
PAŠTO
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN

Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper.

NR. 32.AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS SYDNEY, 1949m. rugpjūčio 31d.

NAUJO KARO GRĖSMĖ.
NEW YORKAS. A.A.P.—Pagar

sėjęs JAV žurnalistas J. Alsop’as 
rašo, kad trečiasis pasaulinis karas 
išvengiamas tik tuo atveju, jei dabar
tiniai Azijos įvykiai bus traktuojami, 
kaip karo meto padėtis, nes tai, kas 
šiuo metu vyksta Azijoje, iš tikrųjų 
ir sudaro karo padėtį. Jei bus ir 
toliau tebesilaikoma ligšiolinės poli- 
tikos Azijos įvykių atžvilgiu, tai 
trečiasis pasaulinis karas yra neiš
vengiamas. Į Sovietų veržimąsi 
Azijon JAV atsakančios tik silpnu
mu, išsiblaškymu ir nusistatymų 
stoka. J. Alsop’as dar praneša, kad 
vyriausias tyfaskvos veiksmų Azijoje 
vadovas yra Molotovas.

JAV BAZĖS PACIFIKE.
VAŠINGTONAS. T.S.IL—Kaip 

praneša aukšti karo laivyno pareigū
nai, JAV vyriausybė painformavo 
Olandijos ir Indonezijos vadus, kad 
JAV pageidauja įrengti Sourabaya, 
lytinėje Javos salos dalyje, stiprią 
karinę bazę. Tai būtų vyriausia ka
rinė tvirtovė Pietryčių Pacifiko gyny
bos plane. Be to, JAV karo laivyno 
vadovybė planuoja įrengti karines 
bazes Japonijos vandenyse—Yoko
suka ii* Sasebo.
NUSKENDO JAV POVANDENINIS 

LAIVAS.
VAŠINGTONAS. A. A.P.—Kari

nių pratybų metu šiaurės Arktikoj 
JAV povandeniniame laive Cochino 
įvyko sprogimas. Laivas per 30 
minučių paskendo. Visi 84 jo įgu
los nariai kartu su sužeistaisiais nuo 
sprogimo išgelbėti, tačiau 6 jūrinin
kai audros buvo nušluoti į jūrą nuo 
kito povandeninio laivo, kuris vykdė 
gelbėjimo darbus. JAV povandeni
niai laivai vykdė tolimoj Šiaurės 
Arktikoj karinius pratimus, vado
vaujantis ta idėja, kad bet kuris 
karas su Rusija iššauks ir Arktikos 
mūšius su Sovietų povandeniniu 
laivynu, kuris šiuo metu siekia dau- 

^giau kaip 250 vienetų.

SOVIETAI STIPRINA SAVO SIENAS
TVIRTOVIŲ PYLIMAS PRIEŠ VAKARUS.—IŠKELIAMI GYVEN

TOJAI.—PALIEČIAMI IR ŽYDAI.
LONDONAS. A.A.P.—Pasiekusios 

Vakarus žinios tvirtina apie tai, kad 
jau kelintas mėnuo, kaip Sovietų 
Rusija ir jai paklusę kraštai rengia 
savo vakarinių sienų įtvirtinimus/ 
Didžiausias karinių įrengimų judė
jimas pastebimas Čekoslovakijoje, 
kur įtvirtinimų siena eina išilgai 
JAV zonos Vokietijoje. Vengrija 
tuo tarpu atsitveria karinių įrengi
mų linija nuo Austrijos. Iš pasie
nio zonų iškeliami gyventojai ir tepa-

PRISIKELIA VOKIETIJOS 
MILITARIZMAS.

LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra
neša Rente rio korespondentas iš 
Frankfurto, laimėjusi federaliniuose 
Vokietijos rinkimuose trečią vietą 
Laisvosios Demokratijos partija iš
leido atsišaukimą, skatinantį vokie
čių tautą atgaivinti Vokietijos ka
riuomenę.

RAUDONASIS DEKANAS 
MASKVOJE.

LONDONAS. T.S.M.H.—Pagar
sėjęs savo simpatijomis Sovietams, 
Canterbury dekanas dr. II. John
son’as lankėsi Maskvoje, kur daly
vavo Sovietų Taikos Partizanų kon
grese.

TITO SAUKIASI PAGALBOS
SLAPTI PASITARIMAI VAŠINGTONE, LONDONE IR BELGRADE. 

KARIUOMENĖS JUDĖJIMAS JUGOSLAVIJOJE.
LONDONAS. Kemsley.—Marša

las Tito, spaudžiamas Kremliaus 
notų, šaukiasi skubios JAV ginklų 
siuntos, — pranešama iš Berno. 
Vašingtono, Londono ir Belgrado 
uždari] durų pasitarimuose Tito 
tvirtina, kad Sovietų Rusija ruošiasi 
sukelti Jugoslavijoje pilietinį karą. 
Tito mano, kad akcija gali būti pra
dėta spalių mėnesio pradžioje. Są
jungininkų stebėtojai, atvykę iš 
Sofijos ir Kroatijos į Belgradą, pra
neša apie pastebėtus didelius jugo
slavų pėstininkų ir artilerijos dali
nių judėjimus.

Karinė prancūzų policija suėmė 
savo sektoriuje Berlyne vokieti K. H. 
Scholz’a. Laisvųjų Komunistų par
tijos vadą, kuris per. savaitę pasiuntė 
maršalui Tito pritarimo ir užuojau
tos telegramą. Scholz’as apkaltin- 
tap “pasivelinimu imtis nelegalios 
politinės akcijos.”

KOMINFORMO POSĖDIS.
LONDONAS. A.A.P.—Į Rumuni

jos sostinę, Bukareštą, suvažiavo 
Sovietų Rusijos, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Vengrijos, Bulgarijos ir 
Albanijos atstovai. Oficialiai tei
giama, kad atstovai suvažiavo aptar
ti Rumunijos penkmečio iškilmių 
minėjimo, tačiau politiniai stebėtojai 
teigia, kad tai yra Kominformo su
važiavimas, kuriame bus aptariamas 
Jugoslavijos likimas. Sovietų dele
gacijai vadovauja maršalas Voroši- 
lovas.

SPRAUSMINIAI LĖKTUVAI PRA
LENKĖ GARSO GREITĮ.

LONDONAS. A.A.P.—Du Britų 
sprausminiai lėktuvai: Hawker P1052 
ir Vickers-Supermarine 510 nuskri
do per valandą daugiau kaip 700 
mylių, tuo būdu pralenkdami garso 
greitį.

liekami tik ypatingai atidžiai pati
krinti komunistai. Greta šios akci
jos tiek Sovietų Rusijos, tiek sateli
tinių kraštų viduje vykdomi dideli 
gyventojų kilnojimai. Berlyno “So- 
cialdemokrat” praneša, kad Sovietų 
vadovybė įsakė išsiųsti 15.000 vokie
čių “liaudies policijos” vyrų i Bal
kanus. Deportuojant į atitinkamas 
vietas, daugiausiai Azijos Rusijon, 
gyventojus, smarkiai paliečiami ir 
žydai.

BRITŲ ARMIJOS DYDIS.
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

neša Anglijos karo ministeris, šiuo 
metu Britų armiją sudaro 769.900 
karių.

PASTORIUS NIEMOLLERTS 
AUSTRALIJOJ.

Per. trečiadienį į Australiją atvyko 
pagarsėjęs vokiečių pastorius Nie- 
moller’is, 8 metus Hitlerio kalintas 
koncentracinėse stovyklose. Ketvir
tadienio vakarą jo pasiklausyti susi
rinko i Sydnejaus stadioną apie 
10.000 australų. Pastorius Niemol- 
ler’ls viešės lo savaičių Australijoj 
ir N.' Zelandijoj ir pasakys per tą 
laiką apie 80 prakalbų.

TRIESTAS. A. A.P. — Maršalas 
Tito pasiuntė kariuomenės ir polici
jos būrius į krašto vietoves, kurioms 
gręsia komunistų sabotažas. Tokių 
žygių imtasi po to. kai sabotažas 
palietė Fiumės aliejaus varyklas, 
kurios buvo padegtos keturiose vie
tose. Splito uoste padegtas laivas 
Partizanka. Keturi nežinomos kil
mės lėktuvai, atskridę nuo Albani
jos pusės, numetė bombas i Pristina 
aerodromą ir sunaikino vieną karinį 
jugoslavų lėtktuvą.

TITO PERSPĖJO SOVIETUS.
LONDONAS. A.A .P.—J ugoslavi- 

jos vyriausybė paiuntė Sovietų Rusi
jai notą, kuri yra atsakymas į pa
skutiniąja grąsinančią Maskvos notą. 
Jugoslavijos vyriausybė savo notoje 
įspėjo Sovietų Rusiją nesikišti į jos 
vidaus reikalus ir pareiškė esanti 
pasiruošiusi perduoti Sovietams ta
riamai kankinamus jų piliečius, o 
taip pat ir visus kitus, kurie tik 
pareikš norą vykti į Sovietų Rusiją.
JUGOSLAVIJA PASITRAUKIA IŠ 
GRAIKIJOS SUKILĖLIŲ FRONTO

NEW YORKAS. A.A.P.—Kaip 
praneša UNO Komisija Balkanams, 
Jugoslavija žymiai sumažino savo pa
ramą Graikijos sukilėliams ir. gali
mas daiktas, visiškai pasitrauks iš 
šios akcijos. Tuo tarpu Bulgarija ir 
Albanija toliau teberemia morali
škai ir medžiagiškai Graikijos suki
lėlius.

PASIRODYS HITLERINĖ 
SPAUDA.

BERLYNAS. S.T. — Panaikinus 
Sąjungininkų licenzijų sistemą vo
kiečių laikraščiams, Bavarijoje ne
trukus pasirodys daugiau šimto 
naujų vokiškų laikraščių, kurių dau
geliui vadovaus buvę naciai. Max 
Willmy, savo laiku leidęs antisemi
tinį “Der Stuermer,” kurio artimas 
bendradarbis J. Streicher’is buvo 
pakartas pagal Nuerenhergo Teismo 
sprendimą, šiuo metu yra pasiruošęs 
leisti naują laikraštį. Okupacinių 
organų pranešime teigiama, kad dau
gelis naujų laikraščių ruošiasi pasi
rodyti su senaisiais nacių vardais ir 
jie bus daugiausiai redaguojami na
cinių redaktorių. Šie pranešimai 
taip apibudina naujai pasirodysian
čius vokiečių laikraščius: “Yra pa
grindo spręsti, kad naujieji laikra
ščiai bus šovinistiniai, sukelią tryni
mas! ir nusistatę prieš demokratiją, 
prieš žydus, prieš DP ir prieš Ame
riką.”

RAUDONOSIOS ARMIJOS 
JUDĖJIMAS

LONDONAS. A.A.P. — Komin
formo susirinkime Bukarešte daly
vauja ir Sovietų Rusijos, Lenkijos, 
Rumunijos bei Vengrijos generolai. 
Londone gauti pranešimai apie tai, 
kad Sovietų Rusija traukia Jugosla
vijos pasienin didelius kiekius ka
riuomenes ir ginklų.

POTVYNIS NUSIAUBĖ 
MIESTĄ.

Per. šeštadienį Kempsey (N.S.W.) 
miestą ir apylinkes nusiaubė mil
žiniškas potvynis, kurio metu žuvo 
septyni žmonės. Sudaryti nuostoliai 
siekia apie vieną milijoną svarų.

STALINAS DĖKINGAS BRITAMS
GAUTAIS IŠ BRITŲ LĖKTUVAIS 
SOVIETAI SUKŪRĖ MODERNIŠ

KĄ ORO LAIVYNĄ.

LONDONAS. A. A. P.—Pulkinin
kas G. A. Tokajevas, per. mętais pa
bėgęs iš Sov. Rusijos, tvirtina, kad 
Sovietai gali pasistatyti geriausią 
oro laivyną, išstudijavę Roll-Roiee 
Nene sprausminius lėktuvus, kuriais 
juos aprūpino Britai. Po šio karo 
Tokajevas studijavo vokiečių aviaci
jos ir raketinių bombų srityje pasiek
tus laimėjimus ir pasišalino iš šio 
posto, perbėgdamas per. metais pas 
anglus. Savo straipsnyje “Flight” 
žurnale Tokajevas teigia, kad Sovie
tai, panaudoję vokiečių patyrimus, 
1947 metais pasiekė tai, ką Vokietija 
buvo pasiekusi 1941-1943 metais. 
Toliau jis rašo: “Sovietų Rusija 
buvo dešimčia metų atsilikusi nuo 
sprausminių lėktuvų raidos, kai atsi
rado visiškai netikėta išeitis; Britų 
valdžios įstaigos pardavė Sovietams 
nemažą skaičių sprausminių lėktuvų 
—pirmarūšių Nenes. Oro pramonės 
ministeris Krunicevas ir ponas Sta
linas liko labai dėkingi už šitą nesi
tikėtą patarnavimą.” Pasak Toka- 
jevo, sprausminius lėktuvus Sovie
tai pradėjo naudoti oro tarnyboje 
1947 m.

EDEN’O ĮSPĖJIMAS.

LONDONAS. A.A.P.—Vykstant 
jau antrą savaitę aštriam ginčui 
tarp Britų ir JAV spaudos, benagri- 
nėjant reikalus, liečiančius Britų 
ekonominės krizės klausimus, opozi
cijos vado pavaduotojas Eden’as 
perspėjo anglosaksus vengti tarpu
savio barnių ir nesantaikos; iš kilu
sio tarp Britų ir JAV nesusipratimo 
ir nesantaikos, pasak jo, niekas ne
laimės, išskyrus Maskvą. Eden’as 
priminė gyvenamo momento rimtu
mą ir skatino anglosaksus baigti bar
nius.

VOKIETIJA GAMINA AUSTRA
LAMS VAGONUS.

LONDONAS. T.S.M.H.—N.S.W. 
krašto vyriausybė užsakė Vokietijoje 
už £475.000 savo geležinkeliams va
gonų. Australų užpirkimo agentas 
pareiškė, kad vokiečių pramoninin
kai apsiėmė pagaminti atitinkamą 
vagonų kiekį pusiau pigesnėmis kai
nomis ir ankstyvesnių pristatymo 
terminu, kaip Britų pramonininkai. 
Tuo pačiu metu Anglijai duotas už 
£10 milijonų užsakymas pagaminti 
australams jėgainių įrenginių, loko
motyvų, sunkiųjų mašinų, tekstilės, 
švietimo priemonių ir k.

MIRĖ AVIACIJOS PIONIERIUS.
LONDONAS. A.A.P. — Per. sa

vaitę Anglijoj mirė Sir J. W. Dunne, 
pirmojo britų karo lėktuvo konstruk
torius.

RYKLYS SUDRASKĖ
AUSTRALĄ.

Per. sekmadienį, Yorkey’s Knob 
kurorte, Queenslande, ryklys užpuolė 
kelioliką metrų nuo kranto besimau
dantį Cairns miesto gyventoją J. 
Howard’ą ir mirtinai jį sužalojo.
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Neklaidinkime

Mūsų tautiečiai, dar tebeesu 
Vokietijos DP stovyklose, labai lau
kia iš išemigravusiųjų informacijos. 
Tos informacijos, neskaitant dauge
lio laiškų, vis daugiau pasirodo ir 
DP spaudoje. Paskuutiniuoju laiku 
daugiau rašoma ir iš tolimos Aus
tralijos. O susidomėjimas Austra
lija tremtinių tarpe didelis. Taigi, 
ir žinios iš Australijos turi būti ne
perdėtos, nesufabrikuotos. Geriau 
nebandyti rašyti to, kas neaišku ar 
iš kitų nugirsta. Atsimenu, kaip DP 
stovyklose tremtiniai, paskaitę vieną 
kitą laišką ar spaudoje atspausdintą 
aprašymą apie naujųjų ateivių gyve
nimą Australijoje, ištisas dienas tas 
žinias komentuodavo, darydavo įvai
rias išvadas. Ir visai suprantama, 
nes gyvenantiems Europoje sunku 
visapusiškai Australijos gyvenimą 
įsivaizduoti. Tad tremtiniai, su ma
žomis išimtimis, tiki visam tam, kas 
laiškuose, laikraščiuose rašoma.

Klaidinga informacija, nežiūrint, 
ar ji būtų iš gerosios ar iš blogosios 
pusės, yra žalinga. Mūsų tautiečiai, 
įsitikinę Australijos gerumu, čia 
atvykę, jei pateks i blogesnes darbo 
sąlygas, kaip buvo iš laiški} ir lai
kraščių vaizdą susidarę, bus labai 
nepatenkinti. , O skaitydamas tik 
blogas žinias, suabejos, j on vykti. 
Kaip tada informuoti? Taip, kaip 
ič tikrūjų yra. Jei tikrai esi bloge
snėse darbo sąlygose, tai nepamiršk 
pažymėti, kad, gal būt, tik pas mane 
taip yra. Kitas iš geresnių darbo 
sąlygų jau parašys geriau. Tai ir 
tautiečiams bus aišku, kad esama 
įvairaus darbo, įvairiose aplinkybėse,

Savo jaunystėje ’ aš pažinojau 
žmogų, kuris amžinai keliavo. Nie
kas jo tikros pavardės nežinojo. Jis 
ir pats save vadino tik keliaujančiu 
agronomu.

Kiekvieną pavasarį jis atvykdavo 
mano tėvų sodybon. Jau mano vai
kystės metais, agronomas buvo senas 
ir pražilęs, Kakta buvo pilna rauk
šlių, nosis pakumpusi, akys — mėly
nos ir giliai įdubusios. Barzda ilga, 
balta iki pat juostos. Vilkėjo juodą, 
apiplyšusį apsiaustą. Galvą pri
dengdavo ruda skrybėle. Ant keliau
jančio agronomo pečių visada kabo
davo didelė kuprinė. Eidavo sun
kiu, tvirtu žingsniu, pasiremdamas 
stora gumbuota lazda.

Kaimo šunės labai nemėgdavo 
keliaujančio agronomo. Jie pasitik
davo jį dar už kilometro ir skaly
dami lydėdavo per visą kaimą. 
Vykdavo kietos ir sunkios grumtynės. 
Jei kuris griebdavo jam už kojos, 
gaudavo lazda. Taikli jo ranka re
tai suklysdavo.

— Šerep, — šūkteldavo, kirsdamas 
į vilnas, — mano blauzdos ne jūsų 
dantims. įėjęs į kambarį, jis nusi
lenkdavo į visus kampus. Tai dary
davo ir tada, kai kambaryje neras
davo ne vieno žmogaus. Kartą, įma
no tėvas, radęs jį vieną besilank
stantį, paklausė:

— Sakyk, pone agromone, ką 
sveikini, kai čia nėra nė gyvos dva
sios?

— Šerep, jūsų mylista, aš garbinu 
jūsų narni) Dieva. Jis visada čia 
mane gerai priima ir pavaišina. Aš, 
jūsų mylista, gerbiu ir myliu žmogų 
ir tada, kai nematau jo akyse.

Pastatęs į kampą lazdą, nuleidęs 
žemyn kuprinę, sulenkdavo kelius 
kėdėje. Tada iš kišenės išimdavo 
tabako; įtraukdavo į nosį ir smar
kiai nusičiaudėdavo.

— Šerep ... Už sveikatą gyvi)jų 
ir mirusiųjų!

Nusišluostęs ašaras ir giliai atsik
vėpęs dar pastebėdavo.

— Tikėkite, jūsų mylista, geriausi 
vaistai pasaulyje. Jie išvaro iš gal
vos ir kūno visas ligas ... Aš jau 
penkiasdešimt metų, kai nesu nei 
dienos gulėjęs lovoje.

Kuprinėje agronomas laikė yisą 
savo turtą. Drėgnose pelkių sama
nose pundeliais buvo sudėti kriau
šių, obelų ūgiai-skiepai. Didelėje 
skardinėje vaškinis, riebus tepalas ir 
sunkios, geležinės, medeliams kar
pyti žirklės. Tai buvo ir viskas. 
Kuprinėje nebuvo atsargai net per
sivilkti baltinių. Kai jie pajuos- 

kad darbas ir gyvenamoji aplinka 
pareis nuo laimės.

Štai, “Mūsų Kelias” (Nr. 17, 207) 
įsidėjo “Pora laiškų iš Australijos.” 
Po jais pasirašęs tūlas brolis Stasys. 
Pradžioje laiškų autorius sakosi, 
kad “. . . anksčiau vis neprisiruošiau 
iš Australijos parašyti, nes vis dar 
nebuvau gerai įsikūręs ir platesnio 
vaizdo neturėjau. Įspūdis visai 
kitoks, negu aš .įsivaizdavau ir iš viso 
nėra taip, kaip skaitydavau laikra
ščiuose apie Australiją. Kiek jau 
teko pamatyti, tai gamta bei žmonės 
mažai skiriasi nuo europiečių . . . 
Aš Čia rašau apie Pietų Australijos 
gamtą, Viktorijos sritį.” Atrodo, 
kad brolis Stasys dar iki šiol nesu
sidarė tikrojo Australijos vaizdo, 
jei jam eukaliptas mažai skiriasi nuo 
eglės. Toliau rašoma: “. . . Mokan
tieji anglų kalbą fizinio darbo ne
dirba ir iš karto pereinamojoje 
stovykloje gavo puikias vietas.” — 
Žinote patys, skaitytojai, kiek iš jūsų 
moka anglų kalbą ir kartu su kitais, 
anglų kalbos nemokančiais, fizinį 
darbą dirbate. Brolis Stasys įsidrą
sinęs ir toliau stebina tautiečius, 
nieko nežinančius apie tolimą Aus
traliją. “Darbą galima pasirinkti 
. . .” — Kiek iš esančiųjų Austra
lijoje galėjo darbą pasirinkti? Vė
liau laiškų autorius paliečia opiausią 
klausimą.; “. . . pats įsikūrimas visi
škai lengvas ir kiekvienam prieina
mas.” — Kiek naujieji ateiviai turi 
vargo, kol suranda savo šeimai pas
togę ar kambariuką?! Autorius 
taip “pažindamas” naujųjų ateivių 
gyvenimą Australijoje, išdrįsta visus 
atkalbinėti nuo Amerikos bei Kana
dos. Jis pamiršta ar nežino, kad su 
patarimais reikia būti labai atsar
giam. J. Rimas.

A. Vilainis.

Žmogus, kuris amžinai 
keliavo

davo, susinešiodavo, jis eidamas pro 
upe, ar ežerą pamerkdavo į vandenį. 
Išmuilinęs muilo gabalėliu, išskala
vęs tyrame vandenyje, jis juos pa
mesdavo kur nors ant krūmo. Kol 
jie išdžiūdavo, agronomas paspaus
davo saulės atokaitoje.

Užvalgęs' atsilsėjęs, agronomas 
kasmet klausdavo mano tėvo:

•— Klausyk, jūsų mylista, kaip 
auga mano sodintos, skiepytos obe
laitės? Bus puikūs obuoliai. Šerep, 
aš skiepus ūmiau iš paties grafo PliO- 
terio dvaro sodo. Na, gal eisime . .. 
Aš paskirsiu jūsų sodui porą savai
čių Savo auksinio amžiaus.

Tšgalandęs žirklės, pirmiausiai 
apkarpydavo dekoratyvinius mede
lius, krūmus. Rūpestingai išgenė
davo išdžiūvusias vaismedžių šakas. 
Dirbdamas, dažnai kalbėdavo pats 
vienas. Kalbėdavo jis sodo med
žiams, paukščiams.

— Išdžiūvai ... Tu daugiau ne
bereikalingas. Žinai, pats Dievas 
gyvendamas žemėje pasakė: “Medis, 
kuris neveda vaisiaus, išraunamas ir 
metamas į ugnį.”

Mes, vaikai, jį dirbantį sode apsto
davome ratu. Jis kartais valandėlę 
žiūrėdavo j mus ir glostydavo savo 
žilą barzdą. Nemėgdavo tinginiau
jančių ir greit surasdavo mums dar
bo.

— Šerep, žiopsot, tinginiai. Krau
kite šakas į krūveles. Ne, geriau
siai neškite tiesiai i skiedryną. Jos 
išdžiūvusios, krosnyje degs kaip pa
rakas.

Poilsio valandėlėmis jis mums pa
sakodavo savo keliones įspūdžius. 
Pasakodavo apie didelius ponus, ku
rie į bažnyčią ketvertą arklių va
žiuoja. Puikūs jų dvarai ir galin
gos pilys. Ten, saulėje, blizga tven
kiniai ir juose plauko gulbės. Dau
giausiai keliaujantis agronomas mums 
pasakodavo apie sidabrinį, skamban
tį miestą — Vilnių.

— Taigi, šerep, yra miestas. Di
delis, amžinas miestas. Saulė pate
ka ir nusileidžia bekeliaujant gatvė
mis. Alyvoms žydint aš keliavau 
tenl Bažnyčių varpai sveikino mane. 
Nuostabi jų muzika. Tada skamba 
kalvos, slėniai, mūrai. Skamba visas 
miestas, lyg iš vario, sidabro nulie
tas.

Pasakodamas apie sidabrinį miestą,

LIETUVIAI PASAULYJE
Kolumbijoje gražiai kuriasi nese

niai atvykę lietuviai profesionalai. 
Jie visi dirba savo srityse. Minimi 
šie lietuviai: inž. E. Šviedrys, inž. 
A. Tylius, inž. V. Trejus, inž. V. 
Rimgaila, inž. V. Vasiliauskas, inž. 
V. Didžiulis, inž. J. Pikčilingis, inž. 
K. Gabriūnas, matininkas M. Šop- 
kauskas ir kultūrteehnikas H. Miliū
nas. Jie visi eina gana atsakingas 
pareigas.

Prof. dr. A. Liaugminas Kolum
bijos švietimo ministerio skyrimu 
pradėjo profesoriauti naujai įkur
tame Andų universitete. Be to, jis 
dėsto pedagoginiame institute ir 
mergaičių mokytojų seminarijoje.

Prof. inž. Ernestas Galvanauskas, 
apsigyvenęs Madagaskare, ten labai 
gražiai įsikūrė ir naudojasi dideliu 
vietos visuomenes pasitikėjimu. Jis 
ten yra vieno banko direktorius ir 
Madagaskaro universiteto profeso
rius.

Žinomasis krepšininkas ir krepši
nio treneris M. Ruzgys persikėlė 
Ispanijon treniruoti Madride ispanų 
rinktinės ir parengti trenerių.

Smuikininkas Donatas Jakavičius, 
prieš pusmetį atvykęs iš Vokietijos, 
pakviestas solistu į geriausią Vene- 
zuelos radijofoną “Radio Caracas.”

Vokietijoje, Erlangeno universi
tete med. gyd. A. Kuzas apgynė me
dicinos dizertaciją ir gavo ' daktaro 
laipsnį. J. Kedys ir P. Svereika 
išlaikė valstybinius • egzaminus ir 
įgijo diplomuotų ekonomistų laips
nius.

Argentinoje su dideliu pasiseki
mu koncertuoja pianistas A. Kupre
vičius ir jo sesuo, smuikininkė E. 
Kuprevičiūtė.

agronomas užsidegavo. Piktai išbar
davo'mus už kiekvieną, žodį. Pyk
davo ir ant paukščių, jei jie dainuo
davo sodo šakose.

— Šerep, ar tu nenutilsi. Ar ne
matai, negirdi, kad kalba žmogus —- 
karalius. Čiauškia ant šakos, kaip 
koks vėjavaikis. Žiūrėk, gal tavo 
vaikai alkani? Gabenk, rink jiems 
vabalėlius. Melskis, dainuok tik 
ankstį rytą ir vėlai vakare.

Užmušęs ant kaktos uodą, išvadi
nęs jį kraugeriu, agronomas kiek 
apsiraminęs vėl tęsdavo savo pasa
kojimą.

— Paskui aš kopdavau į aukščiau
sią kalną. Tai ne kalnas, o pilis. 
Seniau čia mūsų kunigaikščiai ir 
karaliai gyveno, dabar tik griuvė
siai . . . Nuleidęs galvą, prislopintu 
balsu jis pasakodavo apie katedra, 
koplyčias, paslaptingus rūsius ir 
karalių palaikus. Nepamiršdavo 
priminti mums ir Aušros Vartų.

— Aušros Vartuose aš sulenkiu 
savo kelius. Kartais klupau ištisas 
valandas. Dangiškos Karalienės akys 
tokios malonios ir geros ... Į jas 
žiūrint, sugrįžta į širdį ramybė ii' 
džiaugsmas.

Pasaulinio karo metu vokiečiai 
neleido keliauti be leidimo. Agrono
mas keliavo iš valsčiaus į valsčių, be 
paso ir leidimo. Kartą jį sulaikė 
žandaras ir piktai pareikalavo paso. 
Ilgai pasirausęs kuprinėje, išėmė 
pundelį skiepų ir pakišo žandarui.

— Šerep. štai, mano pasas. Ar tu, 
atėjūne, nežinai, kad aš keliaujantis 
agronomas, kad čia nuo amžių mūsų 
žeme.

-Žandaro būta iš Mažosios Lietuvos. 
Jis prisiminė keliaujantį agronomą, 
nusišypsojo ir, atidaręs savo pinigi
nę, padavė dvi sidabrines markes. 
Agronomas delsė, dvejojo ir priim
damas pasakė:

— Man pinigų nereikia. Aš tik 
jas pasaugosiu, mielas atėjūne. Še
rep, aš gerai žinau, kad tave užmuš 
maskoliai. Tuomet atiduosiu varpi
ninkui, kad jis tavo vėlę palydėtų 
su varpų muzika tiesiai į dangų.

Agronomui, kelio neužstodavo ir 
plėšikai. Jis eidavo tiesiai, kur vedė 
akys, kur troško širdis. Tos jo am
žinos kelionės, pasakos sužavėjo ir 
mano — vaiko širdį. Būdamas de- 
vynerių metų, aš nutariau su juo 
pabėgti iš namų. Kai jis rengėsi 
apleisti mūsų namus, aš pirmas, 
pasiėmęs Kudlių, išbėgau tekinas iš 
namų. Pasislėpiau parugėje ir 
laukiau. Greitai pasirodė ruda ke
liaujančio agronomo skrybėlė. (B.d.)

AUSTRALIJOS ŽINIOS

SABOTAŽAS SYDNĖJUJ.
Sydnėjaus orinio susisiekimo, uoste, 

.Rose Bay, per. šeštadienio ankstybą 
rytą dėl neišaiškintų prięŽąsčių kilęs 
sprogimas sunaikino Catalina kelei
vinį lėktuvą. Katastrofa lėktuvą ištiko 
tuo metu, kai jame nebuvo nė vieno 
žmogaus. Ištraukus lėktuvo lieka
nas iš vandens, apžiūrėjus, nustatyta, 
kad lėktuvas susprogdintas bombos 
pagalba. Australu saugumo organai 
mano, kad tai padare koks šposinin
kas ar pavyduolis, — pastebi “The 
Sun.” i

AUSTRALIJOS TABAKO 
PRAMONĖ.

Australijos gyventojai, per metus 
berūkydami, paleidžia dūmais apie 
30 milijonų svarų. Tiktai penkta 
dalis surūkomo tabako užauginama 
pačioje Australijoje. Federalinė 
vyriausybė ėmėsi žygių pakelti Aus
tralijos tabako pramonę, sudaryda
ma visų valstijų. vyriausybių ir ta
bako augintojų atstovų komitetą. 
Šio komiteto poskyriui pavedama 
ištirti plataus masto tabako auginimo 
galimybes Mareeba-Dimbulah srityje, 
Queenslande. Ekspertai teigia, kad 
Australijoj galima užauginti Virgini
jos kokybės tabaka.

n;s.w. POLICIJOS LYGIS.
T.S.H.—Atitinkamos įstaigos pra

neša, kad NSW krašto policijos kadro 
lygis yra, kaip visumet, aukštame 
laipsnyje. Pasiryžęs policijos oru
mą išlaikyti aukštame lygyje, poli
cijos komisaras T. E. Scott per pa
skutines tris savaites atleido septy- 
uius policininkus, kurie pakaltinti: 
penki už smurto veiksmus ir du už 
vagystes. Atleistieji policininkai 
perduoti teismo organams. Šiuo 
metu NSW ‘krašte yra 4.200 polici
ninkų.

KROKODILŲ KARALIUS.
Australas Peters, šiuo, metu gyvenąs 
Malajuose, yra laikomas “krokodilų 
karalium.” Nuo karo pabaigos jis 
yra likvidavęs daugiau, kaip 4.000 
krokodilų. Krokodilų medžiojimo 
technikos jis išmoko iš malajiečių. 
Pasak jo, geriausios krokodilų med
žiojimo vietovės yra Malajai, Borneo 
ir Sumatra. Peters svarsto persi
kelti ir kurdintis Naujoje Gvinėjoje. 
Per visą medžioklių laiko tarpą 
Peters aštuonis kartus yra nukentė
jęs nuo krokodilų dantų.

PALEIDO KALINAMUS 
KOMUNISTUS.

Rugpjūčio 24 d. Arbitraeinio Tei
smo Tribunolas nusprendė paleisti 
iš kalėjimo aštuomins unijų,vadus— 
komunistus, kurie angliakasių strei
ko. metu nuteisti už nebojimą teismo 
įsakų. Toksai sprendimas padary
tas po to, kai atitinkamos pnijos įne
šė į banką teismo uždėtas prieš kurį 
laiką pinigines baudas ir kai nutei
stieji unijij vadai viešai pareiškė 
savo apgailestavimą ir atsiprašė 
teismą.
RAUDONASIS ŠEŠĖLIS VISUR 

MUS PASIEKIA.
40 ateivių, kurie dirba nedideliame 

ginklų fabrike Lithgowe, pareiškė 
atitinkamoms įstaigoms, kad jie svar
sto pasitraukimą iš Jungtinės Gele
žies Iframonės Darbininkų Unijos 
(F1U) Vakarų Distrikto. Taip ver
čia juos pasielgti aplinkybės, kad jie 
yra patekę komunistų, unijos virši
ninkų, priežiūrom Šių ateivių at
stovas pareiškė: “Mes apleidome 
Europą, kad galėtume atsipalaiduoti 
nuo komunistų, tačiau juos radome 
čia, unijoje.” Lithgowo ginklų fab
rike jaučiamas stiprus komunistų 
viešpatavimas. Vadovybei nekrei
piant dėmesio, komunistai atvirai 
platina savo spaudą.

KNYGELĖ VAIKAMS.
“Dienai Australijos šile," Ilius

truota knyga' vaikams ir jaunimui. 
Išleido “Užuovėja.” Iš anglų kal
bos vertė J. Ap-nis. Tai pirmoji 
Australijoje išleista, gausiai ilius
truota, knygelė mūsų jauniesiems. 
26 puslapių. Kaina 3/9. Knygelė 
atspausta rotatorium. Mūsų gyveni
mo sąlygomis šis leidinys yra svei
kintinas kultūrinio darbo siekimas. 

IDar labiau galėtume pasidžiaugti, 
jei mūsų, mažieji ateityje susilauktų 
Lietuvą vaizduojančių leidinių.—km.
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THESE ARE OUR NEW AUSTRALIANS
By GORDON WILLIAMS

SWIMMING and SURFING

Australians sharę with most Brit
ish peoples a passion for generic 
names. To them, every citizen of 
the North American continent who 
has not pre-declared his Canadian 
and maple leaf, or Deep Southern 
and blue grass origin is inevitably 
a Yank; all Southern Europeans— 
Spaniards, Italians, Mediterranean 
French, Greeks—are likely to be 
labelled Dago, an ugly and rephen- 
sible term that seems, happily, to be 
passing.

Tn the war every dark-skinned 
native son of the Middle East be
came to the ATF a Wog; every 
Japanese and Korean a Nip (I have 
hęard the word applied to wrongly 
identified Chinese and Indonesians 
with a complete disregard for geo
graphic and ethnic boundaries).

Now generic-labelling is finding 
a fresh expression, as undesirable 
and as open to error as all the rest— 
every new Australian arriving here 
under the migration plan is classi
fied with all the ease of a graceless 
ignorance as a Balt, even though he 
he a Pole, a Yugoslav, a Czech, a 
Hungarian, or a Ukrainian.

Any term that tends to promote 
invidious nationality in these days 
when the boundaries of the world— 
Qr of half the world, at any rate— 
are no longer rigidly definable, is 
a foolish term. When it has the 
effect of setting up a hard category 
in what is intended to be a flui 
and harmonious reception of new 
citizens in the life of an under1- 

, • populated country, it dangerous 
and anti-social.

Possibly the wide application of 
the word Balt to our new citizens 
is the effect of a large 1/xck of know
ledge of what and who the Balts are 
(and, of course, who the Yugoslavs, 
the Poles, and the Hungarians are.) 
“Balt” is a handy little word, rea
sonably pleasant-sounding, and far 
less difficult to spell than Czech . . . 
In all the circumstances it seems 
made for misuse.

However, the Balts do not like its 
application to the Yugoslavs, the 
Poles, ct al; the Yugoslavs, the Poles, 
et al, do not like its misapplication 
to themselves.

This is naturally an emanation of 
their own proper pride of origin, as 
reasonable as the. dislike of an Aus
tralian abroad to being thought a 
Newfoundlander or a Cockney. 
There is little or no racial anti
feeling in all this. It is a matter 
of essential origin, and the individual 
recognition thereof; the condition 

that now makes a Balt object to being 
called a Pole, or a Pole a Balt, will 
vanish completely only when both 
are woven, as they or their sons in
evitably will be, into the Australian 
pattern.

At any rate, it is by any assess
ment a discourtesy to call a man out 
of his nationality; if it be a badge 
of our lack of knowledge, the sooner 
we remove the' cause of the error 
the better.

Balts are from the Baltic coun
tries of Lithuania, Latvia, and1 Esto
nia. They, and they only, are Balts. 
For years their territory was the 
least known part of Europe—“Fish
ermen go to Norway, novel writers 
and brigands have given a name to 
the Balkans, while Russia has be
come a standing dish for the politi
cal commentators . . . But the little 
States about the Baltic lie so remote 
from the tourist’s Europe that they 
are still an unknown land ...”

LONG HISTORY
Lately the bright light of pub

licity has shone on them (it be
gan to shine on them somewhat 
dazzingly when the Red Army 
walked in about 10 years ago), 
but their geography and their 
peoples are still not widely 
known in this country.

They have an impressive and 
significant background—Lithua
nia was an independent State in 
the 11th kcentury; Lithuanian 
was amongst the earliest of Euro
pean languages, and the people 
who speak it lived beside their 
river and forest clearings before 
the Germans came into Europe.

Less primeval, the Estonians 
use Gothic words in their speech : 
the Latvians, or Letts, come of 
“a primitive Aryan stock;” the 
Lithuanians are an ancient 
people who went to their part 
of Europe long before the arri
val of the Germans and the 
Slavs.
They have all had tremendous his

tories, passed through tremendous 
crises; even those properly described 
as Balts, then, differ essentially from 
one another.

This is not the place for any de
tailed historic record of these peoples 
or of the records of those with whom 
they are nowadays being confused 
(vide the note about our passion for 
generic terms’). All that can be 
done is to show why Yugoslavs do 
not like to be called Balts; why Balts 
do not like, their proper title to be 
passed along haphazardly to Yugo-

All through the sunny months 
of the long Australian summer, and 
in some parts in the winter too, 
many Australians spend most of 
their leisure hours swimming in 
baths, rivers and lakes, or surfing 
on the beaches and sun-baking on 
the sands.

Swimming is a national pastime 
in Australia. The whole family 
enjoys it, for most Australian child
ren learn to swim at an early age. 
In nearly all schools swimming is 
taught.

On most of the beaches along our 
12,000 miles of coast line, surfing 
and sun-baking on the sands are 
looked on as the ideal holiday. Each 
week-end and holiday in the sum
mer, thousands of city dwellers go 
to the beaches.

Inland, wherever there is a river, 
a creek or a lake, the children may 
be found at all hours diving from 
tree trunks and splashing in their 
favourite pools. Almost every town 
of any size has baths, generally run 
by the municipal authorities.

Along the Pacific seaboard of the 
continent, where long, rolling waves 
sweep in to the beach, Australians 
have developed the art of surfing 
into a sport peculiar to the condi
tions.

Surfing is quite distinct from 
swimming. It is, of course, neces
sary to be able to swim first, but all 
swimmers are not necessarily surfers. 
It takes considerable practice and 
judgment for a swimmer to be able

Slav (or Pole, or Hungarian, for that 
matter).

And that neither Balt nor Hun
garian (or any other branch of our 
New' Australian population) likes 
this careless interchange is evident 
from letters that reach this office.

Yugoslavs are in the main Serbs. 
Croats, and Slovenians, they are of 
Slavonic background and ancestry; 
both physically and historically they 
differ from the Balts: they claim 
their right to national individuality.

The Pole, the Czech, the Hunga
rian. the Ukrainian has each his own 
background and cultural and histo
ric associations, each his own char
acter and characteristics. Each. too. 
is proud of his ethnic and ancestral 
line.

The day will come—and sooner 
than we may think* now—when all 
these matters of nationality will 
have been resolved, or, more proper
ly , forgotten in the great absorption 
of our new citizens into one Austra
lian identity. 

to ride on the crest of a wave for a 
hundred yards or more.

Sometimes surfers ride the waves 
on surf-boards, but very often they 
are able to do so without boards.

Out of this national pastime has 
arisen the growth of surf livesaving 
clubs, which play such an important 
part in making Australia’s beaches 
safe. The members of these clubs 
keep a look-out for sharks and are 
ready to rescue swimmers who may 
get into difficulties.

On some beaches the undertow- is 
very strong. Swimmers may be* 
caught in a current and drawn out 
to sea. That is why surfers should 
always keep with the crowd and not 
venture into waters where no people 
are swimming.

Surf livesaving has developed in 
Australia into a popular sport and 
many young men find it vigorous 
exercise. From time to time com
petitions between clubs are arranged, 
and a surf carnival at any of the 
big beaches along the eastern coast 
is always a fine spectacle as sun-tan
ned, athletic young men dash into 
the surf with surf-boats, reels and 
life-lines.

New Australians who are living ill 
localities near surf beaches should 
interest themselves in this distinc
tive Australian sport. Clubs are? 
always on the look out for new mem- ( 
bers and, in addition to the valuable? 1 
work done in saving lives, members 
are always assured of vigorous, 
healthy, out-door exercise.—T.N.A„

Such absorption is common in the 
world’s history; the sooner it hap
pens hero the better for us all—for 
Australian, for Balt. Yugoslav, Pole, 
Hungarian, Ukrainian, or any other.

There is no surer way of speeding 
it than ‘by manifesting a goodwill 
and courtesy to the newcomers.. 
There is no better way of doing that 
than by learning first of all to 
identify them accurately, and so, 
hanpily.

That in itself goes beyond mere 
social duty. It has a national im- 
nortance. (It can be. too, a pleasant 
”ieans of extending one’s human 
knowledge—and of improving one’s 
geography.)

Certainly it will stimulate our 
social relationships and help to smash 
down our slavery to misleading, and 
generally invidious, generic terms.

Any of those results would makt? 
the effort worth while.

“The Argus,”
Nr. 32, 10.8.45

PIERCING THE IRON CURTAIN
The Westward Mission of an Envoy of the Lithuanian Underground.
5. By SAULIUS.

We had picked a spot, still several 
.kilometres distant, for our day’s rest. 
It was far from the beaten roads. 
On our way there we came across 
obstacles left by the war hostilities 
of 1945. Barbed wire barriers were 
still hanging in spots, heavy timber 
logs lay piled up and deep ditches 
lay before us—they had been used 
to hinder tanks. It was a bitterly 
cold Winter night. A heavy snow
fall descended on us and the wind 
howled in its fury. We “captured” 
one obstacle after another as we 
approached. In spite of the fact 
that we had no shelter from the ele
ments we were grateful for the 
snowstorm which covered up our 
tracks. This was very important on 
approaching the frontier.

Early morning. Sunday. We all 
searched for some kindlewood to 
start the fire. We prepared our 
frugal meal and afterward we built 
berths of fir branches, placed our 
knapsacks under our heads and 
stretched out, hugging our firearms. 
We took turns at guard duty, tend
ing the fire and making tea out of 
snow.

We rose from our bear lairs at 
noon. It was the Sabbath and we 
had to pay fitting tribute to our 
Maker. We knelt in snow to beg 
God’s help for our embattled nation. 

our comrades and for the success 
of our difficult mission.

Our Sunday dinner was better 
than all our previous meals. Instead 
of boiled sausages, we had on our 
“table” sausages broiled on a can
teen cover. We also had fried bacon 
and onions. Our tea was made deli
cious by a few drops of anise. We 
swallowed some vitamin tablets for 
strength and topped everything 
with a swallow of another universal 
tonic, vodka. We then cleaned and 
oiled our guns.

When guerrillas decide to put 
their guns in order they are reacting 
to an instinct of approaching dan
ger. We asked’ each other about 
our dreams of the forenoon. Felik
sas had a dream of ill-omen. He 
was drowning in some morass, and 
Butautas and Krūmas were drown
ing with him. Queer trees grew on 
the banks of the morass and blood 
was dripping from the trees. He 
saw his comrades standing at a dis
tance but they could not approach 
him or save the men sagging down 
into the morass.

According to our plan, we had to 
reach ■ the Rominta River near the 
town of the same name. Our infor
mation was that the Russian-Polish 
frontier was somewhere around that 
spot. With a fervent “Heaven help 

us!” I ordered Mindaugas to start 
the mareli.

THE BATTLE AT THE 
ROMINTA RIVER

The snowstorm had subsided some
what in the afternoon and it was 
unusually quiet. The snow had 
obliterated all footprints of men 
and animals. At various places in 
the forest we came upon signs of the 
Ivans’ activities. Scattered here 
and there were carelessly stacked 
two-meter woodpiles, and unpicked 
tree branches obstructed our march. 
We were fortunate that this was 
Sunday, which is ‘‘vykkodni dyeh” 
(stepping out day) for the Russians. 
There were fewer chances of en
countering the working Russians 
this day.

We marched in single file, each 
man stepping into the footsteps of 
the leader. This procedure was very 
exacting and tiresome to the men 
bringing up the rear. After a few 
kilometers, we came upon the rem
nants of a wartime camp. Wooden 
crosses dotted the snow against- the 
background of young fir trees. Of 
course, these were German military 
graves. The bolsheviks did not 
place crosses on their graves, they 
place their red “booths.” We 
passed the camp, turned right, and 
approached a highway. Here, there 
were traces of trafle. Every dozen 
or so meters, posts driven into the 
ground carried inscriptions “Oslo- 
rozhno, valka lesa!” (Warning, 

timber falling!) Tracks of truck 
wheels and skis could be seen on 
the road.

Mindaugas was convinced that we 
were near the frontier. The unusual 
quietness and particularly the ski 
tracks confirmed his guess that we 
were inside the most dangerous 
zone. We left the highway and 
turned right, where we should find 
the Rominta River and a bridge to 
cross it. We were walking in a 
ravine with sharp banks. Suddenly 
we came upon trenches and wire bar
riers.

This was the new frontier between 
Russian East Prussia and Poland! 
We quickly formed a double column 
and prepared to act instantaneously. 
We jumped over the trench but were 
delayed slightly by the barbed wire 
barrier. To overcome the barrier, 
we -went too far to the right toward 
the bank of a bog. There was a 
path alongside the bog, leading to 
the bridge. Wę had to make our 
way along this path and decided 
to cross it only after coming close 
to the bridge; patrols might be en
countered on the path.

In straying too far to the right 
we committed a grave error; we were 
observed by Russian ski troopers 
swishing down the highway. They 
stopped in their tracks. They look
ed a long time at the spot where we 
had disappeared behind the fir trees, 
and then as suddenly zoomed away 
—to bring reinforcements.

(To he continued. 1
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TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS.
Minėjimas įvyks rugsėjo 10 d., 

šeštadienį, 17 vai. 30 min. St. Fran
cis salėje, Albion St. 80. Tr mažiau
siai pažįstančiam Sydnejij ši vieta 
lengvai surandama — iš Centrines 
geležinkelių stoties išeiti dešiniuoju 
išėjimu. Išėjus į Elizabeth St. ir ja 
kiek paėjus, prieinama pirmoji gatvė 
po dešine, — tai ir yra Albion St. 
Minimoji salė yra kairėj pusėj. Visi 
tautiečiai kviečiami kuo gausiausiai 
minėjime dalyvauti.
DIDELĖS IŠKILMĖS GRETOJE.

Š.m. rugpjūčio 21 d. Maitlando 
vyskupas. (Most Rev. Dr. E. E. Glu- 
son, C.S.S.R.) pirmą kartą lankė 
Gretos stovyklos ateivius katalikus. 
Vyskupą pasitiko tėvas V. Balčiū
nas, tautiškais rūbais pasipuošusios 
lietuvaitės su gėlėmis, lietuvių skau
tų garbės sargyba ir didelis būrys 
tikinčiųjų. Pagal lietuvišką papro
tį, lietuvaitės barstė vyskupui po 
kojų gėles. Vyskupą toksai pasiti
kimas labai nustebino. Bažnyčioje 
vyskupas atlaike pamaldas ir pasakė 
vokiškai pamokslą. Lietuvių choras 
giedojo lietuviškas giesmes. Po pa
maldų garbingi svečiai susirinko 
šventoriuje prie paruoštų pusryčiu, 
kurių metu lietuvių, ukrainiečių ir 
slovėnų tautinės grupės pasirodė su 
tautiniais šokiais ir dainomis. Ypač 
gražiai pasirodė p. Zakarevičienės 
tautinių šokių grupė. Daugelis žur
nalistų fotografavo “Kalvelį” ir 
4‘Blezdingėlę,” kurie visiems paliko 
gilų įspūdį. Akordeonu grojo Ed. 
Bartkevičius. Mūsų tautinių šokių 
grupė pakviesta pasirodyti australų 
katalikių mokyklose su tautiniais 
šokiais. Baigiant iškilmes, Mindau
gas Mauragis padeklamavo šventei 
pritaikytą eilėraštį. Išleidžiant, 
vyskupui buvo įteiktas adresas su 
visų tautų herbais ir spalvomis. 
Vyskupas ir australų kunigai džiau
gėsi gražiu mūsų tautiečių pasiro
dymu.—A.M.

GRETOS STOVYKLOJE PADI
DĖJO LIETUVIŲ SKAIČIUS.
Rugpjūčio 19 d. į Gretos pereina

mąją stovyklą atvyko 1890 emigrantų, 
kurie laivu Fair Sea atvyko iš Euro
pos į Newcastle Ju tarpe yra 91 
lietuvis: P. Džiugelis, V. Nekrošius.
A. ir K. Gelažiai, J., M. ir V. Stat- 
kai. K., Z., E.. I. ir K. Songailos. J. 
ir M. Verenbergai, S., M.. G. ir V. 
Žirniai. B. Zablockis. J. ir E. Rau
gučiai. V. Liorencas, J. Grigolaitis.
B. Svolkinienė. A. Svolkinaite, A. 
Gendvilas. A. Kavaliauskas. P. Sa
dauskas. E. Tausenfeindas. M. Kur
šius. H. Lipšvs. V. Adomavičius, V. 
riužaoskas. E. ir N. Kūrai, J. Kusta. 
B. Masionis, E. ir V. Mensonai, V. 
■Stuknys. J. Vilras, J. Žemaitis, A.. 
D.. D.. A. ir Z. Bajeliai. J.. B.. K. 
ir Kr. Gebcriai. K.. E.. J. ir H. 
Grudaičiai. M.. G.. J. ir U. Tendžiai.
O. Macaitienė. A.. M. ir H. Valdo
vai. A., Ę.. IT.. T. ir P. Verksniai.
P. . J.. A. ir J. Bernatavičiui. S.. J. 
ir A.'Bntkai. A.. H. ir V. Juodval- 
kiai. J., J.. A.. N. ir M. Levickai. 
B„ L. ir H. Meškauskai. V„ E., A.. 
B., L; ir V. Refrenai.—A.M.

Skelbimas.
“Mūsų Pastogei” reikalinga lietu

višku šriftu rašomoji mašinėle. Kas 
iš taupečiu turėtų parduoti, prašo
ma siūlyti, nurodant rusi, firma ir 
kaina. Pasiūlymus prašoma siusti 
Redakcijos adresu: 10 Peel St., Kir- 
ribilli, Sydney.

V
LIETUVIO TRAGEDIJA 

YALLOURNE.
Kaip praneša Daily Mirror, rug

pjūčio 25 d. Yallourne, Eastern ben
drabutyje, rastas su peilio žaizda vir
šum širdies 23 m. amž. lietuvis Algis 
Jakštas. Jis buvęs psichiškai nesvei
kas ir vieną dieną prieš įvykį buvęs 
tyrinėtas Yallourno daktaro. Jak
štas nugabentas į vietos ligoninę. 
Jo sveikatos būvis esąs gyvybės pa
vojuje.

IŠRINKTI L.K.F. ORGANAI.
Š.m. rugpjūčio 21 d. rinkimams 

pravesti Komisija konstatavo, kad iš 
125 narių korespondenciniuose Liet. 
Kultūros Fondo Australijoj rinki
muose dalyvavo 104 nariai. I Apy
gardos Valdybą išrinkti: G. Žemkal
nis. J. Glušauskas ir A. Rukštele, 
kandidatais liko — A. Pocius ir R. 
Maziliauskas. T Revizijos Komisiją 
išrinkti: O. Matulionytė. Vyt. Žem
kalnis ir P. Matiukas; kandidatai— 
Br. Umbrasas ir Sig. Adomaitis.

URANQUINTY STOVYKLOJE,
Čia gyvena apie 100 lietuvių, kone 

išimtinai moterys su vaikais. Skai
čius, žinoma, nepastovus, nes kai 
kurios šeimos išvyksta pastovesniam 
kurdinimuisi, o he to nuolat atvyksta 
vis naujų. Stovyklos administraci
joje dirba p.p. Jakučiai, p.p Niurkai 
ir p-le Požėlaitė. Netoliese, Wagga 
Wagga vyskupo rūmuose apsigyveno 
lietuvis kunigas J. Kungys, kuriam 
pavesta rūpintis dvasiniais stovy
klos reikalais. Vietos vyskupas žada 
kun. Kungiui duoti nuolatiniam 
naudojimui automobilių. Pamaldų 
metu bažnyčioje skamba lietuviškos 
giesmės. Stovyklą gausiai lanko 
visų mielai laukiama “Mūsų Pas-
toge. ’ ’—kg. 
r—

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 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. BX 3006—3 Jin.
SKYRIAI AUSTRALIJOJE:

Permanent Bank Chambers, ...... 352-6 Collins Street,
115 Queen Street, Melbourne.

Brisbane.
Cavendish Chambers, Union Bank Chambers,

31 Grenfell Street, Bolton Street,
Adelaide. Newcastle.

Atliekami visu rusiu draudimai; ugnies, nelaimingu atsitikimu, 
juros ir k.
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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, į
I 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. j

ATSISAUKIMAS
Po kelių kreipimosi į lietuvišką vi

suomenę savo spaudos palaikymo 
reikalu, paaiškėjo, kad tai nebuvo 
tyruose šaukiąs balsas: tautiečiai 
sukruto i pagalbą, — atsirado kelios 
dešimtys naujų prenumeratorių ir 
dalis skolininkų išlygino sfcvo skolas. 
Pakartotinai apeliuojame į kiekvieno 
lietuvio sąžinę, nes vis dėlto dar 
daug asmenų nėra išlyginę savo 
skolų ir prenumeratorių skaičius dar 
nesiekia reikiamų 800.

Prašome visus aktingai prisidėti 
prie lietuviškos spaudos platinimo 
vajaus, Tcnebunie nei vienos lietuvi
škos šeimos ar židinio, kur nebūtų 
skaitoma “Mūsų Pattogė.” Premu- 
neruokite patys ir raginkite prenu
meruotis kitus.

A.L.D-JOS CENTRO VALDYBA. 
PRANEŠIMAS NARIO MOKES

ČIO REIKALU.
A.L.D-jos nario mokestis yra nu

statytas toks: įstojamasis 2/- ir me
tinis nario mokestis 12/-. Tuos 
mokesčius nariai įmoka savo Skyrių 
Valdyboms, kur yra Skyriai, o kur 
Skyrių nėra, tai siunčia tiesiog 
A.L.D. Centro V-bai: 5 Hamp
den Street, Hurlstone Park, Syd
ney, N.S.W. Geriausiai siųsti 
“Money Order” pagalba. Pastebėta, 
kad nario mokestis plaukia silpno
kai; jau praėjo 3/4 metų, bet nario 
mokesčio neįplaukė nei Laikas 
būtų visiems išpildyti organizacijos 
atžvilgiu savo pareigą. Yra visokių 
bendrų lietuviškų reikalų, kurių
A. L.D. Centro V-ba negali įvykdyti 
vien dėl to, kad kasoje nėra pakan
kamai lėšų.

Skelbimas.
Galite gauti knygų, vadovėlių, 

žodynų kiekvienoje kalboje. Galite 
užsiprenumeruoti žurnalų, ir laikra
ščių iš Vokietijos, Prancūzijos ir 
Šveicarijos. Adresas: J/r. Nico Van 
Bert, 26 Monee St., Melbourne, W2, 
Vic. Kreipkitės visomis kalbomis. 
Atsakymui pridėkit 5 d pašto ženklą.

Paieškojimas.
Kilęs iš Vainuto m., Tauragės 

apskr.. ieškau giminių ir pažįstamų.
B. Kleinas, P.M.G. Camp, Heath
cote P.O., Vic.

BUKIM VALANČIAUS 
KRAŠTO. VAIKAIS
Auais sunkiais ir tamsiais laikais, 

kai Lietuvą valdė carų Rusija, į 
mūsų kraštą okupantai atsivežė daug 
negerovių bei kenksmingų Įpročių, 
jų tarpe vieną didžiausių blogybių— 
girtavimą. Lietuvoje priviso dau
gybė, svetimtaučių laikomų pakelėse 
ir miesteliuose, kareiamų. ir mūsų 
kraštas skendo degtinėje. XIX am
žiuje vyskupas Motiejus Valančius 
ėmėsi plačios akcijos prieš girtavimą 
lietuvių tarpe ir pasiekė gerų rezul
tatų — lietuvių tautos gerovei ir 
didžiausiam okupantų pykčiui.

Vėliau. Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpyje, kilns gyventojų 
ekonominei gerovei, o ir patiems lie
tuviams teigiama linkme persiauklė- 
jus, girtavimas dar labiau nyko. 
Tačiau Antrojo Pasaulinio Karo 
metu ši negerovė vėl užnuodyjo 
mūsų kraštą. Žmonės girtavo tei
sindamiesi turto netekimu, medžia
ginių vertybių kritimu, valiutos 
nepastovumu ir t.t. Bendrtii. kiek
vienas karas neša žmonėms dorovės 
smukimą. Ne paslaptis, kad girta
vimas buvo perneštas ir į DP stovy
klas.

Atvykę į Australiją, susidūrėme 
su australų darbininkų mase, kurioje 
be gerų savybių pastebime ir didelių 
negerovių. Australų tarpe randame 
nemaža girtaujančių. Daugis mūsi
škių, ypač neprityjęs jaunimas, bo- 
draugaudami su australais, o ir pa
skirai, noriai seka šiuo pavyzdžiu ir 
lengvabūdiškai leidžia sunkiai už
dirbtus šilingus ir svarus svaigina
miems gėralams. Tuo tarpu nesunku 
čia pastebėti, kad neigiami girtavi
mo padariniai didele našta vargina 
šio krašto gerovę. Daugelio austra
lų teigimu, besaikio svaigiųjų gėralų 
vartojimo padariniai dažniausiai 
pasireiškia psichinėmis ligomis. Tai 
juo labiau pavojinga, turint galvoje 
subtropinį ir tropinį Australijos 
klimatą. Jei tokie reiškiniai palie
čia vietos kilmes žmones, tai ką be
kalbėti apie mus, dar neaklimat.iza- 
vusius, naujus ateivius. O be to 
įsidėmėtinas ir tas faktas, kad aus
tralų gaminami svaigieji gėralai ne
pasižymi tobula rektifikaeija.

Auštant australškam pavasariui, 
kai saulė vis smarkiau ima kaitinti 
mūsų galvas, ar netikslu būtų jas 
atpalaidoti nuo dar didesnio ir visi
škai nereikalingo alkoholio kaitini
mo’ Ar negeriau būtų kultūringu 
būdu praleisti savo laisvalaikį! Juk 
yra galimybiij burtis į lietuviškas 
organizacijas, dalyvauti mūsų ir 
australų sporte, šviestis, o kur tų 
galimybių nėra — dykumose ir gi
riose —■ galima išsirašius pasiskaityti 
.gerą knygą ar laikraštį, medžioti, 
žuvauti, pažinti naują kraštą. Tu
rint gerą valią, rasis ir geras kelias. 
Būdami blaivūs, sutvirtinsime savo 
sveikatą ir sutaupysime daugiau pi
nigu. Mes esame juk Vakarų Euro
pos kultūros atstovai ir didžiojo 
kovotojo už blaivybę Valančiaus 
tėvynes vaikai. Tokiais tad visada 
ir visur būkime.—L.P.
PAJAMŲ KVITŲ PERSIUNTIMO 

REIKALU.
Vienu ar kitu būdu A.L.D. Centro 

Valdybai ar “Mūsų Pastogės” ad
ministracijai atsiųsti pinigai yra pa- 
jamuojami į pajamų orderių kny
geles ir kasos knygą; kvitų origina
lai paliekami prie šaknelių ir kiek
vienas mokėtojas gali pasitikrinti 
kada, kiek ir už ką jis yra įmokėjęs. 
Kvitai uesiuneiami todėl, kad tai 
sudaro dideles persiuntimo išlaidas, 
gi idėti kvitus ar bet kokius rašte
lius į siunčiamą laikraštį pašto nuo
statais draudžiama. Jei kas įsakmiai 
norėtų kvitą gauti, prašoma persiun
timui įdėti 2į d pašto ženklą.

A.L.D. CENTRO VALDYBA.

PAST
.. V

Ats. Redaktorius ANTANAS BAUZE
Redaktorius JUOZAS ŽUKAUSKAS

* Išeina trečiadieniai*

REDAKCIJOS ADRESAS
10 Peel Street, 

Kirribilli, Sydney, N.S.W.
Tel. XB 4312.

ADMINISTRACIJOS ADRESAS: 
5 Hampden Street, 

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

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-.
Vienam menesiui—4/-; 3 men.—12/-; 
men.—£1/4/-; metams £2/8/-.

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

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilu

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