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ANGLIJA IR ITALIJA SUSITA
RIA DEL KOLONIJŲ.

LONDONAS. A.A.P—Privačiame 
pasitarime tarp britu ir italu užs. 
reik, ministeriu Beviuo ir grafo 
Sforza buvo susitarta, kad Tripoli- 
tauija (vakaru Lybijos dalis) 2 me
tams lieka anglu administracijoje. 
Vėliau ji bus perleista italams. 
Cyrepaika (rytu Lybija) pereina 
anglu globon.

Susitarimas turės būti patvirtintas 
UNO. Italijoje naujasis susitarimas 
priimtas įvairiai: gražinimas Soma- 
lijos ir eventualiai Tripolitanijos 
priimtas su džiaugsmu, atidavimas 
dalies Eritrėjos Abisinijai — kaip 
teisingumo aktas, bet netekimas 
Cyrenaikos — skriauda.

JUGOSLAVIJOS PASIENIAIS 
NERAMU.

BELGRADAS. B.U.P.—Susišau
dymas Vengrijos ir Jugoslavijos pa
sienyje, kurio metu žuvo 2 vengru 
kareiviai, itempe ir taip jau ne švel
nius Jugoslavijos ir kominformo val
stybių santykius. Tai jau antras 
vengru' išprovokuotas ivykis per pa
skutines dvi savaites. Albanu sargy
bos apšaudė per pasienio ežerą Sko- 
dar plaukianti laiva, kuris veže kra
što sveikinimus maršalui Tito jo gi
mimo dienos proga. Sužeista pora 
žmonių,

NAUJAS UNO PAKTAS.
NEW YORKAS. A.A.P.—Sociali

nis UNO komitetas priėmė tarptauti
niu žinių ir korektūros teisiu konven
cija. Joje numatoma kad taikos 
metu cenzūros nebus, išskyrus tau
tos gynybos klausimus. Užsienio 
korespondentai turės tas pačias tei
ses ir toje pačioje plotmėje kaip ir 
vietos korespondentai. Bet kuri pa
sirašiusi valstybe gali padaryti poli
tines pataisas neteisingos ar iškreip
tos žinios, jei tai galėtu pakenkti 
tarptautiniam bendravimui, tačiau 
laikraščiai nėra įpareigojami tai 
perspausdinti.

PAGALBA BURMAI
LONDONAS. A.A.P. — Keturi 

Britu Imperijos ministerial pažadėjo 
pagalba Burmai, kad atstatytu taika. 
Bevinas pareiškė, kad Indija Paki
stanas ir Ceilonas ministeriu pirmi
ninku konferencijoje pažadėjo padėti 
išlaikyti taika Burnoje. Jis mano, 
kad yra būtina pietu-rytu Azijoje 
atstatyti taika.
DIDŽ BRITANIJA NUSISTAČIUSI 

IŠLAIKYTI AIRIJOS PADA- 
LINIMA.

LONDONAS. A.A.P. — Britu 
valdžia tvirtai palaiko Airijos pada
linimo istatyma, kuri savo kalboje 
puolė Airijos miu. pirm. Costello. 
Numatomi smarkus debatai Atstovu 
Rūmuose, kur Atlee atsakys i airiu 
daromus priekaištus.

GRAIKIJA SULAIKĖ ČEKU 
LĖKTUVUS

ROMA. A.A.P. — Graiku valdžia 
uždraudė oro susisiekimą tarp Čeko
slovakijos ir Graikijos. Vienas kelei
vinis lėktuvas, skridęs iš Pragos i 
Atėnus ir Istambula, turėjo nusilei
sti Romoje.
NELAIMINGA PIRMOJI KELIONE

RIO DE JANEIRO. A.A.P.— 
Naujas liuksusinis 17.000 tonu Britu 
laivas, atlikdamas pirmąją savo ke
lione, užplaukė netoli Rio uosto ant 
uolos ir sudužo pusiau. Žmonių auku 
išvengta. Laivas buvo apdraustas 
2.500.000.

SPRENDŽIAMAS ŠANCHAJAUS LIKIMAS
PRASIDEDA KOVA DEL MIESTO .—AŠTRI NACIONALINES KINI

JOS KRITIKA.

SMŪGIS DARBO PARTIJAI
DIDELIS KONSERVATORIŲ LAIMĖJIMAS ANGLIJOS SAVIVAL

DYBIŲ RINKIMUOSE.

HONG KONGAS. A.A.P.—REU- 
TERIS.—Šanghajaus gynėjai patvir
tino pranešimus apie tai, kad komu
nistu armija pasiekė punktą. 8 myliu 
nuotolyje nuo miesto centro. Jie 
skelbia atmušė komunistus su dide
liais jiems nuostoliais. Slaptažen- 
kliai pranešimai, gauti Hong Konge, 
teigia, kad mūšiai jau vyksta Šang
hajaus priemiesčiuose. Šanghajaus 
radijo stočių, patekusiu ugnies 
sritin, veikimas nutrauktas. Komu
nistai užėmė Hankow’a, svarbiausia 
Centrines Kinijos pramones miestą. 
'Jis buvo užimtas be pasipriešinimo, 
nes visi nacionalistu kariuomenes 
daliniai pasitraukė toliau i pietus.

LONDONAS. A.A.P. — Britu 
provincijų ir Londono priemiesčiu, 
turinčiu savivaldybines teises, pasku
tinieji savivaldybiniu rinkimu re
zultatai parode dideli Konservatorių 
partijos laime jima ir Darbo partijos 
smukimą. Pagal rinkimu rezultatus 
Konservatorių partija laimėjo 626 
naujas vietas ir prarado 27 senas vie
tas, Darbo partija laimėjo 80 ir pra
rado turėtas 598 vietas. Liberalu 
partija laimėjo 19 vietų ir prarado 
40 vietų, Nepriklausomuju partija

NEPASITIKĖJIMAS UNO
ANGLIJOS PARLAMENTAS PATVIRTINO PRISIDĖJIMĄ PRIE 

ATLANTO PAKTO.
LONDONAS. A.A.P. — Britu

Bendrieji Rūmai gegužes 12 d. pat
virtino Anglijos prisidėjimą prie 
Atlanto Pakto. Pateikdamas atsto
vams Atlanto Pakto klausima svar
stymui, Britu užs. reikalu ministeris 
Bevinas pareiškė, kad tai yra tikslas
parodyti agresoriui, jog butu jam 
per daug rizikinga pulti tuos, kurie 
moka įvertinti padėti. Bevinas dar 
pridūrė, kad Atlanto Paktas yra iš
šauktas paties gevenimo.—“Mes tu- | didele spraga.

NACIONALIZUOTA PLIENO 
PRAMONE.

LONDONAS. A.A.P. — Atstovu 
Rūmuose 333 balsais prieš 203 priim
tas plieno pramones nacionalizavimo 
įstatymas. Jis liečia visas firmas, 
kurios iškasa daugiau kaip 50.000 
tonu žaliavos per metus, arba paga
mina virš 20.000 tonu plieno gami
niu. šis įstatymas susilaukė rekor
dinio opozicijos balsu skaičiaus. Jei 
jis nepraeitu Lordu Bumuose, tai jo 
galiojimas baigtųsi su šio parla
mento kadencija.

ANGLIAKASIU STREIKAS 
ANGLIJOJE.

LONDONAS. A.A.P. — Streikuo- 
jaut 36.000 angliakasiu, sustojo dar
bas 50 Lancashire anglių kasyklose.

PIRMAS KELEIVINIS 
MALŪNSPARNIS

PARYŽIUS. A.A.P.—Pirmas ke
leivinis malūnsparnis (autožiras) 
atskrido su keleiviais iš Londono i 
Paryžių. Kelione truko dvi valan
das ir 10 minučių. Malūnsparnis 
pakilo Londone nuo garažo stogo, 
netoli Earl Teismo ramu, ir nusi
leido Paryžiuje, pačiame mieste vie
noje aikštėje.

NEW YORK TIMES Šanghajaus 
korespondentas, .kuris atskrido i 
Hong Kongą, aštriai kritikuoja 
Šanghajaus /nacionalistu garnizono 
vadovybe. Pagal jo teigimą, Šang
hajaus gyventojai labiau bijo nacio
nalistu, kaip komunistu. Tokios nuo
taikos susidarė del nepaprastai žiau
riu priemonių, kuriu Šanghajaus 
gynėju garnizonas ėmėsi gyventoju 
atžvilgiu miesto gynimo labui. Šang
hajaus gynimo vadu nesenai pareik
štus teigimus, kad miestas bus gina
mas iki paskutines pasipriešinimo 
galimybes ir kad Šanghajus atliks 
Stalingrado vaidmenį,, koresponden
tas laik tuščiomis pajgyru kalbomis.

laimėjo 120 ir prarado 178 vietas, gi 
Komunistu partija laimėjo 0 ir pra
rado 2 vietas.

Reuterio korespondentas teigia, kad 
Konservatorių partija šiandie yra 
įsitikinusi, jog posūkis dešinėn leid
žia konservatoriams tikėtis grįžimo i 
valdžia po 1950 metu visuotiniu rin
kimu. Darbo partijos šalininkai pri
pažįsta dideli ju partijos smukimą, 
tačiau jie mano, kad savivaldybiniai 
rinkimai dar nėra tikras tautos poli
tikos pojūčio rodiklis.

rime kartaus patyrimo, kad šiuo metu 
negalima susilaukti saugumo iš UNO 
Saugumo Tarybos”—jis pabrėžė. 
Toliau kalbėdamas, Bevinas pateikė 
Sovietu Rusijos politikos atžvilgiu 
aštriu priekaištu. Bevino kalbai be 
rezervu pritarė Britu vyriauybes 
opozicijos vadas W. Churchillis, be 
kita ko dar primindamas, kad Ispa
nijos nedalyvavimas Atlanto Pakte 
sudaro Vakaru Europos ’strategijai

TERORAS MALAJUOSE.
MALACCA. A.A.P.—Malaju tero

ristai užpuolė ir padege jungtine 
Melaceos gumos bendrove. Sargybi
niai pasitraukė i sargybos būstine, bet 
ja padegus, turėjo pasiduoti. Du 
ju buvo žiauriai nukankinti, priri
šant prie medžio ir subadant peiliais.

RYTU — VAKARU RADIJO 
KARAS.

LONDONAS. A.A.P. — Apie 200 
Sovietu radijo trugdymo stočių, 
įrengtu šiaurės Rusijos ir Ukrainos 
srityse, įsijungė i sustiprėjusi Rytu- 
Vakaru “kara.” Kaip Reuteris pra
neša, Sovietu trukdymo stotys įsi
jungia ta pačia minute, kai tik pra
sideda “Amerikos balso” žinios rusu 
kalba.

IŠBUVO 42 DIENAS ORE
NEW YORKAS. A.A.P. — Bill 

Barris ir Dick Riedel, JAV lakūnai, 
nusileido Fullertone, Kalifornijoje po 
to, kai išsilaikė ore 42 dienas ir 2 
minutes. Tuo jie pasiekė nauja pa
saulini ore išsilaikymo rekordą. 
Ankstyvesnis rekordas, pasiektas 
1939m,, buvo 30 dienu ir 6 valandos.

ŽADA BOIKOTUOTI OLIMPIADA.
M AN I LA. A. A.P.—Fil ipinu At

stovu Rūmams pateikta rezoliucija, 
kuria skatinama Filipinus boikotu
oti Melbourne Pasaulio 1956 metu 
Olimpiada. Šia rezoliucija siekiama 
prot šluoti prieš emigracine Aus
tralijos vyriausybes politika Azijos 
tautu atžvilgiu. Rezoliucijoje be 
kita ko sakoma: “Daugelis ir kitu 
Azijos valstybių ruošiasi boikotu
oti Melbourne Olimpiada del prie
šiškos Baltosios Australijos politi
kos.

BANDOMI SLAPTI GINKLAI
CANBERRA. — Kaip praneša 

T.S.H., kariniame poligone. Pietų 
Australijoje, intensyviai bandomi 
nauji slapti juru, sausumos ir oro 
ginklai. Be kitu įvairios paskirties 
ginklu, čia bandomos prieštankines 
priemones, kurios gali sunaikinti 
pati didžiausia siu laiku tanka. Taip 
pat čia bandomos naujai išrastos aus
tralu sprogstamosios medžiagos. Ligi 
šių metu pabaigos bus įrengtas did
žiulis bandymu poligonas, kuris bus 
1500 myliu ilgio ir toliau sieks dar 
300 myliu ligi Christmas salos, Indi
jos vandenyne.
TARSIS DEL PACIFIKO GYNIMO

CANBERRA.—Australijos, Naujo
sios Zelandijos, Indijos, Pakistano, 
Ceilono ir Malaju vyriausybių atsto
vai dar šiais metais susirinks pasita
rimui del bendro Pacifiko srities gy
nimo plano. Ši konferencija numa
toma Singapūre. Vadovaujančios 
iniciatyvos jai sušaukti ėmėsi Austra
lijos vyriausybe. Kanada ir Pietų 
Afrika dalyvaus šioje konferencijoje 
stebėtojais.
AUSTRALAI IŠRADO NAUJA 

SPROGSTAMA MEDŽIAGA
MELBOURNAS. — Valstybines 

kariniu tyrinėjimu laboratorijos 
šiuo metu pagamino nauja sprogs
tamąja medžiaga, naudojama rakie- 
tiniu sviediniu veikimui-padegimui. 
Šia medžiaga išrado australu tyri
nėtojai.

TAIKOS APAŠTALAS.
LAKE SUCCESS. Kimsley.—Dr. 

Evatt ir Sovietu UNO delegatas An
drėj Gromyko turėjo eile slaptu 
pasitarimu del . Balkanų krizes ir 
graiku sukilėliu karo.

Pašnekesiu padrasintas, dr- Evatt 
pakvietė pasitarimams graiku ad
mirolą Vasili Dendramis. Taip pat 
jis bando suvesti Albanijos, Graiki
jos, Jugoslavijos ir Bulgarijos UNO 
delegatus, kad butu užbaigtas 3 m. 
alinantis karas Epirus kalnuose.

JAPONIJOS TAIKINGUMAS 
AUSTRALIJAI

TOKYO. A.A.P. REUTER.— 
Japonijos užs. reikalu ministerio 
pareigas vykdąs Tsurayo Kondo krei
pėsi i Australija, JAV ir kitas Paci
fiko bei Tol. Rytu valstybes, siūlyda
mas jungtis kartu su Japonija i 
Pacifiko gynybos pakta, panašu 
Atlanto Paktui. Jis ypačiai pabrė
žia dideli Japonijos norą palaikyti 
kuo taikingiausius ir draugiškiausius 
ryšius su Australija:

ATVYKS BENJAMINO GIGLI.
Fullers Teatro direktorius Ben

jamin Fuller pranešė, kad dar šiais 
metais numatomos Benjamin*Gigli 
gastroles Australijoje. Kitu metu 
pradžioje susitarta su Mauric Cha- 
valier del jo gastrolių po Australija. 
Direktorius tikisi atvežti visa bale
to trupe ir kitas žymias užsienio 
meno pajėgas-
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Iš JAV kas kartas vis daugiau 
ateina pranešimu-laišku, kurie liudija 
apie tai, kad toje palaiminto viso
keriopo gėrio šalyje nėra taip jau 
viskas išganinga, kaip galvojo ue vie
nas kompaktines emigracijos formuo
tojas. Kai mes važiavome i Austra
lija, labai maža betruko, kad būtume 
viešai apšaukti pasidarė lietuviu tau
tines bendruomenes dezertyrais. Tau
tinio išsilaikymo, pasaulio geografijos 
ar socialiniu santvarkų žinovai trem
tiniu spaudoje ir posėdžiuose bei 
suvažiavimuose tvirtino apie ta so
cialine ir tautine savižudybe, kurios 
imasi kiekvienas lietuvis, vykstąs i 
Australija. Visiems buvo dažniau
siai rodoma i auksinius Amerikos 
vartus, patikrinant ten belaukianti 
visokeriopa žydėjimą.

Maždaug pustrečio tūkstančio lie
tuviu vis dėlto apsigyvenome Austra
lijoje. Ir ka gi matome?! Kas atsi
tiko?’ Susikureme šiame krašte 
kultūringa tautine bendruomene, 
iš nieko susikureme savo lietuviška 
spauda, pamažu, bet užtikrintai, 
einame prie dar geresnio tautinio 
gyvenimo suformavimo. Ekonomi
škai — daugis jau po vieneriu metu 
įsigijo sklypus, statosi namelius, 
dairosi organizuot? prekybines įstai
gėlės ar kokios dirbtuvėlės. Apie ta 
suma, kuri eventualiai butu reika
linga grįžimui, i Europa, mažai kam 
tenka sukti galvos, nes jos neturi tik 
tas, kas viską palieka alinėje. Žino
ma, plačiau reikalą aptariant, kriti
škai minčiai rastume ir čia, Austra
lijoje, vietos. Per dideliu entuziaz- 
man nepuolame ir mes del savo pasi
rinktos emigracijos vietos, tačiau vis 
dėlto pagal turimas sąlygas jaučiam 
kai ka savo rizika laimėje.

O kaip gi teu toje visokeriopos pa
žangos rekomenduotoje žemeje? Bu
dinga dalini atsakymu pateikia mums 
JAV lietuviu laikraštis “Draugas” 
savo balandžio menesio 14 d. nume
ryje. Laikraštis pateikia visa eile 
laišku, kuriuose pavaizduojamas ne
senai atvykusiu lietuviu gyvenimas 
cukriniu nendrių plantacijose, pieti
nėje JAV dalyje. Štai, kas tuose 
laiškuose vaizduojama.—

“— Po 44 myliu važiavimo iš 
N. Orleano, pasiekėme cukraus 
fabriką. Aplinkui i visas puses 
tęsiasi cukriniu nendrių laukai. 
Netoli nuo fabriko yra miestelis, 
maž daug, kaip musu lietuviškas 
bažnytkaimis. Mus apgyvendino 
apie 2 mylias nuo to mieste-io, 
tarp mišku, vietiniu plantacijos

TREMTIS PASAULYJE

KANADOJE ŠAUNIAI ‘VEIKIA 
LIETUVIAI SKAUTAI—ES.

Kanadoje P.L.S.S. veikimas labai 
gyvas. Veikia 7 draugoves. Kana
dos Skautu vadovybe leido lietuviams 
naudotis savo patyrimo laipsniu pro
gramomis. Lietuviškoji vadovybe 
isteige skautiška leidykla “Rūta”, 
organizuoja savo spaustuvėlė ir bir
želio menesi žada išleisti “Skautu 
Aida,” kuriam prenumerata jau ren
kama? Iki galo metu (t.y. 6 mene
siams) “Sk. Aidas” kaštuos 1 dol. 
Leidžiamas karta per menesi. Ji re
daguos v. sk. Petras Jurgela: atsako
masis redaktorius bus sktu. VI. Šarū
nas. administratorius — psktu. Pr. 
Enskaitis. Redakcijos adresas: Mr. 
VI. Šarūnas, 881 Dovercourt Road, 
Toronto, Ont., Canada. Administra
cijos — Mr. Pr. Enskaitis, Rodney, 
Ont., Canada.

Leidykla “Rūta” Australijoje at
stovauti pavedama P.L.S.S. Austra
lijos Rajono Tiekimo Skyriaus vedė
jui psktu. Jaunučiui Jurskiui 
(adresas: Mr. J. Jurskis, Ward 
Orderly, R.G.H., Concord, N.S.W.).*

“Skautu Aida” galima užsisakyti, 
kartu siunčiant pinigus, per psktn. 
J. Jurskį arba tiesiogiai per admini- 
tratoriu psktn. Pr. Enskaiti, pateik
tu adresu.

■Slrtn__“T.nninas ”

BALTŲJŲ NEGRU DALIA
darbininku kaimely. Lietuviškai 
tariat — kumetyne. Septyni 
vyrai gavome nameli iš 4 kamba
riu. Dirbam 6 dienas i savaite 
po 9 su puse valandos. Dienos 
uždarbis — 3 dol. Jokiu antva- 
laudžiu nėra. Darbas gana sun
kus. Dabar reikia valyti did
žiulius kanalus kad nubėgtu van
duo. Vieni dirbam su kastuvais, 
kiti su tokiu prietaisu, panašiu 
i dalgi žolei kapoti. Daugiausia 
reikia būti iki keliu vandeny. 
Dažnai lietus krapina iš viršaus. 
Lietingomis dienomis, taisant ka
nalus, tenka braidyti iki pažastų. 
Laime, kad nešalta.

Visur reikia būti akyliam ir 
turėti, kaip sako, ausis. Nes pilna 
gyvačių. Iš j u try^ rūšys yra 
labai pavojingos. Joms ikandus 
beveik visai nėra vilties išsigy
dyti. Ju tarpe yra ir gyvate 
—barškuole.Kitos gyvates ateina 
i namus, bet jos nepavojingos. 
Yra labai pavojingas voras su 
raudona aštuoniuke ant nugaros. 
Tam ikandus žmogus krinta iš 
karto. Blogai, kad jis ateina i 
namus . . . Taip pat yra nuo
dingu vabzdžiu, augalu ir med
žiu. Moskitu tai begales. Visu 
namu langai ir durys apkalti 
tankiais tinkleliais Krokodilu 
vėžliu, ir didžiųjų varliu taip 
pat nestinga. Be to, tas drėgnas 
karštis ir tie visi saugojimaisi 
nuo gyvačių mums, neipratu- 
siems, labai sunku iškėsti. Tik 
sekmadieni atsigauni valandėle. 
Tada važiuojam žuvauti, nes čia 
nepaprastai daug žuvies. Visa 
laika mus lydi musu bosas. Tai 
labai geras žmogus. Jis mus 
moko anglu kalbos.

Tai matote, kur njes esam. 
Kiek čia busim, sunku pasakyti. 
Sutartimi nesam surišti, bet rei
kia atidirbti už keliones išlaidas 
nuo uosto —- tai nedaug — na, 
ir jeigu kiltumem kitur važiuoti, 
tai reikia užsidirbti kelionei . . . 
Iš tu pinigu, ka uždirbam, rei
kia, pirkti maista, baldus, indus, 
mokėti už šviesa ir kt. Gyveiti? 
mas yra brangus.' Tiek gerai, 
kad vietiniai gyventojai, nors ir 
juodi, yra labai geri ir nuoširdus 
žmones. O bosas tai tikras tėvas.

Bet mes esam patenkinti ir 
dažnai vakarais skamba musu 
sutartine patraukdama vietinius 
gyventojus. Šiaip esam sveiki ir 
per gyvates bei cukrines švendres 
bandysim veržtis . . .

SUSTOJO “LIETUVIU 
ŽODIS”

Š.m. gegjižes 7 d. išėjo paskutinis 
“Lietuviu Žodžio” numeris. Laik
raštis -buvo sphusdinamas Anglu 
zonos Vokietijoje, Detmolde. Ne
senai jis buvo parinktas Lietuviu 
Tautines Bendruomenes organu. 
Laikraščio užsidarymo priežastys— 
finansinis nebepajegumas. Jis ėjo 
du metu ir septyni us menesius. 
Paskutiniais metais “Lietuviu Žo
dis” ue tik labai kultūringa savo 
laikysena, bet ir savo turiniu bei 
žurnalistiniu reikalavimu išpildymu 
buvo rimčiausias ir pirmaująs visoje 
pasaulio lietuviu spaudoje. Tai 
buvo didžios vertes vyr. red. Prano 
Naujokaičio nuopelnas. Paskutiniame 
sustabdomo laikraščio numeryje at
spausti leidėjo ir vyr. red. Pr. 
Naujokaičio atsisveikinimo straips
niai, kuriais nurodomos sustabdymo 
priežastys ir primenamos laikraščio 
puoselėtos idėjos.

Visa lietuviu bendruomene Aus
tralijoje su didžiu apgailestavimu 
sutinka šia skaudžia žinia. Kyla 
klausimas?.—Kuo mes galime patei
sinti milijonines BALF’o aukas ir 
Raud. Kryžių ar VLIK’o veikla, jei 
jau šiandie ne laiku uždarome pa
vyzdingiausias, tautiniam išsilaiky- 

_niui tarnaujaučias įstaigas 11_.

★

Kai atvykom vieton, tai radom, 
ko nesitikejom. Manau, kad ir 
pats dar nesi mates tokiu butu. 
Namas pastatytas iš lentu-pa- 
šiure skarda dengta, be langu, 
be lobu. Sienose skyles lan
gams ir iš lauko uždėta langine. 
Priedo—dvi žibalines lempos.
Ant rytojaus atvažiavo savinin
kai ir liepe taisyti tuos namus. 
Iš lauko apkalem toliom, dažytu 
raudonom plytom, tai dabar atro
do, kaip mūras. Iš vidaus sienas 
sudėjo iš storo kieto popierio. Ir 
lubas tokias pat pasidarėm. Su
dėjo langus, bet lempos liko tos 
pačios. Jau kiek žmoniškiau.

Visi gaunam už valanda po 
50 eentn. Vienam žmogui dir
bant su 3—4 asmenų šeima ne
galima pragyventi. Sutarties 
jokios neturim. Šeimininkai sa
ko, kad vėliau gausime daugiau.

Gyvenam cukriniu nendrių 
plantacijoj. Turim atskira na
meli (baraka) iš trijų kambariu 
ir praustuves, elektros šviesa, 
virtuve dujom kūrenama. Na
mai čia daugiausia barakai, bet 
išvaizda nebloga.

Už darba mažiau moka. Net 
nusigandau, kai pasakė, kad už 
9 darbo valandų diena mokes tik 
2,90 dol. Tik tiek pinigu gau
damas negaliu išmaitinti šeimos. 
Pasirodo, kad mums 5 asmenims 
vien maistui dienai reikia bent 
4 dol., o kaip išmisti su 2.90, pats 
nežinau. Mums sake, kad plan
tacijoj sunkus darbas, bet gerai 
apmokamas, o pasirodo kitaip. 
Aš darbo nebijau ir galiu dirbti, 
tik kad iš uždarbio butu galima 
gyventi.—”
Tikrai nerasime visoje Australijoje 

tokiu lietuviu, čia kertančiu cukrines 
nendres, kurie sutiktu pasikeisti tu- 
rimomois sąlygomis. įdomu, ka pa
sakytu tokio Goodwoodo cukriniu 
plantacijų lietuviai, jei jiems butu 
pateiktas toks pasikeitimo pasiūly
mas? . . . Vienintelis tuose laiškuose 
spindulėlis — tai, kad labai geras 
bosas, kuris visa laika lydi vergijon 
patekusius musu tautiečius. įdomu, 
ko jis vaikšto visa laika iš paskos? 
Greičiausiai del to, kad klaikiai iš
naudojami musu tautiečiai kuria 
diena nesusigalvotu pabėgti.

J. Konteikis.

APGAILĖTINI REIŠKINIAI.
Jau kelintas menuo pasaulio lie

tuviu spaudoje rašoma apie vykstan
čius Kanados lietuviu bendruomeneje 
nesklandumus. Trintis vyksta tarp 
Kanados lietuviu veikėjo kun. Rudin- 
sko bei jo šalininku ir kai kuriu 
Kanados Lietuviu Centrines Tarybos 
nariu. I ginču kompanija yra 
įtraukta visa eile lietuvišku laikra
ščiu: Kanados “Nepriklausoma Lie
tuva,” JAV. “Draugas,” “Naujie
nos” ir k.

Lietuviu bendruomene jo daugely j 
vietų vis tebesilaikoma seno įpročio 
kylančius nesusipratimus kelti viešu
mon, užuot išsprendus juos ramiu 
kabinetiniu keliu. Kėlimas spaudoje 
dilginančiu klausimu nepaprastai 
veikia visuomenes veikėju nervus, 
kurie šio karo metu visiškai pateisi
namai yra pas daugeli labai pakrikę. 
Sprendžiant įvairius nesklandumus 
kabinetiniu keliu, galima pasiekti 
žymiai geresniu sugyvenimo rezultatu.

LIETUVA ŽALIAJAME 
INTERNACIONALE.

Kovo men. pabaigoj Vašingtone 
posėdžiavo Tarptautines Valstiečiu 
Sąjungos Centro Komitetas, kuriam 
pirmininkavo buv. Lenkijos min. 
pirm. S. Mikolaičikas. Posėdyje da
lyvavo ir Lietuvos Valstiečiu Liau
dininku S-gos atstovas Elena Deve- 
niene. Ši tarptautine organizaci’a, 
vadinama Žaliuoju Internacionalu, 
veda reikšminga kova prieš bolševi
zmą.

AUSTRALIJOS ŽINIOS

DARBO RŪŠYS ISVIETINTIEMS 
ASMENIMS.

CANBERRA.—Emigracijos mini- 
steris Mr. A. A. Calwoll pranešė, kad 
praplėsta užimamu vietų schema išv. 
asmenų emigrantams. Pirmenybe 
bus duodama tiems darbdaviams, 
kurie suteiks apsigyvenimo-buto sąly
gas darbininkams ir ju šeimoms. 
Vyrams skiriamos šios darbo sritys: 
geležies ii- plieno pramone, plytų, 
vielų, akmens ir molio vamzdžiu 
gamyba, statybos darbai, žemes ūkis, 
mašinų bei iv. įrengimu gamyba, che
mijos produkcija, daržininkyste, 
kasyklos, skaldyklos, miškininkyste, 
medžio darbu fabrikai ir konstukci- 
jos darbai.

Moterys skiriamos; seserimis, tar
naitėmis ir kitiems darbams ligoni
nėse, institutuose ar mokyklose. 
Namu tarnaitėmis jos skiriamos pagal 
pripažintas tarnaičių samdymo sche
mas. Toliau jos skiriamos padavėjo
mis ir patarnautojomis viešbučiuose, 
svetaine.se, pensijonuose, kur joms 
parūpinamos apsigyvenimo sąlygos. 
Be to. moterys skiriamos i maisto, 
drabužiu, avalynes ir namu apyvokos 
pramone ir i skalbyklas.

IŠSKLAIDOMI NETEISINGI 
PRIEKAIŠTAI

K. Bolton’ui ir J. T. Lang’ui 
paskleidus teigimus, kad išvietintieji 
asmenys-emigrantai gyvena išstaigin- 
giankaip australai,Parlamento narys 
Mr. Jack Beale specialiai atliko in
spekcija Burwood’e ir Meadowbank’e 
paruoštose emigrantams stovyklose. 
Sulyginimui jis taip pat inspektavo 
tariamas australu gyvenamas lan
dynes Hargrave Park’e. Inspekcija 
atlikęs ir su padėtimi pagrindinai su
sipažinęs, Mr. Beale viešumai parei
škė, kad tariamose australu landynėse 
gyvenimo sąlygos yra kur kas geres
nes, kaip emigrantams paruoštose 
stovyklose.

RAUPU ATSITIKIMAS 
SYDNEJŪJE

Canstellation keleiviniam lėktuvui 
pargabenus iš Londono Australijos 
minister! pirmininką Mr. Chifley ir 
jo palydovus bei kitus keleivius, po 
keliu lienu nustatyta, kad to lėk
tuvo kelneris H. R. Martin yra už
krėstas raupu ligos. Šis ivykis ne
paprastai sujaudino Sydnejaus gy
ventojus ir priverto sanitarinio sau
gumo ištaigas imtis labai griežtu 
apsaugos priemonių. Visi tuo lėk
tuvu skridę keleiviai, o taip pat ir 
ministeris pirmininkas Mr.' Chifley, 
pateko karantino priežiuron ir ste- 
bejiman. Šimtai žmonių, kurie turėjo 
nors ir mažiausia kontaktą su už
krėstuoju Martinu, buvo privalomai 
skiepyti ar izoliuoti. Tolimesni did
žiausio kruopštumo stebėjimai ne- 
bekonstatavo tos siaubingos ligos 
plėtimosi.

Nesenai, Mooltan laivui išplaukus 
iš Australijos i Londoną, raupai pa
sirodė kai kuriu keleiviu tarpe ke
liones metu. Vienas Sydnejaus pre
kybininkas su žmona mirė pakeliui, 
o kiti keturi keleiviai tap pat mirė 
kiek vėliau. Anglijoje dar tebesibi- 
joma tos atvežtos ligos plitimo.
PALENGVINAMOS DP TARNAI

ČIŲ SAMDYMO TAISYKLES.
CANBERRA. — Kaip praneša 

T.S.M.H., taisykles, kad tik šeimos 
su nemažiau kaip 3 vaikais gali pasi
samdyti DP tarnaite, sušvelnintos. 
Dabar tokia tarnaite gales samdytis 
šeimos ir su 2 vaikais, jei tik gales jai 
suteikti apsigyvenimo sąlygas. Šei
mos be vaiku turės surasti gyv. vieta 
tarnaites vyrui.

NAUJI ANGLIES KLODAI.
Anglis įgauna vis svarbesni vaid

menį Australijos ateičiai. Kaip pra
neša “The Sun”, netoli Brisbane, 
Bleir Athol rasti 150 myliu plotyje 
žemes paviršiuje anglies klodai galė
tu teikti 300.000 tonu per metus. 
Kadangi jie lengvai prieinami, tai 
ši anglis butu pigiausia pasaulyje.
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HOW DO YOU LIKE AUSTRALIA? THE LITHUANIAN LANGUAGE

The large vessel gradually made 
its way up to the wharf and from 
the shore could he seen hundreds of 
anxious and many weary faces of 
people peering, curiously and 
thoughtfully, from the crowded deck. 
This journey had meant for these 
people a long trip of six to seven 
weeks across the water, and at last, 
they had come to the dountry that 
they had chosen for their new home. 
All wondered what this new land 
would have to offer them. These 
poor and very unfortunate people' 
were migrants from D.P. camps in 
Germany and had come to Australia 
to settle and commence a new life. 
Their sufferings, which were great 
as the result of the war. were now 
ending and all hoped that at last 
they would be able to find freedom.

As usual, the compulsory regula
tions such as customs, etc,, had to 
he fulfilled and finally in the even
ing they disembarked and boarded 
trains that were to take them to a 
training centre. Of the first persons 
to disembark, an Australian in a 
very friendly and kind-hearted way 
asked one migrant, “How do you 
like Australia?” to which he replied, 
smilingly. “It is very big country.” 
The migrant had been very confused 
for. having only arrived at the port 
a few hours ago. be did not know 
what to say. There was another 
example of a D.P. being asked this 
now so-well-known gnestion, to which 
he replied, “Please, T have been, in 
Australia but four hours; when I 
am three months I may be able to

S—W PAC-

FILM-MAKING SHOULD FLOURISH
To appreciate the importance of 

this move, it is necessary to glance 
briefly at the film situation in Eng
land. As in Australia, English pro
ducers had for many years at
tempted to shape theeir products to 
Hollywood standards, with gener
ally deplorable results. Then, in 
the early 1930’s—almost miracu
lously it seems now—came the 
birth of the documentary idea, con
ceived and pioneered by John 
Grierson. He and his followers saw 
the film, not merely as a medium 
for popular entertainment, but as 
a new and vital and exciting art 
form. Such bodies as the Empire. 
Marketing Board, the G.P.O. Film 
Unit, and the Crown Film Unit 
first gave these documentary-mak
ers an opportunity to 'put their 
theories into practice, and the war, 
with its emphasis on morale-build
ing propaganda, immeasurably 
widened their scope.

Almost overnight their amazing 
success and the qualilty of their 
films completely changed and re
vitalised the, whole British con
cept of film-making. Commercial 
producers were quick to see the 
merit of the documentary approach 
and to recruit many of its most 
brilliant exponents. As a result, 
in the latter war years there was 
a truly amazing spate of some
times superb films. Since then, 
the tradition has become well-estab
lished, .and British film production 
has gone on to even greater heights.

Watt learned his film-making the 
hard way in the Grierson school, 
and his documentary training was 
the most valuable single asset he 
brought with him to Australia. 
Without it he could never have 
conceived or made “The Overland
ers,” and| without “The Overland
ers ” Australian films would still 
have beeu in the same old rut— 
for despite its occasional excel
lence, “Smithy” was a piece of 
pure Hollywood, and succeeded in 
being better than its predecessors 
mainly because more money was 
spent ou it. 

say something.” This is quite true. 
How can Australians expect these 
newly arrivals to proclaim the coun
try if they have not seen any of it? 
And it must also be remembered 
that these people have come out very 
poor and are all worried by their 
pressing personal troubles. Let them 
wait some six to nine months and 
perhaps then they will be able to 
tell us about our cities, our floeks, 
our cattle, in fact everything that is 
great in our country.

There are, however, two sides to 
this question and the migrant asked 
it should not become angered, for 
this question is in fact quite natural. 
A person comes' to visit you and no 
sooner than that person is inside 
your home than he is asked, “Hon
do you like my home?” to which 
the visitor has only to reply, “Very 
nice,” and all is well and happy. 
This question is asked by the Aus
tralian to the migrant in a kind 
manner and all he wants is to com
mence a conversation. The Austra
lian is trying, in his own quiet way, 
to be friendly to the migrant and is 
also trying to make the migrant feel 
at ease, ft is therefore quite easy 
for these good intentions to be mis
understood by the stranger who does 
not know—neither does lie under
stand the Australian manner.

So. as each transport arrives, its 
passengers ean be assured that as 
soon as they come ashore some of 
them will be asked . . . “How do you 
like Australia?”

Ir. Ba.

One very prompt result! of 
Watt’s presence in Australia has 
been “Bush Christmas,” made by 
Ralph Smart, who worked as his 
assistant here. “Bush Christinas” is 
unpretentious and it cost very little 
to make, but. its sincerity and 
authenticity make it, next to “The 
Overlanders,” Australia’s most im
portant commercial film to date.

Australia, too, has its documen
tary film-makers, who believe in 
and seek to practise the Grierson 
precept, “the creative treatment of 
actuality-” Their impetus comes, as 
in the English case, from Govern
ment and semi-Government bodies 
such as the Australian National 
Film Board, and the Department of 
Information.

To the general public, most of 
the men working on Australian do
cumentary films are as yet anony
mous but, in Australia and over
seas, theatrical distribution of 

i their films is rapidly increasing. 
Twenty-nine documentaries are now 
on circuit in the British Isles. Short 
films and items from documentary 
newsreels are being screened to 
large theatre audiences in the 
United States of America and 
Canada, Europe, the Middle East 
and Far East. Some have been suc
cessfully televised in America.

Films such as “Journey of a Na
tion.” “Whither Japan,” “Native 
Earth,” “School in the Mailbox,-” 
“Namatjira the Painter” and “The 
Lamb,” are a comforting assurance 
for the future. Surely there can be 
little doubt that. Australia will fol
low England’s lead; and that the 
commercial film-makers of to-mor
row will be drawn from the docu
mentary school of to-day.

Britain’s financial crisis, the dol- 
lar-sterling struggle, and the impo
sition of quotas and restrictions on 
importation of raw film are cloud
ing the immediate future for the 
Australian film-making industry 
but the way ahead seems straight 
enough.

By Prof. Pranas Skardžius, Ph.D. 
(Conclusion)

Kilationship with Sanskrit
Regardless of these individual 

similarities and communities, it can
not be said that the Lithuanian lan
guage is entirely similar to either 
the ancient Hindu or any other lan
guage of antiquity.—as some inexpert 
linguists are prone to claim. A per
son who did not specially study San
skrit, ancient Greek, or Gothic, could 
nardly, on the strength of his study 
of the Lithuanian, understand much 
of Sanskrit, Greek, or Gothic. Only 
the specialists, who had studied these 
various languages on historical and 
comparative basis, are able to trace 
the subsequent changes and transfor
mations of the respective languages.

For instance, the ancieut Hindu 
and,-in part, the ancieut Greek lan
guages retained a very old and com
plicated system of conjugation of 
verbs, which were basically altered 
and either simplified or newly deve
loped in the Lithuanian language.

An entirely different situation pre
vails regarding the roots of indivi
dual words: the Lithuanian language 
retains its great antiquity in this 
respeet. Thus, for instance,' the old 
root, vol-, which had originally meant 
“to die,” provided the root for many 
other words: vcles or voles, “ghost
like sprites or souls of the deceased 
people,” velys, “the deceased.” 
vėliai, “the souls of the deceased,’'1 
veliuonis, “the decedent,” vėlinąs, 
modern velnias, “the devil,” etc. 
This verb’s root is found widely 
ramified not only in the ancient 
Hindu and Greek, but also in the 
Tokhar language recently discovered 
in eastern Turkestan. For instance, 
wal, “to die naturally,” walu, “de
ceased,” wlahine, “the death,” ete. 
Of the other Indo-European lan
guages, this root is known in the Old 
Nordic: Mr, “corpses on the battle
field,” etc.
Western European Languages

Generally speaking, the Lithuanian 
language multiplied and evolved in 
circumstances entirely different from 
the surroundings of evolution of cer
tain other ancient Indo-European 
languages. Therefore, in its present

LENIN and FINLAND'S INDEPENDENCE
Finland is still waiting for her 

complete subjugation by the USSR. 
The “fine pact” is hardly the last 
word in their mutual relations. In 
this connection it is not quite with
out interest to recall some utterances 
of Lenin in 1917, the year when Fin
land seceded from Russia.

In “Pravda” No. 46, of May 1917, 
Lenin wrote, among other things:

“Only equals can come to an 
agreement. In order that an 
agreement might be a real agree
ment, not a conquest masked by 
phrases, the parties must have 
equal rights. This means that 
not only Russia but also Finland 
must have the right not to 
make agreements. This is cry
stal dear ... We may not use 
force to compel other nations to 
ally themselves with Russia. 
Only a really voluntary, a really 
free agreement may be used; 
and this is impossible if there is 
no freedom to repeal the agree
ment.”
This viewpoint was amplified in 

Lenin’s address on the question of

POPULIARINA MUZIKA.

Australijos radijas ryžtasi padėti 
žmonėms, kurie mėgsta muzika, bet 
nedaug apie ja tesusivokia. ABC 
kiekviena trečiadieni 20 vai. 2FC 
bangomis transliuoja atskiru muzi
kos instrumentu ir simfoninio orke
stro koncertus su paaiškinimais. 

character, it differs much from the 
many other Western European lan
guages.

In the first place, it is compara
tively pure and free from the multi
ple admixtures, such as contained in 
the English, French, and other lan
guages. The arrangement of the 
words in a sentence remains entirely 
free to the user’s choice. Their pro
per relationship is indicated by suf
fixes, as in antiquity, rather than by 
articles and marks of punctuation, 
as in some Romanic and Germanic 
languages. A great role is still play
ed in the construction of words and 
individual forms, by expressive in
ventiveness, a tendency to vivid illus
tration and concrete individualization.

Thus, for instance, širmi arkliai, 
“the gray horses,” are differentiated 
from širvi žirniai, “the gray peas,” 
žili plaukai, “man’s gray hair,” 
pilka spalva, “the gray color, similar 
to blankness.” Kregžde, “the swal
low, the black martin. Cypsėtas 
a pus,” is differentiated from blez
dinga, “the chimney swallow, Hirun- 
do rustica,” and from kregždinga, 
“the bank-swallow, sand-martin, 
Cotyle riparia.” Žaibas blykčioja, 
“the lightning flashes at intervals,” 
differs from žaibas bliksteli, “the 
lightning-flash flashes quickly.” One 
may say, jis jam tekštelejo (accent 
on the first “e”) i žando, “he slap
ped, smacked him on the cheek,” or 
jam tekštelejo i žando, “he slapped 
him lightly on the cheek.”

In this respect, the Lithuanian lan
guage remains very “natural.” 
Thanks to its naturalness, it stands 
apart from the many other Indo- 
European languages. The speaker’s 
inventiveness and individuality are 
not restrained by any rigid rules of 
the form.

The Lithuanian language occupies 
an important place in the science of 
comparative philology of the Indo- 
European languages. In some res
pects, it. is more important than the 
ancieut Greek or the Sanskrit, inas
much as its natural development may 
be studied, even at this stage, from 
the lips of its speakers. There is 
no such advantage in studying dead 
languages from the surviving writ
ten monuments: a great many things 
escape direct tracing.

nationalities on May 12, of the same 
year. On that occasion Lenin said:

“The Finns must say that 
they have the right to decide 
their destiny according to their 
own lights and the Russian who 
does not want to accord them 
this right, is a chauvinist . . . 
Alexander I. and Napoleon bar
tered nations; the Czars resettled 
the Poles. Shall we continue 
these Czarist tactics? This would 
mean that we deny the tactics of 
internationalism: this would be 
the worst kind of chauvinism . .. 
We affirm onee more: A Russian 
Socialist who grudges freedom to 
Finland is a chauvinist . . . No, 
Russian people, don’t believe 
that you can foree your will on 
Fiidand. No nation can be free 
if at the same time it oppresses 
other nations.”
This was said at a time when there 

was still some Socialism and Inter
nationalism in the Bolshevik move
ment. But now, as Lenin said, the 
Bolsheviks are chauvinists of the 
worst kind.

N.B.I.C.

PADIDINO NORMAS.

Nuo gegužes 1 d. Vakaru Vokie
tijos gyventojams padidintos rie
balu normos ir dabar jie gaus šiam 
menesiui 875 gr. keturiu savaičių 
perijodui. Nuo to paties laiko visoje 
Vakaru Vokietijoj panaikinamas 
žuvies normavimas. Visu trijų oku
paciniu zonų gyventojams maisto 
normos suvienodinamos.
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DIRBAME DRUSKOS KASY
KLOSE.

SIUSKIME SPAUDOS TREMTINIAMS

MEDICINOS STUDIJOS SYDNE- 
JAUS UNIVERSITETE

Informacija apie studijas patei
kiant* norintieji studijuoti suskir- 
stytini i tris grupes: a) abiturientai, 
b) buvę ivairiu semestru studentai 
ir c) gydytoja i.

a. b. Norintieji pradėti studijuoti 
medicina yra prilyginami Australi
jos abiturientams. Jiems, prieš pra
dedant studijuoti, yra privaloma 
išlaikyti iš keliu dalyku patikrina
muosius egzaminus. Detales galima 
sužinoti, parašius i Sydney Univer
sity Registrar. Buvę studentai (Lie
tuvos ar Vokietijos universitetu) 
turėtu pradėti studijas nuo pirmo 
kurso. Prieš įstojant reikia išlaikyti 
anglu kalbos egzaminas. Laikiusieji 
tvirtina, kad tai atlikti visai ne
sunku, nes nėra jokios tendencijos 
“sukirsti. ’’

c. Gydytojai privalo savo diplo
mus pateikti Medical Board, Syd
ney, patikrinimui. Jei diplomas 
pripažįstamas (patartina prijungti 
ir pažymėjimus apie turima staža), 
tai igyjama teise pradėti studijas 
ketvirtu kursu. Iš viso yra šeši 
kursai. Jei, prieš pradedant klau
syti išlaikomi egzaminai iš anato
mijos, fiziologijos ir fiziologines che
mijos. baigus, suteikiamas Sydne- 
jaus universiteto diplomas ir mok
slinis laipsnis. Tada, įgijus pilietybe, 
pasidaroma lygiu kitiems austra
lams gydytojams. Jei baigiama be 
įstojamųjų egzaminu, igyjama teise 
prašyti leidimo verstis gydytojo 
praktika N.S.W. valstijoje. Per 
metus gali būti iš viso išduodami 
tik 8 tokie leidimai. Tuos egzaminus 
galima laikyti tik prieš pradedant 
klausyti ir tik sesijos metu (maž
daug per”viena savaite). Šiaip, nors 
medicinos įstatymas ir numato 
galimybe, kad gali būti suteikta 
užsieniečiui gydytojui teise verstis 
praktika (tai padaryta karo metu), 
dabar tokie leidimai iš principo 
nebeišduodami.

Mokestis už mokslą universitete 
visiems 6 metams kaštuoja apie 
£330. Mokama trimestrais—tris 
kart per metus.

Paskutiniu metu atsirado galimy
bes gauti gydytojo vieta Naujojoje 
Gvinėjoje. Atlyginimas siekia apie 
£1000 per metus. Tai jokiu vilčių 
del gavimo praktikos teisiu pačioj 
Australijoj neteikia. Suinteresuotieji 
gali kreiptis i External Territories, 
Canberra.

L. Petr.
>«»»«■»<>«»< »j*

I NORĖDAMI GAUTI PILNA 
| SIUNTINIU SARAŠA, RA- 
I ŠYK1TE “AID OVERSEAS” 
I INC. BATES ATSTOVUI 
I AUSTRALIJOJE: MR. SIGI- j 
| TAS ADOMAITIS, MAFFRA, 
' VIC., P.O.

Prieš Kalėdas mums, 10-čiai lie
tuviu, Bathursto.Stovyklos darbo Įs
taigos valdininkas pasiūlė vykti i 
druskos kasyklas, pranešdamas, kad 
Ocean Salt Extended Pty. Ltd. 
Sth. Australia direkcija prašo išim
tinai tik lietuviu. Nors tasai dar
bas mus ne kaip viliojo, tačiau, 
ypatingas užakcentavimas vien lie
tuviu vertes, privertė mus neatsi
sakyti. Tokiu tad bildu jau per. 
metu gruodžio 17 d. pasiekėme 
mums skirta darbo vietove—Price, 
Y.P., S.A., pravažiuodami du tuk- 
tasnčiu kilometru traukiniu ir auto
busu.

Atvykę radome nuo seniau čia 
bedirbančius du lietuvius, per visa 
laika gerai išlaikiusius lietuvio 
varda. Apie lietuvius ne tik kasy
klų administracija bei dirba kartu 
australai yra susidarė gera nuo
mone, bet ir visoje plačioje apylin
kėje 15-20 myliu atstu visi gventojai 
su pagarba mini lietuvio varda. 
Kitu tautu DP emigrantu čia nie
kas nepageidauja. Gal del to, kad 
anksčiau čia buvę iš pirmo transporto 
du estai savo elgsena ir veiksmais 
taip įbaugino vietos australus, kad jie 
benori girdėti vien tik apie lietuvius, 
per visa laika kuo geriausiai čia už
sirekomendavusius.

Gyvename druskos kasyklų ben
drabutyje, raudonu plytų vieno 
aukšto name, kambariuose po viena 
ar po du. Darbo dienomis elentros 
šviesa teikia kasyklos, o ne darbo 
metu tenka pasitenkinti degaline 
šviesa. Skalbykloje ir maudymosi 
įrengimuose esame pakankamai ap
rūpinami karštu ir šaltu vandeniu. 
Turime čia pat ir valgykla, kurios 
virėjas yra apmokamas kasyklų ad
ministracijos.

Už keliu šimtu metru yra 400-500 
gyventoju miestelis su pašto ištaiga, 
banko skyrium, dviem privačiom 
krautuvėm, kooperatyvu, hotel- resto
ranu, pramogų sale, dviem maldos 
namais, pr. mokykla ir pramogų- 
sporto aikštėmis. Už pusantro kilo
metro yra prieplauka, iš kur druska 
ir ūkininku kviečiai gabenami baido
kais per įlanka i Adelaide.

Atliekamu nuo darbo metu skaito
me užsisakytus laikraščius, knygas ir 
mokomės anglu kalbos. Moko vietos 
austra’u mokyklos mokytojas po dvi 
valandas per'savaite. Mokslas nemo
kamas.

Druskos kasyklų darbas gana pa
kenčiamas. ne taip jau blogas, kaip 
buvome įsivaizdavę. Iš pradžių dir
bome prie baseinu pylimu darbu. Po 
dvieju menesiu dalis buvome perkelti 
druskos valyklon-malunan, prie mai
šu užsiuvimo ir pakrovimo. Kiti pa
siliko lauko darbininkais prie baseinu 
darbu ir druskos kasimo. Savaitinis 
uždarbis siekia £6.16.6.

Musu darbovietes druskos kasyklos 
plečiamos. Druska gaunama iš 
okeano vandens.

St. Reivytis.

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

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY.

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE 
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS 

Išeina trečiadieniais

REDAKCIJOS ADRESAS: 
22 Randwick Street, 

Randwick, Sydney, N.S.W. 
Tel.: FX4725

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: 
5 Hampden Street, 

Hurlstone Park, Sydney, N.S.W. 
Tel. LL3342

Nepaisant ivairiu gazdinančin 
kalbu apie keliones baisumus ir “ne
pakeliamus karščius” Australijoje, 
kasdien vis daugiau nauju emigran
tu atvyksta i ši turtinga kraštą, 
ieškodami prieglaudos nuo ateities 
netikėtinumu, nes senuteje Europoje 
dangus kas kart vis labiau niaukiasi 
ir DP raidėmis paženklintam 
žmogui gyvenimas ten nebesaugus.

Kiekviena iš musu, vykstant i 
Australija, dalis “rašto žinovu” 
palydėjo su šauksmais per spauda, 
kad ten mus “saule iškepins, gyvates 
sues, per toli bus grįžti, nutautesim” 
ir pan. Tačiau jau praėjo virš metu, 
o nutautėjimo žymiu mes nematome. 
Priešingai: kuriasi organizacijos, 
organizuojasi meniniai vienetai, 
gausėja spauda, o materialiai, fizi
škai ir dvasiškai stiprus lietuvis 
padarys daug daugiau gero Tėvy
nei, negu krizes kamuojamas dar
bininkas Kanados eukr. runkeliu 
farmoje ar beteisis DP Vokietijos 
barakuose.

Toks nuolatinis gazdinimas pa
veikia net ir realiai protaujančius, 
o ka jau bekalbėti apie ta žmogeli, 
kuris mažai težino, kurioje pasau
lio šalyje yra Maroko, Australija 
arba Kanada ir vyksta ten. jur jam 
pataria “vadovaujantieji,” gi 
nuvykęs keikia save ir- visus “pa
tarėjus.” vos tegaledamos užsidirbti 
sau duonos kąsni. Iš musu laišku 
irgi ne ka tegali Vokietijoje esąs 
tautietis susiorentuoti. Ūkininkas, 
darbininkas arba realiai galvojas 
inteligentas rašo: “darbas nesun
kus, žmones malonus, turiu susitau
pęs jau 200 svaru . . .” gi vaizbū
nas ar “poniute” rašo: •■Prapuo
liau. Jei galėčiau pėsčiomis grįžčiau

SYDNEJAUS ALD SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS.

Š.m. gegužes men. 22 d. 11 vai. 
i sekmadieni) Regent’s Park'o para
pijos saleje šaukiamas ALD Sydne- 
jaus Skyriaus nariu susirinkimas, i 
kuri kviečiami visi lietuviai ir ne 
nariai, gyvena Sydnejuje ar jo apy
linkėse. Prieš susirinkimą vietos 
bažnyčioje 9.30 vai. bus pamaldos. 
Po susirinkimaso numatomas trum
pas lietuviškas linksmavakaris.

VISIEMS LIETUVIAMS.
Kartu su šiuo “Musu Pastoges” 

numeriu siunčiamas . ALD nario 
pareiškimas, kviečiant visus lietu
vius ji užpildyti. Užpildyta pareiš
kimą prašome gražinti ALD Centro 
Valdybai (5 Hampden Street, Ilnrl- 
stone Park, Sydney).

Pareiškimo tikslas yra sutvarkyti 
tautiečiu formalia priklausomybe 
Australijos Lietuviu Draugijai ir
^Illlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll  ę 

| “MUSU PASTOGES” REDAKCIJOS IR ADMINISTRACIJOS = 
| PRANEŠIMAS ’ |
E Visa laikraštine medžiaga, kaip antai: straipsniai, korės- = 
E pondencijos ir visa tai, kas norima “Musu Pastogėje“ atspau- = 
E sdinti, siunčiama laikraščio redaktoriui Juozui Žukauskui šiuo E 
E adresu: 22 Randwick Street, Randwick, Sydney, N.S.W., tai = 
= yrar—Redakcijos adresu. Ę

Musu skaitytojai maloniai prašomi prenumeratos pinigus = 
E siusti ar laikrašti užsakyti šiuo adresu: “Musu Pastoge,” 5 Ę 
= Hampden Street, Hurlstone Park, Sydney, N.S.W., tai yra— = 
E Administracijos adresu. Taip pat šiuo adresu prašoma kreiptis Ę 
Ę visais kitais laikraščio prenumeravimo reikalais, kaip antai: del E 
= adreso pakeitimo, del negauto numerio ir pan. =

Iš spaustuves Musu Pastoge išeina trečiadieno vakara. E 
E Administracijos ir geru lietuviu-talkininku pagalba laikraštis = 
= skubiai ekspedijuojamas ir nevėliau ketvirtadienio išsiunčiamas = 
= skaitytojams. Kartais del spaustuves kaltes laikraštis ekspedi- Ę 
Ę javimui pateikiamas tik ketvirtadieni. Tuo atveju laikraštis = 
E išsiunčiamas skaitytojams penktadieni. Jei “Musu Pastoge" = 
= vietomis skaitytojus pasiekia labai suvelotai, tai čia yra australu Ę 
Ę pašto kalte. Skaitytojai, negave kokio numerio, tuoj prašomi = 
= apie tai pranešti Musu Pastoges Administracijai ir stingamas Ę 
= laikraštis jiems tuoj bus pasiustas. Ę
E “Musu Pastoges” ats. redaktorius A. Bauze vykdo laikraš- = 
= čio administratoriaus pareigas. E
n llllIllIllillllllllllllllllllIllIllllllllIlIimillllllllllllllllillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiH

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
Vienam menesiui—4/-; 3 men.—12/-;

6 men.—£1/4/-; metams £2/8/-.

-Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.
J.A. Valstybėse metams—8 dol. 

Printed by Publicity Press (1938) Pty. t-*d„ for the Publisher, Anthony Bauze» 
5 Hamsden StraeU HurUtone Pa”k, Sydney, NSW

i Vokietija. Čia tie prakeiktieji varo 
mane dirbti paprasto darbo, visai 
nesiklausydami, kad pas mane to
kius darbus atlikdavo tarnaite. Kai 
tik atliksiu sutarti, tuoj grištu pas 
jus. Aš jiems ne tarnaite . . .”

Kitas vėl ••Musu Kelyje” paraše: 
“geriau važiuoti i JAV. Ten dau
giau laisves. Čia mus apgyvendino 
kartus su ūkininkais ir darbinin
kais. ’ ’

Tad susigaudyk, mielas tautieti 
Vokietijoje, kur geriau važiuoti. 
Daug geriau butu, kad vietoje in
formaciniu laišku mes savo tautie
čiams i Vokietija pasiilstume Aus-

V: . išeinančios lietuviškos spau- 
i.'iškus rašydami, vieni per 

daug išgiria. kiti visai ši krašta 
prakeikia, gi iš Australijos i Vokie
tija atėjės lietuviškas laikraštis 
duotu aišku ir nesuklastota vaizdą 
apie musu ekonomini ir kultūrini 
gyvenimą Australijoje.

Būdami ekonomiškai pajėgus, mes 
turime šventa pareiga visomis iš
galėmis remti lietuviška spauda 
Australijoje, todėl, patys sau užsi
prenumeruodami laikrašti, pagal
vokime ir apie savo pažįstamus li
kusius Europoje. Užprenumeruotas 
ar musu perskaitytas ir i Europa 
pasiustas laikraštis, eidamas iš 
ranku i rankas per visa stovykla 
papasakos, kad mes nenutautejome, 
nuo grįžimo i tėvynė neatsisakome, 
vergais nesame ir gyvates dar musu 
nesuėdė.

Visi kuo daugiau užsiprenumeruo
kime ir siuskime Australijoje išei
nančios lietuviškos spaudos i Eu
ropos tremtiniu stovyklas.

Alb. Pocius.

užvesti tikslia D-jos nariu karto
teka. Pareiškimus užpildo visi, kas 
nori Imti Djos nariu. Pareiškimą 
užpildo ir siunčia D-jos Centro 
Valdybai ir tie D-jos nariai, kurie 
priklauso kuriam nors Skyriui; pas- 
tareiji pareiškimo apačioje pažy
mi, kokiam Skyriui priklauso.

Pareiškimu galima gauti AT,D 
Centro ir Skyrių Valdybose.

Australijos Lietuviu Draugijos 
Centro Valdyba.

Į ALDONA IR GYD. KAZĮ
Į KATILIUS,
į susilaukusius pirmojo kudykio j 
j —dukreles, nuoširdžiai sveikina į 
j Elena Guobiene,
| Leonas Petrauskas,

Vacys Žigas, j
Juozas Žukauskas.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

tei ar jos vietai—1/-.
Uz skelbimu turini Redakcija neat
sako.
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