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BERLYNO PADĖTIS NESI
KEIČIA.

BERLYNAS. A.A.P. — Sovietu 
kontroliuojamu gelžkeliu adminis
tracija atsisakė tartis su Vakaru 
Berlyno civilines valdžios ištaigo
mis. Daugiau kaip 40 prekiniu trau
kiniu stovi sustatyti Sovietu zonoje. 
Streikininkai laiko užėmė visus 
gelžkelio įrengimus Vakaru Ber
lyne. Vien oro tiltas beaprupiua Ber
lyną.

INTERNACIONALAS JAPONI
JOJE.

TOKIJO. A.A.P.—800 ginkluotu 
japonu policininku suėmė 43 kairio
jo sparrto (komunistu įtakos) de- 
monstratorius. Apie 8.000 japonu 
buvo susirinkę protestuoti del dar
bo vado Kinjiro Hashimoto žuvimo 
susirėmime su policija. Minia gie
dojo internacionalą.

SOVIETU ĮSPŪDŽIAI APIE 
NEW YORKA.

NEW YORKAS. D.T.S.—Dvieju 
iš New Yorko i Maskva grįžusiu 
rusu įspūdžiuose, spauzdinamuose 
Sovietu laikraščiuose, rašoma, kad 
New Yorkas atrodo kaip cemento 
duobe,*o žmones kaip slankioja la
vonai. Jie buvę nustebinti nešvario
mis gatvėmis, prislėgtais žmonėmis 
ir niūriais dangoraižiais. Girdi, mo
terys bijo lietaus, nes ju drabužiai 
nuo lietaus taip susitraukia, kad be
tinka tik vaikams, o vyru kostiumai 
turi būti dėvimi labai atsargiai, nes 
jie sukrenta kaip popierius.

BRITAI HONG KONGĄ GINS
ANGLIJOS KARO MINISTERIS HONG KONGE.—LAIKU PASIUSTI

KARINIAI SUSTIPRINIMAI.
LONDONAS. A.A.P.—Britu kraš

to apsaugos ministeris A. V. Alex
ander’is išskrido lėktuvu i Hong 
Kongą pasitarti su vietos kariniu 
pajėgu vadovais kolonijos gynimo 
klausimais. Politiniai Londono ste- 

. SABOTAŽAS ORINIAME 
SUSISIEKIME.

AUCKLAND.—Iš Naujosios Ze
landijos pranešama, kad ligi šiol 
neišaiškinti siųstuvai klaidinančiais 
oro pranešimais istunie pavojui! 
visa lėktuvu susisiekimo tinklą vir
šum N. Zelandijos. Laimei, tuo me
tu, kada tas klaidinimas pastebėtas, 
buvo geras oro matomumas, gi esant 
blogam orui butu ivyke dideliu 
avarijų. Visiems lėktuvams, skren
dantiems per N. Zelandija, išakyta 
vadovautis tik matomumu, gi blo
gam orui esant, lėktuvams išakyta 
nekilti, kol klaidinimas nebus susek
tas. Atitinkamos ištaigos imasi toli 
siekiančiu priemonių surasti klai
dinanti radijo siųstuvą.

PRADEDAMA RAUDONOJI KINIJOS 
KULTŪRA

KINIJOS KOMUNISTU PROGRA MA. — JAV UŽDARE MUKDENE 
KONSŪLATA.

LONDONAS. A.A.P. — Kinijos 
komunistai paskelbė programa ‘‘sti
printi Kinijos draugiškumą su So
vietu liaudimi ir supažindinti Kini
jos liaudį su Sovietu Rusijos socia
lizmo kūrybos patyrimais bei dide
liais laimėjimais.”

ŠANCHAJUS. A.A.P.—Komunis
tu karines kontroles taryba Šang- 
hajiije leido įplaukti i uosta olandu

VOKIETIJOS KLAUSIMU
NESUSITARTA

BANDYMAI SUSITARTI DEL BERLYNO. — VAKARU MINISTE- 
RIAI NERVINASI. — VIŠINSKIS NENUSILEIDIŽA.

LONDONAS. A.A.P. — Ketiniu 
Konferencijoje Paryžiuje, nesusi
tarus del bendro Vokietijos ateities 
klausimo, pereita prie tolimesnio 
Konferencijos darbotvarkes punkto 
—Berlynas ir pinigu reforma. Ta
čiau ir šiuo klausimu nepasiekiama 
jokios pažangos. Svarstant apie 4 
okupaciniu pajėgu bendros komen
dantūros Berlyne veiklos atgaivini
mą. Višinskis griežtai pasiliko prie 
savo nuomones, kad bet kuris tos 
komendantūros narys turi turėti ir 
toliau veto teise. JAV užs. reikalu 
ministeris Acheson'as siūle įvesti 
balsu daugumos principą. Del Ber
lyno nesusitariant, Acheson'.as pak-

TARPTAUTINE PADĖTIS PAVE
IKĖ JAV BIRŽA.

NEW YORKAS. A.A.P-JAV 
finansų ekspertu nuomone -žymus 
akcijų ir prekių kainu kritimas J. 
A. Valstybėse ir Kanadoje ivyko del 
pasauli ištikusios netikrumu ban
gos. Menki Paryžiaus Konferencijos 
pasisekimo požymiai, smunkanti 
JAV produkcija su tolimesnio kri
timo požymiais, gausėja darbininku 
neramumai JAV, ir ypačiai Didž. 
Britanijoje, neigiamai paveikė JAV 
birža.

betojai sprendžia. kad .Alexan- 
deflio vizitas parodo Britanijos ap
sisprendimą ginti Hong Kongą prieš 
bet koki Kinijos komunistu puolimą. 
Grįždamas, Alexander’is inspektuos 
Britu gynybos punktus Tolimuosiu
ose ir Viduriniuose Rytuose.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TER1S.—Aukšto rango karininkai 
kritikuoja Australijos ir Naujosios 
Zelandijos nedalyvavima Hong 
Kongo gynybos pasitarimuose. Jie 
tvirtina, kad šie pasitarimai yra 
svarbiausi, kokius Britai beturėjo 
Rytu Azijoje per aštuonius metus, 
ir jie gyvybiškai lemiančiai atsi
lieps i Singapūro ir Pietų-Vakaru 
Paeifiko gynybos politika. Iš Hong 
Kongo tuo tarpu pranešama apie 
normalia kolonijos buiti. Ryšium su 
komunistines kinu armijos prasi
veržimu priekiu, ligi šiol dar ne
pastebima Hong Konge kokiu su
trikimu. Manoma, kad tokia padė
tis esanti del to, kad i Hong Kon
gą laiku buvo pasiusti kariniai sus
tiprinimai.

laivui Molenkerk, bet agentai pas
kutine minute nukreipė ji i Hong 
Kongą. Pradėtos užsienio pašto ope
racijos ir išleisti nauji pašto ženk
lai Šanghajaus ir Naukino užėmi
mui paminėti. Po nesėkmingu 
bandymu bendradarbiauti su kinu 
komunistais Mandžurijoje, JAV 
vyriausybe įsake užsidaryti Ameri
kos gen. konsulatui Mukdene. 

lause Višinskį: “Ar yra kokios 
nors vilties mums susitarti?” Daily 
Telegraph Paryžiaus korespondentas 
praneša, kad Acbeson’o kantrybe 
šiuose posėdžiuose baigiasi. Bevi- 
nas pareiškė esąs labai nusivylęs, 
nes manes, kad šioje Konferencijoje 
busiąs, mažiausiai, bent noras susi
tarti.

' LONDONAS. A.A.P.—Birželio 3 
d. Paryžiaus Keturiu Konferencijos 
atstovai susirinko slapto posėdžio. 
Šis posėdis ivyko po to, kai Vakaru 
užs. reikalu ministerial iteike Višin
skiu! Berlyno problemai spręsti pen
kių punktu pfana.

PABĖGO NUO “DŽŪNGLIU 
ĮSTATYMO.”

VARŠUVA. A.A.P.—.Oficialiai pra
nešama apie tai, kad Britu Tarybos 
Lenkijoje pirmininkas George Chan
dos Bidwell'is atsisakė nuo Britu pi
lietybes ir pareiškė priimąs Lenki
jos pilietybe. Savo atsisakymo laiške 
Bidwell’is teigia, norejes dirbti Bri
tu gyvenimo idėjai, tačiau ši didele 
idėja esanti parduota už dolerius 
Amerikai. * Gi Amerikos gyvenimo 
būdas esąs džungliu įstatymas. Bid- 
well’is, kaip buvęs Britu ambasa
dos valdininkas dažnai dalyvaudavo 
slaptuose Britu ambasados Var
šuvoje pasitarimuose. Britu taruy, 
boję jis išbuvo Varšuvoje 31 metu.

NESUSITARIA DEL PRIPAŽINIMO
VIENI KARTU SU SOVIETAIS NORI PRIPAŽINTI KOMUNISTINE 

KINIJA, O JAV DELSIA.
ŠANCHAJUS.—A.A.P. korespon- 

dento Nankin e žiniomis, daugelis 
kraštu, ju tarpe Didž. Britanija, 
Sovietu Rusija, Prancūzija ir Indija, 
liuke pripažinti Kinu komunistus. 
Pagal jo pranešima, Vakarai kartu 
sprendžia pripažinimo klausima, bet 
Didž. Britanija ir Prancūzija gali 
greičiau apsispręsti, kaip JAV.

KOMUNISTAI IR TOLIAU NESULAIKOMI
KINIJOS NACIONALISTAI TOLIAU BĖGA.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIS.—Kinu komunistu kariuo
mene praneša apie užėmimą Tsing- 
tao. kuris yra paskutinis didelis 
miestas, nacionalistu ligi šiol turė
tas šiaurinėje Jangtse upes dalyje. 
Nacionalistu kariuomene pabėgo iš 
to miesto i Kinijos pietus juros 
keliu. Pagal paskutinius praneši-

RASTI PASAKIŠKI AUKSO 
KLODAI.

LONDONAS. A.A.P.—Pietų Af
rikoje netoli Odendaalsrust, Erfdeel 
farmoje,. rasti pasakiškai turtingi 
aukso klodai. Teigiama, kad tai did
žiausias pasaulio istorijoje aukso 
kasyklų radinys. Del šio radinio 
visa Pietų Afrika dabar pergyvena 
aukso karštlige.

BERLYNAS. B.U.P.—Po trijų 
slaptu posėdžiu Keturiu Konferen
cija išleido benra komunikatą, 
kuriame pranešama, kad Berlyno 
klausimu nerasta susitarimui pag
rindo.

SUKILIMAS PRIEŠ STALINA 
NEĮMANOMAS.

NEW YORKAS. A.A.P.—Kalba
mas New Yorko Komerciniuose Rit
muose, buv. JAV pasiuntinys Mask
voje, šiuo motu Pirmos Armijos va
das. W. Bedell Smith'as pareiškė, 
kad sukilimo prieš Stalina Sovietu 
Rusijoje-galimybe yra visiškai neį
manoma. Toliau dar primine, kad 
jis nemano, kad sovietu vadai norė
tu karo šiuo metu, tačiau jie pilnai 
siipranta. kad ju pasirinkta politika 
gali sukelti kara. Tokia Sovietu 
laikysena yra pateisinama Stalino 
posakiu: “Mes nenorime karo ly
giai, kaip ir Vakarai, tačiau mes 
esame mažiau suinteresuoti taika, 
kaip Vakarai, čia tad gludi musu 
padėties galybe.”

’ SUKILĖLIAI VĖL PRADEDA.
ATĖNAI. B.U.P.—Ties Kunitza, 

netoli Albanijos sienos, prasidėjo 
nauji graiku sukilėliu antpuoliai. 
Naujoji ofenzyva vyksta Gramma 
kalnuose, ten kuri ir balandžio me
nesi. Jugoslavijos valdžia paskelbė, 
kad graiku vyriausybes lėktuvai 
užpuolė viena pasienio miesteli, 
užmušdami 4 ir sužeisdami 6 jugo
slavu kareivius.
BRITAI SUSITARĖ SU ARGEN

TINA.
LONDONAS. A.A.P.—Po .sunkiai 

vykusiu derybų Anglija. — Argen
tina susitarė del 5 metu prekybos 
pakto, pagal kuri Britai tikisi gauti 
apie 250.000 tonu mėsos pirmaisiais 
sutarties metais. Britai taip pat 
pradėjo tartis su Danija del sviesto 
sutarties pratesimo.

LONDONAS. A.A.P.—Iš Pary
žiaus pranešama, kad Vakaru val
stybes nesutarė dar bendros laiky
senos busimos komunistines Kinijos 
vyriausybes atžvilgiu. JAV užs. reik, 
m-jos atstovas pabrėžė, kad ko
munistines Kinijos pripažinimo klau
simas jo vyriausybes yra studijuo
jamas labai rūpestingai.

mus, nacionalistu kariuomene šiuo 
metu evakuoja Changsha. 330 my
liu i šiaure nuo Kantono. Changsha 
yra labai svarbus keliu ir geležin
keliu mazgas, vaidinas rakto vaid
menį Pietų Kinijos apsaugoj’*. At
rodo, kad nacionalistai nemano gin
ti ne Kantono. Nacionalistu vyriau
sybe pranešė, kad sekančia sostine 
pasirenkamas Chungkingo miestas. 
Tūkstančiai nacionalines Kinijos 
valdininku bėga i Formoza.

IŠVENGTA PILIETINIO KARO.
LA PAZ. A.A.P. — Bolivijos 

valdžia paskelbė apgulos stovi, pra
sidėjus kasyklų darbininku strei
kui, ryšium su ištrėmimu i Čile uni
jos sekretoriaus Juan Lechin. Su
kilime žuvo 2 amerikiečiai inžinie
riai, 100 streikininku ir 50 kareiviu. 
Valdžia pateisina Juan Lechin ištrė
mimą, kadangi buvo susektas visuo- 
tino streiko planas, kuris hutu 
privedės prie pilietinio karo. Pas
kelbta visuotine mobilizacija. Už
sieniečiai apleidžia kasyklų rajonus.
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VARNOS ANT KOMINFORMO KRAIGO

Žymus prancūzu akademikas ir 
.publicistas Etienne Gilson’as pas
tebi, kad istorija nežino kitos parti
jos, kaip komunistu, kuri tokiu ižu- 
lumu griebtųsi įvairiausiu ir kar
tais -nelauktu ir net neįsivaizduo
jamu propagandos triuku. Vakar 
komunistai koliojo anglus ir pran
cūzus, kam šie trukdė Stalino ir 
Hitlerio pasaulio dalybas, šiandie 
jie didžiausi rezistentai, o paskuti
nėmis valandomis herojai kovoje del 
taikos . . .

Visoje Kominformo propogandos 
orkestraeijoje “taika” paskutiniu 
laiku užima bene svarbiausia triuba. 
Vienas po kito visuose kontinentu
ose įvyksta “taikos kongresai,” 
kuriu svarbiausi pastarieji: New 
Yorke ir Paryžiuje.

Jusu korespondentas nepagailėjo 
valandėlės laiko paskirti “taikos 
partizanu, (uf!) kongresui” Pary
žiuje, kuriame, anot vieno žyniaus 
buvusio čeku diplomatinio kores
pondento, dalyvavo pačios didžio
sios Kominformo propogandos var
nos . . .

Spaudai suruoštame pasikalbėjime 
dalyvavo eile “žymenybių” iš ana
pus geležines uždangos, kuriu bene 
svarbiausios: Vanda Vasilevska, II- 
ja Ehrenburg, Aleksandras Korneit- 
euk, Fadejev ir kit. Iš Anglijos bu
vo atvykę; raudonasis Kenterbnrio 
dekanas, kairusis darbietis Zillia- 
eus; prancūzu komunistu varnos 
su Aragonu ir tuhi vienuoliu Bou- 
lier priekyje. Dvasiškius dar atsto
vavo vengras Dr. Albert Berecki, 
pasivadinės reformuotos bažuy-- 
čios vyskupu, tūlas monsinjoras 
Louis Veto, liuteronu bažnyčios vy
skupas, keli kunigai iš Čekoslo
vakijos, etc.

Man įdomiausia buvo pamatyti 
Kremliaus didžiuosius. Kaip tik 
prieš savaite buvau skaitės pran
cūzu spaudoje apie šaunu balių 
Maskvoje. Ehrenburgas grojęs pir
muoju smuiku ir buvęs apsivilkės 
fraku ir visaip “išsičiustines.” Nus
tebau ji pamatęs Paryžiuje prieš 
žurnalistus: žmogelis tikras prole
taras ; kelnes neprosytos, kažkokios 
“pakulines” medžiagos, sukasi 
apie kojas; švarkas apdribęs, kiše
nes pilnos. visokiu akiniu, knyge
liu, kaip sandelis . . . Užgrūdinto 
bolševiko įspūdis: vaikšto ir kal
basi su visais nelydimas ir nesau
gojamas, matyt, patikimas.

— Klausykite, aš esu žurnalistas 
ir rašytojas, o ne diplomatas. Tai 
ko jus norite iš manes, kai aš neat
sakau i kai kuriuos jusu klausimus.

MUSU PASTOGES korespondento 
Paryžiuje

Prieš metus visas pasaulis kalbėjo 
apie Bornholmo sala ir Persija, kas 
is tu politiniu įvykiu liko šiandien 
„ . .—taip išisukinejo Ehrenburgas 
iš nepatogiu, klausimu. Paklaustas 
apie literatūros kritika ir kūrybos 
laisve Sovietuose, jis bylojo:

— Kai pas mus kas nors ka pa
kritikuoja, jus rėkiate, tai šis, va, 
nebeteko malones, arba. Ehrcnbur- 

■gas tuoj i Sibirą . . .
Jis, žinoma, nutylėjo Paryžiaus 

spaudos plačiai aprašyta nuotyki. 
Nepersenai Maskvoje buvo kritikuo
jama nauja Ehreiiburgo knyga 
“Audra.” Kritikai kažkodėl smai*' 
kiai peike ja, kai kurie užsienio 
laikraščiai tikrai pradėjo kalbėti 
apie Sibirą. Karta po tokios kriti
kos posėdžio, Uja taip pakalbėjo:

— Jus galite kritikuoti, kiek jums 
tinka ir įstengiate. Man gi svar
biau skaitytoju laiškai.—Čia jis 
išsitraukė maža laiškeli ir perska
itė :

— Mielas drauge Ehrenburgai! Su 
dideliu malonumu perskaičiau pas
kutine, Jusu knyga. Man labai pa
tiko. Sveikinu! Stalinas.—

Aišku, po šitokiu “skaitytoju 
laišku” Kremliaus kritikai nebe
galėjo ne išsižioti. Užtat aiškus ir 
jo toks laisvas laikymasis Paryžiuje. 
Patys didieji prancūzu komunistu 
bondzos šoko apie ji, kaip Arago- 
nas, Pieasso ir t.t.

Vanda Vasilevska jau senstelė
jusi moterėle, bet dar liekna ir, kaip 
sakoma, patraukli. Man visiškai pa
sidarė suprantamos ir aiškios jos 
skandalingos istorijos Kremliaus 
pavėsyje . . . įžūli ir žiauri ši bol
ševikine amazone I

Ir taip visa galerija. Plepėjo, ko- 
liojos, keike prancūzus, ameriko
nus, anglus, šimtatūkstantine minia 
varinėjo Paryžiaus gatvėmis ir vis 
šaukė: Taikos!

Neviskas taip jau sklandžiai ėjo
si. Matyt, per apsirikimą pakviestas 
tarptautines demokratu advokatu 
organizacijos atstovas Moore taip 
nukalbėjo:

— Proletariškieji biurokratai tu
ri suprasti, kaip ir kiti biurokratai, 
kad tautos nori tik laisves, i kurios 
sąvoką ieina ir laisve, jei joms pa
tinka, pakeisti vyriausybe.” Šiuos 
žodžius seke mirties tyla. Bet Har
vey Moore trauke toliau: “Tai ka? 
Neplojama? Aš džiaugiuosi maty
damas tiek daug komunistu skelbi
ant taika. Tai didele pažanga. Jei 
jus esate nuoširdus, tai jus nega
lite norėti karo. Ar norite, kad ka-

AUSTRALIJOS ŽINIOS

AUSTRALIJOS EKONOMIKA.
CANBERRA.—Kalbėdamas Par

lamento Rumnose del apsaugos prie
monių ryšium su gresiančia, pasaulio 
ekonomine krize, ministeris pirmi
ninkas Mr. Chifley be kita ko pa
brėžė, kad ‘‘Australija turi visokeri
opa pagrindą didžiuotis savo finan
sine padėtimi.” Jis dar pridūrė, kad 
“atsižvelgiant i visas Australijos 
ekonominio gyvenimo aplinkybes, 
kainu lygio kritimas ir infliacijos 
polinkis Australijoje, galimas daik
tas, jaučiamas mažiausiai, kaip bet 
kuriame kitame pasaulio krašte.”

DEMOKRATINIU TEISIU 
LAUŽYMAS.

S.M.H.—N.S.W. valdžios nutari
mas sustabdyti spaudos ir radijo rin
kimine akcija dvi dienas prieš rin
kimus ir rinkimu diena butu laužy
mas demokratiniu žmogaus teisiu, 
pareiškė N.S.W.' Konstitucines Są
jungos pirmininkas R. F. Jarman.

SUSPENDAVVO
CANBERRA. S.M.H.—Dramatiniu 

ginču metu Parlamento posėdyje 
36 prieš 26 balsus buvo vienai die
nai suspenduotas opozicijos vadas 
Menzies. Ši parlamentarine bausme 
jam buvo pritaikyta, kad, pirminin
kaujančio kelis kartus perspėtas, 
nesiliovę su trukdančiomis pastabo
mis Emigr. ministerio Mr. Calwell’io 
kalbos metu.

VAGIA GINKLUS.
MELBOURNAS. S.M.H.—Pereita 

savaite jau antra karta ivyko auto
matiniu šautuvu ir amunicijos va
gyste Melbourne kariniuose sande
liuose. Pirma karta policija mane, 
kad tai vaiku darbas, bet po antros 
vagystes jau sprendžia esant blo
gesnes valios motyvu.

Kaip T.S.H. praneša, Australijos 
kariuomenes ~ ir valstybes saugumo 
įstaigos susirūpino smarkiai padali
nėjusiomis ginklu vagystėmis. Gink
lu vagystes padažnėjo del nepakan
kamos ginklu sandeliu apsaugos. 
Kaip teigia vienas aukštesniu armi
jos karininku, apsauga trukdo dar
bo jėgos stoka. Esą, kai kuriose vie
tose du senyvi žmones ir vienas šuo 
turi apsaugoti dvieju myliu rajoną. 
Nepaisant skubiu reikalavimu, vy
riausybe nepadidino sargybiniu 
skaižiaus apsaugojimui didžiuliu 
amunicijos lauko sandeliu ir nuo 
karo meto paliktu -bombų. Šimtai 
sunkiu lėktuviniu bombų esą su
krauta krūmynuose ties Kings- 
wood’u, kur pereita, savaitė ju ap
saugai tebuvo vienui vienas be
ginklis žmogus. Vienas R.A.A.F. 
aukštesnio laipsnio karininkas 'pa
reiškęs, kad, turėdamas sunkvežimi 
ir keletą žmonių, per puse valandos 
iš Kingswood’o jis galėtu atsiga
benti tiek bombų, kad išneštu ju 
pagalba Sydnėjaus uosto tilta i.pa
danges, gi tu bombų vagyste ne
būtu dar pastebima ištisomis savai
tėmis. 

ras Kinijoje tęstųsi ligi demokra
tiniu, tai yra komunistiniu, pajėgu 
pergales?”

Kongreso dalyviai balsu subli
ovė: “Taip! taip! taip!”

— Ar norite taikos tuč tuojau? 
—tese Moore.

— Ne, ne, ne—atsake minia.
Moore bepridure:

— Jus negalite kartu būti už 
taika ir už kava. Jei jus norite tai
kos, turite padaryti kai kuriu nuo
laidu.—Bet komunistai atsako:

— Niekados! . . .
Šiuo “niekados” ir užbaigsiu pas

tabas apie tuos “taikos partizanus.”
Tiesa, i komunistu “partizanu” 

šukavimus atsiliepe tikrieji Pary
žiaus demokratai ir žmones iš už 
geležines uždangos, savo kailiu iš
tyrė, kas yra bolševikiška taika. 
Kairusis prancūzu tikrųjų demokra
tu blokas Sorbonnoje suruošė did
žiule manifestacija, kurioje kalbėjo 
dešimtys garsiausiu Paryžiaus, Lon
dono, New Yorko intelektualu, 
demaskuodami tikruosius komunis
tu siekimus. Kitoje didžiulėje Pary
žiaus saloje buvo suruoštas mitin
gas, kuriame kalbėjo Pytu ir Vidu
rio Europos žurnalistai, kuriu tarpe 
ir lietuviai, pasisakydami už teisin
ga ir laisve bei tautu apsisprendimą 
gerbiančia taika. Prieš komunistu 
vaikštynes ir masinius mitingus 
pasipriešino panašiomis manifesta
cijomis dideles paryžiečiu mases ir 
ju Kominformo siekimai nuėjo 
daugeliu atveju niekais. Paryžius 
jau praregėjo. Ir tai labai aiškiai.

Pabaigos vietoje čl erotu prisiminti 
garsiojo JAV generolo Carlo Spaat- 
zo žodžiai, kuriuos jis pasako šio
mis dienomis besilankydamas Pary
žiuje. I Orly aerodrome susirinku
sius žurnalistus jis tarė: “Rusai vi
somis pastangomis drumsčia ramybe 
ir palaiko karo psichoza. Jei pasau
lis dar neskęsta karo ugnyje, tai 
dėka Marshallio plano, Atlanto pak
to ir to pakto nariu kariniu pajėgu 
reorganizacijos. Amerika visomis 
išgalėmis remia ir rems demokra
tines ir taikingas tautas. Be to, 
Amerikos aviacija šiandien ta pačia 
agresijos diena yra pasiruošusi tin
kamai atsakyti. Mes iš Amerikos 
galime pasiekti visus pasaulio punk
tus ir juos subombardavę grižti i 
savo bazes. Kurie, kėsinasi i taika, 
žino ka tai reiškia.”

Žurnalistai šukele ovacijas besi
šypsančiam JAV aviacijos generolui 
Spaatzui.

Paryžius, gegužes ,menuo. Z.U.

PAKELIAMI PAŠTO TARIFAI.
CANBERRA. S.M.H.—Federaline 

Vyriausybe patvirtino aukštesnius 
pašto, telefono ir telegrafo tarifus, 
kuriu dalis galios nuo liepos 1 d., 
o kita dalis nuo rugpjūčio 1 d. 14 
žodžiu telegramos tarifas pakelia
mas iki 1/3 ir 106 vietoj ligšiolinio 
9 d. ir 1 šilingo. Laišku, siuntiniu 
ir viešo telefono kainos lieka ne
pakeistos, tačiau padidinami antros 
rūšies pašto ir abonentiniu, telefonu 
tarifai. Tarifo pakėlimas padarytas 
ryšium su darbo ir medžiagos pa
brangimu ir 3.500.000 defiieitu šiais 
finansiniais metais Pašto Valdyboje.

RASTI URANIJAUS KLODAI.
MELBOURNAS. — Aprūpinimo 

ministeris J. .1. Armstrong pranešė, 
kad Australijos mokslininkai ištyrė, 
kad Lone Pine, centrinėje Australi
joje, yra turtingi uranija us klodai. 
Jau pereitu metu balandžio menesi 
Australijos valdžia pranešė, kad ji 
mokės .£25.000 už suradimą turtingu 
ir lengvai apdirbamu uranijaus 
klodu. ■

NEIGIAMAS GYVENTOJU 
PRIEAUGLIS.

CANBERRA.—Pagal Australijos 
Statistikos Biuro pranešima, pereitu 
metu naujagimiu mirtingumas . pa
siekė žemiausia rekordą. 1948 m. 
mirė 76.841 žmogus, palyginus su 
73.468 mirusiais 1947 m. Vedybų 
1948 m. buvo 74.895, o 1947 m.— 
76,457. Gimimu 1948 m. buvo 
177.963, o 1947 m. — 182.384.

KLIUDO TEISINE PADĖTIS
Angliakasiu Federacijos pirmi-_ 

įlinkas I. Williams birželio 3 d. 
pranešė, kad Federacija nepakeitė 
savo nusistatymo del DP darbininku 
priėmimo i Australijos anglies kasy
klas. Nesenai Federacijos Centro 
Taryba patvirtino dar karta jau 
anksčiau nustatyta Federacijos po
litika svetimšaliu darbininku atž
vilgiu. Ta. politika pagrindžiama to
kiais Federacijos reikalavimais;

— Išvietintieji asmenys turi būti 
rūpestingai atrenkami prieš siun
čiant juos i Australija kasyklų dar- • 
barns,

— Atsakingam Angliakasiu Fe-- 
deraeijos valdininkui turi būti leid
žiama išaiškinti išvietintu asmenų 
industrini pajėgumą,

— Kiekvienas kasyklų Federaci
jos distriktas turi turėti teise priim
ti ar atmesti kiekviena išvietinta 
asineni,

— Išvietinti asmenys turėtu įsi
pareigoti klausyti Federacijos nu
tarimu ir laikytis bendros jos lai
kysenos,

— Valstybes vyriausybe kasyklų: 
srityse neturėtu išskirti išvietintu 
asmenų.

Angliakasiu Federacijos Vakariu 
Distrikto sekretorius T. King pare
iškė:“ Kadangi angliakasiai sprend
žia, kad Baltu emigrantai dvieju 
metu darbo įsipareigojimu atvykę 
Australijon susiriša su negarbingu 
(neteisėtu) išnaudojimu, jie. negali. 
Imti priimami i anglių kasyklų pra
mone.” Toliau'jis dar pridūrė: “Jie- 
negalėtu dalyvauti streikuose ai- 
protestuose, nes kasyklų adminis
tracija galėtu tokiu atveju reko
menduoti juos deportacijai.”

DAILININKAS KASIULIS 
PARYŽIUJE

Gegužes menesio, antrojoje puseje- 
Paryžiuje, Raymond Duncan galeri
joje. įvyksta pasižymėjusio •. daili
ninko Vytauto Kasiulio darbu pa
roda. Jis kuri laika gyveno Vokie
tijoje. Freiburge, ir dirbo kaip lek
torius Lietuviu Dailininku Insti
tute. Po dideliu pastangų, jam pa
galiau pavyko gauti reikiamus do
kumentus atvykti Paryžiun, kur jis 
iš pat pirmu dienu isitrauke i meno- 
studijas ir kūrybini darba. Mate
rialiai sunkiai, tiesiog be galo sun
kiai versdamasis, nekieno nepa
remtas jis dideliu pastangų dėka 
varžiasi pirmyn ir siekia studijų 
ir kūrybinio ieškojimo. Visu tu di
deliu pastangų vaisius: darbu pa
roda, apie kurios prancūzu visuo
menes įvertinimą parašysiu sekanti 
karta.

— Niekur nemanau kraustytis iš 
Paryžiaus. — pareiškė man dailinin
kas, kai ji aplankiau bek'abinejanti 
paveikslus populiarioje Paryžiau? 
meninku rue de Seine galerijoje. — 
Dirbsiu ir dirbsiu čia! Dešimt, a 
gal dvidešimt, o gal trisdešimt me
tu .' . . Žinai, Paryžius viso pasaulio- 
dailininku ir meno žmonių Meka U. 
Kur aš rasiu sielai įdomiau ir arti
miau ...

— Bet gi, mielasis, kaip gyveni?!! 
Juk greit kojas, taip sakant . . .

Kas žino Kasiuli ir ji pažįsta,, 
tam Ims nenuostabu, kad jis moka 
ir su duonos riekele savaite pragy
venti. Jis kuklus ir nesiskundžia.. 
Ir niekam apie save nesipasakoja. 
Šiuos žodžius rašau tik tam, kad 
ateities skaitytojui išliktu medžia
ga. O be to,—ne visi pasitenkina tik 
duona!

Pirmojoje savo Paryžiaus paro
doje Kasiulis išstatė 23 savo naujus 
kurinius, jau Paryžiuje sukurtus. 
Dailininkas daro naujus ir mums gal 
sunkiau suvokiamus eksperimen
tus. Kasiulis visai ne tas, koki 
matemė Kaune, daugelyje parodu 
apdovanota pirmosiomis premijo
mis.

— Tai mano nuoseklus kelias.
Įdomu bus matyti,, kuriuo keliu 

nueis Kasiulis Paryžiuje? Margu, 
plačiu keliu, su didėlėmis tradici
jomis, erškėčiais, laurais, skausmu 
ir visuotiniu džiaugsmu!

Z. U.
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THE PARTISANS — AGAINST

Psi. 3

SOVIET FREEDOM OF RELIGION

COLLECTIVIZATION
As we are informed, the Soviets 

are making great efforts to collec
tivize farming in the Baltic repub
lics, Estonia, Latvia and Lithuania. 
Their success has been greatest in 
Latvia, where there are already 
about 100 collective farms, less spec
tacular in Estonia, where the num
ber of kolkhozes is between 40 and 
50, and almost nil in Lithuania, 
where the well-organized and nu
merous anti-Communist partisans 
have frustrated all their attempts.

Owing to this vigorous resistance, 
the Soviets have risked their first 
venture at collectivization only as 
late as in the autumn of 1947. .It 
was undertaken in the eomunity 
of Pilvishkiai, district of Vilkavish- 
kis. The nucleus of the first holkhoz 
was the abandoned estate of Aush- 
rotai, to which the authorities join
ed twelve neighbouring farms whose 
owners had been deported to Si
beria. The total area of the kolkhoz 
was 380 hectares and an energetic 
young Russian, Sokolovski by 
name, was appointed director of 
Lithuania’s first coleetive farm. A 
number of Russian peasant fami
lies were imported from somewhere 
on. the Volga to-be-the members 
and the kolkhoz was provided with 
an armed guard of forty men from 
the NKVD troops.

At the order of the leaders of 
the BDPS (National Democratic 
Ressitance Movement) the partisans 
took action against, the kolkhoz on 
November 12, 4947. 39 of the 40 
guards were liquidated and on the 
next morning the frightened kolk
hoz members read the proclamation 
of the Lithuanian resistance, writ
ten in Russian and posted upon the 
office of the kolkhoz, that they were 
to leave within a week, as- other
wise even they would be liquidated. 
The Communist Party promised to 
send a new and stronger guard, 
but this made no impression on the 
kolkhoz members, who obediently 
disappeared in the stipulated time, 
not, however, returning to then- 
former domiciles but augmenting 
the great army of the Soviet beg
gars and robbers who are at pre
sent ravaging the Baltic countries, 
which, though impoverished be
yond recognition, are still consid
ered a. paradise of plenty by the 
Russians.

The only actually functioning 
kolkhozes on Lithuanian territory 
lie in the district of Memel, which 

Ilitler absorbed into the German 
Reich in 1939 but which have since 
been restored to the Soviet Repub
lic of Lithuania. Even here the 
kolkhozniks arc imported from 
Russia, and as there is no Lithu
anian population in the district, 
the partisans do not interfere with 
them.

Despite tlie fact that the Soviet 
authorities have at their disposal 
a multitude of farms whose owners 
have been either deported or have 
left the country of their own ac
cord to escape the Bolshevik regime, 
they are at considerable pains to 
make even the remaining farms 
ripe for collectivization. All the 
farmers who are not partisans of 
the new order are declared “ku
laks” and enemies of the people and 
burdened with exorbitant, taxes 
with deportation and imprisonment 
threatening if they are not paid. 
These measures are calculated to 
ruin the farmers and to make them 
willing to abandon their land, while 
a side issue is the 'making of room 
for Russian colonists and in course 
of time to turn the Baltic States 
into purely Russian provinces. This 
intention was confirmed by Molotov 
himself not so long ago, when he 
said that Peter the Great had made 
an enormous mistake when he 
left the Baltic peoples in their- coun
tries after he had conquered them 
from Sweden.

As long as the Lithuanian armed 
resistance movement continues 
strong, the realization of the Soviet 
programme wilt keep on meeting the 
greatest difficulties. The Lithuanian 
partisans, a great proportion of 
whom are the sons of farmers, en
joy the complete and unstinted sup
port of the peasantry: They take 
care that no Russian colonists may 
hold Lithuanian farms in peace and 
also that no Lithuanian unjustly 
seize the property of another. Their 
usual procedure is to subject the 
Communist colonists to constant 
“requisitions” of their produce, 
which are no less heavy than the 
taxes and duties the authorities im
pose on the Lithuanian peasants. 
Those measures have been so ef
fective that no Lithuanian, however 
“red’ ’he is, dares take possession 
of the farm of a deported or escap
ed owner and the Russians, who are 
installed on them ignoring local 
conditions, submit very soon in the 
unequal fight and leave them, never
to return.—N.B.I.C.

Under the first Soviet occupation 
of Estonia in 1940-1941, the Luther
an Church, which is the dominant. 
Church in Estonia, suffered much 
persecution at the hands of . the 
anti-Christian regime. The clergy
men were regarded as enemies of 
the people and many of them were 
deported together with their fami
lies.

Although!: the USSR proclaimed 
religious freedom and restricted 
the Orthodox Church -with a patri
arch in Moscow during the difficult 
years of the war, about half of the 
Baltic, clergymen had no faith in 
this sudden change of mind of the 
Bolshevik leaders and fled the 
country at the second approach of 
the Soviet forces.

That their fears were -well-found
ed is proved by the reports which 
have reached us from Estonia. Two 
in every three remaining clergy
men have been arrested and de
ported since the beginning of the 
second Soviet occupation in 1944. 
Many of the churches which were 
not destroyed by warfare are clos
ed permanently, in others the ser
vices arc sometimes read by vergers 
or sextons.

Even these rare services are at
tended mainly by old people who 
are indifferent to their future. The 
young fear for their lives and stay 
away, for every churchgoer is re
gistered by members of the League

A CHILDREN'S
On April 15, 4.30 p.m. the Tallinn 

Radio Station broadcast an address 
by Rita Schmuul, the propaganda 
editor of the daily NOORTE HAAL 
(The Voice of Youth). The speak
er’s subject was the life of the 
young people in the antidemocratic. 
(I) countries. The listeners were 
told that the young people were liv
ing in inhuman conditions in the 
USA and a few advertisements from 
American papers were read in sup
port of this assertion. The advertise
ments actually proved that there 
were people looking for jobs in 
Washington and hunting flats in 
New York. A large-percentage of 
American youth was said to be il
literate as the Soviet writer Ilya 
Ehrenburg had seen with his own 
eyes on a trip to America. The 
American schools and universities 
were said to be Fascist through 
and through. “Progressive” organi
zations in the schools and universi
ties were said to have been disband- 

of Communist Youth who are post
ed at the entrances of the churches 
on Sundays. Another reason why 
younger people cannot, attend is 
that the Bolsheviks organize, all 
sorts of “voluntary” public works 
on Sundays, such as clearing of 
wartime rubble, repairing of public 
buildings, planting- of trees, etc., 
etc. Actually, participation in these 
works is compulsory for both men 
and women from 14-60 and unwar
ranted absence can have very grave 
consequences.

Nevertheless, people cannot be- 
made to turn their backs on reli
gion by these methods and even the 
young find time and opportunity 
to go to church. Only recently the 
authorities heaped abuse and re
proaches on the teaching staff of 
the Tartu University and of several 
schools who had not been watchful 
enough to prevent some of the stu
dents and pupils from getting con
firmed.

In order to prevent the recur
rence of such a monstrous thing and 
to further the education of the 
young in the Communist spirit, a 
decree has now been issued that 
young people under 18 years of age 
are strictly prohibited to attend 
divine service. The local clergymen 
are responsible to the authorities 
for the observation of the decree.

N.B.T.I.C.

HOUR IN THE SOVIET RADIO
ed and professors of “progressive” 
views persecuted. The speaker- 
maintained that conditions were no 
better in England, where wages 
are so' small that nobody can live 
on them. The Government is not 
building any schoolhouses and the 
children of workers have to attend 
schools in ruined houses and barns. 
One young man in five is away from 
home “wasting his time” in mili
tary camps in order to realize 
“Bevin’s filthy policy” in Palestine, 
Greece and elsewhere. All the Brit
ish would flee from their island if 
the lack of shipping were not an 
insuperable obstacle.

It transpired from the address 
that conditions in France, Italy, 
India, Japan, etc., are more terrible 
still. Particularly Japan is harrassed 
with bad American films and books.

The surprising thing was that 
this address was delivered during 
‘ ‘The Children’s Hour.”

Newsletter.

“d/ The MVD personnenel for 
railroad Evakpunkts (evactuation 
points) in all the country towns 
must be assigned by 1st August, 
1948.

“e/ MGB railroad reserve units 
must be assigned for transport 
duty and convoy guard. They are 
to service the Zagotzeruo (grain 
warehouses) magazines, motor re
pair stations, natural and motor 
fuel stations, water stations.

“f/ MGB railroad and territorial 
personnel are to be issued special 
food .and clothing rations: one set 
of winter uniforms, one pair of felt 
boots, one bresent raincoat of the 
army type, personal items of the. 
army types M-2 and M-3 (bags 
with personal articles and gasmask, 
detectors, ointments). -Food supple
ments: additional winter rations of 
200 grams of fats with peas, 150 
grams of sugar, 200 grams of con
served fish, biscuits, tobacco, half
month's alcohol rations.

“g/ Additional light armament to 
be issued to MGB sostavs: automa
tic rifles 46, . KHIM-T granades, 
thermic cartridges loaded with in
cendiary materials for destruction 
of structures, etc.

“h/ The order of the evacuation: 
(1) the Coastal and the Vilnius areas 
simultaneously; direction—from the 
Coastal Area to Velikiye Luki, from

A FREEDOM FIGHTER’S DEATH
Reconstruct! by R. Spalis, a Friend 

III.
Vilnius to Minsk; (2) the Western 
Area with Kaunas and the Central 
Area with Šiauliai, simultaneously, 
directed to Yaroslavl.

“i/ Special Orders, pertaining to 
the authority to be exercised by the 
Commanding Officers of the MGB 
troops in the Baltic republics, ef
fective with the date when this 
Executive Order is ordered exe
cuted :

“(1) Persons detained since the 
date this order becomes effective 
and charged with espionage, resist
ance to the authorities, spreading 
of hostile rumors of diversion 
(vrazhdebnaya kleveta), or escape 
from the convoys,—are not subject 
to the evacuation. They are sub
ject to the competence of the Com
manding Officers of the MGB at the 
place of commission of the crime, 
in accordance with the plenipoten- 
tial authority in war zones, that is: 
they may be either executed or 
summarily released.

“ (2) MGB Commanding Officers 
are authorized to remove the civi
lian population, either by evacua
tion or annihilation of the objects, 
in the event of presence of the spe

cial conditions: imperiling by hos
tile forces, mutiny, sabotage, se
curity of the armed forces.

“The above points of the Execu
tive Order are applicable within 
the aforesaid Baltic republics,

“The rest of this order concerns 
foreign frontier areas, Finland and 
Scandinavia, which are situated in 
the zone of potential danger:

“1. Personnel of the mountain, 
diving and paratroop units of the 
MGB, attached to the regular 
armed forces, must receive retrain
ing in topography and map read
ing.

“2. Territorial personnel able to 
use the local language, are to be 
directed to undergo an eight-week 
political training at Kronshtadt 
and Kalinin. After completion of 
this training, they are to be attached 
to regular military units of the 
Northern Front,—.

“That is all, my lad: just more 
terror ... I was aware of the school 
at Kalinin. Mechanical transport 
leaders, paratroopers and junior of
ficers of the MGB were trained there 
from April to June this year. Oddly 
enough, they were taught the Fin
nish, Swedish and German lan

guages, and received historical, so
cial and economic reviews of Fin
land, Sweden and Germany. About 
10,000 trainees completed the course 
in June. Well, they have the huge 
rocket firing installations on the 
Estonian islands and along our 
coast the two lines of fortifications 
nearing completion from the Latvian 
frontier to the Nemunas and up the 
river as far as Gardinas (Grodno), 
and the new rocket and plane air
fields along our coast and in East 
Prussia. Naval transpotrs landed 
some equipment, including the radar 
and V-roekets at Liepaja, Klaipeda 
and in East Prussia. Soviet bases in 
Finland were alerted on an emer
gency status. Transport seaplanes 
manoeuvėred in the Baltic recent
ly. Submarines with German per
sonnel aboard and equipped with 
helicopters visited our port this 
fall.

“But—let the Western Powers 
worry about these things if they 
care, and about the ‘Toxin Fog’ . . . 
I am concerned with the MVD, 
MGB concentrations around Bara- 
nowicze. Evidently, the Abakumov 
Order will.jje executed by the per
sonnel concentrating there — the 
swarm of locusts will descend on 
our poor homeland, on board Ame
rican trucks . . . Well, are you 
still cocky?”

(To be continued.)
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IR BARASI, IR DIRBA
MUSU PASTOGES korespondento Kanadoje.

IŠVIETINTIEJI PRATURTINA 
AUSTRALIJOS KULTŪRA.

Paskutiniame “The Sunday Sun” 
numeryje atspaustas Emigracijos 
ministerio Cabvell’o išsamus straip
snis—pranešimas apie išvietintu as
menų isijungima Australijos pra
monėm Straipsnyje skaičiais įro
doma, kaip išvietintieji asmenys pa
didino Australijos ekonominio gy
venimo- produkcija. Be kita ko, rai- 
nisteris Calwell’is teigia, kad iš 
išvietintu asmenų, įjungtu krašto 
pramonei!, gaunama ne tik komer
cine nauda, bet ir kultūrine nauda; 
jie įsilieja i australu bendruomene 
su savo senos kultūros patyrimu— 
išauklėjimu.

NAUJA DP ŠEIMŲ STOVYKLA.
Padidėjus emigrantu antplūd

žiui iš Europos, iki šiol veikiančios 
DP seimu stovyklos N.S.W. nebesu
talpina naujuju gyventoju, todėl 
Emigracijos D-tas yra numatęs 
steigti eile nauju DP šeimoms stovy
klų.

Kaip “The Seymour Telegraph” 
rašo, netrukus nauja DP šeimoms 
stovykla' bus įsteigta Rusworth’e 
(Vik.). I nauja stovykla jau išvyko 
paskirtieji stovyklos administraci
jos pareigūnai ir paruošiamiems dar
bams darbininkai. I šia stovykla bus 
perkeltos šeimos tu darbininku, ku
rie dirba įvairiose darbovietėse Vik
torijoj. Šia žinia su pasitenkinimu 
sutiko tie dirbantieji Viktorijoj 
vyrai, kuriu šeimos iki šįol buvo 
apgyvendintos įvairiuose N.S.W. 
šeimų stovyklose ir kurie del laiko 
stokos ir aukštu keliones išlaidu 
negalėjo iki šiol savo šeiniu lanky
ti. (b).

DIRBA KARIUOMENEI.
Jau kuris laikas, kaip iš Boue- 

gillos pareinamos stovyklos išvyko 
nemaža vedusiųjų vyru dirbti i Sey- 
mour’a (Vik.) australu kariuome
nei. Paskirtųjų kariuomenes dar
bams tarpe yra nemaža lietuviu. 
Lietuviai savo naujoje darbovie
tėje užsirekomendavo kaip geri ir 
drausmingi darbininkai. Sugyve
nimais su astralu kariuomenes kari
ais yra draugiškas. Nusiskundžiama 
tik del mažo atlyginimo, kuris šeimų 
žmonėms sudaro sunkumu, svar
biausia atsižvelgiant i tai, kad šei
niu lankymas stovyklose sudaro di
dele išlaidu pozicija. Perkėlus šei
mas i naujai steigiamas šeiniu sto
vyklas arčiau dirbančiųjų darbo
viečių, šis reikalas nebebus taip 
aštriai jaučiamas (b.)

NORI TIK ANGLIŠKAI 
KALBANČIU.

Emigracijos ministeris Mr. A. A. 
Calwell’is Atstovu Rūmuose re
komendavo išvietintus asmenis dar
bams i akmens anglių kasyklas, ir 
geležies pramone. Jis primine, kad 
angliakasiu tarpe vyrauja senas 
nenoras suteikti darbo tokiems as
menims, kurie nemoka anglu kal
bos.

I
 KAIP ĮSIGYTI NAMA?

Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i NEW SOUTH j 
WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT j 
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), j
5th Floor, Federation House, j166 PHILLIP STREET, SYDNEY. i

NEĮSILEIDŽIA, KAD NEPA
KENKTUME UNIJOMS.

NEWCASTLE.—Jungtiniu Gele
žies Pramones Darbininku Sajungu 
sekretorius L. J. MePhillips’as sek
madieni pranešė, kad Newcastle's 
geležies pramones darbininkai pasi
priešins išvietintu asmenų darbui 
plieno pramonėje. Taip nutarė ir 
tos srities unijų dvieju poskyriu 
darbininku susirinkimai. L. J. Mc- 
Phillips’as teigia, kad esą bijoma, 
kad baltiečiai darbininkai gali būti 
panaudojami unija darbo žalai.

NEĮSILEIDŽIA IR PLYTINIU 
UNIJA.

Emigracijos ministeriui Mr. Cal- 
well’iui pasiūlius N.S.W. plytiniu 
pramonei 1000 baltiečiu darbinin
ku, šios pramones unijos sekretorius 
tuoj pareiškė, kad plytų pramones 
darbininku unija neleis šios pramo
nes padaryti “baltiečiu iškrovimo 
vieta.” Jis dar pridūrė, kad. emi
grantu darbininkai nebus čia pa
geidaujami, kol nebus tinkamai ap
rūpinti butais šios' pramones aus
tralai darbininkai. THE SYDNEY 
MORNING HERALD pirmadienio 
laidos numeryje savo redakciniame 
straipsnyje neigiamai įvertina ir 
apgailestauja tokia unija laikysena 
išvietintu asmenų atžvilgiu. “Butu 
tragedija, jei prietarai ir trumpare
giškumas sukurtu uniju tarpe nea
pykanta sustiprinimui' gyvybines 
pramones tinkamais emigrantu dar
bininkais”—pabrėžia didžiausias ir 
įtakingiausias Australijos dienraš
tis.

3.000 EMIGRANTU DIRBA 
VIKTORIJOJE.

Kaip rašo “The Seymour Tele
graph,” Viktorijoj dirba 3.000 emi
grantu medžią apdirbimo pramo
nėje, plytų, čerpių ir kokliu fabri
kuose, užtvanka statyboje, gelžke- 
liuose, cukraus raflnerijuose ir te- 
lefono-telegrafo statyboje. Mįpterys 
dirba ligoninėse ir namu ruošos dar
buose. Laikraštis pažymi, kad įjun
gus didesni darbininku skaičių i 
statybiniu medžiagų gamybos pra
mone, ateityje sušvelnės didelis sta
tybiniu medžiagų trukumas ir tuo 
pačiu pagyvės nauju gyvenamu pa
talpų statyba. Laikraštis baigda
mas priduria, kad naujieji darbinin- 
aki savo darba atlieka puikiai, 
(b.)

SKELBIMAS. -
Visos skautes, gyvenančios Syd- 

hejujė in apylinkėse, kviečiamos 
skubiai registruotis šiuo adresu: 
psktn. E. Laurinaitiene, Auxiliary 
Hospital, Avoca St,, Randwick, 
N.S.W. Atsakymui ideti pašto 
ženklą.

Mielus “Musu Pastoges” skaityto
jus mėginsiu nors trumpai informu
oti apie'Kanados lietuviu gyvenimą.

Prasidėjusi emigracija i Kanados 
Žemyna sutraukė nemaža nauju atei
viu iš DP stovyklų Vokietijoje bei 
Austrijoje. Tu ateiviu tarpe dau
guma sudaro lietuviai. Šiuo metu 
nauju lietuviu Kanadoje yra maž
daug per 5.000. Pirmieji transportai 
vyko pagal darbo sutartis i miškus, 
aukso kasyklas ar didesnius ukins. 
.Tik mergaites namu darbams i mie
stus.

Dabartiniu metu, daugumai bai
gus savo sutartis, lietuviai suplaukė 
i miestus, kaip antai: i Montreal!, 
Torontą, ar Hamiltoną. Visi gyvo-' 
liautieji miestuose pradėjo spiestis i 
atskiras grupes ar organizacijas. 
Tuo budu jau ilga laika gyyaves 
kultūrinis lietuviu gyvenimas Kana
doje sujudo pilnu tempu.

Pirmoji organizacija, buvo Kana
dos Lietuviu Centro Taryba, kuri jau 
veike dar mums būnant laisvoje 
Tevyneje. Jos centras šiuo metu 
yra Montrealyje. K.L.C.T. leidžia 
visiems lietuviams laikrašti “Nepri
klausoma Lietuva,” kurio apimtis 
apima visus lietuvius, nepaisant jokiu 
politiniu įsitikinimu. Laikraštis iki 
1948 m. teišeidavo retkarčiais ir tai 
tik rotatorium spausdinamas. Nuo 
1948 m. ryšium su sparčia lietuviu 
emigracija Kanadon, laikraštis susti-, 
prejo ir pradėjo eiti kas savaite, jau 
savoje spaustuvėje spausdinamas. 
Be kitu darbu K.L.C.T. steigia sky
rius po visa Kanados krašte, kuriu 
darbo apimtis—viskas Lietuvos vada
vimui.

Tik niio 1949 m. pradžios atsirado 
tam tikras trynimasis pačioje K.L.C.

BUV. ČIURLIONIEČIAI SENĄJĄ VAGA
Leonas Baltrūnas, žymus Lietuvos 

sportininkas ir buvęs Čiurlionio an
samblio reikalu vedėjas, informuoja 
apie pirmuosius darbo žingsnius.

Atvykę i Melbourna, pradėjom 
klausinėti vietos australu sportinin
ku apie krepšini. Teko smarkiai nus
tebti, kad tokios sporto šakos čia 
niekas nekultivuoja ir. melbournie- 
čiai krepšinio nepažįsta. Klausinė
jant toliau, vis dėlto paaiškėjo, kad 
tai netiesa. Krepšinis Melbourne yra 
žaidžiamas; tik del menkos rekla
mos ir propagandos stokos jis yra 
mažai žinomas. Australiškas futbo
las, arkliu ir šonu lenktynes, kaip 
juodas debesis uždengia ir slopina 
visas kitas sporto šakas. Susipažinus 
su Melbourne ir kartu su visos Vik
torijos provincijos krepšinio sek
retorium, paaiškėjo, kad Melbourne 
yra apie 200 krepšinio komandų, 
kas mus vėl labai nustebino. Nenorė
jom tikėti, bet kai patekom i “Ex- 
cebition” rainus ir pamatėm savo 
akimis penkias, šalia viena kitos 
puikiai įrengtas, krepšinio, aikšte
les, ir kai minimas sekretorius musu 
treniruotei pabėrė visa krūva pui
kiausiu amerikonišku sviediniu, tai 
pradėjome lyg ir tikėti. .Pasirodo, 
kad Melbourne krepšinio komanda 
turi beveik kiekvienas fabrikas, iš
taiga ar organizacija. Tačiau ju 
žaidimo lygis yra gan žemokas. Kiek 
gerėliau žaidžia specialus krepšinio 
klubai, o visai gerai žaidžia iš tu 
klubu sudarytos trys Viktorijos 
rinktines. Viena tokiu rinktiniu stos 
i kova ateinanti ketvirtadieni su 
lietuviu komanda, kuria sudaro ne
perseniausiai atvykę tautiečiai: 
Baltrūnas, Darginavičius, Baškys, 
IGelžinis ir Juška. Šie penki vyrai 
dirba Australijos stiklo fabrike Mel
bourne, ir už fabriką numato žaisti 
turnyruose ir pirmenybėse. Šioji 
lietuviu komanda irode savo pajė
gumą gražia pasekme 106:10 ir 
115:20, nugalėdami Geelongo, antro

Taryboje. Tasai trynimasis privedė, 
prie skilimo. Š.m. kovo men. įvyku
siame visuotiniame suvažiavime Mon
trealyje paaiškėjo visi nesklandumai 
ir po karštu ginču maža grupele 
žmonių nuo K.L.C.T. atsiskyrė galu
tinai. Iš kamieno atskilusi grupe su
kūrė nauja organizacija — Kanados 
Lietuviu .Sąjungą, kuri per savo 
“organa” biuleteni nuolat, puola 
K.L.C.T. Tokiu tad budu šiuo metu 
vyksta tam tikra dvikova: susirinki
muose panaudojama gana negražiu ir 
nekulturingu žodžiu.

Dauguma, lietuviu tam apgailėti
nam darbui nepritaria. Tikima, kad 
laikas viską išlygins ir rasis bendra, 
kalba tarp K.L.C.T. ir K.L.S.

Toliau seka skautu organizacija. 
1948 m. rudeni Kanadoje buvo suda
rytas Lietuviu Skautu Komitetas, 
kuris pralaužė visus ledus ir pradėjo 
darba. Dėka keliu pasišventusiu 
vadu, darbas igavo svori ir jau šiuo 
metu skautai turi nemaža savo bare
liu, kurie visomis jėgomis stengiasi 
pagyvinti kultūrini bei tautini darba. 
Ju pastangomis jau išleista P. 
Babicko “Gintaro Žemes” veikalėlis 
ir birželio menesio pradžioje pasi
rodys savo įsigytoje spaustuvėje 
spausdintas “Skautu Aidas.” Taip 
pat ju sumanymas yra išleisti dar 
šiais metais keletą knygų.

Dar paminėtini labdaringi klubai 
bei kitos organizacijos, kuriu apimtis 
yra rūpintis tremtiniai^ ir ju šelpi
mu. čia daugiausia dalyvauja senieji 
kanadiečiai lietuviai, talkininkaujant 
naujiesiems.

„Tai toks kulturnis Kanados lietu
viu gyvenimas. Kita karta, parašysiu 
plačiau apie gyvenimo sąlygas.

Svajūnas.

jo iš eiles pagal diduma Viktorijos 
miesto, australu krepšininkus. Jei
gu šiems lietuviu krepšininkams 
pasiseks nugalėti Viktorijos rink
tine, lietuviu krepšinio pajėgumas 
vėl nuskambęs po visa Australija .ir 
tuo pačiu musu krepšininkams atsi
vers platesnes perspektyvos Austra
lijos sportiniame gyvenime. Be šios 
komandos yra dar kita Melbourne 
lietuviu krepšinio komanda, kuri 
žaidžia jau ilgesni laika vienos ko
mandų grupes turnyre ir dar eina 
ligi šiol be pralaimėjimu.
. Kartu su aukščiau minėtais krep
šininkais gyvena ir dirba mums iš 
Vokietijos dar gerai žinomas stalo 
tenisininkas Vincas Zdanavičius, 
kuris dar Bonegillos ..pereinamojo.) 
.stovykloj irode savo pajėgumą, nu
galėdamas latviu favoritą, neseniai 
laimėjusi MJlbourno australu stalo 
teniso turnyre I-ja vieta. Netoli 
Melbourne—Seymonr’e gyvena ir 
dirba kitas pajėgus stalo tenisinin
kas ir kartu buvęs musu futbolo 
rinktines dalyvis Jerašiunas. kuris 
žada 'netrukus įsitraukti i melbour- 
niškiu lietuviu sportininku eiles.

Melbourne gavo darba keli buvę 
čiurlioniškiai, kurie ryžtasi sustip
rinti Melbourne jau veikianti vyru 
chorą ir tautiniu šokiu grupe. Numa
tyta įsigyti kauk les,o skudučiai jau 
baigiami derinti. Šiomis dienomis 
atplaukia laivas, kuriuo atvyksta 
dar keturi č.iurlioniečiai. Bus pasi
rūpinta ir juos atitraukti i Mel
bourna. Kiek sunkėliau su ehorved-' 
žiu., bet už keliu menesiu tikriausiai 
ir šis klausimas išsispręs, nes lau
kiama atvykstant iš Vokietijos buv. 
čiurlioniečio- Juliaus Kazėno, kariam 
tektų perimti choro- vadovavimas.

Tokiu budu Melbourne lietuviu 
kultūrinis gyvenimas pradeda vis 
daugiau ir daugiau stiprėti ir vietos 
ALD Skyriaus maloniam pirminin
kui p. Mieldažiui organizacinio 
darbo reikalu našta vis didėja.
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