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MORALINE BRITU ATŽANGA.
LONDONAS. A.A.P. — “Daily 

Mail” Vašingtono korespondentas 
praneša, kad prezidentui Trumanui 
ir užs. reik, ministeriui Aehesonui 
yra įteikti slapti pranešimai apie 
pašlijusia Anglijos padėti. Praneši
muose teigiama, kad Anglijos at
statymo eiga ir kariniai reikalai yra 
pasiekė ypatingai kritiška laipsni, 
kad Anglijos darbininkai pasidarė 
tingus ir nerūpestingi, kad kariniu
ose shiogsniuose vyrauja žema mo
rale. Darbo partijos vyriausybe vis 
labiau esanti neapkenčiama. Morales 
kritimas ir nepasitikėjimas vyriau
sybe esąs pastebimas ir juru bei oro 
laivynuose.

JAV bejege del Kinijos
VAŠINGTONAS NUSIPLAUNA DEL KINIJOS RANKAS IR ATI
DENGIA PRIEŠ SOVIETUS UGNĮ IŠ POPIERINES UNO ČAR- 

TERIO TRIUBOS.
VAŠINGTONAS, A.A.P. — J. A. 

Valstybėse išleista Kinijos klausimui 
nušviesti Baltoji Knyga, kurioje 
Kinijos žlugimo kalte primetama 
Nacionalines Kinijos vyriausybei. 
Baltoji Knyga išleista pagal Tru- 
mano nurodymą po to, kai paaiš
kėjo, kad jokia JAV pagalba Na
cionalinei Kinijai negali išgelbėt i 
Kinijos širdies nuo komunistu. 
Ryšium su Baltosios Knygos pasiro
dymu, savo pranešime prezidentui 
Trumanui JAV užs. reik, ministeris 
Achesonas kaltina Rusija tradiciniu 
imperializmu Tol. Rytuose ir pers
pėja Sovietus kinu komunistu agre
sijos kaimyniniu valstybių atveju. 
Achesonas teigia, kad komunistines 
Kinijos vadai atsisako senosios Ki
nijos palikimo ir viešai pareiškė 
savo priklausomumą Sovietu Rusi
jai. “Viena, kas aišku, — jei 
komunistinis režimas pats pasiduos 
Sovietu Rusijos tikslams ir mėgins 
pulti Kinijos kaimynus, mes ir ki
tos UNO tautos ryžtingai pasitik
sim padėti, pažeidžiančia UNO čar- 
terio principus ir gresiančia tarp
tautinei taikai bei saugumui” — 
perspėjo Achesonas. Dar pareiškęs 
vilti, kad Kinija 'nusimes svetimųjų 
junga, Achesonas toliau kaltina Na-

EKVADORA NUSIAUBĖ 
ŽEMES DREBĖJIMAS

NEW YORKAS. A.A.P. — Per. 
penktadieni Ekvadoro kraštą Pietų 
Amerikoje nusiaubė žemes drebėji
mas. Sugriauta 30 miestu bei mie
stelin. Ligi šiol pranešama, kad žuvo 
5000 žmonių ir kur kas didesnis skai
čius sužeistu. Ambato, Patate ir Peti- 
lio miestai visiškai sugriauti. Visame 
krašte suardytas susisiekimo tinklas. 
Nukritus vienam gelbejimo darbu 
lėktuvui, žuvo 34 asmenys. Kai ku
rie miestai bei miesteliai yra visi
škai dinge nuo žemes paviršiaus. 
Ambato mieste sugriuvo katedra; 
griuvėsiai palaidojo tuo metu be
simokiusius katedroje katekizmo vai
kus.

2.000 BRITU KARIU NERA
ŠTINGI.

LONDONAS. T.S.H. — Kaip pra
neša Britu maršalas Sir VV. Slim’as, 
2000 britu vyru kiekvienais metais 
Stojančiu karinėn tarnybon nemoka 
pasirašyti savo vardo ir pavardes.

Kinijos griuvimas vyksta toliau
NAUJA KOMUNISTU OFENZYVA. — NACIONALISTU GENEROLAI 
IŠDUODA SAVO KRAŠTA. — ARTĖJA KANTONO ŽLUGIMAS. — 
BRITU KARO LAIVAI PLAUKIA SUSTIPRINTI HONG KONGĄ.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU-
TERIS. — Oficialiai patvirtinama, 
kad kinu komunistu pajėgos užėmė 
Honano provincijos sostine Chang
sha. Patikimi pranešėjai teigia, kad 
trijų nacionalistu armijų vadas gen 
Chen Ming Jen kartu su generolu 
Cheng ir viena armija perėjo pas 
komunistus.

HONG KONGAS. D.M. — Pen
kios kinu komunistu armijos prasi
veržė • pro suardyta nacionalistu 

cionalines Kinijos vyriausybe ir 
karines pajėgas.

VAŠINGTONAS. D.M. — Ame
rikos Associated Press aiškina, kad 
Trumanas su Achesonu mano, kad 
Baltoji Knyga pateisina ju nuta
rimą neteikti Nacionalinei Kinijai 
jokios dideles pagalbos, o vien tik 
nutiesti naujus kelius prieš komu
nistu politika Tol. Rytuose. Kiti po
litiniai stebėtojai tačiau mano, kad 
Achesonas yra visiškai neaiškus ir 
neapsisprendęs. Jie pabrėžia ta fak
tą, kad Achesonas operuoja vien 
bendrais posakiais ir vilčių pareiš
kimais. Nacionalines Kinijos atsto
vai nusiskundė, kad Baltoji Knyga 
yra didelis smūgis nacionalistu ko
vai prieš komunistus ir ji paskatins 
dar didesni dezertyravimą i priešo 
eiles.

GOERINGO LAKŪNAI ARGEN
TINOJE.

NEW YORKAS. — Kaip praneša 
“Sunday Telegraph,” apie 100 Tre
čiojo Reicho lakūnu šiuo metu su
sirado prieglauda Argentinoje, kur 
ju daugis dirba kaip instruktoriai 
ir patarėjai prezidento Perono oro 
pajėgose. Daugis siu lakūnu yra 
pabege iš sąjungininku karo belais
viu stovyklų Vokietijoje. Ju tarpe 
yra vienas žymiausiu Hitlerio-Goe- 
ringo lakiniu, generolas A. Gallan- 
d’as.

SOVIETAI IŠJUOKIA KALTINTOJUS 
BANDYMUI PATIKRINTI SOVIETINE VERGIJA PRITRUKO 

DRĄSOS.
ŽENEVA. A.A.P. — UNO Socia-

lineje ir Ekonominėje Taryboje 
Lenkijos delegatas Katz-Suchy il
goje savo kalboje kaltino JAV, Bri
tus ir Belgija naudojant “feodalines 
priverčiamo darbo sąlygas.” Tai 
buvo jo atsakymas i Britu atstovo 
Corley iškelta kaltinimą Sovietams 
del 10 milijonu priv. darbo vergu 
Sovietu Rusijoje. Lenkijos atstovas 
pasiūlė JAV atstovui papasakoti 
konferencijai apie “baudžiavos sis
tema jo krašte,” kur “bedžiai lau
kininkai parduoda savo vaikus ir 
daugis ju yra žiauriai traktuojami 
savininku.”

ŽENEVA. A.A.P. — UNO Eko
nominei ir Socialinei Tarybai svar
stant Britu atstovo pateikta Sovietu 
Rusijai kaltiuima del ' priverčiamu 

gynybos linija ir pasiekė 200 myliu 
i šiaure nuo Kantono riba. Manoma, 
kad netrukus Kantonas bus užimtas. 
Nauji komunistu laimėjimai šukele 
Britu Hong Konge plataus masto 
nerimą.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIS. — Rugpiučio 5 d. iš Maltos 
i Hong Kongą išvyko Britu lėktuv
nešis Triumph, gabendamas visas 
savo karines pajėgas. Ji lydi karo 
laivas — naikintojas Charity.

KARINE PRIEVOLE N. 
ZELANDIJOJ.

WELLINGTONAS, A.A.P. — 
REUTERIS.—Naujosios Zelandijos 
gyventojai visuotinu balsavimu 
(535431 prieš 162810 balsu) pasi
sakė pereita savaite už įvedima pri
valomos karines prievoles. Prieš 
balsavo komunistai, krikščionys 
pacifistai ir kvakeriai. Numatoma 
karine prievole bus' trumpalaikio 
pobūdžio.

JAV karo vadai lanko Vakarus
JAV GENEROLAI EUROPOS VAKARU VALSTYBĖSE TARIASI 
KARINIAIS REIKALAIS. — PRANCŪZAI NENORI BRITU MAR

ŠALO MONTGOMERIO.
PARYŽIUS. B.U.P. — JAV vy

riausiu štabu viršininkai: armijos— 
generolas Bradley, karo laivyno — 
admirolas Denfeld ir oriniu pajėgu 
—generolas Vendenberg tris valan
das tarėsi Prancūzijos krašto apsau
gos ministerijoje, o po to išvyko 
pasitarimams i Fontainebleau su 
Britu maršalu lordu Montgomery. 
Prancūzija paprašė JAV garantijų, 
kad Europa nebus bet kuriame 

/ateities kare apleista.
LONDONAS. A.A.P — JAV karo 

laivyno štabo viršininkas admiro
las L. Denfeld’as pranešė Londone, 
kad JAV, Britu ir Skandinavu 

.kariuomenes štabu viršininkai savo 
pasitarimuose Londone pasiekė “vi
siško susipratimo” gynybos organi
zavimo klausiniais. Pasak jo, JAV 
štabu viršininkai gris atgal su 
“žymiai didesniu esamos padėties 
supratimu.” JAV armijos štabo

darbu vergijos Rusijoje, Sovietu at
stovas Arutiunianas Britu atstovo 
kaltinimus pavadino šmeižtu ir me
lagystėmis. Posėdžio pirmininkui, 
Naujosios Zelandijos atstovui 
Thorn’ui perspejus naudoti pado
rios formos žodžius, Sovietu atsto
vas sušuko: “Aš turiu teise kalbėti 
be jusu leidimo. Aš esu suvere
ninio krašto atstovas, bet ne bar
baru tauteles iš kažkurios primity
vios Naujosios Zelandijos dalies.” 
Kai zelandietis Thorn’as mėgino dar 
karta ispeti. Sovietu atstovas ta per
spėjimą pavadino ‘‘politiniu šan
tažu” ir kalbėjo toliau kone dvi 
va andas. Pasiūlymas siusti i Sovietu 
Rusija tarptautine komisija susi
pažinimui su sovietine priverčiamu 
darbu vergija buvo atmestas.

NEPAVYKĘS SUKILIMAS 
VENGRIJOJE.

LONDONAS. D.T. — Vengrijoje 
pranešama apie suėmimą keliu šim
tu vengru kariuomenes karininku, 
kurie organizavo sukilimą prieš da
bartine Vengrijos vyriausybe. Tei
giama, kad sukilėliai turėjo ryši su 
Vakaru valstybėmis. Suimtuju 
‘arpe yra nemaža aukšto range 
karininku. Taip pat suimta eile 
žymiu komunistu ir valdžios parei
gūnu. Jugoslavu laikraštis “Borba” 
praneša, kad Vengrijos slaptosios 
policijos viršininkas Peter Gubor 
kalejime nusižudė.
ATMETE PARAMA ISPANIJAI.

VAŠINGTONAS. A.A.P.* — JAV 
Senatas atmėte pasiulynia suteikti 
Ispanijai pagal Maršalio plana 50 
mil. doleriu parama. Senatorius Mc- 
Carran’as, ragindamas tokia parama 
Ispanijai suteikti, prasitarė: 4‘Ispa
nija jau visa ketvirti amžiaus kari
auja prieš komunizmą, o mes dabar 
ruošiamės kariauti.” Kai senatoriai 
atkreipė dėmėsi i paskutinius žod
žius, McCarran’as pataisė savo pa
sakymą : jis esąs isitikines, kad JAV 
ginkluojasi ne karui pradėti, bet 
vien savo apsigynimui.

viršininkas generolas Bradley pra
nešė, kad esanti priimta tokia idė
ja : tuo tarpu kai Vakaru valstybes 
operuos sausumos pajėgomis, JAV 
orines pajėgos bombarduos strategi- 
'nius priešo punktus.

VIENA. B.U.P.—Tęsdami toliau 
inspekcines savo keliones, JAV ka
riuomenes generaliniu štabu virši
ninkai lankėsi Austrijoje. Visi trys 
JAV karo vadai atsisakė svarstyti 
Prancūzijos reikalavima. kad marša- 
’as Montgomery butu atleistas iš 
Vakaru Unijos gynybos vadovavimo..

IŠKELTOS AIKŠTĖN 
APGAVYSTES.

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV' 
generalinis kontrolierius L. War
ren’as iteike Kongresui pranešima, 
kuriame teigiama, kad buvę JAV 
armijos karininkai naudojo apgavy
stes ir' kyšir/j, sudarant karines, 
valdžios sutartis. Tuo bildu iš vai-
stybes iždo apgaulingai išgauta 
(i.280.000 doleriu. Didelio masto 
kyšininkavimas buvo naudojamas, 
sudarant karo reikalams sutartis stt 
privačiomis firmomis.

SUSIRINKO EUROPOS TARYBA.
ŠTRASBUKGAS. A.A.P. — Rug- 

piričio 8 d. Štrasburge. Prancūzijoje, 
susirinko pirmam posėdžiui Europos 
Taryba, kurios tikslas paruošti dirva 
Įgyvendinimui Europos Unijos. I 
šios Tarybos posėdžius atvyko Angli
jos, Belgijos, Danijos. Prancūzijos, 
Irlandijos, Italijos. Liuksemburgo', 
Olandijos, Norvegijos ir Švedijos 
žsieniu reika’u ministerial, žvar

biausia šios konferencijos asmenybe 
vra W. Churehillis, Europos Unijos 
sumanytojas ir organizatorius. Tu
rint galvoje galimus komunistu žy
dus. konferencijos dalyviu apsaugai 
imtasi specialiu priemonių. Euro
pos Tarybos konferencija yra laiko
ma Europos Parlamento užuomazga.
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• KAUNE
Geriausiai man yra pažįstamas 

Kaunas, nors dar esu buvęs pora 
dienu Vilniuje, arthnesne.se Kauno 
apylinkėse ir vėliau Klaipėdoje. I 
Kauna atvykau 1944 m. spaliu 5 d. 
ir gyvenau iki 1948 m. gruodžio 5 
d. Gyvenau vokiečiu belaisviu sto
vykloje kaip inžinierius prie įvairiu 
įrengimu. Man atvykus, buvo 8000 
belaisviu. Pradėjo siausti ligos- 
.epidemijos, kurios pareikalavo 7000 
atiku. Bet nuolat buvo papildoma 
naujais belaisviais. Kai imtasi 
skiepyti, epidemija baigėsi. Už sto
vyklos ribų neteko girdėti, kad 
butu siautnsios epidemijos.

Nors rusu sargybiniai ir kariniu, 
kai, su kuriais man tekdavo susi
durti, buvo gana malonus, vis tik 
nepasisekdavo susidraugauti, nes jie 
niekuo nepasitiki. Paviršutiniškai 
tekdavo pasikalbėti; ypatingai apie 
bara kalba jie be baimes ir tiki, kad 
jis kada nors bus bet jo bijo, nenori. 
Ypatingai jie bijo amerikonu ato
mines bombos, apie kuria ten iš viso 
daug kalbama, kaip apie busimo 
karo pabaisa.

GYVENTOJU PALANKUMAS 
BELAISVIAMS

Mes buvome kasdien kolonom sar
gybiniu vedami i darbus. Dirbti 
turėjo visi, baigiant kapitonu. Ma
joras jau galėjo nedirbti. Dirbti 
mielai ėjo visi, kadangi buvo galima 
rasti progų sueiti i santykius su vie
tos gyventojais lietuviais, kuriem ne 
vienas iš musu belaisviu turi buri 
dėkingas už savo gyvybe, žmones, 
tiek moterys tiek ir vyrai, buvo mums 
ypatingai malonus ir paslaugus. 
Pasitaikydavo, kad žygiuojant, pra
eiviai nuo šaligatvio mesdavo mum 
duonos kepalėli arba cigarečių ir 
kitokiu maisto produktu. Tai buvo 
daroma neprašant, o jei kas prašy
davo, neatsakydavo pagalbos niekas. 
Daugelis iš belaisviu turėjo viena 
kita pažįstama šeima, kurioje viso
kiom progom gaudavo pietus ar 
Šiaip pavalgyti.

Pražydę kaštonai, ramiai ilsis ge
gužio pabaigos saulėj, skleisdami sti
pru žiedu tvaiką. Prieangyje, pa
sistačiusi didžiuli krepšį sudygusiu 
bulviu ir puspilni kibirą vandens, 
sėdi, skara plačiai nuo kaktos atsis
maukusi, Petrone ir skuta bulves. 
Sena ir raukšlėta sudygusiu bulviu 
luoba, plačiais griežčiais skutama; 
smigte sninga sterblei!. Nežiūri ji 
ne i kieme žaidžiančius baltapūkius 
vaikus, ne i juos besivaikanti did
žiuli kudlota šuni; tik, užkritus žilu 
plauku pluoštui ant akiu, trumpu 
rankos mostelėjimu greit vėl ji at- 

: meta. Kibire bulviu dauįeja, van
duo nebeapsemia ju.

— Bet senos jau bulves, nebeska
nios, bus tarkainiams ar blynams. 
Ar čia seniai nukasė, kaip miksa 
parvežė iš lanku, ir gardumas buvo: 
miltingos, tokios suverdančios, o jau, 
mat. ir sudygę biaurybes, suvyto . . .

Dingtelėjo Petronei širdin: juk 
rytoj jos vardadienis . . . Paseno, 
suvyto, kaip tos bulves, ir ji pati. 
O buvo juk mergina kaip liepa, žy
dėto žydėjo, devynių parapijų ber
nai sparna. rėždavo aplink.

Štai, Šilu dvare tarnauja abu su 
Joniu: Petronėle virėja, Jonis gas- 
padorium. Ir dienu gražumas, vie
versiai tik gieda, vyniodamies po 
mėlyna padange. Pats pavasario 
žydėjimas ir kvapas. “Petrones 
vardadienis porvt, ” 'nugirsta mer
gas, bešnibždančias tarpusavy ir 
besitariančias apvainikuoti jos ka
maros dovis. Dovanos ima niaukti 
jau iš vakaro. Pati šeimininke nie
kada imnnmiršta savo apsukriosios 
virėjos: žiūrėk — kokia Šilko bliu- 
skutė ar pačios austa margarašti vil- 

' nonį siiona; syki net kurpaites to
kias puikias su žvilgančia sagtimi 
padovanojo, kurias Petronėle tik 
šlinban eidama, užsidėti žadėjo.

■ Anksti ryta, vos saulei patekėjus, 
visa šeimyna suklega prie jos kama- 

' tos ir ima versti duris, dainuoti, kol 
tik fieatskleiidžia durti, o jos būva 
storu "ainikil suvedžiotos ir iškaišy
tos margomis gėlėmis. Su mergomis

LIETUVA PO SOVIETINIU STOGU
Atvykęs š.m. birželio 14 d. i Detmolda, vokiečiu leitenantas, išgyvenęs 
Lietuvoje 4 metus sovietinėje nelaisvėje, pasakoja apie dabartini musu 

krašto gyvenimą.

KAUNO FABRIKUOSE
Aš del savo profesijos turėjau 

ypatinga laisve, kai pradėjau dirbti 
už stovyklos ribų. Mano nuolatine 
darbo vieta buvo pas miesto archi
tektą. Kaune, kurio ištaiga buvo prie 
Katedros. Ten dažniausiai dary
davau reikalingus brėžinius ir pla
nus. Teko daryti projektus Dauge
liu plytinei, Sarginiu plytinei ir 
“Elfą” radio fabrikui Vilniuje. Be 
to, tarnybiškai lankiausi “Maiste,” 
kuris iš dalies jau atstatytas ir turi 
rusiška varda, ir Petrašiūnuose. 
Kaune veikia ir kiti fabrikai, ypa
tingai verpyklos. Prisimenu “Dro
be,” “Koton,” “Spinduli.” Šie 
fabrikai daug mašinų gavo iŠ Sak
sonijos. Darbo jėgos jiems užtenka. 
Dirba lietuviai darbininkai ir rusai. 
Tarp ju santykiai šalti, nes rusai 
yra favorizuojami. Jiem tenka vi
sos geresnes vietos. Darbas imonese 
dažniausiai neproduktingas, nes 
trūksta anglies. Yra fabriku, kurie 
dirba tik oficialiai, pav. popieriaus 
fabrikas Klaipėdoje. Popieris buvo 
įvežtas iš Vokietijos, ir Klaipėdos 
Zellstoffi fabrikai dirba. Visuose 
fabrikuose trūksta specialistu.

Kadangi aš tik i tarnyba ir iš jos 
buvau lydimas, o darbo metu buvau 
laisvas, turėjau progos arčiau susi
pažinti su vietos gyventojais. Pri
simenu dar kai kuriu asmenų pavar
des. Esu mates net Kiprą Petrau
ską, kuris pereitais metais parsikvie
tė žmona iš Vokietijos. Jis net ma
šina važinėja ir, sako, gerai gyvena. 
Yra gavės Stalino premija. Esu 
daug kartu buvęs operoje. Mačiau 
daugumoje itališkas operas, bet ir 
vokiečiu “Fausta.” Paskutiniu 
laiku Kaune palikta tik operete ir 
drama.

VARDADIENIS
išsibueiuoja, o bernai pasodine i krė
slą kelis syk išmeta ja aukštyn ir vėl 
kaip plunksna sugauna. Per pusry
čius būva gyvos kalbos, juokai. 
Šeimininkas erzina Petronėlė, kada 
gi ji pasirinksianti viena iš būrio 
ir atiduosianti jam savo širdi ir vai
nikėli . . . Bernai šnairuoja i Joni, 
kiekvienas spėja savo širdyje ji bu
siant tuo pasirinktuoju. Varduvi
ninkėj kur buvus, kur nebuvus, vis 
meta žvilgsni vogčiom i degančias 
Jonio akis, kurios netyčia užkluptos 
dar labiau sublizga ir tartum, sako: 
“aš tave labai myliu ir niekam ki
tam tavęs neatiduosiu.”

Po pusryčiu, visiems skirstantis 
prie darbo, nužiūrėjęs mergina esant, 
viena, tyliai įsėlina Jonis. Griebės 
glebiu stipriai išbučiuoja degančius 
skruostus ir ispraudžia i rankas dai
liai baltu plonu popierių suvyniota 
ryšulėli. Petronėlė išraudusi bėga 
savo kamaron ir ten atsargiai išvy
nioja, brangiausia vardadienio dova
na — sunkia margažiede šilko skara. 
Melvni vosilku žiedai maišosi su 
raudonomis aguonomis audime. Už
sigobusi. pasižiūri veidrodin — 
skruostai lyg tos ugnines aguonos 
dega, o akys tik-tik ne vosilkos. Ir 
taip prirink tu man tokias pana
šias spalvas!

Ak, tie vardadieniai, kaip ju bū
davo laukiama.

Ir užsimano syki Jonis laimes 
ieškoti. Petronėle nemiega naktimis, 
atkalbinėja. Bet šis, užsidegęs, kal
ba jai apie turtą, laime, kiek daug 
jis parvešiąs pinigu. “Pirksiu di
deli ūki. gal net dvara; įvesdinti 
tave noriu kaip savo išrinktąją i 
naujus namus, gyvensime be jokiu 
rnnesteliu ir vargeliu tada.” Jonio 
sumanyta — padaryta. Palieka aša- 
ruojančia Petronėle ir išvyksta „už- 
jurin. Žada meiliais laiškais kas 
siibatvakari lankyti, o vardadieny 
su dovanonmis pribūti. Ir tikrai, 
no keliu menesiu lyg kregždes pra
deda lankyti mieli ir nekantriai I 
laukti laiškai.

ŠNIPAI IR PARTIZANAI
Aš esu daug kartu lankęsis S. 

šeimoje, mat S. buvo taip pat inži
nierius, ir mes dirbome kartu. Nors 
lietuviai yra labai malonus, tačiau 
bent ketvirtis metu praėjo, kol įgi
jau tos šeimos pasitikėjimą. Mat iš 
belaisviu tarpo buvo rusu užverbuo
tu šnipinėti ne tik savo draugus vo
kiečius belaisvius, bet jie buvo siun
čiami ir vietos gyventoju tarpe šni
pinėti.

Kai jau karta isigyji pasitikėjimą, 
tai lietuviai pasidaro net perdaug 
neatsargus. Aš turėjau viena mer
gaite, pas kuria lankydavausi. Ji 
gyveno visai viena, nes tėvai buvo 
rusu išvežti. Karta ji man rode 
slaptos spaudos. Tai buvo brošiūra, 
ant kurios viršelio buvo atvaizduo
tas kardas; kertantis grandine. 
Manau, kad tai buvo partizanu išlei
sta. Partizano varda aš naudoju 
plačia prasęie: visus lietuvius, ku
rie kuriuo nors budu kovoja prieš 
bolševikus. Partizanu veikla rei
škėsi iki paskutinio laiko. Pasitai
kydavo, kad partizanai, persirenge 
rusu karininkais, atvažiuoja i mie
stą sunkvežimiais ir pasiima pagal 
suklastotus dokumentus iš imoniu 
prekių. Partizanai ypatingai yra 
pavojingi rusu sargybom, nes jas 
nuima nuo postu.

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOJ 
BIBLIOTEKA

Oficialiai eiti i bažnyčia nedraud
žiama, bet praktiškai neleidžiama, 
nes, pav., Kalėdų I ir II-ji diena 
buvo darbo dienos. Be to, už baž
nytines sutuoktuves reikalaujama 
iki 2000 rubliu. Ant Žaliojo Kalno 
'naujai pastatyta bažnyčia, jos vardo 
nežinau, bus įrengta i biblioteka. 
Pažaislio vienuolynas uždarytas.

Elze Rataiskiene.

Dienos slenka. Atkukuoja ir ge
gužis. Ir, štai, viena diena prieš 
pat savo vardadieni sulaukia nedide
lio ryšulėlio iš ano tolimo pasviečio. 
Širdis alpsta iš laimes, net, kojos 
linksta, kai išvyniojus tarp keletos 
gražiu smulkmenų atranda auksini 
žiedą su įrašytu jos vardu viduje. 
Nedrįsta net užmauti ant piršto. 
Vakarais, eidama gulti, išsivynioja 
iš blizgančio popierėlio ir ilgai žiuri, 
tartum i pačias degančias jojo akis. 
Ir, taip besidžiaugdama, dažnai už
minga, tik ryta, klodama lova, ran
da net kojūgaliu nuriedėjusi. Vėl 
gražiai suvynioja ir padeda atgal.

Dienos bėga. Laiminga skaito iš
siilgtus laiškus, . ilgiausias naktis 
prasėdi, liedama savo ilgėsi ir neri
mą jam. Ir vėl ateina pavasaris. 
Jau kelintas vardadienis po Jonio 
išvykimo, bet šiuo kart tik trumpa 
pasveikinimą besulaukia. Ir ima 
retėti jo laiškai, trumpėti ir tuštėti. 
Petronėle lyg šešėlis, sublogus, vaik
što, dažnai žiuri i mėlynus tolius 
įsmeigus akis, lyg tikėdamosi ka ten 
išvysti.

Laikas vis eina. Eile metu pasen
dino jos dienas. Laiško ir vardadie
nio dovanos vis dar laukia iš anapus 
mariu; bet veltui. Nebegrįžtą Jo
nis. išsivežęs sykiu su savim jos 
jaunystes žavėsi ir skruostu raudo
ni. Dar porai metu praslinkus ati
duoda savo ranka stambaus kaimy
ninio ūkio savininkui, bevaikiui na
šliui. Ne iš meiles išteka už jo. tik 
ieškodama užsimiršimo ilgesy ir ber- 
gždžiame laukime.

Ir, štai, dabar po ilgos eiles metu 
keliasdešimta syki vėl prisimena 
savo vardadieni. Marti atsius per 
vaikus skanaus pyrago iškepusi ir 
dubene'i sviesto pridėjusi; anūkai 
atneš pievų geliu priskynė, apkaišys 
jos kėde ir lyg balandžiai glausis 
burkuodami prie jos. bučiuos suvy
tusias jos rankas ir raukšlių išva
gota veidą. Užsiriš ji rytoj kadaise 
Jonio dovanota margažiede skara, 
važiuos miestelin i bažnyčia su vai
kais . . .

APIE KOSCIUŠKOS KALNA
Be abejo, esame girdoje apie 

N.S.W. Australijos Alpese esanti 
aukščiausi Kosciuškos vardo kaina 
ir dažnas iš musu stebisi, kaip gi čia 
tolimame pasaulio kontinente atsi
rado kalnas šiuo pavadinimu, o gi 
ir patys krašto šeimininkai turi 
vargo betardami, dažnai neteisingai, 
savo aukščiausio kalno varda.

Šio kalno “krikštatėvis” yra len
ku gamtos mokslininkas ir egzotiniu 
kraštu tyrinėtojas Edmundas Str- 
zeleeki’s, kuris 1839-1844 metais 
gamtos mokslo tyrinėjimo reikalais 
lankėsi Australijoje ir Tasmanijoje 
ir, nepaisant pavoju, pasiekė Austra
lijos Alpiu kalnyne aukščiausio kal
no (7.328 pėdu aukščio) viršūne, 
pavadindamas ja didvyrio T. Kos
ciuškos vardu.

Be to, mokslininkas E. Strzelecki’s, 
lankydamasis šiame kontinente, su
rinko daug vertingos mokslines med
žiagos apie dar tuo metu nežinomus 
Australijos krantus ir kalnus. Pa
sinaudodamas šia medžiaga, jis apra
še Australijos gamta viename savo 
moksliniu darbu. Už pasidarbavima 
gamtos mokslu tyrinėjimo srityje, 
jis buvo Karališkosios Anglijos Geo
grafijos. Draugijos apdovanotas auk
so medaliu. Br. K.

Gyvena rusai. Bažnyčia, rodos, 
veikia. Žinau apie ja todėl, kad ten 
esu karta su draugais buvęs. Du 
mano draugai buvo katalikai ir ėjo 
ten išpažinties. Kunigai buvo ypa
tingai mums, belaisviams, malonus 
ir stengėsi visur padėti. Teko ma
tyti laidotuvių su bažnytinėm vėlia
vom ir kunigais. Kunigai daugiau
sia seni. Lietuviu religingumas 
ypatingai pasireiškė per Vėlinės, ku
rios buvo švenčiamos kapuose su vi
som senom tradicijom ir pamaldom. 
Lankėsi daugybe žmonių.

(Bus daugiau)
■--------- ♦—------

LIETUVIAI KALIFORNIJOJ 
Musu Pastoge specialiai informuoja 
“Kalifornijos Lietuvio” Redakto

rius.
Nuo birželio menesio “Kalifornijos 

Lietuvi” redaguoti yra pakviestas 
Juozas Vitenas, buvęs “Žiburiu” 
redaktorius ir leidėjas. “K.L.” įs
teigs ir leidžia. A. Skirius.

— Los Angelyje iki šiol jau yra 
įsikurdinę apie 300 tremtiniu lietu
viu, tarp ju — Šv. Kazimiero par. 
klebonas kun. J. Kučinskas, gene
rolas S. Raštikis, prof. K. Alminau- 
skas, dr. Vidžiūnas, inž. Varnauskas, 
Pamataitis, adv. St. Baltus, adv. 
Kazlauskas, mok. Kudirka, Pažiūra 
ir daug kitu puikiu asmenybių. Iki 
šiol visi gavo darbo.

— Lepos 3 d. Šv. Kazimiero para
pijos bankietu buvo pradėtas nau
jos bažnyčios statybos fondo vajus, 
kurio metu buvo surinkta 5.000 dol. 
pinigais ir pasižadėjimais. Numato
ma, kad kitu metu vasara jau bus 
pradėta statyba.

— Liepos men/ pradžioje inž. 
Draugelio iniciatyva buvo įsteigta 
Lietuviu Socialdemokratu kuopele, 
kurios valdybon ieina — pirm. 
Draugelis, ižd. J. Uždavinys, sek. 
M. Steponavičiene.

— Liepos 17 d. ivyko “Kaliforni
jos Lietuvio” Diena — išvažiavimas 
su pietumis, loterija ir programa. 
Programos metu kalbas pasakė kun. 
J. Kučinskas, Garbes Konsulas dr. 
J. J. Bielskis, adv. V. Kazlauskas 
ir red. J. Vitenas. Menine progra
mos dali išpildė L. Zaikienes tau
tiniu šokiu grupe.

— Liepos 23 d. ivyko Tėvynės 
Mylėtoju D-jos naktinis išvažiavi
mas i Pacifiko pajūri, kur prie laužo 
buvo išgerta, pavalgyta ir padai
nuota.

— Rugpiučio 28 d. Amerikos 
Lietuviu Tarybos skyrius rengia 
išvažiavimą (pikniką) su loterija ir 
pietumis. Pelnas skiriamas Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

— Liepos 21 d. L. Zalikiene ir jos 
vedama Tautiniu Šokiu Grupe išpil
dė programa ‘‘International Insti
tute.” Lietuviu liaudies dainos, tau
tiniai šokiai svetimtaučiams labai pa
tiko. Ši nesenai įsisteigusi grupe jau 
kelinta karta puikiai lietuvius at
stovavo svetimtaučiu tarpe.

A. Skirius.
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Sugar — Australian Gold
Every year Australians need 116 

pounds of sugar eaeh. which is far 
more than is needed by the people 
of any other country.

But they grow 800,000 tons a year, 
which is twice as much as they need, 
so they are able to send some to 
countries which do not grow their 
own.

Sugar is produced by 900 farmers, 
many of them immigrants from 
European countries, who grow it in 
the coastal parts of Queensland and 
northern New South Wales.

The work is all done by white 
workers, and this makes Australia 
quite different from other sugar- 
growing countries, all of which use 

.coloured workers.
Because of this rule of using only 

white workers and paying them 
good wages, Australian sugar is not 
sold at great profit on the world’s 
markets. To make up for this, the 
Australian Government pays the 
growers extra money for the sugar 
they send to other countries, and 
this makes the price paid by Aus
tralians at home rather more than

are burnt off at harvest time before 
the cane is cut, to save the work of 
trimming by hand. Then the cane 
is cut down by workers using heavy 
knives. They work at great speed.

After it has been cut, the cane is 
taken on small railway trains to 
the mill, where it is crushed at least 
four times, between very heavy roll
ers to force out the juice. The 
sweet juice is mixed with lime water 
and heated, to make the dirt fall 
away. The clear juice then lias the 
water driven off by more heat, until 
it is very thick, and then it is boiled 
in a. vacuum, which makes sugar 
crystals form in it. ■ ■ '

The liquid is taken off as molasses 
and the crystals are washed and sent 
out as raw sugar, which is used in 
jam making and for confectionery, 
and indeed by mtany housewives. 
The molasses is boiled again, until 
there is no sugar left in it, and it 
is then used as food for farmyard 
animals, or for making fertilizers 
and alcohol.

The raw sugar goes to the refin
eries in the big cities, where it is 
mixed with water again, and treat-

THE LETTERS FROM
The following is a letter from 

Lithuania to a Lithuanian DP in 
Germany as published in Draugas 
of April 13, 1949:

11.—Our life is good in Lithua
nia. There are no more masters, all 
are comrades . . . We eat anything 
and cover ourselves with everything. 
Whoever repatriated does not live 
among us ... - Many transfer to 
places from whjph they do not re
turn. Be healthy, patient and 
happy, you are not needed here. 
There are rumours that certain mas
ters wish to make slaves of us. Be 
prepared, then we will 'be in need 
of you; our hope is you. We im
plore and demand—do not return 
now. At present, patience and per
severance.

In connection with letters from 
Lithuania we quote the following:

BALT SECRET LETTERS TELL 
RED SLAVERY.

Starvation, slavery and murder 
are described as comrades of com
munism in letters brought secretly 
by sailors to displaced persons here

LITHUANIA

it would normally be. However, 
Australians still do not pay more 
for their sugar than the people of 
most other countries.

There is a great need for workers 
in the hard but well paid work of 
sugar-cane cutting, which takes 
place during about 20 weeks of the 
year. The cutters work in groups 
or gangs, and are paid by results; 
about eight shillings for each ton of 
cane they cut. The normal worker 
earns in this way about. £2/10/- a 
day, and the skilled men earn as 
mjuch as £3 and £5 a day. No one 
is allowed to work more than 44 
hours a week, unless it is because 
of an emergency, such as the need 
to preserve the crop from storms.

Because of the lack of labour, the 
unwanted leaves of the sugar cane-

ed to make it the pure white cry
stals that are used in the household. 
The liquid that is made by this 
washing process is also treated and 
sold as Golden Syrup, a sweet thick 
liquid, which is much used as a 
conserve.

The sugar industry in Australia 
is a very necessary one, and very 
well run, controlled by men with 
modern ideas.

The work is hard, but it is one of 
the few industries which pay really 
good wages to labourers, and many 
people who went to it when they 
arrived in Australia as long as 30 
years ago, are still working among 
the sugar cane. This seems to show 
that work in the canefields is one of 
the happy ways of earning a living.

from their relatives in the sovietized 
Baltic States. They are personal 
messages but they also tell of the 
distress imposed by a government 
with thorough controls over its citi
zenry and their economy . . .

(Hal Foust, Chicago Daily Tri
bune, December 5, 1947.)

“KALIFORNIJOS LIETU- j 
VIS”

9204 S. Broadway, Los Angeles I
3, Calif., U.S.A.,

Galima užsakyti pasiunčiant j 
viena švara laišku arba pašto j 

parlaida.

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground.

On the way -we stopped at a hut. 
to meet men of the Žalgiris Detach
ment. It was. full of armed fighters. 
Platoon leader Naras of the First 
Company was here with his men. 
Reports and orders were given. In 
the light of a weak oil lamp the 
men recounted their latest exploits.

Only yesterday, the Ivans came 
upon a farm where Saidokas and 
Jaunutis were hiding. There were 
12 Ivans against two Freedom 
Fighters. The two fighters were hid
ing in straw in the cattle barn. 
Jaunutis kicked Saidokas in the 
skins and Saidokas instinctively 
dug deeper into the straw. A rotting 
ceiling board caved in. Voices of the 
MGB men could be heard in the 
yard; if they had entered the barn 
and raised their eyes, they -would 
have observed Saidokas hanging 
from the waist in the ceiling. But 
the Ivans had decided to search the 
living quarters instead. They pull
ed out drawers, smashed the hearth, 
bayoneted the foundation, toppled 

. over the doghouse, punctured the 
-walls. They ate up the host’s food, 
pilfered everything they could and 
finally, three hours later, they left.

The host confessed that “a stone 
had rolled off” his chest. “1 was 

. certain that they would find you, so 
1 kept an axe handy. But they were 
too foolish to find you, men.”

The previous week, after a raid 
. on a Sovkhoz, Perkūnas was rest
ing on a farm, deep in straw. The 
Ivans came. They banded together 
the farmers of the neighborhood 
and ordered them to roll out all the 
straw from the barn. “This time I 
will be nabbed, and my next resting 
place will be as a corpse in some 
town’s market place,” thought Per
kūnas. “But I will not give up 
without a struggle. A few of those 
Bolsheviks will join me.” A lazy

By SAULIUS.

Ivan, or maybe “a smart one,” was 
assigned to the place where he lay. 
Instead of transferring the straw 
with pitch forks, the Russian ordered 
“Raz-dva-Vali” (One-two-Roll), and 
the gang began to roll the entire 
pile from the barn into the yard. 
‘•‘They rolled me out so excellently, 
that no one noticed that they were 
rolling me inside the pile.”

Rolandas told about his visit to a 
nearby town. The bolsheviks de
cided to eheck his papers. “All I 
had upon me was a pistol and a 
receipt issued to me father when his 
bull was delivered to the govern
ment. Thinking quickly, I shoved 
the receipt toward the Russian. His 
superior asked “Is there a seal on 
it?” “Da peehat yest ”(Yes, the 
real is there). That saved my skin.”

Oiir reminiscences stopped with 
the sharp command—“Prepare to 
march 1”

In a column of twos, about thirty 
men marched across the fields in the 
neighborhood of B----- . More es
corts awaited us in another village. 
The next two days were spent in 
making final arrangements. We 
sewed -white coats from the table
cloths to mask us in the snow.

When the other members of our 
Mission — Butautas, Krūmas and 
Feliksas — arrived, all of our es
corts turned back, and now the six 
members of the Mission with the 
local guide Strazdas, marched to
ward the German-Lithuanian fron
tier. Our hazardous task to pierce 
“The Iron Curtain” was begun.

In East Prussia
We approached the Šešupe River. 

We found a boat hidden in an un
frozen spot and crossed into Prus
sian territory. Our packs were 
erammed with food reserves, car
tridges, anti-tank grenades and 
other items, including material to 
be delivered abroad.

The ruins of the Noviškis-Andrie- 
jaitis estate lay in heaps on the for
mer frontier. The former palatial 
estate was a mass of debris. Broken 
pieces of furniture could be seen, 
window sills and door frames were 
burned and broken. What they 
could not take, the Russians de
stroyed, the usual Russian urge to 
despoil everything.

We selected a route through East 
Prussia and Poland. We figured 
that East Prussian-Polish frontier 
would not be guarded as closely' as 
the Polish-Lithuanian frontier, 
where large-scale battles and grave 
casualties were to be expected. The 
Polish-Lithuanian frontier is guard
ed by two lines of barbed wire 
fences, and trenches in between 
them are at all times alerted for 
combat. The entire frontier is pro
tected by “resistance points” of the 
frontier guards every' 5 kilometers, 
and eaeh point is defended by units 
of roughly 200 men. It is difficult 
to approach such a zone unnoticed. 
However, once this is done, one finds 
himself in terrain criss-crossed -with 
barbed-wire fences. It is difficult to 
avoid touching the wires by night, 
and light rockets automatically 
shoot up and warn the frontier 
guards, indicating the exact spot 
Where escape from the Soviet para
dise is attempted.

That is why’ we decided to go 
across the dead land which once 
was called East Prussia.

Desolate fields stretched before 
us. Several years ago, these fields 
were carefully tended and were fer
tile. Now we were pushing our way 
through high, thick weeds. Occa
sionally’ boars rushed out of the 
undergrowth ,or probably they: were 
wild swine, once tame and eare- 
ully raised on German farms. Not 

a footprint anywhere bn the road.
(7’o be continued.)

CORRESPONDENCE OF 
LITHUANIANS WITH 
FOREIGN COUNTRIES

Though the Soviet Constitution 
guarantees the citizens absolute 
secrecy of correspondence, this 
pledge is honored just as little as 
the other fine pledges in this curious 
document.

In Lithuania, in order to get per
mission to send a letter abroad, you 
have to fill in a long form with very 
precise data and minute details on 
yourself and the recipient. If per
mission is granted, you write your 
letter as best you know and then 
take it to a special department of 
the local MVD, if you live in a 
larger centre, and to a special offi
cial at the post office, if your home 
happens to be in the country. The 
letter is then censored on the spot 
and the censor even gives good ad
vice hoyv a letter fit for a foreign 
recipient should be written.

Letters describing “the work of 
peaceful reconstruction” in the 
Soviet Union meet with warm appro
val. The answers from abroad are 
likewise censored and the correspon
dence graciously tolerated if the 
foreign correspondent describes his 
life in the “capitalist” country in 
a disparaging tone and expresses a 
longing to live in the Soviet Empire.

{Newsletter from behind the Iron 
Curtain, Stockholm, Vol. II, 
No. 64, April 9, 1948.)

SOVIETS MAKING PUBLICITY 
FOR AMERICAN FILM.

The Soviet ambassador in Stock
holm has lodged a protest against 
the American film “The Iron Cur
tain,” which is at present running 
in one of Stockholm’s larger cine
mas. The only effect of this protest, 
says' “Aftonbladet,” is, of course, 
that the public will rush to see the 
film despite its bad reviews. The 
Swedish' Government has no author
ity to stop a film approved by’ the 
public censor. And the censor is not 
entitled to be guided in his activi
ties by any opportunist political 
considerations. Consequently- the 
Foreign Office can do not more for 
the Soviet ambassador than register 
his protest.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

FEDERALINIAI RINKIMAI.
Iš ministerio pirmininko Mr. 

Chifley pranešimo apie šaukiama 
spaliu men. 5 d. posėdžiams Sonata 
sprendžiama, kad federaliniai Aus
tralijos rinkimai ivyks neanksčiau, 
kaip lapkričio pabaigoj, ar gruod
žio pradžioj.

GELEŽINKELIU NUOSTOLIS.
N.S.W. geležinkeliai davė kraštui 

paskutiniais finansiniais metais per 
£5 milijonus nuostolio. Vien del 
angliakasiu streiko geležinkeliai 
nustojo apie £2 mil. Siekdama išly
ginti nuostolius, vyriausybe nemano 
didinti bilietu kainos, tačiau imsis 
etatu mažinimo ir peržiuręs gele
žinkeliu naudingumo išnaudojimo 
raaksimuma.

7 MIL. AKRU BUV. KARIAMS.
Krašto vyriausybe nutarė išda

linti Sklypais 7 milijonus akru žemes 
ir paskirti juos karo dalyviams. 
Šiame plote manoma įkurti apie 
200 australu kariu. Plano vykdymui 
panaikinama 40 didžiuliu aviu 
ganyklų vakarinėje N.S.W. krašto 
dalyje.

APIE 120.000 GRĮŽTA.
Australijos kariams pradėjus 

dirbti atvirose anglių kasyklose, 
nemažas skaičius imoniu bei fabriku 
vėl pradėjo darba. Šios savaites 
būvyje apie 120.000 darbininku 
bei tarnautoju vėl grįžta i darba.

APKALTINTAS MENAS.
Melbourne universitete Sydnejaus 

dailininkes R. Northon paveikslu 
paroda sukalė australu tarpe sąmy
ši. .Saugumo policijos agentai paėmė 
iš parodos keturis paveikslus ir 
iškėlė dailininkei byla, kaltindami • 
ja už išstatyma viešumon nepadoriu 
paveikslu.
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TAUTINES SĄŽINES APYSKAITA

PAST
KULTŪROS FONDO RINKIMAI.

Lietuviu Kultūros Fondo Austra
lijoje Apygardos Valdybos ir Re
vizijos Komisijos rinkimuose daly
vauja 125 nariai. Rinkimus jie at
lieka korespondenciniu bildu, pasiųs
dami ligi rugpjūčio 10 d. gautas iš 
Organizacinio Komiteto balsavimo 
korteles su kandidatu sarašu ir ju 
rekomendacijomis. I Apygardos 
Valdyba išstatyti šie kandidatai: 
G. Žemkalnis, J. Glušauskas, A. 
Rukšlele, J. Mockunas, R. Mazi
liauskas ir A. Pocius. I Revizijos 
Komisija: O. Matulionyte, S. Ado
maitis, J. Firinauskas, B. Umbrazas, 
V. Žemkalns ir P. Matiukas.

ATVYKO 92 LIETUVIAI.
Šio men. 3 d. Sydnejaus uostan 

iplauke “Castelbianeo, ” kuriuo i 
Australija atvyko šie lietuviai: A., 
O., ir (J. Adainkavičiai, A., M., A., 
V., E., ir A. Bernotai, J. ir M. Bu
čiai, S. ir M. Burkauskai, T., M., E. 
ir G. Chodeekai, V., J. ir I. Davida- 
vičiai, P., A., M., D., ir G. Janu- 
šaičiai, Laurynas Kemežis, I. Kirua, 
Kranauskai, V., E., Z. ir J. Kulma- 
tickai, I. Leiniene, B., O., V., ir A. 
Liugos, J., E. ir D. Milevičiai, V. 
ir J. Mockai, J. ir M. Naujokai, II., 
L, W. Malskaičiai, S. Rutkauskas, 
B. Rumševičius, B., L., K., V. ir J. 
Stasioniai, G.. M., J. ir M. Šimu- 
kaičiai, M. Šimokaitiene, B. Sauly- 
tiene, I. ir A. Saulytytes, A., A., R. 
ir A. Šulcai, P. ir P. Tverijonai, A., 
R., A. ir J. Ulanai, E. Urbšiene, B. 
Žitikis, A., J., N. ir V. žvirgždinai, 
K., E. ir .L Belkai, V., O., L. ir F. 
Prazauskai, E. Jagučianskiene, B., 
E., K. ir B. Daubarai.

Keliones metu savo tautiečiams 
vadovavo ir atitinkamus ryšius su 
laivo vadovybe bei IRO palydovais 
palaike Vladas Davidavičius.

Sydnejaus uoste mielus tautiečius 
pasitiko ALD Centro Valdybos as- 
stovai ir didelis būrys čia gyvenan
čiu lietuviu.

Paieškojimas.
l’aieškau Henriko ir Tado Sur- 

kevičiu, kurie ankščiau gyveno pa
gal ši adresa: Goliath Portland Ce
ment Co. Ltd. Railton, Tas.

Taip pat prašau maloniai atsi
liepti kun. dr. Povilą Jatuli, ankš
čiau gyvenusi Italijoje.

Paieško Jonas Kalvaitis, gyv. 
Šveicarijoje, Av. Haldimaud 29, 
Yverdon (Vaud).

V
BEVARDŽIAME MIŠKE

Kažkas paraše, kad Australijos 
sinonimas — tai saule ir vielos; jos 
ir ju čia visur rasi. Bet, pasirodo, 
kad esama vielų, atseiti, telefono, 
telegrafo linijų dar nepakanka. 
Viktorijos Pašto Departamentas i 
savo nuolat rengiamus telefono, 
telegrafo linijų statybos kursus ši 
karta priėmė ir naujuosius emi
grantus. Tai pirmas atsitikimas Vik
torijoj. Nuo š.m. gegužes 30 d. iki 
birželio 20 d. šiuos kursus baigė 
24 naujieji emigrantai, kuriu 11 yra 
lietuviai, kiti latviai ir slavai.

Baigė kursus, visi naujieji “spe
cialistai” perkelti darbams i Sey- 
mouro ir Bendigo tarpustoti ir ap
gyvendinti viename bevardžiame 
miške. Pirmomis dienomis net aus
tralai šios vietos pavadinimo neži
nojo, o tik vėliau ji sukombinavo: 
Camp No. 2, P.M.G., Tooborae, c/o 
Heathcote P.O., Vie. ši vieta yra 
toli nuo. apgyventu vietovių ir joks 
geležinkelis ar plentas jos nesiekia. 
Atvykėliams teko pionieriškas dar
bas besikuriant: statyti palapines 
ir įrengti bent žmoniškesnes gyve
nimo sąlygas. Šis darbas vyko, 
aplink strapsint kengūroms, švilpau
jant, vaitojant ar tylomis stebint 
margiems sparnuočiams Pamažėl 
stovykla igavo gražu vaizda; ji 
laikui bėgant busianti praplėsta.

Iš 11 lietuviu, šeši skaito “Musu 
Pastoge” (mažai!) ir keletą ju — 
“Užuovėja.” Sekmadieniais tarny
biniu autobusu katalikai vyksta i 
už 12 myliu esauti Heatheote mies
teli pamaldoms.

Taip tad ramstome čia palaužta 
savo gyvenimą naujomis, neįprasto
mis ir sunkiomis sąlygomis. Kuriame 
ši savo gyvenimą ant kietos aus
trališkos žemes, bet ji mums atrodo, 
lyg byrantis smėlis, o tenai, savo 
sodybose, buvo puri žeme, bet ji 
mums buvo kiečiausias granitas. To 
granito mes vėl turime siekti.—L.P.

Padėka.
Visiems Woomeros lietuviams, 

parodžiusiems broliška artimo meile, 
o ypatingai kun. P. Jatuliui, Ade
laidėje, už tėviška rūpinimąsi nelai
mėn patekusiu musu Skyriaus nariu, 
nuoširdžiai dėkojame.

ALD Woomeros Skyriaus 
Valdyba.

“Musu Pastoges” gyvavimo apy
skaita sakyte sako, kad “M. Pas
toges” augimas ir turtėjimas prik
lauso ne nuo ko kito, kaip tik nuo 
musu pačiu — skaitytoju. Tai yra 
neginčyjama tiesa, kad “M. Pas
toge” gyvuos ir augs tik tada, jei 
ja skaitys visi, jei ne visi, tai bent 
dauguma Australijoj esančiu lietu
viu.

Beieškodamas dar neskaitančiu 
“M. Pastoges” čia gyvenančiu 20 
lietuviu vyru grupėje, tik skaitan
čiųjų teradau vos du. Prisiminus 
“M. Pastoges” liūdna apyskaita, 
vienas kitas, daug negalvojęs, su
prato reikalo rimtumą ir tuoj pa
siūlė pasiusti pinigus už “M. Pas
toges” prenumerata.

Deja, skaudoka, kad iš visos 
grupes atsirado tik keli tinkamai 
vertina ši keliolikos šilingu prisidė
jimą prie didžio darbo musu tautos 
labui. Tuo tarpu gi daugis sunkiai 
uždirbtus svarus, šilingus ir pas
kutinius pensus palieka naktinėse 
landynėse, kur parsiduoda vynas ir

ATVYKO 1.700.
Š.m. liepos 29 d.i Melbourne uos

ta iplauke norvegu keleivinis lai
vas “Skaugum” su 1700 šešiolikos 
tautybių išeiviais. Tai bus bene 
pirmas laivas su didžiausiu jaunųjų 
keleiviu skaičium. Jaunieji kelei
viai, nuo 6 menesiu iki 12 metu am
žiaus, sudarė ketvirta dali visu ke
leiviu. Kartu su šiuo transportu at
vyko apie 100 musu tautiečiu, dau
gumoje iš Britu zonos. Visi atvy
kusieji liepos 30 d. ryta iš Mel
bourne išvyko i Bonegillos pereina
mąja stovykla.—b.

KETVIRTIS MILIJONO 
EMIGRANTU.

Oficialus šaltiniai praneša, kad 
nuo š.m. sausio 1 d. iki 1950 m. 
birželio 30 d. i Australija iš Euro
pos numatoma atgabenti iš viso 
260 tukst. emigrantu. Iš ju 150 tuk- 
st. britu ir 110 tukst. išvietintn as
menų. Kartu patirta, kad prie Nea
polio esančioji Bagnoli emigracijos 
stovykla bus praplėsta ir gales su
talpinti apie 10 tukst. emigrantu.— 
b.

Pranešimas futbolininkams.
B. Laugevičius praneša futboli

ninkams, kad i įvyksiančias š.m. 
rugpiučio men. 21 d. Sydnejuje su 
Sydneyaus II rinktine rungtynes be 
atskiro pranešimo nevažiuotu. Kam 
reikes žaisti, bus pranešta tele
grama. 

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINKIT SAVO SEIMAS

Šiuo metu būdamas 25 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—ėiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £500 su dideliais nuo
šimčiais, jei imokesi per metus £25.14.2., kas pusmeti— 
£13.10.0., kas ketvirti—£6.18.4. ar kas menesi—£2.2.10. Bet 
kuriuo ankstyvesnes mirties atveju giminėms išmokama £500 
su žymiais priedais.

Šiuo metu būdamas 30 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—ėiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £1000 su dideliais 
priedais, jei imokesi kasmet £51.15.0., kas pusmeti — £27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar kas menesi—£4.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokama £1000 su žymiais 
priedais.
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kiti svaigalai, ruošiantieji kandi
datus nervu ligoninėms ir verčia 
daryti nemalonias pažintis su poli
cija ir teismais. Prie ko prieisime, 
jei nemažinsime vyno ir panašiu 
“malonumu”? Džiugu skaityti 
straipsnelius “M. Pastogėje,” kai 
ten Queenslande ar kitur gyvenan
čios grupeles tokiu pat vyru gauna 
rekordinius kiekius lietuvišku kny
gų ir kitos spaudos, rengia tauti- 
nius-kulturinius pasirodymus, au
koja tautiniams reikalams. O jei 
musu grupe, gyvenanti Melbourne 
priemiestyje, duotu tikrąją savo 
tautines veiklos apyskaita, ji butu 
liūdnai gėdinga. Bet ir tokia apys
kaita gal butu verta duoti? Juk 
mes spaudoje daugiausia matome 
tik gražiai įvertinamus darbus, o ar 
nebutu verta spaudos pirštu paro
dyti ir i tamsius kampus, ar nereik
tu tiesiai rodyti i tuos “brolius,” 
kurie kartas nuo karto nešvankiais 
žodžiais apsvaido dirbančiuosius ir 
dirbusius musu tautini darba.

T.K.

PASITARNAUKIM PATYS 
SAU

Kai kada išgirsti kritika “Musu 
Pastogei,” kad mažai talpina žinių 
iš krašto gyvenimo, kūrimosi ir 
pau. Noriu paklausti, ar redakto
rius gali žinoti, kas dedasi už ke
liu tūkstančiu myliu? Manau, kad 
kiekvienas atsakysite: ne.—Tai ar 
galima kaltinti redakcija del žinių 
stokos?

Mielas skaitytojau ,pačiam ma
lonu sužinoti, kur koks Petras ar 
Jonas nusipirko sklypą žemes, kur 
kas isitaise. kiek kaštuoja namas Syd 
nejuje, o kiek Adelaidėje. Tai pa
dėtu pačiam orientuotis, kurion pu- 
seu pasukus isikurimo vaira.

Kaip matyti iš “Musu Pastoges” 
apyskaitos, ji neturi apmokamu 
korespondentu, kurie galėtu tokias 
žinias teikti redakcijai. Tat, mie
las skaitytojau, griebk plunksna ir 
rašyk viską, kas apie tave dedasi. 
Nedelsk! Redakcija talpins laik- 
raštin jusu žinias (reikalui esant, 
jas pataisys, sutvarkys, tad nesi
varžyk del savo žurnalistiniu ga
bumu) ir padarys idomu ir naudin
ga laikrašti mums patiems.

Petras Pilkalnis

EIK TUOJ PAT I PASTA IR
SIUSK MUSU PASTOGEI
PRENUMERATA IKI METU

GALO.
---------------------—  —.. r
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