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PADĖKA
ALD-jos Centro Valdyba reiškia 

nuoširdžią padėka buv. "M.P.” redak
toriui Juozui Žukauskui už jo negin
čijamus nuopelnus “M.P.” steigiant ir 
ją redaguojant.

KELI ŽODŽIAI SAVIESIEMS
Su šiuo numeriu “M.P.” redagavi

mas perėjo į naujas rankas. Esant ne
lengvoms sąlygoms ir ypač nedideliam 
laikraščiui, sunku ką .nors žadėti 
"Mūsą Pastogės” gerinimo ateičiai.

Tačiau reikia tikėti, kad lengvčjant 
piniginiams laikraščio reikalams, jis 
didės ir tuo pačiu tobulės, galėdamas 
patiekti skaitytojams daugiau žinią iš 
pasaulio im mūsą buities.

Naujos redakcijos didžiausias noras:
1. būti artimam bičiuliškam kon

takte su skaitytojais ir išklausyti tin
kamus ją pageidavimus dėl laikraščio 
turinio ir formos,

2. prašyti malonią plunksnos darbi
ninką bendradarbiauti “Mūsą Pasto
gėje”, atsiunčiant straipsnią, kores
pondenciją ir žinią ir

3. dažnam tautiečiui ją prenume
ruoti, nes tik išaugęs laikraščio tiražas 
įgalins leidėjus didinti jį.

Iš redakcijos puses, kai susitvarkys 
užsienines spaudos gavimas ir susi
darys tinkamas bendradarbią kadras, 
bus nuoširdžiai stengiamasi “M.P.” 
aktualinti, duoti daugiau žinią iš poli
tikos ir mūsą bei kitur gyvenančią 
tautiečiu buities.

Redakcija.
AR PANAUDOS

NAUJUOSIUS GINKLUS?
Korėjos karas vyksta II-jo Pasauli

nio Karo ginklais ir taktika. Tenkai 
ir lėktuvai vis dar vaidina svarbiausią 
vaidmenį. Naują ginklą nei viena, 
nei kita pusė nerodo.

Nors kai kurie J.A.V. kongreso na
riai ir reikalauja jau dabar pavartoti 
atominę bomba, tačiau politiniuose ir 
kariniuose sluogsniuose manoma, kad 
Korėjoje nebus iš viso parodyti nauji 
ginklai, nes nei Sovietą Rusija, nei 
J.A.V.-bes nenori dešifruoti savo nau
jąją išradimą. Jie yra saugomi tam 
laikui, kai abu milžinai susirems ne 
dėl kokios nors mažiau reikšmingos 
karinės bazės, o dėl savo kraštą, ideo
logiją ir viso pasaulio likimo.

Apie naujuosius ginklus yra daug 
kalbama ir rašoma. Tačiau visos tos 
žinios yra grindžiamos daugiau spė
liojimais, prielaidomis ir netikrais 
gandais. Dažnai gal net fantazijos 
griebiamasi, kad pasiguosti ar savo 
visuomenės nuotaikas nuraminti. Šia 
prasme, suprantama, tik Sov. Sąjunga 
yra nebyli. Ji nieko neskelbia, ncrc- 
klamuoja, o uždariusi neperregimas 
duris, mirštančią žmonią paskutinė
mis konvulsijomis kala ir kala busi
mosioms grumtynėms ginklus. Ką ji 
turi ir ką gamina, — niekas nieko tik
rai negali pasakyti.

J.A.V.-bės apie savuosius išradimus 
kartais oficialiai, o dažnai tik užuomi
nomis pasireklamuoja.

Tos žinios patenka ir į spaudos 
puslapius. Prancūzą laikraštis “Figa
ro” birželio mėn. laidoje gana plačiai 
aprašinėja J-A.V. naujuosius ginklus. 
Pagal šias žinias J.A.V. gaminančios 
naujausio tipo povandeninius laivus, 
kurie gali neiškilę plaukti po vande
niu iki 6.000 mylią. Pirmosios J.A.V. 
vandenilinės bombos bandymas jau 
esąs parengtas šią vasarą Enivetos Sa
loje Ramiajame Vandenyne. Amerika 
turinti naujausio tipo bombonešius, 
kurie per 10 valandą galį pasiekti bet 
kurią Sov. Rusijos vietą ir vėl grįžti 
j savo bazes Amerikoje. Be to, esą

bandomi labai jautrūs instrumentai, 
kurie jau iš tolo galį tiksliai suregis
truoti atskrendančią priešo lėktuvą 
skaičią ir ją didumą.

“M.P.” skaitytojams šia proga patie
kiama porą ištrauką iš Br. Keterau- 
sko straipsnio “Atominė joga ir jos 
paslaptis,” kur pavaizduojamas atomi- 
nią ir vandenilinią bombą pajėgu
mas:

"1945 m. rugpižčio 8 d. dar prieš 8 
vai. ryto ant Japonijos miesto Hiro- 
šimo iš 9 kilometrą aukščio buvo nu
mesta atominė bomba. Ji sprogo 800 
metrą aukštyje nuo žemės paviršiaus. 
Tą dieną praktiškai pasaulis sužinojo 
apie prasidedantį atominį amžią. Pir
mas jo pasirodymas kainavo apie 
100.000 gyvybią.

Po bombos sprogimo Hirošimos

Karas vyksta toliau
SAVAITES ŽINIOS

— J.A.V.-bės mobilizuoja Aliaskoje 
eskimą armiją. Į šią armiją imama 
per 2.000 Arktikos medžiotoją. Jau 
ir dabar eskimą skautai sudaro nac- 
jonalinę Aliaskos gvardiją, išdėstytą 
Arktikos pakraščiuose priešais toliau
si Sibiro iškišulį šiaurėje. Eskimai 
yra apmokomi kovoti šiaurėje partiza
niniu būdu.

— Kolumbijoje nuolat kartojasi 
žemės drebėjimai. Paskutinę savaitę 
sunkus žemės drebėjimas pareikalavo 
300 žmonią auką.

— Kairo radijas šią savaitę paskelbė 
žinią, kad Sov. Rusijoj suorganizuota 
115.000 didumo “savanorią” kariuo
menė “padėti šiaurės korėjiečiams.” 
Ši žinia sudomino J.A.V. ginybos de
partamentą.

— šio mėn. 14 dienos komunikate 
generolas Mac-Artur paskelbė pirmą
ją kovos savaičią Korėjoje amerikie
čią nuostolius. Jis priskaičiavo 42 žu
vusius 190 sužeistą ir 256 dingusius 
be žinios. Tuo pačiu laiku Pekino 
radijas paskelbė Šiaurės Korėjos ko- 
munnstines vyriausybes pranešimą, 
kuriame sakoma, kad tik per vieną 
dieną amerikiečiai neteko 700 karią 
žuvusiais ir sužeistais, o 500 buvo 
paimta į nelaisvę.

— šiaurės korėjiečiai tyčiojasi iš 
amerikiečią belaisvią. Šio men. 14 
dieną jie suvedė juos į Šiaurinės Ko
rėjos Sostines Pyongyongo Stalino 
vardo gatvę. Čia buvo susirinkusios 
sužvėrėjusią žmonią minios, kurios 
tyčiojosi ir koliojo belaisvius. .Pyon- 
gyano radijas apie šį įvykį paskelbė: 
“Minios žmonią susirinko pasižiūrėti 
sužvėrėjusią imperialistinės Amerikos 
kareivią.”

— Į kai kurią J.A.V.-bią kongreso 
narią siūlymus panaudoti Korėjoje 
atominę bombą, labai greitai atsiliepė 
Maskvos “Pravda", išvadindama šį 
pasiūlymą “nusikaltimu žmonišku
mui.”

— Šio mėn. 15 d. J.A.V.-bią gene
ralinis konsulas Istambule išleido in
strukciją savo tarnautojams ir Ameri
kos piliečiams Turkijoje pasiruošti 
skubiai evakuacijai. Savo parėdymą 
jis grindžia “jautria geografine padė
timi.” šis potvarkis labai sujaudino 
mieste gyvenančius svetimšalius.

— Gen. Mac-Ardturo karo būstyne 
pranešė, kad du Amerikos korespon-. 
dentai—Peter Kalischer (United Press 
atstovas) ir Tom Lambert (American 
Associated Press įgaliotinis) — išsiąsti 
iš Korėjos, kadangi jie fronto praneši
muose kelia J.A.V. gyventoją tarpe 
defetistines nuotaikas.

“New York Times” praneša, kad 
esą žinoma, jog Stalinas atsakė Indijos 
ministeriui pirmininkui Pandit Neh
ru į jo siūlymus taikiu būdu baigti 
Korėjos konfliktą. Stalinas darąs pa
siūlymą užbaigti Korėjos karą tuo 
atžvilgiu, jei Nacjonalistinės Kinijos 
atstovavimas UNO būtą pakeistas 
Komunistinės Kinijos reprezentantais.

— UNO generalinis sekretorius 
Trygve Lie apeliavo į 53 nekomuni- 
stines tautas padėti Pietą Korėjai 
prieš šiaurinius įsiveržėlius.

— Australijos Federalinė Vyriausybė 
planuoja importuoti iš užsienią dar 
2.000 statybai paruoštą namą.

— Jugoslavijos pasieniuose įtempi
mas didėja. Ypačiai mažoji Albanija 
spauda ir notomis užpuldinėja savo 
kaimynę Jugoslaviją. Tačiau politi
niuose sluogsniuse manoma, kad šiuo 
metu šiame pasaulio sektoriuje dar 
negali kilti ginkluoto konflikto. Visa 
ši Jugoslavijos kaimyną puolimą ban
ga tuo, tarpu nepakeisianti šaltojo 
nervą karo padėties j šiltąjį.

(POLITINE

Maža kibirkštis sukelia didelį gais
rą — tai posakis, kuris gana dažnai 
kartojasi gyvenimo realybėje. Korė
jos konfliktas politiniuose sluogs
niuose sukėlė neįprastą judrumą, 
minioje spėliojimus, o visame pa
sauly neramą įtempimą. Atrodo, 
kad III-jo Pasaulinio Karo šešėlis vis 
plačiau siaubia žemės rutulį. Krem
liaus sąmokslininką tyla (nežiūrint į 
keletą Vakarams mestą kaltinančią 
notą ir pasisakymą) ir yra tas sfink
sas, kuris tik vienas gali tarti pasku
tinį visuotinio karo žodį.

Ligšiolinė Korėjos karo eiga ned
žiugina Vakarą pasaulio nuotaiką. 
Jau pirmieji susidūrimai parodė, kad 
formalus Amerikos ir kitą UNO tautą 
įsikišimas į šį konfliktą neatnešė grei
tą rezultatą. Vakarai neapskaičiavo 
priešo jėgą ir ypač ją ginklą koky
bės. Reikia manyti, kad Sov. Rusijos 
kariniai vadovai bando Korėjoje savo 
sunkiuosius ginklus ir kitokią karo 
medžiagą, taip, kaip savu laiku Hitle
ris darė bandymus Ispanijos pilietinia
me kare. Sovietai jau pirmosiomis 
Korėjos konflikto dienomis išbandė 
savo garsiuosius Yak lėktuvus ir juos 
staiga atsiėmė. Laukiama, kad jie ga
li panaudoti ir kitas naujas savo lėk
tuvą rūšis.

Būdinga, kad amerikiečiams pateko 
visai naują Sov. Rusijos gamintą 
sunkvežimią ir automobilią, kurie 
tėra padarę tik po 500 mylią ... Jie 
taip pat naudoja ir atnaujintus kieta- 
šarvius tankus, kuriuos amerikiečią 
prieštankiniai pabūklai sunkiai pra
muša.

Priešingai gi, J.A.V. kariai, kaip 
fronto korespondentai praneša, teturi 
tik pasenusią modelią ginklus, ku
riuos vartojo praėjusio karo metu.

Dabar jau ir J-A.V. pamatė, kad 
norint priešą nugalėti, neužtenka tik 
pusiau priemonią, o reikia mesti į ka
ro sūkurį didesnius skaičius karią ir 
pranašesnius ginklus. Gal būt, tik 
dėlto ir yra Amerikoj balsą, net kon
greso narią tarpe, kurie siūlo pavarto
ti atominę bombą.

Naujesniais radijo pranešimais, Ko
rėjos frontą padėtis gana rimta, šiau
rines Korėjos kariuomenės masės, ne
žiūrint kieto amerikiečią priešinimo
si,persikėle Kūmos upę, kuri buvo pa
skutinis natūralus gynimosi barjeras. 
Šiaurės mongolai perplaukė upę lai
veliais, nežiūrint į jokias aukas. Fron
to korespondentai rašo, kad upė rau
donavo priešo krauju. Amerikiečią 
pranešimu, nuo karo pradžios yra žu-

APŽVALGA)

vę apie 9.000 Šiaurės Korėjos įsiveržė- 
lią. Perėjus šią upę, šiauriečiai graso 
paimti Taejon miestą, iš kurio jau 
išvyko Pietinės Korėjos Vyriausybė. 
Nuo čia nepertoliausiai ir Fusan uos
tas, kuris tarnauja visam amerikiečią 
tiekimui. Jeigu ir jis būtą paimtas, 
tai Pietinės Korėjos okupavimas būtą 
lyg ir užbaigtas.

Ir iš viso beveik visas pasaulis yra 
drebinamas komunistą plečiamu ner
viniu karu. Balkanuose padėtis dau
giau negu įtempta. Jugoslavijoj pas
kelbta karo padėtis, nes Rumunija 
Vengrija, Bulgarija ir Albanija kon
centruoja savo kariuomenes Jugosla
vijos pasieniuose. Visą Maskvos sate
litą Balkanuose spauda ir radijai kal
tina Tito Jugoslaviją, kad jis ruošiąs 
imperialistinį karą ir draugaująs su 
kapitalistiniais Vakarais. Pats Tito 
perkėlė savo štabą iš Belgrado į Vi
duržemio jūros salelę, netoli Triesto. 
Spaudos pranešimais, jo nuotaika 
esanti gera ir savim pasitikinti. Ma
noma, komunistinio užpoulimo atve
ju, Tito prašys UNO ir J.A.V. pagel- 
bos.

Aliarmuojančios žinios ateina ir iš 
kitą kraštą, kurie rubežiuojasi su 
Sov. Sąjunga. Suomijoj ir net Švedi
joj didelis nervą įtemptimas, nes So
vietą kariuomenės judėjimas ir ten 
nešąs aliarmuojančią žinią. Turkijo
je kilo tikras nerimas, kai J.A.V. gene
ralinis konsulas Istambule išleido sa
vo tarnautojams ir Amerikos pilie
čiams evakuacijos instrukciją.

Kas daroma besiartinančio gaisro 
užgesinimui? Tokį klausimą sunku 
atsakyti, nes pasaulio diplomatijos 
užkulisiai neperžvelgiami. Didž. Bri
tanija ir Indija savo vyriausybią pas
tangomis kontaktuoja su Maskva, no
rėdamos paveikti Krcmlią, kad šis 
įtakuotą savo satelitus nepradėti neap
galvotą žygią. J.A. \V-bės imasi sku
bią karo pasiruošimo priemonią. Jos 
vykdo dalinę mobilizaciją. Australija 
taip pat ruošiasi daliniam naujoką 
šaukimui. Ministeris Pirmininkas 
Menzies, suprasdamas akimirkos svar
bą, išvyko pasitarimams į Londoną, 
Vašingtoną ir Kanadą.

Išvadoje pabrėžtina: nėra padėties 
be išeities. Reikia tikėti, kad šį kartą, 
gal būt, dar bus galima išvengti visuo
tinio konflikto, ties tikėtina, kad šal 
tas protas ir Vakarą diplomatijos su 
gebėjimai Korėjos susidūrimą lokali
zuos. J.V.

miesto centre temperatūra milžiniškai 
pakilo, pasiekdama apie du milijonus 
laipsnią Celsijaus (o pagal Farenheitą 
būtą apie 3.600.000 laipsnią). Prisi
minkime, kad saulės temperatūra, ku
ri yra mūsą šilimos versme, siekia tik 
ant jos paviršiaus a,pie 6 tūkstančius 
laipsnią. Tuo tarpu medžiagas degi
nant, negalima pasiekti aukštesnės 
temperatūros, kaip 3500 laipsnią C. 
Nuo tos vietos, kur krito bomba, 2850 
metrą radijusu aplinkoje akmenys su
biro, geležis ištirpo, kiti daiktai išga
ravo. Žemes paviršius virto stiklu, 
dingo gyvybes visi pėdsakai. Iš tik
rąją, tai buvo visuotinis sunaikini
mas. s

Iš ugnies branduolio, kuris turėjo 
apie pusę kilometro skersmenį, susi- 

(Nukeltas į 2 pusi.)
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lietuviu sporto švente Melbourne PASKUTINES NAUJIENOS
Sunku buvo tikėti, kad Australijos

kontinente, kur lietuviškos salelės iš
simėtę tūkstančiais mylių, galima bū
tų pravesti krepšinio pirmenybes. Ne
suklysiu manydamas, kad tai buvo 
pirmosios tokio plataus masto lietu
vių krepšininkų varžybos. Panašios 
pirmenybės ne tik patiems sportinin
kams, bet ir kitiems tautiečiams, o 
ypatingai priaugančiai kartai, įdiegia 
sportinio kovingumo ir sujungia visus 
bendrai kovai dėl lietuvybės.

šventę ryžosi suruošti Melbour
ne Sporto klubas "Varpas” liepos mėn. 
8 ir 9 d.d., kur tikrai parodė savo 
organizacinius gabumus.

Liepos men. 8 d. priešpiet, bemaž 
t” o pačiu laiku, suvažiavo Melbour- 
nau ’ietuvių krepšininkų komandos. 
Jas pa$«‘tiko sporto klubo valdyba, 
būrys tautiečių ir Vyr. F.L.R. įgalio
tinis Australijai Leonas Baltrūnas. 
Pastarasis,, sveikindamas atvykusius, 
džiaugėsi, kad buvo suprasta šios 
šventės reikšmė ir nepabota tolimų 
kelionitj vargo. Palinkėjęs geros sėk
mės; jis pakvietė visus pietums, kurių 
metu perskaitė Australijos lietuvių 
krepšinio pirmenybių statutų.

Atyvkusius sportininkus nustebino 
Field Artilery Depot salėje susirinkusi 
minia tautiečių ir australų žiūrovų. 
Paradui išsirikiavo aikštėje šios sudė
ties komandos: Adelaidės "Vyties” — 
Dainius, Ciplys, Urnevičius, Gurskis, 
Pyragius, Sekas, Servytis, Jacunskas, 
Ignatavičius; Canberros — Genys V., 
Gružauskas F., (į pirmenybes neatvy
ko Baumanas ir Gružauskas Pr.) Ma
cevičius, Genys A., Venslovas, Boru* 
mas, Šalkauskas; Melbourno "Varpo” 
— Katilius, Juška, Darginavičius, Bal
trūnas, Madziliauskas, Baskys, Gasiū- 
nas, Roženiauskas ir Miklius; Sydnč- 
jaus — Šutas, Ramanauskas, Bačiulis, 
Medutis, Laukaitis, Pilka ir Gražulis. 
Sporto klubo valdybos pirm. p. Maku- 
lis pasidžiaugęs, kad gražioji idėja 
yra įgyvendinta, palinkėjo sėkmingų 
kovų, o žiūrovams dėkojo už susido
mėjimą ir gausų atsilankymą.

Victorijos Krepšinio Sąjungos sek
retorius M. C. Watson — savo kalboje 
stebėjosi, kad lietuviai taip moka or
ganizuotis. Pasak jį, australų koman
dos, išvykdamos į kitus miestus, ruo
šėsi gerą pusmetį, o čia buvo pasiruo
šta per vieną mėnesį. Esą iš lietuvių 
galima pasimokyti organizacijos.

Pirmenybes atidarė A.L.D. Melbour
no skyr. pirmininkas p. Mieldažys. 
Aikštėje: "Vytis” — Sydnėjus. Nors 
abi komandos nevietinės, bet publika 
tinkamai įvertina žaidimą. Pirmo pu- 
slaikio kova įdomi ir apylygi, antra
jame pusiąikyje "Vytis” sukietina žai
dimą, ir aiškia persvara laimi 67:29 
(23:18). Antraisiais sukovoja "Var
pas" — Canberra rezultatu 57:31 
(21:15). "Vyties” jauni, vikrūs žaidė
jai Melbourno publikai įtempia ner
vus. Pirmosios minutės jų pusėje, 
bet "Varpo” žaidėjai — Darginavičius 
ir Gasiūnas — darniai susižaisdami, 
nuvainikuoja “Vytį” rezultatu 71:18 
(31:24); Sydnėjaus — Canberros rezul
tatas: 57:53 (33:26).

Po rungtynių Cathedral 1 Hali sale-

AR PANAUDOS 
NAUJUOSIUS GINKLUS?

’ (Atkelta iš 1 .pusi.)
•darė oro bangos su neįsivaizduojamu 
milžinišku greičiu. Atominis uraga
nas pasiekė 2000 kilometru greitį per 
valandą. Jis aplankė kelių dešimčių 
kvadratinių kilometrų apylinkę, viską 
naikindamas, šviesos spinduliai kū
nus veikė tam tikru mechaniniu spau
dimu ir lengvai griaudavo ir storiau
sius mūrus. Tie spinduliai buvo labai 
skvarbūs, jų nesulaikė net pėdos sto
rumo betono siena.' Visi pastatai pu
santro kilometro radijuse buvo su
griauti.

Šita bomba turėjo 1350 gr. 
urano, kurio atominis svoris 235. Tur 
būt tai buvo pirma ir paskutinė tos 
rūšies bomba, nes reikia velniškos 
kantrybės ir daug darbo padėti, kol 
tokį kiekį tos medžiagos galima būtų 
surinkti. Ant Nagasaki buvo numesta 
bomba, padarytą iš plutonio. Tą 
medžiagą lengviau galima gauti, kaip 
uraną 235 atominio svorio. Šita ato-

je įvyko vakaras-koncertas, dalyvau-
jant per 700 tautiečių ir australų. 
Maloniai programą įvairino dar iš 
“Ciurlionies Ansamblio" pažįstama 
pranešėja p-le Liutkūtė. Visa progra
ma buvo darniai įvairinama muzika 
ir dainomis.

Entuziastingai buvo sutinkamas ir 
bisuojamas sydnėjiškis Br. Kiveris, iš
pildęs Monthe’s “Cardašą” ir "Leng
vąją Kavaleriją". Gražaus balso tem
bro solistė p. Žilinskaitė-Aukštikal- 
nienė, publikai plojant, išpildė keletą 
dainų.

Po to scenoje pasirodė Melbourno 
lietuvių choras, vadovaujamas diri
gento Alberto Čelnos. Pats choras 
galėti} rodytis dideliuose koncertuose 
ir, mano nuomone, jo galėtų pavydėti 
net kitų kontinentų lietuviai. Jis 
meniškai išpildė visą eilę dainų, pub
likai karščiausiai pritariant. Nuosta
bu, kad jaunas dirigentas taip sugeba 
valdyti dainininkus, kurių daina 
skamba maloniais niuansais.

Šokiuose buvo sudaryta jauki nuo
taika ir netrūko jaunų lietuvaičių, 
kurių kitose Australijos vietovėse yra 
tikrai nedaug.

Kitą dieną šventė buvo tęsiama pa
maldomis, kurias atlaikė melbournie- 
eių pamiltas kun. Vaseris. Pamaldose 
dalyvavo šimtai lietuvių ir giedojo 
jau išvakarėmis koncerte girdėtas cho
ras. Bažnyčioje chorų darniai turtino 
p. žilinskaitės-Aukštakalnienės solo ir 
A. čelnos smuikas.

Po pietų buvo vėl tęsiamos pirme
nybių rungtynės. Kovėsi "Vytis-Can- 
berra,” "Varpas” — Sydnėjus ir finale 
“Varpas” — "Vytis”. Nugalėtoju i: 
1950 metų meisteriu visai užtarnautai 
liko Melbourno “Varpas."

Rungtynėse ir šventėje dalyvavo 
ALD-jos Centro Valdybos įgaliotinis 
p. Kapočius, įteikė laimėjusiai ko
mandai — dovaną — taurę, nuošird
žiais palinkėdamas šį laimėjimą grei
tu laiku parsivežti į laisvą Lietuvą.

ALD-jos Melbourno skyrius taip 
pat įteike pereinamą dovaną — taurę!

Giedant Tautos Himną, ne vienam 
dalyviui matėsi akyse ašaros, kai jų 
atmintyje atgijo 1938 ra. krepšinio 
pirmenybių vaizdai Kaune.

Po to buvo tuoj tęsiamos rungty
nės su Viktorijos australų rinktine. 
Lietuvių rinktinę atstovavo Gasiūnas, 
Šutas, Darginavičius, Gurskis, Baltrū
nas, Ignatavičius, Urnevičius, Jacuns
kas, Basnys ir Maziliauskas. Prad
žioje lietuviai išvystė reikiamą tempų 
ir pirmų puslaikį baigė laimėjimu 
25:22. Antrame puslaikyje lietuvių 
komandos žaidėjų judesiuose matėsi 
aiškus nuovargis. Tatai ir supranta
ma, nes buvo žaidžiama jau antroji 
diena, o australai buvo išsiilsėję ir ne
pavargę. Tuo būdu galutinis rezulta
tas baigėsi 61:44 australų naudai.

Baigiant pabrėžtina, kad Melbour
no sporto klubo ir V.F.A.K. įgalioti
nio p. L. Baltrūno suruoštoji sporto 
ir dainos šventė turi dideles reikšmės 
Australijos lietuvių gyvenime. Ji ro
do, kaip reikia organizuotis ir dirbti.

- P. Pilkalnis.

minė bomba užbaigė antrąjį pasaulinį 
karą.

Be pačios atominės bombos tiesiogi
nio veikimo daug nuostolio padaro 
jos iššauktieji radioaktyvūs spindulia
vimai. Tie spinduliavimai aplanko ir 
tolimus užkampius nuo bombos spro
gimo vietos. Jie sukelia žmonėse stip
rių anemijų. Nuo jos daug žmonių 
miršta. Hirosimos apylinkėse j trečių 
dieną po atominės bombos sprogimo 
mirimų skaičius padvigubėjo. Net 
prasidėjo anemijos epidemija. Be to 
tie spinduliavimai ardo audinius, nai
kina kraujo raudonus ir baltus rutulė
lius, plaukai nuo jų slenka. Vienu 
žodžiu, radioaktyvūs spinduliavimai 
neša žmonėms mirtį.

Paskutiniu laiku pasklido žinia kad 
Amerikos tyrimo įstaigos yra sukon
centravusios vandenilio arba hidroge
ninę bombų. Šitos bombos pagrin
dinė medžiaga yra ne uranas, iš kurio 
ligi šiol buvo gaminamos bombos, bet 
vandenilis. Ligi šiol atominė jėga bu
vo gaunama, atomus skaldant, o hid
rogeninės bombos jėgą sudaro atomus 

• J.A.V.-bėse vyksta persilaužimas. 
Prezidentas Trumanas patieksiąs Kon
gresui įstatymą, kad pakreiptų karo 
laimę Korėjoj. Jis gausiąs Kongreso 
įgaliojimus:

1. papildyti karo biudžetą nuo 5 
iki 8 milijardų dolerių, reikalingi} pa
didinti fronto armijai iki 100.000 
vyri},

2. teisę šaukti specialių ginklo rū
šių rezervistus ir juos apmokyti ir

3. mobilizuoti sunkiąją pramonę, 
kuri pagamintų lėktuvų, tankų, arti
lerijos, amunicijos ir įvairių ginklų.

Atrodo, kad šiems prezidento Tru- 
mano pageidavimams nebus opozici
jos Kongrese, nes ir demokratai, ir 
respublikonai pagaliau pasiekė vienos 
numonės, kad reikia rimtai ruoštis 
sutikti artėjančius įvyktus.

• Raudonieji įsiveržėliai Korėjoje 
vis dar spaudžia amerikiečių gynybų. 
Miestas Taejon, turįs apie 100.000 
gyv., jau evakuotas. Tačiau rytinėje 
pusiasalio dalyje pietų korėječiai pa
darė nežymią pažangą ir privertė 
raudonuosius atsitraukti.

• Australijos uosto darbininkai 
pasirodė esą sąmoningi dabartinės pa
dėties atžvilgiu. Jie nepaklausė uosto

Baltijos Tautu Rusifikacija
Tokia antrašte Londono lenkų 

laikraštis “Baltasis Aras” įsidėjo išsa
mų straipsnį, kuriame duoda detalių 
žinių apie deportacijas Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj.

Jame tarp kitko rašoma: “Buvusio
se Baltijos valstybėse dabar vykdomas 
toks procesas, kuris prie Vyslos ir Du
nojaus tik pradedamas. Tatai tautų 
naikinimo procesas, vykdomas daug 
sėkmingesnėmis priemonėmis už Hit
lerio Vokietijos masinių žudynių me
todus. Jos yra daug pavojingesnės už 
buvusias Rusijos carų ir Vokietijos 
Bismarko gadynės taikytąsias priemo
nes. Pagerintieji Stalino metodai ski
riasi nuo carinių dvejopu būdu: jie 
nepaneigia gimtosios okupuoto krašto 
kalbos, o panaudoja jų sovietizacijai 
ir nesiunčia šimtais tremtinių, kad 
juos įkurtų Sibire, o siunčia šimtais 
tūkstančių, kad juos išmarintų stovy
klose; jie nesiunčia nusikaltėlių, o 
siunčia visus tuos, kurie gali kada 
nors būti pavojingi rėžimui.

Šie dramatiški laikai ir žiauri rau
donoji okupacija pagrindinai pakeitė 
Pabaltijo kraštų gyventojų sudėtį.

Jau 1941 metų birželio mėn. sovie
tai deportavo iš Lietuvos (įskaitant ir 
Vilniaus kraštą) apie 100.000 lenkų ir 
35.000 liteuvių, iš Latvijos — 34000 
gyv. ir Estijos — 62.000. Hitlerio oku
pacijos metu vokiečiai sunaikino apie 
200.000 žydų Lietuvoje, 90.000 Latvi
joje ir 3.000 Estijoje. Traukiantis vo
kiečiams buvo evakuota iš Lietuvos

jungiant. Vadinasi vandenilio atomai 
yra paverčiami komplikuotesniais 
(sudėtingesniais) atomais ir per tą pro
cesą nesunaudotos dalys sudaro galin
gesnę sprogstamą jėgų.

Vandenilio bombos sprogimas turė
tų panašų efektą, kaip ligšiolinės ato
minės bombos, tik, žinoma, tas efek
tas turėtų galingesnį pobūdį. Vadina
si, vandenilio bombos sprogimo metu 
susidarytų žymiai aukštesnė tempera
tūra, slėgimas ir spinduliavimas, kaip 
ligšiolinės atominės bombos. Yra ma
noma, kad vandenilio sprogusios bom
bos jėga sunaikintų dešimts, o gal ir 
šimtą kartų didesnį plotą, negu ato
minė bomba.

Ligšiolinės atominės bombos gali 
būti tik tam tikro nustatyto dydžio, 
nes mažesnės nesprogsta, o didesnės 
per anksti sprogsta. Atrodo, kad van
denilio-bombos dydis gales būti nea
prėžto didumo.

Reikia pažymėti, kad vandenilio 
bombos jėga negali būti panaudojama 
kitiems tikslams, kaip ardymui bei 
naikinimui.”

darbininkų unijos vadovybės instruk
cijos nekrauti karo reikmenų, siun
čiamų į Korėją, o patys spontaniškai 
sušaukė mitingus ir nubalsavo prieš 
unijos vadus. Tuo būdu Federalinės 
Uosto Darbininkų Unijos vado komu
nisto E. V. Elliott įsakymas, nukreip
tas prieš Vyriausybės norus, buvo pa
čių darbininkų laisva valia likviduo
tas. *

• Australijos ministeris pirminin
kas Menzies vis dar vieši Londone. 
Jis dalyvauja svarbiuose politiniuose 
ir kariniuose pasitarimuose, kuriuose 
nustatomos gairės kaip gintis nuo 
agresoriaus Europoje ir Azijoje.

• J-A.V. vykdomi nauji šnipų sui- 
minėjimai. šio mėn. 18 dieną suimtas 
inž. Julius Rosenbeig, kuris kaltina
mas prisidėjęs prie išdavimo atomo 
paslapčių Sov. Sąjungai. Tai jau ket
virtas tos rūšies amerikietis.

• Laisvosios Europos Tautos 
(Didž. Britanija, Prancūzij'a, Belgija, 
Olandija ir Italija) tęsia pasitarimus 
sudaryti jungtinę kariuomenę Korė
jai.

• Iš Johannesburgo (Pietų Afri
kos) pranešama, kad ten norima su
daryti 100.000 afrikiečių savanorių ka
riuomenės Korėjos frontui.

59.000 gyv., iš Latvijos 50.000 iš Esti
jos — 30.000.

Jau 1944-45 įlietais politinė sovietų 
policija Baltijos kraštuose vykdė nau
jų deportacijų bangą. Iš Lietuvos bu
vo išvežta 85.000 žmonių, iš Latvijos 
- 105.000 ir Estijos I2L000. Be to, 
iš Lietuvos dar buvo išsiųsta ir į Len
kiją 178.000 gyv.

Jeigu nebūtų tų deportacijų, žudy
mų ir evakuacijų, dabartines Baltijos 
respublikos turėtų šitiek gyventojų:

Lietuva — 3.024.000, Latvija — 
1.994.500 ir Estija 1.134.000. Iš tik
rųjų gi Lietuva 1945 m. teturėjo tik 
apie 2.253.000 gyv., Latvija—1.650.000 
ir Estija vos 854.000. Tačiau ar šie 
skaičiai tikri, sunku pasakyti.

"Didžioji Sovietų Enciklopedija” 
1948 metais išleistam papildomajame 
tome tvirtina, kad Lietuva turinti 
apie 3.000.000 gyv., Latvija 1.950.000 
ir Estija — 1.117.300. Jeigu tikėti 
šiems enciklopedijoj paduotiems skai
čiams, tai būtų tik viena išvada: Bal
tijos respublikų kolonizacija rusais 
yra padariusi milžinišką pažangų, nes 
tada jau būtų rusų kolonistų Lietuvoj 
771.000, Latvijoj — 344.000 ir Estijoj 
280.000.

Šiuo Baltijos tautų naikinimo pro
cesas dar nesibaigė. 1948 metais 
N.K.W.D. šefai Siergej Kruglov ir W. 
S. Abakumov išdirbo naują deporta
cijos schemą, kuri apėmė šias išvežti- 
nų pabalticčių kategorijas: politinius 
kalinius, šeimas, kurių nariai įtariami 
šnipinėjimu, šeimas, kurios turi ry
šius su užsieniais, visus buvusius seno 
rėžimo karininkus, puskarininkus ir 
kareivius su jų šeimomis, visus buvu
sius senuosius valdininkus, teisėjus, 
mokytojus, profesorius ir kitus inteli
gentus su jų šeimomis.

Ši naujausia išvežimų banga, kuri 
visai suardė šių kraštų inteligentijos 
tinklų, buvo įvykdyta I948-49m. lai
kotarpyje. Iš Lietuvos buvo išvežta 
120.000 gyv., iš Latvijos — 70.000 ir 
Estijos — 40.000. 1949 m. rugpiūčio 
mėn. “Izviestija” paskelbė 147 pavar
des budelių, kuriuos Sov. Sąjungą 
apdovanojo atsižymėjimo ženklais už 
"stropų deportacijų įvykdymą.” Tarpe 
jų buvo pmineti Lietuvos Vidaus Rei
kalų ministerial Nikolaj Gorlinskij ir 
Juozas Bartašiūnas, Latvijos Alfons 
Novik ir August Elgits.

Kaip matome, J.A.V. tikrai turi bai
sių ir sprendžiamų ginklų, tačiau juos, 
gal būt, pavartos tik desperacijos aki
mirką ir tik tada, kai visas pasaulis 
užsidegs naujo karo liepsnose.

P. Barniškis.
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KRYŽIAI
A Fragment from the famous novel by Vincas Ramonas, 

translated from the Lithuanian by Milton Stark

Kreivėnas looks back at his own 
buildings. Through the black 
branches of the orchard the red roof 
of the dwelling house is visible. The 
glassed-in porch sparkles in the sun. 
The storhouse roof is tiled, the 
stables tin-plated; the barn alone is 
shingled, but it, too, is painted red. 
The firs at the edge of the orchard 
make a pleasant sight in the winter
time.

Krievenas drives into the Gruztas’ 
yard. The yard is tidily swept, the 
paths to the stables and the store
house are sprinkled with sand, in the 
garden there is not a nettle, not a 
thistle, not even any dried branches 
on tile ground. Everything has been 
picked up. And the young apple 
trees are wrapped with straw.

■'Whoa!” Kreivėnas pulls the horse 
by the reins, but the split second the 
horses stops he swipes him with the 
whip. Kreivėnas just then remembers 
that his own apple trees have been 
left unwrapped. "It’s a good thing 
there is no snow*. The rabbits won’t 
be at them yet. The first tiling in 
the morning—wrap the trees. Gruztas 
—well, you’ve got to hand it to himl"

Kreivėnas stops by the door, climbs 
out of the wagon, and heads straight 
for die kitchen. The Gruztas family 
is just finishing with breakfast.

Graužtas is not yet sixty. He is a 
tall man. His hair even though gray, 
is thick and curly. Theer are few 
wrinkles on his smoothly shaven face, 
light-blue eyes look out with goodness 
and composure.

His daughter’s eyes are the very 
same, .except that they are larger. 
They are bright and moist. They are 
always like that. It always seems as 
though she has just stopped crying; 
there is such sadness-and gentleness 
in the brightness of her blue byes. 
Her hair is curly like her father's, 
thick, yellow-, and plaited in one 
stout braid. Her full lips always blos
som with a rosy smile revealing the 
shining whiteness of her teeth, like 
rosary beads made from ivory—like 
the rosary lying now on the window
sill, next to the prayerbooks.

Seeing a guest enter, Gruztas puts 
down his spoon and crosses himself.

Each year the Lord Mayor, alder
men and councillors of the City of 
Adelaide, capital of South Australia, 
drink to the memory of a man who 
died 100 years ago. They drink to 
the memory of Colonel William 
Light, who chose the site of the city 
and began surveying it in 1837.

His choice was bitterly opposed in 
his day. He wrote at the time that his 
enemies had done him a service in x- 
ing upon him the whole of the re
sponsibility. He was content to leave 
to posterity praise or blame for his 
decision.

To-day the city fathers drink to 
him iii their annual ceremony, for 
they have inherited from him one of 
the best planned cities in the world. 
It is a city of broad streets, ample 
parks and garden squares, a city sur
rounded by 1,710 acres of wide park
lands and sports grounds, which 
divide it from the suburbs. It is a 
clean, proud city of 355,000 inhabi
tants who, if they choose, can live at 
the seaside or in the fragrant, gum 
scented air of the Adelaide Hills — 
and still be within 30 minutes by 
train or tram, of the heart of the city.

Colonel Light, when he chose tile 
site for this city, on the fertile plains 
between hills and sea, chose well.

Her lifeblood has been the abund
ance of food which South Australia 
produces—a surplus of wheat for ex
port worth £2,500,000 a year; meat 
exports worth £1,000,000; wool for 
overseas worth £3,500,000.

And here are the biggest wine
makers in the British Commonwealth.

“What’s die good of cooling your 
grits once you’re done eating?”

“I’m not cooling by grits. I’m cross
ing myself,” answers Gruztas, smiling 
indulgently. “Is it that our neigh
bour has never seen how Catholics 
make the sign of the cross?”

“Who could help seeing? I've seen 
all kinds of witchcraft in my day. 
Some people turn around three times 
and spit when they see a black cat 
crossing their path — against bad 
luck.”

“Only those who don’t make the 
sign of the cross believe in cats and 
old women’s witchcraft,” puts in the 
hired man roughly.

“John, comb down the horses. 
We’re going to church,” says Gruztas 
calmly, looking him squarely in the 
eye.

The hired man understands and 
leaves quietly.

Still smiling, Gruztas gives Krei
vėnas his hand. His daughter greets 
him, too, smiling pleasantly.

"Please come in," she invites, open
ing the door o fthc room next to die 
kitchen.

"Don’t bother, I’m not staying long. 
I’m driving to look up a family. I 
thought maybe you would like to 
come along, but now I hear you’re off 
to church. Betsy has already found 
her rosary, I see. Where did you get 
one like that?”

“It’s mama's,” answers the girl. 
“The uncle pastor gave it to mama. 
I don’t remember mama, but at least 
the rosary . . .”

“Our family remains the same,” 
interrupts her father. “Peter and 
Josephine are gone for the Christmas 
holidays. They’ll be back in two 
weeks, then John and Matilda will 
go"

“I see you celebrate the third day."
‘’And why not? There’s not much 

work outside of feeding the animals. 
Is it better to sit home and play 
cards? flow is your family, by the 
way?"

“Just like every year. I’m looking 
for a new one. A new broom sweeps 
clean, they say. But Betsy, I see, 
grows prettier and prettier by the 
day, bu the hour. She’s like a sweet-

ADELAIDE
Gracious, sunny, orderly Adelaide is a busy city, with 

expanding industries among its gardens.

By JACK EDMONDS

South Australia is the vineyard of the 
Empire, producing wines worth more 
than £1,000,000 each year.

Adelaide is a garden city. Almost 
every suburban home has its gay 
ower gardens and fruit trees, which 
each season are laden with oranges, 
peaches, nectarines, apricots. And 
almost every home has its vine trellis 
which each year produces more 
grapes than a family can eat.

Perhaps it is Adelaide’s closeness 
to Nature which has produced a 
tranquil city and a tranquil people. 
Through the broad streets the traffic 
flows continuously, but there is not 
the frantic hurry of many big cities. 
These people arc steady.

They are a well educated people, 
mostly educated by a State system that 
has been a model for others.

In their tramways and railways — 
both publicly owned — they have 
built up two of the best transport 
systems in Australia. They have also 
built up a reputation' for industry 
and reasonableness in industrial re
lationship between employers and 
employees, which has won them new 
industries.

", . . The scattered scraps of legitimate news that slips 
out from under the Iron Curtain — stories of rising opposition 
of people who yearn for freedom are inspiring us to press for
ward our programme for peace.

"The hearts of the American people have been touched 
to their depths by the example of brave people from the Baltic 
countries who have escaped from Communist domination to 
cross the Atlantic in tiny boats. We in Congress have been 
happy to make it possible for them to find sanctuary here.

"We have been equally stirred by the stories these 
people have brought and the reports that have been relayed 
by other clandestine channels of the growing resistance to 
Communist subjugation in the captive nations. We are 
thrilled by the heroism of the Freedom Fighters in Lithuania,
White Russia and the Ukraine."

Senator SCOTT W. LUCAS' speech to the Lithuanians in Chicago, 
February 16, 1950.

brier in bloom in the garden. You 
painted the garden fence for nothing, 
neighbour; the matchmakers’ horses 
will trample it under. Every day it 
will be new, every day you'll be fixing 
it. Better buy yourself another dog; 
this one will go hoarse barking."

"There’s plenty of time for match
makers. She’s too young yet.”

"Why too young? Pluck the flower 
while the dew is still fresh on it, be
cause later on it’ll begin to wither. 
No two ways about it! I, you might 
say, put a roof over your heads, and 
I'll look you up a son-in-law in the 
bargain.”

Betsy, turning red, picks up the 
prayerbooks and takes out a holy 
card from one of them, which site 
proceeds to study, turning it this way 
and that.

“Well, even though there’s no call 
for a son-in-law yet, it won't hurt to 
ask. Whom have you got in mind?”

“Hold on. First I have to have a 
talk with him. Just anyone won’t do. 
I know what a farmer wants. There’s 
one trouble, though: Betsy has fin
ished four classes, and he’s had less 
schooling — why smooth it over — but 
he knows a trade just the same. Isn’t 
that fortune enough? Besides, I know 
for sure, he’ll bring some money with 
him. The first thing you know 
there'll be a windmill on the roof and 
electricity. What’s most important, 
he’s well-read and progressive. One 
fault is he’s young. You know, when 
a man is young he’s like green beer: 
you didn’t know whether it’s going to 
burst the keg or stand — in which 
case w-e’ll drink and sing. And that’s 
why I ask you to wait. I’ll look into 
it myself. I'm not lying, when I do

They arc a quiet people who for 
many years have had the highest in
dividual savings of any people in the 
Commonwealth. That is one reason 
why they have kept living costs lower 
in Adelaide than in other capitals.

But they do not lack enterprise. 
They met the challenge of a vast, un
known hinterland, conquered it. 
Then when funds were need to 
develop new wealth, particularly 
mining, Adelaide money was always 
bold. The great mines of Kalgoorlie, 
of Broken Hill, with which city 
Adelaide has very close commercial 
links to-day, and of New Guinea, owe 
much to the financial acumen and 
courage of Adelaide.

Industrial development is open
ing up for Adelaide a new future. 
Peacetime industries are taking 
over the vast munitions plants, will 
stand side by side with the motor 
body building industry, which before 
the war, was the backbone of Ade
laide’s secondary industry.

Men and women are wanted to 
build motor cars, to man what 
promises to be the biggest radio and 
electrical manufacturing plant in 

something I know what I'm doing. 
But now farewell.”

“If he’s progressive then he's some 
kind of atheist," surmises Betsy when 
Kreivėnas has driven out the gate.

Gruztas does not answer his 
daughter; he simply smiles and picks 
up Our Newspaper to see how the 
war is getting on.

Driving down the road, Kreivėnas 
reluctantly glances at the shrine in 
in the corner of the orchard. Carved 
out wooden laths encircle the base of 
the shrine's roof; its sides are varie
gated with carvings of tulips and the 
sun. It looks like the pattern of an 
old-fashioned apron, taken by some
one and placed here. The cross is 
carved out of wood, with stars and 
sunbeams, and the unpainted oak 
effigy* looks down at the ground 
through the glass window. It looks 
down pensively and sorrowfully.

As many times as Kreivėnas has 
driven by and glanced at the effigy, 
so many times he has for some un
known reason remembered the words 
to that simple song that Gruztas sings 
so often when harrowing in the fields:

“Oh misery, misery, misery 
mine . . .’’••

* Smuikelis or rūpintojėlis. Literally, 
“The- Worrier,” a carving of Christ, 
which may be fixed to the cross or 
stand as a separate figure in the way
side shrines. — Trans.
••Vargas, which is here translated 
"misery,” has no satisfactory English 
equivalent. It is an all-inclusive term 
meaning hunger, hardship, poverty, 
pain, and sorrow. It has been senti
mentalized in both song and speech. 
— Trans.

Australia, for cotton spinning mills, 
for woollen mills, for implement 
making, for sheet metal work, for 
food processing, for hospitals, for 
many of the other jobs which an in
dustrial city has to offer.

This new industrial development is 
giving the city and the State of South 
Australia a much desired balance be
tween primary and secondary in
dustry.

Adelaide is a healthy city which 
for nine years in succession, has re
corded the lowest infant mortality 
rate of the big cities of Australia — 
and in 1938 established a world low 
record for infant mortality.

And a healthy omen for the future 
is that ttvo South Australian towns 
are ■ at present competing for the 
honour of having the highest birth
rate. At present the record is held by 
Whyalla, with a birthrate of 40 per 
1,000 of population. Barmera is now 
claiming to have bettered that record.

Whyalla is a town of 7,500 people, 
which has grown up during the war 
quarrying one of the world’s richest 
iron ore deposits at Iron Knob, treat
ing ore, making steel and building 
ships.

Its housing scheme and community 
features could well be a model for 
the world.

Each year the city fathers of Ade
laide toast Colonel William Light, 
the Englishman who little more than 
100 years ago gave this city and the 
State such a wonderful start in life.

From "South-West Pacific.”
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PASITRAUKĖ “MŪSŲ PASTOGĖS“ 
REDAKTORIUS

Pirmasis “M.P.” redaktorius rašyto
jas Juozas Žukauskas pasitraukė iš 
savo pareigi}. Ne naujojo redaktoriaus 
pareiga žinoti ir aiškinti tas priežastis, 
kurios sudarė dabartinę padėtį, nes 
jis perėmė šį atsakingą darbą A.L.D.- 
jos Centro Valdybos kviečiamas.

"M.P.” skaitytojai juk gerai atsime
na tą akimirką, kai Australijoj pasi
rodė pirmasis spaustuvėje leidžiamas 
lietuviškas savaitraštis, ir tą džiaug
smą, kuriuo suvirpo lietuvių širdys. 
Tai buvo neabejotinai nuopelnas pir
mojo redaktoriaus, dipl. jur. ir rašy
tojo Juozo Žukausko. Jis savo pio
nieriška dvasia žymia dalimi prisidėjo 
prie “M.P.” įkūrimo, jos aktualinimo 
ir tobulinimo. Beveik pusantrų metų 
jis išvargo nedėkingose ir bėdinose 
sąlygose ją redaguodamas. Šių jo nuo
pelnų nepaneigs nei lietuvių visuome
nė, nei mūsų Tėvynės išlaisvintoji 
ateitis.

Naujasis redaktorius nuoširdžiai 
jam linki siekti užsibrėžtųjų gyveni
mo tikslų ir tiki, kad jo įgudusi 
plunksna ir toliau gyvins “M.P.” pu
slapius.
Sydnėjus

— šiomis dienomis gautame laiške, 
adresuotame A.L.D-jos Pirmininkui 
A. Baužei, Tautos Fondo Valdytojas 
prof. J. Kaminskas dėkoja Australijos 
lietuviams, aukojusiems Tautos Fon
dui.

Šia proga verta priminti, kad pagal 
Australijoj esančių lietuvių skaičių 
permažai aukų plaukia Tautos Fondo 
reikalams. Įsižiebus karui, kuris gali 
išsiplėsti į pasaulinį gaisrą, tautos rei
kalai gausėja ir aktualėja. Tos aukos, 
kurias dosnios tautiečių rankos sume

ta į Tautos Fondo kasą, yra sunaudo
jamos Tėvynės gelbėjimo reikalams.
Melboumas

— Kun. Vaserio iniciatyva Melbour
ne per lietuvių pamaldas renkamos 
aukos savišalpos reikalams. Nors tai 
tėra tik pradžia darbo, bet jau buvo 
proga sušelpti tautietį nelaimės — mir
ties atveju.

Tai gražus ir skatinantis pavyzdys 
pagelbėti savo artimui nelaimėje.

P.P.
— Naujai išrinktoji LKF Australi

jos Apygardos valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: pirm. prof. Rauli- 
naitis, vice-pirmininkas dr. Kaunas, 
sekretorius V. Simankevičius, ižd. J. 
Kalpokas ir valdybos narys informaci
jos, knygyno ir spaudos reikalams B. 
Bartkevičiūtė.
Canberra

— Imigracijos Ministeris Holtas šį 
mėnesį paskelbė, kad naujųjų austra
lų bevaikės šeimos galės būti paskirtos 
darbams į tą pačią vietą, jeigu vyras 
ras privatų butą ar kambarį sau ir 
žmonai. Net ir tuo atvėju, jeigu aus
tralų darbo įstaiga nerastų žmonai 
atitinkamo darbo, ji galės būti atlei
sta nuo darbo sutarties ir gyventi pas 
savo vyrą.

— Imigracijos Departamentas sutiko 
išleisti žmonas ir vaikus naujųjų aus
tralų daktarų, kurie išvyko dirbti sa
vo specialybės darbą Naujojoj Gvinė
joj.

Transporto išlaidas turės apmokėti 
patys daktarai.
Adelaide

Adelaidės lietuviai talkos būdu atsi- 
remontavo prie savo bažnyčios esančią 
salę. Šią salę norima praprlėsti prie
statu, kur būtų įrengta lietuvių sek
madieninė mokykla.

f----------------------—---- ————--------

PLEASE YOURSELF...
Dry Battery or Vibrator Operation

PASIRINK, KAIP NORI:
SAUSĄ BATERIJĄ AR VIBRATORIAUS 

VEIKIMĄ
Štai, 5 lempų, 2 bangų radijo aparatas, tinkąs 
patogiam naudojimui su sausos baterijos veiki
mu arba tikrai ekonomiškai naudojant 6 voltų 
akumuliatorių.
• Puikūs tono skambėjimas. Net silpnai vei- 

Taančios radijo stotys dienos metu puikiai 
klausomos.

• Daili ir puošni išvaizda su garantuota nuo
žulnia stočių nustatvmo skale.

PHILIPS Ufafo
—FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

PHILIPS

PHILIPS'© RADIJAS 
YRA GARSUS, KAIP IR PHILIPS'O LEMPOS

Tarpininkauju norintiems pirkti naujus, gerai įrengtus, mūri
nius namus, kurie parduodami iki 80 metų išsimokėjimui. Be to, 
padedu tokiems pirkėjams išgauti paskolas įvair. terminais ir suda
ryti pirkimo bei pardavimo dokumentus pas advokatus. Kreiptis 
kasdien nuo 17 vai. pas

LEOPOLDĄ JASELSKI
gyv. savo namuose, šiuo adresu: Lot 82, McMillan St., N. Bankstown

Lietuviai kitur
— "Eltos Biuletenis” rašo, kad šven

tųjų Metų proga Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir Vykdomo
sios Tarybos delegacija, sudaryta iš 
pirmininko mons. M. Krupavičiaus, 
Vykdomosios Tarybos Valdytojo prof. 
J. Brazaičio ir VLIKO politinės komi
sijos pirmininko V. Sidzikausko, lan
kėsi Romoje birželio 1-16 dienomis.

Birželio 15 d. delegacija buvo 
priimta specialioje audiencijoje Šv. 
Tėvo. Jam buvo įteiktas delegacijos 
raštas, kuriame pareikštas lietuvių 
tautos dėkingumas Šventajam Sostui, 
išdėstyta dabartinė padėtis Lietuvoje 
bei Lietuvių padėtis emigracijoje su 
kai kuriais prašymais Šventajam So
stui. Po jaudinančiai šiltų ir nuošird
žių Pijaus XII žodžių apie Lietuvą ir 
kitus kenčiančius kaimynus, delegaci
jos specialiai paprašytas, šventasis 
Tėvas suteikė Apaštališkąjį palaimini
mą kenčiančiai tėvynei, deportuotie
siems ir koncentracijos stovyklose bei 
kalėjimuose uždarytiesiems, po visą 
pasaulį išblaškytiesiems tremtiniams, 
kovojamiesiems dėl tėvynės laisvės ir 
jų artimiesiems bei bendradarbiams.

Dar prieš audienciją pas Šv. Tėvą 
delegacija buvo priimta jo artimiau
sių bendradarbių — kongregacijos ypa
tingiesiems reikalams sekretoriaus 
Tardini ir Šv. Tėvo pavaduotojo Val
stybės Sekretariate Montini. Buvo 
taip pat aplankytas didelis lietuvių 
tautos bičiulis kardinolas Pizzardo ir 
lietuvių reikalų skyriaus Vatikane ve
dėjas mons. Poggi. Visi jie parodė 
didelio supratimo ir susirūpinimo lie
tuvių reikalams, o taip pat tikro 
palankumo delegacijai. Delegacija 
aplankė ir kitą didelį lietuvių bičiulį 
ir labai gerai suprantantį Lietuvos 
reikalus arkivyskupą Samore, Švento
jo Sosto nuncijų Kolumbijoje. Jis ža
dėjo imti savo globon ten esančius 
lietuvius.

Vietinių lietuvių rūpestingo paslau
gumo dėka atskiriems delegacijos na
riams pasisekė sumegzti santykius su 
italų vadovaujančiosios partijos atsa
kingais žmonėmis, senatoriais, kurie 
labai šiltai priėmė lietuvių pageidavi
mus ir žadėjo duoti jiems eigą savo 
pasitarimuose. Tie pageidavimai bu
vo išdėstyti delegacijos rašte Italijos 
ministeriui pirmininkui de Gasperi.

Delegacija lankėsi Lietuvos pasiun
tinybėje prie šventojo Sosto, kurie 
talkino delegacijos žygiams. Kelis kar
tus kalbėjosi su min. Lozoraičiu dėl 
bendradarbiavimo. Suėjo į artimes
nius ryšius su vietinės kolonijos žmo
nėmis, dalyvavo birželio 14 dienos 
minėjime. Davė eigą kolonijos lietu
vių pastangoms sudaryti Italijoj Lie
tuvių Bendruomenės organus. Su at
sakingais žmonėmis susitarė dėl būdų 
lietuviškajai transliacijai tobulinti.

Delegacija pareiškė pasigerėjimo 
vietinės lietuvių kolonijos žmonė
mis, žavėjosi italų tautos energija 
užlyginti karo padarytas žaizdas, 
kultūriniu veržlumu ir demokratinė
mis laisvėmis, pažymėjo savo dėkingu
mą italų spaudai, kurioje visada ran
da atgarsio Lietuvio reikalai ir kuri 
apie Lietuvą prabilo ir delegacijos 
atvykimo proga.

— Po didelių pastangų mūsų vado
vaujantiems veiksniams pasisekė gau
ti Šveicarijos radio pritarimas lietu
viškai programai.

Sekmadienį, liepos 2 d. nuo 11 vai. 
20 min. iki 12 vai. buvo pirmoji po 
karo lietuviška programa, transliuo
jama BEROMUENSTERIO stoties 
banga 567,1 ir SCHWARZENBUR- 
GO stoties bangomis 48,66 ir 31,46.

Programa pavadinta “Verstummtc 
Welt, Sange and Sagen dės litauisdien 
Volkes.” Buvo girdimos lietuviškos 
"Čiurlionio” ansamblio dainos ir dide
lio Lietuvos bičiulio, pagarsėjusio ma
žųjų tautų laisvės kovotojo, p. E. 
Schaperio pasisakymas.

Gediminas Pranas ieško savo pažį
stamų, draugų ir draugių. Rašyti šiuo 
adresu: Lawanna 3c, via Coramba, 
N.S.W.

— Vokietijoj likusiųlietuvių padėtis 
nepavydėtina. IRO stovyklų retini- 
mas vykdomas toliau, ir dažna gyven
tojais sumažėjusi stovykla iškeliama 
kiton. Toks nuolatinis žmonių krau
stymas labai išerzina jau ir taip nusi
vylusius tautiečius, negalinčius dėl 
sveikatos ar kitų priežačsių emigruoti. 
Stovyklų sąlygos iš viso sunkėja. Daug 
kur jau nutrauktas maitinimas ir te
mokama nedidelė pašalpa — 30 D.M., 
iš kurių žmogus turi išgyventi visą 
mėnesį. Kitur stovyklas jau perėmė 
vokiečių administracija. Ji elgiasi ne
maloniai ir kartais brutaliai.

— Džiova sergantieji D.P. Vokieti
joj pateko į sunkumus. Maisto nor
mos menkos. Be to, ir sanatorijų pa
talpos nėra tinkamos ligoniams, šito
kio blogio pavyzdį ryškiai pavaizduo
ja Heilbrone, netoli Štutgarto, esanti 
D.P. sanatorijos paskutinieji įvykiai.

Sanatorijos išorė, o taip pat ir jos 
vidaus tvarka visai nepanaši gydymo 
įstaigai. Iš lauko ji spygliuotų vielų 
tvora aptverta ir ginkluotų vokiečių 
policininkų saugoma. Maistas sanato
rijoj prastas, o apsiėjimas su ligoniais 
— nepakenčiamas. Ypač biauri tos 
sanatorijos gydytoja vokietė Stcineger- 
Linde, kuri viešai reiškia savo simpa
tijas komunistams, įtūžusi šaukdama 
ligonims: "Kas pats nepadvės, tam 
atėję raudonarmiečiai gerklę per
plaus.”

Prieš tokią tvarką ir nežmoniškumą 
ligonys, kurių tarpe yra apie 30 lietu
vių, suruošė demonstraciją ir net du 
kartu vokietę gydytoją Stcineger- 
Lindę išvežė šiukšliniu vežimėliu už 
vartų ir išvertė- Tačiau tatai nieko 
nepadėjo: įsikišo IRO pareigūnai ir 
pašalino tuos ligonius, kuriuos paste
bėjo šioj demonstracijoj dalyvaujant. 
Tada ligonys paskelbė bado streiką, 
bet po kelių dienų jį nutraukė, nes 
buvo pažadėta padėti reikalą sutvar
kyti teigiama prasme. Tačiau ir čia 
pasirodė esanti tik apgaulė: po kelių 
dienų atvyko didesnis ginkluotos poli
cijos būrys ir prievarta išvežė 12 ligo
nių, iš jų 6 ligonių komiteto narius. 
Ju tarpe buvo išvežtas ir lietuvių 
grupės seniūnas M. Jauniškis.

"Ligonių iš senatorijos “deportavi
mas" buvo dramatiškas, lydimas šauk
smų, priešinimosi, verksmų, ligonių 
alpimų. Vienas ligonis, ukrainietis, šio 
įvykio buvo taip paveiktas; kad iš su
sijaudinimo nusižudė,” — rašo “Brita
nijos Lietuvis."

A.L.D-jos Centro Valdyba primena 
Australijos lietuviams apie sunkią 
būklę lietuvių ligonių, gulinčių Vo
kietijos sanatorijose. Kas norėtų juos 
paremti, gali betarpiai siųsti maisto 
siuntinėlius, įdedant riebalų, kakao ir 
kavos. Pastarosios į Vokietiją tegali
ma siųsti iš karto tik iki 5 svarų.

Šiuo adresu — IRO Hospital, Jager- 
haus Strasse 26, Heilbrone, U.S. Zone, 
Germany — galima sušelpti sekantys 
ligonys: Brilingas Vladas, Barcicnė 
Leonora, Dziminskas Antanas, Dalbo- 
raitė Leone, Deveikis Jonas, Gailius 
Aleksas, Glytas Otto, Gaidys Kazys, 
Jasutienė Eugenija, Jakužaitis Her
manas, Jankauskas Pranas, Kaženie- 
kas Juozas, Micuta Jonas, Nedzinskas 
Feliksas, Norkevičius Feliksas, Radze
vičienė Birutė, Stravinskienė Marijo
na, Šiukšta Ignas, širvidas Viktoras, 
Sprindžiukas Anicetas, Skeivelienč 
Leokadija, Tenorius Algis, Vaitekai- 
tis Leonardas, Vaivada Juzas, Valys 
Petras, Žebrauskas Jonas ir Žiaugra 
Vytautas.

Be to, Gundelsheim Neckar Sanato
rium, U.S. Zone, Germany guli lietu
vis džiovininkas Jonas Medušauskas, 
kurio taip pat nereikėtų pamiršti. 
•:.>iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiniiniiiiiiiininniannniiiiiiiiiiiiuii o

| Tautines juostas ir 1 
į audinius meniškai audži

L. Klygiene
g 145 Oax Ave., Dee Why, 
=
g Pas ją visada galima 
g asmeniškai ar laišku.
I
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