
AR SUSIDOMETINA AUS
TRALIJOS ŽEMES UK1U?
Daugelis musu po vieno kito me

nesio pasijus esąs laisvas Australi
jos gyventojas, nevaržomas jokiu 
darbo sutarčių. Vieniems toji diena 
jau visai arti, kitiem gi—toliau. Bet 
kiekvienam yra aišku, kad ji ankš
čiau ar vėliau ateis.

Kiekviena kankina rūpestis, kaip 
kuo greičiau Australijoj isikurus, 
kaip kuo greičiau susidarius sti
presni pagrindą po kojom. Šis rū
pestis kyla ne be reikalo.

Daugelis musu atbėgome, palike 
didesni ar mažesni turtą Lietuvoje. 
Kiek yra tokiu, kurie paliko žaliąsi
as tėvu sodybas, siūbuojančius rugiu 
ir kviečiu laukus, besiganančius gyvu
lius tėviškės palaukėse.

Lietuviška patarle sako: “Miške 
gimęs, i mišką vis ir žiuri.” Lygiai 
taip ir su Lietuvos ūkininku. Kur 
jis bedirbtu: prie geležinkelio, ar 
prie miško kirtimo darbu, ar kitur, 
jis visada žiuri su pavydu i Aus
tralijos farmed ir laukia momen
to, kada ir jis gales tapti tuo, kuo 
jis karta buvo.

Australijos žemes ūkis yra viena 
iš stambesniu sričių, kur ne vienas 

-lietuvis galėtu susirasti sau ir savo 
šeimai darbo ir pragyvenimo šaltini. 
Geros ir derlingos žemes Australi
joje yra dar labai daug. -Juk did
žiausi plotai paliekami veik Dievo 
valiai, nebent i juos užleidžiamos 
avys. Australijos Vyriausybe tai 
mato ir puikiausiai supranta. Ji 
įvertindama šia padėti, remia kiek
vieno pastangas kurtis žemes ūkyje 
ir stengiasi įvairiausiai jam pa
dėti. Nepaisant to. labai mažas % 
Australijos gyventoju gyvena kaime. 
Dauguma senųjų Australijos emi
grantu buvo miestu kilmes, todėl 
jie i miestus ir veržėsi. Tie gi, 
kurie isikure kaime, per dideles 
pastangas ir nuolatini darba susi
korė sau gera gyvenimą. Australi
jos ūkininkas, lygiai kaip ir mūsiš
kis, dirba nuo ankstyvaus ryto iki 
velyvaus vakaro. Bet jo darbas 
nenueina veltui. Kokia žemes ūkio 
sriti mes bepaimtume, ar tai smul
kiąsias ūkio šakas: sodininkyste, 
daržininkyste ar bitininkyste; ar 
tai stambiąsias: laikymą raguočiu 
mėsai ar pienui, aviu ar kviečiu 
ukitis,—visi jie neša gražu pelną 
ūkininkui.

Nepaisant šio gražaus uždarbio, 
Australijos žemes ūkis yra gana eks
tensyvus. Čia vietos ūkininkas pel
no iš žemes turi ne del to, kad jis 
ja moka gerai ir taisyklingai išnau
doti, bet del to. kad jis turi jos 
milžiniškus plotus. Musu ūkinin
kas. iš pradžių turėdamas, kad ir 
mažesni žemes plota, bet sugebė
damas prisitaikyti prie klimatiniu 
ir vietos sąlygų, galėtu pasiekti tai. 
ka Australijos ūkininkas pelno iš 
dideliu plotu. Reikia neužmiršti dar 
ir tai, kad žemes ūkio gaminiu sto
ka bus jaučiama dešimti ir daugiau 
metu. Taigi, pasaulinėje rinkoje ju 
gamintojui yra kuo mažiausios rizi
kos, kad jis ju neturės kur parduo
ti arba negaus už juos gerti kainu. 
Tiems, kuriems kaimo gyvenimas 
yra artimas ir gerai pažįstamas, 
vertėtu ir čia juo domėtis ir su 
juo arčiau susipažinti. Domėtis 
verčia mus del to, kad čia viskas 
yra skirtinga nuo mums anksčiau 
matyto: rinka, klimatines sąlygos, 

žeme, augmenija, o taip pat gyvuliu

NEIGIAMA J.A.V. LAIKYSENA STALINO 
PAREIŠKIMU ATŽVILGIU

J.A.V. UŽSIENIU REIKALU MINISTERIS DEAN ACHESON STALINO PAREIŠKIMAMS NETEIKIA 
REIKŠMES.

NEW YORK. J.A.V. užsieniu 
reikalu ministeris Dean Acheson va
sario 2 d. pranešė J.A.V. laikysena 
Stalino pasinlymu atžvilgiu.—J.A.V. 
nedalyvaus jokiose taikos pasitari
muose su Sovietu Rusija, nesant 
tuose pasitarimuose kitu suintere- 
rnotu valstybių. J.A.V. vyriausybe 
ir kitos Vakaru okupacines vyriausy
bes rūpestingai svarstys kiekviena 
pasiulyma išspręsti Berlyno klausi
ma. Kai Berlyno klausimas bus 
išspręstas ir Sovietu blokada nuim
ta, trys Vakaru valstybes bus pasi
ruošusios aptarti Vokietijos ir bet 
kuriuos kitus klausimus. Reiškiant

STALINAS KVIEČIA TRUMANA I 
MASKVA

STALINO TELEGRAMA TARP
TAUTINEI ŽINIŲ AGENTŪRAI 

PARYŽIUJE.
LONDONAS. Prancūzu laikraš

tis Paris Soir vasario 2 <1. atspaude 
skubia Stalino telegrama, pasiusta 
Tarptautinei Žinių Tarnybai Pary
žiuje. Telegramos tekstas:

“As esu dėkingas Prezidentui 
Tntmanui už pakvietimą atvykti 
i Vašingtoną. Seniai aš turėjau 
norą nuvykti i Vašingtoną, ka aš 
esu minėjęs Prezidentui Ruzveltui 
Jaltoje, o taip pat Prezidentui 
Trumanui Potsdame.

Nelaimei, aš negaliu išpildyti šio 
savo noro, kadangi daktarai kate
goriškai pataria man nedaryti ilgu 
kelionių, ypačiai jura ir oru.

Sovietu Vyriausybe su malonu
mu priims Prezidento Trumano 
apsilankyma Sovietu Rusijoje.

Pasitarimai galėtu bnti atliekami 
pagal Prezidento norą Maskvoje 
ar Kaliningrade, arba Odesoje ar 
Jaltoje, kaip tai pasirinktu patsai 
Prezidentas T rumanas.

Tuo atveju, jei minimos vietoves 
netiktu, susitikimas galėtu būti 
organizuojamos, pagal Prezidento 
pasirinkimą, Lenkijoje 'arba Čeko
slovakijoj.

Su pagarba
Stalinas.”

Vasario 2 d. Vašingtone pranešta, 
kad prezidentas Trumanas lig šiol 
nėra gavės iš Stalino oficialaus kvie-

SKANDINAVIJA NESUSITARIA
Derybos del bendro gynimos plano nutruko.

I.ONDONAS. Švedijos.. Norvegijos 
ir .Danijos pasitarimai ’’l bendro 
gynimosi pakto pasibaigė paskelbtu 
komunikatu, kuriame pranešama, 
kad minimoms valstybėms nepasiseke 
pasiekti bendro susitarimo del gyni
mosi pakto. Skandinavijos valstybes 
išsiskyrė atskiromis nuomonėmis, ne
susikalbėjusios del to pakto pobūd
žio ir jo santykio su Atlanto Paktu.

veisles mums daugumai yra visai 
nepažįstamos ir nematytos.

Viską, ka mes matome, reikia ver
tinti kritiškai ir atsargiai. Tik tik
ai,.. vietos sah’T* 7;“~’”ias gali 
suteikti mums geru rezultatu.

Agr. M. Gailiunas. 

norą tuos klausimus išspręsti, sun
kumu nebūtu,—pabrėžia Dean Ache
son. Jis taip pat. pastebi, kad Sta
linas, užuot pateikęs savo pasiūlymus 
ir kvietimus priimtu diplomatiniu 
keliu, apie visa tai praneša užsienio 
žinių agentūrai.

Del Stalino pasiūlymo J.A.V. su
daryti taikos sutarti, Dean Acheson 
pavadina tai painiu-mislingu atsaky
mu, nes kilniuose U.N.O. Charterio 
įsipareigojimuose nėra reikalaujama 
karo prieš vienas kita. Del Stalino 
minimo nusiginklavimo Acheson pri
duria, kad U.N.O. posėdžiuose apie 
tai taip pat buvo kalbėta, tačiau iš 

timo.
Prancūzijos ministeris pirminin

kas. primines, kad susitikimui galėtu 
pasitarnauti ir Paryžius, pastebėjo: 
“Ponas Stalinas sako, kad jam dak
tarai yra uždraudė leistis ilgon ke
lionėn, o gal but ir prezidentas Tru
manas del savo sveikatos neras gali
mybes atlikti didele kelione Rytu 
Europon.”

Iš Vašingtono pranešama, kad pre
zidentas Trumanas pakartotinai pa
reiškęs. esąs pasiruošęs susitikti Sta
lina Vašingtone.

STALINAS TOLIAU SIŪLO.
LONDONAS. Gerai informuoti 

sluogsniai Maskvoje mano, kad 
Stalinas svarsto Keturiu Didžinju 
susitikima, praneša Reutcrio kore
spondentas. Tame susitikime daly
vautu Stalinas, Trumanas. Attlee ir 
Prancūzu ministeris pirmininkas 
M. Quelle.

Visi Maskvos laikraščiai vasario 
4 d. atspaude Tasso pranešima iš 
New Yorko su antrašte: “Trumanas 
atmeta taikos sutarti tarp Sovietu 
Rusijos ir J.A.V.” Sovietu žinių 
agentūra prie šio -pranešimo pridu
ria ši savo samprotavimu: “Vietos 
sluogsuiuose manoma, kad neigiama 
Trumano ir Dean Acheson laikysena 
paaiškinama tuo faktu, kad šis 
taikos paktas butu priešingumas or
ganizuojamo Atlanto Bloko agresy
viems planams.”

Kai Norvegija pareiškė savo nuo
mone jungtis i bendra gynimosi sis
tema. Švedija laikosi savo nusistaty
mo laikytis neutralumo.

Norvegijos ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad Skandinavu valstybes 
esančios tvirtai pasiryžusios ginti 
savo laisve ir demokratija, tačiau jos 
niekiuiiet nedalyvaus jokioje politi
koje su agresyviais tikslais.

J.A.V. jau pakvietė Norvegija pri
sidėti prie Atlanto Pakto. Norvegi
jos parlamentas slaptama posėdyje 
aptars Sovietu Rusijos atsiusta uotą, 
kurioje pastaroji reikalauja Norvegi
jos pasisakymo del savo laikymosi 
Atlanto Pakto atžvilgiu, šioje savo 
notoje Sovietai primena Norvegijai, 
kad ši turi su Sovietu Rusija bendras

Sovietu ir ju satelitu buvo susilauk
ta trukdymu.

Acheson pareikštai laikysenai vie
ningai pritarė J.A.V. spauda.

Britu Užsieniu Reikalu Ministeri
jos pranešėjas pareiškė, kad Britu 
vyriausybe pilnai pritaria Acheson 
nuomonei del Stalino pareiškimu.

Vašingtonas. Vas. 4 d. (A.A.P.) 
Prezidentas Trumanas vakar galu
tinai atmetė Stalino pasiulyma susi
tikti taikos pasitarimams Rusijoje, 
Lenkijoj ar Čekoslovakijoje.

Prezidentas Trumanas pareiškė, 
kad i Stalino pasiulyma išsamiai ir 
tobulai atsake Valstybes sekretorius 
Mr. Dean Acheson trečiadieni, po 
pasitarimo su juo (Prezidentu Tru- 
nianu).
J.A.V. ATOMINES KOMISI
JOS METINIS PRANEŠIMAS

VAŠINGTONAS. Savo metinia
me pranešime J.A.V. Atomine Komi
sija teigia: “Jei karas prasidėtu, 
J.A.Valstybes bus aprūpintos kin
kas galingesnėmis atominėmis bom
bomis, kaip bet kada jos buvo pavar
totos.” — Atominiu bombų gamyba 
vyksta labai sklandžiai ir sėkmingai. 
Labai mažas skaičius žmonių Atomi
nėj Komisijoj ar kariuomenėj težino 
turimu atominiu bombų kieki, — 
sakoma pranešime. Atomine Komi
sija turi savas apsaugos pajėgas, ku
rios yra aprūpintos tankais, lėktu
vais ir artilerija. Ji taip pat turi 
sava žvalgybos ■ tarnyba, kuri stebi 
atomo pažanga Rusijoj ir kituose 
kraštuose.

šalia to, biologinėse laboratorijose 
yra pasiekta sensaciniu išradimu 
maisto gamybos srityje, panaudojant 
saules spindulius.

Per šiuos metus Atomine .Komisija 
savo darbams panaudos £230,000,000.

SOVIETAI PRADĖJO 
SPAUSTI NORVEGIJA

LONDONAS. 7.11. Sovietu Rnsija 
iteike Norvegijai antra nota, kurioje 
perspėja ja del prisidėjimo prie At
lanto Pakto ir siūlo Norvegijai pasi
rašyti su Sovietais nepuolimo pak
tu. Norvegu užs. reikalu ministeris 
šiuo metu yra išvykęs i Vašingtoną 
tartis su J.A.V. del Norvegijos 
prisidėjimo prie Atlanto Pakto. 
Manoma, kad Norvegija Sovietu 
Rusijos reikalavimu nepatenkins.

Švedija, Norvegija ir Danija vėl 
pradės pasitarimus del bendro 
Skandinavu gynimosi pakto.
ATSTATYTAS GEN. MARKOS.
Athenai. Graiku sukilėliu radijas 

pranešė, kad Graiku Komunistu 
partijos vadovybe nutarė atleisti 
gen. Markos iš politines atsakomy
bes. Tasai atleidimas atliktas, pasak 
radijo pranešimo, del ligos.

Graikijos Generalinis štabas ma
no, kad sukilėliu vado atleidimas 
ivykes del to, kad gen. Markos ligi 
šiol nepasiseke nugalėti Graikijos. 
Manoma, kad sukilėliui gen. Markos 
bus likvidavo.

sienas. Norvegu užsieniu reikalu 
ministeris paneigė spaudos praneši
ma. link Norvegija pasiuntė savo ka
riuomenes dalinius šiaurios sritim
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VENGRIJOJE TEISIAMAS KARDINOLAS
NESITIKĖTAS KARDINOLO MINDSZENTY PRISIPAŽINIMAS 

KALTU.
LONDONAS. Vasario 2 d. Buda

pešte prasidėjo bylos- procesas prieš 
vengru kardinola Mindszenty, kuris 
buvo suimtas komunistines .Vengri
jos vyriausybes p. metu gruodžio 26 
d. Kartu su juo kaltinamųjų suolan 
pasodinti dar šeši asmenys: kar
dinolo sekretorius dr. Zakar, katali
ku redaktorius dr. Toth, kataliku 
profesorius Baranagi, grafas Eszter- 
hazy (turtingiausias Vengrijos 
žemvaldis prieš ši kara), kataliku ak
cijos sekretorius Nady ir kunigas 
Ispanky.

Tiesinąs juos kaltina:
a) špionažu ir sąmokslo ruošimu 

prieš Vengrijos Respublika; plana
vimu atstatyti po galimo trečiojo 
pasaulinio karo Centrinėje Euro
poje Habsburgu monarchija;

b) ruošiniu suokalbio su Vatikano 
ir Vakaru diplomatais pagrobti 
brangakmenimis nusagstyta Šv. 
Stepono karūna;

e) juodąją prekyba, parduodant 
120,000 doleriu ir k.

PASAULIO ŽINIOS

ATENTATAS PRIEŠ PERSIJOS 
ŠACHA.

TEHERANAS. 5.11.—Tūlas asmuo 
šovė i Persijos šacha Mohamed Re
za Paklevi. Pasikesintojas buvo 
užpultas minios ir labai sunkiai su
žalotas. Šachas, menkai tesužeistas, 
greitai sugrįžo iš ligonines i savo 
romus.

Korėjoj gresia pilietinis karas. 
NEW YORK. United Press kores
pondentas praneša, kad 1000 Siau
ties Korėjos kariu perženge ameri
kiečiu okupuotos Pietų Korėjos sie
na. įsiveržėliai perženge siena trijų 
myliu plote. Jie yra ginkluoti So
vietu ginklais. Žymus Pietų Korėjos 
pareigūnas mano, jog tai gali reik
šti civilini kara tarp dvieju zonų.

Prancūzijos komunistu šulas Ita
lijoj. Viešėdamas pereita savaite 
Italijoje, prancūzu komunistu kūrė
jas Čachin kartu su italu komunistu 
vadu Togliatti be kita ko pareiškė, 
kad trečiojo pasalinio karo atveju 
dabartines Prancūzijos ir Italijos 
vyriausybes butu pašalintos sukilu
sios liaudies.

J. A. Valstybėse didėja nedarbas. 
WASINGTONAS. Sausio men čia išlaisvinimui, šiuo metu yra kaltina-

LAKŪNO MARCINKAUS TRAGEDIJA
LIETUVIS LAKŪNAS BRITU AVIACIJOJE KARO METU

Following is the list of the 
shot officers issued by the Air 
Ministry: — Royal Air Force 
(25): — F./Lt. R. Marcinkus 
(Lithuanian).

“Daily Mail,” May 20, 1944.
Toki oficialu Didž. Britanijos Oro 

Ministerijos komunikatą apie Kara
liškosios Aviacijos nuostolius paskel
bė London “Daily Mail” ir kiti 
anglu laikraščiai 1944 m. gegužes 20 
d. Tame 47 sušaudytu Britu Kara
liškosios Aviacijos karininku tarpe, 
kaip matome, minimas ir lietuvis, 
buvęs Lietuvos karo aviacijos kapi
tonas, anglu gi tarnyboj — Flight 
Lieutenant -— Romas Marcinkus.

Maža tebuvo kauniečiu, kurie ne
būtu pažine kap. R. Marcinkaus, to 
žymiojo musu ne tik padangių saka
lo. bet ir sportininko futbolisto, ilga
mečio valstybines futbolo komandos 
nario, dažniausiai gi jos kapitono. 
R. Marcinkui ilga metu eile teko ža
liojoj vejoj ginti Lietuvos spalvas per 
tarpvalstybines futbolo rungtynes 
tiek Kaune, Klaipėdoj, tiek ir už 
Lietuvos sienų. Jis buvo vienas po
puliariausiu musu sportininku.

Prasidėjus karui, užplūdus Lietu
va gaujoms okupantu, sportinis mu
su gyvenimas apmirė, kažkaip iš mu
su akiračio išnyko ir krji. R. Mar
cinkus ir, tur but, mažai kas iš 
musu težinojo apie tolimesni jo liki
mą.

Visi kaltinamieji prisipažino dau
giau ar mažiau kaltais ir pateikė 
teismui savo planu detales.

Pradedamas procesą, teismo pir
mininkas perskaitę kardinolo 
Mindszenty laiška-išpažinti, kuriame 
pastarasai prisipažįsta principe kal
tu. Jis taip pat prisipažino, trukdės 
vengru vyriausybei susitarti su 
Bažnyčia. Čia jis dar pareiškė, kad 
po 35' dienu praleistu kalėjime, jis 
galvojas dabar kitaip ir sprendžiąs, 
esant galimumu sukurti tarp vengru 
valdžios ir Bažnyčios tikra taika. 
Tame laiške kardinolas pareiškė su
tikima laikinai pasitraukti iš bažny
tinio savo posto.

Teisme kardinolas dar karta pat
virtino savo atgailos laiško tik
ruma.

Sekančia diena teisme buvo pers
kaitytas kitas kardinolo Mindszen
ty laiškas, rašytas dar prieš jo areš
tą. Aname laiške kardinolas be 
kita ko buvo paminėjęs, kad Ven
grijoje šiuo metu nebera laisves.

buvo 2650000 bedarbiu, t.y. 600,000 
daugiau, kaip tuo pačiu metu 1948 
m.

Sovietu špionažo tinklas. NEW 
YORK. J.A.V. saugumo organai kon
statuoja, kad Maskva sistemingai 
plečia visame pasaulyje, ypačiai Va
karu Demokratijų Valstybėse, savo 
špionažo tinklą. Rusija organizuoja 
planus pulti Vakarus iš vidaus.

10 nauju šventųjų. ROMA. Kaip 
iš Vatikano pranešama, šių metu 
kataliku kalendoriui! irašomi. dešim
ties nauju šventųjų vardai.

Gen. Franco ironizuoja Vakarus. 
MADRIDAS. Ryšium su vykstan
čia Atlanto Pakto akcija, gen. Fran
co pareiškė, šiuo metu nematąs pa
lankaus momento prisidėti prie Va-, 
karu Demokratijų. “Ispanija nega
li turėti tinkamos laikysenos Vakaru 
Unijos ar Atlanto. Pakto . atžvilgiu, 
jei nebuvo tinkamos Vakaru laiky
senos Ispanijos atžvilgiu.” — Be 
kita ko gen. Franco paneigė gandus 
apie Ispanijos prisidėjimą prie Mar- 
šalio Plano.

Suimtas Pragos išlaisvintojas. 
LONDONAS. Čekoslovakijos Vy
riausybe praneša apie suėmimą gen. 
Kutlvaso, kuris yra kaltinamas už 
teroristine konspiracija. Gen. Kutl- 
vasa, kuris 1945 m. vadovavo Pragos

R. Marcinkus su buriu kitu lietu
viu lakūnu karo pradžioje (1939 al
gai 1940 m. pradžioje) įstojo i Pran- 
cuzjos karo aviacija. Ten buvusi su
sidariusi m-t lietuviu eskadrile. Vie
nas po kito tie lietuviai lakūnai žu
vo, begindami Prancūzija ir jos kapi
tuliacijos metu tik vienas R. Marcin
kus liko gyvas. Prancūzijai kapitu
liavus, nenorėdamas patekti i naciu 
nagus, Ii. Marcinkus per didelius pa
vojus pasitraukė i Šiaurės Afrika — 
i Dakara. iš kur netrukus persikėle i 
Anglija. Anglijoje jis tuojau įstojo 
i Britu Karališkaja. Aviacija ir buvo 
paskirtas i viena dalini Sussekse. 
Ten tarp didelio skaičiaus svetimša
liu lakūnu — lenku, čeku, belgu, 
olandu ir kitu — R. Marcinkus buvęs 
vienintelis lietuvis lakūnas. Po to, 
kai vokiečiu karo laivai Scharnhorst 
ir Gneisenau iš Prancūzijos Atlanto 
uostu pralindo pro Lamanšo kanala 
i šiaure, RAF lakūnams buvo duotas 
įsakymas bandyti su Swordfish lėk
tuvais užkirsti jiems kelia. Atrodo, 
kad kaip tik šiose operacijose teko 
dalyvauti ir R. Marcinkui, iš kuriu 
jis i Anglija nebegrįžo.

Tačiau po kiek laiko pasirodė, kad 
R. Marcinkus nebuvo žuvęs. Vokie
čiai ištraukė ji iš juros ir per Tarp
tautini Raudonąjį Kryžių Anglijoje 
buvo gautos žinios, jog jis yra karo 
belaisviu lakūnu lageryje, kur išbu
vo apie pora metu. Nors jis. kaip ir 

Teisme kardinolas atsisakė šiame 
laiške išdėstytu savo įsitikinimu, 
pareikšdamas ana savo nuomone 
buvusia netikra.

Grafas Eszterhazy pareiškė par
davinėjęs juodojoj rinkoj iš kardi
nolo gautus dolerius, kuo buvęs re
miamas monarehistinis judėjimas.

Taip pat išsipasakojo ir kaltais 
prisipažino kiti kaltinamieji.

Teismo posėdžius seka 41 užsieniu 
spaudos atstovas. J it tarpe ir Vaka
ru Valstybių žurnalistai. Užsieniu 
spaudos atstovai pareiškė, kad del 
perdavimo žinių savo agentūroms 
jie nebuve varžomi ar tikrinami. Tai 
teigia ir Reuterio korespondentas.

NEW YORKAS. 5.11.—J. A. Val
stybėse vyksta protestu bangos del 
kardinolo Mindszenty teismo. 
J.A.V. valdžia protestavo del fakto, 
kad teisman nebuvo ileisti J.A.V. 
stebėtojai. Bažnyčių vadovai ir 
laikraščiai protestavo del budo, ku
šino ši byla yra vedama.

Vengrijos prokuroras Dr. Gy'ulo 
Alapi savo kaltinimo kalboje nune
igė, kad del išgavimo iš kardinolo 
kaltes išpažinties buvo pavartoti 
kankinimai ir narkotikai.

mas už organizavima didelio suokal
bio nuversti dabartine čeku vyriausy
be.

Vakaru valstybes pripažista Iz
raelio valstybe. LONDONAS. Sau
sio 30d. Anglija, Olandija, Belgija 
ir Luxemburgas pripažino de facto 
Izraelio valstybe.

Sovietai atnaujino smarkia pro
paganda. LONDONAS. Iš Londono 
pranešama, kad paskutinėmis dieno
mis Sovietu Rusija per spauda ir 
radi,ja pradėjo labai smarkiai pulti 
Vakaru valstybes, kaltindama šias 
jegu organizavimu agresyviems tik
slams ir pan.

Sovietai žada užversti pasaulio 
rinka kviečiais. LONDONAS. Britu 
Komunistu partijos gen. sekretorius 
Harry Pollitt pareiškė, kad artimoje 
ateityje Sovietu Rusija užvers pasau
lio rinka kviečiais. Tai turės labai 
paveikti Amerikos ir Canados kvie
čiu exporta ir ligi šiol išpustas 
kviečiu kainas.

Vokiečiams dar maža laisvos mei
les. LONDONAS. Du tūkstančiai 
penki šimtai vokiečiu jaunimo žy
giavo Kurfuerstendamm gatve Ber
lyne ir reikalavo Įstatyminio pripa
žinimo laisvai meilei. Buvo pareik
šta, kad 7 milijonai vokiečiu moterų 
lieka be vyru ir niekuomet nebegali 
ju tikėtis.

kiti sąjungininku karo belaisviai, esą 
Vokietijoje, reguliariai gaudavo Bri
tu Raudonojo Kryžiaus siuntinėlius, 
bet vis dėlto tai buvo per daug skau
du padangių ereliui.

1944 m. kovo ar balandžio men. iš 
lagerio pabėgo 47 sajungiiiininku 
karo lakuiiai, tarp ju. žinoma, ir R. 
Marcinkus. Tačiau, deja, nepavyko 
jiems pabėgti iš Vokietijos ir pasiekti 
neutralius arba sąjungininku kraš
tus. Vokiečiai, berods, visus tuos 
lakūnus sugaudė ir sušaudė.

Kas tuomet 1944 m. pavasari 
klausė Londono radijo, tas gerui 
atsimena, kokia pasipiktinimo audra 
kilo Anglijoj ir visame Vakaru pa
saulyje, kai buvo ten sužinota apie 
toki nepaprastai barbariška naciu 
elgesi.

Didž. Britanijos vryiausybe visu 
rimtumu tuomet perspėjo hitlerine 
Vokietijos vryiausybe del tokiu jiai- 
siu metodu. Po karo atsakingieji 
asmens del šios masines sąjungininku 
karo belaisviu egzekucijos buvo 
griežtai nubausti, bet kas mums iš to 
■— šauniojo musu tautiečio R. Mar
cinkaus jau seniai nebebuvo gyvųjų 
tarpe. Tarpe tu Gestapo sušaudy- 
tuju auku buvo ir F./Lt. R. Marcin
kus (Lithuanian), kaip Britu Oro 
Ministerijos aukščiau cituotas komu
nikatas mini. M.

“Vienybe,” 47 Nr.
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Juozas Almis Juragis.
MUMS OŠIA PUŠYS

Kai žydėjo mums gegužiai, 
Linksmai laisvos pušys ošė.
Nuo Širvintų lig Dubysos 
Linksmai ošė pušys visos. 
Ošė pušys prie Palangos— r 
Pušys ošė, uže bangos.

Sopulingame birželyj
Graudžiai verkė pušys žalios,
Kada laisve musu geso, 
Džiūvo, vyto žalios kasos . . . 
Kai ginkluoti laisvėn kilom, 
Pušys vėl linksmai prabilo.

Kai svetur išeiviais ėjom,
Bušu giesmes palydėjo.
Mes supratom juju prasme:
—Kur jus tėviškė surasit, ■
—Kur nuves jus šitas kelias?— 
Klause musu pušys žalios.

Nors sunkus išeivio būvis, 
Nepalauš jisai lietuvio;
Kol visu naktų sapnuose.
Pušys tėviškės mums ošia 
Daina miela, daina sena— 
Laisves viltimis gyvenam . . .

Ju daina aiškiau vis girdis.
Laisves ilgis musu širdys.
Kai tėvynėn grįšim vėliai, 
Pušys mos linksmai šakelėm.— 
Laisves kelyje jei lūšim 
Apraudos mus žalios pušys . . .

■-----------♦------------

"MUSU PASTOGEI" 
PASIRODŽIUS

Tikriausiai ne vieno lietuvio krau
jas eme garsiau vaikščioti gyslose, 
išvydus pirmąjį “Musu Pastoges” 
numeri. Na, pagaliau, taip ilgai 
lauktas ir svajotas pirmas Australi
jos lietuviu oficialus laikraštis jau 
musu rankose I

Australijos lietuviai sveikina nau
jai pasirodžiusi laikrašti ir su dar 
didesniu entuziasmu sveikina šio 
laikraščio iniciatorius, turėjusias' 
pakankamai drąsos ir energijos imtis 
šio nelengvo darbo.

Ne daugeliui iš musu yra žinoma, 
bet kiekvienam lengvai suprantama, 
kad nemažos kliūtys turėjo ir dar 
turės būti nugalėtos, statant toki 
dideli pastata, kaip “Musu Pas
toge,” kur visi šio plataus kontinen
to. o taip pat ir kiti pasaulio lietu
viai ras jaukia prieglauda.

Lietuviai tremtyje visuomet nuo
širdžiai pritarė savo spausdintam 
žodžiui. Pavyzdžiu tebūna tik pas
kutiniu laiku Vokietijoj pasirodė 
gausingi musu žurnalai, laikraščiai ir 
knygos. Ju tiražai butu teke, žinoma, 
dar kelis kartus didinti, jei spau
stuves nebotu stokojusios popierio. 
Alkanas ir apiplyšęs letuvis turėjo, 
ir dar gana didelio, intereso savajaj 
spaudai. Šiandien musu materialines, 
sąlygos jau žymiai geresnes, lygiai 
lietuviškas žodis, dar toliau atitru
kus nuo tėvynės, yra vėl branges
nis. Netenka abejoti, kad “Musu 
Pastoge” primins mums musu tėvu 
pastoges ir pačia Lietuva.

Pirmieji žingsniai visumet sun
kus. Apie bent kokia kritika šian
dien dar anksti kalbėti. Laikraštis, 
žinoma, tobulės, kaip ir turi būti, 
ir tobulės taip, kaip mes ji ma
terialiai ir savo, plunksna remsime.

Linkime laikraščiui ir jo redakto
riams geriausios kloties.

Tėvas Vyt. Balčiūnas, .Sydney.

VAKARAI UŽKERTA KELIUS.
LONDONAS. 5.1.1.—J.A.V. ir An

glija vakar pradėjo nauja šalto karo 
ofensyvą prieš Sovietus Vokietijoje. 
Britu ir amerikiečiu kariniai guber
natoriai užkirto kelia bet kokiam 
prekių susisiekimui per Vakaru zona 
i Sovietine zona. Ligi šiol Britai ir 
•J.A.V. tebuvo sulaikė vien iš Va
karu Vokietijos prekių ivežima i 
Sovietu zona.

Naujuoju prekybos uždraudimu 
bus sustabdytas prekių įvežimas iš 
Belgijos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Olandijos ir kitu kraštu per Vakaru 
Vokietija, i Sovietine zona.
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STATEMENTS BY PROMINENT LITHUANIAN UNDERGROUND 
ACTIVITIESAMERICANS

We quote below statements issued 
by by well-known American diplomats 
wl who know Lithuania from personal 
ex experience. Also included isza quo
ta tation from the writings of an emiii- 
en ent professor and scholar.—

Hon. Arthur Bliss Lane, former 
U United States Minister to Lithuania 
(1 (1936-37), states:

Filled with gratitude to the 
Lithuanian people for their con
tribution to the intellectual and 
economic growth of the United 
States, I pay tribute, ■with count
less others, on this thirteenth an
niversary of the signing of the 
Declaration of Lithuanian Inde
pendence.

Our hearts are heavy to-day as 
we contemplate Lithuania’s pre
sent plight. We sorrow for those 
Lithuanian patriots who, together 
wjth their Latvian and Estonian 
brothers and sisters, are enduring 
to-day the temporary loss of their 
liberty. But we rejoice that the 
Lithuanian spirit of independence 
has in no wise been tarnished. 
There has been no moral capitula
tion, no surrender of principles.

The Lithuanian people and all 
Americans of Lithuanian origin 

< may well be proud, even in the pre
sent martyrdom of their mother 
country, that Lithuania’s record 
is unsullied. When international 
justice is meted out—we fervently 
hope in the very neai’ future—the 
brave sacrifice of Lithuania on 
behalf of democracy must not and 
will not be forgotten.
Hon. Owen J. C. Norem, former 

UUnited States Minister to Lithuania 
(’(1937-40), who left Kaunas when 
tithe American Legation was closed 
bbecause of the Soviet occupation of 

rLLithuania, writes:
... In thought I am ever by serves.

IKASirnOT
Generolas Edwinas Rommelis buvo 

459 metu amžiaus, kai jis staiga pa
garsėjo 1940 metu gegužes menesi, 
kiaip Septintos Tanku Divizijos va- 
dias vokiečiu žygio per Prancūzija 
įmetu. Do dvieju metu, kai jo Afrikos 
kiorpusai stovėjo 70 myliu nuo Alek
sandrijos, jo vardas skambėjo kiek
vienuose namuose visame pasau
lyje. Tai buvo tie metai, kai Hit
leris pakele ji i feldmaršalus, o 
biritai vadino ji gabiausiu karo ge- 
n erolu.

Kai 8-tosios Britu Armijos karei
viai, kurie gynėsi prieš Rommeli, 
sakydavo “padaryti taip, kaip Rom
melis,” tai reikšdavo atlikti nepa
prasta uždavinį. Jo gudrumas ir 
talentas improvizacijai pakrikštijo 
ji “Dykumu Lapes” vardu. Karta, 
kietai britu prispaustas, jis apgavo 
juos pasitraukdamas taip, kad bri
tai buvo isitikine jo viršijančia jėga. 
Žinodamas, kad kiekviena diena 
RAF /Royal Air Forces/ fotogra
fuodavo viršum vokiečiu linijų, jis 
paliepė kiekvienai susisiekimo prie
monei važiuoti be perstojo dvi nak
tis i apsupančia dykuma. Galutines 
nuotraukos su vokiečiu propagandos 
priedu- suklaidino britus, ir britai 
pasitraukė.

Sekanti karta, paliepiant ataka. 
Rommeliui buvo pranešta, kad te
bėra tik šeši tankai. “Tai atakuo
kite dulkėmis,”—sugriaudė jis. Ke
letą minučių vėliau korpuso mašinos 
suko keletos myliu ratu. Nuo sukeltu 
dulkiu debesų 6 tankai aklai 
šaudė i priešą. Galvodami esą už
pulti ištisos tanku divizijos, britai 
pasitraukė.

Rommelis turėjo ta ypatybe, ku
ria butu galima pavadinti kariniu 
seksapiliu /sex-appeal/. Tai slypėjo 
jo kepures užsidekime ant vienos 
ausies ar jo kaimiškame gudrume. 
Pirmose fronto linijose, kartu buda- 

the side of Lithuanian friends. My 
idea is to prepare for a long-range 
programme of resistance and fight 
for the restoration of freedom. 
In my estimation, every American 
of Lithuanian descent and every 
friend of Lithuania might contrib
ute a small amount toward a fund 
that might be dedicated to the 
cause . . .

For the present, it pays to 
exert every influence that helps 
rescue Lithuanian DP’s from 
Europe. These people constantly 
need the reminder that a conscien
tious group is ever behind them, 
willing to aid.
Hon. William C. Bullit, former 

United States Ambassador to Mos
cow, and a visitor to Lithuania 
during the time of her independ
ence, states:

During my visits to Lithuania 
I was greatly impressed by two 
attributes of the Lithuanians: 
First, the moral fibre of the people 
who constituted a strong bastion 
of Christian civilisation against 
Communist malice; second, the 
very high level of the Lithuanian 
architects, artists, and literary 
men.

It was my good fortune to-be 
the friend of your great poet Bal
trušaitis, who was one of the most 
eminent men I have known. He 
was my guide in Lithuania, and 
introduced me to persons of all 
classes, including the members of 
the official family of President 
Smetona.

Like all other Americans who 
acquired even a slight first-hand 
knowledge of the Lithuanians. I 
hope profoundly that some day 
Lithuania will again enjoy the 
complete liberty which she de

lnas su savo kariais, jis buvo karo 
dievas. “Laikykitės arti prie 
manes.”—karta jis pasakė vienam 
savo karininku, kai jie buvo ap
šaudomi ugnimi.—“Man niekad 
nieks neatsitinka.”—Bet vis dėlto 
galu gale eme ir atsitiko.

Kokie yra mažai žinomi faktai 
apie jo mistine mirti?—Vokiečiu ofi
ciozas pasakojo pasaka, kad jis 
mires nuo žaizdų, kai jo mašina 
uže netoli Livarot, i pietus nuo Le 
Havro, Normandijos invazijos metu. 
Bet teisybe vra, toli gražu, daug dra
matiškesne ir atidengianti paslaptį.

Tai atsitiko vokiečiams besitrauki
ant Afrikos srityje, kai Rommelis 
pirma karta pradėjo realizuoti Hit
lerio prarajiška panieka individua
liai žmogiškai būtybei. Rommelis 
žinojo, kad tas žygis buvo prarastas 
virš bet kokios išpirkimo kainos, 
vien del to, kad vokiečiai stokojo 
benzino ir įrengimu, o britai tuo tar
pu padidino savo pajėgas. .Jis parei
kalavo, kad Hitleris atitrauktu vo
kiečiu trupes, kaip vieninteli kelia 
išgelbeti tūkstančiu vyru gyvybes. 
Hitleris įsikarščiavęs atsake: “Tri
umfas arba mirtis.”

“Aš nei miriau, nei triumfavau,” i 
—sausai informavo Rommelis po 
kurio laiko.

Prieš pasidavima Tunise 1943 m. 
gegužes menesi, Hitleris paliepė 
Rommeliui grįžti i Vokietija, kad 
tuo budu butu užmaskuotas jo pra
laimėjimas.

Sekantieji menesiai buvo labai kar
tus. Rommelis niekad nepriklausė 
naciu partijai, niekad nebuvo deko
ruotas auksiniais pasižymėjimo ženk
lais.

Jis taip pat nepripažino ištisu žu
dynių, darbininku-vergu, koncen
tracijos stovyklų ir Gestapo teroro, 
užimtos srityse. Jis pasibaisėjo, 
pamatęs, ka naciai padare vokiečiu

Lithuanian guerilla activities con
tinue. The Russian commandant of 
Mažeikiai is reported to have been 
a victim. The names of some col
laborators with the ■ Soviets who 
have been sentenced to death by the 
Underground courts have reached 
this country. It was reported that 
during the elections of last Febru
ary, underground fighters killed 
some Reds and destroyed voting 
places in the district of Alytus. The 
railway line between Vilnius and 
Minsk was cut and taken over by 
Lithuanian guerillas from Septem
ber 17 to 19, 1947. In retaliation, 
the Russians made arrests and de
portations and ransacked the homes 
of many innocent people throughout 
Lithuania.

About twenty publications are be
ing clandestinely issued by the 
Underground, mostly in mimeo
graphed form. Th? names of the 
publications speak for spirit behind 
them, as for example: Ginkime 
Lietuva (Let l's Defend Lithuania) ; 
Už Laisve (For Freedom) ; Tėvynės 
Kovotojas (Fighter of the Home
land); Laisves Varpas (Freedom 
Bell); Kova (Battle); Laisves Rytas 
(Dawn of Freedom); Už Tėvu Žeme 
(For the Land of Our Fathers), 
etc.

THEY WILL NOT GO HOME
One of the most impressive plebi

scites in history, as between free and 
unfree ways of life, is furnished by 
the million or more uprooted DP’s 
of Europe. They prefer the misery, 
hardship, and uncertainty of life in 
refugee camps in a cold inhospitable 
world to the prospect of returning to 
their homelands and living under 
Communist rule. And practically 
every DP is a refugee from Russia 
and the land which Russia domi- 

tautos vardu. “Aš vedžiau švaru 
kara,”—sake Rommelis.—“bet jie 
sutepa mano uniforma.” Vėliau, kai 
Hitleris išleido savo garsuji palie
sima šaudyti įkaitus santykiu 12:1, 
Rommelis buvo vienas iš keletos vo
kiečiu vadu, kuris ta isakyma imete 
i popierių krepši.

Kas svarbiausiai skaudėjo Rom
meliui, tai numatymas, kad Hitleris 
įstums visa Vokietija i praraja su 
juo pačiu, bet jokiu budu nepasi
duos.

Kad paremtu vokiečiu tautos pa
sitikėjimą ir padarytu i spūdi sąjun
gininkams, Hitleris paskyrė Rom
meli prieš-invaziniu pajėgu vadu 
Normandijoje. Generolas tuoj pat 
suprato, kad pilnos apimties inva
zija nebus galima atremti su tokiais, 
mažais ištekliais ir jam priskirtomis 
mažomis trupėmis.

1944 metu balandžio menesi jis 
tarėsi su generolu Karl Heinrich von 
Stulpnageliu, kariniu gubernatorium 
Prancūzijoje, ir vokiečiu rezistenci
jos prieš Hitleri vadu, kuriais keliais 
ir budais reiketu užbaigti kara va
karuose ir nuversti naciu režimą.

Tikėdamasis rasti geresne išeiti, 
negu besąlygini pasidavima, Rom
melis norėjo siūlyti Eisenhoveriui ir.. 
Montgomeriui taika be Hitlerio 
žinios. Jos pagrinde butu buvę vo
kiečiu trupiu atitraukimas ligi va
karines sienos. Už tai sąjungininkai 
tuoj pat butu tureje sustabdyti 
vokiečiu miestu bombardavima. Tb 
tuose vokiečiai butu tureje tęsti ko
vas sutrumpintu frontu—Rumunija, 
Lembergas, Vysla, Nemunas—“ap
gynimui vakarines civilizacijos.”

Rommelis pasiūlė suimti Ilitlrn 
su pagalba patikimu tanku vie
netu ir pastatyti ji prieš vokiečiu 
tribunolą. Jis neketino padaryti 
Hitleri kankiniu, nužudydamas ji 
tuoj pat.

(B.d.)

Soviets instituted a special school 
in the city of Vilnius, on Filaret 
Street, under the leadership of So
kolov, a Russian, to teach new 
methods of combating the Lithu
anian Underground. Candidates are 
recruited by means of threats, pro
mises of repatriation from deporta
tion, liberation from imprisonment, 
torture, etc. After the completion of 
the training course, they are to pose 
as escapees from Siberia, from pri
sons, concentration camps, DP 
camps of Western Germany, etc. One 
of the methods used by graduates 
of the Vilnius school is this: Gangs 
posing as patriotic guerillas fight
ing the Soviets rob farmers and ar
rest them, allegedly for sympathiz
ing with the Soviet occupants. These 
arrestees are promised release only 
if they can prove by witnesses that 
they are not Communists or Com
munist sympathizers. As soon as the 
arrestee proves that he is not pro
Soviet, both he and the witnesses 
disappear from Lithuania an “ene
mies of the people.”

NKVD agents enter physicians’ 
offices and sit there for days waiting 
to apprehend wounded or sick gue
rilla fighters or other suspects. The 
same practice is conducted in pri
vate homes as well.

C‘.R.

nates. One does not find people 
from free countries, Americans, 
British, French, Belgians, Dutch, 
preferring a status of permanent 
exile to the prospect of returning to 
their homelands.

The value of the non-aggres- 
sion pact may be judged from what 
has happened to Poland, Finland, 
Latvia, Lithuania, and Estonia. All 
these countries enjoyed the supposed 
protection of non-aggression pacts 
with the Soviet Union, concluded at 
Soviet initiative.—(National Catho
lic Monthly, March, 1948. William 
Henry Chamberlin, The Sign).

NEPAMIRŠKIME LIKUS1UJU 
VOKIETIJOJE

Vieni prieš metus, kiti gal tik 
prieš keletą menesiu atvykome Aus
tralijon. Išvykdami, palikome sto
vyklose šeimas, gimines, draugus ar, 
bendrai, tautiečius, kuriu dauguma 
liko nepavydėtinoje padėtyje. Musu 
visu pareiga j u neužmiršti. Nepa
kanka parašyti retkarčiais laiška, 
bet reikia realiau pažvelgti i ju pa
dėti ir paremti juos kiek galima 
daugiau materialiai, siuntinėliais;

Kaip tuos siuntinėlius sudaryti, 
ar pasiusti, galima pasiinformuoti 
pašte ar pas krautuvininkus. In
formacijos deliai galiu priminti, kad 
leidžiamasis siuntinėliu svoris Euro
pon yra 11 svaru (Ibs.). Leidžiama 
siusti įvairiausi maisto produktai ir 
rūbai. Patartina siuntinėlius su
darinėti pas krautuvininkus, nes jie 
mielai patarnauja, pasverdami ir net 
įpakuodami galutinam išsiuntimui. 
Anglu kalbos nemokantiems užpil
dys ir muito formuliarą, kuris gau
namas pašte. Apytikris 11 sv. mai
sto produktu siuntinėlis drauge su 
pašto išlaidomis normaliai kaštuoja 
ligi 2 svaru. Žinoma, didesne ar 
mažesne kaina pareina, kokius pro
duktus siusime.

Oro paštu siunčiamu siuntinėliu 
leidžiamasis svoris 3 sv., tačiau pasi
untimo išlaidos siekia iki 3 svaru ir 
daugiau. Pasiuntimo procedūra ta 
pati, kaip ir paprastu siuntinėliu, 
tik vengtina sunkaus įpakavimo.

Patartina visus siuntinėlius siusti 
registruotus, drauge užrašant ant 
siuntinėliu “Gift parcel” (dovanu 
siuntinėlis) ar panašiai, k.a.: “Pre
sent of Birthday” ir kit., nes tokie 
siuntinėliai dažniausiai lieka neap- 
muituojami.

Nepasišykštekime ir ištieskime 
pagalbos ranka savo artimiesiems— 
tautiečiams.

Rimtautas Saženis.
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POLITIKOS RAIDA
Kinijoje kovos eina toliau ir del 

taikos reikia dar palaukti. Komu
nistai paskutiniame radio pranešime 
pareiškė, jog apie taika nėra ko ir 
kalbėti iki nebus suareštuotas 
Čiankaišekas ir visi svarbieji 
Kuomitango partijos nariai. Nacio
nalistai gi tai atmetė, ir. atrodo, 
mano tęsti kova toliau. Paskutinėmis 
žiniomis keturios pietines Kinijos 
provincijos, vadovaujamos karo 
herojaus generolo Hsueh lueh, pasi
žymėjusio kare prieš japonus, yra 
pasiryžusius kovoti su komunistais 
iki pergales, nepaisant taikos de
rybų. Šis generolas vadina buvusi 
Ciankaišeko režimą feodalizmu ir jo 
nemano toleruoti.

Sov. Sąjungą oficialiai paprašė 
Norvegijos vyriausybe pareikšti sa
vo laikysena Atlanto gynimosi rei
kalu. Sovietai mano, jog Atlanto 
Paktas yra nukreiptas prieš juos. 
Skandinavijos valstybių tarpe šiuo 
reikalu nėra pilno sutarimo: Norve
gija ir Danija linkusios prisidėti, gi 
Švedija nori palikti neutrali.

Vakaru Europos tautos, tenan
cies i Atlanto gynimosi pakta. nu
tarė įsteigti Europos Taryba Euro
pos vienybes ir geroves reikalui. 
Būstine numatyta Londone. 1 ja 
gales ieiti kiekvieno Europos krašto 
atstovai. Taryba susidės iš m mis
teriu komiteto, susirenkančio priva
čiai, ir patariamojo organo, susiren
kančio viešai. Sovietai tai laiko kaip 
iranki anglu-amerikiečiu viešpata
vimui pasaulyje.

Sovietai paskelbė rytu Europos 
atstatymo plana ir isteige savitar
pines pagalbos taryba Bulgarijai, 
Lenkijai, Rumunijai ir Čekoslovaki
jai. Tito išskirtas, kuris, atrodo, 
linkės labiau pasukti i Vakarus.

Jungtiniu Tautu Saugumo Taryba 
priėmė Indonezijos taikos plana, 
pagal kuri Olandija turėtu pasi
traukti iš tos srities iki 1950 birželio 
Id. ir perleisti valdžia krašto gyven
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tojams. Saugumo Taryba priėmė ši 
plaua, nepaisant olandu perspėjimo, 
jog jie ignoruosią svarbiuosius pla
no punktus. Aštonios, o kartais tik 
septynios, iš vienuolikos S. ^Tarybos 
tautu balsavo už plano priėmimą, 
kai pati Olandija priešinosi. Rusija. 
Ukraina, Prancūzija ir kai kada Ar
gentina nuo balsavimo susilaikė. 
Svarbiausi šio plano rezoliucijos 
punktai yra: areštuotu Indonezijos 
vadu paleidimas, galimai greitesne 
olandu evakuacija iš Jogjakarta. 
Indonezijos sostines, laikines federa- 

| lines Indonezijos valdžios įkūrimas 
riki 1950 kovo 15d. ir paskelbimas 
i konstitucinio parlamento rinkimu 
nevėliau, kaip iki 1950 spalio Id. 
įvykdymui šio plano sudaryta “ga
linga” komisija iš J.A.V., Belgijos 
ir Australijos. Galutinis olandu ka
riuomenes atsitraukimas paliktas 
nustatyti komisijai. Olandai nepa
tenkinti planu ir sakosi vykdysią ji 
tiek, kiek tai nepakenks Indonezi
jos tvarkai bei gerovei.

Britanijos ministeris ekonomini
ams reikalams Cripps, kalbėdamas 
antruoju JAV pagalbos ir Europos 
atstatymo biliaus skaitymo metu, pa
reiškė, jog Britanija numato 1952 
visiškai ekonomikai atsigauti ir lik
ti nepriklausoma nuo bet kokios išo
rines pagalbos. D. Britanijos eks
portas padidėjo. 1948 m. ekspor
tas pasiekė net £450,000.000, tuo bū
du pralenkdamas 1947 m. eksportą. 
Bendrai, D. Britanija stengsis, pa
sak Cripps, daugiau eksportuoti i 
Amerika ar Kanada, kur butu ga
lima uždirbti tesiogiai doleriu ir 
tuo greičiau užkaišioti spragas. 
Importas iš tu kraštu privalo būti 
sumažintas. “Kova eina toliau, bet 
ji nėra bevarde ar beviltiška. Kelias 
yra aiškus, takai išbraižyti ir mes 
žinome, kad galu gale mus pasvei
kins pasisekimas,—kalbėjo Cripps.

J. Ruginis.

ĮSTEIGTAS A.L.D-JOS SYDNEY 
SKYRIUS

Š.m. vasario men. 6d. Dulwich 
Hill parapijos saleje ivyko steigia
masis A.L.D. Sydney Skyriaus susi
rinkimas. Susirinkimui pirmininka
vo Kantonas Jonas, sekretoriavo 
Matulis Kazys. Susirinkimo metu 
gyvai pasikalbėta įvairiais rupimais 
klausimais; keliu darboviečių atsto
vai pasipasakojo apie tinimas darbo 
sąlygas. Pasitarta del Vasario 16- 
tosios ir pasiryžta šia švente galimai 
geriau pagal turimas sąlygas pami
nėti.

Skyriaus valdybon išrinkti šie 
asmenys: Karitonas Jonas, Matulis 
Kazys, Kutka Antanas ir Zaremba 
Petras; kandidatu liko Jurskis Jau
nutis. Revizijos komisijon išrinkti: 
Marcinkevičius Leonardas. Samsonas 
Vladas ir Vazgelevičius Eduardas.

Sklandžiai ir darbingai praėjės 
susirinkimas leidžia spręsti, kad 
Sydney Skyrius suvaidins dideli 
vaidmenį A.L.D. veikimo srityje.

K.S.
LIETUVIAI SKAUTAI PAN- 

PACIFIKO JAMBOREE
Australu žurnalas “The Austra

lian Post,” plačiai aprašydamas 
visa Pan-Pacifiko Jamboree didžiule 
švente, gražiai atsiliepia ir apie lie
tuviu skautus, kuriu 29 taip pat šioje 
šventeje dalyvavo.

Beveik didesne žurnalo puse skir
ta šiai šventei. Daug vykiisiu nuo
traukų. Vienoje nuotraukoje ma
tosi, kaip lietuviai skautai pusryčiau
ja prie savo iš akmenų ir kankorėžiu 
pasidaryto stalo. Stalas papuoštas 
lietuviškais ornamentais.

PRISIŲSTI LAIŠKAI.
Vladas Etmonas ir L. Gaižutis 

prašomi atsiliepti. Jiems yra pri
siųsti laiškai. A.L.D. C. Valdyba 
nežinodama ju adresu, negali toliau 
ju persiusti.

A.L.D. SKYRIŲ AR GRUPIU 
STEIGIMAS.

Vietove.se, kur susiburusiu lietu
viu skaičius siekia 30 žmonių, steig- 
tinas A.L.D-jos Skyrius. Skyriaus 
steigimo iniciatoriai tuo reikalu 
prašomi susisiekti laišku su D-jos 
Centro Valdyba. Taip pat ir A.L.D- 
jos Grupiu steigimo iniciatoriai. 
Grupei steigti pakanka ir keliu ar 
keliolikos vietoje susiburusiu lietu
viu. A.L.D. įstatai buvo paskelbti 
Musu Pastoges Nr. I.

A.L.D. Centro Valdyba prašo 
tautiečius neatidėliojant įsitraukti 
i Skyrių bei Grupiu steigimo darba.

PRENUMERATOS REIKALU.
Pirmieji Musu pastoges numeriai 

siunčiami visiems Australijos lietu
viams, prašant juos galimai artimes
niu laiku laikrašti užsisakyti. Labai 
apgailestaujame ir atsiprašome tu 
lietuviu, kuriu Musu Pastoge dar 
nepasieke. Negalėjome ju aptar
nauti, neturėdami visu adresu. Lai
kraščio negavusieji prašomi pra
nešti Redakcijai savo adresa. Tuoj 
pasiusime jiems Musu Pastoge susi
pažinimui ir užsisakymui.

Tautiečiai, kuriems pasiunčiami 
didesni kiekiai M. Pastoges, pra
šomi kuo plačiau laikrašti išdalyti 
bei išsiuntinėti. Taip pat jie prašomi 
pranešti užsiprenumeravusius asme
nis.

Pinigai už prenumerata siunčiami, 
idedant i voką atitinkamai sumai 
“money order” ar “postal note.” 
Kaip pasiusti pinigus, mielai paaiš
kins kiekvienas artimiausias vietos 
paštas ar pašto agentūra. Prenu
merata siunčiama šiuo adresu: Lithu
anian Weekly “Musu Pastoge”

5 Hampden Street, 
Hurlstone Park, 

Sydney, N.S.W.
Galima adresuoti prenumerata ir 

A.L.D.-jos Valdybai tuo pačiu 
adresu.

Visi visais budais platinkime ir 
didinkime Musu Pastoges prenume
ratų skaičių. Nuo musu visu pas
tangų priklausys musu laikraščio 
gerove.

MINTSTERIO PIRMININKO 
MR. McGIRR SVEIKINIMAS

Australijos metines šventes proga 
N.S.W. Ministeris Pirmininkas Mr. 
MeGirr pasakė sveikinimo kalba, ku
rioje pabrėžė, kad Australija yra 
darbininko žmogaus kraštas.—“Kai 
mes šiande švenčiame 161-ma metine 
diena nuo pirmosios Australijos 
kolonizacijos, mes tikrai turime būti 
dėkingi, kad gyvename laisvame de
mokratiniame krašte, kur yra pakan
kamai darbo ir galimybių visiems. 
Ateitis yra musu pačiu rankose. Iš 
Australijos mes turime padaryti di
dele ir galinga tauta. Australija 
pradeda nauja savo era. Dabar čia 
vyksta didžiule ekonomine pažanga, 
su kuria kartu eina socialiniai ir 
pramoniniai pagerinimai. Australi
joje visur yra pakankamai darbo. 
Valdžia paruošė paskutiniais metais 
didžiulius darbu projektus, gi šiuo 
motu jie jau vykdomi. Butu prob
lemos sprendimas greitinamas: pra
deda veikti nemaža nauju fabriku, gi 
moklyklos, ligonines ir rezervuarai 
yra statomi, kai tik gaunama darbo 
jėgos ir statybines medžiagos. Nu
matoma, kad Australijos gyventoju 
skaičius padidės taip sparčiai, kaip 
niekad musu krašto istorijoj jis ne
buvo didejes. Australijos metines 
šventes diena mes visi privalome 
pasišvęsti musu krašto ateities pa
žangai,” — paskatino Ministeris Pir
mininkas Mr. MeGirr.

Pirmųjų pilietybes aktu įteikimo 
iškilmes. CANBERRA. Vasario 
3 d. Canberroje ivyko dideles Aust
ralijos Pilietybes įstatymo įvesdini
mo iškilmes. Norint pabrėžti fakta. 
kad šiam įstatymui pradėjus veikti 
visi australai (čia gimė, ar naturali- 

-Ils. Redaktorius Antanas Bauze 
Redaktorius Juozas Žukauskas 

Redakcijos ir Adniinistr. Adresas:
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park. Sydney, N.S.W.
Tel.: LL3342.

zavesi) automatiškai pasidaro Aus
tralijos piliečiais, Federalines Vyri
ausybes ministeriui pirmininkui Mr. 
Chifley buvo simboliškai įteiktas 
Pilietybes liudijimas Nr. I. Iškilmių 
metu septyniems ivairiu tautybių 
asmenims buvo suteikta Australijos 
pilietybe.

Valosi nuo komunistu. MEL
BOURNE. Metinis Australijos Dar
bo Unijos (A.W.U.) konventas nu
tarė, kad visi Komunistu partijos 
nariai turi būti pašalinti iš oficialiu 
Unijos postu. A.W.U. yra didžiau
sia Australijos darbininku unija. 
Queenslando A.W.U. sekretorius pa
reiškė, kad pramoniniame Australi
jos gyvenime veikia “penktoji ko
lona,” nes komunistai sabotuoja Aus
tralijos pramone.

Australai pritaria griežtai kovai 
prieš komunizmą. BRISBANE. 4000 
Australu minia klausėsi Liberalu 
partijos vado Menzies kalbos, kurioj 
jis smarkiai puolė Sovietu Rusija ir 
Australu komunistus. Jo radikalios 
kovos prieš kompunizina idėjai mi
nia pritarė su didžiuliu entuziazmu. 
Mr. Menzies laikomas Federalines 
Australijos Vyriausybes opozicijos 
vadu.

Doleriu juodoji rinka. CAN
BERRA. Valdžios organu nustatyta, 
kad visoje Australijoje veikia stipri 
doleriu pirkimo-pardavimo organiza
cija. Doleriai, kuriu oficialus kursas 
šiandie 6/2d., nelegaliu pirkliu 
superkami Australijoje po 7/- ar 7/3, 
gi parduodami po 8/- ar 8/6d,

Sugriežtinama kainui priežiūra. 
Pereita savaite posėdžiavo Australijos 
valstijų (steitu) kainu ministerial. 
Jie nutarė imtis kuo griežčiausios ga
limos kontroles del pirmojo reikalin
gumo prekių kainu.

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. 

šė Dieva gražinti Lietuvai laisve ir 
nepriklausomybe.

Aplanke musu stovykla ir emigra
cijos ministeris Mr. Cahvell. Lietu
viai ta proga iteike jam kuklia do
vana—tautiniais motyvais, išpuošta— 
išdrožinėta dėžutė su atitinkamu 
irašn.

Stovyklos administracijoje nema
žai lietuviu užima daugiau ar mažiau 
atsakingas vietas. Sąžiningai ir 
stropiai dirbdami, lietuviai parodo 
australams, kad jie sugeba tinkamai 
atlikti jiems pavesta ir patikėta 
darba, atliekama tolimame, skirtingu 
sąlygų krašte. Šiuo metu stovyklos 
administracijoje dirba apie 50 lietu
viu.

Lietuviu kataliku dvasios reikalais 
rūpinasi neseniai iš Amerikos i 
stovykla atvykęs kuu. Tamulis.

Kučiu diena buvo suruošta vaiku
čiams eglute. Organizavo p. Lap- 
šiene. Kalėdų Senis apdovanojo 150 
stovyklos vaiku gausiomis dovano
mis. Stovyklos gyventojai labai dė
kingi Mrs. Rees ir Mrs. Camerow, 
kurios paruošė ir sutvarkė tas do
vanas. Kalėdų pirmos dienos vaka
ru kino saleje suorganizuotas puoš
nus ir smagus karnavalas—maskara
das. kuri parengė p.p. J. Venclava- 
vičius ir J. Mikševičius.

šiuo metu stovykloje yra apie 300 
emigrantu. Daugiausiai moterys su 
vaikais. Ju vyrai jau dirba įvairiose 
Australijos vietovėse, šeimos yra 
čia pasilikusios ligi jie, vyrai, susi
ras atitinkamus butus.

Stovyklos gyvenimai! labai daug 
gyvumo ineša akordeonistas ir piani
stas B. Kiveris. Tai retu muzikos 
gabumu asmenybe. Su juo labai 
darniai kartu dirba ir akordeonistas 
A. Šapauskas, taip pat labai talen
tingas muzikoje. Juodu yra šukele 
dideli australu susidomėjimą. Im.

BATHURST PEREINAMOJI 
STOVYKLA

Emigracijai i Australija besiple
čiant, 1948 m. gegužes menesi buvo 
įsteigta dar viena atvykstantiems iš 
Europos D.P. pereinamoji stovykla 
—Immigration Training and Recep
tion Centre, Bathurst, N.S.W.

Ligi šiol Bathurst stovykla jau 
praėjo apie 6000 žmonių. Tai vis 
naujieji emigrantai iš ivairiu D.P. 
stovyklų Vokietijoje, išskyrus 500 
Anderso armijos lenku kariu, kurie 
buvo atplaukė iš Anglijos. Be kitu 
ivairiu tautybių šia stovykla jau 
praėjo apie 1500 lietuviu.

Mums, pirmiesiems i šia stovykla 
atvykusioms, teko atlikti uemaža 
tvarkymo darbu. Stovyklos pašalius 
radome apaugusius žole, gi barakus 
—gerokai apleistus. Tačiau ener
gingo stovyklos direktoriaus Mr. W. 
C. Rees ir pačiu emigrantu dėka, 
viskas liko sutvarkyta, jaukiai 
irengta. Palyginamai per trumpa 
laika irengta graži koplyčia, pasilink
sminimo bei poilsio užeigos, kurios 
aprūpintos žaidimu ar kitu pramogų 
priemonėmis. Apleistus žolynus 
pakeitem vaismedžiais, daržais bei 
gėlynais.

Stovyklos gyvavimo metu buvo 
suruošti keli koncertai ir tautiniu 
eksponatu parodos, šie kultūriniai 
parengimai labai domino australus. 
Ypačiai gerai užsirekomendavo lie
tuviu grupes. T stovykla dažuai 
.atvyksta žurnalistai bei spaudos 
fotografai, kurie teiraujasi, domisi 
lietuviu tauta, jos kultūra, menu bei 
papročiais. Taip tad anų kultūrinių 
pasirodymu dėka, lietuviai čia pelne 
dideliu simpatijų savo tautai.

Nepamiršo musu ir vietos vysku
pas, spejes čia apsilankyti net du 
kartu. Savo pamoksle jis prisiminė 
skaudžia Lietuvos tragedija ir pra
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