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NUTEISTAS ŽYMUS JAV 
KOMUNISTAS

SAN FRANC1SKO.—JAV teismas 
nuteisė Australijos kilimo Harry 
Bridges, kuris yra laikomas vienu 
galingiausių komunistinio JAV dar? 
bininkų judėjimo vadų. Bridges 
pripažintas kaltu ir nuteistas už 
priešvalstybinę veiklą 2 metų ir už 
priesaikos sulaužimą 5 metų kalėji
mo bausmėmis. Manoma, kad nutei- 
stąjam bus atimta JAV pilietybė ir 
jis bus ištremtas iš Amerikos. Logi
škai, Bridges turės būti tremiamas į 
savo kilimo vietą — Australijon. Jo 
likimas galutinai bus sprendžiamas 
po apeliacijos. Atitinkamos Austra
lijos valdžios įstaigos dėl Bridges 
priėmimo Oficialiai nėra 

.sakiusios savo nuomonės.
dar pasi-

neisduo-

Čekoslova-

Pabėgusioji lakūnai 
darni

PRAGA.—JAV atmetė 
kijos vyriausybės reikalavimą išduoti
aštuonius lakūnus, kurie neseniai 
atskrido su politiniais pabėgėliais 3 
lėktuvais iš Čekoslovakijos i Vokie
tiją. Čekai reikalavo ji] išdavimo 
argumentuodami, kad lakūnai yra 
kriminaliniai nusikaltėliai. JAV 
ambasadą Pragoję atmetė reikalavi-

INCIDENTAS TIES LIEPOJA
SOVIETAI APŠAUDĖ TIES LIEPOJA BEGINKLĮ JAV LĖKTUVĄ. 
LĖKTUVAS NEBESURANDOMAS. SOVIETŲ RUSIJOS PROTESTO 
NOTA JUNGTINĖMS AMERIKOS VALSTYBĖMS.
LONDONAS. — Kaip praneša 

A.A.P., Sovietų Rusija pasiuntė 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
protesto notą, kaltindama, kad šio 
mėnesio 8 d. vienas JAV karo lėktu
vas perskrido Sovietų teritorijos dalį 
ir atsišaudė prieš Sovietų kovos lėk
tuvus.

LONDONAS.—Kaip A.A.P. pa
pildomai praneša, JAV karo aviaci
jos įstaigos oficialiai teigia, kad 
pereitą šeštadienį ties Liepoja, Lat
vijoje, apšaudytas amerikiečių lėk
tuvas, kuris,, galimas daiktas, yra pa
šautas žemyn,, buvo neginkluotas 
JAV karo laivyno patrulinis bombo
nešis, gabenęs 10 įgulos karių. Lėk
tuvas ligi šiol niekur nebepastebėtas 
ir nebesurandomas. Minimas JAV 
lėktuvas skrido iš Viesbadeno į Ko
penhagą. Sovietai savo specialiu 
pranešimu teigia, kad JAV lėktuvui, 
pasirodžiusiam ties Liepoja, Sovietų 
kovos lėktuvai paliepę leistis žemyn, 
tačiau pastarasai nepaklausęs ir ati
dengęs ugnį. Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų ministeris Višinskis išsi-

Vargas su Malajais
LO ND()N A S.—Pal iečiai 11 Atstovų 

Rūmuose Malajų reikalus, konserva
torių atstovas aštriai puolė Britų 
laikyseną Malajų pavojaus atžvilgiu. 
Jis pareiškė dideli savo nusistebėji
mą, kad 3.000-4.000 blogai ginkluotų 
Malajų sukilėliu laikosi be nuostolių 
prieš Britų karinių pajėgų diviziją 
ir prieš 4.000 ar 5.000 policijos. Su- 
kilėliai-banditai pradeda veikti net 
dideliuose miestuose. Atstovas pa- • 
klausė, ar Britų vyriausybė yra krei
pusis dėl pagalbos į Australijos ir 
N. Zelandijos vyriausybes. Netekus 
Singapūro šios abi valstybės, pasak 
atstovo, patektų “mirtiniausiu pavo
jum”

LONDONAS.—Čekų žinių agentū
ra pranešė, kad Čekoslovakijos teis
mas paskutinėje dvasininkų byloje 
pakaltino 10 katalikų vienuolių už iš
davimą bei šnipinėjimą ir nuteisė 
juos įvairiomis, nuo 2 metų ligi gy
vos galvos kalėjimo, bausmėmis.

je. Vieta, kurioje teigiama lėktuvas į VAŠINGTONAS.—Trumanas pra
buvęs apšaudytas, esanti laikoma la- dėjo 6-tus prezidentavimo metus su 
biausiai saugomų Sovietų valdomos j ryžtu laimėti prieš Sovietus šaltąjį 
teritorijos punktų.

krido Sovietų teritorijon 13 mylių, į 
pietus nuo Liepojos, Latvijoje. 
“Daily Mirror” pastebi, kad inkor
poruota Sovietų teritorijon Latvija 
niekumet nebuvo Jungtinių Ameri
kos Valstybių pripažinta Sovietų 
Rusijos teritorija. Notoje teigiama, 
kad atsišaudąs JAV lėktuvas pasukęs 
Baltijos jūros link ir dingęs. Kari
nės JAV įstaigos paneigia jų lėktuvo 
skridimą viršum Latvijos teritorijos 
ir konstatuoja tik tą faktą, kad Balti
jos jūros sferoje yra dingęs vienas 
JAV lėktuvas, kurio dabar ieško 25 
amerikiečių karo lėktuvai. JAV ka
ro aviacijos pranešėjas paneigė Da
nijos samprotavimus, kad užtrukęs 
JAV karo lėktuvų ieškojimas yra pa
naudojimas progos stebėti Sovietų i 
karo laivyno manevrus Baltijos jūro-1

karą.

<tiiiuasa(id i lugoje diuiitii luiMtiavi- nių leindių iiiiiiisiciis v imiimus iaai- 
mo notą ir pabrėžė,, kad pabėgusieji | kvietė JAV ambasadorių Maskvoje 
lakūnai yra laikomi politiniais pabė- ir įteikė jam protesto notą,, kuria 
geliais ir jiems yra suteikta politinė JAV apkaltinamos “dideliu pažeidi- 
prieglauda apsigyvenimui JAV zono- mu Sovietų teritorijos sienų.” No- 
je Vokietijoje. I toje minima, kad JAV lėktuvas įs-

Bruzdėjimas Albanijoje

Indonezijoj nėra vienybės
DJAKARTA. — Per. trečiadienio'daugiau pažengusios šioje srityje, kaip 

rytą Celebes saloje įvyko kruvinas 
sukilimas, kurį įvykdė Rytų Indone
zijos valstijos policija ir dalis Olan
dų- Indonezijos kariuomenės. Suki
lėliams vadovavo k apitonas Andul 
Azis, karo metu tarnavęs Britų pa ra- 
šiuntininkų daliniuose. Sukilėliai 
užėmė valdžios įstaigas ir vietos ka- Curie iš jo užimamo valdinio posto.

Sovietų Rusija.” Jis dar pridūrė, 
kad joks tikras mokslininkas nieku- 
met. neatiduos savo žinių tikslui, ku
riuo siekiama sukelti karą prieš So
vietų Rusiją. 1 Ryšiiuin su tokiu pa
reiškimu daugis Prancūzijos laikra
ščių reikalauja pašalinti profesorių

rines įgulos viršininką pulkininką 
Mookoointą bei kitus pareigūnus 
paėmė nelaisvėn. (Jungtines Indo
nezijos Valstybes šiuo metu sudaro 
16 valstijų, kurių stipriausia — Indo
nezijos Respublikos valstija — yra

Profesorius Curie yra vieųas Prancū
zijos komunistų partijos vadų.

Bismarko jaunuoliai
LONDONAS. — Iš Dųesseldorfo

1 v J v 1 1 1 IT 1 * X* ’pasiėmusi vadovaujantį vaidmenį. ’pranešama,~kad Vakarų Vokietijoje..
10 valstiji] pakluso Indonezijos Res
publikai, tačiau kitos dar ne, o pa
starąjį] tarpe Djakartos dominavimui 
nenori pasiduoti ir šiuo metu sukilu
sioji Rytų Indonezijos valstija,, ku
rią sudaro Celebes, Timoro, Bali, 
Lombok ir Amroina salos.) ./

MACASSARAS. — Rytų Indonezi
jos valstijos sukilėlių vadas kapitonas 
Andi Abdul Azis kreipėsi Į Jungti
nių Tautų Komisiją Indonezijoje,, nu- 
siskųdamas, kad Indonezijos vyriau
sybinė armija nori visiškai likviduoti 
Rytų Indonezijos valstiją. Šiame 
savo rašte kap. Azis pareiškė, vado
vausiąs savo daliniams ir tęsiąs kovą, 
kol Rytų Indonezijos valstijai nebus 
suteikta tikroji demokratinė laisvė? 
paremta lygybės principais. Tačiau 
iš Federalinės Indonezijos vyriausy
bės sluogsnių patiriama, kad kap. 
Azis sutikęs baigti sukilimą ir at
šaukti savo dalinius iš kovinės padė
ties. Toliau pranešama, kad 1600 
federalinės karių išvyko Maeassaro, 
Rytų Indonezijos valstijos sostinės,, 
sritin. *•

KOMUNISTAS PROFESORIUS 
TYČIOJASI

PARYŽIUS. — Prancūzijos Atomo 
Tyrinėjimo Įstaigos viršininkas pro
fesorius P. Joliot-Curie komunistų 
partijos kongrese pranešė.- kad So
vietų mokslininkai “nebijo hydro- 
geno bombos šantažo, nes JAV nėra

minint. 135-tąją Bismarko gimimo 
dieną, įsteigta nauja organizacija — 
Bismarko Jaunuomenė. Į šią orga
nizaciją priimami visi vokiečiai nuo 
16 ligi 25 m. amžiaus. Bismarko 
Jaunuomenės organizacijos tikslas— 
“pakelti Vokietijos jaunimą iš tau
tinio letargo.”

ŽYDAI ATGAUNA TURTUS
FRANKFURTAS. — Vakarų Vo

kietijoje atitinkamos įstaigos spren
džia tūkstančius pretenzijų, kurias 
yra pateikę patys savininkai — žy
dai ar jų įpėdiniai dėl nacių nusa
vinto jų turto. Kai kurios įmonės,, 
vertinamos milijoninėmis sumomis, 
jau grąžintos jų savininkams ar 
sėtiems jų įpėdiniams.

tei-

, BOLIVIJA UŽDRAUDĖ 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

NEW YORK AS.—Bolivijos vyriau
sybė paskelbė komunistų partiją ne
legalia organizacija. Draudžiamuoju 
įstatymu paliečiamos taip pat visos 
šalutines komunistų organizacijos. 
Komunistų partija uždrausta vado
vaujantis valstybės saugumo sumeti
mais. Nesenai Bolivijos vyriausybe 
pranešė likvidavusi revoliucinį ko
munistų sąmokslą, vadovaujamą auk
što rango Sovietų karininko, kurį 
Kominformas buvo pasiuntęs į Bo
liviją.

ROMA. — Romoje patvirtinamos 
žinios, kad, vykdant “valymo” akci
ją, Albanijoje, buvo nužudytas susi
siekimo ministeris Abedin Shehu, 
kuris mėgino prieštarauti Maskvai. 
Iš karto buvo pranešta, kad Shehu 
nusižudė tardomas ir kaltinamas mž 
trockizmą, tačiau šiuo metu paaiškė
jo, kad ji nužudė Albanijos ministe- 
rio pirmininko pavaduotojas. Perei
tą savaitę Albanijoje buvo bandyta 
sukilti prieš dabartinę * komunistinę 
vyriausybę. Sukilimui nepavykus, 
suimta šimtai karininkų. Jugoslavi
jos lėktuvai išmėtė Tiranoje atsišau
kimus, kuriuose albanai buvo ragina
mi sukilti prieš Maskvai parsidavu- 
sio ministerio pirmininko Hoxha re
žimą.

JAV ginklai Italijai
NEAPOLIS.—Per. savaitę į Nea

polio uostą. įplaukė, pirmas JAV lai
vas, atgabenęs Italijai ginklų bei 
kitų karinių reikmenų. Šie ginklai

Italijai atgabenti, vykdant JAV tei
kiamą karinę pagalbą Europos kra
štams. Laivo atvykimo progą Itali
jos komunistai nesuskubo surengti 
politinių demonstracijų.

— V

Grumtynes Paryžiuje
PA R Y ŽIUS.—Vykstant Paryžiuje 

komunistų partijos kongresui, 2.000 
komunistų sukėlė protesto demonstra
ciją prieš konservatorių “Figaro” 
redakciją, protestuodami,, kad tasai 
laikraštis pradėjo spausdinti nacių 
pulkininko Otto Skorzeny, savo laiku 
išvadavusio Musolinį, atsiminimus. 
Atvykus demonstrantų malšinti 2.000- 
čiams policininkų, įvyko aršios grum
tynės. Apie valandą laiko demon
struojanti minia mėtė į policininkus 
kavinių kėdes stalus, puodelius, lėk
štes ir akmenis. Grumtynių metu 
128 policininkai buvo sužeisti. Tai 
buvo aršiausios Paryžiaus minios 
grumtynės su policija,, kokių bebūta 
nuo pat karo pabaigos.

Čekoslovakijoj dar yra lietuviu
Viena tremtinė lietuvė, kuri dar 

tebegyvena Čekoslovakijoje, savo lai
škuose rašo apie sunkią tremtinių 
būklę ir persekiojimus. Prieš bol
ševikams įsigalint, Čekoslovakijoje 
buvo gana daug tremtinių,, jų tarpe 
nemažas skaičius lietuvių. Bolševi
kai nedelsdami pradėjo tremtinius 
grąžinti į jų kilmės kraštus. Tada 
prasidėjo masiniai bėgimai į Vokieti
ją ir mišrios jungtuvės (su čekoslo- 
vakais), nes sudariusius mišrias šei
mas į kilmės kraštus negrąžina.

Sparčiais šuoliais gyvenimui sun
kėjant, tremtiniai pamatė, kad bol
ševikai elgiasi lygiai taip, kaip Bie- 
tuvoje 1940 m. Paskutiniame laiške 
tremtinė rašė, kad bolševikai visus 
užsieniečius kvotė ir po to pranešė, 
kad jie laikomi Sovietų Sąjungos pi
liečiais. Mat, jie tremtinius įpilie- 
tino todėl,, kad kiekvienu atveju be 
sunkumų galėtų, kaiji savo piliečius 
likviduoti. Darbą galima gauti tik 
su komunistų partijos pažmejimu. 
Tie pažymėjimai užsieniečiams neduo
dami. Nors fabrikai pagamina dide
lius kiekius ir gana geri] prekių, bet 
parduotuvės tuščios, nes viskas išve
žama į Sovietų Sąjungą. Žmonės

gyvena, baimėje, nes areštai be jokios 
kaltes labai dažnai vykdomi.—Liet.

Pro memoria repatrijantu 
reikalu

Lietuvių evangelikų liuteronių 
bažnyčios taryba šiomis dienomis 
paruošė, atspausdino ir išsiuntinėjo 
įvairioms bažnytinėms bei pasauli
nėms tarptautinėms institucijoms 
platų pro memoria tų lietuvių reika
lų, kurie 1941 metais bolševikų oku
pacijos metu, gelbėdami savo gyvybę, 
repatrijavo į Vokietiją. Pro memo- 
rijoj nurodoma,, kad oficialiais davi
niais Lietuvoje gyveno 28.000 vokie
čių, gi repatrijacijos metu buvo iš
gabenta į Vokietiją net 55.000. 
Gautasis 27.000 prieauglis ir aiškina
mas tuo, kad daugelis lietuvių vei
kėjų, norėdami išvengti suėmimų bei 
deportacijų, pasirinko repatrijacijos 
kelią.—L.

★ Albertas Čižauskas,. anksčiau bu
vęs JAV vicekonsulu Pakistane, Ka
rachi mieste, nuo praėjusių metų pa
baigos paskirtas JAV generaliniu 
konsulu Djakartoje, kuri dabar yra 
Jungtinių Indonezijos Valstybių so
stinė.

1
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UNRR’os pagalba mums buvo žy
miai našesnė. Tais laikais, apie ku
riuos kalbu, šita tarptautinė organi
zacija sa^p žinioje turėjo šimtus DP 
stovyklų, kuriose gyveno maždaug 
pusantro milijono pabėgėlių. UNRRA 
iš pradžios tebuvo labdarybės vykdy
mo įstaiga. Pamažu tačiau teko jai 
prisiimti ir administracinių bei poli
tinių uždavinių rūpinimas. Šita 
UNRR’os evoliucija buvo mūsų žy
miausio agento prie Eisenhowerio 
gen. štabo pastangų rezultatas. 
Daug pinigo ji mums kaštavo, bet 
NKVD atžvilgiu šitos išlaidos visi
škai apsimokėjo.

DP perėjo į UNRR’os administra
ciją, kitaip sakant — į mūsų ran
kas. Mūsų agentai viską darė, kad 
stovyklų gyvenimas būtų nepaken
čiamas. stengdamies surasti tuos, 
kurie slėpėsi po netikra pavarde ar 
netikru pasu. D P stovyklose turė
jome dvejopus agentus: vieni, pa
rinkti iš pačių padugnių, išdavinėjo 
savo draugus už pokelį cigarečių ar 
pusbutelį degtinės; kiti mūsų tinklan 
pateko dėl šantažo ar grąsinimų. 
Pvz., kuriam nors DP sakydavome, 
kad žinome, jog jis tarnavęs Vlasovo 
armijoje. Jei jis nori išsigelbėti, jis 
turi pagelbėti MGB. Kitas spaudi
mo būdas, kuriam DP buvo labai 
jautrūs, buvo grąsinimas paliesti jų 
šeimos marius. Buvome išprašę iš 
UNRR’os, kad savo anketose ji žymė
tų DP tėvo ir motinos vardus ir 
gyvenamąją vietą. Turėdami šitas 
žinias, pranešdavome nepaklusniam 
DP, kad, jei jis atsisakys grįžti, jo 
tėvai nukentės. Reikia pripažinti 
DP garbei, kad agentai iš DP tarpo 
buvo mažiausiai naudingi.

Rimtų pagelbininkų radome tarp 
UNRR’os tarnautojų. Pradžioj UN
RR’os administraciją sudarė ameri
kiečiai ir britai, daugumoj rimti ir 
sąžiningi žmonės. Veiklai plečiantis 
UNRRA turėjo priimti naujų ben
dradarbių iš vakarų Europos. 
gerų algų suvilioti, daugumoj tie 
žmonės nė mažiausio supratimo ne
turėjo apie tai. kas yra labdara. Tai 
buvo visokios buv. kambarinės, šofe
riai. žmonės be aiškios profesijos, ne
retai paprasti avantiūristai. Žod
žiu, žmonės >bp reikiamų kvalifika
cijų. Pagaliau, atskirų kraštų kom
partijos ir mūsų špionažo organiza
cija buvo įtraukusios gerai užmaskuo
tų savo narių keletą. Į juos dėjome 
daug vilčių mūsų darbo sėkmingu
mui.

Man buvo pavesta sritis į pietų va
karus nuo Stuttgarto. Wasserfinge- 
ne. Elvangene, Heidenheirae turėjo
me gausias D P stovyklas. Pirmoj 
eilėj turėjau sudaryti tinklą* Was- 
serfingene turėjome veiklų norvegą 
komunistą. Jis susidraugavo su mer
gaitėm, žadėdamas joins palengvinti 
išvykti. į JAV. Tš jų jis gaudavo daug 
vertingos informacijos apie DP. Hei-

Žmogaus žudymo tinklas
4. SOVIETU AGENTO PARODYMAI
mus aukštus UNRR’os pareigūnus 
Ch. ir F. Visa DP kartoteka perei
davo per F rankas. Jei būčiau Stutt
gart ui perdavęs visas iš F gautas ži
nias. daug DP būtų nukentėję. Ta
čiau tyčia keisdavau kai kurias da
tas. pavardžių rašybą, kad gauti 
duomens nesutaptų su tais, kurie bu
vo mūsų “karo nusikaltėlių” sąra
šuose.

Savo sąrašus buvom sudarę vyk
stant sovietų teritorijos išlaisvinimui. 
Į juos buvome įtraukę ne tik vokie
čių nelaisvėn paimtus mūsų karius, 
bet ir visus tuos asmenis, kurie pas 
vokiečius turėjo bet kurią tarnybą, 
kad ir paprasčiausios ligoninės skal
bėjos. Į sąrašus taip pat pateko visi 
pasitraukusieji su vokiečiais ir net ne 
savo valia evakuotieji. Pagal mus 
sovietų patriotas negalėjo pasitrauk
ti. Jis turėjo arba tapti partizanu, 
arbį žūti. Mūsų sąrašai vėliau buvo 
papildyti naujom Vokietijoje gautom 
žiniom. Juos sudarė keliolika storų 
sąviuvinių po kokius 100 puslp. 
kiekvienas. Vien Stuttgarto repa
triacijos komisija jų turėjo 447. 

Kiekviename jų tilpo maždaug apie 
10.000 pavardžių. Vadinas, apie 5 
mil. savo piliečių Sovietų Sąjunga 
laikė “išdavikais” ir kvislingais.

Pagal sovietinę tvarką viskas turi 
būti kontroliuojama. Mūsų veikla

kad tautinėse stovyklose mums rūpi
miem asmenim bus sunkiau slėptis. 
Tikrumoj išėjo atvirkščiai. Tauti
nėse stovyklose DP parodė dar dau
giau susiklausymo ir mums pasidarė 
daug sunkiau savo “aveles” infil
truoti.

Dar didesnei mūsų darbo nesėkmei 
amerikiečiai pradėjo keisti savo nu
sistatymą mūsų atžvilgiu. Tatai tuoj 
atsiliepė į DP padėtį. Prieita iki to, 
kad atsakytas mums baltų išdavi
mas. uždrausta mūsų komisijos na
riam lankytis DP stovyklose be ame
rikiečių ryšio karininkų. O vėliau 
amerikiečiai iš viso atsisakė prievar
ta grąžinti DP į jų kilmės kraštus. 
Norėdama savo darbą tęsti DP atžvil
giu, sovietų administracija turėjo im
tis radikalių priemonių. ;

Pagal SSSR naujojo MGB minis-' 
terio slaptą aplinkraštį (NKVD savo J 
vardą pakeitė į MGB) ruošėmės pra
vesti generalinį visų stovyklose gyve
nančių DP patikrinimą. Šituo būdu 
tikėjomės pagauti visus “karo nusi
kaltėlius.” Tuo pačiu stengėmės 
priversti UNRA išvaryti galimai 
daugiau žmonių iš DP stovyklų, kad 
badavimo verčiami jie sutiktų grįžti.

Tuo metu vyr, UNRA direktorium 
buvo La Guardia. Henry Wallace, 
JAV viceprezidento, bičiulis. Mask
vos aplinkraštis mus pasiekė po 
Stalino — La Guardios pasimatymo 

kad

tarnautojo kvočiamas, beveik dažną 
atvejį buvo pasmerktas palikti DP 
stovyklą, kitaip tariant buvo atiduo
damas žiemos šalčiui ir nepalankiem 
vokiečiam, kurie galbūt jam atsakys 
ir maisto kortelę ir net leidimą apsi
gyventi. Pretekstas atimti DP tei
ses buvo asmens dokumentų neturėji
mas. Visai nebuvo atsižiūrima į tai, .

t kad karo metu galima buvo dokumen
tus pamesti staigiai pasitraukiant iš 

. gyvenamosios vietos, arbo jie galėjo 
žūti per bombardavimą, arba kad 
juos _ * '
Buv. vlasovininkai ar baltai, kariavę 
rytų fronte prieš raudonuosius, DP 
statuso jokiu būdu negalėjo gauti. 
Be jokio pasigailėjimo jie buvo išme
tami iš D P stovyklų su šeimom, se
niais ir mkžais vaikais. Neteųka ste
bėtis jų tarpe buvusių savižudybių 
gausumu. Vien savoj srity jų gale- • 

Ijau suregistruoti apie 30.
Mūsų ofenzyva prieš DP buvo ap

vainikuota tikru laimėjimu. Jos
I dėka buvo sužlugdyti patys atspa- 
; riausi komunizmo priešai. Daug ru
sų ir baltų pabėgėlių būtų žuvę jeigu 
ne garbės vertas visų DP solidaru
mas. jeigu nebūtų visi DP atėję iš- 
skrininguotiem į pagalbą ir nepaisy
dami žiaurių represijų nebūtų su 
jais pasidalinę savo menkom normom.

galėjo būt paėmė vokiečiai.

Tik

UUll avini VII UUJUllia. XT* K.J

taip pat neretai buvo tikrinama, daž-, Maskvoje.
nai mums patiems to nė nežinant. Tš I aplmkrastyje apie pasimatymą ne-

■ ... «■ luti*/* L'olhurno

1946m. NKVD operacija prieš DP 
ir buvo mūsų paskutinis didelis “lai
mėjimas.” Vėliau įtaka ėmė greitai 
mažėti,, nes, vėjam kryptį pakeitus, 
Vakarų demokratijos nebesistengė • 
bet kuria kaina su Maskva palaikyti 
drauginingns santykius. Bet ir da
bar rankų nenuleidom. Paaiškėjus, 
kad DP bus ne repatrijuojami, bet, 
“kardinami”. komisijos gavo įsaky
mą kompromituoti DP. kad sutruk
dytų jiem tapti kitų kraštų piliečiais. 
Dėl snukių storykliųio gyvenimo 
sąlygų, nepakankamo maitinimo, 
kuris vis blogėjo,- dėl vokiečių neapy
kantos DP mes pasiekėm geru rezul- 

Agentai nugirdydavo DP ir 
1 ....... pro-

*.... 7 . ,i........................... . I vokuodavo muštynes stovyklose arba
komisijose dalyvavo amerikiečių in- ginčus su vokiečiu policija; ypač pa- 
forraaeijos tarnybos karininkai jr Raikydavo juodąją prekybą? 1945m.
I NRA tarnautojai. Beveik kiekvie-1 amerikiečiai įdavė sovietam okupaci
nėj tų komisijų bent vienas narys niu markiu klišes. Mes daugvbę jų 
buvo toks, kuriam mes turėjome įta-| paleidome į DP stovyklas, ypač į ,

Netenka aiškinti.

(buvo kalbama.
Kiekviena DP stovykla turėjo tri

jų žmonių komisiją. Ji nutardavo, 
ar asmuo turi teisę naudotis DP sta
tusu. Komisija veikė panašiai kaip 
ir NKVD ‘trijų kolegija.” Jos nu- 

*..<*.» * tarimai buvo galutiniai.1 Tik vėliau, |......_
duodamas žinias su mano raportais P° masinių protestų ir savižudybių falų, J..U
ir tuoj paaiškėtų, kad pastarieji ne- j bangos, buvo sutikta komisijų nuta-jt.no pastumdavo į pasileidimą: 
visada sutapdavo su F duodamais rimus peržiūrėti. Tose skryningo i vokuodavo muštynes stovyklose

savo agentų vieną dieną patyriau, 
kad vienas rusų jaunolis su dviem 
merginom dažnai lankosi mano srities 
UNRR’os būstinėje ir renka žinias 
apie mane ir mano bendradarbius. 
Šitoks tikrinimas man buvo pavojin- 
gas. Būtų užtekę sulyginti man F i

kad F vienąduomenimis. Atrodo. __
kartą savo žinias bus perdavęs tie
siai kontrolės agentam. ” 
vardės keletos rusų, prisidengusiųjų 
lenkais ar Baltijos kraštų piliečiais. 
Stuttgarto centras man pranešė, kad 
yra rasta sovietų piliečių, neįtrauktų 
į mūsų turimus sąrašus. Reiks vis- 
tiek prašyti juos išduoti. Savo pra
šymui pateisinti reiks sugalvoti jiems 
kokį kaltinimą. Tuo būdu ir buvo 
paprašyti amerikiečiai išduoti “iš
davikus. gestapo agentus, kurie sle
piasi DP stovyklose.” Tada ameri
kiečiai dar nebuvo įsisąmoninę. kad 
žodis “išdavikas” sovietine prasme 
visų pirma reiškia komunizmo priešą.

Bet ir NKVD nevisada turėjo lai
mes medžiodama DP. Klaida buvo 
padaryta prašant UNRA organizuoti 

denheime turėjome du mūsų patiki-j tautines stovyklas. NKVD galvojo,

Tai buvo pa-

kos, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai 
turėjo ryšį su mūsų agentais.

Amerikiečių karininkai del prob
lemos painumų nedaug nusimanė 
apie DP reikalus. Be to jie nebuvo 
susipažinę su Rytu Europa. Apskri
tai. jie buvo širdies žmonės ir DP 
kvotė švelniai. Kiek sykių prieš 
amerikietį karininką stovinčiam ta
riamam latviui, kuris nebūtų galėjęs 
pasakyti, kur yra “jo” kraštas, ame
rikietis karininkas klausinėjimą baig
davo savo O.K. ir tuo pačiu dėdavo 
ant DP kortelės išsigelbėjimo ant
spaudą. duodantį jam DP teises.

Atvirkščiai, jei DP buvo UNRA

Zeilsheimą prie Frankfurto. Šitie 
pinigai buvo panaudoti cigaretėm ir 
kitom užjūrių gerybėm iŠ amerikie
čių kariu pirkti, kad paskum bent 
triguba kaina jas parduotame. To 
pasekmėj markė kasdie smuko ir juo- I 
doji rinka rimtai grėsė vokiečių 
ūkiui. Nors prekės buvo amerikoni
škos, o pirkėjai vokiečiai, tačiau visa 
kaltė buvo verčiama DP. SSSR val
džia trynė rankas, skaitydama ame
rikiečių spaudą, kuri piktinos DP 
elgesiu ir prieštaravo šių “parazitų, 
valkatų ir tinginių” įsileidimui į 
JAV ir kitur. Tai buvo viskas, ko

• mes norėjome.—Elta.

Pulgis Andriušis.

Paskutinis skryningas
4 x

— Broli lietuvi, gyvendamas Vokietijoj sąžiningai niokodavau 
reiksmarkėmis tautinio _ solidarumo mokesčius išlaikyti taryboms, 
valdyboms, vyriausiems komitetams ir apylinkėms, bet kai ėmė rašyti 
Veneeuelon, nė viena taryba man nieko nepasakė, ar ten bus galima 
įleisti savo senas šaknis, ar ne.

— Reikėjo, mielas tautieti, sekti tremtinių spaudą!
— Broliukas, pirkdavau visus iš eilės, net nežiūrėdamas pavadi

nimo, net po penkis ekzempliorius kiekvieno laikraščio. Bet tenai 
rašydavo tiktai apie tai, kaip atsivertė Kudirka, ką pasakė Vaižgantas, 
ką nutarė Augsburge žemės ūkio darbuotoji) sąjungos suvažiavimas, 
kad liberalai turi važiuoti į Maskvą, kad civiliniai susituokėliai netin
ka emigracijai. O apie Venecuelą nė mur-mur! Ai-ai-ai! — vaivojo 
raupsuotasis.

— Na, ir kaip ten atsitiko, kad grįžti toks išmontuotas kaip 
vokiečių fabrikas? — paklausiau jį.

— Tik ką išlipęs Karakaze iš lėktuvo, tiesiai pataikiau ant revo- 
voliucijos. Dėjo iš dvivamzdžio, užtaisyto su gyvsidabriu, tiesiai į akis 
ir nuo to šūvio amžinai aptemo man šviesa. Tur būt. palaikė mane 
spiegti, nes, prieš tai kažko ispaniškai paklaustas, šapėjau žemaitiškai: 
“Puonali, tik nešauk į akę!” Ir po to kaip netinkamą Veneeuelos 
atstatymui sekančiu lėktuvu grąžino į Vokietiją.

Taip sopulingai besiaiškinant su vargšu sugrįžėliu, pro šalį 
neramiais žingsniais dulkt,erėjo kitas tautietis ir, pamatęs naują 
klausytoją, sustojo prie manęs, tarydamas šiuos žodžius:

i — Dėjo trejus metus be statuso! Dėl to, kad nustojau teisės 
rinkti ir būti renkamas, aš spjaunu. — mane visuomet tiktai skirdavo, 
— tačiau trys metai be tarnybos, be algos, švenčių priedų ir apmo
kamų atostogų Palangoje! Na. pasakysiu, jau geriau, štai, šitam 
tautiečiui patvoryje . . .

— O kas gi pačiam bus parišęs akmeni po kaklu, jeigu ne paslap
tis? — paklausiau vyruką.

— Niekam ne paslaptis, kad tarnavau Įkurdinimo Valdyboje, — 
atsakė jisai, dairydamasis į visas puses, tačiau raupsuotasis vis tiek 
išgirdo jo balsą ir dar likusiom sausgyslėm pakrinklinose pašoko aut 
kojų, rankomis graibydamas orą •

— Ak. jergutėliau, tai tu ir būsi iš tos valdybos!
jkurdintojas šmaikščiai šiūstelėjo iš raupsuotojo glėbio ir įsimaišė 

minioje, bijodamas,, kad skyrningo komisija dar magaryčioms nepri
dėtų poros metų be statuso. O venecuelietį pirmosios pagalbos mašina 
išvežė į Klaipėdos beprozorijumą, kuris per karus bei okupacijas buvo 
pratuštėjęs. o dabar buvo vis papildomas naujų sugrįžėliu iš šiltųjų 
kraštų, o kažkuriuo transportu atgabeno tenai ir vieną geografijos 
profesorių, didelį kompaktinės išeivybės šalininką, kuris, negavęs 
jokio lapuko ir nuolat žmonos graužiamas, buvo pasitraukęs į 
pusiaujo sritis, apgyventas indėnų ir snlaukinėjnsių Anderso armijos 
buvusių karių.

— Sesa komsa, tautieti! — pakėlęs nuorūką, samprotavo vienas 
sugrįžėlis, sėdėdamas ant apverstos dėžės. — Mane išmesti iš statuso,, 
parti? Kad tarnaudamas PDR įstaigoje padėjau tautiečiams, kurie 
mane mylėjo, nešdavo dovanas už kelionės leidimo išrasj-mą, o už 
apsigyvenimo dokumentus girdydavo penkias paras Armanjoku, kom- 
pri»? Ir dabar nė vienas iš jų nestojo liudyti už mane skryningo 
komisijoje, salo! Kas kad, per naktį gėręs, ant rytojaus iš įstaigos 
išvarydavau laukan vieną kitą, juk. būdami DP. laiko marias turėdavo. 
Va. šitas tautietis ir gi atsisakė užtarti mane: ir dėl tokios menkos 
smulkmenos: išmečiau Iš PDR raštinės, kad įėjo nepasibeldęs! Juk 
prancūzų zonoje reikėjo būti mandagiems, sakrble! O kad taip gra
žiai reprezentavau lietuvių tautą, PDR karininko žmonai padėdamas 
apsipirkinėti ekonomatuose, — niekas Čia nenori man įsakaityti, sal 
litiuanien!

— Neimk taip į galvą, tautieti! — ėmiau raminti vargšą nuken
tėjus) atstovą. — Reikia manyti, kad netrukus Vilniuje susikurs 
užsienių reikalų ministerija, tenai kaip nors jau pritapsi, nors ir be 
statuso, tenai nepamainomi toki visi žmonės, kurie moka su krepšiais 
lydėti seržantų ponias į krautuvę . . .

(Bits daugiau)
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There’s something doing
And what a tremendous steep-sided 

valley it is . . .
Total installed capacity of Tarra

leah station is 105.000 h.p., and nor
mal output 84,000 h.p. The station 
uses a flow of 485 million gallons a 
day. and the pipes leading to it from 
the valve-house converge from 60in. 
diameter at the top to 48in. diameter 
at the bottom.

From the giant switchyard here, 
111.000 volt transmission lines radi
ate by pylons to Hobart, Queenstown 
and Roseberry.

(Other main transmission lines 
constructed and operated by the com
mission are 88.000 volt lines from 
Waddamana “A” and Shannon 
power-stations and 111.000 volt lines 
from Waddamana “B”. All these 
go to sub-stations strategically scat
tered throughout the settled part of 
the island.)

Having seen Tarraleah, one could 
well go to Lake St. Clair—about 32 
miles—to see the pumping station 
and control dam, not to mention the 
really magnificent scenery, best of 
its kind in Australia, and some of 
the best of its kind in the world. 
Hiker and nature-lover could hap
pily spend weeks with the lake as 
his headquarters.

But' let us get back to Hobart and 
have a talk with the Hydro-Electric 
’Commissioner. Mr. A. W. Knight, 
about wRat all this adds up to.

From Tarraleah to Hobart is 
about 80 miles—some 20 being along 
the new highway especially built for 
the Clark Dam job. It comes out at 
the old-world town of Ouse, just be
low the gum-forests which prelude 
the real rain-forests of the high alti
tudes and western slopes. It is from 
Ouse that the West Coast Highway 
branches. This highway was not 
completed till 1932. and is the only 
means of overland communication 
with the west coast copper-mining 
centre of Queenstown—which gives 
some indication of the wildness of 
the country we have conn* from. 
The new highway to Butler’s Gorge 
is oven more recent.

Past Ouse we continue south-east 
away from the mountains aini follow 
the Derwent Valley through rolling, 
settled country—most of it of Eng
lish beauty and much of it of con
siderable historical interest. And so, 
at last, we reach picturesque Hobart, 
the tall, modern H.E.C. building, and 
Mr. Knight’s’office.

Only between 7 and 8 per cent, 
of Tasmania’s potential water-power 
has so far been developed, Mr. 
Knight tells us. New construction 
now under way will, when completed 
add 66,000 h.p. to present total rapa
city of 226.000 h.p.

By EDGAR BEE

Construction of the Nive River 
Power Development was approved by 
Parliament in 1947. This involves 
the construction of a dam 200 fepr 
high at Bronte on the Nive River. 
This dam will divert the waters of 
the Nive along a plateau on the 
eastern- bank of the river where the 
winter flow will be stored in a series 
of lakes extending over a distance of 
15 miles to Tmfgatinah Power Sta
tion. This new power station will 
operate under a head of a little more 
than 1.000 feet and will have an 
installed capacity of 135.000 h.p. 
Cost, is estimated at £A7 million and 
time of construction five or six • 
years. Preliminary work on this new 
development is about to be put in) 
hand.

Another power development with 
an installed capacity of 60,000 h.p. 
is also scheduled for early construc
tion. This involves the use of the 
waters of the South Esk River which 
joins the Tamar River at Launces
ton in the northern part of« the 
island. The output of this power 
scheme will be absorbed mainly for 
the production of aluminium, regard
ed by the Federal overrunent as vital 
for deFen.ee purposes. ’ /

Production of zinc, copper, car-1 
bide, paper and other basic products j 
is continually expanding and the | 

Cattle mustering in the Flinders Ranges, South Australia.

Į increase every year iu demand for 
power Ls a fairly general figure 
throughout industrial countries of 
the world/’

Hydro-Electric Commission is plan
ning to meet the increasing needs of 
these industries together with others 
yet to be established.

“With three-quarters of Aus
tralia’s potential hydro power re
sources, Tasmania believes it has a 
national responsibility to develop 
these resources and so promote the 
industrial strength of Australia as 
a whole.” says Mr. Knight. “Ex
pert staff is eiigaged on the investi
gation 4>f all aspects of these natu
ral resources so that as the demand 
comes power is available for the de
velopment of these vital resources. 
Tasmania is the future power house 
of Australia.”

There is no saying when full de
velopment of all potential hydro
power will be reached. For obvious 
reasons progress must be gradual. 
Mr. Knight points out. for example:

“With development of power you 
have to have more people, because 
there’s a limit to the amount of 
power that can ‘be consumed per 
head.

‘However, there is right through
out the world a tremendous expansion 
in demand for power. Greater reli
ance is being placed on power: it is 
I ‘iiig generally realised that greater 
oro-’netion ran be got by using more 
power per head. Appreciation of this 
was probably sharpened I y war-time 
-’’•cessities. Eight to 10 per cent.

Not only in Tasmania are there 
plans for big hydro-electric develop
ments. Tt is proposed to spend £A65 
million, for instance, on the Snowy 
River scheme in the south corner of 
the Australian mainland. Catchment 
area is about equal to the Derwent 
catchment in Tasmania.

On this subject Mr. Knight has 
this to say:

“It. is now getting within the 
realm of practicability to transmit 
power to the mainland by under
water cables. With the labour and 
material resources in Tasmania at 
the moment we can do little more 
than meet our own •power require
ments. but within 10 years or so the 
picture may have changed consider
ably. enabling us to supply power to 
the mainland much more cheaply 
than it can be generated there. Of 
course, one does not know what de
velopments in atomic’ power may 
take place in that period. Because 
water-power is not using up any 
consumable asset, it is clearly in the 
national and even the international 
interest that the most economical 
water resources of a country be de
veloped first.

“Speaking for Australia. Tasma
nia is where this can take place.”

So now you know what’s doing h». 
“them thar mountains”-. . .

The End

We later found out that the assis
tant warden of the prison and nine 
NKVD men had lost their lives on 
this occasion.

We were marched through the 
great prison-yard, now littered with 
rubble, to the interior of the prison. 
Our cell was a large one, with win
dows facing the city. We could see 
some of the life outside. Again we 
were terribly thirsty. We had had 
nothing in the past 24 hours except 
a little soup. All day long at inter
vals the bombardment went on. 
When evening came, it seemed that 
the whole, city lay in flames. After 
talking over the day ’s events, we lay 
down to sleep. But we did not sleep 
long. A terrific crash awakened us. 
One of us. standing beside the win
dow. reported that prisoners were 
being taken out of the cells into the 
yard and then marched to the street; 
it was evident that the prison was 
being, evacuated. Soon our turn 
came: we were taken out into the 
yard, told to stand four abreast and 
to march out into the street. Hun
dreds of prisoners were being march
ed out of the building. Our group 
now numbered several thousand. 
Although we of the Kaunas prison 
were extremely dirty and our clothes 
hung in rags, yet we looked well 
compared to those others of Minsk

Col. Jonas Petruitis

INTO THE HANDS OF THE NKVD
i into the jaws of death. 1 was not 
mistaken: many of them lost their 

[lives on this terrible march.
We reached some sort of bridge. 

(Tossing it, we found ourselves on 
! a fine asphalt highway—the Mogilev 
‘highway. Walking across railroad 
i tracks, we passed a stone quarry 
'decorated with posters urging work- 
jus to increase production. We had 
reached the outskirts of the city.

Towards the east the sky bright
ened. A cuckoo’s voice called in the 
nearby forest. How pleasant it was 
to hear that familiar call! It was 
the first time that year that I had 
heard it. But I was not to listen to 
the cuckoo for long, for those pleas
ing sounds ’were shortly drowned in 
the whine of bullets and the clatter 
of machine-gun fire. We marched 
along the Mogilev highway straight 
to the east. About 8 kilometres from 
Minsk, in a pine forest, stands 
“Army Town”—or military brt^ 
racks. In front of a pretty white 
building stood two huge statues of 
Lenin and Stalin encircled by flow
ers. An NKVD officer on horse- 

i baevk overtook us and told us to 
creatures ' slow our pace. And so we continued

When the 
them, 
away, 
these 

hearts 
their 
being

THE MARCH EASTWARD
The rattle of shots rang constantly 

in our ears. Some of the prisoners 
of Minsk made attempts to escape 
and hide in the ruins of the prison. 
The NKVD picked them off with 
their rifles as if they had been tar
gets in a marksmanship contest 
Many ran for a little distance, then 
fell and lay still. However, some 
were Successful in making their 
escape, if only for a little while.

The town was still burning. From 
somewhere in the distance came the 
thunder of big guns. The horizon 
was lighted by the flashes of explod
ing shells.

Despite the orders of the NKVD siuiauun. «»r«r »»«.»«-. v— -------- -—
that we were to take nothing with us. . who had lost everything they Jiad ! to march along ^the centre of Jhę 
some of us had managed to secrete a ever 
few belongings—clothes, dishes, or tug..........
bowls. We had now taken them out wqre we running? Doubtless straight

PART 9. 
who looked like walking corpses into the street with us. 
coated with filth. A double line of NKVD men caught sight of 
NKVD men with guns cocked and ; they ordered ns to throw them 
pointing at us. each man about two-saying: “Von will not need 
or three steps from the other, stood things any more.” Again our 
guard over us. stood still, for we thought

words meant that we were 
taken to our execution.

“Forward March!” came the ord
er. And so the march of death be
gan.

We marched at a good pace. But 
this was not fast enough for the 
N K V1). “Skorej ! Neotstavaj ! ” 
(Faster, don’t lag), they shouted, 
brandishing their revolvers. Finally 
we all broke into a run. We sped 
through streets piled high with rub
ble and dead bodies, the light of 
flaming buildings made the night as 
bright as day. NKVD bullets flew 
still more frequently, for now many 
more tried to escape from the group.

1 J was struck with the irony of the 
situation.

r possessed, dressed in rags, flee- highway. NKVD guards marched 
thi< citv of th“ dead. Where on either side.

(To be continued)
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B Mist PASTOGĖ VISKUO DOMISI

Mūsų Pastogės redaktoriui su ma
lonumu tenka tvirtinti, kad pasta
ruoju metu vis daugiau atsiranda iš 
įvairių Australijos vietovių Šaunių 
tautiečių, pasitarnaujančių Mūsų 
Pastogei įdomiomis ir įvairiomis in
formacijomis bei korespondencijomis. 
Jiems didžiai dėkinga ne tik Redak
cija, bet ir visa Australijos lietuvių 
bendruomenė. Kai visi kartu pana
šiu keliu bendradarbiausime, suda
rysime tikrai palankias sąlygas mie
lam savo laikraščiui, kad visų jis 
būtų laukiamas su kuo didžiausiu 
'nekantrumu. Informuokime savo 
tautiečius per Mūsų Pastogę visi, 
kaip besumanydami. Redaktorius 
laukia ir toliau korespondencijų, bet 
kurių informacijų, pastabų, šiaip 
Straipsniu įvairaus pobūdžio iŠ visų 
plačiosios Australijos vietovių. Dėl 
rašymo formos nereikia vargintis. 
Jei kas nepasitiki savo rašymo forma 
ar stilium, tai maža bėdos — tuo 
atveju rašytinas tiesiog laiškas re
daktoriui, kur viskas prietetiškai iš
dėstoma. Rašykit apie viską ! Ne

praleiskit neparašę apie vietos įvy
kius, susijusius su lietuvių gyvenimu, 
apie tai, kas kur ir kaip kuriasi, 
kas ką įsigijo ar lietuvišką Šeimą 
sudarė, kas kur toliau išvyksta ar 
įdomesnį darbą susirado, kas ką nors 
naujo sugalvojo, kas turėjo kokių 
nors nesusipratimų su vietos įstaigo
mis ar teismais ir panašiai. Nepali
kit neparašę ir apie tokius įvykius, 
kai kas nors yra valdžios įstaigų ar 
privačių įmonių skriaudžiamas ar 
liko nuskriaustas. O ypačiai infor
muok it apie turimas darbo sąlygas,; 
vietos kurdinimosi sąlygas ir ateities' 
galimumus. žodžiu, informuokim 
visus kuo plačiausiai įvairiausiomis' 
progomis. Vos tik Įvyksta kas nors 

I pažymėtino, rašytina tuoj pat neati-\ 
dėliojant ir negaištant išsiunčiama 
Mūsų Pastogės redaktoriui pagal 
adresą: R o j- 58 Milson’s Point P.O.', 
Sydney arba : 10 Peel St.. KirribilH, 
Sydney. Mūsų Pastogės redaktorius 
esamiems ir būsimiems bendradar
biams nuoširdžiai dėkoja.

ATVIRAS LAIŠKAS MŪSŲ PASTOGĖS REDAKCIJAI
Atvažiavęs į šią naują žemę, ne

spėjau dar apsidairyti,, kaip apie tai 
sužinojo Mūsų Pastogė ir spėjo jau 
pareikšti linkėjimus mano naujam 
darbui. Esu už tai nuoširdžiai dė
kingas ir tikiu, kad vieningos visų 
rankos pakels didesnę naštą ir leis 
pasiekti visiems Tėviškę, jos valandai 
išaušus.

Ne žingeidumas šio krašto ar van
deni? tolumšs mane viliojo čia atsi
durti, nei karo baimė ar pragyveni
mo padėtis vertė siekti akim neišma- 
tomų tolių, bet noras dirbti su sa
vais tautiečiais mūs visų bendram 
tėvynės ateities tikslui. Lietuvis, 
atsidūręs visai naujoj žemėj, kur nei 
gamta, nei žmonių papročiai nepa
našūs, tuoj pasiilgsta savų papro
čių, kaip tautinių, taip ir religinių. 
§io supratimo vedamas nepabijojau 
tos, kad ir tolimos, žemės. Vos tik 
išgirdęs apie Melbourno ALD Sky
riaus Valdybos rūpesti turėti savo 
kunigą, nedelsdamas daviau pažadą

atvykti. Valdyba pasirūpino gauti 
iš vietos arkivyskupo sutikimą, už ką 
jai šiandie nuoširdžiai dėkoju.

Šiuo pačiu jus, Melbourno lietuviai, 
•sveikinu ir džiaugiuos kartu, kad 
; taip gražiai ir mielai renkatės sek
madienio pamaldoms, taip, kad aus
tralų bažnyčios darosi jau mums per 
mažos savo patalpomis. Gražiai skam
banti giesmė kupinai liejasi iš kiek- 

I vieno širdies ir pilnai reiškia lietuvi- 
į šką credo. Eilės žmonių prie Dievo 
stalo spontaniškai kelia Velykų rytą. 

| Aleliuja tegu skamba ir nenutyla, kol 
neišgiedosime Tėviškės prisikėlimo.

K u n. Pr. Vasaris.
Pastaba.—Visais bažnytinių patar

navimų reikalais Melbourne lietuvius 
prašau kreiptis į mane pagal šį adre
są: kun. Pranas Vaseris, St. Mary’s 
Presbytery. 116 Cecil St.. Williams
town; tel.: Williamstown 66. Va
žiuojant traukiniu reikia išlipti Wil
liamstown Beach stotyje, iš kur tik 5 
min. kelio.

Pranešame visiems lietuviams, gy-l 
veliantiems įvairiuose kraštuose ir 
įvairiuose žemynuose, kad atkuriame 
Lietuvių Kalbos Draugijos, valdybos 
veiklą.

Daugelis žino, kad Lietuvių Kalbos 
Draugija, trumpai LKD vadinama, 
buvo įsteigta ir gražiai veikė Lietu
voje. Ji buvo sutelkusi geroką būrį 
lietuvių kalbininkų, leido savo laik
raštį GIMTĄJĄ KALBĄ ir rūpinosi 
lietuvių kalbos pažanga ligi pat ne
priklausomybės žlugimo.

Vėliau ta draugija buvo atgaivin
ta tremtyje. Vakarų Vokietijoje. 
Tuo sunkiu laikotarpiu visi trys val
dybos nariai buvo pasinėrę Lietuvių 
kalbos vadovo darbe. Dabar tas dar
bas yra atkritęs, ir daugumas kalbos 
veikėjų yra jau atsikėlę j vakarinį 
Žemės pusrutulį.

Naujojo gyvenimo aplinkybės 
mums yra kietos,, bet jaučiame prie
dermę veikti toliau. Pirmas mūsų 
žingsnis yra LKD valdybos veiklos 
atgaivinimas. Tai darome todėl, kad 
nėra tinkamų sąlygų greitai kitaip 
pertvarkyti kalbinę veiklą, o reika
las .verčia veikti toliau.

Pagrindinis mūsų veiklos tikslas 
yra gaivinti, palaikyti ir tobulinti 
letuvių gimtąją kalbą visuose kraš
tuose, kur tik yra lietuvių ir kur yra 
legalių sąlygų tokiai, veiklai.

Tų tikslų siekdami, mes dabar 
jungsime ne tik lietuvių kalbos mok
slo žmones, bet visus lietuvius, kurie 
brangina savo tėvų kalbą ir kurie 
norės prisidėti prie jos gyvybės iš
laikymo.

Tuo būdu mes norime gimtosios 
kalbos veiklą išplėsti jau lietuvių ma
sėse. To nebuvo Liet. K. Draugijoje, 
veikusioje normaliose etnografinėse 
sąlygose. Lietuvių gyvenamame ir 
lietuviškai kalbančiame krašte reikė
jo tik kalbos vadovų štabo. Dabar, 
svetimoje aplinkumoje, reikia ir štabo 
ir armijos, kurią turi sudaryti savo
sios kalbos mylėtojai. Ir kuo jų bus 
daugiau, tuo bus geriau.

Pirmasis mūsų uždavinys bus su
projektuoti naują kalbinės veiklos [ 
organizaciją. parūpinti tinkamus) 
įstatus ir ją įsteigti. Kol tas uždą-' 
vinys bus pasiektas, mes dabar jau | 
norime:

1. Kviesti į naują talką ne tik vi
sus buvusius LKD narius, bet visus | 
kalbos ir ne kalbos mokslo lietuvius j 
ir gimtosios kalbos mylėtojus:

2. stengtis sudaryti kalbos patari-1 
mų centrą;

3. prašyti lietuvių bažnyčias, mo-1 
kyklas, organizacijas ir šeimas ne 
tolti nuo savo kalbos, bet jos laikytis 
ir prie jos artėti;

PADĖKA
The New Australian Cultural 

Association parodos lietuviškojo sky
riaus organizatoriams dailininkams: 
Ristrickui, Kalgovui ir Šalkauskui, 
kruopščiu darbu prisidėjusioms prie 
parodos p.p.: O. Rauzienei, Šliogerie
nei, Žigienei, Paltarokaitei ir visiems 
tautiečiams, prisidegusiems prie pa
rodos sėkmingumo savo eksponatais, 
pareiškiama nuoširdi padėka.

ALD Centro Valdyba.

Bnv. ALD Centro Valdybos 
vicepirmininką

Gvd. LEONĄ PETRAUSKĄ ir 
PONIĄ, 

susilaukusius dukrelės, nuošir
džiai sveikina

ALI) Centro Valdyba ir Mūsų 
Pastogės Redakcija.

LIETUVIAI PASAULY
* Chicagoje įsteigtas studijų klu

bas, kurio nariai pasiryžę nagrinėti 
įvairias Lietuvos problemas. Stei
giamasis susirinkimas įvyko vasario 
11d. Tremtinių Namuose. Į valdybą 
išrinkti; P. Jonikas, J. Paplėnas, J. 
Pninskis, K. Žalkausas, ir K. Žemec- 
kas.

* Toronto lietuvių vyrų ehoras, 
pakviestas dalyvauti septintame Ki- 
wanis muzikos festivalyje, atsisakė, 
nes tame, festivalyje dalyvaus vienas 
komunistuojantis ukrainiečių ehoras. 
Lietuvius paremdami, atsisakė daly- 
vavuti ir kiti tys chorai.

ATSISVEIKINO
Gretos lietuviai apgailestauja ne

tekę kunigo tėvo Vytauto Balčiūno, 
kuris balandžio 3 d. išvyko i Salę. 
Vic. Tėvas Balčiūnas išbuvo Gre
toje kaip stovyklos kapelionas 9 mė
nesius. Per tą trumpą laiką jis sut
varkė koplyčią, išpuošė ją, suteikda
mas jai tikrų maldos namų išvaizdą. 
Jo veikla džiaugėsi ne vien tik lietu
viai. bet ir visi vietos stovyklos ka
talikai. Tėvo Balčiūno iniciatyvos 
dėka, kiekvieną sekmadienį per Mi
šias būdavo giedamos lietuviškos 
giesmės. • Taip pat kiekvieną sekma
dieni jis sakydavo lietuviškus pa
mokslus. Iš viso, jis labai daug pri-1 
sidėjo prie bendros lietuviškos vei
klos. Gretos ALD Skyrius kartu su 
visais lietuviais apgailestauja tėvo 
Balčiūno išvykimą ir linki jam toli
mesnėje veikloje kuo didžiausio pa
sisekimo.—A .M.

4. paakinti visus lietuviškus lai
kraščius sustiprinti i savo kalbiuę 
veiklą, gerinant laikkraščii? kalbą ir 
rašybą, parūpinant rašinių kalbos 
klausimais ar sudaramt kalbos skyre
lius ;

5. jieškoti kelių kalbos laikraščiui 
leisti ir

6. susižinoti su tais asmenimis ir 
tomis tautinėmis organizacijomis, ku
rie ir kurios galėtų padėti mums 
veikti.

Mūsų veikla buvo ir bus apolitinė, 
grynai kalbiška.

Ėmėmės iniciatyvos viešai prabilti, 
neturėdami nei vieno i laisvesnio dar
bininko, nei lėšų. IBet tikime, kad 
sąmoningi lietuviai ssupras šį mūsų 
tautai gana svarbų reikalų ir mūsų 
darbą parems.

Visais klausimais kreiptis: Pr. 
Skardžius, 6112 Belvedere Ave., Cle
veland 3. Ohio, U.S.A.

Dr. Pr. Skardžius, pirmininkas. 
St. Barzdukas. sekretorius.
ĮSISTEIGĖ BURIAVIMO 

SEKCIJA
Prie Melbourno Lietuvių Spoil o 

Klubo Įsisteigė Būriavimo Sekcija, 
kurios Valdybą sudaro: pirm. dr. 
Didžys ir nariai: Tamošaitis ir Rau- 
linaitis. Atsižvelgiant į tai, kad visi 
V-bos nariai yra seni būriavimo 
sporto veteranai ir dideli šios šakos 
mėgėjai ir. be to, Melbournas turi*, 
nepaprastai geras buriavimui sąly
gas, tikimasi, kad šioji šaka turės di
delį pasisekimą Melbourno lietuvių 
tarpe. Jau šiandien į šią sekciją pe
rėjo Melbourno jūrų skautų būrys ir 
daugelis mėgėjų. Būriavimo sekci
jos V-ba skelbia, kad visi tautiečiai 
norį išmokti būriavimo meno prašo
mi registruotis. Pirmoji teoretinė 
pamoka ir kartu visų sekcijos narių 
ir norinčiųjų būti nariais susirinki
mas įvyks antrą ketvirtadienį po 
Velykų, t.y. balandžio 7 vai. vak. 
St. Joseph’s bažnyčioss salėje, Wel
lington St., Collingwootode.

MLS i Klubo V-ba.
PASKAITA KURDININIMOSI TEMA

Š.m. balandžio 16. d. d. 1,30 vai. p.p. 
Circular Quay. 5 Younung St. <CFSA 
House), Syduėjuje. AIALD Sydnėjaus 
Skyrius ruošia viešą p paskaitą tema: 
“Įsikūrimo ir darbo g galimybės Syd- 
nėjuje.” Paskaitą skakaitys inž. Bogu- 

1 žas. Po paskaitos ta p pačia tema dis
kusijos. Kartu bus svsvarstomi ir ak
tualieji ALD Sydnėj'Jaus Skyriaus 
veikimo reikalai.

ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdyba
★ Dr. A. Greimas, sėkmiugai pa

rašęs doktoratinį darbą Sorbonos 
universitete, Egipto vyriausybės pak
viestas profesorium į Aleksandriją, 
karaliaus Faruko universitetan.

“Mūsų Pastogę” parėmė nuošir
džiomis aukomis: P. Antanaitis iš 
N.S.W. 12-0; P. Vaišnys iš Q’ldo. 
10-0; M. Petronis iš N.S.W. 8-0: V. 
Meiliūnas iš Vic. 6-0; P. Verbyla iš 
N.S.W. 6-0; A. Daugalis iš N.T. 6-0; 
V. Leitonas iš Tas. 4-0; J. Vilčinskas 
iš Vic 2-0 ir S. Povilaitis iš W.A. 2-0.

ALD Centro Valdyba visiems ma
loniems aukotojams giliai dėkoja.

Lietuviu Kultūros Fondas Austra
lijoje

SKELIU A KNYGŲ AUKOJIMO 
VAJŲ

1
 Didžiausios Australijos Gyvybes Draudimo įstaigos 

COLONIAL MUTUAL LIFE INSURANCE
(įsteigtos 1873m.)

I
 pilnateisis igaliotinis-atstovas

M. Lukauskas
B-ves vavdr draudžia ir teikia visus draudimo patarnavimus..

Kreiptis: 91 Hardy St., Ashfield, Sydney/ Tel. UA544O8; pirw.- 
penkt. nuo 5 vai. p.p. ir šeštad. — sekmad. bet kuriuoo laiku. 
Kiekvienam lietuviui susidomėtina gyvybės draudimo nauda.

—— » — —n—n ——.———n——

* Rašytoja Karolė Pažėraitė, Iš 
Vokietijos -nuvykusi į Braziliją 1r 
apie metus laiko ten pagyvenusi da
bar ruošiasi vykti į Australiją. Ra
šytoja nori susipažinti ir su tenykščiu 
gyvenimu.

• Pranešu savo draugams ir pažį
stamiems, kad apsigyvenau Sydnė- 
jaus priemiestyje — 124 Amy St., 
Regent’s Park. Traukiniu reikia va
žiuoti Lldcombe kryptimi ir išlipti 
Regent’s Park stotyie: pėsčiomis nuo 
šios stoties 8 min. kelio.

K. Gumeniukienė.

Tautiečiai ir Tautietės, kurie(ios) 
turite nenaudojamas knygas, auko
kite jas Lietuvių Kultūros Fondo 
bibliotekai, tuo būdu knygą padary
dami prieinamą kiekvienam lietuviui 
Australijoje bei Naujoje Zelandijoje.

Knygas siųskite šiuo adresu (Apyg. 
V-bos spaudos skyriaus vedėjui): 
Mr. J. Glušauskas, 35 Cator St., W. 
Hindmarsh.. Adelaide, S.A.
LKF Australijos Apygardos Valdyba

'• Dantų technikas Sasnauskas, 
gyvenęs Augsburge. Hochfelde, pra
šomas atsiliepti K. Gumeniukienei. 
124 Amy St.. Regent’s Park. N.S.W.

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje 

Visi tautiečiai įsigyja
PHILIPS'O

radijo aparatus per PHILIPS’O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 
APYLINKIŲ ATEIVIAMS

M. LUKAUSKA
ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje

Užsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.
91 Hardy St.. Ashfield, Sydney. Tel. UA5408 
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