
UOSI! PASTOGE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY—"OUR HAVEN"

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

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAI TINIS LAIKRAŠTIS
Redaktorius JULIUS VETE1KIS Afj Red ANTANAS BAUZE

Redakcijos Ir Administracijos adresas : Hampden St., Hurlstone Park, N.S.W. Tel. LL3342
78 Platform st., Lidcombe, N.S.W.

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1/-. Vienam menesiui 
—4/-; 3 men.—12/-; 6 men.—£1/4/-; metams 
£2/8/-. Anglijoje ir Kanadoje kaina ta pati.

J.A.Valstybėse metams—8 dol.
Prenumerata adresuojama:

78 Platform St., Lidcombe, Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Skelbimu kaina vienai teksto eilutei ar jos 

vietai—1/-.
Uz skelbimu turini Redakcija neatsako.

NR. 90. ANTRIEJI METAI
SYDNEY, 1950m. Spalio 19d.

Sidnėjaus lietuviai menininkai pasirodo SAVAITĖS ŽINIOS
Sydnėjuje ir jo apylinkėse, pasirodo, 

yra nemažas lietuviij menininkų 
būrys. Iki šiol jie tepasirodydavo re
tai ir tik pavieniui kurių nors tauti
nių minėjimų progomis. Kitaip sa
kant, iki šiol jie kolektyvinio kontak
to su visuomene neturėjo. Tačiau vi
suomene yra ta dirva, kurioj dygsta, 
auga ir vystosi menas, kai tuo tarpu 
visuomenės gyvenimas be meno džiū
sta, menkėja ir nuobodžiai supapra
stėja.

Ypač svetimose sąlygose mūsų visuo
menė bei pavieniai tautiečiai išsiilgsta 
lietuvišku būdu bei forma perteikto 
meno. Kaip augalui augti yra reika
lingas vanduo, taip mūsų augančiam 
jaunimui yra reikalingas lietuviškas 
menas, kad suformuotų sveiką lietuvi
šką asmenybę. Meno kūrinys — vidi
niai išgyventas ir nemeluotas — gai
vina mūsų dvasią ir teikia jėgų leng
viau pergyventi Tėvynės netekimo 
jausmą ir išlaikyti sveiką dvasią sveti
mose sąlygose.

Atplėšti nuo Tėvynės, mes dažnai 
nykstame savo dvasia, ir tik savasis 
menas gali mus išgelbėti nuo visiško 
palūžimo. Todėl Sydnėjaus meninin
kų pasiryžimas išeiti į viešumą bei 
sueiti j kontaktą su lietuviškąja visuo
mene yra visokeriopai sveikintinas 
reiškinys, kuris, norime tikėti, bus 
Sydnėjaus lietuvių visuomenės tinka
mai įvertintas ir susilauks gausaus at
silankymo.

Šiame koncerte bus atstovaujama 
literatūra, daina, baletas ir muzika. 
Žinomas rašytojas Pulgis Andriušis 
skaitys fragmentus iš savo apysakos 
“Sudiek, kvietkeli” ir iš feljetono “Iš
kasenos”. Rašytojo Vinco Kazoko 
eilėraščius skaitys Ksana Dauguvie

Sprendžiama Korėjos ateitis
Spalio mėn. 9 d. gen. MacArthūras 

antrą ir paskutinį kartą ultimatyviai 
kreipėsi į Šiaurės Korėjos ministerį 
pirmininką, reikalaudamas padėti gin
klus ir pertraukti priešinimąsi. “Jei 
nebus duotas skubus atsakymas Š. Ko
rėjos vyriausybės vardu, aš tuojau im
siuos karinės akcijos, kokia bus reika
linga pravesti JTO nutarimams vyk
dyti.” Tame savo atsišaukime gene
rolas kvietė šiaurės korėjiečius bendra
darbiauti sudarant vienalytę, laisvą ir 
nepriklausomą visos Korėjos vyriau
sybę. Tą pačią dieną P. Korėjos kari
nės pajėgos įžengė į Wonsan, gulintį 
90 myliij šiauriau 38 paralelės, o ame
rikiečiai prie Seoulo pasiekė 38 para
lelę ir ją keliuose taškuose peržengė.

Tame rajone, kaip oficialiai prane
šama, amerikiečiai turėjo sukoncent
ravę apie 150.000 kariuomenės ir pa
ruošę 1.000 lėktuvų.

Trečiadienį Š. Korėjos ministeris 
pirmininkas Kim II Sung kalbėdamas 
į tautą per radiją, atmetė gen. Mc- 
Arthūro ultimatumą ir įsakė savo 
armijoms “kovoti iki mirties arba 
galutines pergalės.” Tarp kitko, Š- 
Korėjos diktatorius taip kalbėjo: 
“Mūsų tėvynė yra didelės krizės aki
vaizdoje, bet mes turime mokytis iš 
gražaus Sov. Sąjungos pavyzdžio, kai 
po spalio revoliucijos laimėjo pergalę 
per aršias kovas.”

Atmetus šį gen. McArthuro ultima
tumą, amerikiečių pajėgos paspartino 
žygį į šiaurę, sutikdamos neorgani
zuotą pasipriešinimą. Manoma, kad 
bus kiečiau ginamasi prie Kumchon, 
kuris įeina į Š- Korėjos sostinės Pyon
gyang gynimo žiedą.

Wonsano kritimas- atėmė komuni
stams svarbiausią rytij pakraščio uostą. 
Ketvirtadienio žiniomis, komunistai 

tytė — Šniukštienė, buv. Kauno ir Vil
niaus teatrų dramos artistė. Paminė
tina, kad Vincas Kazokas, nors ir dirb
damas sunkų fizinį darbą, vis dėl to 
sugebėjo paruošti spaudai savo eilė
raščių rinkinį, pavadintą “Tylos sala.”

M. Šarauskienė, operos solistė, daly
vavusi Zalcburgo operoj, padainuos 
keletą arijų iš įvairių operų. Nors ji 
savo kilme ir nėra lietuve, tačiau jau 
suspėjo giliai įsijungti į lietuviškos vi
suomenės rūpesčius. Sydnėjaus lietu- 
vhj visuomenei ji dar yra mažai pažį
stama.

Šiame koncerte — šiupiny pasirodys 
ir mūsų baleto artistės — Tamara Pa- 
godinaitė ir Jadvyga Šadzcvičiutė 
Dobšėvičienė (paskutinioji specialiai 
atvyksta iš Bathurst’o stovyklos), abi 
buv. Kauno Valstybės Teatro artistės, 
kurios išpildys valsus iš baleto “Cop- 
pelia” bei kitus baleto kūrinius.

Jaunutė pianistė Irena Vilnonytė, 
Sydnėjaus valstybinės konservatorijos 
mokinėn išpildys Mozart, Franz Huen- 
ten ir Čaikovskio kūrinius.

Minimasis koncertas įvyksta šio 
mėn. 29 d. 15 vai. Independent Tea
tre, North Sydney, 269 Miller St., 
Koncerto pranešėju sutiko būti Vy
tautas Skrinska, buvęs Lietuvoje radi- 
jafono pranešėju.. Koncerto progra
mą redagavo Pulgis Andriušis. Ko
lektyviniam koncerto rengimui vado
vauja Kazys Gi land is.

Toks suburtinis sydnojiškių meni
ninkų pasirodymas yra dar pirmas. 
Tikimės, kad šis jįj žygis tikrai pavyks, 
ir ateityje jie dažniau gaivins tautie
čių jausmus savuoju menu. Tačiau 
savo gausiu atsilankymu įrodykime, 
kad mes vertiname jų pastangas ir 
gražius norus. St. B. 

pradėjo vykdyti plataus masto atsi
traukimą ir koncentraciją savo pajėgų 
apie sostinę. Jau penktadienį JTO 
pajėgos buvo priartėjusios tik per 65 
mylias nuo sostinės priemiesčių. Visa 
Šiaurės Korėja, ypačiai susisiekimo ke
liai ir kariuomenės susibūrimai buvo 
smarkiai sąjunginių vakariečių pajė
gų bombarduojama. Amerikiečių ka
ro laivas Missourri uostą Chongjiu, 
esantį netoli Sibiro sienos, pavertė 
griuvėsių krūva. Pietų korėjiečių 
pajėgos užėmė miestą Haejų, a sąjun
gininkai — Hanpo.

Apskritai, per paskutines dvi dienas 
ypač sustiprėjo sąjungininkų laivyno 
veikimas. Net 37 laivai dalyvauja šio
je apšaudymų akcijoje ir iš jūros bom
barduoja ne tik pajūrinius miestus, 
bet ir visus kelius, kuriais vyksta šiau
rės korėjiečių tiekimas. Šie apšaudy
mai vykdomi visai arti Mandžiūrijos 
sienų. Šių apšaudymų tikslas—sušvel
ninti galimo sąjungininkių išsikėlimo 
sąlygas ir užkirsti tiekimą iš Sov. Są
jungos. Laivų bombardavimus sekė 
puolimai iš oro. Po sunkesniių mūšių 
šeštadieno rytą amerikiečių pajėgoms 
pasisekė užimti Kumchon. Pietų ko
rėjiečiai, žygiuodami iš rytų, pasiekė 
Majonni apylinkes.

Tuo pačiu metu, kai Korėjoje vyk
sta lemtingos kovos, JTO plenume ap
tariami artimos ateities užbaigiamieji 
Korėjos tvarkymo reikalai. Apspren
džiama, kaip atstatyti tvarką, sudaryti 
vyriausybę ir suteikti Korėjai atsikū
rimo pagalbą.

Politiškai ypač įdomus faktas—prez. 
Trumano ir gen. McArthūro susitiki
mas kažkur į vakarus nuo Havajų. 
Čia būsianti aptariama galutinė JTO 
akcijos Korėjoje fazė ir kiti artimos 
politikos reikalai.

★JAV-bių atstovas John Foster Dul
les JTO politiniame komitete parei
škė, kad jo vyriausybė netikinti, jog 
visuotinas karas esąs neišvengiamas, 
tačiau esą matyti, kad dabar viešpa
taujanti visuotino karo baimė yra gra
sinanti ir pavojinga jėga. “Pagrindi
nis šios JTO sesijos uždavinys,” parei
škė Dulles, “yra sušvelninti tą baimę, 
užtikrinanat, kad bus pasiekta tai, ką 
JTO char ta apibūdina, kaip priemo
nes taikos grėsmei pašalinti.”

Politinis komitetas 48 balsais prieš 
5, keliems susilaikius, nutarė vykdyti 
bendrus debatus dėl Amerikos rezo
liucijos, numatančios sudarymą apa
rato, kuris būtij. pajėgus apeiti Rusi
jos veto. Dulles patiektoji rezoliucija 
numato:

1., Leisti JTO visumos susirinki
mui būtino reikalo atveju susirinkti 
per 24 valandas, jei Saugumo Taryba 
sutinka kliūtį del veto panaudojimo.

2., Sudaryti iš JTO narių stebėtojų 
priežiūros komitetą, kuris sektų gali
mą ateities agresiją ir apie tai tuoj 
praneštų visuotinam susirinkimui.

3., Paprašyti JTO narių, kad jie lai
kytų ginkluotas pajėgas, galimas pa
naudoti prieš agresiją.

4., Įsteigti specialų komitetą, kuris 
studijuotų visą kolektyvinio saugumo 
problemą.

Kviesdamas skubiai veikti, Dulles 
pareiškė, kad šio plano įvykdymas pa
darys ateities karą mažiau galimą.

★Baltųjų Rūmų Biuletenyje prane
šama, kad šios savaitės gale JAV-bių 
prez. Trumanas susitiks su gen. Mc- 
Arthūru “kažkur Pacifike”. Toliau 
pranešama, kad šio susitikimo metų 
bus diskutuojama “JTO akcijos Korė
joje paskutinė fazė ir kiti reikalai.” 
Grįžęs iš susitikimo prez. Trumanas 
pasakys San Franciske kalbą užsienių 
politikos klausimu. Su prez. Truma- 
nu vyksta visa eilė jo patarėjų — gen. 
Bradley, Hariman ir kiti. Diplomati
niuose sluogsniuose manoma, kad po 
šio susitikimo išryškės tvirtesnė ir aiš
kesnė JAV-bių politika Azijoje. Ten 
būsią apkalbama ir komunistinė stra
tegija Orįente, Formozos, Kinijos, In- 
dokinijos ir Japonijos reikalai.

★JAV-bių departamentas atmetė so
vietų protesto notą, kurioje buvo pri
metama, kad du amerikiečių lėktuvai 
spalio mėn. pažeidė rytinę Rusijos 
sieną ir apšaudė aerodromą, esantį 
apie 100 mylių nuo Š. Korėjos sienos. 
Pagal departamento paaiškinimą, 
JTO pilotai, kovoją Š. Korėjoje, turį 
instrukcijas laikytis nuo Mandžiūri
jos sienos per 30 mylių.

★Kinijos komunistinė vyriausybė 
ofi-cialiai paskelbė, kad komunistų pa
jėgos įžengė į Šiaurės Tibetą. Šį pas
kelbimą seke Kinijos ministerio pir
mininko deklaracija, kad Kom. Kini
ja yra pasiryžusi “išlaisvinti” Tibetą 
ir Formozą.

★Maskvos radijo pranešimu, Sov. 
Sąjunga ir Kinija ratifikavo draugi
škumo, savitarpinės pagelbos ir sąjun
gos sutartį, sudarytą š.m. rugsėjo mėn. 
30 d. Pekine. Pranešimas buvo pa
pildytas žinia, kad tuo pačiu metu ra
tifikuotas ir papildomas susitarimas, 
liečiąs Port Arthurą, Daireno geležin
kelį ir rusų kreditus Kinijai.

★Praėjusią savaitę Anglijos Konser
vatorių partijos lyderis Winston Chur
chill biivo atvykęs trijų dienų vizitui į 
Danijos sostinę Kopenhagą, kur jis 
buvo Danijos karaliaus ir karalienės 
svečiu. Daugiau 100.000 sostinės gy- 
ventojiį sveikino Churchillį, kai jis 
pasirodė miesto rotušės balkone. Iš
keldamas Danijos rezistencinio judė
jimo nuopelnus, Churchill pareiškė: |

“Pasaulio Sąjunga reiškia taiką. 
Kiekvieno vyro ir kiekvienos moters 
pareiga — priešintis tiranijai, iš kokios 
pusės ji beateitų. Taip pat ir mūsų 
uždavinys — žvelgti į priekį ir atlikti 
protingus pasirengimus.” Kopenha
gos policija pažymi, kad Churchillį 
sveikino didžiausia žmonių minia, ko
kia kada nors yra Kopenhagoje susi
rinkusi. Jo vizito tikslas — priimti 
aukščiausį Danijos garbės pažymėjimą 
— Kopenhagos universiteto filosofijos 
daktaro laipsnį. Karališkame bankiete 
Fredensholz pilyje Danijos karalius su
teikė Churchilliui Dramblio riterių 
ordeną. Šiuo ordenu iki šiol tėra ap
dovanoti tik trys kiti asmenys.

Pažymėtina, kad Churchilliui vyk
stant Kopenhagos gatvėmis, komuni
stai metė į jo automobilį “bombą” — 
faierverką. Bomba betgi nepataikė į 
automobilį ir sprogo gatvėje.

★Neutralioji Šveicarija, kaip prane
šama iš Berno, ginkluojasi metodiškai 
taip, kaip besivaržančios rytų ir va
karų stovyklos. Šveicarijos vyriausybė 
netrukus rengiasi prašyti parlamentą 
didesnių kreditų paremti savo gin
kluoto neutralumo politikai.

★Spalio mėn. 15 dieną Rytų Vokie
tijos zonoje vyksta rinkimai, apie ku- 
rių eigą pranešama, kad visur išstaty
ta sustiprinta policija ir suiminėjami 
asmenys, kurie galėtų “trukdyti rinki
mus.” Rinkimai nėra laisvi, kaip ir 
visur komunistiniuose kraštuose, nes 
teišstatytas tik vienas kandidatų sąra
šas.

★Arbitražo Teismas balsų dauguma 
nutarė padidinti pagrindinį savaitinį 
darbininkų atlyginimą vienu svaru. 
Tuo būdu Sydnėjuje savaitinis pagrin
dinis atlyginimas sieks £8-2-0 savaitei 
vyrams ir £6--1-6 moterims. Tačiau 
šio pakėlimo data dar nenustatyta. 
Manoma, kad šis įstatymas pradės 
veikti tik nuo sausio ar vasario mėn. 
pradžios. Arbitražo Teismas tačiau 
atmetė Australijos Profesinhj Sąjungų 
Tarybos reikalavimą sulyginti vyrų ir 
moterų atlyginimus. Moterų atlygi
nimas, lygiant jį su vyrais, vis dėlto 
pakeltas, nes anksčiau jis buvo lygus 
54%, o dabar pakeltas iki 75%. Iš 
darbdavių puses pareiškiama, kad pa
kėlus pagrindinį darbininkų atlygini
mą, kas sudarys 130 mil. svarų me
tams, turės žymiai pakilti ir kasdieni- 
nių reikmenų kainos, ypač maisto ir 
drabužių. Taip pat numatoma, kad 
pakils elektra, gazas, geležinkeliai, 
tramvajai, autobusai ir kita.

Profesinių organizacijų vadovybė 
pareiškė bendrą nepasitenkinimą, kad 
tik 1 svaru bus pakeltas darbininkams 
atlyginimas.

★Australijos čekų imigrantų organi
zacija pasiuntė rekrutavimo vicedirek
toriui laišką, kuriame išreiškiamas ne
pasitenkinimas, kad nepriimami imi
grantai į australų kariuomenę. Savo 
laiške čekai siūlo sudaryti tautinius 
imigrantų vienetus, vadovaujamus 
australų vadų ir apmokomus austrahj 
instruktorių. Toliau laiške rašoma: 
“Jei tarptautinis komunizmas grėstų 
mūsų naujai tėvynei, mes norėtume 
įrodyti, kad ir mums tatai yra vienin
teliai idealai, dėl kurių verta gyventi 
ir kovoti.”

★Per šių metų sešius mėn. (iki š.m. 
birželio mėn. 30, d.) į Australiją atvy
ko 83.065 imigrantai. Atvykusių tarpe 
yra: britų 26.818, lenkų 20.700, italų 
6347, jugoslavų — 5.161, olandų — 
3.638, ukrainiečių — 3.365, latvių — 
2.992 ir vengrų — 2.752. Lietuvių 
skaičius nėra paminėtas.
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USA karine 1950m. politika
Santrauka iš generolo Omar N. 

BRADLEY spec, straipsnio, spausdin
to “Readers Digest”, Oct. 1950. Pa
ruošė: Alfa.

Generolas Omar N. BRADLEY 
šiuo metu užima tris labai svarbius 
postus:

1. Jis pirmininkauja štabo vadų 
samprotavimams visų karo pajė
gų; jo pareiga sulydyti jų reika
lavimus į Amerikos karinės poli
tikos vienetą.

2. Jis yra Šiaurės Atlanto Pakto 
Karinio Komiteto Pirmininkas. 
Ši organizacija susideda iš 12 
valstybių vadų tarpusavės gyny
bos reikalams.

3. Jis pirmininkauja ir vadovauja 
nuolatinėms Karinio Komiteto 
trupėms. Šios trupės susideda iš 
USA, Suvienytos Karalijos ir 
Prancūzijos atstovų.

★
Šiandien daugiau nei kada nors* yra 

svarbu žinoti Amerikos karinę poli
tiką, nes 1950 metai yra permainos 
metai pasaulio įvykių scenoje. Lai
svieji pasaulio kraštai nutarė pasi
priešinti komunistų agresijai, nežiū
rint, kur ji beištiktų, ir, reikalui esant, 
pasipriešinti su ginklu.

Amerikos politika negali būti atsi
tiktinė. Ji turi būti bazuojama ilgu 
pasiruošimu. Ji taip pat negali susiū
buoti, papūtus kokiems nors “vėjams” 
nuo Elbės krantų Vokietijoje arba 
Jangtsės Kinijoje.

Žiūrint iš karinės pusės, Sovietij 
Unijos ir komunizmo laikymasis yra 
aiškūs. Nekartą komunistai jau pa
demonstravo, atsiekdami ko jie norė
jo; jie žino, kur jie eina ir jie eina 
ta linkme nepaprastu spartumu.

Karinė politika, kuri remia užsie
nių politiką ir tautinius siekimus, pa
prastai turi tarpusavy sutapti. 1950 
metų Amerikos karinė politika siekia 
užtikrinti saugumą USA ir paremti 
tautinius taikos tikslus visame pasau
lyje. Korėjos agresija pabrėžė būti
numą Amerikai laikyti pakankamai 
paruoštos karinės pajėgos, kad karine 
lygsvara būtų išlaikyta. Kad užtikri
nus saugumą, kuris yra Amerikos ka
rinės politikos tikslas, Amerika turi 
turėti didesnę gynybos pajėgą, parū
pinant pakankamai karinės jėgos, 
kuri galėtų būti panaudota ten, kur 
ji bus reikalinga. Taip pat USA turi 
surasti karines priemones Korėjos 
problemos išsprendimui. Todėl kari

nė politika turi būti nuolatinė-pastovi 
ir tuo pačiu tokia lanksti, kad galėtų 
prisitaikinti prie užsienių politikos. 
Šiandien Amerikos užsienių bei kari
nė politika yra suvienyta trimis sieki
mais:

1. Amerika gins ir išlaikys savo 
valdžios formą ir gyvenimo būdą 
prieš bet kokį pasikėsinimą ir bet 
kokia kaina, šiame punkte Ame
rika nepripažins bet kokių ribij 
bei suvaržymų išlaidose bei pa
stangose.

2. Amerika visomis prieinamomis 
priemonėmis ieško taikos. Ame
rika nė vieno neiššauks karan, 
taip pat ji neves profilaktinio 
karo net ir su baisiausiu savo 
priešu. lik ji niekad nepakęs 
nu didinimo ir ignoravimo.

3. Amerika ieško taikos ne tik sau, 
bet is visiems kitiems. Dėl to 
ji ir remia UNO. UNO vėliava 
Korėjoje reprezentuoja ne tik 
tarptautinį simbolį, bet ir užsie
nių bei karinės politikos liniją. 
Kariai ir civiliai žmonės, mes vi
si sutinkame, kad pasaulio taika 
reiškia ir Amerikos taiką.

1950 metai yra posūkio taškas šių 
visų siekimų įvykdymui. Azijoje Ame
rika nutiesė gynybos liniją prieš ko
munistėj agresiją. Iš 1930 metų paty
rimų USA žinojo, kad nutildinimas 
seks nutildinimą. tol, kol karas pasi
darys neišvengiamas.

Šiais metais USA stiprino Vakarinės 
Europos gynybą, padedant 12-kai kra
štų, priklausančių prie Šiaurės Atlan
to Pakto organizacijos. Amerika ti
kisi, kad pakankama gynyba pajėgs 
sulaikyti galimą agresiją. Bet USA 
neleis priešui pirma nugalėti vakari
nę Europą, o tada vėl “gelbėti” savo 
draugus. USA 1950 metų užsienių 
ir karinė politika prašyte prašosi 
Vakarinės Europos gynybos iš pat pra
džios, o ne vadavimo savo draugų po 
priešo okupacijos.

Korėja yra reikšmingas ir svarbus 
žingsnis USA karinėje politikoje. 
Patyrimas rodo, kad USA karinis pajė
gumas bereikalingai negali būti silp
ninamas antraeilės rūšies strateginiuo
se punktuose. Korėja nėra pirmos 
eiles strateginis punktas. Bet Korė
jos klausime USA buvo surišta tarp
tautiniais pažadais, pasirašytais 1943 
metais Kaire. Be to, pagal UNO ak
ciją jai buvo pavesta prižiūrėti ir at
kurti Pietų Korėjos respubliką. Bet 
kokia akcija iš Amerikos pusės yra ir 
bus pagal UNO charterį. Ir jei Pietų 

Korėjos gynyba grėsė išsiplūsti į viso 
pasaulio karą, tai Amerika negalėjo 
rinktis, nes komunistai pirmieji nu
metė “pirštinę.” Prezidento Truma- 
no nutarimas ginti Pietų Korėją buvo 
padarytas vienbalsiai pritariant jo 
patarėjams, gynybos, armijos, oro pa
jėgų jungtinių štabų vadams. Kai 
prezidentas birželio 27 d. paskelbė sa
vo istorinį nutarimą, dėl Korėjos, jis 
taip pat paminėjo Filipinus, Formozą 
ir Indokiniją.

Filipinai strateginiu atžvilgiu yra 
būtini USA. Kartu su Japonija, kol 
ji užimta amerikonų, ir Okinama, jie 
sudaro frontinę gynybos liniją Paci- 
fikc. Be to, Amerika yra surišta tar
pusavės pagalbos paktu su Filipinais. 
Filipinuose stovi Amerikos oro ir jū
ros bazės ir jos nuolatos yra stiprina
mos.

Formoza rodo kitą aspektą. Būsi
mo karo metu Formoza neturėtų būti 
priešo rankose. Bet. gcn. O.*N. Brad
ley pripažįsta, kad Formoza nėra toks 
svarbus strateginis taškas, kad tai ga
lėtų pateisinti okupaciją karo sąskai
tom Šiandien USA, žinodama ko
munistų užmačias, nutarė leisti Ame
rikos flotilijai patruliuoti vandenis 
tarp Formozos ir komunistų Kinijos. 
Formoza turėtų būti neutrali tol, kol 
bus nustatytos Japonijos taikos sutar
ties sąlygos arba UNO direktyvos.

Indokinijoje prancūzai kartu su sa
vo reguliaria ir vietinių pajėgų ka
riuomene laužia komunistų įtaką. 
Kadangi jiems karių jėgos netrūksta, 
tai USA siunčia jiems tik karinius 
įrengimus.

Iš kitos pusės Azijoje galima rasti 
visą eilę vietinio karo židinių. Tarp 
jų yra: Siamas, Burma, Afganistanas, 
Iranas, Irakas ir Turkija. Faktinai, 
visa Azijoje esanti erdvė nuo Kinijos 
jūros ligi Viduržemio jūros yra nuo
latiniai berūkstą vulkanai, kurie gali 
išsiveržti kiekvienu atveju, kada ko
munistai to panorės. Tokių vietinių 
karų atveju, Amerika laikysis sekan
čių dviejų principų:

1. .Amerika padės tiems kraštams, 
kurie yra ir bus pasiruošę kariau
ti prieš komunistų agresiją.

2. USA nesileis būti nutraukiama 
nuo savo tiesioginio darbo. 
Amerikos karinės pajėgos ir tau
tos pajėgumas negali būti maži
namas atiduodant USA karius 
bereikalingai.

Spėjama, kad Amerika nebus palie
sta tol, kol priešas neužims Vakarinės 
Europos, kuri vis dar tebėra strate
ginė pasaulio ašis. Dėl to pirma pa
nagrinėkime Amerikos gynybos klau
simą, kuris ir- yra pirmaeilis Ameri
kos tikslas.

(B.d.)
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LIETUVIAI SAVANORIAI IR KAS 
TOLIAU

Tokią temą nagrinėja “Tremtis”, 
Vokietijos lietuvių laikraštis. Pami
nėjęs “Dirvos” žinią apie lietuvio 
tremtinio A. Bcnešiūno ryžtą stoti sa
vanoriu į Amerikos kariuomenę ir 
vykti j Korėją ir Amerikos Lietuyiij 
Tarybos Vykdomojo komiteto atsišau
kimą, raginantį JAV gyvenančius lie
tuvius visais galimais būdais remti 
JAV pastangas kovoje su komunizmu, 
laikraštis,pažymi, jog

“kiekvienas susipratęs lietuvis, kur 
jis begyventų, kiekvienu atveju yra 
pasiruošęs remti tuos, kurie priešinasi 
komunizmo agresijai. Tačiau čia pat 
tenka ir susimąstyti. Nemaža lietuvių 
vyrų, kovojusių prieš bolševizmą prae: 
jusio karo metais, pasiekę Vakarų Eu
ropos likučius susilaukė sunkios neda
lios. Jie ilgą laiką buvo laikomi be
laisvių stovyklose, gi iš jų paleisti 
daugelis negavo jokios globos. Jiems 
buvo uždarytos durys visų' emigraci
nių įstaigų. Gyvendami tarp vokiečių 
ir negaudami jokios globos, tie vyrai 
turėjo pakęsti didžiausią pažeminimą 
ir paniekinimą tik dėl to, kad jie ko
vojo prieš savo tėvynės pavergėją, ku
rio valiai Lietuva jau buvo Yaltos 
konferencijoje nurašyta.

“Jei šių dienų politikai yra būdin- v 
gas išrokavimo bruožas, tebūva šiuo 
atveju leista ir mums pasisakyti taį 
ko mes norime: — Lietuvos laisvės, tik 
ne tokios, kokią savo laiku patikrino 
britai, ir lenkams ir lietuviams paža
dėję Vilnių. Kai mūsų siekimai bus 
patvirtinti pasauliui laisvę žadančių, 
tada ir kova bus prasminga ir brandi. 
Būkime dar daugiau čia atviri: lietu
vis gerbia kiekvieną kovojantį dėl sa-. 
vo laisvės, bet jis taip pat nori būti 
suprastas kovoje dėl savo krašto lai
svės. Lietuvis negali eiti kovoti už 
pietų korėjiečių laisvę, jei jo auka 
nebus pažadėta įskaityti į Lietuvos 
laisvės sąskaitą.”

Prie šių “Tremties” išvadų, kurios 
paremtos moralės ir teisingumo pa
grindais, tektų pridėti ir teisinį nuo
statą, kuris kiekvieną lietuvį saisto, 
būtent Lietuvos Konstituciją. Ji gi 
sako, kad lietuvis, nuėjęs svetimo kra
što kariuomenėn tarnauti, gali netekti 
Lietuvos pilietybės.

“Br.L”

★Stefa Bar m u s, 3338 W. 63 Rd. 
Place, Chicago 29 111, USA ieško Liu
do Martinkaus, kuris atvyko į Aus
traliją iš Vokietijos, USA zonos.

P. Sir gedąs 

laužtuvo ir šiupeles 
legionieriai

(Tęsinys iš 89 “M.P.” Nr.)
Naujoje specialybęje, apie.kurią jokiuose prieš- 

emigrąęiniuosę pasirengimo kursuose nė žodžio 
neužsiminta, įžvelgiau, lyg šachmatų partijoje, cha
rakterio lavinimo, nervų grūdinimo, išradingumo 
ir. kitų genijų dvasinių savybių, pažymių. Į šią 
mano specialybę įeina net “devyni amatai”: zakri
stijono, vandens nešėjo, malkakirčio, arbatos virėjo, 
užkandžių, rūkalų bei gėrimų tiekėjo, pasiuntinio, 
šlaviko, skruzdėlių naikintojo, sandėlininko, įran
kių taisytojo ir pan. O tatai vis dabarties būteny- 
bės, naikinančios praeities “poniškumo” dulkes ir 
ryškinančios kasdienę gyvenimo tiesą: “Joks sąži
ningai atliekamas darbas žmogaus nežemina.”

Bekūrendamas rūkstantį “samąvorą,” turiu laiko 
apdūmoti ir apie arbatos — tų magiškųjų žolelių — 
kilmę, jos paruošimo ir vartojimo būdus, nes arba
tos puodelis užkariauja ir naujųjų griovakasių sim
patijas, malšindamas jų troškulį. Žalių malkų dū
mais ar žibalu kvepianti arbata australams yra lyg 
gyvybės eleksyras. Ją jie dažniausiai pabaltina pie
nu, tuo tarpu kai mes parūkštinam ją citrinos sun
ka, avietėmis, medum ar net romu (lietingomis die
nomis).

Juk arbata yra senas ir plačiai prigijęs gėralas. 
Jau 2737 metais prieš Kristaus gimimą kiniečiai 
arbatą .mėgo labiau i}ž betkurį kitą gėrimą. Mon
golai ir totoriai nepasitenkino paprastu anglosaksų 
receptu — gerti arbatą su pienu. Jie sutrinti] arbat
žolių -presuotas plyteles verda vandeny su taukais, 
pridėdami į tą mišinį dar pieno, sviesto ir keptos 
mėsos. Turkestano gyventojai į verdančią arbatą 
pripilia grietinėlės ir po to mirko joje duonos plu

teles. Bulgarai atmiešia arbatą pienu, gricinėlc ar 
avienos taukais, o išgėrę skystimą, suvalgo ir arbat
žoles. Vengrai, Čechoslovakai, lietuviai bei jų kai
mynai arbatą parūkština citrinų sunka ar romu. 
Rusai gi — ropią atmiešta arbata.

Kiniečiai arbatžoles užvekuoja moliniuose ąso
čiuose ir pakasa ją žemėse dviejų ar trijų metų lai
kotarpiui, norėdami padidinto arbatžolių kvapsnin- 
gumą. Paragvajuje, Čilėje ir Peru arbatą sriaubia 
iš uždarų ąsočių vamzdelių pagalba, mėgdžiodami 
tradicinius indėnų papročius, rūkant taikos pypkę. 
Pakistane, Indijoje ir Ceilone neturtingieji arbatos 
plantacijų darbininkai, negalėdami arbatos pirktis 
ir jos gerti paprastu būdu, slapta kramto žalias ar
batžoles. Japonų arbatos gėrimo papročiai jungia
mi su tautinėmis apeigomis, k.a. — šokiais, muzika 
ir vaidinimais. Jų arbatinės įrengiamos gražiau
siose sodų vietose, į kurias svečiai gali įeiti tik kelia
klupsčiomis . . .

Dirbant prie garuojančios arbatos puodo, lieka 
daug gražaus laiko meditacijoms ir svajojimams. 
Šia proga norisi man čia papasakoti patirtas ir iš
skaitytas žinias apie australiško vaiko nueisimą 
gyvenimo kelią.

Kiekviens australų naujagimis pradeda savo že
miškąją karjerą 'su 370 svari] paskola iš tautinių 
resursų, kuri sumokama jo tėvams iki vaikas sulau
kia 16 metų amžiaus. Šią paskolą jis savo vėlyves- 
niame amžiuje turės' grąžinti valstybei ne tiesiogiai, 
bet nejučiomis, t.y. įvairių mokesčių pavidale.

Tik retas Australijos vaikas savo amžiaus ketvir
taisiais metais gali lankyti vaikų darželį, nes šių 
auklėjimo įstaigų čia visai maža yra. Dažnas iš 
tokių šio krašto vaikų perserga, kaip ir jo tėvai, 
tymais ir skarletina, tačiau dažnai išvengia difte
rito ir kokliušo.

Septintaisiais savo amžiaus metais jis sėdasi į pra
džios moyklos suolą. Jo mokslas per 6 metus val
stybei kaštuoja 150 svarų. Tik vienas vaikas iš 
septynių čia įgyja privatų išauklėjimą. Jei jis vėliau 
lanko aukštesniąją mokyklą (ši galimybė tenka vie
nam iš aštuonių), tai vyriausybė turi jam dar pri
dėti iš iždo 50 svarų.

Australijos jaunuoliai jau penkioliktaisiais savo 
amžiaus metais pradeda uždarbiauti. Vienas iš ke
turių tampa valstybės tarnautoju, o vienas iš trijų 
— fabriko darbininku. Išsimušti į darbdavio padėtį 
tepajėgia tik vienas iš dvylikos.

Jau išaugęs iki 20 metų amžiaus Australijos jau
nuolis sveria maždaug apie 64 klg. ir pamėgsta 
vieną ar kitą sporto šaką. Jei jis nepasidaro akty
vus sportininkas, tai būtinai įsilieja į sporto mėgėjų 
eiles ir įvairių lenktynių stebėtojų gretas. 25-taisiais 
savo amžiaus metais, jei bus karas, toks jaunuolis 
pateks į kariuomenę arba dirbs kuriam nors ginklų 
fabrike.

29-tais savo amžiaus metais jis ves maždaug 25 
metų amžiaus merginą. Per savaitę jis surūkys 2 
uncijas tabako ir išgers 1 kvortą alaus. Jam dažnai 
skaudės galva ir jis per vienerius metus suvartos 
300 aspirino tablečių.

35-tais metais vienas iš aštuonių valdys nuosavą 
automobilį arba vienas iš keturių bus įsigijęs radijo 
aparatą. Savo gyvenime jis 18 dienų praleis ligo
ninėje, o įvairūs susirgimai atitrauks jį nuo darbo 
net 18 mėnesių.

40-tąįs metais jis turės prieauglį, vidutiniškai apie 
2į, ir gyvens dviejų miegamųjų name. Trys iš pen
kių valdys ar išsimokėtinai nusipirks namus, liku
sieji gi bus nuomininkai.

50-taišiais savo amžiaus metais jis kartą į savaitę 
lankys kino teatrą, per vienerius metus išgers 3į 
klg. arbatos, kasmet pirksis vieną drabužių eilutę 
ir kasdien skaitys laikraštį. Pusę savo uždarbio jis 
sunaudos maistui ir vienas iš trijų priklausys socia
linėms organizacijoms.

64-tieji metai yra jo gyvenimo saulėlydis. Jo 
žmona paprastai dar iš gyvens apie 6 metus ilgiau. 
Jei vyriausybė įvykdys savo planus, tai jis prieš 
mirdamas, dažniausia dėl širdies sutrikimų ar vėžio, 
bus jau vienas iš 20.000.000 padidėjusios australų 
šeimos.

Tad tokios mintys, derinant statistinius šio kra
što duomenis, lenda man į galvą, galvojant apie 
naujųjų australų naujagimius . . .

(B.d.)
1
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Shortly afterwards and just before | * P TT< • 1 OI 1
Her von Ribbentrop’s journey to Mos- I < I l-| ■ q| ZAl’l Z* <1 I L ol/* 11 
cow. the German Minister in Kaunas 1V.1. JLlo l/vJJL JLvyClJL t V-J.JI
delivered his Government’s answer. It 
was to the effect that since th Lith
uanian Government did not choose 
to fall in with the German suggestion 
the visit of Mr. I’rbsys. as proposed I 
earlier by Iler von Ribbentrop, would 1 
no longer be of any practical value. 
On September 27 Her von Ribbentrop 
left for Moscow where a final agree
ment on the partitioning of the “zones 
of influence” betweeen Germany and 
the Soviet Union was reached and the 
declaration charging Great Britain an 
declaration charging Great Britain I 
and France wit hresponsibility fori 
continuing the war was signed. One I 
week later, as has already been men- 
tioned, Mr. Stalin, in hh turn, was 
telling the Lithuanian Delegation in 
Moscow about the Soviet-German ne
gotiations and about the “saying” of 
Lithuania from German designs. Re
lying upon the agreement with Ger
many, Soviet Russia by an ultimatum 
forced the Red Army garrisons upon 
Lithuania. The way to subsequent in
vasion and occupation of Lithuania 
by the Red Army was thus opened. 
In this manner, because she refused 
to accept the invitation to join Ger
many. Lithuania was handed over to 
the tender mercies of Soviet Russia.

In the light of the circumstances 
• described above was Lihuanian policy 
of stubborn adherence to neutrality 
right or wrong ! Neutrality is never 
popular among nations engaged in 
conflict—after they have become so

■ engaged. Some people have therefore 
thought that Lithuania was wrong in

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.
by clinging to neutrality they were 
hardly right. But whether right or 
wrong iu a purely academic sense, the 
point that really matters is that no 

( other course was open to them to get 
J I out of a tight corner. If Lithuania 

| was to be crushed, she still preferrel 
' to fall together with the crumbling 
I fabric of law. for Lithuania, like most 
of the small nations, has always been 
guided by respect for International 
Law and the sirupulous discharge ob
ligations.
Lithuanian Chivalry

In passing, it may be fitting that 
some concrete instances should be 
adduced here to substantiate the 
above contention. Lithuania has al
ways heartily supported measures j 

| demanded by international solidarity 
and whenever humanitarian consid
erations required her co-operation, 
she was ever ready to take upon her
self even more than just her share. 
Thus when the Nazi persecution of 
Jews began in Grmany, and many 
Jws were looking for refuge, Lithu
ania. in response to an international 
appeal, admitted almost double the 
number of her legitimate quota. Then 

_ . again, in the darkest hour of recent
attempting to “sit on the fence.” The Polish history, when the German and 
Lithuanian Government thought '• * ■ n ’ •
-otherwise. They considered they were 
.justified in declining to be drawn into 
.a scrap between big boys; a small boy 
who ventures to butt in rarely gets 

;anythihg out of such intervention ex
cept a black eye — mtaphorically 
.speaking. For that reason Lithuania 
•did not hesitate to claim for herself 
the status of neutrality under Inter
national Law. But neutrality is pos
sible only in a system governed by 
law and backed by a strong armed 
force or geographic inaccessibility, or 
both. These conditions lacking, neu
trality is reduced to a mere scrap of 
paper. It may therefore be argued. 
that if the Lithuanian Government 
cherished any hopes of finding safety I

Soviet armies were tearing Poland, to 
pieces, Lithuania., albeit deeply 
wronged by Polish occupation of her 
capital Vilnius which Poland never 
returned to Lithuania, ungrudgingly 
and wholeheartedly offered asylum to 
thousands of her adversaries, the 
Polish refugees fleeing now before 
the German and Soviet invaders. This 
she did. in spite of her own very diffi
cult economic position at the time, 
and she gladly shouldered this heavy 
burden without any external assist
ance — thus performing her humane 
duty until the last day when her own 
freedom was extinguished and her 
own independence, let us hope tem
porarily. was buried under the debris 
of the present war.

Lest are reader should be tempted 
to believe that the foregoing claims 
are exaggerated, 1 cannot do better 
than quote the objective and impar
tial testimony of an outsider, a wit
ness on the spot of the events men
tioned above. This witnes is the 
Swedish writer Sven Auren who. in 
his recently published Iwook entitled 
“Signature Tune’’ (Hammond. Ham
mond & Co., Ltd.) says:-

"Entiles* seemed the stream of Polish 
vehicles which wound toward Lithuania 
oxer the darkling plain. . . . The Lithu* 
anian military received them and divided 
the soldiers and the civilians into two 
groups, showing them where to park their 
vehicles and where to proceed themselves. 
A little further on lay a large heap of 
weapons on the roadside, just as if a 
lorry had upset its load. It was there that 
the Polish officers and soldiers had to lay 
down their arms l>eforc they could con
tinue into Lithuanian territory. This was 
not a sadistic plan to humble them, but 
an arrangement in conformity with the 
rules of international law. . . .
"... The Lithuanians behaves! splen

didly. They were kind and understanding. 
They were helpful and still found time 
for consoling words. They behaved like 
gentlemen in their hour of testing, for 
they hated the Poles. They hated them 
because they considered that Poland had 
stolen their capital from them. In 1920 
the Soviet I nion and Poland had both 
acknowledged Lithuania's right to Vil-

na. Two days after the Polish-Lithuanian 
Pact had been signed the Polish General 
Zeiigowski marched into Vilna and oc
cupied the town. This action created 
something like a state of war between the 
two countries, which had lasted until the 
present war. The Lithuanians had to 
content themselves with Kaunas as their 
capital. They, themeselvcs. called, this 
airangemrnt ’provisional'. but it remained 
permanently provisional. When the Polish 
catastrophe occurred the little country of 
Lithuania experienced her greatest nation
al temptation. For twenty years the Lith
uanian Government had retained the 
peoples* loyalty by saying that Vilna was 
open and undefended for two days—the 
two days which fell between the cessation 
of the German attacks on the town and 
the arrival of the Rūstaus. The Lithuanian 
Army would only have have to walk about 
two and a half Swedish miles in order to 
occupy the twon. and as Russo-Lithuanian 
relations were not only good, but very 
good, it was not fear of the Red Army 
that kept the Lithuanian Government from 
ghing such an order. It was just that they 
thought such an action sasoured of hitting 
a man when he was down. Furthermore, 
it would not have been surprising if the 
Lithuanians had closed their borders to 
the flood of despairing Poles which rolled 
on towards them, fleeing from both Ger
mans and Russians. But the Lithuanians 
received them as brothers. The zloty was 
in those days the lowest rated currency in 
Europe, but the Government made arrangs- 
ments for the Polish refugees to change 
their zlotys at the Lithuanian State Bank. 
Excellent internment camps were inaugur
ated in the spa town of Kulautuva, where 
the officers’ camp alone accommodaed 
2.000 officers. Quarters were arranged in 
Kaunas for the civilian refugees, and credit 
was given in restaurants and shops. In 
September. 1939. Lithuania proved herself 
to lx? one of Europe's most civilised nations. 
It was already quite clear that the more 
war developed the more the existence of 
the Baltic States would be threatened, so 
that any Baltic State had every reason to 
conserve its energy for its own use and 
its own interests. Nevertheless Lithuania 
found time to help her hereditary enemy. 
Poland. ...”
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Mes patarnaujame gyvai ir tikrai oro paštu visoje Australijoje. 

Susirašinėjame visomis Europos kalbomis.

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

it. He had pierced a block of pure later offered his share for sale. He 
gold worth £1,000. wanted £200 but was only offered

* * * £120. Rasp offered to play a game
cf cards to settle which price he would 

In 1865 at Tambaroora, a young accept. The game chosen was euehre. 
man named Innes who was then Gold [ Rasp lost and accepted £120 for his 
Commissioner’s Clerk, rode a horse in share. Today that particular share is 
the big race meeting there. To make , worth more than four million pounds, 
weight he carried thirteen pounds of j 
gold in his belt. j * * *

The “New South Wales Compend-1 gave his bride as a marriage portion 
ium” is the title of one of the most | her weight in gold, 
unusual papers published in Aus- ( ★ * ★
tralia. It is never seen by the general 
public; it does not contain any ad- The Mallee fowl lives without water, 
vertisements; and it is distinctly a ' When the chick leaves the shell it can 
“‘class” paper. In short, it is issued fly immediately. The fowls build a 
free to prisoners in jails. This twenty- 
four page journal is published month
ly. It is hand-set, and printed by 
prisoners in Goulburn Reformatory. 
Its effective circulation varies, for an 
■editorial note states in tactful words 
that the paper is issued “to well- 
conducted persons under detention in 
the jails of the State.” The Compen
dium contains news reprinted from 

t the daily and weekly newspapers, aud 
besides general news contains notes 

-on the labour markt, sporting pages, 
a page for women, a short story and 
jokes.

A Sydney girl. Nellie Sheridan, can 
sing the highest note sung in the 
world for the last 200 vears. (D in 
alt.).

Sydney’s War Memorial Carillion 
is one of theworld’s greatest instru
ments of bell music. The largest of its 
62 bells, named the A.I.F., weighs 
four and a quarter tons. 

Captain Irvine, an extremely weal- l -
thy settler of the Camden (New South i fullly striking the ground with his 
Wales) district in the early days. I father’s pick he was unable to remove

mound and deposit their eggs there 
to be hatched by the heat of the sun.

The Red Bush Ant brew their own 
beeer. Besides milking the aphis for 
honey dew these ants make alcohol 
by fermenting damp seeds under
ground. When the grass-seed laid up 
for the winter sprouts and becomes 
malted, the ants carry it up to the 
surface where the sun completes the 
fermentation. After undue indulgence 
in the liquor intoxicated ants may be 
seen staggering along aimlessly. If 
th alcoholic ants visit a nest inhabited 
by teetotallers they are promptly put 
to death.

The late Mark Rubin was Aus
tralia's most colourful pearler. He 
made a huge fortune and spent money 
lavishly. When he visited Melbourne 
he would give banquets in which each 
guest would find a valuable pearl in 
their oyster soup.

Mount Wheeler, one of Queens
land’s richest gold-fields, was acci
dently found by a young boy. Play-

The smallest bank in the world is 
the Bank of New South Wales near 
Tully Queensland. This wooden struc
ture, 12 by 10 ft., is open only one 
hour a week.

The bachelor club of the seal world 
is situated at Montague Island (off 
N.S.W.), Australia. No scientist can 
explain why only male seals fore
gather there.

The oldest actress in the British 
Empire is Meta Pelham of Melbourne. 
Now in her 94th year, she recently 
appeared as Peter Pan in a Melbourne 
production for war funds.

At a recent wedding at Warragull, 
Victoria, the bride had her veil ar
ranged ove ra heavy draught-horse 
shoe in a coronet design. It belonged 
to her pet horse which site reared on 
a milk bottle when he was a delicate 
littlefoal on her father’s farm.

In 1876 a boundary rider named 
('baries Rasp accidently discovered 
deposits of silver-lead ore at Broken 
Hill (N.S.W.). He pegged out a 
claim wit hseveral other men, but,

Blaekfriars’ Correspondence School, 
Sydney, is the most widely flung 
school in the world. Its 150 teachers 
instruct by correspondence more than 
6.000 kiddies of the outbaek, who live 
too far from regular schools.

The war tank originated on a West 
Australian wheat field, n 1912 Mr. 
de Mole designed a machine for travel
ling over rough country and sent the 
plains to the British War Office. 
Though in 1916 two Englishmen de
signed the tank a sit is today, the 
War Office awarded the Australian 
£1.000 and a decoration in recognition 
of his design that inspired the idea.

A novel means of locomotion is 
practised on the Winton-Hughenden, 
ueensland, railway line. The wind 
blows steadily outward in the morn
ing, inward in the afternoon, making 
good sailing country. Fettlers fit 
rail trolleys with masts and sails and 
so save the necesity of pumping their 
way per trolley handles.

Darling Habour Railway Station, 
Sydney, is the biggest goods (freight) 
station in the world.
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SIJOSU PASTOSE LIETUVIAI KITUR

IS MUSU BUITIES
S F D N Ė J U S
• Australijos Lietuvių Bendruome
nės L.O. Komiteto Pirmininkas A. 
B a u ž ė informuoja, kad krašto sta
tutas yra baigiamas ruošti ir greitai 
Australijos lietuvių visuomenė bus 
painformuota apie Krašto Tarybos 
rinkimus. Jau dabar numatyta šaukti 
Australijos lietuvių atstovų suvažia
vimą š.m. gruodžio mėn. 29 ir 30 die
nomis Sydnėjujc. Smulkesnė suvažia
vimo programa bus paskelbta "Mūsų 
Pastogėje” ir išsiuntinėta apylinkių 
valdyboms.
• ALB-nės L.O. K-tas suvažiavimo 
proga numato suruošti atstovams ir 
visuomenei tradicinį koncertą — po
būvį toj pačioj, kur ir pernai, Troka- 
dero salėje. Si salė yra viena iš di
džiausių ir geriausių Sydnėjujc. Jau 
ir pernai toje salėje buvo susirinkę 
apie 600 tautiečių. Joje gali patogiai 
ir laisvai tilpti iki 1.500 žmonių. 
Koncerto — pobūvio pelnas bus ski
riamas ALB-nės Namų Fondui. Jau 
šiomis dienomis bus sudarytas specia
lus pobūviui rengti komitetas, apie ką 
bus painformuota lietuviškoji visuo
menė.
• Šia pačia proga painformuojama 
ALD-jos skyriai, kad persiorganizuo
jant į ALB-nės pay linkės nėra būtina 
keisti buvusitj valdybų sąstato. Seno
sios valdybos iki savo kadencijos pa
baigos gali eiti apylinkių vadovybių 
pareigas, prirenkant trūkstamus papil
domus valdybų narius. Steigiant nau
jas bendruomenės apylinkes, supran
tama, išrenkamos valdybos ir kontro
lės komisijos, painformuojant apie tai 
raštu ALB-nės L.O. Komitetą Sydnū- 
juje šiuo adresu: A. B a u ž ė, 5 Hamp
den St., Hurlstone Park, Sydnev, 
N.S.W.

Hurlstone Park, Sydney,

R T A S (Tasm.) 
Hobarte lietuvių ir nėra

H O B A
• Nors 
daug, tačiau jų tarpe jaučiamas dar
nus ir gražus sugyvenimas. Negalint 
suruošti didesnių ir Įspūdingesnių su
buvimų (dėl mažo skaičiaus), lietuviai 
stengiasi dažniausiai susiburti į šeimy
nines šventes, kur pabendrauja, padai
nuoja, prisimena senuosius laisvės lai
kus ir pasvajoja apie greitą grįžimą į 
Tėvynę. Toki subuvimai ir bendra
vimai labai suartina vienus su kitais 
ir atgaivina jausmus, kartais bevilti
škai kenčiančius dėl svetimos aplin
kos. Tuo būdu ir šio mėn. 1 dieną 
daug Hobarto tautiečių turėjo šeimos 
šventę pas p.p. Maslauskus, kurie krik
štijo savo mažąjį sūnelį Karolį.

Hobartiškiai lietuviai nuoširdžiai

šviesios laimės ir ištvermės kovoje už 
Lietuvos laisvę ir greito grįžimo į Tė
vynę.

• Š.m. spalio mėn. 27-28 dienomis 
Geelonge lankysis Melbourno lietuvių 
kapelionas kun. P. Vaseris. Penktadie
nio vakare, 7 vai. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje bus klausoma išpažinčių, 
o šeštadienio ryte 8 vai. 30 min. toj 
pačioj bažnyčioj bus laikomos šv. Mi
šios. Paminėtoji bažnyčia yra Mercer 
ir Malone gatvių kampe. Važiuoti 
reikia North tramvajum iki Malone 
St.
• Paskutiniu laiku Geelonge sudary
tas specialus komitetas pagelbėti nau
jiesiems australams. Šis komitetas su
darytas iš aukštųjų miesto valdininkų, 
organizacijų bei bažnyčių atstovų. 
Naujuosius australus komitete atsto
vauja lietuvaitė E. R. Uigšytė, kuri 
yra ir ALB-nės apylinkės valdybos 
narė. Miesto centre, Jacob St., 12, 
atidaryta to komiteto įstaiga, kur ga
lima išsiaiškinti įvairiais klausimais ir 
atatinkamais atvejais gauti realios pa
geltos. Susikalbėti galima lietuvių, 
vokiečių ir kitomis kalbomis. Ši įstai
ga laikinai teveikia tik šeštadieniais, 
bet ateityje nuamtoma dirbti ir kito
mis dienomis.

★“The New York Times” žymioje 
vietoje įdėjo ką tik Amerikon atvy
kusio Vaclovo Sidzikausko atvaizdą 
ir keturių skilčių korespondento pa
sikalbėjimą. P. Sidzikausko žiniomis, 
apie šeštoji Lietuvos gyventojų dalis 
yra rusų išgabenta Sibiran. .Lietuvos 
partizanų veikla nesiliauja, bet ji nė- 

i ra plati: nebūtų protinga bu reikalo 
' gyvybę prarasti.

V. Sidzikauskas pareiškė vilties, kad 
su JAV-bių ir Vakarų pagalba, Lietu
va atgaus savo laisvę ir nepriklauso
mybę.

★Lietuviai Tėvai Marijonai Chica- 
goje yra nupirkę keletą kvadrų žemės, 
kurioje ruošiasi statyti modernią ko
legiją lietuviams berniukams, didžiu
lę spaustuvę ir centrinį Š. Amerikos 
Marijonų namą. Jau sudaryta staty
bos komisija ir baigiami planai, ku
rių įgyvendinimas kainuos keletą mi
lijonų dolerių.

★Chicagoje, South Side rajone, šv. 
Kazimiero Seserys lietuvaitės pradėjo 
statyti didžiulę šv. Kazimiero vardo 
Akademiją, kurioje galės mokytis apie 
1000 lietuvaičių. Statybą kainuos 
2.600.000 dolerių ir bus baigta 1951 
m. Moderniškame 3 aukštų name 
tilps didžiulė auditorija, gimnastikos 
salė, kavinė, klases, įvairūs darbo kam-' 
bariai ir vienuolyno patalpos seselėms, 
kurios ves Akademiją.

★Dr. A. Salys paruošė ilgesnę ap
žvalgą apie lietuvių kalbą ir literatūrą 
amerikietiškajai Katalikii Enciklope
dijai. Dr. A. Kučas taip pat enciklo-| 
pedijai yra apžvelgęs paskesnių ją Lie
tuvos istoriją.

★Prof. Vaclovas Biržiška rūpestingai 
renka medžiagą savo naujam veikalui 
“Tarp mirusių žmonių ir gyvųjų kny

gų.” Yra paruošęs studiją “Senųjų 
lietuviškų knygų istorija”, kuri išeis- 
atskira knyga.

★Montrealy, Kanadoje įkurta Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugija. 
Vaidybon išrinkti: V. Pėteraitis, Br. 
Katilius ir I. Andruškevičienė; kan
didatais liko: L. Balsys ir J. Klimas.

★Žinios apie O. Rimaitės, žinomos 
Kauno Valstybės Teatro dramos ar
tistės, mirtį pasitvirtina. Ji laikoma 
viena geriausių mūsų artisčių. Mok
slus ji baigė Maskvos Dailės Teatro 
studijoje. Iš Rusijos ji grižo 1921 
metais ir dirbo Kauno Dramos Tea
tre.. Jos įnašas mūsų tautos menui 
yra tikrai didelis. Dabar ji jau buvo 
sulaukusi 6Q metų amžiaus. Ji mirė 
Lietuvoje.

★Venecuelos lietuviai leidžia metra
štį, to krašto lietuvių gyvenimui pa
vaizduoti. A. Diržys ėmėsi iniciatyvos 
paruošti metraštį. Metraščio leidimą 
ėmėsi finansuoti lietuvis verslininkas 
Jurgis Bieliūnas, turįs foto studiją 
“Foto Europa.” Metraščio išleidimas 
atsieis apie 900 dolerių.

★Kaune, Gedimino gatvėj Nr. 9 
yra įsteigtas Petro Cvirkos, vieno di
džiausių Lietuvos nepriklausomybės 
duobkasių ir Kremliaus bernų, Petro- 
Cvirkos vardu, muziejus. Šio muzie
jaus direktoriumi esąs paskirtas ras. 
Karolis Vairas — Račkauskas.

★Bolševikų aukų kapai Lietuvoje 
ir kitur jau nuo seno slaptai registruo
jami ir smulkiai aprašinėjami. Net 
surenkamos žinios ir kas žmonių egze
kucijas vykdo, nes už tai, laikui atė
jus, sunkiai nusikaltėliams teks atsa
kyti. Kartais kad ir jokių kapų žen
klų bolševikai nepalieka — viskas ži
noma ir bus žinoma.

Kaip kalbės Izraelis?
Kiekviena tauta turi savi;, tik jai [ skiriant nė vokiečiu kalbos, bet nėra 

vienai būdingų reikalų bei rūpesčių. I idiš kalba.
Tas pats yra ii- su žydais. Visi esam Pagaliau galėtų dar būti svarstoma 
girdėję apie žydų kovas su arabais vartojimas ir kitos kurios kalbos, nes 
dėl Palestinos. Bet n^tik šios varžy- žydai savo ilgoj istorijoj yra vartoję 
bos sn jų senojoj tėvynėj įsikūrusiais Įvairias kalbas. . _ 
arabais žydams sudaro rūpesčio. Dėl l---------- ..
istorinio žydų tautos likimo jiems ir kijos, Lietuvos, Vengrijos ir Rumnni- 1     JI  ..I l t.. I 1 .-.r. Ii v*,... C’ 1 tu 1/I *11. 111 1 1 U 1 Tt 1IZ1 -savo tarpe dar tenka pasiginčyti ir 
net kovoti.

Vienas tokių šiandien žydams rū
pimų klausimų — kokia kalba jie savo 
naujai .atkurtoj valstybėj ateity kal
bės.

Daug šviesuomenės, ypač mokyklų 
atstovai griežtai pasisako, kad vienin
telė Izraelyje vartojama kalba turi 
būti hebrajų. -Jų nuomone, ši seno
vinė žydų tautos kalba gali būti pats 
tvirčiausias saitas, jungias visą tautą. 
Bet yra ir stiprus sąjūdis, kad būtų 
vartojama vadinamoji idiš kalba, ku
ri yra gimtoji kalba šimtų tūkstančių 
dabartinių Izraelio piliečių. Tik prieš 
ją yra smarkiai nusistatę jau minėti 
šviesuomenės sluogsniai. Pagaliau 
prieš ją yra ir vyirausybė. Izraelyje 
yra net laikraščių visomis žydų imi-1 UVlllviai llUUftll ; » la >>< l IGinumviU > tounil.-' luu-

linki jaunai p.p. Maslauskų šeimai I grantų vartojamomis kalbomis, neiš-
.. ........................................ .
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I KONCERTAS I

Taigi žydams dabar tenka iš visų 
tų kalbų pasirinkti vieną, kurią jie 
ateity vartos savo tėvynėje.

Daugiausia, žinoma, būtų šalininkų 
vartoti senovinę hebrajų kalbą. Bet 
ji yra mirusi kalba — jos jau seniai 
nei žydai, nei niekas kitas kasdieni
niam gyvenime nevaitoja. Taigi pra
liet ją vėl vartoti būtų toks pat žygis, 
kaip, pavyzdžiui, bandymas kurioj 

Idiš kalba daugiausia Rusijos, Len- ners daugiausia katalikų gyvenamoj 
JAV valstybėj pradėt vartoti mirusią 
lotynų kalbą. Mirusios kalbos reikėtų 
mokytis visiems nuo seno ligi vaiko, 
ja reikėtų išleisti visas reikalingas 
knygas bei laikraščius ir dar nukalti 
daugybę naujų žodžių, nes joje nėra 
vardų tiems dalykams, kurių nežino
jo jomis kalbėjusi senovės tauta. Be 
to. hebrajų kalba iš viso neturtinga. 
Senajame Testamente vartojama vos 
7.000 žodžių, o pavyzdžiui, modernio
ji anglų kalba turi apie 1.000.000 žo
džiu. Taigi pradėt vėl vartoti hebra
jų kalbą yra didelių sunkumų.

Daug geriau tiktų šiandien vartoti 
idiš, kuri yra gyva šios dienos kalba 
ir turi net gana gausią, literatūrą. Bet 
iš tikro ji žydams yra svetima ir ja 
kalba, kaip minėta, tik žydai iš Rytų 
ir Vidurio Europos. Taigi ir šiuo 
atveju iš visų kitų pasaulio kraštų 
susirinkusiems žydams reikėtų pradė
ti mokytis naujos kalbos, kas taip pat 
nėra lengvas dalykas.

Visa tai ir kelia žydų tarpe ginčus, 
kurie, dėl jų rytietiško temperamento, 
kartais v ra net labai karšti ir irzlūs, 

A.

jos žydai. Ji yra susidariusi iš vokie
čių aukštaičių tarmės, kurią po kitus 
Europos kraštus išnešiojo 14 ir 15 
antž. žydai emigrantai. Joje galima 
rasti nemaža rusiškų, lenkiškų ir net 
lietuviškų žodžių.

Hebrajų kalba yra semitinė. Ja bu
vo parašyta didžioji dalis Senojo Tes
tamento. Bet ne ją vieną senovės žy
dai vartojo. Po Babilono nelaisvės 
žydų tarpe įsigalėjo aramajų kalba. 
Hebrajų buvo likusi tik mokslo ir ra
što kalba. Aramajų kalba kalbėjo ir 
Kristus, nes tai buvo Jo laikų žydų 
tautos kalba. Jos tarmė ligi šiai die
nai yra liturgine kalba syrų, maronitų 
ir ehaldėjų apeigų krikščionių, kurie 
gali didžiuotis, kad mišiose vartoja 
paties Jėzaus Kristaus vartotą, kalbą.

Bet ir aramajų kalbos įsigalėjimo 
metu hebrajų kalbos raida nebuvo su
stojusi. Aramajų, graikų ir lotynų 
kalbų Įtakoj susidarė iš jos mišnai 
tarmė, žinoma rabiniškosios hebrajų 
kalbos vardu, nes rabinai rašė ja tal- 
mudo aiškinimus ir Biblijos nagrinė
jimus.

PROGRAMOJE:
LITERATŪRA. DAINOS BEI ARIJOS. BALETAS, MUZIKA.

DALYVAUJA:
LIETUVIAI RAŠYTOJAI, VILNIAUS IR KAUNO VALST. 
TEATRO DRAMOS BEI BALETO ARTISTĖS. SOLISTAI 

IR KT. MENININKAI.

BILIETAI NUO 8 iki 4 šil., 
bus parduodami iš anksto prieš ir po mišių prie Camperdown 
bažnyčios ir teatre prie įėjimo. Taip pat bilietai užsakomi laiškais, 
kartu prisiunčiant pinigu persiuntimo pašto kvitą šiuo adresu: 

Gilandis Kazys, 5 Eden St., Crows Nest, N.S.W.

= Važiuojantieji traukiniais Central stoty persėda į elektrinį, kuris E
E eina į North Sydney stotį. Iš tos stoties išėjus į gatvę toliau 5 E
E minutės tramvajum: TARONGA-ZOO arbo THE SPIT arba BAL- E
E MORAL. Šie tramai sustoja ties pat teatru. Tie patys tramai E
E tinka važiuojant iš Wynyard stoties. E

mvolę fe

iširai:au jama

tai firmai "STATYBA” reii 
ir turį truputį kaj5i kompanijonai siu s 
2 dailydės, 1 stalius, 1T 
sanitar. įrengimų spec 
praktika ir Ii

Suinteresuoti kreipiasi į inž. M. 
Carjltfrbury, N.S.W.

TAYBANK ST.,

........................................................ . .......................................................
BALTIC EMPLOYMENT & SERVICE 

Pty. Lt d.
20 Burton St., City, Sydney (netoli Oxford gatves) 
Priėmimo valandos: kasdien 10-4; šeštadieniais 9-12.

Nuolatinis gerų atlyginimų darbas dėl apmokytų 
ir neapmokytų darbininkų įvairiuose fabrikuose; pripuolami darbai 
savaitgaliais; darbas padavėjoms; laisvos tarnaičių vietos moterims 
su vaikais ir be vaikų.
Be to. gerai mokantiems anglų kalbą valdininkams, tarnautojams 
ir kit. geros vietos, o taip pat gausi informacija užsakant, statant 
ir įsigyjant namus, nuomojant kambarius ir butus.
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