
BLAIVUS ŠVEDU ŽYGIS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Kovo 7 

d. Švedija nutarė išduoti Baltijos 
pabėgėliams svetimšalio pasus, ga
liojančius tie dviem metams, kaip 
ligi šiol buvo, bet penkiems metams. 
Reuterio korespondentas Stoekholme 
sako, kad tai pirmas praktiškas 
Švedijos veiksnias prieš Sovietu val
džios nota, kuria šiomis dienomis 
Sovietai apkaltino Švedija del So
vietu “piliečiu” iš Estijos, Latvijos 
ir Lietu'os persekiojimo ir kliudymo 
grižti jiems namo.

ATMETE OLANDIJOS 
KVIETIMĄ.

BATAVTJA. REUTERIS.—Indo- 
nezijos respublikonu vadai atmete 
Olandu vyriausybes kvietimą daly
vauti Haagos apvaliojo stalo kon
ferencijoje, pasitarimams del perlei
dimo suverenumo Jungtinėms Indo
nezijos Valstybėms. Indonezijos 
respublikonu vadas dr. Soekarno 
ši kvietimą atmete. reziduodamas 
Banka saloje, nes ligi šiol olandai 
vis neleidžia jam sugrįžti i Jogja
karta, kur anksčiau buvo respub
likonu sostine.

TAIKOS SUSITARIMAS DEL 
VIETNAM’O.

PARYŽIUS. A.A.P.—Prancūzijos 
prezidentas Auriol ir buv. Indokini- 
jos imperatorius Bao Dai pasirašė 
sutarti, kuri paskelbia Indokinijos 
Vietnam’o valstybes nepriklausomy
be ir vienybe Prancūzu Unijos re
niuose. 'Šis susitarimas atliktas lai
šku pasikeitimo forma ir tarnaus 
pagrindu ateities santykiams.

Vietnam’o valstybe susideda iš 
trijų provincijų: Annam. Tonkin ir 
Cochin China. Prancūzijos vyriausy
be mano, kad šiuo susitarimu baig
sis tris metus užtrukęs karas Indo
kinijoj.

ATSISTATYDINO KINIJOS 
KABINETAS.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIS.—Kovo 7 d. atsistatydino Ki
nijos ministeris pirmininkas dr. Sun 
Fo ir visi kiti ministerial. Generolas 
Li Tsung-jeu, šiuo metu veikias 
kaip Kinijos prezidentas, atsistaty
dinimą priėmė ir paliepė generolui 
Ho Ying-chin vykti iš Šanghajaus i 
Nankinga skubiems pasitarimams. 
Visi Nankingo laikraščiai mini ši 
generolą kaip busima Kinijos minis
ter! pirmininką.

Atsistatydinęs minist. pirm. dr. 
Sun Fo vadovavo grupei, kuri sieke 
taikos susitarimo su Kinijos komu
nistais.

REKORDINIS SOVIETU 
BIUDŽETAS

LONDONAS. B.U.P.—Sovietu Ru
sijos finansų tninistėris M. Zverevas 
pranešė Aukščiausios Sovietu Tary
bos posėdyje apie 415.150.000.000. 
rubliu valstybes biudžetą. Tai pats 
didžiausias Sovietu istorijoje biud
žetas. iš kurio 79 milijardai rubliu 
skitriama karo reikalams.
AR TŪRI SOVIETAI ATOMINE 

BOMBA?
LONDONAS. A.A.P.—Profesorius 

Otto Hahn, pirmas suskaldes ura- 
niumo atoma, samprotauja, kad So
vietai nėra ligi šiol pasigaminę ato
miniu bombų, nes jie neturi pakan
kamai tai gamybai būtino plutoniaus. 
Prof. Otto Hahn Trečiajame Reiche 
tarnavo Hitleriui, kaip vadovaująs 
atomo mokslininkas.

PRIEŠKOMUNISTINIS BLOKAS
BRITU IMPERIJA IMASI ORGANIZUOTI PYLIMA PRIEŠ RAUDO

NĄJA SROVE AZIJOJE.
LONDONAS. T.S.M.H. ir D. T. 

žinių Tarnybos. — Sovietu Rusijos 
prasiveržimas i Kinijos. Burmos ir 
Malaju interesu sritis verčia Britu 
Imperija imtis skubios akcijos, orga
nizuojant Pietu-Rytu Azijos sferoje 
prieškomunistini apsaugos pylima. 
Ta padėtis verčia Britu vyriausybe 
sušaukti skubos keliu nauja Britu 
Imperijos Konferencija, kurioje da
lyvautu visi Dominijų ministerial 
pirmininkai. Ši konferencija bus 
šaukiama Londone ar Ottavoje gali
mai artimiausiu laiku.

Politiniuose sluogsniuose įsitikinta, 
kad Sovietu Rusija šiuo metu visa 
savo akcijos svori permeta iš Euro
pos i Tolimuosius Rytus. Tai verčia 
Britu Imperija imtis skubiu apsau
gos priemonių ir parodyti Sovietams

NETRUKUS PASIRAŠOMAS
ATLANTO PAKTAS

LONDON. A.A.P.—Balandžio men. 
pradžioj astuonios Vakaru valstybes 
pasirašys Vašingtone Atlanto Pakta. 
Pirmieji šio pakto signatarai bus: 
JAV, Kanada, Anglija. Prancūzija, 
Belgija, Olandija, Luksemburgas ir 
Norvegija. Manoma, kad siu val
stybių užsieniu reikalu ministerial 
išplauks i JAV kovo 25-26 d.d. 
Queen Mary laivu. Galimas daiktas, 
kad prie ju dar prisidės Danija, Ita
lija ir Islandija.

KOMUNISTAI ATIDENGIA KORTAS 
VISO PASAULIO KOMUNISTAI PASISAKO TIESIOGIAI Už 

MASKVA. KUBOS VYRIAUSYBES PROTESTAS.
PARYŽIUS.—Prancūzijos komu

nistu partijos vadas Maurice Tho
rez, kalbėdamas partijos susirin
kime, prasitarė, kad, jei Sovietai įsi
veržtu i Prancūzija ir užimtu Pary
žių, prancūzu darbininkai ir liaudis 
pasveikintu Sovietus lygiai taip, 
kaip tai padare lenkai, čekai ir ru
munai.

NEW YORKAS. A.A.P.—Dar 
du komunistu vadai,—Olandijoje ir 
Šveicarijoje, potvirtino savo ištiki
mybe Sovietu armijai busimo karo 
atveju.

Ligi šiol jau 17 kraštu, o taip pat 
ir Australijos, komunistu partijos 
pareiškė panašias deklaracijas. Pe
reita savaite Rytu Vokietijos ko
munistu vadas Otto Grotewohl pra
nešė, kad vokiečiai privalės padėti 
Raudonajai Armijai žygiui i Vakaru 
Vokietija. Tasai pranešimas ivele 
Vakaru Vokietijos komunistu par
tija i keblumus, nes Hans Hubert, 
tos partijos Vykdomojo Komiteto 
narys, del tokio Grotewohl’io pareiš
kimo atsistatydino, kaip praneša 
“Hamburger Abendblatt.” Hu

VAŠINGTONAS NEPASITIKI AUSTRALIJA
LONDONAS. T.S.H. Koresp. 12.3. 

—Australija nepakviesta dalyvauti 
svarbiuose gynybos pasitarimuose 
Londone, nepaisant, kad tuose pasi
tarimuose Australija bus aptariama, 
kaip viena svarbiausiu apsaugos 
bazių Paeifiko sferoje. Politiniai 
stebėtojai mano, kad Australijos nei- 
sileidimas i labai slaptus pasitarimus 
yra Vašingtono spaudimas taip pa

lygiai toki pat kieta savo politini 
nusistatymą, koks buvo parodytas 
jiems Berlyne.

Manoma, kad Pietu-Rytu Azijos 
Prieškomuuistinio Bloko formavime 
Australijai bus pavesta viena svar
biausiu rolių.

Šiuo metu, vykdant tos akcijos pa
ruošiamuosius darbus, i Australija 
skuba Britu kolonijų ministeris lor
das ListoweL Jis aplankys ir Nau
jąja Zelandija. Tuo pat metu kiti 
Britu vyriausybes ankšti politikai 
vyksta i Kanada, Pietų Afrika, Pa- 
kistana, Indija ir Ceilona.

Manoma, kad prie Britu Imperijos 
organizuojamo Prieškomuuistinio 
Bloko prisidės netrukus ir JAV, su
darant Pacifiko gynybos plana.

Britu užsieniu reikalu ministeris 
Bevinas pateikė per. savaite Atlanto 
Pakto nuostatus ministeriu kabine
tui. kad tasai juos peržiuretu ir ap
svarstytu.

Pirmadieni Londone laukiami 
atvykstant Prancūzijos, Belgijos. 
Olandijos ir Luksemburgo užsieniu 
reikalu ministerial, kurie pasitari
muose su Bevinu aptars laikysenos 
suderinimo klausimus.

bert’as sako, kad Grotewohl’io rei
kalavimas būtinai verčia kiekviena 
Vokietijos komunistu partijos nari 
persvarstyti savo laikysena partijos 
atžvilgiu.

NEW YORKAS. A.A.P.—Kubos 
vyriausybe iteike Havanoje Sovietu 
ambasadai protesto nota del Vakaru 
komunistu vadu pareiškimu apie pa
galba Sovietams Vakaru -— Rytu karo 
atveju. Notoje teigiama, kad komu
nistu vadu pareiškimai yra padaryti 
mažumos vadu, kurie yra nelojalus 
savo kraštams ir kurie neabejotinai 
veikia pagal svetimos valstybes įsa
kymus. Konstatuodama, kad Sovietu 
vyriausybe vykdo agresyvia propa
ganda prieš demokratine valstybe, 
Kubos vyriausybe notoje pasisako 
nebepakesianti tokios situacijos. Ku
bos vyriausybe toje pačioje notoje 
Sovietams dar praneša, kad ji atmeta 
Sovietu Rusijos protestą del parda
vinėjimo Havanoje maskaradiniu 
kaukiu, vaizduojančiu Stalino veidą.

Kubos komunistu partija turi 
154,000 nariu ir yra laikoma Vaka
ru pusrutulyje (hemisferoje) did
žiausia.

sielgti saugumo sumetimais, nes ne
pasitikima Australija del paslapčių 
išlaikymo. Manoma, kad tasai nepa
sitikėjimas užsitarnautas del netin
kamos Australijos vidaus saugumo 
organizacijos. Šis Londono ir Va
šingtono nepasitikėjimas bus pa
veikęs Australijos vyriausybe organi
zuoti šiomis dienomis paskelbta slap
tos žvalgybos tinklą.

JAV STIPRINA UŽSIENIO 
ŽVALGYBA.

NEW YORKAS.—Kanadoje ir J. 
A. Valstybėse tariamasi del vie.su ir 
privatiniu priemonių akcijai prieš 
komunizmą. Kanados ministeris pir
mininkas Louis St. Laurent pra
nešė Ottavoje Bendriesiems Parla
mento Rūmams, kad jis prašys Tei
smu Departamentu atkreipti dėmė
si i Kanados komunistu vado Tim 
Bnek’o pareiškimus ir apsvarstyti, 
ar jie nepažeidžia baudžiamuju įs
tatymu statuto. Kanados vyriausybe 
šiuo metu svarsto pasiūlytas prie
mones užkirtimui kelio komunis- 
tenei veiklai Kanadoje.

Didžiule JAV energijos bendrove 
—Consolidatet Edison System .kartu 
ir Komunaline Darbininku Unija 
tariasi de' susitarimo uždrausti ko
munistams gauti minimose inionese 
darbo.

Vašingtone Atstovu Rūmai priėmė 
340 balsais prieš 4 Įstatymo pro
jektą del sustiprinimo JAV žvalgy
bos tinklo užsienyje. Šio projekto 
turinys yra slaptas. Projektas at
stovu Romans buvo pateiktas svar
stymui pagal labai griežtus nuos
tatus, kurie ribojo to projekto dis
kutavimą ir neleido daryti pakei
timu. Dabar tasai projektas perduo
damas Senatui.

OPERACIJA ANGLIJOS 
KARALIUI.

LONDONAS. A.A.P.—Netrukus 
Anglijos karaliui bus padaryta 
operacija del kraujo apytakos page
rinimo jo dešiniajai kojai. Karaliaus 
daktarai pareiškia, kad ši operacija 
vra nepavojinga, tačiau tai atitrauks 
karalių nuo viešųjų pareigu ligi bir
želio menesio.

LONDONAS. A.A.P. 12.3.—ši ryta 
Anglijos karaliui Buekinghamo Rū
muose sėkmingai padaryta operacija. 
Prie operacijos dalyvavo devyni dak
tarai. Karaliaus savijauta labai gera.

NAUJAS POVANDENINIS 
GINKLAS.

LONDONAS. A.A.P.—Admirali
teto sekretorius J. Dugdale pranešė 
Atstovu Rūmams, kad Britu Laivyne 
šiuo metu didžiausioj paslaptyj ga
minamas naujas priešpovandeninis 
ginklas, kuris gales kovoti po van
deniu.

Buv. juru ministeris Brendau 
Bracken pranešė, kad Sovietu Ru
sija stato povandenini laivyną, kuris 
■ ali būti laikomas didžiausiu pasau
lyj. šiai statybai nurodymus teikia 
šakiečiu mokslininkai ir povande
niniu laivu kapitonai. Bracken kal
bom ir apie nauja sovietu povande
nini laiva.
KOMUNISTINIS TEISMAS NU

TEISĖ 15 DVASIŠKIU.
LONDONAS. A.A.P.—Keturi žy

miausieji kaltinamieji Bulgarijos 15 
protestantu dvasiškiu byloje Sofijoj 
nuteisti kalėjimu ligi gyvos galvos. 
Likusieji kaltinamieji nubausti ma
žesnėmis bausmėmis. Jie buvo pa
kaltinti del šnipinėjimo svetiniai val
stybei. Teismo pirmininkas pareiš
kė, kad kaltinamieji buvo nusipelne 
mirties bausmes, tačiau jiems pri
taikytas sušvelnijimas, turint gal
voj ju “nouoširdu prisipažinimą.”

Britu ministeris McNeil pareiškė 
žentuosiose Rūmuose, kad esama 
stipraus pagrindo manyti, kad ne 
vien Bulgarijoj, bet ir visuose kitu
ose Rytu Europos kraštuose teismai 
yra labiau propagandos įrankiai, 
kaip teisminiai procesai.

1

vie.su
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Lietuva
Paskutiniosios žinios iš pavergtos 

LietuV.es yra taip liūdnos, kad. ne
noromis prisimenama nelaimingos. 
Krymo ir Pavolgio tauteles, kurios 
po šio karo visiškai buvo perkeltos 
i kitas sovietu “broliškas respubli
kas.” Jau 1940-41 m. pažine “tary
bini rojų” su garsiuoju NKVD, bet
gi sunkiai galime vaizduotis, kas 
dedasi Tevyneje dabar.

Žmonių vežimas i “broliškas res
publikas” vyksta nuolatos ir todėl 
jam pateisinti reikia išgalvot vis 
nauju kaltinimu. Amerikos lietu
viu “Naujienos” vieno pabėgėlio 
lupomis pasakoja, kad žmones meto
diškai vežami i Rusija užkaltuose 
vagouuose ir durtuvu saugomi. Vie
ni — kaip “nusikaltėliai,” kiti — 
vyksta “savanoriškai” kasti anglies, 
tiesti geležinkelius, statyti fabrikus 
ir . . . mirti iš bado arba nuo NKVD 
šautuvo buožes . . . Labiausiai per
sekiojami Suvalkijos ūkininkai, ka
dangi to krašto miškuose daugiau
sia vyksta rezistencine kova. Gyven
tojai nieko netaupo, nėra jokios gy
venimo kūrybos, nevyksta jokia 
statyba. Visi gyvena baimėje ne 
šiandien, tai ryt būti išvežtiems. Re
tas ūkininkas turi nuosava arkli ar 
karve. Maistas davinejamas laisvai, 
bet labai brangus. Vidutinis darbi
ninko uždarbis 300-400 rb., iš kuriu 
jis tik pusbadžiai gali pragyventi. 
Degtines rusai sąmoningai patie
kia labai daug, kad galėtu kuo dau
giau pinigu ištraukti. O ir NKVD 
meškerioti smuklėse labai lengva.

Bažnyčios ir kunigai apkrauti 
didžiausiais mokesčiais. Vi bažnyti
nius patarnavimus valdžiai mo
kami mokesčiai atskirai, taip kad

Mirtiname Pavojuje
UŽSIENINIS ATVIRLAIŠKIS PA
DARO ŠNIPU.—VILNIAUS KATE
DRA ŠOKIU SALE. —20.000 ŽU
VUSIU PARTIZANU.—ŠĖTONAS 
RUOŠIA LIETUVAI PAKASYNAS, 
krikštas kaštuoja 300 rb., o jung
tuves—1000 rb. Kunigai priversti 
vaikus krikštyti be valdžios žinios, 
slapta.

Visi, kurie turi ryšiu su užsieniu 
yra paimti ataskaitom Vykdant 
gyventoju surašinėjimus, užpildo
mos anketos, kuriose klausiama ir 
apie užsienyje gyvenančius gimines. 
Tas, kuris pasisakė užsienyje gimi
niu neturįs ir vėliau gauna laiška— 
tuojaus suimamas. Adresatą tokiu 
budu pražudo net paprasčiausias 
užsieninis atvirlaiškis.

Švedu laikraštis ‘ ‘Aftonbladet’ ’ 
paduoda smulkesniu žinių apie Klai
pėdos uosta. Prie juros prieiti be 
leidimo visiškai negalima. Klaipėdos 
uostas paverčiamas didžiule, moder
niai įrengta sovietu laivyno baze. 
Baltijos juros pakrante nuo Ta
lino iki Piluvos tęsiasi milžiniški, 
nepaprastai stiprus įtvirtinimai. Per 
Klaipėdos, Rygos ir Talino uostus 
sovietai nori dominuoti visoj Balti
jos juroj. Lietuviams žvejams yra 
atimti leidimai ir jie leistis jūron 
negali. Žvejoja daugiausia tik ru
sai.

Ak, argi turi ribas šėtono kėslai. 
Antai, italu “L’Ora dell’Azione” 
1948 m. gruodžio men. rašydamas 
apie žudoma lietuviu tauta pranešė, 
kad garsioji Vilniaus katedra bol
ševiku esanti paversta šokiu sale. 
Tai vargas užpuolė mušti Tauta! 
Vieni po posauli išblaškyti, kiti

miške gyvybe už laisve palieka arba 
kalėjimuose, užkaltam vagone ar 
NKVD rusyj trokšta, treti Rusijos 
plynėse verčiau mirties, nei tokio 
gyvenimo šaukiasi, o okupantas 
musu svenčiausiose vietose sau šo
kiu sales isitaiso.

Atjausdamas šita varga, šveicaru 
“Die Tat” gruodžio 19 d. klausia: 
argi tikrai bus sutikta, kad sovietu 
tanku vikšrais ir durtuvais įstumtos 
i neįsivaizduojama okupacija tautos 
turės ir likti joje. Laikraštis ragina 
visa kultūringa pasauli kelti be pa
liovos baisa prieš tragiška tu kraš
tu likimą.

Toliau tas pats “Die Tat” rašo 
apie kovojančios lietuviu tautos 
laiška Popiežiui Pijui XII. Laiškas, 
kol pasiekė Vakarus, pareikalavo 4 
partizanu gyvybių. Jis buvo ištisai 
paskelbtas per Vatikano radija 
lietuviu ir kt. kalbomis. Iš įvairiu 
šaltiniu surinktomis žiniomis laikraš
tis mini mases okupacines kariuo
menes, “istrebiteliu” siautejima, apie 
20.000 žuvusiu partizanu ir 150.000 
nukautu raudonarmiečiu ir ju tal
kininku.

Lietuviu, gudu, lenku ir ukrai
niečiu partizaninis veikimas yra sti
priausias. Daugybe šių tautu parti 
zanu Lenkijos miškuose veikia iš
vien ir sudaro bolševikams labai 
dideliu sunkumu.

Prie Tevyneje kovojančiu broliu 
jungiamės ir mes, pasaulio lietu
viai. Šventas laisves siekimas patei
sina visas priemones. Jos visos ir 
bus panaudotos.

Kad tu, ruse, nesulauktum — 
nebus, kaip tu nori . . .

A. Vadenas.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

KAS DEDASI ARGENTINOJE?
Pastaruoju metu padėtis Argen

tinoje nepaprastai isielektrino. Pa
gal “Daily Mirror” korespondento 
Roy Josephs pranešima, konkuren
cija tarp generolo Juan Perono ir 
jo žmonos Evos Peron gali susilaukti 
toli siekiančiu padariniu. Kiekvie
nas argentinietis žino, kad Argen
tina turi du valdovus, du prezi
dentiškus limuzinus, du laikraščiu 
oficiozus, dvi administracijos ištai
gas. Vienas ju priklauso Peronui, 
kitas — Evai.

Argentina raukia savo veidą del 
armijos pareikalavimo, kad Eva 
pasitrauktu iš viešojo gyvenimo. 
Prezidentas Peronas stojo savo žmo
nos puseje. Šiandien, kada Eva Pe
ron jau nebera užkulisine jėga, bet 
sėdi soste visai galia Perono, jos ne
pažaboti kaprizai baudžia visus tuos, 
kurie nepajėgia itikti jai. Kadangi 
Buckingamo Rūmai, 1947 Evai Pe
ron lankant Europa, nepakviete jos, 
tai ji stengiasi atkeršyti Britanijai, 
pakeldama eksportuojamos mėsos 
kainas.

Jos buvusi konkurente artiste 
Libcrtad Lamaąue ir Nina Mar
shall šiuo metu sėdi už grotu Buenos 
Aires. Eva nekenčia Jungtiniu Ame
rikos Valstybių del to, kad Iloly- 
vvoodas- savo laiku nusodino jos ar
tistiškas ambicijas.

Eva labai trumpu laiku sugebėjo 
įsigyti privilegijas kontroliuoti vie
šuma — laikraščius, radija, teatra.

Abu — Peronas ir Eva nepapras
tai trokšta privilegijų, pilni Hitle
rio ir Mussolinio tuštumo. Abu 
ugningi svajotojai, kaip gaidžiai 
Įsitikinę savo veiksmu tikrumu, be 
jokios tvarkos ir ribos abu ambi
cingi.

Perono patarėjai šneka ja esant 
ragana, kuri užbure Peroną pražū
tim ir sugeba išmanevruoti vyro 
žodžius bei veiksmus savo naudai.

Peronas po 1946 m. vasario men. 
prezidentiškos pergales, pasistengė 
laimėti neturtingųjų simpatijas, 
pakeldamas darbo atlyginimus, al
gas, padidindamas pensijas bei pa
šalpas ligos atveju ir sumažindamas 
darbo valandų skaičių. Ka jis pe
rėmė iš turtuoliu, ta atidavė varg
šams. Čia jis rado aistringa pagel- 
bininka savo žmonos asmenyj. Ji 
susivienijo su “ūkio viešpačiu” Mi
randa, sukure firma “Alea,” kuri 
importuodavo labiausiai .reikalin
gus mokslinius instrumentus ir suš
lavė visa uždarbi i savo kišene, nes 
niekas negalėjo gauti to importo 
leidimo. Dar vėliau ši bendrove pra
dėjo siusti kviečiu maišus i užsieni, 
gaudama už tai ūkio mašinas bei

plieno gaminius. Dabar Eva Peron 
turi labai tvirtas sumas, deponuotas 
Šveicarijoje ir Panamoje.

Skeptikai tačiau tvirtina, kad Eva 
be Perono neišsilaikytu ne savaites.

Buenos Aires mieste per 12 
dienu neišėjo joks laikraštis. Plinta 
įvairus gaudai. Susidariusi padėtis 
rodo, kad abu Peronai gyvena virš 
ju kišenes pajėgumo. Karo metu 
Peronui padėjo ta aplinkybe, kad 
pasaulis šcukte šaukėsi kviečiu mai
šu ir mėsos gaminiu.' Po karo Ar
gentinos iždas auksu ir valiuta sto
vėjo antroje vietoje pasaulyje po 
Jungtiniu Amerikos Valstybių. Po 
to seke metai neapgalvoto pinigu 
švaistymo. Dauguma imoniu, kurias 
pereme valdžia, pradėjo bankrutu
oti. Net užsienio firmos turėjo už
daryti savo skyrius, kaip antai: 
Fordas, General Motors Co. Argen
tina atsidūrė netoli infliacijos. Pe- 
zo verte per 18 menesiu krito pu
siau. Aruodai pilni kukuruzu. Apie 
20.000.000 svaru vertes siemenu 
aliejaus liko neparduota. Be to — 
pasaulio rinkos kainos krinta.

Peronas paskyrė 3 jaunus vyrus, 
kurie dirba diena ir nakti, norė
dami surasti budus ir kelius, kad 
įtikintu argentiniečius:

® kad karo metu suplaukusios 
sumos jau yra išsemtos,

® kad argentiniečiai turi prisi
taikyti prie žemesnio gyvenimo 
standarto ir sunkesnio darbo. ADA.

PASAULIO DRAMATURGAS TEI
KIA KOMUNISTAMS PATARI

MUS.

LONDONAS. A.A.P.—-Dramatur
gas George Bernard Sehaw savo 
laiške suteikė politinius patarimus 
komunistu kandidatui J. Mahon, 
ryšium su papildomais St. Faneras 
rinkimais. Savo laiške žymusis dra
maturgas pasisako esąs komunis
tas ir kritiškai paliečia komunistu 
laikysena priešrinkiminėje kompa
nijoje privatiniu imoniu atžvilgiu. 
Be kita ko jis pasmerkia ir komu
nistu laikysena del Marshall’io Pla
no, kuris jo nuomone esąs reikalin
gas pačiu komunistu naudai. “Ko
munistu partija nusimano apie 
priešrinkimine kompanija ne dau
giau, kaip kiaule apie atostogas,”— 
priduria dramaturgas savo laiške.

SUKILĖLIAI VERŽIASI PIRMYN
LONDONAS. A.A.P. 12.3. — Iš 

Rangoono pranešama, kad Burmoje 
Karen sukilėliai užėmė po kietu kau
tynių dali Mandalay, kuris yra 
antras didžiausias miestas Burmoje. 
Prieš kelias dienas sukilėliai užėmė 
Maymyo miestą.

Malaju neramumu balansas. SIN
GAPŪRAS.—Nuo per. metu birže
lio menesio, per visa Malaju nera
mumu laikotarpi, Britu saugumo 
organai likvidavo 446 teroristus. 
Per ta pati laika teroristai nužucįe 
346 civilius žmones. <

Spratjsminiai Britu lėktuvai. 
LONDONAS/—Britu aviacijos min- 
isteris praneša, kad netrukus bus 
paleisti iš dirbtuvių pirmieji britu 
sprausminiai lėktuvai. Jie pasižymės 
ypatingai aukštu kvalifikacijų savy
bėmis.

Didžiulis gaisras. TOKYO.—No- 
shiro mieste kilo gaisras, kuris su
naikino 2.500 namu. Gaisro metu 
žuvo keturi žmones, o 500 gyventoju 
sužeista. Gaisrui išsiplėsti padėjo 
labai stiprus vejas.

žuvo keli šimtai elgetų. LISA
BONA.—Cidale de Praia, Cape 
Verde salyne, keli šimtai elgetų 
valgė prie Vargšu-Institute pasienio 
nemokama sriuba, kai staiga pradė
jo griūti siena. Žuvo apie 400 el
getų, tuo tarpu kai vos keli teiš- 
sigelbejo.

Prancūzijoje rastas uranius. 
LONDONAS.—France-Press prane
šimu viena Paryžiaus laboratorija 
tyrinėja rastus vakarinėj Prancū
zijos dalyje metalo rudos pavyzd
žius, kurie turi savyje 20% urani- 
jaus. Tai yra vienas didžiausiu ura- 
nijaus procentingumu pasaulyje.

SUJUDIMAS PARLAMENTE.
CANBERRA.—L. L. Sharkey, 

Australijos komunistu generalinis 
sekretorius, pareiškė, kad jei so
vietu pajėgos, beieškodamos agreso
riaus, įžengtu i Australija, Austra
lijos darbaninkai sveikintu jas. Šis 
pareiškimas atitinka tokius pat pa
reiškimus komunistu lyderiu JAV, 
Prancūzijoje, Meksikoje ir Filipi
nuose, Mr. Lang (Ind. darb.) 
pareiškė, kad toks Sharkey 
pareiškimas esąs išdavimas. Prieš 
komunizmą valdžia turinti kovoti 
visomis esamomis priemonėmis. Mr. 
Lang apeliuoja i minister! pirminin
ką tuoj pat griebtis žygiu. “Pašrner- 
kit juos. Atsikratykit komunistu iš 
kiekvienos gynybos imones, ismeskit 
juos iš visu pagrindiniu postu uni
jose” — reikalauja Mr. Lang. Emi
gracijos ministeris Mr. Cahvell pa
reiškė, kad uždraudimas komunistu 
partijos nieko gero neduotu. No
rint nusikratyti komunizmu, reikia 
pagimdyti geresne idėja. Pasaulyje 
nebus komunistu, jei mes nusikraty- 
sime kapitalistu monopolio. Dau
guma virto komunistais priespaudos 
metais, kada Darbo partija neturėjo 
jokio balso ir visur siautė nedarbas 
ir badas. Mr. Cameron (Liber. S.A.) 
sako, kad vienintelis kelias suval
dyti komunistus — jėga. Sharkey 
pareiškimas įteiktas Fed. vyriausy
bes juriskonsultui.

VISAS MIESTAS PUOLĖ 
KOMUNISTUS

Bourke miesto papildomu rinkimu 
mitingas pasibaigė tuo, kad 1500 to 
miesto (iš viso jame 2025 gyv.) aus
tralu puolė komunistu kandidato dr. 
MeMeekin stala ir sulaužė ji i šipu
lius. Dr. MeMeekin ir kitas komu
nistu organizatorius Jeffrey spruko 
prie savo automobilio, palikdami 
minios rankose dali savo marškiniu. 
Trimis mašinomis Australijos Karo' 
Dalyviu Lygos (A.R.S.L.) nariai 
šoko vytis sprunkančius komunistus, 
kurie suskubo pasislėpti vietos poli
cijos būstinėje. Miesto gyventojai 
mete komunistu mašina kiaušiniais 
ir kitais nemaloniais dalykais. Su
sirinkusi prie policijosi būstines pu- 
stantro tūkstančio vietos australu 
minia ištisas valandas reikalavo po
licijos “išspirti lauk” pasislėpusius 
komunistus minios žaismui. Poli
cija, žinoma, tokios pramogos miniai 
nesuteike. Tuo pačiu metu kiti 
Karo Dalyviu Lygos: nariai ieškojo 
kitu dvieju komunistu, mitingo or
ganizatorių. Jie buvo surasti viena
me dideliame krūme, netoli stoties.

KELEIVINIO LĖKTUVO 
KATASTROFA

Kovo 10 d. nukrito australu oro 
linijos Coj’s Harbour—Brisbane ke
leivinis lėktuvas Lockheed Lodestar. 
Juo skridę trys igulos asmenys ir 18 
keleiviu visi žuvo. Nelaime ištiko 
Billiuga aerodrome, lėktuvui vos pa
kilus apie 50 metru. Iš to aukščio 
lėktuvas staiga krito žemyn ir tuoj 
paskendo liepsnose, įvykus eksplio- 
zijai del susidūrimo su žeme.

ŽEMES DREBĖJIMAS
Kovo 11 d. ryta daugelyje Sydne- 

jaus priemiesčiu ir pačiame centre 
buvo jaučiamas apie viena minute 
užtrukęs žemes drebėjimas. Šio že
mes drebėjimo buvo paliesta žymi 
dalis N.S.W. valstijos. Stipriausiai 
pajustas Dalton’e ir Gunning’e, kur 
keliolikai namu iškilo sienos. Dal
ton'e pajusta 18 sukrėtimu ir jo gy
ventojai išgyveno labai didele pani
ka. Žmonių auku niekur neužregi
struota.

Mr. Anthony Eden pareiškimas. 
—Mr. Anthony Edenas, lankydamas 
Australija, vienoje savo kalbu Ade
laidėje, pareiškė, kad išvietintieji 
asmenys yra geri emigrantai, ypatin
gai pabaltiečiai.

Potvyniai N.S.W. — Smarkus ir 
ilgai užtrukęs lietus užtvindė iš
tisas vietoves New South Wales ir 
nutraukė bet koki susisiekimą. Apie 
700 žmonių ir 60 stočių yra ats
kirti nuo maisto tiekimo. Manoma, 
kad potvynis po 2 savaičių baigsis.
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Terra Australis-New Holland-Australia
Australia, from as far back as 

medieval times, had been regarded 
with awe. Many legends had been 
created concerning the monsters and 
dangers that were to be found be
yond the “dark seas”. It was not 
till about the end of the 15th cent
ury that men forgot their fears 
and braved these “dark seas’’. The 
early sailors brought home tales 
about the huge dogs and ferocious 
animals that were living on the con
tinent “Terra Australis” (Australia 
as it was first called.

The Portuguese, in the year 1520, 
were the first to venture across the 
seas, and they crossed the West 
Pacific but they did not go far 
enough. As a result they just missed 
the continent of “Terra Australis”.

Next to try were the Spanish, who 
in 1606, having heard so much about 
the continent, mistook a large island 
in the Hebrides group and claimed 
that they were the first to land on 
the vast continent.

The Dutch, however, after a series 
of attempts were finally succeecful.

First of all Abel Tasman, who in 
1642 discovered an island and think
ing it to be the continent named 
it Van Dieman’s Land after- a Dutch 
governor, but we all know it today 
as Tasmania. Tn 1699 Dampier land
ed on the east coast of “Terra Aust
ralis” and renamed it “New Hol
land”. His reports however were un
favourable because he had landed on 
the barren, dry and sandy north-west 
coast. His impressions unfortunately 
halted Australia’s settlement for 
about eighty years.

It was not till the year 1768 that 
an Englishman—Captain Cook— 
quite by accident discovered the 
fertile east -coast of Australia. His 
reports to the British Government 
were favourable but the British 

•Were not eager to settle on the far
away continent of Australia. How
ever, when the British realized that 
their gaols were becoming over
crowded, and because they had lost 
their American colonies, where they 
had previously sent their convicts, 
Australia was named as a new penal 
settlement.

Finally in the year 1787 it was 
decided to establish the settlement in 
Australia. Thus we see that the 
first steps of Australian development 
was the foundation of a penal set
tlement under the able and capable 
hands of Capt. Phillip, and the first 
settlers, mostly prisoners from the 
overcrowded British gaols. We 
must not, however, get the idea that 
these settlers were all hardened 
criminals for whom nothing but 
scorh and contempt could be felt.

AUSTRALIJOS ŽINIOS
Pasaulis rungtyniauja del karo 

pasiruošimo.
Dr. Emery Bares “Daily Tele

graph’e” rašo, kad šiuo metu pa
saulis rungtyniauja del pasiruošimo 
karui. Karo reikalams kiekvienas 
asmuo pasaulyje, tiek suages, tiek 
vaikas, išleidžia 7 svarus per metus. 
Jis tai vadina idiotiškomis rungty
nėmis ir beprotiška savižudybe. Pe
reitu metu du didieji bandymai del 
pasaulio nusiginklavimo iširo. Dar 
tik 4 metai po didžiausiu žmonijos 
skerdynių, ir pasaulis jau vėl gink
luojasi.

Pasiūlymas. — Vename “Daily 
Telegraph” laiške leidėjui yra pasiū
lymas del sanitarių. Dauguma ligo
niniu stokoja personalo, o ypač sani
tarių. Del tos priežasties serga'žmo
nes negali patekti i ligonines. Tose 
pačiose ligoninėse dirba, kaip namu 
ruošos darbininkes, ištreniruotos ir 
prityrusios Europos sanitares, ku
rios mielai čia padėtu savo darbu. 
Tikėkime, kad valdžia leis toms sa
nitarėms ateiti i pagalba austra
lams, vietoj to, kad šveistu grindis 
ir pan., baigia skaitytojas.

Del išvykimo i Japonija.—CAN
BERRA. — Australu kareiviams, 

On the contrary, this conception 
would be definitely wrong. To these 
poor unfortunate people nothing but 
sympathy and pity should be given. 
The English people, at this time, 
were ruled by a very harsh and cruel 
penal code and men could be trans
ported for trifling offences, such as 
stealing goods to the value of one 
shilling, lien who were really good 
at heart had, in a moment of temp
tation, committed some trifling of
fence and were condemned to life 
sentence on a penal settlement.

Phillip, with his small fleet land
ed at Botany Bay, but being dis
satisfied with the barren land at the 
Bay, and as the water there was 
shallow, moved further on and dis
covered Port Jackson, which he 
claimed and wrote was “the finest 
harbour in the world, in which a 
thousand sail of the line may ride 
in perfect security.” There, on 26th 
January, 1788, lie hoisted the British 
flag and founded the new settlement 
of Sydney.
THE FIRST SETTLEMENT

Arthur Phillip had been set a very 
difficult task. He had been sent 
from England with a transport of 
convicts to a strange and undevelop
ed continent, and was expected to 
form a penal settlement which 
would be self-supporting, and would 
be ready to receive the countless 
numbers of convicts that would be 
sent out from time to time. From 
the very beginning, Phillip was af
fronted with difficulties—he had in
sufficient food, and utensils, and 
stock, and the convicts were mostly 
inexperienced when it came to farm
ing. The soldiers were becoming 
difficult and refused to supervise the 
convicts. Phillip had to commence 
by forming his own court of criminal 
jurisdiction so as to maintain law 
and order in the colony. He also 
had trouble with the blacks who 
resented the white men, and often 
killed the few cattle that were on 
the colony. The convicts, however, 
were not treated harshly and the 
conditions of their employment were 
not to severe, except for those who 
misbehaved after the arrival at the 
colony.

Phillip, after a time, conceived 
the plan of assignment and eman
cipation of prisoners. By this plan, 
prisoners were allotted to various 
masters as workers, but after a time 
this plan commenced to deteriorate, 
for many masters were profiting by 
the cheap labour’ of the prisoners. 
Then with the emancipation part of 
the plan the prisoners became free 
at the end of their sentences and 
some of these men were given grants 

vedimiems japones, ir norintiems 
kaip civiliams išvykti i Japonija, 
teko susidurti su sunkumais del ga
vimo paso. Iš pradžių norėta, tol 
neduoti pasu, kol nebus gautas Įva
žiavimo sutikimas i Japonija iš Gen. 
MacArthur’s štabo. Kovo 8 d. Emi
gracijos ministeris Mr. Calwell 
pareiškė, kad nebus daroma klinčių 
išdavimui pasu kiekvienam, kuris 
norės išvykti i Japonija pas savo 
žmona. Bet ar tie asmenys gales 
grįžti atgal, tai priklausys nuo gen. 
MacArthur’o, kuris kontroliuoja 
visus įvažiavimus ii’ išvažiavimus iš 
Japonijos.

Viktorijai reikalinga svetimša
liu daktaru. — MELBOURNAS. — 
Sekančioje Viktorijos parlamento 
sesijoje norima pravesti įstatymo 
projektą, kad svetimšaliai daktarai 
Viktorijoje galėtu praktikuoti. Svei
katos ministeris Mr. Gartside parei
škė, kad daktaru stoka Viktorijoje 
privertė griebtis to žygio. Ligi šiol 
veike bendras susitarimas, pagal 
kuri daktarai iš Britanijos ir kitu 
Australijos sričių galėjo praktikuoti 
Viktorijoje. Naujasis įstatymas įga
lins Medicinos Fakultetą pripažinti 
mokslą ir staža, igyta užsieniuose. 
Praktika gali būti pripažinta visa 
arba dalis.

of land, but there was often, in con
nection with these grants, a consider
ation of the convict’s previous social 
class and his standard of education. 
To those who were freed by emanci
pation, land grants of about thirty 
acres were given, more if the man 
was married and had a family. Also, 
farming implements and assisted 
labour were provided.

Phillip was determined to estab
lish not only a penal settlement but 
a self-supporting dominion. He 
ruled by the principle of small pea
sant owners, but his policy was not 
continued after his resignation, 
which he forwarded in 1792. He 
had expanded the small colony of 
Sydney to additional colonies at 
Parramatta and Norfolk Island, and 
by this time the population had 
grown to 4,322.

It was three years before a suc
cessor for Phillip was appointed. 
The administration fell on the 
shoulders of Francis Grose and Wil
liam Patterson, who were not half 
as capable as Phillip and whose 
work did much to retard the pro
gress of the colony. The whole aim 
of these men was not to expand the 
colony and better the conditions for 
the settlers as Phillip had done, but 
to use their power to better their 
own ends and amount a fortune for 
themselves.

By the time Governor John Hun
ter arrived in 1795 it was seen that 
an absolutely new rule was necessary 
at once. Who was to bring about 
the reformation? Unsuccessful at
tempts were made by three governors 
to restore order; John Hunter (1795- 
.1800), Phillip King (1800-1806) and 
William Bligh (1806-1808). These 
three governors were determined to 
break the power of the official body 
,—soldiers, etc. This was a very 
difficult resolution for the adminis
tration, the trade and labour were 
all controlled by this body.

Governor King was able to bring 
about reforms that diminished smug
gling, etc., by imposing severe and 
heavy penalties. By 1806, however, 
economic and social conditions were 
improving.

Members of the military and offi
cial body began to realize the great 
advantage of the pastoral industry.
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The leader of these was John Mae- 
arthur, who later came to be recog
nized as the founder of the Austra
lian wool industry. He had receiv
ed grants of land and had commenc
ed importing merino sheep. He was 
a very determined man, but he was 
opposed to the governors and was 
often connected with political dis
putes. At one stage, Macarthur had 
been sent to England for court- 
martial, but he succeeded in con
vincing the British overnment to 
give him a further grant of land 
for his sheep. He predicted that 
within fifteen years Australia would 
export to England 150,000 lbs. of 
finest merino wool.

It. was Governor Macquarie who, 
by his careful planning, helped the 
settlement to progress both economi
cally and socially. During this 
period the Blue Mountains were 
crossed by Blaxland, Wentworth 
and Lawson,thus extending. the eol- 
only and opening up new fields. 
Under the guiding hand of Gover
nor Macquarie, 276 miles of roads 
were made, scores of new towns were 
set up in New South Wales and Tas
mania, the future city of Sydney 
was planned, the Bank of New South 
Wales was established, convict bar
racks, public buildings, schools, hos
pitals, and churches (some of them 
imposing and beautiful in design 
and many of them still standing in 
the city today) were all built in 
this period. He revised the civil 
court and both civil and criminal 
jurisdictions were placed under the 
control of legally qualified judges. 
Population increased threefold and 
the economic life of the settlement 
advanced.

Macquarie was a great man for 
the emancipists and did much to 
help them settle down on the colony, 
and lived by the principle that once 
a convict was freed he should be 
treated as equal to others and given 
full rights. This principle caused 
strife between the Governor and the 
free settlers who were prejudiced 
against the freed convicts. The 
path of Australia’s development has 
never been smooth for from the 
early days prejudices did much to 
hinder the progress and.often the 
excellent work of one governor was 
destroyed or stopped by his succes
sor because of jealousy, stubborn
ness and prejudice. Ir.B.
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VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBE TEŽYDI

PAST
DEL ANGLIŠKU STRAIPSNIU 

MUSU PASTOGĖJE
Pagal veikiančius Australijoje 

Federalines Vyriausybes nustatytus 
spaudos nuostatus, svetimomis kalbo
mis leidžiami Australijoj laikraščiai 
privalo viena ketvirtadali viso savo 
spausdinamo turinio spausdinti 
anglu kalboje. Tai yra būtina ir 
griežtai prižiūrima sąlygą ne anglu 
kalbos laikraščiui Australijoje.

Su tokia pat sąlygą Australijos 
Federaline Vyriausybe suteikė leidi
mą ir MUSU PASTOGEI, kaip lie
tuviškam laikraščiui. Tokiu tad bil
du MUSU PASTOGES Redakcija 
yra ipareigota ketvirta dali savo lai
kraščio spausdinti anglu kalboje.

TAUTOS HIMNAS INDIJOS 
VANDENYNE.

Sausio 24 d. iš Neapolio uosto su 
“Nea Heilas” laivu i Australija 
išplaukusieji lietuviai Vasario 16- 
taja atšventė Indijos Vandenyne. 
Plaukiant per Raud. Jura, sausio 31 
d. sušauktas laive esančiu lietuviu 
susirinkimas, kad butu išrinkta lie
tuviu atstovybe, kuri atstovautu 
lietuviu reikalus prie laivo vadovy
bes, IRO palydovu ir vadovautu Va
sario 16 d. minėjimo pasiruošimui. 
Sudarius lietuviu atstovybe, uoliai 
pradėta ruoštis Nepriklausomybes 
paskelbimo šventes minėjimui. Ben
dromis visu geros valios lietuviu 
pastangomis, minėjimui buvo tin
kamai pasiruošta.

Vasario 16 d. ryta minėjimas bu
vo pradėtas pamaldomis 2 klases 
saleje, prie papuošto tautine vėlia
va, kryžiumi ir Aušros Vartų pa
veikslu altoriaus. Pamaldas laike 
ukrainiečiu kunigas, graiku kata
liku apeigose. Per pamaldas buvo 
giedamos lietuviškos religines gie
smes. Pats minėjimo aktas del au
dros buvo nukeltas i šeštadieni.

Šeštadienio vakara 21 vai. prie 
gražiai vėliavomis papuoštos estra
dos, susirinkus tautiniu grupių at
stovams, keleiviams, jurininkams ir 
laivo vadovybei, pradėtas minėjimo 
aktas su menine dalimi.

Atidarymo žodi lietuviu, vokiečiu 
ir anglu kalbomis pasakė p. A. Stul
pinas. Sugiedoti graiku ir lietuviu 
Himnai. Po to prasidėjo sveikinimai. 
Sveikino latviu, estu, lenku, ukrai
niečiu, jugoslavu ir vengru atsto
vai. Nuoširdžiausiai sveikino lat
viai, o ju oktetas sudainavo latviš
kai viena dainele apie Lietuva. Gra
žiai pasirodė p. Mickevičiaus vado
vaujamas vyru choras, mokyt. Ivoš- 
kienes ir p. Milaknienes paruošti 
vaikučiai su taut šokiais bei daino
mis ir p. G. Vasiliauskiene, sudai
navusi solo keturias liet, dainas. 
Laivo kapitonui, kuris dalyvavo 
minėjime, buvo įteikta lietuviška 
vėliava ir A. Šapokos “Lithuania” 
su atitinkamu irašu, o laiva paly
dinčiam IRO atstovui įteikta “Lie
tuviu menas tremtyje.” Laivo kapi
tonas tarė lietuviams nuoširdų žodi

V
NELAIMIU SAVAITE

WOOMERA, S.A.—Kovo 1d. apie 
20 vai.. Philip Ponds gyvenamųjų 
palapinių viduryj, užsidegė viena 
australu apgyventa palapine. Ener
gingu ir skubiu gesinimo priemonių 
ėmusis, gaisras neišsiplete ir gretimos 
palapines nenukentejo. Gesinimo 
metu paaiškėjo, kad palapinėj butą 
net du kibirai benzino. Nors toje 
palapinėje gyvena australai šoferiai, 
tačiau neaiškios gaisro priežastys ir 
didelis kiekis benzino gyvenamoj 
patalpoj gyventojuose kelia įvairiu 
spėliojimu.

Ta pat vakara keli mūsiškiai išgėrė 
truputi per daug alaus ir paivairino 
savo nuotaikas priešingais draugi
škumui veiksmais. Nors visas rei
kalas buvo sėkmingai lokalizuotas, 
tačiau šiuo atveju galėtume įtikinti 
save, kad išgėrimui turėtu būti labai 
griežtas saikas.

Nelaime lydi nelaime. Kovo 5d. 
taip pat del neišaiškintu priežasčių 
užsidegė ir per 10 minučių visiškai 
sudegė Dept. of Works & Housing 
biuras ir braižykla. Manoma, kad 
gaisras kilo iš numestos degančios 
nuorūkos. Padaryta labai žymiu 
nuostoliu. Sudege nemaža ir priva
taus turto. Gaisras kilo taip staigiai 
ir taip greitai viską pavertė pelenais, 
kad nebuvo suspėta net pradėti ge
sinti. įvyki tiria policija. (S.)

PULGIS ANDRIUŠIS I AUS
TRALIJA.

Teko patirti, kad jau per visas 
komiskijas praėjo ir netrukus Aus
tralijon atvyksta rašytojas Pulgis 
Andriušis. Taip pat Australijon ke
tina atvykti ir operos solistas Nau- 
ragis.

anglu kalboje. Bendrai, visas minė
jimas praėjo labai įspūdingai, o laivo 
bibliotekoje palikta anglu kalboje 
knyga ne vienam keleiviui vaizdingai 
primins apie musu tėviškėlė Lie
tuva.

Laivo spaustuve atspausdino spe
cialias, labai gražias anglu kalboje 
programas, kurias visi keleiviai 
pasiėmė prisiminimui, o pirmadieni, 
sausio 21 d., išėjo extra laida laivo 
laikraštėlio “News Bulletin,” spaus
dinto spaustuvėje graiku ir lietuviu 
kalbomis. Graikiškai atspaustas pla
tus šventes minėjimo aprašymas, o 
lietuviškai—Alb. Pociaus straips
nis “Vasario 16-toji.”

Keliones metu laive esančiu lie
tuviu atstovybe atstovais prie laivo 
vadovybes sudarė: p.p. A. Stulpinas 
ir J. Vasiliauskas; nariai: p.p. Ši- 
linskas, Milakuis, Stasiulionis ir 
Kasakevičius; atstovybes pirm. Alb. 
Pocius. Transporte buvo 174 lietu
viai, kurie, vasario 24 d. pro Mel- 
bourna pasiekė Bonegillos stovykla 
ir laukia šiuo metu išskirstymo 
darbams.

A.P.

Be brangiosios Tėvynės mes visada 
ir visur busime tik išrauti medžiai, 
persodinti, tvirčiau ir slpuiau pri
giję naujose tevynese, bet niekur ne
galėsime taip klestėti ir bujoti, kaip 
ten, kur ir juoda duona daug ska
nesne. Taip ir Australijoje dažnas 
su kirka ir šiupeliu ar kitu “vargo 
irankiu” pelnomės baltaja duona. Ir 
čia musu tautiniai, religiniai ir 
ideologiniai laimėjimai daug priklau
so nuo to, kaip mes sugebėsimo vie
ningai burtis draugėn, siekti kiekvie
nam lietuviui brangiu tikslu.

Šios įžangines mintys siūlosi ak
ceptuojamos, stebint musu tautiečiu 
pirmuosius žingsnius “naujoje pa
stogėje ’ ’—Australijoje. Čia norima 
smulkiau prisiminti neeilini ivyki — 
Lietuvos Patrono Šv. Kazimiero mi
nėjimą Sydnejaus Regents Park’e, 
kuris praėjo vienybes, pritarimo ir 
darnaus bendradarbiavimo ženkle.

Regents Park’e (Pott’s Hill sto
vykloje), atrodo, bene daugiausiai 
gyvena vienoje krūvoje i Sydneju 
atkeltu lietuviu — dabartiniu kirkes 
ir šiupelio darbininku, — kurie yra 
užmezgė bičiulystes ryšius su vietos 
australais. Todėl malonu, kad vie
tos parapijoje Australijos lietuviu 
kataliku Šv. Kazimiero D-ja ėmėsi 
iniciatyvos surengti Lietuvos ir savo 
Patrono švente.

Šv. Kazimiero švente (1949. III. 
6d.) pradėta lietuviškomis pamaldo
mis, kurias atlaike kun. J. Tamulis. 
Pamaldų metu girdėjom lietuviškas 
giesmes, kurias išpildė Pott’s Hill 
stovyklos vyru choras, vadovaujamas 
dr. agr. J. Briedžio. Pamaldų metu 
solo pagiedojo viešnia latviu soliste 
Mrs. Sture. Lietuviškos giesmes ir 
kun. J. Tamulio dienai pritaikytas 
pamokslas daug lietuviu nukėlė i 
praeities prisiminimus, kada savosios 
tautos šventovėse laisvai garbinom 
Aukščiausiaji. Gilus‘tikėjimas ver
čia manyti, kad vis tik nuoširdžios 
maldos ir tolimoje pasvieteje bus 
išklausytos ir mes dar grišime prie 
savosios Mekos — Stebuklinguju Auš
ros Vartų.

Po pamaldų dalyviai, su svečiais 
australais, susirinko i parapijos sale, 
dekoruota vytimi ir tautinėmis spal
vomis. T sale ieinantieje apdovanoti 
tautiniu spalvų medžiaginiais žen
kleliais, prisiniinimui brangios lietu
viškos dienos. Minėjimo rengėjai 
nesitikėjo tokio gausaus svečiu su
plaukime (lietuviu iš Sydnejaus ir 
Bathurst'o dalyvavo apie 180, o sve
čiu australu ir kitu apie 40).

Minėjimą atidarė kun. J. Tamulis, 
o minėjimo dienotvarke pravedė dr. 
agr. Briedis, pradžioje tarės žodi 
apie šventes prasme. Ir musu nau

jojo krašto šeimininkai taip pat an
gliškai išgirdo keletą minčių apie 
musu mylima Patroną Šv. Kazimiera. 
Šventes proga nuoširdžiai kalbėjo 
vietos klebonas kun. Donovan, Šven
tojo Vardo (Holy Name) pirminin
kas Mr. Perks, kataliku skautu vado
vas Mr. Whitelum, Australijos lat
viu konsulo sekretorius. A.L.D-jos 
C. Valdybos pirmininkas A. Bauze, 
senasis Australijos lietuvis D. Kuo
dis, ats. mjr. A. Kutka. Bathurst'o 
šv. Kazimiero D-jos Skyriaus vice
pirmininkas Miniotas. Kalbėtoju 
linkėjimu žodžiuose nuolat skambėjo 
vienybes, bičiulystes ir susiklausinio 
reikšme. Butu džiugu, kad tie žod
žiai kimu taptų. Taip pat linkėjimu 
telegrama atsiuntė ir Australijos 
Federalinis Kataliku Emigracijos 
Centras.

Meninėje programoje Pott’s Hill 
stovyklos vyra choras, nors, skai
čiumi negausus, bet ryžtumu ir darb
štumu teikias vilčių išaugti i stipru 
vienetą, diriguojamas dr. agr. J. 
Briedžio, darniai sudainavo mums 
brangias tris lietuviškas liaudies 
daineles. Latviu soliste Mrs. Sture, 
reprezentuodama savo tautiečius, pa
dainavo {latviu liaudies dainas ir 
Avė Maria, o pianiste Mrs. Pijols 
akoponavo ir paskambino keletą kla
sikines muzikos dalykn. Dr. agr. J. 
Briedis gražiai padainavo solo lie
tuviškai ir itališkai, šventes dalyvis 
iš Bathurst’o J. Venslovavičius su 
tikro aktoriaus meistriškumu pade
klamavo Ales Sidabraites eilėrašti 
“Neužmiršk.” kuris šukele plojimu 
audra ir išspaudė daugeliui ašaras. 
Senasis Australijos lietuvis Marcin
kevičius paskambino pianinu keletą 
lengvosios muzikos dalykėliu. Lat
ves reprezentantes lietuviu lat
viu broliškumo ženklui padovanojo 
kun. J. Tamuliui meniška ranku dar
bo juostele.

Minėjimo programos metu dalyviai, 
galėjo vaišintis kukliais užkandžiais! 
Prie tu užkandžiu pagaminimo daug 
pagelbėjo senųjų Australijos lietu
viu šeimos su D. Kuodžiu priekyj. 
Tris vaisiu dėžės padovanojo austra
las ūkininkas Mr. Meyer iš Bat
hurst’o. Vaišiu metu maloniai pa
tarnavo australas katalikes moterys.

Dalyviams buvo padovanotas ir 
Australijos lietuviu kataliku Šv. Ka
zimiero D-jos išleistas šventes proga 
simpatingas žurnalas “Užuovėja.” 
Šventes išlaidos padengtos dalyviu 
aukomis.

Tautos Himno žodžiai “. . . vieny
be težydi'” palydėjo besiskirstančius 
gražiai Australijoje atšvęstos Šv. 
Kazimiero šventes dalyvius.

P. Sirgedas.
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Musu TARPININKAVIMO BIU
RAS yra pasiryžęs pasitarnauti Aus
tralijoj gyvenantiems tautiečiams, 
kad jie galėtu lengvomis sąlygomis 
gauti vakaru Vokietijoje išeinan
čius lietuviškus laikraščius bei kny
gas.

Gave Tamstos užsakymą per spau
dos astova, mes tuojau pradėsime 
siuntinėti pageidaujamus laikraš
čius.

Jei Tamsta, gyvendamas Australi
joj, norėsite patalpinti bet koki skel
bimą liet, laikraščiuose, mes maloniai 
tarpininkausime. Turėdamas tvarky
tinu reikalu Vokietijoj, Tamsta 
galite kreiptis i mus; mes Tamstai 
tarpininkausime kaip lietuviu, taip 
ir vokiečiu ar okupaciniu organu 
ištaigose bei imonese.

Tarpininkaujame ir latviu bei 
estu kalbomis išeinančiu laikraščiu 
bei knygų užsakymui.

Visais reikalaise prašome kreiptis 
i musu spaudos atstovą:
Petras Valasinavičius
Mount Beauty P.O.
Via Wodonga, Vic.
Reiškiame aukšta padėka ir pagarba: 
EXCHANGE CORRESPONDENCE 
& ADVERTISEMENT AGENCY 
(24b) NEUMUENSTER 
Faerberstr. 39 Box 200 
Germany—British Zone.

Melbourne ir jo apylinkėse 
gyvenančiu lietuviu žiniai.

Visi lietuviai-es yra kviečiami 
įsirašyti nariais i Australjos Lietu
viu Draugija. įsirašą i A.L.D-ja 
nariais paduoda pareiškimus pas
kirai ar grupiniais sarašais, nuro
dydami varda, pavarde, amžių ir' 
darbovietes bei gyvenamos vietos 
adresa; po pareiškimais būtinai 
pasirašytina.

A.L.D-jos nariai, kurie dar nėra 
užsiregistravę Melbourne Skyriuje 
ar nėra pranešė pakeista adresa, 
taip pat sumokant istojamaji ar na
rio mokesčius ir visais kitais rei
kalais, liečiančiais A.L.D-ja, kreipi
asi i Melbourne Skyriaus pirminitiKa 
šiuo adresu; Kazys Mieldažys, Coffee 
Palace, 82 Broadway Rd., Oakleigh, 
Vie.

Paieškojimas.
Paieškoma Maryte MAŽONYTE 

(MAZONIS), prieš rusams okupuo
jant Lietuva gyvenusi Kaune, Že
maičiu g-vej. Ieško Genovaite Rut
kauskaite. Paieškomoji, arba žinan
tieji jos . likimą prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Teodoras Roteas, e/- 
Extra Gang 167P, Raglan 3W, 
N.S.W.
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