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Eismo nelaimes
Platus šis kraštas ir žmonių jame 

reta, taip kad tarpusaviam susižino
jimui dažnai reikalinga turėti kokią 
motorinę susisiekimo priemonę. Ne
reta, kad ir mūsų tautietis įsigyja 
motociklą. Gera, kad jis įgyja daik
tą. Liūdna, tačiau, kai įsigytas mo
tociklas tampa nelaimės, jo sveikatos 
netekimo, priežastimi.

Australų dienraščiuose kasdien 
skaitome apie eismo katastrofas — 
sužeidimus, užmušimus. Pastaruoju 
laiku ir mūsų spaudoje pasirodė ži
nių apie mūsų tautiečius ištikusias 
eismo nelaimes. Būtu gera, kad to
kios žinios iš mūsų gyvenimo kroni
kos išnyktų. Tiek važiuotojas, tiek 
pėsčias turi laikytis judėjimo taisy
klių. Deja, nelaimė gali jį ištikti ir ne 
dėl jo kalties, nes Australijoje moto
rini}) susisiekimo priemonių yra už
registruota daugiau nei vienas mili
jonas, ir visiems jų vairuotojams 
neįkalbėsi, kad “gyvenimas yra bran
gus” (“Life is So Precious”).

Žinia, kur judėjimas gyvesnis, ten 
ir nelaimių būna daugiau. Antai, 
Australijoje per 1945-1948 metus 
eismo nelaimių buvo paliesti 73.899 
žmonės, kurių 3.964 neteko gyvybės. 
Per vienerius 1947-1948 metus buvo 
sužeisti^ 24.062 žmonės ir užmušti 
1.349 žmonės. Tatai reiškia, kad 
vidutiniškai per savaitę Australijoje 
buna sužeidžiama, daugiau nei 460 
žmonių, užmušama apie 26 žmonės. 
Jeigu tie skaičiai bus palyginti su 
gyventojų skaičiumi bei su motorinio 
susisiekimo priemonių skaičiumi, gau
sime labai aukštus procentus — re
kordinius duomenis, didesnius nei 
Amerikoje, kur motorinis susisiekimas 
yra. dar gyvesnis nei čia.

Tais keliais skaičiais norima tautie
čiams įteigti saugoti savo sveikatą ir 
branginti gyvybę, nes pagal kryžke
lėse matomus užrašus “Mirtis budi 
visą laiką” (“Death is So Perma
nent”).—Jurgis Z.

Azijos pogolbos plonos
SYDNĖJUS. — Per. penktadienį 

Sydnėjuje pasibaigė patariamoji Bri
tų Imperijos konferencija, kuri po 
didelių ginčų priėmė 6-ių metų planą 
teikti Pietų ir Pietryčių Azijai pa
galbą. Pagal šį planą Indonezija, 
Indokinija, Malajai, Burma ir Sia
mas skatinami sudaryti ekonomines 
ir pramoninės pažangos 6 metų pla
ną, kuris, remiamas visos Britų Im
perijos ilgalaikiais kreditais, sudary
tų sąlygas ■ pasipriešinimui prieš ko
munizmo grėsmę Azijoje. Minimos 
valstybės savo planus pateikia būsi
mai Londono konferencijai, kuri 
įvyks rugsėjo mėnesį. Toliau nutar
ta imtis neatidėliotinos technikinės 
pagalbos akcijos, pasiunčiant arti
miausių mėnesių būvyje už 8 mili
jonus svarų įvairių technikinių prie
monių, kurios pakelti} atsilikusius 
Pietryčių Azijos kraštus. Pietryčių 
Azijon bus pasiųsta apie 300 žemės 
ūkio, pramonės, transporto bei medi
cinos ekspertų, gi 3000 Azijos spe
cialistų bus priimta į Angliją, Indiją, 
Australiją ir Kanadą specialiam ap
mokymui. Tokios pagalbos tvarky
mui Colombo mieste įsteigiamas spe
cialus Britti Imperijos biuras.

NEW YORK.—JAV kariuomenės 
štabo viršininkas generolas O. Brad
ley įspėjo Amerikos gyventojus, kad 
per tris metus Sovietai gali pasiruo
šti atominiam karui. Pasak generolo, 
Sovietų ruošiama katastrofa gali būti 
išvengta tik tinkamo JAV apsiginkla
vimo ir rūpestingo Vakari} rėmimo

Anglosaksai perspėja Sovietus
LONDONAS.—JAV ir D. Britani

jos užsienių reikalų ministerial išlei
do bendrą-oficialų pranešimą, kuriuo 
pabrėžiami abiejų kraštų interesai 
Viduriniuose Rytuose, turint galvoje 
Turkiją, Persiją, o taip pat ir Grai
kiją. Šio pranešimo komentatoriai 
pabrėžia, kad tuo būdu JAV ir D. 
Britanija įspėjo Sovietus laikytis 
Vidurinių Rytų atžvilgiu nuošaliai.

Atlanto siena prieš Bytus
. .LONDONAS.—Londone pasibaigė 
12 Atlanto Pakto valstybių konferen
cija, kurios nutarimai užakcentuoti 
specialioje deklaracijoje. Svarbiau
siu įvykiu yra laikomas konferenci
jos nutarimas organizuoti Atlanto 
Pakto valstybių kolektyvines karines 
pajėgas. Be to įsteigiama “Aukštoji 
Atlanto Vadovybė”, kuri nuolat rezi
duos Londone. Konferencijoje smul
kiai aptartas bendras gynybos planas, 
kurio įvykdymui ypačiai įsipareigoja 
JAV. Iš Vašingtono pranešama, 
kad jokia Atlanto Pakto valstybė ne
prašė atominių bombų ir toksai rei
kalas iš viso nebuvo konferencijoje 
svarstomas. Londono “Daily Tele
graph” pareiškė didelį nepasitenki
nimą, kad Ispanija ir toliau neįsilei- 
džiama į Atlanto Pakto valstybių 
tarpą.

Inspektuos Paeifiko salas
VAŠINGTONAS;—JAV karo mi

nisteris L. Johnson’as ir kariuomenės 
štabo viršininkas generolas Bradley 
netrukus išvyksta inspektuoti kari
nių amerikiečių punktų Paeifiko van
denyne. Jie aplankys karines bazes 
Havajuose, Kvajaleine, Gname, Oki- 
naVoje ir Aleutuose. Manoma, kad 
šios karinės inspekcijos metu bus 
aptartos galimybės sudaryti su Japo
nija galimai anksčiau taikos sutartį. 
Teigiama, kad generolas MacArthur’- 
as laikosi nuomonės tokią sutartį su 
Japonija sudaryti neatidėliojant, 
tačiau JAV karo vadai nepritaria 
skubėjimui, nes jie mano, kad sudary
mas su Japonija taikos sutarties ir 
tuo pačiu atitraukimas iš Japonijos 
JAV karinių pajėgi} labai susilpnin-

Paslaptinga žvejyba ties Anglijos krantais
LONDONAS. — Pereitos savaitės 

pabaigoj ir šios savaitės pradžioj vi
sa Anglijos spuda su didesniu ar 
mažesniu nerimu aprašinėjo sensacin
gą Sovietų Rusijos žvejų laivyno pa
sirodymą Lamanšo kanale ties Angli
jos krantais. Šį sovietinių žvejų lai
vyną sudarė apie 40 paskirų laivų, 
kuriems vadovavo 2902 tonų Tambov. 
Būdinga tai, kad laivai paskiromis 
grupėmis delsė ir lukuriavo Palmou- 
the, kur Tambovo kapitonas pareiškė 
Britų muitininkams, kad šie Sovietų 
laivai vyksta į Juodąją Jūrą gaudyti 
gardinu ir šprotų. Apleidę Pal- 
mouth’ą netrukus šie Sovietų žvejų 
laivai vėl sustojo ties Porthleven’u. 
Britų Admiraliteto pranešėjas parei
škė, kad šių Sovietų laivų pasirody
mas ir praplaukimas Lamanšo kanalu 
yrą visiškai teisėtas ir normalus reiš
kinys. Tačiau ne tik Britų, bet. ir 
viso pasaulio spauda Sovietų žvejų 
laivyno pasirodymui suteikė mistiš
kos, paslaptingos reikšmės, turint 
galvoj čia prasidedančius Vakarų 
laivyno manevrus. Lordas Vansitar- 
tas net pareiškė, kad šio Sovietų 
žvejų laivyno pasirodymas gali būti 
aiškinamas ta prasme, kad Sovietai 

Pranešime teigiama, kad JAV ii’ D. 
Britanija ir toliau rems ir rūpinsis, 
kad būtų išlaikyta Graikijos, Turki
jos ir Persijos nepriklausomybė. 
Išvykdamas iš Londono atgal į Ame
riką, užs. reikalų ministeris D. Ache- 
sonas pareiškė, kad JAV tęs toliau 
gyvybinį savo susirūpinimą anapus 
Atlanto esančiais kraštais, o ypačiai 
Graikija, Turkija ir Persija.

LONDONAS.—Amerikiečių, britų 
ir prancūzų karinės vadovybės žy
miai suvaržė sovietinių karo misijų 
judėjimą Vakarų Vokietijoje. Pana
šiai tuoj pat reagavo ir Sovietai.

VAŠINGTONAS. -— Čekoslovakijos 
delegacijos pirmininkos Jungtinėms 
Tautoms dr. V. Houdek atsisakė nuo 
savo posto ir paprašė prezidentą 
Trumaną suteikti jam politinio pabė
gėlio teises Amerikoje. Pagal ligšio
linę praktiką toksai prašymas visu- 
met būdavo tuojau pat patenkinamas, 
tačiau dr. Houdek atžvilgiu sprendi
mas užtruko. Atitinkami JAV val
dininkai šį reikalą aiškina. Parei
škiama abejojimų, ar dr. Houdek’ui 
bus suteikta politinės prieglaudos 
teises, nes jis yra labai senas Čeko
slovakijos komunistų partijos narys.

tų Vakarų pozicijas prieš komunizmo 
grėsmę Azijoje. Prieš 6 mėnesius 
taikos sutarties su Japonija skubotu
mui buvo pritarę ir Bevinas su Ache- 
sonu, tačiau reikšmingu dalyku lai
komas tas faktas, kad neseniai pasi- 
baignsioj Trijų Didžiųjų Londono 
konferencijoj šis klausimas iš viso 
nebuvo svarstytas. Tai nebuvę pa
daryta todėl, kad ligi šiol JAV vy
riausybės sluogsniuose nėra prieita 
galutinio sprendimo dėl taikos sutar
ties su Japonija, pasirašymo.

LONDONAS.—Per. savaitę Britų 
vyriausybė panaikino kai kuriuos 
maisto produktų suvaržymus, ligi šiol 
lietusius konservuotus dalykus, ta
čiau pagrindiniai maisto produktai 
ir toliau palieka normuojami.

nori išprovokuoti incidentą, kuris 
paversti} “šaltąjį karą karštu.”

DUESSELDORFAS. — Per. šešta
dienį Darlbusch’o anglies kasyklose 
Ruhro krašte, netoli Gelsenkirchen’o, 
įvyko sprogimas, pareikalavęs 68 ang
liakasių gyvybių; apie 30 angliakasių 
liko sunkiai sužeisti. Maždaug 20 
minučių prieš nelaimę apsaugos tar
nyba inspektavo kasyklas ir pareiškė 
jas esančias saugias. Tai didžiausia 
Vokietijos kasyklų nelaimė po 1926 
metų, kai sprogimo metu Kameno 
kasyklose žuvo 408 angliakasiai.

NEW YORKAS. — South Amboy 
uoste, New Jersey, įvyko sprogimas 
keturiuose prekiniuose laivuose, ku
riuose buvvo pakrauta 600 tonų amu
nicijos. Sprogimas skaudžiai palietė 
visą South Amboy miestą, kurio kone 
visi 4000 namų liko sunaikinti ar 
apnaikinti. Manoma, kad apie 30 
gyventojų žuvo, o 5000 liko sunkiau 
ar lengviau sužeistų. Sprogimas su
kėlė gyventojų tarpe didelę paniką, 
nes jie pamanė, kad į miestą buvo 
mesta atominė' bomba. Sprogimo 
priežastys nežinomos. Valdžios įstai
gos imasi energingų priemonių šią 
katastrofą išaiškinti.

TRYGVE LIE TYLI
LONDONAS.— Jungtinių Tautų 

generalinis sekretorius Trygve Lie 
tarėsi Maskvoje su Stalinu pusantros 
valandos. Klausiamas spaudos at
stovų apie savo misijos rezultatus, 
Trygve Lie nieko konkretaus nepa
sakė. Visa užsienio spauda pabrėžia 
būdingą Lie atsakymą: “Aš neturiu 
jokio pagrindo jaustis nepatenkintu.” 
Jis dar pridūrė, kad jo pasikalbėji
mų Maskvoje rezultatai viešumai, 
galimas daiktas, bus paskelbti po 
kelių mėnesių. Iš Maskvos Trygve 
Lie vyksta į Paryžių ir į Londoną, 
kur matysis su Britų užs, reikalų 
ministeriu Bevinu.

NEW YORKAS. — “New York 
Times” korespondentas Maskvoje 
praneša, kad Trygve Lie išvyko iš 
Maskvos su įsitikinimu, kad Sovietų 
Rusijos vadai yra pasiruošę tartis 
dėl tų klausimų, kurie skiria Rytus 
nuo Vakarų. Korespondentas toliau 
pastebi, kad Trygve Lie nesitikėjo 
pasiekti aiškių rezultatų. Jo tikslas 
buvęs tik atlikti paruošiamuosius 
darbus tolimesnėms žygiams.

LONDONAS.—B urmos ministeris 
pirmininkas Thakin Nu pranešė, lie
pos 19 d. pasitraukiąs iš savo politi
nio posto ir įstojus į budistų vienuo
lyną. Jis dar pridūrė, esąs įsitikinęs, 
kad tuo pačiu metu Burnioje taika 
bus sunaikinta.

Beviltiškos pastangos
LONDONAS.—Prieš išsiskirstyda

mi į savo kraštus, JAV, Prancūzijos 
ir Anglijos užsienių reikalų ministe
rial buvo susirinkę privataus pasita
rimo dėl Austrijos reikalų. Manoma, 
kad Trys Didieji šiuo klausimu su
rašė atitinkamą deklaraciją, kurią 
pasiuntė ir Austrijos vyriausybei. 
Diplomatai teigia, kad šioje deklara
cijoje dėl Austrij'os problemų stag
nacijos yra kaltinama Sovietų Rusija.
VAIDINIMAS VYKSTA TOLIAU

OBERAMMERGAU.—Pirmą kartą 
po 1934 metų vėl pradėtas visame 
pasaulyje pagarsėjęs Kristaus Kan
čių vaidinimas, mažo Pietų Bavarijos 
kalm} miestelio Oberammergau vai
dinamas per tris šimtus metų. Šio 
tradicinio vaidinimo atidaryme daly
vavo aukštieji Alijantų komisarai, 
Vakari} Vokietijos prezidentas, mini
steris pirmininkas ir kiti aukštieji 
Vokietijos valdžios pareigūnai. Kri
staus rolę vaidino vietos karčiamos 
savininkas Freisinger’is, o Marijos 
rolę —> 16 metų medžio drožinėjimo 
mokine A. Mayer. Garsusis Kristaus 
roles vaidintojas A. Lang’as. Hitlerio 
laikais savo amatą pakeitęs pelnin
gesne geštapininko tarnyba, šiame 
vaidinime iškilmingai perskaitė pro
logą. Vaidinimas truko 9į valandos. 
Netrukus po Vokietijos pralaimėjimo 
anglosaksų spauda rašė apie tai, kad, 
pravedus atitinkamą tardymą, paaiš
kėjo, kad vis Oiberammergau vaidin
tojai, išskyrus Judą, priklausė nacių 
partijai.
IŠSIBRAUKI? IS KARALIŠKOS 

GIMINES
TOKIO.—Japonijos imperatoriaus 

duktė princesė Taka ištekėjo už pa
prasto eilinio tarnautojo, tuo būdu 
sulaužydama 2600 metų senumo Ja
ponijos tradiciją, kad karaliaus šei
mos narys negali susituokti su eiliniu 
žmogum. Po šių vedybų atitinkamas 
karaliaus valdininkas oficialiai iš
braukė princesę Taką iš Japonijos 
karaliaus šeimos sąrašo. Būdinga tai, 
kad Japonijos karalius ir karalienė 
dalyvavo savo dukters vestuvių apei
gose, kas Japonijos istorijoje taip pat 
pirmą kartą įvyko po 2600 metų. 
Jaunavedžiai apsigyveno paprastame 
name viename Tokio priemiestyje.
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J. P. Kedys

Vokietija atsigauna po proloimejimo
Šiuo metu egzistuoja, taip vadina

mos, Vakarų ir Rytų Vokietijos val
stybės. Rytų Vokietijos Respublika 
yra 'grynas Maskvos užgaidų tvarinys 
ir jos norų vykdytojas, taip kad apie 
kokią nors jos savarankišką politiką 
netenka ir kalbėti.

Vakarų Vokietijos Sąjunginė Res
publika buvo sukurta pagal Vakarų 
Alijantų norą ir pačitj Vokietijos 
gyventojų sutikimą. Ši valstybė 
nėra visai suvereninė, nes jos vald
žios veiklą riboja Alijantų pateiktas 
statutas, kurio vykdymą prižiūri 
aukštieji JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos kęmisarai-įgaliotiuiai. Pagal 
šį statutą Alijantai yra pasilikę sau 
teisę laikyti Vokietijoje karines pajė
gas, o be to aukštųjų komisarų žinio
je yra visa užsienių politika, D.P. 
asmenų priežiūra bei globą, sunkio
sios pramonės gamybos bei užsienio 
prekybos kontrolė ir teisė vetuoti 
kiekvieną vokiečių valdžios priimamą 
įstatymą, jei tasai įstatymas yra 
priešingas Alijantų interesų saugu
mui ar -nesiderina su demokratiniais 
principais. Be kita ko, paskutinėj 
Alijantų konferencijoje Londone nu
tarta šį statutą peržiūrėti Vokietijos 
naudai.

Kad ir neturėdami pilnos suvere
ninės valdžios, vokiečiai ir tokiomis 
savo valstybes politinėmis sąlygomis 
pradeda gana staigiai atsigauti po 
taip sunkaus pralaimėjimo.

Politiniai siekimą i.— 
Politinius visų vokiečių siekimus ■ de
klaravo jtj partijų vadai ir parla
mento atstovai tiek rinkiminėj kom
panijoj 1949 metų gale, tiek įvairio
mis progomis parlamento diskusijose. 
Šiuo metų didžiausia valdančia par
tija yra Č.S.U. ir C.D.U., t.y. krik
ščionių unija ir jos opozicijoje 
socialdemokratai su Schuhmacheriu 
priekyje. Krikščionių unijos lyde
riu ir dabartiniu kancleriu yra dr. 
Adenaueris. Praktiškai, šių dviejų 
vyrų pareiškimai ir sudaro vokiečių 
siekimų gaires, jei dar prie jtj pri
dėsime vokiečių pogrindžio (buv. 
nacių) politinius tikslus. Šių trijų 
politinių srovių pareiškimai ir su
daro visų vokiečių politinį erodo,

siais komisarais pasirašė pripažinimo 
sutartį, už tai išsiderėdamas demon- 
tažų sustabdymą.

Vokiečiams didelę kliūtį sudaro 
neturėjimas savarankiškos užsienio 
politikos, tad ir čia visais būdais jie 
bando alijantus, kad galėtų išgauti 
šį politinį instrumentą. Paskutiniu 
metu jie gavo teisę daugelyje valsty
bių steigti savo konsulatus, bet ne 
pasiuntinybes, kurie turėta atsto
vauti ūkinius reikalus.' Bendrai 
paėmus, dr. Adenauerio politiniai, 
siekimai, palyginamai, yra nuosaikūs 
ir jis stengiasi savo tikslus pasiekti 
kompromisiniu kėliu ir visomis pa
stangomis siekdamas sudaryti Vokie
tijos — Prancūzijos sąjungą, tuo 
tarpu Sehuhmaeheris tiek užsienio 
politikos klausimuose, tiek vidaus 
reikaluose yra labai griežtas ir dide
lis nacionalistas^ nors tai, kaip social
demokratui, ir nėra būdinga.

Ūkiniai 1 a i m ė j i ra a i.— 
Hofmanas, Maršalio Plano adminis
tratorius Paryžiuje, pareiškė, kad 
Vokietija iš 16 Maršalio Planui prik
lausančių valstybių ūkio atstatyme, 
yra padariusi didžiausią pažangą, 
nepaisant didžiausių karo sunaikini
mų, demontažų ir krašto okupacijos. 
1950 metų pradžioje Vokietija savo 
gamybos vidurkiu buvo pasiekusi 
1936" metų lygį. Daugelio prekių net 
perteklius pradėjo reikštis, kainos 
gerokai nukrito ir gyvenimas priar
tėjo prie normalių vėžių. Šių metų 
pradžioje vokiečių vyriausybė panai
kino maisto korteles, o dėl to kainos 
ne tik nepakilo, bet net krito, kai tuo 
tarpu karą laimėjusioje Anglijoje 
dar ir dabar daugelis prekių normuo
jama. Tokį staigų vokiečių ūkio pa
kilimą daugis aiškina kaip padarinį 
per penkis metus vykdytos liberali
nės vokiečių ūkio politikos. Didžiau
sią vokiečiams rūpestį šiuo metu su
daro 1.5 milijonų bedarbių, kurie 
norima įjungti j butų statybą, tam 
reikalui skiriant didesnius kreditus.

Ūkiškai vokiečiai per trumpą ir 
sunkų laiką pasiekė tokių laimėjimų, 
kurie kelia vėl seną rūpestį klėl vo
kiečių prekių konkurencijos anglo-

JUOZAS MIEŠTAS

Dekoratyviniam berželiui
Berželi, mano krašto emigrante,
Kodėl gegužy tu meti pageltusius lapus?
O gal žinai, o gal ir tu supranti,
Kad vejas tau pavasario čia niekad neatpūs.
Ten šiaurėje, viršūnėj tavo bočio,
Aną pavasarį kukavo gegužį, labai liūdnai . . .
Ir greit užplūdo kraštą kraugeriai besočiai, 
Ir man reikėjo iškeliauti iš tenai.
Čia nieko neradau, kas tėviškę primintų.
Matau tave, bet tu čia toks nesavas ir skurdus.
Ir aš jaučiuosi čia kaip medis persodintas,
Sapnuodamas gimtų laukų vaizdus.
Aš patikėti negaliu, kad čia apsipratai, berželi, 
Nors moja tau kaimynė — palmė išdidi.
Ir aš prisiminimuose matau tėvynės girią žalią, 
Jos ilgesio nesutalpindamas širdy.
Bei gera prie tavęs pabūti, padūmoti . . .
Ruduo . . . Aplinkui siaučia begalinė dargana.
Dar nežinia, kur aš surasiu savo paskutinę stotį, 
O tau ši žemė bus jau amžina . . .

Yallourn, 1950 m. gegužis

Kaip statytis namus

kuris bendrais bruožais taip atrodo.
Visi vokiečiai šiandie nepripažįsta 

Saaro krašto ūkinio prijungimo prie 
Prancūzijos ir reikalauja politinio i 
prijungimo prie Vokietijos plebiscito 
keliu.: lygiai taip pat jie nepripažį- ■ 
sta Oder-Neiss’ės linijos ir Rytprū
sių atskyrimo. Toliau jie nepripažį
sta 1949 m. atliktų nežymių sienų 
pakeitimų Luksemburgo, Olandijos 
ir Belgijos pasieniuose. Schuhmache- 
ris, kaip opozicijos vadas, ir pogrin
dis visiškai nenori pripažinti Ruhro 
krašto tarptautinės kontrolės komi
sijos, gi dr. Adenaueris su aukštai-

saksų kraštams. Gi įvairūs praneši
mai rodo, kad vokiečiai ne kiek nesi
jaučia esą karą pralaimėjusiais poli
tiniais pavaldiniais, bet tolygiais var
žovais. pateikdami buvusiems savo 
priešams vis didesnius reikalavimus, 
kurių vieni greičiau, kiti lėčiau yra 
patenkinami. Vienu žodžiu, vokiečiai 
po didžiausio savo istorijoje pralai
mėjimo, esant palankioms tarptauti
nėms sąlygoms, vėl staigiai ima atsi
gauti ir, visiškai neabejotina, kad ne
trukus jie ims vaidinti nemažą vaid
menį, kaip politinė galybė tarptauti
nėj politikoj.

APIE VILNIAUS GETHA
Prancūzų “Le Figaro Litteraire” 

(3.11) atspaude dr. Mark Dvorzeekio 
straipsnį apie Vilniaus žydų buvimą 
gethe. Trys epizodai plačiausiai 
aprašomi: getho komendantas žydas, 
1943 m. žydų nkikinimas Paneriuose, 
žydų ryšiai su Sovietų parašiutinin
kais.

Plačiau aprašomas getho dikta
torius, kurio žinioje buvę visi Lietuvos 
gethai. Vokiečiai paskyrė getho 
komendantą, kurio žinioje buvo ir 
žydų policija, nors jis taip pat buvo 
žydas. Manydamas, kad žydus 
išgelbėti galima kuo uoliausiai vyk
dant Gestapo reikalavimus, jis palaike 
gerus ryšius su Gestapu, saviškiam 
buvo labai griežtas, net “lietuvių- 
kareiviai, kurie stovėjo prie getho 
vartų, jo bijojo ir jam einant atiduo
davo pagarbą.” Tačiau 1943m. 
rugsėjo mėn. jis buvo Gestapo 
apkaltintas palaikąs santykius su 
Sovietų partizanais ir sušaudytas.

Labai smulkiai aprašoma, kaip iš 
Vilniaus getho buvo išgabenti 5.000 
žydų į Panerius ir sušaudyti. Jiem 
buvo paskelbta, kad 5.000 žydų sava
noriškai gali persikelti į Kauną, kur 
buvo žinoma esant daugiau vietos ir 
geresnio maisto. Tuos savanorius 
užkaltuose vagonuose ir nugabenę į

Panerių stotį. Kai žydai pastebėjo 
apgaulę, daug kas puolėsi bėgti. 
Keliosdešimčiai pasisekė pasislėpti 
miške.

Vilniaus gethe veikusios dvi žydu 
rezistencinės organizacijos: “F.P.O.” 
ir “Yehiel. ” 1942 m. vasario mėn. 
vienas F.P.O. narys pranešė, kad Vil
niaus apylinkės miškuose pasirod
žiusi sovietų parašiutininkų grupė. 
Su jais susirišta. Jie pripažino F.P.O. 
reguliaria sovietinių partizanų 
sąjūdžio grupe. Jai pavesti tam tikri 
uždaviniai—“žinias rinkti, drauge su 
parašiutininkais organizuoti diversiją 
ir t.t. Parašiutininkai žadėjo pagalbą 
savo ruožtu F.P.O. Tačiau vietos 
gyventojų išduoti, parašiutininkai 
pateko į vokiečių rankas. Tada 
F.P.O. įgaliojo du savo narius pra
siveržti pro frontą, pasiekti Maskvą 
ir susiristi su centrine partizanų 
vadovybe. Po daugelio nuotykių dele
gatai sugrįžo ryšio su Maskva neuž- 
mezgę. Ir Yekiel grupė ėmėsi rezis
tencinių pastangų. 1943m. balandžio 
20-21 d. dvidešimt astuonių žmonių 
grupė pasitraukė iš getho į miškus 
partizanauti. Tai buvusi pati pir
moji žydų partizanų organizuota 
grupė.—ELTA.

Skaitydamas “Mūsų Pastogėje” 
straipsnius ir informacijas kurdini- 
mosi klausimų, kaip nusimanąs staty
boje ir ilgesnį laiką dirbęs namų staty
boje Australijoje, 'noriu prisidėti 
patarimais.-—

Visų pirma: žemčs-sklypo įsigijimo 
reikalas. Paprastai, sklypai parduo
dami per agentus. Pasitaiko, kad 
agentai mažai nusimanančiam ir pras
tai mokančiam anglų kalbą parduoda 
žemės sklypus tokioje vietoje, kur 
jokiu būdu negalima statytis namą. 
Patartina perkant sklypą pasitikrinti 
vietos savivaldybėje, ar atsiklausti 
tojo srityje nusimanančių statybų 
ninku ar matininkų.

Kyla klausimas, koks geriau namas 
statyti: medinis, mūrinis ar pusiau 
mūrinis (pusiau mūrinis vadinamas 
“Brick Veneer”). Medinis bus gal 
pats pigiausias. Apsisaugojimui nuo 
skruzdžių polius (raudonojo medžio 
—red gum) reikia nudažyti smala ir 
ant viršaus prikalti skardos.

Statybine medžiaga yra valdžios 
įstaigų nustatyta. Netinkamą pan
audojus, statybos priežiūros įstaigos 
gali uždrausti gyventi arba paliepti 
ir visai nugriauti. Tvirtinant planą, 
patartina pasiteirauti, kokią tam 
namui reikia panaudoti medžiagą.

Mediniam namui tarp sienų jokia 
izoliacinė medžiaga nenaudojama. Iš 
vidaus duodamas gipso tinkas, vadi
namas “Fibro plaster.” Jis palaiko 
kambarius visada sausus, tik vasaros 
metu šiek tiek įkaista, bet greitai ir 
vėl ataušta.

Mūrinis namas yra daug branges
nis, bet visoms oro atmainoms atspa
rus. Kiek sunkiau su plytomis, nes 
užsisakyti reikia prieš 6-12 mėnesių; 
kaina: nuo 8 iki 13 svarų už 1000. 
Pristatymas atskirai. Cemento tona 
(24 maišai) — £5-10-4. Kalkių tona 
(40 maišų) — £7-17-8. Vienas

kubinis yardas skaldos — maždaug 
vienas svaras. Mūriniai namai statomi 
dvigubų sienų, izoliuojami nuo 
pamatų. 1000 molinių čerpių stogui 
kaštuoja maždaug £44; cementinių— 
£30-40. Geležiniai langų rėmai 
patvariausi ir pigiausi. 8 pėdų 
pločio ir 5 pėdų aukščio kaš
tuoja 12 svarų: tokie pat mediniai 
— £24. Pusiau mūrinis (Brick 
Veneer) namas prilygsta mūriniam 
namui. Statomas iš lauko puses ply
tos pločio; paliekamas lį colio tarpas 
medžio rėmams ir iš vidaus iškalamas 
gipso tinku (fibro plaster). Šiose 
statybose galima vartoti ir cementines 
plytas.

Labai svarbu yra finansinis klausi
mas. Daug bankų ir organizacijų 
bei privačių asmenų finansuoja staty
bas kelisasdešimeiai metu išsimokėji- 
mui. Draudimo draugijos skolina 
pinigus 85% namo vertes. Savaitinis 
mokėjimas—ne daugiau į savaitinių 
pajamų. £2000 paskolos savaitinis 
mokėjimas — £14. Kooperatinės 
organizacijos skolina nuo 85 iki 90% 
namo vertės, išsimokėjimuj nuo 25 
iki 30 metų. Valstybės bankas sko
lina 85% namo vertės. Išsimokėjimas 
—pagal susitarimą. Bendrai, mėne
sinis mokėjimas už medinį ar cemen
tinių lakštų namą už paskolintą £100 
yra po 11 šilingų mėnesiui; už 
mūrinį ar pusiau mūrinį—-po 9 šilin
gus už šimtą. Privačios firmos duoda 
paskolas iki 75% namo vertės. 
Y ra ir daugiau organizacijų skolinan
čių pinigų, bet jos svetimšaliams 
mažiau prieinamos. Pav., buvusiems 
kariams duodamos paskolos 90 iki 
95% namo vertes. Namo pirkimui 
(senam namui) skolinama 70-75% 
namo vertės; namui ne senesniam o 
metų galima gauti paskolą iki 85% 
jo vertes.

P. Valasinavičiu*.

Lietuviai sportininkai Amerikoje
Kad ir didžioji lietuvių dalis iš 

Vokietijos emigravo i J.A.V. ir jų 
tarpe geriausi mūsų sportinio gyve
nimo atstovai, vis dėlto dar iki šiol 
apie lietuvių sportininkų pasiekimus 
Amerikoje mažai teko girdėti. Atro
do, kad gražiausiai tvarkosi Brook- 
lyno lietuviai, kuriems energingai 
vadovauja ir sudarė sąlygas susibur
ti į vieną vienetą mums dar iš Lie
tuvos gerai žinomas sporto žurnalis
tas Kęstutis Čerkeliūnas. Čerkeliū- 
nas buvo vienas pirmųjų prancūzų 
zonos gyventojų, kuriam pavyko per
siristi per Atlantą į aną pusę. Jo 
pastangomis buvo išrūpinta nemaža 
pinigų ir nupirkta mūsų krepšinio 
rinktinei Vokietijoje pilna apranga. 
Dabar šis pats Čerkeliūnas sukvietė į 
Brooklyną geriausius mūsų krepšinio 
reprezentantus (brolius Norkus, bro
lius Andriulius, Alg. Birutį, Al. Lau
raitį, Alg. Ošlapą, Mikulskį, Bagdo
ną)., kurie sudarė bene pajėgiausią 
naujųjų ateivių-lietuvių krepšinio 
komandą Amerikoje. Šioji koman

da gražiomis pergalėmis išsikovojo 
Brooklyno YMCA’os Church lygos 
1950 mętij meisterio vardą ir, užbai
gus šias pirmenybes, išskrido lėktuvu 
į Kanadą krepšinio rungtynėms su 
Toronto L.S.K. “Vyties” krepšinin
kais. Tokiu būdu susitiko pirmą 
kartą istorijoje Kanados lietuvių ir 
Amerikos lietuvių pajėgiausios krep
šinio komandos, į kurių rungtynes 
sugužėjo didelis skaičius tautiečių ir 
kitataučių.

Malonu pastebėti, kad ir Austra
lijos lietuvių sportininkai turi gan 
tamprų ryšį kaip su Kanados, taip 
ii- su Amerikos lietuviais sportinin
kais, nors šiuo metu dar tik per 
laiškus, bet netolima ateitis gali ir 
mūsų sportininkus .suvesti su kitų 
kontinentų tautiečiais draugiškose 
varžybose. Džiugu, kad Cerkeliųjįo 
vyrai Amerikoje žada padėti mūsų 
sportininkams, prisiųsdami kamuolių 
ir žaidimo aprangą, nes vietoje, įsi
gyti tinkamų gan sunku.—Leonas 
Baltrūnas.
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A Draught of the New World’s Wine
Winc makers and the growers of 

the vine have a reputation for being 
a jovial lot. Their vintage festivals 
are colorful affairs., almost as ancient 
as the secrets of their calling, and 
the Greeks knew something about 
them.

They haven’t been at it so long in 
Australia—a mere 100 years or so— 
and they’ve built up an industry 
that is today big business, with large 
modern wineries, chemists, laborato
ries. graphs, and all that.

But they’ve inherited all the things 
they call the traditions of their art 
from the old world, and along with 
them a love of old-fashioned pagean
try. Especially this is so in the 
Barossa Valley of the State of South 
Australia, where, on a slice of coun
try that has taken on the character 
of a European landscape, the wine 
industry, which now spreads over 
the island continent, was more or 
less cradled.

For the people who brought, the 
vine and the wine press to this lush 
valley were mostly Lutheran refu
gees,. who fled to Australia in the 
30 ’s and 40’s of last century to 
escape religious oppression in their 
own country. The third and fourth 
generations keep alive still the tradi
tions passed down to them, and have 
blended them into the local scene.

They have created in the valley 
charming townships that are models 
of neatness and civic pride; town
ships noted for their community 
Spirit, their love of music, and their 
distinctive Lutheran churches.

The vintage festival of the valley 
is a heady pageant on the pattern of 
the festivals of the wine country of 
the Rhine Valley. In some fashion 
or other they’ve always celebrated 
the vintage in the Barossa, but only 
in the past couple of years has the 
event, developed into something so 
refreshingly' gay and different that 
its fame has spread far beyond the 
valley.

Possibly the stimulation of recent 
bumper grape harvests and healthy 
.cheques has had a good deal to do 
with this, or maybe it’s just that the 
infant of 100 years is beginning to 
mellow. Anyhow, the festival has 
come to stay as one of Australia’s

By JOHN LOUGHLIN

merriest, occasions—and for the val- 1 
ley as the culmination of a year’s i 
hard work and a busy two months’ 
vintage.

Try to get the picture at vintage 1 
time. A snug valley rises gently Į 
away from the foot of a range of ; 
low hills forested with gnarled old'1 
red gum (eucalyptus) trees. A neat, 
well-ordered scene this, with 10 to 
100 acre plots, and row upon row of 
vines marching in regimental array 
over the gentle rises of the valley, 
up the hillsides, and right to the 
doorsteps of the homesteads and vil
lages. Twenty thousand acres .of 
vineyards are spread in geometrical 
patterns over the rich fields, forming 
the largest non-irrigated vine-grow
ing district in Australia.

Sun-drenched autumn has bedaub
ed the green patterns with varied 
shades of red, pink, and brown; the 
bunches of wine grapes, purple or 
white, and sweet for the picking, 
burden the vines. In the two an
xious, bustling months of the vintage 
the valley is alive with intense acti
vity. The grapes are at their prime. 
All else stands still until they are 
brought in. Wives leave their kit
chens, sons and daughters the jobs 
they have taken for the rest of the 
year. Grandfathers and grand
mothers, and even the younger child
ren, help on the family vineyards. 
The villagers turn out, and thS pick
ers come over the hills from the 
neighbouring towns and wheat farms.

Everywhere the picture is .colo.ur- 
ful and animated. Wofen and girls, 
who do most of the picking—their 
nimble fingers make them better 
pickers than men—enliven the pic
ture with they gay frocks, aprons .or 
slacks, and their wide-brijujaed sun- 
hats.

Picking teams move systematically 
through the vineyards, and, like 
clouds of locusts, strip them bare 
of grapes. Hired pickers work 
eight hours a day, and .earn from 
2-6 to 3-0 an hour. Each picker, on 
an. average crop, can harvest a ton 
of grapes a day. Returns to the 
grower give a clue to the obvious 
air of prosperity in the valley. ■ 
Depending on sugar content of the I

grapes, the wineries pay him up to 
£15 a ton. On that, basis the grower 
reckons his return at from £30 to 
£40 an acre.

As the harvest pours into the 
wineries, the roads are busy with the 
traffic of waggons and trucks piled 
high with white and purple grapes. 
Still a familiar sight in the valley .. ... 
is the old Continental grape waggon, shine!

I with its tapering sides and its mag- 
uifieient team of draught horses.

With the best of planning the 
grapes flow into the wineries so fast 
that when the vintage is in full flush, 
the loads are lined up along the roads 
waiting to be tested for sugar con
tent, weighed, and fed into the 
crushers. Grapes by the ton—as 

1 many as 500 tons erushed in a 
i by a single winery. Grapes 
transformation by antique art 

[a nation’s draught of captured 
(To be continued.)
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It was now the 27th day of June.į 
The sun was high in the sky. The i 
last time we had had a comparatively | 
good meal was on June 22, while 
we w.ęre still in the Kaunas prison, j 
Joseph was very much worried lest 
we die of starvation. He was a 
tall man, heavily-built, and evi
dently felt hunger much more keenly 
than Į did. To tell the truth, I did 
pot feel hungry at all. I was ob
sessed by a craving to drink and 
did not care if I ever saw food as 
long as I had water. Į į hink I had 
a touch of malaria, brought on by the 
mosquito-bites. I haj had malaria 
pretty badly before World War I 
While living in the Caucasus, in the 
Mugan steppes, for almost two years. 
Our Polish friend had dug a little 
well from which rather clear water 
gushed. To me it tasted good and it 
seemed as if I never would leave 
off drinking.

It seemed to me that the place we 
had chosen would not be safe at 
night. After midday, when the sun 
was no longer so hot, I set out to 
look for another. I walked south 
across the marshes and the thick 
undergrowth. After about. 2 kilo
metres I came to a pretty birch
grove. Here grew lilies-of-the-valley, 
brownish valerian root, yellow flags 
and other flow-ers. A spot beside the 
ditch dug for draining purposes 
seemed dry and very suitable. When 
J brought my two friends here, they 
agreed that the new place was better 
than the old. We felt so tired that 
at once we lay down and slept. A 
distance of only a few kilometrjs is 
fatiguing to a hungry man. I had 
walked about 4 kilometres there and 
back. Joseph and I slept; the Pole 
stood watch,, praying the while. We

slept till twilight. The mosquitoes 
would not let us rest properly. When 
night came, it was freezing cold. In 
this part of the country the days 
were terribly hot and the nights 
very chilly.

The morning of June 28th rose 
clear and beautiful. It promised to 
be hot again. Joseph again began 
to-talk of food. He planned to go 
to a “kolhoz” (collective farm) to 
get some. He said we would be safe 
if we pretended to be refugees. 
After long argument he gave up his 
plan. I told him he could suck sweet 
grass or flower blossoms. If the 
worst, came to the worst, he could 
skin a frog and eat. it. I was un
willing to risk capture again. I felt 
capable of existing a long time with
out food.

In the evening we decided to get 
opt and look around. We thought 
that if the war front moved closer, 
it might, be possible for us to return 
to Lithuania again. Wading through 
the swamp, we reached the forest. 
We followed the edge of the forest, 
walking west. After we had gone 
about three kilometres we came to a 
road leading from the Zapalchiki 
kolhoz to Cherven. We walked at 
some distance from one another so 
that all of us would not come face 
to face with danger at the same time. 
Our Polish friend went, first ; Joseph 
was in the middle; I walked last, 
because I was now racked with fever 
and had to stop every few minutes 
to rest. Our Polish friend almost I

, Col. Jonas Petraitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
PART 15.

walked right into an NKVD camp. 
He came to a bare 50 paces of their 
tents. A guard and a pack of dogs 
stood in front of the encampment.. 
After one look we turned and fled 
as fast as our legs would carry us. 
We reached the edge of the forest 
again. We planned to take to the 
road, going in the opposite direction 
from Cherven. But yet another 
surprise awaited us; we met up with 
five kolhoz workers with red necker
chiefs around their necks,, walking 
down the road at a leisurely gait. 
We turned and ran into the forest. 
After walking half a kilometre we 
landed into a terrible morass. Mean
while night had fallen. It. was too 
dark to make our way out. There 
was nothing for it but to spend the 
night right there and wait for the 
light of dawn. We were still close 
to the NKVD encampment and still 
heard the baying of their dogs.

When day camo we decided to 
make a dash for our old hiding 
place. After long wandering in the 
swamp, we reached it at last. The 
sun was now high in the sky. I was 
so exhausted that I fell on the 
ground and was asleep iu no time. 
I was tortured by terrible night
mares. I woke shivering with fever. 
Joseph, who had sampled some frog 
meat, complained that it did nut 
taste good. Also, frogs were very- 
hard to catch. And besides., he had 
doubts as to their food value.

“Of course they have food value. 
Look at the storks—they cat frogs 

all the time,” I said. “And besides, 
without salt, no meat will taste right.”

Joseph again said that he would 
no doubt die of hunger. Again he 
wanted to go to the kolhoz to look 
for food. I asked him to wait for 
evening, when I hoped the fever 
would have left me. Then I would 
go to look for food. Joseph at first 
would not agree to have me go, for 
I was in a very weak eoudition. But 
I pointed out that it was far less 
safe for him to go since he was 
dressed in army uniform. The Pole 
was unknown to us and untrust
worthy in our eyes. It was better 
to have him remain here. All three 
of us could not go. for it was no 
use risking three lives at once.

In the evening I set out, leaning 
on a cane. I came to the edge of 
the forest where I heard the baying 
of dogs. I expected to find a vil
lage near this spot. But only mea
dows stretched before me. The 
nearest b liman habitation was about 
three kilometres away. I was so 
weak that I felt that even if I could 
walk that distance, I certainly would 
not be able to drag myself bacj:. 
Sorrowfully I turned back. The sun 
went down and a thick mist descend
ed. But still I continued on my 
way to our hiding place. I felt, that 
it must be somewhere near, but I 
could not see it anywhere. I had 
lost my way. I sat down in despair 
and began io call “Joseph I Joseph!” 
His voice halloed from somewhere 
iu th,e distance. But I was too weak 
to get. up. After a -while he eame 
up and helped me back to our hid
ing place. I had come to within 
half a kilometre of it -when 1 sat 
down.

(To be continued.)
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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
Vakaro pradžia 18 vai. Veiks bufetas ir bus išpildoma lietu

viška programa.
Visi Sydnėjaus lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Gegužio 14 d. Bathursto stovyklos 
“J” bloke. įvyko vietos ALD Sky
riaus valdybos sušauktas visų stovy
kloje gyvenančių lietuvių susirinki
mas. Susirinkimas praėjo Motinos 
Dienos minėjimo ir Centrinių Lietu
vių Namų Australijoj statybos rei
kalo dvasioje, dalyvaujant 50 asme
nų. Susirinkimų atidarė ir pravedė 
valdybos pirmininkas J. Lapšys. 
Motinos Dienos reikšmę apibudino 
kuklia kalba J. A. Skirka. Apie 
mūsų išsilaikymo Australijoj galimy
bes ir lietuvių namų statybos reika
lingumą savo kalboje išaiškino prof.

K. Rindzevičius, kviesdamas visus 
dalyvaujančius paremti Centrinių 
Lietuvių Namų Australijoj įsigijimo 
reikalą. Susirinkime dalyvavusieji 
vienbalsiai nutarė, kad namai yra 
būtinai reikalingi, jų įsigijimas yra 
neatidėliotinas. Dalyvavusieji pasi
žadėjo namų įsigijimą remti, kaip tik 
bus paskelbtos atitinkamos sąlygos. 
Pradžiai dalyvavusieji taip pat su
aukojo, ką Valdyba, pravedusi dar 
aukų rinkimą per visus stovykloje 
gyvenančius lietuvius, persiųs Centro 
Valdybai.—J.A.S-ka.

RENKAMOS TAUTOS FONDUI 
AUKOS

ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdyba 
renka Tautos Fondui aukas. Aukų 
rinkimo reikalu Skyriaus Valdybos 
nariai lankys visas Sydnčjuje esan
čias didesnes lietuvių stovyklas. 
Pradžia jau padaryta Regent’s Park’o 
stovykloje. Skyriaus Valdyba prašo 
visus Sydnėjaus lietuvius šį taip 
svarbų reikalą paremti. Paskirai 
mieste gyvenantieji lietuviai aukas 
Tautos Fondui siunčia Skyriaus iž
dininkui (S. Grina. 170 Bareom Avė., 
Darlinghurst, N.S.W.

ALD Sydnėjaus Skyriaus 
Valdyta.

(
VĖL “PIRMAS SKAMBUTIS”
Visi lietuviai, nors ir iš tolimiausių 

Australijos kampų 1950 m. birželio 2 
ir 3 d.d., atvykę Adelaidei!, Wake
field gatvėj, St. Francis Xavier 
salėje 20 vai. galite vėl pamatyti 
“Pirmąjį Skambutį”, režisuotą P. 
Rutenio. Bilietai gaunami pas P. 
Kaną, V. Ratkevičių, V. Ilgūną ir 
prie įėjimo; kaina — 3 šil, plius tak
sa.

Tai pirmasis liet, teatras Austra
lijoj, parodus lietuvių kalbos grožį 
ir išsireiškimo galią. Preciziškas 
charakterių ir tipų suformavimas. 
Tolimesnėj savo veikloj Adelaidės 
lietuviai vaidintojai numatė pastaty
ti “Živilę”, kurios dar niekas nesta
tė, ir “Buhalterijos klaidą.” Iš ša
lies stebint, kaip kruopščiai vyksta 
repeticijos, nors ir be režisieriaus 
sutikimo, drąsiai galima būtų pava
dinti tai dramos studija.

Administracija.
PRANO MIKULIO!AUS 

LAIMĖJIMAS
Gegužio 13 d. Melbourne “Sta

dium” didžiosiose patalpose įvyko 
bokso rungtynės, kuriose labai sėk
mingai prieš savo priešininką aus
tralą pasirodė lietuvis Pranas Miku- 
ličius, pelnydamas užtikrintą laimė
jimą. Po ilgo pasiruošimo Pranas 
Miknličius pirmą kartą dalyvavo 10 
ratų rungtynėse. Gražus jo laimė
jimas sukėlė žiūrovų tarpe didelio 
pasitenkinimo. Pabrėžtina tai, kad 
Pranas Mikuličius yra užsirekomen
davęs, kaip drausmingas ir pavyzdin
gas visais atžvilgiais sportininkas.— 
L.B.
IS ACT KREPŠINIO PIRMENY

BIŲ
ACT Teritorijos A klasės krepši

nio pirmenybėse gegužio 16 d. Can- 
berros lietuvių krepšinio komanda 
nugalėjo savo stipriausią varžovą 
YMCA T rezultatu 43:27 (25:13). 
YMCA I komandos sudėtyje žaidžia 
ir keletas estų. ACT Krepšinio 
-Federacijos pakviesta. Canberros lie
tuvių krepšinio komanda sutiko daly
vauti N.S.W. valstijos 1950 metų 
krepšinio meisterio vardui laimėti 
varžybose, kurios, įvyksta Lithgowe 
birželio 10-12 d.d.—H.

©Aleksas Žilys prašomas atsiliepti 
Vytautui Stukniui, Greta Camp L, 
N.S.W. Žinantieji jo adresą prašo
mi taip pat pranešti Vytautui Stuk
niui.

• D. gyd. Elena Guobienė praneša 
savo draugams ir pažįstamiems nau
ją savo adresą: 97 Stanmore Rd.. 
Stanmore, Sydney.

TRAGIŠKA LIETUVIO MIRTIS
Gegužio 6 d. Port Kemblos plieno 

fabrikuose tragiškai žuvo Pijus Šle
kys, Australijoj išgyvenęs vos 9 mė
nesius. Jis buvo suplotas tarp trauki
nio buferių. Velionis buvo kilęs nuo 
Šakių; 33 m. amžiaus; Vokietijoje 
gyvenęs Sehoenfeldo stovykloje; pa
sižymėjęs rimtumu. Jis paliko liū
dinčią žmoną, kurią vos prieš kelis 
mėnesius buvo vedęs. Lietuvių būre
lis, dirbančių Port Kemblos geležies 
pramonėje, palydėjo velionį į Sutb- 
erlando kapines, Sydnėjaus priemie
sty, ir su liūdesiu širdyse pasakė pa
skutinį sudie. Ilsėkis ramybėje sve
timoje ir tolimoje Australijos žemėje, 
mielas tautieti Pijau.—Tin.

APLEIDŽIA W00MER4.
Balandžio 29 d. baigė sutartį 74 iš 

čia dirbančių užsieniečių. Tai atvy
kę į Australiją laivu “Charlton 
Sovereign”, kelionėje buvę net 3 mė
nesius. Į Woomcra atvykę lapkričio 
10-12 d.d., 1948 metais, kai kurie jau 
išvyko anksčiau, bet nemažas skai
čius dabartiniu metu apleidžia Woo- 
meros dykumas ir išvyksta į miestus. 
Daugumas išsiveža po keletą šimtų 
svarų. Čia jau dirbęs, dar sutarties 
sąlygomis, inžinieriaus darbą dipl. 
inž. K. Tymukas, išvyko į Adelaidę 
ir ten perėjo dirbti į Dept, of Works 
and Housing I-mo laipsnio inžinie
rium. K. Tymukas beveik visą laiką 
nuo pat ALD Woomeros Skyriaus 
jsisteigimo buvo pirmininku. Vietos 
lietuviai linki jam geros sėkmės nau
jame darbe. Taip pat šiomis dieno
mis išvyksta A. Alyta, Skyriaus stei
gėjas, ir A. Žilinskas, paskutinis 
Skyriaus sekretorius, dirbęs čia brai
žytoju. Visi išvykstantieji žada ak
tyviai įsijungti į jų gyvenamų vietų 
ALD Skyrių veiklą.—Woom. Balsas.

SEKMADIENIO MOKYKLA
Tėvams pageidaujant vėl atidaro

ma sekmadienio mokykla lietuvių 
vaikams. Pamokos vyks sekmadie
niais, tuojau po lietuviškų pamaldų, 
Camperdown’e, ten pat esančioj 
mokykloj. Pamokas pravesti jau 
pasižadėjo mokytojai: p. Ivinskienė 
ir p. Kantonas. Laukiama ir dau
giau. Oficialus mokyklos atidarymas 
įvyks 28 gegužio. Maloniai kviečia
ma visa lietuvių mokyklinio amžiaus 
jaunuomenė iki 16 metų.—

Kun. P. Butkus

LANKANT STOVYKLAS 
tenka pasidžiaugti organizuotu ir 
gražiu lietuvių dalyvavimu geguži
nėse pamaldose, ypač Regent’s Park’e, 
Coneord'e ir St. Marys. Už tai 
nuoširdžiai dėkoju. Tikiuos, kad ir 
kitos stovyklos: Wallgrove 24 d. ir 
Chullora 30 d. taip pat organizuotai 
dalyvaus gegužinėse pamaldose.— 
Kun. P. Butkus.

VEDYBŲ SKELBIMAS
40 metu amžiaus lietuvis, aukšto 

ūgio, brunetas, turįs nuosavus na
mus, vedybų tikslu nori susirašinėti 
su lietuvaite mergina ar našle. 
Našle gali būti ir su vienu vaiku. 
Laiškus prašau adresuoti: Mr. Pet
ras, c-o. Mūsų Pastogė. Box 58, Mil- 
son’s Point P.O., N.S.W.

LIETUVIAI VIKTORIJOS 
PIRMENYBĖSE

Melbourne lietuviai tinklininkai 
jau tris kartus žaidė Viktorijos tin
klinio pirmenybėse, lengvai laimėda
mi. Atrodo, kad mišrioji lietuvių 
tinklinio komanda nesusilauks dides
nio pasipriešinimo ir nesunkiai lai
mės Viktorijos pirmenybes.

Lietuviai dalyvauja ir Viktorijos 
stalo teniso pirmenybėse. Pirmoji 
komanda (Krivickas, Zdanavičius. 
Jeršovas) nugalėjo australų F & Y 
Socials 7:3 rezultatu, o antroji ko
manda (Sirjatavičius, Kuncaitis, 
Miklius) nugalėjo Bank N.S.W. taip 
pat 7:3 rezultatu.

Gegužio 10 d. Melbourne prasidėjo 
1950-tų metų Viktorijos krepšinio 
pirmenybės, į kurias lietuvių repre
zentacinė krepšinio komanda išėjo 
kaip Business House S-gos geriausias 
vienetas. Pirmosios rungtynes lietu
viams burtų keliu išpuolė žaisti su 
1949 metų Viktorijos meisterio ko
manda “Metro”. Dalyvavo apie 400 
žiūrovų, kurių tarpe žymi dalis lie
tuvių. Atkaklios rungtynės baigėsi 
lietuvių komandos laimėjimu, pasie
kiant 3-jų taškų persvarų. Pirmeny
bių rungtynės vyksta kas trečiadienį 
nito 7 vai. v. Exhebition Building 
salėse, Nicholson St., Carlton.

------*------
Laiškas Redakcijai 
Pone Redaktoriau,

Nenorėdamas klaidinti visuomenės, 
pranešu, kad aš esu ALD Sydnėjaus 
Skyriaus Valdybos iždininkas, o ne 
pirmininkas, kaip Mūsų Pastogės 
š.m. gegužio 10 d. Nr. 69 žinutėje 
‘1 Tinkamai paminėta Motinos Diena ’' 
buvo parašyta. Skyriaus pirminin
kas yra p. A. Kutka.

Reiškiu pagarbą
S. Grina.

Didžiausios Australijos Gyvybes Draudimo įstaigos 
COLONIAL MUTUAL LIFE INSURANCE

(įsteigtos 1873m.) 
pilnateisis igaliotinis-atstovas

M. Lukauskas
B-yčs vardu draudžia ir teikia visus draudimo patarnavimus.

GERA PROGA PASKOLAI GAUTI
SPECIALUS PRANEŠIMAS:
APSIDRAUDUSIEJI ŠIOJE ĮSTAIGOJE GALI GAUTI

NEKILOJAMAM TURTUI ĮGYTI
paskola,

SIEKIANČIĄ 85% PERKAMOSIOS SUMOS. TUO BŪDU 
PASIEKIAMA DVIGUBA NAUDA — APSTDRAUDŽIAMA IR 
PASINAUDOJAMA PATOGIOMIS SĄLYGOMIS GAUTI PER
KAMAM NAMUI AR SKLYPUI PASKOLĄ

Kreiptis: 91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408; pirm.- 
penkt. nuo 5 vai. p.p. ir šeštad. — sekmad. bet kuriuo laiku. 
Kiekvienam lietuviui susidomėtina gyvybės draudimo nauda.

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 paštu.
91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408

Melbourne lietuviams
Lietuviai, norintieji mane sutikti apsidraudimo ir paskolos 

reikalu, prašomi iš anksto man parašyti laiškutį, kada atvyks. 
Šiaip mane lengviausiai sutikti yra kasdie 11 vai. M.L.C., 305 
Collins St,, Melbourne arba sekmadieniais 11-3 vai. laiko tarpe 
privačiai: 80 Gore St., Fitzroy, Melbourne.

Linkėjimai maloniems klientams.
Grupės inspektorius

Juozas Jablonskis
Telef. MU8057

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd.. 71-75 Repent Street, Sydney, for the Publisher.
Anthony Ba tire. 5 Hampden S*-. -IsUmx- Park, Sy M8.W.

LIETUVIAI BRISBANE!
Brisbančs ALD Skyriaus iniciaty

va iš Wagga Wagga. N.S.W., buvo 
pakviestas apsilankyti kun. Kungys, 
kuris įnešė daugiau dvasinio gyvumo 
Brisbančs lietuvių tarpam Penkta
dienio vakare į liet, gegužines pa
maldas atsilankė vietos arkivyskupas 
O’Donell, kuris, pasibaigus pamal
doms, kreipėsi į susirinkusius lietu
vius, labai šiltai apie mus atsiliep
damas, ir pažymėjo, pasistengsiąs, 
kad čia būtų paskirtas lietuvis kuni
gas. Arkiv. O ’Donell yra labai mums 
palankus ir įdėmiai sekąs mūsų vi
suomeninį ir dvasinį gyvenimą.

— Ta pačia proga St. Mary’s 
Church salėje, kur visuomet vyksta 
lietuvių susibūrimai, įvyko ir Moti
nos Dienos minėjimas. Įdomią ir 
gyvą mūsų laikotarpiui paskaitą pa
skaitė K. Sakalauskas, taip pat žodį 
tarė ir kun. Kungys; P. Budrio ve
damas vyrų choras sudainavo keletą 
dainelių.

— Gaila, kad gana nemažas būrys 
mūsų jaunimo, taip pat ir tyresnių
jų, išvyksta kirsti nendrių. Ju tarpe 
ir chorvedys Budrys. Jų dauguma 
buvo aktingi chore, taut, šokiuose, o 
taip pat ir sporte. Liekantieji linki 
sveikatos ir sėkmes ir tikisi vėl išvy
sti baigusius sezoną su dviguba ener
gija įsijungiančius j mūši} eiles.'—FM

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI
Mūsų Pastogei atsiuntė nuoširdžių 

aukų:
Maidenos lietuviai (per p. Strolį) 

iš Tas. £3.1.5; S. Grincevieius iš 
N.S.W. £1.0.0; J. Butnoriutė iš 
N.S.W. 12.0; M. Jančiutė iš N.S.W., 
J. Šeštakauskas iš Vie, ir S. Songaila 
iš Vie. po 6.0; A. Zdunys iš Vic. ir 
J. Bikneris iš N.S.W. po 2.0.
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