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BAIGĖSI LONDONO UOSTU 
STREIKAS

LONDONAS D.T.S. —■ Londono 
uostu darbininku streikas, trukęs 
keturias savaites, masiniame kro
vėju susirinkime vienbalsiai nutar
tas baigti, šiame streike dalyvavo 
15644 darbininkai ir jis paliete 141 
laiva. Darbininkai sutiko pradėti 
vėl darba po to, kai anglu valdžios 
organai nutarė deportuoti tris 
agitatorius, atskridusius iš Pary
žiaus lėktuvu. Saugumo įstaigos 
mano, kad šie asmenys atskrido 
paskutine minute, kad sutrukdytu 
streiko sprendimą. Scotland Yardo 
valdininkai sulaikė agitatorius, 
jiems ka tik išlipus Londono aero
drome. Stebėtojai tvirtina, kad 
streiko pabaiga apibudina tuščias 
komunistu pastangas,, sprendžiant 
profesinius darbininku ginčus .

CHŪRCHILL’IS SMERKIA 
BRITU POLITIKA

LONDONAS A.A.P.—Per. šešta
dieni Wolverhamptone opozicijos 
vadas W. Churchill’is aštriai puolė 
Britu vidaus politika, teigdamas, 
kad vykdoma krašto pramones 
nacionalizacijos politika iššaukė 
verslo uniju pasmerkimą. Pasak 
jo, Darbo partija nusmukde Britu 
pajėgumu bei orumą tiek krašto 
viduje ,tiek užsienyje. Girdi, visos 
Europos tautos, ju tarpe ir kelios 
buvusiu priešu, kur kas greičiau 
atsigavo ekonomiškai, kaip Britu 
tauta.

NUTEISĖ HITLERIO 
PASIUNTINĮ

PARYŽIUS A.A.P. — Karinis 
Prancūzijos Tribunolas nuteisė per. 
savaite buv. Trečiojo Reicho pasiun- 
tini Prancūzijai Otto Abetza 20 
metu sunkiuju darbu kalėjimo 
bausme. Jis pakaltintas ir pripažin
tas kaltu del masiniu Prancūzijos 
žydu bei darbininku deportacijų ir 
kitu karo nusikaltimu.

PANEIGIA NAUJO KARO GALIMYBES
NEW YORKAS A.A.P. — Prof. 

A. J. Toinbee, žymus tarptautiniu 
klausimu žinovas, tūlame JAV žur
nale teigia, kad “Kitas pasaulio ka
ras yra neįmanomas, nes Vakarai 
nesiruošia pulti Rusijos ,ir aš neži
nau, kas galėtu pastūmėti Rusija 
pulti technikos persvara turinčius 
Vakarus.” Jis net pareiškė vilties, 
kad Sovietu Rusija pasidarys geru 
Vakaru kaiminiu, tačiau čia pat 
priduria, kad “Bet kokia nuoširdi 
sąjungą su Sovietu Rusija dar 
tebera labai toli.”

ŽUDIKAS NUTEISTAS IKI 
GYVOS GALVOS

LONDONAS. A.A.P.—Vyriausias 
Britu Zonos teismas Vokietijoje at
metė apeliacija dr. Wessel’io. kuris 
buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
už tai. kad naeiu laikais išžudė daug 
nesveiku vaiku. Prokuroras parei
škė, kad naeiu valdžios patvarkymu 
buvo išžudyta apie 100.000 nesveiku 
ir nepagydomu vaiku.

Streiko pasekmes ši ‘‘M. P." 
numeri, lygiai kaip ir pereita 
numeri, viena diena suvėlino.

JAV SENATAS PRIĖMĖ ATLANTO PAKTA
J.A.V. SENATAS PATVIRTINO ATLANTO PAKTA BE JOKIU 
PATAISŲ, NUBALSAVĘS DIDELE BALSU (82 PRIEŠ 13) PER
SVARA. — PREZIDENTAS TRUMANAS GALES PASKELBTI KARA

NEATSIKLAUSES KONGRESO.
NEW YORKAS. A.A.P.—Liepos 

22 d. J.A.V. Senatas patvirtino 82 
prieš 13 balsu dauguma šiaurės 
Atlanto Pakta. Senatas atmete dvi 
įneštas pataisas ir šia svarbia su
tarti priėmė tokioje formoje, kaip ji 
buvo pasirašyta S. Atlanto valsty
bių atstovu š.m. balandžio 24 d. 
.Balsuojant paaiškėjo, kad buvo su
rinkta 18 balsu daugiau, negu kad 
buvo reikalinga surinkti dvieju treč
daliu balsu daugumai, kaip tat kon
stitucijoje numatyta, pasirašant su
tarti su svetimomis valstybėmis. 
Senatas 74 balsais prieš 21 atmete 
pasiūlyta pakto pataisa, pagal kuria 
J.A.V., pasirašydamos šia sutarti, 
neįsipareigoja jokiais teisiniais bei 
moraliniais budais teikiant, ginklus 
arba žinias apie atomine bomba ta 
pakta pasirašiusiems kraštams. Taip 
pat buvo atmestas (84 prieš 11) pa
siūlymas, pagal kuri JAV neįsipa
reigoja pakto valstybėms teikti pa
rama tol. kol tam pritars Kongresas.

SOVIETAI TOLIAU NEPAISO 
VAKARU

LONDONAS. A.A.P.—Maskvos 
radijas paskelbė pranešima, kad So
vietu vyriausybe atmete anglosaksu 
reikalavima susitikti ir aptarti tai
kos sutarčių pažeidimą Balkanų val
stybėse.

BLOGIAU, KAIP KARO METU
CANBERRA. — Kaip prai/eša 

T.S.M.H., Country (Krašto) parti
jos vadas A. W. Fadden’as pareiškė, 
kad Australija šiuo metu kenčia nuo 
komunistu mažumos daug didesne 
pražilti, kaip karo metu nuo japonu. 

JUGOSLAVU FUTBOLISTAI 
KALBA TIK APIE ORĄ

Sydnejuje viešinti Tito Jugoslavi
jos futbolo rinktine, australu kores
pondentu klausinėjama apie politi
ka, kalbėjo tiktai apie orą. — Ar jus 
ir justi komandos vyrai yra komu
nistai? — buvo paklaustas kapitonas 
Matosic’as. Jis atsake:—Aš norė
čiau, kad jus būtumėt šiuo metu 
Jugoslavijoj; dabar tenai vasara, 
puiki vasara. — Ka Tito padarytu 
jugoslavu angliakasiams, jeigu jie. 
imtu griauti savo tautos ūki! — 
Žiemos metu Jugoslavijoje labai, la
bai šalta — atsake Matosic’as.

Jugoslavu rinktinei įžygiuojant i 
Sydnejaus sporto aikšte, australu 
orkestras eme groti, ju manymu, ju
goslavu tautos himną. Jugoslavu 
sportininkai tuojau reagavo ir eme 
piktai moti rankomis orkestrui, ku
ris tuoj nutilo. Jugoslavijos konsu
las pareiškė, kad Sydnejaus orkes
tras grojęs “Boze Prade” (Dieve 
teisingasis): tai esanti kažkokia ba
žnytine giesme, o dabar Jugoslavijos 
himnas esąs “Oj Slaveni” (Ei. sla
vai)-

KOMUNISTAS PRISIPAŽINO 
DRAUDĘS STATYTI NAMUS 

EMIGRANTAMS
Karališkajai komunistams tardyti 

komisijai vienos statybos bendroves 
rangovas paliudijo, kad Building 
Trades Federation sekretorius, ko
munistas. laikinai sustabdė emi
grantams įkurdinti pašaipu statyba 
del to. kad “baltai” esą prieškomu- 
nistiškai nusiteike. Komunistinis 
unijos sekretorius Thomsonas, prieš 
pradedant gyvenamųjų patalpų sta
tyba Williamstown’e. pareiškęs, jog 
jis pasistengsiąs, kad šis projektas 
nebūtu vykdomas.
GRAŽIOS KOMUNISTES VILIOJA 

KAREIVIUS
Kaip praneša “The Sydney Mor

ning Herald.” Australijos komuni
stu partijos organizatoriai, persi- 
renge kareiviškomis uniformomis, 
bandė paveikti kariuomenes dali
nius, atsiustus dirbti atviruose ang
lių kasyklose Ingleburn’o apylinkėse. 
Agitatorių tarpe maišėsi ir keletas 
simpatingu moterų. Manoma, kad 
saugumo organai apie tuos “pasiun
tinius” patyrė iš rastu dokumentu, 
atliekant krata komunistu partijos 
centro komiteto Markso namuose 
Sydnejuje.

Po tokio triuškinamo nubalsavimo 
tikimasi, jog ir Trumano įstatymas 
suteikti 1} milijardo doleriu ginkla
vimosi parama 10 pakta pasirašiu
siųjų valstybių taip pat bus šiomis 
dienomis palankiai kongreso nubal
suotas ir įsigalios artimiausioj ateity.

Italijos atstovu rūmai liepos 21 d. 
taip pat (323 prieš 160) balsais 
patvirtino Atlanto Pakto sutarti. 
Italu vyriausybei Maskva žiauriai 
priekaištauja, kad ji pagal taikos su
tarti neturinti teises pasirašyti jo
kiu kariniu susitarimu.

Š. Atlanto pakta. kaip žinome, pa
sirašė šios valstybes: JAV. Belgija. 
Kanada, Danija. Prancūzija. Islan
dija, Italija. Liiksemburgas, Olan
dija, Norvegija. Portugalija ir D. 
Britanija.

Neseniai Lamanšo kanale ir At
lante Vakaru sąjungos surengė jung
tiniu karo laivynu manevrus, pade
monstruojamos busimam užpuolikui 
galinga ispejima.

NEBEREIKALINGAS 
MAURAS

VIENA STS.—Kaip pranešama 
iš Sofijos, buvęs Bulgarijos niini- 
sterio pirmininko pavaduotojas Kos- 
tov’as kaltinamas “ekonominiu 
sabotažu.“ Kostovas šiol buvo 
vienas vadovaujančiu Bulgarijos 
komunistu.

SOVIETU VERGIJOS ĮRODYMAS
BRITAI NUFOTOGRAFAUO SOVIETU PRIV. DARBU KODEKSĄ. 
—TARPTAUTINIS NUSIKALTIMAS PATEIKIAMAS UNO SPREN

DIMUI.
LONDONAS A.A.P.—Britu dele- 

gacija UNO ekonominėje ir socia
linėje komisijoje Ženevoje iteike 
atitinkamoms I NO ištaigoms So
vietu Rusijos oficialaus priverstino 
darbo kodekso foto-nuotrauka. Britu 
delegacijos pirmininkas Corley 
Smith’as pareiškė, kad Anglija 
pareikalaus UNO pasiusti i Rusija 
komisija, kad toji ištirtu ten esan
čias priverstinu darbu stovyklas. 
Tas stovyklas Smith’as apibudino, 
kaip “šlykščiausią 20 šimtmečio 
istorijoje plana.” Pagal ši kodeksą, 
Sovietu įstatymai numato trijų 
rusiu priverčiamus darbus: darbo
vietėje ,ištrėmime ir arešto vietoje. 
Antrajame kodekso paragrafe taip 
nusakoma: “Pataisos darbo užda
vinys yra nukelti pasmerktąjį i 
tokias sąlygas, kurios jam sutruk
dytu atlikti veiksmus, kenksmingus 
socialistinei kūrybai.” Priverstinis 
darbas ištremime taip apibudinamas 
kodekse: “Izoliuoti pasmerktąjį iš 
jo pirmykštes aplinkos, perkeliant 
ji i tam tikra vietove ir auklėjant 
ji pataisos darbo priemonėmis.” 
Toliau kodekse dar taip nusakoma : 
“Pagrindines laisves atėmimo 
vietos yra įvairiu rusiu darbo kolo
nijos, i kurias siunčiami pasmerk
tieji, atsižvelgiant i j u darbo 
papročius, ju klasinio pavojingumo 
laipsni, socialine padėti ir ju per
siauklėjimo sugebėjimus.” Iš pačiu 
pasmerktupu tarpo organizuojamos 
priežiūros komandos, turinčios teise 
panaudoti ginklą. Prižiūrėtojais 
skiriami nuteistieji už kriminalinius

AUSTRALIJOJE RASTAS 
URANIJUS

ADELAIDE. — Pranešamo, kad 
Radimu Hills’e, 15 myliu nno Olary, 
surasti vertingi uranijaus sluogsniai. 
Pietų Australijos vyriausybe nutarė 
šioje vietovėje įrengti plataus masto 
kasyklas. Žinovu nuomone. Radium 
Hills'o klodai yra žymiai gausesni, 
negu už 200 myliu i šiaurės vakartis 
jau seniau atrastieji Mt Painter’io 
uranijaus ištekliai.

UNO PRIEKAIŠTAI 
AUSTRALIJAI

NEW YORKAS T.S.U. — UNO 
Patikėtiniu Taryba savo nutarimu 
skatina Australijos vyriausybe 
reikšti daugiau pažangos Nauru 
salos klausimu. Pranešime priki
šama Australijai del menku čiabu
viams mokamu atlyginimu, del 
menko čiabuviu politinio bei kultū
rinio auklėjimo ir pan. Australi
jos atstovas UNO taryboj pareiškė, 
kad vieni priekaištai yra nepakan
kamai aiškus, o kiti priekaištai yra 
neivykdomi.

BEVINAS TEBELAIKO VOKIE
TIJA AGRESCRIUM

LONDONAS. AJI.P.—Kalbėda
mas Atstovu Rūmuose užsieni) poli
tikos debatų metu. Anglijęs užs. reik, 
ministeris Bevinas pareiškė, ka.l 
Vokietija dar turi būti aptariama 
kaip agresorius. Jis primine, kad 
Vokietijoje dar tebešaknyja naeio- 
nalsoeializmas. Pasak jo, demokra
tinis kelias, kuriuo turėtu ateityje 
eiti Vokietija, turi būti grindžiamas 
labai rūpestingai ir atsargiai.

nusikaltimus. Tai. pirmas atsitiki
mas, kad oficialus tokios rūšies 
dokumentas patenka Vakaru val
stybių viešumon, o dabar — net i 
UNO organizacija.
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ĮM2
LIETUVOS AIDAI PLAČIAJAME 

PASAULYJE
Lietuva yra tik mažas taškas 

pasaulio sferoje. Kad ir be blogos 
va ios, ji nevisuomet atkreipia kitu 
pasaulio gyventoju akis. Per 22-ju 
metu nepriklausomybes laiko tarpa 
mes spėjome pagarsinti Lietuvos 
van’da ir tolimiausiuose kraštuose. 
Bet neturėdami didesnio intereso, 
ne noro, ne pagaliau pačios progos, 
lietuvišku kuklumu pasitenkinda- 
vom tik pačiu Lietuvos vardu, nesi
gilindami i pačia tauta, istorija, geo
grafija ir pan.

Kaip isivaizdouoja Lietuva šian
dien kiti kraštai, kur lietuvis tik 
nesenai platesniu žingsniu kėlė savo 
koja, Australija, pavyzdžiui. Aus
tralu spaudoje figūruoja, tiesa, Lie
tuvos ir lietuvio vardai, bet dažniau
sia čia visi iš Europos stovykla at
vykę naujieji imigrantai, vadinami 
baltais. Jei mes australus jau pa
mažu pradedam įtikinti, kad tik tri
jų Paba.lti.jos valstybių gyventojai 
tėra baltai, nepamirškime iš šito 
trijų išskirti ir pabrėžti Lietuvos.

Nepamirškime, šiandien vėl eina 
žūtbūtine kova už musu valstybes 
egzistencija. Jei priešas, išveždamas 
musu žmones mirčiai i Sibirą, ir pri- 
veždamas i Lietuva azijatu, naikina 
toM.su lietuviškus pėdsakus pačioj 
Lietuvoj, tai mes turime įspausti 
tokius pat pėdsakus ir už Lietuvos 
ribų.

Maironio- linkėjimai. Lietuvai: 
tegul skamba Tavo dainos .po šalis 
plačiausias, šiandien jau išsipildė. 
Lietuviški kryžiai ir smuikeliai ry- 
moja ir toli už Lietuvos šienu. Lie
tuviškomis juostomis ir rankdar
biais apdovanotas ir sužavėtas ne 
vienas užsienietis ilgai mines lietu
vaitės ir Lietuvą. Bet visu tuo mes 
dar negalėtume pasitenkinti; yra 
dar daugiau kulturingu priemonių 
ginti musu tautos egzistencijos tei
ses kovoje su barbarišku komunizmu.

Musu 'dainos ir tautiniai šokiai 
randa plataus atgarsio užsienyje, 
bet ir kitos tautos gali panašiai dau
giau ar mažiau savaisiais didžiuo
tis. Ar nevertėtų tad atkreipti už
sieniečiu dėmėsi labiau i tokius da
lykus, kuriais tik Lietuva gali did
žiuotis ir kurie Lietuva ypatingai 
išskiria iš kitu tautu tarpo.

Mes gyvename ir dirbame kartu 
su australais. Šie gi teiraujasi apie 
mus, klausinėja, pav. ar lietuviu 
kalba panaši labiau i rusu, ar i vo
kiečiu kalbas. Atsakai — ne i vie
na iš ju nepanaši, ir jie stebisi. Ta

Kaip jau pereitame numeryje pra
nešėme, Melbourne uoste liepos 17 d. 
nusižudė deportuojamas lietuvis 
Stasys Bartušis.

ALD Centro Valdyba skubiai už
klausė Emigracijos Departamenta 
Canberroje, prašydama šiuo ivykiu 
tiksliu informacijų ir paaiškinimu. 
Atsakymas gautas per 3 dienas. 
Emigracijos Departamento sekreto
rius Mr. T. H. E. Heyes asakymo 
rašte teigia, kad Stasys Bartušis ne
buvo deportuojamas i Lietuva. Jis 
iš viso nebuvęs deportuojamas o tik 
buvęs gražinamas i Vokietija IRO 
globai del savo sveikatos. Toliau ra
šte teigiama: “Atvykus jam i Aus
tralija, buvo nustatyta, kad jis yra 
apimtas fizines ligos, kuri pagal kom
petentinga medicinine nuomone, pa
dare ji visiškai ir pastoviai nepajė
giu užsidirbti Australijoj pragyve
nimą. Turint galvoje tai, kad Bar
tušis Australijoj neturėjo giminiu, 
kurie galėtu juo pasirūpinti, ir kad 
jis negalėjo būti aprūpintas jokia 
invalidumo pensija daugeliui metu, 
buvo nutarta jo paties labui gražinti 
ji IRO globai. IRO nesenai ivede 
medicinine repatriacijos programa, 
kuri apima globa ir aprupinima iš- 
vietinto asmens, kurio sveikatos 
buitis neteikia jam galimybių įsi
kurti kituose kraštuose už Vokieti
jos ribų. Kadangi Mr. Bartušis bu
vo patekės i tokiu asmenų kategori-' 
ja, nors tai tebuvo nustatyta tik 
jam atvykus i ši krašta, IRO sutiko 
del jo gražinimo ir apsiėmė teikti 
jam globa. Kai šis reikalas buvo 
išaiškintas Mr. Bartušiui, jis sava
noriškai sėdo i laiva “Nelly” grįži
mui i Vokietija. Nelaiminga Mr. 
Bartušio mirtis yra tikrai apgailė
tina. Aš esu tikras, kad jus sutik
site, kad šiose aplinkybėse vykdyta 
visa akcija buvo siekiama pasitar
nauti goriausiems Mr. Bartušio in
teresams. ’ ’

Toks yra oficialus Emigracijos 
Departamento šiuo skaudžiu ivykiu 
paaiškinimas.

“The Sydney Daily Herald” savo 
š.m. liepos men. 21 d. numeryje 
“Letters” skyriuje atspaude L. E. 
Dixon’o laiška “Deportuojamojo sa
vižudybe”, kuriame su gilia užuo
jauta yra primenama šio deportuo
jamo lietuvio tragedija. Laiško 
autorius Australijos valdžios orga
nams meta kartu priekaištą. “Vis 
dėlto jei tas nelaimingas lietuvis bu
tu susilaukęs psichiatro dėmesingu

proga galėtume iškelti jiems ir dau
giau lietuviu kalbos’ ypatybių, kad 
tai graži, sena, savaranki indo
germanu kilmes kalba, ir vien tik 
latviu kalba turi bendru žymiu. 
Nors ja vartoja tik 4-5 milijonai 
žmonių, bet jai del jos mokslines 
vertes skiriama vietos ir pasauliniu 
universitetu filologijos fakultetu 
kalbotyros skyriuose. Tuo tarpu ne 
visoms kalboms skiriama ta laime. 
Galima paminėti ir kova už kalbos 
teise — knygnešiu laikus.

Arba vėl: kalbama apie musu 
istorija. Paberežkime, kad mes net 
200 metu priešinomės dviem visos 
krikščioniškos Europos remiamiems 
ordenams: kalavijuočiams šiaurėj ir 
kryžiuočiams pietuose, kurie, skelb- 
damiesi neša mums krikščionybe, 
tikrumoje norėjo tik sau nauju že
miu prisiplėšti. O kam gi nebus 
staigmena užgirdus, kad Lietuva 
Vytauto Didžiojo laikais, siekdama 
Baltijos ir Jouodaja jura, buvo did
žiausia Europos valstybe. Ne visi 
tam tikės, žinoma, bet pasiulykim 
turintiems intereso atsiskleisti isto
rijos žemėlapius ar mokslines enci
klopedijas. Aš pats stebejansi tai 
radęs vokiškose bibliotekose ir čia 
Australijoj anglu literatūroj. Tokie 
faktai nenoromis verčia giliau susi
mastyti ne viena galvojanti svetim
tauti.

Ir kitos sritys duoda mums pakan
kamai pagrindo iškelti Lietuvos 
varda. Jei tautos didžiuojasi savo 
šventais karaliais; prancūzai — 
Liudviku, vengrai Steponu, čekai 
Venceslavu, tai kodėl neiškelti i vie
šuma. mums šv. Kazimiero, musu tau
tos patrono. Čiurlionis savo garsu 
ir spalvų menu gali būti lyginamas 
su didžiaisiais užsienio menininkais. 
Šv. Onos Vilniuje bažnyčia pats 
Napoleonas svajojo perkelti i Pary
žių. Musu piliakalniai ir lietuvi
škas auksas—gintaras irgi kalba sa
vo kalba apie Lietuva.

Nors šildoma preke pigi, bet šian
dien ne vienam iš musu ir be siūly
mu peršasi proga. Tik išnaudpkim 
ja. Jei boleševikai užėmė Lietuva 
pataikaudami šaukė, praplatinę mu
su krašto ribas nuo Palangos iki 
Vladivostoko, tai mes galime girtis 
esą dar “laimingesni”, turėdami 
sienas nuo Kanados iki Brazilijos ir 
nuo Atlanto iki Paeifiko. Ir šituose 
plačiuose reniuose turi pasklisti Lie
tuvos aidas.

T.V.B.

MllSll PASTOGE, IMfa. liepos 27d.

LIETUVIO KAPAS INDIJOS VANDENYNE
mo (atidumo) ir butu buvę leista 
DP patyrusiam psiehologui-psiehia- 
trui gydytojui ji gydyti abipusiškai 
suprantama ir aiškia kalba, tai gali
mas daiktas, kad šis deportuojama
sis butu galejes čia kurdintis ir pa
tenkinti net Mr. Calwell’i gera toli
mesne savo elgsena. Turint galvoje, 
kad visi šie nelaimingi asmens yra 
labai daug kenteje savo praeityje, 
tvirtai kantrus ir užjaučiantis su
pratimas turi būti parodytas kiek
vienam, prieš siunčiant ji prievartos 
keliu nuo musu pakrančių” — ape- 
lioja laiško autorius L. E. Dixon i 
atitinkamu valdžios organu žmoni
škumo jausmus.

Su didele širdgėla apgailestauda
mi musu tautiečio tragedija, turime 
visomis priemonėmis ir išgalėmis 
prisidėti prie akcijos, kad panašus 
nežmoniškumo veiksmai daugiau 
nepasikartotu. Šiaip ar taip, mes 
puikiai žinome, koks gyvenimas lau
kia panašaus nelaimingo žmogaus 
nedraugingoje Vokietijoje. Puikiai 
tai žinojo ir velionis Stasys Bartu
šis. Savo mirtimi jis ryžosi ne tik 
nutraukti sugriauto savo gyvenimo 
kančias, bet ir pakelti kraujo prote
stą prieš nūdienio pasaulio nežmoni
škumą.

Tebūnie šis musu tautiečio kraujo 
protestas ispejimu tiems, kurie nu- 
die labdaros ir pagalbos vardan 
spręsdami žmogaus likimą, ne visuo
met galvoja pagal širdies baisa. 
Mes manome, kad 3-4 tūkstančiu 
lietuviu sunkaus darbo inašas Aus
tralijos gerbuvin galėjo įgalinti šio 
krašto šeimininkus surasti jam tame 
turtingame krašte kuklia pastoge ir 
globa. Juo labiau, kad jis buvo 
Australijos komisijos pripažintas 
Vokietijoje sveiku žmogum, gi jo 
liga pasireiškė tik jau čia.

Mes tikime, kad ši skaudu ivyki 
Emigracijos Departamentas tikrai 
apgailestauja, o taip pat manome, 
kad ateityje su nelaimes ištiktais 
žmonėmis bus pasielgta pagal žmo
niškumo principus.

Indijos vandenyno kapas, kuri 
pasirinko musu tautietis savo valia, 
nebepakeldamas toliau skaudaus li
kimo smūgiu, tepaskatina mus dar 
giliau suprasti, kaip yra didele musu 
tautos tragedija.

O Tau, brangus tautieti Stasy, 
tebūnie Indijos vandenyno gelmese 
ramus amžinatves miegas.

J. ž-kas.

KLAIDINGA "KALIFORNIJOS LIETUVIO" INFORMACIJA
Kultūrinis lietuviu mėnesinis žur

nalas “Kalifornijos Lietuvis”, lei
džiamas JAV Los Angeles mieste, 
savo šių metu balandžio menesio nu
meryje atspaude pranešima “Aus
tralijos lietuviu veikimo apžvalga.” 
Pranešimo pradžioje pranešęs, kad 
šio žurnalo redakcinio štabo narys 
kun. Tamulis tvarko pabaltiečiu 
emigracinius reikalus Australijoje ir 
padeda suorganizuoti ir išvystyti 
lietuviu tautini, kultūrini, bei reli
gini veikimą, pateikęs to veikimo 
santrauka (išvardydamas Šv. Kazi
miero D-jos isteigima, viena tas D- 
jos susirinkimą, Šv. Kazimiero minė
jimą kovo men. 6 d. ir Pott’s Ilill 
stovyklos Šv. Kazimiero D-jos sky- 

'Tįaus isteigima) žurnalas toliau taip 
priduria: “Kitokiu požiūriu lietu
viai yra susibūrė i Australijos Lie
tuviu D-ja ir leidžia mimeografiiota 
laikrašti “Musu Pastoge”. Šv. Ka
zimiero D-jos nariu ir prijaučiančiu 
iniciatyva leidžiamas taip pat mi- 
m< -grafuotas laikraštis “Užuovėja.”

Apgailėdami klaidinančia “Kali
fornijos Lietuvio” informacija ir 
nesigilindami i. tokios informacijos

BALTIMORES LIETUVIAI 
PRAŠO “MUSU PASTOGES”
Baltimorejc, Md. J.A. Valstybėse, 

susibūręs didokas būrys lietuviu 
tremtiniu i savo draugija per p. A. 
Leoną sveikina visus Australijoje 
gyvenančius tautiečius ir prašo 
siuntinėti “Musu Pastoge”, kad tuo 
keliu galėtu palaikyti tarpusavi ryši 
>” sutrumpinti tūkstančiu myliu nuo- 
to'i. 

kilme, primename, kad Australijos 
Lietuviu Draugija yra vienintele 
vyraujanti bendro pobūdžio lietuviu 
organizacija, apimanti visus lietuvius 
Australijoje, ir pagrista ne “kito
kiu” bet. tautiniu ir kultūrinių po
žiūrio. ALD-jos šeima — visi lie
tuviai, nepaisant kokius religinius 
įsitikinimus jie beturėtu. ALD-jos 
įstatais užsibrėžta gerbti ir toleruoti 
bet kuriuos lietuviu —■ savos šeimos 
nariu — religinius įsitikinimus.

ALD-ja pokarines emigracijos 
sąlygomis pirmoji iš visu kitu tau
tybių išsirūpino iš Australijos vyri
ausybes oficialu leidimą ir leidžia 
spausdinta lietuviška laikrašti “Mu
su Pastoge”, kuris nuo pat pradžios 
jau visas pusmetis reguliariai siun
tinėjamas ir “Kalifornijos Lietu
viui.” Teigimas, kad “Musu Pas
toge” yra mimėografuotas (toks 
kaip “Užuovėja”) laikraštis, yra 
nuostabus tiesos iškraipymas.

Visa pasaulio lietuviu spauda 
turėtu džiaugtis tuo, kas pasidžiaug
tina. ir visomis išgalėmis remti 
bendra lietuvybės darba geros valios 
informacijomis.

FILMAS APIE IŠEIVIUS
Australijos kinooperatoriai yra 

išvykę i Europa, kur jie pagamins 
kultūrine filmą apie išvietintu asme
nų parinkimą ir paruošima Austra
lijos išeivijon. Filmas pavaizduos 
išeiviu atrinkima DP stovyklose, gy
venimą Neapolio stovykloje ir ju 
kelione laivu i Australija. Šių metu 
pabaigoje filmas bus rodomas Aus
tralijos kino teatruose.

UŽJAUČIA ATEIVIUS 
SPECIALISTUS

“The Sydney Morning Herald” 
savo vedamajame (22.7) “Padekime 
jiems išlaikyti profesini tinkamuma” 
su užuojauta atsiliepia apie naujuo
sius ateivius iš Europos. Kiekvie
nas DP, čionai atvykęs, iš anksto ži
no, kad jam teks dvejus metus dirb
ti Darbo įstaigos paskirta darba. 
Didelei emigrantu daugumai, ypač 
profesiniams darbininkams, ši Aus
tralijos Darbo įstaigos užkrauta na
šta busianti nesunki. Tačiau, prisi
minės DP specialistus, laikraštis su
sirūpinės pastebi:

“Bet nelaimingu budu pasitaiko 
atveju, kuomet ši dvieju metu prie
vole sukelia daug skaudaus sielvarto. 
Tatai kyla ne del sutarties, bet del 
pačios darbo rūšies. Neseniai “Her
ald’o atspausta korespondencija pa
teikia mums nelaiminga pavyzdi 
vieno akiu specialisto, kuris, dirb
damas su kastuvu ir kirka, jaučia 
kaip diena dienon jo rankos darosi 
vis labiau netinkamos jautrioms 
operacijoms, kaip tat jis buvo įpra
tęs daryti. Musu administracijos 
pareigūnams neimtu sunku parupin-

DU PRENUMERATORIAI SURANDA TRECIA
MUSU PASTOGEI REIKALINGAS 1000 — TASIS 
PRENUMERATORIUS. TIK VIENAS SVARAS LIGI 
METU PABAIGOS. KIEKVIENAS LIETUVIS AUS
TRALIJOJ YRA ATSAKINGAS UŽ MUSU PAS

TOGES GEROVE.

DARBO PAJAMŲ REGISTRAVI
MAS

Kartu su birželio menesiu baigiasi 
Australijos fiskaliniai (mokestiniai) 
metai. Pagal veikiančius Australi
jos Įstatymus, visi gyventojai ligi 
liepos 31 d. privalo pranešti Moke
sčiu Departamentui (Taxation De
partment) visas savo darbo pajamas 
už antrojo pusmečio pereitu metu ir 
pirmąjį pusmeti šių metu, t.y. nuo 
1.7.48 ligi 1.7.49. Apie pajamas 
surašoma specialiuose . blankuose, 
kurie gaunami savo darbovietese 
bei visose pašto įstaigose. .Užpildo
mi “S” formos blankai. Už pajamų 
nepranešima ar neteisingu žinių 
apie jas pateikima nusižengusieji 
baudžiami teismo keliu. Šia proga 
ateiviai tautiečiai ispejami visu 
fiskaliniu metu būvyje pasilaikyti 
ir saugoti kiekvieno mokėjimo lape
liu šakneles ar vesti gaunamu paja
mų žiniarašti, kad butu galima tik
sliai užpildyti reikalaujamo pajamų 
pranešimo blankus.

ti emigrantams specialistams bent 
tokio darbo, kuris nesmukdytu ju 
profesinio tinkamumo. Tatai butu 
sveika ir ekonomiškai, ir pageidau
tina žmogiška prasme.”
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THE GOLD IS STILL HERE COMPULSORY THEATRE
Says Major E. T. TOWNER, V.C., M.Cm 
prominent Queensland pastoralist and 
member of the Commonwealth Immi

gration Advisory Council.

In the early history of Australia, 
after the discovery of gold, people 
migrated from the four corners of 
the earth to dig for gold. The 
gold is still here, but of a different 
type, that of the soil and industry. 
It is for the newcomer to come and 
seek it.

When the first gold-seekers came 
here they did not worry about hous
ing for amenities. They just built 
their own from whatever materials 
that were available as a temporary 
measure. Mushroom towns sprang 
up overnight. They were men of 
courage with confidence of the re
wards to be won by digging for 
gold.

Today the picture is different. 
The hard pioneering has been done, 
and the future of Australia is 
assured.

Australia is one of the few un
developed regions of the earth re
quiring men and women of cour
age, willing to work and make a

URANIUM IN ESTONIAN OIL SHALE
According to information which has 

reached us from Estonia, the Russians 
have discovered uranium in the oil shale 
which is the main mineral deposit in 
the country. That the Soviet interest 
for oil shale is great, follows, among 
other things, from .the fact that 40,000- 
50,000 Russian workers and over 10,000 
German POW's are at present employed 
in mining for oil shale in addition to 
tens of thousands of Estonian workers.

According to a chemical engineer who 
is an expert on oil shale and at present 
a resident of Sweden, the Russians had 
been interested in the uranium of Es
tonian oil shale as early as under the 
first Soviet occupation in 1940, trans
porting large quantities of shale to 
Russia for the purpose of experiments. 

home, and with the knowledge that 
their future will be secure. “First 
you build a home and then you 
make a nation.”

Australia is the only continent 
governed by one people, with one 
code of laws, self-contained, with 
all the materials needed to make 
men happy. A climate of wide 
variety from the Australian Alps, 
the snow regions, to the northern 
tropics. A wide variety of soils and 
minerals, vast areas of mineral 
wealth untapped, and every variety 
of soil, and able to grow a wide 
range of fruits and vegetables.

The disabilities of drought and 
erratic rainfall distribution can be 
overcome to a great extent by ex
tensive water conservation and 
scientific irrigation, permitting an 
enormous increase in our food pro
duction.

illl this and much more we offer 
to the men and women—and chil
dren, too—who will join . us from 
overseas. It is the gold of freedom 
and security that we offer them: 
it is here to be won by the pros
pector of the future.—To Mo.

True, the Russians have oil shale mines 
of their own behind Lake Peipus, in the 
tract between Vasknarva and Gdov, but 
it was ascertained during the German 
occupation that the oil shale there is 
considerably inferior to that found on 
Estonian territory.

That Estonian oil shale contains 
uranium is also confirmed by the 
manager of the one-time Swedish-owned 
oil shale mine at Sillamae in Northern 
Estonia, who now manages a Swedish 
oil shale mine. He states that even 
Swedish oil shale is inferior to the Es
tonian variety but that it, nevertheless, 
also contains uranium. The Swedish 
experts here are of the opinion that 
the content of uranium in Estonian oil 
shale is considerable.—N.F.B.T.I.C.

Since the currency reform in De
cember, 1947, the Soviet have been 
struggling hard to make their in
dustries self-supporting. One can 
often read in the Soviet press about 
various factories reporting to Stalin 
that they have achieved the stu
pendous exploit of making ends 
meet without a state subsidy.

Until recently among the most 
heavily subsidized enterprises in 
the USSR was the theatre and the 
aetors among the highest-paid 
Soviet workers. Though continu
ing to value the theatre highly as 
a most effective vehicle for home 
propaganda, the Kremlin has, never
theless, been compelled drastically 
to cut its expenditures in this field 
and the theatre must now stand on 
their own feet as best they can. 
However, the regime has not with
drawn its support to them; only 
other means have been found to in
crease their income. In PRAVDA 
No. 5, 1949, we read from a letter 
by a correspondent in the Caucasus:

“In December, 1948, when our 
enterprise paid the monthly wages 
and salaries to its workers and em
ployees, 100 rubles were deducted 
from my pay to cover a seat for the 
season at the Sukhum City Theatre. 
I asked the cashier: Why am I sad

Daugiausia apie Kanada ir Lietuva, žinių duoda patriotine 
—nepartine ir nesrovinc.

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“
į 8-niu puslapiu didelio formato savaitraštis, redaguojamas mod- 
j ernišku, Lietuvos laikraščiu pavyzdžiu, budu.

Kaina: visur užsieniuose 3 dol. 50 centu ir Australijoje— 
4 doleriai.

Pinigus siusti pašto arba banko perlaidomis.
Adresas: 3a Fourth Ave., Ville Pasalę, Montreal, Que., Canada.

dled with this seat without my con
sent? The cashier produces a scrap 
of paper with the resolution of the 
director, Comrade Avoliani, to de
duct 100 rubles. I asked the direc
tor for an explanation and got the 
following reply: “The Gulripshy 
District Committee of the Party al
located seasonal subscriptions to 
theatre seats among the enterprises. 
I have no concern in the matter.”

In fact ,such seats have been allo
cated to many enterprises and in
stitutions.

For instance, at Gulripshy there 
is a middle school. It has 42 
teachers. The director received 
theatre tickets to the sum of 4,000 
rubles. But the teachers refused 
to take them. Then the director 
carried the tickets back to the dis
trict committee of the Party. There 
he was asked:

“How many did you get?” 
“Forty!”
“And how many teachers are 

there?”
“Forty-two!”
“Here are tickets for those who 

did not get any!”
Thus, whether you like it or not, 

you have to subscribe for seats at 
the theatre.”—N.F.B.T.I.C.

THE LETTERS RECEIVED FROM 
2.

We work day after day, and earn 
only the tenth part of the sum 
necessary to keep us from dying of 
starvation. Our children have long 
forgotten, sugar, butter, meat.

Ten per cent, of the fruits of our 
labors remain to us, and the rest 
goes to the country where all is 
plentiful, where paradise exists, 
where father and teacher Stalin 
feeds everyone milk and honey, 
where the factories are producing 
oranges ...

(Letter from Lithuanian freedom 
fighters, Margutis, Chicago, De
cember, 1948.)

5. —Father has a horse, a cow, and 
recently also bought one sheep, thus 
we are living better than previously.

(Keleivis, March 2, 1949.)
The person who received this let

ter stated that in the days before 
the Soviet occupation, the father 
bad four horses and several cows.

6. —There are tears and blood in 
Lithuania now. Help us! I do not 
advise anyone to return, for Lithua
nia no longer exists. Lithuanian 
families, with small children and old 
people, are being sent to Siberia. 
Our property is being despoiled, 
seized, or burned. Farm buildings 
are being destroyed, our forests are 
being cut down, our fields remain 
untilled, and the requisitions are 
enormous and insupportable. For 
a kilogram of bread one must pay 
elose to 5 roubles; the daily wage is 
only 6.8 roubles. Those who have 
returned regret it deeply. Woven 
goods for which we used to pay 5 
lits a meter now eost 170 roubles; 
for one meter of woollen doth you 
would have to pay up to 1,000 
roubles. We are all barefoot and 
ragged.

The bolsheviks and traitors live off 
our blood and wash in our sweat. 
Blood and tears flow in streams. 
How many of our young men have 
been shot, one cannot tell it all . . . 
We must be on guard against the 
communists always and everywhere. 
Those who urge you to return are 
wolves ... I do not know if this

3. —Dear Uncle, We sincerely beg 
you to heal your heart’s wounds 
due to our not writing the whole 
story of our life. We would write 
a thick book about it, but if you 
knew all about our life, you might 
die and not only get ill. You are 
still happy, dear uncle, but as re
gards us, we wish we had not been 
born or that we had been drowned 
in the ocean ... Do not be sad 
because of us, that will not help . . .

(Keleivis, February 9, 1949.)
4. —. . . We so love our homeland 

Lithuania that we would rather fall 
dead here, selling our lives as dearly 
as possible, than go to Siberia. We 
believe that the soil of Lithuania, 
fertilized by the bodies of our dead, 
will prove more fertile for unity in 
the future and for the love of the 
land of our fathers. We are hold
ing to our homeland witli clenched 
teeth, while the blackjacks of the 
occupants rain blows on our heads. 
We die with our mouths full of its 
blessed earth, in order that others 
should love it more. And wc love 
our land, we are proud of it, in the 
face of the entire world . . . We 
hold our heads high, three million 
of us are fighting for the land of 
our fathers against 200 million of 
the modernly armed and equipped 
occupant. No country has given so 
many lives in the spaee of three 
years as have wc. We shall be vic
torious, our cause is just. Our 
homeland will regain its freedom.

So • many victims of the execu
tioner’s hand cannot have given 
their lives in vain . . .

All honor to our young genera
tion, who grew up in independent 
Lithuania and refuse to wear the 
occupant’s yoke. Sixteen-year-olds, 
their hands bound in handcuffs, go 
to their death for the freedom of 
nations with heads held high . . .

We are proud of the fact that 
there are few who have sold them
selves to the Communists. No use 
of force or violence can increase 
their ranks. The majority of per
sons in their ranks bear non
Lithuanian names . . .

LITHUANIA

letter will reach you. As for me, 
I am threatened with deportation in 
any ease. Now I am working in a 
slave kolkhoz.

(Darbininkas, South Boston, Mass., 
March 1, 1949.)

7. —. . . Cold winds are blowing 
. . . We live in constant fear of God. 
When summer comes we will till 
land collectively to the accompani
ment of music. It has happened in 
three villages (in the neighbour
hood ) already.

(Sandara, Chicago, October 7, 
1949.)

The above describes fear of being 
driven into collective farms and 
mockery of the collective farm sys
tem.

8. —We have been warned that in 
the near future we will have to start 
for a far journey. Already few of 
us remain in this region. The old 
inhabitants are being replaced by 
recent ones who speak up Lithuan
ian. Do not write us, because we 
have no time to read.

(Sandara, October 8, 1948.)
9. —Tn the old days it was a rarity 

to meet people who “went through 
classes” as our mother did. At pre
sent there are thousands from our 
district alone who are “attending 
classes.”

Under the Czarist Russian regime, 
the expression “to go through 
classes” meant to be imprisoned. 
The mother in question had been 
imprisoned under the Czarist regime 
for several days in punishment for 
failure to clean her pavement. When 
the writer speaks of “thousands 
from our district” who are “attend
ing classes,” he is'referring to the 
imprisonment of people in his dis
trict.

10. —. . . If I were a tiny bird, 
I would not be afraid of the cruel 
ocean and would fly over to your 
country . . . Tomorrow is All Souls’ 
Day. I shall go to the cemetery, 
drowned in a sea of white chrysan
themums and candles, to think of 
my grandparents, my dear ones. 
How pleasant, how sad and how 1

peaceful it is there. I, too, would 
like to hide there from all the hard
ships of life . . .

(Vienybe, January 21, 1949.) 
(To be continued.)

UKRAINIEČIAI PRADĖJO LEIS
TI LAIKRAŠTI.

Liepos 10 d, Sydnejuja pasirodė 
pirmas numeris spausdinto ukrai
niečiu savaitinio laikraščio “Vilna 
Dumka” (Laisva Mintis). Laikraš
tis 4 puslapiu, “Musu Pastoges” 
formato. Vienam menesiui kaštuoja 
4 šilingus. Leidžiamas ukrainiečiu 
bendruomenes Australijoje ir vadi
namas nepriklausomu ukrainiečiu 
laikraščiu. Oficialiai leistas Emigra
cijos Departamento Canberra,je. Re
daguojamas Redakcines Kolegijos, 
i kuria ieina: Volodimir šumskii, 
Orest Pitliar, Aleksander Siverskii 
ir- Bogdan Podolianko. Įžanginiame 
straipsnyje pasisakoma, kad lai
kraštis nepartinis ir jis tarnaus 
tautiniams ukrainiečiu interesams. 
Vienas puslapis, pagal veikiančius 
Australijos įstatymus, spausdina
mas anglu kalba, zk.

VIENYBES BANDYMAI 
KANADOJE

Kanados Lietuviu Centro Tarybai, 
besistengusiai visomis priemonėmis 
sudaryti ir išlaikyti visu Kanados 
lietuviu organizacijų vienybe, nepa- 
siseke ligi šiol sukurti vieningos 
Kanados lietuviu bendruomenes. 
S.m. kovo 25-27 d.d. Kanados Lietu
viu Seime, Montrealyje, ivyko skili
mas : dalis sroviškai nusiteikusiu 
žmonių iš Seimo pasitraukė. Atsi
rado dar viena organizacija — Kana
dos Lietuviu Sąjungą. Plačioji Ka
nados lietuviu visuomene tokiam 
skilimui nepritare. Lygiai taip pat 
nepritarė ir VLIK’o Vykd. Tary
bos pirmininkas V. Sidzikauskas, 
kuris. Kanadoje lankydamasis, ėmė
si žygiu del reikalingos vienybes 
įgyvendinimo. įvairiems pasitari
mams bevykstant, pagaliau sustota 
ties idėja panaudoti vienybes atsta
tymui platesne baze — Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenes idėja. To
kio pobūdžio Kanados Lietuviu or
ganizacija norima apimti ligi šiol 
čia veikiančias visas lietuviu drau
gijas. ______

3



Psi. 4 MUSU PASTOGE, 1949m. liepos 27d.

GYVENIMAS NE SALDUS, BET PAKELIAMAS
(Iš naujuju cukrininku buities Queensland©)

PAŠTO
MINISTERIO MR. A. A. CAL- 

WELLTO KREIPIMASIS
Ryšium su angliakasiu streiku, 

šiuo metu Australijos Priėmimo 
Centruose susitelke apie 15.000 nau
ju ateiviu, kuriems neįmanoma da
bartinėmis sąlygomis duoti darbo. 
Atjausdamas .nemalonia situacija, 
min. Mr. A. A. Calwell’is kreipėsi i 
šiuos ateivius specialiu pranešimu, 
kuriuo pareiškia naujai atvykusiems 
nuoširdžios užuojautos ir gilaus esa
mos padėties supratimo. Laikinai 
nesant galimybes skirstyti naujai 
atvykusiuju darbams, jie bus lai
komi Priėmimo Centruose.. Kai tik 
pasibaigs streikas, visi naujieji atei
viai tuoj bus paskirstyti i darbus. 
Ministeris dar praneša, kad išeiviu 
gabenimas i Autsralija nėra susta
bdytas. Šiuo metu kiti 15.000 yra 
arba jau pakeliui, ar paruošti emi
gracijai Neapolyje.

ATIDARYTA WOODSIDE’S 
STOVYKLA

Šio menesio pradžioje Australijos 
karo ministeris Mr. C. Chambers’as 
atidarė Woodside Priėmimo Stovy
kla. Atidarymo proga stovyklos 
gyventojai suruošė įvairiu tautybių 
koncertą ir paroda.
BEDARBIAI LIEKA SAVO DAR

BOVIETĖSE
Ateiviai, del besitęsiančio anglia

kasiu streiko nustojusieji darbo, 
ministerio Cahvell’io yra prašomi 
pasilikti savo darbovietese ir ju nea
pleisti. Jiems mokamas nedarbo 
atlyginimas. Darbo nustojusieji re
gistruojasi vietos Darbo įstaigose; 
čia jie taip pat kreipiasi del nedarbo 
atlyginimo.

V
LIETUVIAI SKLANDYTOJAI
Adelaidėje gyvena lietuviai sklan

dytojai užmezgė ryši su Gliding & 
Soaring Club of South Australia, 
Adelaide. Paaiškėjo, kad ateiviams 
nedaroma skirtumo ir jie, istoje 
kluban nariais, gali mokytis sklan
dyti lygiai su australais. Nors klu
bas dar jaunas ir neperturtingas, 
bet australai sklandytojai turi daug 
entuziazmo. Turi nuosava aero
dromą (Virginia Field) ir keletą 
sklandytuvu mokymui ir lavinimui
si. Kadangi sklendimas nuo šlai
to (kaip musu Nidoj) reikalingas 
sunkesnio darbo, tai čia praktikuo
jamas sklandytuvo išvilkimas auto 
pagalba. Meteorologines sąlygos 
sklandymui čia ypatingai palankios.

Ligi šiol sklandymo kluban istojo 
nariais: Juozas Astrauskas, Ged. 
Janulevieius, Br. Leščius, Jonas 
Matijošaitis, Leonardas Musteikis, 
J. Pyragius, Ged. Rakauskas ir Vyt. 
Vosylius. Atrodo, kad lietuviu 
skaičius šiame klube netrukus dar 
padidės ir jaunas australiškas sklan
dymo sportas pajus lietuviška inde
li. Musu vyrai nutarė patys pasi
statyti moderniška dvivieti sklandy
tuvą pagal atsivežtus iš Europos 
braižinius. Čia mezgasi Australi
jos lietuviu oreivybes židinys. 
Taigi, tikslas vertas kruop
štaus darbo ir pasiaukojimo. Pra
dininkai kviečia susidomėjusius tal
kon jau dabar. Perspektyvos sklan
dymui Lietuvoje buvo ii- bus dide
les. Čia jos yra neribotos.—J. Rem.

Pastaba.—Informacijų apie Įsto
jimo sąlygas ir kt. teikia J. Pyra
gius, It) MacKinnon Parade, North 
Adelaide, S.A.

Žymi dalis “Musu Pastoges ” prenumeratorių vis dar nepri- 
! siruošia laiku užsimokėti prenumerata. Tuo tarpu "Musu Pa-
| stogei”, vargstant su finansiniais sunkumais, yra nepaprastai

svarbu laiku gauti prenumerata. Kiekvieno menesio pradžioje 
už menesio būvyje atspausdintus 4 ar 5 “Musu Pastoges” 
numerius reikia mokėti spaustuves pateikta saskaita, tuo tarpu 
kitu suinu, apart prenumeratos pinigu, ALD-jos Centro Valdyba 
neturi. “Musu■ Pastoge” egzistuoja vięn tik prenumeratorių 
inašaiš ir geraširdžiu donatoriu neturi.

Malonus tautiečiai, ligi šiol nesuskube atsiskaityti už pe
reita laika, maloniai prašomi greičiau šia pareiga, atlikti. Visi 
visomis išgalėmis lengvinkime “Musu Pastogei” gyvavimo 
kliūtis.

Ta proga pasidžiaugtina žymia dalimi tautiečiu, kurie la
bai rūpestingai ir kruopščiai atlieka prenumeratos mokėjimus.

Visi visomis išgalėmis stiprinkime savo laikraščio pamatus.
ALD Centro Valdyba.

Būrelis lietuviu, atplaukusiu ši 
pavasari, stumiami noro gerai už
dirbti, o ir iš dalies pamatyti aus- 
tralines džungles, nors ir išgirdė 
Bonegillos stovykloje labai nevieno
du pasakojimu, pasiryžo patys savo 
nuosavu kailiu bei rankomis patirti 
teisybe apie salduji augala. Čia pa
tiekiame kelias vieno nendrininko 
laiško ištraukas.—

Musu centras, Ingham miestelis, 
randasi Halifakso įlankoje; jis turi 
apie 9000 gyventoju, kuriu 2/3 vyru, 
—taip bent pasakoja vietos ferme
riai. 18 myliu nuo Ingham’o, auk
štupiu paliai Herberto upe, pačioje 
kalnu papėdėje ir yra musu darbo
viete — Hawkins Creek. Esame 
grynai tropinėje srityje. Šiuo metu 
ir giedria diena galima dirbti išti
sai, nors prakaitas beveik begte bė
ga. Ryta 4 vai .pradeda pusti nuo 
kalnu vėsus vejas ir esti didele rasa, 
kad net reikia užsivilkti megstini. 
Tačiau ir dienos karščiai, idomu, ne
veikia slegiamai.

Kur tik vietos yra, auga sodri, už 
žmogų aukštesne žole. Apie 100 
metru nuo musu gyvenamo barako 
jau prasideda, galima sakyti, džun
gles; kalnu papėdėje auga laukines 
palmes ir vadinamieji žoliamedžiai. 
Po kojomis raitosi kaip virves lija- 
nos, susipynė skersai ir išilgai. Ne
labai jauku tjktai, kad bijome gyva
čių. Reikia juk skinti kelia per žo
les, kurios nenori savo noru prasi
skleisti viršum galvos. Herberto 
upes vanduo pilkas kaip geležis, sa
ko, teka per cinko sluogsnius, ku
riu esą milžiniški klodai.

Darbas nėra lengvas. Stumiamo
ji galia — svaras. Atrodo, apskai
čiuota taip, kad švabiniu-australiniu 
tempu per 40 vai. uždirbtumei 74 
svaro. Visa kita reikia uždirbti 
tempu arba gudrybėmis, kuo pro- 
duktingiau išnaudojant kiekviena 
judėsi. Kirsti nėra labai 
sunku, bet krauti i vagonėlius 
jau reikia jėgos. Už tona moka 9į- 
10 šil. Tris tonas sukirsti ir pa
krauti i diena yra labai lengva. 
Atrodo, sekančia savaite geresnese 
nendrese nesunkiai sukirsime po 6 
tonas. Kalbos, girdi, nendrių dar
bininkai prakeikia dangų ir žeme, 
normaliam žmogui atrodo neturi pa
grindo. Pirmomis dienomis labai 
mus kankino pūsles. Klimatas bent 
iki šiol yra visai sveikas ir pakelia
mas. Budinga tiktai, kad prieš lie

tu, atvirkščiai kaip Lietuvoje, sun
ku užmigti.

Už kalnu, i pusiasalio kiluma, per 
300 metru jau prasideda vietiniu 
žmonių teritorija. Apelsinu, citrinų 
ir kitu, .mums dar nežinomu, vaisiu 
pakankamai. Norint įsidėti arbaton 
citrinos, reikia tik pro langa iškišti 
ranka ir nusiskinti. Moskitu iki 
šiol nėra. Nendrese pasitaiko bičių, 
kur kas mažesniu už mūsiškes. 
Taip pat yra skruzdžių, kurios mėg
sta ne cukru, kaip iprasta joms, 
bet riebalus. Kalnuose gyvena ken
gūrų, o nendrese matėm mažyčiu 
paukšteliu, kurie nedidesni už kark
vabalius. Herberto žemupyje yra 
krokodilu. Gyvačių taip pat, sako, 
nestinga, bet iki šiol dar ju nema
tėm, nors ir kertam iki šiol nenu
degintas nendres. Vasara nendres 
bus deginamos ir šliužams tuomet 
nesaugus gyvenimas.—m.

PIRMENYBE AUSTRALAMS
Emigracijos Departamento pat

varkymu, darbovietese, kur kyla 
reikalas atleisti del besitęsiančio 
streiko darbininkus, australamas 
teikiama pirmenybe prieš išvietintus 
asmenis pasilikti darbe. Tačiau 
neleidžiama nustojusiems darbo aus
tralams vykti i kitas darbovietes ir 
išstumti iš ten dirbančius išvietintus 
asmenis. Be to, asmenys aprūpina
mi darboviečių bendrabučiais, nete
ko darbo, negali būti iš tu bendra
bučiu aprūpinimo pašalinami.

Praleista autoriaus pavarde.
Pereitame numeryje tilpusio 

straipsnio “Išlaikykime jaunimo 
širdyse gyva Lietuva” autorius yra 
Tgn. B. Pranulis. Del technikines 
spausdinimo klaidos autorių Redak
cija atsiprašo.

Paieškojimas
Valerijonas Kutkevičius-Kutkus, 

iki .1948 m. Kalėdų gyv. Childers 
miestelyje, Queensland©, prašomas 
atsiliepti arba žinantieji jo adresą 
prašomi pranešti: J. Strankauskas, 
93 Childers St., North Adelaide, S.A.

TAUPYKIT PINIGUS
UZTIKRINKIT SAVO SEIMAS

Aukštos klases vyru ir moterų drabužiu siuvykla paten
kina kiekviena Justi skoni.

Geriausios rūšies medžiagų pasirinkimas.
Elegantiškiausios galanterijos preke?. *
Viskas gaunama, kai užeisi pas

Gregory Sharp Pty. Ltd., 211a ir 211 b Elizabeth Street, 
Sydney, T. &G. Building

TEL. MA 6579.
Tikslus ir užtikrintas patarnavimas. Reikalui esant pasitar

nausime Jums lietuviu ir kit. laibomis. •

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.

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

Šiuo metu būdamas 30 metu amžiaus ir apsidrausdamas 
20—čiai metu, šiam terminui suėjus, gausi £1000 su dideliais 
priedais, jei imokesi kasmet £51.15.0., kas pusmeti —'£27.3.4., 
kas ketvirti—£13.18.4. ar kas menesi—£4.6.8. Bet kuriuo ank
styvesnes mirties atveju giminėms išmokama £1000 su žymiais 
priedais.
THE COMMONWEALTH GENERAL ASSURANCE CORPORA

TION LIMITED
46 Carrington Street (prie Wynyard aikštes), Sydney.

. - Tel. BX3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, 
115 Queen Street, 

Brisbane. 
Cavendish Chambers, 

31 Grenfell Street, 
Adelaide.

Atliekami visu rusiu draudimai;
juros ir

352-6 Collins Street, 
Melbourne.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 
. Newcastle.

ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
k.
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