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PRIEŠAUŠRIUI Į 
BRĖKŠTANT
Mūsų tauta išgyvena patį sunkiau

sią laikotarpį. Likusieji Tėvynėje 
žudomi, tremiami arba neša negirdėtos 
dar istorijoje verguvės pančius. Dalis 
tautos, išgyvenusi kurį laiką Vaka
ruose ir išvargusi sunkius tremties 
metus, šiandien dar plačiau po pasaulį 
pasklido. Nelengvi naujakūrystės me
tai. Bet įvairios Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenes apraiškos sukelia gra
lių vilčių mūsų Tautos ateičiai. Štai 
.jie.įĮ.vo organizuojasi visuose pašau

ni teo.-c tampri lietuvių bendruo
mene, kuri gražiai apjungs mus visus 
kraujo brolius į vieningą šeimą — 
PLB. Šis persiorganizavimas jau ge
rokai pažengęs pirmyn Anglijoje, 
Kanadoje. Šiomis dienomis jis spar
čiai vykdomas ii' Australijoje..

Savo tautai pasitarnausime burda- 
mies į LKF veiklą, kuri pagyvins tau
tinės kultūros kūrimą. Ji yra pats 
svarbiausias lietuvybės pagrindas ir 
stipriausias mūsų tautybės išlaikymo 
laidas. Todėl visi sąmoningi tautie
čiai, be pažiūrų ir įsitikinimų skirtu
mo, susirūpinę savo tautos likimu ir 
ateitimi, spieskimės' didiesiems tautos 
uždaviniams. Čia noriu iškelti realios 
veiklos pavyzdį. Daug mūsų sumany
mų ir gražių idėjų neįgyvendinamos 
trūkstant daugiau ryžtumo ir realios 
veiklos. Bet ir mūsų sunkiame gyve
nime galime atlikti didelių mūsų tau
tai žygių. Štai Jurgis Glušauskas, 
“Australijos Lietuvio” redaktorius 
baigia įsteigti lietuvišką spaustuvę 
Adelaidėje. Tai didelis mūsų tautinei 
kultūrai laimėjimas. “Aušra” pri
kėlė tautą iš verguvės, įkvėpė nepri
klausomybės bei laisvės mintį. Turė
dama Australijos lietuvių bendruome
nė savą spaustuvę atliks neapsakomos 
reikšmės darbus. Lietuviškas laikra
štis, knyga, didesnio ar mažesnio ma
sto informaciniai leidiniai žadins, kels 
ir gaivius lietuvių dvasią. Mūsų rašy
tojų bei mokslininkų darbai bei kūry
ba galės plisti mūsų visų tarpe, rody
dami kelius j laisvą nepriklausomą 
lietuvių tautos gyvenimą, leisdami su
klestėti mūsų tautos kultūrai.

Jau netrukus šis gražus šviesos 
židinys pradės veikti. Mūsų bendruo
menė būdama jautri suteikė paskolą 
arba auką įsteigti spaustuvei. Dar 
trūksta 100 svarų. Trumpu laiku ir 
ši suma bus apvainikuota atsiunčiant 
paskolą spaustuvei įrengimams už
baigti. Garbė spaustuvės sumanyto
jui ir įgyvendintojui I

šiuo realiu keliu turėtume eiti ir 
į kitus darbus bei tautos žygius. Tik 
mažiau vaikščiokime padebesiais, ma
žiau žodžių, daugiau darbų ir įgyven
dinamų sumanymų I

Pasiaukojimas, nuoširdus darbas ir 
ryžtingumas laiduoja bei įgalina pa
sisekimą. Ir Australijoje visi chorai, 
tautinių šokių grupės, mėgėjų teatrai, 
solistų bei menininkų pasirodymai 
pareikalauja didelio pasišventimo ir 
sunkaus darbo. Būdami per dienų 
dienas įjungti į fizinį, dažniausia sun
kų darbą, mes turime save labai pri
versti ir ryžtis, jei norime ką atlikti. 
Pačias geriausias jėgas atsiima fabri
kas ar kitas mus įpareigojus darbas.

Per tokį trumpą laiką pasireiškusi 
kultūrinė veikla yra. didelė ir teikia 
gražių vilčių. Tik vis daugiau pakil
kime iš siaurumo ir smulkmenų, ar
dančių mūsų tarpusavį gyvenimą. 
Neišleiskime niekuomet iš akių didžio
jo kelio gairių, vedančių per mūsų 
tautos kultūrą į Tautos prisikėlimą !

A. Krausas.

SAVAITĖS ŽINIOS
★Korėjos frontuose, po amerikiečių 

dalinių išsikėlimo prie Inchon, prasi
dėjo naujas etapas. Padėtis paskuti
nės savaitės bėgyje taip atrodė: Pir
madienį JAV-bių jūrininkų daliniai 
užėmė Kimpo ir pasiekė Han upės 
krantus, sudarančius natūralų berje- 
rą prieš Seoulą. Stiprūs vakariečių 
daliniai viduriniame fronte peržengė 
Nanktong upę į pietus nuo Hyong- 
pung ir upes vakariniame krante su
darė prietiltį. Pietinės Korėjos ka
riuomenės daliniai išsikėlė vakarinėje 
pusiasalio daly ir užėmė Mopko. Jau 
antradienį jūrininkų daliniai įsiveržė 
į pietinius Seoulo priemiesčius. Pietų 
fronte amerikiečiai laimėjo teritorijos 
Masan rajone, o Pietų korėjiečiai įžen
gė į Pohang. Trečiadienį amerikie
čiai šturminiu polimu peržengė Han 
upę ir sudarė stiprų prietiltį į pietus 
nuo Seoulo. Tą pačią dieną Taegu 
rajone jie užėmė Waegwan ir Kansan. 
Ketvirtadienį, kaip pranešė McArthū- 
ro komunikatas, amerikiečių daliniai 
pasiekė Seoulo vartus, o pietį} korėjie
čiai išsikėlė Samehoke, 105 mylios į 
šiaurę nuo Pohang. Ketvirtadienį 
jūrininkų daliniai jau įžengė į patį 
Seoulo centrą, kur prasidėjo kieti mū
šiai. Komunistinės pajėgos, kaip pa
prastai, pristatė barikadų ir kietai gi
nasi. Frontų pranešimais, penktadie
nį, šeštadienį ir sekmadienį vis dar 
vyko mūšiai pačiame Seoule, kur ko
munistai desperatiškai gynė kiekvieną 
gatvę ir dažną namą. Ypač kieti mū
šiai vyko Seoulo pramonės rajone, kur 
šiaurės korėjiečiai yra sutraukė visus 
naudojamus tankus. Per šias pastarą
sias dienas vakariečiai metodiškai uži- 
minėja visas strategines vietoves ir, 
nors pamažu, bet nuosekliai žygiuoja 
pirmyn, stumdami priešą į šiaurę. Ar 
pavyks komunistinėms pajėgoms be 
didesnių nuostolių pasprukti iš Pietų 
Korėjos, kai amerikiečiai, užėmę Seou
lą, atkirto svarbiausius pasitraukimo 
kelius, parodys netolima ateitis.

★Londono laikraštis “Evening 
News” praneša, kad Raudonoji Kini
ja esanti parengusi Korėjos taikos 
planą, kurį persiuntė Indijos min. 
pirm. Pandith Nehru. Plane esančios 
numatomos šios sąlygos: Šiaurės Korė
jos dalinių atitraukimas iki 38 para
lelės; JTO pajėgų atitraukimas į pa
čią piečiausią Korėjos sritį;, kontro
liuojamas plebiscitas dėl Korėjos su
sijungimo ir naujos vyriausybės su
darymas, įsileidžiant ir komunistų 
partiją. Kiti gi šaltiniai praneša, kad 
Kom. Kinija perspėjusi, jog jos armi
jos ateisiančios šiaurės korėjiečiams į 
pagalbą, jeigu amerikiečių daliniai 
peržengs 38 paralelę.

*Gen. MeArthūras painformavo 
Saugumo Tarybą, kad yra nea
bejotinų, davinių jog praėjusiais 
ir šiais melais Sov. Sąjunga 
tiekė Š. Korėjai įvairiausių 
rūšių ginklus, kurių žymi dalis yra 
pagaminta pastaraisiais metais. Jis 
taip pat prikišo ir Kom. Kinijai, kad 
ši savo teritorijoje apmokino didelį 
skaičių Š. Korėjos karių, o taip pat 
siuntė ir savuosius kareivius, kurie 
yra korėjietiškos kilmės. Sovietų at
stovas Jakob Malik griežtai protes
tavo prieš šio generolo reporto įjun
gimą į Saugumo Tarybos dienotvarkę, 
kurį jis apibūdino kaip šmeižtą prieš 
Sov. Sąjungą. Nežiūrint šio protesto, 
vis dėl to 10 balsų prieš 1 buvo nu
tarta išklausyti gen. McArthūro ra
portas. Tada JAV-bių atstovas W. 
Austin patiekė rusų kulkosvydžio, 
paimto Korėjos kare, modelį. Tas 
ginklas buvo paleistas Tarybos na
riams apžiūrėti, tačiau Malik tuoj

atsikėlė ir protestuodamas apleido 
posėdžių salę.

★Sov. Sąjunga JTO visumos susi
rinkime patiekė projektą, kuriame siū
loma, kad 5 didžiosios valstybės su
mažintų savo karines pajėgas visu 
trečdaliu. Patiekdamas šį projektą 
Višinskis pareiškė, kad jo tikslas — 
pašalinti ryškėjančio karo grėsmę. 
Jis siūlė pasmerkti naujojo karo pro
pagandą, kuri esanti vedama visoje 
eilėje kraštų; besąlygiškai uždrausti 
atominių ginklų panaudojimą ii’ kt. 
Toliau Višinskis perskaitė sąrašą as
menų, kuriuos jis apibūdino, kaip ka
ro kurstytojus. Tame sąraše yra 
įtrauktas gen. MeArthūras, Churchil- 
lis, JAV-bių gen. štabo viršininkas 
Bradley ir kiti.

★Dar prieš Višinskio siūlymą, JAV- 
bių valst. sekretorius Acheson irgi 
patiekė planą, kaip užgniaužti agre
siją bet kurioje pasaulio dalyje. Aehe- 
sono plane numatoma nuostatai su
daryti taikos patrulei ir karinėms pa
jėgoms, kuru} uždavinys — remti vi
sus JTO nutarimus. Jis pasiūlė da
ryti taip, kad JTO visumos susirinki
mas būtų galima netikėtumų atžvil
giu sušaukti jau per 24 valandas. 
Susirinkimas turėtų padaryti spren
dimus, kurie Saugumo Taryboje dėl 
veto teisės yra negalimi. Apibūdin
damas JAV politiką JTO atžvilgiu, 
Achesonas pareiškė, kad pasaulinė 
organizacija, kuri priverstų savo 
sprendimus vykdyti, galėtų atbaidyti 
Kremliaus realistus, siekiančius išar
dyti nekomunistinį pasaulį po gabalą. 
Jis papunkčiui apkaltino Sov. Sąjun
gą už jos pastangas ardyti nekomuni
stinį pasaulį, už tą slaptumo skraistę, 
kuria sovietų vadai gaubia savo tautą 
ir kitas jų kontroliuojamas valstybes 
ir už nepažabotą ginklavimąsi, kurį 
vykdo Kremlius ir jo satelitai.

★Praėjusios savaitės gale Prancū
zijos užsienių reikalų ministeris Schu
man paprašė savo vyriausybė instruk
cijų dėl JAV-bių sekretoriaus Ache- 
sono patiekto Atlanto Pakto valsty
bių ministerių siūlymo sudaryti su
jungtos Europos armiją, kurioje daly
vautų ir V. Vokietija. Iš patikimų 
šaltinių pranešama, kad Prancūzijos 
ministedių kabinetas davęs Schuma- 
nui instrukciją — kietai priešintis 
greitam Vokietijos apginklavimui.

★Švedijos savivaldybių rinkimuose 
komunistų partiją ištiko didelis pra
laimėjimo smūgis. Kaip pirmieji duo
menys rado šiuo kartu jie neteko 63 
atstovų iš turėtųjų 92. Socialisti} po
zicijos žymiai sustiprėjusios.

★Praėjusį trečiadienį trys didžiosios 
demokratijos (Prancūzija, Didž. Bri
tanija ir JAV-bės) nutarė baigti stt 
V. Vokietija karo padėtį ir suteikti 
V. Vokietijai daugiau teisių tvarkyti 
savo vidaus reikalus. Čia pat šios val
stybės įsipareigojo siųsti į Vokietiją 
daugiau sąjunginių pajėgų ir Vakarų. 
Vokietijos ar Berlyno užpuolimą lai
kyti tolygiu, tarsi būti} užpulta viena 
iš didžiųjų demokratijų, lįis V. Vo
kietijos karo padėties užbaigimas ta
čiau nereiškiąs okupacijos pabaigos.

★Atlanto Paktui priklausančios val
stybės steigia didelę informacijos įs
taigą, kurios uždavinys atremti ko
munistų kominformo propogandą. Ši 
nauja įstaiga numatoma pavadinti 
“Vestinformu”. Vestinformo būsti
nė būsianti Londone ir jis informuos 
pasaulį apie Atlanto Pakto valstybių 
politiką bei jų karinį pajėgumą.

★Nuo ketvirtadienio vidurankčio 
sovietų įstaigos rytiniame Berlyno 
sektoriuje nutraukė elektros energi
jos tiekimą vakariečių sektoriams.

Šis žygis padarytas po aršios kompa
nijos sovietų kontroliuojamoje spau
doje prieš 3-jų didžiųjų demokratijų 
nutarimą papildyti V. Vokietijos po
licijos dalinius. Rusai apkaltino- va
karų valstybes dėl tariamo siekimo 
įžiebti Vokietijoje civilinį karą.

★Newjorko burmistras ir du kartu 
buvęs kandidatas į JAV-bių prezi- , 
dentus Dewey per pietus JTO atsto
vams Waldorf-Astoria viešbuty pa
reiškė: “Būtų neišmintinga ignoruoti 
šiurkštų faktą, kad Sov. Sąjungoje 
kalinama nuo 10 iki 15 milijonų žmo
nių vergų stovyklose ir tokiose sąly
gose, kurios juos nukankina iki mir
ties. ’ ’ Šiuos žodžius girdėdamas Sov. 
Sąjungos užsienių reikalų ministeris 
pakilo iš savo vietos ir apleido pietų 
salę.

★Hongkonge šajlia britų gynybos 
dalinių yra apmokoma kinai, portuga
lai, gudai, perujiečiai ir latviai. Tai 
Hongkongo gynybos brigados daliniai, 
kurių šiuo metu esą arti 1.000. Šiuose 
daliniuose vieną penktadalį sudaran
čios moterys.

★JAV-bių prezidentas Trumanaa 
savo raporte kongresui pareiškė, kad 
Rusija turinti pakankamai jėgų už
pulti Amerikos miestus. Betkoks žai- 
binis karas, prezidento pareiškimu, 
būtų dalinai sėkmingas. Šia proga 
prezidentas patiekė kongresui planą, 
kaip organizuoti civilinę apsaugą nuo 
atominio puolimo. Pagal tą planą bus 
įsteigta laikina administracija, kuri 
funkcijonuos tol, kol kongresas suda
rys nuolatinę. Jo raporte gana smul
kiai apibūdinama, kas įvyktų Ameri
koje atominio užpuolimo atveju. Su
darius tinkamą organizaciją ir atlikus 
pasirengimus, esą, kelių minučių įspė
jimas galėtų sumažinti aukas 50%. 
Toliau prezidentas pareiškė: “Pirmą 
kartą per 136 metus priešas turi jėgų 
pulti mūsų miestus stipriomis pajėgo
mis ir pirmą kartą, mūsų istorijoje 
ataka gali įvykti staiga, mažai ar net 
visai be įspėjimo.”

★Australijos ministeris pirmininkas 
Menzies pareiškė, kad spalio mėn. ld. 
visoje Australijoje bus pradėtas pla
tus rekrutų ėmimas.

★Vietminh partizanai Indokinijoje 
jau visą savaitę puola prancūzų ka
riuomenės postus. Manoma, kad šie 
puldinėjimai gali išsivystyti į plates
nio masto karinius veiksmus. Pran
cūzijos karinių sluogsnių žiniomis, 
sukilėlių t.y. komunistų pajėgų regu- 
liarinė karuiomenė siekianti 70.000 
vyrų, o nereguliarinė-net iki 200.000 
vyrų. Ji esanti apginkluota Kom. Ki
nijos ginklais.

★Pietų Korėjos prezidentas Dr. 
Syngman Rheo planuoja triumfalinį 
grįžimą į Seoulą, kai tik frontų sąly
gos jam leis tatai padaryti.

PRANEŠIMAS
‘ ‘ Mūsų Pastogės ’ ’ administracija 

praneša mieliems skaitytojams, kad šis 
laikraščio numeris teišsiuntinėtas tik 
apsimokėjusiems ir tiems, kurie sko
lingi ne ilgiau, kaip vieną mėnesį. įfi. 
Ilgesnių terminų skolininkams laik
raštis nutrauktas, nes administracija 
su apgailestavimu turėjo tatai padary
ti, nežinodama, ar iš viso tie skaityto
jai dar tebegyvena pagal senuosius 
savo adresus ar jau yra pakeitę savo 
gyvenlvietes. Kas norėtų ir toliau 
būti “M.P. ” prenumeratorium, tas 
turi nedelsiant atsiųsti prenumeratos 
pinigus ar bent laišku paprašyti ad
ministraciją, kad laikraštį siuntinėtų. 
Tada bus galima papildomai išsiųsti 
ir šis laikraščio numeris.
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KAS TA KORĖJA
Korėjoje 1947 m. priskaityta 

28.300.000 gyv., iš kuriij 20.300.000 
gyvena amerikiečii] zonoje — pietinėj 
dalyje. ‘Veik 'visi' jie yf a Vienos senos 
korėjiečiij tautos. Be to per 2,5 mil. 
ji}’tautiečių gyveiia Kinijoj, apie 2 
rhil. 'Japonijoje ir apie pusė mil. Ru
sijoje. Visos šalies sostinė Seulas tu
ri apie 1 mil. gyv. ir karalių sostų 
įsitaisė 1392 m., t.y. mūsų Vytauto 
Didžiojo laikais. Tai puošnus did
miestis, kuriame daug puikių senovi
škų ir nemažiau moderniški} ’itinių, 
Kttri'ame susikaupęs kultūrinio ir ūki
nio gyvenimo centras. Nuo jo į šiaurę 
ūž’80 km. yra senas Kesongo miestas, 
buvęs Koriji} dinastijos (918-1392m.) 
Sostine. Jame pilna senovės pamin
klų. Šiaurės Korėjoje yra išlikęs ir 
dar senesnis Pyongyango miestas, bu
vęs Visos Mandžurijos svarbiamiestis 
ir Koguryu dinatijos (nuo 37 m. pr. 
Kristaus — ligi 6G8 m. po Kr.) so
stinė. Pietuose randame Kyongju 
miestų, buvusios Šilla valstybės so
stinę nuo 57 m. pr. Kr. ligi 935 m. 
Yra ir daugiau miestų, bet jie nėra 
garsūs tokiu dideliu senumu.

Korėjos gamta labai graži. Mat 
rytiniu(palifasčiu traukiasi kalnynas, 
kuris j Japonų jūrų krenta stačiais 

‘'šlaitais. Kalnai apaugę miškais, o 
kloniuose ii' lygumose derlingos dir- 

' vos. Iš viršukalnių ypačiai pasauly 
■į*drsiT)ąiiiianto viršūnė,1 kuri sulipdy
ti nėi'iš 12000 'viršūnių ir sudaro tar- 

1 ši gaivos karūną.
Ši didingoji viršukalnė vadinama 

Kumgang-san vardu ir , yra visai arti 
. ,38-os- lygiagretės, t.y. linijos, skirian- 
. .či'os 'sovietinę Korėjos dalį nuo Pietų 

Korėjos. Korėjiečiai poetai nuo 
' sėnsiausių amžių mėgsta apdainuoti 
savo'šalies grožį poemomis. Nemaža 
poemų jie yra surašę tiesiog ant kalnų 
uoli}, o kai kurios poemos surašytos 

, ant uolų, esančių po jūros vandeniu. 
Jas galima skaityti tik iš laivelių.

Ypačiai dideliu grožiu pasižymi 
‘jįSlės — salelės, kurios dideliais spie- 

1 ’ čfilis ' šupa 1 Korėjų. Jų priskaitoma 
■ 3:480. Didžiausioji (1800 kvadr. 

km.) ir’garsiausioji yra Čejos sala su 
220 m. aukštumo'Halos kalnu. Šis 
kalnas šttši'daręs iš baltos uolenos ir 
is’tolo'atrodo lyg nulipdytas iš sniego. 

' Dėl' salos didėlio gražumo yra pasa
kojimą, kad ji skirta gyventi tik ne
mirtingiesiems. Kadaise į tų salų val
dovai trėmdavo poetus, išdrįstančius 
apdainuoti valdančiųjų blogybes. Ten 
jie ramiai rašydavo, bet niekas jų ra
štų nematydavo. Buvo laikai, kada 
toje saloje mongolai įtaise savo žirgy- 
hus. Neblogi ten užaugdavo arkliai, 
jeigu jie pajėgė savo karingus raite
lius pernešti per visų Aziją ligi isto
rinės Lietuvos sienų. Tik mūsų že
maitukai jiems kelių pastojo, ir Eu

ropa buvo išgelbėta nuo mongolų in
vazijos.

Kitoje, Kangvos, saloje yra išlikę 
Senovinių liekanų net iš 2333 metų 
prieš Kristų, o pilys iš VI-VII amžių 
yra visai ten paprastas daiktas . . .

Pakraščių salos — salelės trukdo 
navigacijai, nes žemesnės salelės tūno 
po vandeniu ir sudaro laivams pavojų. 
Dėl to ten1 yra maža gerų uostų. 
Pietų-rytų pajūry yra Pusano uosta- 
mieštis, kuris1 dėl karšto mineralinio 
vandens versmių yra vienas iš geriau
sių visos Azijos žemyno kurortų. Ki
tas uostas Vonsan turi taip gražių ir 
patogių įlanką, kad jis vadinamas 
Azijos Nė'apoliu. Seulą aptarnauja 
Inchono uostas, įtaisytas upės žioty
se, kur vandenyno potvynių metu 
vanduo pakyla'10 metrų.

Korėjos klimatas yra iš sveikiausių 
im maloniausių pasaulyje. Tik šiaurės 
daly esti gana ilgos žiemos, o pietuose 
nežymūs šalčiai trunka tik kelias sa
vaites. Blogiau yra su-lietumi, kuris 
daugiausia iškrenta vasarą, bet kuris 
kartais ima ir “sutreikuoja.” Tuo
met užeina nuostolingos sausros, po 
kurių pasitaiko naikinančių liūčių. 
Kartais per vieną dienų tiek prilyja, 
kiek Lietuvoje per pusę metų. Klima
to puikumo dėka ten auga vešlūs miš
kai ir visokie kultūriniai augalai, iš 
kurių didžiausios reikšmės turi med
vilnė, ryžiai, tabakas ir kviečiai.

Sausrų metu vanduo išsenka, iš
džiūsta. Ežerų nėra, o upeliai ir šu
liniai pasidaro sausi. Kad neištrok- 
'štų žmones ir gyvuliai, dideliuose kai
muose ir miesteliuose yra iškasta po 
vienų labai gilų šulinį, kuris niekada 
neišsenka. Sausrų metu toks šulinys 

—Visas Išganymas. Dėlto okupan
tai, kurie Korėjų valdė nuo 1910 ligi 
1945' m., tokius Šulinius laikydavo sa
vo kontrolėje. Jie būdavo apdengti 
ir dangtis užrakintas, o raktas pas 
jbponą poliėininką. t Šis neleisdavo 
vkndėns'šėintis tiems, kurie jam kuo 
nors'neįtikdavo. Daugiausia nuken
tėdavo tie, kurie nepataikaudavo oku
pantui.

Sena korėjiečių kultūra pasižymi 
dideliu vertinimu dvasinės kūrybos, 
o ne' materijalinių turtų ar valdžios.1 
Dėl to visais amžiais rašytojai buvo 
daugiau gerbiami, nekaip turtuoliai 
ar valdovai. Jaunuolio svajone būti 
ne karaliumi, turčiumi ar generolu, 
bet rašytoju. Štai dėlko jau 1478 m. 
buvo išleista rinktinės literatūros an- 
talogija, sudaranti 130 knygų!

Gilioje senovėje jie naudojosi kinų 
rašmenimis, bet 1443 m. įsivedė savo 
garsinį raidyną iš 24 raidžių. Korė
jiečių kalba turi garsus 1 (kurio nėra 
japonų kalboje) ir r (kurio neturi 
kinai) ir pasižymi švelniu skambumu.
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ALB-nes L.O.K-to pranešimas
/ Immigraeijos Departamentas ruošia kilnojamą meno parodą, kuri nu- 
įmatoma 1951 jubiliejinių mėtų būvyje apnešioti po didesniuosius Austru- 
Įltjos-miestus (maždaug po.porą mėnesių kiekvienoje'valstijoje). Parodą 
I sudarys australų ir naujųjų australų dailininkų kūriniai, tautodailės ir 
' rankdarbių eksponatai. Pastarieji parodoje dalyvauja kaip savarankiški 

' skyriai pagal atskiras tautybes. Tie skyriai bus tvarkomi pačių tautinių 
: grupių paskirtų atstovų (kiekviena tautybė po vieną atstovą), kurie taip 
pat kartu su paroda kilnosią po Australiją. Lietuvių tautodailės skyriui

' tvarkyti ir kelionėje lydėti yra paskirtas dail. J. B i s t r i e k as.
Už eksponatų saugumą atsako Immigraeijos Departamentas; taip pat 

jis imasi atlyginti nuostolius už daiktų apgadinimą. ar jų dingimą. Šią 
atsakomingą pareigą — lietuvių tautodailės eksponatus parodai rinkti — 
departamentas pavedė Australijos Lietuvių Bendruomenės Laik. Org. Ko
mitetui Sydnėjuje.

Mielos- tautietės-čiai, maloniai Jus prašome turimus tautodailės ekspo
natus : naminius audinius, tautinius kostiumus, kilimus, tautines juostas, 
takelius, rankšluosčius, patiesalus, taip pat medžio drožinius (kryžius, dė
žutės, lėkštes), gintaro dirbinius ir panašius kitus rankdarbius nedelsiant 
Įteikti ALB-nės savo apylinkių komitetams. Čia taip pat būtų pageidau
jami ir iliustruoti spausdintai apie mūsų tautodailę, kaip “Sodžiaus menas” 
ir panašūs kiti.

Nepagailėkime paminėtųjų dalykų parodai, nors su jais ir nelengva 
Skirtis ilgesniam laikui. Tačiau šis išsiskyrimas tėra tik laikinas. Jie bus 
labai atsargiai saugomi, kad nedingtų ir nebūtų sugadinti. Duodami juos 
parodai atliksime tikrai dideli pasitarnavimą lietuviškajam reikalui. Ne
leiskime, kad lietuvių tautodailės skyrius toje parodoje būtų silpesnis už 
kaimyninius. O tatai atsieksime, kai kiekvienas mūsų nepagailėsime turimų 
tautodailės dalykų ir juos per savo apylinkių komitetus tai parodai pave, 
sime.

Eksponatus prašoma Įteikti apylinkių valdyboms ne vėliau š.m. spalių 
mėn. 20 d. Prie jų prašoma pridėti savininko pavardę ir eksponato įver- 
tiniįną; jei eksponatas norima parduoti, tai reikia pažymėti ir jo kainą, 
nes parodos eksponatai yra leista pardavinėti.

Parodos pradžia dar nepaskelbta, bet Immigraeijos Departamentas 
pageidauja turėti eksponatų sąrašą ne vėliau š.m. lapkričio mėn. 1 dienos.

ALB-nės L.O. Komitetas.
T'950m. rugsėjo mėn. 25d. * <.

S y d n ė j u s 

Nuo seniausių laikų korėjiečiai 
praktikavo Konfucijaus mokslo dės
nius. Vėliau buvo beįsigalįs budi
zmas, kuris tačiau neišstūmė Konfu
cijaus papročių iš vestuvių, laidotu-1 
vių ir:kitų reikšmingų apeigų. Nema
žos reikšmės turi ir taoizmas. 1864 
m. šviesuolis Choe Jewu įkūrė naujų 
tautinę religiją, kurios tikslas išsau
goti senuosius rytiečių papročius. Jis 
ir du jo įpėdiniai buvo nužudyti, nes 
jie prisidėjo prie sukilimo prieš- ja
ponus, bet. naujoji tikyba šiandien ten 
yra labai gyva ir vaidina žymų vaid
menį. Tai pažangiųjų tikyba. Krik
ščionių esama arti pusės milijono.

Korėjiečiai — geri sportininkai. 
Nuo Seniausių amžių jie žaidžia savo 
tautinį krepšinį (basketbolą), tik vie
ton sviedinio į krepšį jie meto akmenį 
į iškeltą kiaurų1 dėžę . . .

Vakariečių Sportas' pradėjo plisti 
nuo 1903 m., o jau 1936 pasaulinėj 
sporto olinlpijadoj Berlyne jų tautie
tis Sou Kičūng laimėjo maratono 
lenktynes, a jo draugas pasiekė sun
kumų kilnojime rekordų.

Korėjiečių butuose nėra nei lovų, 
iiei kėdžių. Jie guli ir sėdi ant grin
dų. Nuo neatmenamų laikų jie grin
dis šildo (žiemos metu) šilima, kuri 
paskirstoma pogrindžio kanalais. 
Manoma, kad šis jų namų šildymo

būdas- prisidėjo prie mūsų įtaisomo 
■’eehtralinio šildymo išradimo. Kiek
vienas, kuris įeina į kambarį, turi 
nusiauti batus ir juos palikti už durų. 
Kambariai be baldų atrodo daug erd
vesni ir švaresni.
' Korėjoje yra daug naudingų mine

ralų ir metalų. Tik naftos ir sieros 
ten trūksta. Iš 'viso randama 113 
rūšių mineralų1 ir metalų, iškurną 50 
'rūsių eksploatuojama. Pirmų vietą 
'užima auksas, kurio per metus būda
vo gaunama'apie 1,000,000 uncijų, at
seit, '28,(100 kg. Toliau seka nikelis, 
geležis, varis ii* daūgkįtų.

Nors Korėjoje gerai dera kviečiai, 
miežiai, bulvės ir avižos, bet daugiau
sia sėjama ryžių. Jų pasėliai apima 
27% viso ariamo ploto. Daug ryžh} 
jie parduoda, japonams. Žemdirbyste 
verčiasi apje 65% visi} gyventojų. 
Ligi 1945 m. ten vyravo stambūs dva
rininkai, kuriems priklausė per 64% 
visos šalies žemių. Daugumas jų bu
vo .japonai. Tik 16% ūkininkų skai
čiaus buvo laisvi, smulkūs ūkiai. Dva
rininkai plėšdavo nuo vargšų žemdir
bių — nuomininkų labai aukštą nuo
mą —1 apie 60% javų derliaus. Dabar 
dvarai išdalinti, o japonai išvaryti. 
Gyvulių ūkis atsilikęs. Tik kas ket
virtas ūkininkas turi arklį ar karvę.

“A”.
P. Sirgedas

Laužtuvo ir šiupeles 
legionieriai
(Tęsinys iš “M.P.” 83 Nr.)

Mūsų tėvų priežodis byloja: “gerus draugus tik 
nelaimėje pažinsi”. Tačiau gerų draugų teko su
tikti taip pat ir prie laužtuvo bei šiupeles. Jumo
ras, bičiuliškas padrąsinantis žodis čia taip pat daug 
padeda nugalėti fizinį nuovargį.

Pagaliau ir aš su visu grupės sąstatu išdūmiau 
dirbti i kitą vietą, prie kitų degančių darbų, ku
riuos turėjau dinamitu išsprogdinti. Ten (Parra- 
mattos kaimynystėje), kur maždaug prieš 150 metų 
grandinėmis sukaustyti konviktai (tremtiniai — 
nusikaltėliai) gyvenimo kryželį nešė, atvykome da
bar mes, kad didžiulio-kalėjimo ir triukšmingo be
protnamio pašonėje, nusekusios upės granitinėje 
vagoje prakirstame puskilometriu į griovį. Kalė
jimas, beprotnamis, liūčių metu patvinusios upes 

_ grėsmė ir kietas granitas .argi nėra giminingi mūsų 
rūškanai daliai, nueitai sunkiu ir dygliuotu trem
ties, keli u? . . .

Darbovietės vadovai sužymėjo būsimo darbo 
gaires, suurzgė kompresorius, pradėjo suktis grąž
tai ir į granitą pamažėle smigti kaltai. Mr. Kenga 
nešiojo dinamitinius užtaisus, kimšo juos į granitą, 
klojom ant’jų geležines plokštes, ant viršaus slėgėm 

sunkius rąstus ir iš tolo skaitom sprogimų skaičių, 
stebėdami, kaip granito gabalai lekia į padangę. 
Pėda po pėdos varėmes prie tikslo.

Apskritai ’darbas buvo pavojingas, nes ne visi 
dinamito užtaisai sprogdavo. Pakakti! kokiu nors 
kietu daiktu baksterėti į nesprogusio užtaiso degi
klį, ir žmogus nukeliautum į aną pasaulį. Kalbamą 
griovį reikėjo sujungti su kanalizacijos pompos 
stotimi, išsprogdinant tunelį. Čia aš dažnai gelbė
jau Mr. Kengai, laikydamas degančią žvakę ir pri
degdamas bikfordo virvutę, kurios šnypštimas su
keldavo nerimą viduje ir norą greičiau palikti urvą, 
kuris dėl mažos klaidelės galėjo pavirsti mūsų kapu.

Iš tunelio su australu Fredu vežėme karukais gra
nito nuoskaldas. Nors kartais tekdavo ir sunkiai 
patempti karukus, bet geras darbo bičiulis ir geras 
katalikas Fredas man visur pagelbėdavo. Birželio 
mėnesio tropiškosios liūtys bandė mūsų triūsą pa
versti niekais ir viską nuplauti. Tačiau mes grie- 
bėriies vandens pompos ir pylimų pagelbos, tuo bū
du nugalėdami nepažabotą gamtą. Pagaliau pasi
sekė mums laimingai baigti šią užduotį: nutiesėme 
kanalizacijos vamzdžius į didžiulį odos išdirbinių 
fabriką.

Kai baigi kurį nors darbą, ypač pavojingesnį, 
tuoj palengvėja širdis, tačiau ir vėl kyla naujas 
rūpestis: kur būsime paskirti naujau darban. Taip 
ir šį kartą, lyg tos žydo bitės, išskridom ir išsiskir
stėm, kur reikalingesnes mūsų darbo rankos. Gera
sis mūsų bosas Piteris tik paskutinę dieną mums 
paakė: “Pasiimkite darbinius drabužius ir rytoj 
nuvykite į depo, kur gausite naujus paskyrimus. 
Aš dar kolkas nė pats nežinau, kur būsiu paskirtas. ”

Baigėsi rugsėjis, tik be tų atmintinų lietuviškųjų 

laukų voratinklių, kurie anuomet, o gal ir šiandien 
draikosi be vėjo ... Sutelkę darbo konkurentus — 
didžiulę, žemsemę, savo geležiniais nagais apgin
kluotu kaušu pavaduojančią šimtus šnipelių, ir 
vikšrinį kraną, kilojantį storus vandentiekio vamz
džius, — mes skubėjome taisyti lenktynių aikštę, 
kuri laisvalaikiu džiugins tūkstančius žiūrovų.

Juo įmantriau stengiasi technikiniai darbo prie
taisai pavaduoti savąjį išradėją, juo labiau ten rei
kalinga įtempti], žmogaus raumenį! ir darbo pra
kaito. Sunkiausia darbo našta atitenka vistiek 
eiliniam žmogeliui, taip, kaip kare ir šachmatuose 
pėstininkui. Du žmogučiai, kūprinami įmirkusio 
pabėgio ir klimpdami iki kelių purvyne, klojo kelią 
savajam konkurentui žemsemei, lyg anam Romos 
imperatoriui klojo kelią išalkusi minia palmėmis. 
Kiti du įpareigotieji, palindę po pačia žemseme, 
sukaitę, bet judriai valė tas griovio vietas, kurių 
negalėjo pačiupti technikinis įrankis.

Laužtuvu ardydamas griovio praplatinimo nišas, 
reikalingas vandentiekio vamzdžių sujungimo dar
bams, su nepasitikėjimu žvelgiau į viršum mano 
galvos keliaujančią pabaisą — pilną žemių kaušą. 
Aš pasidariau dar atsargesnis, kai vieną dieną dėl 
ii n kaus krovinio trūko kaušo lynas. Buvo nejau

ku, bet dirbti juk vistiek reikėjo . . .
Kaip tatai įvyko, dar ir šiandieną-negalėčiau tik- 

;liai atsakyti. Tą dieną žemsemė ir mes dirbome 
stachanovietiškai, pakeldami darbo našumą iki 
200%. Baigiantis darbo dienai, kirtau jau šešta
jam vamzdžiui nišas ir . . . staiga nutrūko mano 
stebėjimų, mąstymų ir veiksmų siūlas . . . Nieko 
nejutau ir negirdėjau.

(R.d.)
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PART 5.

Pursuing the contrast between the 
purchasing power of the Baltic States 
and • Soviet, Russia respectively, it is 
surely illuminating to note that, 
whereas the former, per capita of 
population during the last pre-war 
years from 1936 to 1938, spent from 
15s.: 2d. to 18s. 2d. on British goods, 
the latter spent precisely, sixpence 1 
Lithuania’s imports from the United 
■Kipgdpm included coal and coke, tex
tiles, various kinds of machinery, 
motor vehicles, herrings and sugar, 
and her exports to England — bacon, 
eggs, dairy produce, timber , and tim
ber materials, cellulose and flax.

Vindication of the foresight instru
mental in largely substituting stock- 
raising and dairy farming for grain 
culture is seen in the fact that up to 
the eve of the war Lithuanian quality 
products had been swiftly gaining 
favour on'the British market, and on 
their merits could confidently chal
lenge comparison with corresponding 
Danish staples. For the truly sur
prising results achieved in this parti
cular economic domain, thanks are in 
no small measure due to the energy 
and up-to-date methods of the State- 
aided ■ co-opęraives, shell as the Cen
tral Union of Dairy Farming Co
operatives known as Pienocentras; the 
Union of Lithuanian Agricultural Co
operatives kniwn as Lietūkis, and the 
great meat-packing combine known as' 
Maistas. The factories built and 
operated by the last-named organiza
tion have been pronounced by foreign 
experts to be amongst the most mod
ern, best-planned and equipped meat
export factories in Europe.

.Mention ]ias already been made of 
ithq;loss of Vilnius in October, 1920, 
/through Polish aggression. The ef
fects of that blow were in a sense 
-mitigated by the acquisition, in 1924,

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally. 
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.

of the port and territory of Klaipeda- 
Memel which, under efficient Lithua
nian administration and at no small 
cost to the central exchequer, made 
signal progress. The port itself was 
consistently extended and modernized 
and was being increasingly utilized 
for the purpose of export and import 
betyyeęn Lithuania and Western 
Europe until a fresh, albeit hardly 
an unforeseen, calamity overtook the 
nation. Nazi Germany, after un
checked aggression against Austria 
and Czechoslovakia in March, 1939, 
confronted Lithuania with an ulti
matum, and under the threat of arm
ed invasion wrested from her the 
Klaipeda-Memel Territory, thus si
multaneously depriving her of the 
only port she possessed.
Baltic States role in -international 
trade.

The economic balance of the four 
Baltic States (Finland, Estonia, Lat
via and Lithuania) for 1938 shows 
the impressive amount of $293,756,000 
for combined imports and $292,738,- 
000 for combined exports.

It is noteworthy that the economic 
statistical figures of Soviet Russia 
for the same year were, respectively, 
$261,757,000 and $250,751,000.

While world imports per capita in 
1938 amounted to $.48.35 in Finland, 
.$25.15 . in Estonia, $22.65 in Latvia 
and $11.00 in Lithuania, the Soviet

Union accounted for only $1.00 per 
capita.

Per-capita figures for the exports 
show an index of S47.05 for Finland, 
$24.35 for Estonia, $22.55 for Lat
via, and $13.30 for Lithuania. Soviet 
Russia accounts for $1.20.

Due to various circumstances, the 
pre-war share of the United States 
of America in the trade of the Baltic 
States was rather limited, although 
steadily growing in volume and im
portance. The share of such coun
tries as Great. Britain and Germany 
was by far more important. The 
United States share in the foreign 
trade of Finland for- the period 
1936-1938 accounted for 8.5 percent 
in imports and 8.7 percent in exports; 
the figures for Estonia were 8 and 
3.6 percent; for Latvia 6.8 and 2.4 
percent; and for Lithuania 3.3 and 
3.1 percent, respectively.

It must, also be taken into consider- 
■ation that not all of the purchases 
made in the United States by the Bal
tic countries were credited to them 
by the U.S. Department of Commerce, 
since not all the goods imported by 
these countries from the United States 
went directly to the Baltic ports. For 
example, Lithuania used to acquire 
American automobiles, motorcycles, 
agricultural riiaqhiriery and other 
merchandise through the medium of 
Denmark) Sweden, Belgium and Ger
many. In such instances the United 
States credited' the purchases to the
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above-mentioned countries, while the 
import statistical indexes prepared by 
the Lihuanian government agencies 
entered the imports according to the 
origin and credited these transactions 
to the United States.

This difference in accounting sys
tems explains the discrepancies be
tween the statistics prepared by the 
U.S. Department of Commerce and 
those compiled by the statistical 
bureaus of the Baltic countries.

For example, according to the Cen
tral Statistical Bureau of the Minis
try of Finance of Lithuania, her im
ports from the United States in 1937 
amounted to $1,230,500 — while the 
statistics prepared by the U.S. Depart
ment of Commerce credit exports to 
Lithuania at a sum of only $510,751.

This means that should the figures 
compiled by the Baltic States be ac
cepted as the final word on the sub
ject, the restilt would indicate' a 
greater share of the Baltic countries 
in the foreign trade of the United 
States.

Still,even when dealing with mini
mized figures, in the period of 1926- 
1929 the sales by the United States 
to the Baltic countries amounted to 
$4.4 per capita in Finland, $0.70 in 
Estonia, $0.60 in Latvia and 50.09 in 
Lithuania annually. As for the per 
capita sales by the Bailie countries 
to the United States, the same statis
tics indicate $2.70 for Finland, $0.80 
for Estonia, $2.40 for Latvia and 
$0.20 for Lithuania.

On the whole, there is scarcely 
room for doubting that, given a rea
sonable time for the recovery from 
the ravages of this war, the trade 
relations between the United States 
and the Baltic countries would better 
than resume their old trend, and this 
is on a mutually profitable basis of 
give and take.

(To be continued.)

Australia The Amazing
r Py BELIEVE BILL BEATTY

The singing bushranger, Thunder- 
. bolt, was the last of the bushrangers 
in N.S.W. 'He commenced his reign 
in 1863, sticking up coach after eoach.

- But he never used violence and 
. would always ride away from his dar

ing, robberies singing at. the top of 
his voice. Although wanted dead or 
alive (he was finally shot down in 
1870) the troubadour bushranger in
spired none of the terror of the early 
bhshrangers. His exploits were taken 
•good-humouredly by most people and 
he had many friends and admirers.

dark-coloured unutterables. A jacket 
) and.. waistcoat of black and white 
check ..with a coloured, shirt and neck
erchief eqip^lted. the attire.”

When a wealthy banker in early 
Sydney faįled to account to the depo
sitors for their sayings they decided 
to liquidate the bank. The depositors 
marched to the. bank with pick and 
shovel and demolished it.

lushes and for years afterwards the 
coach drivers .of the. district boasted 
whips , made of pigtails.

‘ ★

At a race meeting at Forbes (New 
Squth Wales) the horse called “Don’t 
Ypu Know” was entered by the bush
ranger Gardiner.) jThe bushranger and 
his gang attended the meeting aud 
watched the horse run secopd.c Short
ly afterwards the police arrived and 
the racehorse had to run again. This 
time , with the Lushranger one lap 
ahe.ad of the police.

In the first election to the Victo
rian Parliament the Beechworth 
miners determined to send a repre
sentative. Their contribution to the 
election funds was a box of gold-dust. 
Their candidate was elected, and to 
celebrate his victory they presented 
him with a beautiful horse with 
golden shoes. After the ceremony of 

, fitting the golden shoes the new 
member mounted the horse and rode 
triumphantly into town followed by 
a huge concourse of miners. At a 
given signal in the proceedings all 
the hundreds of miners present lit 
their pipes with pound notes. Dur
ing the revels one of the miners, for
merly a shepherd at a wage of a 
shilling a week with rations, “shout
ed” his friends to twelve dozen 
bottles of champagne at £1 a bottle— 
a mere £144 worth.

Largest Crocodile in captivity is 
166 inches long, 72 inches round the 
girth, 2,240 pounds in weight.—Mt. 
St. John, Queensland.

The Butterfly Gurnard has a rich 
spread of colouring like a butterfly. 
It usese its back fins as legs and 
walks along the sea bottom when it 
tires of swimming.

worth, of gold from the Eugowra 
escort robbery. He was the luckiest 
of gll bushrangers. Time after time 
he was captured and imprisoned but 
always managed to escape. Then 
suddenly he decided to become an 
honest citizen. Under an assumed 
name lie kept a store in Queensland 
blit was eventually discovered and 
received a sentence of' thirty-two 
yeais'hard labour. In prison, Gar
diner established a record of good 
behavioiir, arid whilst there invented 
contrivances for improving prison 
work. His behaviour was so much a 
model' that he was released after serv
ing only eight years of his sentence. 
He sailed for America and settled 
there a as quiet and good living citi
zen.

A book of poems bound in bagging 
with fringed edges is one of Austra
lia’s literary rarities. Edwin (“Dry
blower”) Murphy, was a gold fossick - 
er and his book is dedicated to: “The 
lads with whom I have rattled the 
dishes in pioneer days and who now 
read me on chaff-bag stretchers, do 
1 dedicate these Jarrahland Jingles.” 
Jarrah, the great hardwood timber, is 
a West Australian wood and it was in 
Perth, West Australia, that “Jarrah
land Jingles” was published. The 
book runs to one hundred and ninety 
pages and originally sold at 2-6. It 
is long out of print.

Amongst the strangest medals ever 
issued by a British Sovereign were 
seven gold and three silver medals 
struck for people who showed bravery 
in resisting and capturing bush
rangers. They were issued by Queen 
Victoria between 1863 and 1866 and 
helped to quell Australia’s ‘‘gentle
men of the road.”

The female of the Red Back Spider 
of Australia is poisonous, but not the 
male. The male is only one-fifth the 
size of the female and is white with 
black spots.

Crazy celebrations marked the 
great days of the gold rushes. Bottles 
of champagne were used as ninepins 
and banknotes eaten in sandwiches. 
Saloonkeepers made their fortunes. 
.One of the drinks served was called 
“Blow MySkull Off.” Those who 
survived reckoned the beverage was 
true to label. “Blow My Skull Off” 
consisted of spirits of wine, rum, 
cayenne-pepper and opium!

, At the execution of Owen Mc
Queeney at Melbourne, on October 20, 
1858, a woman applied .for permission

... J 
.oV<?r~by the hands of the dead mur
derer, setting that nothing was more 
lucky!

The “Tree of Knowledge,” Norfolk 
Island, was a gigantic tree at the 
cross-roads of the island where the 
news of the community was hand
written and pinned up for all to read. 
Today the island boasts a typewritten 
newspaper as there is no printing 
press.

Sportswear for men of fashion: a 
■diary of 1847 describes how the Gov
ernor of New South -Wales set,jįntLtl 
tour:— ’ -/

11 We were all ..down at six' d’cloėk
to see the gentlemen .before thejc- 4,0 have her bands stroked or rubbed 
started.
not to admire their bush costumes. 
The Governor wore a light coat and 
I had the honour of tying on his veil 
of blucsilk. Mr. Fitzroy appeared 
with a great green veil wrapped 
round a tall white hat. Its size was 
admirable. He wore long boots with 
•great pieces out under the knee, and

We had time to observe if.

In the famous Lambing Flats riots 
—gold-diggers versus Chinese—man.y 
Chinamen had their pigtails forcibly 
removed from their scalps. ' Bullock-, 
drivers used the pigtails for yyhip-

★ ★ ★
The kangaroo can tjat anything 

earth at long and high jumping, 
leap of 864 inches was made by 
“old man” kangaroo recently in Vic
toria.

Eight men hanged for burglary in 
Sydney in 1831 protested their inno
cence to the last and the report of the 
trial hints at tainted evidence and the 
probable injustice of the sentence. 
The editor of the paper summed up 
philosophically: “If in eases like this 
a few’ persons must die who are/not 
exactly guilty the circumstances, 
however deplored, are in a great de-

on gree unavoidable and necessary to 
A maintain discipline in society.”
an

After the last stand of the Kelly 
Gang, famous Australian bushrangers, 
their horses were sold by auction to a 
stage perosnality who used them to 
drive his carriage arount town.

—Melbourne, Victoria.

Frank Gartiner earned the title of 
King of the Bushrangers by his dar
ing robberies. He committed six mail 
hold-ups in six weeks and arranged 
the most famous of all Australian 
hold-ups when he obtainėcl £12’000

Two Sydney newspapers possessed 
rival whale-boats• in which special) 
correspondents boarded vessels before 
they reached harbour in the hope of a 
scoop ^ver news of the Crimean War 
front. Both were manned by oarsmen 
and reporters ready at a moment’s 
notice to sail miles out. in the Pacific. 
They even camped on the rocky fore
shore and boarded vessels at night at 
great risk in order to be the first to 
issue an “exra” edition.

The Red Kangaroos of Australia, 
although very friendly with the Grey 
Kangaroos, never -inter-breed.

--
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• Lietuvišką žodį ypač mėgsta tie 
Australijos lietuviai, kurie gyvena 
išsimėtę pavieniai ar grupelėmis po 
kelius toli nuo didesniųjų miestų. Jie 
būna tikrai rūpestingi pratęsiant pre
numeratą ir nesigaili gausių aukų 
“Mūsų Pastogei”, savo laiškuose 
linkėdami, kad vienintelis Australi
jos lietuvių savaitraštis išaugtti dides
nis ir tuo būdu būtų turiningesnis.

Kaip pavyzdys, primintinas malo
nus mūsų tautietis p. Pimaitis Jonas, 
kuris praeitą savaitgalį pasiryžo iš už 
300 mylių apsilankyti Sydnėjun 
“Mūsų Pastogės” redakcijon, kad 
asmeniškai apsimokėtų savo prenume
ratą. Būtų tikrai džiugu, kad dažnas 
mūsų tautietis panašiai vertintų sa
vąją spaudą, kas padėtų ją išugdyti 
ir žymiai patobulinti.

A.K.

Kaip as įsikūriau Kolumbijoj
(Laiškas “Mūsų Pastogei”)

Iš Panamos, Toeumeu aerodromo, 
mūsų lėktuvas pakyla Kolumbijos 
kryptimi. Pirmą kartą pamatau Pie
tų Amerikos kraštovaizdį iš oro. Štai 
skrendam pro antrąjį Gibraltarą — 
Balbao Hights. Oras puikus: apačioj 
matosi keletas laivų, amerikiečių ka
nalo zona ir salelės su karo sutvirtini
mais. Horizonte dunkso žemynas — 
tai mano “Pažadėtoji Žemė”, mano 
keliones tikslas — Kolumbija. Čia 
aiškiai matyti kalnuotą tereną, kalnų 
viršūnėse augantį mišką ir kur-ne-kur 
baltus mažyčius taškelius — tai gal
vijai. Jau po dviejų valandų mūsų 
“paukštis” nutupia Kolumbijos mie
ste — Medellin.

Atlieku paviršutiniškus muitinės 
formalumus. Visi mato, kad esu už
sienietis, nes prastai kalbu ispaniškai 
ir esu be kaklaraiščio. Tuojau mane 
apspinta valiutos biznieriai, teirauda
miesi, ar neturiu dolerių. Vienas 
siūlo savo automobilį nuvežti į miestą: 
Atsiduriu prie įstaigos, kur jau iš se
niau čia dirba lietuvis Dr. Karnaus- 
kas. Miestas kažkaip panašus į isto
rinę Jeruzalę: namai krėsti iš molio 
arba plytiniai, gatvelės siauros, ir jose 
knibžda daugiausia basi kolumbiečiai. 
Krenta į akis savotiškas jų apsirengi
mas ir eFgsena. Moterys ant galvų 
neša skalbinių ir daržovių kašes; 
kiekvienas vyras tuij ant pečių “rua- 
na”, o už diržo didžiulį peilį — “ma
celi". Iš kavinių sklinda ausį rėžian
ti pietiečių muzika, gatvėmis zuja 
liuksusiniai amerikoniški automobiliai 
ir be.rlurų. langų ir laiptelių autobu
sai. Miestas judrus, pilnas dinamikos 
ir triukšmo, kaip ir patys kolumbie
čiai.

Jau kitą dieną aš vizituoju savo 
dabartinį šefą. Kalbamės angliškai, 
nes jis baigęs universitetą USA. Savo 
ūkiuose jis turi apie 2.000 gyvulių, 
kurių kasmet apie 100 nugaišta. Jis

BUITIES
M E R R E D l K (Q.land)
• Esant nedideliam tautiečių skai
čiui, Merredino lietuviai nepajėgė su
ruošti iškilmingo Tautos Šventės mi
nėjimo, tačiau rugsėjo mėn. 8 dieną 
jau anksti ryto susirinko vietos kata
likų bažnytėlei! išklausyti mišių ir 
pasimelsti už kenčiančius brolius ir 
seses Tėvynėje.

Šia proga buvo surinkta £7-10-0 
aukų, už kurias nupirkta ir išsiųsta 
maisto siuntinėliai nelaimės broliams 
TBC sanatorijose Vokietijoj. S-s. 
ADELAIDE
G Š.m. rugsėjų mėn. 17 dieną ALD- 
jos skyrius persiorganizavo į ALB- 
nės Adelaidės apylinkę, išrenkant 
šiuos asmenis į apylinkės valdybą: 
pirmininku — J. Kalvaitį, vicepir
mininku—V. Čepliauską, sekretorium 
— K. Taparauską. kultūros reikalams 
vadovu — Morkūną ir iždininku — 
L. Gerulaitį.

nori turėti veterinarijos gydytoją, kad 
būtų mažiau nuostolių. Pasiūlo jis 
man 400 pezų atlyginimo, be to, dar 
maistą ir butą. Aš sutinku ... ir 
jau per 24 vai. turiu darbo pas Ko
lumbijos prezidento brolį. Džiaugiuo
si. neš dirbsiu savo profesijoje.

3 savaites pagyvenu Medellin’e, nes 
Dr. Kaniauskui padedant noriu susi
pažinti su vietine patentika, ligomis, 
papročiais ir, be to, mokausi ispanų 
kalbą. Gegužės mėn. 8 dieną atvyk
stu į ūkį “EI Zalaibar”, kur manęs 
jau laukia darbininkas su arkliu. Čia 
pirmą kartą gyvenime maunuosi odi
nėmis kelnėmis, dedu ant batų ilges
nius už pačio Pilsudskio pentinus ir 
lipu į meksikonišką balną. Užsukęs į 
administratoriaus ūkį, buvau tuoj nu
kreiptas į dvarų majoriją, kur ir bus 
nuolatine mano gyvenvietė. Sutiktas 
su juoda kava, gaunu trijų kambarių 
butą, kurių viename įrengiu vaistinę, 
o kituose gyvenu.

Mano ūkis yra 40 kv. klm. dydžio 
ir turi 1.200 raguočių. Čia yra 25 
gyv. namai, ūkio darbininkų vaikams 
mokykla ir aukso kasykla. Čia gyve
na 25 šeimos, kuriose kasmet gimsta 
lyg iš rašto 25 vaikai. Tuo būdu ir 
mokyklos 1 — mšsis skyrius susilau
kia kasmet 25 mokinių, čia šeimose 
vaikų skaičius atatinka biologiniams 
dėsniams: kiekviena šeima turi 22 — 
25 vaikus. Svyravimas priklauso nuo 
besivejančiųjų amžiaus.

Darbo dieną pradedu pagal reika
lą. Jei būna daugiau susirgimų — 
išjoju anksčiau, jei mažiau — tik apie 
10 vai. arba tik po pietų. Čia tenka 
joti tik į kalnus ir į pakalnes. Ly
gumų čia visiškai nėra. Su manimi 
joja visada palydovas — darbininkas. 
Jis atidarinėja ganyklų vartus (ku
rių- čia yra apie 90), lasu sugauna 
karves ir jas palaiko. Kolumbiečiai 
iš viso yra puikūs laso specialistai. 

Jau pirmu metimu jie gali pagauti 
karvę už ragų ar kaklo. Po to seka 
rafinuotas laso pasukimas ir užmeti
mas karvei už nosies. Tuo būdu jau 
keliomis akimirkomis karvė turi ant 
galvos visą apinasrj. Laso čia mėto 
jau maži vaikai. Čia nėra ūkyje to
kio darbininko, kuris visur nesinešio- 
tų laso. Ūkis, kuriame aš gyvenu, 
yra gana klaidus. Ir man jau teko 
keli kartai paklaidžioti po pakalnes. 
Karvės taip pat čia dažnokai pasikly
sta ir žūva. Tačiau vienos karvės žu
vimas ūkiui nepadaro dideliif nuosto
lių, nes mėsine karvė tekaštuoja tik 
apie 150 pezų. kai tuo tarpu pienine 
600-800.

Greta mano gyvenamo ūkio “EI 
Zulaibar” yra dar ir antrasis ūkis, 
vad. “El Tabor”. Šiedu ūkiai guli 
600 m. aukštumoje. Klimatas čia ga
na vėsus. Temperatūra liūčių metu 
nukrenta iki 10-12 C, o vasaros metu 
gyvsidabris naktį nukrenta iki 0. 
Kiekvieną dieną čia vilkiu megstuką, 
o naktį yra būtinos 3 antklodės. Ta
čiau žemumose Kolumbijoj taip pat 
nepaprastai karšta. Ten pilna papū
gų ir kitų tropinių paukščių. Bejo- 
jant tenka dairytis ir saugotis, kad 
bezdžionaitč kokoso riešutu neuždrož- 
tų per pakaušį arba rankos storumo 
gyvatė neužsinorėtų pasveikinti į koją. 
Atsargumo dūliai gerai čia dėvėti tro
pinį šalmą ir joti, kojas užsidėjus ant 
mulo ausų.

Savo šefų matau tik kartą į mėnesį, 
kai nuvykstu į Medellin pasiimti al
gos. Čia. jo kabinete, išgeriam po puo
delį “tinto”, kaip Trečio Reicho die
nomis, užsirūkom “Victoria”, aš 
atreportuojn, kokių vaistų turiu nu
sipirkti. jis man apmoka algą ir vizi
tas baigiasi. Taip ir bėga dienos lan
kant ūkius, iš vieno keliaujant į kitą, 
ir vėl grįžtant į pirmąjį, dedantis 
ilguosius pentinus, lipant į meksikoni
šką balną ir t.t.

Išjojęs į plačius ir kalnuotus Ko
lumbijos laukus tikrai pamirštu vi
sus vargus vienoje Tasmanijos cemen
to fabriko akmenų skaldykloje ir ne
jaukų darbą vienoje Victorijos pieni
nėj. Čia aš esu žymiai laimingesnis, 
nes dirbu savo profesijoj ir nejaučiu 
nė mažiausio šovinizmo šešėlio . . . 
30.7.50 Dr. V.S.
įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį: 
= Didelėse Paddington = 
= T o w n Hali salėse spalių = 
= mėn. 13 d., penktadienį, 8 vai. = 
= vakare Sydnėjaus Lietuvių Liau- = 
= dieš Meno Mėgėjų Ratelis rengia = 
= linksmą, įdomų ir nuotaikingą = 
| PO BŪ VĮ.
= Tautietės ir Tautiečiai kvie- = 
= čiami juo skaitlingiau atsilan- = 
= syti, nes pobūvis bus įvairinamas = 
= džiugių ‘ ir malonių pramogų a, 
= gausumu. Penktadienis — ma- = 
= loni diena, nes po to kiekvienas 3 
= gali ilsėtis visą savaitgalį. Gros E 
= p. Kardelio orketsras — Bus pui- = 
= kus bufetas.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirT

GERO UŽDARBIO PROGA
Įvairiose Sydnėjaus miesto dalyse atliekanti didelius statybi

nius B. Howell’io Draining, Esccavating & General Contractor 
firma priima dirbti ateivius šios rūšies darbams:

Statybos sklypų drenavimo, vamzdžių tiesimo ir sujungimo, 
operavimo su jackhammer’iais bei jackpick’ais, uolienų ir žemių 
pašalinimo iš statybos sklypų, pamatų kasimo ir kitiems sklypų 
paruošimo statybai darbams.

Pageidaujami patyrę ir darbštūs asmenys.
Darbo laikas: nuo 7.30 iki 4.15 vai. p.p. Pietų pertraukai 

skiriama 45 min.
Atlyginimas: nuo £10.10.0 iki £12.0.0 už savaitės darbą. Dvi 

savaitės apmokamų metinių atostogų. Be to mokami atvykimui į 
darbovietę kelpinigiai — 2 šil. vienai dienai.

Suinteresuoti asmenys kreipiasi į firmos ryšio atstovą J. 
Žukauską kasdie nuo 2 vai. p.p. iki 5 vai. p.p., 185 Elizabeth St., 
City, 7 aukštas, 706 kamb., Tel. M4878.

100 Benelong Road, Cremorne, SYDNEY, N.S.W. Telef. X Y1979

Printed by Publicity Press (1938) Pty. Ltd.. 71-75 Regent Street, Sydney, for the Publisher 
Anthony Baure, 5 Hampden St., Hur 1st one Park, Sydney, N.S.W.

★Sydnėjaus Lietuvių 
Liaudies Meno Ratelis 
kviečia visus lietuvius papildyti šokė
jų — dainininkų eiles.

Penktadienį, rugsėjo mėn. 29 d. 7 
vai. vakare 119 Devonshire St., (prie 
pat centrines geležinkelio stoties) 
esančioje salėje laukiamas ypač Syd- 
nėjaus lietuvių jaunimas.

SLIMR.
★"Mūsų Pastogės” redakcija ieško 

lietuvių spaustuvininkų: vieno linoti
pininko ir vieno spausidintojo (spaus
dinimo mašinos specialisto). Jie gali 
gauti gero darbo Sydnejuje, net ir 
tuo atveju, jei dar nėra baigę sutar
ties. Prašoma kreiptis laiškais į 
“M.P.” redakciją — 78 Platform St., 
Lideombe, N.S.W.

★Antanai: . Ambrajucjus, gyv. Die
pholz. llapiCJl.iyutyflųs Lager, Ger
many. prašą attfTSpti Romualdą 
Karnai t į.

★Gerai ir greitai ajliekami visi med
žio. fibros ir rfcįausĮrengimo darbai 
jūsų statcmuos(Qiatmiose.

Kreiptis “Mifsų Pastogės” admini
stracijos adresu.

★Noriu susįyašjnėti su lietuve. Esu 
35 m. imtiaisTyIjM.šyti adresu: G. 
Vakis, Easimn/liWd Hostel, Yal- 
lourn. Vic.

★Vienišas^ 35 metų amžiaus lietuvis 
angliškasisA-eA-IuKtiksld nori susira
šinėti su atatiimdmZ aįnaaus mergaite 
arba našlei A JX Į .

Rašyti /dresn :(S7M./e-o. 455 Mine 
Gate, Mt, įsa, Q-land.l

, Visuose reikaluose Jums padeda
KALBINE — TEISINE — INFORMACINE PAGALBA,

ved. Dipl. Teis. Juozo ŽUKAUSKO,
• Surašomi įvairūs anglų kalba prašymai;
• Atliekami įvairūs dokumentų vertimai Į anglų kalbą ar bet kurią 

kitą kalbą;
• Teikiami korespondeneiniu būdu teisiniais reikalais atsakymai, 

autorizuoti australų advokatų;
• Teikiama vertėjo pagalba:

* Ieškant geresnio darbo ir tariantis dėl darbo sąlygų;
* Susiduriant su teisminiais reikalais ir įvair. įstaig.

KREIPTIS:
i kasdie 2-5 vai. p.p. ir šeštad. 10-1 vai p.p.:

185 Elizabeth St., City, 7 aukštas, 706 kamb. Tel. M4878
LAIŠKAIS: BOX 58, MILSON’S POINT P.O., SYDNEY, N.S.W.

TEL.: XB4312 (tik 6,30-8 vaL vak.j

r~ |
Į Š.m. spalių mėn. 7 dieną, 6 į 

vai. vak D u l w i ch II ill j 
parapijos salėje ‘ * U Ž U O- . 
V R JA’’ ruošia ‘

Į ŠOKIŲ F A K A R 4 f 
1 Meninėj programoj: Baletas į 

solo — išpildo Tamara Skrin- j 
skienė, dainos solo — išpildo j 
Guoda Rauličkienė ir deklamuo- | 
ja — St. Paulauskas. ?

Šokiams gros žinomoji p. Kar- Į 
| delio kapela. Numatomas bufe- f 
Į tas. loterija ir turtingas laimės į 
J šulinys. Pelnas skiriamas į 
i “Užuovėjai;” j

Salės adresas: 532 į 
| New-Canterbury Rd., Sydney, j 
! Traukiniu iš Central stoties | 
I važiuojama iki Hurlstone Park. !

. ........... .
| Sydnėjaus advokato dr. jur. | 
I P. R. Meyer Thoene biure dirbąs | 
| dipl. teis. J. Žukauskas saviems | 
š tautiečiams ir kitų tautybių Į 
| ateiviams įvairiais reikalais pa- į 
= sitarnauja įstaigoje kasdie nuo f 
| 2 vai. p.p. iki 5 vai. p.p. ir šešta- š 
= dieniais nuo 10 vai. r. iki 1 1 
Į vai. p.p.
Ė 706 Manchester Unity Building, i 
; 185 Elizabeth St., City, ;
= Pasikelti liftu į 7-tą aukštą, Į
i 706 kamb.)
f TE L.: M4878
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