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KALBOS ŽŪSTA -
DARBAI LIEKA

(LIETUVOS TEISININKŲ VET
ERANO V. POŽĖLOS MINTYS. 
PASAKYTOS TEISININKŲ SUSI
RINKIME ADELAIDĖJE}

Atvykę čia, mes nenustojome savo 
uždavinių; globoti teisininkus, ugdyti 
jų teisinę kultūrų ir teikti savo ben
druomenei teisinę pagalbų. Ir čia 
vyriausias mūsų uždavinys yra atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę.. Jis 
yra nedalomas, nuolatinis ir svar
biausias už visus kitus. Tai yra ne 
paskirų žmonių uždavinys, ne grupių 
ar partijų, bet visos tautos. Jį mums 
pateikia žiaurioje bolševikų okupaci
joje kovojanti tėvynė. Tą uždavinį 
sau pasirenkame ir mes — įvykių 
nublokšta tremtin tautos dalis.

Tėvynės laisve pasiekiama per or
ganizuotų, darnių ir planingų kovų 
bendrame kovos fronte. Tai sunkus 
ir milžiniškas darbas, kaip milžiniškas 
yra ir mūsų priešas. Toje kovoje 
mes tikimės pagalbos ir iš šalies, iš 
•dėinokratinės australų visuomenės— 
suprasti mūsų siekimus ir paremti 
mus. Tam reikalui tiktų sraipsniai 
laikraščiuose, meno parodos, išvykos, 
ryšiai su įvairiomis visuomenės orga- 
nizaci,jomis. žodžiu, reikia budėti 
visame fronte, nuolat primenant aus
tralų visuomenei Lietuvos kovą dėl 
laistės.

Mes esame ir teisinės kultūros vei
kėjai. Kiek jau padaryta praeityje! 
Mes paveldėjome savo valstybei senus 
įstatymus — Civilinis X-asis tomas, 
Napoleono Kodeksas, Pabaltijo ir 
Klaipėdos Krašto Įstatymai. Ėmė
mės naujos teisinės kūrybos. Per 20 
metų mes daug darbo atlikome — 
atkūrėme teisę, daugiau atitinkančių 
mūsų valstybės ir visuomenes sant
varkų. Bet darbas neužbaigtas. 
Reikėjo visus veikiančius įstatymus 
suvesti vienon suderintoji, nuosaikion 
sistemon. Atlikti tą darbų — mūsų 
pareiga.

Kas yra tie mes? — Tik ne dabar
tiniai Lietuvos valdovai, kurie kovoja 
prieš bet kurių teisę, kaip kontra- 
revoluciją. Mūsų akyse stovi Golgo
tos vaizdas, į kų pavertė bolševikai 
Lietuvos teisę (teisininkų suvažiavi
mo duomenys):

1. Atleista iš pareigų (teisėjų, 
prokurorų, tardytojų, advoka
tų) 315 asmenų;

2. persekiota (nukankinta, išvež
ta, kalinta ir 1.1.) 137 asmenys.

Laimei, ne visus Lietuvos teisinin
kus pasiekė kruvinoji žudiko ranka. 
Vokietijon pateko 302 teisininkai, 
arba 50% visų Lietuvos teisininkų. 
Va, šitų teisininkų, jų tarpe ir Aus
tralijon patekusių, ir yra pareiga 
dirbti teisinės kultūros srityje.

Kaip dirbti, esant toli nuo tėvynės, 
nuo visu faktų (ūkinio, socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo), kurie sudaro 
pagrindų pozityviąja! teisei? — Gy
venimas patsai jau suteikė atsakymų. 
Vieni mūsų ypačiai jaunimas, toliau 
tęsia mokslus. Nepaisant visų sun
kumų, iaunimas supranta, kad dabar
tis (Vokietija, Amerika, Australija) 
duoda tokiu mokslui sąlygų, kokių 
maža gyvenime pasitaiko. Kiti, vy
resniojo amžiaus teisininkai, naudo
jasi profesorių paskaitomis, universi
tetų knygynais, siekdami susipažinti 
su kitų valstybių teise, jų santvarka. 
Treti — yra ir tokiu — šalia knygų 
darbo bei gilesnių studijų, jau imasi 
praktinio darbo - medžiai" rinkti 
artimiem® hn-' aš tikiu. :st®tvmu 
projektam® A r inks darbas ’•>••• k»m 
reikalingas ar ”r — neverta g!-'””tis.

Vakarai pasmerkia Sovietus
LONDONAS.—Gegužio 11 d. Lon

done JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerial pradėjo 
trijų dienų konferenciją. Po pirmojo 
posėdžio Britų ministeris pirminin
kas konferencijai pagerbti suruošė 
oficialų priėmimų, kurio svečiais taip 
pat pakvietė ir vyriausybės opozicijos 
atstovus. Kaip praneša diplomatinis 
Reuterio korespondentas, kone kiek
vienas šioje konferencijoje svarsto
mas klausimas yra susijęs su santy
kiais tarp Soviett; Rusijos ir Vakarų 
valstybių. Korespondentas mano, 
kad iš konferencijos pasitarimų gali 
išplaukti pasaulinio masto strateginis 
Vakarų planas šaltojo karo kovai.

LONDONAS.—Tris dienas trukusi 
Vakarų Sąjungininkų (konferencija 
buvo baigta išleidimu dviejų komuni
katų. Pirmame komunikate JAV, D. 
Britanija ir Prancūzija pasmerkė 
Sovietų Rusiją, kaip “vienintelę 
militaristinę ir agresyvią valstybę 
pasaulyje. ’ ’ Antrame komunikate 
tos pačios Vakarų valstybės praneša, 
kad pasirašyti su Vokietija taikos 
sutartį yra neįmanoma, kol Sovietų

JAV karo laivyno demonstracija
NEW YORKAS.—Gegužio 12 d. iš 

Pearl Harbour į Vakarų Pacifikų 
išplaukė specialiam uždaviniui 20 
■JAV karo laivų jungtinis vienetas, 
kuriam vadovauja 27100 tonų lėktuv
nešis Valley Forge. Sis lėktuvnešis 
gabena 21100 kąrių ir 80 lėktuvu, ku
rių tarpe yra. naujieji Panther 
sprausminiai kovos lėktuvai. Ofi
cialiai pranešama, kad šio specialaus 
JAV karo laivyno vieneto uždavinys 
yra “parodyti JAV karo laivyno 
vėliavas susirūpinimą keliantiems 
Rytams.” Šiam ypatingam karo 
laivyno vienetui vadovaująs JAV 
vieeadmirolas C. T. Durgin’as parei
škė: “Jūs žinote, kokį darbą mūsų 
karo laivyno pasirodymas atliko, kad 
pakeltų demokratines viltis Vidurže
mio jūros srityje. Tą patį mes da
bar norime atlikti Vakarų Paeifike. ” 
Tuo pačiu metu JAV užs. reikalų

Atminkime: kalbos žūsta, o darbai 
lieka.

Vienas sunkiausių mūsų uždavinių 
— padėti savo bendruomenei teisės 
patarimais. Ko ir kam mūsų dabar
ties gyvenimo sąlygomis nereikia? — 
Vienam rūpi darbo, mokslo teisė 
(atestatų, diplomų, pažymėjimų, pro
fesinių sujungti reikšmė), kitiems— 
turto klausimai (buto, namų staty
bos, paskolų klausimai), tretiems — 
savo teisiuos padėties klausimai 
(darbo sutartis, tolimesnės emigra
cijos — iš čia į Ameriką. N. Zelan
diją ir kitur — pilietybės klausi
mai). Ne vienam rūpi ir skirybų 
klausimas ir atstovavimo teismuose 
reikalai. Klausimų yra daug ir įvai
rių, kaip įvairus yra ir mūsų gyveni
mas. Reikia mums tik pasiruošti tin
kamai į juos atsakyti. Aš neabejoju: 
per didelį ir kruopštų darbų tai mes 
tikrai pasieksime.

Mūši} tarpe gali būti gerų ir blogų 
teisminiai. Bet išsilavinusiais žmo
nėmis ir kiekvienas savo teisės šakos 
žinovais mes visumet turime būti. 
Veiklios, darnios steigiamosios orga
nizacijos sąlygomis mes tai pasieksi
me. Kartu mes jvvkdysim» ir da
barties gyvenimo mums skiriamas pa
reigas: budėti Lietuvos 
vardo sargyboje, ruo
štis ateities d a r b n i ir 
teikti bendruomenei 
teisino pagalba.

Rusija atkakliai tebesilaiko dabarti
nės savo politikos. Šiame komuni
kate Sovietai apkaltinami trukdymu 
Vokietijos tautai susijungti į vienų 
demokratinę apjungtą Vokietiją. Be 
to šiame komunikate skelbiamas Va
karų Sąjungininkų nutarimas per
žiūrėti okupacinį Vokietijos statutą. 
Po nuodugnaus peržiūrėjimo ir pati
krinimo, kad dabartinei padėčiai 
esant vyriausia valdžia Europoje tu
ri likti Vakarų Sąjungininkai, Vokie
tijai bus suteikiama žymių palengvi
nimų ir sudarytos sąlygos įstoti į 
Vakarų valstybių sljungą laisvu na
riu. Kol tai bus pasiekta, dabartinis 
režimas Vokietijoje paliekamas, tu
rint galvoje bendruosius Vokietijos 
ir Europos interesus. Iš Vokietijos 
pranešama, kad ministeris pirminin
kas AdenaueriS šiuo Londono kon
ferencijos nutarimu yra patenkintas. 
Vakarų spauda Londono nutarimus 
įvertino labai palankiai. Sovietų ra
dijas ryšium su Londono komunikatų 
paskelbimu pareiškė: “Tai yra žings
nis, kuriuo pasiruošiama naujam ka
rui.” 

vieeministėris Webb’as pranešė Va
šingtone apie JAV pagalbos planą 
Pietryčių Azijai.

NEW YORKAS.—JAV Valstybės 
Departamentas oficialiai pranešė, kad 
Indokinijai bus suteikta didžiausia 
dalis 64 milijonų, kairiuos Amerika 
yra paskyrusi parėmimui Pietryčių 
Azijos. JAV užs. reikalų ministeris 
Achesonas pranešė Paryžiuje, kad 
JAV vyriausybė teiks Prancūzijos 
kovai prieš komunizmų Indokinijoje 
materialinę pagalbą. Be to Valsty
bės Departamentas dar pranešė, kad 
Amerika rems ekonomiškai Burma, 
Thailandų, Indoneziją ir Malajus.

Revoliucinis ekonominis planas
PARYŽILIS.—Prancūzijos užsienių 

reikalų ministeris Schumanas paskel
bė planą sujungti vienon krūvon 
Prancūzijos plieno pramonę su Va
karų Vokietijos akmens anglies pra
mone. Toksai nelauktai drąsus pa
siūlymas išplaukė iš to fakto, kad 
Prancūzija turi plieno pramonės ža
liavų perteklių ir stokoja anglies, o 
Vokietija turi anglies pramonės per
teklių tačiau neturi pakankamai ža
liavos plieno pramonęi. Pasak Schu- 
inano, toksai Prancūzijos ir Vokieti
jos sunkiosios pramonės suliejimas 
krūvon yra ekonomiškai ir politiškai 
įmanomas. Toliau prie tokio plano 
galėtų prisidėti ir Anglija, Italija, 
Belgija ir Olandija. Schumanas dar

Britu Imperijos pasitarimai Sydnėjuje
Gegužio 15 d. Australijos užsienių 

reikalų ministeris Spender’is Admi- 
laliteto Rūmuose, Sydnčjaus priemie
styje Kirribilli, atidarė Britų Impe
rijos valstybių konferenciją, kurion 
suvažiavo D. Britanijos, Kanados, In
dijos, Pakistano, Ceilono, Naujosios 
Zelandijos ir Australijos vyriausybių 
atstovai. Atidarymo kalboje Austra
lijos užsienių reikalų ministeris Spen
der’is įspėjo konferencijos dalyvius 
dėl Pietryčių Azijos situacijos rim
tumo ir reikalavo Azijai skubios rim
tos pagalbos. N. Zelandijos - Ls. reik, 
ministeris Doidge pareiškė, kad pini
gais Azijos problema nebegali būti 
išsprendžiama.

TRUMAM KALBU VIRTINE
NEW YORKAS. — Lankydamas 

JAV valstijas ir tuo būdu atlikdamas 
po visų Šiaurinę Ameriką 6000 mylių 
kelionę, JAV prezidentas Trumanas 
daugelyje vietų pasakė visą eilę kal
bų. Kalbėdamas Laramie mieste, 
Trumanas pareiškė, kad komunistai 
atima iš Kinijos maistą ir išgabena 
jį į Rusiją, tuo būdu sukeldami Kini
joje klaikų badų, kokio dar nebūta 
per 100 metų. Trumanas pridūrė, 
kad JAV vyriausybė ieškos būdų, 
kaip padėti badaujančiai Kinijos 
liaudžiai, gi toji pagalba bus taip 
organizuojama, kad ji nepatektų į 
komunistų rankas. Kalbėdamas to
liau Pocatello mieste, prezidentas 
Trumanas įspėjo, kad, esant reikalui, 
Amerika, vėl panaudos atomines bom
bas, kaip tai buvo jau panaudota 
prieš Japoniją. Pedletone preziden
tas Trumanas dar kartų pakartojo, 
kad JAV neprivalo grįšti nuošalumo 
politikon, siekdama sutaupyti keletą 
dolerių.

JAV NUSILEIDO ČEKO
SLOVAKIJAI

PRAGA.—JAV pasiuntinybė Pra
goję sutiko su Čekoslovakijos reikala
vimu sumažinti savo tarnautojų skai
čių dviem trečdaliais. Čekoslovakijos 
vyriausybė pirmų kartų tokio suma
žinimo pareikalavo balandžio pabai
goj ir dar kartų tokį reikalavimą pa
kartojo pereitų savaitę.

TARIASI ATLANTO PAKTO 
VALSTYBES

LONDONAS.—Gegužio Į5 d. Lon
done prasidėjo Atlanto Pakto val
stybių užsienių reikahj ministerių ir 
karo žinovų konferencija, kurioje 
dalyvauja Belgijos, Kanados, Dani
jos, Prancūzijos, D. Britanijos, Irlau- 
dijos, Italijos, Liuksemburgo, Olan
dijos, Norvegijos. Portugalijos ir 
JAV vyriausybių atstovai. Šia kon
ferencija visame pasaulyje reiškiamas 
didelis susidomėjimas.

pridūrė, kad tokio plano imtis jis 
nusprendęs, ryždamasis baigti amžius 
trunkantį VokietijosPrancūzijos prie
šiškumų. Būdinga tai, kad šis pla
nas paskelbtas po to, kai Paryžiuje 
lankėsi ir tarėsi su Prancūzijos vy
riausybės vadovais JAV užsienių rei
kalų ministeris Achesonas. Pagal šį 
planų Prancūzijos plieno pramonės 
Lorraine sritis ir Saaro kraštas su
silietų su pramoninguoju Vokietijos 
Rnhro kraštu į vienų jungtinį pra
monės centrų, tvarkomų vienos abiejų 
kraštų pajėgų vadovybės, vykdant 
bendrą eksportą ir nustatant bendras 
darbo sąlygas. Sehumano planas vi
sose Vakarų valstybėse komentuoja
mas gana palankiai.

MIRTIES BAUSMĖ MALA
JUOSE

SINGAPŪRAS. — Singapūro vaū 
džia paskelbė nuostatus, numatan
čius net mirties bausmę asmenims, 
kurie vykdys Singapūro saloje tero
ristinius veiksmus.

CANBERRA.—Atvykęs į Austra
liją Britų generalinis įgaliotinis Pie
tryčių Azijai MacDonald’as tarėsi su 
Australijos vyriausybe ir pasikeitė 
nuomonėmis bei samprotavimais apie 
Malajų terorizmą.. Spaudos atsto
vams jis atsisakė pasisakyti dėl Aus
tralijos pagalbos Malajų reikaluose 
galimybių ir formų.
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LIETUVOS KULTŪROS AMBASADORIAI PERIME

Dailininkas Vaclovas Ratas-Rataiskis, 
Lietuvių Dailės Instituto narys.

PABUSK, ATTLEE

O vis dėlto, mes dar turime tokių 
žmonių, kurie nepaisydami aplinku
mos tvankumo, vien savo lietuviškojo 
įsipareigojimo ir profesinio darbo 
tausojimo skatinami, imasi vaisingos 
veiklos savo krašto naudai, nesitikė
dami už tai nei garbės, nei vaizbūni- 
škos naudos ir viso to iš nieko ne
neprašydami.

Neseniai penki Morawos lietuviai 
Vasario šešioliktosios proga padarė 
tai, ko nepajėgė net pabandyti pu
santro šimto lietuvių, ar iš dalies ne
sugebėjo atlikti penki šimtai lietuvių, 
vienoje vietoje susibūrusių.

Gi tos pačios Vakarų Australijos 
sostinėje, Perthe, iš kur žinios Mūsų 
Pastogę labai retai tepasiekia, gyve
nančios dvi lietuvhj menininkų šei
mos yra sukūrusios ištisą meno židinį, 
kurio lietuviškos kultūros šilima 
džiaugiasi ne tik eiliniai, bet ir auk
štieji Vakarų Australijos sostinės 
meno sluogsniai.

Tai — V. Kato-Rataiskio ir B. 
Ciunovo šeimos.

Dailininkas V. Ratas neseniai su
ruošė Perthe ypatingai nusisekusią 
savo grafikos darbų parodą, jau 40- 
tą savo sėkmingos kūrybos darbe. 
Paroda, kurią atidarė. JAV konsulas 
Vakarų Australijai, vien j atidarymo 
iškilmes sutraukė tiek daug žmonių, 
kad galerijos administracija nuste
busi pripažino, tokio pasisekimo nie
kad čia nebuvus. “The West Aus
tralian”, aprašydamas meno žinovo 
plunksna šią parodą, pareiškė, kad 
išstatyti darbai parodo, jog grafikas 
Vaclovas Ratas yra tarptautinio ma
sto ii' didžios vertės iliustratorius. 
Nebeminėdami tolimesnių šio laikra
ščio reto nuoširdumo entuziastingų 
žodžių Vaclovo Rato kūrybai, šios 
parodos lygį aiškiau suprasime, pasi
džiaugdami tuo faktu, kad iš 24 V. 
Rato išstatytų parodoje darbų 12 
buvo nupirkta. Ir dar labiau apsi- 
džiaugiam, kai patiriame, kas mūsų 
grafiko kūrinius nupirko: JAV 
konsulas Hunter’is, aukštesniosios 
australų mokyklos (koledžai), moky
tojų institutai, anglai dailininkai, 
australų visuomenininkai. Parodai 
jau užsidarius, viena australų spau
stuve ir mokytojų institutas nupirko 
dar tris Vaclovo Rato paveikslus. 
Vienas medicinos daktaras, meno 
draugijos pirmininkas, nupirkęs V. 
Rato graviūrą, prašė pranešti jam, 
kada mūsų grafikas turės ką nors 
naujo sukūręs ->— atvyksiąs nusipirk
ti- Šioje parodoje kartu dalyvavo ir 
amerikiečių meno atstovas George 
Voudouris, to paties laikraščio meno 
žinovo šalia Vaclovo Rato įvertintas, 
kaip beieškąs modernaus meno for
mose saviškų stiliaus ir besiimąs drą
sių bandymų. Po šios ypatingai ge
rai nusisekusios parodos, apvainika
vusios Vaclovo Rato 40-ties parodų 
grandinę geriausiu pasisekimu, mūsų 
dailininkas ir toliau kuria, uoliai 
turtina savo meno pasaulį. Kukliai 
pasitenkindamas septynių svarų sa
vaitiniu atlyginimu, jis “nesimuša į 
viršvalandžius ’ ’, nesikankina sklypų 
ii’ namų aistros svaiguliu, bet lieka

LONDONAS. — Britų Ministeriiį 
Kabineto pranešėjas pareiškė, kad 
nėra jokios galimybės, kad Attlee vy
riausybė imtųsi šiuo taikos metu įsta
tyminės akcijos prieš komunizmą 
Anglijoje. Kritikuodama šį Britų 
vyriausybės atstovo pranešimą, dip
lomatinė “Daily Mirror” korespon
dentė Margaret Steward pirmiausia 
pareiškia, kad šiuo metu nėra jokios 
taikos,, o vien tik nuolatinis nedekla
ruotas karas, kuris truks ligi tol, kol 

.Sovietų Rusija pasijus pakankamai 
I pajėgi pradėti tikrąjį karą. O tai 
nėra taip toli, kaip galvoja kai kurie 
optimistai — Štrausai sukišę savo 
galvas į smėlį. Bet kuriuo atveju 
yra skandalinga kalbėti apie taiką, 

'kai karo raida vyksta Britų Imperijos 
į žemėje, kaip tai dedasi Malajuose. 
Toliau korespondentė aprašo apie 
vieną Suomijos profesorių, kuris, pa
bėgęs iš Rusijos į Stockholmą, parei
škė vienam Londono draugui: “Jei

ištikimas savo profesiniam pašauki
mui, kūrybiniam darbui.

Tuo tarpu, kai Vaclovas Ratas, taip 
sėkmingai kurdamas, garsina Lietuvos 
vardą,, jo žmona ir .abu Čiunovai, visi 
trys žymūs Kauno Valstybės Tea
tro Baleto artistai, taip pat nemažiau 
pasitarnauja Lietuvos garsui. Regi
na Drazdauskaite-Rataiskienė, Janina
Drazdauskaitū-Ciunovienė, Inga Čiu- 
novaitė ir Borisas Čiunovas neseniai 
šoko kaip solistai operetėje “Die Fle- 
dermaus”, kuri Perth o visuomenei, baleto koncertų ir 
buvo parodyta 11 kartų. Tačiau tai 
dar ne viskas. Likimas lėmė šiems 
Kauno Baleto artistams susitikti 
Perthe ponią George, Kauno Valsty
bės Teatro garsiosios baletininkės
Nemcmovos mokinę, studijavusią Lon
done. Ponia George liuksusinėse sa
vo patalpose yra įrengusi labai rimtą 
baleto studiją, kuria baleto praty
boms pasinaudoti pakvietė ir mūsų 
baletininkus. Ši ponios George baleto 
studija turi gerų solistų ir sutiko su 
mūsiškių baletininkų pasiūlymu — 
pastatyti Perthe baletą “Coppelia.” 
Darbas jau pradėtas. Šį baletą Per

jūs galėtumėt pamatyti Suomiją,, jūs 
neklaustumėt, ar karas yra galimas. 
Kai jūs klausiat, aš esu įsitikinęs, 
kad karas prasidės ateinančių dviejų 
metų laiko tarpe. Mano krašto pasie
niais Sovietų Rusija vykdo visuoti
niu mastu pasiruošimus. Tie pasi
ruošimai toliau nebegali būti nusle
piami.” Diplomatinė “Daily Mir
ror” korespondentė taip baigia savo 
pranešimą: “Dideliam veikimui lai
kas jau tikrai yra atėjęs, o taip pat 
reikia kas nors daryti su penktąja 
kolona, kuri yra mūsų tarpe. Pa
busk, Attlee! Netinka laukti ir žiū
rėti, kokią švelnią žinią pargabens iš 
dėdės Juozapo Jungtinių Tautų or
ganizacijos generalinis sekretorius 
Trygve Lie. Kas beatsitiktų, ši ži
nia tebus tik dar vienas melas, šį 
kartą suteiktas Melui”. (Trygve 
Lie ... Lie anghj kalboje rei
škia m e 1 a.—RED.) 

th o visuomenei ruošia Janina Draz- 
dauskaite-Čiunovienė. Baletininkas 
Čiunovas turi šio baleto pilnam orke
stro sąstatui gaidas. Jau atlikta dau
giau, kaip 15 repeticijų. Be mūsi- 
škiij ketveriukės dalyvauja ir ponios 
George baleto studija. Darbas vyk
sta visu rimtumu. Rengiamasi tur
tingam,. geram pastatymui. Šio mū
siškai statomo baleto “Coppelia” 
premjera numatoma po 5-7 mėnesių. 
Ligi šiol Perthe tebūta tik paskirų 

ištisinio baleto 
veikalo čia niekad nebūta. Tokiu 
tad būdu lietuvių statomas baletas 
“Coppelia” bus pirmas šios srities 
meno įvykis visoje Vakarų Austra
lijoje. Negaudami už savo darbą jo
kio atlyginimo, mūsų baletininkai 
dirba .su didžiausiu ryžtu, net nepa
galvodami apie didelį savo pasiauko
jimą letuvio vardo labui. Juk jie 
yra tikrieji menininkai! O už tai 
simpatingiems mūsų tautiečiams — 
Reginai, Janinai, Ingai ir Borisui — 
kuo didžiausias mūs visų pagarbumas 
ir didelė padėka.

Juozas Žukauskas.

V. Saudargas.

Melbournas ar Sydnėjus?
Daugelis mūsiškių siekia susipa

žinti su tuo kraštu, kurį pasirinkome 
sau nauja pastoge. Tūlas domisi, 
skatinamas turistinių motyvų — kur 
važiuoti praleist atostogų, kitam vėl 
įdomu, kur ir kaip kurdinasi mūsų 
tautiečiai. Kitas vėl dar nėra apsi
sprendęs,. kur pastoviau kurdintis, ir 
ieško tinkamiausios įsikurdinimui vie
tos.

Išgyvenęs pusantrų metų Mel
bourne, pasirinkau įsikurdinimui 
Sydnėjų. Su nauja vieta susipaži
nęs ir apsipratęs, rašau savo įspū
džius, palygindamas Sydnėjų su Mel- 
bournu.

Pirmiausia — Sydnėjus yra apdo
vanotas nepaprastu gamtos grožiu. 
Jį puošia kalvos, slėniai, uolos, upės, 
gausingos įlankos ir Ramusis vande
nynas su gražiai sutvarkytais natūra
liais paplūdimiais. Tokių gražių 
gamtos dovanų pasaulyje nedažnai 
užtinkama. Gamtos grožis čia randa
mas visur.- pačiame Sydnėjųje, jo 
artimiausiuose priemiesčiuose bei apy
linkėse. Norint surasti gražių gam
tos poilsio vietovių,, netenka toli ke
liauti. Tuo tarpu Melbournas, iš
skyrus jo Botanikos sodą, yra kur 
kas skurdesnėje padėtyje.

Sydnėjaus miesto išplanavimui di
delės įtakos turėjo jo kalvos, uolos ir 
įlankos. Tad dėl šių natūralių prie
žasčių čia yra atsiradę daug vingiuo
ja nčiij gatvių tačiau daugelyje atvejų 
jos yra su puikiais vaizdais ir teikia 
miestui grožio.

Sydnėjaus “slum” rajonai, įskai
tant net ir tuos, kurie yra gražios 
gamtos prieglobstyje, neteikia jokio 
malonumo, tikriau pasakius, klaiku
mo juose pakankamai pastebėsi. Ta
čiau vis dėlto man neatrodo kad jie 
būtų blogesni už Melbourne landynių 
kvartalus. Vaizdas čia panašus — 
suspausti, tarytum silkės statinėje, 
namai-namūkščiai. gatvėse stinga šva
ros. Beje, tokiuose Melbourne prie

miesčiuose namai daugiau susmukę į 
žemę,, o čia, Sydnėjaus landynėse, 
daugiau rasi dviaukščių namų. Ta
čiau visa tai atsveria naujieji ir tur
tingieji Sydnėjaus priemiesčiai, ku
riuose yra labai daug visokeriopo 
grožio.

Sydnėjaus miesto centras-City yra 
žymiai didesnis už Melbourno ir turi 
europietiškesnę išvaizdą. Priemie
sčiai užima taip pat didesnius plotus. 
Iš viso,. Sydnėjus teikia įspūdį, kad 
jis yra daugeliu požiūrių Australijos 
širdis ir smegenys, šio krašto didžiau
sias miestas ir antras pagal savo di
dumą baltojoj Britų Imperijos dalyje.

Ar Sydnėjųje yra sunku gauti 
darbo? — Ne. Čia yra daugybė 
įvairiausių įmonių, daugybė įvairiau
sių darbų. Gali rinktis kasdie nau
ją darbą, kol susirasi sau tinkamiau
sią, ar kol nusibos besirinkti.

Ar Sydnėjųje sunku gauti kambarį 
ar butą? — Pagal mano patyrimą, 
tai nėra sunkiau, kaip Melbourne. 
Brangesnį kambarį ar butą nesunkiai 
galima gauti, pigesnį — sunkiau. 
Bet čia nereikia atsistoti eilėje vidur
naktį ir laukti, kol išėjusi šeimininke 
išsirinks sau patinkamą nuomininką. 
Sydnėjiečiai,. atrodo, mėgsta ilgiau 
pamiegoti, ir jei nueisi nuomoti kam
bario 6 vai. ryto, tai dažniausiai būsi 
pirmas. T brangesnių pasiūlų butus 
nuomininkai iš viso nesiskubina per 
daug ankstį nueiti. Savaime su
prantama, viengungiams yra žymiai 
lengviau gauti kambarį, kaip vedu- 
siems. Ir. žinoma, labai sunku yra 
gauti normalaus pigumo kambarį ar 
butą šeimai su vaikais.

Nepatartina šeimai su vaikais vykti 
į Sydnėjų, neturint iš anksto pasirū
pinto kambario ar buto. Viešbučiuose 
pragyvenimas yra brangus ir netur
tingam ateiviui sunkiai pakeliamas, 
juo labiau,, jei pastogės beieškant 
tektų ilgiau pasilikti viešbutyje. Tuo 
tarpu viengungiai ar bevaikiai vedu
sieji gali rizikuoti keltis į Sydnėjų ir 

neturėdami iš anksto kambario, ta
čiau patartina iš anksto užsisakyti 
viešbutį.

Kaip sekasi kurdintis tautiečiams? 
— Atrodo, kad panašiai., kaip ir ki
tur. Taupieji perkasi sklypus, sta
tosi bei perkasi namus. Tie, kurie 
neturi pakankamai pinigų įsigyti, 
dažnai pirmiausiai pasistato ant įsi
gyto sklypo garažą ir jame apsigyve
na, kol išgalės pradėti namų statybą. 
Garažą galima užsisakyti statybos 
firmoje; su vandentiekio bei elektros 
įrengimais jis kaštuoja ligi £100. 
Garažai laikinam apsigyvenimui Čia 
madoje. Valdžios įstaigos tokią pa
dėtį toleruoja, kaip laikiną bėdos prie
monę.

Sklypams įsigyti sąlygos Sydnėjuje 
ir Melbourne atrodo, yra panašios. 
Pav., vienas mano prietelius nusipirko 
už £180 sklypą labai gražioj vietoj, 
prie vandens, stoties ir autobusų su
stojimo vietos (30 min. iki City), 
prie padarytos gatvės su vandentiekio 
ir elektros aprūpinimu. Tokios gra
žios vietos Melbourne ir už £1000 ne
gausi.

Sydnėjus, atrodo, yra vienintelis 
Australijos miestas, kuriame yra di
džiausias tautų mišinys. Čia neat
kreipsi į save taip ryškiai dėmesio, 
jei nemoki pakankamai anglų kalbos. 
Sydnėjiečiams australams užsienietis 
nėra naujiena. Žmonės gana manda
gūs ir paslaugūs. Man pačiam teko 
pergyventi keletą staigmenų,, kai 
beeieškant atitinkamų vietovių, vie
tos australai patys pasisiūlė su pata
rimais bei nurodymais. Tačiau į Syd
nėjų yra suplaukę ne vien tik geri 
žmones. Vienas senas australas at
kreipė mano dėmesį į tai, kad čia 
reikia būti atsargiam su įvairiais 
piniginiais reikalais, kad nepatektum 
į sukčių rankas. Tokie reiškiniai, 
savaime suprantama, užtinkami kiek
viename didmiestyje.

Kartą vienas australas, paklaustas, 
kodėl žmonės taip veržiasi į Sydnėjų. 
atsakė trumpai ir aiškiai: Sydnėjus 
turi geriausią Australijos klimatą,, 
jis yra vienoj gražiausių Australijos 
vietovių ir kaupia savyje geriausias 

ūkines perspektyvas, nekalbant jau 
apie visas didmiesčiui priskiriamas 
kultūrines galimybes. Minimas aus
tralas, kaip aukštų kvalifikacijų spe
cialistas, anksčiau dirbęs vieno pro
vincijos miestelio įmonėje, bet po kon
flikto su įmonės administracija buvęs 
priverstas išeiti. Likęs bedarbiu, ana
me miestelyje nebegalėjęs gauti darbo, 
nes tokia įmonė ten tebuvusi tik vie
na. Šeimą palikęs, atvykęs į Sydnėjų, 
kur labai lengvai gavęs savo srities 
gerai atlyginamą darbą. Tačiau gau
sią šeimą įkurdinti buvę gana sunku. 
Tačiau po kiek laiko ir šį klausimą 
sutvarkęs. Rimti jo argumentai, 
kodėl australai veržiasi į didžiuosius 
miestus, o ypačiai į Sydnėjų, mane 
įtikino.

Mano, kaip buvusio melbourniečio, 
dėmesį pirmoj eilėj atkreipė klimatą 
skirtumas Sydnėjuje ir Melbourne. 
Sydnėjaus klimatas yra nepalygina
mai pastovevsnis už Melbourno. Čia 
nėra tokių didelių temperatūros svy
ravimų. Naktys daiig šiltesnės. Kri
tulių čia iškrinta pakankamai žalu
mui palaikyti. Del saulės gausumo 
oras čia žymiai sausesnis, kaip Mel
bourne, ir kambariuose metaliniai 
daiktai nerūdija.

Dėl pragyvenimo brangumo neran
du skirtumo, lygindamas Sydnėjaus 
kainas su Melbourno kainomis. Gal 
koks daiktas ir yra vienu kitu penu 
brangėlesnis. Kambarių nuomos 
maždaug tos pačios. Tačiau visi už
darbiai, darbininkų atlyginimai yra 
aukštesni.

Labiausiai man patiko Sydnėjuje- 
—'■ tai jo europietinė dvasia. Po Mel
bourno konservatizmo, kuris jaučia
mas ne tik viešajame bei neviešajame 
gyvenime, bet kuris metasi akysna jau 
iš pirmo pažvelgimo į miestą, čia 
mane apsupo europietinė nuotaika, 
kurią ypatingai pajutau, kai sustojau 
Kings Cross’e, taip vadinamame, 
Sydnėjaus Lotynų Kvartale. Ši nuo
taika neatsilieka, ir toliau belankant 
miestą. Visais atžvilgiais' Sydnėjus 
mums yra artimesnis už visus kitus 
Australijos miestus. Jis yra langas 
į mūsų senutę Europą.
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Industry Brings New Wealth
By Dick Wordley

To keep in step with the develop
ment o! civil aviation, the Govern
ment has begun construction of a new 
airfield at West Beach, 5 miles from 
Adelaide. Billed to cost at least £A1| 
million, thi sdrome will be as modern 
as the Skymasters and other giants 
that will use it.

More houses are being built now 
than at any other time in the State’s 
history. About 1,200 new dwellings 
were put up last year.

With foresight and ingenuity, the 
S.A. authorities have faced the coal 
question by experimenting with the 
coal field at Leigh Creek. Leigh Creek 
is a new power station to be built 
either at Port Pirie or Port Augusta. 
The station will supply electricity to 
the metropolitan area at lower rates 
than those operating at present. 
Whether the new station will be a 
major plant or an auxiliary depends 
on- the outcome of plans to set up a 
new zinc industry and other industries 
at Port Pirie. If the zinc industry 
plan does not come about, the station 
wil be set up at Port Augusta, nearer 
the Leigh Creek field.

Leigh Creek open cut coal field is 
a long way from full development, 
but has already been valuable to 
South Australia when supplies from 
the Eastern States have failed to 
arrive. The coal is not first quality, 
but will bridge a gap between coal 
tonnage available from the East and 
South Australia’s expanded needs.

Before the present industrial boom, 
South Australia’s secondary industries 
were mainly motorbody building 
(the largest body works in the South
ern Elemisphere), railway locomotive 
and rolling stock construction, the 
smelting of silver-lead, brush making, 
the processing of primary products, 
and an important enamel and hollow
ware industry.

One of the first plants to be estab
lished in the new industrial wave was 
the £A1 million expansion of the 
J.C.l. Alkali works at Osborne, now

A rain of bullets whizzed in our 
direction. At three paces from us, the 
automatic and ordinary rifles had 
opened fire. My White Russian neigh
bour rose and began to run, but fell 
almost at once. I had the presence of 
mind not to get up. I rolled over the 
dead body of the White Russian 
straight into the ditch.

Somebody leaped on top of me, but 
shuddered and lay still almost im
mediately. I lay in the ditch beside 
the road with this dead body on top 
of me as some sort of a cover; 1 was 
safe, at least for the time being.

Continuous fire lasted very long— 
at least for five minutes. My plan had 
been to feign death and wait till the 
NKVD men left, when I hoped to be 
able to jump up and run for the 
forest. But when the gunfire stopped 
and I heard the NKVD commander 
give the order for another “examina
tion,” my plans changed. No matter 
what happened, I was determined not 
to let them split open my skull with 
a trench-shovel.

Escape
I never knew’ exactly when I 

crawled out from under that dead 
body and began to run. Bullets 
whined immediately after; at least five 
rifles were aimed at me. Perhaps they 
would have got me if a dead body had 
not been in my path. I stumbled and 
fell heavily. The NKVD men evi
dently thought I had been hit and 
stopped shooting at me. Almost at 
once 1 rose and ran again. The night 
was very dark; there was little chance 
of their seeing me. Possibly also they 
did not hear the noise I made when I 
got up. They did not fire at me 
again.

Later I leariled that the NKVD men 
were in such a hurry that they did not 
have time to make their “examina
tion,” but got into trucks and went 
off in the direction of Bobruisk.

I ran and ran with no thought in 
my mind except to get away from 

providing more than half of Aus
tralia’s needs. Also involved in the 
opening of a new limestone quarry at 
Penrice, I.C.I. plan to produce 200,000 
tons of high-grade stone annually. To 
meet the accommodation needs here, 
the S.A. Housing Trust is erecting a 
number of new’ homes nearby. British 
Tube Mills got going at Kilburn in 
1939, and its cold-drawn steel tubing 
was of great importance in Australia’s 
war' effort. Stew’art and Lloyd’s set 
up a complementary tube factory near 
B.T.M.

In 1940 Davies Coop brought the 
cotton spinning and weaving industry 
to South Australia by opening a mill 
at Kilkenny. And so the ball rolled 
on.

Having taken over the complete 80 
acres of Hendon, Philips Electrical 
Industries are now' turning out 500 
radios each month.

At Salisbury, in the explosives fac
tory, folk are busy in the manufacture 
of kitchen suites, women’s frocks and 
shoulderpads for clothing.

Near the picturesque bluelakes of 
Mount Gambier in the south-east of 
the Sttae, Cellulose (Australia) Ltd. 
are providing a profitable market for 
thinnings from the State pine forests. 
Last year production from the mill 
topped £A360,000, but Cellulose plan 
to increase that by 250 per cent, when 
labour becomes available.

Working pell-mell in the peace, the 
Whyalla yards of the Broken Hill Pty. 
Co. Ltd. are senidng freighters of up 
to 12,500 tons down the slips for Aus
tralia’s Shipbuilding Board.

Expansion of the Woodville plant 
of General-Motors Holden was begun 
last June to house a consignment of 
heavy press parts which arrived from 
the U.S. Weighing over 600 tons 
apiece, these parts wil be used for 
stamping chassis components of the 
new Australian car when tests, now 
under way, arc complete.

Through the release of one-time 
munition works to private companies, 

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 14.

these horrors, away from the terrible 
executioners. After some time my 
strength gave out; I could run no 
longer. My heart beat like a hammer, 
my feet were as heavy as lead. I con
tinued at a walk. 1 was haunted by 
terrifying sights and sounds. I could 
not distinguish if I saw hallucinations 
of if these visions were real. Line 
after line of horrible NKVD men 
seemed to be approaching me. Their 
faces seemed inhuman in their cruelty; 
their eyes were bloodshot; they were 
foaming at the mouth. Again I 
thought I saw’ the NKVD men drag 
a wounded man, still alive, from a 
pile of corpses; they hit him on the 
head with a trench-shovel. Fragments 
of his brain flew’ all around, spatter
ing even the face of his executioner. 
It seemed the horrible face of the 
NKVD man was directly in front of 
me; I could see the streaks of blood 
mingled with fragments of the shatter
ed brain of the victim flowing down 
his cheeks. Again I saw’ the weary 
group of prisoners marching along 
the Minsk-Mogilev highway. Their 
mud-spattered faces were full of 
fatigue and despair, their clothes 
hung in rags, their feet were bare and 
bleeding. A man broke away from 
the line and began to run directly 
towards me. He was so ragged that 
he was almost naked. He gesticulated 
and waved his arms. His lips moved. 
It seemed that he was trying to tell 
me something. His eyes were deep 
wells of inexpressible sorrow. The 
wind stirred his long black beard.

At last dawn glimmered in the east. 
The dreadful hallucinations left me. 
I was no longer enveloped by such 
stark terror. I saw that the location
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Anti-Red Bill, Unions and D.P’s
The Prime Minister, Mr. Menzies, 

on 27th April introduced into the 
House of Representatives a bill “to 
outlaw and dissolve the Australian 
Communist Party.” Mr. Menzies 
said the bill will “deal with the 
employment of Communists in cer
tain offices and under certain cir
cumstances.” He named Communists 
“who hold important union office 
in the key industries in Australia.”

Nobody knows better the practice 
of the Communist theory than those 
who have come here from the coun
tries behind the Iron Curtain, where 
Stalin’s terror and violence reign. 
And nobody will greet more sincere
ly the measures to stop the advance 
of the perilous Moscow’ hegemony. 
We are among them.

It is a fact that the Communist- 
controlled unions barred European 
migrants—mostly refugees from the 
countries behind the Iron Curtain— 
from work vital for this country. 
Skilled jobs were not given to the 
newcomers, European D.P.’s, and 
they could do only the dirty work, 
“non-attraetive jobs.”

Communist-dominated unions were 
opposed to the absorption of D.P. 
labour into the Australian economy. 
Their “official” objections were:— 
(1) Migrants were brought in on a 
“slave-labour” basis; that is,, a two- 
year indenture system; (2) Migrants’ 
trade qualifications do not conform 
with the rules of the union; (3) 
Migrants could be employed provided 
no members of the union were un
employed; (4) Migrants cannot speak 

Finsbury has now become the hub of 
secondary industry in the State.

Seven miles from Adelaide, and 
three from the waterfront, Finsbury 
has been described as an ideal site for 
the establishment of peacetime indus
try. Served by its own branch rail
track, with an over-all coverage of 108 
acres, there is room for boom in the 
ample space provided for new build
ings. It’s a straight-out certainty that 
Finsbury’s reputation as a war-achieve- 

I ment will be repeated in the peace.

where 1 now was was very sparsely 
wooded. It would be unsafe in case 
of pursuit. I passed a tract of wood
land overgrown with young fir trees. 
I heard a loud rustling. I froze in 
tetrror. Was there an NKVD man 
behind that tree? Whatever it was, 
man or beast, was crawling out. 
Shortly it would come towards me . . .

“John, is it really you?” came the 
voice of Colonel Joseph T. Soon his 
figure came clearly into view.

I wept and fell into his arms. His 
cheeks too were wet with tears of joy. 
To think that we had escaped with 
our lives and were meeting once 
again! We embraced and kissed each 
other. With Joseph T. there were 
three other unknown men: one Pole 
from Bialystok and two White 
Russians. I embraced them all as 
well. It seemed that only a miracle 
had saved our lives. After conversing 
for a short while, we decided to split 
up into two groups, since a group of 
five people was too large for safe 
travel.. Colonel Joseph T., the Pole 
and myself went off south-eastwards, 
while the other two walked towards 
the west.

We planned to find a safe place to 
hide in to give us time to rest and 
decide on a further course of action. 
We were well aware that the NKVD 
also employed bloodhounds to track 
down escaped prisoners. Therefore 
our hide-out would have to be well 
hidden.

We walked on. Much to our joy, 
we came t® a great marsh. Around it 
grew birches, elms and thick clumps 
of willow. Some swamp-firs also wcrę 
to be seen. Here we found a dry 
spot . which seemed to bp compara- 

or understand English; (5) The ban 
is imposed to protect the interests of’ 
Australian workers and the union’s 
bargaining power.

We do not intend now to discuss 
these motives. We would like to 
remark only that they are au fond 
of an ideological nature and not of 
an industrial nature.

This attitude of Communist domi
nated unions towards European mi
grants has done damage to the Aus
tralian reconstruction and develop
ment.

Everyone agrees that the well-being 
of the country can be supported 
only by an expansion of industry; 
ana nobody wants union gains to be 
imperillel in any way.

One can expect, when the “Anti- 
Red Bill” is passed, the attitude of 
certain unions towards the new
comers from Europe will be changed, 
and the skilled labourer and trades
man will be fully free to exercise his 
professional talent.

That" will be of benefit for all.
J.D.

MOSCOW.—Stalin has received 
UNO Secretary-General Trygve Lie, 
who came here in the hope of ending 
the cold war. Deputy Premier Molo
tov and Foreign Minister Vishinsky 
were present at the interview, which 
lasted 90 minutes.

Pelninga dingo medžiokle
Šiaurės Teritorijos administracija 

susitarė su dviem australais, kad šie 
naikinti! visokeriopais būdais šiame 
krašte privisusius laukinius šunes — 
dingo. Valdžios įstaigos moka -aus
tralams P. H. Alen’ui ir D. Blyth’ui 
nuolatinę £8 algą per savaitę,. £2-10 
stovyklinių pinigų ir už kiekvieną 
sunaikintą dingo po £1 premijos. 
Medžiotojas Alen’as per pirmąsias 
penkias dienas likvidavo 55 dingo šu
nes ir pareiškė pajėgsiąs ateityje per 
vieną savaitę sunaikinti 100 dingo. 
Apskaičiuojama, kad šie dingo me
džiotojai gali per metus uždirbti apie 
£6000, t.y. dvigubai daugiau, kaip 
vyriausias Šiaurės Teritorijos admi
nistratorius.

tively safe. Leaving Colonel T. and 
our new friend, I set off into the 
heart of the swamp to see if I could 
find a place where we could stay for 
a while without danger.- At times 
my legs sank into the mire above the 
knees. I sought out places where 
the going was hardest, through the 
deepest water and the thickest shrub
bery. After about an hour I found 
a sort of island, very tiny, it was 
true, but at least dry and overgrown 
on three sides with tall firs. This 
seemed to be a suitable place, al
though it was still rather close to the 
forest and the highway, for it. was 
well hidden from view. I returned 
to' the edge of the swamp and led 
my two friends to this spot. At 
once we lay down to rest while one 
of our number stood guard. Lean
ing our backs against the tree-trunks 
we fell asleep. We were often waken
ed from our slumbers by shouts and 
the baying of dogs. What was still 
more annoying, the mosquitoes were 
numerous and stung us viciously: 
At first we did not know if the bay
ing meant that, we were being pur
sued. Later we found out that the 
NKVD men had returned to the 
place of execution with a pack of 
blood-hounds . to look for eseaped 
prisoners. All those remaining in 
the forest were tracked down and 
shot. It was lucky for us that We 
had taken refuge in the swamp.

Tu conversation with Colonel . 
Joseph T. T found that he had made 
his escape in a way very similar to 
the way I made mine. After the 
order “Run.” he had^remained lying 
down. Later he hail rolled into the 
ditclr. All those who escaped had 
done, practically the same thing. But 
their number was pitifully small. Of 
the fifty-seven Lithuanians in the 
group the ill-starred four hun
dred, oiiu' eight evaded death.

(To be continued.')
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JUOSI! PASTOGE JAUNIME

SUSIORGANIZAVO LIETUVOS
TEISININKAI

Balandžio 22 d. Adelaidėje. Ketu
rių teisininkų iniciatyva, buvo su
šauktas steigiamasis Liet. Teis. Drau
gijos Užsienyje susirinkimas. Ini
ciatorių vardu adv. V. Požėla pasakė 
atitinkamo turinio kalbą. (Ji spaus
dinama atskirai). Susirinkimo daly
viai teisininkų susiorganizavimui nuo
širdžiai pritarė. Gana gyvas disku
sijas sukėlė pačios draugijos pavadi
nimas. Galutinai priimtas toks pava
dinimas: Lietuvos Teisininkų Drau
gija, Australijos Skyrius. Išrinkta 
D-jos valdyba, kuri pareigomis taip

pasiskirstė: pirm. Vladas Požėla, 
sekr. Jonas Kalvaitis ir ižd. Bronius 
Plokštis. Susirinkime iškelta mintis 
teisininkams rinktis bent kartą per 
mėnesį ir tuose susirinkimuose aptar
ti klausimus, aktualius kiekvienam 
lietuviui Australijoje.

Visi Australijoje gyveną lietuviai 
teisininkai yra kviečiami registruotis 
pagal šiuos adresus: V. Požėla, 154 
Drayton St.. Bowden, Adelaide, S.A.; 
arba: J. Kalvaitis, Rep. General 
Hospital. Springbank, S.A.—Gilia.

AKTUALIJOS IS BATHURSTO
Mūsų pereinamoje stovykloje šiuo 

laiku kartu su stovykloje dirbančiais 
ir pravažiuojančiais gyvena iki 150 
lietuvių. Paskutiniu laiku stovyklos 
dalis paruošiama priimti britų atei
vius ir ryšium su tuo DP ateiviai 
iškeliami i kitas stovyklas. Numa
toma, kad į šią stovyklą daugiau DP 
ateivių nebeatvyks.

Dabartiniu metu stovykloje veikia 
lygiagrečiai ALD ir ALK Šv. Kazi
miero D-jos Skyriai. Šių Skyrių 
valdybtj tarpe,, kurių pirmai pirmi
ninkauja J. Lapšys, o antrąjai VI. 
Petkūnas, kaip anksčiau taip ir da
bai-, vyksta sklandus bendradarbiavi
mas. Stovykloje lietuviška spauda 
yra platinama ALD Skyriaus val
dybos iniciatyva per įgaliotus šiam 
reikalui asmenis. Dabartiniu laiku 
spaudos platintojais yra: J. A. Skir- 
ka ir M. Kymoiitas. Jie priiminėja 
užsakymus laikraščiams. Stovykloje 
išplatinama: “Mūsų Pastogės” 35 
egz.; “Australijos Lietuvio” 10 egz. 
ii- “Užuovėjos” 10 egz.
e Iš stovyklos, baigę sutartis, kiek 
anksčiau išvyko M. Lukauskas, o da
bartiniu laiku išvyksta ir J. Leskau- 
skas. Jie abu stovykloje dirbo blokų 
vedėjų (Supervisor’ių) darbą, kaip 
vietiinteliai lietuviai šiose pareigose. 
M. Lukauskas įsikūrė Sydnėjuje, o 
J. Leskauskas persikelia į Bathursto 
niiėstą ir dirbs savo privačia inicia
tyva malkų prekyboje. Abu išvyku- 
sieji yra buvę ALD Skyriaus valdy
bos nariais. Jų dėka ir sumanumu 
stovyklos lietuvių grupėje daug nu
veikta ypač sėkmingai pasirodant 
prieš kitataučius ir vietos australus. 
Linkime sėkmės jiems savarankiškai 
besikuriant.—J.A. S-ka.

Pranešimas
Pranešu visiems jūros skautams,- 

ėms ir vadams, kad, P.L.S.S. Austra
lijos Rajono Vado Isak. Nr. 23, nuo 
1950 m. kovo 6 d. esu paskirtas Aus
tralijos Rajono Jūros Sk. Skyr. vedė
ju. Prašau visus vienetų vadus, jū
ros skautus-es ir norinčius jais būti 
pranešti man registracijai reikalin
gas žinias ir adresą. Maloniai pra
šau vienetų vadus, pas kuriuos yra 
jūros skautų-čių prisiųsti man sąrašą 
arba nurodyti jiems registruotis 
sekančiu adresu: Mr. K. A. Žilinskas, 
c.o Drawing Office, Woomera West, 
S.A. Laukiu registruojantis neatidė
liojant.

Vyr. vedi. K. Alg. Žilinskas.
L.K. FONDO MELBOURNE 

SKYRIAUS NARIAMS
Visi Lietuvių Kultūros Fondo 

Melbourne Skyriaus nariai, pakeitę 
savo gyvenamąsias vietas, prašomi 
nedelsiant pranešti naująjį adresą 
laišku V-bos sekretoriui Leonui Bal
trūnui, 295 Hoddle St.. Collingwood. 
Neturūjmas narių teisingų adresų 
apsunkina Skyriaus veiklą ir sudaro 
išlaidu siuntinė’ant pranešimus se
nuoju adresu. Skyriaus Sekretorius.

LKF KONCERTAS MELBOURNE
Gegužio 21 d. Lietuvių Kultūros 

Fondo Melbourne Skyrius ruošia 
South Yarroj, Fitzgerald St., bažny
čios iškilmių salėje gražų koncertą- 
vakarą. Jo programoje dalyvauja 
lietuviai menininkai iš Sydnėjaus, 
Adelaidės ir Melbourne: E. Rukšte- 
lienė, Matiukas, Pulgis Andriušis ir 
Melbourne Tautinių Šokių Grupė. 
Po koncerto šokiams gros lietuviškas 
orkestras. L.K.F.M. Skyriaus Val
dyba į šį koncertą kviečia atsilankyti 
visus tautiečius.—L.B.

PRASIDĖJO ACT KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

Gegužio 7 d., dalyvaujant 15 krep
šinio komandų, prasidėjo ACT teri
torijos 1950 metų krepšinio pirmeny
bės. Komandos pagal pajėgumą bu
vo paskirstytos į A ir B klases. Can- 
berros Lietuvių Krepšinio Komanda 
pateko į A klasę ir pirmas rungtynes 
žaidė gegužio 9 d. prieš YMCA II. 
Lengvai laimėta rezultatu 97:8 
(510). Rungtynėse, negalint žaisti 
Gružauskui II ir Geniui II. žaidė ir 
taškų pelnė: Genys I 43, Gružauskas 
I 24, Macevičius 19. Venslovas 7, 
Šalkauskas 4, Borumas 0 ir Butavi- 
čius 0. Canberros australų spauda 
aprašydama rungtynes lietuvius įver
tino kaip stipriausią komandą. Pir
menybės truks apie 6 savaites. Lie
tuviams teks žaisti kiekvieno antra
dienio vakarą.—H.

Atitaisymas
Pereitame Mūsų Pastogės numeryje 

Motinos Dienos minėjimo aprašyme 
įvyko kai kurių netikslumų. Prezi- 
diuman buvo pakviesta ne p. Joni
kienė, bet p. Ivinskienė. Toliau: p. 
Laurynaitienčs vadovaujamoj skau
čių paruoštoj programoj, “Mamytės 
Ugesyj”, vaidino skautė Miniotaitė, 
kuri taip pat šį kūrinėlį parašė.

Ta pačia proga atitaisytinas pasi
taikęs netikslumas ir kronikoje “Jau
nimas siekia mokslo,” M.P. 61 Nr., 
apie p. Vyt. Dainių; jis nėra vedęs.

Mielus tautiečius, kuriuos šie. netik
slumai palietė, M.P. redaktorius nuo
širdžiai atsiprašo.

ORGANIZUOJASI
ATEITININKAI

Adelaidėje įsisteigė ateitininkų 
sendraugių skyrius. Balandžio 30 d. 
išrinkta valdyba ir rev. komisija. 
Valdybos sąstatas: pirm. — B. Plok
štis, sekr. — dr. V. Kililkonis, ižd. — 
C. Petrikas.—C.

• Mielas tautietis, turįs knygą 
“Žaidimai ir Mankštos”, parašytą V. 
Saudargienės-Simniškaitės ir išleistą 
1942m. Valstybines Leidyklos Kau
ne, maloniai prašomas prisiųsti šią 
knygą autorei. Bus atlyginta.

V. Saudargiene,
316 Abercrombie St., 
Darlington, Sydney.

Tremties laikotarpiui Vokietijoje 
baigiantis ir didžiausiai lietuvių 
bendruomenės daliai įsikuriant užjū
riuose, Sambūris “Šviesa,” ligi šiol 
veikęs Vokietijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje ir Švedijoje, yra pasiryžęs ir 
toliau telkti įvairiuose kraštuose 
esantį lietuvių jaunimą kultūrinei 
veiklai, siekiant Išsaugoti lietuviš
kumo, tautinio solidarumo bei demo
kratijos idėjas lietuvių visuomenėje, 
taip pat gvildenti valstybines, kul
tūrines, ūkines ir socialines mūsų 
tautos problemas ir vykdyti šventą 
išvadavimą. Siekdamas atlikti savo 
laisvės kovą už pavergtos Tėvynės 
uždavinius ir taikydamasis prie 
naujų sąlygų, Sambūris imasi 
išplėsti savo veiklą tuose kra
štuose, kuriuose dabar kuriasi 
didesnės mūsų išeivių kolonijos.

Sėkmingesniam veiklos organi
zavimui “Šviesos” Sambūrio Centro 
Valdyba, ligi šiol veikusi Vokietijoje, 
yra perkelta į JAV. Adresas: Dr. J. 
Valaitis, 1132 Halsay St. Brooklyn 7. 
N.Y., U.S.A. Europoje Sambūrio 
reikalus nuo šiol tvarko Rajonine 
Valdyba Prancūzijoje; adresas: J. 
Masiulis, 6 rue Massenet, Paris 16: 
Anglijoje: J. Statkutė, 24 Marl
borough, Mansions. Cannon Hill, 
London, N.W.6.

Visi nauji Sambūrio skyriai arba 
jų steigimu susiinteresavę asmenys 
kviečiami galimai greičiau susisiekti 
pagal minimus adresus. Tikimės, 
kad. išplėšdami savo veiklą ir subar

dami gausingesnes jpajėgas bendram 
darbui, mes galčsiime sėkmingiau 
prisidčeti prie kovos dėl laisvo 
žmogaus ir laisvos tautos laisvame 
pasaulyje.

... Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius 
telydi ...

Sambūrio “ŠVIESA” 
Europos Rajoninė Valdyba.

Žinotinas Adresas
Mūsų Pastogė prenumeruo

jama. prenumeratos pinigai 
sinunčiami, adreso pakeitimas 
pranešamas, skolos bei aukos 
sinunčiamos pagal šį adresą:

J. Veteikis.
78 Platform St., 

Lideombe.
N.S.W.

Tai yra naujas ir pastovus 
Mūsų Pastogės Administracijos 
adresas.

DAR PASITAIKO AUSTRA- '1 
LIJOJE TOKIŲ LIETUVIŲ, 
KURIE NEPRENUMERUOJA 
MŪSŲ PASTOGES...
—
"LIETUVIU DIENOS"

Gausiai iliustruotas liet, gyvenimo 
žurnalas.

9204 S. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif., USA.

Metinė prenumerata visame pa
saulyje 3 dol.

Tautieti,
jeigu esi suinteresuotas Melbourne nusipirkti žemės sklypą, pasi
statyti ar pirkti namą,—kreipkis į
SPENCER JACKSON b-ves tarnautoja

ALGIRDĄ LILUBINSKA
42 Marlborough Street, Fawkner N15, Melbourne, arirba įstaigos 
adresu: 341 Collins Street, Melbourne. Tele. MU7327.7.

Best Dual-purpose Portable

Geriausias neesiojamas

radijo aparatas

lauke ir viduje

PHILIPS l&a'/oPHILIPS

—FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

PHILIPS MODELIS III

Ever!

Tai puikiausias radijo aparatas. Lengvas savo 
svoriu. Lengvos ir baterijos. Penkių lempų. 
Vispusiškai tobulais elementais perdėm. Jame 
Įmontuotas stiprus garsintuvas leidžia ir tolimas 
stotis pagauti krikštolo grynumo tonu. Jūs būsit 
nepaprastai patenkinti šiuo puikiausiu Australijos 
radijo aparatu tiek atvirame ore, tiek sitvo bute, 
naudodami jį miegamajame, virtuvėje, valgoma
jame ar verandoje. Elektros energijos sutrikimo 
metu jo vertė ypatingai pastebima. Tekaštuoda- 
mas tik £29.19.6, jis yra neginčytinai vertin

giausias Australijos radijo aparatas.

Australijos Lietuvių Draugijos ir Lietuvių Katalikų Draugi
jos Sydnėjaus Skyriai š.m. gegužio 27 d. Dulwich Hill parapijos 
salėje ruošia

SEKMINIŲ V A K A R A
Vrtnvo nra lžia 1R vai. Veiks bufetas ir bus išpildoma lietu

viška programa.
' lie^’ viai ^’ijdai dalwanti.

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 bendradarbį Lietuvoje < 

Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštui.
91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA54088

Printjd by Publicity Presu (193R) Pty. Ltd. 71-75 Recent Street. Sydney, fotor the UnhlUlwr.
Anthony Bauro 5 Hampden St- Hurls tono Park. Syd»^«». M-H.W.
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