTEIGTAS 
LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 

VYTIS
Š.m. kovo 26 d. Adelaidėje įvyko 

steigiamasis susirinkimas ir įsteigtas 
Adelaidės Lietuvių Sporto. Klubas 
VYTIS. Šiuo' vardu Klubas 
jau yra užregistruotas startuoti 
Pietų Australijos krepšinio pirmeny
bėse. Aptaręs įvairius klausimus, 
susirinkimas išsirinko Klubo Valdy
bą : pirm. J. Kalvaitis, vieepirm, 
Riauba, sekr. Mockiala, reikalų vedė
jas Taparauskienė ir ižd. Remeikis. 
Revizijos Komisijon: Pyragius, Kuli
kauskas ir Ilgūnas. Jau anksčiau 
Adelaidėje įsisteigusi Sklandymo 
Sekcija, vadovaujama žinomo mūsų 
lakūno J. Pyragiaus, tampat įsijun
gė į naujai įsisteigusį Vyties Klubą.

Sitia.

Skelbimas Nr. 20
Norėdami gauti maisto siuntinių 

sąrašą su kainaraščių siunčiamu per 
B-vę AID OVERSEAS, INC. (Chi
cago, U.S.A.), kreipkitės pas B-vės 
atstovą Australijai:
S. ADOMAITIS, 60 Leicester St., 

CARLTON, N.3., 
MELBOURNE, Vie.
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