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ATŠAUKTAS MARŠALAS 
SOKOLOVSKIS.

LONDONAS. A.A.P.—Maskvos 
radijas pranešė, kad sovietu zonos 
Vokietijoj karinis gubernatorius 
maršalas Sokolovskis atšaukiamas 
iš savo posto ir skiriamas pirmuoju 
Sovietu Rusijos karo vice minis
teriu. Jo vieton paskirtas generolas 
Cinikovas, vienas žymiausiu Stalin
grado kovos laimėtoju.

Maršalas Sokolovskis buvo Ber
lyno blokados autorius. Ji dabar at
šaukus, JAV sluogsniuose manoma, 
/kad sovietai nuims Berlyno bloka
da, nes ji sovietams nepasisekusi ir 
ju tikslu nepateisinusi.
GALI PASIKEISTI BRITU IM

PERIJOS STRUKTŪRA.
LONDONE. A.A.P.—Kaip praneša 

‘ ‘ Daily Telegraph” korespondentas, 
Britu Imperijos konferencijoj, kuri 
prasidės balandžio 21 d., gali pasi
keisti visa konstiutucine Imperijos 
struktūra. Svarbiausias klausimas- 
bus nustatymas Indijos santykiu su 
B. Imperija. Galimas daiktas, kad 
bus prieita susitarimo, kad Indija 
liks B. Imperijos rėmuose kaip res
publika. Iš kitu šaltiniu pranešama, 
kad daugis šioje konferencijoj svar
stomu klausimu bus laikoma pas- 
laptyj.

NEPAGEIDAUJAMI TAIKOS 
APAŠTALAI.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Pasibai
gus triukšmingai komunistu sušauk
tai “Pasaulio Taikos Konferenci
jai” kai kuriu komunistiniu valsty
bių delegatai norėjo dar pavažinėti 
po JAV miestus su propagandinėmis 
“taikos” prakalbomis. Tačian JAV 
valdžios organai juos perspėjo, kad 
kuo greičiau apleistu JAV valstybes 
sienas. Atitinkamoms įstaigoms pa
liepta pasirūpinti kuo skubesniu ju 
išvykimu.

ČEKAI NUTEISĖ DU JAV 
KARIUS.

LONDONAS. A.A.P. — Pragos 
teismas slaptame savo posėdyje nu
teisė du amerikiečiu karius po-10 ir 
12 metu kalėjimo už nelegalu per
žengimą Čekoslovakijos sienos su 
“tikslu atlikti Čekoslovakijoj šnipi
nėjimo veiksmus.” Amerikiečiai 
minimu kariu ieško nuo per. metu 

\ gruodžio menesio ir laike juos de- 
zertiravusius iš JAV kariuomenes.

NAUJI SOVIETU GINKLAI?
LONDONAS. ■— Kaip praneša 

“The Sunday Sun” specialus kore
spondentas Londone, pabėgės iš 
Sovietu Rusijos vokiečiu mokslinin
kas dr. Wilhelm Heide pasakoja 
apie dideles pragaišties naujus So
vietu Rusijos ginklus. Pasak jo, 
Sovietai turi išradę ir jo akivaizdoje 
bandė mirties spindulius, žaibo au
dras; šaldančias bombas ir dirbtines 
gigantiškas bangas. Dr. Heide pasa
koja, mates Sovietu Rusijoje gami
namas 20 tonu V2 rakietas- ir 40 
tonu sprausminius lėktuvus, kurie 
skrenda 88.000 pėdu aukštyje..

- SOVIETU POV. LAIVAI 
FILIPINUOSE

NEW JORKAS. A.A.P.—Mano
ma, kad Sovietu Rusijos povande
niniai laivai yra atgabenę i Fili
pinų salas vietos sukilėliams ginklu 
ir įvairiu karo medžiagų. Mistinius 

-svetimu povandeniniu laivu, veiks- 
.;- mus.įyra pastebeje vietos žvejai, 

pranešama iš Manilos.

Laisvasis Pasaulis Pasuko Lkiminiu Keliu
VAŠINGTONE PASIRAŠYTAS ATLANTO PAKTAS

VAŠINGTONAS. A.A.P.'—Kovo 4 d. Vašingtone dvylika Vakaru 
valstybių pasirašė Atlanto Pairta. Pasirašymas Įvyko su nepaprasto 
įspūdžio iškilmėmis, kurias suruošė JAV Valstybes Departamentas.

Atlanto Pakta pasirašė anglu alfabeto tvarka šios valstybes: Bel
gija, Kanada, Danija, Prancūzija, Islandija, Italija, Liuksemburgas, 
Olandija, Norvegija, Portugalija, Anglija ir Jungtines Amerikos Val
stybes. 1 «| (

Atlanto Paktas, pagristas principu—vienas už visus, visi už viena,— 
savo kariniu ir politiniu pobūdžiu jungia 332 milijonu žmonių.

Pirmoji po Pakto pasirašymo Sovietu Rusijos reakcija pasireiškė 
tuo, kad ta pačia diena Sovietai iteike Danijai ir Norvegijai protesto 
notas.

CHURCHILLIO KALBA
TAIKAI PASIEKTI PER MAŽA LAIKO

NEW YORKAS. A.A.P.—Šiuo 
metu J. A. Valstybėse besilankąs 
Churchillis kovo 31 d. pasakė didele 
politine kalba, kurioje vėl smar
kiai puolė ir kaltino Sovietu Rusija 
del pasaulio taikos ardymo. Be kita 
ko jis pareiškė, kad esą per maža 
laiko del karo išvengimo, tačiau čia 
pat vėl pabrėžė, kad karas nėra 
neišvengiamas. Churchillis dar pri
mine, kad Sovietu Rusija valdo 13 
Kremliaus žmonių, kurie imasi savi

GRIEŽTOS NOTOS BALKANAMS
LAUKIAMA VAKARU PRIEVARTOS PRIEMONIŲ

LONDONAS. A.A.P.—Britu ir 
JAV vyriausybes pasiuntė Vengri
jos, Rumunijos ir Bulgarijos vyriau
sybėms griežtas notas, kuriose pas
tarosios kaltinamos del sulaužymo 
žmogaus teisiu, nustatytu taikos 
sutartimis, ir persekiojimu žodžio 
laisves, parlamentarines opozicijos 
ir religines veiklos.

DVYLIKOS VALSTYBIŲ ATSAKYMAS
NE PRIEŠ SOVIETUS, BET PRIEŠ GINGLUOTA AGRESIJA

NEW YORKAS. A.A.P.—Sovietu 
Rusija iteike Atlanto Pakto val
stybėms notas, pastarąsias kaltin
dama agresyviniais tikslais, nuk
reiptais prieš Sovietu Rusija ir- pa
žeidžiančiais UNO charteri. Notoje 
teigiama, kad Vakaru valstybes ima
si agresyviu, bet ne defenzyviniu 
priemonių. Atlanto Paktas grasinąs 
valstybėms, kurios nenorėtu sutikti 
su anglu-amerikieeiu diktatūrine 
galia, siekiančia viešpatavimo pa
saulyje.

PERVERSMAS SYRIJOJ
ART. RYTUOSE UŽKERTAMAS KOMUNISTAMS KELIAS

LONDONAS. A.A.P. — Kovo 30 
d. Damasko radijas pranešė apie 
įvykusi Syrijoj perversmą. Visa 
krašto valdžia i savo rankas pereme 
Syrijos kariuomene. Pulkininkas 
Kurni Zaim pasiskelbė krašto dik
tatorium. Paskelbtas karo stovis ir 
ivesta mirties bausme. Ministeriu 
Kabineto nariai laikomi namu 
arešte. Perversmas atliktas ben
dradarbiaujant ir civilinėms asmeny
bėms. Pulkininkas Zaim pareiškė, 
kad perversmo teko imtis, vadovau-

EMIGRANTU ARMADA.
Mr. Calwell pranešė, kad baland

žio menesi bus didžiausias emigra
cijos judėjimas Australijoje. Aus
tralija pasieks apie 25.000 emi
grantu, iš ju — 11.299 išvietinti 
asmenys. 

saugos priemonių ne del Rusijos, 
bet del saves, o visa tai paaiškina 
pikta ir klastinga Sovietu Rusijos 
politika, kuri laiko šimtus milijonu 
prispaustu žmonių ir siekia užval
dyti visa pasauli. “Reikia imtis 
aukščiausio laipsnio budrumo, ta
čiau aš nemanau, kad staigus ir 
nesitikėti veiksmai prasidės dabar.’’ 

Šia savo kalba W. Churchillis 
pasakė 14.000 klausytoju miniai 
Massachusetts Technologijos Insti
tute.

LONDONAS. ’A.A.P. 3.4.—Gerai 
informuoti diplomatiniai sluogsniai 
praneša, kad Britai ir JAV gali im
tis veiksniu priversti satelitines So
vietu valstybes vykdyti ju pasirašy
tas taikos satartis. Tie veiksmai da
bar priklauso nuo Vengrijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos atsaymu i pa
siustas joms notas.

VAŠINGTONAS. A.A.P. 3.4.— 
Atlanto Pakta pasirašančiu valsty
bių užsieniu reikalu ministerial savo 
atsakyme i Sovietu Rusijos nota 
pareiškia, kai Sovietai blogai su
prato Pakto tekstą, nes Atlanto 
Paktas yra nukreiptas ne prieš viena 
kuria nors valstybe ar valstybių 
grupe, bet vien tik prieš ginkulota 
agresija.

Vašingtone ši Sovietu nota buvo 
iteikta per specialu pasiuntini, o ne 
per Sovietu ambasadorių.

jantis patrijotiniais sumetimais. Jis 
dar pridūrė, kad tai esąs tik vidaus 
reikalas ir įvykdytas perversmas 
neturi nieko bendro su bet kuria 
svetima valstybe.

LONDONAS. A.A.P. 3.4.—Pulki
ninkas Husni ei Zaim pasiskelbc 
Syrijos prezidentu. Jis pranešė, kad 
“komunistai Syrijoje yra baigti. Aš 
noriu sukurti gryna, demokratine 
vyriausybe’’ Savo raštu UNO gen. 
sekretoriui Trygve Lie jis pati
krina bendradarbiavima su UNO.

GAISRAS AERODROMU
Kaip praneša “The Sun’’ misteriš

kas gaisras Schofield aerodrome 
sunaikino radaro įrengimus, radio
telefono aparatus, meteorologijos 
instrumentus bei neįkainuojamus 
oro žemėlapius.

MUSU ATSTOVAI VAŠING
TONE

Lietuviu spauda Vokietijoje in
formuoja apie nuvykusius i JAV 
VLTK’o pirm. prel. M. Krupavičių 
ir Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzikau
ską.

Atvykusius svečius New Yorko- 
aerodrome pasitiko būrys Amerikos- 
lietuviu ir ta pačia diena “Plaza 
Hotel” buvo suruošta spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo apie 20 
spaudos atstovu. Užklaustas apie 
dabartine tarptautine situaciją, prel. 
M. Krupavičius pareiškė, kad šiuo 
metu pasaulyje yra dvi jėgos, bet 
liks tik viena: “arba barbariškas 
bolševizmas arba nuoširdi ameri
koniškoji demokratija.” Apie kovo
jančia lietuviu tauta VLTK’o pirm, 
pareiškė, jog ji arba žus arba laimes, 
bet nevergaus. New Yorko laik
raščiai ta proga idejo svečiu atvaiz
dus ir atspaude atitinkamus straips
nius.

Iš New Yorko svečiai nuvyko i 
Vašingtoną, kur Min. P. Žadeikis rū
pinosi, kad jie butu priimti užs. reik, 
min. D. Acheson. Šiam esant labai 
užimtam, musu atstovus priėmė Eu
ropos skyriaus vedėjas John D. 
Hickerson, kuris kalbėjo valstybes- 
sekretoriaus D. Acheson’o vardu. J- 
D. Hickerson’ui buvo įteiktas memo
randumas, kuriame išdėstytas Lie
tuvos.reikalas ir jai padaryta skria
uda, reikalaujant ja atitaisyti. P. J. 
D. Hickerson ir ši karta patikrino, 
kad JAV vyriausybes nusistatymas 
del Lietuvos nėra pasikeitęs.

Manoma, jog svečiams pavyks 
gauti audiencija pas prezidentą Tru
man a.

Be to. svečiai dalyvavo gausin
game lietuviu susirinkime Balti- 
mores miese, BALF’o direktorių 
posėdyje New Yorke ir apsilankė, 
ras Vašingtono arkivyskupą J. E. 
O’Boyle. km.
CHIFLEY VYKSTA I LONDONĄ-

Min.- pirmininkas Mr. Chifley 
išvyksta, i Londoną dalyvauti Britu 
Imperijos ministeriu pirmininku, 
pasitarimuose. Jis išvyks iš Austra
lijos balandžio 15 d. ir gris atgal 
gegužes 2 d. Dabartinis darbo m mis
teris Mr. Holloway eis ministerio 
pirmininko ir užsieniu darbo minis
terio pareigas.

PROTESTAI DEL SHARKEY 
NETURI PASISEKIMO.

Komunistu bandymai sustabdyti 
gamyba, kaip protestą del Sharkey, 
gen. Australijos komunistu partijos 
sekretoriaus, apkaltinimo, nepasi- 
seke. Komunistams buvo nelauktas 
smūgis, kai dauguma uostu bei 
angliakasiu darbininku atsisakė nu
traukti darba del Sharkey bylos. 
Ta pačia diena Sharkey kartu su 
žmona atvyko i Spec. Fed. Teismą 
del savo pareiškimo bei paskelbimą 
laikrašty ir patvirtinimo panašaus 
pareiškimo prancūzu komunistu ly
derio Thorez. Teisme Mr. Dovey 
pabrėžė, kad kaltinimas yra nu
kreiptas tik prieš Sharkey, bet ne- 
prieš komunistu ar kokia kita par
tija. Spec. Teisme Sharkey buvo iš
teisintas del vieno apkaltinimo, ir 
sumokėjo 50 svaru garantija, o del 
kito apkaltinimo — jo byla bus per
duota Centriniam Kriminaliniam 
Teismui.

Ties Spec. Teismo Rūmais, Shar
key atvykus ir apleidžiant T. 
Rūmus, ivyko menko pobūdžio jo» 
šalininku demonstracijos.
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RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS EINANČIO 
MINISTĘRIO STASIO LOZORAIČIO,

Lietuvos diplomatijos šefo, atsakymai i “Minties” atstovo paklausimus
Ar Tamstai žinoma kas nors apie 

egzilines vyriausybes sudarymą?
Man yra žinoma, jog kai kurie 

politikos veikėjai pageidauja, kad 
butu sudaryta egziliue vyriausybe, 
bet aš neturiu įspūdžio, jog dabar
tine tarptautine padėtis butu tam 
palanki. Verta prisiminti, kad tokie 
klausimai rupi ne mums vieniems, 
bet ir daugeliui kitu, sovietu oku- 
puotoju valstybių atstovu, ir kad 
vis dėlto nuo karo pabaigos ligi da
bar nesudaryta ne vienos tu val
stybių- egzilines vyriausybes. Teisy
be, yra viena išimtis: man teko gir
dėti apie Gudijos demokratines re
spublikos vyriausybe, bet aš nežinau 
ir neimatau, kuriais sumetimais ji 
sudaryta.

Šiaip ar taip, musu egzilines vy
riausybes klausimas galėtu būti 
svarstomas tiktai vadovaujantis aiš
kiais Lietuvos interesais ir realiu 
tarptautines padėties ivertinimu, o 
ne kitais kuriais atskiru žmonių ar 
organizacijų sumetimais.

Tamsta, be abejo, esi girdėjęs apie 
pereita vasara ivykusi VLIKo ir 
kitu sluogsniu pasitarima, po kurio 
buvo paskelbtas Eltos pranešimas, 
kad esą tik VLIKas turis teise kal
bėti krašto vardu. Ar diplomatiniai 
•atstovai buvo prieš tai painformuoti 
ir ar dalyvavo ju atstovas minėtame 
pasitarime?

Apie pasakyto pasitarimo sumany
mą aš buvau painformuotas prieš 
pat jam įvykstant. Viena pasitarimo 
dalyviu puse buvo pakvietusi mane 
jame dalyvauti ir gavusi mano suti
kima. Jei aš vis dėlto jame nedaly
vavau, tai ivyko del priežasčių, pa
reinančiu ne nuo manes, bet nuo 
kitu žmonių, kurie mano dalyva
vimui pasipriešino. Išskyrimas manes 
iš pasitarimo vargiai buvo naudingas 
ir pagristas, ypač kad kaip tik aš 
buvau daug stengęsis pagerinti pa
sitarimo dalyviu savitarpiams san
tykiams.

Ar minėtas Eltos teigimas nepa
liečia, pvz., diplomatiniu atstovu 
kompetencijos?

Šitas Eltos teigimas nebuvo nei 
tikslus, nei laimingai suredaguo-

LIETUVIU TREMTIS PASAULYJE

LIETUVOS KARIUOMENES KŪ
RĖJU—SAVANORIU ATSIŠAU

KIMAS.
Š.m. vasario men. 16 d. Lietuvos 

Kariuomenes Kureju Savanoriu— 
Veteranu suvažiavimas Vokietijoje 
paskelbė i kovojančia Lietuva at- 
sišaukima, kuriame nurodoma, kad 
Tevyneje jau penkti metai kovojama 
su pavergėjais, kad sudėta daug 
auku, bet vis dėlto neapleidžiama 
kovos lauko ir ryžtingai vedama 
nelygi kova toliau. Ši didvyriška 
kova yra visam pasauliui įrodymas 
lietuviu tautos meiles savam kraštui 
ir laisves siekimo. Deklaruoruojama, 
kad lietuviu tauta teisėtai ginasi 
nuo svetimųjų agresijos; kad tuo 
pačiu ji gina ir viso demokratinio 
pasaulio tauto teises; kad už Lie
tuvos valstybes atstatyma visos ko
vos priemones yra teisėtos.

Užtikrinama, jog išblaškyti per 
visa pasauli Lietuvos Kariuomenes 
Kurejai-Savanoriai jungiasi su ko
vojančia Lietuva kovoje prieš im- 
perialistiškai totalistini rusiška 
komunizmą ir kviečia visus pasau
lyje esandčius lietuvius visomis prie
monėmis aktyviai ta kova remti ir 
joje dalyvauti, nes tik bendromis 
jėgomis, aukomis ir darbais Tėvynė 
gali būti išvaduota iš svetimųjų ver
gijos. km.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJE.
Kolumbijoje šiuo metu jau gyvena 

per 100 lietuviu. Daugiausia jos 
sostinėje Bogotoje. Kaip mums 
rašo iš Bogotos, specialistai esą 
isikure vidutiniškai ir kai kurie ga
na gerai. Neturintiems specialybių 
Kolumbija gana niuriu perspektyvu

3.
tas. Kiekvienu atveju pasitarimo 
padariniai teliečia jo dalyvius.

Be to, jie, žinoma, negali keisti 
musu valstybes santvarkos ar dip
lomatiniu atstovu įgaliojimu, parei
gu ir atsakingumo arba nustatyti 
jiems nauja tarnybines ar politines 
priklausomybes tvarka.

Kuri Tamstos, p. Ministeri, asme
nine nuomone del dabartines VLIKo 
sudėties, kuri, kaip žinoma, sudary
ta partiniais neproporcingais pagrin
dais ir del šios priežasties neparodo 
veiksmingos veiklos?

Tamstos klausimas yra kiek opus. 
Ne partijos žmogui dažniausia sta
tomas reikalavimas — de partibus 
aut bene aut. nihil, apie partijas 
kalbėti palankiai ar visai nekalbėti. 
Vis dėlto, turėdamas galvoje Tam
stos paliesto dalyko reikšme, aš 
noriu nors trumpai juo pasisakyti.

Jei esama aplinkybių apsunkinan
čiu VLIKo veikla, pašalinti jas yra 
paties VLIKo uždavinys. Šiaip jau 
dabartiniais laikais kiekviena par
tija ar srove, kuri bendradarbiauja 
su kitomis, kokioj politinėj orga
nizacijoj, turėtu atsisakyti siekti 
išimtines, sprendžiamos įtakos, net 
jeigu del to ji ateity vienu ar kitu 
atveju balsuojant paliktu mažumoj. 
Manau taip pat, kad butu gera dau
giau imti dėmesin normalu visuo
menes augimo procesą ir iškylančias 
jaunas jėgas, kurios gali turėti nau
ju ir naudingu pažiūru i politines 
veiklos formas ar turini. Pagaliau 
reikia, kad Mažosios Lietuvos atsto
vas užimtu priklausančia jam 
VLIKe vieta.

Kuriais pagrindais turėtu būti 
sudaryta vyriausioji musu politine 
vadovybe?

Mes turim dvieju rusiu politinius 
veiksnius: valstybes įstaigas ir 
politiškai visuomenines organiza
cijas. Tiek normaliais laikais, tiek 
dabar jos privalo vienos kitas papil
dyti. Tuo budu neturi būti sunku 
nustatyti darnu ir Lietuvai naudin
ga bendradarbiavima.

Kaip Tamsta žiuri i dabartine 
tarptautine politine padėti ir Lie
tuvos bylos eiga?

kraštas: darbai apmokami taip men
kai, kad sunku suvesti gala su galu. 
Kolumbijos lietuviu kolonijos kū
rimu ir lietuviu atsikvietimu rūpi
nasi daugiausia Tėvas N. gaidukas, 
salezietis, kuriam labai daug padeda, 
pačiu kolumbiečiu komitetas, pirmi
ninkaujamas kanauninko L. Rubio. 
Tėvo Salduko ir to komiteto rūpes
čiu naujiesiems emigrantams pavyko 
žymia dalimi nugalėti pirmuosius 
rūpesčius. Klimatas Kolumbijoje 
nėra pavydėtinas: visa Kolumbija 
tropiku srityje, o Bogota kalnuose, 
kur vidutine temperatūra siekia 12 
C ir atrodo nuolat kaip ruduo. Tai
gi klimatas kietas ir tik geros svei
katos bei jaunesni tepajėgs užsigrū
dinti. Besiindomaujantiėms ir pa
žįstamu beieškantiems rašytina: Co- 
mite Catolico Littiano Pro Vietimas 
de Guerra, Carrera 6, Nr. 14-84, Bo
gota, Rep. Colombia, S.A.

Kolumbijos lietuviai turi ikure 
lietuviška parapija, kuriai vadovau
ja kun. V. Vaičiūnas.
LIETUVIU EISENOS BELGIJOS 

SOSTINĖJE BRIUSELYJE.
Vasario 16—sios proga Belgijos 

lietuviai suruošė protesto eisenas 
Briuselyje ir ta proga padėjo vai
niką ant Belgijos Nežinomo Karei
vio Kapo. Eisenoje dalyvavo per 
500 lietuviu ir ji Briuselio gatvėse 
išsitiesė apie J klm. Eiesenos prie
kyje žygiavo karinis belgu orkes
tras.

Padedant vainiką ant Nežinomojo 
Kareivio Kapo, dalyvavo daug spau
dos ir belgu visuomenes atstovu. 
Tuomi buvo pagerbti kovotojai del 
Lietuvos ir Belgijos laisves. Belgu I

spauda, ypačiai didieji dienraščiai, 
apraše, šias lietuviu eisenas ir iš
kėlė Lietuvos bylos reikalą. Vasa
rio 16—sios minėjime dalyvavo 
daug aukštu svečiu, ju tarpe Apaš
tališkojo Sosto nuncijus Belgijai, 
Vysk. Boleslas Sloskanas, Belgijos 
Arkivyskupas Fernand Cento, Už
sieniu Reikalu Ministerijos direkto
rius ir k. Visas šias iškilmes orga
nizavo Belgijos lietuviu žymus vei
kėjas kun. J. Danauskas.

PRANCŪZAI GRAŽIAI PAMI
NĖJO MILAŠIŲ

Didžiojo lietuviu poeto Milašiaus 
mirties dešimtmetis buvo ypatingai 
gražiai paminėtas Prancūzijoje, kur 
poetas ilgus metus gyveno ir kure 
prancūzu kalba. Visa eile litera
tūros ir kultūros laikraščiu ir žur
nalu ta proga atspaude didelius 
straipsnius apie Milašiaus gyvenimą 
ir kūryba, pažymėdami jo lietu
viška laime. Prancūzijos radijas pa
teikė jo veikalu vaidinimus; kal
bėjo per radija buvę artimi Milašia
us kūrybos draugai.

Lietuviškoji Paryžiaus visuomene 
ta proga turėjo paskaita, kuria 
skaitė doktorante G. Židonyte, para
šiusi dizertaeini darba apie Milašių. 
KOMUNISTAI ŽVEJOJA PIETŲ

AMERIKOS LIETUVIUS.
Pietų Amerikos lietuviu žurnalas 

“Laikas,” Buenos Aires, rašo, kad 
visokio plauko komunistėliai, lie
tuviškai ’kalbantieji, gaudo naujai 
atvykusius tremtinius, kamantinėja 
juos ir paskui panaudoja gautas 
žinias šantažams ir šmeižtams. Jie 
daugiausia veikia prie naujai at
vykstančiu laivu, skuba su “pagal
ba” ir iš pirmųjų žingsniu bando 
įtraukti i bučiu.

VASARIO 16-TOJI PAS BUENOS 
AIRES LIETUVIUS.

“Laikas” praneša, kad Argen
tinos lietuviai labai gražiai ir iškil
mingai ruošėsi paminėti Vasario 16- 
taja. Buenos Aires lietuviu minė
jime kalbėjęs J. E. Vysk. P. Bučys 
ir inž. Ramanauskas, programoje 
dalyvavę: Kuprevičius, pianistas; 
jo sesute, smuikininke; jau Argenti
noje gimusi lietuvaite Rožyte Ryliš- 
kaite, šiuo metu kaip baletininke 
dirbanti didžiausiame Buenos Aires 
teatre “Colon.” Taip pat pasirodęs 
naujas tautiniu šokiu ansamblis, 
Šv. Cecilijos choras, vedamas kom
pozitoriaus Rymavičiaus.

VARGSTA LIKE AUSTRIJOJ 
LIETUVIAI

Lietuvos nepriklausomybes atsta
tymo klausimas yra dalis milžiniškos 
problemos — pasaulio apsaugojimo 
nuo mirtino pavojaus, kurs jam gre
sia iš Sovietu Sąjungos. Kalbama 
problema turi daug pusiu, bet čia aš 
kalbesiu tik apie jos paprasčiausia 
ir kartu esmine puse. Taika šiandien 
išlaikoma ir dalis pasaulio gali gy
venti laisvėje tik todėl, kad Jung
tines Amerikos Valstybes yra pasi
gaminusios ir gamina toliau atomi
niu bombų bei kitu tos rūšies ginklu, 
o sovietai ju dar neturi. Bet yra pa
grindo bijoti, kad sovietai žino ato
mines bombos paslaptį Jie galėjo 
gauti ja įvairiais kelias: savo mok
slininku tyrinėjimais, per vokiečiu 
mokslininkus, per šnipus, del užsie
nio spaudos neatsargumo. Tačiau 
sovietai neturi dar tiksliosios me
chanikos pramones ir aukštai kvali
fikuoto personalo, kurie yra reika
lingi atominiu bombų gamybai karo 
reikalams. Tam tikslui pasiekti jie 
labai stengiasi ir, gal but, kiekvienas 
menuo juos prie to tikslo priartina. 
Ta diena, kuria sovietai turėtu pa
kankamai atominiu bombų karui, 
butu paskutine pasaulio civilizaci
jos ir laisves diena. Jokios sutartys, 
jokia kontrole, net jeigu sovietai jas 
prisiimtu, negalėtu šito pavojaus 
pašalinti. Jam išvengti yra tik viena 
priemone — radikaliai diminiuoti 
pavojaus židinį. Galimas dalykas, 
kad ši priemone nebus taip greitai 
pavartota, kaip kad reikalautu Lie
tuvos interesai, bet ji yra vienintele 
išsivaduoti pasauliui nuo nuolat jam 
gresiančio pavojaus, o mums — nuo 
ncikšiškos sovietu okupacijos.

Ligi tai ivyks, mes privalome 
veikti apsaugoti musu tautai nuo 
teroro ir naikinimo. Tam reikia 
šauktis viešosios pasaulio nuomo
nes, nes jei iš viso galima paveikti 
bolševiku žvėriškumą, tai tik šituo 
budu.

Musu interesams geriau apginti 
reikia musu veikla jungti ir de
rinti su kitu Sovietu Sąjungos oku
puotu valstybių pastangomis.

(Pabaiga kitame numeryje)

Iš Austrijos M. PASTOGEI rašo. 
—Austrijoje lietuviu tepaliko 780 
žmonių: Vorarlberge 137, Tyroly 
145, kiti Oberoesterreiehe ir apie 30 
žmonių Vienoje. Šiais metais tiki
masi daugiau išvažiuoti i JAV ir i 
Australija. Gyvenimas gana sun
kus, nors krautuvėse jau galima 
visko gauti, bet niekas neturi pinigu. 
Uždarbiai menki. Gyvenama priva
čiai, stovyklose nedaug lietuviu. 
Dauguma lietuviu nori emigruoti i 
JAV, Kanada ir Australija; yra kele
tas lietuviu užsirašiusiu i Naujaja 
Zelandija. A. Maur.

ŽYDU AKCIJA PRIEŠ 
PABALTIEČIUS.

Iš Vokietijos mums praneša, kad 
žydai pradėjo akcija prieš pabal- 
tiečius ir Europoje. Toji akcija buvo 
pradėta Amerikoje žydo Nusbaumo 
puolimais, kuriu tikslas buvo paruo
šti atitinkama dirva, ryšium ,su nu
matomu Tremtiniu Biliaus persvar
stymu. Neradusi didelio pritarimo, 
akcija buvo perkelta i Europa, pir
moje eileje i Vokietija, Jie reikalau
ja griežtu skryningu, vadindami 
pabaltiečitis karo nusikaltėliais. Yra 
žinių, kad žydai yra iteike atitin
kamus sąrašus IRO centrui Žene
voje. Pabaltiečiu centriniai orga
nai imasi atitinkamu priemonių.

LIETUVIU BIBLIOGRAFINES 
TARNYBOS VEIKLA.

Lietuviu Bibliografine Tarnyba 
Memmingene, vadovaujama Ružan- 
eovo, skelbia: tremtyje 1945m. išlei
stos 93 knygos ir brošiūros, 1946m. — 
268, 1947 m. — 228 ir 1948 m. — 186. 
Šiuo metu spaustuvėje yra arba jau 
išėjo iš spaustuves 169 neperijodi- 
niai leidiniai. Pati bibliografine 
veikla tvarkoma per atitinkamus 
leidinukus, kuriu jau išleista 14. 
Bibliografine Tarnyba palaiko platu 
ryši su daugeliu Europos ir užjuriu 
bibliotekų ir bibliografiniu institu
cijų.
KURIAMA PASAULIO SKAUTU 

SĄJUNGĄ.
Vokietijoje ivyko lietuviu skautu 

vadu suvažiavimas, kuriame nutar
ta kurti Pasaulio Lietuviu Skautu 
Sąjungą. Vadovaujančios skautu as
menybes: Palčiauskas, Čepas, Au- 
gustaityte—Vaičiūniene sudaro orga
nizacini komitetą.

Vokietijoje išeinanti lietuviu 
spauda plačiai ir gražiai paminėjo 
Australijos lietuviu skautu veikla, 
ypač ju nuveiktus Lietuvos garsi
nimo darbus ir gražu pasirodymą 
Paeifiko skautu stovykloje. Aus
tralijos lietuviu skautu pasirodymai 
buvo sekami su dideliu dėmesiu ir 
pasigėrėta lietuvišku energingumu 
ir sumanumu.

SMARKIAI PAJUDĖJO EMI
GRACIJA.

Iš Vokietijos mums praneša, kad 
ten gana smarkiai pajudėjusi emi
gracija. Laukiama, kad DP pradės 
gabenti JAV karo laivai, taigi emi
gracija i Amerika ypač suintensyve- 
sianti. Taip pat pasijudino tiesiog 
mases musu tautiečiu Australi
jos link. Susidomėjimas Australija 
ne tik krinta pajudėjus emigracijai 
i JAV, bet dar net kyla. Ypač nebe
tenka populiarumo Kanada, kur jau 
daug lietuviu be darbo. Girdima 
apie prasidėjusia depresija ir Ame
rikoje. Taigi daugelis musu tautie
čiu net atsisako nuo galimybes emi
gruoti Amerikon ir pasuka Austra
lijon. Kaip mums rašo, per kelis me
nesius reikia laukti žymaus Austra
lijos lietuviu kolonijos pagausėjimo, 
ju tarpe daug žinomu žmonių.
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SMALL COLONY EXPANDS
3.

In 1835, the Yarra River (on 
which Melbourne is situated to
day) was discovered. By 1850, 
the settlement had so grown 
-that, all the land south of the great 
Murray River was named after’ 
Queen Victoria.

John Oxley, in an effort to find 
where all the rivers of Australia 
flowed, discovered in 1825, Moreton 
Bay. This was the first settlement 
made in Queensland. The convicts 
sent there were lazy and did as little 
work as possible. By 1839, when 
the convicts were removed, the land 
was opened up for settlers who were 
already anxious to settle in the fer
tile Darling Downs.

In England, it had been suggested 
that to make a colony successful the 
people should buy land and the poor
er settlers should work as labourers. 
The money obtained from the sale 
of land should be used to bring 
labourers to the colony. In 1836, 
under these arrangements, the first 
shiploads of settlers arrived in 
South Australia. The spot selected 
for the settlement was on the Tor
rens river and thus the city of Ade
laide was founded. This new plan 
did not, at first, succeed for the 
labour was scarce, wages were high, 
and there was too much land specu
lation. It was not till 1841-45 that 
order was restored and the discov
ery of copper at Kapunda in 1842 
finally settled the colony.

Australia’s wool industry has gone 
a long way from the days of Mae- 
arthur and it is Australia’s main 
industry. The country is still world- 
famed as the land of the “golden 
fleece.” Australia had ideal pastur
ing grounds for both cattle and 
sheep. The great Western plains of 
N.S.W. are especially suitable for 
Sheep raising. In the early days of 
sheep farming one could see sheep 
grazing peacefully as the shepherd 
watched over them, and in the even
ing the sheep were driven into the 
station yards. Nowadays, we may 
see as we travel through the country, 
hundreds of sheep grazing together 
in the paddocks and to all appear
ances, there are no shepherds. This 
is partly right, but the sheep “runs” 
are very large and are all fenced in; 

“boundary riders” are employed to 
look after these creatures. All of 
these men are expect bushmen and 
have often to spend weeks away 
from the homestead looking after 
the sheep, seeing that the fences are 
intact. One of the most important 
animals in the life of sheepmen, 
or drovers is the well-known and 
faithful dog. These dogs have been 
especially trained to round up sheep 
and cattle and they do much to eaSe 
the work of men. The busiest time 
for sheep stations is the shearing 
time. The sheep are all mustered 
into paddocks nearest the shearing 
sheds.. About fifty years ago a 
shearing machine was invented by an 
Australian, F. Wolseley, but pre
vious to this the shearing was done 
by hand shears. The machine shears 
ean cut more wool from the sheep 
and each sheep is completely shorn 
in five minutes. The shearing is done 
by professional shearers and some 
men ean shear on an average of 300 
sheep a day of about 8 or 9 hours. 
The fleece is afterwards graded by 
experts, baled up and then sent to 
the various wool markets. A large 
amount of wool is exported and often 
realises a high price.

The cattle industry is another in
dustry that has grown with the 
years. Most of the main cattle, sta
tions are in outlying parts of Aus
tralia. Usually, these stations are 
not fenced in and are allowed to 
wander about seeking new grazing 
lands and water holes. It is not till 
mustering time that things really 
begin to move. It is the faithful 
dog that does a great deal of work. 
One owner’s cattle are often mixed 
up with another’s cattle and it is at 
this time that they are “sorted” out. 
A company of riders are sent out 
with dogs to gather up the cattle 
and drive them to the station. This 
often takes many weeks, especially 
in hot weather, for the cattle wan
der very far off in search of water 
and grass. When the cattle arrive 
baek at tie station the work of sort
ing out commences. The cattle are 
separated by the brand marks that 
are on their hindquarters. After 
this has been done, unbranded cattle 
are branded and those cattle which

New Housing For Migrants
FORMER CAMPS BEING CONVERTED IN ALL STATES

All over Australia workmen are 
now busily engaged in converting 
former army and air force camps 
into centres for the reception and 
accommodation of the 100,000 dis
placed person migrants expected in 
the next 18 months.

Officers of the Department of Im
migration recently completed a sur
vey of the Commonwealth in an 
effort to provide accommodation for 
new arrivals.

At present, the Department oper
ates centres at Bathurst and Bone- 
gilla. These can accommodate 2,100 
and 2,000 people respectively. All 
displaced person migrants arriving 
in Australia go direct to these cen
tres and spend about four weeks 
there learning elementary English 
before being allocated to jobs 
throughout the Commonwealth.

A second reception centre at Bone- 
gilla to accommodate an additional 
1,200 migrants is now being plan
ned. Work on the conversion will 
start soon.

A recent development of the Com
monwealth’s immigration plans has 
been to establish Holding Centres 
for women and children. These 
centres have become necessary as a 
result of the Government’s decision 
to bring more wives and families of 

are for sale are separated into sepa
rate yards. It is during the muster
ing period that, cattle buyers make 
purchases.

Another branch of cattle-tending 
is “droving” or “overlanding”. 
This is when a “drover” takes 
cattle from one place to another— 
Northern Territory and Queensland 
to markets in South Australia, New 
South Wales and Victoria. Again, 
one of the biggest requirements is a 
few good dogs. It is remarkable 
just how much good work is done 
by these dogs. The drovei’ is respon
sible for the cattle—every single one 
—and lias to deliver them to their 
destination. The drovei’ must always 
be on the outlook for trouble for the 
cattle are easily roused and are very 
nervous. One of the worst troubles 
is a stampede which ean be easily 
caused by a noise in the quiet bush. 
All the good work of the drover who 
has kept his large herd together can
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migrants . to Australia.
CENTRES FOR FAMILIES

Holding Centres have been estab
lished at the former RAAF camp at 
Uranquinty, accommodating 1,000 
persons, and at Bathurst, accommo
dating 1,600.

Five more Holding Centres are 
planned throughout the Common
wealth. The biggest, will be at 
Cowra (N.S.W.) where conversion 
work is now progressing. Cowra, 
when converted, will hold 2,000.

Other Holding Centres will be
established at:

Woodside (S.A. .... 700
Northam (W.A.) .. 1,000
Greta (N.S.W...........1,500
Stuart (Q.) .............. 300
Rushworth (Vic.) .. 1,000 
Benalla (Vie.) ......... 500

A camp at Parkes (N.S.W.) is 
later to become a reception and 
training centre, and at Brighton 
(Tas.) a former army camp is being 
converted for married people. It 
will accommodate 200 couples.

The Department of Immigration 
also operates a centre at Graylands 
(W.A.) which has accommodation 
for 750 and is used as a reception 
centre. Later it will be used as a 
centre for migrants disembarking at 
Fremantle. To.Au.

be undone and one can imagine that 
if thousands of cattle become panic- 
stricken and rush madly in all direc
tions, the work that must be done 
before the herd is again rounded up. 
In the life of a drover no day passes 
without its adventures, its dangers 
and its excitements. In 1942 a mob 
of 32,000 cattle were overlanded from 
the Kimberley Division in W.A. to 
Queensland.

These two industries, wool and 
cattle, give us an idea of a section 
of Australian life that has greatly 
progressed since the pioneering days 
new States that were opened years 
of Australia. If we imagine the 
ago and compare them with the 
States of today, we will see that 
the work and hopes of Phillip and 
Macquarie were realised and that 
the small and insignificant colony 
of Sydney expanded beyond its bar
riers.

GOLD-—how this woi’d, small as 
it is, has a great effect on the lives 
of men. Men will often kill, betray 
and even die in an effort to obtain 
this thing called gold. Therefore, it 
was not at all surprising that the 
first discoveries of gold in Austra
lia caused widespread excitement in 
Australia, as well as in England. 
Pieces of this precious metal had 
been found by men whilst digging 
holes to, make fences. Often many 
of these pieces (nuggets) were very 
valuable.

As the news of the discoveries 
spread, people flocked in their 
thousands to the goldfields with the 
hope of making a fortune. The earl
iest discoveries of gold in New South 
Wales in 1842-1843 had been sup
pressed for the governing bodies in 
other States did not -want a loss of 
population. In 1851, the news- was 
disclosed that gold had been found 
at Tumut, Bathurst, and later at 
Orange, Wyalong and Lambing 
Flat. Thousands of people flocked 
to these' goldfields and thus new dis
tricts came into being.

Because so much of Victoria’s 
population was flocking to New 
South Wales, the Victorian Govern
ment offered £200 as a reward for 
anyone who discovered gold in that 
State. This, naturally enough, stop
ped many people from going to 
New South Wales and encouraged 
them to prospect in their own State. 
In July 1851, the first Victorian 
“gold find” was made at Anderson’s 
Creek, near Melbourne. The second 
was made at Clunes and the third at

( Na. Ze.

ALL THAT CAME WITH GOLD
Bunninyong, near Ballarat. In a 
short time, many hundreds of dig
gers flocked to the rich goldfields at 
Bendigo, where even today are 
found the deepest mines in Austra
lia and these mines are still produc
ing quantities of gold. The fields of 
Victoria drew more people than; 
those of New South Wales and soon 
Melbourne became the most populous 
city in Australia.

Another State that more or less 
owes its development to the goldfields 
is Western Australia. Gold was first 
discovered there at Coolgardie, in 
1892 and in the following year it 
was discovered at Kalgoorlie. These 
fields were so rich in gold that 
thousands flocked to the desert amd 
barren parts of Western Australia 
in search of a fortune. From a 
group of mines on what is called 
“Golden Mile,” £85,000,000 or there
abouts has already. been taken. 
Western Australia now produces 
most of the gold which is being won 
in the Commonwealth. The Chief 
mines arc around Kalgoorlie, but 
there are rich fields near’ Moimt 
Margaret, in the centre of th’e State, 
and in the Murchison district.

With the rush of so many people 
to the goldfields came many prob
lems. Civil servants joined in the 
rush and in Melbourne it was soon 
found that only a few policemen 
had remained. The most important 
problems were those concerning hous

ing, feeding and the ruling of the 
increased population and perhaps the 
most difficult problem was the em
ployment of these thousands of dig
gers once all the surface gold had 
been taken. These problems result
ed in the further development of the 
country. For new homes and indus
tries were built and the wealth ob
tained was circulated within the 
continent. The most, difficult prob
lem was trying to rule the crowds 
of diggers. This problem was in 
the hands of Victorian Governor 
Latrobe who had feared that the Vic
torian gold discoveries would cause 
crime and disorder, as did the gold 
discoveries of California, U.S.A.

But on the whole, the diggers were 
peaceful until then- grievances be
came very strong and led to revolt. 
Latrobe had trouble at first with his 
policemen for, like other men, they 
wished to seek their'fortunes on the 
goldfields. His new and inexperi
enced men caused a great deal of 
trouble with the diggers.

Among the thousands that had 
flocked to Australia were men of 
various nationalities. Most of them 
were British, who were used to the 
same kind of Government as was in 
Australia. But there were also large 
numbers of foreigners—Europeans, 
Americans, Chinese and Negroes. 
Many men who had taken part in 
the revolutions of 1848 which had 
spread over Europe came to Austra
lia iu large numbers. These men 

had come to Australia to seek for
tunes and many hoped to bring 
about, in their new land, the reforms 
that they had failed to bring about 
in theii- own countries.

When all the surface gold had 
been worked out it was found that 
expensive machinery had to be used 
to crush gold-bearing rock. From 
that time, in fact, the bulk of dig
gers returned to their ordinary 
occupations. Some men had made 
fortunes and started businesses, but 
others who had lost, fortunes had 
to start life anew. The Government 
discovered that it needed money for 
such projects as road-making, wharf
building and employment of police
men. To meet this cost, a Monthly 
License Fee of thirty shillings was 
required from each miner in N.S.W. 
and Victoria. This fee was not just, 
for the successful miner it meant 
nothing, but to the unsuccessful 
miner it meant- a great deal, and as 
time w’ent on the number of unsuc
cessful miners increased. After 
much discussion, Governor Latrobe 
reduced the fee to £2 for three 
months.

Because of the search by police
men for unlicensed diggers, hatred 
between the miners and the police 
quickly sprang up. The miners un
der the leadership of an Irishman 
revolted and built themselves a 
stoekade, and was called the “Eure
ka Stockade.” On one Sunday 
morning the troops stormed the 
“Eureka Stockade” and thirty 
miners were killed.

(7’o be continued.)
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TAUTINE VEIKLA BATHURSTO 
PEREINAMOJOJ STOVYKLOJ.
Bathursto lietuviams ne karta 

tenka populiarinti lietuviu mena 
ir organizuoti tautinius pasirody
mus. Čia dažnai ruošiamos tautiniu 
dirbiniu parodėlės ir organizuojami 
kiti lietuviški pasirodymai. Prieš 
kiek laiko visos tautybes suruošė 
savo dirbiniu parodas. Lietuviu 
kamputis, sumaniai Įrengtas paro
dos komiteto — p. Lukauskicnes ir 
p.p. Lapšio ir Venelovavičiaus — 
buvo pats gražiausias ir turėjo dideli 
pasisekimą australu tarpe. Ypačiai 
daug darbo ir sumanumo idejo p. 
Bukauskiene. Šia paroda aplanke 
emigracijos ministerio Mr. Calwell 
Tarybos nariai.

Akordeonistas p. Kiveris kovo 6 
d. buvo pakviestas groti i Bathursto 
Karo Veteranu.klubą. Sale prisipildė 
pilnutėlė. Musu tautiečio muzika 
transliuota per radija ir igrota i 
plokšteles. Akordeonistas Br. Kive
ris gražiai išpildė įvairius pasaulines 
muzikos kurinius.

J. Tautvydas.
STATOM KIEW’O ELEKTROS 

JĖGAINĖ.
Pirmo transporto 12 lietuviu pa

tekome darbams i Kiew’o Elektros 
Jėgainės statyba, kuri bene bus 
didžiausia pasaulyje. Vos atvykę 
buvome nustebinti kalnu grožiu ir 
pačia darboviete. Pirmiausia, norė
jome pamatyti tos jėgainės užt
vanka. Bet, deja, nusivylėme, nes 
patyrėme, kad musu darboviete iš
sidriekusi 25 myliu ilgyje ir patys 
darbai vyksta daugiausia požemiu
ose. Mus išsklaidė po visa darbo
viete, net i 7 stovyklas. Milžiniškos 
statybos darbai labai įdomus. Jau 
anksčiau prie statybos dirbę tautie
čiai nudžiugo, nes tikėjosi igyti šiek 
tiek praktikos tame gigantiškos 
apimties darbe. Iš pradžios visi be 
išimties gavome šiupeles ir pikius. 
Uždarbis, kaip ir visur, bet nekaš
tuoja maistas, butas, elektra bei kiti 
dalykai. Kas antra savaite mus nu
veža nemokamai i artimiausius mie
stelius. Karta i savaite laikas paį
vairinamas kino filmą. Šiek tiek 
nuobodu, nes nėra kur pasilinksminti.

Darbovietes vadovybe labiausiai 
įvertino pabaltiečius ir netrukus 
leido jiems dirbti pagal specialybes. 
Dabar uždarbiai siekia nuo 3/4 iki 
5/- šilingu valandai. Maistas labai 
geras, kambariai taip pat. Visi tu
rime po atskira, dvieju lempu apš
viesta kambariuka, kuriame yra sta
las, kede, spinta ir lova. Pinigo 
išleisti nėra kur, tai daugelis jau 
turi susitaupė £300-£400.

Šiuo metu čia dirbame 25 lietu
viai. Norėjome steigti A.L.D. Sky
rių, tačiau stingant įstatu reikalau
jamo skaičiaus, nutarėme prisi
jungti prie A.L.D-jos Melbourno 
Skyriaus.

Nors kai kuriems sutartis jau 
greit baigsis, bet. mažai kas tenorė
tu palikti savo pamėgta darboviete. 
Antra vertus, norėtųsi pamatyti to 
miližinško darbo vaisius. Darbas čia 
užtikrintas 15 metu. O, vis dėlto, 
širdis traukia ten, kur daugiau lie
tuviu.

Kiew’o Lietuvis.

UŽSIPRENUMERUODAMAS MUSU PASTOGE, PRISTDEDI PRIE 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO AUSTRALIJOJE.

V
VELYKINES PAMALDOS

Velykų Sekmadieni, balandžio 17 
d., II vai. Kun. T. Vyt. Balčiūnas 
Dulwich Hill parapijos Šv. Pauliaus 
bažnyčioje laikys lietuviškas pamal
das. Laukiama kuo gausesnio tautie
čiu dalyvavimo.
DEL GIMINIU ATSIKVIETIMO.

A.L.D-ja gauna labai daug laišku, 
kuriais teiraujamasi, kaip atsik
viesti iš Vokietijos savo gimines ar 
artimuosius. Negalėdami visiems 
laiku atsakyti ir norėdami sutaupy
ti brangu laika, čia pateikiame tuo 
klausimu informacija:—

Jei emigranto žmona ir vaikai 
ar kiti artimi gimines yra 
tremtinai (DP) ir emigrantas nori, 
kad jie atvažiuotu Australijon, rei- 
kai užpildyti Emigracijos Departa
mento Ganberoje (Department of 
Immigration, Canberra, A.C.T.) for
muliarą, prašant leidimo įvažiuoti 
emigranto šeimai i Australija.

Tautinis solidarumas ir artimo 
meiles jausmas mus įpareigoja pa
dėti savo tautiečiams išbristi iš 
Europos skurdo. Nedelsdami ruoš- 
kim atsikvietimo dokumentus. Už- 
pildykim blankus ir siųskim Emi
gracijos Departmental i Canberra 
arba i artimiausius to departamento 
skyrius. Atsikvietimo blanku galima 
gauti ir A.L.D-jos Centro Valdy
boje.

“Landing Permit” atsikvietimo 
dokumentus gali padaryti tik tas, 
kas gali-garantuoti butą ir išlaiky
mą. Gavus iš Australijos Emigr. D-to 
“Landing Permit” ar kita sutikima 
įsileisti, atsikviečiamojo DP kelio
nes išlaidas apmoka IRO. Mažai 
darbingus ar senesnio amžiaus 
asmenis atsikviečiant, reikia garam 
tuoti jiems butą ir išlaifyma. Ju 
keline taip pat apmoka IRO.

Daryti su darbdaviais darbo su
tartis ar panašias garantijas del 
atsikviečiamuju nereikia, nes to 
valdžia čia nereikalauja.

PAKELIUI SEPTYNI LAIVAI
Iš Canberos pranešama, kad ligi 

Š/m balandžio men. pabaigos atvyks 
apie 15.000 DP i Australija. Laivas 
MOZZAFARI išvyko iš Neapolio
23.2. Atvvks i Melbourna kovo 30 d. 
su 902 keleiviais. SVALBARD 
išvyko iš Neapolio apie kovo 6 d. 
Laukiama atvykstant apie balandžio 
10 d. i Melbourna su 900 keleiviu. 
AMARAPOOKA turėjo išvykti iš 
Neapolio vidury kovo su 617 keleiviu. 
Greičiausiai išlaipins kelevius Fre
mantle, Vak. Australijoje apie ba
landžio 14 d. DUNDALK BAY 
išvyks iš Triesto apie kovo 12 d. su 
1000 keleiviu. Laukiama Australijoje 
apie balandžio 16 d. Išlaipinimo 
uostas dar nežinomas. MOHAMME- 
DT turi išvykti iš Neopalio apie 11.3. 
su 900 keleiviu. Laukiama atvyk
stant apie 19.4. GENERAL STE
WART USA armijos transporto lai
vas turėtu išvykti iš Neapolio apie
16.3. su 816 keleiviu. Atvyks čia 
apie 20.4. Išlaipinimo uostas dar 
nežinomas. BALLOU USA armijos 
transporto laivas laukiamas išvyk
stant iš Neapolio apie 29.3. su 930 
keleiviu. Atvyks Australijon apie 
gegužes 3 d. »

TURTO ĮSIGIJIMO KLAUSIMAI.
Pagal veikiančius Australijoj įs

tatymus, nekilojama turtą gali 
įsigyti ir ne Australijos pilietis. Aus
tralijos gyventojams laisvai leid
žiama isigyti tiek kilojamas, tiek 
nekilojamas . turtas. Tokiu tad 
budu išvietintas asmuo, atvykęs i 
ši krašta, gali pirkti narna, sklypą 
ir panašiai. Nemaža jau turime lie
tuviu, kurie šia padėtim pasinau
dojo ir jau turi isigije sklypus ar 
namus. Nevaržoma ir pačiam staty
tis namus, prisilaikant viešųjų sta
tybos taisyklių. Taip pat niekas 
nevaržo del įsigijimo paukščiu ar 
gyvuliu ūkio, krautuves, dirbtuvėlės 
ar panašiai. Darbo prievoles meta 
atlikus, visa tai lietuviams bus labai 
aktualu, tačiau ir šiuo metu darbo 
prievole atliekant, jei kas sugebės 
kalbama turtą ar imone isigyti, klin
čių neturės.

Visus pirkimo ir dokumentu sut
varkymo reikalus, kaip čia priim
ta, atlieka bet kuris australu ad
vokatas. įvairius pirkimus dažnai 
palengvina išsimokejimo sąlygos. 
Nesunkiai gaunamos ir paskolos iš 
banku, tik reikia turėti šiokį toki 
pradini kapitalą. Statant namus, 
del darbo brangumo, patartina 
vykdyti .statyba pačiam ar lietu
viškos talkos budu.

Kai kurie lietuviai būgštauja del 
pinigu laikymo banke. Tai visiškai 
be pagrindo. Kiekvienas australas 
savo sutaupąs laiko tik banke. Pi
nigus banke galima padėti bet ku
riomis norimomis sąlygomis. Vadi
nasi, galima naudotis tarmininiais 
are netermininiais indeliais. Pa
prasčiausias būdas—dėti papraston 
einamojon saskaiton ;tuo budu pini
gus bankan gali įnešti ir atsiimti 
bet kuriomis sumomis ir bet kuriuo 
laiku. Už indelius bankai moka 
nuošimčius. Sunkiai uždirbtas pini
gas, padėtas bankan, yra užtikrintas 
tavo turtas, tuo tarpu laikomas prie 
saves kur nors paslėptas sudaro rū
pesčio ir rizikos, nes su taip laiko
momis sutaupomi® gali, nežinia kas, 
netikėtai atsitikti.

Mums, seniesiems Australijos lie
tuviams, labai džiugu stebėti savo 
tautiečius sveikai ir ekonomiškai 
protaujančius. Daugelio tautiečiu 
rimtas ir veiksmingas susirūpinimas 
ekonomine ateitim yra tikrai svei
kintinas dalykas. ‘ A.B.
’TlVIEčIAMflFTAUKIAMr' 

VISI LIETUVIAI!
A.L.D-jos Centro Valdyba ir 

A.L.D. Sydnejaus Skyrius 
kviečia visus lietuvius vely
kiniam pobūviui, kuris rengia
mas š.m. balandžio 16. d. Syd- 
nejuje, Lakemba, Memorial 
Hall saleje (prie pat miesto 
elektrinio traukinio Lakemba 
stoties). Koncertas, bendra' va
kariene, šokiai, gera muzika, 
turtingas bufetas. Jaukioje ir' 
gražioje saleje praleisime ke
letą valandų lietuviškame susi
būrime. Laukiami ir draugai 
australai. Bilietai apmokami 
po 10 šil. Jie iš anksto išigy- 
tini A.L.D-jos Centro Valdybos 
būstinėje, 5 Hampden Street, 
Hurlstone Park;

Pradžia 8 vai. vakare.

įsigytinas anglu kalbos vadovėlis.
“Musu Kelio” atstovybėje galima 

gauti naujai išleista praktiška J. 
Kukananzos. ANGLU KALBOS 
GRAMATIKA LIETUVIAMS. Va
dovėlis plačios apimties, su perdėm 
visur nurodytu1 ištarimu, praktiš
kiausiu žodžiu žodynu, lengvai su
prantamas. Jo kaina 8 šil.

Be to, čia neseniai gauta MUSU 
KELIO KALENDORIŲ 1949m. 
(4 šil.),

Velykų šventėms patartina isigyti 
dar šias knygas:

LIETUVUŠKO ŽODŽIO 
TALKA

Neaprašoma ir neįsivaizduojama 
tragedija ištiko musu tauta. Kartu
ves ir kruvini keliai i rytus pasi
darė musu žemes kasdienybe. Tau
ta išblaškyta, i katorga išvežta ir 
nepaliaujamai žudoma. Nebeturim 
nei pulku, nei turtu, nei kunigaik
ščiu, kurie laisves žibinta uždegtu. 
Kai visa tai dingo, argi nepaliko 
mums rankose vienintelis ginklas 
lietuviškas žodis. Tas pats neįver
tinamai brangus lietuviškas žodis, 
už kuri mirė knygnešiai, kuris už
degė Aštuonioliktųjų savanori ir šių 
dienu partizana, kuris prikėlė Lie
tuvai Kudirka ir dar daug nemirtin
gu vardu. Argi ne lietuviškas žodis, 
eidamas iš ranku i rankas, gaivino 
mus ir demaskavo atėjimu kėslus 
paskutiniu okupacijų metais. Jo 
nenugalėjo kardai nei šautuvai, jis 
nenusileuke niekada ir ne vienam 
Tėvynes priešui. Anaiptol. Tarsi 
Aušra jis sviete Tautai, tarsi Varpas 
žadino: kelkite, kelkite, kelkite . . . 
Jis visa savo jėga atsistojo prieš 
maskolius Kražiuose ir Kenstai- 
čiuose, jis iškėlė musu tautine kul
tūra, jis lydi mus tremties ir emi
gracijų keliais iš Lietuvos per Vo
kietija ir . . . net Australija. Argi 
yra, kuris dar nepajuto, kokius svar
bius ir efektingus uždavinius at
lieka tas pats žodis išblaškytu lietu
viu tarpe? Jame gludi gyvosios jė
gos šaltinis, jame dega amžinoji 
ugnis, kuri gaivius ir neleis žūti 
Lietuvai, atsineštai musu širdyse i 
didžiausias dykumas, i tolimiausias 
pašvietęs. ,

Ir kai mes kalbame arba mastome 
apie besąlygine kova už laisve, tai 
argi neina reikalas apie mush tau
tines gyvybes išsaugojimą, tautos 
ryšiu palaikyma, gyvosios Lietuvos 
musu širdyse puoselcjima. Taip, kol 
bus gyvas lietuviškas žodis, mes ga
lėsim džiaugtis musu kulturiniu 
brandumu ir jausime paskutinius ko
vojančios del laisves tautos saitus.

Lietuviško žodžio prasiveržimas 
ir sužydėjimas Australijoj — begali
nes reikšmes dalykas. Jis atėjo i 
musu rankas, tarsi brangi šventine 
dovana. Jis nukalė ryši tarp Austra
lijos ir Lietuvos, tarp Sydnejaus, 
New Yorko ir Stoekholmo. Tai kaip 
praeiti pro ji tylomis, kaip nemy
lėti ir neremti jo I Toli paliko Nemu
nas ir Šatrija, Vilnius ir Aušros Var
tai, bet laikraštis — gyvasis lietu
viškas žodis — atlydėjo mus ir turi 
lydėti iki grįžimo namo. Nelikime 
jam skolingi. Kiekvienas visais bu
dais remkime ji. Lietuviškas žodis 
išlaikys mus Lietuvai gyvais, per ji 
ugdysime savyje pačia Lietuva, jis 
sujungs mus bendrai kovai ir musu 
priešai neatsilaikys prieš šita gink
lą.

Pradekime talka. Lietuviškas žo
dis tegul ateina i musu kambarius, 
barakus ir palapines. Tegul jis lieka 
nepakeičiamas musu draugas ir gink
las. Tegul jis kelia ir šaukia visus 
bendromis jėgomis Tėvynei laisve 
parnešt. Nei vienos lietuviškos šir
dies tegul nelieka, savo darbu ar 
šilingu neparemusios lietuviško žod
žio. Tik pradekime talka! A. Kr.

J. Grigolaičio NACIU PRAGARE 
(7 šil.)

Fausto Kiršos TOLUMOS (6 
šil.)

Vyt. Alanto DRAMOS (4 šil.)
Herlito ANGLU KALBOS VADO

VĖLIS (7 šil.)
Gavus užsakymą, knygos tuojau 

pat pasiunčiamos. Persiuntimo išlai
doms prašoma pridėti 3 d. pašto 
ženklą.

Užsakymai atliekami šiuo adresu: 
Mr. J. Žukauskas, 22 Randwick 
Street, Randwick, Sydney, N.S.W.
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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 depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms .akcijoms.
Smulkiau teiraukitės:

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.
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