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TAIKOS SUTARTIS SU 
JAPONIJA

CANBERRA. T.S.—Kaip praneša 
oficialiai Australijos ministeris pir
mininkas, JAV ir D. Britanija in
tensyviai ruošiasi sudaryti su Japo
nija artimu laiku taikos suatrtį. Šio 
svarbaus politinio žygio organizavi
me glaudžiai palaikomi ryšiai su 
Australijos vyriausybe.

Vatikano laikysena Kinijos 
reikalu

LONDONAS. A.A.P. — Londono 
“Financial Times” korespondentas 
Romoje praneša, kad gerai infor
muoti Italijos sluogsniai teigia, jog 
Vatikanas svarsto galimybę pripa
žinti Kinijos komunistų vyriausybę. 
Korespondentas teigia, kad Vatikanas 
gavo iš Šanghajaus pranešimus apie 
tai, jog demokratijų nenoras pripa
žinti Kinijos komunistų vyriausybę 
nustumia tų vyriausybę į Sovietų 
Rusijos rankas.

NEW YORKAS. A.A.P.—Sovietų 
Rusijos, JAV ir kitų Vakarų val
stybių atstovai vėl pradeda pasita
rimus, bandydami susitarti tais 
klausimais, kurie juos skiria šaltojo 
karo akcijoje. JAV užsienių reikalų 
ministeris D. Achesonas šios savaitės 
pradžioje susitiko ir tarėsi Vašing
tone su Sovietų užs. reikalų ministe- 
riu Višinskiu. Po šių pasitarimų dar 
šią savaitę D. Achesonas išskrenda 
Į Paryžių, kur tarsis su Britų ir 
Prancūzijos užsienių reikalų minis- 
teriais. Kaip praneša “New York 
Times’’ Vašingtono korespondentas, 
trys didžiosios Vakarų valstybės 
Paryžiuje aptars Vokietijos, Japoni
jos, Kinijos ir Atlanto Pakto klausi
mus. JAV Valstybės Departamentas 
tuo tarpu praneša, kad Trijų Kon
ferencija Paryžiuje bus tęsinys tų

Atomine Malenkovo kalba

PRADEDAMI NAUJI PASITARIMAI

NUTEISĖ IR PALEIDO.
NEW YORKAS. A.A.P. — JAV 

Apeliacijos Teismas paleido iš kalė
jimo už užstatą neseniai nuteistus 
11 komunistų vadų. Septyniems 
komunistams nustatyta po 20000 
dolerių užstato, o keturiems po 30000 
dolerių. Trys Apeliacinio Teismo 
teisėjai taip pasielgė dėl to. kad 
vyriausybė pripažino, jog nuteistųjų 
apeliacijoje iškyla esminiai nauji 
klausimai.
MUSOLINĮ PALAIDOJO ITALI

JOS KUNIGAI.
MILANAS. B.U.P. — Musolinio 

kūnas yra palaidotas pašventintoje 
vietoje, kuri laikoma griežtoje pa
slaptyje. Apie tai praneša Milano 
policijos viršininkas, dalyvavęs Mu
solinio kūno užkasime. Išaiškinę, 
kur Musolinio kūnas yra užkastas, 
fašizmo šalininkai slapčia jį atkasė 
ir palaidojo slaptoje pagarbioje 
vietoje. Milano policijos viršininkas 
teigia, kad Musolinio kūną palaidojo 
su šventomis apeigomis Italijos ku
nigai.

BONNA — VOKIETIJOS 
SOSTINĖ.

VAŠINGTONAS. A.A.P.—Fede
ralinės Vakarų Vokietijos parlamen
tas 200:176 balsų santykiu nubalsavo 
paskelbti Bonuos miestą Vakarų Vo
kietijos sostine. Frankfurtui tokiu 
būdu nepasisekė likti Vokietijos so
stine.

' MASKVA. A.A.P. — Minint 32- 
ąsias bolševikines revoliucijos meti
nes sukaktuves Maskvoje, Sovietų 
Rusijos ministerio pirmininko pava
duotojas Malenkovas pasakė didelę 
politinę kalbą. — “Mes nebijome 
taikingų varžybų su kapitalistiniu 
pasauliu, tačiau mes esame užtik
rinti savo jėga ir žinome, kad bet 
kurio karo avantiūra pasibaigs im
perializmo sunaikinimu.” — “Ato
mine energija Sovietų rankose 
yra galingas ginklas ligi šiol dar ne
būtos technikines pažangos.” — 
“Vienas didžiausių Marshallo plano 
tikslų yra priverstinis Europos skri
stų ginklavimas, kuris veda, tiesiog 
prie pasaulinio karo.” — “Atomine 
diplomatija buvo pagrindžiama išva
da, kad tik JAV teturi visišką ato
minių ginklų monopolį. Sovietų 
Rusija niekumet nesislapstė, pati 

pasitarimų, kuriuos JAV. Britų ir 
Prancūzijos užsienių reikalų minis
terial pradėjo rugsėjo mėnesį Vašing
tone. Manoma, kad šioje Paryžiaus 
konferencijoje bus aptarta ta Vokie
tijos padėtis, kuri susidarė po to. kai 
buvo paskelbta Sovietu diriguojama 
Rytų Vokietijos Respublika. Toliau 
politiniuose sluogsniuose samprotau
jama, kad sunkiausia Vakarų. Didie
siems Paryžiuje bus išspręsti Kinijos 
Liaudies Respublikos pripažinimo 
klausimą. JAV šiuo metu nėra dar 
linkusi tarti Kinijos klausimu galu
tino savo žodžio, tuo tarpu D. Bri
tanija yra spaudžiama tam tikrų 
veiksniu pripažinti Kinijos Liaudies 
Respubliką kaip teisėtą Kinijos 
vyriausybe jau dabar. Taip pasielgti 
Britų vyriausybę spaudžia idealogi- 
niais sumetimais kraštutiniai kairieji 
Britu sluogsniai, komerciniais sinpe- 
timais kraštutiniai dešinieji sluogs- 
inai ir geografiniais sumetimais — 
Australija su Indija.

KARINIŲ DALYKŲ IZOLIACIJA 
PRIEŠ SOVIETUS.

VAŠINGTONAS. A.A.P. JAV 
vyriausybė paskelbė griežtus suvar
žymus karinės reikšmės prekių ek
sporte. Siekdajna. kad eksportuo
jamos iš JAV’ karinės reikšmės pre
kės nepatekti} aplinkiniu keliu į 
Sovietų Rusiją. J.A.Valstybės iv-‘da 
griežtą licensijų sistema praktiškai 
kone visoms pasaulio valstybėms, 
ypačiai atkreipdama dėmesio į Kini
ją ir Lotynų Amerikos valstybes.

NEW YORKAS. A.A.P.—D. Bri
tanija sutiko pasekti JAV vyriausy
bes nutarimu sulaikyti aviacinio alie
jaus ir benzino eksportą į Kom. 
Kiniją, tačiau nesutinka del kitų 
prekių uždraudimo. JAV ir Britų 
pasitarimai dėl draudžiamų karines 
reikšmės prekių eksporto į Kom. 
Kiniją tebevyksta. Britai mano, kad 
per dideli suvaržymai prekybos su 
komunistinėmis valstybėmis gali pa
kenkti viso pasaulio ekonomijai. 
Pranešdamas apie šiuos JAV — 
Britų nuomonių skirtumus, “Herald 
Tribune” korespondentas Vašingto
ne teigia, kad Britai laikosi nuomo
nės, jog normali prekyba su Kinija 
yra vienas geriausių būdų paveikti 
Kinijos komunistus būti sukalbamais^ 

turėdama šios rūšies ginklus.” — 
“Taikos priešų programa darosi 
aiški. Pagal šią programą karo prie
monėmis siekiama sukurti pasaulinę 
JAV imperiją. Norima visą pasauli 
pajungti į Amerikos imperializmo 
koloniją ir suteikti nepriklausomiems 
žmonėms vergų padėtį. Jei imperia
lizmas iššauks Trečiąjį Pasaulinį 
Karą, to karo padarinys bus kapita
lizmo kapas.” — “Amerikos gyven
tojai žino, kad karo atveju vargas 
nusiaubs ir Amerikos kontinentą. 
Sukčius naujas kraujo,- maudynes, 
Amerikoje atsiras taip pat verkian
čių motinų.” — “ J.A.Valystybese 
jau pasirodė ekonominės krizės rei
škiniai.” — “Sovietų gamyba per 
20 metų pakilo devynius kartus, o 
Europos kraštų gamyba pasiliko tame 
pačiame lygyje. ’ ’
I
NIGERIJA GLAUDŽIASI PRIE 

K0MINF0RM0.
LONDONAS. T.S.M.H.—Nigeri

jos delegacija nori vykti į Čekoslo
vakiją, kur prąšys Rytų Europos 
kraštų politinės intervencijos Afri
kos kolonijų reikalais. Delegacijai 
vadovaus Nigerijos Tautinės Tary
bos pirmininkas dr. Nnando Azikwe. 
kurį dar lydės Šiaurės Nigerijos mu
sulmonių vadas. Pragoję delegacija 
praneš ten vykstančiai tarptautinei 
“Žmoniškumo Santykių” konferen
cijai Nigerijos Tautinės Tarybos nu
tarimą, prašyti paremti “nepri
klausomą Nigeriją, išlaisvintą iš 
Britų Imperijos.”

NAC. KINIJA ĮSPĖJA BRITUS.
HONG KONGAS. D.T. — Nac. 

Kinijos vyriausybė oficialiai įspėjo 
Hong Konge Britų įstaigas, kad 
Kinijos lėktuvai bombarduos kiek
vieną prekybinį laivą, palaikantį 
ryšius su komunistų valdomos Kini
jos dalies uostais. 1s karo laivyno 
sluogsnių patiriama, kad I). Brita
nija nepripažins šios blokados ir ne
paisys grąsinimu._______________

Indonezija — nepriklausoma Respublika
THE HAGUE. B.U.P. ir A.A.P.— 

Lapkričio 2 d. Hagoje paskelbta ne
priklausoma suverenine Indonezijos 
Respublika. Tai pasiekta Olandijos 
ir Indonezijos atstovu “apvaliojo 
stalo” konferencijoje Hagoje. Nau
joji Indonezijos respublika turi 72 
milijonų gyventoju ir užima 730000 
kv. mylių plotą. Olandija perleidžia 
Indonezijos Respublikai pilna suve
renumą dar prieš 1950 m., kai kraštą 
apleis visi kariniai Olandijos dali
niai. Olandijos-Indonezijos taikin
gas susitarimas labai džiaugsmingai 
buvo sutiktas UNO įstaigų, kurios 
laiko šį susitarimą dideliu savo nuo
pelnu. JAV Indonezijos Respubli
kos įsteigimą laiko dideliu inašn pa
saulio taikai ir nori matyti naująją 
respubliką, kaip pasipriešinimo tvir-

ANTIKOMUNISTINĖ C.I.O. 
AKCIJA

NEW YORKAS. A.A.P.—C.I.O. 
(Pramonės Organizacijų Kongresas), 
viena dviejų didžiausių JAV pramo
nes unijų, savo metiniame susirin
kime Clevelande paskelbė programa, 
kuria reikalauja griežtos JAV anti
komunistinės užsienių politikos.

Puolamas Chungkingas
CHUNGKINGAS. B.U.P.—Kinų 

komunistų armija pradėjo naujų 
didžiulę ofenzyvą prieš Chungkingą, 
kur šiuo metu yra atsikėlusi Nac. 
Kinijos vyriausybė. Komunistų ar
mija artėja prie gyvybinio Nac. Kini
jos punkto masinėmis pajėgomis iš 
šiaurės ir rytų.

“ELEGANTIŠKAS” PASAULIO 
OPINIJOS KLAIDINIMAS.

LONDONAS. A.A.P. — Sovietų 
kontroliuojamas vokiečių laikraštis 
“Naehtexpress” Berlyne pranešė, 
kad Sovietų Rusija naudoja atominę 
energiją sprogdinimo darbams did
žiulės hydro-elektrikos ir drėkinimo 
statybos schemoje. Laikraštis pra
neša. kad Sovietų mokslininkai ato
mo pagalba sprogdina-stato didžiulį 
kanalą tarp Uralo ir Kazako kalnų, 
siekdami nukreipti kita vaga Oho ir 
Jenisėjaus upių tekėjimą. Laikra
štis priduria: “Dabar pasauliui paa-
iškinamas Sovietų pranešimas apie 
tai. kad šių metų rugsėjo 25 dieną 
Sovietuose buvo vykdomi atominiai 
sprogimai.” Informaciniuose užsie
nio sluogsniuose neabejojama, kad šis 
pranešimas vokie.ių laikraščiui buvo 
pateiktas Sovietų okupacinių įstaigų.

55 aukos
VAŠINGTONAS. A.A.P. — Susi

dūręs su besileidžiančiu kovos lėktu
vu. Vašingtono aerodrome nukrito ir 
sudužo kelevinis lėktuvas. Juo 
skridę 55 keleiviai visi žuvo. Kovos 
lėktuvą valdė Bolivijos lakūnas Rios, 
kuris nemokėdamas pakankamai an
glų kalbos, nesuprato aerodromo 
tarnybos per radiją perduodamo 
kontrolinio pranešimo, ir. leisdama
sis žemyn, padarė fatalinę klaidą, 
susidurdamas su tuo pat metu besi
leidžiančiu keleviniu Skymaster lėk
tuvu. Nuostabiu būdu Bolivijos 
lakūnas išliko gyvas, nepaisant, kad 
jo valdomas lėktuvas taip pat nuk
rito ' ir sudužo. Sunkiai sužeistas 
šiuo metu jis randasi ligoninėje. Jis 
yra laikomas geriausiu Pietų Ameri
kos lakūnu.

tovę Azijoje prieš komunizmo grė
smę. Naująją Indonezijos Respu
bliką sudaro eilė paskirų valstijų. 
Respublika jas jungs bendrais kon
stitucinės demokratijos pagrindais. 
Olandijos Naujosios Gvinėjos Indo
nezijos Respublika dar neapims, nes 
pastaroji vieneriems metams palieka
ma Olandijos valdžioje.
PASLAPTINGA ROKOSOV- 

SKIO MISIJA
LONDONAS. A.A.P.—Kaip pra

neša Maskvos radijas, Sovietų Rusi
jos Raudonosios Armijos maršalas 
K. Rokosovskis. vienas labiausiai 
pasižymėjusių paskutiniame kare 
Sovietų karo vadu, paskirtas Lenki
jos vyriausybės dispozicijai. Iš Var
šuvos pranešama, kad maršalas Ro- 
kosovskis bus Lenkijos kariuomenės 
maršalas ir karo ministeris. Komen
tuodamas ši nepaprastą paskyrimą, 
Britų užs. reik, ministerijos pranešė
jas pabrėžia, kad “Tai yra tas pats 
Rokosovskis. kuris neleido Britams 
ir J.A.Valstybėms teikti oro keliu 
pagalba Varšuvos sukilėliams.” Vaka
rų samprotautojai Rokosovskio pas- 
kvrima aiškina, kaip Sovietinių pozi
cijų stiprinimą Rytu Europoje.
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mergaite
N. Kazokas.

Paskutinius žodžius tardama ji 
liūdnai nusišypsojo. Tada mes su
sėdom už stalo ir pirmą kartą atvi
rai pasižiūrčjom vienas kitam j akis. 
Tuo momentu jos veido nemačiau: j 
mane žvelgė didelės, reto gražumo 
akys. Kur aš jas mačiau ? Man 
pasivaideno, lyg iš praeities .išnirusi 
svajonė dabar stovi prieš mane.

— Tu alkanas? — staiga nutrauk
dama mano mintis paklauso.

Aš gyniausi. Čia pat atsirado ant 
stalo duonos ir vaisių. Skubiai už
tepusi ji įspraudė riekę man į ran
kas.

— Valgyk. Už pinigus nebus taip 
skanu.

Bet aš negalėjau atitraukti nuo 
jos akių. Žodžiai raizgėsi man bur
noje, ir aš pasijutau lyg mokinys, 
atsakinėdamas pamoką. Šalia mūsų 
sėdį keleiviai gyvai kalbėjosi ir gar
siai juokėsi, kiti lošė kortomis, arba 
rankomis parėmę galvas snaudė.

O mums kalbos netrūko. Mes jau
tėmės lyg labai seni bičiuliai, po 
ilgo nesimatymo netikėtai susitikę. 
Ir aš buvau visiškai užmiršęs, jog 
prieš valandėlę mes apie viens kitą 
nieko nežinojom.

Laikas bėgo nesulaikomai. Man 
buvo taip gera, jog širdyje meld
žiaus, kad šita naktis nesibaigtų. 
Po ilgų ir nesuvokiami] klajonių tą 
vakarą aš pajutau savo dvasioje 
keistą šilumą ii- namų jaukumą. Ir 
kaip nuostabu: šioje keistoje aplin
koje, tarp šių klajūnų ir benamių 
aš jaučiausi galutinai namie ir nie
kur nenorėjau iš čia toliau eiti.

Vėlus vakaras ir nuovargis už
merkia jos akis, ir ji, pasirėmus 
mano peties, pamažu užnūsta. Su
laikydamas kvapą aš gėrėjausi ant 
jos ramaus ir giedro veido šešėlių 
žaismu ir klausiausi jos lygaus ir

Pulgis Andriušis.

TAUTIEČIAI
— Sveikas, kamerotai, kad tave 

šimtas I Kiek metų kiek vandens! 
—šoko į glėbį staiga kambarin įėju
siam svečiui šeimininkas. — Gris 
Gotle, Vytautai! Meskis regenman- 
telį ir koferius, kad tau griausmas! 
Iš kokio gi svieto galo!
' — Per Unros zuchdinstą sužino
jau, kad čia gyveni ir, darydamas 
tarpzoninį reizą, užsukau pas tave, 
Simai, manau, kad nepavarysi ligi 
rytinio šneleugo ... — bučiavosi 
Vytautas, pasidėjęs kepurę ir liežu
viu taisydamasis pagal šniūrą nukirp
tus ūselius.

— Na, o kaip su pasiršeinu, turi! 
— klausė, vis dar per petį mušdamas 
Simas.

— Turiu čia tokį ausveizą su ken- 
Itarte, tai ir prasmukau, birgermeis- 
teris išdavė už du pokelius, — aiški
no gudriai merkdamas svetelis ir iš 
kuprinės ėmė už gurklio traukti 
litrą.

-— Žinau, žinau, reikia kombini- 
ręn. Na, bet. sėskis ir papasakok, 
kaip sekėsi reizas, — numatydamas 
pasiturintį svečią, linksmai čiulbėjo 
šeimininkas, dėdamas ant stalo tai, 
ką turėjo iš užkandų srities.

— E, broliukas, nelengvas buvo 
reizas! Ateinu į Frankfurto haupt- 
banhofą ir skaitau farplane, kad į 
Štutgartą visi dėcugai eina tik su 
culasungais. Stoviu prie špėrės ir, 
žiūriu, kad su paprasta farkarte ne
leidžia; girdi, reikia zondereulasun- 
go. Tuomet užsuku į virtšaftą iš
gerti erzaco kavos ir apgalvoti, ka 
čia padarius, kad nereikėtų trankyti 
kaulų tais prakeiktais perzoneneu- 
gais. Nu tai prozit, mano vežiotos! 
—užgėrė svetelis į šeimininko sve
ikatą.

— A, tikras azbachas, tur būt. dar 
iš giuterbanbofo laiku? — apsilaižė 
Simas, sklandžiai nuvertęs pakalnėn 
stiklinaitę. — Na, pasakok, kaip to
liau keliavai, ir aš rengiuosi kurią 
dieną najudėt iš prancūzų zonos.

— Paskui, žiūriu, prie byro sėdi 
vokietis svarchendleris ir skaičiuoja 
Camel cigaretes. Jis man patarė 
■nusipirkti paprastą faršeiną ir, kai 
eis perzonene”gas. tuomet prasmukti 
pro špėrę. Ir, žinai, išėjo prima! 

f lengvo alsavimo. Kambary pasida
ro tylu. Keleivii] kalbos jau buvo 
seniai išsisemusios. Ant stalų išvirtę 
tūzai ir karaliai prilygo devynakem. 
Kažkur už sienos pravirko miegui
stas kūdikis, ir jo balsas mano dva
sioje atsiliepė ateinančiųjų amžių 
maršo aidu. Miegas bėgo nuo mano 
akių. Aš žiūrėjau į miegančiųjų 
veidus, norėdamas pamatyti vaik
ščiojančius aplink juos sapnus, ir 
pats drauge nepaprastai bijojau, kad 
per greit nenutrūktų ir manasis 
atvirų akių šio vakaro sapnas.

Languose palengva atsirado bal
zgana šviesa. Kažkur girdėjosi 
veriamos durys ir gatvėje ankstybo 
šlaviko kosulys.

Prašvitus mudu skubam atgal į 
stotį. Aš paimu jos ranką ir jau
čiu, kaip nuo jos pirštų srūva mano 
gyslomis šilta srovė ir pasiekia širdį. 
Mano dvasią savo šešėliu palietė per 
naktį vienas klaidžiojęs liūdesys, ir 
buvo aišku, kad netrukus reikės pa
bust ir vėl sugrįžt į kasdienybę.

Mudu sustojam ant traukinio laip
telių ir su nerimu laukiam, kada jis 
pajudės.

— Aš tavęs niekad neužmiršiu, — 
pasakiau suspausdamas jos ranką, 
ir mano veidu perbėgo rausva banga. 
Tuo momentu budėtopas davė sig
nalą.

— Aš lauksiu tavęs! Iki pasima
tymo ! — šaukė jinai, modama ranka.

Traukinys nubėga, palikdamas 
dūmų kvapą ir atverdamas mano 
dvasioje begalinę tuštumą. Aš vis 
dar tebestoviu toje pat vietoje, te- 
bematydamas dvi akis, tamsias ir 
dideles. Ausyse aidu pasikartoja 
žodžiai: “Aš tavęs lauksiu.” Tą 
valandą buvau panašus į žmogų, 
staiga pažadintą iš miego. Jutau, 
lyg kažkas mano širdyje nutrūko,

Palaukęs ant štutgartinio gleizo, 
sėdau į šneleugą ir atidardėjau. 
Prozit, Simai!

— Prozit, Vytautai! Bet kaip 
traukiny išsisukai kontrolės? Matai, 
ir aš rengiuos greit pakrutint kau
lus.

— Ei, broliukas, vieni niekai jau 
patekus į abteilį ir daiktus susikro
vus ant neeo. Atėjus šafneriui, 
pradžioje buvau manęs nusimesti į 
abortą, bet tenai jau buvo ales be- 
legt. Tuomet šafneriui įspraudžiau 
delnan dvidešimt markių ir tris ka
ulelius, sakau, bite man vieną eušlag- 
skartę iki Štutgarto hauptbanhofo. 
Ir dar pasakiau jam, kad štimt, ne
reikia grąžos. Žinai, vokietį nesunku 
papirkti.

— Prima padarei, Vytautai! Pa
sinaudosiu tavo išradimu ir aš va
žiuodamas. Na, o kaip praleidai 
frontą, kaip sutikai išvaduotojus, 
pasakok viską, ar po išvadavimo 
tautiečiams nesuminkštėjo kaulai nuo 
metilinės? — išmetęs naują stikli
naitę, šnekėjo Simas.

— Ilgas išeitų, Simai, pasakojimas. 
Negalima nusiskųsti, kad būtų buvę 
man blogai prie Hitlerio. Gyvenau 
arbeitslagery, nors ir lagerfiureris 
buvo piktas, bet, mano laimei, mėgo 
šnapsiuką ir buvo didelis raueheris. 
O aš pinigų turėjau nemažai užspau
dęs, taipgi ir auksinukų buvo koks 
pusgorčis. Iš fiurerio už tai gauda
vau kelioms dienoms urliaubo ir 
važinėdavau per kaimų rathauzus. 
Pakiši birgermeisteriui kokį nesu
teptą bešeiningungą, vieną cigaretę 
ir, žiūrėk, jau dviem savaitėm turi 
reizeraarkes. Jau buvau prisivaręs 
iki mėnesinės normalferbraucherio 
kortelės, neskaitant šverarbeiterio 
anšlago. Nebuvo tokio laiko, kad 
turėčiau mažiau, kaip penkias lebens- 
mitelių korteles.

— Ir aš buvau prisivaręs prie tri
gubų kortelių — pastebėjo Simas, 
užsidegdamas arabinę cigaretę.

— Ką tu čia tą drekį smalini, imk 
kamel, — pasiūlė svetelis, tiesdamas 
toliau. >— Brangiai man kaštavo la
gerio vadovybės išlaikymas. Trupu
tį palengvėjo, kai lagerfiurerį pa
šaukė su pancerfaustu į folkšturmą. 
Paskutiniu laiku tvarka visai pakri
ko. Aliarmai, entvarnungai, apšau
dymai iš bordvafių, taip visą dieną

IS AUKŠTO PASIRUOŠTAM ALD. PO METŲ’ JUBILIEJUI.
Australijos Lietuvių Draugijos 20 metų jubiliejus švenčia

mas š.m. gruodžio 29 d. Šydnėjuje, George Št., Trocadero salėje.
Jubiliejaus minėjimas pradedamas iškilmingu aktu 8 vai. 

vak.
9 vai. vak. pradedamas ir tęsiamas ligi 1 vai. jubiliejinis 

pobūvis. Pobūviui organizuojama speciali lietuviška koncertinė 
programa. Del apsirengimo-drabužių visiems vykstantiems į 
pobūvį jokių varžymų netaikoma, tad kiekvienas vadovaujasi 
pagal savo nuožiūrą-skonį bei turimas sąlygas. Laukiamas 
kuo didesnis skaičius moterų, pasipuošusių lietuviškais tautiniais 
drabužiais.

Į jubiliejines iškilmes kviečiami visi Australijos lietuviai. 
Tautiečiai, gauną iš savo darboviečių atostogas, prašomi jas 
suderinti su jubiliejaus laiku ir atvykti į šį pirma didesnio 
masto lietuvių susibūrimą reikšmingą mūsų organizacinio gyve
nimo valandą. Iš anksto pranešu siems apie savo atvykimą ALD 
Centro Valdyba ir Jub. Komitetas tarpininkaus dėl parūpinimo 
sustojimo vieta viešbučiuose ir pan.

Visi kviečiami jau dabar įsigyti bilietus-kvietimus, kurie 
gaunami ALD C. Valdyboje (5 Hampden. St.., Hurlstone Park, 
Sydney), Mūsų Pastoges Redakcijoje (10 Peel St., Kirribilli, 
Sydney) ir pas Jubiliejinio Komiteto narius. Vyrai moka 15 
šil., o moterys — 10 šil. Vietos-staliukai rezervuojami pagal 
bilietų įsigijimo eilę — anksčiau įsigijusiems teks geresnės vie
tos. Norintieji užimti vietas kartu su savo draugais bei pažį
stamais prie vieno stalo užsisako bilietus kartu ar praneša apie 
tai iš anksto.

*’■ Jubiliejinis Komitetas.

lyg kačiukas . be galo brangaus iš
sprūdo man iš rankų ir sudužo. Aš 
vėl atviriau klajūnu.

.Staiga lyg netikėta vilnis, mane 
užliejo nauja, mintis: surasti ją! 
Aš šokau į einantį traukinį. Bet 
kur jos ieškot ii- kaip ją šaukt? Aš 
prisiminiau, kad nežinau jos vardo, 
nei namų, kur ji gyvena. Aš vėl 
matau jos akis ir girdžiu vėjo neša
mus žodžius: “Iki pasimatymo.”

Kieme sulojo šuo. Nakties tamsoje 
lyg iš praeities atsiliepė traukinių 
signalai. Aš dar kartą pažvelgiu į 
dangų. Ten krito dideliu lanku 
žvaigždė. Pamažu uždarau langą ir 
uždegu šviesą. Ant stalo gulėjo at
versta knyga.

ir prasėdėdavome štolėje prie fab
riko. Vokiečių jėgeriai jau visai ne
pakildavo.

— O kokia jūsų specialybė buvo 
per išvadavimą? Mes tai čia savo 
giuterbanhofe dirbome prie, cukraus.

.— Mūsų specialybė buvo viurst- 
biksės, mat, už mūsų miestelio buvo 
biksenfleišo fabrikas. Dar ir dabar 
būčiau tau atvežęs, tiktai labai sun
kus ir taip jau mano gepekas šiame 
reize.

— Įdomu, kaip sutikote išvaduoto
jus amerikiečius! — teiravosi Simas, 
kuris visą laiką turėjo vargti su 
čiubuotais morokiečiais ir amerikonų 
dar nebuvo matęs.

I— Išėjęs iš slėptuvės, gatvėje pa
mačiau du amerikiečių kareivius su 
automatais. Man labai patiko jįj 
batai ir, priėjęs pasiteiravau, ar jie 
negalėtų man jų taušen. Tuomet 
vienas jų man kaip skels į ausį! 
Girdi, godem, tu kraut! Aš jam sa
kau: niks doič, litauer. Bet jis vėl 
dėjo į kitą ausį, saravabyč!

— O brolių lietuvių nepasitaikė!
—- Kai mane po policeištundčs 

vežė kartą džipu į džėlą, tai vienas 
iš MP prabilo lietuviškai; “Tu, šuns 
vaike, žiūrėk man daugiau nesival- 
kiok naktimis.” Ir paskui, privežęs 
prie lagerio vartų, išspyrė iš mašinos. 
Aiškiai buvo bimbininkas. Na, o 
kaip čia pas jus, prancūzus, ar nega
lima būtų padaryti kokio taušhan- 
delio ?

— Trumpai ir aiškiai: cvečgerš- 
napsas, rūkomasis popieriukas Efka 
ir akordeonai. Snapso geriausia va
žiuoti prie Bodenzė. Ten ir obstai 
pigiausi, be to, pakeliui galima už
sukti į Trosingeną, kur dirba Holme
lis savo mundharpes.

— Va, va, aš tokių daiktų ir ieško
jau, tai mano fachas! Ar tu, Simą! 
negalėtum padaryti beštelungo j 
mano reehnungą!

— Dėl ko ne? Tiktai man paliksi 
foršusą, o vėliau padarysim ordnun- 
gą, kai atvažiuosi pasiimti varenų.

—■ O kaip jūsų čia militerregirun- 
gas, ar labai piktas!

— Kerta iš peties tribunolas. Čia 
vienam mūsų stambiam hendlerini 
dėjo visus metus. Išdavė vokiečiai, 
su kuriais darė taušus. Jeigu ką 
pradėti, tai geriau su savo tautiečiais, 
nes bendruomeniniai apylinkių teis

ŠVEDAI NEBEAPSIKENČIA 
SOVIETINIAIS ANTAUSIAIS.
LONDONAS. T.S. — Stockbolmo 

radijas praneša apie švedų visuome
nės nepasitenkinimą Lenkijos veiks
mais. Švedijos laikraščiai praneša 
apie “dar vieną nemalonumą Švedi
jai” — pagrobimą Varšuvoje Švedi
jos pasiuntinio tarnaitės, tvirtinda
mi. kad tarnaitę pagrobė uniformuoti 
lenkų policininkai. Stoekholmo radi
jas dar priduria, kad 22 Švedijos 
jūrininkai pereitais metais buvo 
žiauriu būdu pagrobti ir nuteisti ka
lėjimu Lenkijoje. Švedijos laikra
ščiai skatina atitinkamas valdžios 
įstaigas baigti prekybinius ryšius su 
.komunistiniais kraštais.

mai neturi nei policijos, nei kalėjimų.
Paskui svečias dar aptarė, ką gali

ma Simo miestelyje gauti be beeug- 
šeinų, ar yra retesnių brifmarkių, 
ką galima išmainyti i altpapirą, ko
kių daiktų pageidauja vietos taue
riai, ar gastštetėse. gaunamas stipres
nis mostas, už kiek maždaug galima 
nusipirkti cueugsgenemigungai, ar 
bezaeungsvagonUose priima dides
nius gepekus; kokius kuchenus duo
da kavines© ant reizemarkių, ar pre- 
elčs be kortelių. Beje, jo žmona 
norinti įsigyti naujo kindervageno 
ir pilną dviračio bereifungo, nes 
dažnai turinti važinėti į kaimą ge- 
mizės nusipirkti. Aižo, prozit!

Taip mūsų tautiečiams besamstant 
degtienę ir iš širdies aptariant 
gyvybinius reikalus, sudžiržgia durų 
skambutis ir šeimininkas, atsiprašęs 
svetelį, išbėga į .koridorių.

Po neilgos pertraukos Simas vėl 
grįžta atgal ir sako:

•— Vytautėli, nepatingėk ir pabūk 
man iberzeceriu, atėjo briftregeris 
ir, matyt, turi į mane painesnį rei
kalą.

—l Gerai, padėsiu, kiek galėdamas, 
nors . . .

Koridoriuje liguistai sąžiningas 
vokietis paštininkas išima iš šikšni
nio kapšio pundą popierių, kažkokių 
kvitų ar perlaidų, rodo į antspau
das, kažką ilgai aiškina, paskui vėl 
įsideda, ir vėl išsima naujus rašte
lius.

— Jeigu jau taip, tai paimk tuos 
popierius iš jo, o mes paskui patys 
išsiaiškinsime pamažu — pataria sve
čias Vytautas.

■— Nein! — surinka paštininkas, 
kai Simas ištiesia ranką paimti popie
rius.

— Jau žinau! — nušvinta Vytau
tas. — Jis nori, kad tu pasirašytum.

— Nein! — šypsosi vokietis, kai 
Simas išsitraukia auksinį parkerį.

Pagaliau, Simas griebiasi savo 
įprastos ir nusistovėjusios tvarkos: 
nubėga laiptais apačion, kur gyveno 
jo papirktas studentas ir šisai tuoj 
išaiškino reikalą su laiškininku. 
Lietė senas nesutvarkytas Simo są
skaitas su buvusia, šeimininke.

— Jo, tie vokiečiai beamteriai!
—■ Vis su umštandais, griundlikei- 

tu . . . — atsiduso tautiečiai, vėl su
sėdę prie nebaigto litro.
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A COLLOQUY ON LITHUANIAN MUSIC
, .“Tell me about Lithuanian music 
today,” said Joe on a rainy after
noon.

•Joe Carter, my chum, was.a sol
dier of the “Rainbow Division,” 
belonging to the United States Army 
that had occupied parts of Austria 
at the time.

It was in 1945 in Salzburg that 
we met and became friends. Joe 
was fond of music and used to come 
and see me. In fact, music was the 
reason why we had got acquainted. 
As a rule, Joe would call on me 
when unfavourable weather prevent
ed him from playing baseball or 
rambling about with his friends. 
Having come, he would ask me to 
tell him something about music. He 
was interested in Mozart (Salzburg 
is Mozart’s birthplace, as you know), 
and sometimes he wished to know 
how sonatas or scores of symphonies 
were written, or again how one 
should listen to music and learn to 
appreciate it. But on the particu
lar afternoon I am talking of, he 
wanted to learn something about 
Lithuanian music.

“About Lithuanian music, you 
say?” I repeated my friend’s words 
and stopped to think a while.

. “That’s’not easy,” I said at last; 
“Not so easy at all as you imagine, 
dear Joe. If you wished me to talk 
of Lithuanian' songs or folk-music, 
I could tell you that they were very 
old and rich and that their poetry 
and melodiousness had surprised and 
delighted many a listener. But if 
you wish to hear something about 
Lithuanian original music, it’s a 
quite different thing. Suppose, for 
instance, someone pointed at a baby 
who though, perhaps, dear and 
pretty was still only a baby, and 
said, “Tell me something about this 
person,” what would you answer! 
Probably “Wait 20 years at least.” 
Am I right! But, then, music 
evolves much more slowly still. 
Thus, I could well say, “Wait, a 
hundred years, Joe, and then let 
us see.”

Joe laughed and then said with 
a sly look in his eyes, “But have 
you not told me before of music 

-schools, conservatoires, and symphony 
orchestras? Was it not you, my 
dear, who boasted of a Lithuanian 
opera!”

“Yes, you’re right, I did boast of 
a Lithuanian opera-house but mind

you, not of Lithuanian operas,” I 
tried to express myself more pre
cisely. “I did tell you that our re
established state set up music 
schools which brought forth good 
musicians, and I also praised our 
Lithuanian opera-house. And grand 
indeed it was: the artistic standard 
of its performances was remarkable, 
and its singers were gladly invited 
to sing for world-renowned theatres, 
as for instance, those in Milan, Paris, 
Prague, Vienna, Buenos Aires . . . 
But, Joe, all that is not Lithuanian 
music. Lithuanian music is the 
work of our composers, and that 
work was still very young. It had 
no peculiar features of its own yet. 
It had nothing that could be called 
the style of Lithuanian music . . .”

“Have you really nothing of your 
own then?” Joe interrupted me.

“You want facts, I see. If they 
mean something to you, then listen. 
The richest Lithuanian musical 
is choral songs of which there "are a 
great many and really good ones. 
Almost all our greater Lithuanian 
composers — J. Naujalis, Č. Sas
nauskas, St. Šimkus, V. K. Banaitis,
J. Štarka, VI. Jakubėnas, Ant. Ra
čiūnas, and others — wrote choral 
music. Sacred music has been pro
duced by J. Naujalis, J. Dambraus
kas, and 0. Sasnauskas whose “Re
quiem” is an extraordinarily fine 
composition. But our 'composers 
have dared more than that: cham
ber music as well as instrumental 
symphonic music has been written 
by M. K. Čiurlionis, J. Gruodis, V.
K. Banaitis, St. Šimkus, B. Dvario
nas, VI. Jakubėnas, Ant. Račiūnas, 
J. Pakalnis, J. Kačinskas, and Vyt. 
Bacevičius, the last two being re
presentatives 'of the present-day 
modernists. Notably operas have 
been composed by Jurgis Karnavi- 
čius who wrote “Radvila Perkūnas” 
and who took the contents for his 
“Gražina” from a poem by Ad. 
Mickevičius; by Stasys Šimkus whose 
“Pagirėliai” meant a great progress 
in the composition of operas; and by 
Ant. Račiūnas who wrote “Trys 
Talismanai” (Three Talismans). 
Ballet music has been produced by 
J. Gruodis, B. Dvarionas, VI. Jaku
bėnas, A. Gaidelis, and J. Pakalnis. 
Considerable success in Lithuania 
has been enjoyed by J. Pakalnis’ 
ballet “Sužadėtinė” (The Betroth
ed), consisting of five pictures.”

By Air to the Reef
By NORMAN BARTLETT 

2.
Returning to Brisbane in the 

“Beachcomber,” Stewart Middle- 
miss took enough time off from the 
controls (left in the capable hands 
of his co-pilot Prank Kelly) to 
answer a few questions about him
self. During the Pacific War he 
commanded No. 11 Catalina Squad
ron at Cairns, North Queensland, 
before taking over the R.A.A.F. 
acceptance and feiwy detachment 
in California (U.S.A.), where he 
test-flighted 73 Catalinas and super
vised the last clutch of Boeing-built 
Catalinas from Seattle.

‘‘Plying from Cairns on long- 
range reconnaissance and mine- 
laying flights we couldn’t help get
ting to know the Reef and to know 
it is a real privilege,” Captain 
Middlemiss said. “There is no place 
in the world to touch it for beauty 
and interest. When we were in the 
United States of America there 
weren’t many famous holiday, places 
we didn’t get to know well, Hawaii, 
the Californian coast and Florida 
especially. Believe me, Australia’s 
Great Barrier Reef will match them 
all for -colour and beauty.”

After the war Stewart Middlemiss 
went back to his old job with the 
Queensland Insurance Company. 
He had charge of the aviation de
partment, but he found it a bit 
remote from flying, so he decided 
to start out for himself. Remem
bering the beauty and tourist possi
bilities of the Barrier Reef he finally 
•decided to join Cris Poulson and

I start a tourist air service. They 
bought three air force disposal 
Catalinas for £A8,000 each, ear
marked another £A8,000 for con
verting them into comfortable 24- 
seater passenger aircraft and start
ed business. In the first two months 
of operation Barrier Reef Airways 
carried 1,000 passengers to the Bar
rier Reef, and the partners decided 
that the _new venture could more 
than, hold its own, even with the 
need to employ a full, skilled staff 
of maintenance men.

Heron Island is already one of 
the most popular coral islands on the 
Barrier Reef. Many of the Queens
land coastal islands are the tops of 
mainland mountains that have been 
drowned by the sea and later edged 
by coral reefs. Heron, however, was 
built up entirely by coral growth 
and its reefs show coral under ideal 
conditions. The sheltered lagoon is 
fine for bathing but visitors get 
their biggest thrill “reefing,” or 
exploring the reefs at low tide exa
mining the great variety of coloured 
coral and the strange and varied 
marine life that exists there.

The Capricorn Group is now so 
easily accessible to the mainland 
centres of population that the Bio
logy Department of the Queensland 
University intends to set up a 
marinėj biology station at Heron 
Island for studying reef life. It is 
intended that the centre will func
tion later as an international marine 
biology station, adding to the world’s 
knowledge of the mysterious life 
processes that go on in the cool 
underwater grottos of the Great 
Barrier Reef.

Considering
— 2s it not that a retrospective 

view of Lithuania’s independent 
existence produces, in this epoch of 
ruthless political realism, the impres
sion of a beautiful dream?

— Is it not that the independent 
existence of the Baltic States con
tinues sinking in the Depths of the 
past?

— Is it not as if the world were 
about to say, “However beautiful is 
the saga of the achievements attained 
by the Baltic nations in the period 
of their freedom, we nevertheless 
have to look to our current tasks; 
let the dead past bury its dead” ...?

Such were the grim f questions we 
put to Mr. Vaclovas Sidzikauskas, 
President of the Lithuanian Execu
tive Council.

— To be sure, the questions are 
apt to make one despondent, — he 
answered. — Under the spell of this

“These, then, are facts, dear Joe, 
and I could give you some more but 
what’s the use of them if we haven’t 
got a single composition here and 
cannot listen to it!”

“Never mind, my dear,” said Joe. 
“Thank you for what you’ve told 
me. It’s quite enough to give me 
an idea of what has been done in 
the field of music by Lithuanians, 
and I admit that their ambitions 
have been rather great . . .”

“Maybe . . . But I was going to 
talk of the style of Lithuanian music. 
To develop such a style, dear friend, 
a long period of time is needed and, 
besides; composers, while producing 
music themselves, must establish 
their own composing schools and 
traditions; in short, they must 
create their own peculiar Lithuanian 
musical style. But then ... we en
joyed only about 20 years of inde
pendent life . . . It’s true, we had 
some talented musicians during the 
period of Russian Czarist occupa
tion too, but they composed almost 
without any spiritual support what
ever, there being no cultural liberty 
in the Lithuania of those days, and 
Lithuanian music lacking creative 
atmosphere. Besides ...”

“Wait a moment,” Joe interrupt
ed me laughing, “I see you’re turn
ing to your favourite political re
frain. Listen, I’ve already learned 
to say it in your own words,” and, 
trying to imitate me, my friend 
threw hack his head and began 
dreamingly, “Lithuania is a small 
country that has been wronged and 
trampled upon for ages. Her an
cient period of history speaks of a 
mighty state and endless wars, re
sulting in the loss of independence 
and in serfdom which sad state at 
last turned into a brief period t>f 
bright and busy, independent happi
ness until ...” (To be continued.')

MINISTER FORESEES INCREASE
CANBERRA.—The Minister for 

Immigration said more people were 
migrating to Australia than to all 
other British Commonwealth coun
tries combined.

He said that in the first six months 
of 1949, 76,514 people migrated to 
Australia, and an estimated 72,919 
went to Canada, South Africa, and 
New Zealand.

Of these, 53,508 went to Canada.
Before 1949, Canada led all other 

British countries in migration arri
vals.

The Minister forecast that with a 
net increase of 150,000 to 160,000 
migrants a year, Australia’s popu
lation would reach 9,000,000 by 1954 
and 10,000,000 by 1957.

The Minister added that allowing 
for an estimated 19,562 permanent 
departures from Australia this year 
the net gain from immigration 
would be 147,921.

The surplus of births over deaths 
during the year—an estimated 104,- 
000—added to this would give a 
total of more than 250.000 people 
added to the population in one year.

11 Ships on Way
Immigration Department officials

the Future
mood I could make even more pessi
mistic assertions. Namely, efforts 
will be made to declare the living 
dead, to slander them in distorting 
historical facts. As a matter of 
fact, Soviet historians and Moscow’s 
agents are doing their utmost to mis
represent the history of Lithuania. 
They have been ordered to present 
the Baltic countries as having always 
desired to accept Russian “protec
tion” under which they allegedly 
felt happy. The West is being re
presented as the source of all the 
evil that has ever befallen the Baltic 
countries. Now, since independent 
Lithuania was decidedly oriented 
toward the free and democratic 
West, that period of Lithuania’s 
existence is being presented by 
Soviet historians as one of “tyranny 
exerted by enemies of the people.” 
The achievements of Independent 
Lithuania are. characterized as per
taining to “bourgeois Western civi
lization” which must be destroyed 
in Lithuania as well as in all the 
other Western countries.

But you are quite right in saying 
that Lithuania’s freedom continues 
lasting in saga. A cause on which 
sagas are invented must not be re
garded as lost. The William Tell 
saga revealed the ideal of freedom 
the Swiss people was striving for; 
they eventually achieved it. The re
surrection of man has incessantly 
been announced by the legendary 
sunken bell; that announcement has 
come true. The harder the oppres
sion, the stronger the yearning for 
freedom. Massacres of the innocent 
raise universal desire for peace just 
as deportations and exile engender 
longing for tranquility so as to be 
able to work for one’s own benefit 
and that of mankind. Now, cynical 
disregard of man’s and people’s 
rights has exceeded all measures so 
as to revolt the world’s conscience 
and to bring forth radical reaction.

I feel that the world’s interest in 
Lithuania’s freedom is continually 
growing. Silence was the first re
action of the perplexed Western ' 
world to the Soviet occupation of 
the Baltic States. Some did not 
dare to express their indignation at 
that flagrant act of violence. But 
the words pronounced by President 
Roosevelt of the United States on 
October 15, 1940, that “Lithuania 
has not lost her independence, 
Lithuania’s independence has only 
temporarily been put aside,” are 
now pronounced louder and louder. 
Many a Senator and Representative 
of the United States now deems it 
pertinent to state publicly that time 
has come to restore Lithuania’s in
dependence which was “temporarily 
put aside” in 1940.

(To be continued.') 

said today that 11 ships carrying 
12,230 migrants—the largest num
ber of migrant ships and migrants 
to leave for Australia in a month— 
left .Naples in September.

The officials said that the- stream 
of British migrants to Australia was 
increasing every month.

In the first three weeks of Novem
ber more than 7000 Britons would 
sail for Australia in nine migrant 
ships.

The Commonwealth Government 
will hold an Australian citizenship 
convention in Canberra . next Janu
ary.

Plans for the convention include: 
•A musical festival by European 
migrants.
• An arts and crafts display.
•A naturalisation ceremony.
• The premiere of a Department of 
Information film to assist the assi
milation of migrants.

Main objectives of the convention 
are:
• To give people a greater apprecia
tion, of the privileges and obligations 
of Australian citizenship. '
• To help European migrants t» 
accustom themselves to our langu
age and ways.
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y . y .Laiškai is kito kontinento

VISUOTINIS ALD SUSIRIN
KIMAS

Australijos Lietuvių Draugijos 
Centro Valdyba paskutiniame savo 
posėdyje nutarė šaukti š.m. gruodžio 
30 d. visuotinį ALD narių susirin
kimų. Pagal šiuo metu veikiančius 
ALD Įstatus, visuotiniame susirin
kime gali dalyvauti kiekvienas ALD 
narys, atvykęs iš bet kurio ALD 
Skyriaus. Centro Valdyba prašo ALD 
narius pagal turimas sąlygas kuo 
gausiausiai dalyvauti visuotiniame 
D-jos susirinkime. Šiame susirin
kime Ims renkama nauja ALD Cen
tro Valdyba, svarstomas D-jos Įsta
tų pakeitimo bei papildymo klausi
mas ir aptariami kiti svarbūs klausi
mai. Smulkesnė darbotvarkė ir ki
tos reikiamos informacijos paskel
biamos artimiausiu laiku kituose 
Mūsų Pastogės numeriuose.
i

ATVYKSTA 26 ŠVEICARIJOS 
, LIETUVIAI.

Š.m. spalio 25 d. iš Šveicarijos į 
Australiją išvyko 26 lietuviai. Šiai 
išeivijai lietuviai buvo parinkti spe
cialios į Šveicarija atvykusios aus
tralų komisijos. Šveicarų įstaigos 
vykdė tam tiktrą spaudimą, kad tik 
kuo didesnis svetimšalių skaičius iš
vyktų iš krašto. Australų komisija 
patikrino apie 500 įvairių tautybių 
kandidatų. Lietuvių tiktai vienas 
dėl sveikatos užkliuvo. Kvykusiųjų 
į Australiją lietuvių tarpe yra buv. 
Lietuvių Sąjungos Šveicarijoje Ber
no Skyriaus pirmininkas p. Justas 
Vaičaitis ir jo žmona Bronė, dantų 
gydytoja. P. Vaičaitis per visą savo 
buvojimo Šveicarijoje laiką aktingai 
.dalyvavo vietos lietuvių visuomeni
niame darbe. Išvykstančiam Berno 
lietuvių pirmininkui dr. A. Gerutis 
su savo žmona surengė išleistuves, 
kuriose be Berno lietuvių dar daly
vavo iš Fribourgo atvykęs kun. dr. 
J. Navickas, lietuvių kapelionas Švei
carijoje.—ag.

SVEČIUOSE PAS ESTUS.

Spalio 29 d. ALD C. Valdybos 
pirmininkas A. Bauze ir “Mūšų 
Pastogės” redaktorius J. Žukauskas 
svečiavosi Estų Namuose, kur tą 
dieną įvyko gražus estų skautų pasi
rodymas. Estų skautų vadui p. S. 
Eber atidarius gausingą pobūvį, 
įspūdingai padainavo Sydnėjaus 
estų vyru choras. vedamas p. E. 
Saarepere. Toliau p. Umar Raudma 
angliškai skaitė turiningą paskaitą 
apie Estijos gyvenimą bei pažangą. 
Pobūvį dar paįvairino estų poezijos 
deklamacijomis anglį; kalboj p-lė 
Heljo Sarri ir pianistė p-lė Sylvia 
Kass. Puikų įspūdį paliko tautiniais 
drabužiais pasipuošiusių estų šokėjų 
grupė. Pobūvyje dalyvavo gausus 
burvs australu skautu vadų ir šiaip 
svečiu. Pobūvio metu abu lietuviu 
atstovai pasitarė su vadovaujančiais 
estu bendruomenės atstovais ben
drais rūpimais klausimais ir abipu
siškai patikrino tolimesnį lietuvių 
— estų bendradarbiavimą.

PAIEŠKOJIMAS.

• Leonas Čepas, gyv. Capital Hill 
Hostel, Canberra, A.C.T., prašo atsi
liepti M. Barkauską, A. Balakauską 
ir S. Mikučionienę.

iPAST
V

KSENIJA DAUGUVIETYTĖ— 
AUSTRALŲ FILMOJE.

Australijos Informacijos Departa
mentas pradėjo sukti naują filmą 
'‘Čia nėra svetimų”, vaizduojančią 
ateivių gyvenimą Australijoje, šios 
filmos vienai svarbiausių rolių — 
motinos vaidybai pakviesta dramos 
artiste Ksenija Dauguvietytė-Šniuk- 
štiene, neseniai atsikėlusi gyventi į 
Sydnėjaus apylinkes.

KOVA PRIEŠ KOMUNISTUS 
AUSTRALIJOS PROFESINĖSE 

SĄJUNGOSE.
Kaip žinoma, dalis Australijos 

raktinių unijų yra komunistų ran
kose. Viena tokių yra B.W.I.U. 
(Statybinių įmonių darbininkų uni
ja), kuri š.m. lapkričio mėn. renka 
savo valdybos organus ir kuri jau 
septinti metai komunistų kontrolliuo- 
jama. Šiais metais pirmą kartą 
šios unijos nekomunistai nariai išeina 
į opoziciją ir stengiasi per šiuos rin
kimus išlaisvinti pačią uniją nuo 
komunistų įtakos. Šia proga jie 
kreipiasi ir į naujuosius australus, 
kurie dirba šios unijos rėmuose kaip 
staliai ar mūrininkai, aktyviai prisi
dėti prie jų varomos akcijos kovoje 
su komunistais balsuojant rinkimų 
metu už nekomunistus kandidatus. 
Kovodami prieš komunizmą, jūs 
drauge kovojate už savo pavergtas 
tėvynes, — sako šios unijos anti- 
komunistai.—vk.
GYD. V. ŽIGAS IŠVYKSTA Į N. 

GVINĖJA.
Australijos Teritorijų Ministerijai 

sutikus, dalis išeivių gydytojų prii
mami savo profesiniam darbui dirbti 
Naujosios Gvinėjos čiabuvių tarpe. 
Sydnėjuje gyvenąs ir Concordo ligo
ninėje dirbąs gyd. V. Žigas jau pak
viestas į atitinkamus 3 menesių tro
pinės orientacijos kursus, kuriuos 
jis jau pradėjo lankyti, gi baigęs, 
vasario mčn. vyksta gydytojo darbui 
į N. Gvinėją. Manoma, kad po Nau
jų Metų į N. Gvinėją išvyks didesnis 
skaičius lietuvių gydytojų, šiuo metu 
gyvenančių Australijoje ir dirban
čių paprasto, nekvalifikuoto darbi
ninko darbą.

“UŽUOVĖJA” JAU SYDNEJUJE
“Užuovėjos” Redakcija ir Admi

nistracija jau persikėlė iš Bathursto 
Stovyklos į Sydnūjų. Visais reika
lais į “Užuovėją” kreipiamasi pagal 
šį adresą: Cusa Navy Club, 5 
Young St., Circular Quay, Sydney.

MELBOŪRNO LIETUVIAMS.
1. Pamaldos lietuviams įvyks š.m. 

lapkričio mčn. 13 d. 11 vai. All Saints 
Church, King William St.. Fitzroy.

2. Šokių vakaras įvyks š.m. lap
kričio mėn. 19 d. 8 vai. vak. Cathe
dral Hall. Brunswick St.. Fitizroy.

Į pamaldas ir į šokių vakarą ma
loniai kviečiame lietuvius su svečiais 
kuo skaitlingiau atsilankyti.

A.L.D.-jos Melbourno Skyr.-V-ba.

KAIP ĮSIGYTI NAMĄ? ’[
Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis į 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. 1
Smulkiau teiraukitės: i

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

166 PHILLIP STREET, SYDNEY. j

Išsisklaidėme ir sklaidomos po 
įvairius kontinentus. Tūkstančius 
mylių prakeliavę, ieškome tvirtesnės 
atramos kojoms. Bet svečiose šalyse 
ir vėl dažnas pajuntame žemę link
stant. Tos tvirtesnes atramos nebe- 
snradę, pradedame blaškytis, save 
kaltinti ne tuo keliu pasukus. Tada 
ir saulė per kaitri. Ir naktys per 
šaltos. Ir darbas neįprastas, per 
daug nuvarginąs. Tada tad ir gal
vojame: “O gal ten. anoj šalyj . . .”

Pluoštas laiški; iš kito kontinento. 
Iš Amerikos. Laiškas iš Bostono. 
Rašo žmogus, apie kurį galima pasa
kyti, jog tai vyras su galva ir ran
komis.

“Keturi mėnesiai ir vis be darbo. 
Dvi savaites ploviau grindis, sienas, 
langus. Dirbau kas po ranka pakliu
vo. Atleido. Mėginau pas Fordą. 
Prasidėjo streikas. Po menesio ir 
vėl pas Fordą. Nepriėmė. Surado 
trūkį. Netikėjau. Bet ir kitur dėl 
tos pačios bėdos negalėjau gauti 
darbo. Operacija 300 dolerių. Ki
šenė tuščia. Siaubas. Gyvenu iš 
svetimų malonės. Kur atsistoju žemė 
svyla. Kur nueinu — nereikalingu 
jaučiuosi. Visiems lenkiuosi.

Operavo. Ir vėl negaliu dirbti. 
Užvakar iš Detroito atsibeldžiau į 
Bostoną. Apsistojau pas draugus. 
Gal ir užsikabinsiu kur nors. Bet 
jeigu ir toliau taip seksis, tai pasi
darysiu panašus į tą Australijos me
delį. išdžiūvusias šakas dangun pakė
lusį.

Taip, kai kas ir susitvarko. Už
darbio pakanka pragyventi. Bet 
susitvarko — daugiau ar mažiau pri
siverkę. ’Gyvenimas čia kietas. 
Žmogus į žmogų dažnai neturi laiko 
pažiūrėti.

Čia visa paguoda tai, kad lietuvių 
yra daugiau. Bet su senaisiais nau
jieji nevisada susišneka. Ameriko- 
nėjimo bangos senieji smarkiai palie
sti. Skirtingi interesai ir nevieno
das reikalų supratimas. Naujieji 
labai greit eikvojasi dėl neįprasto 
darbo ir tempo. Organizacinis dar
bas eina per lėtai dėl didelių miestų 
plotų. Dėl darbo kasdieninę duoną 
pelnyti.

MŪSŲ PASTOGĖS RĖMĖJAI.
P. A. Kiužauskas iš Cobaro at

siuntė Mūsų Pastogės pažangos rei- 
kalamas gražią £1.0.0 auką. P. 
Alfonsas Bikulčius iš Yallourno — 
£0.10.0. p. J. Vilčinskas iš Melbourno 
— £0.10.0 ir p. J. Latvėnas iš Ade
laidės — £0.2.0.

LIETUVIAMS PAMALDOS 
GLEBE.

Šio mėn. 13 d. 10.30 vai. r. pamal
dos laikomos visiems Sydnėjaus ir jo 
apylinkių lietuviams Glebe katalikų 
bažnyčioje: St. Ita’s Catholic Church, 
John Road, Glebe. Sydney. Nuo 
Centr. Geležinkelio Stoties važiuoja
ma penkias minutes, už Grace Bros, 
įmonių. Mielus Tautiečius kviečia
me kuo gausiau dalyvauti. ■

Kun. J. Tamulis.
PIRMOJI LIETUVIŠKA ĮMONĖ 

MELBOURNE.
V. Saudargas atidarė W. Bruns

wick’e, 216 Park St.( Tel. FW2044) 
europietiškų portfelių dirbtuvę. 
Portfeliai parduodami krautuvėje 
Levick, 401 Elizabeth St., Melbourne, 
City, arba tiesiog dirbtuvėje. Kai
nos pigesnės, kaip australiškų port
felių, o kokybe geresnė.

Nesigailėkit šian kraštan neatva- t* 
žiavę . . .”

Senas amerikietis lietuvis rašo: : 
“Mylimas sūnėnai! Tau rašau j į 
Australiją, kur tu laimingai nuke- - 
liovęs esi. Kaip Tau ten sekasi! f 
Ar uždirbi tiek, kad gali nusipirkti i 
drapaną. O maistas sotesnis, ar dar .• 
prieinamas?

Pas mus tai nekas. Sūnus dirbat 
3 dienas ant nedėlios. Aš tai jaut 
visas mėnesis nedirbu, mat mūsų; 
fabrikas sustreikavo. Labai daug tą; 
streikų Worcester}' ir su darbais 
sunku. O kaip pas jus! Amerikoj; 
jau arti žiema. O Australijoj, tur
būt. tik ruduo. Parašyk, kaip ten 
viskas toje Australijoje.”

LAIŠKAS IŠ BROOKLYN©
“. . . Vyras dar nedirba. Gyve

nam pas seserį. Blogiausia tai, kad 
neturime savo kampo. Ir sunku 
gauti butą. Duktė dirba biskvitų 
fabrike. Su kelione — 12 vai. Dirba, 
pavalgo, pamiega ir vėl dirba. 
Atrodo — žmonėms miego per maža. 
Žmogus virsta robotu. Kiti prie to 
gal ir greit pripras, bet kiti kentės, 
oi kentės. Gyvenimas čia sunkesnis, 
negu galvojom . .

LAŠKAS IŠ CHI GAGOS
“Dirbu prie statybos. Valau 

griuvėsius. Už dviejų savaičių dar
bą baigsiu. O paskui . . . Prieš sa
vaitę atvažiavo J. Jis dirba farmoj. 
Blogai turėjo. Bet ir čia dar negavo 
darbo. Inž. S. atleido. Sunku šit 
darbu. Daug bedarbių . . .”

DAR IŠ CHICAGOS
“Gyvenu gerai. Turiu 5 kamba

rių butą su visais patogumais. Kaune 
už tokį butą reikėjo mokėti 200-300 
litų mėnesiui. Abudu su žmona 
dirbame siuvykloj. Dabar ne sezo
nas ir per savaitę abu parnešame 70 
dol. Esame 5 šeimos, bet per mėne
sį sutaupome 30 dol. B. dirba kepy
kloj ir gauna 50 dol. per savaitę. 
Maistas ir kambarys 15 dol. Geras 
kastiumas 60-70 dol. Parašyk, kaip 
pas Tave ...”

Tai vienos savaites laiškai, rašyti 
žmonių, kurie gyvenimą išmano ir 
moka gyvenime tvarkytis.

J. K. Alonis.

PASKUTINIEJI LIETUVIAI 
SPORTININKAI VOKIETIJOJE.

Spalio mčn. pradžioje Munehene 
įvyko vienos daugiausiai laukiamų 
futbolo rungtynių: Pietų Vokietija— 
Šiaurės Vokietija, kurios pasibaigė 
2:2 (1:1). Po šių rungtynių pasi
rodė geriausi Vokietijos lengvaatle
tei. tarp kurių ir mūsų Puzinauskas. 
Disko metime Puzinas pasiekė naują 
Lietuvos rekordą, “nusklendęs” di
ską 46.10 m.

Puzinauskas yra vienas paskuti
niųjų lietuvių sportininkų Vokieti
joje. nes kiti jau spėjo išvykti į ki
tus kontinentus. Nepersensiausiai 
išvyko į JAV Bronius Keturakis, o 
į Kanadą Vladas Bakūnas.

ULTIMATUMAS IŠEIVIAMS.
LONDONAS. A.A.P. — Reuterio 

korespondentas iš Romos praneša, 
kad daugiau kaip 100 išeivių Italijo
je gavo iš IRO ultimatumą per 10 
dienų pasiruošti išvykimui į Austra
liją: priešingu atveju jiems grąsi- 
nama atėmimu IRO globos teisią. 
IRO valdininkas be kita ko pridūrė, 
kad šiame ultimatume Australija 
ypatingai pabrėžiama dėl to. kad ji 
šiuo metu daugiausiai įsileidžia išvie- 
tintų asmenų. Kai kurie išeiviai 
Romoje pareiškė, kad daugis jų atsi
sako vykti į Australiją, kadangi jie 
nežino kas jų ten laukia. Lietuvis 
išeivis pareiškė: "Mes jaučiame aklai 
pasirašą su Australijos vyriausybe 
dviejų metų sutartį, patys nežinoda
mi. kokiam darbui ir kokioms darbo 
sąlygoms mes įsipareigojame.”
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