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NAUJOS LENGVATOS 
JAPONIJAI.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—JAV 
užsieniu reikalu ministerija suteikė 
gen. McArthur’ui instrukcijas, pagal 
kurias pastarasai įpareigojamas pa; 
dėti Japonijai užmegsti tiesiogius 
ryšius su pasaulio valstybėmis. Šis 
naujas potvarkis leis Japonijai 
užmegsti tarptautinius diplomati
jos, konsularines tarnybos ir preky
bos santykius. Britu užs. reik, m-ja 
pranešė, kad toksai JAV vryiausybes 
politines laikysenos posūkis Japoni
jos atžvilgiu atliktas nepainforma
vus apie tai Britu vyriausybes.
“VODKOS” PAGALBA JALTOJE.

PHILADELPHIA. A.U.P. — 
Krikščioniu Moterų Blaivybes Są
jungai švenčiant 75 metu jubiliejų, 
tos sąjungos pirmininke L. Colvin 
savo kalboje be kita ko pareiškė: 
“Ja'tos ir Podsdamo konferencijose 
Sovietai laimėjo nuolaidu, girdydami 
sąjungininku atstovus su “vodka.” 
o patys tuo metu gerdami vandeni 
iš “vodkos” bonku. Tokiu tad bil
du Stalinas apgavo kitas tautas.”

JAV Kongresas sudarkė Trumano plana
ATLANTO PAKTO KRAŠTAMS GINKLAVIMO PAGALBA SUMA
ŽINTA PUSIAU. — JAV ATSTOVU RŪMAI PADEMONSTRAVO 
GYVYBINIU PASAULIO REIKALU NESUPRATIMĄ.

VAŠINGTONAS. A.A.P. - -JAV 
Atstovu Rūmai nusprendė 204 bal: 
sais prieš 151 sumažinti pusiau pre
zidento Trumano įnešta įstatymą 
suteikti Atlanto Pakto kraštams 
1.465.000.000 doleriu karine pagalba. 

‘Graikijai. Turkijai. Persijai. Korėjai 
ir Filipinams numatyta 290 mil. 
doleriu ginklavimo pagalba priimta 
be sumažinimu. Užuot suteikė At
lanto Pakto kraštams pagal Tru
mano siūlymą 1465 mil. doleriu gin
klavimo pagalba. Atstovu Rūmai nu
sprendė tokia pagalba teikti tik 870 
nriL doleriu sumai. Taip priimtas 
įstatymus turės būti tvirtinamas 
Senato. Senatui sumažinta ji istaty
ma patvirtinus, prezidentui Truma
nn i dar liks vetavimo teise. Vašing- 
tono sluogsniuose šis Atstovu Rumu 
sprendimas laikomas dideliu smūgiu 

| Trumano vyriausybei.
i Ginklavimo pagalbos įstatymo nu

vertinimą ir pakeitima JAV Atstovu 
Kuinuose pravedė demokratu atsto
vas J. Richard’as. Richard’o šali
ninku argumentas buvo tai. kad 
Atlanto Pakto tautoms siūlomoji 
ginklavimo pagalba yra per didele 
ir per daug skubi. Tuo tarpu tu 
pačiu demokratu atstovas F. D. 
Ruzveltas palaike Trumano šildymą 
ir teige, kad toksai karines pagalbos 
įstatymas suteiks gyvenančioms Ru
sijos meškos šešelyje tautoms rimti 
ir pasitikėjimą. Atstovu Rumu 
sprendimas ir nelauktai pasireiškusi 
opozicija pilnam karines pagalbos 
įstatymui labai nustebino demokratu 
partijos vadus, nes jie tikėjosi, kad 
Trumano įstatymas praeis be žyme
sniu pakeitimu.

--------- ♦----------
CHURCHILLTS NORI STIPRIOS 

VOKIETIJOS.

PAVOJUS HONG KONGUI DIDĖJA
PRIE KANTONO ARTINASI DVI KOMUNISTU ARMIJOS. — VO
KIEČIU GENEROLAS-MARŠALAS VON PAULUS KINIJOS KOMU

NISTU VYR. ŠTABE.
LONDONAS. D.T. A.A.P.— 

Britu Ilong Kongui grėsmė didėja 
kasdie, kai Kinijos komunistu pajė
gos veržiasi šiuo metu i pietus, triuš- 
kindamos Nacionalines Kinijos gy
nyba. United Press Kantono kores
pondentas samprotauja, kad Kanto
nas, greičiausiai, pasiduos netrukus 
be mūšio. Britai savo pajėgas Hong 
Konge padidino ligi 25.000 kariu. 
Kantono link šiuo metu veržiasi dvi 
komunistu armijos. Šiaures-rytu 
armija užėmė Foochow’a. Fukien’o 
provincijos sostine. Ši armija nuo

Ilong Kongo tėra 275 myliu atstu
me; šiaurės armija nuo Hong Kongo 
teskiria 175 mylios. Iš Frankfurto 
pranešama, kad Sovietai pasiuntė i 
Kinijos komunistu vyriausia štaba 
vokiečiu maršalu von Paulus’a ir 
keliolika sovietiniu karininku.

HONG KONGAS. A.A.P. Reu- 
teris.—JAV prekinis laivas Flying 
Clipper ruošiasi apleisti Singapura 
ir prasiveržti pro kinu nacionalistu 
blokada, kad galėtu pristatyti komu
nistinei Kinijai 1000 tonu gumos ir 
80 tonu kitu prekiu.

ŠTRASBURGAS. A.A.P.—Euro
pos Tarybos konferencijoje, kalbėda
mas del savo pasiūlymo sušaukti spe
cialia Tarybos sesija sausio menesi 
nutarimui del Vokietijos priėmimo. 
W. Churchill’is pareiškė.- “Tai yra 
svarbiausias ir didžiausias mums 
klausimas. Jungtine Europa negali 
gyventi be Vokietijos pagalbos ir jos 
jėgos.” Buv. Prancūzijos užs. reik, 
ministeris Bidault ispejo Taryba del 
Vokietijos priėmimo vadovautis at
sargumu. Britu parlamento narys 
R. Mackay, gimęs Australijoj, taip 
charakterizavo Europos Tarybos 
konferencija: “Šis susirinkimas yra 
apimtas pasitenkinimo atmosferos, 
kuri tuč tuojau pasikeistu, jei Sovie
tai pradėtu žygi iš po Geležines 
Uždangos ir Amerikos pagalba butu 
išstumta.”

REIKŠMINGI ĮVYKIAI 
SUOMIJOJ.

LONDONAS. A.A.P. — 23-se Suo
mijos krašto uostuose prasidėjo 
yisuotinis streikas. Laivu judėjimas 
sustojo. Prie streiko prisidėjo ir 
kepėjai, malimu darbininkai bei 
aludariai. Streikui vadovauja ko
mi mistines unijos. Suomijos vyriau
sybes atstovas pareiškė, kad vyriau
sybe imsis akcijos prieš bet kuri 
komunistu bandymu organizuoti 
krašte sukilimą.

HELSINKIS. A.A.P.—Suomijos 
policijai susirėmus su 1.500 streiki
ninku minia, vienas darbininkas 
žuvo. Streikininkai, komunistu 
vadovaujamu linijų nariai, pa
naudojo prieš policija be akmenų 
ir šaunamus ginklus; jie sužeidė 10 

. policininku. Suomijos vyriausybe 
ėmėsi nepaprastu žygiu, paskelbdama 

į atviru Hangoe uosta, kur panaudos 
kariuomenes dalinius, jei uostu dar
bininkai atsisakys šiame uoste aptar
nauti laivus. Sprendžiama, kad prie 
uostu, kepyklų, malimu ir alaus 
daryklų streikq netrukus prisidės 
maisto, tekstiles, batu ir kitu pra
mones saku darbininkai.
MIRE MARGARET MITCHELL.

ATLANTA. A.A.P. — Pasaulis 
neteko žymios rašytojos Margaret 
Mitchell, ypačiai pagarsėjusios su 
savo romanu “Gone With the 
Wind.” išverstu i visas pasaulio 
kalbas. Pereita savaite ji buvo sun
kiai sužeista eismo nelaimėje ir po 
penkių dienu mirė. Georgijos val
stijos gubernatorius paskelbė visam 
kraštui gedulą. Tragiška ir anksty
ba pagarsėjusios rašytojos mirtis 
šukele visame pasaulyje dideli liūdė
si ir i JAV plaukia tūkstančiai žy
miausiu valstybių vyru užuojauta.
NAUJOJI VOKIETIJA ŠLIESIS 

PRIE JAV.
LONDONAS. A.A.P. — Federa- 

lines Vakaru Vokietijos parlamento
' rinkimu rezultatai JAV ir Britu 

okupaciniu vadovybių buvo priimti 
su giliu pasitenkinimu. Tačiau, 
turint galvoje laimėjusios partijos 
vado dr. Adenauer’io pilitine linija, 
manoma, kad naujoji Vakaru Vokie
tija mėgins meilintis Amerikai ir 
laikysis atstumiančios politikos An
glijos atžvilgiu. Britu politiniai 
shiogsniai i tai atsako, kad bet ku
riuo atveju mėginimas ignoruoti bus 
apribojamas okupaciniu statutu.
SYRIJAI GRESIA PILIETINIS 

KARAS.
ISTANBULAS. D.M.—Turkijos 

laikraščiai praneša apie gresianti 
Syrijai pilietini kara. Teigiama, kad 
Syrijos kariuomenes daliniuose yra 
ivykęs skilimas. I Damaska ir Alep
po,sutraukta iš pasienin karinemeno- 
KERŠTAS UŽ TĖVO NUŽUDYMĄ.

LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra
nešama iš Turkijos, per. savaite su
šaudytojo Sirijos mini st orio pir
mininko Barasi sūnus nužudė nau
jojo diktatoriaus pulkininko Sami 
Hinnawi šunu, tuo atkeršydamas už 
savo tėvo mirti.

NEDARBAS VOKIETIJOJE.
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

nešama iš Frankfurto, bižonaline 
JAV’ — Britu zonų Darbo įstaiga 
teigia, kad rugpjūčio men. vidurį 
minimose zonose buvo 1.267.247 be
darbiai. Tai yra pokario meto Vo-- 

i kieti jos nedarbo rekordas.

Reikalauja Sovietu 
atsiskaitymo

VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 
užs. reik, ministeris D. Acheson’as 
pranešė spaudos konferencijai, kad 
JAV vyriausybe pasirinko Sovietu 
atžvilgiu dviem klausimais griežte
sne linija. Pasak Acheson’o, JAV 
ambasadorius Maskvoje paprašė Sta
lina imtis gyvesnes akcijos del apta
rimo reikalo, liečiančio JAV karo 
meto pagalba Sovietams. JAV 
vyriausybe reikalaujanti skubiu pa
sitarimu del gražinimo karo metu 
Sovietams išnuomotu laivu. Antras 
klausimas — JAV ambasadorius 
paprašo Stalina atsakyti i JAV 
vyriausybes protestą del trukdymo 
JAV radijo stočių, transliuojamu 
Sovietu gyventojams. Pasak Ache
son’o, Stalinas sutiko referuoti JAV 
ambasadoriaus reikalavimus Sovietu 
užsieniu reikalu ministerijai.

KALINAMO ARKIVYSKUPO 
PROTESTAS.

PR AG A. A.A.P. — Arkivyskupas 
dr. J. Beran’as po dvieju menesiu 
tylėjimo viešai pareiškė protestą del 
jo kalinimo Pragos rūmuose. Savo 
protesto rašte Čekoslovakijos val
stybes prokurorui arkivyskupas pa
reiškia. esąs netekes asmens ir vei
kimo laisves.

Sovietu paslaptys Baltijos pakrantėse
200 MYLIU BALTIJOS RUOŽE SOVIETAI VYKDO SLAPTUS IR 
SKUBIUS PASIRUOŠIMUS. — BRITAI MANO, KAD SOVIETAI 
KELIA LAUK PASKENDUSIUS VOKIEČIU LAIVUS IR SIEJOJASI. 
KAD TUO PAŽEIDŽIAMAS POTSDAMO SUSITARIMAS.

LONDONAS. A.A.P. — Sajun- 
gininku vadavietes Berlyne pasiekė 
žinios apie tai, kad 200 myliu Balti
jos juros ruože. Sovietu zonos Vo
kietijoje, neseniai smarkiai pagyvėjo 
slapti ir skubus veiksmai. Už bu
driai saugomu mediniu užtvaru ir 
draudžiamu sričių. Sovietai gilina 
uostus, perstato iš juros dugno 
ištrauktus paskandintus vokiečiu 
laivus ir pertvarko slaptu ginklu 
bandymu rajonus. Taip pat prane

šama, kad iš Rusijos esą pergabenti 
atgal i Peenemuende visi įrengimai 
ir čia vėl bus įrengta V2 raketiniu 
bombų baze. Vakaru karo laivynu 
įstaigos pabrėžia, kad tuo atveju, 
jei Sovietai panaudotu paskandintus 

I vokiečiu laivus tolimesnei laivinin- 
I kystes tarnybai, tai butu Potsdamo 
sutarties pažeidimas, nes pagal ši 

- susitarimą ištraukti iš juros dugno 
Į paskandinti vokiečiu laivai tegali 
būti panaudojami tik metalo laužui.

Sovietai grasina Jugoslavijai karu, 
SOVIETU RUSIJA ITEIKE JUGOSLAVIJAI IŽULAUS GRASINIMO 
NOTA. — UŽSIENIO POLITIKAI SAMPROTAUJA APIE SOVIETU 
JUGOSLAVIJOS KARO GALIMYBES.
LONDONAS. A.A.P. — Per. sa

vaites pabaigoj Sovietu Rusija pa
siuntė Jugoslavijos vyriausybei gra
sinančia nota. Notoje Sovietai įspė
ja Jugoslavija, kad jie gali imtis 
“labiau efektingu” priemonių savo 
piliečiu apsaugos labui Jugoslavijoje 
ir primena, kad Sovietai gali būti 
(priversti “sutvarkyti arogantiškus 
Jugoslavu jos vadus.” Tai trečioji 
Sovietu nota, išsiskirianti iš visu kitu 
ypatingu savo aštrumu ir reikšmin
gais grasinimais. Daugis užsienio

politiku mano, kad Sovietai netni- 
kfis imsis prieš Tito jėgos priemonių.

LONDONAS. A.A.P. 22.8. — 
“Tarp Sovietu Rusijos ir Jugoslavi
jos priešiškos nuotaikos pasiekė tokio 
laipsnio, kad nebebūtu ko stebėtis, 
jei tarp tu dvieju valstybių kiltu 
karas”—pranešė “The Daily Mail.” 
Rumunijos, užsieniu reikalu minis
teris Anna Pauker pareiškė: “Jau 

į nebe toli tas laikas, kada Tito ban- 
I ditai turės pateikti atskaitomybe 
I prieš Jugoslavijos liaudi.”
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SVETIMI VAIKAI
Opozicinėje australu spaudoje ke

lias dienas buvo puolamas Emigra
cijos ministeris A. Calwell’is, pri
metant pastarajam fakfa, kad, norė
damas pasveikinti 50.000-taji ateivi, 
ministeris specialiai patvarkė, kad 
laivas Fairsea sustotu Fremantlejc, 
t.y. nukryptu nuo savo tiesioginio 
paskirties punkto — Newcastles 
uosto. Australijos IRO viršininkas 
pareiškė oficialiai, kad Fairsea su
stojo Frementlej pagal iš anksto 
nustatyta savo tvarkarašti, gi, atvy
kus Fairsea i Newcastle, laivo kapi
tonas viešai pareiškė, kad pagal 
tvarkarašti nebuvo numatyta sustoti 
Fremantle j ir laiva i Fremantle 
nukreipė ministeris Calwell ’is.

Ironizuodamas gražu ir draugiška 
ministerio Calwell ’io pasitikima 
50.00-tojo. ateivio — septynių metu 
amžiaus latvaites pabnčiavima. 
44Daily Telegraph” savo vedamaja
me “(’alwell’io pabučiavimas” rašo, 
kad tasai pabučiavimas Australijos 
mokesčiu mokėtojams kaštavo tūk
stanti svaru ir pabaigoj priduria:

VISPUSIŠKAS INTERESU SUPRATIMAS
Emigraci-1 stesKaip praneša T.S.M.H..

jos minideris A. A. Calwell’is pra
nešė per. penktadieni Canberroje. 
kad sausio menesi visame krašte bus 
•vykdoma plataus masto akcija, kuri 
užtikrintu greita ir sklandu atvy
kusiu Australijon emigrantu asimi
liavimą. Pirmas žingsnis busiąs 
Australijos pilietybes susirinkimas, 
kuris ivyks sausio 23-27 d. Canber
roje. Pasak ministerio, “šio susirin
kimo tikslas bus įvykdyti visame 
krašte judėjimą del gilesnio pažini
mo ir i vertinimo Australijos pilie
tybes įstatymo.” Ši susirinkimą 
sudarys įvairiu organizacijų atsto
vai, kurie bus paprašyti organizuoti 
kiekvienoje sostinėje, miestuose ir 
miesteliuose “geros kaimynystes ko
mitetus.”

Būtume labai dėkingi Australijos 
vyriausybei, jei tie "geros kaimyny-

Rytas, sidabriniu rasos lašeliu 
pritaškytas, blizga, mirguliuoja 
tik ka patekėjusioje saulėje. Laukai, 
nusagstyti gelsvomis vasarojaus 
gubomis, bunda iš saldaus nakties 
sapno, o saules spinduliai strėlėmis 
varsto jn parususius šiaudus. Ap
linkui jau skraido vienas kitas 
žvirblis, taikydamasis sočiai papu
sryčiauti. .

Siaurn keleliu, vingiuojančiu per 
nuplautus laukus ir atolus, traukia 
virtine kaimo merginu. Visos išsida
binusios žemčiūgu žiedais ir nešasi 
puokštes geliu. O pana Barbora 
net visa šluota kiečiu, diemedžiu, 
varpu ir visokiu margažiedžiu pri- 
sikaišiusi tempiasi sykiu. Kas gi 
kitas pasirūpins pavasariais, pinna 
karta genant banda i laukus, pas
milkyti šventintam žolelėm namus, 
kietis bei tvartus jomis iškaišyti, 
kad kokia bloga dvasia juose neįsi
mestu, kad nesilankytu ligos bei ki
tos nesekmes.

Merginos linksmos, viena už kita 
Iškilmingesnes, nešasi ryšulėliuose 
įrištus batus, skepetaites, maldakny
ges ir po bandele, ues visos pasiruošė 
ankstybosios eiti . . . Palengvele 
tik kuždasi tarpusavy, kita, va, 
juoku suprunkščia, bet vėl greit 
nutyla, prisibijo Barboros, nes ji 
tuoj visus katekizmo įsakymus išdės 
joms. Kylanti saule žaidžia merginu 
įraudusiais veidais.

— Mergos, gal rožančių ar karunka 
užtrauksim, vis bus linksmiau, o 
tai visos tylime, žmones dar pa
manys. kad užupeniškes i pakasy
nas pnsiuešusios — norėdama paer
zinti pana Barbora, juokais para
gina Ane. Visos tik šypteli. Aues 
akyse šokinėja ugneles, dvi storos 
žvilgančiu linu pynes tampriai juo
sia galva. Tai Užupenu dvaro pono 
duktė.

—Na, argi Tau dar nelinksma? Juk 
Martynas del tavęs ir ežerą perbris
tu, iš meiles”, — kvakteli užpakaly 
Aues einanti dvaro virėja Veronika. 
Barbora, baigusi kažka kalbeli, 
greit persižegnoja ir nebeišlaiko 
nesudraudns merginu.

/“Jei bučiavimas svetimu vaiku yra 
vienas pono Calwell’io aistros polin
kiu, jis turėtu tai atlikti savo išlai
domis.”

Tokiu tad budu vyraujanti aus
tralu spauda sudrumsčia tarp nau
jųjų ateiviu ir australu visuomenes 
draugiškumo nuotaika, kuria nuo
širdžiai simbolizavo ministeris Cal
well ’is draugiškumo gestu Fre- 
mantles uoste. Paskutinis minimo 
vedamojo sakinys, taikomas mini- 
steriui Calwell’iui, neabejotinai 
įžeidžia ir visu ateiviu jausmus, kai 
50.000-tasis ateivis atestuojamai kaip 
• ‘svetimas vaikas. ’ ’

Kai i Sydneju pereita savaite 
atvyko trys Paryžiaus gražuoles 

' — manekenes demonstruoti Paryžiaus 
| salionu pasakiško brangumo sukne« 
I liu, ta pati spauda ištisa savaite 
“bučiavo” gražuoles puslapiniais 
straipsniais ir nuotraukomis, apimta 

j tikrai aistringo entuziazmo, kuris 
Australijos mokesčiu mokėtojui, kaip 
atrodo, kaštuos truputi daugiau 
kaip tūkstanti svaru.

komitetai” papildytu savo pa
stangas realiu darbu ir žygiais: pa
dėtu ateiviams su šeimomis susirasti 
butus, patarpininkautu ateiviams 
atitinkamose ištaigose dirbti galimai 
arčiau savo specialybių ir panašiai. 
Mes, Europos išeiviai, norėtume pa
sitarnauti Australijos gerovei turi
momis savo žiniomis ir tikruoju ir 
naudinguoju savo pajėgumu. Viso
keriopi Australijos interesai savai
me bus patenkinami ir pačios gyve
nimo eigos įgyvendinami, kai kiek
vienas pajusime esą šiam kraštui 
naudingi turimu savo pajėgumu ir 
patyrimu.

Ilgu karo metu sukurtas didelis 
gyvenimo patyrimas kiekviena ateivi 
yra išmokės i kiekviena skatinama 
žygi leistis tik po to. kai pasidarys 
atitinkamas, gyvenimiškai ir morali
škai pateisinančias išvadas. Turėti 

ŽOLINIU
—Liautumėtės visokius niekus tau- 

škusios. ar užmiršot, kur einat, ge
riau apsigalvokit, ka kunigui saky
sit. o tai prie langelio priėjus bus 
mikt-mikt, ir užkiš velnias gerkle. 
—Palingavo tik galva i Ane ir tik 
sau pasiliko šiuos žodžius širdyje: 
“bučiau aš tavo motina — išdul
kinčiau iš galvos visokius vėjus ir 
nelakstytum man kaip aitvaras ant 
arklio. Amato geriau kokio moky- 
tumeisi. Girdi, i mokslus eina ir vis 
galo nėra; prarasi ir ta pati protą. 
Mokslas — vyrui tai kitas reikalas 
—gali bent i kunigus ar i daktarus 
išeiti, ar žmones teisti. O kad ir aš 
pati: jau greit ir šešta rata apsuk
siu, kokius mokslus aš ėjau, o viso 
kaimo mylima ir kone ant ranku 
nešiojama buvau. Suserga tik ku
riai kaimynei karve ar teliukas— 
aš tuoj su žolelėm ir lekiu; žiūrėk— 
po keliu dienu jau ir laigo po gany
kla. Arba, andai, Jeronimu Aduliu- 
kas jau visai kapanojos žemyn: už
daviau puplaiškiu suvirinus su pie
nu, šaltmetines, ir kaip ranka atėmė 
visus skausmus. Vaikas lyg ant 
mėliu cme augti, amžina atilsi, tik 
i berną išaugės pasimirė ...”

Keliais isuka i mišką, kur drėgna 
vėsuma nemaloniai šliaužia per ba
sas merginu kojas. Barbora persi
žegnoja, pradeda vėl patyliais kaž
ka kalbėti; merginos irgi susikau
pia labiau. Ane nejučiomis atsilieka 
nuo būrelio. Žengia iš lėto, tartum 
gėrėdamosi minkštomis žalsvomis 
samanomis, kur-ne—kur didesni Ju 
kupsteli paliesdama basa koja. Stai
ga ausyse kažkas suskambo, lyg 

1 miško aidas jos vakarykšti kry- 
štavima atkartojo: Mariu . . . Mar
tynai, pagauk mane. E. tu lyg meš
ka, per samanas neišbrendi ... Ir 
pasirodė, kad tikrai ja kažkas iš 
paskos atsiveja. Grižteli atgal, ro
dos pasislėpė kas už egles. Gal tai 
jis? Ir pilna galva prigriuvę min
čių, atsiminimu: Marius jos kūdiky-

Į PASIRODĖ ESTU LAIKRAŠTIS.
Rugpineio 19 d. Sydnejuje išėjo 

iš spaustuves pirmas numeris savai
tinio estu laikraščio METE KODU. 
Laikraštis 4 puslapiu, Musu Pastoges 
formato. Paskiro numerio kaina— 
1 šil., metams prenumerata—£2.10.0. 
Laikraščio redaktorius — Juhan Vii- 
dang. atsakomuoju pasirašo Ilmar 
Raudina. Ketvirtoji laikraščio dalis 
—vienas puslapis, šio krašto įstaty
mams reikalaujant, spausdinamas 
angų kalba. Bendra savo išvaizda 
ir turiniu METE KODU — Musu 
Namai teikia kultūringa ir simpa
tinga ispudi.

Musu Pastoges Redakcija sveikina 
mielus savo kaimynus šio kultūrinio 
laimėjimo proga ir nuoširdžiai linki 
MEIE KODU kuo geriausios sėkmės 
Estijos interesu labui.

KAI POLICIJA PRADEDA 
SPRĘSTI APIE MENA . . .

Melbourne teismas išteisino Syd- 
nejaus dailininke R. Nornton ir pa
vertė niekais policijos ižiurojima jos 
paveiksluose nusikaltimą dorovei. 
Prieš kuri laika policija konfiskavo 
Melbourne universiteto parodoje iš
statytus keturis minimos dailininkes 
paveikslus ir iškėlė jai byla už do
roves pažeidima. Teisme dailininke 
pareiškė, kad policijos paimti paveik
slai vaizdavo senovės mitologijos 
simbolika ir jie buvo parodoj moksli
niams universiteto sluogsniams. stu
dijuojantiems kultūros pasireiški
mus. Teismas pateisino menininke 
ir įpareigojo policijos departamentą 
sumokėti menininkei £4/4/0 išlaidu.

sąlygas, kurios įgalintu ji būti nau
dingu Australijai ir gyventi pagal 
tikros demokratines laisves princi
pus, — kiekvieno ateivio vyriausias 
noras.—J.Žk.

Elze Rataiskiene.

RYTAS
stes draugas; graži ir šelmiška ju 
vaikyste, kuri dabar virtus meile 
didele ir gražia.

Din-dan-dan jau aiškiai girdi mu
šant varine bažnyčios varpo šerdi. 
Aidas akrieja mišku, merginos sus- 
partina žingsnius, ir Ane pasiveja 
bendrakeleives. Miškas reteja, štai, 
ir bažnyčios bokštas raudonuoja ir 
blizgančia skarda dengtas stogas 
šviečia saulėje. Palaukėje susisėda 
visos kojų apsiauti. Barbora pasitai
so skarele, užsismaukia ant kaktos, 
tuo pridengdama savo juokingai 
ilga uosi. įvyniojus skepetaiten ir 
rožančių, tvirtai pasispaudžia savo 
žoliniu puokšte ir skubina merginas 
baigti puoštis.

Pasventory jau pilna karabelnin- 
ku su būdomis, pristatyta vežimu ir 
puskapis ubagu ieškosi patogesnes 
vietos susėsti. Šventoriuje ir gat
vėj stoviniuoja būreliai žmonių. Žo
lines atlaidai čia apylinkėj plačiai 
žinomi. Šventoriuje merginos iš
sibarsto: viena giminiu susitinka, 
kita pažįstama pamato. trečia 
spraudžiasi prie kampe žmonėmis 
apgultos klausyklos. Ane su Bar
bora nužingsniuoja tiesiai bažny
čion, kur jau keliomis eilėmis 
uždegtos prie altoriaus žvakes.

Netrukus visu galingumu sugri
audžia iš viršaus vargonai ir visa 
bažnyč a įsakmiai klupdama vien
balsiai užplešia Pulkim ant keliu 
. . . Vienas momentas ii*, rodos, sie
nos plyš nuo giesmes, o aitrus tvai
kas prineštu kiečiu, diemedžiu, rutu 
gundančiai virpino nosis čiauduliui. 
Suklupusiu moterų galvos mirgu
liavo asloje ir maišėsi su sienose ir 
lubose gėlėmis iškaišytais vainikais.

Šv. Dievo Motinos paveikslas al
toriuje vos-vos matėsi, nes viskas 
skendo žalumynuose ir žieduose. Net 
ir, per ištisus metus pamiršti, 
šventieji Tomas su Barbora alto
riuje tik-tik stiepėsi iš žiedu ir 
vainiku.

PASKOLINK LAIKRAŠTI 
PASISKAITYTI . . .

Atsimenu, kaip musu tautiečiai, 
išgirdė, kad išeis spaustuvėje spaus
dinamas lietuviškas laikraštis, 
džiaugėsi ir ne be pagrindo didžia
vosi prieš kitu tautu ateivius. 
“Musu Pastoges” pasirodymas buvo 
nekantriai laukiamas, ir kiekvienas 
tautietis pasižadėjo atskirai sau 
laikrašti prenumeruotis, nors po 
keletą viename kambaryje gyventu.

Po kurio laiko, užsakytai prenu
meratai pasibaigus, keletas drauge 
gyvenančiųjų užsisako tik viena 
egzempliorių. Mėgina save patei
sinti, girdi, kam aš prenumeruosiu 
laikrašti, jei paskaitau Jono ar 
Petro. Priminus jam, kad gailisi 
laikraščiui šilingo, tautietis atsako, 
nesąs smulkmeuiškas ir nesivaržąs 
del šilingo net mažiau reikalingiems 
dalykams.

Iš tiesu, čia ne tiek to šiliugo 
gailėjimasis, kiek lietuviško reikalo, 
lietuviškos spaudos reikšmes nesu
pratimas. Ir jeigu pas tave užeina 
tautietis pasiskolinti laikraščio pasi
skaityti. tai tavo šventa pareiga ji 
pati paraginti laikrašti užsiprenu
meruoti. Gal jis yra nerangus pats 
tai padaryti, tai jam pasisiūlyk 
laikrašti užsakyti, o jis tau tikrai 
savaitei šilingo nepagailės.

Laikraščio prenumerata galėtume 
padidinti, paragindami savo pažįsta
mus ir bendradarbius laikrašti užsi
sakyti. Tada ir “Musu Pastogei” 
palengvėtu piniginiai sunkumai. O 
po kiek laiko, prenumeratai padidė
jus, susilauktume didesnio “Musu 
Pastoges” laikraščio. Tai butu vi
siems geriau ir maloniau.

Dažnai “Musu Pastoge” primena 
savo prenumeratoriams atsilyginti 
už laikrašti; nes kiekvieno menesio 
pradžioje už spausdinama laikrašti 
reikia atsiskaityti su spaustuve. Be 
to, esant laikraščiui deficite, visai 
sunku verstis. Bet kai kurie tautie
čiai i tai mažai kreipia dėmesio. 
Kartais nugirsti, kaip jie kalba apie 
laikraščio prenumeratos pratesima: 
“Aš ne pirma karta laikrašti pre
numeruoju, prisius sąskaita . . .’’ir 
pan. Ir anksčiau tas tautietis *buvo 
apsileidęs, bet buvo kitos sąlygos. 
Neatsiskaitydami laiku už prenu
merata. kenkiame ne tik laikraščiui, 
bet ir bendram lietuviškam reikalui.

J. Rimas.

J MASARYKA NUŠOVĖ 
ČEKU SAUG. POLICIJA

Per. metais pasauli sukrėtė žinia 
apie tragiška Čekoslovakijos užsieniu 
reikalu ministerio J. Masaryko mir
ti. Neseniai pabėgės i Anglija čeku 
karininkas papasakojo “Sunday 
Empire News” bendradarbiui, kaip 

i iš tikrųjų žuvo J. Masarykas ir kaip 
, po to buvo inscenizuotas jo nusižu
dymas. 1948 m. kovo 9 d. aerodrome, 

I netoli Pragos, stovėjo startui paruo
štas lėktuvas. Lėktuvo vadovais 
buvo numatyti du pilotai, kurie karo 
metu tarnavo RAF (Karališkame 
Anglijos Oro laivyne). Ta pačia 
diena 23,45 vai. i aerodromu įva
žiavo juodas uždaras automobilis, 
iš kurio iššoko trys vyrai ir bego 
lėktuvo link. Manoma, kad vienas 
iš ju buvo Masarykas. Staiga pasi
girdo “stok” ir. kadangi bėgusieji 
nesustojo, i juos buvo paleisti šūviai.

Vėliau paaiškėjo, kad J. Masary
kas buvo auka del lėktuvo mechaniko 
plepumo. . Viena diena prieš ta ivy- 
ki viename Pragos restorane lėktuvo 
mechanikas girtame stovyje prasi
tarė savo stalo kaimynui, kad “rytoj, 
skaitydami laikraščius, stebesites, 
kad Janek (M) pabėgo, ir kad tai 
ivyko su mano pagalba.” Šis 
mechaniko prasitarimas pasiekė sau
gumo policijos ausi ir jis ta pati 
vakara buvo likviduotas. Masaryko 
kūnas vėliau buvo padėtas po jo 
buto langais, kur jis ryta buvo 
“rastas,” ir po 8 valandų buvo 
išleistas komunikatas, kad J. Ma
sarykas pats nusižudė, (b).
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.4 TOOTH FOR A TOOTH SUCCESSFUL IMMIGRATION SCHEME VITAL
(By Mary Evan-Jones)

When a child in Australia loses 
a first tooth, it is customary for the 
parents to say: “We’ll put it in a 
glass of water, and when you wake 
up in the niorning, see what the 
fairies have brought you.”

Next morning, the tooth, of 
course, has gone, but a silver coin 
glistens underneath the glass.

This is a pleasant practice, but 
by modern standards not quite 
hygienic. The staff of the Dental 
Hospital in Sydney worked on the 
problem. It was unwise to let any 
child cat*ry off a tooth that was even 
slightly decayed, but they hated to 
keep tiie fairies away. So they de
cided to hand out a tiny false tooth 
to each child who had to have a 
tooth extracted.

The silver coin found under the 
glass which held a false tooth still 
buys ice cream.

This little bit of thoughtfulness 
is symptomatic of the atmosphere at 
Sydney’s Dental Hospital, where 
toys are provided in the waiting 
rooms for children to keep their 
minds off the more fearsome aspects 
of a visit to the dentist. Tn the 
past, too many children came to re
ward the dentist as a kind of ogre. 
Dental Hospital authorities reason 
this way: the more confidence is 
developed during childhood, the less 
the likelihood of teeth decaying later 
as a result of staying away from 
the dentist.

The Dental Hospital of Sydney 
has a two-way function: it was 
established by the New South Wales 
Government to treat those unable 
to afford the usual dentist’s fees and 
to provide clinical facilities for the 
•teaching of university students.

Sydney in 1948 has the largest 
•dental faculty in the British Em
pire: there are 750 students spread 
over a course which occupies four 
years, compared with an average of 
250 students in pre-war years.

Tn 1947. 26.000 child and adult 
patients went through the hospital, 
representing 210.000 individual 
treatments. In the X-Ray depart
ment alone, 128,000 exposures for 
examination of patients’ tooth were 
made.

Work done at. the Dental Hospital 
ranges from routine dental treat
ment to oral surgery, fractured jaws, 
and plastic work on jaws.

Besides a special department 
catering for children, the hospital 
provides dental treatment for pre
school nurseries in the suburban 
areas. The Institute of Dental Re
search attached to the hospital con
stantly investigates problems of 
dental decay and improved diet.

Building of the eight-storey hos
pital began in 1937. It was part- 
occupied by 1939. The official open
ing was in August, 1940. Professor 
A. J. Arnott, Dean of the Faculty 
of Dentistry of Sydney University, 
and his architect made a world tour 
before World War II. Together 
they assimilated ideas for the new 
hospital—the hospital they decided 
on has walls almost entirely of glass, 
to allow maximum light for surgeries 
and laboratories. The exterior is 
modern and functional. Most of the 
cost has gone on interior fittings.

Although the Dental Hospital’s 
accommodatiou seemed more than 
adequate eight years ago. expansion 
is already necessary, and work is 
now being done in extensions, to 
cost SA350.000. Two storeys are 
being added to the existing build
ing, and another seven-storey build
ing in similar style will go up beside 
it.

Clinical work extends throughout 
the four years of training, and is 
all carried out at the Dental Hos
pital. First-year- dentistry takes in 
the fundamental scientific subjects 
and some prosthetic dentistry: the 
second year includes anatomy, phy
siology, bio-chemistry and the den
tal subjects; third and fourth years 
are mainly devoted to medical and 
dental subjects, bacteriology, patho
logy. and surgery.

Money for the hospital is obtained 
partly by patients’ fees, partly from 
students’ fees, and partly by Gov
ernment subsidy. There is a means 
test for admission to the hospital, 
depending on several factors, the 
information being strictly confiden
tial between applicant and hospital. 
—S.W. Pac.

PTERCTNG THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy 
4.

Near the town, we crossed the 
highway and went down a hill, 
but we came upon boglands with 
-wide draining ditches on which the 
ice was rather thin. Playfully, 
.Šarūnas lay on his stomach and be
gan to “swim” across a ditch; the 
ice was strong enough to hold him. 
We crossed to the other side in this 
fashion. We came upon a small river 
several hundred meters further 
where the iee was mueh thinner, and 
spots of water could be seen. Šarū
nas once again plumped down on his 
stomach and began to “swim” over 
the iee. He almost reached the op
posite bank when the iee broke and 
he plunged into the -water. Wr 
couldn’t help him. But our resource
fill Šarūnas reached the opposite 
bank safely. There he found a hay 
pile boarded up. He picked up a few 
boards and laid them on the ice, 
for us to walk across. Šarūnas was 
wet to the skin, and as each spark 
of life and every ounce of strength 
in our bodies was of vital import
ance to our task, we had to think of 
some means to dry his clothes. His 
clothes and gun were frozen rigid. 
Alas, we had to travel several kilo
meters before we found a hiding 
place. We built a fire in the cellar 

■of a ruined farmhouse, undressed 
■our comrade anil dried his clothes.

By SAULIUS.
of the Lithuanian Underground.

walk its streets but when we came 
nearer we saw flickering lights from 
windows and changed our minds. 
We turned left, crossed railway 
tracks, and turned into some ruins 
for a rest. With strength regained 
we plodded on.

Dawn. We began to look around 
for a convenient hideout for the 
day. If we could only find a native 
German family. But in vain. Wher
ever we cautiously approached win
dows through which flickered a 
light we found Russian families. We 
came to some haystacks and decided 
to stop and dig ih. At one spot, 
we burrowed holes from all four 
sides. Two men climbed into each 
lateral hole, and one man into each 
end tunnel. This took up much time 
and effort, because the hay was well 
settled and cold. A bitter cold wind 
blew from the east.

We covered the outlets of our 
burrowed holes leaving only narrow 
holes for observation. We could not 
leave our place in daylight, as the 
neighborhood was full of “kolkhoz
niki” and they might see us. We fig
ured that there could not be any 
large forces of MGB troops around, 
as there were no guerrilla opera
tions in this area, and there were no 
natives who could hinder MGB ac
tivities. Nevertheless we had to be

TO AUSTRALIA’S FUTURE
All Australia is backing the Com

monwealth Government’s immigra- 
tion programme because all Austra
lia realizes that the successful exe
cution of this programme is vital to 
the future of this country.

The extent of this backing can be 
appreciated when the membership of 
the Immigration Advisory Council 
is considered. This body is made up 
of representatives of all walks of 
Australian life. Chambers of Com
merce, the trade union movement, 
returned soldiers’ associations, em
ployers’ and employees’ associations, 
women’s societies — organisations 
whose interests are widely dissimilar 
have united to advise the Govern
ment on problems which will be, or 
already have been, created by the 
influx of many thousands of people 
into Australia.

The immigration Advisory Coun
cil’s duty is to advise the immigra
tion authorities on the needs of Aus
tralia.

The many thousands of people— 
Britishers, Americans and Europeans 
—who have emigrated to Australia 
since the end of the war have been 
absorbed successfully by the Austra
lian community. Australian indus
try has benefited. Australia’s army 
of home builders has been greatly 
strengthened. Australia’s way of 
life has been enriched by this trans
fusion of new blood.

Tn the years to eome. the effect 
of this transfusion now well under 
way will be even more apparent. 
Australia will be strengthened until 
she can take her rightful plaee in 
the world today.

The members of the Common
wealth Immigration Advisory Coun
cil are:

Mr. LESLIE C. HAYLEN (Chair
man). M.H.R. for Parkes. Australian 
novelist, playwright and journalist. 
Was ehairman of Immigration Advi
sory Committee which toured Europe 
in 1945..

Mr. C. J. AUSTIN. Federal Sec
retary of the Air Force Association.

The Hon. P. J. CLAREY, M.L.C., 
former Minister for Labour, Vieto-

our burrowed holes, ate some food, 
and continued on our way.

Near a highway, we noticed sled 
tracks. Anxious to speed our pro
gress, we* chanced using the high
way for some distance. It was 23 
kilometers to Heidemuede, and we 
had to cover that distance during 
the night.

As we came closer toward the 
Polish frontier it was most import
ant that we meet some natives to 
learn something about the situation 
at the frontier. We were not quite 
certain about the exact delineation 
of the new Polish-Russian frontier.

There was a light in a home near 
the highway. Hoping that it shel
tered some poverty-stricken German 
family, we decided to investigate. 
Šarūnas and I cautiously crawled 
toward the hnt and peered through 
the window at dirty figures moving 
about. Small children were crawling 
over the filthy dirt-floor. They all 
spoke Russian. It was clear that 
these were “kolkhozniki.”

As we turned from the window 
a Russian voice shouted: “Stoy I 
Kuda idyosh?” (Halt! Where are 
you going?) Some Russians had 
eOme up to the cabin unnoticed. 
Somehow we had to stop these Rus
sians. We must have looked queer 
(o them. We assumed a belligerent 
attitude and asked for water. Un
perturbed, we pretended to be Red 
Army men. We questioned them 
about the neighborhood’s kolkhozes

Russian "Kolkhozniki” Every
where

We were again on our way two 
hours later. Part of the distance 
we covered over the autostrade

prepared for anything. We kept 
cur boots on, frozen puttees chill
ing our legs. This was safer than 
to jump out bar'efooted in the event 
of an attack.

At dusk we climbed out of eur

and other places. The nearest kolk
hoz was called “Kirov.” These Rus
sians were serfs from that kolkhoz 
and were returning from their night 
shift. We promised to call on them 
with vodka and cigarettes on our

(motor speedway), until we ap- “eaves.” Our teeth were chattering I way back from the town—just to 
proached a town. We wanted to from cold. We carefully covered up | keep them in anticipation.

ria. President of the Australasian 
Council of Trades Unions.

Mr. W. R. DOVEY, K.C., leading 
Sydney barrister and former Presi
dent of the N.S.W. Bar' Association.

The Hon. R. A. KING, M.L.C., 
New South Wales. A Vice-President 
A.C.T.U.. Sec. N.S.W. Trades and 
Labour Council.

Mr. H. R. MITCHELL, solicitor, 
former M.L.A. for Burwood, N.S.W. 
Federal Councillor of Legion of 
Ex-servicemen and Women.

Mr. A. E. MONK, Secretary and 
former President of the A.C.T.U. 
Member of Governing Body of 
I.L.O. Was member Immigration 
Advisory Committee in Europe.

Mr. J. C. NEAGLE, General Sec
retary of R.S.S. & A.I.L.A.

Mr. O. D. A. OBERG, President 
Australasian Council of Employers’ 
Federations 1943-46. Was member 
[inmigration Advisory Committee in 
Europe.

Mr. E. T. TOWNER. V.C. (World 
War I), prominent grazier.

Mr. P. R. WILKINS. Federal 
Secretary of the Associated Cham
bers of Commerce and the Austra
lasian Council of Employers’ Fede
rations. Was member of the Immi
gration Advisory Committee in 
Europe.

Mr. L. WITHALL, Director of 
the Associated Chambers of Manu
factures. Fellow Royal Economic 
Society.

Mrs. JESSIE M. STREET, well- 
known feminist and leader of 
women’s movements. Has repre
sented Australia at many overseas 
conferences.

Mr. W. H. NICOL, of Hobart, 
General President of the Australian 
Workers’ Union.—To.Au.

The Russians showed us the road 
to the town. We were obliged to 
confuse our tracks because even the 
dumb kolkhozniki might decide 
that we were not “nashi” and that 
the government should be warned. 
We walked back for about two kilo
meters. We found a spot where osier 
and willow trees helped us mix our 
tracks. We then jumped over the 
ditch and crossed the willowed ter
rain, walking in single file back 
westward to about two kilometers 
from the Rusisan hut. After some 
time we came upon the kolkhoz 
'mentioned by the Russian settlers. 
From tracks in the snow we could 
see that many people Were living 
nearby. We left the highway and, 
single file, walked toward the grove 
with guns held in readiness. The 
branches of pines and firs were 
collars. It was indescribably dark 
weighted down with snow and oc
casionally showered the back of our 
in the forest. With one hand we had 
to protect our eyes. We could not 
use flashlights and betray our pre
sence. We made a fire and grouped 
around it after the terrific lashing 
we had had from the East wind.

(To bo continued.’)

LAUKIAMA DAUGELIO PREKIŲ 
ATPIGIMO.

Federalinis Ministeriu Kabinetas 
priėmė Australijos valstybes biud
žeto projektą, pagal kuri visai eilei 
prekių sumažinami netiesiogai moke
sčiai. Naujasis biudžetas pateikia
mas Parlamentui rugsėjo menesi. 
Laukiama, kad atpigs tabakas, ciga
retes, alus, žibalas. Taip pat. su
mažinus pardavimo mokesčius, tiki
masi baldu, namu apyvokos reikmenų 
ir kitu prekių atpiginimo, tačiau 
nesitikima tokios padėties pastoves
niam laikui, turint galvoje didėjan
čias gamybos išlaidas. Darbo paja
mų mokesčiai nesumažinti. Ligi 
biudžeto projekto nepriims Federa
linis Parlamentas, smulkesniu žinių 
nepateikiama. Pereitus biudžetinius 
metus Australijos vyriausybe suvedė 
su £6.000.000 perteklium.
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PASTOGE
MUSU PASTOGE PRADEDAMA 
SPAUSDINTI SU VISAIS LIETU

VIŠKAIS ŽENKLAIS.
Šiomis dienopiis gavus iš JAV spe

cialiai pagamintas atitinkamas lino- 
tipui priemones, Musu Pastoge nuo 
sekančio numerio pradedama spaus
dinti su visais lietuviško raidyno 
ženklais. Neatsiradus galimybių siu 
spaudos priemonių pagaminti pa
čioje Australijoje, teko kiek ilgiau, 
kaip buvo numatyta, varginti mielus 
skaitytojus su nepilnu spausdintu 
lietuvišku žodžiu.

NAUJAS ALD SKYRIUS.
Australijos lietuviu visuomene vėl 

turi progos pasidžiaugti nauju orga
nizuotu lietuvybės židiniu. Š. men. 
7 d. Gretos Šeimų Stovykloje ivyko 
vietos lietuviu susirinkimas, kurio 
metu įsteigtas ALD Gretos Skyrius. 
Skyriaus vadovavimą perėmė išrink
ta Valdyba, kuria sudaro; pirm. dr. 
A. Manragis. vicopirm. M. Rimgan- 
diene. sekr. T. Zakarevičiene ir ižd. 
S. Ramanauskiene. Revizijos Komi- 
sijon išrinkti: E. Batrtkevičione, dr. 
M. šeškus ir S. Klemenis. Pradeda
mas savo veikla, naujasis Gretos 
Skyrius ruoštais suorganizuoti baž
nytini chorą, o p. Zakareivičiene jau 
pradėjo tautiniu šokui grupes orga
nizavimą. Besiplečiant Gretos atei
viu šeiniu stovyklai, tikimasi sėkmin
gos naujojo ALD Skyriaus veiklos.

NAUDINGAS PASITARNAVI- 
MAS.

Bath tiršto AT J) Skyrius kartu su 
Šv. Kazimiero D-jos skyriumi rug- 
piučio 7 d. po pamaldų surengė nau
jai atvykusiems lietuviams informa
cini susirinkimą. Susirinkime buvo 
apibudintos isikurimo galimybes, 
darbu rūšys, pragyvenimo brangu
mas ir lietuviškos veiklos schema. 
Išdalintas vieno puslapio informaci
nis, 'ALD Bathursto Skyriaus išlei
stas. biuletenis, kuriame naujieji 
ateiviai supažindinami su Per. Sto
vyklos tvarka ir reikalingiausia’s 
lietuvybės' židiniu adresais. ALD 
Bathursto Skyrius tarėsi su “Užuo
vėjos” redakcija išleisti ateityje 
platesnio masto biuleteni, kuris 
apimtu Australijos ateivi dominan
čius klausinius.—P.P.
NAUJAS ATEIVIU IŠLAIPINIMO 

UOSTAS.
Rugpiučio 19 d. i Newcastle uosta 

pirma karta i plauke emigracinis 
laivas. Tai Fair Sea, atgabenęs 
Australijon ir 50.000-taji ateivi. Iš 
Newcast’e 1876 naujieji ateiviai nu
gabenti i Gretos per. stovykla, šis 
laivas buvo sustojęs Fremantleje, 
kur 50.000-taji ateivi pasitiko ir 
pasveikino emigracijos ministeris A. 
Cal well ’is.

Skelbimas.
Draugai ir pažistami, atsiliepkit: 

P. Urmonas.
Railway Camp, 
Waradale, S.A.

KAIP ĮSIGYTI NAMA?
Jei nori pirkti arba pasistatyti narna, kreipkis i ?NEW SOUTH j
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), Į
5th Floor, Federation House, j

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. į

Permanent Bank Chambers, 
115 Queen Street, 

Brisbane.
Cavendish Chambers, 

31 Grenfell Street, 
Adelaide.

Atliekami visu rusiu draudimai; 
juros ir

ATEIVIAI BONEGILLOJE.
Paskutiniu laiku per Melbourno 

uosta i Bonegillos stovykla atvyko 
keli šimtai lietuviu. Juos atveže 
“Svalbard,” “Nelli” ir “Skaugum.” 
Didesne dalis atvykusiųjų jau iš
skirstyti i darbovietes. Viengun
giai iš dalies pateko i miškus, vedu
sios poros, be vaiku, nugabentos i 
Tasmanija. a šeimų vyrai paskirti 
darbams prie kariniu daliniu ir i 
įvairias darbovietes Melbourno apy
linkėse. Tačiau nemaža dalis lietu
viu dar laukia Bonegillos stovykloje 
vykti darbams i Sydneju. Šia kryp
timi gabenimas žmonių i darbus, del 
streiko, šiuo metu yra visai sustojęs. 
Moterys su vaikais daugumoje išga
bentos i Cowros šeimų stovykla. 
Šeimų galvos dažniausiai patenka 
dirbti gana toli nuo šeimų stovyklos, 
tad susisiekti su šeima dirbančiajam 
yra gana sunki problema. Bendrai, 
šeimų išskyrimo klausimas yra labai 
opus atvykusiems ir sunkiausiai pa
keliamas.

Nemaža lietuviu lieka dirbti ir 
pačioje Bonegillos stovykloje. Jau 
iš seniau čia dirba vietos darbo 
ištaigoje p. čeičys. stovyklos admini
stracijoje — p. Ustijananskas ir kt. 
Atvykusieji lietuviai yra dėkingi, 
kad gali stovykloje gauti “Musu 
Pastoge.” Daug pagalbos susilaukia 
lietuviai iš australu kataliku kunigo 
Collins, kuris daugeliui mielai parū
pina darbo. Lietuvis kunigas Ka
valiauskas stovyklos bažnytėlėje laiko 
sekmadieniais suma, per kuria daž
nai giedamos lietuviškos giesmes. 
Paskutini sekmadieni buvo atlaikyta 
giedotine suma: vargonavo muzikas 
Krutlis ir giedojo bnv. “Skaugum” 
laivo lietuviu choras.—K. Kem.

LIETUVIAI NAUJAKURIAI 
MELBOURNO PAŠONĖJ.

Gyvename netoli Melbourno. Apy
linkes labai gražios. Aplinkui sodai 
ir sodai, kiek tik akys užmato. Sodu 
apsaugai nuo vėjo pasodintos pušys, 
kurios kartu su čia užtinkamais 
gluosniais ir net berželiais primena 
Lietuva. Pievos, jeigu kur pasi
taiko. žalios apskritus metus.

Tokioj tai vietoj, visai netoli ge
ležinkelio ir plento, keturi lietuviai 
jau nusipirko sklypus ir žada čia su 
savo šeimomis pradėti naujakurio 
dalia. Sklypą nusipirkti nesunku, 
nes agentas parduoda išsimokėtinai, 
net trims metams. Prie gatves, kur 
yra vanduo ir elektra, sklypu kainos 
siekia £120 — 175. o kiti sklypai, 
nors jie irgi prieina prie busimu 
gatvių, kaštuoja apie £75. įmokėti 
reikia £15 depozitą ir kas ketvirti 
metu po £5 su 44%. Sąlygos atrodo 
nesunkios, o ir sklypai geri: vos 
agentui paskelbus, tuoj išparduoda
mi. Iki Melbourno elektrinio trau
kinio stoteles tėra tik 3/4 mylios. 
Autobusais susisiekimas visiškai čia 
pat.

Malonu butu, kad ir daugiau lie
tuviu vienoj vietoj apsigyventu. 
Tolimesniu nuo pagrindines gatves 
sklypu dar yra. Sklypu agentas

PRANAS MIKULIČIUS—NAUJA 
BOKSO VILTIS.

Melbourno sporto laikraštis “The 
Sporting Globe” savo šio men. 6 d. 
numeryje atspaude lietuvius džiugi
nanti straipsni apie jauna lietuvi 
Prana Mikiilieiu, kuris Melbourno 
didžiausioj bokso baloj “Stadium” 
savo pirmame Australijoje bokso su
sitikime, trečiame rounde. k’noek 
out’n nugalėjo australą Pat Bucha
nan ir, pademonstruodamas to va
karo gražiausia kova, laimėjo kartu 
ir £-3 premija. Laikraštis, pateikęs 
ir MikuliČiaus nuotrauka, nepagai
lėjo vietos platesniam rungtynių 
aprašymui, įterpdamas tokius išsi
reiškimus, kaip antai: “briliantine 
kova.” “žaibiški smūgiai.” “lietu
viškai kieta ranka” ir kt. Straips
nio autorius, žinomas Melbourno 
bokso vadovas. Merv. Williams nea
bejodamas užtikrina Pranui Mikuli- 
čiui gera boksininko ateiti, nes jis. 
vos 22 metu amžiaus, turi visas 
reprezentaciniam sportininkui rei
kiamas savybes. įdomu pabrėžti, 
kad Pr. M. boksuotis pradėjo tik 
Vokietijoj, kur. patekės i vokiečio 
bokso trenerio rankas, ištisai laimėjo 
15 susitikimu. Linkime. Pranai, ir 
toliau gražiai garsinti lietuvo-spor- 
tininko varda ir tinkamai progre
suoti Šioje šakoje.

Melbourno lietuviu bendruomene 
su nekantrumu laukia lietimo Seve
rino pirmosios “Stadiume” kovos, 
kuriai jis atsidėjęs ruošiasi. Malo
nu. kad Severinas pateko i gero 
vadovo-trenerio rankas. Tikimasi, 
kad Severinas savo patyrimu ir gera 
technika isigys ir australu tarpe ne
maža simpatijų ir pasisekimo.—L.B.

Paieškojimas.
Ieškau savo brolio Albino Bulcvi- 

čiaus. Mano turimos žinios leidžia 
spręsti ji gyvenant Australijoj. 
Laukiu atsiliepiant ar kurio nors 
pranešimo pagal ši adresą.-

Antanas Bulevičius.
Pontypridd Miners Hostel.
Hawthem Nr. Pontypridd.
Glam S. Wales.
Great Britain.

pirkimo-pardavimo sutartis atlieka 
ir paštu.

Kad tuščias sklypas nedirvonuotu, 
reikia ir pastoges. Tačiau apie na
mu statyba — kita tema, kuria ga
lėsime aprašyti tik po to, kai ka nors 
pastatysim. Bet tai pasiekti yra 
sunku, dirbant per savaite 50 vai.. 
gaunant £6/10/- ir turint šeima su 
mažais vaikais. Tačiau lietuviškos 
talkos budu žadame ris ka nors pasi
statyti, o paskui ... ir Lietuvoj 
namus statysim.—M.S.

TAUPYKIT PINIGUS 
UŽTIKRINKIT SAVO SEIMAS

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 gimiuems 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. BX ,3006—3 lin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

MELBOURNO KRE3PŠININKAI 
ĮKOPĖ I FIJNALA.

Melbourno krepšininku gyvenime, 
neskaitant sekmadieniu, kovos rieda 
kas diena, Aukštojoj klasėj koman
dos suskirstytos i 8 grupes. Kiek
vienoje grupėje žaidžia 8 komandos. 
Grupių pirmenybes eina prie galo. 
Melbourno lietuviai žaidžia “Busi
ness House” grupėje ir pereita ant
radieni. nugalėję pirmąją grupes 
komanda “Reliable.” pateko i finala. 
Finalas numatomas žaisti po dvieju 
savaičių, kada Vietorijos krepšinio 
rinktine gris iš gastrolių po Tasma
nija. Susidomėjimas krepšiniu Mel
bourne kilto kyla ir žiūrovu skaičius 
rungtynėse nuolat anga. Lietuviai, 
kaip vieni pajėgiausiu. įsigijo nema
ža simpatijų australu tarpe. Per 
paskutiniąsias pusiau baigmines 
rungtynes australai net totalizatorių 
atidarė: įkarštis susidarė nemažes
nis. kaip per arkliu lenktynes. Lie
tuviu pagrindini penketuką sudaro:' 
Juška. Baltrūnas. Darginavičius, 
Baškys ir Gelžinis. Nenuilstamas 
ir nepakeičiamas komandos atsargi
nis — Kęstutis Miklius, kuris rung
tynėms atvyksta net iš už 50 myliu. 
Laukiama atvykstant “pastiprini
mo”: Gasiuno ir Laukaičio, kurie 
komandai suteiks dar daugiau gyvu
mo ir atsparos. Per rungtynes ligi 
šiol labai gerai užsirekomendavo 
Darginavičius ir Juška. Darginavi
čius, australu vadinamas “Black” 
(del tamsiu plauku) išsiskiria geru 
kamuolio valdymu, dideliu kovotoji- 
škumu ir taikliais mėtymais. Juška 
savo šaltu ir apgalvotu žaidimu su
teikia komandai prasminga žaidimą 
ir savo ramumu- kritiškais momen
tais reikia žaidėjams naujos vilties 
ir atsparos. Vyriausias komandos 
žmogus Baltrūnas, tėviškais nu
rodymais vadovauja komandai ir ja 
atstovauja. Greičiausiais komandoj 
žaidėjas — Baškys, kiuris kaip iš
šauta rakieta, nesustojau, kol ant ko 
nors neatsiduria. Gera-as kovotojas 
gynime, “po krepšiui!,” Gelžinis 
kartu su Baškiu sudanro nelengvai 
pralaužiama komandos uužfvara.

Visi žaidėjai, kad iiir nelengvai 
dirba pamainomis stiklo fabrike, bet 
vis dėlto randa laiko i ir ištvermes 
dalyvauti Melbourno kxrepsinio gy
venime ir reprezentuoti ! lietuviškąją 
krepšinio klase.—L.B.

EIK TUOJ PAT I P/’A.ŠTA IR 
SIUSK MUSU PMSTOGEI 
PRENUMERATA IIKI METU 

GALO.
»*» » M I M M !■ ■ ■■ ■■ II M !■ —II, f

352-6 Collins Street, 
Melbourne.

Union Bank Chambers, 
Bolton Street, 

Newcastle.
ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
k.
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