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AIRIJA PASISKELBĖ 
“NEPRIKLAUSOMA RESPUBLIKA

LONDONAS. A.A.P.—Balandžio 
18 d. Airija pasiskelbė nepriklausoma 
respublika ir nutraukė šimtmečiu 
ryšius su Britu Imperija. Daugiau 
taip 100.000 žmonių, pasipuošusiu 
tautinėm spalvom, džiūgavo Dublino 
gatvėmis. Airijos prezidentas Sean 
T. O'Kelly priėmė kariuomenes pa
radą. Anglijos karalius atsiuntė 
sveikinimo telegrama. Gauti sveiki
nimai iŠ prez. Trumano, min. pirm. 
Atlee ir Australijos min. dr. Evatt.

SĄJUNGININKU JĖGOS 
VAKARUOSE

NEW YORKAS. A.A.P. — JAV 
kariuomenes sekretorius Kenneth C. 
Royall pareiškė, kad JAV abejoja, 
ar bus saugu atitraukti iš Vokieti
jos karines, pajėgas. Bet koks ban
dymas neboti kariniu pajėgu svar
bos ir vien remtis ekonomine pagelba 
Europai buvo visai nerealus, turint 
prieš akis policine valstybe, kuri 
mobilizuodavo ir kontroliuodavo 
teroru bei prievarta. Nenorėdamas 
minėti vardu, Royall pasakė, kad 
daugelis Europos kraštu siūlo padi
dinti Amerikos kariuomenes pajėgu 
skaičių kontinente. Tie kraštai 
teigia, kad jie nei paskirai, nei kartu 
neturi jegn pasipriešinti ginkluotai 
invazijai iš Rytu.

NAUJAS JAV PASIUNTINYS 
MASKVOJE

VAŠINGTONAS. A_A.P. — Ba
landžio 20 d. prez. Trumanas paskyrė 
vice admirolą Alau Kirk naujuoju 
JAV ambasadorium Maskvai.

BULGARU PREMJERAS 
RUSIJOJE

LONDONAS. A.A.P.—Vyr. Ko
munistu partijos komitetas Sofijoje 
pranešti, kad del ligos leista pasi
traukti Bulgarijos min. pirm. George 
Dimitrovni, kuris dabar gydosi So
vietu Sąjungoje.
SATELITAI BURIASI KRŪVON

LONDONAS. A .A.P.—Čekoslova
kija ir Vengrija pasirašė 20 metu 
nepuolimo ir tarpusaves pagelbos 
pakta prieš “gresianti vokiečiu im
perializmo atgijimu.”

Paktas užbaigia sandaru rezgini
tarp rytiniu sąjungininku, kurio 
grandys yra: Rusija, Lenkija. Čeko
slovakija. Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija. Pagal B.U.P. korespon
dentą, Pragoję tie susitarimai pasta
tytu visa rytu bloką i vienoda padėti, 
jei bent viena iš 6 valstybių pasisku
stu esanti agresoriaus užpulta.
JAV MANEVRAI VOKIETIJOJE

LONDONAS. A.A.P.—JAV ka
rines pajėgos Vokietijoje pradėjo 
didžiausius nuo karo pabaigos ma
nevrus. Dalyvauja apie 70.000 sau
sumos kariuomenes, remiamos oro ir 
laivyno vienetu. Pakviesti anglu, 
prancūzu, olandu ir norvegu stebė
tojai.

SLAPTI JAV PLANAI DEL 
ANTARKTIKOS

NEW YORKAS. A.A.P.—Kalba
ma. kad Vašingtone vyksta slapti 
pasiruošimai ekspedicijai i Antark- 
tika. Nepasisekus Amerikos pastan
goms pavesti Antarktika tarpauti- 
nei kontrolei, manoma, kad šios ek
spedicijos išdava gali būti Amerikos 
pareikalavimas gauti strateginiu sry- 
čiu pietiniame žemyne.

Amerikos pasiruošimas turi dideles 
reikšmes, atsižvelgiant r kylančius 
tvirtinimus, kad Rusija planuoja iš
kelti savo reikalavimus del Antark- 
tikos, kur. pagal Maskvos radijo pra
nešima, galima tikėtis rasti nrani- 

jaus.

KOMUNISTAI UŽIMA KINIJA
KOMUNISTAI BE MUŠIU UZEME KINIJOS SOSTINE 
NANKINGA IR KITUS MIESTUS. — VISIŠKAS NACIO
NALINES KINIJOS SUIRIMAS. — KINIJOJE SIAUČIA 
PANIKA IR CHAOSAS.— AMERIKIEČIU ANGLU POLI

TIKOS KINIJOJE KATASTROFA.
NANKINGAS. A.A.P. Reuteris. 

—Pilietinis karas Kinijoje atsinau
jino visu intensyvumu, komunistams 
pradėjus staigu puolimą išilgai Jang- 
tse upes. Naujoji ofenzyva prasi
dėjo po to, kai vyriausybininkai 
atmetė komunistu šildoma 24 punktu 
taikos ultimatumą.

Kinu komunistu vadas Mao Tse- 
tung balandžio 21 d. paliepė komuni
stinei kinu kariuomenei vykdyti 
generalini puolimą Pietų Kinijos, 
kuri šiuo metu tebevaldoma naciona
lines kinu vyriausybes. Netoli Nan
king© 30000 komunistines kariuo
menes perženge Jangtse upe. Kini
jos vyriausybe pasiruošia Nankinga 
evakuoti. Kinu komunistai šiuo 
metu puola visu 1000 myliu ilgio 
Jangtse upes frontu. Jangtse upe 
nuo per. metu gruodžio menesio ligi 
šiol skyrė Kinija i du pasauliu: ko
munistu valdoma Šiauries Kinija ir 
vyriausybininku išlaikyta Pietų 
Kinija.

ŠANCHAJUS. A-A.P. 23.4.— 
Kinu komunistu armija pasiekė Kini
jos sostines, Nankingo, vartus. Nan- 
kingo mieste siaučia anarchija ir ne
girdėto masto piešimai po to, kai 
Nacionalines Kinijos vyriausybe, 
kariuomene ir policija pabėgo. Kinu 
komunistu armijos daliniai, gausiai 
apginkluoti amerikiečiu tankais i” 
kitais ginklais, atkirto Nankinga nuo 
Šanghajaus. Komunistu kariuomene 
jau anapus Nankingo veržiasi pirmyn 
ir gresia Sanghajui, didžiausiam 
Kinijos miestui, ji apsupdama.

SMŪGIS BRITU KARO LAIVYNUI
ŽUVO 44 BRITU KARO LAIVYNO JURININKAI. — DIDELIS NERI- 

MAS ANGLU TAUTOJE.
NANKINGAS. A.A.P. Reuteris. 

—Kiniečiu komunistai atidengė ugni 
i anglu karo laiva Jangtse upeje. 
Vienas britu naikintojas .kuris ly
dėjo ši laiva. kovoja su komunistais 
50 myliu nuotolyje. Kiti britu karo 
laivyno daliniai skuba pagelbon.

NANKINGAS. A.A.P. — Kinu 
komunistu artilerija Jangtse upeje 
privertė Britu karo laivus atsisakyti 
'pastanga gelbėti kinu apšaudyta 
sargybini Britu karo laiva Amethyst 
ir jie grišta i Shanghaju. Per įvy
kusi susišaudima 30 britu karo ju
rininku žuvo ir apie 40 sužeista. 
Britu karo laivai — kreiseris Lon
donas, naikintojas Consort ir frega
tas Black Swan, gelbeje kinu komu
nistu užpulta Amethyst, taip pat 
nukentejo.

LONDONAS. A.A.P. 25.4—Ko
munistu artilerija apdaužytas Kara
liškojo Britu Laivyno karo laivas 
Amethyst tebestovi Jangtse upeje, 60

ŽEMES DREBĖJIMAS JAV
NEW YORKAS. A.A.P.—Smar

kus žemes drebėjimas šiaurės vakaru 
Amerikoje užmušė 8 ir sužeidė apie 
60 žmonių. Jis truko 20 minučių. 
Kanadoje paliete Britu Kolumbija. 
Draudimo agentai nuostrolius įverti
na per 20 mil. doleriu. Tai pats 
didžiausias žemes drebėjimas pietų

I vakaru Pacifiko istorijoje.

ŠANCHAJUS. A.A.P. Reuteris. 
24.4 —- Priekiniai Kinu komunistu 
armijos daliniai, palike užpakalyj 
įveikta Nankinga, veržiasi i pietus ir 
rytus. Jie gresia Sanghajui. ketvir
tam didžiausiam pasaulio miestui, 
kurio užėmimas numatomas šiomis, 
dienomis. I’žemas komunistams Chin- 
kianga, Changshova ir Vusih, visa 
Jangtse upes fronto linija yra visi
škai sudaužyta.

VAŠINGTONAS. 25.4 — Daily 
Mirror korespondentas praneša, kad 
JAV vyriausybe siunčia kai kuriuos 
savo karo laivus iš Pearl Harbor i 
Kinijos vandenis, kad tuo budu ap
saugotu savo piliečius ir patikrintu 
saugu ju evakuavima.

Atsakinguose Tokijo sluogsniuose 
manoma, kad Kinijos komunistu ka
rines veržles nuostabus pasisekimas 
gludi ne tiek ju kariniame pranašu
me, kiek visiškame Nacionalines Ki
nijos vyriausybes bei karines vado
vybes suglebime. Del tokios padėties 
labai daug prikišama JAV užsieniu 
politikai.

ŠANCHAJUS. A.A.P. 26.4—JAV, 
Anglijos, Australijos ir Kanados 
valdžios organai paliepė savo pilie
čiams galiniai greičiau apleisti Šang- 
haju. Vakariečiai evakuoja Šangha- 
jn visomis imanomis priemonėmis. 
Šanghajuje siaučia neaprašoma bėgi
mo panika ir chaosas. Manoma, kad 
komunistai užims Šangbaju be pasi
priešinimo, taip, kaip Nankinga-

Įmyliu žemyn nuo užimto Nankingo. 
Vos tik pamėginus sužalotam karo 
laivui pasijudinti, komunistai tuoj 
atidengia i ji ugni. Britu Ambasada 
Nankinge praneša, kad' komunistai 
atsisakė sustabdyti ugni Amethyst’o 
išgelbėjimui. Britu Gen. Konsulas 
.Šanghajuje paneigė teigimą, kad 
Amethyst’o išgelbėjimui bus panau
dotos karines pajėgos.

LONDONAS- A.A.P. 25.4—Britu 
tauta yra nepaprastai sujaudinta del 
visiško vyriausybes nepajėgumo ap
ginti Kinijoje britu interesus. Rytdie
nos Parlamento posėdyje laukiamas 
ypatingai aštrus Darbo Partijos vy
riausybes puolimas. Busią, bandoma 
surasti Amethyst’o tragedijos kalti
ninkus.

Per susišaudymą su kinu komu
nistu artilerija Britu karo laivynas 
neteko iš viso 44 jurininku. Be šių 
žuvusiu dar didesnis skaičius yra 
sužeistu.

BELGIJA GERINASI 
VOKIETIJAI

LONDONAS. A.A.P. — Belgijos 
vyriausybe paskelbė, kad ji nu
sprendė neokupuoti vakaru sąjungi
ninku sprendimu . jai pripažintos 
Vokietijos dalies i vakarus nuo 
Raeren-Kaltenberg geležinkelio lini
jos. Tai viena tirščiausiai apgyven
dintu Vokietijos daliu su 6.000 gyv.

UNO REVERANSAS SOVIETU 
RUSIJAI

NEW YORKAS. A.A.P. — UNO 
speciali komisija atmete Australijos— 
Kubos įnešta pasiulijima peržiureti 
Vengrijos ir Bulgarijos teismus prieš 
kardinolu Mindszenty ir kitus dvasi
škius. UNO priėmė Bolivijos rezo
liucija, kuria išreiškiamas gilus ap
gailestavimas del kaltinimu, padarytu 
Vengrijos ir Bulgarijos vyriausy
bėms. UNO komisijos posėdžiuose 
Sovietu Rusijos delegatas Malikas 
labai piktai puolė Australijos vald
žios politika, teigdamas, kad “Baltoji 
Australija ’ ’ miudo paprasčiausias 
žmogaus teises ir vykdo deskrimina- 
cija daugelio tautu atžvilgiu.

SUKILIMAS PESCADORES 
SALOSE

TAINAN (FORMOZA). — Kaip 
praneša Daily Telegraph korespon
dentas, Pescadores salose prasidėjo 
sukilimas. Salos yra 25 mylios nuo 
Formozos ir 60.000 žmonių priklauso 
nuo garlaiviu susisiekimo, kurie juos 
aprūpina ryžiais. Kinu vyriausybe 
pasiuntė laivus gabenti kariuomenes 
dalinius i Formoza, kur irgi bijomasi 
sukilimo. Pescadores salynas turi 
įdomia praeiti. Prieš 500 metu jis 
buvo kinu ir japomf piratu prieglob
stis, o vėliau pakaitomis okupuoja
mas tai olandu, tai kinu, tai japonu.

SOVIETU PASIUNTINYS 
APLEIDO PERSIJA

LONDONAS. A.A.P. — Sovietu 
ambasadorius Persijai Ivan Sačikov 
automobiliu apleido Teheraną. Pa
skutiniu laiku Rusijos ir Persijos 
santykiai pablogėjo del pasienio in
cidentu ir sovietiniu jegu koncentra
vimo Persijos pasienyj. Rusija už
darysianti Persijoje visus savo kon
sulatus.

ARABU VADAI TARIASI
DAMASKAS. A.A.P. — Irako 

min. pirm, ir arabu lygos gen. sek
retorius atvyko pasitarimams i Da
maską. Bagdado vyriausybes pra
nešimu, Irako min. pirm, pasakė, kad 
jis vykstąs įtikinti Syrija, kad bet 
kokia Sionistu agresija prieš ja, bu
tu agresija prieš Traka, kurio armija 
kiekvienu metu yra pasiruošusi 
atsiliepti i broliška šauksmą.

SUKILIMAI KOLUMBIJOJE
NEW YORKAS. A.A.P.—Nauja 

sukilimu banga prasidėjo Kolumbi
joje, kada prezidentas paskelbė 9 
dienu paliaubas ryšium su klastin
gai nužudyto kairiųjų liberalu vado 
Jorge Elipcer Gaitan mirties mėti
nėmis.

FILIPINAI NEĮSILEIS 
AUSTRALU

NEW YORKAS. A.A.P.—Po to, 
kai Australijos valdžia nedavė lei
dimo filipiniečiui seržantui Gamboa, 
dabartiniam Amerikos piliečiui, at
vykti i Melbourna pas savo šeima, 
Filipinų valdžia isake visiems savo 
užs. konsulams neduoti lankymosi 
vizų jokiam Australijos piliečiui be 
atskiro sutikimo iš Manilas. Instruk
cija paliečia visus australus, preky
bos ar turizmo tikslais norinčius 
aplankyti Filipinus. Išimtys daro
mos tik diplomatams.
PRINCESE IŠJUDINO BELGUS
BRIUSELIS. A.A.P. — Princese 

Josephine Charlotte, vienintele duktė 
tremtyje gyvenančio karaliaus Leo
poldo ir mirusios karalienes Astri
dos, apleido Belgija po 6 dienu vi
zito. Tūkstančiai Briuselio gyven
toju giedojo tautini himną ir šaukė 
“Tegyvuoja Leopoldas.” “Mes nori
me vėl karaliaus,” kai princese lanke 
vaiku darželi darbininku kvartale.
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AMERIKIEČIU TANKAI PRIEŠ DEMONSTRUOJANČIUS
D.P.

Verbų sekmadieni pavergi; tautu 
DP Muenchene pakele protesto baisa 
prieš bolševizmą ir rusiška imperia
lizmą. Vadovaujant Antibolševiki- 
nam Tautu Blokui, ta diena i Koenig- 
splatz susirinko 18 tautu apie 10.000 
žmonių tarti tiesos žodi ir atkreipti 
pasaulio dėmėsi i bolševiku siautėji
mą ir žmonių naikinimu pavergtuose 
kraštuose Anapus geležines uždangos. 
Demonstracijoje dalyvavo taip pat 
ir apie 1.000 lietuviu, gyvenančiu 
ĄJ.uep.chene ir atvykusiu iš kitu sto
vyklų.

Protesto mitingas prasidėjo pamal
domis. Po pamaldų visi dalyviai su 
tautinėmis vėliavomis ir daugybe 
plakatu suplaukė krūvon. Čia pa
vergtu tautu atstovai savo kalbose 
iškėlė bolševiku nežmoniškus ir kru
vinus darbus ju pavergtuose kraštu
ose.

Po kalbu buvo priimta rezoliucija, 
iškelianti bolševiku žiaurumus ir 
reikalaujanti išvaduoti milijonus 
žmonių iš raudonojo teroro ir su
teikti pervergtoms tautoms laisve.

Kai mitingas aikštėje buvo baigtas, 
dešimt tūkstantine minia, tvarkingai 
išsirikiavusi i gretas, patraukė miesto 
gatvėmis. Eisenoje buvo nešamos 
tautines vėliavos ir apie 200 plakatu. 
Lietuviai jieše juodos spalvos plakata 
su irašu: “Teroras ir tautos naikini
mas siaučia Lietuvoje.”

Eisena, kuri nusitęsė nemažiau, 
kaip 3 km, pasiekusi Tsario tilta prie 
Prinzregento gatves, sutiko stipru 
vokiečiu policijos pasipriešinimą. Čia 
komunistai bandė išprovokuoti mu
štynes, apmėtydami vokiečiu policija 

— Kruvini šie laikai, — sakydavo 
Čirškalas, begyvendamas dar laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje. —Tik 
pagalvokite, algos mažos, pragyveni
mas brangus, visokiausi viengungio 
mokesčiai, nei padoriai sudalyvauti 
negali, nei žmoniškai suužti.

Nušvito kai saule Čirškalas ir, rau
donai pasipuošęs atlapa, su iškelta 
kumštimi sveikino dulkėtus, išalku
sius, siaurom primerktom akutėm 
raudonosios armijos herojus. Po 
metu jis, su šautuvu rankose ir gra
natom apsikarstės, gerai pasislepes 
rūsyje šaukė: —Šalin, kas raudona, 
vykim iš krašto ta bruda, tegyvuoja 
tautu išlaisvintojas ir jo ūseliai, gin
kim musu numylėta. ir poetu apdai
nuota Lietuva!

Žinoma, šauksmas ir narsus parti- 
zaniškumas nenuėjo veltui. Tuojau 
gavo šilta vieta vienoje firmoje. 
Užpirkinejo, pardavinėjo ir dievino 
rudąją spalva, kol lašiniai pabrango, 
kol dar rūke “Regata,” o ne “Kir,” 
ir kol sekesi juodas biznelis. Po to 
seke vėl keiksmai okupacinei vald
žiai, visam kraštui ir net pasaulio 
tvėrėjui.

— Kas ta Lietuva, — samprotavo 
Čirškalas, vos persirites žaliaja siena 
ties Eitkūnais. — Čia stogai visur 
raudonu čerpių, keliai lyg stikliniai, 
ūkininkai dideli ir pavyzdingi, na 
dabar tai gyvensiu.

Neilgai džiaugėsi Čirškalas nau
juoju kraštu. Vos pirmajai bombai 
nukritus už trisdešimt kilometru ir 
skilviui nuo korteles pradėjus groti 
minorinius maršus, Čirškalas vėl 
siuntė velnius, gyvates, rupūžes ir 
raganų senutes vyriausiai! fiurerio 
bustan. čirčkalas lauke alijantu. 
Štai, ir jie, bet Čirškalas vėl nusivylė, 
nes jam niekas nemete i burna keptu 
karveliu, niekas neapibere užuojau
tos žodžiais, tiek vargusio ir kovoju
sio, beveik politinio kalinio. Kita 
vaga pasuko musu visuomenininkas. 
“Camel.” pupelių kava, adatos, ak
menėliai ir silkes pildė Čirška!o ki
šene. Čia jau atitiko kirvis kotą. 
Tryne iš džiaugsmo rankas ir tik 
retkarčiais, ar iš įpratimo, ar norė
damas demaskuoti per dideli savo 
pasitenkinimą, pasiųsdavo koki nu
blukusi triaukšti keiksmą nuobodaus 
ir beprasmio gyvenimo saskaitou. 
Ąsotis neša vandeni, kol asa nutrūk
sta. Nutruko ir Čirškalo asa ties 
Eichenbergu. Paliko grynas kaip

akmenimis (mitingo metu komunistai 
aikštėje buvo nukirpo garsiakalbiu 
vielas). Patys demonstrantai pa
čiupo provokatorius, bet policija 
juos išgelbėjo nuo minios teismo. 
Vokiečiu policijos užtvaros buvo pra
laužtos, ir minia nesulaikomai žygia
vo toliau.

Kada pasiekė Ismaninger gatve ir 
pasuko Herkomer aikštes kryptini, 
kur yra isikurusi bolševiku sateliti
niu kraštu repatriaciniu misijų bū
stine, sulaukė stipru amerikiečiu poli
cijos pasipriešinimą. Atvykusios 
tanketes su ginkluotais ir kautynėm 
pasirengusiais kariais sudarė gatvėje 
tankečių užtvara. Demonstrantai, 
matydami, kad kliūtis nenugalima, 
pasuko i šalutines gatves. Kiek 
pažygiavus, prisivijusios tanketes 
pradėjo sukinėtis po minia.

Demonstrantai atskirais būriais 
mėtėsi i gretimas gatves ir vingiais 
slinko tikslo kryptimi. Policija užsi
dėjo dujokaukes, ir ašarines bombos 
pradėjo sproginėti demonstruojančiu 
gretose. Nepaisant akiu graužimo, 
kuri šukele dujos, demonstrantai pa
siekė Herkomer gatve ir pradėjo spie
stis prie repatriacines misijos namu. 
Pirmųjų ankštu langines užsidarė. 
Atkaklus demonstrantai prasiveržė 
iki durų, o tuo metu atskubėjusios 
tanketes juos apsupo. Pasipylė di
deles ir gausios ašarines bombos. 
Aikšte paskendo tirštose dujose. 
Iššokę iš tankečių kariai su durtu
vais pradėjo sklaidyti demonstrantus. 
Šie mėtėsi i šalis, nes dujos ede akis 
ir dusino plaučius. Laimei, stiprus 
vejas greitai išsklaidė susitelkusias 
dujas.

Petras Pyla.

Ten Gera, Kur Musu Nėra
FELJETONAS

misingis. Kokiu tada žodžiu negir
dėjo garbingas vaizbūno gyvenimas 
ir varginga tremtinio dalia. Čirška
las mėgino keltis ir vėl klupo, kėlės 
ir klupo, pakol nenaudėliai ji visai 
suvarė i ožio raga, sugalvodami pa
keisti vertinguosius trečiojo reicho 
banknotus i nepasirašytas DM.

Suniekintas Čirškalas spiove i visas 
valiutu reformas bei deformas ir pra
dėjo dairytis i užjūrius. Nedrąsiai 
slankiojo apie kilniųjų kraštu kon
sulu duris, kur reikia patepdama^, 
kur reikia lenkdamasis. Truputi per 
daug atsikišęs pilvukas prieš pat uosi 
uždare Kanados vartus. Čirškalas 
ėmėsi sporto. Per protekcijas ir 
kyšelius, pasitreniravęs vienoje gar
sioje krepšinio komandoje, atsiduso 
Čirškalas, išėjės iš Australijos kon
sulo kabineto. Paskutinieji konsulo 
žodžiai “OK” maloniai kuteno jo 
krutinę ir nuo vienos ausies iki 
antros išsitempusi šypsena rode pa
tenkinto savimi žmogaus išvaizda.

Kada Čirškalo bagažas, kuriame 
buvo įvairiausiu naujakurio gyveni
mui reikalingu rakandu, kaip antai: 
kirvis, auto mašinos signalas ir už
pakaline lempa, namo pamatu kertei 
kelios plytos iš Frankfurto griuvė
siu, batsiuviška yla ir begalybe kitu 
neabejotinos vertes dalyku, buvo 
pakrauta i lai va, išdidus, lyg Napo
leonas, atsistojo ir pats denio užpa
kalyje palydėti akimis senutes Euro
pos krantu. Su tvirtu pasiryžimu 
met.es žvilgsni i mėlynuojančius Ita
lijos kalnus, Čirškalas nusprendė ir. 
garsiai spioves i ta puse, tarė:

— Nebegryšiu i šia ašarų pakalne, 
užteks vargti, pradėsiu nauja gražu 
ir laiminga gyvenimą.

Taip patenkintas visu pasauliu, 
planuodamas ateities dangoraižius, 
Čirškalas leidosi i tolima tik iš gandu 
žinoma kraštą. Ko Čirškalas nėra 
girdėjęs apie Australija! Karščiai, 
nuo kuriu vos tik vištos padėtas kiau
šinis iškepa, gyvates musu šimtame
čiu ąžuolu didumo, o vorai gyvus 
žmones skersus ryja. Bet to mie
stuose nėra. Tuo tarpu kiek gerųjų 
pusiu. Socialinis, aprūpinimas ga
rantuotas, aukso nugetai, galvos di
dumo, mėtosi gatvėse, susisiekimas 

kengūromis visai nemokamas, atvyk

Atkaklieji iš naujo atakavo aikšte. 
Šiuo kartu dar diesne bombų kruša 
pasipylė i demonstrantu eiles. Kariai 
šoko atiminėti plakatus, juos drasky
ti, laužyti ir plėšyti nuo demonstran
tu krūtiniu ženkliukus (visi demon
struojantieji buvo pasipuošė ženkle
liais su užrašu: “Laisve tautoms, 
laisve žmogui!” Iš minios pasipylė 
nedraugiški šūkiai uoliu j u pareigūnu 
adresu. Apie 10 demonstrantu buvo 
sužeista. Kai kurie sužeistieji pačiu 
demonstrantu buvo nunešti i ligoni
nes.

Kai aikšte ir aplinkines gatves 
skendėjo dujose, demonstrantai, gin
kluotu kariu genami, pamažu pradė
jo skirstytis. Demonstracija truko 5 
valandas.

Ml’ENCHENAS (Dena).—Antiko
munistinis tautu blokas antradieni 
perdavė spaudai komunikatą, kuriame 
sakoma, kad sekmadieni tarp demon
strantu ir MP ivykusieji susidūri
mai buvo komunistu išprovokuoti. 
Vokiečiu policija galėjusi areštuoti du 
komunistus, kurie mitingo metu 
Koenig aikštėje nukirpo garsiakalbiu 
laidus. Vėliau ties komunistu parti
jos būstine komunistu grupe akmeni
mis apmėtė vokiečiu ir amerikiečiu 
policija, norėdama policija išprovo
kuoti prieš demonstrantus. Anti
komunistinis tautu blokas konsta
tuoja, sakoma toliau, kad jis remiasi 
vien tik bolševiku pavergtomis tauto
mis, ir atmeta komunistu tvirtini
mus. kad demonstracijos organizavi
mas buvo amerikiečiu remiamas.

(MINTIS).

stančius sutinka beveik visi septyni 
milijonai Australijos gyventoju su 
gėlėmis, orkestrais ir ant ranku po 
darbovietes išnešioja. Mažiausiai 
pusmeti neleidžia nieko dirbti, tik 
peni ir angliškai moko.

Nesutiko Čirškalo milijonai su 
orkestrais. Pabuvęs nekuri laika 
stovykloje-ir išmokės dainuoti “Vol- 
sing Matilda,” išvažiavo savanoriu 
cukriniu nendrių kirsti, atseit, pinigo 
kalti. Po savaites jau iš Čirškalo 
lupu girdėjosi:

— Ka ? Aš tęva ar motina užmu-1 
šiau, kad taip katorgiškai čia turiu 
vargti?! Bėgsiu.

Pasakė ir padare. Čirškalas ne 
toks, kad žodi mainytu. Vėl stovy
kloje. Gavo darba. Šluoja Čirška
las gatve ir keikia:

— Už toki ubagiška atlyginimą 
toks negarbingas darbas. Gedos 
neturėtu, man buvusiam pasaulines 
markes firmos atstovui, beveik dip
lomuotam inžinieriui, ekonominiu ir 
karo mokslo ragavusiam žmogui gatve 
šluoti? Ne, aš to neišgyvensiu.

Su keliaaukščiais keiksmažodžiais, 
Čirškalas įkyriai, lyg muse, landžiojo 
po darbo ištaigas, keisdamas darbus. 
Niekur nerado sau tinkamos vietos 
ir, kada septintos darbovietes bepra
šant, pasiūlė jam su gailesčiu aplei
sta prūsu žeme, Čirškalas, pavargęs 
ir suk tides belakstydamas iš miesto i 
miestą, iš fabriko i imone, bekeik
damas savo nedalia ir visa pasauli, 
priėjo išvados kad tik ten gera, kur 
jo nėra.

DIDĖJA KOMUNISTINIU 
EMIGRANTU SKAIČIUS?

THE SYDNEY MORNING HER
ALD rašo, kad parlamento narys 
Lang peikia A. A. Cahvell emigraci
jos politika, nes svetimšaliu komu
nistu skaičus Australijoje nepalygi
namai viršija anglu kilmes komuni
stus. Jo manymu, jie yra pavojin
gesni, nes sunkiau atidengiami ir at
siveža savo “gangsteriškus” meto
dus bei revoliucini terorizmą. Pa
vyzdžiu duodami paskutinieji Itali
jos rinkimai, kur kas trečias italas 
balsavo už komunistus, kas, girdi, 
leidžia galvoti, kad kas trečias to 
krašto emigrantas gali būti komuni
stas. -

ANZAC DIENA
Kasmet, balandžio 25 diena visa 

Australija mini Pirmojo Didž. Karo 
metu Turkijoje prie Gallipoli žuvu
sius savo karius. Tai didžiausias ir 
nuostolingiausias Australijos kariuo
menes mušis, kada tūkstančiai i 
krauta išsikėlusiu kareiviu buvo išsta
tyti uolose pasislėpusiu ir perspėtu 
turku ugniai. Nepaisant atiku, kor
pusas išsikėlė ir apie metus išsilaikė 
turku apsupime, kol buvo evakuoti. 
Kovoje dalyvavo ir Naujosios Zelan
dijos kariai, sudarydami Australian 
New Zelaud Army Corp. Iš čia ir 
kilo Anzac vardas.

Minėjimas pradėtas gedulingomis 
pamaldomis saulėtekio metu-mušio 
pradžios prisiminimui. Dienos metu 
visame krašte vyko kariuomenes para
dai prie Anzac ir Nežinomo Kareivio 
paminklu.

Ypačiai iškilmingai buvo švenčia
ma Anzac Diena Sydnejuje. Prie- 
Cenotaph paminklo buvo atliktos 
įspūdingos apeigos žuvusiu Australu 
kariu garbei. Vėliau vyko didžioji 
eisena, kurioje žygiavo 40000 buvu
siu trijų karu australu dalyviu- Su 
dideliu entuziazmu juos sveikino 
šimtai tūkstančiu Sydhejaus gyven
toju.

EKSKOMUNISTAS IŠDUODA 
PARTIJOS PASLAPTIS

Cecil Herbert Sharpley, vienas va
dovaujančiu komunistu Viktorijos 
valstijoje, išsibrauke iŠ komunistu 
partijos po 14 metu partinio darbo. 
Savo straipšniuose-išpažintyje, kuri 
šiuo metu spausdinama “The Syd
ney Morning Herald,” jis aprašo, 
kaip buvo klastojami Unijų balsavi
mai, kaip organizuojami streikai, 
kaip partija gaudavo nurodymus iš 
vyr. komunistu būstines užsienyje. 
Jo nuomone: “Australijos darbo 
žmones gali nugalėti komunizmą per 
Prof. Sąjungų politines programas, 
per balsavimo urnas ir per kūry
binga vyriausybes politika, kuri 
išstumtu socialine neteisybe. Ko
munistu politika Australijoje pasi
keitė po karo, kada skirtingumai 
tarp Rusijos ir Australijos paryškė
jo. Tada aš pradėjau suprasti, kad 
tikrumoje musu partija dirba sovie
tams. Aš esu isitikines, kad Austra
lijos komunistai yra patenkinti, galė
dami pasitarnauti Sov. Sąjungai, 
silpnindami ekonomini ir gynybini 
Australijos pajėgumą.”

Cecil Sharpley iškėlus viešumon 
Australijos komunistu partijos vei
klos užkulisius ir parodžius tikrąjį 
komunistu partijos veidą, pasireiškė 
konkrečios išvados — reakcija. Iš 
Melbourne pranešama, kad F.E.D.- 
F.A. Unijos generalinis sekretorius 
W. P. Ewans atsistatydino. Mat 
Sharpley šiuo metu viešai pareiškė, 
kad Ewans, kaip naudingas komuni- 
st; partijos tikslams, buvo išrinktas- 
tik del to, kad komunistai suklastojo 
balsavimo lapelius; Sydnejuje dau
gis Unijų vadu džiūgauja del Sharp
ley išduotu komunistu veiklos pa
slapčių ir tvirtina, kad iškelti aik
štėn komunistu klastojimai Unijų 
rinkimuose bei ju intrygos suteikia 
Australijos komunistu partijai did
žiausia smūgi. Viktorijos ministeris 
pirmininkas Hollway pranešė, kad 
netrukus Aukštasis Teismas sudarys. 
Karališkąja Komisija tardymui ko
munistines veiklos Viktorijoję.

ŠANGHAJUS EVAKUOJAMAS
HONG KONGAS. A.A.P. 26.4— 

Šanghajuje išleisti labai griežti cen
zūros nuostatai, kurie dengia kariuo
menes ir policijos evakuavima iš 
Šanchajaus. Nusižengimai šiai cen
zūrai baudžiami mirtimi ir dviems 
gyventojams ji jau Įvykdyta. Britu 
ir amerikiečiu evakuacija iš Šangha- 
jaus prasidėjo anksti ši ryta. Pagal 
neoficialius pranešimus, komunistu 
karines pajėgos randasi vos kelios 
mylios nuo Šanghajaus. Mieste siau
čia panika ir piešimai-

LONDONAS. A.A.P. 26.4—Britu 
Parlamento posėdyje min. pirm. 
Attle, atsakydamas i Chureillio pa
klausima del Britu Karo Laivynui 
suteikto smūgio Jangtse upęje, pa
reiškė, kad kaltinimas, buk Britu 
karo laivai buvo išimai še i pilietini 
kinu kąra, yra fantastiškas ir nieku 
nepagristas.
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LITHUANIA UNDER SOVIET
By the Treaty of Moscow on July 

12th, 1920, Soviet Russia recognised 
Lithuania as a sovereign and inde
pendent State, and renounced for
ever “all sovereign rights possessed 
by Russia over Lithuanian people 
and • territory. ” This guarantee of 
the Lithuanian frontiers was renew
ed by the Soviet Union in the Non
Aggression Pact made with Lithua
nia in 1926. IIhis Pact was again 
renewed in 1931 for five years, with 
an additional clause stating that six 
months’ notice be given by either 
party of its intention to terminate 
the Pact.

Lithuania was forced, at the out
break of World War II, by Soviet 
Russia to sign on October 10th, 
1939. the so-called Mutual Assis
tance Pact, and also to allow Soviet 
garrisons and air bases on her ter
ritory. The Soviet still promised to 
respect Lithuania’s sovereignty and 
not to interfere in Lithuania’s inter
nal affairs and insisted that its 
actions were definitely non-aggressive.

But. in spite of these apparently 
friendly assurances, the Soviet 
armies (seven months later) were 
pouring into Lithuania! Because 

iShe had faithfully carried out her 
part of the Pact and admitted 
Soviet garrisons, Lithuania found 
that she was in no position to defend 
herself against the invader. By the 
middle of June 1940, the whole of 
the country was occupied and the 
Prime Minister Merkys and a large 
number of Lithuanian leaders were 
arrested and deported.

A special Soviet emissary arrived 
in Kaunas and interference with 
Lithuanian internal affairs soon be- 

Demonstrations. with 
the participation of tlie~Ked Army, 
were organised, a government chosen 
especially by the Soviet Legation 
was put in power and new elections 
took place. These elections were 
carried out under strict Red Army 
supervision, and everyone was 
forced to vote in an atmosphere of 
fear and intimidation. All parties 
were dismissed except the so-called 
“Working People’s Union,” spe
cially formed by the emissary from 
Moscow and only a list of candidates 
containing the exact number of can
didates to be elected and those sup
ported by the Soviet, was presented 
to the people. It was announced 
that 95.51 per cent, of the people 
voted in favour of the “Working 
People’s Union” candidates. The 
fact is that the votes were not actu
ally counted and it was even found 

that this same result was announced 
in a London newspaper 24 hours 
before the polls were closed. It also 
became known later that only 16-18 
per cent, of the people voted.

With the so-called elections com
pleted. the newly-elected members 
of the “People’s Seimas” (Parlia
ment) were convened on July 21st. 
The only question discussed was that 
Lithuania should be admitted to the 
Soviet Union. Having passed this 
resolution the “Parliament” dis
persed. and on 3rd August 1940, 
Lithuania was declared to be a part 
of the Soviet Union.

It has been attempted to convince 
the world that Lithuania had, by 
her own free will, asked to be incor
porated into the Soviet Union. The 
Lithuanian people had nothing to do 
with it. Lithuania had been straight- 
out annexed by Soviet Russia under 
the cover of friendliness. Of 
course, it is said that the “People’s 
Seimas” had asked for the incorpora
tion of Lithuania into the Soviet, 
but it must be remembered just how 
this party had been elected.

It was discovered, after the out
break of the German-Soviet war 
when Russia hastily departed from 
Lithuania, from statements of mem
bers of the “People’s Seimas” to 
what extent they had actually ex
pressed the free-will of Lithuania. 
The “People’s Seimas” had been 
composed and the candidates nomi« 
nated by the Communist Party. 
Everything bad been pre-arranged-, 
the party: its candidates; the per 
cent, of votes and the incorporation 
into the Soviet. It had been said 
at a meeting between the govern
ment’s Foreign Minister and the 
Foreign Commissar Molotov that 
“the leaders of the Soviet Union 
have decided to incorporate the Bal
tic States into the family of Soviet 
Republics.” ,

The incorporation of Lithuania in
to the Soviet Union must be describ
ed as an act of aggression and as 
such, devoid of legal foundation and 
moral justice.

Soviet Russia’s first occupation of 
Lithuania lasted just over one year. 
The attempt to force on the people 
Soviet systems and Communism, not 
only was the political and social life 
of the country destroyed hut a storm 
of terror and violence was let loose 
on the people. It was the ordinary 
course of the days for arrests, execu
tions and tortures and disappear
ances to take place. Finally came 
the “mass deportations” of the 

people to remote regions of the 
Soviet Union from the Arctic to 
the borders of the Mongolian deserts 
in Siberia. These deportations were 
particularly inhuman, in that the 
deported families were deliberately 
broken up—fathers and mothers 
with children were sent to different 
destinations, each being kept in 
ignorance of where the others were 
being exiled. Tens of thousands of 
people have* been thus uprooted from 
Lithuania. It has been estimated, 
by evidence gathered by the Lithu
anian Red Cross, that Lithuania 
suffered a total man-power loss of 
65,000 persons, either exiled or eva
cuated from Lithuania during the 
one year of Soviet occupation. One 
night. June 14 to 15. 1941. a total 
of 30,485 persons were seized. The 
Lithuanian people actually prayed 
for war as a pardon from her inva
ders. The’ prayers were answered, 
for on June 22nd, 1941. Germany 
attacked the Soviet and the German 
forces crossed into Lithuania. The 
Lithuanian people saw a chance to 
overthrow the hated Soviet yoke. A 
revolt against the alien Soviet rule 
broke out in Lithuania on June 
22ud-24th. In two days, after fierce 
fighting with the Soviet garrison 
troops, the Lithuanian insurgents 
succeeded in taking full control of 
the chief cities of Vilnius and Kau
nas, as well as most of the provincial 
towns. A provisional National Gov
ernment was immediately organised 
and re-establishment of the indepen
dent Republic was proclaimed before

____________________________

Australia to Take
The Australian Government 

is sending a selection team to 
the Philippines to screen and 
select for settlement in Austra
lia. European evacuees from 
Shanghai.
In December. Australia agreed to 

the diverting of three IRO ships 
from the Europe-Australia run to 
take off evacuees from Shanghai. 
The ships were Caste) bianco. Wooster 
Victory, and Dema.

The evacuees, who are being cared 
for by the International Refugee 
Organisation, which works under 
the jurisdiction of the United Na
tions. have been given four months 
temporary asylum at the island of 
Samar, in the Philippines. About 
6,000 are being evacuated.

Mr. Calwell said that the Aus
tralian selection team would com
prise two Department of Immi
gration officers, an Australian doc
tor and a military intelligence ofti-

I cer. 

the German troops actually reached 
the capital.

The revolt cost Lithuania over 
12.000 casualties, but it enabled the 
people to re-assert, if only for a 
short time, their will to freedom. 
Some claim that this revolt was one 
“made in Germany.” This is false, 
for the people wished to have a func
tioning and new Government to con
front the new invaders. This Gov
ernment was suppressed by the Ger
mans and some of its members were 
arrested and deported to Germany. 
Lithuania had to remain under the 
rule of the Germans for a while, but 
as events turned against the Ger
mans, the Russians once more moved 
into Lithuania, and has remained 
ever since.

On February 11th, 1944, the 
Soviet made a declaration about the 
change of the Soviet Constitution, 
granting a certain measure of auto
nomy in foreign and military mat
ters and the right of secession to the 
individual Soviet Republics. This, 
however, will not deceive the Lithua
nian people. They have learnt from 
experience what such pledges usu
ally bring. They know what to ex
pect from a nation who promises- 
“sovereign rights of the contract
ing parties, in particular their State 
organisation, economic and social 
systems, military measures, and 
generally the principle of non
intervention in internal affairs.”1 
(Article VII. Mutual /Yssistanee- 
Pact).

Shanghai Evacuees
Selection of the evacuees would be 

made in accordance with the usual 
strict standards of health and gene
ral suitability.

On arrival in Australia, the selec
ted evacuees will be received and 
temporarily accommodated in De
partment- of Immigration Reception 
and Training Centres, and will re
ceive the same facilities provided for 
migrants reaching Australia under 
the IRO Agreement.

The evacuees. like the displaced 
person migrants, will be admitted 
on the condition that they undertake 
employment to which they are allot
ted by the Commonwealth Govern
ment for their first two years in 
Australia.

Mr. Calwell added that Austra
lia’s humanitarian offer to receive 
the evacuees had been gratefully ac
cepted by IRO.

To.AU.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

MINISTERIS PIRMININKAS 
PATEISINA IŠV. ASMENIS

CANBERRA. T.S.M.H.—Federa- 
lines vyriausybes opozicijos vado 
igaliotinis E. J. Harrison puolė Par
lamente Australijos vyriausybe, kad 
ji raketines karo pramones srityse 
naudoja kaip darbininkus išvietin- 
tus Europos asmenis. Jis pareiškė, 
kad tuo yra sudaroma rizika Aus
tralijos saugumui. Einas ministerio 
pirmininko pareigas E. J. Holloway 
atsake, kati isvietintieji asmenys 
priimti po to. kai nebuvo galima už
verbuoti pakankamai australu ar 
britu darbininku tai pramonei. 
Ministeris pirmininkas be to paneigė 
galimybe, kad šie išvietinti asmenys 
galėtu sudaryti rizika saugumui, nes 
jie, prieš atvykstant i Australija 
esti trigubai skryninguojami, o be to, 
prieš priimami i šia pramone, dar 
karta esti patikrinami.

PASIBAIGĖ KARALIŠKOJI 
PARODA

Balandžio 19 d. pasibaigė Sydne- 
juje Kar. Paroda. Ja aplanke 
1.183.365. žmones. Buvo premijuota 
eile pavyzdiniu galviju, arkliu, Aus
tralijos gaminiu bei kitu eksponatu.

EMIGRANTU ĮKURDINIMO 
PLANAS

CANBERRA.—Vyriausybe ruošia 
schema apgyvendinimui 750.000 emi
grantu iki 1952 metu. Planas apima 
nauju bendrabučiu ir stovyklų sta
tyba Viktorijoje, N.S.W. ir Pietų 
Australijoje. Daugumas j u bus arti 
pramones centru. N.S.W. valstijoje 
jie bus statomi prie Newcastle, Port 
Kembla. Wollongong ir Sydnejaus, 
nes svarbiausias vyriausybes tikslas 
yra įjungti europiečius i geležies ir 
metalo pramone. Federaline vyriau
sybe siekia atgabenti iš Europos 
200.000 išvietintu emigrantu. ^Metu 
pradžioje atvykdavo apie 5.000 emi
grantu i menesi. Dabar atvyksta 
apie 8.000, bet sekanti menesi šis 
skaičius pašoks iki 10.000.

DAILY TELEGRAPH savo šio 
men. 15 d. vedamajame straipsnyje 
užgiria ši vyriausybes plana ir atre
mia šio plano kritiku priekaištus.— 
“Mes turime elgtis kaip Amerika 
pasielgė praeityje — atverti duris 
ir tik paskiau leisti potvarkius, ne
paisant to. jei kartais reiktu paauko
ti ir musu pačiu patogumus. Mums 
gali tekti padaryti didesniu pasiau
kojimu ir iškėsti daugiau nepato
gumu, jei mes nepakelsime savo gy
ventoju skaičiaus. Del rasines pro
blemos, tai yra fantazija. Kodėl mes 
turime skustis, jei mes pasisavinsime 
iš europiečiu emigrantu naujas ypa

tybes ir skoni. Jie gali mus daug 
ko pamokyti. Svarbus akstinas yra 
tai, kad Europa pradeda susitvar
kyti ir isvietintieji asmenys randa 
kelia atgal i gyvenimą, taip kad im
pulsas emigruoti darosi nebe toks 
aktualus. Jei mes neimsime tai. ka 
mes galime gauti iš karto, mums 
paliks tik nuosėdos. Valstybinis pla
nas yra drąsus, bet juo jis yra drą
sesnis. juo geriau. Mes neperkrau
sime savo reikalavimus ir išteklius, 
jei per sekančius 3 metus at vežt ūme 
ir visa milijoną žmonių,” — protin
gai samprotaujama Daily Tele
graph straipsnyje.

RYKLYS SUDRASKĖ BERNIUKĄ
BRISBANE. — Netoli Cairns 13 

metu berniukas 3 pėdu gilumoje bu
vo mirtinai sužalotas 12 pėdu ryklio. 
Tėvas išgirdės sūnaus riksmą puolė 
gelbėti, tačiau nesuskubo. Ryklys 
spėjo savo auka sužaloti mirtinai.

UNIJOS SUSKILO DEL 
McPHILLIPS

Nuteisus McPhillips, Gelež. Dar
bininku Sąjungos sekretorių 1 men. 
kalėjimo, prasidėjo i vairus nesuta
rimai tarp dešiniojo ir kairiojo spar
no unijose. McPhillips buvo nu
baustas už Arbitraeinio Teismo įžei
dimą. Kairieji reikalauja, kad visi 
darbininkai jungtusi prie streiko, bet 
dauguma darbininku atsisakė strei- 
knuoti ir grižo prie darbo.

AUSTRALIJOJE TIK 12000 
KOMUNISTU

Savo išpažinties pabaigoje, atsaky
damas i “Sunday Herald” klausi
mus. ekskomunistas Sharpley pra
nešė. kad Australijos komunistu 
partija teturi tik 12000 nariu. Maž
daug 6000 iš ju partijon istojo pa
starojoj karo metu: šie asmenys gali 
būti charakterizuojami tik kaip Rau
donosios Armijos garbintojai. Iš 
viso nariu skaičiaus tik 4000 yra akty
vus. o visi kiti savo veikla tepareiška 
tuo, kad moka nario mokesti.

Tokiu budu išeina, kad iš 600 Aus
tralijos gyventoju tėra tik vienas 
komunistas. Tačiau tas vienas komu
nistas drumsčia ir trukdo 600 žmo
nių kūrybini gyvenimą. Nejaugi tai 
suderinama su demokratijos princi
pais?

LĖKTUVAIS I AUSTRALIJA.
Sekanti menesi 15 Amerikos buv. 

armijos kariu pradės gabenti iš 
Neapolio i Rose Bay (Sydney) 

i Europos emigrantus lėktuvais. 3 
lėktuvai kiekviena menesi atgabens 
apie 200 emigrantu.
PLANUOJAMA GELEŽINKELIU 

ELEKTRIFIKACIJA
Premjeras McGirr pareiškė, kad 

planuojama paskirti 20.000.000. sva
ru elektrifikacijai pagrindiniu gele
žinkelio linijų NSW. Eile svarbe
sniu linijų bus elektrifikuotas per 
5-8 metus.
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ORGANIZACINIS DARBAS 
STIPRINAMAS

A.L.D-jos Melbourne Skyrius su
šaukė š.m. balandžio 9 d. Melbourne 
ir apylinkėje gyvenančiu lietuviu 
susirinkimą įvairiems reikalams ap
tarti. Nutarta balandžio 23 d. su
ruošti lietuviškus šokius. Steigiama
jam chorui sutiko vadovauti p. Petras 
Morkūnas. Susidariusios dvi lietu
viu krepšinio komandos tuoj pradės 
turnyrą su Melbourne sporto klubais. 
Sporto sekcijai vadovauja p. Vytau
tas Vaseris.

Skyrius šiuo metu turi 108 narius. 
Netrukus prisidės prie Melbourne 
Skyriaus 25 lietuviai iš Kiewa vieto
ves ir apie 30 lietuviu iš Beech
worth. (K.M.)

BATHŪRSTE VĖL NAUJAS 
TRANSPORTAS

Laivu “Dundalk Bay,*’ kuris 
išplaukė iš Triesto kovo 16 d. ir 
atplaukė i Sydneju balandžio 16 d., 
atvyko tik iš Britu zonos šie lietu
viai: Bartašiene Joana su vaikais, 
Breneizeriene Marija su v„ Cesekiene 
Ona su v., Dapkiene Marija su v.. 
Fizeriene Stase su v., Jadkoniene 
Julija su v.. Lipinskiene Juze su v., 
Mikalauskiene Emilija su v.. Musčiu- 
skiene Jadvyga su v., Stripeikiene 
Ema su v., Brinkmanaite Lidija ir 
Brinkmanas Jurgis, Juzėnai Vincas, 
Valerija ir Danute, Meškaitis Albi
nas, Minikas Algis, Pilipavičius Leo
nas, Ryla Petras, Spaustinaitis Vla
das, Ėementkauskas Jonas, Žvilis 
Vilius, Gužas Ferdinandas. Kansat 
Georg, Važelis Eugenijus. Baltutis 
Aleksas su seimą. Vingyte Anastazija, 
Biržinskiene Gene su v„ Stankus 
Eugenija su v.. Enzelaitis Karolis su 
š., Janušaitis Petras su š„ Pagalys 
Albertas su š., Andriuška Antanas su 
š., Jasieniene Rože. Baltramiejunas 
Stasys su š., Bertulis Albertas su š., 
Dijokas Juozas su š.. Grybas Juozas 
su š., Balaišaite Regina. Martinkai- 
tis Jurgis su š.. Renigeris Kęstutis su 
š,, Mareeliunas Margareta, Prielgau- 
skas Bronius su š., Zaloga Aleksan
dras su š., Stupuras Augustas su š. 
ir Austinas L. su šeima-

ČIURLIONIEČIAI BONEGILLOJE

Su General Stewart transporto lai
vu kartu su kitais tautiečiais baland
žio 13 d. Australijos krantus pasiekė 
ir 12 buv. Čiurlionies Ansamblio na
riu. Šiuo metu jie randasi Bonegjl- 
los Per. Stovykloje. Atvyko šie 
čiurlioniečiai: Aldona Čelnaite. Jad
vyga Liutkute, Magdalena Žilin
skaite, Sofija Jcrašiuniene, Lena Ka
raliūniene, Laima Kavaliūnaite, Leo
nas Baltrūnas, Vladas Bosikis, Jonas 
Dagys, Stasys Eimanavičius, Vosy
lius Jerašiunas ir Bronius Kavaliūnas.

Kartu su šiuo transportu Austra- 
lijan atvyko ir VLIK’o atstovas advo
katas Silvestras Balčiūnas-

I
 'KAIP ĮSIGYTI NAMA? ~ T

Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH į
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT j 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).Čia taip pat galima investuoti atliekanĮUs pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms. ‘ 

= Smulkiau teiraukitės: *
3 W. G. POOLEY (Sekretorius), į
* 5th Floor, Federation House, j
Į 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. i

PULGIS ANDRIUŠIS JAU MUSU 
PASTOGĖJE

Musu lauktas Pulgis Andriu
šis jau čia. Vos tik pasiekęs 
Australijos krantus, atsiuntė 
Musu Pastogei laiška-praneši- 
ma, kurio informacinės ištrau
kos čia pateikiamos musu skai
tytojams.

Miela Lietuvos rašytoja, viena 
žymiausiu musu literatūros sti
listu, jau pirmoju savo darbu 
įsijungusi i Musu Pastoges ben
dradarbiu kadra, sveikiname ir 
linkime jam kuo sėkmingiausio 
įsikūrimo. Red.

Prancūzu zonoje atsilankiusi aus
tralu komisija, beveik puse ten gyve
nusiu lietuviu suseme i savo bučiu. 
Kas tik dar gali pavaikščioti bent 
ant vienos kojos, susirašė i Austra
lija. Apytikrėmis žiniomis apie 
1.000 lietuviu jau turėjo praeiti aus
tralu misijos skryninga. Pirmoji 
partija buvo nžaliarmuota š.m. kovo 
5 d. važiuoti i Rastatta, iš kur spe
cialiu traukiniu pasiekė per dvi pa- 
rąs Neapolio emigracine stovykla. 
Šia partija sudarė šeimos. Po savai
tes “smulkios prekybos” su italais, 
atplaukus amerikiečiu karo trans
porto laivui “General Stewart,” bu
vo susodinta 171 lietuvis (viso 816 
DP), kuriu tarpe vyriausias — 75 
metu amžiaus Grušauskas, o jauniau
sias — Aleksandra Jeršovaite —- 9 
menesiu amžiaus, žinomo futbolininko 
ir operos choristes, Čiurlionio ansam
blio dalyves, Jeršovu, dukrele. Gru
šauskas važiuoja i Australija ne 
laimes Ieškoti, nes laime jau 
prieš metus yra suradęs, paveldeda- 
mas iš savo brolio kunigo Amerikoje 
15.000 doleriu. To turto negalėda
mas realizuoti Vokietijoje del devizu 
suvaržymo, paveldėtojas atplaukė i 
Australija su žmona ir dukrele pas 
savo tris suims, čia jau gyvenančius 
ir gerai susisukusius gūžta.

Kovo 17 d. pakeles inkara, laivas 
Gen. Stewart turėjo šuns laime: Vi
duržemio. Raudonojoj juroj. Indijos 
vandenyne bangu dievas Neptūnas 
buvo toks palankus, kad. atrodė, 
plaukiame sriubos dubenio pavir
šiumi. o ne okeanais. Didžiausias 
keliones nemalonumu šaltinis buvo 
atogrąžų karštis ir IRO raštininkai, 
kuriu net visas dešimtukas lydėjo 
musu laiva. Ne tai. kad reikėjo 
dirbti laivo valymo darbus, ne tai, 
kad pusiaujo saulėje reikėjo dažyti 
laivo sienas, bet tai, kad iriniai paly
dovai visa laika vaikščiojo užrietė 
nosis ir dalino gerybes, sakytum, ne 
iš IRO, bet iš nuosavos kišenes. Dė
ka IRO “globos” net vienas lenkas 
keleivis buvo užšaldytas laivo kalė
jime.

Tačiau tuos vadinamųjų globėju 
darytus nemalonumus atsvėrė drau
gingas amerikiečiu laivo vadovybes 
santykiavimas su keleiviais, ypač 
lietuviais. Bendradarbiavimo klau
simas labai sklandžiai užsimezgė po

MOTOCLKL/1/ VEŽA LIETUVIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS IR KNYGAS 

LIETUVIAI G00DW00DE — Q’L ANDE
Pr. metais atvykome i Goodwooda 

10 lietuviu kirsti nendrių. Pradėjus 
nendres kirsti, visu savijauta buvo 
bloga; neįprastas ii* sunkus darbas 
vargino. Nuobodi ir svetima aplin
kuma siege ir dar labiau didino nuo
vargi. Bet geras musu sugyvenimas 
stiprino mus, teike vilčių ir skatino 
nugalėti visus sunkumus. Po 2-3 
men. galutinai paaiškėjo, kurie bus 
pajėgus kirsti nendres, kurie ne. 
Trys mūsiškiai mete nendrių kirtima 
ir pere jo prie kito darbo toje pačioje 
plantacijoje. Pasitraukti iš nendrių 
kirtimo niekas klinčių nedare. Vie
toje pasitraukusiu kirtėju buvo 
atkelti, musu laimei, vėl lietuviai, 
įpusėjus sezoną, kirtėjai uždirbdavo 
i dvi savaites £28-30.

Užsidirbus pinigu, nuobodus gyve
nimas pradėjo blaivėti; pradėjome 
priprasti prie sunkaus darbo, įsigi
jome nauju pažinčių vietos australu 
tarpe, dažniau pradėjome siekti mie
stą . . . Kietesnieji venge miesto, nes 
taupe pinigą, kad vėliau galėtu įsi
gyti geresniu drabužiu bei susisiekimo 
priemonių, nes be motociklo ar dvira
čio sunkiai teimanoma kasdie pasiekti 
krautuve, pašta ar gelžkelio stoti. 
Ypačiai mums reikalingas kasdie 
pasiekti paštas, nes gauname visus 
Europoje ir Australijoje išeinančius 
lietuviškus laikraščius ir dar kai ku
riuos Australijos dienraščius, “Cour
ier Mail” ir k. Laisvalaiki išnaudo
jame labai produktingai: skaitome 
laikraščius, knygas, mokomės anglu 
kalbos vietos mokykloje (i savaite 4 
vai.). Pamokas pradėjo prieš pora 
men. vietos mokytoja Miss Wise, ku
riai esame labai dėkingi. Visi aus
tralai mus čia vadina lietuviais, o ne 
bendru emigrantu vardu “ baltais/ ’ 
kaip iš pradžių. T musu plantacija 
lietuviški laikraščiai ir knygos plau
kia tiesiog pokais. Vienas musu 
draugu, Lionginas Liesis, karta parei
škė: “Žiūrėkit. Jau turiu sudaręs 
ne maža bibliotekele ir kasdien ji di
dėja. Jei mane likimas nublokš 
toliau nuo lietuviu, skaitysiu kny
gas. Didžiuosiuos Lietuvos praeiti
mi, skaitydamas tokias knygas, kaip 
“Algimanta,” po kelis kartus.”

Per visa tremties gyvenimo laiko 
tarpa niekur nesu mates tokio dar
naus ir taip gražiai sugyvenančio 
lietuviu būrelio. Gražus musu sugy
venimas labai teigiamai paveikė vie
tos gyventojus — australus. Skaity
mas laikraščiu, diskutavimas politi- 

to, kai kapitonas arba komendantas 
Remy išgirdo repetuojančius lietu
vius giesmininkus pirmosioms pamal
doms laive. (Atsivežėm kun. Butku). 
Būdamas katalikas ir didelis dainos 
mėgėjas kapitonas “nebeatstojo” nuo 
lietuviu visa keliones meta: kas va- 
kara lankėsi i repeticijas, išmokė dvi 
amerikietines dainas ir net patsai 
“užvoždavo” lietuviška dainele “O 
ant kalno maljunas.” Per vieša lie
tuviu koncertą laivo karininkams, 
įvykusi jau Australijos vandenyse, 
kapitonas patsai anonsavo kiekviena 
daina, ypač rekomenduodamas klau
sytojams “Pempele” ir “Kur bėga 
Šešupe.” Dar prieš koncertą, pas
kelbė, kad tuo atveju, jei koncertas 
pavyks, bus sugiedota pabaigoj Lie
tuvos ir Amerikos himnai. Taip ir 
ivyko.

Ir balandžio 13 d., po laimingos 
28 parų keliones, General Stewart 
išmėtė inkara Melbourne uoste, kur 
nakties metu ivyko labai netvarkin
gas susistumdymas del iš laivo krau
namo rankinio bagažo. O nakties 
“šalčiu” metu kelione traukiniu ne
maloniai nustebino keleivius su ma
žais vaikais po to. kai Europoje buvo 
kalbama apie karštaja Australija. 

n i u i vyki u, sprendimas musu Tėvy
nės ateities likimo ir daugelis kitokiu 
rimtu klausimu, užpildo mums nuo 
darbo atspėjama laika. Stengiamės 
nenutolti nuo savu lietuvišku tradi
cijų. — Pr. metais turėjome bendras 
Kūčias, kuriu metu plotkele pradėjo 
laužyti jauniausias iš musu tarpo, 
skautas . vytis Pr. Venclova. Plot
kele. buvo dar atvežta iš Europos V. 
Aleknos.

Su plantacijos vedeju Mr. Sutton 
ir australu darbininkais, santykiai 
taip pat labai geri. Dėka geru san
tykiu, musu vyrai baigė kirsti nen
dres nesiveržė bėgti iš plantacijos, o 
liko dirbti iki sekančio sezono, kaip 
padieniai darbininkai prie įvairiu 
darbu.

Australai, ypač mokyklos komite
tas, norėdamas mus labiau suartinti 
su australais ir paįvairinti laika, daž
nai suruošia šokius,bei kitokius pasi
linksminimus. Be privačiu susitikimu 
bei švenčiu turėjome jau ir vestuves. 
Panevežietis Alfonsas Švaikauskas 
vede vietos krautuvininko Mr. Bain 
dukrele Norma. Juodu gražiai su
gyvena ir “naujoji lietuve” labai 
mėgsta musu bendruomene.

Musu grupes vyrai taupus, tvar
kingi ir linksmi, turi pasisekimą aus
tralu tarpe ir visada gerai j u ate
stuojami. Ypač stebėjosi australu 
darbininkai, kad mūsiškiai, atkirte 
tik viena sezoną. įsigijo daug geru 
daiktu, jau nekalbant apie drabu
žius. Draguuaitis ir Felgendrejeris 
isigijo motociklus, kiti nusipirko 
dviračius, o kiti apsirūpino gerais 
radijo bei foto aparatais.

Nors kol įpratome dirbti buvo 
sunku, tačiau dabar nebeatrodo tas 
pats darbas toks sunkus. Kai kurie 
mūsiškiai yra pasiryžę čia likti kirsti 
nendrių ir trečius metus, kad užsi
dirbtu daugiau pinigu. Dirbame, 
mokomės, su pasiryžimu likti tikrais 
ir tvirtais lietuviais, o taip pat tvar
kingais Australijos gyventojais. 
“Musu Pastoges” darbuotojams ‘ ir 
pasiryžėliams ja pradėti leisti, lin
kime sveikatos ir ištvermes.

Ignacas B. Pranulis.

REDAKCIJOS PASTABA.—Išsa
mi ir pavyzdinga korespondencija. 
Tokio pobūdžio korespondencijų, 
vaizduojančiu vienoki ar kitokį lie
tuviu gyvenimą Australijoje, laukia
me kuo daugiau iš įvairiausiu Aus- 
t rali jos vietovių.

LIETUVIAI VIENINTELIAI
“II Giornale della Sera” š. m. 

kovo 13 d. nr. paskelbė ilga prane
šima apie Lietuvos padėti. Prane
šimo autorius Nicola Di Girolamo 
nuoširdžios simpatijos kupinais žod
žiais lietuviu tauta apibudina kaip 
daugiausia po praeitojo karo ken
čiančia ir kovojančia del krikščioni
škosios Vakaru civilizacijos ir rodan
čia neprilygstančio gyvastingumo. 
“Lietuviai vieninteliai anapus gele
žines uždangos konkrečiai priešinasi 
Kremliaus smurtui,” rašo N. Di 
Girolamo ir toliau apibudina lietuviu 
partizanu susitvarkymą ir laisves ko
vas. Pranešimas baigiamas šia pa
straipa :

“Balsas šių karžygiu, laisves ir 
žmogaus teisiu gynėju, šiandien 
beviltiškai kovojančiu giriose prie 
Baltijos, iš vienos puses pasmerkia 
‘ ‘ pažangiosios sovietines demokrati
jos” metodus, iš antros gi yra despe
ratiškas šauksmas, kad laisvosios pa
saulio tautos juos suprastu.” Elta.

Tik ant rytojaus išsimiegoję ir išgy
venę viena rudenine diena, pajutom 
Australijos kvapa.—
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