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IŠKRAUSTOMOS SOVIETINES 
MISIJOS.

FRANKFURTAS, A.A.P. — JAV 
kairinei valdžiai paliepus ligi kovo 
1 d. repatriaeinems sovietu misijoms 
apleisti JAV zona Vokietijoj, as
tuoni komisijos nariai — rusai 
karininkai dar kovo 1 d. čia tebe
silaiko. Vienas iš ju pareiškė: “Mes 
neišvyksime. ” JAV karines poli
cijos viršininkas pik. Wood parei
škė, kad'jei rusai neišvyks, tai, ga
limas daiktas, jie bus nugabenti iki 
sienos.

Paskutine nakti JAV kariniai 
“jeeps” važinėjo kas pusvalandi 
aplink sovietu misijos būstine. Dar 
po vidurnakties būstinėj visa laika 
dege šviesos, gi iš kaminu ir viršu
tiniu langu veržėsi durnai, tarytum 
ten popierius kas degintu, o be to 
girdėjosi juoko garsai.

LONDONAS. A.A.P. — Kovo 2 
d. astuoni rusu karininkai dar te
bebuvo Frankfurte, vyriausiame re- 
patriaeiniame misijos štabe. Iš va
karo gen. Clay buvo pareiškęs, kad 
neklaužados jėga nebus gabenami 
lauk, tačiau jiems bus nutrauktas 
vandentiekis, elektra, gazas, tele
fonas ir k. Kovo 2 d. amerikiečiai 
tai padare, išjungdami elektra, ga- 
za ir telefoną. Amerikiečiu sargybi
niai visa diena patruliavo aplink 
būstine, neleisdami rusu karinin
kams ieiti vidun.

Astuoni rusu karininkai vis tebe
tūno viduj, ligi jie negaus įsakymo 
iš Maskvos. Vienas iš ju pasakė: 
“Aš esu kareivis. Aš negaliu-palikti 
būstines, kol mano vyriausybe ne
lieps man tai padaryti.” Paklaustas, 
ka sovietu misija darys, kai pasibaigs 
maistas, jis atsake; “Nesirūpinkit. 
Mes turime daug maisto.”

OLANDIJA NEKLAUSO UNO.
BATAVIA.—Reuterio korespon

dentas praneša, kad Olandija 
dar nevykdo UNO nutarimu del 
Indonezijos klausimo. Taikinamoji 
Komisija Javoje atsiklausė Sau
gumo Tarybos, kaip laikytis del 
Olandijos pasiūlymo sušaukti Indo
nezijos klausimui “apvaliojo stalo 
konferencija” Haagoje. UNO kari
niu stebėtojų komisija nusiskundė, 
kad olandai atsisako ligi šiol su
teikti informacijų ir laiko komisija 
nuošaliai nuo stebejimo tu Indone
zijos sričių, kurias olandai laiko 
užėmė.

Sausio 28 d. Saugumo Taryba 
ipareigojo Olandija: nutraukti ko
vas su Indonezijos sukilėliais, palei
sti politinius Indonezijos kalinius, 
ligi kovo 15 d. sudaryti Indone
zijoj vidaus vyriausybe ir perleisti 
visa suverenine valdžia Jungtinėms 
Indonezijos Valstybėms ligi liepos 
1 d. 1950 metu.

Olandija i šiuos UNO nutarimus 
žiuri abejingai ir sako, pati padary
sianti reikiamas išvadas pagal prak
tinius gyvenimo reikalavimus.

NERAMUMAI SIAME.
BANGKOKAS. A.A.P.—Pagrindi

nėse Bangkoko gatvėse ivyko tarp 
Siamo armijos ir karo laivyno susi
rėmimai. Susirėmimai ivyko tuoj 
po to, kai neišaiškinta gauja užėmė 
vyriausybes radijo stoti ir pra
nešė, kad maršalo Songgramo minis- 
teriu kabinetas yra atsistatydinęs. 
Vyriausybe savo komunikatu pra
nešė, kad yra sudaryta taikinimo 
komisija, kuri pašalinsianti ši ne
susipratimą.

PAKAITOS SOVIETUOSE
MOLOTOVAS ATLEISTAS IS UŽS. REIK. MINISTERIO PARE
IGU.—NEAIŠKUS RAUDONOSIOS ARMIJOS JUDĖJIMAS.— 
VAKARAI NESUSIGAUDO, KAS DEDASI. — PAKEITIMU SO

VIETU POLITIKOJE NENUMATOMA'

LONDONAS. D.M. telegr. prane
šimas. 5.3.—Maskvos radijas vakar 
vakare pranešė, kad užsieniu .rei
kalu komisaras V. Molotovas yra at
leistas iš pareigu. Radijas pranešė, 
kad Molotova pakeičia M. Višinskis. 
Radijas dar pridūrė, kad atleistas 
iš pareigu ir užsienio prekybos ko
misaras M. Mikojanas. Radijo pra
nešime, kuriam panaudota apie 100 
žodžiu, nieko nepasakyta apie šių 
pakeitimu priežastis. Mikpjana 
pakeičia Menšikovas. Mikojanas lai
komas iš visu Politbiuro nariu la
biausiai palinkės i Vakarus.

Atsakingas UNO pareigūnas ma
no, kad Molotovo atleidimas leid
žia manyti, jog Sovietu Rusija mė
gins susiartinti su Vakarais, o ypa
čiai su JAV.

Vyriausybes ir diplomatai abipus 
Atlanto samprotauja, ka šie pakei
timai reiškia: “valyma” ar dar auk
štesniu postu suteikimą Molotovui 
ir Mikojanui. Taip pat samprotau
jama, ka tie pakeitimai savo išva
domis palies: vidaus ar užsienio 
politika.

Vašingtono sluogsniuose vakar 
pareikštas susirūpinimas del kai 
kuriu Rusijos ruošiamu kariniu 
judėjimu, galimas daiktas, Suomijos 
ar Norvegijos kryptimi.

Budinga tai, kad Molotovo atlei
dimas iš pareigu buvo paskelbtas 
kaip tik po to, kai pasaulis buvo 
painformuotas del Norvegijos apsi
sprendimo dėtis prie Atlanto Pakto.

Prezidentas Trumanas ir JAV 
Valstybes Departamentas susilaiko 
nuo bet kokiu komentaru del šių 
įvykiu. Kai kurie JAV senatoriai 
pareiškė savo nuomones, tačiau jos 
yra gana santūrios. Geros vilties 
jose nereiškiama. Atstovas Law
rence Smith. pasakė, kad jis visai

SOVIETU BAZES ESTIJOJE
LONDONAS. A.A.P. 7.3—Kaip 

praneša “Stockholm Tidningen,” 
Sovietu Rusija irenge visa eile rake
tiniu bazių išilgai jos šiauries—va
karu sienos. Laikraštis praneša, kad 
Sovietu Rusija be to dar irenge 
bazes Estijos salose: Dago, Ozel, 
Rimo, Nargen ir Moon, kad tuo 
nervu karu galėtu laikyti Skandina
vija nuošaliai Atlanto Pakto. 

UNO — GINČU
LONDONAS. A.A.P.—Aštuonio

likos tautu 130 atstovu susirinko 
pirma karta i Briuseli, Europos 
Vienybes Judėjimo kongresam I ta 
kongresą atvyko ir W. Churchillis. 
Savo kalboje, kurios klausėsi 2.500 
asmenų, jis siūle laisviesiems Euro
pos kraštams jungtis i didžiule 
vieninga sąjungą, kuri patikrintu 
tiems kraštams saugumą. W. Chur
chillis pabrėžė, kad komunistu ideo
logija, remiama Sovietu Rusijos 
ginkluotu pajėgu, suskaldė pasauli 
ir privedė UNO prie ginču kovos 
arenos, kur i visas puses besišvais- 
toma ižeidinejimais. Labai neigiamai

KOVOS ARENA
įvertinęs visa UNO veikla, Chur
chillis dar pridūrė, kad kol nebus 
imamasi kurti stiprias vietos kraš
tu unijas, Jungtiniu Tautu Organi
zacija bus pragaištis ir pajuoka.

Minimas kongresas, kuris svarsto 
Europos vienybes principus ir 
žmogaus teisiu apsauga, buvo 
bandytas sutrukdyti belgu komu
nistu demonstracijomis, tačiau pas
tarosios belgu policijos buvo su
tramdytos. Belgu komunistu laik
raštis “La Drapeau Rouge” ats
paude karikatūra, kuri vaizduoja 
Churchilli, bėsedinti po Hitlerio ir 
Goebelso portretais, susišukavusi I

nenustebtu, jei Sovietai įžygiuotu i 
Suomija ir Norvegija, nes ju kariu
omenes judėjimas yra pastebėtas 
išilgai Suomijos.

LONDONAS. A.A.P. kovo 6d.— 
Sovietu Rusijos ministeriu kabineto 
pergrupavimas dar tebejaudina 
Vakaru pasauli. Del Molotovo pakei
timo Maskva ligi šiol dar nepa- 
teike komentaru. Gerai informuoti 
stebėtojai Baltuotose Rūmuose ir 
Vašingtone mano, kad šis pakeiti
mas reiškia Molotovui paaukštinimą, 
nes jis pasiliko savo poste kaip pir
mas ministerio pirmininko pavaduo
tojas ir gales dabar asistuoti Stali
nui vyriausios politikos formavime, 
laisvas nuo užsieniu reikalu minis
terijos naštos.

“Sunday Times” diolomatinis ko
respondentas mano,'' kad Stalinas 
sustiprino Politbiura, kuris yra vy
riausia valdžia politikos forma
vime pagal Stalino nurodymus. Va
dovavimas ministerijos reikalams 
Sovietu sistemoje nėra laikomas pir
mo svarbumo dalyku, tačiau pilnas 
darbas Politbiure politikos forma
vime reiškia aukščiausio laipsnio 
itaka. Stalinas progresyviai traukia 
vyresnius asmenis i Politbiura, o 
ministerijų darba palieka pava
duotojams.

LONDONAS. A.A.P. 7.3—Užs. 
Reikalu M-ja šiuo metu studijuoja 
Britu ambasadoriaus Maskvoje M. 
Petersono pranešima del Molotovo 
pakeitimo. Nors autoritetai del šio 
pranešimo ir nėra pasisakė, tačiau 
stebėtojai mano, kad radikaliuiu 
permainų Sovietu politikoje nelauki
ama. Tai patvirtina ir A. Gromyko 
paskyrimas Sovietii nžs. reikalu vice- 
ministeriu. A. Gromyko nito 1943m. 
buvo vienas žymiausiu kalbėtoju už 
Molotovo politika.

Reuterio korespondentas Stoek- 
holme mano, kad Danijos vyriausybe 
yra pasiruošusi priešintis JAV rei
kalavimui Grenlandijos iruošimui 
karines radaro bazes. Šis JAV reika
lavimas busiąs svarbiausias “suklu
pimo akmuo” pasitarimuose Danijos 
užs. reikalu ministerio Rasmussen 
Vašingtone, ryšium del numatomo 
Danijos prisidėjimo prie Atlanto 
Pakto.

NORVEGIJA ATMETE SOVIETU 
REIKALAVIMUS.

OSLO. B.U.C. Kovo 5 d.—Ofi
cialiai pranešama, kad Norvegijos, 
vyriausybe atmete Sovietu Rusijos 
nota del sudarymo nepuolimo ir- 
draugiškumo pakto. Šiomis dieno
mis, manoma, i Vašingtoną, išvyks 
Norvegijos delegacija susitarti su: 
JAV del' Norvegijos įstojimo At
lanto Paktam

GĄSDINĄ TOLIAU SKANDI
NAVUS.

LONDONAS. A.A.P. — Sovietu: 
Rusija terorizuoja toliau nervu 
karu skandinavus, norėdama atbai
dyti juos nuo ryšio su Atlanto Pak
tu. Trečiadieni Sovietai itėike Šve
dijai nota, kuria kaltina švedus del 
persekiojimo Baltijos pabėgėliu. 
Švedijoje. Polititinai stebėtojai aiš
kina šia nota, kaip sovietu pers
pėjimą, kad švedai laikytųsi toliau, 
nuo Atlanto Pakto. Šiomis dieno
mis Sovietai vėl ispejo Norvegija,, 
kad pastarosios dalyvavimą Atl.. 
Pakte jie laikys kaip priešiška veik
smą. Panašiai Lenkija perspėjo Da
nija. Tačiau tu perspėjimu nepaisy
damos, Norvegija ir Danija žada, 
prisijungti prie Atlanto Pakto.
GEN, CLAY NORI PASITRAUKTI.

LONDONAS. A.A.P.—JAV zonos. 
Vokietijoje karinis gubernatorius, 
gen. Clay paprašė,, kad butu at- 
'eidžiamas. To paties jis buvo pra
šės jau anksčiau. Berlyno sluog
sniuose manoma, kad gen. Clay Su
tiks dar pasilikti savo poste ligi ne
bus sudaryta Vakaru Vokietijos; 
valstybe, maždaug ligi birželio ar- 
liepos men. Galimas daiktas, kad, 
gen.. Clay pasitraukus, JAV mėgins 
pakeisti Vokietijos administravimą 
civiline valdžia. Tuo atveju, mano
ma, taip pat pasielgtu ir Anglija su 
Prancūzija.
MASKVOS PARTIJA BURMOJE.

LONDONAS. — Kaip praneša 
S.M.H. specialus korespondentas ir 
A.A.P., Burmoje šiuo metu ka tik 
isisteige Bolševiku partija, kuri pas
kelbė savo ištikimybe Maskvai. Bur
mos komunistai, kurie ligi šiol did
žiumoj buvo nacionalistai, šukele 
maišta prieš Burmos vyriausybe. Jie 
ist.ume kraštą anarehijon. Naujoji 
Burmos bolševiku partiją išleido 
manifesta, kuriuo pasisako eisianti 
kartu su komunistine Kinija ir ko
munistu vadovaujama taiitine viet
namiečiu grupe Indokinijoj.

Australijos užsieniu reikalu min- 
isteris dr. Evatt, kuris šiuo metu, 
atstovauja Australija New Delhi 
mieste vykstančioje Britu Imperi
jos konferencijoj, pranešė kores
pondentams, kad rimta Burmos vi
daus problema grasina visai pietu- 
rytu Azijai. Dr. Evatt dar pridūrė, 
kad Burma padare klaida, pasi
traukdama is Britu Imperijos šei
mos. Tačiau vėliau ar anksčiau ji 
prisidesianti yel prie jos.

pagal Hitlerio stilių ,ir fašistiškai 
saliutojanti su atomine bomba, kuri 
parišta prie jo diržo.

Churchillio kalbai visais punktais 
pritarė Belgijos ministeris pirminin
kas M. Spaak. Jis primine komunis
tams ju prieš kara pasirašyta brolys
tes akta su Hitleriu ir aiškiai pas
merkė komunizmą šiais žodžiais: 
“Mes atstovaujam taika, o komu
nistai — kara.”
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MŪSŲ PASTOGE, 1849m. kovo. 9d.

KANADOS LIETUVIU RŪPESČIAI
(Musu Pastogei laiškas iš Kanados) 
lietuviai laikosi griežtai nepartinesIjau turi savo bažnyčia, kuria Jiems 
linijos. Maloniai čia buvo sutikta iš 
Australijos žinia, kad ir Australijos 
lietuviai aiškiai užsibrėžia tokius pat 
laikysenos principus.

Stebint asmeninius lietuviu rūpe
sčius, pastebimas noras, išsivadavus 
iš sutarčių, siekti ekonominio savaran
kiškumo. Tačiau yra ir kitu rūpe
sčiu.—Šiuo metu Kanadoje jau pa
stebimi pirmieji nedarbo ženklai, 
kurie jau suskubo paliesti ir naujo
sios lietuvius ateivius. Pav., Onta
rio provincijoj vien tik mažame St. 
Catharine miestelyje užregistruota 
600 bedarbiu, kuriu tarpan yra pa
teko visi lietuviai, atvykę iš Europos 
su darbo sutartimis. Štai. š.m. vasa
rio men. NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA praneša iš daugelio vietų apie 
pasunkėjusias darbo sąlygas Kanado
je. Kai k tižiose imonese lietuviai jau 
baigė darbo sutartis, bet, nepaisant 
žemu atlyginimu ir blogu darbo są
lygų, vis tik laikinai tose imonese 
pasilieka, nes apleidusieji darboviete 
turėjo labai daug vargo, kol susirado 
kito darbo. O kai kas ir ligi šiol te- 
bevarsto imoniu duris. Tokiame 
Hamiltone vis'timet būdavo apsčiai 
darbo, o dabar musu žmones jau net 
kelinta menesi to darbo tebelaukia.

Tačiau, nepaisant tu nesmagiai 
pasunkėjusiu gyvenimo sąlygų, nau
jieji lietuviai visu kuo jugiasi tauti
nio darbo veiklom Iš visu skyrių 
plaukiu aukos lietuviškai Spaudos 
bendrovei, kuri ryžtasi kurti stipru 
laikraščiu ir knygų leidimo centra. 
Didžiausi lietuviu susibūrimai dabar 
yra Toronte ir Montrealyje, prie 
Didžiojo Vandenyno. Prieš keletą 
menesiu Hamiltone isikure lietuviai1

Kanados lietuviai su dideliu džiau
gsimi sutiko žinia, kad ir Austra
lijos lietuviai jau turi savo spaus
dinta laikrašti MUSU PASTOGE. 
Asmenys, kurie ta laikrašti redaguo
ja ir leidžia, neabejotinai patikrina, 
kad MUSU PASTOGE eis tvirtu 
lietuvišku keliu ir bus kelrodžiu i 
Laisva Tėvynė.

Kanados lietuviu laikraštis NE
PRIKLAUSOMA LIETUVA stripre- 
ja ir auga, ypačiai po to. kai ji pe
rėmė redaguoti prityręs žurnalistas 
Jonas Kardelis. Šiuo metu visu 
Kanados lietuviu didžiausias rūpestis 
yra galimai daugiau sustiprinti savo 
laikrašti ir padaryti ji europietiško 
lygio.

Kitas Kanados lietuviu rūpestis— 
sėkmingai pravesti visos Kanados 
lietuviu atstovu suvažiavima, kuris 
įvyks Š.m. kovo men. pabaigoj. Visi 
Kanados lietuviai yra numatė jungtis 
i viena bendra nepartine ir nepoli
tine organizacija, tuo tarpu vadinama 
Kanados Lietuviu Taryba. Toji or
ganizacija turės apimti visa lietuvi
ška veikla Kanadoje. Pirmasis užda
vinys—įtraukti bendran darban vi
sus tikrus lietuvius, kuriems tikrai 
rupi pirmiausiai lietuvybės reikalai. 
To tikslo siekiant, numatoma sukurti 
Kanadoje lietuviškus židinius, kurie 
butu tautines, moralines ir kultūrines 
tvirtoves. Konkretus uždaviniai — 
įkurti Tautus Rumus Kanadoje, ku
riuose galėtu sutilpti daugelis lietu
višku ištaigu: kultūriniams parengi
mams sale, biblioteka, redakcija, lie
tuviško meno židinys. Čia butu ir 
ekonomistu, biznierių ir visokiu kitu 
lietuviu veikėju centras, šioje vei
kloje, kaip jau pabrėžta, Kanados

I jau ū 
padov 
vi »»Ir t r

vanojo vietos vyskupija. Iš su
rinktu auku ši bažnyčia gražiai atre
montuota. Aukojo ir kanadiečiai. 
Firma “Steal Company”, kur dirba 
daug lietuviu, paaukojo net 1000 
doleriu.

Neatsilieka veikloje ir Kanados lie
tuviai skautai. Šiuo metu vyksta ju 
organizavimosi darbai. Laukiama 
gerai pasireiškiant skautus—vyčius. 
Skautai yra užsimoję parodyti Ka
nados skautams lietuviškus papro
čius, lietuviu liaudies mena. Šiuo 
budu labai gerai pasitarnavo daili
ninke Tamošaitiene su savo dailies 
studija, suruošdama paroda su lietu
višku motyvu kilimais, juostomis ir 
pan. Paroda truko visa menesi ir su
silaukė gražaus pasisekimo. Ji. buvo 
palankiai įvertinta Kanados spaudos 
ir aplankyta eiles žymiu asmenybių. 
Paroda atidarant ir uždarant, pasi
rodė tos pačios studijos tautiniu šo
kiu grupe, vadovaujama Kemežytes. 
Be to dar, Stravinskaite ir Pauže- 
naite padainavo solo lietuvišku dainų.

Viename paskutiniųjų NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS numeriu 
prof. V. Biržiška pasiūlė Kanadoje 
įsteigti lietuviška biblioteka, iš ku
rios butu galima siuntinėti knygas 
po visa pasauli. Jo pasiūlymas yra 
priimtas ir NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS redakcija jau pradėjo 
tokia biblioteka organizuoti.

Veikia Kanadoje ir lietuviški me
niniai sambūriai. Toronto scenos 
mėgėjai pastate komedija “Jonas bū
tinoje tarnyboje”, kuria režisavo 
Simoniukštis. Montrealyje Kanados 
Lietuviu Tarybos Meno Sekcija su
ruošė, režisuojant Barauskui, “Auš
ros Simus.” P.A.

PASAULIO ŽINIOS

PASIUNTE TRUMANUI 
MUILO.

SEATLE. B.U.P.—Seatle miesto 
gyventoja nusiuntė prezidentui Tru- 
manui gabala muilo, pridedama 
kartu tokio turinio rašteli: “Kai 
aš buvau mokytoja, mažiems vai
kams, pasakiusiems nešvarius žod
žius, aš plaudavau ju burnas muilu.” 

Tai taikoma prezidentui Truma- 
nui už išsireiškimą “kales vaikas,” 
ka jis pasakęs per. savaite radijo 
komentatoriaus Drew Pearson ad
resu, būdamas vaišėse gen. Harry 
Vaughan, kuri Pearson kritikavo 
už priėmimą vieno Argentinos me
dalio.

Prezidentas Trumanas pasakos, 
kad jis neįeisiąs jokiam “kales vai
kui” nurodinėti, kas turis būti jo 
štabe ar kabinete. Šie prezidento 
pavartoti žodžiai šukele didele au
dra, tuo tarpu, kai patsai preziden
tas del to visiškai nesijaudina.

Patarnauja 22 kalbom. NEW 
YORKAS.—Pan-Amerikos Pasaulio 
Oro Linija aprūpino La Guardia 
aerodroma vertėju grandine, kuri 
gali pasitarnauti oro keleiviams 22 
atskiru tautu kalbomis.

Israelis toliau derasi. Pales
tina. B.U.B.—Per. pirmadieni pra
sidėjo Izraelio-Transjordano taikos 
derybos Palestinos klausimu. Jos 
vyksta Rhodes saloje. UNO valdi
ninkai pareiškė, kad šiose derybose 
žydams su arabais bus sunkiau su
sitarti, kaip su egiptiečiais.

Sakauste užsienio spauda. Schan- 
ghajus.—Kinu komunistu 
valdžia Peipinge uždraudė 
užsienio korespondentams 
žinias ir siusti iš miesto 
mus.

Nuteisė šnipus. Londonas.—.JAV 
karinis teismas Mucnchene nuteisė 
už šnipinėjimą vienos svetimos val
stybes naudai tris vokiečius ir du 
lenku kalėjimo bausmėmis nuo 12 
ligi W) metu.

Audros pareikalavo daug auku. 
"Londonas, A.A.P.—Per. savaites an
tradieni kone visa Europa nusiaubė 
audros, kurios pareikalavo labai 
daug auku. šiaurės ir Baltijos juru 
pakraščiuose nuskendo keli laivai.

Frankfurte vesulas sugriovė 91 bom-| donas. A.A.P.—Edinburgo 
bu pagandinta narna; čia 20 žmonių 
žuvo ir 38 buvo sunkiai sužeisti.

1200 lėktuvu. Tokio. A.A.P.—So
vietu Rusijos karo aviacijos pilotas, 
kuris pabėgo iš armijos su lėktuvu 
ir priverstinai nusileido Japonijoj, 
pranešė, kad Sovietai Tol. Rytu cen
trinėj dalyj laiko apie 1200 lėktuvu. 
Sovietu misijai Tokio mieste parei
kalavus pabėgusi pilotą 
amerikiečiu karine valdžia 
tai padaryti.

Karinis Rytu Europos 
mas. Londonas. A.A.P.

gražinti, 
atsisakė

pasitari- 
— Kita 

savaite Vengrijoj. Debreczen mieste, 
susirinks Rytu Europos valstybių 
kariniai vadai pasitarti del Rytu 
Europos “gynybos” plano.

Japonai vadovauja Malaju suki
lėliams. Singapūras. A.A.P.— 
Britu armijos ir karo aviacijos 
jungtines pajėgos Puhango valstijoj 
suėmė po sėkmingu operacijų apie 
100 malajiečiu banditu, kuriems va
dovavo penki japonu karininkai.

Rekordinis skelbimas. Chicaga. 
I.N.S.—Chicago Tribune sekmadie
nio laida atspaude brangiausia, 
kaip manoma, pilno lapo skelbimą, 
už kuri sumokėta ’ 12.500 doleriu. 
Skelbimas originalus visais atžvil- 

| giais. Skelbimo lapa sudarė dirb-

karine 
visiems 
rinkti 

praneši-

tinio šilko audinys, kuris buvo per
leistas per spaustuves mašina lygiai, 
kaip ir kiti normalus žinių puslapiai. 
Firma siūle šeimininkėms išimti ta 
lapa, nuplauti nuo jo atspausta tek
stą ir vartoti audinį kaip rank
šluosti. Tai specialus firmos ga
minamas audinys. Tokiu budu šiai 
reklamai per laikrašti buvo panau
dota to audinio 440.000 kv. jardu.

Indai nužudė tris britus. Calcutta. 
B.U.B.—Ginkluota gauja per. šeš
tadieni užpuolė britu amunicijos 
fabriką ir sudegino fabriko krosnyje 
tris to fabriko valdininkus. Gink
luotos gaujos atliko ir daugiau už
puolimu. Manoma, kad joms vado
vavo komunistai. Sukilusias gaujas 
Calcuttoj ir V. Bangalijoj numalšino 
sustiprinti policijos būriai.

Paskelbta mirties bausme.
heranas. A.A.P.—Visoje Persijoje, 
vietovėse, kur stovi kariniai dali
niai, paskelbtas mirties bausmes is-

Te-

tatymas.
I Pagerbė princese Elisabeth. Lon-

I nonas. A.A.r.—aamuiirgo univer
sitetas sutrikę busimai Anglijos 
karalienei Garbes Teisiu Daktaro 
laipsni.

Suimtas UNO sovietinis valdinin- 
was. Ncw-Yorkas. A.A.P.—UNO gen. 
sekretorius Trygve Lie suspendavo 
sovietini UNO valdininką V. A. 
Gubičeva, kuris yra suimtas už pa
sikėsinimą išvogti slaptus JAV vald
žios dokumentus.

Mažai beliko vilčių. Londonas. 
A.A.P.—Diplomatinis “Manchester 
Guardian” korespondentas prane
ša. kad mažai beliko vilčių užsieniu 
reikalu ministerju atstovams suda
ryti Austrijos taikos sutarti. So
vietu laikysena neleidžia prieiti prie 
jokio sutarimo. Rusai nenori palikti 
Austrija laisva, nes tada jiems tektų 
atitraukti savo dalinius ne tik iš 
Austrijos, bet ir iš Vengrijos bei Ru
munijos. Likusi laisva. Austrija gi 
galėtu jungtis prie įvairiu Vakaru 
Europos paktu, o tai sovietams butu 
nenaudinga.

Nei didins, nei mažins. Vašing
tonas.—JAV oro pajėgu asakingas 
valdininkas pareiškė, kad ameri
kiečiu oro pajėgos Japonijoje pa
liks to paties dydžio, kaip ligi šiol, 
nes nenumatoma tu pajėgu nei di
dinti, nei mažinti.

Milijonai Berlino vokiečiams. 
Vašingtonas. A.A.P.—Pirmieji astu
oni menesiai, beskraidinant Berlyno 
gyventojams maista, JAV oro paje- 
iromr kaštavo 119 milijonu doleriu. 
Tačiau i tuos kaštus neįeina verte 
paties maisto, kurio JAV kartu su 
Anglija nuskraidino vokiečiams 
apie viena milijoną tonu.

Pabėgo karo laivas. Sangh ai. 
KNS.—Bu v. britu kreiseris “Au
rora,” atiduotas savo laiku Čangai- 
šeko Kinijai ir perkrikštytas Cun- 
kingo vardu, pasišalino iš Yangtse 
upes. Manoma, kad jis bus pabėgės 
i kuri nors komunistines Kinijos 
uosta.

Sovietu aerodromai prie Indijos. 
NEW DELHI.—Kinu provincijoje 
Sinkiang, netoli Indijos sienos, so
vietai irenge tris aerodromus. Taip, 
pat čia atvyko Raudonosios Armi
jos kariuomenes daliniai. Vienas 
indu generolu aptaria Sovietus, kaip 
“Indijos priešą • Nr. 1, su kuriuo, 
reikia ka nors greitai daryti.”

AUSTRALIJOS ŽINIOS Į

I Australija gali pasitikėti USA 
pagalba.
“USA kiekvienu momentu suteiks 

pagalba Australijai, jei ji butu 
kurio nors agresoriaus užpulta,”— 
pranešė brigados-gencrolas Robert 
Travis, atvykęs šm. kovo men. 1 d. 
i Australija savo nuosavu lėktuvu, 
kartu su 14 valdininku. “Aš jums 
galiu užtikrinti, kad busimo “spek
taklio” atveju, mes busime kartu 
su Britu Federalinė Valdžia,”—tvir
tina jis. Generolas atvyko čia atlikti 
geros valios misija. “As norėčiau, 
kad australai tikėtu, kad Amerika 
yra ju draugas ir jiems rupi Aus
tralijos interesai. Bendrai, aš galė
čiau pasakyti, kad pasauline padė
tis dabar yra daug ramesne, nei prieš 
vienerius metus.” Užklaustas, ar 
USA pripažintu “profilaktini kara” 
prieš tam tikra didžiule pajėga, ge
nerolas Travis atsake: “Kad mes ir 
esame tam tikru tautu pasmerkti, 
mes visuomet lauksime, kol mes pir
mi busime paliesti, nors aš prisipa
žįstu, tai yra pavojinga politika. 
Amerika niekad neves profilaktinio 
karo.”

Misija pasiliks keletą dienu Syd- 
nejuje, paskui skris i Samoa per 
Melbourna, i Tasmanija ir Nauja ja 
Zelandija.

Misija užbaigė inspekcija oro 
susisiekimo sunkumu Japonijoj, 
Kinijoj ir Filipinuose.

Dramatiška žmonių medžiokle 
Šiaurinėje Teritorijoje.
DARVINAS, 28.2.—Policija pra

siveržia i neištirtus plotus. Šiauri
nes Teritorijos policininkas su čia
buviu reikalams valdininku išvyko 
i dramatiškiausia Australijos kri
minalinėj istorijoj žmonių medži
okle. Smarkiai apsiginklavę, apsi- 
pupine, moksliniais instrumentais ir 
maisto krepšiais, vyrai pasileido i 
neištirtu plotu gilumas, Arnhem 
srityje i pietn-rytus nuo Darvino, 
kad surastu tris čiabuvius žmogžud
žius, ieškomus net nuo 1942 metu. 
Juos lydi 4 patikimi pilnakraujai 
čiabuviai. Jei jie pramins taka, jie 
bus pirmieji baltieji iženge i rizikin
ga teritorija.

Dalis tos teritorijos knibždėte 
knibžda krokodilais, milžiniškais 
vorais, skorpionais ir nuodingomis 
gyvatėmis. Sritis apgyvendinta lau
kiniais. Tu voru įkandimas yra tuoj 
pat lemiamas, o jie yra ligi lėkštutės 
didumo. Valdininkai išvyko iš 
Darvino š/m sausio men. 12 d. i 
viena metodistu misija netoli Liv- 
erpol upes.

Superintendantas Forster, po 23 
dienu ju išvykimo, lėktuvu pasiekė 
susitarta susitikimo punktą ir rado 
smėlyje šiuos užrašus: “Padėtis 
svarstytina. Maistas pasibaidė. Pro
gresas lotas. B. . . . aštrus. Pakarto
kit maisto davini rytoj.”

Šių dvieju vyru ekspedicijos tiks
las yra ne tik surasti ieškomus 
žmogžudžius, bet ir ištirti šiaurini 
perėjima per pavojingus smėlio ak
menų regijonus, surinkti išsamius 
duomenis apie tautelių gyventojus, 
apie gyvulius, paukščius. Aišku, taip 
pat norima ištirti, ar šie neapgyven
dinti plotai tinkami baltųjų sody
boms. ir ištirti, korios rases yra 
ten žmones, nes antropologistams ji 
yra nežinoma. ,

Sroves išjungimas neša epidemi
nius negalavimus?
Paskutiniu metu pakartotinai iš

jungus elektros srove, daugelis Syd- 
nejaus gyventoju pradėjo sirgti 
epideminiais negalavimais, pasireiš
kiančiais galvos skaudėjimu, vė
mimu ir reiškiniais, panašiais i 
juros liga. Tvirtinama, kad išjungi
mas ir įjungimas sroves šaldytuvu
ose sugadina maista. Liga tęsiasi 
apie 2 dienas.

PRENUMERUOKIM 
MUSU PASTOGE
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LAND
Australia has a total area of

2,974,581 sq. miles, and is more or 
less equal to the size of the U.S.A. 
Australia is indeed, an isolated 
island-continent, for on her west 
coast her port, Fremantle, is 5,000 
miles from Africa, and on her east 
coast we find that the journey from 
Australia across to New Zealand is 
a distance of about 1,294 miles. Even 
with this isolation, Australia is link
ed with the whole world by her sea 
and air routes.

Many have thought that the Com
monwealth control deals only with 
the mainland, but they are wrong. 
The power is also over many neigh
bouring Pacific Islands, and sections 
of New Guinea.

For those who are interested in 
geology, Australia is of great impor
tance. The rocks of this country 
abound in many different mineral 
qualities and also enormous areas of 
rich alluvial plains. Australia has 
not such mountains as the well- 
known Alps, jthe Rockies or the 
Andes, but she is proud of being the 
possessor of such snow landscapes 
of great beauty as Mount Kosciusko 
aiid Mount Buffalo. The beauty of 
the Australian mountain ranges is 
different to others for, having a more 
tropic climate, the Australian moun
tains are always thickly covered with 
vegetation.

In the centre of Australia in the 
more dėsert regions, the mountains, 
although devoid of vegetation, are 
important in connection with the 
minerals they contain. Minerals, 
which are necessary for people and 
for production, e.g., coal and lime
stone.

The East of Australia contains 
many deep valleys and the rivers 
that flow into these valleys make 
the area into a rich riverine district. 
Thus, in this area is found large-scale 
dairying, timber, sugar and tropical 
fruit industries.

The western part of Australia is 
suitable for sheep farming. The 
coastal mountain-ranges are called 
“the Great Divide’’ and shows the

AUSTRALIJOS ŽINIOS
Saugumas seks šnipus.
CANBERRA, 26.2.—Slapti sau

gumo pareigūnai bus visose valdžios 
bei privačiose imonese, kad galėtu 
surinkti visa gynybos planui reika
linga informacija.

Federaline Valdžia nutarė tai at
likti slaptu saugumo plano įvyk
dymu. Tik keli asmenys žino to pla
no detales ir metodus. Kadangi pa
mažu auga Australijos gynybos rei
kalas, tuo pačiu vis daugiau sau
gumo pareiginiu užims postus. Nau
joji saugumo sistema pirmiausia 
bus įvesta raketų gamybos srityje 
Pietų Australijoje. Saugumo valdi
ninkai taip pat bus ir privačiose in
dustrijos imonese. Visi tarnautojai 
bus sekami, o ypač naujieji. Saugu
mo valdininkai lydės nepaprastai 
slaptu planu bei gyvybiniu medži
agų transportus. Saugumo organai 
pastatys eilinius valdininkus ir slap
tuosius pareiginius visuose apsigy
nimo projektuose, taip pat ir Snowy 
upes vagos pakeitime del hydro- 
'detros jėgainės įrengimo.

Kiti tikrins visus asmenis, atvy
kstančius i Australija.

Australija rinks dideles apimties 
informacija apie asmenis, del kuriu 
lojalumo yra nors mažiausia abe
jone. Saugumas renka žinias apie 
užkulisinius ketinimus bei pažiūras 
visu asmenų, atvykstančiu Austra
lijon. Australijos saugumo organai 
Londone ir Europoje, kurie seka 
imigrantus prieš ju išvažiavima Aus
tralijon, prisiunčia kiekviena ma
žiausia turima žinute informacijai. 
Valdžios organai pabrėžia, kad ši 
priemone yra atsargumo būtinybe 
del ateities gynybos plano.

Sydnev—busimasis pasaulinis oro 
susisiekimo centras.
12 kos menesiu būvyje Sydney 

taps didžiausias pasaulyje oro susi
siekimo centras. Numatoma atidary

AUSTRALIA
division of the rivers flowing east 
and those flowing west. The highest 
peak on the range is Mount Kos
ciusko and is 7,328 ft. high. It is 
in these ranges that we find very 
many popular tourist resorts.

The climate of Australia has both 
equotarial and temperate influences, 
due to the fact that it lies across the 
South tropic. Days are mild and 
sunny in winter, cold in the south 
but not too warm in the north. Tn 
central Australia the heat is often 
from one day to another as much 
as 100 deg. F. But in Australia it 
is very noticeable the way the tem
perature drops at night, thus giving 
vitality to the Australian climate. 
In Australia, however, the cattle 
graze the whole year round, and the 
flowers and trees are green all year. 
This is due to the fact that there is 
no severe winter. Lowest tempera
ture was recorded once at Canberra, 
that of 14 deg. F.

The most urgent necessity in Aus
tralia is to obtain a good water sup
ply. The main rivers should be all 
brought under control. This would 
then dispel forever the fear of 
droughts which are always followed 
by the destructive bush-fire, which 
is always the great worry of farm
ers in the outback. From the beds 
of the lakes which become dry dur
ing the summer months, salt is ob
tained.

In many of the western districts 
where the shortage of water is al
ways threatened, there is a system 
of obtaining water from the ground 
—artesian bores. This water, al
though not fit for general use is of 
value for grazing and pastoral pur
poses, because it contains much 
mineral matter. The Australian 
countryside abounds in fine trees 
and plants and scrubs, which are of 
value commercially and are also used 
as fodder for cattle. If one views 
the natural bushland one will find 
very many species of plant life.

ti greitu laiku mažiausia 4 tarp
tautinio oro susisiekimo linijas. Šiuo 
metu Sydnejuj operuoja 5 oro 
susisiekimo bendroves. Lėktuvais iš 
Sydnejaus Londoną, New Yorka, 
Montreal! ir Vancouver bus galima 
pasiekti per 4 dienas.

Nauja klinika vėžio liga sergan
tiems.
Pirmoji Australijoje ligonine 

vėžio liga sergantiems buvo atidary
ta šiomis dienomis Moterų Royal 
Hospital, Padington. Daktarai pa
taria įtarimo atveju visoms mote
rims virš 40 metu tikrinti sveikatos 
stovi šioje klinikoje. Australijoje 
vėžio liga miršta apie 9000 žmonių; 
puse ju—moterų.

Rekordas.
Miss Downie iš Sydnejaus šiomis 

dienomis turėjo Melbourne nepa
prastas rungtynes. Daugiau nei 500 
žmonių stebėjo tos moters “dideli 
apetitą“—per viena valanda ji su
valgė 256 austres ir pasiekė moterų 
rekordą toje srityje.

Grižo ekspedicija iš Antarkties.
MELBOURNAS, 28.2.—Šiandien, 

po 15-kos menesiu tyrinėjimo darbu 
Heard saloje, Antarktyj, grižo 14 
mokslininku atgal i Melbourna. Eks
pedicija atliko eile svarbiu tyrinė
jimu, be to, pargabeno pingvinu ir 
eile kitu eksponatu Sydnejaus ir 
Melbourno zoologiniams sodams.

Prasideda O’Keefe byla.
MELBOURNAS, 28.2.—Šiandien 

Aukštieji Teismo Rūmai pradėjo 
svarstyma Mrs. Annie O’Keefe ape
liacijos del valdžios patvarkymo, 
kad ji ir jos 8 vaikai turi apleisti 
Australija ir grižti i Olandu In
dija. Mr. Sholl, jos advokatas teisme, 
pabrėžė, kad indoneziete atvyko i 
Australija “ne savo noru” ir tod«d

POPULATION
After about 160 years of develop

ment about 47 % of the population 
of Australia is .in the metropolitan 
cities; about 17 % in provincial cities 
and towns and 36% are classed as 
rural or country settlers. When the 
first settlers came to Australia they 
were more rural-minded, but between 
the years 1921 and 1933 it was dis
covered that the increase in metro
politan settlers was twice the increase 
of rural settlers. Hence we see the 
trend to migrate to the city.

Of all the States, the Northern 
Territory is the most rural, for 66 % 
of its population are rural settlers 
engaged in the pearling, cattle
raising and peanut-growing indus
tries. It has an area of about twice 
N.S.W. but its population is 10,866 
and one of its largest towns, Alice 
Springs, has a population of 800 
people.

Sydney is the large metropolis of 
Australia and has a population of 
H to 2 million peoples. It has an 
area of 200 sq. miles and in that 
space there is nearly half the people 
of N.S.W.

Victoria, although smaller than 
N.S.W. is 88,000 sq. miles in area 
and has a population of 2,055,252 
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A. W. BOOTH PTY. LTD.
490 GEORGE STREET, SYDNEY

Norintieji įsigyti baldu.
Užeikite ir apžiūrėkite dideli musu pasirinkimą miegamu kambariu 
komplektu, salionu komplektu ir t.t.

štai, yra komplektas apie kuri Jus galvojate. Jis kaupia savyje 
groži, erdvumą ir visa tai, kas teikia malonu jaukumą.

Kaina: £60/19/6, iškaitant lovas.
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jai ne gali būti taikoma imigranto 
deportacija.

Perspėjimas uniju nariams.
Mr. Hayes, batu prekybos unijos 

pirmininkas perspėja, kad komunis
tai Australijoje, prisidengdami įvai
riais apgaulingais vardais, sudaro 
unijoms įvairias blogybes ir gali 
sugriauti unijos gerove.

Kritikuojama 40 darbo valandų 
savaite.
HOBART, 26.2.—Mr. Cosgrove. 

Tasmanijos Darbininku lyderis, pa
reiškė, kad Australijos ūkis žymiai 
nukentejes. Prekes nėra gaminamos 
tokiu mastu, kiek ju pareikalaujama. 
“Mes galime pagaminti daug radijo, 
šaldytuvu, kriketo sviediniu ir val
gomųjų ledu, bet toli gražu, per ma
žai gerybių, kaip antai: anglies, bei 
plieno gaminiu. Streikai, nepunktua

compared with N.S.W.’s population 
of nearly 3,000,000 and area of 
309,433 sq. miles.

Queensland is the largest Eastern 
State; it has an area twice that of 
N.S.W. and its capital, Brisbane, 
has a population of about 402,000.

Tasmania is the smallest State, 
but it has often been claimed to be 
the most picturesque and has very 
many tourist resorts. It lias a popu
lation of 257,000 and an area of 
26,215 sq. miles.

Western Australia is the largest 
State with an area of about 1,000,000 
sq. miles. But although its size is 
large, its population is small. There 
is on an average about 1 person to 
every 2 sq. miles.

South Australia is larger than 
N.S.W. but contains much unusual 
and barren soil. It has an area of 
380,070 sq. miles and its capital city, 
Adelaide, has a population of about 
382,000 people.

We can thus see that Australia, a 
large country of immense size, is 
actually very thinly populated, and 
we see that the populace is more 
inclined to settle in the metropolis 
than to branch out to the West. We 
must remember, however, that Aus
tralia is only 160 years old, and in 
comparison with the other continents 
of the world she is very, very young. 
But, as time goes on her population 
will grow and her' land will com
mence to be worked. Ir.B.

lumas bei netikusi vadovybe yra 
geru rezultatu trukdytojai. Trum
pesne darbo savaite buvo numatyta, 
kaip atpildas darbininkams už stro
pumą ir pasiaukojime darbui. Kol 
Australijos ūkis bus pakankamai 
atstatytas, darbininkai turės dirbti 
dar sunkiau nei ligi šiol,”—baigia 
Mr. Cosgrove.

Atominiu . tyrineįimu centras 
numatomas Australijoje.
LONDON, 26.2.—Australija keliu 

metu būvyje pasidarys atominiu 
tyrinėjimu bei produkcijos centras. 
Profesorius Oliphant žada perkel- 
dinti savo laboratorija ir visa pa
grindui personalu iš Birmingbamo i 
Tautini Universitetą Canberoje ligi 
1951 metu. Ten pat apsigyvens ir 
tyrinėjimu ekspertai.
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REIKŠMINGAS AUSTRALU PRI
SIDĖJIMAS PRIE VASARIO ŠE

ŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMO.
Švenčiant lietuviams Vasario še

šioliktąją, prie jos minėjimo va
sario 20 d. su ypatingu atidumu 
prisidėjo C'anberros australu visuo
mene. St. Christoper katedroj buvo 
atlaikytos specialios pamaldos, 
kuriose dalyvavo ir Šv. Mišias at
laike arkivyskupas T. McGuire. 
Kartu su juo dalyvavo labai daug 
aukštu kataliku dvasiškiu. Pamal
dų metu giedojo specialiai australu 
choras. Lietuviai sugiedojo Tautos 
Himną ir Marijos giesme.

Po pietų australiu katalikių mo
terų draugija pakvietė arbatėlėm 
P-le Aldona Bulkaityte čia papa
sakojo apie Lietuva, jos kovas, pa
siektus laimėjimus ir dabartine 
padėti. Po to labai nuoširdžiai lie
tuvius pasveikino askivyskupas T. 
McGuire. Taip pat sveikino ir vys
kupas MeCabe. Šio jaukaus pobūvio 
metu lietuviai pašoko tautinius šo
kius. Sugiedoję Tautos Himną, vi
si išsiskirstė su geriausiais įspūd
žiais.

Tai tikrai labai įspūdingas ir nau
dingas musu Tautos propagandos 
atžvilgiu Vasario šešioliktosios 
minėjimas, apie kuri plačiai apraše 
“Canberra Times” savo vasario 28 
d. numeryje.

LIETUVOS PATRONO 
MINĖJIMAS.

Š.m. kovo men. 6d. Sydnejnje, 
Regent's Park parapijos salėje, buvo 
atliktas Šv. Kazimiero minėjimas, 
kuri surengė šv. Kazimiero D-ja. 
Kun. Tamulis atlaike pamaldas vie
tos bažnyčioje, o po to pamaldų 
dalyviai, kuriu tarpe buvo nemaža 
australu, susirinko i sale prie už
kandžiu stalu. Užkandžiavimp metu 
kalbėjo kun. Tamulis, vietos aus
tralu kat. klebonas Donavan, dar 
pora australu, agr. dr. Briedis, D. 
Kuodis ir k. Pakalbėti buvo papra
šytas ir A.L.D-jos C. Valdybos 
pirmininkas A. Bauze. Be to, kelio
likos vyru būrelis, vadovaujamas p. 
Briedžio, padainavo tris daineles. 
Agr. dr. Briedis dar padainavo 
solo, J. Venslovavičius padekla
mavo, o dvi atsikviestos latves pa
dainavo solo ir paskambino pianinu. 
Viena vaisa, suktini ir Čeku polka 
dar paskambino p. Marcinkevičius. 
Be viso to svečiams buvo padalin
tas rotatorium spausdintas leidi
nys, pavadintas “Užuovėja” ir nepe
riodiniu Australijos 'lietuviu žur
nalu. Jaukus ir sklandžiai dr. Bried
žio pravestas arbatėlės formoj minė
jimas buvo baigtas Tautos Himnu. 
J. K-is.

LIETUVIO SPORTININKO 
LAIMĖJIMAS.

SALE, Vie.—Šm. vasario 18 d. 
ivyko Gippslando plaukymo pirme
nybes. kur lietuvis Juozas Šaba-
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BUSIM INFORMUOJAMI IŠ 
VISO PASAULIO'.

MUSU PASTOGES Redakcija 
organizuoja platu korespondentu 
tinklą svarbiausiuose pasaulio kraš
tuose, kur esama susibarusiu lietu
viu. Korespondentu tinklas baigia
mas organizuoti. Jau šiame nume
ryje pasirodo pirmieji specialus mu
su korespondentu pranešimai.

Domas Penikas, “Musu Kelio”1 
vyr, redaktorius, šiomis dienomis 
išvykstas i JAV, bus pirmas MUSU 
PASTOGES specialus korespondent
as Amerikoje.

Zigmas Umbražunas, jau antri 
metai informuojąs lietuviu spauda 
Vokietijoje iš Prancūzijos; mielai 
sutiko būti MUSU PASTOGES spe
cialiu korespondentu Paryžiuje. 
Savo darba jis jau pradėjo su šiuo 
numeriu.

Rašytojas Fabijonas Neveravičius 
remia mus, sutikdamas atstovauti 
MUSU PASTOGE Anglijoje.

Kiek vėliau galėsime pranešti ir 
apie spec. MUSU PASTOGES ko
respondentus Kanadoje, Pietų Ame
rikos valstybėse bei kituose kraš
tuose.
DIDELIS LIETUVIU VISUOME
NES PRITARIMAS MUSU PAS

TOGEI.
Australijos lietuviu visuomene 

sutiko MUSU PASTOGES pasiro
dymą su dideliu džiaugsmu ir pasi
tikėjimu. Visu lauktas laikraštis 
sutinkamas su lietuvišku nuošir
dumu. Nuo pat pirmosios dienos ligi 
šiol prenumeratos gausiai tebeplau- 
kia. šimtai tautiečiu, užsakydami 
MUSU PASTOGE, siunčia Redakci
jai kuo šilčiausius sveikinimus ir 
linkėjimus. Tie malonus reiškiniai 
aiškiai patikrina MUSU PASTOGEI 
tvirtus pagrindus ir sudaro jai 
sąlygas siekti nuolatinio tobulėjimo. 
Negalėdama visiems atskirai padė
koti. MUSU PASTOGES Redakcija 
nuoširdžiai dėkoja mieliems skaity- 
jams už sveikinimus bei linkėjimus.

niauskas šuoliuose i vandeni laimėjo 
pirmąją vieta. Tasai jo laimėjimas 
šukele australuose nemaža susido
mėjimą lietuviais.

J. Šabaniauskas mums gerai pa
žįstamas iš Lietuvos, kaip ilgalai
kis Lietuvos plaukymo rinktines 
dalyvis, 1938 metu Lietuvos meis
teris, Pirmosios Lietuviu Tautines 
Olimpijados sidabro medalio laimė
tojas ir 1939 m. Pabaltijo plaukymo 
rungtynėse 3 vietos laimėtojas. Mes, 
lietuviai, ir toliau linkime p. Šaba- 
niauskui garbingai ginti Lietuvos 
spalvas ir gražiai mus atstovauti se
kančiose plaukymo pirmenybėse.

Australijoj yra dar du Lietuvos 
plaukymo rinktines dalyviai: p. V. 
Ratkevičius ir p. Maziliauskas. Lin
kime ir jiems gražaus pasirodymo.

Albertas.

Išeina kas trečiadieni.
Paskiro Nr. kaina 1 šil.

Prenumeratos kaina vienam me
nesiui 4 šil. ,

Skelbimu kaina vienai teksto 
eilutei ar jo vietai—1 šil.

įspūdingai Paminėta Vasario 16-toji
Adelaide, S.A.—š.m. vasario 19 

d. Adelaides lietuviai tikrai įspū
dingai paminėjo Vasario šešioliktąją. 
Minėjimas pradėtas 19 vai. pamal
domis St. Francis Xavier’s kate
droje. Pamaldas atlaike ir apie Lie
tuva pamokslą anglu kalba pasakė 
arkivyskupo sekretorius kunigas E. 
Readon. Pamaldų metu gražiai" gie
dojo Adelaide’s lietuviu vyru cho
ras. Vargonais grojo ir chorui va
dovavo p. Giniotis. Pamaldoms 
baigiantis, prie vargonų vienas iš 
choristu gražiai padeklamavo mal
da už Lietuva. Ši naujenybe dau
geli lietuviu sujaudino iki ašarų. 
Pirma karta šios katedros skliautu
ose skambėjo lietuviškai “Pulkim 
ant keliu,” “Marija. Marija,” ir k. 
Klausant šių giesmių, kilo mintys: 
kada musu krašto katedrose bolše
vikai rengia šokius, tai plačiame 
pasaulyje išblaškyti lietuviai sveti
mose bažnyčiose prašo Dievo savo 
Tėvynei laisves.

Iškilmingas posėdis, tos pačios 
katedros saleje, pradėtas 20 vai. 
Scena buvo dekoruota lietuviu, aus
tralu bei anglu vėliavomis ir lie
tuviška vytimi. Sale taip pat pa
puošta lietuviškomis spalvomis ir 
gėlėmis.

Pakvietus garbes prezidiuman 
žymesnius vietos australus, latviu 
bei estu atstovus, p. A. Šliužas 
skaitė anglu kalba referatą apie 
Lietuva. Lietuviškai kalbėjo p. V. 
Cepliauskas. Jis savo kalba baigė, 
prašydamas lietuvius tikėti i Lietu
vos išsilaisvinimą taip stipriai, kaip 
tikėjo anie 1918 m. vasario 16-taja 
diena. Gražiti linkėjimu ir užuojau
tos žodžiu pasakė Lietuvai ir lie
tuviams savo sveikinimuose visi 
garbes prezidiumo nariai. Be to. V. 
Čepliauskas paskaitė sveikinimo

VASARIO 16-TOJI 
EUROPOJE

Musu Koresp. Paryžiuje.
Visa eile Europos radijo stočių 

gražiai paminėjo musu tautine 
švente-Vasario 16-taja. Vatikano 
radijo stotis davė net visa valanda 
užtrukusia • spcialia programa lie
tuviu kalba. Švente taip pat buvo 
paminėta ir kitose Vatikano stoties 
transliacijose. Stuttgarto radijas 
davė pasvalandi lietuvišku melodi
jų. Koncertą išpildė “Čiurlionio” 
ansamblis, diriguojamas Mikulskio. 
Koncertas buvo pakartotas ir per 
Miuncheno radiją. Vasario 16-sios 
proga NWDll radio stočių tinklas 
Vokietijoje davė lietuviškosios sim
fonines muzikos koncertą. Buvo 
išpildyta M. K. Čiurlionio simfo
nine poema “Miške” ir Pakalnio 
“Romantiškoji Uvertiūra.”

Europos lietuviai Vasario 16-taja 
atšventė su dideliu susikaupimu ir 
rimtimi. Nuotaika ypač slegia nuo
lat gaunamos neramios žinios iš Lie
tuvos, kur vyksta dideles daportaci- 
jos ir musu krašto naikinimas. To
dėl ir Paryžiaus lietuviai šia su
kakti atšventė su didele rimtimi. 
Kalbėjo Lietuvos Atstovas Pary
žiuje dr. S. A. Barkis: pagrindine 
paskaita skaitė pulkininkas prof. 
J. Vėbra, dr. Greimas ir k. Visi 
kalbėtojai pareiškė vilčių, kad Lie
tuvos laisves rytojus aušta, nes nak
tis tamsiausia prieš aušra. Po ofi
cialios dalies pasirodė Paryžiaus 
lietuviu menine trupe, vadovaujama 
Šlepetytes, kuri padainavo dainų ir 
pašoko tautiniu šokiu.

Londono lietuviai Tautos Šventes 
proga gražiose Kigsway Hall patal
pose suruošė Lietuvos Operos solis
tu — Nauragio. Baranausko. Kal
vaitytės ir Dambrauskaitės kon
certą, praėjusi su labai dideliu pa
sisekimu. Be koncerto Westmin
ster Cathedral Hall, pačiame Lon
dono centre, buvo suruoštas iškil
mingas minejimas-akademija su 
rimta programa. Buvo ir graži me
nine dalis. Z.ū. 

telegramas įgaliotiems Ministeriams 
Romoje, Vašingtone, Londone ir 
VLIK’o Pirmininkui prof. dr. preL 
Krupavičiui.

Po trumpos pertraukos, toje 
pačioje saleje ivyko koncertas. Kon
certo programoje dalyvavo: smui
kininkas P. Matiukas. jam akom- 
ponavo Miss Joyce Sausom; operos 
solistas baritonas P. Rūtenis, jam 
akomponavo Mr. Sable A. R. Gri- 
vell: akordeonistas Šapauskas, vyru 
choras, vadovaujamas Pareigiu ir 
tautiniu šokiu grupe, vad. V. Rat
kevičiaus. Solistai gražiai išpildė 
pasauliniu muziku kurinius ir lie
tuviu liaudies daiuas. Koncerto 
programa buvo gana įvairi ir plati, 
užtrukusi net per dvi valandas. 
Koncertas baigtas, chorui ir pub
likai kartu sugiedojus musu Tautos 
Himną. Dalyvavo apie 400 australu 
svečiu ir apie 100 lietuviu.

Dalyvavusieji minėjime australai, 
skirstydamiesi, pasakė Lietuvai ir 
lietuviams daug gražiu žodžiu. 
Viena ponia pasakė: “Kaip Lietuva 
bus laisva, būtinai važiuosiu i Lie
tuva praleisti atostogų.” Kita diena 
Adelaides dienraščiai atspaude nuo
trauka, vaizduojančia lietuvius šo
kančius tautini šoki, ir šiltai pami
nėjo lietuviu Independanee Day. 
Ta proga austr. laikraščiai dar pri
darė, kad tik lietuviai, latviai ir 
estai yra tikri baltai; girdi, nereikia 
ju maišyti su lenkais, ukrainiečiais 
ir jugoslavais.

Koncerte dalyvavuseji svečiai už 
programas suakojo apie 18/-.

šios šventes gražiam paruošimui, 
didžiausia darbu našta neše A.L.D. 
Adelaide’s Skyriaus pirmininkas J. 
Mocknnas, padedant kitiems valdy
bos nariams ir miesto centre gyve
nantiems lietuviams. V. Č.—kas.

ANGLIJOS LIETUVIAI 
PERKASI NAMUS

Laiškas "Musu Pastogei” iš Lon
dono.

Paskutiniame Anglijos lietuviu 
atstovu suvažiavime, kuri suorga
nizavo Britanijos Lietuviu Sąjungą 
Londone, buvo vieningai pasiryžta 
Londone įsigyti lietuviškus namus, 
kurie butu visu Anglijos lietuviu 
kultūrinis ir organizacinis centras. 
Netrukus iš visu Anglijos kampu 
pradėjo plaukti aukos ii" iki Vasario 
16-sios buvo jau surinkta apie 800 
svaru. Tautos Šventes proga namu 
fondas numatomas žymiai papildyti. 
Tai pats svarbiausias Anglijos lie
tuviu užsibrėžtas uždavinys.

Nežiūrint, kad šiuo metu Angli
joje lietuviu priskaitoma jau ne- 
toli dešimties tūkstančiu, dar ne visi 
yra isijunge i lietuviška veikla. . 
Vien daugiau kaip 5000 yra nau- 
juju ateiviu. Bet tikimasi, kad pa
mažu visi įsijungs i darba.

Britanijos Lietuviu Sąjungą yra 
susiorganizavusi nepartiniais ir 
nepolitiniais pagrindais ir apjungia 
visus geros valios lietuvius Angli
joje. Joje gražiai sutelpa tiek se
nieji, tiek naujieji Anglijos lietu
viai. Pažymėtina, kad Anglijoje 
lietuviai nesurado tokios “trinties,” 
kokia kad pasireiška Amerikoje.

Anglijoje išeina du lietuviški lai
kraščiai “Išeiviu Draugas” ir “Bri
tanijos Lietuvis,” apie kuri daugiau
sia buriasi naujieji ateiviai. Ne
žiūrint, kad skaitytoju skaičius jau 
paaugo iki trejetos tūkstančiu, dar 
vis finansiškai sunku “Britanijos 
Lietuvi” spausdinti spaustuvėje. 
Tokiu budu laikraštis dar vis tebe- 
spausdinamas fotostatiniu budu, kas 
pareikalauja iš redaktoriaus Kau
lelio daug pastangų ir darbo.

Ateities perspektyvos nėra per 
daug džiuginančios. Atrodo, kad 
reikės penkerius metus mažiausiai 
vargti pačiuose sunkiausiuose dar
buose, kuriu patys anglai vengia. 
Ir tik gavus pilietybe, gal atsiras 
kokios kitos viltys. . . . Žinios apie 
Australijos lietuviu isikurima sutin
kamos kaip graži svajone. . . M.K.
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