
MINISTERIS MR. CALWELL SVEIKINA “MUSU PASTOGE”
Š.m, sausio men. 27d. Imigracijos 

Ministeris Mr. A. A. Calwell atsiuntė 
per A.L.D-jos Pirmininką A. Bauze 
“Musu Pastogei” nuoširdų rasta — 
sveikinimą, kuri pateikiame čia kaip 
originala anglu kalboje, o taip pat 
ir lietuviška jo vertima.—

Tai ypatingai atitinkama, kad 
“Musu Pastoge” pradedama leisti 
tokiu svarbiu metu pradžioje.

1949 metai yra svarbus visiems 
australams — čia gimusiems, natura- 
lizavusiems ir “naujiesiems austra
lams,” — nes jie bus didžiausieji 
emigracijos metai Australijos istori
joje.

Šiais metais Australija priims 
110,000 nauju piliečiu iš Britanijos 
ir Europos. Daugelis tu europiečiu 
bus lietuviai, tokie kaip jus. Jie 
atvyks iš Vokietijos ir Australijos 
išvietintuju asmenų stovyklų.

Žymi dalis atvykusiųjų Australi
jon išvietintu asmenų yra lietuviai. 
Mes mėgstame juos ir esame tikri, 
kad jie mėgsta mus. Jie atvyko pas 
mus su daina ir šypsena. Jie dirbo 
Jioriai ir gerai, ir užsitarnavo visu 
australu pagarba. Mes žinome, kad 
tie, kurie po ju atvyks, bus tokio pat. 
puikaus tipo.

Jus, lietuviai, kurie suradote sau 
vieta australu bendruomeneje. gali
te daug padėti tiems naujai atvyku
sioms kurtis ir būti laimingais Aus
tralijoje. Jus pasirinkote Australi
ja savo naujaja tėvynė. Dalinkitės 
ja. su naujai atvykusiu ir padekite 
jam jaustis taip pat, kaip namie.

Be abejo, eikite kartu su savo prie- 
teliais lietuviais ir dainuokite, šokite 
ir kalbėkite apie senus laikus. Pla
nuokite su jais laiminga savo ateiti 
Australijoje. Tačiau nepamirškite, 
kad jus dabar esate visu pirma aus
tralai ir,- kad jusu, kaip australu, 
pareiga, yra padėti kiekvienam at
vykstančiam i ši krašta emigrantui, 
lietuviui, ar ne lietuviui.

Aš norėčiau šia proga palinkėti 
visiems lietuviams Australijoje labai 
laimingu ir turtingu Naujųjų Metu 
ir aš linkiu visokeriopo pasisekimo 
jusu pačiu laikraščiui “Musu Pas
togei.”MUSU PADĖKA

“Musu Pastoges” Redakcija kar
tu ir visa lietuviu bendruomene 
Australijoje su didele rimtimi ir 
nuoširdžiu džiaugsmu sutinka ši 
specialu Ministerio Mr. Calwell sve
ikinimą. Maloniai nuteikiąs jo 
dėmesys musu atžvilgiu ir nuošird
žiai jo nurodytas bendradarbiavimo 
kelias, o taip pat puikus jo įvertini
mas kukliu musu pastangų teikia 
mums labai daug geru vilčių šiame 
laisves krašte, kuri mes pasirinkome 
sau kaip pastoge, neteke galimybes 
besugrišti i savo žeme. Kaip didžiai 
garbingos preities Lietuvos sūnūs ir 
dukros, mes ypačiai mokame - bran
ginti laisves minti, juo labiau tokiu 
metu, kada pavergtame musu kra-' 
šte* tasai brangiausias žmonijos tur
tas yra nežmoniškai sužalotas. Aus
tralija šiandie šviečia visam pasau
liui reto ryškumo laisves žiburiu, 
kuris gaivinančia savo palaima nuš

Imigracijos Ministeris Mr. A. A. Calwell
viečia apsiūkusius musu veidus. O 
tai yra didi mums likimo dovana, kad 
patekome i krašta, kar laisves mintis 
viešpatauja kilniąją savo prasme.

Ministerio Mr. Calwell sveikinimo 
žodžiuose —• “. . . eikite kartu su 
savo prieteliais lietuviais ir dainuo
kite. šokite ir kalbėkite apie senus 
laikus ...” kaip tik ir slypi ta gi
lioji laisves prasme.

Gi tikrosios laisves sąvoką yra 
siejama, ir su garbingais įsipareigo
jimais. įsipareigojimais, kurie ugdo 
ir kelia laisves didingumą. Vykda
mi i ši krašta, mes gerai supratome 
tu įsipareigojimu rimtumą ir atša
ki nguma. Pagal savo išgales mes 
likome tiems įsipareigojimams ištiki
mi, tad šiandie su džiaugsmingu 
pasididžiavimu priimame Ministerio 
Mr. Calwell pareiškimą, kad mes 
lietuviai, savo ger'ai atliktu darbu 
užsitarnavome visu australu pagar
ba. Šia proga kiekvienas turėtume 
dar stipriau pasiryžti, kad tolimes
niais savo darbais išlaikytume ta 
pelnyta pagarba, kuo toliausiai nuo 
bet kokio šešėlio. Taip patikrine 
savo geros valios pastangas mes viso
keriopai mokėsime suprasti ir įgy
vendinti Ministerio Mr. Calwell 
mums nurodyta bendradarbiavimo 
kelia. .

Su didžiu dėkingumu mes išgyve
name ši atsakingojo Australijos 
vyriausybes vyro pareikšta pagar- 
buma lietuviu bendruomenei.

OUR THANKS
“Musu Pastoge” editorial staff 

with the whole Lithuanian com
munity in Australia, with all serious
ness and heartfelt joy accept this 
special message from Minister Mr. 
Calwell.

His sympathetic attitude towards 
us-, and' genuine interest and co
operation, also his appreciation of 
our modest effort endows us with 
great hopes in this free country, 
which we have chosen as our ha
ven, when we had no opportunity 
of returning to our own country. As 
sons and daughters of a great hon
ourable Lithuanian country, we have 
particularly learnt to value freedom, 
especially when in our suppressed 
-ountry man’s dearest wealth—free
dom. is inhumanly persecuted. Aus
tralia to-day shines in all the world 
as a seldom now seen freedom torch, 
which with its blessing shines our 
dulled faces. It is a large gift of 
fate, that we came to this country 
where freedom of thought is gov
erning with all its honourable mean
ing.

In the Minister Mr. Calwell \s 
greeting, his words “get together 
with your fellow Lithuanians, sing, 
dance and talk of old times,” con
tain a deep meaning of freedom.

Real freedom’s thought is joined 
with honourable duties. Duties 
which develop and cultivate free-

On the 27th January ult. the Im
migration Minister Mr. Calwell sent 
a sincere message to Australian 
Lithuanian Society’s president, 
Antanas Bauze, “Musu Pastoge” 
which we are publishing as an ori
ginal in English, also a Lithuanian 
translation.—

It is singularlv appropriate that 
the first issue ofMUSU PASTOGE 
should be published at the beginning 
of such an important year.

The year 1949 is important to all 
Australians—native-born, naturalised 
and “New Australians”—because it 
is to be the greatest immigration 
year in Australian history.

During this year, Australia will 
welcome 110,000 new citizens from 
Britain and Europe. Many of the 
Europeans will be Lithuanians like 
yourselves. They will come from 
the displaced persons’ camps of 
Germany and Austria.

A high proportion of the displaced 
persons who have already come to 
Australia are Lithuanians. We like 
them, and we are sure they like
ns. They came to us with a song 
and a smile. They have worked wil
lingly and well, and have earned the 
respect of all Australians. We know 
that those who will follow them will 
be of the same fine type.

You Lithuanians, who have found 
your place in the Australian com
munity, can do a lot to heli) these 
newcomers to settle ■ down and be 
happy in Australia. You have 
chosen Australia for your new home
land. Share it with the newcomer 
and help him feel at home, too.

By all means get together with 
your fellow Lithuanians, and sing, 
dance and talk of old times. With 
them, plan your happy future in 
Australia. But do not forget that 
you are now primarily Australians, 
and it is your duty as Australians 
to help every migrant who comes to 
this country, whether he be Lithuan
ian or not.

I would like to take this oppor
tunity of wishing all Lithuanians in 
Australia a very happy and pros
perous new year, and I wish every 
success to your own newspaper, 
MUSU PASTOGE.

dom’s greatness. On our way to this 
country, we well understood the 
seriousness and responsibility of 
these duties, we endeavoured to do 
our utmost in carrying out these 
duties faithfully, so to-day with joy 
we accept Minister Calwell’s mess
age that we Lithuanians have work
ed well, and thus gained the re
spect of all Australians. On this oc
casion, we should be more deter
mined that in our further obliga
tions we should hold and keep, that 
earned respect as fJr away as pos
sible from any shadow. In this way, 
by all our good efforts, we will be 
able to understand and fulfil the 
road of co-operation shown to us 
by Minister Mr. Calwell.

With great thanks we live 
through the respect, expressed by 
this responsible Government per
sonality to our Lithuanian com
munity.
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STALINAS SIŪLO TRUMANUI TAIKA
STALINAS REIŠKIA NORA PASIMATYTI SU PREZIDENTU TRU- 
MANU IR SIŪLO PASIRAŠYTI TAIKOS SUTARTI. JO ATSAKI- 

MAI I KETURIS KLAUSIMUS.

CHURCHILL PUOLA VYRIAUSYBE
CHŪRCHILLO IR BEVINO POLITINE DVIKOVA BRITU PARLA

MENTE DEL PALESTINOS KLAUSIMO

LONDONAS. Tarptautines Ame
rikos Žinių Tarnybos vyr. direktorius 
Kingsbury Smith pateikė Stalinui 
keturis klausimus, i kuriuos pastara- 
sai papunkčiui atsake.—

Pirmos klausimas: “Ar Sovietu 
Rusija butu pasiruošusi kartu su 
J.A.V. svarstyti paskelbimą deklara
cijos, kurioje butu tvirtinama, kad 
ne viena tu vyriausybių nemano 
imtis karo veiksmu prieš viena 
kita'! ’ ’

Stalino atsakymas: “Sovietu Rusi
ja butu pasiruošusi svarstyti tokios 
deklaracijos paskelbimo klausima.”

Antras klausimas: “Ar Sovietu 
vyriausybe butu pasiruošusi kartu su 
J.A.V. vyriausybe svarstyti priemo
nes, padedančias realizuoti ši taikos 
pairta, kaip laipsniška nusiginklavi
mą?”

Stalino atsakymas.- “Žinoma, So
vietu vyriausybe bendradarbiautu 
su J.A.V. del sudarymo priemonių, 
kurios padėtu realizuoti roki pakta, 
kuris vestu prie laipsniško nusigin
klavimo.”

Trečias klausimas: “Jei J.A.V., 
Anglijos ir Prancūzijos vyriausybes 
sutiktu atidėti sudarymą atskiros

Vakaru Vokietijos valstybes ligi bus 
sušaukta Užsieniu Reikalu Ministe- 
riu Konferencija spręsti Vokietijos 
klausima ištisai, ar Sovietu vyriau- 

jsybe butu pasiruošusi panaikinti 
'transporto suvaržymus, i vestus So
vietu valdžios ištaigu del Berlyno 
susisiekimo su vakarinėmis Vokieti
jos zonomis?”

Stalino atsakymas: “Patikrinant, 
kad J.A.V., Anglija ir Prancūzija 
laikysis sąlygų šiame trečiame klau
sime, Sovietai nenumato jokiu klin
čių panaikinti transporto suvaržy
mus, žinoma, su sąlygą, kad trans
porto ir prekybos suvaržymai, įvesti 
trijų vyriausybių, butu kartu panai
kinti.”

Ketvirtas klausimas: “Ar jus bū
tumėt pasiruošęs susitikti prezidentą 
Trumana abipusiškai priimtinoje 
vietoje apsvarstymui galimybes su
daryti toki taikos pakta?”

Stalino atsakymas: “Aš esu jau 
anksčiau pareiškęs, kad tokiam susi
tikimui nesu priešingas.”

Del siu Stalino pareiškimu, J.A.V. 
vyriausybe oficialiai nėra dar pasi
sakiusi. Manoma, kad šis Stalino 
pranešimas J.A.V. valdžios sferose 
su t i 11 k a m as abe j i n gai.

Londonas. Sausio 26 d. Britu par
lamente įvyko labai karštos disku
sijos užsienio politikos klausimais. 
Užsieniu reikalu ministeris Bevinas 
savo politiniame pranešime gynė 
Britu vyriausybes užsienio politika. 
Bevinas pareiškė, kad Britu vyriau
sybe jaučia didžiausios reikšmes 
įsipareigojimus ir atsakinguma išlai
kyti saugumą ir pastovumo Viduri
niuose Rytuose. Britu vyriausybe 
nuolat palaikiusi visas Saugumo 
Tarybos rezoliucijas Palestinos rei
kalu. Britai ir amerikiečiai turi tuos 
pačius interesus del Palestinos. Pa
vojaus metu, kada Palestinos klau
simas pradėjęs grėsti pasaulio tai
kai, Britu vyriausybe angažavusi 
visas savo pastangas katastrofai 
išvengti, o tai ji dariusi glaudžiai 
bendradarbiaudama su J.A.V. vy
riausybe.

Opozicijos vadas Churchill smar
kiai kritikavo Britu vyriausybes po

litika Palestinos klausiniu ir apkal
tino vyriausybe, kad šia savo po- 
lika ji pažeidusi Britu—U.S.A, san
tykius. Jis apkaltino Bevina nusis
tatymu prieš žydus ir imančiu vien 
savo asmeniu atsakinguma del Britu 
užsienio politikos.

Min-pirmininkas Atftlee primine 
(llurchill, kad jis būdamas valdžioj 
taip pat galejes spręsti Palestinos 
klausima, tačiau visi jo buvusios 
valdžios žmones žino apie tai, kad 
Churchill to klausimo sprendimo 
visumet venges. Atremes kitus 
Churchill išvedžiojimus, min-pirmi- 
ninkas Attlee dar pareiškė, kad už 
Bevino vedama užsienio politika at
sakanti visa Britu vyriausybe.

Iškeltas nepasitikėjimo klausimas 
del Britu valdžios vedamos politi
kos Palestinos reikalu parlamento 
nariu buvo atmestas 283:193 balsu 
santykiu.

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
KONCETRACIJA

VAKARAMS TEPALIKTA PENKI 
METAI

PABĖGUSIO SOVIETU PULKINKO PAREIŠKIMAS
Nesenai pabėgės iš Sovietu Rusijos 

pulkininkas-leitenautas Tokajev įne
ša šviesos pluošta apie Sovietu 
ketinimus. Dar prieš keletą mene
siu jis buvo slapčiausiu Sovietu pla
nu dalininkas, apleidęs savo krašta 
iš apsivylimo.

Pulk, leitenantas Grigori Tokajev 
yra 39 metu amžiaus. Jis gyvena 
D. Britanijoje slaptai su žmona ir 
dukterim, kurios taip pat kartu 
pabėgo iš Sovietu Rusijos. Jis yra 
saugojamas del galimo pasikėsinimo 
jo gyvybei iš Sovietu agentu puses, 
kurie žino, kiek jis žino.

Pulk. Įeit. Tokajev pasakoja:
“Nepervertinkite jums gresiančio 

pavojaus. Jums vakaruose tėra pa
likta daugiausia penki metai, ir gali 
būti vos treji metai taikos, saugumo 
ir pajėgumo.”

“Politbiurui užims daug laiko 
pabaigti išaiškinimą praktiškos ato
mines bombos, del kurios išradimo jie 
dirba tokiu pašėlusiu atsidėjimu nuo 
1945 metu.”

“Stalinas ir Poli tbi tiras smarkiai 
dirba, kad galėtu išvystyti dide’iu 
mastu puikiai veikiančias ilgu dis
tancijų raketas ir oro pajėgas.”

“Tai yra visai galima, kad jie žino 
tiek pat, ir gal but daugiau apie 
biologinius karo veiksmus, nei jus 
žinote apie tai; be to, jie yra aprū
pinti, kad galėtu persverti biologinio 
karo veiksmus. Ko jiems trūksta — 
tai yra atomine bomba.”

“Kai tai bus paruošta, ilgu dis
tancijų oro pajėgos bus taip pat 
paruoštos, gi super-ilgu distancijų 
raketos .bus pasiekusios aukščiausia 
raidos laipsni.”

Galėdamas kalbėti apie giliausias 
Rusijos paslaptis, pulk. Įeit. Tokajev 
toliau pasakoja:

“Mano paskutiniai metai Sovietu 
tarnyboje — ligi mano rezignavimo 
pereitais metais — buvo praleisti 
Vokietijoje, kaip štabo karininko 
prie Sovietu karines administracijos. 
Pradžioje aš tarnavau prie maršalo 
Žukovo, Sovietu Rusijos gabiausio 
kareivio. Po to, kai jis buvo per- 
keldintas vasario menesi 1946 m., aš 
tęsiau tarnyba prie jo įpėdinio mar
šalo Sokolovsky, dabartinio Sovietu 
gubernatoriaus. Mano titulas buvo 
— vyresnis padėjėjas Oro Pajėgu 
Skyriuje, Generaliniame Štabe; bet 
jis buvo tik šiaip sau.”

“Mano pagrindines funkcijos, at
liekamos slaptai, buvo sužvejoti 
kiekviena dalelyte informacijos, lie
čiančios vokiečiu progresą atominėj 
srity j, raketose ir, apskritai, aero
nautikos išradimuose; surinkti vo
kiečiu mokslininkus “eksportui” i 
SSSR; jei reikalinga, net prieš ju 
norą. Stoję roleje aš vykdydavau 
slaptos kilmes specialius uždavinius 
Politbiurui Maskvoje. Sovietu gene
raliniam štabui ir vyriausiam pajėgu 
vadui Sovietu karines administraci- 

jjos. Aš taip pat dirbau kartu su 
generolu Serov, ministeriu-deputatu 
M.V.D., kuris yra Žymus reorganiza- 

Itorius NKVD (slaptos policijos), ir 
majoru-generolu Vasili j Stalin, dik
tatoriaus su num.”

“Aš apsupdavau tuzinus vokiečiu 
techniku, pradedant nuo garsaus 

'profesoriaus Kurt Tank, vyriausio 
i konstruktoriaus Focke-Wulf Breme- 
1 ne, ligi paprastu braižytoju. Dau
gelis ju vėliau dirbo įvairiose saly- 

jgose savo darba Sovietu Rusijoj, gi 
(tam tikras skaičius tu mokslininku 
j ir techniku tese darba Vokietijoje po 
mano priežiūra.”

ADA.

Austru “Tiroles Nachriehten” ra
šo apie Sovietu kariuomenes pasiren
gimus eventualiam puolimui. Pir
miausia pažymi, kad Sovietai 
laiko Vokietijoj mažiausiai apie 
250.000 rinktines kariuomenes' 
,stt moderniausiu apginklavimu. 
Okupaciniams tikslams tokio kiekio 
nereikia. Kariuomenes išdėsty
mas eas nukreiptas, iš vienos 
puses, i Eibes žemupi, su Hamburgu, 
kaip vartais i šiaurės jura, ir iš 
antros puses, i Schleswig-Holstein 
su Kielio kanalu bei Jutlandija ir 
Skagerraku. Budinga esą, kad ru
sai Vokietijoj laiko apie 60.000 juri
ninku. Jie atlieka kaip tik manev
rus eventualiam prasiveržimui pro 
sąsiaurius. Didžiausias čia vaidmuo 
tenka sovietu povandeniniam laivam, 
kuriu jie jau turi per 200, o ju da
bartine produkcija pakelta 40%.

“Ju statybos ir operacijų centrai 
daugumoj yra Baltijos erdvėj, bū
tent Kaliningrade ir Rygoj.” Šis 
įtartinas sovietu aktingumas nesiri- 
bojas Vakarais—jis vyksta ir rytu 
Baltijos rajone. Skandinavija paten

ka i strategini katila. Remiantis 
patikrintais pabėgusiu baltu ir vo
kiečiu pranešimais, sovietai tiesiog 
forsuotai stato karinius didžius 
įrengimus, kurie gilumon išdėstyti 
Baltijos kraštuose. Ypač rengiami 
aerodromai (didžiumoj požeminiai) 
ir munieijos sandeliai. Šalia to pla
čiu mastu statomi strateginiai gele
žinkeliai ir autstrados. Tiem dar
bam prievarta rekrutuojami divili- 
niai gyventojai, net moterys. Kal
bant smulkiau, minima, kad 3-5 km. 
pajūrio juosta evakuota ir iš dalies 
masiškai kariuomenes pripildyta. 
Taline esančios sutrauktos dideles
pėstininku ir tanku pajėgos. Barnu 
(pietų Estijoj) yra įrengti du dideli 
aerodromai ir raketoms kelias, prie 
Kauno keturi požeminiai benzino 
sandeliai, o rytu Lietuvoj (prie Vil- 
niaus ir Lydos) yra pastatytos iki 
šiol didžiausios sovietu oro bazes.

Laikraštis baigdamas daro išvada: 
Baltijos sritis karo atveju busianti 
pirma ir svarbiausia sovietu armijos 
žygio erdve.

BEVINAS RAMINA SOVIETUS
LONDONAS.—Pereita savaite Už

sienio Spaudos Sąjungos pobūvyje 
britu užsieniu reikalu ministeris Be
einąs pareiškė, jog Sovietu Rusija 
gali būti užtikrinta, kad laisvasis 
pasaulis neplanuoja prieš ja karo.— 
“Aš labai apgailestauju, kad Sovietu 
Rusija neprisidėjo prie Maršalio 
Plano ir sekusios po jo Europos tau-

I tu grupes pasaulio taikai.” — “Ru
sija matomai galvoja, kad visa tai, 
k a mes darome, tėra tik bandymai ir 
darbai kurti užtvara ir burti jėgas 
Sovietu Rusijos sunaikinimui atei-

I
tyje.” — “Aš tvirtinu visu rimtu
mu. kad tokia mintis niekad nebuvo 
atėjusi mums i galva” — pareiškė 
Bevinas.

Slapta komunistu vadu konferen
cija. P R AG A. Reuterio korespon
dentas ptaneša. kad Pragoję vyksta 
slapta Rytu Europos komunistu va
du konferencija, kurioje dalyvauja 
ir Sovietu Rfisijos užsieniu reikalu 
vice ministeris Višinskis. Manoma, 
kad šia. konferenciją iššaukė Rytu 
Europos komunistu cUKtuojamu val
stybių nepasitenkinimai politinėje bei 
ekonominėje srityje.

Nepageidaujamas dirigentas. Gar
susis vokiečiu dirigentas Wilhelm 
Furtwang er. Trečiojo Reicho laikais 
naudojęsis didelėmis hitlerines tau
tos malonėmis, nesenai buv<» pak
viestas i Amerika gastrolėms dirigu
oti Chicago Symphony orkestrą. Ta
čiau tasai pakvietimas išsaukė dide
li pasipiktinimą J.A.V. muziku tar
pe ir Furt<anglerio kvietimas at
šaukiamas.

NEDELSDAMI VISI PRENUMERUOKIM 
"MUSU PASTOGE"

MAŽA VIEN TIK 
DOLERIAIS . . .

Marshall plano vykdytojas Euro
poje Mr. Paul G. Hoffman šiomis 
dienomis pareiškė, kad USA nepri
valo tenkintis vien ekonominiu ben
dradarbiavimu, bet turi būti tinka
mai pasiruošusi kariniu atžvilgiu. 
Pasak jo. Hitleris buvęs vaikas, pa
lyginus ji su Sovietu Pol it biuro 
gauja. Politibiuras siekia užvaldyti 
visa pasauli. Jei ne Marshall planas, 
Europa jie gal butu jau ir valde 
šiandien. Hitleris kalbėjęs, o Polit
biuras veikias. Amerikos gyvento
jai nepakankamai sugeba įžiūrėti 
tinkamai pasaulio konfliktą. Komu
nizmas nesąs tai. kaip geri žmones 
svajotojai galvoja, buk jis esąs sal
dus, malonus ir susietas su brolišku
mu. Priešingai. Sovietu vadovu 
komuizmas esąs nuodai. Komuniz
mas visame pasaulyje per rusu penk- 
torios kolonos žmones leidžias nuo
dus, neapykanta ir siekias visur 
chaoso ir sunaikinimo.

Mr. Hoffman teigia, kad kovoje 
su komunizmu demokratinis pasaulis 
turi veikti trims frontais: ekonomi
niu, kariniu ir politiniu.

šiuos savo samprotavimus Mr. 
Hoffman nesenai pareiškė New 
York Komerciniams Rūmams.

i STALINAS MAN MELAVO
NEW YORK. — Atvykęs i New 

York dr. Taborsky. buvęs čekoslava- 
kijos pasiuntiniu Švedijoj ir atsisakęs 
"rišti, papildo didžiąją čeku prezi
dento Benešo tragedija. Vos 10 die
nu prieš savo mirti Benešąs pasiun
tu I)r Taborsky laišką, kuriame 
aprašo didiji savo nusivylimą. Be
nešąs tame laiške prisipažino pada
ręs didžiausia klaida, pasitikėdamas 
Stalino teisingumu. “Ilga laika aš 
maniau, kad Gotwaldas (anuometi
nis č'ekoslavakijos ministeris pirmi
ninkas) nemelavo man. tačiau dabar 
matau, kaip jie visi, be išimties, 
mau melavo. Tai yra paprasčiausia 
visu komunistu, o ypačiai rusu ko
munistu, ypatybe. Mano didžiausia 
klaida buvo tai. kad nenorėjau tikėti, 
jog Stalinas man melavo dar 1935 
metais ir vėliau. Visi Stalino tvir
tinimai man ir užs. reikalu mini- 
steriui Masarykui tebuvo tarptautine 
apgaule.” — primena Dr. Taborsky 
pasigailėtinus Dr. Benešo priešmir
tinius žodžius.

Konfiskavo gyventoju radijo apa
ratus. Iš Pragos pranešama, kad 
komunistine f’ehoslovakijos vyriau
sybe konfiskavo visus privačius 
radijo aparatus. Tuo norima ap
saugoti savus piliečius nuo užsienio 
informacijos.
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KINIJOS PRAŽŪTIES DIENOS
Kai prezidentas Čankaišekas pasi

traukė iš savo posto, buvo pašalin
tas paskutinis barjeras Kinijos ko
munistams. Kabinetas buvo pasiruo
šęs priimti taikos sąlygas.

Šio straipsnio autorius Jack Per
cival Šanhajuje, informuoja T.S.H. 
apie paskutines Kinijos gyvenimo 
dienas, prieš užimant komunis
tams.—

Jau senai Čankaišekas buvo pra
radęs savo populiarumą masese, ir 
jo Kuomingtau partija buvo visai 
sugniuždyta. Jo armijos prarado 
šimtus ir tūkstančius vyru, kurie 
pabėgo, palikdami kovos lauka. Jo, 
Amerikos ištreniruotos, oro pajėgos, 
eidamos i puolimą, bailiai mesdavo 
bombas iš 5.000 pėdu aukštumos ant 
priešo, kuris neturėjo priešlėktuvi
niu pabūklu taip toli pasiekti.

Kai armija bandė numesti ryžiu 
apsupti'eme draugams, ji numėtė 
juos iš 10.000 pėdu aukštumos per 
debesis ne ten, kur reikia, bet i Ho- 
nano provincija, kuri atrodė kaip 
po pjūties milžiniškos vestuvių puo
tos.

Kodėl Čankaišekas pralošė, buvo 
daug ir kitu priežasčių.

Nuo Antrojo Pasaulio Karo pabai
gos Kinija neturėjo vadu, kurie 
butu galeje laimėti populiaria pa
galba. Generolai buvo kalti. Jie 
prarasdavo muši po mūšio.

Čankaišekas išmėtė savo trupes 
per dideleje erdvoje, kai tuo tarpu 
komunistai smarkiai organizavo 
ūkininkus ir arde susisiekimą. Ko
munistai labai sumaniai panaudo
davo japonu ginklus ir visa medži
aga, kuria jie atimdavo iš nacional
istu, atiduodančiu ja be ypatingo 
pasipriešinimo.

PASAULINE SPAUDOS BYLA 
PARYŽIUJE

V. Kravčenko, parašęs nepap
rastai populiaria visame pasaulyje 
antisovietiiie knyga “Aš pasirinkau 
laisve,” atvyko i Paryžių, kur kaip 
skundėjas dalyvauja byloje prieš 
prancūzu komunistif savaitrašti 
•‘Les Lettres Francaises.”

Kaip žymus Sovietu Rusijos pa
reigūnas, V. Kravčenko buvo pa
siustas Antrojo Pasaldino Karo 
metu i .Jungtines Amerikos Val
stybes ypatingoms pareigoms, ry
šium su JAV teikta pagalba Sovietu 
Rusijai. Jau seniau nebeapsikęsda
mas bolševizmu, V. Kravčenko pasi
traukė iš tu pareigu ir nutraukė su 
Sovietu Rusija visus ryšius. Ilgus 
metus buvęs aukštose pareigose 
Sovietu Rusijoje ir. turėjęs, progos 
pažinti sovietu gyvenimą nuo pačiu 
viršūnių ligi apačios, V. Kravčenko 
paraše reto įdomumo knyga “T 
ehose Freedom”—“Aš pasirinkau 
laisve.” Šioje knygoje V. Kravčenko 
labai gabia plunksna pavaizdavo 
bolševizmo siauba ir atidengė So
vietu valdžios užkulisius. Ši knyga 
sulaukė negirdėto pasisekimo. Ji 
šiandie išversta i visas civilizuoto 
pasaulio kalbas.

Neperseniausiai prancūzu komu
nistu savaitraštis “Les Lettres Fran- 
eaises” atspaude straipsni, kuriame 
išvadino V. Kravčenko girtuokliu, 
nepajėgiu valdininku, o be to tvir-, 
tino, kad ana garsiaja knyga Krav- j 
čenko ne patsai parašęs.

PASAULIO ŽINIOS
Laimėjo konservatyvi partija. 

NEW YORK. Japonijoj pereita sa
vaite baigėsi rinkiniai i parlamenta. 
Su milžiniška persvara laimėjo Demo
kratine Liberalu Partija—263 vie
tas iš 466 vietų. Kitos sekančios 
laimėjo: Demokratu—70. Socialistu 
49, Komunistu—35, Tautos Bendra
darbiavimo—14, Nepriklausomųjų 
—12 ir kitos partijos—23 vietas. 
Pažymėtina, kad pereitame . parla
mente komunistai tebuvo laimėje 
tik 4 vietas. Demokratines Liberalu 
Partijos absoliutines daugumos lai

Sovietu technikai atstatė didelius 
amunicijos fabrikus prie Mukdeno, 
kai komunistai užėmė miestą.

Bet svarbiausia, kad tai buvo ko
rupcijos, prievartos ir apatijos kova 
iš nacionalistu puses, tuo tarpu, kai 
iš kitos puses populiarus Šukiai ir 
geras aprūpinimas maistu turėjo pa
sisekimo.

Užkampiu turgaus būdose Šan- 
hajuj ir Nankine, visai po preziden
to Čankaišeko nosimi, prekiautojai 
pardavinėdavo tūkstančius ameri
konišku kailiais muštu lauko švarku, 
ilgu sniego apsiaustu, sunkiu unifor
mų ir kareivišku batu. Tais ištek
liais buvo galima aprengti keletą di
vizijų.

O tuo pat metu, truputi toliau i 
šiaure, Čankaišeko divizijos ėjo ko
voti, drebėdamos iš šalčio. Šiaudi
niai sandalai ir bovelnines unifor
mos nepajege ju sušildyti.

Tai buvo kiniečiu valdžios užnu
gario pražūtis.

Paskutinėmis savaitėmis Šanha- 
jaus gatvėse matėsi pakankamai 
pabėgusiu, kurie butu galeje už
kirsti kelia komunistu armijos ju
dėjimui i prieki. Kai buvo karščiau
siai kovojama pre Suchowo, Peipin- 
go ir Tientsino, susispietusiu komu
nistu armijos, be lėktuvu ir sunkiu 
priešlėktuviniu pabūklu apsaugos, 
butu aiškiausiai buvęs viliotinas tai
kinys kiekvienam kariniam taktikui.

Užuot ka dare, tuo metu Ameri
kos ištreniruotos kiniečiu oro pajė
gos—daugiau nei 8 grupes Mustan
gu, Moskitu, Mitčeliu ir Liberatoriu 
— stropiai keldino savo nuosavybes 
ir namu reikmenis i užkimštas For- 
mozos skyles.

Laikydamas tai šmeižtu, V. Krav
čenko iškėlė minimam laikraščiui 
byla.

Šios bylos procesas prasidėjo 
š.m. sausio 24d. Ji kelia milžiniška 
viso pasaulio susidomėjimą. Šimtai 
užsienio spaudos atstovu, kuriu da
liai pristigo teisme vietos, infor
muoja pasaulio kraštus apie visa 
bylos eiga.

Norėdami apsaugoti nuo galimo 
bolševiku keršto, V. Kravčenko iš 
Amerikos i Paryžių atlydėjo JAV 
slaptosios policijos agentai.

Šioje byloje liudininkais prieš 
Kravčenko dalyvauja aukšti Mask
vos pareigūnai ir eile žymiu sovie
tiniu rašytoju—propagandistu. Prie 
šių dar prisidėjo keturios sovietu 
moterys, kurios, kaip komunistai 
teigia, buvusios Kravčenko žmono
mis. Del pastarųjų Kravčenko parei-' 
ške, kad jis tris tu moterų nieku- 
met ir niekur nėra mates.

Paryžiuje Kravčenko gyvenamoji 
vieta niekam nežinoma, laikoma pas
laptyje. I teismą jis vyksta auto
mobiliu, kurio langai ir sienos ne
peršaunamos. Be to ji lydi ginkluota 
asmens sargyba. Taip pat dideliu 
apsaugos priemonių imtasi ir teismo 
saloje.

Pirmąją procesą diena teisme V. 
Kravčenko pareiškė, kad Sovietu 
režimas yra barbaru režimas, kur 
žmones gyvena tylos terore.

S.P.

Šventadienio popiete Lietuvos kaime
D. Britanijos angiakasiai prieš 

komunistus. Tautine Angliakasiu 
Unija Yorkshire pareiškė, kad did
žiules persvaros balsavimu Unijos 
nariai nutarė pradėti radikalia kova 
prieš komunistus visose tos srities 
augliu kasyklose. Yorkshire kasyk
los yra didžiausios visoje Anglijoje.

Protestu bangos visame pasaulyje 
reiškiasi del Vengrijos kardinolo 
Mindszenty suėmimo. Neseniai mi
nimas kardinolas buvo apkaltintas 
komunistines vengru vyriausybes 
už šnipinėjimą, ryšius su užsieniu 
bei kitką ir suimtas.

Von Papenui dovanota likusi bau
sme. LONDONAS. Nuernbergo De- 
naeifikaeijos Apeliacinis Tribunolas 
dovanojo buvusiam Hitlerio kancleri
ui von Papenui likusia bausmes dali 
Vokiečiu Denacifikaeijos teisino jis 
buvo nuteistas astuoniems metams 
priverčiamu darbu po to. kai tarp
tautinis teismas ^luernberge didžio
joje naciu vadu byloje ji išteisino.

“Pilkas sarašas” J. A. Valstybėse. 
J.A.V. Prekybos Departamentas ne
seniai sudarė “pilka saraša” 150 
eksport įninku, kurie nelegaliai si
untė laivais Sovietu Rusijai karines

mėjimas teikia daug geru vilčių 
ypačiai šiuo sunkiuoju Azijos krizes 
metu.

Kinijos komunistu pajėgoms diri
gavo maršalas Žukovas. NANK1N- 
GAS. T.S.M.H. korespondentas pra
neša, jog kariniai užsieniu stebėtojai 
čia mano, kad sėkmingoms Kinijos ko
munistu karinėms pajėgoms per 
paskutinius šešius menesius vado
vavo garsusis Sovietu maršalas Žu
kovas. Tie patys stebėtojai mano, 
kad tarp Kinijos komunistu ir So
vietu Sąjungos esanti sudaryta 
slapta karine sutartis.

PAŽINKIME GYVENIMĄ 
TIKROVĖJE

Daugelis britu ir amerikonu pre
kybininku perkeldino savo buveines 
i Šanhaju ir Hong-Konga. Kiti pa
sakojo, kad norėdami persikelti i 
kita vieta, jie tureje pereiti per rū
pestingai išdirbta kyšiu sistema su 
daugeliu valdžios tarnu ir palikti 
savo užmokesti. Dar visai nesenai 
tai galėjo jiems grėsti kalėjimu. 
Kai. kurie kiniečiai pasakoja, kad 
gal ir butu geriau, jei komunistai 
paskubėtu ir užimtu viską.

Per paskutinius kelis menesius 
Šanhajus pasidarė miestas, gyvenęs 
praeity, kuri jau niekad nebesugryš. 
Dabar jis yra sostine keliolikos 
pasilikusiu padoriu prekybininku, 
kurie optimistiškai tiki, kad viskas 
bus gerai, kurie tiki i Senosios Ki
nijos Rankas ir vis dar kalba apie 
1927 metus, apie šantažistus, baltuo
sius vergus, prievartautojus, med
žiotojus ir piratus.

Tiems, kurie turėjo nepakankamai 
kritusios valiutos išsinuomoti šaltai 
viduržiemio nakčiai blakių apsėsta 
lova, tiems Šanhajus yra mirties 
miestas.

Pasibaisėtini būriai laidojančiu ir 
kraunančiu sušalusius lavonus ant 
laidojimo vežimu atrodo, lyg sce
nos “Juodojo Maro” dramos. Ve
žimai prigrųsti vyrais, moterimis 
ir vaikais, kuriu daugis yra buvę 
Čangaišeko kareiviai tose groteski
škose, garstyčių spalvos vatines 
medvilnes uniformose. Atrodo niekas 
neįstengia apsaugoti tuos apleistuo
sius nuo mirties, tik įvairios labda
ringos įstaigos rungtyniauja, tvir- 
tindamos surinkusios nuo gatves 
daugiausiai žmonių kimu kiekviena 
ryta.

Gyvenimas visais laikais ir visur 
buvo toks, kad su juo reikia riedėti 
kartu. Kas gyvenimo tikrove kar-’ 
tais vertina kitaip, negu ji yra, tam 
tenka skaudžiai apsivilti. Pana
grinėkime ir įvertinkime musu, atsi
dūrusiu tolimose pasaulio dalyse, 
gyvenimo tikrove.

Čia patekome pavieniai, vede be 
šeimų ir su šeimomis, jaunesnio ir 
vyresnio amžiaus, įvairaus išsilavi
nimo, įvairiu specialybių specialistai, 
ūkininkai bei eiliniai darbininkai. 
Patekome čia be dideliu rūpesčiu ir 
be jokiu savu išlaidu. Visa kelione 
geriau ar blogiau buvome aprūpinti, 
o čia maloniai sutikti, priimti, aprū
pinti darbu, lygiai traktuojami.

Kai kas iš musu tarpo gi nusis
kundžia. Ypač tie, kurie gavo darba 
ne pagal savo padėti, arba ne pagal 
norą ar turima specialybe. Kartais 
būna, nepatenkinti, kad negali gy
venti kartu su žmona, šeima, arba, 
kad per ilgai neatveža Europoje 
likusius šeimos narius. Taip, mes 
žinom visi, kas ir kur mums skauda. 
Bet ši klausima butu galima įvairiai 
nagrinėti ir ji aiškinti musu naudai, 
bet taip pat turėtumėm nepamiršti 
laiko aplinkybių. Ir geriausius 
norus turėdamos, atitinkamos įstai
gos be abejo susiduria su įvairiais 
sunkumais.

Dalis čia patekusiu pamiršta tas 
prisiimtas sąlygas, kurias kiekvienam 
be išimčių aiškiai ir vienodai paaiš
kino Australijos konsulai Europoje, 
besirengiant i Australija. Pamiršta, 
kad mes čia atvažiavome eiliniu dar
bininku sąlygomis.

Bet, kas vertina gyvenimo tikrove 
tokia, kokia ji yra, tas nepabūgo 
snukiu sąlygų ir fizinio darbo; tas 
išsijudino iš Europos ir čia stojo 
prie tokio darbo, koks buvo pasiūly
tas. Kai kas jau iš tokiu net baigia 
savo prievole atlikti, greitai pasiners 
i laisvo žmogaus nieku nevaržančias 
gyvenimo sąlygas ir gales ramiai 
versti naujo gyvenimo vaga.

Jei kas yra šiek tiek tyrinėjęs musu 
emigrantu prieš pirmąjį didiji kara, 
ar Lietuvos Nepriklausomybes laiko
tarpyje, sąlygas, tas gerai žino, kaip 
nelengvos buvo emigranto pirmosios 
dienos ar net menesiai ir metai sve
timame krašte. Pirmiausiai, kiek
vienas turėjo nuvažiuoti savo lėšo
mis. Jei jo giminaitis ar pažįstamas 
nesutiko uoste, turėjo iš pirmo žing
snio pasižiūrėti i savo kišene. Dar
bas pats ir nepasisiule, o reikėjo jo 
paieškoti ir priimti toki, koki gavo. 
O ka jau bekalbėti apie kitus—buto, 
bei pragyvenimo rūpesčius, dar’ ne
gavus už darba atlyginimo. Tuo 
tarpu mes pradėjome čia kurtis kur 
kas lengviau.

Mes čia turėtumėm būti nauširdus, 
prisitaikyti prie to krašto papročiu, 
tradicijų ir budo. Bukime kultū
ringi, drausmingi, pavyzdingi gyven
tojai, taip pat geri, darbštus lietu
viai. Atlikime sąžiningai ir tvar
kingai pavesta darba ir tuo isigykime 
Įmonių pasitikėjimą ir susidarykime 
sau gera varda.

Australijoje yra plati kūrybinio 
darbo dirva. Atlikę įsipareigojimus, 
galėsime pasirinkti darba—kas ver
slus, kas savo specialybeje, ir dirbti, 
kurtis. Čia jokiu varžymu nėra ir 
jokiu sunkumu nebus, tik tam iš 
anksto reikia ruoštis ir taupyti vai- 
singesnio darbo pradžiai.

Jei politine pade'tis Europoje ir 
misti Tėvynėje laikui bėgant pasi
keistu. iš tvarkingu, normaliu ir 
pasiturinčiu sąlygų visuomet leng
viau pakilti, negu iš varga ir skurdą 
nešančiu.

Tad įvertinkime' gyvenimą tikro
vėje, dirbkime ir gyvenkime tvar
kingai. kuo kas galime padekime 
tautiečiams vargstantiems Europoje, 
palaikykime glaudžius ryšius su sa
vaisiais, savomis organizacijomis ir 
sava spauda.

S.N.

reikšmes prekes, tuo bildu milijonus 
doleriu numesdami už geležines už
dangos.
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POLITIKOS RAIDA
įvykiai plėtojosi toliau. Kinijoje 

Ciankaišekas po ilgo svyravimo ir 
delsimo pasitraukė, kad nacionalis
tine Kinija galėtu pradėti taikos 
derybas su komunistais. Jo pasi
traukimas buvo esmine sąlygą pra
dėti toms deryboms. Paaiškėjo, kad 
Ciankaišeko diktaturiškas pasitikėji
mas, karjeristu ir kišenes garbintoju 
apsistatymas bei visuotine netvarka 
tiek politiniame, tiek ekonominiame 
šalies gyvenime buvo pagrindines 
pralaimėjimo priežastys. Komunistai 
gi nelabai skubinasi prie derybų sta
lo, žengia vis pirmyn ir jau mirtinai 
graso Nankingui, nacionalistu sosti
nei. Paskutines žinios kalba, jog 
komunistu ginklu salves jau girdėti 
sostinėje ir kabinetas specialiame 
posėdy nutarė ja evakuoti ir, spėja
ma, persikels i Kontona, pietų Kini
joje, kur ir karo metu kuri laika 
buvo sostine. N'ankinge panika ir vy
riausybe imasi priemonių komunistu 
palenkimui, panaikindama mirties įs
tatymą, paleisdama politinius kalinius, 
suteikdama spaudos laisve ir p. Šios 
reformos, sakoma, iššaukę nuomonių 
skirtumą nacionalistu vyriausybėje. 
Komunistu paskutinis pranešimas per 
radiją kalba, jog jie pasiruošė derė
tis, pagrindu imant ju paskelbtas 
sąlygas, kurios reikalauja besąlygi
nio pasidavimo. Koalicinėje vyriau
sybėje, su kuria komunistai sutinka, 
negales dalyvauti Ciankaišeko Kuo- 
mitango partija, nes taip reikalauja 
komunistu derybų sąlygos. JAV ka
rine patariamoji komisija prie Kini
jos nacionalistu vyriausybes išvyksta 
Japonijon.

Indijos sostinėje New Delhi baigė
si konferencija, specialiai sušaukta 
Indijos ministerio pirmininko Pan
dit Nehru aptarti olandu karinei 
akcijai Indonezijoje. Nutarta, kad 
spalio Id. Indonezijoje turėtu įvykti 
laisvi rinkimai ir kad sekančiu metu 
sausio Id. Olandija turėtu perduoti 
visa krašto valdymą Jungtinėms In
donezijos Valstybėms. Reikalauja
mas visiškas olandu pasitraukimas iš 
Indonezijos. Konferencijos metu 
iškelta mintis, jog Azija turi būti 
laisva nuo kolonijiniu valstybių 
išnaudojimo ir ji turi inešti savo dali 
žmonijos istorijon. Aiškėja, kad

LIETUVIAI RAGINAMI KELDINTIS 
I RYTU VOKIETIJA

Amerikiečiu zonos vokiečiu laikra
štis “Frankische Landeszeitung” 
gruodžio men. 11d. Nr. 115 savo skil
tyse pateikia labai idomti straipsni 
“Baltai turi būti iškeldinti,” kuria
me-taip rašo;

“Kaip praneša ‘Exchange’ agen
tūra trijų Baltijos sovietiniu respub
likų vyriausybes (Estijos. Latvijos 
ir Lietuvos) bendru atsišaukimu 
paragino tu kraštu gyventojus 
išvykti i Vokietijos sovietine zona ir 
tenai apsigyventi. Rytu Vokietijai 
reikia nauju jegn savo pramones ir 
ūkio atstatymui, kadangi josios 
gyventojai esą nepakankamai maiti
nami ir todėl jie nesą pakankamai 
pajėgus produktyviam drabni.

Šis lakoniškas pranešimas yra tik
ras Kremliaus cinizmo požymis—tai 
paskelbiama kaip tik Latvijos nepri
klausomybes 30 metu proga. Po 
Pirmojo Pasaulinio Karo šitos trys 
Baltijos provincijos (Lietuva, Lat
vija ir Estija) atsiskyrė nuo Rusijos 
priespaudos. Kaip tautos, kalbos, 
kultūros ir rases požiūriu yra skir
tingos nuo rusu. 1940 metais betgi 
jos vėl buvo Rusijos užpultos ir atgal 
prijungtos po ka tik pasirašytos 
savitarpines pagalbos pakto. 1941 
m. per jas perredejo vokiečiu karo 
mašina. Tiek rusu, tiek vokiečiu 
okupacijos metais Baltijos tautos 
reiške pasyvu ir aktyvu pasiprieši
nimą prieš okupacines pajėgas. Po 
antrojo pasaulinio karo jos netapo 
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tokiai Azijai vadovauti labai linkusi 
yra Indija. Šioje pietų Azijos kra
štu konferencijoje dalyvavo ir Aus
tralija su Naujaja Zelandija, nors ir 
ne Azijos kraštai. Tai rodo, kad Aus
tralija idemiai seka Azijos įvykiu 
plėtojimąsi, ypač interesuojasi savo 
artimaisiais Siauties kaimynais. Rei
kia prisiminti, jog Australija yra 
retai apgyventas kraštas, gi Azija 
talpina didesne puse žmonijos. Visa 
tai turi gyvybines reikšmes tiek 
Australijos, tiek Azijos ateičiai.

Grižes "iš Europos Australijos 
užseniu reikalu ministras ir Jungti
niu Tautu paskutinio suvažiavimo 
pirmininkas dr. Ewatt pasirodė esąs 
labai optimistines nuomones apie J.T. 
organizacija. Pasak jo. daug nege
rovių liko laiku pašalinta ar bent 
sumažinta josios dėka. Reikia tik 
daugiau ja pasitikėti ir tautos turin
čios rodyti daugiau geros valios.

Smarkus britu sujudimas del Iz
raelio karinio įsisiūbavimo ir grės
mės Imperijos interesams baigėsi 
Izraelio valstybes de facto pripa
žinimu. Ta pati mano padaryti ir 
prancūzai. USA ir Sov. Sąjungą 
(de jure) Izraeli jau pripažino.

Berlyne nieko naujo: vakariečiai 
veža oru maistą ir kitus esminius 
pragyvenimo reikmenis, o berlynie
čiai ima, valgo, dėkoja, ir prašo, 
kad dar daugiau atvežtu.

Pietų Afrikoje smarkiai išsiplėtu
sios muštynes tarp indu ir vietiniu 
negru ir kainavusios šimtus gyvybių, 
aprimo, bet bijomasi, kad jos nepra
sidėtu vėl iš naujo. Japonijoje ivyko 
parlamento rinkimai, kuriuos laimėjo 
konservatoriai didele dauguma. Bet 
kartu charakteringu reiškiniu reikia 
laikyti ir komunistu laimejima: iš 
keturiu vietų iki 35. Po šių rinkimu 
komunistai jaučiasi gana stiprus ir 
dar šiais metais tikisi iškovoti savo 
naudai išrinktojo parlamento palei
dimą.

Dar karta grįžtant prie Palestinos 
klausimo, reikia pažymėti, jog Rhode’s 
saloje vykstančios derybos tarp 
egiptiečių ir žydu vyksta sėkmingai 
ir jau pasiekta pastovi ginklu paliau
bos sutartis. Tikimasi taip pat grei
tos taikos sutarties pasirašymo.

J. RUGINIS.

betgi laisvos ir nepriklausomos, kaip 
kad Atlanto Charta joms ir kitoms 
tautoms tai buvo žadėjusi, bet liko 
paprastai be didesnio dėmesio So
vietu Rusijos paglemžtos. Inteligen
tija liko iššaudyta ir deportuota, gi 
Maskva posodino savo marionetines 
vyriausybes. Tokiu būdu iš kadaise 
buvusiu laisvu kraštu atsirado tosios 
trys Baltijos sovietines respublikos.

Atrodo, betgi, jog Baltijos tautos 
nelabai paklusniai elgiasi po sovieti
niu rečiu. Ir kadangi tuo pačiu 
metu iš Sovietines zonos Vokietijoje 
del politinio ir ūkinio teroro, atlieka
mo okupacines pajėgos, tūkstančiai 
vokiečiu bėga i vakarines zonas, i 
anas vietas turi būti dabar deporto- 
tos Baltijos tautos. Sekantis gi 
žingsnis butif apgyvendinimas'pati
kimu rusu komunistu Pabaltijo 
kraštuose. Dideli tautu perkilnoji- 
mai yra vienu plunksnos brūkšniu 
isakomi ir vykdomi be jokios ato
dairos.

Anksčiausias cinizmo punktas bet
gi yra oficialusis tu priemonių pa
grindimas: Rytu Vokietija reikiuau- 
ja nauju jegū, kadangi jos gyvento
jai del nepakankamo maitinimo like 
mažai pajėgus darbui. Taip! Bet 
kodėl taip yra? Tai turėtu rusai 
patys geriausiai žinoti. Tačiau ne
teks ilgai laukti to meto, kai i Sovietu 
zona atkeldinti baltai pasidarys “ne
pakankamai maitinami ir nepajėgus 
darbui,” — gi apie dvasini terorą 
nėra ko ir bekąlbeti.”

Išeina kas trečiadieni.
Paskiro Nr. kaina 1 šil.

Prenumeratos kaina vienam me
nesiui 4 šil.

Skelbimu kaina vienai teksto 
eilutei ar jo vietai—1 šil.

Steigiamas A.L.D. Sydney Skyrius. 
Vasario 6 d. 16 vai. Dulwich Hill 
Parapijos saleje šaukiamas A.L.D.- 
jos Sydney Skyriaus steigiamasis su
sirinkimas. Sydney ir jo apylinkėse 
gyvena lietuviai kviečiami gausiai 
atsilankyti.
KYNETON

Šis miestelis yra 52 mylios atstu 
nuo Melbourne, su 6000 gyventoju, 
įsikūręs prieš 300 metu. Nesenai 
prie tu 6000 dar prisidėjo viena lie
tuve ir dvi latves. Čia yra 6 pro
testantu bažnyčios, graži kataliku 
bažnytėlė ir puikiai įsikūręs Sisters 
of Mercy kat. vienuolynas. Dar keli 
bankai, paštas ir. žinoma, kino tea
tras. Didžiausias miestelio papuo
šalas’ yra parkas. Čia galima pama
tyti ivairiu kraštu medžiu, o pačia
me viduryje—gausybes geliu. Tarp 
ju, kaip našlaitis, berželis išlindęs iš 
jurginu tarpo, šakas nuleidęs su 
kvepiančiais žirniukais šnabždasi. 
Aplink gvazdikai, saulutes ir link
smosios nasturtos. Rodos, e me kas 
ir atvežė iš lietuviškos sodybos visa, 
rūpestingai seses prižiūrėta, darželi. 
Bežiūrint mintys nuskrenda i gim
tąją žeme, kur Baltija plaka kran
tus, kur Nemunas teka . . . Ilgai 
užsisvajotum, jei no triukšmingosios 
kookaburros skardžiu savo juoku, 
gyvenimo tikroven pažadinančiu. 
Palieki jauku kampa ir eini, kur 
laukia darbas—i miestelio pakraštį. 
Čia randasi ligonine. Sena. maža, 
bet labai švari, jauki. Ne žodžio, 
ne garso lietuviškai jau keli menesiai.

O dabar džiaugiuos neapsakomai, 
nes patyriau, jog tasai brangus žodis 
netrukus pasieks ta tylu kampeli. 
Laukiu dabar, kaip nežinia ko, to ra
minančio žodžio—‘ ‘ Musu Pastoge. ’ ’

Br. Dideliene.

AUSTRALIJOS ŽINIOS
Anzac NamaL SYDNEY. Sydney 

mieste, Martin Place ir Macquarie 
St. kampe, netrukus pradedami 
statyti didžiuliai 12 aukštu Anzae 
Namai, kaip paminklas žuvusioms 
pastarajame kare australu kariams. 
Namai kaštuos daugiau kaip 
£430,000.

Rykliu siautėjimas. Australijos 
pakraščiu vandenyse paskutiniu 
laiku pastebima daug rykliu. Sau
sio 22 d. prie Newcastle 3-4 metru 
ilgio ryklys užpuolė ir mirtinai su
žalojo 20 metu amžiaus australa, 
pasižymėjusi plaukiką ir žmonių 
gyvybių gelbėtoja. Ray Land. Ši 
klaiku i vyki mate didžiule minia 
žmonių ir nelaimingojo tėvai. Nelai
mingąjį ryklys užpuolė maždaug 40 
metru nuo kranto.

Australija pripažino Izraelio val
stybe. CANBERRA. Sausio 28d. 
Federalines Vyriausybes ministoris 
pirmininkas Mr. Chifley pranešė, kad 
Australijos Federal ine Vyriausybe 
nusprendė pilnai pripažinti Izraelio 
vyriausybe. \

Išsiunčiami du lenkai. CANBER
RA. Imigracijos Ministeris Mr. Cal- 
well pranešti, kad du lenkai Fran- 
ciszek Fruzynski ir Tadeusz Storek 
už nuolatini darbo vengimą bus 
gražinti i Vokietija. Jie abu yra 
buvę Anderso armijos kariai.

Australijos pilietybes įstatymas. 
Nuo Sausio 26 d. pradeda veikti 
pereito j Parlamento sesijoj priimtas 
Nationality and Citizenship Act. 
Australijos pilietybe nuo tos dienos 
automatiškai įgyja asmenys, kurie 
yra: I) gimė Australijoj 2) gimė už 
Australijos sienų iš australu tėvu, 
kaip nuolatiniu Australijos gyven
toju. 3) naturalizavesi Australijoje.

Motinos gali parduoti savo vai
kus. Pagal veikianti N.S.W. Vaiku 
Geroves istatyma. motinoms leid
žiama imti atlyginimą pinigais už 
vaika iš adoptuojančiu tėvu. Vadi
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WOOMERA, S.A.
Kai i čia, dažniausiai lėktuvais, 

atvyksta “naujieji australai” dirbt, 
tai pro lėktuvo duris juos tuoj pat 
pasitinka karštas dykumos vejas, 
saule ir smėlis. Po to, žinoma, atsi
randa nusivylimo ir tamsiu minčių. 
Bet visa tai dingsta su pirmąją 
alga. Ji buna tikrai didesne už 
miest nose di rbanči u j u.

Sausio 11 d. sulaukėme dar 15 
savo tautiečiu iš Bonegillos stovyklos. 
Dabar musu čia apie 80 vyru. Šitas 
skaičius, nevienodo dydžio grupė
mis, gyvena tarp daugelio australu 
ir kitu tautybių darbininku mažose 
palapinių kaimeliuose, išmėtytuose 
didelėj darbovietėj. Keletą kartu i 
savaite mašinomis nuvažiuojame i 
hale nauju filmu pasižiūrėti ir veni 
su antrais susitikti.

Beveik visi specialistai, netgi di
plomantai. dirba savo srities darba. 
Dirbam 6 dienas savaitėje po 8 vai. 
Maistas geras ir už ji teatskaito tik 
16/6. Darboviete dažnai aplanko ir 
įvairiais patarimais daug padeda 
malonus ir visu gerbiamas evang. 
pastorius Traeger. Mums pageidau
jant. jo pastangomis, organizuojami 
anglu kalbos kursai, kuriuos jis pats 
mokys. Tikintiesiems jis praveda 
pamaldas. (Gaila, kad katalikai iki 
šiol dar neturėjo progos pamatyti 
Woomeroje savo dvasiškio).

Darbovieteje lietuviai turi itin 
gera varda ir turi užėmė labai atsa
kingu postu. Šiaip jau Woomeroje 
yra įprasta visus iš Rytu ar Vakaru 
Europos atvykstančius D.P. vadinti 
baltais. Šiuo atveju kartais hunam 
priversti, bent savo viršininkams, 
paaiškinti, kas yra baltai.

Daugelis lietuvišku laikraščiu iš 
Vokietijas. Anglijos. U.S.A, ir t.t. 
kasdien pasiekia mus ir tai leidžia 
manyt kad “Musu Pastoge” tikrai 
dideliu egzempliorių skaičiumi lan
kys Woomera ir dar labiau suglau
dins musu gretas.

A. Vadenas.

nasi, įsūnija vaika tėvai gali mokėti 
jo motinai pinigus. Toksai įstatymas 
yra išleistas 1939 m. Šiuo metu yra 
nemažo pavojaus vaiku juodajai 
rinkai, nes. kaip praneša N.S.W. 
Vaiku Geroves Departamentas. 800 
vedusiu žmonių poru laukia įsūnyti 
vaiku. Dabar galvojama ta istatyma 
pakeisti ta prasme, kad butu už
drausta motinai parduoti savo 
vaika isunytojams.

Voro auka. Šiaurinėje Sydney 
dalyje, 14 metu amžiaus australu 
berniukas W. D. Crickmore mirė li
goninėje po to, kai “funnel” voras, 
i kando jam i kojos nyksti. Jis mirė 
ta pačia diena po įkandimo, nepai
sant gydytoju pastanga išgelbeti jo 
gyvybe. Nuo 1927m. tai penkta mir
tina “funnel” voro auka Australi
joje-

Miss Australia 1948m. išrinkta 
N.S.W. grožio representante Beryl 
James, 24m. amžiaus vienos įstaigos 
tarnautoja. Šiose varžybose dalyva
vo visu Australijos valstijų (ateitu) 
grožio reprezentantes. Be daugelio 
ivairiu reikalavimu, rinkimu komisi
ja buvo įpareigojusi jas parašyti 
rasini: “Australija, jos turtai ir jos 
teikiamos galimybes emigrantams.” 
Vadinasi, atsižvelgta ir i kandidačių 
išsilavinimo lygi. Išrinktoji Miss 
Australia 1948 Beryl James be kitu 
dovanu gauna nemokama 6 menesiu 
liuksusine kelione po pasauli.
KARO LAIVYNO STOVYKLA—

EUROPOS IMIGRANTAMS
Imigracijos Departamentas netru

kus panaudos didžiulius karo lai
vyno i rengimus—stovykla prie Port 
Stephens, čia bus įrengtas Recep
tion and Training Centre Europos 
imigrantams. Karo metu ši baze 
buvo viena didžiausiu ir tvirčiausiu 
punktu. Tinkamai paruošti kariuo
menes daliniai iš čia išvykdavio i 
japonu frontą.

4


	1949-02-02-MUSU-PASTOGE_0001
	1949-02-02-MUSU-PASTOGE_0002
	1949-02-02-MUSU-PASTOGE_0003
	1949-02-02-MUSU-PASTOGE_0004

