
NR. 6.

PAŠTO
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN"

AUSTRALIJOS LIETUVIU DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1949m, kovo 2d.

ŠV. KAZIMIERAS
LIETUVOS GLOBĖJAS

Maža musu Tauta, bet ji garsi 
savo istorija, žygiais, sunu ir dukru 
aukomis. Vytautas Didysis išplėtė 
valstybes sienas ir idiege krikš
čioniškąjį mokslą Lietuvoje. Jis 
paženklino savo kardu Maskvos 
tvirtoves, jo raiteliai Juodojoje Ju
roje savo žirgus pasigirdę, jis išardo 
demagogiškas kryžiuočiu ordino 
gretas, ir pats nuo Vilniaus ligi 
Varnių katalikybe skelbe. Amžių 
būvyje Lietuva buvo pavergta ir 
išniekinta. Tačiau krikščionybe, Vy
tauto D. vaisius; liko. Ji netgi išau
gino dangaus lelija—Šv. Kazimiera 
—Lietuvos Globėja.

XV šimtmečio pabaiga, kurioje 
teko Sv. Kazimierui gyventi, nuvo 
žmonijos perversmo laikotarpis: 
baudžiavos pradžia, spaudos išradi
mas, protestantizmas, Amerikos at
radimas, parakas, nedėkingoji lie- 
tuviu-lenku bičiulyste ii’ t.t. Ka 
Lietuvos didikai išsirenka Ddžiuoju 
Kunigaikščiu, lenkai ta pati savo 
karalium renkasi, arba Lenkijos 
karalius ' lietuviu išrenkamas D. 
Kunigaikščiu.

Vienas tokiu Lietuvos ir Lenkijos 
valdovu—Kazimieras (antrasis Jo
gailos simus) turėjo vienuolika vai
ku. Jie visi buvo išauklėti garsaus 
istoriko Dlugošo. Viena jo duktė 
buvo paskutinio kryžiuočiu magis
tro motina, sūnūs—čeku karalius, 
kitas—Krokuvos vyskupas. Vienas 
sūnūs paveldėjo Lietuva, kitas— 
Lenkija.

Tačiau visu ju garsiausias—Ka
zimieras. Jis gimė 1458 m. Vos 13 
metu amžiaus jaunikaitis jau siun
čiamas i Vengrija, kur jo lauke ka
raliaus vainikas. Tačiau Kazimiero 
tai nevilioja ir jis grižta namo. Pra
deda reikštis jo šventumas. Vietoj 
šokiu jis pasirenka vienuma, vie
toj puotu—altorių, vietoj mink
štos karalaičio lovos jis gula ant 
grindų, o po purpuriniu karalaičio 
drabužiu vilki dygu atgailos dra
buži. Karaliaus tumu didikus visi 
šitie reiškiniai jaudina, Kazimieras 
stipriai saugomas ir svarstomas jo 
vedybų klausimas. Nepaprastos do
ros jaunikaitis sutuokti nepavyk
sta. Kryžius, lelija ir maldos knyga 
lieka jo simboliu. Vos dvidešimties 
metu karalaitis suserga ir 1484 m. 
miršta. 1521 m. Kazimieras jau 
paskelbiamas palaimintuoju o 1602 
m.—šventuoju. Šimtą metu jo kūnas 
karste nebuvo paliestas jokiu puvi
mo žymiu, lyg tuo Dangaus Galybe 
butu norėjusi įrodyti, kad dorybe 
yra ne tik dvasios, bet ir kūno svei
kata. Pasakojama, kad Šv. Kazimie- 
ruyfcyvam esant, ji lydejes tarnas 
pasiskundė šalančiom kojom. Sv. 
Kazimieras pataręs eiti jo išminto
mis pėdomis. Taip padaręs, tarnas 
pajuto šiluma, kylančia iš karalai
čio išmintu sniege pėdu.

Šv. Kazimiero atminimo ir vardo 
diena kovo 4-toji. Lietuvoje ta 
diena prie ištaigu ir namu suple
vėsuodavo vėliavos, nes tai buvo 
įstatymine Tautos švente—Šv. Ka
zimiero, Lietuvos Globėjo, diena. 
Juk Sv. Kazimieras, jodamas ant. 
balto žirgo, gynė savo tautos pul
kus nuo fiziškai neįveikiamo priešo.

Kazimieras — nors kilme ir ne
lietuviškas vardas — tapo musu tau
tai simboliniu vardu. Daug KAZI
MIERU mums reikia. Sveiku kūnu

Norvegija Prisidės Prie Atlanto Pakto 
NEUTRALUMAS NIEKO NEPADEDA

LONDONAS.—Norvegijos Darbo 
partijos kongresas nutarė, kad Nor
vegija turi prisijungti prie Atlanto 
Pakto. Darbo partija yra vyrau
janti politiniame Norvegijos gyve
nime. Kaip praneša “Daily Tele
graph” Oslo korespondentas, Nor
vegija atmes Sovietu Rusijos pasiu- 
lyma del nepuolimo pakto sudary
mo. Danijai tuo budu lieka arba tar
tis su Švedija, ar jungtis taip pat 
prie Atlanto Pakto. Pasak Manches
ter Guardian, patikimuose Danijos 
sluogsniuose galvojama, kad Vaš- 
ingtonui už žadama pagalba tektų 
atiduoti 20-čiai metu bazes Gren
landijoj. Tačiau bijomasi, kad Da
nijai su tuo sutikus,, Sovietai gali 
pareikalauti atitinkamu teisiu, ga

ČEKAI TRIS DIENAS BE PREZIDENTO
MASKVOS RANKOS NEBEPATINKA IR GOTTWALDUI
PRAGA.—Čeku vyriausybe imasi 

apsaugos priemonių, perspėdama va
dovaujančius komunistu sluogsnius, 
kad “Vakaru imperijalistai” organi
zuoja Čekoslovakijoje sabotažo cen
trus. Pereitos savaites būvyje čeku 
policija stropiai tikrino gatvėse, ka
vinėse bei tramvajuose čeku as
mens dokumentus.

Kaip toliau pranešama, Čekoslo
vakija pastaruoju metu išbuvo tris 
dienas be prezidento. Sovietai parei
kalavo, kad 400.000 vokiečiu iš 
Sovietu zonos Vokietijoje butu per
kelti i Sudėtu krašta, kad atgai
vintu ten atsilikusia pramone. Tai 
nepatiko čeku prezidentui G. Gott- 
waldui ir jis buvo atsistatydinęs. 
Šiam nemalonumui likviduoti i 
Praga atvyko Sovietu vičeministeris 
Višinskis. Pastarojo misija buvo ne 

PASAULIS ĮSPĖJAMAS KATASTROFA
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE IMASI AKCIJOS 

PRIEŠ VIDAUS PRIEŠĄ

LONDONAS. — Prancūzijos karo 
ministeris Ramadier per. šeštadieni 
apkaltino prancūzu komunistu par
tijos C. Komitetą mėginimu kurstyti 
kariuomene sukilimui. Prancūzu 
vyriausybe imsis teisėtos akcijos 
prieš visus 84 prancūzu Komunistu 
Partijos Politbiuro narius.

Prancūzu policija suėmė tris žur
nalistus ir viena braižytoja—komun

ir dvasia, nepalaužiamos valios ir 
nenugalimos ištvermes. Tokiu, kaip 
tie, kur Kražių bažnyčia gynė, kny
gas iš Prusu neše, su žandaru ko
vojo, 1918 metais Tėvynei laisve 
gražino. Ne fizine galia ju žygius 
laimėjimais apvainikavo, bet dva
sios galybe ir tikėjimas pergale. O 
šitomis fantastišku technikos lai
mėjimu dienomis, neturėdami nei 
turtu, nei atomu sveriamos galybes, 
turime tapti kiekvienas didele dva
sios galybė—dvasios milžinu. Ir tik 
tada galėsim vėl laisvi minėti Tau
tos Globėja savo Laisvoje Šalyje.

A. Kruzas.

limas daiktas, Bornholme, Baltijos 
juros saloje.

Sudarius su Vakarais sąjungą, 
Norvegijoje bus plečiamas uostu ir 
aerodromu statybos tinklas, kad 
ginkluoto užpuolimo atveju, butu 
pilnai imanoma priimti J.A.V. ir 
kitu sąjunginiu valstybių, teikiama 
pagalba.

Norvegijos Darbo partijos kon
greso rezoliucijoje del nutarimo 
bendradarbiauti su Vakarais sa
koma, kad šis bendradarbiavimas 
vyks UNO čarterio dvasioje ii’ bus 
tiek savo forma, tiek savo turiniu 
grynai taikos ir gynimosi reikalas. 
Šioje rezoliucijoje dar priduriama, 
jog kartus Norvegijos patyrimas 
parode, kad izoliacinis neutralumas 
nieko nepadeda.

vien tik gražinimas Gottwaldo i pre
zidento kede. Jam teko pasirūpinti 
ir tais nepasitenkinimais, kurie čeku 
sluogsniubse atsirado po to, kai 
Sovietai pasiūlė čekams atiduoti 
Cesky Tesiu teritorija Lenkijai. So
vietai planuoja Silezijos grąžinimą 
Vokietijai, del ko nori lenkus nura
minti čeku sąskaita. Pagal ta plana 
Čekoslovakija dar turėtu gauti iš 
Lenkijos Kladsko, o be to Vengrija 
turėtu gauti dali Rumunijos terito
rijos Transilvanijoje.

Naujais patvarkymais nepasiten
kindamas, čeku prezidentas Gott- 
waldas pasireiškė Maskvos atžvilgiu 
priešingomis nuomonėmis. Dėlto at
sirado ir atviras skilimas tarp čeku 
ministerio pirmininko Zapotockio ir 
čeku komunistu partijos gen. sekre
toriaus Slansky, kuris išvyko i 
Maskva.

istu simpatikus. Jie kaltinami išda
vimu kariniu paslapčių. Už panašius 
nusikaltimus suimta dar vienuolika 
įvairiu asmenų, tačiau kita diena jie 
buvo paleisti ir palikti policijos ste
bėjimui.

Prancūzijos ministeris pirminin
kas Dr. Henri Queuille pareiškė, 
kad JAV niekumet neturėtu leisti 
Rusijai užimti Prancūzija ir Va
karu Europa, kaip tai padare Vokie
tija. JAV yra vienintele jėga, kuri 
gali sulaikyti tokia katastrofa. “Mes 
žinome, kad karta Vakaru Europa 
buvo taip okupuota. Amerika vėl 
ateis mums i pagalba ir galop mes 
busime išlaisvinti, tačiau ši visa eiga 
bus baisi. Galimas daiktas, kad se
kanti karta jus laisvinsite lovonus, 
ir civilizacija bus žuvusi.”

Tolimesniame savo ispejime pra
ncūzu ministeris pirmininkas tvir
tino, kad Rusijai perėjus Reina, penk
toji kolona paveržtu Prancūzijos 
valdžia.

VLIKO VADUS PRIIMA 
JAV UŽS. REIK.

MINISTERIJA
Kaip jau pereitame MUSU PAS

TOGES numeryje buvo pranešta,. 
J. A. Valstybėse šiuo metu musu 
tautos reikalais vieši VLIK’o pirmi
ninkas M.. Krupavičius ir Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas V. Sid
zikauskas. Ju lankymasis Jungti
nėse Amerikos Valstybėse yra did
žiai reikšmingas įvykis Lietuvos, 
laisves kovoje.

Ju atvykimas yra rimtai traktuo
jamas ir J.A.V. valdžios ištaigu. Va
sario 2 d., pasiuntinio P. Žadeikių- 
lydimi, M. Krupavičius ir V. Sidzi
kauskas buvo priimti J.A.V. Valsty
bes Departamente.

M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas. 
New Yorkė priėmė spaudos atsto
vus, kuriuos painformavo apie da
bartine Lietuvos padėti. Ju prane
šimus atspaude didieji J.A.V.. 
laikraščiai.

EGIPTO — IZRAELIO 
PALIAUBOS

LONDONAS. — Rhodes saloje žy
du — egiptiečiu derybos Palestinos, 
klausimu baigėsi susitarimu. UNO 
Taikos Komisijos būstinėje vasario 
24 d., buvo pasirašyta Egipto — 
Izraelio taikos sutartis. UNO Taikos- 
Komisijos pastangomis norima susi
tarti ir su arabu kraštais. Saudi. 
Arabia, Libanonas, Syrija, Irakas 
ir Transjordanas jau taip pat link
sta susitarti su žydais ir prieiti prie 
paliaubų.

AŠTRIOS ŽYDU RIAUŠES 
BERLYNE.

Lenku žydai Berlyne š. m. vasario 
21 d. antra karta šukele demon
stracijas ir riaušes del filmos “Oli
ver Twist” demonstravimo.

Vokiečiu policijai teko smarkiai 
susiremti, bet numalšinti žydu ne- . 
pasisekė. Abiejose pusėse yra suže
istu. Britu ištaigos del tu įvykiu 
nusprendė nutraukti šios filmos de
monstravimą Berlyne. Per. metais 
Arthur Rank filmos organizacija 
turėjo suspenduoti šios filmos re- 
prezentavima Jungtinėse Amerikos. 
Valstybėse, kadangi zionistu orga
nizacija grasino sukelti riaušes ir 
neramumus. Ši filmą yra pastatyta, 
pagal nemirtingojo Charles Dick- 
enso istorija. Žydai yra nepatenkinti, 
šioje filmoje pavaizduojamu žydu. 
Fagin, kuriame įkūnyta eile anu 
laiku moraliniu nukrypimu. Žydu 
demonstracijų lyderis grasino sus
progdinsiąs teatra, jei ši filmą butu, 
ir toliau rodoma. Susirėmimuose su 
vokiečiu policija žydai apmėtė akme
nimis ir britu valdžios pareigūnus. 
Žydai pakartotinai ižeidinejo vokie
čius bei britus, išvadindami juos 
kiaulėmis.

BULGARIJA TEISIA 15 
PASTORIŲ.

SOFIJA.—Vasaria 25 d. Sofijoje 
prasidėjo 15 pastorių teismas. Ko
munistine Bulgarijos Vyriausybe , 
kaltina juos del šnipinėjimo JAV ir 
Britu naudai. Kaip jau bolševikiniu- ' 
ose teismuose priimta ir iš anksto 
žinoma, visi kaltinamieji prisipa
žino kaltais ir apsišauke patye save 
nusikaltėliais.

JAV vyriausybe iteike Bulgari
jai del šios bylos protestą, kaltin
dama pastaraja vykdymu politiniu 
bei religiniu persekiojimu.
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RAUDONASIS SIAUBAS ŽUDO LIETUVA
PARTIZANAI PASAKOJA APIE NEGIRDETO MASTO ŽIAURUMUS

iŠ PARTIZANO “DAUMANTO” 
PRANEŠIMU.

—1945 m. rugpjūčio men. prad
žioje raudonosios armijos daliniai, 
vadovaujami NKVD karininku, erd
vėje Kaunas-Mari jampole, maždaug 
divizijos pajėgomis, vykdė masinius 
partizanu persekiojimus. Jie, būriais 
eidami, dare apylinkėse kratas, koše 
miškus, iš ūkininku vogdami, atim
dami, kas jiem patinka, mušdami ir 
šaudydami įtartinus asmenis.

Minimu daliniu kariai užėjo ir 
pas Matulevičių Petra, gyv. Kelmy
nes, kaime, Prienų valse, apie 1,5 
klm. nuo Išlaužu bažnytkaimio. Jo 
sūnūs Kostas gyveno su padirbtais 
dokumentais ir, pamatęs rusus, 
visuomet slėpdavosi, nes buvo nes
tojęs i armija. Rusai krėsdami rado 
ji pasislėpusi ir vietoje nušovė. Po 
to uždegė namus ir pradėjo šaudyti 
visa šeima. Pirmiausia nušovė tęva 
Petra, paskui siuvėja Klima iš Iš
laužu, kuris buvo tik iš vakaro atė
jės sinti drabužiu šeimai, o seiminin
ke Matulevičiene šaudydami vijosi.

—1947 m. kovo 5 d. Garliavos 
valse. Jurginiškiu kaime įvykusiose 
kautynėse žuvo trys Lietuvos laisves 
kovotojai-partizanai: Antanas Kas
peravičius, Povilas Stravinskas ir 
Klemensas Maceina. Žuvusiųjų lavo
nai buvo nuvežti i Garliavos mili
cijos kiemą ir ten nurengti gulėjo 
tris savaites. Juos apgraužė ir ištašė 
milicijos šunes. Paskui nelaiminguo
sius suvertė i griovį, kuriame išgu
lėjo neužkasti iki pavasario.

—1946 m. rugsėjo 7 d. Prienų 
valsu. ("nidiškiu kaime žuvo trys 
kovotojai: Vincas Gerulis, Jurgis 
Kučinskas ir Vincas Morkūnas. Par
vežė i Prienus, ju lavonus nutrenku 
milicijos kieman, o Vinco Gerulio 
lavona sodino ant statines “prakal
bos sakyti.” Vėliau pastate ji prie 
sienos ir. paramste kuolais, daužė 
šautuvu buož m. Smarkiausiai dar
bavosi vienas NKVD leitenantas ir 
istrebitelis Povilas Vaikšnys.

— 1945 m. gegužes 18 d. Prienų 
valse. Maciumi kaime kratos metu 
rastas nuo kariuomenes besislapstas 
Jonas Morkūnas. Bolševikai ji nu
šovė, parišo už kojų ir nuvilko apie 
2,5 klm. i Prienus. Ten paguldė ant 
aikštes, ir vietos įgulos rusai šoko

TREMTIS ANAPUS AUSTRALIJOS

VOKIETIJA
Sielovados tvarkytojas. Vatikano 

patvarkymu nuo š.m. sausio men. 1 
d. veikusi ligi tol religiniams 
lietuviu reikalams Tautine Delega- 
tura liko panaikinta. Tačiau šioji 
religine ištaiga neliko visiškai lik
viduota. Buv. Tautiniam Delegatui 
kan. kun. Feliksui Kapočiui yra to
liau pavesta tvarkyti lietuviu pas
toracija nauju titulu — Vyriausias 
lietuviu tremtiniu Vokietijoj ir Aus
trijoj sielovados tvarkytojas. Ten 
pat, Kircheim-Teck, lieka ir jo iš
taiga.

Mirė kompozitorius E. Gailevi- 
čius.—Š.m. sausio men. 17 d. Ham
burge mirė Lietuvos muzikos vete
ranas kompozitorius Emerikas Gai- 
levičius. Velionis buvo 74 metu am
žiaus.

Muzikas E. Gailevičius buvo ilga
metis Karo Muziejaus orkestro diri
gentas. Velionis labai daug pasitar
navo Lietuvos muzikinio gyvenimo 
kūryboje, ypačiai pučiamųjų instru
mentu srityje.

Paskirtos literatūros premijos. 
Š.m. vasario 5 d. Jury komisija 
paskyrė už geriausius tremty j 1948 
metu būvyje Vokietijoj 'išleistus 
literatūrinius veikalus šiems rašy
tojams premijas:

Švietimo Vadybos—Jurgiui Jan
kui už “Naktis ant motu,“ 

bet nepataike, ir ji suspėjo pabėgti 
i miškeli.

—1944 m. rudeni bolševikai Link- 
smakalnio kaime, Pakuonio valse., 
isirenge aerodromu. Is čia kareiviai 
nuolat vaikščiojo po kaimus. Viena 
vakara i Laukiškiu kaima, tame pat 
valsčiuje, pas Drulia Juozą atėjo 
aviacijos viršila. Šeimininko duk
terį Drulyte Anele pareikalavo eiti 
su juo gulti. Šiai atsisakius ir pra
dėjus bėgti, rusas iš pistoleto nu
šovė šeimininko broli, šeimininką, 
keturiu metu vaika ir sužeidė jau
nesniu ja dukterį Marijona, kuria, 
isivijes i darželi, pagavo, išprievar
tavo ir pribaigė šūviu i galva. Namu 
šeimininkas pavojaus metu buvo pa
sislėpęs ir viską mate, ka vėliau pa
pasakojo kaimynams. Šeimininkas 
po keturiu dienu iš širdgėlos pasi
korė. Visi žuvusieji buvo palaidoti 
Išlaužu parapijos kapuose.

—1945 m. apie rugpjūčio men. 
viduri teko būti Klebiškio miške, 
kuris yra tarp Šilavoto, Garliavos, 
Prienų ir Veiveriu valsčių.

Prieš vidurnakti šeši žmones nu

NIEKINAMI DIDVYRIU LAVONAI
aplink lavona su komjaunuolėm.

— 1946 m. sausio 22 d. Balbieriš
kio valse, enkavedistai nukovė lais
ves kovotoja Juozą Vyšniauską. Dar 
gyva ii nuvilko pririšę už ranku i 
Balbieriški ir paguldė aikštėj. Su
žeistasis buvo gyvas tris dienas. Dar 
antra diena, ten pamestas, prašė 
vandens. Enkavedistai vandens ne
leido paduoti. Visiškai nusilpusi at
vilko i viduri miestelio ir paliko. 
Visa diena nelaimingasis kilojo ran
kas ir šaukėsi motinos. Mirusi jie 
dar išlaikė gatvėje šesjas dienas ir 
po Jo miestelio šašlavyne užkasė.

—1947 m. gegužes 7 d. Šilavoto 
enkavedistai Girininku kaime rinko 
valstybines paskolos parašus. Be
vaikščiodami ir prievarta berink
dami “laisva ja paskola,” pamate 
einančia pamiške mergaite. įtarė ja 
esant “bandite,” pradėjo vytis. Mer
gaite iš tikrųjų neturėjo dokumen
tu, nes prieš keletą dienu tautos iš
gamų buvo itarta turinti ryšius su 
laisves kovotojais ir buvo suimta. 
Jai buvo pasiseko pabėgti. Dabar, 
pamačiusi atbėgančius enkavedis
tus. šoko bėgti, nes ji žinojo, ka 
reiškia pakliūti i ankavedistu ran
kas. Anąkart Birštono valsčiaus

BALF’o—Nelei Mazalaitei-Kru-
minienei už “Legendas apie ilgėsi,” 

Liet. Raud. Kryžiaus—Juliui Kau
pui už “Daktaras Kripštukas pra
gare,”

Lietuviu Paštininku Sąjungos— 
Albinui Mariui Katiliškiui už “Pra
silenkimo valanda“ ir

‘ ‘Pairi jos ’ ’—dailininkui Povilui
Osmolskiui už knygų iliustravimą.

Premijos laureatams rašytojams 
iškilmingai buvo įteiktos tradicines 
literatūros šventes metu š.m. va
sario men. 15 d. Sehwaebisch Gmu- 
erid lietuviu stovykloje.

Palengvinamas susirašinėjimas. 
HQ PW/DP Division, Lemgo, pra: 
neša, kad vokiečiu paštams yra iša
kyta priimti neapmokėtus tremtiniu 
laiškus i užsieni. Tremtiniu laiškai 
su voko viršuje i rašų “Displaced 
Persons Mail” turi būti įteikiami 
atitinkamam DPAC.

ANGLIJA
Operos solistu gastroles. Nuo sau

sio 26 d. Anglijoje vėl koncertuoja 
atvykę musu solistai: A. Dambraus
kaite. A. Kalvaityte, Ip. Nauragis, 
S. Baranauskas ir komp. VI. Jaku- 
benas. Ju koncertai vietos lietu
viams ir anglu visuomenei vyks įvai
riuose Britu miestuose ir truks du 
menesiu. 

tarėme išeiti i laukus Šilavoto 
kryptimi ir pasiieškoti maisto. Mes 
ejome per mišką siaurais, gerai žino- 
mias takeliais, Jiesios paupiu, o iš 
Šilavoto tuo tarpu trauke kuopa 
enkavedistu, kurie turėjo apgulti 
pamiške. Išeje i Pajiesio kaima, 
nieko įtartino, neišgirdome. Nu
vargę sugulėme pamiškėje ant ve
jos pailsėti. Tuo tarpu vienas iš 
musu paėjo toliau kaimo link ir 
netikėtai susidūrė su rusais. Pasi
pylė gausios šuviu papliūpos ir visu 
pamiškiu nušvito rakieta. Susidure- 

' lis spruko i Jiesia, iš kur laimingai 
pasitraukė i mišką. Mes, esantieji 
prie pat miško pakraščio, padarėme 
ta pati nepaleisdami ne vieno šūvio, 
kad neišsiduotume prieš keliasde
šimt kartu stipesni priešą. Sulindę 
gilyn i mišką, girdėjome atskirus 
šūvius, rusu riksmus ir pamatėme 
gaisra. Rytojaus diena sužinojome, 
kad Pajiesio kaimo, Šilavoto val
sčiaus. Bendoraičio trys šeimos nariai 
nušauti, trobesiai sudeginti, o visas 
turtas išgrobtas ir išsineštas arba 
išvežtas.:—Elta.

NKVD viršininkas tardymo metu 
buvo jai pasakęs: “Mes tau pir
miausia iškraustysim sveikata, vė
liau protą, ir tu mums turėsi pasa
kyti visa, ka žinai apie “banditus.” 
Enkavedistai, pamate, kad ju auka 
gali pabėgti, pradėjo šaudyti. Pa
viję apie 150 metru pašovė jai Įtojas. 
Vargše, matydama, kad jau nepa
bėgs pradėjo šaukti: “Budeliai, 
pribaikite!” Enkavedistai, šauk
dami keiksmažodžius, pribėgu pa- 
leidčMuviu serija i galva. Bet tuo 
dar nepasibaigė. Budeliai savo auka 
paėmė už kojų ir atvilko pas Giri
ninku kaimo gyventoja Bendinska. 
Ten paėmė pastote ir parsivežė i 
Šilavota.knr pamėtė policijos kieme, o 
ten palaike para laiko, parvežė i 
Prienus. Prienuose palaike keletą 
dienu milicijos kieme ir vėl išvežt. 
Jau buvo galvojama, kad vargšes 
kūnas dingo be pėdsaku, bet po kele- 
tos dienu jos kūnas buvo pastebėtas 
beplaukiąs Nemunu . . . be drabu
žiu ir . . . įsmeigtu peiliu krutinėję.

Taip Balbieriškio valse. Ringenu 
kaimo Aldona Marčiulynaite baigė 
savo jaunyste. (Iš partizanu “Lie- 
pakojo” ir “Petro B.” pranešimu.)

Elta.

Lietuviai statysis namus. Angli
jos lietuviu bendruomene sparčiai 
vykdo savo namu statybai auku 
vaju. Namai numatomi statyti Lon
done.

35 metai1 lietuviškam laikraščiui. 
Škotijoje leidžiamas lietuviškas lai
kraštis “Išeiviu Draugas” jau susi
laukė 35 savo gyvavimo metus. Be 
ryškaus religinio antspalvio laik
raštis per visa ilga savo gyvavimą 
uoliai tarnavo ir tautiniams bei kul
tūriniams lietuvybės reikalams.

KANADA
Naujas ,fN. Lietuvos” redaktorius. 

Kanados Lietuviu Centro Taryba 
pakvietė savo laikraščiui “Neprik
lausoma Lietuva” nauja redaktorių 
Joną Kardeli. Lietuviu visuomenei 
Jonas Kardelis yra plačiai žinomas, 
kaip ilgametis “Lietuvos Žinių“ 
dienraščio vyr. redaktorius.

Petras Babickas piešia. Neseniai 
atvykęs iš P. Amerikos i Kanada, 
rašytojas Petras Babickas suruošė 
Toronto mieste savo tapybos kuriniu 
paroda, kuri šukele nemaža kana
diečiu susidomėjimą.

Gerai pasisekęs koncertas, švęs
dama savo 7-iu metu gyvavimo su
kakti, Toronto Liet. Mot. “Dainos“ 
D-ja suruošė gerai nusisekusi kon
certą. kuriame be vietos pajėgu 
dalyvavo ir Kauno Operos soliste 
E. Kardeliene, Kubertavičiute-Mau- 
rukiene ir baritonas B. Marijošius.

SPAUDOS SKRIAUDA
— Laukinis žmogus laikraščiu 

neskaito,—byloja dar Lietuvoje 
priimtas spaudos vajaus šūkis. Kul
tūringas žmogus ir net dalis Aus
tralijos čiabuviu be laikraščio ap
sieiti negali. Pasirodo, kad be jo 
neapsieina ir tie, kurie laikraščio 
užsiprenumeravimui gaili keliu ši
lingu. Jie laikrašti skolinasi pas 
draugus arba tiesiog ji pasisavina. 
Štai, N. darbovietes stovykloje ko
respondencija iš pašto pristatoma i 
stovyklos valgykla, kur kiekvienas 
jam priklausančius laiškus ar laik
raščius gali atsiimti, nesirūpinda
mas kasdieniu bėgiojimu i pasta. 
Keliems peunmeratoriams laikraš
čiai pradėjo dingti. Pasirodo, kad 
juos pasisavina tie, kurie laikraščio 
neprenumeruoja, bet be jo apsieiti 
negali.

Jan vien tik laikraščio skolini
masis, paprastai, laikomas spaudos 
vagyste, o kokio vardo vertas toks 
žmogus, kuris pasisavina draugo 
laikrašti 1

Pasirodžius naujam laikraščiui, jo 
platintojas stengiasi draugams pa
sitarnauti, sutvarkydamas laikraš
čio užsakymą. Juk ne visi įstengia 
šiai pareigai prisiruošti. Bet pasi
taiko asmenų, kurie platintoja ap
šaukia. visai nepagristai kritikuoda
mi laikraščio turini, prikišdami jo 
aukšta kaina ar pau. Tokiems nieko 
nepadeda ir platintojo paaiškini
mas, kad laikraščio turinys ir 
kaina priklauso tik nuo skaitytoju 
skaičiaus, nuo laikraščio tiražo. Gi 
dažniausiai paaiškėja, kad tokie as
menys tik už savo pinigus nenori 
matyti lietuviško laikraščio; jie ji 
skolinasi, arba . . . Tada platintojas 
turi eiti i pasta ir prašyti, kad ko
respondencija adresatams butu įtei
kiama asmeniškai. O paštas klausia 
—kodėl! . . .

Baime, kad tokiu spaudos skriau
dėju, nedavusiu jokiam lietuviškam 
laikraščiui nei vieno peno, nedaug 
tėra musu tarpe. Bet vis dėlto ju 
yra ir ju “ryškieji veidai” negali 
būti nepastebimi.

Mus visu švenčiausia pareiga vi
sokeriopai remti savo spauda, ir, tik 
jai ka davė, turėsime teise iš jos 
reikalauti ir ja kritikuoti.

Neturėtu būti ne vieno Australi
jos lietuvio, nepreuumeruojauČio 
MUSU PASTOGES. Kai visi ja 
skaitysime ir remsime, ji neabejoti
nai atsilygins mums nuolat tobulė
jančiu savo turiniu, o taip pat tada 
pasidarys pajėgi lankyti mus žymiai 
pigesne kaina. Pasirūpinkime, kad 
mielai ja paskaitytu ir musu gimi
nes bei draugai, like D.P. stovyklo
se, atsidūrė Anglijoje, Kanadoje, 
Amerikoje ir kitur. Skaitykim ir 
prenumeruokim visi savo bendruo
menes laikrašti—MUSU PASTOGE 
ir be to padekime jai pasiekti visus 
pasaulio užkampius, kur tik besi- 
rastu koks lietuvis. ' Padarykime 
MUSU PASTOGE miela ir jaukia 
visiems po plątuji pasauli išblašky
tiems lietuviams.

J. Kovas.

ISTORINE AUSTRALIJOS LIE
TUVIU DIENA.

“Lietuviu Žodis,” išeinąs anglu 
zonos Vokietijoje, Detmolde, savo 
vasario 12 d. numeryje plačiame 
straipsnyje “Naujas lapas Austra
lijos lietuviu gyvenime” aprašo 
MUSU PASTOGES pasirodymą.

MUSU PASTOGES pasirodymo 
data — sausio 26-ja laikraštis va
dina istorine diena Australijos lie
tuviu gyvenime. Pacitavęs kone visa 
pirmojo M. PASTOGES numerio 
įžangini straipsni, laikraštis parei
škia šiltais žodžiais savo pasiten
kinimą. Adresuodamas M. PAS
TOGES atžvilgiu daug geru vilčių, 
“Lietuviu Žodis” toliau aprašo 
A.L.D-jos persitvarkymą ir baigia 
širdinga savo straipsni šiuo sakiniu: 
“Taigi šių metu pradžioje Austra
lijos lietuviai atvertė tikrai nauja 
savo bendruomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo lapa. Linkime ta lapa pri
rašyti kuo turiningiausiais ir kuo 
gražiausiais dalykais.”
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APPEAL TO THE JURISTS OF THE WORLD
We, the Lithuanian jurists, dis

placed from our country, inspired 
by the everlasting unchangeable 
principles of justice and righteous
ness herewith appeal to the repre
sentatives of the law, order and so
cial justice soliciting the aid and 
protection in our struggle for the 
elementary human rights.

With great and constant anxiety 
are we following the efforts of the 
Western Democratic Powers to re
store peace, social order, and rights 
to all nations and to every indivi
dual to live and work free of fear, 
oppression, and intimidation as 
provided for in the basic documents 
of the Atlantic Charter, the Decla
ration of Pour Liberties and in the 
Constitution of the United Nations’ 
Organisation. Still up to the present 
time, all those noble efforts have not 
materialized. Europe, morally and 
materially devastated is still con
scious of the ghasty Phantom of 
Death and Annihilation enthroned 
on her ruins, plunger in her own 
misery. There is quite a number of 
natioqs among them and our Coun
try Lithuania patiently waiting to 
be liberated and led out of the pae- 
sppt chaos, uncertainty, and mis
ery.

We are cherishing the hope that 
some day in the near future justice 
will he enthroned chasing away the 
brutal powers reigning in the coun
tries of Eastern Europe.

We take the liberty of bringing 
to your kind attention a few facts 
portraying the sufferings of our 
country.

During World War II Lithuania 
as well as the other two Baltic 
States Latvia and Estonia under
went three periods of cruel and 
abominable occupation by Foreign 
hostile powers. The last is still con
tinuing.

Before the war the Leaders of 
Nazism and Communism entered in
to a secret agreement disposing of 
the fate of the three Baltic Repub
lics.

On August 23rd, 1939, the repre
sentatives of Hitler and Stalin 
signed an agreement by which the 
future of the Baltic States was 
sealed. When in June. 1940. Hitler 
sent his armies against Western de
mocracies, Stalin on the strength of 
the freshly contracted treacherous 
agreement gave an order to the Red 
Army to invade the Baltic States, 
thus breaking and ignoring the 
treaties existing between Soviet 
Russia and Lithuania not mention
ing the principles of international 
law and international conventions.

Having abolished the indepen
dence of Lithuania, the ruthless vio
lence of the Soviets turned against 
the helpless Lithuanian people. In 
one year of this occupation thou
sands of innocent people were mur
dered and about 60,000 ejected from 
their places of residence, deprived

of their earthly belongings and sent 
to remote parts of Soviet Russia: to 
Siberia and Altaj to slave camps.

It is useless to state that those 
unfortunate compatriots of ours had 
no chance of a fair trial. The mere 
order of the Secret Police 
(N.K.V.D.) was sufficient to war
rant their deportation. The omni
potent. hideous N.K.V.D. made no 
discrimination among sex. age, pro
fession, social position, race or re
ligion.

The devilishly destructive ac
tion of the Secret Police affected 
not only grown-ups, but also minor 
children as well as aged people. Not 
only Catholics, but also Protestants, 
Jews and people without religious 
adherences were victims of the 
N.K.V.D. Everybody was under 
the impression that the Secret Po
lice was aiming to annihilate or 
remove the Lithuanians from their 
home-land.

The family of Lithuanian jurists 
paid a heavy toll to the Moloch of 
communism. According to available 
statistical data gathered by Our as
sociation, 69.96% of the total num
ber of jurists were affected by this 
insidious acteion, 3.73% of them 
were murdered; 10.30% deported to 
Siberia or Altaj; 6.50% kept all the 
time in prison not knowing the 
cause of their detention; 9.13% of 
them were persecuted by the 
N.K.V.D. had to hide and 39.80% 
were dismissed and couldn’t get any 
job.

As Hitler’s Armies launched an 
attack against the Soviets and 
pushed them farther East, Lithu
ania was seized by Nazi Regime. 
The red terror was substituted by 
the brown one.

N.K.V.D. gave way to Gestapo. 
Though the name of the Secret 
Police changed its activities re
mained the same. Incarcerations, 
murders and deportations became a 
routine matter. In this second part 
of our tragedy the Lithuanian jur
ists lost 26.30% of their delapidated 
family. Those unfortunate col
leagues of ours were sent to con
centration camps in Germany. Four 
fiths of them perished in the fa
mous concentration camps and one 
fifth were liberated by the Western 
Allies.

In summer 1944 the Soviets began 
a successful offensive against the 
retreating Hitlerian Armies and 
again threatened to reoccupy Lithu
ania. The Lithuanian jurists having 
experienced the first Soviet Occupa
tion and cherishing the hope of the 
speedy victory of the Western De
mocracies moved West as far as it 
was possible and in consequence 
after the Victorious March of West
ern Allied Forces the majority of 
them were liberated ancLbecame dis
placed persons now residing in 
various camps of Western Germany 
and Austria occupied by Western 
Allied Forces. More than two years 

Letters From Behind The Iron Curtain oounmuraa

have elapsed since the hostility 
ceased. Up to the present time they 
are patiently waiting not knowing 
their future neither having any pos
sibility to eave the ghastly ruins of 
devastated Germany.

This is a sad story of Lithuanian 
jurists portraying only a small part 
of the sufferings inflicted upon the 
Lithuanian nation.

It is unknown to us what is going 
on in our country behind the iron 
curtain. There are no news from 
there whatsoever but from the 
terrible experience of the first oc
cupation we are certain that Death, 
Annnihilation, and Physical De
struction are reigning in our coun
try. We are a living evidence 
vouching for the atrocities and in
justice inflicted upon our na
tionals.

Tn submitting our case to you, 
dear Colleagues, we solicit you in the 
name of justice to intervene in our 
favor and help us in our efforts to 
restore liberty and justice in our 
country.

In the first place our pleas are 
directed toe the Jurists of the 
United Nations, who inspired by the 
spirit of justice and selfdetermina
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A. W. BOOTH PTY. LTD.
490 GEORGE STREET, SYDNEY

Norintieji įsigyti baldu.
Užeikite ir apžiūrėkite dideli musu pasirinkimą miegamu kambariu 
komplektu, salionu komplektu ir t.t.

štai, yra komplektas apie kuri Jus galvojate. Jis kaupia savyje 
groži, erdvumą ir visa tai, kas teikia malonu jaukumą.

Kaina: £62/19/6, iškaitant lovas.
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tion laid down the principles of the 
constitution of the United Nations 
"determined to save succeeding gen
erations from the scourge of • war 
and to assure once more the essen
tial rights of man and his personal 
values, the equal rights of man and 
woman and of nations big and small 
and to establish the conditions under 
which justice and respect to the 
obligations arising from treaties and 
other sources of international law 
could be maintained.”

The realisation of those ideals is 
our only hope in succeeding to re
gain our liberty and freedom. We 
entreat you to embody those ideals.

We are also submitting our case 
to all jurists of the world soliciting 
them in the Name of Law and Jus
tice to protect the Baltic Nations 
against the enslavement of indivi
duals and nations as well as their 
physical extermination and annihi
lation.

We appeal to your sense of jus
tice imploring you to help us to de
feat the violence and serfdom in our 
country and regain our liberties.

Steering Board of the General 
Meeting of the Lithuanian Jurists 
Displaced Persons.

Address: Managing Committee of 
Lithuanian D.P. Jurists, Germany, 
(13b), Augsburg, Hochfield, Baltic 
Camp. ,

As in the other two Baltic repub
lies, the Soviets are striving to in
troduce the kolkhoz system in Lith
uania in the face of the most de
termined resistance of the rural 
population backed by the partisans. 
The presure brought to bear on the 
farmers is very great as we read in 
a letter by an old Lithuanian far
mer. which was secretly smuggled 
to Sweden:

“ In former days our village of 
three thousand inhabitants had one 
elder. one recorder, one clerk and 
tiro police constables, altogether 
five officials. Now there are four 
Russian policeqieu, three MVD and 
four MGB (Ministry of Public Sec
urity* functionaries, 43 MVD sol- 
dim and 24 other civil servants 
and w? must not only feed these 
Soviet bureaucrats but also clothe 
then, and they live like pigs and 

taken the best houses and tie 

coats and furs they have on are 
known to us, for they are our own 
which they took from us for the 
kolkhozes in de-kulakivizing. And 
they have prostitutes in their ser
vice as clerks at the nearest town 
and many villages are without lab
our and nobody knows what to
morrow may bring. . .

“And many farmers in our dis
trict who are unable to deliver the 
quotas and pay the taxes disappear 
with their families; lately seven 
families (follow their names) have 
left; they go secretly to some other 
places to escape deportation. And 
some people came back from prison 
but they are unable to work. Many 
are sent away to th<> Urals where 
no trees grow and elks are used in
stead of horses. . .

“It is impossible to describe all 
the misery that has come over us 

and how we have been robbed of 
everything, and how many in our 
parish have been arrested without 
any reason. The Russians take all 
they want in order to, as they say, 
give it to the kolkhozes and they 
do not plunder only the larger 
farms. Farmer K. had only seven 
hectares but his daughter taught 
school and she was accused of con
tact with the partisans, but the real 
reason was that she had a sewing 
machine. In the same village a 
six-heectare farmer had paid all the 
taxes so that there was no pretext 
but then came the local MVD 
troops and staged a partisan feud 
and the farmer was sentenced to 
prison for 18 months: his family 
was left helpless, they cannot till 
the land for the MVD took all the 
cattle and horses and equipment. 63 
metres of cloth and two watches 
and all the sheepskins . . .”

Lietuva įjungta i SSTR smurtu. 
LONDONAS.—Neseniai pabėgės i 
Vakarus sovietu pulkininkas A. 
Tokajev, lankydamasis Londone, be 
kita ko pareiškė: “Jokia iš 16-kos 
SSSR respublikų nėra savarankiškai 
įstojusi Sajungon. Kiekviena iš ju 
buvo ginklu pagalba, su šarvuo 
eiais. lėktuvais ir t.t. raudonosios 
armijos priversta įsijungti. Lietuvos 
ir Moldavijos įjungimo pavyzdžiai 
patys kalba už save.”

Laiku likviduotas sukilimas. NEW 
YORK AS.—Generalo MacArthuro 
laiku panaudotos priemones užkirto 
kelia komunistu planui sukelti Ja
ponijoje revoliucija. Kaip dabar 
dokumentaliai įrodoma, Japonijos 
komunistai per. metu spaliu menesi 
generaliniu streiku norėjo išprovo
kuoti ginkluota sukilimą ir pakeisti 
Japonijos vyriausybe “liaudies val
džia.”
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ft PAST
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS MELBOURNE.

Š.m. vasario 19 d. A.L.D-jos 
Melbourne Skyrius suruošė Nepri
klausomybes Dienos minėjimą, kuris 
buvo pradėtas pamaldomis, laikyto
mis kun. Tamulio. Po pamaldų 
buvo minėjimo aktas. Paskaita 
skaitė Juozas Zimblys. Pasakyta 
sveikinimo kalbu, padeklamuota eilė
raščiu, solistas Morkūnas padaina
vo. Minėjimas praėjo įspūdingo su
sikaupimo nuotaikoje. Kita diena, 
sekmadieni, pamaldų metu giedojo 
solistai Grudzinskiene ir Morkūnas.

SUSIPAŽINIMO POBŪVIS
Šiuo metu Australijos emigracine 

vadovybe siunčia 15 australu i Eu
ropa parinkti emigrantu, pamokyti 
juos anglu kalbos bei australišku 
papročiu ir lydėti juos iš Europos i 
Australija. Bathurst Pereinamosios 
Stovyklos direktorius Mr. W. C. 
Rees sugalvojo originalu paruošima 
tu 15 australu ju misijai. Jis pavede 
visu stovykloj esančiu tautybių va
dovams iš eiles savaites būvyje su
ruošti tautines arbatėlės—pobūvius. 
Pirmaji toki pobūvi suruošė lietu
viai A.L.D-jos. Skyriaus iniciatyva 
š.m. vasario 22d. Buvo surengta 
tautiniu dirbiniu parodėlė, paru
ošta lietuvišku užkandžiu. Be anų 
15 australu atsilankė ir direktorius 
Mr. Rees bei kiti Stovyklos pareigū
nai.

Svečius pasveikindamas, A.L.D- 
jos Skyriaus pirmininkas Lapšys 
išsamiai papasakojo apie Lietuvos 
istorija įr vykstančias šiuo metu 
Lietuvoje kovas prieš bolševiku 
okupacija. Šio pranešimo svečiai 
išklausė su dideliu susidomėjimu. Po 
to p. Lukauskiene plačiai pailius
travo, apibudino parodėlėje esan
čius eksponatus ir painformavo sve
čius apie Lietuvos tautinio meno 
kilmė, esme ir jo groži. Musu tautie- 
čiaj padainavo dar svečiams lietu
višku dainų, kurias viena viešnia 
panaudojo igrojimui plokštelei!. 
Nuotaikingas pobūvis dar buvo 
paivairintas lietuviškais šokiais: 
klumpakoju, suktiniu ir k. Svečiai ir 
viešnios buvo pagauti labai geros 
bendros nuotaikos.

Tikime, kad šis vakaras sudarė 
svečiams tikra vaizda apie musu 
tauta. Susidūrė su musu tautiečiais 
Europoje, jie jau žinos, su kuo turi 
reikalo. ' J.V.

Leidžia atsigabenti vokietaites. 
MELBOURNE—Emigracijos Depar
tamento patvarkymu vokietaitėms 
ligi 35 metu amžiaus leidžiama at
vykti Australijon vedyboms su 
emigrantais ar australais. Jos turi 
atlikai emigracinius reikalavimus, 
iškaitant ir patikrinimą del nacines 
veiklos Šisi patvarkymas oficialiai 
išaiškintas atsakyme vienam ukrai
niečiui emigrantui, kuris klausė, 
kaip jis gali atsigabenti savo sužie
duotine vokietaite.

Vestuvinis £100 užstatas, reika
lautas emigraciniu ištaigu patikrini
mui, kad per tris menesius įvyktu 
vedybos, toliau nebereikalaujamas, 
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ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS.
A. L. Šv. Kazimiero D-ja ruošia 

Lietuvos Patrono Šv. Kazimiero 
minėjimą, kuris ivyks Regents 
Parke, Sydney. Tos vietoves kataliku 
bažnyčioje II vai. bus atlaikytos 
pamaldos, o 12 vai. bus pietus, po
sėdis ir koncertas parapijos salėje. 
Tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti.

PRENUMERATOS REIKALU
Malonus skaitytojai, ligi šiol ga

vusieji MUSU PASTOGE, prašomi 
atsiusti prenumeratas. Asmenys, ga
vusieji didesnius ar mažesnius kie
kius MUSU PASTOGES, taip pat 
maloniai prašomi galimai greičiau 
atsiskaityti už išplatintus egzempli
orius. Nuo sekančio numerio MUSU 
PASTOGE bebus siuntinėjama tik 
laikrašti užsiprenumeravusiems ar 
pareiškusiems norą būti prenume
ratoriais. Tautiečiai, kurie iki šiol 
MUSU PASTOGES negavo, maloniai 
prašomi atsiusti savo adresus, kad 
galėtume pasiusti jiems laikrašti 
susipažinimui. Visi, kiekvienas pagal 
savo išgales, prenumeruokim MUSU 
PASTOGE ir raginkim vienas kita 
tai padaryti.
ŠV. KAZIMIERO D-JOS SKYRIUS 

REGENTS PARKE.
Š. m. vasario men. 6d. Regents 

Park R. Kataliku parapijos bažny
čioje kun. J. Tamulis atlaike lietu
viškas pamaldas, kuriose gausiai 
dalyvavo Pott’s Hill stovyklos ir 
kiti Sydney lietuviai.

Po pamaldų parapijos saleje lie
tuviams suruošta australiu katalikių 
bičiuliška arbatėlė, kurios metu pa
sidalyta draugiškomis kalbomis ir 
linkėjimais. Jaučiamas malonus bi
čiulystes ryšiu stiprinimas tarp lie
tuviu ir australu. Jau spėjom igyti 
brangiu bičiuliu vietos parapijos 
klebono kun. Donavan, Švento Var
do (Holy Name) pirmininko Mr. 
Parks ir kitu australu asmenyse.

Ta pačia proga įsteigtas ir Šv. 
Kazimiero D-jos skyrius Regents 
Parke. I skyriaus valdyba išrinkta: 
pirm. dr. agr. Juozas Briedis, sekr. 
Povilas Sirgedas, ižd. Kostas Anku- 
davičius ir nariai—Petras Šapronas 
ir Petras Zaremba. Valdyba savo 
pirmame posėdy nutarė, prisilaiky
dama savo religimiu, tautiniu ir 
labdaros nuostatu, nuoširdžiai ben
dradarbiauti su Australijos Liet. 
Draugijos brangiais lietuviams patri
otams siekimais. P.S.

Nuskendo laivas. Australijos pak
rančių garlaivis Bombo, kuris veže 
650 tonu mėlynojo metalo, nusken
do 5 myliu atstume nuo Wollon
gong pereito trečiadienio vakara, 
audros metu. Jis turėjo 14 žmonių 
igula, iš kuriu tik du teišsigelbejo

Nuspręs Vyr. Teismas. MEL
BOURNE.—Tndonezietes O’Keefe 
deportavimo klausima išspręs Vyr. 
Teismas, kurios įteikta skunda 
Teismas priėmė.

kadangi mažas skaičius išvietintuju 
asmenų atvykusiu Australijon te
turi £100.

KAIP ĮSIGYTI NAMA?
Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depositams arba 
akcijomis. 5% palukamu mokama investuotoms akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

W. G. POOLEY (Sekretorius), 
5th Floor, Federation House, 

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

Ats. Redaktorius Antanas Bauze 
Redaktorius Juozas Žukauskas 

Redakcijos ir Administr. Adresas:
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.
Tel.: LL 3342.

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.

Lietuviai Yalloum
Prieš 14 menesiu su I-ju trans

portu Australijon atvykusiu lietuviu 
grupele, patekusi i Victorijos rudo
sios anglies' ' kasyklas, pradžioje 
dirbo prie geležinkeliu remonto ir 
kitus paprasčiausius, bet nesun
kius ir gerai apmokamus darbus 
(žiur. nuotrauka). Dabar ju dau
guma, susipažinusi su įvairiausiais 
kasyklų ir ju imoniu darbais, pra
mokusi kalbos, kastuvus ir kitkas 
perdavė naujai atvykusioms drau
gams ir gavo lengvesnius, geriau 
apmokamus darbus: savo specialy
bėje, dirbtuvėse, prie mašinų tepė
jais, priešgaisriniu priemonių pri
žiūrėtojais ir kt. Čia yra palankiu 
sąlygų pramokti aptarnauti maši
nas, valdyti traktorius, elektrinius 
lokomotyvus, iešmus. Tai pasiekti, 
žinoma, būtinas darbininko darb
štumas, tvarkingumas ir kalbos 
mokėjimas.

Kasyklos priklauso Victorijos 
Elektros Jėgainės Komisijai, kuri

Pirmuoju transportu atvykusiu lietuviu grupele Yallourn North an
glies kasyklose remontuoja toliau matomos žemkases mašinos gele

žinkeli.
K. R. Nuotr.

lietuviais darbininkais labai paten
kinta ir pagal ju sugebėjimus skiria 
juos geresniems darbams.

Pagal darbo ruši, atlyginimas 
svyruoja nuo 3/6 ligi 4/6 valan
dai. Kartais gaunami dirbti viršva
landžiai atlyginimą padidina pusan
tro karto ir daugiau. Savaitines 
darbininku .stovykloje pragyvenimo 
išlaidos: maistas—£1/1/-, 'atskiras 
kambarys, ei. apšvietimas ir dušai- 
I. šil.

Kambariu apšildymui ar radijui 
elektros sroves kilovatas kaštuoja I 
pen. Tarp stovyklos ir darboviečių 
(3-4 mylios) susisiekimas palaiko
mas nemokamai Komisijos autobu
sais.

Naujai atvykusieji palapinėse 
laukia jiems statomu baraku.

Po metu laiko taupesnieji jau tu
rėjo banke einamąsias sąskaitas 
£100-150, nusipirko rubus, radijo 
apartus, dviračius, o du vyrai, atos
togų metu pasižvalgyti po plačiaja 
Australija, isigijo puikius motocik
lus.

Prie bendros darbininku stovyk
los veikia Komisijos suorganizuoti 
“nauj. australams” anglu kalbos 
kursai. Savaitėje 4-riu valandų pa
mokos duodamos nemokamai. Kur
su organizatoriai parūpino vado
vėliu ir kitu mokymo priemonių 
Vietos Y.M.C.A. skyriaus klube ir 
skaitykloje galima jaukiai praleisti 
laisvalaikius. Čia karta i savaite 
darbininkams nemokamai rodomos 
kultūrines filmos. Aplinkiniai mies
teliai pasižymi savo grakštumu, 
kinoteatru puošnumu, sporto aik
štėmis, maudymosi baseinais ir, kas 
be ko, sausakimšai geriančiųjų per
pildytais barais.

Atsižvelgiant i geras pragyvenimo 
ir darbo sąlygas, daug kas. užsibai
gus darbo prievolei, mano čia ilges
niam laikui pasilikti.

Dauguma lietuviu prenumeruoja 
lietuviškus laikraščius (Musu Pas-
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Anglies Kasyklose
togu užsisakė 41 asmuo), užsisako 
Vokietijoje leidžiamas liet knygas,, 
siunčia D.P. stovyklose esantiems 
draugams bei giminėms maisto siun
tinius ir rūpinasi ju atsikvietimu.

Beudruomene-vyrija, todėl, aišku, 
laika leidžia truputi liūdnokai ir 
vienuma verčia žvalgytis, kur ir ko
kiame užkampyje glaudžiasi seses 
tautietes.

Stingant atitinkamu patalpų, dir
bant trijomis pamainomis: diena, 
vakare ir nakti, aktyvesniems 
kultūriniams susibūrimams sąlygos 
nėra palankios, bet, grupei kas kar
tas vis didėjant, .numatoma po 
truputi krutėti. Visi I-jo transporto 
lietuviai priklauso tiesiogiai A.L.D.- 
jai ir moka nario mokesti.

Viskas gerai. Nuodėmė butu skus
tis nūdiene padėtimi. Tačiau aplin
kiniai nykus, nuobodus gamto
vaizdžiai, nuo saules parudę pliki 
plokštakalniai, atokiau mėlynuoja 
kaluaguburiai, neišvengiami kru-

mokšniai ir blankiaspalviai i dangų 
šaunančiu negyvu medžiu stuobri
ais miškai, prie aplinkos nepratu
siam teikia slegianti ispudi. Vasara 
dažnai siaučia kaitros, o žiema šalti 
vejai ir menesiais trunkančios liū
tys.

Kasyklose ir fabrikuose diena 
nakti verda intensyvus darbas. Du
sliai plaka elektrines ■ mašinų šir
dys, traktoriai ir specialios žem
kases nuo anglies paviršiaus drasko, 
verčia žemes kalnus ir perpila i 
iškastas anglies duobes. Did
žiuliai angliakasiai kaušai, su
keldami rudus dulkiu debesis, gram
do anglies klodus, pila i vagonus 
ar beria ant plačiu diržu, kurie jas 
neša i brikečiu gamykla. Elektriniai 
traukiniai dunda, raitosi pašlaičių 
geležinkeliais, girgžda kranai, aidi 
signalai.

Šiame aštriame ir nuobodžiame 
triukšme, elektros gyslų ir plieno 
raizginyj, modernios mechanikos 
smarkaus tempo atmosferoje, darbi
ninkas pradžioje nejaukiai jaučiasi.

Diena, pietų pertraukos metu, ar 
vidurnakčiais, kada juodos anglies 
daubos mirga įvairiaspalviu šviesu 
karoliais, poilsio valandėlei (užkand- 
žiains) sustoja visas darbas. Tr tada 
anglies klodu šlaitai, daubos, laivu 
dydžio mašinos, kranai ir laidu tink
las prabyla gūdžiais įvairiausiu gai
dų švilpesiais. Vejas krečia savo 
išdaigas ir jo dainoje dažnai galima 
nugirsti: “Leiskit i tėvynė,” “Gra
ži tu mano” ir kitas melodijas. Tai 
“naujieji australai” kartu su veju 
bando išsvilpti negražinamos praei
ties ilgėsi, toli esančios tėvynės nos
talgija, vienumos, nerimą ir šviesias 
busimu dienu viltis.

Kasyklos vis dar plečiamos, tobu
linamos, todėl yra didele darbinin
ku paklausa. Laukiama atvykstant 
nauju grupiu.

Juozas Šilainis-
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