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SOVIETŲ GALIMYBĖS ATOM- 
INĖS BOMBOS LENKTYNĖSE.
NEW YORKAS. A.A.P. — Vado

vaująs JAV atomo mokslininkas dr. 
H. ūrey savo straipsnyje atomo 
mokslininkų Biuletenyje teigia, kad 
esąs galimas daiktas, jog Sovietų 
Rusija per du metu pralenks JAV 
atominės bombos lenktynėse. Be to, 
jis dar tvirtina, kad JAV atomines 
bombos produkcija pokarinio meto 
būvyje sušlubavo, tuo tarpu, kai 
Sov. Rusija dirba tokia sparta, kuri 
gali būti palyginama su geriausiomis 
JAV karo meto pastangomis. Pana- 

. šiam samprotavimui pritarė ir JAV 
profesorius dr. F. Seidz. Preziden
tas Trumanas pranešė, reikalausiąs 
ateinančių metų pradžioje JAV 
Kongresą, kad pastarasai duotų 
daugiau pinigų atomines energijos 
programos išplėtimui. Trumanas 
dar pridūrė, kad Sovietų atominė 
bomba nepaveikė JAV vyriausybės 
apsisprendimo.

PRATĘSTAS IRO VEIKIMAS.
ŽENEVA. T.S.M.H.—Generalinė

IRO Taryba priėmė nutarimą pratę
sti IRO veikimą po 1950.6.30 dar 
devyniems mėnesiams.

DANTIS UŽ DANTĮ.
NEW YORKAS. A.A.P.—Trims 

valandoms praėjus po to, kai Čekų 
slaptoji policija suėmė Pragoję JAV 
pasiuntinybės tarnautoją, JAV sau
gumo policijos organai suėmė New 
Yorke penkis Sovietų Amtorgo pa
reigūnus, kaltindami pastaruosius 
dėl siuntinėjimo informacijų Sov. 
Rusijai.

ANTRA VIŠINSKIO PYKČIO 
SCENA.

NEW YORKAS. A.A.P. — Kai 
UNO konferenciją pasiekė žinia, kad 
JAV teisėjas Medina nuteisė 10 
JAV komunistų vadų po 5 metus 
kalėjimo ir po 10.000 dolerių pabau
dos, Sovietų atstovas Višinskis, 
šaukdamas ir mėtydamasis ore ran
komis, pareiškė kad toksai nuteisi
mas yra “pažeidimas žmogaus tei
sių.”

GEN. FRANCO VIZITUOJA 
PORTUGALIJĄ.

LISABONA. A.A.P.—Po 11 metų 
gen. Franco pirmą kartą apleido 
Ispaniją, atvykdamas per. šeštadienį 
vizito j Portugaliją. Saugumo su
metimais jis atvyko su 200 slaptosios 
ispanų policijos agentų apsauga. 
Britų ambasadorius Portugalijai N. 
Ronald atsisakė dalyvauti gen. 
Franko garbei ruošiamose iškilmėse. 
Britų užs. reikalų ministeris Bevi- 
nas “paaiškino”: “Mes neapkenėiam 
Franco režimo.”

JAV DAIROSI ISPANIJOS 
BAZIŲ.

LONDONAS. A.A.P.—JAV sena
torius A. I. EUender, vadovaująs 
Senato komisijai, besidairančiai JAV 
karinių interest! užsieniuose, atvykęs 
į Londoną pareiškė., pritarsiąs JAV 
panaudojimui orinių ir jūrinių bazių 
Ispanijoje. Nespręsdamas ideologi
nių Ispanijos dalykų, senatorius 
pasisakė tesirūpinsiąs tik tuo klausi
mu, kaip Ispanija gali būti panau
dojama gynybos programos susti
prinimui. Senatorius pridūrė, kad 
jis kartu su savo bendradarbiais 
lankysis Madride.

Sovietai suklupo UNO konferencijoje
VIŠINSKIUI BESIAUTĖ JANT GR ASINIMŲ IR PYKČIO AISTROJE, 

Į SAUGUMO TARYBĄ IŠRINKTA JUGOSLAVIJA.
mas, kad Jugoslavija negali toliau 
būti laikoma Rytų Europos atstovu.

(UNO Saugumo Tarybą sudaro 11 
valstybių atstovui. Jų penki — Sov. 
Rusija. Anglija. JAV, Kinija ir 
Prancūzija yra nuolatiniai S. Tary
bos nariai, o kiti šeši nariai yra 
renkami vienerių metų kadencijai. 
Pagal “džentelmeninį susitarimą*’ 
šešios nenuolatinei vietai renkamos 
valstybės turi atstovauti tam tikras 
geografines sritis, kurių tarpe ir 
Rytų Europą. Ukrainai savo kaden
ciją baigus, šiuo metu ir buvo ren
kama jos vieton kita R. Europos val
stybė. dėl ko ir buvo išstatytos Jugo
slavijos ir Čekoslovakijos kandidatū
ros. Turint galvoje Saugumo Tary
bos nario posto svarbumą, Višinskis 
ir griebėsi desperatiško siautėjimo, 
trokšdamas pasisodinti greta savęs 
vasalinę Čekoslovakiją, o ne savo 
priešą — Jugoslaviją. Bed.}

LONDONAS. A.A.P. — Sovietų 
“Pravda” ir “Tzvestija” savo ve
damuosiuose straipsniuose aiškiai 
pasisakė, kad Sovietų Rusija, nepai
sant jos nepasitenkinimo Jugoslavi
jos išrinkimu, pasiliks UNO organi
zacijoje.

NEW YORKAS. A.A.P.—Visuo
tinė UNO konferencija, nepaisydama 
Višinskio protestų ir grasinimų, iš
rinko i Saugumo Tarybą Jugosla
viją. Už Sovietų remiamą Čekoslo
vakijos kandidatūrą balsavo 19 at
stovų; už JAV palaikomą Jugosla
viją balsavo 39 atstovai. D. Brita
nijos atstovas balsavo už Čekoslova
kiją. Australija balsavo kartu su 
JAV už Jugoslaviją. Jugoslavija 
tokiu būdu išrinkta metiniu Saugu
mo Tarybos nariu vietoj Ukrainos, 
kuriai pagal UNO statutą atstova
vimo terminas baigiasi šių metų 
pabaigoje, lygiai kaip Kanadai ir 
Argentinai. Vietoj šių dviejų pa
starųjų išeinančių valstybių išrinkta 
Indija ir Equadoras. Sovietų atsto
vas Višinskis, pamėlinavęs nuo įtū
žimo, pranešė konferencijos daly
viams. kad Jugoslavijos išrinkimas 
yra pažeidimas UNO statuto. Ne
besuvaldydamas savo įtūžimo ais
tros, Višinskis reikalavo, kad būtų 
išrinkta Čekoslovakija. Kelis kar
tus perspėtas konferencijos pirmi
ninko Carlos Romulo, Višinskis ne
paisė ir tęsė toliau piktus savo sam
protavimus pakeltu balsu, tvirtinda

BUV. BELGIJOS KARALIUS 
KALTINA BRITUS.

LONDONAS. A.A.P.—Buv. .Bel
gijos karalius Leopoldas, šiuo metu 
gyvenąs Šveicarijoj, paskelbė B.U.P. 
žinių agentūrai memorandumą, ku
riame teigia, kad 1940 m. Anglija 
atitraukė iš Vakarų Europos savo 
kariuomenę, visiškai apie tai neįspc- 
dama kovojusią prieš vokiečius belgų 
kariuomenės vadovybę. Šis karaliaus 
Leopoldo pranešimas pasaulio spau
dos buvo sutiktas kaip sensacija.

SUSITARTA SU BELGIJOS 
KARALIUM.

BRIUSELIS. A.A.P. — Belgijos 
ministeris pirmininkas G. Eyskens 
per. savaitę buvo nuvykęs į Šveica
riją, kur tarėsi su buv. Belgijos ka
ralium Leopoldu. Pasiektas ta pra
sme susitarimas, kad Belgijos kara
lius Leopoldas sutiko perduoti grį
žimo sostan klausimą belgų tautos 
balsavimui-referendumui. Karalius 
sutiko visiškai atsisakyti sosto pre
tenzijų, jei Belgijos gyventojai už 
karaliaus grįžimą pasisakytų mažiau 
kaip 55% balsų.

NAPOLEONO-HTTLERIO PAVO
JUS BRITUOSE.

LONDONAS. A.A.P. — Kalbėda
mas 7.000-čiams dykumų karo vete
ranų, Britų maršalas Montgomery 
perspėjo: “Pavojai, kurie taiksto 
šiandie D. Britaniją, lygiai taip pat 
grasina jos egzistencijai, kaip Napo
leonas ar Hitleris. Tie pavojai yra 
moraliniai ir ekonominiai. Ties 
Trafalgaru, Dunkirku ar Alameinu 
priešas buvo aiškus. Šiandie mes 
esame daug klastingesnio priešo aki
vaizdoje. Tai yra silpnumas mūsų 
pačiuose, nuo ko žūva didelės tautos. 
Laisvė nėra amžina dovana. Ji lie
ka tų žmonių privilegija, kurie yra 
pasiruošę ją ginti ir savo verte jos 
nusipelno.”

4.200 NUTEISTŲJŲ.
TOKIO. A.A.P. — Kaip praneša 

gen. MacArthuro vyr. štabas, Japo
nijoje nuo kapituliacijos pradžios 
ligi šiol nuteista 4.200 japonų karo 
nusikaltėlių. Jų tarpe daugiau kaip 
700-tams įvykdyta mirties bausmė, 
gi ąpie pustrečio tūkstančio japonų 
šiuo metu atlieka kalėjimo bausmę.

Prasideda Jugoslavijos drama?
LONDONAS. A.A.P.— Vokiečių 

žinių agentūros D.P.A. koresponden
tas Belgrade praneša, kad per. ket
virtadienio naktį 500 Kominformo 
partizanų su dviem tankais įsiveržė 
Į Jugoslaviją 6 myliu kyliu. Jugo
slavijos kariniai daliniai atmušė įsi
veržėlius. Abiejose pusėse buvę 
aukų. Ligi sekmadienio šis praneši
mas nė vienos konflikto pusės nebuvo 
dar patvirtintas. Iš Vakarų diplo
matai praneša, kad Sovietai įrengė 
Rumunijos pasienyje ties Jugoslavi
ja 10 raketinių bombų išmetimo 
punktų.

DE GAULLE NAUDOJASI 
PROGA.

PARYŽIUS. A.A.P. — Sehumano 
! kandidatūra kabineto sudarymui 
! pasibaigė tik mandagumo vizitu 
respublikos prezidentui Anrioliui. 
Prezidentas pavedė sudaryti vald
žios aparatą Radikalų Socialistų par
tijos atstovui M. Rene Mayer’iui, 
kuris gavo 314:113 parlamento pasi
tikėjimą.

PARYŽIUS. D.M.—Nepasisekus 
ir Mayer’iui susitarti šu partijomis, 
vyriausybės sudarymo bandymai 
toliau pavesti M. Bidault, buv. pir
mumą pokariniu! Prancūzijos užs. 
reik, min isterini. Tačiau atrodo, 
kad ir šiam teks nueiti nepasisekimo 
keliu. Pasinaudodamas šia nepa
prasta Prancūzijos krize, gen. de 
Gaulle savo kalboje Lemans’e ragino
prancūzus “baigti šį skandalą” 
grąžinti jam valdžią.

Raudonasis taikos angelas 
pamokslauja

NEW YORKAS. A.A.P.—Spau
dos konferencijoje Lake Success’e 
Sovietų užs. reik, ministeris Višin
skis. šiuo metu vadovaująs savo kra
što delegacijai visuotiniame UNO 
susirinkime, pranešė, kad jau 1947 
m. Sovietų Rusija turėjo savo ran
kose atominės bombos paslaptį. 
Vienam reporteriui paklausus, ar 
dabarties pasaulis gali tikėtis kiek 
optimizmo. Višinskis atsakė, kad pa
saulio optimizmas gali būti pasiekia
mas šiais penkiais punktais:

1. Nekaišiok savo kaimynui kojos, 
. 2. Laikykis UNO statuto.

3. Laikykis neformalių diplomati
nių susitarimų,

4. Nedaryk užpakalinių intrigų,
5. Neaštrink peilio smogti į UNO 

nugarą.
Toliau Višinskis įspėjo UNO, kad 

išrinkimas Jugoslavijos į nenuolati
nius Saugumo Tarybos narius būtų 
veiksmas, nukreiptas prieš Sovietų 
Rusiją. Toksai atvejis, girdi, su
kom pilkuotų UNO reikalus ir susilp
ninti) jos pagrindus. Reporterių 
paklaustas, ką Sovietai darytų, jei 
Jugoslavija būtų išrinkta, Višinskis 
atsakė; “Sovietų Rusija niekumet 
nepasako to, ką ji mano daryti 
ateityje.”

SOVIETU PEILIS Į JAV 
NUGARĄ.

NEW YORKAS. D.T. Savo 
karo meto dienoraštyje, kuris šiuo 
metu išleistas New Yorke, buv. Britų 
ambasadorius Maskvoje Sir Stafford 
Cripps samprotauja, kad Sovietai 
išprovokavo ir paskatino japonus 
pulti 1941 m. J. A. Valstybes.

VOKIEČIŲ MOKSLININKAI 
AUSTRALIJOJE.

Nuo 1947 m. Australijon yra 
atvykę 57 vokiečių mokslininkai. 
Šeši tačiau grįžo atgal. Australijos 
Mokslo ir Technikos Misijai Vokieti
joje šimtai vokiečių mokslininkų — 
specialistų yra įteikę prašymus, kad 
jiems būtų leista atvykti ir dirbti jų 
specialybėse Australijoje.

ATLYGINIMŲ NORMOS.
Nuo lapkričio mėnesio pirmojo 

mokėjimo Australijos valstijų didie
siems miestams nustatyti tokie pa
grindiniai (mažiausi) atlyginimai: 
Sydnėjuje ir kituose keturiuose 
N.S.W. miestuose — £6.12.0, Mel
bourne — £6.10.0; Perthė — £6.9.0; 
Hobarte — £6.8.0; Adelaidėj — 
£6.6.0 ir Brisbane — £6.5.0.

MINISTERIO CALWELLTO 
KONKURENTAS.

Būsimiems federaliniams Parla
mento rinkimams dr. Charles Mc
Laren iš Kew’o išstatė prieš minis
ter) Calwell’i savo kandidatūrą. 
Dr. McLaren pareiškė propaguosiąs 
“naują tolerantišką emigracinę poli
tiką, atpalaiduotą nuo rasinių skir
stymų.”

103 LENKAI — AUSTRALIJOS 
PILIEČIAI.

Sydnėjaus Universiteto Didžiojoje 
salėje, dalyvaujant min isterini Cal- 
well’iui, 103 lenkams, tarnavusiems 
karo metu Britų kariuomenėje, buvo 
įteikti natūralizacijos keliu įgytos 
Australijos pilietybės dokumentai. 
Jų tarnavimo Britų kariuomenėje 
laikas buvo užskaitytas į reikalau
jamą 5 metų natūralizacijos cenzą.

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGĖ, 1949m. spalio 26d.

Vienišas ir rudenio pabūgęs miš
kas dejuoja. Vėjelis nučeža sudžiū
vusiais geltonais lapais tolyn. Sėd
žiu netoli tako, po nuplikusiu beržu. 
Jo retos ir tuščios šakos skčrieiojasi 
tarp tamsiu eglių. Jis toks pasi
gailėtinas šiandien, kaip ir aš pati. 
Šiandie Vėlinės; kelintos jau iš 
eiles. Aš jų būgštauju, bet ir išsiilg
stu. Jos sieja mane su ten, toli- toli, 
likusiaisiais.

Begalės lapų prikritę aplink. Jie 
nebegyvi, sudžiūvę ir pageltę. Ne
jaukiai sušiurena vėjas, gainiodamas 
juos, kur jam patinka. Anoj slė
nio pusėj kiūto Tirolio kalnai. Trys 
dantytos, vietomis sniegu padengtos, 
viršūnės kietai įsirėmę j niūrų Vėli
nių dangų. Aplink išgeltę, lyg va
ško žvakės, maumedžiai ir ką tik 
neseniai iškirsti kelmynojai, rodos, 
ko liūdi, apie kažką giliai susimąstę.

Kokie vejai mane čia atpūtė? 
Išvyta iš namų, juos praradusi, kla
joju ir skundžiuos. Norėtus priglau-

Vizija
Kai lietus į langą tamsią naktį plakas, 
Pelenus nešioja vejas židiny;
Iš tamsos išnyra gėlėm puoštas takas 
Ir tyliai, be žodžių, vienas išeini.

Vėl banguoja upės, melsvos bangos gaudžia, 
Nešdamos i jūrą tirpstančius ledus. 
Vienišas ragelis piemens aidi graudžiai 
Po lietaus ir vėjo glostomus laukus.

Mėnuo sidabrinis migloje pabyra;
Žieduose alyvų supasi naktis.
Laukais šunies balsas nuskrenda ik’ šilo;
Tyliai miega žmonės, paukščiai ir širdis.

Aidi paukščių giesmės šiluose ir gojuos, 
Laisvės varpo aidas gaudžia tolumoj. 
Židiniuos išgęsus ugnis suliepsnoja, 
Ir pilni takeliai grįžtančių namo . . .

. . Iš tamsos iškyla vienas, didis kapas.
Viziją pakeičia nūdiena žiauri.
Tik lietus į langą tamsią naktį plakas, 
Pelenus nešioja vėjas židiny . . .

Praeivis.

sti galvą kur ant nukirsto. kelmo, 
prie pageltusių samanų ir tyliai 
užmigti. Gal susapnuočiau besika
lantį pavasarį, gegužiu pakvipusį 
arimų lauką, besitaikstančias sklei
stis obelis. Gal susapnuočiau taip

- brangų, jokia žemės kaina nenuper
kamą, tėviškės pavasario džiaug
smą . . .

Ten, anapus, skaudžios Vėlinės ...
Vakaro vėjui virkdant svirstąnčins 

kapinių kalnely medžius, motina, it' 
žvakė juodoj nakty: sukniubus klūpo , sapno pabudina mane, 
prie didelio kapo, įš kurio nekaltai i skolinton paliepei!, gi

Elzė Rataiskvenė.

VĖLINĖS
nužudytųjų kraujas šaukiasi dan
gun teisybės. Meldžiasi už sūnus, 
kuriuos pačioj jaunystėj ir pačiame 
pavasary kruvinoji budelio ranka 
atėmė. Kapai be žvakių, be šviesių 
liepsnelių; lyg naktį nuo priešo už
temdytame mieste, tarp senų kryžių 
ir belapių medžių klaidžioja juodi 
šešėliai.

— Nenugręžk, Viešpatie, nuo ma
nęs savo veido dienoje, kurią būsiu 
sielvarte . . . Mano dienos išnyko 
kaip dūmai ir mano kaulai sudžiūvo 
kaip šakalys ... — Kruvina šir
dimi šaukiasi psalmininko Dovydo 
žodžiais tolimame Sibire tremtinys.

— Dieve, prikelk Tėvynę, sutrau
kyk skaudžius laisvę slegiančius pan
čius. Neleisk mums, kaip balų žalt
vykslėms, klaidžioti po niūrias vėli
nių naktis, ■— dangun rankas ties
dama, meldžiasi likusi apiplėšta se
suo . . .

Einu tyliai per juodą naktį, širdy 
nešuosi kartų jausmą. Noris verkti, 

bet ašarų nebėra. O gal juoktis? 
Juoktis iki skausmo iš šios dienos 
Requiem, iš pastyrusių kapų kry
žių. Širdis juodos buities pilna. 
Surenku visas maldas iš sielos gel
mių ir siunčiu į ten, kur mirtis glė
bia išardytas sodybas, kur paukštė 
savo lizdo neberanda. Viešpatie, nea
timk mūsų dienų. Duok Laisvės, 
Šviesos ir Gyvenimo. Jo trokštame 
kaip vandens, kaip saulės norime.

Sunkūs lietaus lašai lyg iš juodo 
Grįžtu vėl 

rrįžtu neradus

Gen. Povilas Plechavičius 
Amerikoje

Clevelande išeinąs laikraštis “The 
Cleveland Press” savo š.m. spalio 7 
d. numeryje įdėjo tik ką į USA 
atvykusio gen. Povilo Plechavičiaus 
nuotrauką su platesniu aprašymo 
straipsniu. Be kita ko gen. Plecha
vičius pareiškęs laikraščio bendra
darbiui. kad jis optimistiškai žiūrįs į 
savo naująjį gyvenimą laisvės šalyje 
ir. kaip patyręs ūkininkas, eventualiai 
numatęs dirbti vienoje arklių augi
nimo farmoje Kentucky valstijoje. 
—b.

BAIGTOS VIKTORIJOS PIR
MENYBĖS.

Viktorijos krepšinio pirmenybėse 
pirmą vietą laimėjo Melbourne 
“Metro” komanda, baigiamose rug- 
tynėse įveikusi “Church of Eng
land.” Tokiu būru lietuviams ati
teko trečioji vieta, kuo Melbourne 
lietuviai gali didžiuotis, nes, turint 
galvoj melbourniečiii australu auk
štą žaidimo lygį ir mūsų tautiečiij 
pirmuosius žingsnius aukštojoj kla
sėj, neturint nei galimybių nei pro
gos žaidynėms gerai pasiruošti, 
iškovota vieta yra pagarbos verta. 
Melbourne lietuvių krepšinio koman
dą sudarė ir žaidė: Baltrūnas. 
Baškys. Dargi navičius, Geležinis. 
Juška. Gasiūnas. Miklius. Socha ir 
Lenkauskas.

Malonu pastebėti, kad šios žaidy
nės buvo gausiai lietuvių žiūrovų 
lankomos. Džiugu, kad Melbourne 
lietuvių visuomenė visokeriopai savo 
sportininkus remia ir juos palaiko. 
—L.B.

3 LIETUVIŲ KREPŠINIO 
KOMANDOS.

Šiomis dienomis Melbourne lietu
vių sporto vadovo pastangomis išsi
rūpinta teisė įregistruoti dar dvi 
lietuvių krepšinio komandas. Visi 
Melbourne ar arti Melb. gyvenan
tieji lietuviai, norintieji dalyvauti 
krepšinio treniruotėse ir būsimose 
varžybose, skubiai laišku registruo
jasi pas L. Baltrūną. 59 Church St- 
Abbotsford.

— Švedai įvedė naujieną: sporti
niuose parengimuose laimėtojams 
vietoje auksinių, sidabriniii ar kri
štolinių dovanų leidžiama patiems 
pasirinkti dovanas, nurodant maž
daug jų vertę.

ramybės, su kažkur neužmatomais 
toliais skraidančiomis mintimis.

Dangus darosi palšas. Vandens 
pritvinkę debesys dengia kalnų vir
šūnes. Slėnyje dreba susitraukęs 
Vėlinių vakaro vėjas. Slenku tyliai 
pro jį drėgnon lapkričio naktin . . .

Spaudos rėmimas
Su J. Antanaičio “Mūsų Lietu

voje” iškeltomis mintimis “Kodėl 
reikia remti spaudą” būtina susipa
žinti ir Australijoje esantiems lie
tuviams, juo labiau, kad vienintelis 
spaustuvėje spausdinamas laikraštis 
“Mūsų Pastogė” nelengvai verčiasi, 
kovodamas su finansiniais sunku
mais. —

“. . . Moderniškieji laikai. — rašo 
J. Antanaitis. — laisvose Šalyse leid
žia mums naudotis puikiu įrankiu 
kalbos ir žodžio srityse. Tas įran
kis yra spauda. Gera ir sava spauda 
mums papildo žodyną, atgaivina ir 
praturtina sakinius, atskleidžia žod
žio meną jr poeziją. Skaitydami 
mes, tarytum, patys gražiau imame 
kalbėti. Sąmoninga ir tautiškai su
sipratusi spauda mus teisingai in
formuoja ir orientuoja, teisingai 
nušviesdama mūsų gyvuosius reika 
lūs ir jų padėti didžiojo pasaulio 
dienų srovėje. Sava spauda turi gy
venti savo tautos rūpesčiais, jungti 
visus į laisvės atgaivinimo talką, 
stiprinti mūsų išlikimą ir sąmonin
gumą, kad lietuviškasis genijus vėl 
sužibėtų mieloje Tėvynėje ir savo 
spinduliais šildytų tautiečius po 
visą šitą žemę.

i Visur išeivijoje spaudos išlaikymas 
yra brangus ir sunkus, bet dar sun
kiau gyventi tautai be jos. Tą mes 
gerai atsimename iš paskutiniojo 
karo metų patirties. Todėl skaityti 
spaudą, dalyvauti joje ir ją remti 
jos kovoje už mūsų pačių išlikimą 
yra antroji mūsų šventa pareiga, ir 
tos prievolės niekuomet neužmir
škime . . .”

Niekur taip nėra mūsų tautiečiai 
išsklaidyti tarp svetimųjų, kaip 
Australijoje. Ir dėl didelių nuoto
lių kol kas neįmanomas jų didesnis 
susibūrimas, išskyrus miestuose ir 
jų apylinkėse gyvenančius. Tad 
daugelis tautiečių neturi progos lie
tuviškos kalbos išgirsti. Girdint 
svetimą kalbą ir pačiam ją kalbant, 
nejučiomis vienas, kitas lietuviškas 
žodis, išsireiškimas prisimiršta.

Neperseniai sutikau keletą tautie
čių. kurie jau pusmetį gyvena tarp 
svetimų tautybių naujųjų ateivių. 
Jie skundžiasi, kad jiems kartais 
sunku taisyklingai lietuviškai išsi
reikšti.

Skaitome paskutiniuosius “Mūsų 
Pastogės” numerius. Linksmiau 
darosi. Laikraštis jau su lietuviškais 
ženklais, tuo pačiu tobulėja ir jo 
kalba. Jis pravers kiekvienam tautie
čiui visais atvejais tremties dienose.

J. Rimas.

Pulgis Andriušis.

Suez’o kanale
Populiarusis lietuviu rašytojas 
Pulgis Andriušis, “Mūsų Pas
togės” redaktoriaus prašomas, 
sutiko supažindinti mielus skai
tytojus su šia ištrauka iš savo 
knygos “Australija kviečia.” 
kuri netrukus baigiama ir išleid
žiama vienos vokiečh] leidyklos 
Vokietijoje vokiečiu kalboj. Tai 
pats naujausias Pulgio Andriu- 
šio literatūrinis kūrinys. (Red.)

Apačioje visomis spalvomis mir
gėjo felachu laivynas, išsirikiavęs 
tvarkingomis eilėmis pagal jų profe
sinės sąjungos taisykles, neužlendant 
viens kitam i priekį, nenustumiant j 
užpakalį. Nepaisant to, kad į mūsų 
laivą jiems buvo draudžiama įkelti 
koją ir kad aukštis tarp jų ir kelei
vių viršutiniame denyje buvo kelio
lika metrų, prekių pristatymas ir 
atsiskaitymas vyko be mažiausios 
trinties. Keleiviui nusižiūrėjus pre
kę ir susiderėjus dėl kainos, egiptie
tis sviesdavo virvę tiesiai adresatui 
į rankas ir po to jam tereikėdavo 
užsitraukti tą virvę tiek, kad pasiek
tų prie jos pririštą skrybėlę su pa
krautu pirkiniu; o paskui įdėti do
lerius ir juos nuleisti pirkliui. 
Šisai gi, paspjaudęs banknotus, įki
bdavo juos į dėžutę, ją prislėgdamas 
akmeniu. Kartais dolerį vėjas nu
pešdavo į vandenį, bet tai nebuvo 
jokia bėda pirkliui, nes keliais irklo 
manevrais jisai susižvejodavo perš
lapusį pinigą ir, — nepaisant kad 
jau ir taip šlapias, — vis tiek pa-

spjaudydavo ir paslėgdavo po akme
niu. Pokariniais metais, kaip ir rei
kia laukti, geriausia valiuta ir čionai 
yra doleris, — ir ne vien dėl to, kad 
jis vandenyje nepraskysta.

Viena keleivė, parietusi nosį, tarė 
kaimynams:

— Ne, aš mėgstu tiktai persiškus 
kilimus.

Ir, nuleidusi 20 dolerių, gavo per
siška kilimą. Felachu pirklys yra 
tuo geras, kad pas jį visko galima 
gauti ta prasme, jog paprastas ko
joms šluostyti kilimėlis čia pat gali 
pavirsti arabišku, turkišku, persišku, 
žiūrint iki kokios ribos galima ap
gauti pirkėją.

Tuos kupranugarių odos rankinu
kus. raudonas sandales, ieroglifais 
išrašytas dėžutes, netikrus karolius, 
faraonų statulėles, diržus su kabe- 
kliais, kilimėlius gamina visi, tik ne 
patys egiptiečiai, bet už juos geres
nių pardavėjų niekas negalėtų su
galvoti. Ši marga prekyba yra 
paremta pastoviausiu pasauly pama
tu — europiečių keleivių tuštybe.

Sako, prieš karą daugiausiai egip- 
tinių suvenyrų pagamindavo Vokie
tija ir Belgija.

Ilgais lyg naktiniais chalatais 
apsimaustę, iš po europinių švarkų 
išlindusiais marškiniais, labiau į mai
šą panašiomis kelnėmis, rankšluos
čiais apsijuosę galvas, apsimetę pur
vinom skepetom sprandus. O iš tų 
skarmalų ir skudurų žvelgia auk
štyn aštrios vanagų akys, nenuilsta
mai sekdamos keleivio judesius, 
įspėdamos jo silpnybes ir pagal tuos 

Į ženklus puldamos nužiūrėtą auką.

Ir negalima pasakyti, kad jie atliktų 
sandėrį, pasinaudodami triukšmu, 
kaip tai daroma Europos niektur- 
giuose. Ne, felachai užmuša pirkėją 
gyvatės koncentruotu žvilgsniu, ne- 
drumsdami vandens ten. kur nesitiki 
pagauti žuvies.

Kairėje laivo pusėje amžinai sta
tomas ir nebaigiamas statyti Port 
Fuado miestas. Krūvos cemento, 
akmenų, minaretai, balti keturkam
piai namai be palmių, be žalėsių plo
tai, kurių baigmėje prižardyta iš 
jūros garinamos druskos piramidžių, 
balti seklių vandenų ruožai, tokie 
pat balti kinelio kyšuliai, kad net ne
beaišku. kur čia jūra, kur žemė. 
Tuose Dievo plotuose knibžda kito
kių felachu skruzdėlynas. Prisi
dengę strėnas purvino maišo skudu
ru. užsimetę suvilgintą skepetą ant 
pakaušio nepabaigiamos jų eiles 
neša cemento ar žvyro naštas ant 
nuogų pečių. Tempdami sunkeny
bes jie dainavo, jeigu daina galima 
būtų pavadinti tuos gerklinius balso 
pakėlimus ir nuleidimus, kurie, rei
kia manyti, jiems padeda vargti tą 
neišbrendamą vargą saulės kaitroje.

General Stewart, atrodė, pakan
kamai davęs laiko Port Saido pirk
liams aptuštinti keleivių kišenes, 
priešpiečiais atpalaidavo inkarą ir. 
pasisukaliojęs baseinuose, išsipainio
jęs iš priemiesčio žibalinių tankų, 
dokų ir sandėlių, pagaliau slinko 
tiesia lyg liniuote išbrėžta kanalo 
vaga.

Ilgokai varomės, atrodė, ne kana
lu. bet neaprėpiamų vandenų sure
guliuota vaga, nes iš abieju pusių 
telkšojo Menzaleh ežeras, išsiliejęs' 

nuo rytinės Nilo alkūnės. Ir ežeru 
sunku būtų tai pavadinti, nes nuse
kusio vandens plotai kaitaliojosi be
galinio purvo ruožais, kuriuose ne
seniai braidžiojo, gal, tavo, gal, ma
no gimtojo kaimo gandras, čionai 
žiemodamas, o dabar vėl išvykęs savo 
šiaurės tėviškėn atlikti namų re
monto ir pasiruošti šeimyniniams 
džiaugsmams bei rūpesčiams. Atro
do, mūsų žiemotojams nestinga nei 
šliužų, nei šilimos šiose neišbrenda
mo purvo platybėse. Gera jiems da
bar skristi tenai. į tolimą beržų ir 
ąlksnių šalį, kur. kolchozus įvedus, 
vėl apsčiai atsirado peikiu ir vel- 
niabaliu. idealių vasarviečių varlėms 
ir turkliams.

Išsinarpliojus iš priemiesčių, pra
sideda kiek kitokio stiliaus priemie
sčiai, kuriuose gyvena ne kanalo ben
drovės raštininkai, ne pirkliai, ne 
ori en tin ės bardamos, bet tikrieji 
krašto šeimininkai — felachai. Tu
riu galvoje ne jų tautinės architek
tūros paminklus, nes argi galima ieško
ti stiliaus tose šunų būdose, kurios su
durstytos iš biskvitų dėžių skardos, 
iš lentgalių, gelžpalaikių. prakiuru
sių kibirų, degutuoto tolio gabalų, 
visa tai apkrečiant purvu, kupranu
garių mėšlu, apkaišant palmių lapais. 
Kartais pripla ūkiam ištisus tokio 
nenusakomo skurdo būdelių kaimus, 
paskendusius juodame purvyne, kur 
nliurzeuasi nuogi vaikai, braidžioja 
juodaplaukės ožkos, skiausčios. į 
žuvis panašios kiaulės, taip pat juo
dos. Taip čia viskas beviltiška, kad 
žmogaus vargo skalė, pasirodo, daug 
platesnė, negu mes. tremtiniai, vai- 
zdavomės.
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The Face of Lithuanian Culture
2.

Tlie Russian pressure against 
'Catholicism in Lithuania met 
with such fierce resistance and 
raised such a strong anti-Slavic 
spirit among the Lithuanians that 
all the attempts of the Russians to 
spread their culture among people 
failed. The Lithuanians neither 
learned Russian nor bought Russian 
books, nor did they read Russian 
newspapers or send their children 
to Russian schools. They preferred 
remaining uneducated — even illi
terate — but Lithuanian. The in
fluence of Russian culture is left 
more distinctly among people of 
the Lithuanian prewar educated 
classes who could not help attend
ing Russian grammar schools and 
universities and adopting Russian 
culture there. How superficial this 
influence was is proved by the fact 
that no other institution but Rus
sian schools and Russian universi
ties produced the bunch of men 
who won the struggle for Lithua
nian independence and became the 
first leaders of independent Lithua
nia on her path of culture. The 
prewar Lithuanian intelligentsia 
forgot neither their native language, 
nor their independent way of think
ing, nor the affairs of their nation. 
On the contrary, they fought for 
them and succeeded. It is charac
teristic that not a single school for 
Lithuanians taught Russian in 
Lithuania during the independent 
period. Therefore, in spite of their 
violence and wilful efforts to Rus
sianize the Lithuanians. Lithuanian 
culture remained untouched in its 
very core. That little of its outer 
surface that had been injured, has- 
been mended and purified during 
the 20 years of independent life. 
Thus, Russian influence on Lithua
nian culture is as significant as 
German.

The cultural expansion, felt most 
in Lithuania, is that of the Poles. 
The baptism of Lithuania by Polish 
priests (1387) and the political 
Union of Lublin widely opened the 
gates to Polish culture which pene
trated the country through the 
church and public institutions as well 
as through the relations between the 
nobility of the respective states. It 
left rather numerous traces but was 
not only unable to stifle the origi
nality of Lithuanian culture but 
even too weak to injure it. the in
fluence of Polish culture restricting 
itself to the nobility and towns
people. The common people were 
not influenced by it. and the village 
remained unchanged as before. But 
the nobility disappeared long ago 
in Lithuania and with it Polish in
fluence. In twenty years the towns 
became Lithuanian too. which proves 
that Polish influence, though widely 
spread, was nevertheless superficial. 
Moreover, the Poles made fly* same 
mistake that the Germans and Rus
sians had made: grabbing Vilnius 
(Vilna, Wilno) they incited the 
Lithuanians against themselves po
litically. All the Lithuanian nation 
was deeply disgusted. As a sign of 
protest, not only no diplomatic and 
economic relations with Poland were 
upheld but even every cultural con
nection was broken off. The seizure 
of Vilnius was a great forfeit of 
cultural expansion on the part of 
the Poles.

Tn this manner historical fate it
self saved Lithuanian culture from 
notable foreign influence and pre
served its originality.

What Then is Peculiar to 
Lithuanian Culture?

The first striking feature of 
Lithuanian culture is the precedence 
of idea over form. The Lithuanians 
are not like the Greek creators of a 
culture of form. They are averse 
to all that is glaring and painful 
to the eye. Tn the world of colour 

\ we meet neither pietistic colourful
ness nor pain fid combinations. All 
is modest but tasteful. “The 
Lithuanian countrymen,” says the 
great French geographer E. Rečius.

“show the greatest distinction from 
the Poles in the plainness of their 
clothes: they avoid glaring colours, 
smartly cut garments, and glitter
ing finery. Their grey clothes with
out any embroidered ornaments are 
proof of their modest nature: they 
make no attempt whatever to show 
off.” (Nouvelle geographic univer
selie V, 431). The Lithuanians do 
not create handsome and distinct 
forms but profound and sublime 
ideas. The culture of the Lithua
nian nation is a culture of ideas. 
For that reason Lithuanian culture 
is attended by a strange longing for 
the transcendental ideal and by a 
certain pessimism, because an ideal 
is hard to embody in real life. The 
idealistic attitude in the conception 
of life has always a distinct advan
tage over the materialistic outlook. 
The bourgeoisie was never predomi
nant in public life. It manifested 
itself only in small circles which 
were always talked of with indigna
tion by the Lithuanians. In Lithu
anian literature the formal type, 
sacrificing idea to form, was never 
strong. Maybe, such a devotion to 
the idea has disadvantages too. pay
ing too little attention to outer 
forms and their treatment. On the 
other hand, however, it makes 
Lithuanian culture rich in spirit 
and problematics.

The Lithuanians express their 
ideas mostly by means of symbols. 
Symbolism is rather notable in 
Lithuanian culture. Our folk-songs 
are almost all. without exception, 
symbolic. Reality is always veiled 
in them and styled in a certain 
manner. Therefore. Lithuanian 
songs are very decent in comparison 
with those of other nations, Slavic 
songs in particular. E. Rečius says 
that Lithuanian songs “differ from 
those of the other continental nations 
in sensitive reserve and modest dis
cretion when speaking of love.” 
(op. cit. ibd.). The reason for this 
attitude may be found in the fact 
that symbolism does not permit 
brutal reality to break through and 
to be expressed in realistic terms.

The symbolic way of expressing 
oneself pervades the whole of Lith
uanian culture and is to be found 
in customs, music, and painting 
(Čiurlionis is the greatest symbolist) 
as well as philosophy, in which a 
platonic attitude is distinctly pre
dominant (philosophy of Šalkaus
kis) .

The preponderance of ideas has 
the effect that the Lithuanian de
votes himself in the first place to 
such cultural fields as comprise 
most ideas, and he is less interested 
in useful and practical things. Tn 
other words, spiritual culture out
weighs material culture. Thinking 
in terms of everyday life, Lithua
nia, a poor country, should have 
concentrated her attention on eco
nomy, technical sciences, and com
merce during her independent period. 
Much indeed was done in these 
spheres, but spiritual culture stood 
on a much higher level. People even 
ran the risk of neglecting material 
culture at the expense of spiritual 
culture., and youths had to be en
couraged to take interest in the study 
of practical, realistic sciences such 
as agriculture. trade, technical 
sciences, etc. Therefore, on super
ficial scrutiny, the Lithuanians are 
poor, but in truth they are rich in 
spirit and able to produce wonder
ful things. Lithuania is a country 
where ideas enjoy true appreciation 
and pious worship.

Lithuanian Culture is Balanced.

Another feature of Lithuanian 
culture is its synthetic inclination 
to maintain balance. Lithuanian 
culture avoids one-sidedness. Rus
sian and German culture is distinct
ly one-sided. Rusian culture is one- 
sidedly mystical, while German cul
ture is one-sidedly activistic. Mys
ticism and activism were the two 
currents the Lithuanian nation had

Soviet Influence Grows 
in China

LONDON. A.A.P.—Chinese Com
munists openly acknowledge the 
spread of Russian influence in North 
China, says the Peking correspon
dent of London Times.

More than 300 Russian advisers, 
technicians, and educationists have 
reached Peking in the last few weeks, 
he says.

The correspondent has reached 
Tokio’, after having witnessed the 
setting up of the “People’s Repub
lic”—the new Communist regime— 
at Peking.

He says refugees from Harbin 
told him that North Manchuria is 
completely under the. Russian thumb.

The Russian Consul-General at 
Harbin gives orders to the Chinese 
Communist authorities.

The correspondent says that Tient
sin, 80 miles south-east of Peking, 
has become the principal port for 
what is left of foreign trade in 
China.

British Gloomy
He adds: “T found the foreign 

community at Tientsin most de
pressed and pessimistic about the 
outlook for foreign trade.

“They were unanimous in the 
opinion that the days when foreign
ers could freely trade with China 
are finished.

“Many are convinced that the 
new regime will not only nationalise 
every kind of business activity but 
will drive foreign business interests 
from China.”

The correspondent concludes that 
the Communist regime has come to 
stay.

“There is no possible alternative 
government,” he says.

“There appears little likelihood 
that the Chinese Government will 
depart from the Russian line or 
modify the extreme Communist prin
ciples.”

to fight constantly, siding with nei
ther of them. The natural result 
of this struggle was that the Lithu
anians used all that was sound and 
reasonable to serve art and would 
not spend their time or energy on 
extreme movements.

Thanks to this synthetic inclina
tion. the culture of independent 
Lithuania did not yield to one-sided 
ideas .which were rather plentiful 
after the Great War. . Lithuanian 
literature was not mastered by 
either rude naturalism or by tech
nical futurism. Lithuanian writers 
kept to the synthetic course, some 
inclining towards realism, others to
wards symbolism, but always avoid
ing extremes and fruitless experi
ments. Lithuanian painting embrac
ed neither the stiff academic move
ment nor Cubism and Geometrism, 
distorting man and nature. Although 
Lithuanian painters tried their 
talents in both classes of painting, 
they abandoned these attempts and 
chose simple forms of expressing 
their ideas, this way of painting suit
ing the Lithuanian frame of mind 
much better than the above schools. 
In the field of music the ultra
modern road was entered upon by 
some experimenters and disharmonic 
music produced, where noises and 
discords substitute for harmony. 
But these experiments did not at
tract the Lithuanian musicians 
either. Tn the field of science, as 
already mentioned, various move
ments found their expression, but 
not one of them—least of all the 
most one-sided ones as Marxism and 
Universalism in Sociology, and ideal
ism in philosophy—either prepon
derated or was broadly acknowledg
ed by the public. In public life, 
although the various movements had 
decided on their conceptions of life, 
they still worked in harmony, the 
understanding between the Catho
lics and Lefts constantly growing 
in later years. Tn spite of the fact 
that the government had established 
itself on having overthrown the 
former governments and that it 
tended to an authoritarian regime, 
it was nevertheless very mild in

MIGRANT OF 91 READY TO

WORK FOR LIVING
Ninety-one-year-old Mrs. Nina 

Cernodiedovieue reached Sydney in 
the migrant ship Amarapoora, pre
pared to work for her living.

Twice married, she has borne 18 
children, but all except one daughter, 
who accompanied her, are dead.

Mrs. Cernodiedoviene- is a Ukrai
nian.

According to the ship’s chief 
steward, Mr. J. V. Thomas, she is 
the oldest person ever carried on a 
D.P. ship.

The second steward, Mr. John 
Boyce, said Mrs. Cernodiedoviene 
had been the most eager student at 
the English-teaehing school aboard 
the ship.

She was always first there and 
last to. leave.

Asked through an interpreter why 
she was so anxious to learn English, 
Mrs. Cernodiedoviene said she had 
come to Australia with her daughter, 
son-in-law, and two grandchildren, 
but these might not always be 
around.

She said her eyesight was good, 
and she might still be able to earn 
her living by doing embroidery.

With her English she has not got 
far beyond “good morning,” “good 
night,” “I think Australia is 
lovely.”

For the past three years Mrs. 
Cernodiedoviene has been tossed 
about in D.P. camps all over Europe, 
hut in spite of everything she re
mains a eharming person with an 
ever-ready, kindly smile.

She will be. 92 next week: she 
was born on October 25. 1857.— 
T.S.MJI.

comparison with the regimes of 
other countries. Even in this res
pect the Lithuanians avoided one
sidedness. That the Lithuanians 
show no tendency towards excesses 
in public life is proved by the fact 
that, although the government was 
overthrown in 1926 and a second 
unsuccessful attempt to overthrow 
it was made in 1934, not a single 
person was either killed or shot.

The culture of independent Lithu
ania adhered to a synthetic middle 
course. Perhaps this is the only 
course that small states ean adopt, 
especially if they live between large 
and decidely one-sided neighbours.

The living of such a nation be
tween tpo nations of diametrically 
opposed character may produce a 
positive, amortizing effect upon the 
practical social ife of those nations, 
and its culture enriches the common 
creative treasury of the world. It 
has already been said by Goethe 
that the world is. as it were, a fugue 
throughout, which motifs of- various 
nations are heard from time to time. 
The Lithuanian people hopes the 
Lithuanian motif will also be per
mitted to sound in the universal 
fugue.

SELECTION OF MIGRANTS
Federal President of the R.S.L. 

(Mr. Eric Millhouse, K.G.) said to
day that in a tour of Displaced 
Persons Camps in Europe he saw 
no signs of the possibility of former 
Nazis getting through the Australian 
Immigration security check.

Mr. Millhouse, accompanied by 
the R.S.L. Federal secretary (Mr. 
J. C. Neagle) and West Australian 
president (Mr. W. J. Hunt), arrived 
in Sydney by Constellation.

Mr. Millhouse said that Austra
lian immigration officials were ex
tremely vigilant and stricter in 
lheir selection of migrants than 
those of any other country.

“I inspected camps at Hamburg, 
Munster. Hanover. Cologne. Frank
furt. Rome, and Naples and my im
pression was that the type of 
migrant selected for Australia was 
particularly good.”
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PASTOGEI
PRANEŠIMO APIE JUBILIEJINI 

POBŪVĮ PATIKSLINIMAS.
Mūzas neapdairumas pranešimo 

redakcijos apie ALD jubiliejaus mi
nėjimą kai kam sudarė įspūdžio, kad 
į jubiliejinį pobūvi Troeadero salėje 
būsią reikalaujama specialaus tam
saus apsirengimo. ALD Centro 
Valdyba praneša, kad šiam pobūviui 
nunustatoma jokia drabužiu klasi
fikacija. tad kiekvienas ateina nevar
žomai pagal savo paties apsirengimo 
skonį ar turimas sąlygas. Taip pat 
jokių apsirengimo reikalavimu nesą- 
lyguoja ir Troeadero salės direkcija.
KATALIKU CENTRO BŪSTINĖS 

ATIDARYMAS.
Š.m. spalio 30 d. 11 vai.. 5 Young 

Street. CUSA Navy Club. Circular 
Quay. įvyksta Sydnėjaus Lietuvių 
Kataliku Centro atidarymo iškilmės. 
Programoj: iškilmingos pamaldos, 
susirinkimas ir arbatėlė. Rengimo 
Komitetas kviečia atsilankyti visus 
lietuvių bendruomenės narius su 
savo artimaisiais bri pažįstamais. 
Moterys ir mergaitės prašomos at
vykti su tautiniais drabužiais, nes 
po atidarymo iškilmių. Kristaus 
Karaliaus šventės proga. Sydnėjaus 
miesto centre įvyks didžiulė procesi
ja, į kurią lietuviai pakviesti daly
vauti atskiru vienetu.

ORGANIZUOJAMAS CHORAS.
Sydnėjaus Lietuvių Tautinio An

samblio organizatoriai kviečia visus 
lietuvius dainininkns-es atvykti į 
pirmąją mišraus choro repeticiją, 
kuri įvyks šjd. lapkričio mėn. 1 d. 
7.30 p.p. 5 Young Street. CUSA 
Navy Club. Circular Quay. Choro 
vadovas ir dirigentas p. J. Gaižau
skas prašo atsilankyti galimai gau
sesnį lietuvių būrį. Kartu bus pasi
tarta tolimesniais Tautinio Ansam
blio organizavimo reikalais.
TAUTINĖS LIETUVIŲ KULTŪ
ROS REPREZENTAVIMO PRAD

ŽIA SYDNĖJUJE.
Sydnėjaus lietuvės skautės, tal

kininkaujant Sydnėjaus Tautinių 
Šokių Grupei, dalyvavo Sydnėjaus 
skaučių suruoštame tarptautiniame 
dainų ir šokių koncerte. Buvo 
atstovaujama 10 valstybių, kurių 
tarpe ir Lietuva. Buvo pašokta: 
“Žiogeliai”, “Kepurinė”, ir “Ap
gavikai.” Tuoj po pasirodymo lie
tuvių grupė buvo pakviesta daly
vauti koncerto pakartojime spalio 
22 d. Ši kartą lietuviai sutikti su 
plojimu, prisimenant pereitą pasi
rodymą. Po šio koncerto vėl toliau 
gauti kvietimai dalyvauti Grenville 
skaučių ruošiamame koncerte gruod
žio 5 d. ir Sydnėjaus miesto salėje 
gruodžio 10 d.

Po abiejų pasirodymų teko išgir
sti daug gražių atsiliepimų apie 
mūsų šokius bei tautinius drabužius. 
Svečių tarpe teko sutikti vieną 
skautininke, kuri prisiminė gražią
ją “Blezdingėlę”, jos matytą 1938 
m. tautinėje stovykloje Pažaislyje, 
ir prašė išmokyti jos skautes ta 
puikų šokį.—d p.

• Leškau Antaną Grikinį ir N. 
Bartulį bei kitus pažįstamus, gyve
nančius Australijoje. Rašyti: Kazė 
Jakštiene. 14 W. Woidlands Hostel. 
Chorley Lanes. England.

; KAIP ĮSIGYTI NAMĄ?
į Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis į NEW SOUTH i
I WALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT į 
| SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios).
i Čia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba
I akcijoms. 5f> palūkanų mokama investuotoms akcijoms.

Smulkiau teiraukitės:
! W. G. POOLEY (Sekretorius),
I 5th Floor. Federation House.
I 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. i
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KULTŪRINIAI PARENGIMAI 

BATHŪRSTE.
Spalio 16 <1., inspektuodamas emi

gracines stovyklas, Bathnrsto sto
vykloje lankėsi gen. Sir. Thomas 
Blarney. Jį lydėjo pik. D. Dwyer 
ir emigracinių stovyklų generalinis 
kontrolierius p. Schroeder.

šio vizito proga. Bathnrsto sto
vykloje buvo suruošta tautodailės ir 
rankų darbų paroda. Erdviose mo
kyklų patalpose 8 tautybės išstatė 
tikrai Įdomių ir meniškų eksponatų. 
Kiekviena tautybė turėjo atskirus 
kambarius ar skyrius. Lietuvių sky
rius, nors šį kartų ir nepasižymėjo 
eksponatų gausumu, bet buvo skonin
gai sutvarkytas. Lankytojų dėmėsi 
traukė tautinės juostos, gintarai, 
tautiniai drabužiai, meniškos knygos, 
gražūs rankdarbiai. Parodos (liet, 
sk.) organizavimo ir paruošimo dar
bų našta gulė ant p. Dryžos pečių, 
prieš 4 sav. atvykusio iš Europos. 
Paroda susidomėjimas buvo labai 
didelis. Lankytojų spūstyje visą 
dieną ir vakare matėsi daug aus
tralų iš Bathnrsto ir apylinkių. 
Parodą aplankė ir ankštieji svečiai, 
lydimi stovyklos direktoriaus ir kitų 
pareigūnų.

Vakare stovyklos kino salėje buvo 
suruoštas tautybių meninis pasiro
dymas — koncertas. Pustrečios va
landos trukusi programa buvo Įvairi 
ir gerai organizuota.

Generolas naujiesiems ateiviams 
palinkėjo sėkmingai įsikurti ir įsi
jungti į Australijos ūkį. Gen. Sir 
Thomas Blarney, kurio kompetenci
joj yra emigraciniai centrai, karo 
metu .buvo komanduojančiu generolu 
australu armijoj.—K.
Leonas Baltrūnas—Austra

lijos LIETUVIU SPORTO 
VADOVAS.

Vyriausias Lietuvių Fizinio Aukl. 
ir Sporto Komitetas Vokietijoje 
paskyrė Australijos Lietuvių Fiz. 
Aukl. ir Sporto Vadovu seną sporto 
veteraną ir fiz. aukl. specialistą 
Leoną Baltrūną. Tokiu pat vadovu 
J.A.V.-se paskirtas Kęstutis Cerke- 
liūnas.
MELBOURNO LIETUVIŲ—SPOR
TININKU VAKARAS—KONCER- 

TAS.
Š.m. lapkričio 5 d. 20 vai. įvyksta 

Melbourne lietuvių sportininkų va
karas — koncertas. Koncerto pro
gramoje bus pašokti tautiniai šokiai 
prie skudučių muzikos ir pirmą 
kartą liaudies dainas padainuos 
naujas Melbourno vyrų dvigubas 
kvartetas.

Visi tautiečiai nuoširdžiai kvie
čiami pabendrauti su sportininkais. 
Vakaras įvyks Cathedral Hall, 
Brunswick Street, Fitzroy. Važiu
oti iš Collins St. bet kuriuo tramva
jum iki Victorian Parade.

Rengimo Komitetas.

GYVENIMAS ANTKLODzIU Į 
UŽTVARUOSE.

Naujoji Cunderdin emigracijos 
stovykla Vakarų Australijoje Įkurta I 
maždaug prieš pustrečio mėnesio 
buv. karo aviacijos barakuose. Pa
talpos dideles; šeimos, pagal seną 
Vokietijos stovyklų paprotį, atsit- 
varstė anklodčmis ir gyvena, lauk- 

1 damos laimingos darbams paskirs- 
I tymo dienos. Stovykloje gyvena 680 
i žmonių, kurių tarpe 125 lietuviai: 
jų 35% sudaro vaikai. Laukiamas 
dar vienas transportas. Rugsėjui 
besibaigiant, pradėta skirstyti į dar
bus, .bet tuo tarpu daugiau nevedu
sius. Lietuvių iki šiol pajudintos 
vos 4 šeimos. 32 nevedę vyrai pa
skirti į Adelaidę prie geležinkelio 
darbų.

Perthe mūsų tautiečių labai maža, 
todėl didesnio tautinio veikimo išvy
styti nepajėgia. Šiaip lietuviai 
Vakarų Australijoje labai išmėtyti. 
Pagrindiniai darbai — vandentiekis 
ir geležinkelis. Bene kiek didesnis 
mūsų tautiečiu būrys buvo Merre- 
din’e. Jau buvo susiorganizavęs 
pakenčiamas oktetas, kurio keli pasi
rodymai vietos spaudoj buvo įver
tinti labai palankiai. Būta tai ori
ginalaus okteto. Jame dalyvavo 5 
lietuviai ir 3 ukrainiečiai. Dainuota 
lietuviškai, ukrainietiskai ir angli
škai. Įdomu būdavo pasiklausyti, 
kaip ukrainiečiai traukdavo su mūsi
škiais lietuviškai “Tykus buvo va
karėlis”, arba mūsiškiai — ukrainie
tiskai “Oi ne chody Hryeiu taina 
večorniei”, arba vėl — visi kartu 
angliškai “Home Sweet Home.” 
Pasirodydavo ir akordeonų duetas, 
turėjom ir vieną solistą iš Starkaus 
ansamblio, ukrainiečių šokėją, savo 
pranešėją kalbančią angliškai ir savo 
dirigentą (abu paskutinieji irgi lie
tuviai). Būta lyg ir mažo ansam
blio. Deja, tas viskas buvo. Beveik 
pusė to ansamblio rugsėjo pabaigoje 
buvo iškelta į Cue (už 700 mylių) 
prie naujai tiesiamo vandentiekio. 
Pairo gražūs užsimojimai. Triūso 
įdėta buvo tikrai daug, nes po S vai. 
sunkaus darbo visi susiburdavo kas
dien porai valandų repeticijų. At
rodo. kad kol nebaigsime sutarties ir 
kol nesusi rasime pastovesnio darbo 
bei gyv. vietos, bet kuris kultūrinis 
bei organizacinis darbas periferijose 
bus sunkus. Bet tai jokiu būdu 
neatleidžia nuo tautinės pareigos 
burtis bei steigti ALD-jos skyrius, 
prenumeruoti spaudą ir palaikyti 
tarpusavio ryšius.—S-s.
STALO TENISAS MELBOURNE.
Pereitą savaitę Melbourno lietuvių 

stalo teniso komanda žaidė pirmą- 
siais oficialias rungtynes su Melb. 
Katalikų Veikėjų Klubu, kurias įdo
mioje kovoje laimėjo 4:3, nors pa
vieniai žaidimai buvo baigti lygio
mis 3:3. Gražią kovą parodė Zda
navičius ir Juška, sukeldami austra
lams pasigėrėjimo. Artimoje atei
tyje numatoma Melbourne pravesti 
lietuviu stalo teniso pirmenvbes.— 
L.B.

Prašomas atsiliepti.
Miškininkas Jonas Kaspariūnas, 

prieš kurį laiką gyvenęs Robinvale, 
Vie., ir prieš tris mėnesius išsikėlęs 
prie Horshau. prašomas atsiliepti 
“Mūsų Pastogės” Redakcijai. 10 
Peel St.. Kirribilli. Sydney. 

«*l — II ■ - V
> Galite gauti kyngij: mokslo I 
i ir amatų, beletristinio turinio, j 
■ vadovėlių ir žodynų kiekvienoje į 
I kalboje. Siunčiam programas j 
0 ir sąlygas įstojimui į visas mok- j 
j slo įstaigas. Galite išsirašyti j 
I pageidaujamus žurnalus ir lai- | 
i kraščius iš kitų valstybių.

Galima kreiptis bet kuria kai- Į 
? ba. Atsakymui siųsti 5 penų 
? pašto ženklą.
I Nico van Bert. 28 Job’” on t Ter- 
į race. Melbourne C 2.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 
AUSTRALIJOJE

Rugpjūčio 24 d. laivu Anna 
Salen atvykome į Australiją 1504 
Europos išeiviai, kurių tarpe 81 lie
tuvis. Visi šio transporto ateiviai 
buvome laikinai apgyvendinti Vaka
rų Australijoje, naujoje Northamo 
Stovykloje. Stovykla įrengta miške. 
Gyvename skardiniuose barakuose, 
kuriuose anksčiau gyveno kariai. 
Vietovė neapgyvendinta, nuobodi. 
Artimiausias Northamo miestelis — 
6 klm, atstu. Pradžioje risi ateiviai 
jautėmės nejaukiai, bet netrukus 
apsipratome ir pradėjome judėti 
kultūrinėje veikloje. Pradėjom pir
miausiai nuo sporto. Rugsėjo 17 d. 
suruošėm draugiškas krepšinio rung
tynes su latviais. Mūsų komandoje 
žaidė: J. Repševičius. V. Laurinavi
čius. A. Moliūnas. Sidabras rr La
zauskas. Laimėjo tačiau latviai 
16-15 santykiu. Rugsėjo 18 d. stalo 
teniso varžybose, kur dalyvavo 21 
įvairiu tautybių žaidikas. visus 
varžovus nugalėjo jaunas mūsų tau
tietis VI. Laurinavičius. Dvejeto 
varžybose taip pat laimėjo pirmą 
vietą Laurinavičius — Lazauskas. 
Rugsėjo 19 d. stovyklos salėje įvyko 
bendras įvairių tautybių vakaras— 
koncertas. Mūsų tautinių šokių 
šokėjai, paruošti buv. Čiurlionio 
ansamblio t.š. vadovės p-lės M. 
Baronaitės - Grėbliūnienčs, pašoko 
“Kalvelį” ir “Čigoną.” Vyrų cho
ras. diriguojamas p. Grėbliūno, su
dainavo “Lietuva brangi,” “Tykus 
buvo vakarėlis” ir “Ten už sodo.” 
Koncertas, kurio klausėsi didelis 
būrys ir australų svečių, praėjo su 
dideliu pasisekimu. Suruošta ta 
proga ir įvairių tautų parodėlė. 
Lietuviai parodė gintaro dirbinių, 
medžio drožiniu, rankdarbių, anglų 
kalba knygų apie Lietuvą, turtingą 
lietuviškų pašto ženklų rinkinį ir 
kitų dalykų. Per dvi dienas parodą 
aplankė daug australų, kurie ypa
čiai domėjosi gintaro dirbiniais, pir
mą kartą jų matomais dalykais.

Parodą ir koncertą organizuojant, 
daugiausiai savo darbo įdėjo p. St. 
Skoralis. Parodos metu nepailsta
mai jis aiškino australams apie 
mūsų eksponatus ir informavo apie 
Lietuvą. Po visų pasirodymų šiuo 
metu Jaukiame išskirstymo į darbus. 
—Pr. Šalkauskas.

Spalio 5-6 d.d. Nothhamo miesto 
salėje buvo suruošta su praplėsta 
programa visu tautybių paroda ir 
koncertas. Šį kartą lietuviai savo 
gražiu pasirodymu tikrai sužavėjo 
australus. Vyrų choras, vedamas 
p. Grėbliūno. padainavo penkias 
liaudies dainas, gi jaunimo tautinių 
šokių grupė, vedama p. Baronaitės- 
Grčbliūnienčs. pašoko “Kalvelį”. 
“Čigoną”. “Kepurinę” ir “Oželi.” 
Iš vietos gyventojų sulaukta daug 
aplodismentų. Per parodą austra
lai gyvai domėjosi lietuviškais eks- 

! ponatais. Vietos burmistras paro
dos atidarymo metu apie naujuosius 
ateivius atsiliepė labai šiltais žod
žiais ir ragino vietos gyventojus su
sigyventi su jais, geriau juos pažin
ti. Burmistras parodai ir koncertui 
sale leido naudotis veltui, o stovy
klos direktorius Mr. Lyneham taip 
pat veltui teikė susisiekimo priemo
nes.

Koncertui pasibaigus. Nbthamo 
burmistras koncerto artistams ir 
rengėjams suruošė kuklią ir jaukią 
vakarienę. Burmistras pats išvirė 
kavą savo svečiams, o jo ponia pa
rengė stalus.

North am emigracijos stovyklos 
ateiviai dar neišskirstyti į darbus, 
tad liuoslaikj išnaudoja kultūriniams 
reikalams. Kiekviena tautybė turi 
išsirinkus savo astovus santykiams

I su australų įstaigomis. Lietuvius 
• ' atstovauja p. M. Zakaras, kuris tin- 
? I karnai gina savo tautiečių reikalus. 

4«l —Dalyvis.
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