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SLAPTA SUTARTIS TARP JAV 
LR ISPANIJOS

NEW YORKAS. A.A.P.—UNO 
posėdžiuose Lenkijos delegatas pra
nešė, kad tarp JAV ir Ispanijos 
esanti sudaryta slapta karine sutar
tis. Jis dar pastebėjo, kad pastarai
siais menesiais i Ispanija pasitari
mams su Franko vyksta daug JAV 
politikos bei karo vadovu.

TARPTAUTINES DEMOKRA
TIJOS DAINA

MASKVA. A. A.P. — Dimitrijus 
Šostakovičius, vadovaująs Sovietu 
Rusijos kompozitorius, baigė savo 
nauja kompozicija “Taikos Daina.” 
Apie tai pranešdama, “Pravda” ra
šo: “Tai yra tarptautines demokra
tijos himnas, kuris nuskambęs per 
visa pasauli.”

JAV OPTIMIZMAS
VAŠINGTONAS. A-A.P.—JAV

sekretorius Dean Acheson pareiškė, 
kad nuo Europos atstatymo plano 
pradžios totalizmas .nepaženge nei 
žingsnio. Darbininkai pradeda su
prasti komunizmo agitacijos pa
voju ir kiekvienuose rinkimuose 
žmones palaiko konstitucine val
džia. Komunistu bandymai siitrug- 
dyti astatyma Italijoje ir Prancu- 

✓ ' zijoje buvo pačios valdžios tvirtai 
pergalėti. Didėjanti produkcija ir 
finansinis pastovumas ugdo viltis ir 
pasitikėjimą ateitimi.
IŠGELBĖS TIK EUROPIEČIAI.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV 
kariuomenes štabo viršininkas gen. 
Omar Bradley pasakė, kad tikrosios 
JAV gynimosi sienos yra Europos 
širdyje. Amerikiečiai įsitikino, kad 
nei ju doleriai, nei ginklai negali 
Europai suteikti saugumo. Tiek 
agresorius, tiek draugiškas europie
tis įsitikina, kad Vakaru Europa te
gali išgelbėti tik europiečiai.

PANEIGIA GANDUS.
LONDONAS. A.A.P.—Britu užs, 

reik- ministerijos atstovas paneigė 
gandus, kad Britu valdžia gali pri
pažinti komunistu valdžia Kinijoje. 
Britu laikysena Kinijoje buvusi per
žvelgta kartu su Britu imperijos 
kraštais, Prancūzija ir JAV.

JAV ATLANTINE RAKIETU 
LINIJA.

NEW YORKAS. A.A.P.—JAV ta
riasi su Anglija del leidinio šaudyti 
per Bahamas salas pietų Atlante. 
JAV planuoja įrengti 3000 myliu 
“supersonic” šoviniu bandymo lini- 
pa. Šaudymo centras planuojamas 
aerodrome prie Banana upes Flori
doje. Išilgai sviediniu skridimo lini
jos kas 500 myliu bus įrengiami 
stebejinio ir kontroles punktai. Pa
ruoštame senatui iteikti įstatyme 
numatoma 7a mil. laikinu išlaidu. 
Visos išlaidos sieks iki 2(10 mil. do
leriu. Gandai apie JAV rakietiniu 
šoviniu išbandymus Australijoje 
liko nepagristi.
POŽEMINIS GINKLU FABRIKAS 

ŠVEDIJOJ.
LONDONAS. A.AP. — Švedu 

ginklu gamybos firma “Bofor“ ga
mina ginklus saugiuose uuo atomo 
bombos požeminiuose fabrikuose- 5 
metus buvo sprogdinami ir kalami 
uolose tuneliai, kai kurie net 20 
pėdu aukščio, ir įvedama šviesa, 
ventiliacija ir- garsiakalbiai. Čia 
dirba 5000 darbininku ir per metus 
pagamina 8 mik vertes ginklu. Prieš 
330 metu čia tebuvo kalve su 6 
darbininkais. Vėliau ja ypač išplėtė 
jos savininkas Nobejio premijos 
ikurejas Alfredas Nobelis.

PANAIKINTA BERLYNO BLOKADA
VAKARAI VĖL PRADEDA KALBAS SU SOVIETAIS

NEW YORKAS. A.A.P.—Ketiniu 
Didžiųjų Valstybių atstovai pasita
rimuose New Yorke gegužes 5d. 
-susitarė ir nusprend/e panaikinti 
Berlyno blokada ir kontra-blokada. 
Ji nuimama gegužes 12 d. Taip pat 
sutarta J.A.V-. Anglijos. Prancū
zijos ir Sov. Rusijos užs. reik, min- 
isterin susitikimas gegužes 23 d. 
Paryžiuje. Paruošiamieji darbai 
tam susitarimui pasiekti buvo at
likti pasitarimuose tarp J.A.V. am
basadoriaus d r. Jessup ir Sovietu 
atstovo UNO posėdžiuose M. Ma
lik.

JAV LAIMINA KINIJOS PRAŽŪTI
RAUDONOJI KINIJOS SROVE NEBESULAIKOMA

VAŠINGTONAS. B.U.P.—JAV 
diplomatiniuose sluogsniuose ma
noma, kad angas Azijos nacionaliz
mas apsaugos Kinija nuo Sovietu 
Rusijos dominavimo net ir tuomet, 
kai komunistai pasieks pergale pi
lietiniame Kinijos kare. Kinija nu- 
sikratysianti visu pašaliniu itaku, 
kai tik dabartine jos kova bus 
baigta. Tai yra priežastys, kode! 
JAV Kinijos atžvilgiu šiuo metu 
pasirinko “rankos žalyn” principo 
politika, kuri labai smarkiai šiuo 
metu kritikuojama daugelio Kon
greso nariu. JAV Valstybes De

Hong Kongas Bus Ginamas
BRITU KARO VADAI SPRENDŽIA STRATEGINIUS UŽDAVINIUS, 
GYVENTOJAI LOŠIA ARKIU LENKTYNĖSE, O VYSKUPAS 

ŪŽIA KOMUNISTU VAIŠĖSE
LONDONAS. A.A.P.—Britu gy

nybos ministeris Alexander pra
nešė, kad Hong Kongan bus siunči
ama pagalba ginklais ir kareiviais. 
Kiekvienas užpuolimas butu įžiūri
mas kaip agresija su atitinkamomis 
pasekmėmis. Britu saugumo policija 
praneša, kad iš 2 mil- gyv. apie 
300,000 prijaučia komunistams. Bri
tanijos laivyno ir kariuomenes To
lini. Rytuose vyr. komendantai ad
mirolas Patrick Brind ir gen. Neil 
Ritchie iš Singapūro išskrido i Hong 
Kongą pasitarimams su vietiniu 
pajėgu komendantais.

Komunistu radijas pranešė, kad 
komunistu armija užėmė eile mieštu 
100-125 myliu atstumu nuo Jangtse 
upes. J u tarpe Chiki Sihsien, Wan- 
nien. Nelaisvėn paimta apie 8600 
nacionalistu. Taip pat pranešama, 
kad vyriausybininkai bombardavo 
Peiping ir Nenwang miestus, nepa
darydami dideliu nuostoliu.

PRIIMTA VOKIETIJOS KONSTITUCIJA
VOKIEČIU VADAI BIJO VAKARU NUOLAIDU SOVIETAMS

BONNA. B.U.P.—A.A.P.—Vokie
tijos Konstitucinis Konventas ge
gužes 9 d. priėmė Federalines Va
karu Vokietijos konstitucija. Nau
joji Vokietijos konstitucija parem
ta grynai demokratiniais principais.

LONDONAS. T.S.M.H.—Federa
lines Vakaru Vokietijos konstitu
cija yra taip suredaguota, kad . ji 
kiekvienu atveju gali būti taikoma 
visai Vokietijai. Jei Keturi Didieji 
sutars Paryžiaus konferencijoje 
vienalyte Vokietija, tai Sovietines 
zonos Vokietija gales tuoj be jokiu

LONDONAS. A.A.P. — Aukštas 
J.A-V. valdininkas pareiškė United 
Press atstovui Vašingtone, kad 
J.A.V. yra tvirtai pasiryžusios nenu
sileisti Sovietu bandymams suar
dyti Vakaru Vokietijos valstybes 
plana. JAV taip pat griežtai atmes 
bet koki Sovietu pasiulyma greitu 
laiku atitraukti iš Vokietijos oku
pacines pajėgas. Manoma, kad šių 
dalyku Sovietai reikalaus Keturiu 
Diržiuju užs. reik, miuisteriu kon
ferencijoje Paryžiuje.

partamenta laikysena šiuo metu 
esanti pagrista šiais trimis nuosta
tais :

9 JAV nori matyti laisva, neprik 
lausoma ir vieninga Kinija,

® Kinijos karas yra nebūtinai 
mušis tarp demokratijos ir komu
nizmo; jis yra ir pasireiškimas Rytu 
pabudimo, norinčio pašalinti visas 
pašalines įtakas.

• Nei JAV. nei kuri kita jėga 
negali sulaikyti šios sroves. Taip 
samprotaujant. JAV rimtuose sluo
gsniuose nesitikima, kad Anglija, 
Prancūzija ir Olandija butu išstum
tos iš Pietryčiu Azijos.

HONG KONGAS. A.A.P.—Pagal 
oficialius pranešimus, kinu komu
nistu armija, užėmusi eile svarbiu 
miestu ir punktu, pasiekė 15-kos 
myliu nuo Šanghajaus nuotoli. Kinu 
nacionaline kariuomene ruošiasi 
Sanghaju ginti, tačiau samprotau
jančiuose sluogsniuose pasitikė
jimo toms pastangoms nėra.

HONG KONGAS. A.A.P.—D.T.— 
Britu Tol. Rytu kariniai vadai ima
si reikiamu atsargos priemonių del 
galimo reikalo ginti Hong Kongą, 
Britu nuomojama sriti. Nepaisant, 
grėsmės, Hong Kongo gyventojai, 
lygiai britai, lygiai kiniečiai, leidžia 
laika pramogaudami arkliu lenkty
nėse, pajūryje ir žaidimu aikštėse. 
Hong Kongo vyskupas dalyvavo 
komunistu partijos vaišėse, kurios 
buvo suruoštos Nankingo užėmimo 
paminėjimui. Tiek Britu, tiek kinu 
bankai užmezgė prekybinius ryšius 
su Komunistines Kinijos bankais.

sutrukdymu būti įjungta i naujo
sios konstitucijos renius. Vakaru 
Vokietijos Konstitucinio Susirin
kimo pirmininkas dr. K. Adenauer 
kreipėsi i Vakaru valstybes, pra
šydamas nepanaudoti Vakaru Vo
kietijos užstatu Paryžiaus dery
bose su Sovietu Rusija. Vokietijos 
politiniuose sluogsniuose labai bijo
masi, kad sukurtoji Vakaru Vokie
tija gali būti pamiršta ir paaukota 
busimoje Paryžiaus konferencijoje 
Vakaru derybose su Sovietu Ru
sija.

ŽUVO VISA TARPTAŪTINIOi 
MASTO ITALU FUTBOLO 

KOMANDA
TURINAS. A. A.P.—Pereita sa

vaite lėktuvo katastrofoje žuvo visa 
Turino futbolo komanda, kuri 
kaip tik grižo iš Portugalijos 
po ten atliktu tarptautiniu rungty
nių- Lėktuvas besileisdamas užkliuvo 
už vienos Turino bažnyčios bokštu 
ir sudužo apimtas liepsnų, ganoma, 
kad tai buvo geriausia Italijos fut
bolo komanda. Taip pat žuvo kartu 
su komanda skridę jos vadovai, tre
neris, trys žymus italu sporto žur
nalistai ir visa lėktuvo keturiu 
žmonių igula. Tš viso žuvo 31 as
muo. Ištisos sportinio elito grupes 
žuvimas šukele Italijoje nepaprasto 
susijaudinimo.

EUROPOS PARLAMENTAS.
LONDONAS, A.A.P.—10 Europos 

valstybių pasirašė statutą, tuo is- 
teigdamos Europos Parlamenta. 
Statutą pasirašė Britanija, Airija, 
Belgija. Danija, Prancuija, Italija, 
Olandija, Norvegija, Švedija ir 
Luxemburgas.
KARALIUS SIEKIA KARŪNOS.

LONDONAS, A.AP.—Po 4 metu 
tremties belgu karalius Leopoldas 
reikalauja sugražinti jam valdžia. 
Jo laiškas Regentui atspaustas visoj 
belgu spaudoje. Tuo tarpu parla
mento dauguma yra priešinga, ta
čiau birželio menesio balsavimai 
nulems jo ateiti.
UNO PRIEKAIŠTAI AUSTRA

LIJAI.
CANBERRA.—Grižes iš Lake 

Success Rev. Aland Walker parei
škė, kad del Australijos griežto 
elgesio pavieniais emigracijos atve
jais ji buvo UNO apkaltinta 9 kar
tus. Australijos vedama baltoji po
litika turėtu išvengti ispudžio, kad 
ji laužo žmogaus teises.
PASAULIO MINERALU ATSAR

GOS RIBOTOS.
NEW YORKAS, A.A.P.—Austra

lijos mineraliniu ištekliu direkto
rius Dr. H. G. Ruggat perspėjo 
UNO. kad 50 metu būvyje gali iš
sekti viso pasaulio pagrindiniu 
mineralu atsargos.
J.A-V. GINKLAI INDOKINIJAI.

PARYŽIUS. -— J.A.V.. ruošiasi 
siusti ginklu prancūzu valdomai 
Indokinijai. Iki šiol kritikavusi 
prancūzu ten vedama politika, JAV 
ima švelneti, nes komunistams artė
jant prie Indokinijos kyla baime, 
kad Indokinijos komiui, vadas Ho 
Chi-minh greit gaus ginklu ir bus 
pajėgus sumušti prancūzu kariuome
nes dalinius.

PATVIRTINO PRISIDĖJIMĄ 
PRIE ATLANTO PAKTO.

LONDONAS, A.A.P.—(Belgijos
Žemieji Rūmai 139 balsais prieš 22 
komunistu ir 1 susilaikiusi socia
lists ratifikavo Atlanto Pakta.
TITO PRAŠO JAV PASKOLOS.

BELGRADAS. B.U.P. — Kaip 
pranešama iš Belgrado, vyriausybe 
kreipėsi i privačius JAV bankus 
del 10 mil. doleriu paskolos. Tai 
vienas svarbiausiu posūkiu po Tito 
ir Kominformo ginču. Kad pravestu 
5 metu pramones plana, Jugoslavija 
tariasi su Vakarais, nepaisydama, 
ka del to pasakys Kominformas.

KARO STOVIS BOLIVIJOJE.
LA PAZ. l.N.S.—Po vyriausybes 

laimėjimu rinkimuose vėl atsinau
jino revoliuciniai sukilimai. Žuvo 
9 ir sužeista 63 žmones. Dabartine 
valdžia veikia nuo 1947 metu. Pas
kutiniu laiku del revoliuciniu gra
sinimu ji buvo priversta trečia kar
ta paskelbti karo stovi.
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Psi. 2 MUSU PASTOGE, 1949m. gegužes. 11d.

Prieš penkerius metus, 1944.5.15., 
buvo likviduota Lietuviu Vietine 
Rinktine. Visa tai primena musu 
kieta ir daug auku pareikalavusia 
kova, prieš naciu Vokietija ir todėl 
Įdomu ši ivyki peržvelgti.

Pradėjo kara vokiečiai mane 
greit ir lengvai užkariausia visa 
pasauli.' Bet, nuostoliai frontuose, 
kasdien didėjančios griuvėsiu krū
vos pačioj Vokietijoj ir pražūtin
gas jogu išbarstymas nuo Afrikos 
iki Laplandijos verte ieškoti nauju 
kariu. Visuose užimtuose kraštuose 
prievarta ir grasinimais buvo for
muojami nauji SS daliniai. Lietuva, 
vis dėlto, pajėgė atsilaikyt šiam 
spaudimui, nedavusi jokio SS dali
nio. Vokiečiai i toki kieta Lietuviu 
Tautos nusistatymą reagavo greit ir 
brutaliai. 1943.3.16-17 d.d. prasidėjo 
masiniai lietuviu inteligentu suemi- 
mai- Visos Lietuvoj veikusios auk
štosios mokyklos buvo uždarytos, o 
pikti vokiečiu grasinimai sieke dar 
kur kas toliau. Tuo metu Maskva 
padare vieša pareiškimą, kad Bal
tijos respublikos netrukus bus 
išlaisvintos ir įjungtos i “tarybini 
rojų.” Rytu frontas lūžinėjo ne juo
kais. Vilniaus krašte knibždėte 
knibždėjo raudonieji banditai.

Padėti gelbėti išėjo ats. gen. P. 
Plechavičius. Po užtrukusiu kietu 
derybų su vokiečiais buvo susitar
ta: 1) savanoriškais pagrindais or
ganizuojama Liet. Viet. Rinktine iš 
5.000 vyru (vėliau padidinta 10.000; 
Vokiečiai ja vadino Litauische Son- 
derverbaende), 2). apskričiu mies
tuose steigiamos liet, komendantū
ros, 3) ginklai vokiečiu, bet vado
vybe lietuviu, 4) lietuviai kovoja 
su raudonaisiais užpuolikais tik 
savo krašto viduje ir o) pradėjus 
Rinktine formuoti, sustabdomas 
priverstinas lietuviu vežimas i Vo
kietija darbams. Vietines Rinktines 
štabas buvo sudarytas 1944.2.8., o 
Vasario 16 d. gen. Plechavičius pas
kelbė atsišaukima, kviesdamas sa
vanorius- Reikiamas vyru skaičius 
susidarė labai greitai. Vokiečiai 
stebėjosi tokiu pasisekimu ir netru
kus pareikalavo, kad gen. Plecha
vičius suorganizuotu 10.000 —

TREMTIS PASAULYJE

OFICIALUS MINISTERIO B. K. 
BALUČIO VIZITAS.

Balandžio men. pabaigoje Britu 
zonos Vokietijoje lietuviu stovyklas 
per 10 dienu lanke Lietuvos Igal. 
Ministeris D.. Britanijai B. K. Ba
lutis. Kartu su juo taip pat lankėsi 
Pabaltijo tautu stovyklose ir Lat
vijos bei Estijos ministerial. Jie 
visi atvyko iš Londono ir buvo Bri
tu okupacines valdžios Vokietijoj 
oficialus svečiai, tad buvo lydimi ir 
globojami aukštu užsieniu reikalu 
ministerijos bei CCG Britu parei
gūnu. Padaro oficialius vizitus Bri
tu zonos okupacinei valdžiai, Pa
baltijo ministerial aplanke visa eile 
savo tautiečiu stovyklų.
“BRITANIJOS LIETUVIS” SPA
USDINAMAS JAU SPAUSTUVĖJE

Iki šiol spausdintas fotostatiniu 
budu, lietuviu tremtiniu Anglijoje 
laikraštis “Britanijos Lietuvis” nuo 
balandžio menesio vidurio pradėtas 
spausdinti spaustuvėje. Laikraščio 
formatas paliktas tas pats. Spaus
dinamas be kai kuriu lietuviško 
raidyno ženklu, panašiai kaip 
“Musu Pastoge.” Laikraštis daro 
labai malonu, skoninga ispudi. Ta 
proga laikraštis kviečia visus lietu
vius prisidėti prie jo tobulinimo.

“Musu Pastoges” Redakcija savo 
broli “Britanijos Lietuvi” šia pro
ga nuoširdžiai sveikina ir linki jam 
kuo gražiausios pažangos.
TREMTINIAI VYKSTA I NAU

JĄJA ZELANDIJA.
Kaip praneša IRO Biuletenis, 

Naujoji Zelandija jau pasirinko 316 
tremtiniu iš Britu zonos Vokieti
joje. Išvykstantieji taip paskirstomi 
pagal profesijas: 2 gail. seserys, 53 
tarnai, 46 vyresnio amžiaus šeimų 
nariai, 13 moterų su vienu vaiku ir 
189 asmenys hydroelektrines stoties 
statybos darbams. Naujoji Zelandija 
numato priimti ligi 1000 išvietintu 
asmenų-

VIETINES RINKTINES TRAGEDIJA
80.000 vyru pagalbinei vokiečiu 
kariuomenei. 1944.4.5. V.R. vado
vybe atsisakė tokia mobilizacija 
pradėt. Tuoj po to vokiečiai ši rei
kalavimu pateikė ultimatyvej for
moj ir pareikallavo dar 80.000 lie
tuviu darbams i Vokietija. Už įsa
kymo nevykdymą buvo pagrasinta 
atsiust reikiama skaičių SS, kurie 
Lietuvoj “padarysią tvarka.” Gen. 
Plechavičius buvo privertas mobi
lizacija paskelbti. Bet kaip ir buvo 
laukta visi lietuviai ja boikotavo.

Tuo metu V.R. savanoriai buvo 
sutelkti Suv. Kalvarijos, Marijam
polės, Raseinių, Seredžiaus ir Uk
mergės kareivinėse. Ginklu vokie
čiai davė nenoromis, labai mažus 
kiekius ir blogos rūšies. Rubu ir 
apavo taip pat nebuvo. Susiorgani
zavus Marijampolėje ir Seredžiuje 
pirmiems batalijonains, jie nea- 
prengti ir neapginkluoti gavo Įsa
kymą išvykti i Vilniaus sriti. Ka
dangi tai buvo padaryta be V.R. 
štabo žinios, batalijonai atsisakė 
klausyt. Vėliau V.R. batalijom! 
buvo pasiusta i Vilniaus, Ašmenos, 
Svyriu ir Eišiškių apskr. Vokie
čiai ju dislokacija keisdavo pasis
tengdami, kad batalijonai tarp 
saves neturėtu ryšio. Kareiviai dau
gumoj buvo ginkluoti prancūziškais 
ginklais ir gaudavo po 10 šoviniu. 
Dažnai tekdavo susidurt, gal, net su 
pačiu vokiečiu gerai apginkluotais 
užpuolikais ii- patirt ' žymiu nuos
toliu, o pasipildymas šaudmenimis 
buvo didžiausia problema. Be 7 
batalijom! Vilniaus krašte buvo 
leista dar laikyti apie 1.000 vyru 
prie apskr. komendantūrų ir apie 
1.200 vyru buvo Marijampolėj, taip 
vadinamoj, Karo 'Mokykloj. ,

Rinktines vyru priešvokiškas nu
sistatymas kartais prasiverždavo 
viešumon. Karta nemažam naujoku 
burini išplaukiant i Seredžių, at
sisveikinimui buvo sugiedotas Lie
tuvos Himnas. Kepurių nenusiėmė 
vokiečiai buvo “Sudrausminti” iki 
išmaudymo Nemune- Lietuviai nes
lėpė, kad jei reiks aukotis iki krau
jo aukos, tai tik už Lietuvos laisve 
ir kai tam bus atėjės laikas. Vokie
čiu abejojima V. Rinktine dar pa-1 

LIETUVIU RAŠYTOJU VEIKALAI 
VOKIEČIU KALBA.

“Vagos” leidykla neseniai Vo
kietijoj išleido vokiečiu kalboj lie
tuviu rašytoju novelių knyga “No- 
vellen vom Baltishen Meer,” redu
kuota D. Peniko, “Musu Kelio” 
vyr. redaktoriaus. Noveles i' vokie
čiu kalba išverstos J. Grigolaičio, 
“Naciu Pragare” autoriaus. Šioje 
knygoje ižangos žodyje prof. dr. 
Heinrich Snehanek vokieti ska
itytoja trumpai supažindina su no
velių pobodžiu ir lietuviu |Iitera- 
tnra.

Knygoje ideti šie rašytoju kuri
niai: J. Krūmine eiliuota “Balade 
apie varna,” Vyt. Tamulai- 
čio “Savoje žemeje,” J. Jankaus 
“Velnio bala,” J. Žukausko “Ven- 
galio klumpes,” G. Gražulio “Pa
vasaris pirtelėje,” P. Orintaites 
“Adata,” P. Jurkaus “Kregždes 
ant Nukryžiuotojo pečiu,” St. Ta- 
mulaieio “Elnias,” N. Mazalaites 
“Legenda apie Nežinoma Kareivi” 
ir V. Alanto “Mūza stovykloje.”

SUNKI LIETUVIU PADĖTIS 
BELGIJOJE.

Apie 200 DP, kurie anksčiau yra 
išvykę i Belgija darbainns, atsisakė 
prailginti darbo sutartis agliu kasy
klose ir reikalauja gražinimo i Va
karu Vokietijos išvietintu asmenų 
stovyklas. Gaunami nuolatiniai 
pranešimai konstatuoja labai blo
gas visu išvietintu asmenų Belgijoj 
nuotaikas.

Ir belgu' spauda jau pradeda 
suprasti sunkia išvietintu asmenų 
padėti. Štai, “LB LIBRE BEL
GIQUE” nesenai paskelbė tremti
nius užjaučianti straipsni, vaizd
žiai pavaizduojanti skurdu ju gy
venimą Belgijoje. Laikraštis ragina 
Belgijos vyriausybe sudaryti trem
tiniams tokias gyvenimo sąlygas, 
kad jie galėtu Belgijoje pasilikti 
visam laikui.

KOL KIEKVIENAS AUSTRALAS 
NETURĖS VIETOS VALDŽIOJE.

Tautinis Australijos laikraštis 
“THE BULLETIN,” leidžiamas 
Sydnejuje, savo gegužes 4 d. nu
meryje įžanginiame srtraipsnyje 
Naujieji Australai išsamiais argu
mentais ir rimtu pasipiktinimu at
sako i piktus parlamentaro J. T. 
Lang’o ir Ward’o pareiškimus iš
vietintu asmenų atžvilgiu.

Straipsnio pradžioje laikraštis 
konstatuoja, kad visos Australijos 
partijos turėtu būti vienos nuomones 
emigracijos klausimu, nes netoli
mos praeities invazijos pavojus vi
sus aiškiai įtikino, kad septynių ar 
aštuoniu milijonu tauta negali vi
sam laikui išlaikyti Europos dyd
žio krašto. Girdi, gyventoju padidi
nimo reikalas šiuo metu Australijoj 
yra pats svarbiausias klausimas, 
nustumtas visus kitus klaisimus an
traeilei! vieton. O tasai klausimas 
tegali būti išsprendžiamas tik emi
gracijos keliu. Laikraštis teigia, 
kad Darbo Partija visumet buvusi 
priešinga emigracijai, argumen
tuodama, kad naujieji ateiviai nu
žemins Australijos pragyvenimo 
lygi. Tokia tradicine laikysena pa
rodęs ir parlamentaras J. T. Lang, 
o taip pat ir Ward, kuris dar prieš 
kelis menesius pareiškęs, kad emi
grantai negali būti įsileidžiami ligi 
tol, kol kiekvienas australas nebus 
patogiai aprūpintas butu.

Tokias nuomones laikraštis vadina 
menkomis ir trumparegėmis. Teigi
mas, kad Australija šiuo metu ne: 
gali priimti didesnio skaičiaus emi
grantu esąs istorijos paneigimas. 
Čia laikraštis primena, kad aukso 
karštliges metu Viktorijos gyven
toju skaičius 1850 m. siekęs 76000 
padidėjo 1855 m. ligi 364000’ Vadi
nasi, penkeriopai vien per penkis 
metus. Primine ir Amerikos pavyz
di, kur vien 1907 m. buvo įsileista 
1285000 emigrantu.

Laikraštis dar pabrėžia, kad b<* 
gyvybinio Australijai intereso yra

didino balandžio men. išaiškinta 
Lietuvos pogrindžio organizacijos 
dalis.

1944.5.10. gen Plechavičiui. buvo 
pranešta, kad V.R. pareina tiesio
ginei! vokiečiu žinion, jos kariai 
gaus SS uniformas ir jiems bus su
teikta “ garbe”. sveikintis vokiškai. 
Apskr. komendantūras perims apy
gardų komisarai. Kadangi tai buvo 
laužymas visu susitarimu, V.R. šta
bas atsisakė vykdyti pakeitimus ir 
perspėjo batalijonus, kad jie klau
sytu tik V.R. štabo įsakymu. Mari
jampolės Karo Mokykla buvo pa
leista namo. Vokiečiai suprato, kad 
batalijonai gali išsiskirstyti ir pas
kelbė, kid minėtas pranešimas yra 
vien tik nesusipratimas. Kilus abe
jojimams, įvykiai batalijonus užk
lupo netikėtai- Gegužes 15 d., 15 
vai., gen. Plechavičius ir štabo v-kas 
pulk. Urbonas buvo vokiečiu pak
viesti i pasitarima. Jiems nuvykus, 
jie buvo iškrėsti, iškolioti, apkaltin
ti ir pasodinti sėdėt ramiai, nu
siskins veidu i siena. Ta pat diena 
buvo suimtas visas V.R. Štabas, o 
gegužes 16 d. autobusu išvežtas i 
Ryga. Iš ten i Kirchholma, Suim
tieji karininkai buvo ' laikomi ne
pakenčiamose sąlygose, griežtoj izo
liacijoj. Gen. Plechavičius Kireh- 
holme, kur buvo laikomi 52 V.R. 
karininkai, del nepakenčiamu sąly
gų paskelbė bado streiką, trukusi 
kelias dienas. Liepos 30 d. jis buvo 
paleistas. Kiti karininkai spaliu 18 
d. iš Latvijos perkelti i Dancigą. 
Iš buvusiu 10.000 Rinktines kariu 
vokiečiai sučiupo įtik apie 3500. 
Batalijomis nuginkluojant ir prie
varta vežant i Vokietija, buvo su
šaudyta apie 200 V.R. kariu. Pav., 
už kiekviena pabėgusi būdavo su
šaudomas kas dešimtas vyras arba 
puskarininkis. Kartais grupe Rink
tines vyru turėdavo dalyvauti ek- 
zckueijos vietoj ir apie sušaudy
mus pasakot likusiems. Vokietijoj 
V.R. kariai buvo aprengti “Luft- 
wafes” uniformomis ir naudojami 
pavojingiausioms / darbams aero
dromuose ir užfrontėje.

A. Kr.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

MIN. PIRMININKAS CHIEFLEY 
APIE SAVO KELIONES REZUL

TATUS.
Grižes iš ministeriu pirmininku 

konferencijos Londone, Mr. Chiefley 
buvo sutiktas kabineto ir partijos 
nariu Mascot aerodrome. Jis tuoj 
išskrido i Canberra.

Savo pranešime apie Indija min. 
pirmininkas apgailestauja jos pasi
ryžimą tapti respublika tuo metu, 
kada visos dominijos ir Australija 
lieka ištikimos, ir konstatuoja, kad 
pasiektas susitarimas atitinka Bri
tu Imperijos interesus.

Manoma, kad ryšium su įvykiais 
Kinijoje jis tarėsi su min. pirm. 
Attle del Pacifiko gynybos plano. 
Nors Mr. Chiefley nieko nepasake, 
bet suprantama, kad kalbos liete 
Australijos sutikima priimti didesne 
atsakomybe šiuo klausimu.

Iš kitu svarstytu problemų pa
minėjo, kad Anglija garantavo 15 
metu mėsos rinka. Australijai. Min. 
pirm. Chiefley lydėjusiam sekreto
riui Mr. Wheeler išakyta nedelsiant 
pradėti planuoti N.T. pramones iš
plėtimą- Susitarta del tolimesnio 
prekybinio vystimosi tarp Didž. Bri
tanijos ir Australijos, tačiau Chief
ley perspėjo, kad daug naminio nau
dojimo prekių, iškaitant anglu auto
mobilius, yra netoli pertekliaus.

MR. HEYES PAREIŠKIMAS
CANBERRA. — Emigracijos De

partamento sekretorius Mr. T. H. 
Heyes paneigė gandus, kad aus
tralai užplūdo jo ištaiga, su skun
dais, kad emigrantai paveržia jiems 
butus- Del parlamento nario E. J. 
Ward priekaištu Mr. Heyes pareiškė, 
kad Britu • emigrantai turi turėti 
garantuotas apsigyvenimo sąlygas 
pirmiau, negu jie atvyksta Austra
lijon. DP apgyvendinimo centrai 
yra buv. kariuomenes ir lakunu 
stovyklos. “Jus turite atminti, kad 
emigrantai gyvendami laikinose sąly
gose atlieka labiausiai reikalinga 
darba, kuris pagreitins pastoviu na
mu statyba Australijoje.”

SUNKU PASIDARYTI 
AUSTRALU. • . .

“THE SUN” dienraščio redak
torius pateikia vienos Australijos 
seserų mokyklos mokines iaiška, 
kuriame skaitome: “Įdomu ar Mr. 
Calwcll pasako europiečiams emi
grantams, kaip sunku čia pasidaryti « 
australu? Ligoninėje su manim dir
ba kelios DP, kaip mokines ar kaip 
tarnaites. Aš pastebiu, kaip jos yra 
pasmerkiamos ir su panieka trak
tuojamos kai kuriu' seserų, turėjusiu 
pirmenybe gimti Australijoje. Aš 
nesistebiu, kad jos planuoja grižti 
Europon ar važiuoti Amerikon, 
kaip tik pasibaigs ju kontraktas.

Mes, tureje toki lengva gyvenimą, 
turėtume būti nuolaidesni tiems, 
kurie 10 metu kentė vargus ir tru
kumus. Jie taip džiaugiasi pasi
traukė nuo komunizmo šešėlio ir yra 
tokie geri darbininkai, kad mes 
skriaudžiame patys save, nenuošir
džiai priimdami naujus piliečius.” 
PAGALBA BEPROČIU LIGONI

NĖMS.
N.S.W. bepročiu ligoninėse bus 

sustiprinta medicinos priežiūra — 
pranešė Sveikatos ministeris Kelly. 
Vyriausybe siūlo 2000 svaru metine 
alga psichiatriniu ligoniniu direk
toriaus vietai su profesūra Sydne- 
jaus universitete. Paiulymas liečia 
Australija ir užsieni. Kartu sam
domi vidaus ir spec, ligų specialis
tai. Po siu žygiu bepročiu gydymo 
lygis N.S.W. gales lygintis su už
sienio institutais.

dar ir moraline pareiga priimti iš- 
vietintus Europos asmenis.

Tame pačiame numeryje vidaus 
politikos apžvalgoje “The Bulle
tin” taip dar pašiepia išvietintiems 
asmenims nedrauginga E. J. 
Ward’a: “Prieš kelis metus E. J. 
Ward priešinosi emigracijai, kol 
kiekvienas australas neturės darbo; 
dabar- jis vėl priešinasi, kol 
kiekvienas australas neturės namo. 
O jei taip ir toliau truks, tai jis 
priešinsis emigracijai ligi tol,' kol 
kiekvienas australas neturės vietos 
valdžioje.”
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FILM-MAKING SHOULD FLOURISH
Statistically, commercial film

making in Australia is at its low
est ebb since 1910. In the last three 
years, 1945 to 1947, only five fea
ture-length films have been produc
ed. But statistics, as usual, are mis
leading and the paradoxical fact is 
that the industry to-day faces a fu
ture more promising than at any 
time in its history.

Quality, not quantity, is the mea
sure of achievement in film produc
tion and from this viewpoint there 
is every reason for optimism, for 
two of the five films, “Bush Christ
mas” and 11 Smithy,” are at least as 
good as any previously produced* 
here, and a third, “The Overland
ers,’’ has been hailed by the world’s 
critics as one of the outtsanding 
films of the year.

One cannot be too grateful for 
“The Overlanders”; nor can one 
over-estimate its importance. Not 
only has it drawn the attention of 
the whole world—and of overseas 
film-producing companies particu
larly—to Australia’s cinematic po
tentialities; but within the country 
it has established a boldly imagina
tive. standard towards which force 
of public opinion, if not their own 

. artistic consciences, will in future 
oblige all film-makers to strive. 
From now on it will not. be pos
sible to excuse a film’s weaknesses 
on the mere ground that it was 
made in Australia. That is the be
ginning of real progress.

It is interesting and significant 
to observe the direction Australian 
film-making is taking at this im
portant moment. “The 0verland
ers” has, of course, placed the em
phasis on outdoor subjects, and this 
lead is being followed with other 
films in production or projected 

S Charles Chauvel, for instance, is 
just finishing “Sons of Matthew,” 
Harry Watt (who made “The 
Overlanders”) was finished “Eure
ka Stockade,” and his com
pany plans to follow it with ‘^Rob
bery Under Arms,”

This return to the outdoors, 
however, is a return and not a new 
trend. Actually one may describe it 
as the completion of a cycle, for 
it was through outdoor films that

Sydney on a Sunday afternoon 
may appear to some people very- 
dead and oh, so sleepy. “The pic
tures are closed; there are no large 
dances, in fact, everything is closed. 

- What kind of a place iš this Syd
ney?” This is what you may have 
heard some people say. In one re
spect this is right, everything is 
closed, but if a person looks 
around him he will find many
spots that are of great interest. 
He will find places to go to where 
he does not have to pay money, 
yet he will have a great deal of 
pleasure.

One . of these many spots is the 
Sydney Botanical Gardens. As the 
years go by thousands and yet 
thousands of people visit the gar
dens for the sake of spending a 
pleasant afternoon out-of-doors.

Before entering into the actual 
Botanical Gardens, you must walk 
through the Domain, the park that 
is so well known to Australians. On 
entering this park you will pro
bably be astonished at the crowds 
and crowds of people who are stand
ing around in groups apparently lis
tening to speeches. If you stop and 
listen for a while you will overhear 
what is going on. It is in this part 
that some of the biggest meetings of 
the different parliamentary bodies 
and religious sects take place. Here 
many workers’ unions have held 
their protest meetings; here any
body can stand on a box and talk 
and preach until he is tired and 
no one will interfere with him. As 
you have been walking you probab
ly noticed a very large and impos
ing building on your right. This 
large building standing in all its 
grandness is the National Art Gal- 

Australia won international repute 
in the very early days, between 
1910 and 1914, before the first 
World War transferred the infant 
industry’s centre of gravity to Cali
fornia, U.S.A.; just aš it seems now 
that outdodor films will re-establish 
the prestige she has lost in the 
years between.

It is generally forgotten that 
for a brief period Australian films 
actually led/the world; and that, 
in fact, the first feature-length film 
ever made anywhere was “The 
Kelly Gang,” produced in Mel
bourne in 1905. This was such a 
success that the same producers fol
lowed it the next year with “Rob
bery Under Arms,” and about the 
same time another band of pio
neers made “Eureka Stockade” at 
Ballarat. (You see what 1 mean by 
completion of the cycle?) After 
that came a remake of “Robbery 
Under Arms”; then “Dan Mor
gan,” “Thunderbolt,” and a host 
of others.

Of course, by 1947 standards 
these early films must have been 
unbelievably naive and crude, but 
by the standards of their own day 
they were good enough to find a 
ready and highly-profitable market 
overseas, which is more than can 
be said for most of their success
ors- Of course, too, it may be ar
gued that they were outdoor films 
not from choice but from ences- 
sity, because in those days the sun 
was the cameraman’s only source 
of light and interior photography 
was still a dream of the future.

But this is a poor argument, and 
in any case, its presumption is 
wrong. A film using interior scenes 
—“The Fatal Wedding”—was ac
tually made in Sydney as early as 
1910, the lighting problem, being 
overcome by removing the roof of 
an artist’s studio and letting the 
sun (and presumably the rain) pour 
in. It cost £350 and it earned 
£18,000, and its success prompted 
others to turn from outback epics 
to domestic dramas. By and large, 
film-makers were acute enough to 
realise that the romantic, if rather 
grim, Australian bush could not be 
duplicated elsewhere, and that their 
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lery, which was established in 1876. 
For those who are interested in art 
many pleasant hours or even a 
Sunday afternoon may be spent in
specting some of the famous paint
ings by famous people that are 
on view.

As you come to the end of the 
Domain park, you enter through 
the gates of the Botanical Gardens- 
The Gardens are very well laid out 
and cared for by experts, and con
tain flowers, trees, plants and 
scrubs from every part of the 
world. Nearly every conceivable 
plant can be found in these gar
dens. The gardens are very large 
and occupy a great amount of land. 
The beautiful show of flowers most 
particularly in spring is a glorious 
sight to behold. Tn the gardens 
there is a small band stand where 
during the afternoon the visitors 
are entertained. As you follow one 
of the many paths you will arrive 
at the duck pond. It has been 
known for many children and even 
adults to stand and watch for 
hours the antics of the ducks, duck
lings and swans. This pond is shad
ed by low overhanging treSs and 
is one of the main attractions, for 
some, at the gardens.

Continuing down' the path the 
water edge is at last reached. Here 
a grand view can be had of the pic
turesque Sydney harbour with 
many ships lying at anchor and the' 
great Sydney Bridge of which all 
Australians are proud. You can 
also see the ferries moving to their

DPs Have To Pass Many Tests Before
Acceptance As Migrants

Careful screening of all displaced per
sons before they leave for Australia is 
conducted to ensure that only the most 
desirable types arc admitted for settle
ment in the Commonwealth.
A recent bulletin issued by the 

World Council of Churches Refugee 
Commission reveals that although the 
International Refugee Organisation 
bends all its efforts to the transport
ing of all displaced persons to a new 
country where they can begin life 
afresh, very careful selection is made 
to prevent their beneficence being ex
tended to persons not deserving of it.

The Constitution of the IRO clearly 
states that only refugees and dis
placed persons may benefit from its 
migration schemes.

Refugees are defined as people who 
have left or who arc outside their 
former habitual residence and arc 
victims of Nazi, Fascist or associated 
regimes or those who had refugee 
status before World War II.

Displaced persons arc those who 
were deported from or obliged to 
leave their country to do forced lab
our for racial, religious or political 
reasons.

Certain classes arc defined as “not 
the concern of the IRO” and are thus

the position by apeing Hollywood, 
without possessing a fraction of its 
future lay in continuing to make 
full use. of this unique advantage. 
So, despite “The Fatal Wedding,” 
and such, anachronisms as “Sweet 
Nell of Old Drury,” the accent re
mained on the outdoors right up to 
the parly 1920’s, when Reginald L. 
(“Snowy”) Baker became the po
pular idol with such films as “The 
Man From Kangaroo,” “The Sha
dow of Lightning Ridge,” and “The 
Jackeroo of Coolabong.”

By 1920, however, the Ameri
can industry was firmly entrenched, 
with fabulous financial backing 
and the most costly and up-to- 
date equipment. Producing and act
ing techniques had gone ahead 
fast, and when Australian produc
ers tried to pick up where they 
had left off in 1914, they found 
themselves straggling a long way 
in the rear. They tried to restore 
resources. The result was a long 
series of shoddy imitations, stretch

various destinations and in the far 
distance the Sydney Zoo—Taronga 
Park, and near the bridge can be 
seen a large figured face. This you 
will later discover no doubt is Luna 
Park the largest amusement park in 
Sydney.

On your way out you see on the 
hill of the gardens a building that 
looks very much like a large castle 
or fortress. This is, in fact, nearly 
right, for in the early days of the 
colony this building was a section 
of the Governor’s house. Nowadays 
this historical building has been 
converted into the well-kno.wn 
Sydney Conservatorium of Music. 
It is also another of Sydney’s beau
tiful historical buildings. As you 
pass through the gates near the 
“Conservatorium” you see another 
very fine architectural structure. 
This distinguishing building with 
its mounting steps and columns is 
none other than the Mitchell Pub
lic Library. It is one of the largest 
of its kind in Australia and con
tains thousands and thousands of 
books suitable for everybody and 
to satisfy all interests. If you have 
time to go in you will see many 
students studying books and men 
and women and even children from 
all walks of life, reading and 
spending a pleasant afternoon-

After your trip through the 
Gardens I am sure that won will 
agree that you have spent a very 
pleasant Sunday afternoon now, 
haven’t you? 

ineligible for assistance. These in
clude war criminals, quislings, 
traitors, ordinary criminals, persons 
who since the war have joined or
ganisations designed to overthrow the 
government of any member of the 
United Nations and persons of Ger
man ethnic origin.

Even before the name of a dis
placed person or refugee is given to 
the Australian immigration authori
ties in Germany, his credentials are 
very closely inspected by the IRO.

If an applicant for recognition as 
a displaced person is rejected by the 
IRO he may appeal to the Eligibility 
Appeals Board at Geneva. These 
hearings are thorough and impartial, 
and the applicant has every assist
ance and opportunity of re-stating his 
case.

This test of eligibility is, however, 
only the first that the prospective 
migrant to Australia is obliged to 
pass. Special Commonwealth immi
gration teams in Germany, comprised 
entirely of Australians, go deeply 
into the applicant’s history and he 
has to pass rigorous security and 
medical tests before finally he is ac
cepted. To. Au.

ing almost from one war to the 
next.

The impossibility of competing op 
such terms soon became apparent, 
and in 1926 Stuart Doyle tried to 
rectify the position by bringing to 
Australia an American star (Eva 
Novak) and director (Norman 
Dawn) and allocating £100,000 for 
the making of two films, “For The 
Term of His Natural Life” and 
“The Adorable Outcast.” The films 
which emerged were technically 
better than most, but they were 
still only pallid copies of the Hol
lywood product, and producers hur
riedly returned to the safety and 
mediocrity of £10,000 budegts.

The advent of talkies did not al
ter the situation appreciably. Minor 
stars such as Helen Twelvetrees, 
Charles Farrell and Victor dory 
were brought from America on the 
assumption that “names” would 
woo a reluctant public and, in 
some mysterious fashion, raise pro
duction standards. They did nei
ther. There was, certaianly, a gra-
dual improvememnt in camera tech
nique, but the films remained essen
tially 'derivative—a rather sorry 
mixture, for the most part, of sec
ond-rate scripts, inadequate direct
ing and acting, and shoddy inte
riors. “The Squatter’s Daughter,” 
“The Flying Doctor,” “Ranglie 
River,” “Tall Timbers,” “Luggers 
and Lovers” and others made some 
attempt to capitalise the Austra
lian outback scene, but there was 
little freshness in approach. They 
remained “Hollywood on the 
cheap,” making the absurd mistake 
of seeking to express Australia in 
American terms.

When Charles Chauvel, who had 
worked in America with “Snowy” 
Baker, returned to Australia, he 
saw the problem rather more clear
ly and made a conscientious ef
fort to break the shackles and cre
ate an individual tradition with “In 
The Wake of The Bounty,” 
“Heritage,” “Uncivilised,” and 
“Forty Thousand Horsemen-” But 
good intentions were not enough 
without the necessary resources, 
and the only time he got really 
near the mark was with “Forty 
Thousand Horsemen?’

With the coming of war again, 
Cinesound (the most active of the 
Australian producing companies) 
went into recess as far as feature 
films were concerned, Chauvel re
stricted himself to one undistin
guished production, “Rats of To
bruk,” a few mushroom companies 
came and went—and that was 
that. And so it may well have re
mained until now had it not been 
for the happy impulse which, in 
1945, prompted the English firm of 
Ealing Studios to send Harry 
Watt to Australia.

(To be continued.)
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PAST
VEIKLUS MELBOURNO 

LIETUVIAI.
Antras po Sydnejaus didžiausias 

lietuviu susibūrimo centras yra 
Melbournas, kur lietuviu organiza
cinis ir kultūrinis veikimas jungia 
ne tik Melbourne, bet ir visoje Vik
torijos valstijoje gyvenančius tau
tiečius-

Melbourno lietuviai taip pat 
pelnytai gali pasigirti, kati pirma
sis Austr. Let. D-jos Skyrius buvo 
įkurtas ne kur kitur, bet Melbourne 
1948 m. rugsėjo 11 d. minint Tautos 
Švente—Rugsėjo 8-ja.

yNuo pat pirmųjų Skyriaus isi- 
kurimo dienu jam pirmininkauja 
inž. Kazys Mieklažys, kuris nesigai
lėdamas triūso ir išlaidu, neša did
žiausia viso darbo naštos dali, o 
jam padeda energinga valdyba, i 
kuria įeina vicepirm. Paulius Baltu
tis, sekr. Danguole Račkute ir ižd. 
Vida Normantaite.

Skyriaus iniciatyva kiekviena 
įidesne musu tautos tautine ar reli
ginė švente buvo tinkamai pami
nėta, dalyvaujant Melbourno ir jo 
plačiu apylinkių lietuviams; ypatin
gai gražiai buvo paminėtos Vėlinės, 
Kūčios ir Vasario 16-to j i.

Prie Kučiu bendro stalo, kartu 
su i Pacifico Jambore vykstančiais 
skautais, buvo susirinkę per. 114 
lietuviu, kad pagal lietuviškas tra
dicijas jaukiai galėtu praleisti 
šventaji vakara ir prisiminti tėvy
nėje likusius savo artimuosius. 
Dabartiniu metu Skyriaus valdyba 
siekia suburti i Skyriaus eiles Mel
bourno apylinkėse gyvenančius tau
tiečius, nes tikima, kad tik susibūrė 
i Austr. Liet. D-jos eiles galėsime 
išlikti tvirti savo įsipareigojimams 
kovojančiai Tėvynei. Taip pat ne
mažai dėmesio kreipiama ir i tai, 
kad visi lietuviai prenumeruotu 
Australijos lietuviu spauda.

Kitas svarbus uždavinys, tai lie
tuviškos seklyčios arba klubo įsigi
jimas. Dabartiniu metu deramasi su 
“Jaunu Krikšč. Moterų S-ga,” kuri 
svarsto galimybe suteikti lietuviu 
klubui patalpas. Šis klausimas daro
si kasdien vis aktualesnis, kadangi 
didėjant lietuviu skaičiui reikia bū
tinai turėti vieta, kur po savaites 
darbo susirinkę lietuviai galėtu su
sitikti savo artimuosius ir pasis
kaityti lietuviškos spaudos*

Didžiausias trukumas Melbourno 
lietuviu kultūriniam veikimui iki 
šiol buvo per mažas meniniu pajėgu 
skaičius, tačiau tikimasi, kad, i Aus
tralija atvykstant vis naujiems emi
grantu transportams, nemažai lie
tuviu apsigyvens ir Melbourno apy
linkėse, o tada bus galima suorga
nizuoti įvairius meninius vienetus, 
k.a., chorą, taut, šokiu grupe ir p.

Linkėtina, kad šie gražus Mel
bourno lietuviu užsimojimai butu 
pilnai įgyvendinti ir rastu visu 
geros valios lietuviu pilna pritarimą 
ir parama.

Alb. Pooius.

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

Atvykdami i Australija, šio kraš
to atžvilgiu mes prisiėmėm ir tam 
tikru pareigu: dirbti du metus bet 
koki mums pasiūlyta darba ir būti 
lojaliais šio krašto gyventojais. Kai 
kas jau antri metai šiuos pasiža
dėjimus sąžiningai pildo.

Bet esame ir dar didesniu pasi
žadėjimu kai kam išdavė. Bėgdami 
iš savo senosios Tėvynės ir žiūrė
dami i deganti Vilnių, Kauna, Šiau
lius, Klaipeda, arba jau stovėdami 
kitoje Nemuno pusėje ir žiūrėdami 
i degančia visa Lietuva, iki kraujo 
spaudėme savo kumštis, prisiekdami 
niekumet nepamiršti Lietuvos ir 
visomis išgalėmis Ja gelbėti.

Apleisdami tremtiniu stovyklas 
ir atsisveikindami su savo keturiu 
metu bendra vargo broliais, ašaro
tomis akimis guodeme juos, kad ne
pamiršime ju, lengvinsime ju kieta 
varga ir, stovėdami jau ant tvir
tesnio ekonominio pagrindo, dau
giau galėsime padėti savo kenčian
čiai Tėvynei Lietuvai.

Tiesa, atvažiavę čia nesėdėjome 
ranku sudeje. Daugelis jau pirma 
menesi, net pasiskolinę iš draugu, 
siuntė savo atrtimiesiems maisto 
siuntinius. Jau turime tris organi
zacijas: Australijos Lietuviu Drau
gija, Šv. Kazimiero Draugija ir 
Skautu Sąjungą. Turime ir tris 
laikraščius- Visa tai gražu ir tebū
nie tai Brangios Tėvynės labui. Bet 
ar tai jau ir viskas padaryta?

Atsidūrėme čia, kur nauja aplin
ka, nauji žmones, naujos ir musu 
Tėvynės vadavimo sąlygos. Būdami 
Vokietijoje, savo pavyzdingu orga- 
nizotumu, drausme ir kultūrinėmis 
priemonėmis, daug Lietuvos byloje 
padarėme. Nors įvairiai kankinami 
ir gąsdinami, demonstratyviai atsi
sakėme nusilenkti savo krašto oku
pantui ir grižti pas ji. Po keturiu 
motu spaudimo ir stebejimo, paga
liau, pasaulis suprato mus, kad, ne- 
griždami i savo gimtąsias pas
toges, žinome, ka darome ir esame 
teisus. Atsirado, pagaliau, ir pi
nigu, ir laivu pergabenti mus i sau
gesnes vietas.

Čia mes persikeleme lyg i nau
jas patogesnes pozicijas, kovai už 
savo krašto laisve. Apart jau turėtu 
kultūrinių ginklu, įsigijome dar 
nauja ginklą—pinigą. Šis ginklas 
yra stiprus. Iš pavyzdžiu matome, 
kad Izraelio tauta, beveik po dvie
jų tūkstančiu metu, panaudojusi 
milijonus doleriu, pagaliau savo 
senąją tėvynė—Palestirfa atgavo.

Mes, Australijos lietuviai, jau pu
sėtinai esame susiorganizavę ir sus
tiprinę savo lietuviška spauda. Or
ganizacine musu veikla plečiama, 
pamažu tobulinama. Tačiau cemen
tuojamas lietuviškas darbas turėtu 
labiau remtis platesnio masto daly
kais. kurie labiau atitiktu aktua- 

’ liausius musu tautos ir tremties 
paskirties tikslus. Tačiau musu 
organizacinėje veikloje ligi šiol 
niekur nesigirdėjo nei kalbant, nei

IŠ CANBERROS LIETUVIU 
GYVENIMO.

Šių metu balandžio 24 d. Can- 
berros Lietuviu Komitetas sušaukė 
Canberroj gyvenančiu lietuviu su
sirinkimą, kuriame be kita ko buvo 
svarstytas A.L.D. Canberi'os Sky
riaus steigimo klausimas. Susirin
kime dalyvavo pakankamas Draugi
jos įstatuose skyriui steigti nustaty
tas skaičius žmonių. Susirinkusiems 
vienbalsiai pasisakius už Skyriaus 
steigimą. Skyrius buvo įsteigtas ir 
buvo išrinkta skyriaus valdyba bei 
revizijos komisija.

Sporto ir kultūrines veiklos gy
venimas vyksta gyvai. Dvi liet, 
krepšinio komandos dalyvauja 
vietos pirmenybėse; be to, ruošia
masi gegužes 28 d- YMCA organi
zuojamam visu tautybių koncertui 
ir parodai, kurioje numatytas ir 
lietuviu skyrius.

Gaila. kad ne visas jaunimas ly
giai aktingas ir, kad atsiranda to
kiu kurie, paprašius ka padėti, at
sako: “Galėčiau, bet nenoriu saves 
apsunkinti. ...” Anga.
SKAUTU-ČIU VADOVU SUVA

ŽIAVIMAS
Š.m. birželio men. 4-5 d.d. Mel

bourne, Vic., šaukiamas visu šiuo 
metu Australijoje esančiu skauti- 
ninku-iu suvažiavimas Pasaulio 
Lietuviu Skautu S-gos Australijos 
Rajono veiklai aptarti, todėl visu 
skautininku-iu dalyvavimas yra la
bai svarbus.

Svečiais i ši suvažiavima kvieči
ami ir visi-os K! bei SI Vyties ir 
Stud. Skaučių Dr-ves senjorai bei 
fiilisteriai.

Suvažiavimo reikalu visi skauti- 
ninkai-es bei minėti senjorai ir 
filisteriai prašomi galimai greičiau 
susisiekti su manim, kad laiku galė
čiau pasiusti visas informacijas ir 
parūpinti nakvynes. Prašoma rašy
ti mano naujuoju adresu: 10 Dur
kin Str., Newport, W 15, Vic.

Sktn. B. Dainutis,
P.L.S.S.-gos Australijos Rajono 

Vadas ir K! Vyties įgaliotinis. 
EMIGRACIJOS ‘ DEPARTAMEN

TAS PADEDA LIETUVIAMS 
SKAUTAMS

P.L.S.S-gos Australijos Rajono 
vadui sktn. B. Dainučiui Emigraci
jos Departamento leista lankyti vi
sus i Melbourna atplaukiančius ex 
DP laivus ir supažindinti atvyku
sius skautus-es su skautavimo 
sąlygomis Australijoje.

Sktn. Lapinas. 
NAUJA PRIĖMIMO STOVYKLA.

ADELAIDE.—Per. savaite at
plaukė buv. vokiečiu laivas Goya 
su 907 DP. Juos priėmė emigracijos 
ir darbo ištaigos atstovai. Emigran
tai buvo nuvežti i Woodside perei
namąja stovykla.

? NAUJAI ATVYKUSIEJI TAU- į
• TIECIAI JAU PIRMOJO 
j ATLYGINIMO PROGA PRE- 
j NUMERUOJA “MUSU PAS- į 
j TOGE”
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UOTĄ ŽODI ISTESEK1M
rašant apie ši svarbiausia klausima 
—kuo padėti žudomai Lietuvai, kas 
daryti jos gelbejimo reikalams.

1918-19 m. turėjome Lietuvos 
Gelbejimo Fonda, i kuri tu laiku 
musu milicija net išieškotas baudas j 
įnešdavo. Turėjome Vilniaus Gele
žini Fondą. Vilniaus Pasus, i kuriu
os kas menesi ženkliukus klijavome. 
Tarnautojams net iš algų šiam fon
dui atskaitymus darydavo. Sodi
nome* Vilniaus medelius. Viso to 
dėka ant demarkacijos linijos musu 
karius, žygiojančius i Vilnių, su 
gėlėmis sutiko Vilniaus krašto jau
nimas, išmokslintas jau Vytauto 1 
Didžiojo Gimnazijoje arba Šv g 
Kazimiero D-jos pradžios ar amatu 
mokyklose. Ne vienas musu karys 
jiems parode savo Vilniaus Paša.

Amerikos lietuviai už tūkstan
čius doleriu pirko Lietuvos laisves 
bonus. Jie ir šiandiena tebelaiko 1 
juos, kaip pasididžiavimą, pakabin
tus po stiklu. Dėka ju musu savano
riai valgė amerikoniškus lašinius 
ir vilkėjo Amerikos kariu unifor
momis. Ir šiandiena Amerikos bro
liai mums gėdos nedaro. Be iki 
šiol sudėtu milžinišku aukų per 
BALFa tremtiniams šelpti, be dau
gelio asmenišku siuntiniu, be 
padidėjusiu ju rūpesčiu kuo dau
giau lietuviu tremtiniu parsigabenti 
i Amerika, parūpinant įvairias ga
rantijas. šiomis dienomis girdime 
vėl ju paskelbta atiku rinkimo 
vaju. 100.000 doleriu Lietuvai va
duoti.

Turėjome Nepriklausomoj? Lie
tuvoje Vilniui Vaduoti Sąjungą^ * 
Beveik kas vakaras Vincas Užda
vinys, Petras Babickas ir kt. per 
Kauno radija dvidešimt metu mums 
kale i galvas. “Mes be Vilniaus ne
nurimsim.’’ O kada netekome visos 
Lietuvos, tik per aštuonis metus, 
jau lyg. pradedame nurimti. Pas
kaitome spaudoje rėkiančiomis an- 
t rastomis straipsnius, kad “Lie
tuva Mirtiname Pavojuje,’’ grį
žusiu vokiečiu belaisviu pasako
jimus. lietuviu partizanu laiškus, 
atsidustame ir . . . nieko.

Girdėti, po metu atvykimo, lie
tuviai jau perkasi namukus, va
žinėja naujais motociklais, perkasi 
radijo aparartus po £50. Visa tai 
džiugu, nes per penkerius trem
ties metus nusibodo trankytis vien 
tik su lagaminais po svetimus 
pakampius. Skubame ir už sugaišta 
laika atsiimti, bet svarbiausio— 
Lietuvos vadavimo šalpos—negir- »
dėti-

Žinant musu broliu pavergtoje 
Lietuvoje sudedamas kraujo aukas, 
reiketu susimastyti: ar nėra atėjės 
aukščiausias laikas ir mums, Austra
lijos lietuviams, aukoti bent vienos 
dienos uždarbi ir bent pora tūk
stančiu svaru Lietuvos vadavimo 
reikalui sudėti. Kad ir mes, griže, 
prie savo Tėvynės vargo vartų, galė
tume parodyti Lietuvos vadavimo 
paša.

V. C—kas.

TURĖJOME GRAŽIA KELIONE.
Balandžio 27 d. nakti General CC 

Ballou su 878 emigrantais iš DP sto
vyklų Vokietijoje įplaukė i Sydne- 
jaus uosta. Lietuviu šiuo laivu at
plaukė 93 asmenys. Daugiausiai 
viengungiai ir tik kelios šeimos su 
vaikais. Lietuviai beveik visi iš 
amerikiečiu zonos.

Kelione buvo puiki. Iki Colombo 
vandenys buvo rainus ir karščiai 
lengvai pakeliami. Indijos vande
nyne (i balu bangos laiva truputi 
pasupo, gi Velykos, švenčiamos ek 
vatoriuje, buvo karštokos ir ban
guotos. Ekvatoriaus krikšto apeigos 
buvo įspūdingos. Krikštijo jūreivius 
ir keleivius. Visi keleiviai gavo 
ekvatoriaus krikšto diplomus su ju
ru dievo Neptūno parašu ir ant
spaudu.

Balandžio 29 d-, dar tebesant 
laiye, sulaukėme svečiu-lietuviu iš 
Sydnejaus. ALD-jos pirm. Bauze 
visus apdalino “Musu Pastoge” 
ir pasveikino laimingai atvykusius 
i Australija.

Balandžio 30 d. ryta pasiekėme 
pereinamąja Batliursto stovykla, 
kur radome apie 150 čia gyvenančiu 
ir dirbančiu ar i darbus paskyrimo 
laukiančiu tautiečiu.

Gegužes 9-10 d.d. naujojo trans
porto šeimos su vaikais perkeltos i 
spec, šeimoms įsteigta, apie 80 km. 
nuo Bathurst, stovykla.

Šiomis dienomis laukiama naujo 
transporto iš Neapolio, per kuri da
bar nukreipiami visi transportai iš 
Vokietijos ir Austrijos.

J. Kalakonis.
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