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SIŪLO ČEKOSLOVAKIJOS 
LIKIMĄ AUSTRALIJAI

HONG KONGAS. A.A.P.—Aus
tralijos Jūrininkų Unijos sekretorius 
komunistas E. V. Elliott, vykdamas 
į Peipinga dalyvauti pasaulio komu
nistų profesinių sąjungų konferen
cijos posėdžiuose, Hong Konge na- 
reiške, kad Australija' geriau gyven 
tų. turėdama tokią valdžios sistemų, 
kuri veikia Čekoslovakijoj ir Bulga
rijoj.
f? SVIETAI NORI PENKIŲ PAKTO 

. LONDONAS. A.A.P. — Sovietų 
•• Pravda” rašo, jog Sovietų Rusija 
pageidauja Penkių Didžiųjų Pakto, 
kuris nustatytų pasaulio, taikai pag
rindus. Straipsnyje toliau bandoma 
įtikinti pasaulį, kad Sovietai vykdo 
“visiškai švarių” politika ir tetrok
šta pasauliui taikos. Toliau pridu
riamas tradicinis Sovietui teigimas, 
kad jų trokštamas “taikingas” pa
saulio bendradarbiavimas yra truk
domas Britų ir JAV pasiruošimų 
naujam karui.
NAUJI JAV URANIJAUS RŪDOS 

IŠTEKLIAI
NEW YORKAS. D.T.—JAV geo

logai sūrado prie Utah, netoli Marys- 
roįsĮ sopiu sur.TiaE.iii snippip ‘oįįįa 
dus. Atlikus atitinkamus bandymus, 
konstatuotos ypatingai geros naujo
sios uranijaus rūdos savybės.

HITLERIS VOKIETIJAI
KAŠTAVO £42.500.000.000

MIUNCHENAS. A.A.P.—Vokie
tijos Ekonominio Tyrimo Institutas 
apskaičiavo, kad hitlerinis karas 
Vokietijai kaštavo .42,5 milijardus 
svarų. Vien tik tos sumos pusės 
būtų pakakę, kad kiekviena vokiečio 
šeima už tai būtų galėjusi turėti 
pilnai įrengtą bei mebliuotą namą ir 
automobilių.

Nuolaidos Vak. Vokietijai
LONDONAS. A.A.P. — Per. sa

vaitę Paryžiuje pasibaigė dviejų die
nų JAV. Anglijos ir Prancūzijos, už
sienių reikalų ministerial konferen
cija. Kaip skelbiama bendrame 
m misterių komunikate, susitarta Va
karų Vokietijos atžvilgiu imtis nau
jos politikos. įgalinančios Vokietiją 
savarankiškiau tvarkyti savo reika
lus ir grįžti Vakarų Europos tautų 
bendruoineiiėn. Tariau šis nutari
mas yra pagrįstas viltimi, kad nau
josios Vak. Santarvininkų politikos 
šešėlyje Vokietija ir toliau rodys 
taikingas ir demokratines savo inten
cijas. Komunikate kad ir nepaskelb
tos Vokietijai sutartos nuolaidos, 
tačiau politiniai stebėtojai teigia, 
kad Vakaru ministerial yra sutarę 
peržiūrėti Vokietijos naudai demon
tavimo politiką ir .suteikti kitus 
žvmius okupacinius palengvinimus. 
Naujosios politikos ivykdimui Vaka
ru ministerial suteikia aukštiesiems 
savo įgaliotiniams Vokietijoje atitin
kamas instri ikcijas.

PARYŽIUS. D.T. —Kaip teigia 
“Daily Telegraph” specialus kores
pondentas. JAV užs. reik, ministeris 
D. Achesonas vyksta į Bonną asme
niškai painformuoti Vokietijos vy
riausybę apie naujai teikiamas poli
tines malones. Gerai informuoti 
politiniai stebėtojai teigia, kad Va
karų ministerial susitarė:

©Žymiai sumažinti Vokietijos ka
ro ir sunkiosios pramonės išmon- 
taviiną,

©Pareikalauti iš Vokietijos sau
gumo garantijų ir leisti jai ben
dradarbiauti su Sąjungininkais 
Ruhro krašto pramonės kontro
lėje,

©Leisti Vokietijai steigti pasaulio 
kraštuose konsularines atstovy
bes, neleidžiant tačiau steigti 
pasiuntinybių ir

® įleisti Vokietiją į Europos Tary
bą lygiateisiu nariu.

Trijų Didžiųjų bendrame komuni
kate teigiama, kad Vokietijai sutei
kiama platesnė savo reikalų spren
dinio teisė praneša Vokietijos duota 
patikinimą, kad toji valstybė kuriasi 
laisvės, demokratijos ir taikos pag
rindais.

BERLYNAS. A.A.P,—Lankyda
mas po Paryžiaus konferencijos Va
karų Vokietiją, JAV užs. reik, mini
steris D. Achesonas Bonnoje parei
škė, kad jo vyriausybė nepripažins 
Sovietu dominuojamos Rytų Vokie
tijos Respublikos. Acheson as pric- 

' mė ir kalbėjosi su visais Vak. Vokie
tijos politiniais vadais, išskyrus ko
munistus. . Jis patarė vokiečiams 
intensyviai dirbti ir rodyti gerą 
valią, kad tuo buriu jie galėtų pelny- 
visokeriopos JAV pagalbos.

RAUDONOJI ARMIJA PALAIPSNIUI JUDA VAKARUOSNA
LONDONAS. T.N.S. — Slaptoj 

Trijų Didžiųjų konferencijoj Pary
žiuje JAV užsienių reikalų ministe
ris Achesonas pranešė, kad pagal 
jam pateikiamus žvalgybinius duo
menis, konstatuojamas faktas apie 
palaipsnišką Sovietų Rusijos kariuo-

nervais, sušuko: “Reikalui esant, 
mes pasigaminsime tiek atominių 
bombų, kiek jų mums reikės.” Pra
nešęs UNO nariams, kad Sovietai 
“naudoja atominę energiją kalni] 
snrogdinimui, dykumų drėkinimui ir 
džunglių perėjimui,” Višinskis to-

SOVIETAMS NEBESISEKA 
APGAUTI VAKARUS

LONDONAS. A.A.P. — Višinskio 
pareiškimus T’NO konferencijoje 
apie tai, kad Sovietai naudoja ato
minę energiją tik .kalnų sprogdini
mui ir dykūnui drėkinimui. Britų 
karo ministeris A. V. Alexanderis 
atvirai pavadino klaidinančiais ir 
tetarnaujančiais propagandos tik
slams. Londone oficialiai praneša
ma, kad Britų karinės pajėgos ati
tinkamai derinamos su tuo faktu, 
kad Sovietai turi pasigaminę atomi
niu bombų.

VAŠI NG TONAS. A.A.P. — JAV 
karo ministeris L. Johnson’as .pra
nešė, kad JAV paruošia specialų 
planą dėl vyriausybes iškėlimo iš 
Vašingtono tuo atveju, jei miestas 
pasidarytų puolimo taikiniu. Žy
miausias JAV informartorius. ato
miniais klausimais Lawrence “New 
York Times” skiltyse išsklaido ato
minę Sovietų pasaka, išaiškindamas, 
kad kalnų sprogdinimui reiktų pa
naudoti ištisus šimtus * atominių 
bombų. JAV, Britų ir Kanados so
stinėse ofcialiai užakcentuojama, kad 
Sovietu tvitrtinimai apie taikingus 
jų turimos atominės bombos tikslus 
yra niekas kita, kaip klaidinanti 
Maskvos propaganda.

NEW YORKAS. A.A.P.—Per. 
šeštadienį Višinskis UNO posėdyje 
pranešė, kad Sovietų Rusija sutinka 
įsileisti sudarytą tarptautinę komi
siją stebėti Sovietų atomines energi
jos gamybą. Pasak Višinskio, toji 
komisija “gali vykti į mūsų namus 
ir uostyti, jausti bei čiupinėti ato
mines medžiagas.”

NEW YORKAS. A.A.P.—Pirma
dienį daugis UNO delegatų pareiškė 
savo abejingumą dėl paskutiniojo 
Višinskio pasiūlymo tikrumo bei nuo
širdumo.

Nuostabus Europos atkutimas
VAŠINGTONAS. A.A.P. — JAV 

Ekonominio Bendradarbiavimo val
dytojas Europoje P. Hofmanas tei
gia, kad Marshall’o planas pašalino 
Vakarų Europai pavojus patekti į 
Sovietų Rusijos akiratį. Hofmanas 
•stebisi nepaprastai greitu ir nuosta
biu Europos atkutimu ir vadina^ tai 
“kažkas panašaus į stebuklą.” To
liau Hofmanas teigia, kad Marshall’o 
Plano pagalba. Europai vis tebeda
rant pažangą, kasmet bus mažinama.

Europai kaip galima greičiau rei
kia nusimesti jos ligi šiol naudoja
mus kriukius, tačiau jei jie būti] 
numesti per greitai, mes galėtume 
prarasti visus savo ankstyvesnius

menės judėjimą Vakari] link. Tu
rima^ žinių, kad ginkluotos Sovietų 
divizijos yra įžengusios į Vengriją. 
Kitas Sovietų kariuomenės judėjimo 
požimys yra maršalo Rokosovskio 
paskyrimas Lenkijon karo ministe- 
riu. Achesonas pabrėžė, kad Vaba

liai! smarkiai puolė prezidento Tru- 
mano balandžio mėnesio pareiškimą 
anie tai, kad būtino reikalo atveju 
JAV nevengs panaudoti atominės 
bombos. Vienas Valstybės Departa
mento pasekretorių, J. Hickėrson’sas, 
komentuodamas taikingas sovietinės

rn valstybių politika privalo būti 
kartu apžvelgiama su karine padė
timi ir turima Sovietu Rusijos ato
mine bomba. Toliau. Achesonas pra
nešė, kad JAV politikos uždavinys 
šiuo metu yra sukurti Vakarų Euro
pos apsaugai pirmąją gynybos lini
ją išilgai Elbės upes.

NEW YORKAS. A.A.P.—Sovietu 
užs. reik, ministeris Višinskis UNO 
konferencijoje, dramatizuodamas nuo 
lygsvaros atsipalaidavusiais savo

atominės bombos intencijas, parei
škė: “Kalnų sprogdinimas atomo 
nagalba man yra visiškai naujas 
dalykas. Aš niekumet nepagalvojau 
anie tai, nes mes ir šiandie dar te- 
belaikoni nesaugiu dalyku grįžti 
Bikinio salos čiabuviams i savo na
mus.” Hickerson’as pridūrė, kad 
radijo aktingumo pavojus nieko gero 
negali duoti Sovietų žmonėms, gy
venantiems netoli atomo pagalba

I sprogdinamų kalnų.
laimėjimus,” — įspėja Hofmanas.

Japonija atidengia kortas
TOKIJO. A.A.P. REUTERTS.— 

•Japonijos ministeris pirmininkas 
pranešė parlamente savo nuomonę, 
kad Japonija turi teisės atmesti “per 
daug nepalankias” taikos sutarties 
sąlygas. Pasak jo, esąs galimas 
daiktas kad Japonija galės apginti 
savo.teises būsimoje taikos konferen
cijoje. Ministeris pirmininkas dar 
pagrąsino, kad kiekvienu atveju, 
taikos sutarčiai pasirodžius- per daug 
nepalankiai, Japonija anleis taikos 
konferenciją. Toliau jis priduria 
savo viltį, kad Sąjungininkai nepa
kartos tų klaidų, kurios buvo pada
rytos pasirašant Versalio taikos su-
tartį.

VIŠINSKIS PAVAIŠINO 
VAŠINGTONĄ KAVIARU

VAŠINGTONAS. A.A.P.—32-ųjų 
bolševikų revoliucijos metinių proga 
Sovietų ambasadoje Vašingtone buvo 
suruoštas didžiulis priėmimas, kurio 
metu Višinskis elegantiškai spaudė 
daugiau kaip tūkstanties Vašingtono 
svečių rankas. Vaišindamas . savo 
svečius šampanu, degtine, vynu, 
whisky, kaviaru, eršketais ir kitais 
rusiškais skanumynais, Višinskis pa
sakė kalbą, kurioj priminė, kad So
vietų — JAV draugingumas šiuo 
metu yra “prisnūdęs”, tačiau kartą 
jis “pabusiąs”, o kai tai įvyks, “pa
saulio taikos priešai sudrebės.” 
(Reikia manyti, kad su tokiais prie-
skoniais pateiktas Maskvos kaviaras.

neabejotinai įstrigęs gomuryje, įga
lino Vašingtono galiūnus dar kartą 
apmąstyti, kas laukia laisvąjį pa
saulį, nuoširdžiai bespaudžiant rau
donąją Maskvos ranką. Red.)

AMNESTIJA PRANCŪZIJOJE
PARYŽIUS. D.M. — Prancūzijos 

vyriausybė paruošė projektą, pla
nuojantį suteikti amnestiją visiems 
kaliniams, teismų nusmerktiems už 
bendradarbiavimą karo metu su na
cine Vokietija. Aukščiausioji Juri
dinė Taryba, pirmininkaujama pre
zidento Auriolio, slaptame posėdyje 
priėmė vienbalsiai pasiūlymą palei
sti galimai greičiau iš kalėjimo mar
šalą Petain’ą. Amnestijos įstatymo 
projektas pateikiamas Prancūzijos
parlamentui dar šį mėnesį.

KOM. KINIJOS PRIPAŽINI
MAS ATIDEDAMAS

LONDONAS. A.A.P. — Konsta
tuojama, kad D. Britanija nusprendė 
Kinijos Liaudies Respublikos pripa
žinimo klausimą atidėti bent ligi to 
laiko, kol susirinks sekančių metų 
pradžioje Britų Imperijos užsienių 
reikalų ministerial Colombo konfer
encijai, — praneša Reuteris. Diplo
matiniuose sluogsniuose teigiama, 
kad Australijos nuomonė taip pat 
pasitarnavo dėl tokio atidėjimo. 
Teigiama, kad Britų užs. reik, mini
steris Bevinas pradžioje norėjo pri
pažinti Kinijos Liaudies Respubliką 
tuoj pat po jos paskelbimo, tačiau 
vėliau savo nuomonę pakeitė.

PRAILGINAMOS DARBO 
VALANDOS

LONDONAS. A.A.P. — Daugis 
Britų pramonės darbininkų persvar
sto algų reikalavimus ir savanoriškai 
sutinka dirbti ilgesnes darbo valan
das, paskatinti vyriausybės atsišau
kimo. ' šeši tūkstančiai De Havilland 
fabriko darbininkų laisvu noru su
tiko dirbti 5 J dienos per savaitę. 
Panašaus pasiaukojimo laukiama ir 
iš kitų Britų pramonės įmonių. 
Šiokiu būdu Britų darbiuiukai mano 
padėsią vyriausybės vedamai kovai 
prieš ekonominės krizės reiškinius. 
Norima pakelti Britų pramonės pro- 
duktingumą, kad būtų galima dau
giau eksportuoti į kitas valstybes
savos gamybos prekių,
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Psi. 2.

TARPTAUTINE MENO
Spalio 20, 21 ir 22 d.d. United 

Nations Appeal for Children 
(UNAC) surengė Adelaidėje Town 
Hall dvylikos tautu meno šventę, 
kitaip dar vadinamą naujų ir senu 
australų meno festivaliu. Šioje 
šventėje su savo liaudies dirbiniais, 
tautiniais drabužiais, šokiais, daino
mis ir dailininkų paveikslais daly
vavo: Didž. Britanijai, Australija, 
Graikija, Rusija, Vengrija. Lietuva, 
Latvija, Estija. Čekoslovakija. Ita
lija. Lenkija, Ukraina ir Jugoslavija. 
Bolševikų pavergtas tautas, supran
tama. atstovavo jų tremtiniai.

Vakarais nuo 20 vai. toje pačioje 
salėje vykdavo mišrūs tautybių 
liaudies šokių, muzikos ir popuria- 
riosios muzikos koncertai. Šią pa
rodą, o ypatingai koncertus; aplan
kė labai daug australų publikos, 
spaudos ir kino reporterių. Gaila, 
kad dėl vietos stokos j koncertus 
visuomet pristigdavo bilietų ir dideli 
būriai žmonių pasilikdavo už durų. 
Beveik visą savaitę Adelaidės lai
kraščiai rašė ir dėjo šios meno šven
tės nuotraukas.

Lietuvių tautodailės skyrių tvarkė 
dailininkas A. Rukštele su savo 
žmona ir p. Kemeriene. Šventės 
rengimo komitete lietuvių atstovu bu
vo kun. dr. Jatulis. Manau, atspč- 
siąs Adelaidės lietuvių mint), kad 
šiems asmenims priklauso didžiau-

Lietuviška daina nuosavame Tasmanijos naujakurio namelyje
HOBARTAS. — Čia yra nemažai 

lietuvių, kurie išsklaidyti dirba ar 
tai dideliame Risdon cinko ar zupe
rio, šokolado bei kituose fabrikuose 
bei vietovėse. Pradžioje cinko bei 
zuperio fabrikų darbams atgabenti 
lietuviai buvo apgyvendinti specia
liuose fabriko barakėliuose. Stovy
klų ir visokių barakų gyvenimas 
Europos ateiviams jau yra iki kaulo 
įgrisęs, tai jie ir stengiasi visokiais 
būdais juos apleisti. Vieni, nors ir 
sunkiai, bet susiranda mieste kam
barius ir išeina privačiai gyventi. 
Kiti jau ruošiasi į savus namelius 
įžengti. Daug lietuvių čia jau spėjo 
sutaupyti gražią pinigų sumą ir nu
sipirkti sklypus. Jau yra mūsiškių, 
kurie Hobarto priemiesčiuose, ar tai 
Springfield’o ar Glenorchy rajonuo
se, bando, kurtis ant nuosavų sklypų. 
Vietomis jau ir statybinė medžiaga 
pradeda rodytis. Statyboje žadama

SVENTE ADELAIDĖJE
jsias lietuviškai ačiū. Jie ant savo 
j pečių išnešė didžiausią darbų naštą, 
u mūsų kenčiančiai Tėvynei, drauge 
ir mums, garbę.

Be tautodailės parodos, koncerti- 
jnėje dalyje dalyvavo lietuviai soli- 
|štai: smuikininkas P. Matiukas, dai- 
1 n i įlinkai: E. Kiikšte.lienė, P. Rute- 
j uis, G. Vasiliauskienė; solo šoko Re- 
I gina Plokštytė; beto: vyrų choras, 
i vadovaujamas muziko Vi Šimkaus, 
iv tautinių šokių grupė, vadovauja- 

I ma Ratkevičiaus. Paveikslų paro
doje gražiausi kūriniai “ Pabėgėliai” 
ir ‘‘Ežeras Chimsee” buvo lietuvio 
dailininko Rukštelės. Programos 
viršelis, konkurse laimėjęs pirmą 
vietą, buvo lietuvės dailininkės E. 
Marčiulionienės.

Tris dienas čia išvardinti ir nei
švardinti mūsų tautiečiai rungėsi 
kultūrinėse rungtynėse su vienuolika 
kitų tautų. Nors niekas čia nepre
mijavo geriausių pasirodymų, bet ir 
be to buvo visiems aišku, kad lietu
viai išsilaikė tinkamoje aukštumoje, 
o- daug kur buvo net pranašesni. 
Žinant kiek čia buvo darbo, vargo, 
net asmeninių lėšų idėta, kiek naktų 
nemiegota, taip ir norisi sušukti: 
Valio Adelaidės lietuviams! Gaila, 
kad laikraščio rėmai neleidžia pla
čiau apie kiekvieną lietuviškosios 
programos numeri ir dalyvį pakal
bėti atskirai.—V. Č-kas.

talkininkauti ir padėti vienas ki
tam.

Žemaitis visad užsispyręs, kantrus 
ir atkaklus. Ir. štai, pirmasis žemai
tis Seigys jau spėjo pasistatyti sava
me sklypelyje, Springfield’e, namu
ką ir išsikelia naujakurio gyveni
mam Nors ir mažytis namukas, bet 
mielas ir jaukus, nes savas. Malonu 
ir kartu graudu, kai būrelis lietuvių, 
daugiausia tokių pat sklypininkų, 
drąsiai ir nesivaržydami užtraukia— 
“Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus 
. . .” Drąsu, nes lietuviškame name,— 
aiškina tautiečiai. Lietuviai kuria 
naujas sodybas, naujus namus, o 
tikrieji namai tikrai labai toli. 
Todėl nors daina tai prisimenama 
ir, kad nebūti) širdyje taip skaudu, 
nors gurkšniu alučio užgeriama. Tai 
pirmos lietuvio įkurtuvės čia, Ho- 
barte, savoj sodyboj. Reikia tikė
tis, kad greitu laiku turėsime čia
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ViSi ADELAIDES LIETUVIAI BURIASI APIE ALD
; grupių atstovų pasitarimą. Šiame 
1 posėdyje dalyvavo Šv. Kazimiero 
i D-jos, Teatro Mylėtojų, Choro, Tau
tinių šokių, sportininkų ir skautų 
atstovai. Malonu konstatuoti, kad 
šis posėdis praėjo labai vieningoje 
dvasioje. Pasižadėta ateityje nesi- 
skaidyti įvairiomis grupėmis, bet 
veikti, kaip meno bei sporto sekcijos, 
susibūrus apie Australijos Lietuvių 
Draugiją. Taip ir kitos vietos lietu
vių organizacijos pageidavo vieningo 
bendradarbiavimo su ALD. Be to, 
posėdžio dalyviai pageidavo, kad pa
našūs pasitarimai būtų šaukiami 
dažniau. Užsimota dar šią vasarą 
surengti keletą lietuviški) pasirodymų 
australų visuomenei, žinoma, nepa
mirštant ir savo tautiečių.—V.Č-kas.

Jei per. žiemos metu Adelaidės 
lietuvių kultūrinis bei organizacinis 
veikimas buvo kiek apmiręs, tai su 
prasidėjusiu pavasariu, žymiai pa
gyvėjo. Pavasario sezoną pradėjo 
Teatro Mylėtojų grupė, su dideliu 
pasisekimu suvaidindama rugsėjo 
30 d. “Pirmą Skambutį.”

Spalio 9 d. buvo sukviestas visuo
tinis Adelaidės lietuvių susirinkimas. 
Po metus laiko trukusių nesklandu
mų ir aiškinimosi tarp ALD Centro 
Valdybos ir Adelaidės Lietuvių Kul
tūrinės Draugijos dėl ALD įstatų 
netobulumo, pagaliau prieita vienin
gos nuomonės. Susirinkimas, iš
klausęs ALD Centro Valdybos išsa
maus paaiškinimo raštu ir kiek pa
diskutavęs, vienbalsiai nutarė įsi
jungti į Australijos Lietuvių Drau
giją, su viltimi, kad esamas Įstatų 
spragas išlygins artimiausias ALD 
suvažiavimas. .

Buvusiai valdybai atsistatydinus, 
išrinkta nauja valdyba ir revizijos 
komisija. T Valdyba išrinkti: L. 
Ranas. V. Čepliauškas, A. Rukštele, 
K. Tanarauskas ir kandidatas Puod
žius. T revizijos komisiją; Kūn, dr. 
•I.atulig, St ranka ir Petrikas. Susi
rinkimui pirmininkavo V. Čepliaus- 
kas.

Spalio 29 d. naujoji ALD Adelai
dės Skyriaus valdyba, nustatymui 
ateities kultūrinio veikimo gairių ir 
subūrimui Adelaidės lietuvių meni
nių. sportinių ir intelektualinių jė
gų, efektiugesniam veikimui, sukvie
tė visų lietuviškų organizacijų bei

“AIDAI” PERKELIAMI I 
AMERIKĄ

Teko patirti, kad ligi šiol Vokie
tijoje ėjęs kultūros žurnalas “Aidai” 
nuo Naujųjų Metų toliau bus leid
žiamas Amerikoje. “Aidus” leis 
T. T. Pranciškonai, redaguos redak
cinė Kolegija su vyr. redaktorium 
A. Vaičiulaičiu. Užsakymus ir 
medžiagą,- jau iš anksto galima siųsti 
šiuo adresu: Aidai, Kennebunk Port. 
Maine. U.S.A. Žurnalas bus mėnesi
nis ir metams kaštuos: Amerikoje— 
$5, kituose kraštuose—$6. Šiuo 
metu yra išėjęs “Aidų” 25 nr.. o 
prieš Kalėdas dar pasirodys 26-tas. 
kuris ir bus Vokietijoje jau paskuti
nis.
daugiau lietuvių naujakurių. Už tai 
garbe mūsiškiams. Lietuvis niekur 
per daug nenusimena: — jis užgrū
dintas ir visur randa išeitį.—Z-as.

KVIESLYS IS ANAPUS
“Tiesa” Vilniuje išleido “Tėvynės 

Balsą” ir jo No. 1, kartu su ilius
truotu žurnalu “Tėvynėje.” kurio 
redaktorium pasirašęs A. Gricius 
(Pivoša), betarpiai atsiuntė “Mūsų 
Pastoges” redaktoriui J. Žukauskui 
į Sydnėjų.

“Tėvynės Balsas" skirtas užsie
nyje gyvenantiems lietuviams. Jame 
įdėti straipsniai, apie atstatomą Vil
nių. kaimo elektrofikaciją, respubli
kos pramonę. Įdėti sąrašai grįžusių 
iš Vokietijos stovyklų. Pagal 
įpratimą juodinami stovyklų komi
tetai ir puolami paskiri asmenys.'

Emigracija vadinama keliu į pra
žūtį. Aprašoma, kaip tūlas tautie
tis iš Vokietijos emigravęs Austra
lijon. kur “jam buvo pažadėtas dar
bas fabrike.” Tačiau “vietoj pa
žadėto darbo fabrike, mane kartu su 
grupe kitų perkeltųjų asmenų nu
siuntė į dykumą apdirbti vadinamo
sios pilkosios anglies. Gyvename pa
lapinėse. Kasdieną keliolika žmo
nių žūna dėl sunkių klimatinių 
sąlygų, nuo gyvačių ir skorpijonų 
įkandimo. Darbo sąlygos vergiškos. 
Pasiskųsti nėra kam ir nėra kur. 
Mes žuvę žmonės. Užtarimo netu
rime kur ieškoti.” Panašiai rašoma 
anie Venecuelą ir Angliją. Savo 
atsišaukimą “Tėvynės Balsas” baigia 
kvietimu “grįžkite į Tarybų Lie
tuvą.”

Mes. lietuviai tremtiniai, ilgiau ar 
trumpiau gyvename Australijoje. 
Sąlygas žinome. Komentarų nerei-. 
kia. Raudonųjų kvieslių tikslai taip 
pat mums žinomi ir suprantami.

Pulgis Andriušis.

PONIU KAVUTE
1938 metais

—< Nemušk manęs, širdute, kad taip pasivėlavau. Žinai, tie šo
feriai . . . Reikia jau važiuoti, o mūsų Jurgis dar garaže krapštosi 
apie mašiną, girdi, karburatorius netvarkoje. Ach, širdute, kad 
žinotum, kiek kraujo pagadina tie tarnai i — čiulbėjo įšokusi vesti
biuliu ponia direktorienė Rastapkienč, išskėtusi glėbį pulti šeimininkei 
Šmirgelevieienei ant balto gulbes kaklo.

— Na. jau mes nutarėm ponią direktorienę nubausti . . . — 
žieduotu piršteliu grasindama tratėjo šeimininkė.

— Ką. mane? — buvo beraukianti lūputę ir beleidžianti žaibus 
iš po juodo antakių skliauto direktorienė.
' — Na, taip, tave, brangute. — bučiuodama ją kalbėjo šeimininkė. 

Eikš čia, aš tave visą išbučiuosiu ...
— Įdomu, kokia bausme norėjot mane nubausti? — juokais 

nuleidusi tonų paklausė direktorienė.
— Papasakoti penkis pletkus i — sukikeno Šmirgelavičienė ir per 

turkiškus kilimus nusivedė viešnią į salioną.
— Tai, žinoee, ponenka, šiandien aš daugiau, negu penkis atsi

nešiau. nors ir nenumačiau, kad mane korosit ... — paslaptingai 
merkė viešnelė šeimininkei.

Salione, po rožinėmis lempomis, gėlėtuose minkštasuoliuose, 
pačios kaip gėlės, sėdėjo kojas ant kojų susidėjusios viešnelės. Spal
vingos skrybėlaitės, šukuosenų puošnumas, margos suknelės, skoningi 
žakietėiiai. žavingi pridurkai ant krūtinių ir pakaklinėse, meiliškos 
puokštės ant skrybėlaičių, žaismingos apyrankės, spindulingi žiedai, 
rafinuotos brošės ir rankinės žaliai pridusintoje rusvoje soliono prie
blandoje, šilkinių užuolaidų ir žydrių baldų apmušaluose priminė 
daugiau ne susirinkusias Kauno poniutes, bet žydinčią pievą prieš 
Šv. Joną. Taip, tai buvo pieva, o viešnelės — plaštakes, o jų entu
ziastingi balsai priminė bitelių dūzgimą pačiame vasarvidžio medo- 
nešyje.

—■ Koks įžūlumas, tai tiesiog nepakenčiama! —■ jau nuo seniau 
įsiliepsnojęs pokalbis po pasisveikinimų vėl pliūpterėjo ties stikliniu 
staliuku, netoli pijanino, kur vadovavo pulkininkienė Ciučiubienė. — 
Vaizduokitės, ponenkos. vakar atveda Barbora mano Algiuką į 
ateitininkų rūmus ir grįžusi verkia: sako, mokytojas Algiuką posodino 
i vieną suolą, su kažkokio suskio valdininkėlio sūnumi ! Visur nusi
leidžiu, bet čia. sakau, tai nedovanosiu. Nenoriu, kad mano sūnus 
prileistu butą utėlių 1 Paskambinau vyrui įstaigon ir jau po didžiosios 
pertraukos Algiukas buvo pasodintas su generolo sūneliu, žinote, to 
Belgijoje baigusio akademiją, labai kultūringo generolo, kuris vieną 
dieną tikrai bus ministeriu.

— Mano nuoširdžiausia užuojauta pouiusenkai I — pabučiavo 
pulkininkienei į žandą direktorienė.

— Ar nepriveisė parazitų!
— Padariau dėl visko dezinfekciją bute, kas gali žinoti ... — 

paslaptingai atsiduso pulkininkienė Ciučiubienė.
— Ak. tie mokytojai! Augini vaikelį, vargsti naktimis prie gar

banotos angelėlio galvutės, o paskui turi atiduoti kokių mužiko nuo
žiūrai. Ir. rodos, ateitininkų rūmuose jau buvom parinkę tikrai 
inteligentiškus pedagogus, — aimanavo advokatienė Pupkūlienė. — 
Aš savo vyrui visada kalu į galvą: ne mokslinimas svarbu, bet auk
lėjimas.

—■ Beje, ponyčiute. kaip jums pavyko su tarnaite? — paklausė 
profesorienė Babinskienė kaimynę daktarę Gmskienę.

— Vaje, būčiau iv pamiršusi: ponios, aš gavau ne mergaitę, bet 
auksą! — pareiškė Gurskienė.

— Na.'na. nesigirk be laiko! — pagrąsė arbatiniu šaukšteliu 
direktorienė Rastapkienč. — Kiek laiko ji dirba pas tave?

— Vakar tik atsikraustė. Bet jau tik įkėlusi koją, ėmė koširuoti 
grindis.

— Cha — eha — cha! — susijuokė urmu visos ponios.
— Taip jos visos pradeda. — autoritetingai šnekėjo pulkininkienė. 

— Bet po kelių savaičių jau pasidaro aišku: vagilka, nezgrebaila arba 
tinginė. Aš biškį žinau, nes į metus perleidžiu mažiausiai tris tarnaites.

— Aš. žinoeė, — tarė direktorienė, — visuomet per pažįstamus 
dvarininkus imdavau tarnaites iš kaimo, dar nesugadintas, o paskui 
jau pagal save išauklėju. (r vis dėlto viena mane apstatė, vaizduo- 
kitės, mane! '

— Įdomu, įdomu — pratarė keletas balsų iš karto.
— O, žinoeė. labai paprastai: išvirto stačiai gatvės mergina, 

atsiprašant. I
— Vaje, vaje! — perbėgo per salioną pasipiktinimo banga.
— Na. aš pasakysiu, ir pasirinkome temas! Parazitai, prosti

tutės. fui. ponenkos! — užrietė nosį advokatienė Pflpkitlienė. — 
Pašnekėkim geriau apie meną, operą, literatūrą!

— Valio Pupkūlienė. valio! — subangavo margažiedis salionas 
lyg pieva prieš Šv. Joną, padvelkus šviežiam vėjeliui.

Aišku, dauguma balsų pasisakė už tai. kad Kipras Petrauskas 
jau paseno ir dažosi plaukus. Pulkininkienė papasakojo savo vyro 
įspūdžius, kuomet jis Kiprą girdėjo Petrapilio operoje:

— Ne tas ir gana! — užantspaudavo ponia Čiučinbene.
Po to buvo paliesta rudeninė dailės paroda.
— Žinoeė. geras buvo ministerienės polt.rektas. ypač puikiai 

perduotas suknelės mažastas: plaukeliai lyg gyvi.
— Neblogas ir balerinos paveikslas, žinote tos, kuri ... —■ tarė 

šeimininkė ir poniutės vieną kitai ėmė šnabždėti i ausį, o po to pra
dėjo purkšti. (Pus daugiau)
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Considering the Future A COLLOQUY ON LITHUANIAN MUSIC
is not concerned in the least if feet 
and hands are burning. There is not 
much realism in such an ostrich 
policy, and its partisans are decreas
ing in number as a result of many- a 
bitter disappointment.

The case of Lithuania and her 
Baltic neighbours, the first to experi
ence Soviet violence, has produced 
ample evidence of what happens-to 
flourishing countries once the Soviets 
have got a grip on them. Alas, the 
West felt it was advisible to neglect 
that lesson. As a result of it 
Poland, Czechoslovakia. Hungary, 
Roumania, East Germany were to 
undergo the same fate. Whose turn 
is it now? This depends on what 
conclusion the West has drawn 
from that experience.

But now. the Baltic nations that 
were the first to be deprived of 
inalienable human rights such as the 
right to live in one’s native country, 
to worship God, to exercise one’s 
profession, to possess property, to 
think freely and to express one’s 
opinion; the Baltic nations that were 
the first to suffer from mass exter
mination by means of massacres and 
deportations that reduced their 
population by 25 per cent. — those 
Baltic nations, along with other 
Soviet enslaved countries, feel mor
ally entitled to expect aid from the 
free Western world that has pledged 
its honour in proclaiming the Atlan
tic Charter, the San Francisco Char
ter, the Declaration of Human 
Rights, the Four Freedoms, etc.

We expect the democratic world 
to pay growing attention to the 
voice of Lithuania and her Baltic 
neighbours, and wo strongly hope 
that their fate will be considered 
as that of equaul members of the 
Western community, since—

Lithuania has valuably contri
buted to Western Europe: in the 
past by containing consecutive 
imperialistic expansionist moves, 
at present by valiantly accepting 
the challenge to fight for her own 
and world’s freedom.

Independent Lithuania proved 
a' valuable partner in Western 
Europe’s economic life and con
tributed to it.both as producer
exporter and consumer-importer.

Independent Lithuania proved 
he ability to achieve rapid cultu
ral and economic progress and 
considerably raised the standard 
of living of her inhabitants.

Freedom was the primary con
dition of that progress: the Lithu
anians have proved their deter
mination never to give it up. and 
they never will. They will con
tinue fighting until they regain it.

If the Western world is sincere 
in talking of freedom from oppres
sion and fear, and freedom of 
faith and opinion, then the public 
opinion in the West must deter
mine to make those principles ap
plied where they are flagrantly 
disregarded, namely in the Baltic 
countries. The West" must request 
to stop the genocide crime being 
committed there by the Soviets; 
to return home the deportee* who 
have survived; ' to remove the 
notorious Iron Curtain; and to 
make Soviet occupation forces 
withdraw from Lithuania and her 
Baltic neighbours.

The West, preoccupied as it is 
with setting up a European Fede
ration, must make up its mind to 
include the Baltic States in this 
Federation, since they now are se
cluded from Western Europe and 
strangled economically as well as 
culturally.
I am kure that a free word in a 

free world may substantially deter
mine the shaping of the public opin
ion. Once this were achieved, half 
of the road to Lithuania’s indepen
dence would thus be covered. When 
Lithuania has eventually regained 
her full freedom and independence, 
the saga of her progress and pros
perity achieved in the years of her 
independence, will come true again.

To be sure, there are people in the 
West as yet who say, “We must not 
interfere in what is going on behind 
the Iron Curtain; all we want is to 
be left in peace.’’ This is the view
point of the weary. It looks as if 
an exhausted traveller wanted to 
take a few hours’ rest in the jungle 
though he would then most certainly 
be devoured by beasts of prey. Vet 
enlightened personalities are steadily 
increasing in number who are capa
ble of observing things from the 
proper viewpoint. As a result of 
such observations one cannot choose 
but admit frankly: violence com
mitted yesterday against the Baltic 
States is already threatening further 
States — America, Britain, France 
— as well: the world is doomed to 
perish piece by piece unless the very 
source of that violence is rendered 
harmless: the whole of the world is 
lost if any part of it is abandoned.

Thus the fate of the Baltic States 
is indissolubly linked up with that 
of the West. Those who pretend 
fighting for their own freedom arc 
inevitably involved in fighting for 
the West, the whole of the world 
and, consequently, the Baltic nations. 
World’s freedom is as indivisible as 
peace. Thinking otherwise would 
be equal to suggesting that the head

MARTIAL LAW IN 
COLOMBIA

NEW YORK. A.A.P.—The Pre
sident of Colombia (Senor Ospina 
Perez) has proclaimed a state of 
siege in the republic.

He imposed a 9 p.m. curfew and 
dissolved the National Assembly 
(Parliament).

President Perez announced the 
state of siege shortly after a Liberal 
Congressional Commission visited 
him and told him it was trying to 
find means of impeaching him.

Troops began to enter the capi- 
. tai, Bogota, immediately after the 
proclamation, but the situation is 
reported to be quiet.

President Perez told United Press 
the state of siege would last as long 
as disturbances continued.

He added that the Presidential 
elections would take place- on No
vember 27, as scheduled.

President Perez’s action was the 
climax to a long struggle between 
the Conservatives, who control the 
Government, and the Liberals.

Plane Attack on British Vessel
HONGKONG. A.A.P. REUTER. 

—Two Chinese Nationalist planes 
attacked the British coastal vessel. 
Wosang, today in the Yangtse Estu
ary.

The planes circled over the vessel 
and opened fire with machine guns.

The ship was not hit. and there 
were no casualties.

PLOT TO KILL FILIPINO 
PRESIDENT

MANILA. A.A.P. — Additional 
guards have been posted around the 
Presidential palace at Manila, fol
lowing the discovery of a plot to 
assassinate President Quirino.

Officials responsible for Presi
dent Quirino’s safety said the plot 
called for three or four gunmen to 
mingle with callers at the palace.

The palace guard was doubled 
during election day violence on 
Wednesday, when 25 people were 
killed, and was redoubled when the 
plot against President Quirino was 
discovered.

Latest figures in the Presidential 
election are: Dr. Quirino, 1.459,590; 
Jose Laurel, 1.156,740; Jose A vė
lino. 451,591.

Laurel was “puppet” President 
when the Japanese occupied the 
Philippines.

A vėlino, who leads a breakaway 
section of President Quirino’s Libe
ral Party, is reported readv to join 
forces with Laurel in the Senate to 
try to block confirmation of Presi
dent Quirino’s re-election.

“Politics and art, as you should 
know' arc often connected,” 1 said in 
a severe tone of voice.

“Don’t take it amiss, old boy,” said 
Joe. “1 didn’t intend to mock at you. 
The political tragedy of your country 
is already well-known to me, and the 
only thing I wanted to hear of today 
was Lithuanian music.”

“Alright, Joe, .1’11 tell you more 
about the music of Lithuania or 
rather the music of the Lithuanian 
people,” I resume dour subject.

“The music of the Lithuanian 
people?” Joe asked in surprise.

“Yes, you’re right, because 1 intend 
telling you of the Lithuanian folk 
song which is not only the oldest but 
also the most beautiful musical trea
sure of ours, enjoying the greatest ap
preciation of natives and strangers 
alike. Isn’t our folk-song the well 
that used to supply and is still supply
ing our composers with inspiration 
and subjects for their works?”

“If music reflects the sold of the 
author,” I continued, “then we can 
well say that the folk-song is the echo 
of the past, the fate, and the character 
of our nation. It is also a singular 
mirror of the Lithuanian landscape, 
our vales and hills, our heaths and 
crosses, and our frequently misty sky.”

“Look, look, how lyrical you are 
now,” remarked Joe with, a smile; 
“What distinguishes the music of 
these songs? What are their melodics 
like?”

“Their melodies? . . . Hm, you make 
me talk of music as of a tangible 
thing which is rather hard for a musi
cian. These songs being ever so dear 
and familiar to me, it is as if they 
constituted part of my soul. In des
cribing them my thoughts ramble in 
search of what you called lyrical 
terms and try to find comparisons, 
pictures, associations.”

“What could our folk-songs have 
been like,” 1 went on, “at a time 
when our nation was enslaved or per
secuted? What could have been sung 
by mothers whose sons were fighting 
against the German Order of the 
Cross or the Asiatic attackers? What 
could, at last, the tunes be like, 
hummed by maidens ‘beneath their 
little glass windows’ when their flow
ers in the flower-garden were trampled 
upon by foreign horsemen?”

“These- songs were sad, weren’t 
they?”

“But you will look in vain for tones 
of deep pain or despair. Somehow 
they are forgiving, making allowances 
for cruel fate, and, wrapped in a ten
der longing, they are always sincere 
and pure. Talking in musical terms, 
they are mostly on the very verge of 
the major and minor. Sometimes, 
mescems, humorous tones are heard 
but these flash up for the wink of an 
eye and disappear again like a light 
jest.”

“And what about their rhythm?”
“It is unorganised, unequal. In 

this respect oilr songs sometimes re
mind me of the modern music of 
Hindemith or Bartok, where rhythm 
changes in almost every measure. You 
see, Joe, that not only the melodies of 
our songs are peculiar but their 
rhythm as well. They arc like the 
rushing of the spring wind, now lively 
and straggly, now halting a little, then 
flowing on quietly, ever so quietly.”

My companion smiled. 1 knew it 
was because of my poetical compari
son.
very dearly,” 1 tried to justify my sen-

U.K. BANS CHINESE 
WARSHIPS

LONDON, Nov, 12 (A.A.P.).—Britain 
has informed the Chinese Nationalist 
Government that its warships and air
craft must no longer refuel at Hong Kong, 
a Foreign Office spokesman said today.

The British Note says also that in future 
Chinese Nationalist aircraft must not fly 
over the British colony.

The British Note follows numerous pro
tests to the Chinese Nationalist authori
ties over action taken against British 
ships attempting to run the blockade of 
the China coast.

The protests complained of recent shel
ling by a Chinese Nationalist gunboat of 
the British merchant ship Louise Moller, 
which was attempting to .enter Shanghai 
harbour.

They also complained of the machine- 
gunning from the air of two British mer
chant ships, the Tsinan and the Wosang.

“Every Lithuanian loves his songs 
limentai words. “When, in 1918, the 
Lithuanian state was reestablished, 
choruses and unions sponsoring them 
sprang up all over the country. In
numerable concerts an dsinging-festi- 
vals were held, and our composers 
were overburdened with work. T heir 
immediate task was to adapt our folk
songs to choral singing, to harmonize, 
and to artistically re-create them. This 
was a bit of a problem, our almost 
archaic melodies calling for an extra
ordinarily sensitive ear, that would hit 
upon the proper ways and means of 
committing their rhythm and harmon
ics to paper. Many musicians took 
up this challenge, but only few suc
ceeded. But, having devoted them
selves to a thorough study of the folk
song, our Lithuanian musicians famil
iarized themselves with the matter and 
gained the proper musical ground
work and substance for their indivi
dual productions. When venturing 
into the field of more ambitious com
positions (sonatas, cantatas, symphon
ies, and even operas), they took their 
ideas from the vast treasury of Lithu
anian folk-songs which guided them 
on their way. Some of the above- 
mentioned composers were steadily 
approaching their great aim. They 
were alerady beholding the ideal of 
Lithuanian musical style and form in 
their spirits. And, maybe, Joe, it 
would not have taken us a century to 
create typically Lithuanian music or 
even to produce a Lithuanian musical 
genius, if. . . But, alas, I have arrived 
at my political leitmotif again.”

“While I,” said Joe, “am beginning 
to realise why it excites you so much. 
Once again you are not free to live 
and create as you like, are you?’

We were silent for a while and 
smoked.

“One more thing,” said Joe at last, 
“could you not play some of your folk
melodies? I would enjoy listening to 
them.”

“Certainly,” 1 agreed gladly, and 
going to the piano I saw Joe comfort
ably settling down on the sofa.

Now 1 could give vent to all that 
was felt by a home-sick heart and that 
words had sought in vain to utter . . .

While outside the window large 
drops of rain were falling, tearful 
tunes of Lithuanian songs filled my 
little room.

DANGER OF STRONG 
GERMANY

LONDON, Nov. 10 (A.A.P.). — The 
House of Lords yesterday debated the ad
visability and possible dangers of build
ing up Germany’s strength.

In opening a. debate on British and Wes
tern Union defence. Lord Templewood 
(formerly Sir Samuel TToare) said there 
was still a curious apathy in Britain about 
defence questions.

He warned the House of the risk of 
Germany arming to the hilt if left out of 
the comit yof European nations.

If Germany was to join Western Union, 
he said, it was essential to reassure 
France that British and American 
strength was so great—particularly in the 
air—that the risks of aggression from 
Germany or Russia had been reduced to 
a minimum.

Opposing the view of Lord Templewood, 
Lord Balfour of Inchrye asked: “Is Ger
many purged of that virus which has 
animated her since the beginning of the 
nineteenth century—the virus of violence 
and war as a means of settling disputes?” 

“Many of us would hesitate to support 
■a policy which gives Germany a third op
portunity of menacing the world," he 
added.

Lord Winster (Labour), a former 
Minister of Civil Aviation, suggested that 
bringing Germany into Western Uni< •. 
defence might prove a very difficult card 
for Russia to trump.

Rearming Germany might be construct
ing a Frankenstein monster, but western 
Europe might not be able to escape the 
arms of the Russian octopus without the 
Germans, he said.

The Earl of Perth said that one school 
of thought believed that Germany should 
be built up as a counterpoise to Russian 
strength, but the building up of Germany 
from a military point of view should be 
strenuously opposed.

“Such a policy would make Germany 
the dominant Power in Europe, and Wes
tern Union would certainly be at her 
mercy,” he said.

The Financial Secretary to the Admir
alty, Mr. John Dugdale, revealed In the 
House of Commons yesterday that all 
British submarines have been fitted with 
the “snork” device.

This device (for underwater breathing) 
enables them to cruise for weeks without 
surfacing.
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Psi. 4

MINISTERIS A. A. CALWELL’IS 
MELBOURNO LIETUVIŲ 

POBŪVYJE
Lapkričio 5 d. numatytas Mel

bourne lietuvių sportininkų koncer
tas — balius dėl tų pačių dienų įvy
kusio gaisro Cathedral Hall patal
pose, deja, buvo sutrukdytas. Ta
čiau atsižvelgiant į tai, kad i kon
certų buvo sukviesti svečiai ir iš 
tolimesnių vietovių, paskubomis buvo 
surasta natoliese maža sale, kurioje 
buvo suruošti tik šokiai. Į minimų 
koncertų atvyko apie. 500 lietuvių ir 
kt. tautybių svečių, kurių apie 300 
prisitaikė pakitusioms sąlygoms ir 
nuvyko į šokins.

Netikėtų staigmeną padarė sve
čiams į šokius atvykęs emigracijos 
ministeris p. Cahvell’is. kuris palin
kėjo lietuviams geriausios sėkmės ir 
pareiškė užuojautą dėl nemalonumų, 
susijusių su gaisru. Ministerio garbei 
buvo sudainuota “Ilgiausių metu” 
ir padėkota už linkėjimus. Ponios 
Saudargienės vadovaujama lietuvių 
tautinių šokių grupe, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, vykusiai pa
šoko tautinius šokius, kurie minis- 
teriui labai patiko.

Gaila, kad dėl minėto gaisro tu
rėjo būti atidedamas koncertas, ku
riam taip ilgai buvo ruošiamasi. 
Šią nelaime skandžiai pergyveno va
karo rengėjai, taip pat dalyviai ir 
tautiečiai, kurie šio koncerto lankė. 
Nuotaika praskaidrėjo, kai buvo pra
nešta, kad koncertas įvyks sausio 6 d.

Koncerto programoje be jau minė
tos tautinių šokių grupės ir dvigubo 
kvarteto pasižadėjo dalyvautit solistė 
Grudzinskienė, kuri neperseniausiai 
su dideliu pasisekimu dainavo Mel
bourne ateivių rinktinių jėgų kon
certe. Taip pat solo dainomis nuo
taikų skaidrins M. Žilinskaitė ir V. 
Zdanavičius, o lietuviška muzika pra
džiuginti žada Br. Kiveris. Visą 
vakaro programą konferuoti anglų 
ir lietuvių kalbomis sutiko J. Liut- 
kutč. Tikima, kad sportininkų bi
čiuliai ir lietuviškojo meno mėgėjai 
gausiai savo atsilankymu koncertą 
parems.—7). B.

PIRMAS TREMTINĖS LIETUVĖS 
KAPAS

Spalio 8 d. Adelaidės kapinėse 
palaidota staigiai po operacijos mi
rusi Elena Adomavieiūtė-Jankūnienė. 
Tai buvo susipratusi lietuvė, vos 26 
metų amžiaus, stambaus ūkininko 
duktė, kilusi iš Šiaulių apskrities. 
Australijon atvykusi lygiai prieš 
metus laiko, dirbo Lobeįhal mieste
lyje, Onkaparinga tekstilės fabrike. 
Į amžino poilsio vietą palydėjo gau
sus būrys lietuvių, tekstilės darbi
ninkų unijos ir kitų tautybių atsto
vai. Atsisveikinimo kalbas prie ka
po pasakė kun. dr. Jatulis ir V. 
Cepliauskas. Sudėta daug gyvų 
gėlių vainikų nuo lietuvių, australų, 
ir kitų tautybių ateivių. Velionė 
paliko liūdintį vyrą Joną Jankūnų 
ir brolį Petrą Adomavičių. Tai pir
mas lietuves ateivės kapas didžiu
lėse Adelaidės kapinėse. Dar vienas 
lietuviškas tremties kapas, pakelyje 
tarp Altajaus. Reino ir Pietų Kry
žiaus. Lai būna Jai lengva ši smė
lėta tolimosios Australijos žeme.— 
V. Č-kas.

PRADĖKIM PRENUMERUOTI 
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V
HOBARTE STEIGTINAS ALD 

SKYRIUS
Būtų labai gerai, kad simpatiški 

Hobarto lietuviai susiorganizuotų ir 
įsteigtų ALD Skyrių. Atrodo, kad 
dauguma tam pritaria, tad bestinga 
imtis organizacinio Skyriaus steigi
mo darbo ir parodyti truputį ryžtu
mo. Pradžia, visada yra sunki. Vė
liau ir sąlygos susidarys, ir bus jos 
patogesnės. Atrodo, kad netrukus 
ir pas mūsų naujakurius sklypinin
kus galėsim susispiesti. Tad nieko 
nelaukdami, tautiečiai, steigkime 
Hobarte ALD Skyrių, jungkiraes į 
tautinį vienetą. Susitvarkę žymiai 
daugiau nuveiksime ir kasdienišku
mas nebus toks monotoniškas.—Z-as.

LAIDOKŲ FILOSOFIJA
Atvertę kitą medalio pusę, rasime 

Hobarte lietuvių, kitaip savo gyve
nimą besitvarkančių. Sunkiai dirba, 
vargsta per savaitę, o vėliau, paėmę 
pinigus, lengvai juos išleidžia, iššvai
sto. Kelių valandų malonumas res
torane —■ ir santaupų pinigai ding
sta. O kai paklausi, kodėl taip, iš
girsi išdidų atsakymą: — “Mes pi
nigų neturime, nes esame pirmojo 
transporto. Pirmojo ir paskutiniojo 
transportų ateiviai pinigų niekada 
neturi.” .— Gi nesupratusiam tokio 
argumento dar paaiškinama; — 
“ Pirmasis transportas jau išmoko 
pinigus išleisti, o paskutinysis jų 
dar neprigyveno, todėl tiedu trans
portai bepinigiai ir neturtingi” . . . 
— Originali, tačiau kartu ir juokin
ga filosofija!
UŽUOT PAGERINĘ, PABLOGINA 

SAVO PADĖTĮ
Pirmojo transporto ateiviai jau 

gavo sutarties darbo atlikimo pažy
mėjimus. Daug' lietuvių, atlikę su
tartį, apleidžia turimą darbovietę, 
dažnai net neblogą, ir vyksta į kitas 
vietoves, daugiausia į miestus — į 
Melbourną ir pan., kur tikisi pigiau 
pragyventi, keleriopai daugiau už
dirbti ir linksmiau laiką praleisti. 
Dažnai tačiau apsirinkama ir paten
kama į dar sunkesnes sąlygas. Li
kusiems patartina rimčiau, atsargiau 
apsispręsti. Darbovietė keistina tik 
tuo atveju, kai surandama ir užsiti
krinama tikrai geresnės darbo sąly
gos.—Z-as.

MŪSŲ PASTOGĖS
pažangos reikalams p. Laurynas Zo- 
zas iš Hobarto, Tas., atsiuntė £1.0.0 
auką. p. L. Vacbergas iš Canberros 
—£0.10.0 ir p. J. Vaitonis iš Re
gent’s Parko — £0.6.0. Mieliems rė
mėjams Mūsų Pastogė nuoširdžiai 
dėkoja.________________________

108 MILIJONAI AVIŲ.
Pagal valstybinės statistikos pa

skelbtus duomenis, Australijoje š.m. 
kovo 31 d. buvo priskaityta 108.728.- 
000 avių. Tuo pačiu laiku per. me
tais buvo 6.170.000 avių mažiau. 
Tokiu tad būdu kiekvienam Austra
lijos gyventojui tenka 14-15 avių.

7 LIETUVIAI TURRAMURRA 
LIGONINĖJ ’

Lapkričio 1 tl. Sydnėjaus apylin
kėse, Turramnrra vietovėje, Emigra
cijos Departamentas atidarė silpne
snių plaučių ateiviams sanatoriją. 
Į šią sanatoriją pirmųjų ligonių tarpe 
iš Bathursto stovyklos atvežti ir 7 
lietuviai. Nepaisant, kad sanatorija 
tėra kūrimosi būsenoj, galima kon
statuoti, kad ligoniams čia sąlygos 
yra patenkinančios. Netrukus atvyks 
į čia dar ligonių iš Cowros.

I Pirmosiomis dienomis mus aplankę 
p. O. Baužienč iš Sydnėjaus. Vieš
nia. patyrusi, kad mes stingame lie
tuviškos spaudos, po poros dienų 
gausiai apdovanojo mus lietuviškais 
laikraščiais. Sanatorijos lietuviai 
ligoniai reiškia p. O. Baužicnei už 
prietelišką globą nuoširdžią padėką 
ir tikisi, nebūsią aplenkti ir kitų 
geros valios lietuvių lankytojų. 
Lankyti mus leidžiama kasdie 14-17 
vai. Adresas: Princess Juliana Hos
pital. Turramnrra, N.S.W.—A. Pa- 
verknis.

! Mielą bendradarbį j

JUOZĄ ŠA L Ū G Ą ir j 
(IRENĄ A S O N A I T 1?. J

Į 
’ sukūrusius jaukią lietuvišką Į 
j šeimą, nuoširdžiai sveikina ii' t 

daug laimės linki.
; . .t P.M.G. Stovyklos lietuviai Į 

Neathcote’je j

! Sukūrusius lietuvišką židinį— Į 
j p-lę M A K A R O V A I T Ę j 

ir p. MIKALAUSKĄ
į nuoširdžiai sveikiname ir lin- j 
j kime laimingo gyvenimo sveti- J 

moj užjūrio šalyje.
į North Head Bakūžė. >,

Trys profesoriai tremties 
posūkiuose

Neseniai į Romą išvyko prof. Z. 
Ivinskis, kuris žada tenai pasilikti 
ilgesnį laiką, rinkdamas Vatikano 
archyvuose medžiagą savo veikalui 
“Lietuvos Istorijos Šaltiniai.”

Prof. A. Maceina persikėlė iš 
Selnv. Gmuendo į Freiburgą, kur 
jis įstojo į Universitetą ir studijuoja 
teologiją. Profesorius nenumato 
greitu laiku išvykti iš Vokietijos.

Prof. J. Girnius su šeima išvyko į 
JAV ir, apsigyvenęs pas T. T. Pran
ciškonus, rašo knygą “Žmogaus 
problema, technikos amžiuje.”

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Sydnėjaus Tau

tinio Ansamblio Šokių Grupės daly- 
viams-ėms, malonia staigmena parei- 
škusiems savo draugiškumą mano 
gimimo dienos proga.

Irena Baužaite.

I
KAIP ĮSIGYTI NAMĄ?

Jei nori pirkti arba pasistatyti namą, kreipkis į NEW SOUTH 
VIALES CO-OPERATIVE BUILDING & INVESTMENT 
SOCIETY (garantuota New South Wales valdžios), 
ūia taip pat galima investuoti atliekamus pinigus depozitams arba 
akcijoms. 5% palūkanų mokama investuotoms akcijoms. 
Smulkiau teiraukitės:

Į W. G. POOLEY (Sekretorius),
I 5th Floor, Federation House, į
i 166 PHILLIP STREET, SYDNEY. J
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ALD
20 M. JUBILIEJAUS IR VISUOTINIO SUSIRINKIMO

PROGA,
LAUKIA IŠ VISOS AUSTRALIJOS KUO DIDŽIAUSIO LIETUVIŲ 
BŪRIO. GRUODŽIO 29-30 — DIDŽIOSIOS LIETUVYBĖS DIENOS 
SYDNĖJUJE. KIEKVIENAS LIETUVIS IŠ ANKSTO SUSIDARO 
SAU LAISVO LAIKO SĄLYGAS, KAD GALĖTU DALYVAUTI 

ISTORINIAME AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SUSIBŪRIME.

LAIŠKAS iŠ BRAZILIJOS

. Matai, aš jau irgi gyvenu 
Brazilijoje nuo lapkričio pabaigos, 
bet vis tiek negaliu kaip reikiant 
apsiprasti. Oras čia yra šiltas, bet 
iškepti sunku. Žieminio palto čia 
nereikia. Dabar čia buvo žiema, ir 
megztinis praversdavo. Apelsinus 
ir bananus gali valgyti kiaurus me
tus. nes jtj kainos yra labai žemos ir 
jie auga apskritus metus. Bendrai, 
gyvenimas čia nėra labai puikus, 
kainos dideles, o uždarbiai ne labai. 
Darbiniukas-specialistas gauna apie 
2.000 eruizėrų per mėnesį. Viduti
nis kostiumas 1000 er.. bateliai 150 
er., duonos kg. 6 er.. lašinių kg. 20 
er.. degtines Itr. 6-7 er.. vietines 
cigaretės 2-3 er. Taigi, kaip matai, 
kainos čia geros, tačiau uždarbiai la
bai apkarpyti. Iš darbo galima tik 
pragyventi. Aš laikaus prie savo 
giminių, kurie tori krautuvėlę, tai 
gyvenu neblogai.
... Be specialybės ir dirbančiam 

paprastą darbą labai sunkus gyveni- 
į mas Brazilijoje. Mechanikai gauna 
į mėnesį 2.400 eruizerų.

. . . Čia lietuvių yra. bot ir yra. jų 
įvairiu. Seniau atvykusių dauguma, 
galvoja komunistiškai. Naujieji irgi 
skaidosi. Čia mes turime du laikra
ščius.

Sao Paulo yra didmiestis. Jau ir 
nevienas namas yra virš 20 ankštų; 
labai gražus miestai. Judėjimas 
hhai didelis. Krautuvės visko per
pildytos. Mieste krinta i akis nuoš- 
nnmas ir prabanga, o oriemieseinose 
viešpatauja skurdas. Vietiniai žmo
na..- labai dideli tinginiai: jei savaitę 
dirbo, tai. kol centas kišenėje, 
dirbti neina., bet geria. Geria ne tik 
vyrai, bet ir moterys, ypač juodu
kas. Sekmadieniais visas lietuvių 
susibūrimas nrie lietuvių bažnyčios, 
kur nraleidžiame laika lietuviškais 
papročiais, kaip Lietuvoje . . . ”—T..T.

PROF. MYKOLAITIS-PUTINAS 
RAŠO “ALTORIŲ ŠEŠĖLY” 

IV-TĄ TOMĄ

Neseniai sugrįžęs iš Vokietijos 
vienas vokiečių karininkas pasakoja, 
kad Prof. Mykolaitis rašo “Altorių 
Šešėly” ketvirtąjį tomą, pavadinda
mas jį “Sugrįžimu.” Minimas vok. 
karininkas Lietuvoje išbuvo ligi 
š.m. kovo 19 d. Išmokęs gražiai lie
tuviškai ir, domėdamasis literatūra, 
jis perskaitęs daug lietuviškų knygų.

Atbėgo 5 raudonarmiečiai 
lietuviai

Spalio mėn. pabaigoje j Vakarų 
Vokietiją atbėgo penki lietuviai rau
donarmiečiai, jų tarpe ir vienas 
politvadovas. Jų dalinys stovėjo 
netoli vakarines sienos, ir jie, maši
na pasiekę pasienį, laimingai perėjo 
sieną ir prisistatė vakarinių sąjun
gininkų organams.

Nobelio premija
STOOKHOLMAS. A. A.P. — No

belio premija už pasižymėjimui fizi
kos moksle šimet paskirta japonų 
mokslininkui Hideki Yakawa. suda
riusiam atominėje fizikoje masonų 
teoriją. Tokia premija japonų mok
slininkų atstovui suteikiama pirmą 
kartą. Dr. Hideki Yakawa prieš 13 
mėnesiu atvyko j JAV, kur dabar 
yra Columbijos universitete teoretinės

I fizikos profesorium.
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