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Non omnis moriar multaquc pars niei 
vitabit. (Ne visas gi aš mirsiu, didi adlis 
manęs pasiliks).

Moralius Flacus.
Kai Vėlinių vakarą kapinėse uždega

mos žvakės, tada jų šviesoje sujungiami 
du pasauliai: pasaulis gyvųjų ir pasaulis 
mirusių. Kapinės yra šitų dviejų pa
saulių slenkstis. Vienoje pusėje verda 
žemės kraujas ir triumfuoja pasaulio 
kunigaikštis, antroje sustingę įkaitusios 
žmonių aistros ir nutilę žemiški troški
mai ...Kapinės yra amži
nybės atsišaukimo vieta 
mūsų žemiškoje būtyje. 
Nesuskaitomų kapų išdilusios žymės, 
eilės antkapių, kryžių ir patrauklių pa
minklų iš bežadės tylumos kartoja iš
mintingojo Saliamono skundą—V uni
tas, Vanitas...

Didis yra gyvenimo ir mirties klausi
mas. Gyvybe pradėta mūsų būtis atsi
neša šito klausimo mįslę. Mirtis šitą 
mįslę atbaigia savo misterijoje kapuose. 
Tarp gyvybe trykštančio kūdikio lopšio 
ir sustingusio karsto įsiterpia vadinamas 
mūsų gyvenimas — mūsų kelias 
šioje žemėje. Milijonai žmonių praėjo 
šituo keliu. Ateinantiems milijonams ir 
mes paliksime kapus su įrašais, kurių 
patys neskaitysime. Gali
mas daiktas, kad mus praeinančius nie
kas ir nepastebės. Mirtis ir laikas nut
rina kiečiausius paminklus ii- greitai už
leido visus žmonių išminties takus.

Mirtis nusileido ant mūsų būties dėl 
žmogaus maišto prieš 
Kūrėją. Kaip Senajame Testamen
te aprašytoji pirmoji žmonių pora atsi
dūrė šiaupus Rojaus vartų, prieš juos 
atsistojo Mirtis su baugiais a m ž i n a s- 
ties vartais, per kuriuos 
žmogus praeidamas turi vėl nusilenkti 
Kūrėjui. Kūrėjas nerado didesnės baus
mės puolusiam žmogui kaip siųsti žemėn 
mirtį. Tai yra Kūrėjo bausmė nepak
lusniam savo tvariniui. Tačiau iš kitos 
pusės priklausomumas nuo mirties api
brėžia žmogaus žemišką kelią. Mirtis ne
leidžia žmogui šito gyvenimo suabsoliu
tinti ir sudievinti, o patį pasaulį paver
sti galutiniu žmogaus 
buvimo tikslu. Savo šalta 
nebylia tyla mirtis nuolat primena že
miško gyvenimo laikinumą ir triukšmin
game pasaulio ritme, kiekvienam mirtin
gajam, kantriai rodo nesikeičiantį am
žinybės pulsą. Per šito gyve
nimo apribojimą, mes 
gauname nepabaigia
mu m o viziją, kurį yra 
amžinojo gyvenimo liep
sna deganti mumyse.

Senoji indų išmintis skelbia, kad žmo
gus iš naujo atgimsta. Blogėdamas jis 
pasikartojančios mirties nusmogiamas j 
žemę ir paverčiamas jos grumstu, o 
gerėdamas—pakyla ligi dievu ir aeterna 
memoria erit iuštus, ob auditione mala 
non timebit. šitose mintyse yra išreikš
tas jau į žmogaus lopšį atėjęs, nerimas 
—b u t i nemarus. Nėra didesnio 
žmogaus troškimo, kaip noras būti ne
mariam ir nepamirštam. Užtai pro už
skleistus mirties vartus veržiasi į aną 
pasaulį pasakojimai apie nemirtingus 
karžygius, apie sudievintus žmones, apie 
vėlių gyvenamas dausas, apie mirusių 
ryšį su gyvaisiais. Tam tikslui pastaty
tos piramidės ir sfinksai, supilti milžin
kapiai ir iš granito bei vario pastatyti 
monumentalus paminklai ir mauzoliejai.

Žemės veidu praslinko daug kultūrų, 
civilizacijų ir tautų, tačiau visame žmo
nijos gyvenimo margume nerasime tau
tos ir kultūros, kuri 
būtų tikėjusi visišku 
žmogaus išnykimu. Šalia 
kitų esmingų savybių žmogus ateidamas 
į šitą pas aulį, savo būties gelmėse atsi
neša ir amžinybės nuovoką, žmogus su
vokia savo nemirtingumą. Iš šito suvo
kimo amžių bėgyje kilo įvairios pasaulė
žiūros ir religijos, kurios tarpusavyje 
būdamos labai skirtingos, savo esmėje 
turėjo bendrą bruožą—d v as i n į 
žmogaus nemirtingumą.
... Po Vėlinių kryžiumi prisimena 

mums gimtasis kraštas, čia atmintyje 
w išnyra kryžiuojama mūsų tautos dabar

tis, kada prie knygnešiu kapų, prie Nep
riklausomybės gynėjų kuklių paminklų 
pilamos eilės naujų kapų—pilami kapai 
be ženklo ir jokio atminimo. Lašas po 
lašo iš gyvo tautos kuro teka kraujas. 

Šiurpulingai didėja mirusių, išvežtu ir

Sueco Kanalo Saugumas turi būti 
islaikyias

Egypto bandymas nutraukti sutartį su 
Britanija nėra nelauktas. Per paskuti
nius šešis mėnesius Egypto ministerial 
įvairiomis progomis reiškė norą panai
kinti šitą sutartį. Ramus britų nusilei
dimas Persijai dar labiau Egyptą paska
tino tą padaryti. Kita priežastis, kuri, 
gal but, paveikė Egypto valdžia, tai žino
jimas,ka d Britanija yra pasirengusi im
tis iniciatyvos pakeisti tą sutartį plates- 1 
niu apsigynimo paktu prijungiant kitas , 
Artimų Rytų valstybes, sąryšyje su ; 
šiaurės Atlanto Pakto Organizacija.

Skubus britų reagavimas buvo pareikš
tas tokiu tonu, kad Britanija jau nurijo 
paniekinimą, kurį ji gali suvirškinti. “Jo 
Didenybės Valdžia laiko 1936 m. su- 
sutartį pasiliekančią galioje, ir pasi- ; 
ruošusi stovėti už savo teises pagal šią i 
sutartį.” Tai yra visai aiškiai paša- ■ 
kyta, valdžiai belieka tik išlaikyti ši- ' 
tuos žodžius su didesniu pasiryžimų, | 
negu parodė Persijoj.

Tai gali pagelbsti ir ta aplinkybė, kad ! 
pati situacija Egypto yra visiškai skir
tinga. čia nekykla klausimas dėl karinių i 
pajėgų įvedimo nusikalsti tarptauti
niams įsipareigojimams. Viena britų 
divizija ir R.A.F. eskradronai yra vie
toje pagal pačią sutartį. Jie yra kanalo 
zonoje ir sutartis leidžia jiems pasilikti ! 
tenai “iki to laiko kai abi sutarties pu- ; 
sės sutiks, kad Egypto armija yra to- I 
kiam stovyje, kad savo pačiomis priemo- I 
nėmis gali apsaugoti laisvę ir visišką lai
vininkystei saugumą kanale” Britai ma
no, kad tai labai tolima ateitis pagal da- ' 
bartinę padėtį.

Buvimas britų pajėgų Egypte, išti
ktųjų suteikia stiprų pagrindą, ant ku
rio efektivi Artimų Rytų ginybo sistema 
gali būti pastatyta. Išsaugojimas gyvy

binės susisiekimo linijos per Sueco ka
nalą, dėl galimo karo jau turi būti šian
die apsvarstytas, nes tai turėjo per pas
kutinius abu karus milžiniškos reikšmės 
ne tik Australijai ir N. Zelandijai, bet 
ir Pietų Afrikai ii* visiems vakarų ali- 
jantams.

Sudarant 1936 m. sutartį Mahas Pasha 
(Egipto min. pirm.) ieškojo britų apsau
gos prieš galimą pavojų iš italų pusės. 
Dabar jis sako: “sumušimas ašies ir įs
teigimas Jungtinių Tautų padarė galą 
pavojui.” Pavojus Egyptui, kuri šita 
sutartis saugo, šiandien yra dar dides
nis, žinoma, jis yra iš kitos pusės — iš 
Sovietų Sąjungos.

Dėl Sudano ateities klausimo, Brita
nija yra nusistačiusi priešinties bet ko
kiai sąjungai su Egyptu, nebent tai būtų 
laisvai išreikštas sprendimas paties Su
dano gyventojų.

KOMUNISTU LAIKRA
ŠČIAI AUSTRALIJOJE

š.m. spalio 18d. muitinės valdininkai 
Mascot arodrome sulaikė paketą, kurį 
patikrinus rasta komunistiniai laikraščiai 
atspausdinti Bukarešte, Rumunijoj. 
Laikraščiai atspausdinti anglų kalba ir 
jų kaina pažymėta 3d. Laikraščiai at
žymėti, kaip Komunistų ir Darbo Parti
jos Informacinio Ęuro organas.

LONDONAS.—š.m. spalio 17 d. du 
lėktuvai su 27 keleiviais pabėgo iš Jugo
slavijos ir nusileido į Zurichą-šveicari- 
ją, visi paprašė asylio teisės—pasilikti 
Šveicarijoje. Jie pareiškė, kad nenorį 
gyventi komunistiniame rėžime.

Korėjos Fronte
Po 2 mėn. pertraukos, spalio mėn. 26 

d. sąjungininkai su kiniečiais vėl atnau
jino derybas. Ryšių karininkai susi
tarė dėl svarstytinų punktų; kurie yra 
sekanti :
• Nustatymas demarkacijos linijos.
• Apsauga tos linijos ir neutralios 

zonos.
• Pasikeitimas visų arba dalies be

laisvių.
• Pranešti savo vyriausybėms apie 

galimą nuolatinę taiką Korėjoje.
Iki šiol dar tebesvarstomas pirmas 

punktas, kuris kaip matyti iš pasitarimų 
sunkiai duodasi sprendžiamas.

Sąjungininkų karinio štabo žiniomis 
komunistai nuo karo pradžios turėjo 
1.373.200 vyrų nuostolio, kai tuo tarpu 
sąjungininkų nuostoliai siekia tik 92.997

Naujieji Australai Raginami 
Balsuoti uz Komunistus

Ponas L. SHORT, A.L.P. industrinės 
grupės vadovas, geležies darbininkų pro- 

. fesinėj sąjungoj, pareiškė, kad komuni- 
I štai ragino naujuosius australus, rinki
muose į prof, sąjungas, balsuoti už 
raudonųjų atstovus.

Virš 1000 naujųjų australų yra gele
žies darbininkų profesinės sąjungos Syd
ney skyriaus nariai.

Komunistai sakė, kad šie rinkimai yra 
Ministerio Pirmininko (Mr. MENZIES) 
bandymas paimti sąjungą į savo kontro
lę. Kai kurie komunistai—sąjungos at
stovai prašė užpildžius rinkimų blankus, 
atiduoti jiems patikrinimui ir persiunti
mui.

A.L.P. Grupe skundėsi rinkiminiam 
valdininkui del šitų įvykių.

I JT Konferencija Paryžiuje
' Lapkričio mėn. 6 d. Prancūzijos prezi- 
I dentas Auriol atidarė JT posėdį. įžan- 
! ginėje kalboje jis siūle keturių didžiųjų 
| susitikimą, būtent: Churchill’o, Tru- 
‘ man’o, Stalin’o ir Proncūzijos atstovo, 
kurį atstovautų pats prezidentas. Toks 
keturių susitikimas esą būtų naudingas 
taikai išlaikyti ir padėtų išsiaiškinti

■ daug dalykų kurie kelia nesusipratimus. 
I šioje konferencijoje numatyta daug 
1 svarbių dalykų svarstyti. Visų pirma 

Vokietijos sujungimas į vieną valstybę 
t.y. leisti vakarinei ir rytinei Vokietijai 
rinkti vieną valdžią. Rinkimus turėtų 
kontrolioti JT Organizacijos paskirta 
komisija.

Europos kariuomenės sudarymas ir 
j tįekimo išteklių suorganizavimas, šiame 
. plane numatyta sudaryti kariuomenė — 
prancūzų 14 div. vokiečių 12 div., italų 

i 11 div., belgų-luksemburgiečių 3 div. ir 
' olandų 3 div.

Tuo būdų kariuomenę sudarytų 1.300.- 
000 vyrų iš kurių būtų 360.000 vokiečių.

Pagaliau bus svarstomas Truman’o- 
Acheson’o planas dėl atominių ginklų 
kontrolės ir nusiginklavimo. Kaip žino
me, rusai jau anksčiau atmetė pasiūlymą 
įvesti kontrolę atominių ginklų gamybo
je, jie siūlė pirma nusiginkluoti ir sunai
kinti atominius ginklus, o paskui tartis 
dėl kontrolės ir detalių.

TAIKOS GALIMYBES
“The Observer” paskelbė savo kores- 

I pondento pasikalbėjimą su marš. Tito. 
Kalbėdamas apie rusų propagandos siū- 

I lomą 5-kių didžiųjų valstybių konferen- 
Į ei ją taikos paktui sudaryti, marš. Tito 
I pasakė, kad tokia konferencija padarytų 
! sprendimus, nepriimtinus mažoms tau- 
' toms. Svarbiausioji ir pirmoji sąlyga 
I taikai yra ta, kad Sovietų Sąjunga pri

valo atsisakyti pretenzijų kištis į kitų 
I kraštų vidaus reikalus.
i Laikraštis pažymi, kad pirmoji sąlyga, 
' karią Vakarai turėtų pastatyti Sovietų 

Sąjungai, prieš pradedant bet kokias 
derybas yra—pasitraukti už savo buvu
sių sienų. Šis žingsnis yra labai papra
stas, ir,jei Stalin’as jį įvykdytų, tai pa
rodytų pasauliui, kad jis tikrai siekia 
taikos. Tada taikos paktui pasirašyti ne
būtų jokių kliūčių.
Rusai Apgyvendino Lietuvoje 

Korejiecius
“Tremtis”, pasikliaudama turimomis 

žiniomis, praneša, kad paskutiniuoju me- 
i tu į Lietuvą yra atgabenta šiaurės korė 
jiečių. Kėdainių aps. apgyvendinta 40 

į korėjiečių šeimų ir 200 karėjiečių vaikų, 
Į dėl karo netekusių tėvų ir tapusių našlai
čiais. Korėjiečių šeimos ir vaikai įkur- 

. dinti kolchozuose. Okupantų liaupsinto- 
I jai aiškina, kad tie azijatai į Lietuvą 
atkelti todėl, kad dėl karo priežasties jie 

| savo krašte netekę pastogės.
Ar daugiau Lietuvon yra atgabenta 

korėjiečių? “Tremtis” prileidžia, kad 
' gali būti, nes sunku būtų tikėti, kad tik 

vienoj apskrity jie būt sutelkti.
vyrus.

Kraujo Upeliai Teka TAUTIEČIAI
Kazakstane

VAŠINGTONAS, (B.U.P.) — Prane
ša, kad Sovietų Kazakstane sukilo ūki- ; 
ninkai, kuriuos NKVD žiauriausiom ; 
priemenėm numalšino. Ūkininkai atsi
sakė pristatyti valdžiai gimdų ir maisto 
prievolę. Kadangi ūkininkai ginklu 
priešinosi, tai NKVD apkaltino juos, 
kaip norinčius atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos ir nuversti komunistinę val
džią. Trfs davė progos dar kartą Sta- 

J lino, budeliams išsimaudyti ūkininkų 
• kraujuje.

-___________i_

| dingusių skaičius. Ne vienas tėvas ir 
, motina, brolis ir sesuo nesusitiks šioje 
i žemeje niekada. Daugelis iš mūsų ne- 
, rasime tos vietos, kur sustojo plakusi 
! mūsų tėvo, motinos, brolio ar sesės šir- 
: dis, kur buvo valkiojami išniekinti jų 

lavonai ir kur paskutiniais atodūsiais 
šaukėsi mirties—išvaduotojos iš budelio 
rankų. Nežinomi ir nelankomi liks jų 
kapai, kapai tautos šventųjų be kryžių, 
gėlių ir Vėlinių žvakučių, kapai po min
džiojama ir ariama žeme . . •

Visa Lietuvos žemė 
šiandien yra didysis 
k a p y n a s, kuriame e- 
mirksi Vėlinių žvakutės; 
... nes šitoje žemėje 
siaučia MIRTIS.

Visi esam kariai kovoje už Lietuvos 
laisvę, tik ne viename fronte. Sunku 
mums ir įsivaizduoti kiek gyvybių ir 
kraujo aukų sudeda mūsų broliai, budė
dami ar stodami į atvirą kovą su mūsų 
priešais; bet ir mūsų ilgasis tremties kė
lias paženklintas aukom: mūsų morali- 

erta sunkaus gyvenimo kovoj yra 
ligeo ar staigios mirties.

’a: mes čia pradėjom kurtis— 
vos prieš ketvertą metų, neskaitant sau
jelės mūsų senųjų emigrantų; o ir ši 
kietoji Australijos žemė jau daug prig
laudė šaltam kape, jau gerokai praretino 
kovos gretas, ypač iš senesniųjįj mūsų 
tautos veteranų.

Jei garbingi kovos draugai ir mūšio 
lauke stengiasi nepalikt ir nepamiršt 
žuvusiųjų, tai būtų nedovanotinas apsi
leidimas ir nusižengimas prieš lietuviškas 
ir krikščioniškas tradicijas, jei mes šiame 
beveik normaliame gyventame pamirštu
me savo mirusius brolius, su kuriais vie
nu likimu dalijomės ir žadėjom niekur 
nepamiršti, o jei tektų mirti, tai bent jų 
palaikus sugrąžinti į tėvynės kapus.

Juk tikimės—ateis diena, kad grįšime 
į savo tėvynę ... Jei kartu ir negalėsime 
pasiimti mirusiųjų, tai parveškim bent 
tikslias žinias mirusiųjų broliams, se-

J. Vaičaitis, 
A.L.B. Krašto V-bos 
Pirmininkas.

sems. Ir būtų mums didelė gėda jei ir 
tuo nesirūpintumėm.

1 Todėl A.L.B. K-to V-ba dar karta nuo- 
šČirdžiai prašo A.L.B. Apylinkių V-bas, 
seniūnus, lietuvius kunigus ir mirusių ar
timuosius bei gimines kuo skubiausiai 
suteikti šias žinias apie mirusius mūsų 
tautiečius:

Pavardė, vardas, tėvo vardas, gimino 
data ir vieta, tautybė tikyba, šeimos pa
dėtis, kada atvyko į Australiją. Paskui 
mirties data, priežastis: liga, jei žinoma 
kokia, ar nelaimingas įvykis—kokiose tai 
buvo aplinkybėse, kur ir kaip palaidotas, 
tikslus kapo vietos nusakymas; jei gali
ma—pridėti ir kapo foto nuotrauką; ar 

j kas rūpinasi kapo tvarkymu ir kas rūpi- 
: naši.

Gera būtų, kad tų žinių tikslumą pat
virtintų savo parašu giminės arba arti
mieji i draugai.

Pirmiausia prašoma tuojau surinkti 
žinias apie seniau mirusiuosius, o paskui 
kiekvienu mirties atvėju neatidėliojant 
tuojau pranešti A.L.B. Krašto V-bai.

Tikimės, kad šis priminimas atkreips 
reikiamą dėmesį Apylinkių V-bų, seniū
nijų ir gerb. lietuvių kunigų ir kad mūsų 
mirusiųjų knyga bus taip pat tarsi vie
nas akmuo mūsų iškovotos laisvės pamin
kle.

Kun. P. Butkus,
A.L .B. Krašto V-bos Soe. Reik, 
įgaliotinis.

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGĖ, 1951m. lapkričio 14d.SOLIDARUMAS Atsargiau su statybininkais
Buto, pastogės klausimas Australijoje 

yra vienas aktualiausių įsikūrimo klau
simų, o ypač šeimoms. Todėl ir mūsų 
tautiečiai yra priversti visų dėmesį nuk
reipti į nuosavų namų įsigijimų. Dau
giausia po 'sutarties suplaukiama į di
desnius miestus, nes čia ir darbo grei
čiau gaunama ir vaikams geresnės sąly
gos mokytis. Su nusistebėjimu tenka 
pripažinti, kad šeimos parodo nepaprastų 
pasiaukojimų ir rūpestį savajai pastogei 
įsigyti. Daugelis savaitgaliais, savo jė
gomis ir ne statybininkai būdami pasis
tatė namus. Kiti sutaupę ir iš banko 
pasiskolinę pirkosi jau pastatytus na
mus. Ir lietuvių statybininkai nemaža 
eina pagalbon palengvinti sunkia butų 
krizę. Ir kitataučiai statybininkai švel
nina šį opų klausimų.

Bet šiuo straipsniu norėčiau persergėti 
mūsų visuomenę, kad būtume atsarges
ni. Melbouman paskutiniuoju laiku ne
maža tautiečių atvyksta įsikurti, čia 
nemaža kas jau pasistatydino arba nusi
pirko namus. Yra įsisteigusių ir keletą 
statybos bendrovių, kurios atlieka nema
ža paslaugų. Prieš sutartis sudarant pa
tartina nueiti pas bendruomenėės valdy
bas ir pasiteirauti dėl statybininko sąži- 
ningumo. Liūdna istorija įvyko Mel
bourne. Prieš kurį laikų labai garsiai 
skelbėsi laikraščiuose viena lietuviškoji 
statybos bendrovė. Ji apsiėmė įvairiose 
miesto dalyse pastatyti per 30 namų tri
jų arba šešių mėnesių laikotarpy. Rei
kalavo didesnio arba mažesnio depozito 
ir siūlė prieinamas sąlygas. Po pusan
trų metų savo veiklos minimoji statybos 
bendrovė nepastatė baigtinai nei vienų 
namų, bet nemaža prigavo ir padarė kai- 
kuriems net didelių nuostolių.

Liūdniausia, kad suteršė lietuvio vardų 
ne tik savųjų tarpe, bet ir svetimtaučių. 
Paminėsiu tik keletu faktų. Vienas len

Kova, kuria veda lietuvių tauta dėl 
savo laisvės ir teisės gyventi, yra sunki 
ir reikalauja ne vien dvasinių jėgų, bet 
ir finansų mobilizacijos.

Tautos dvasines jėgas mobilizoja ir 
tautai atstovauja mūsų atstovai: diplo
matai, kurie turi dar nepriklausomos 
Lietuvos įgaliojimus, VLIK’as, kaipo lie
tuvių tautos rezistencijos vyriausias or
ganas, Bažnyčia, visos lietuviškos orga
nizacijos ir draugijos ir, pagaliau, visi 
lietuvių tautos socialiniai ir visuomeni
niai junginiai. Jie seka ir stebi politinę 
padėtį ir kiekvienų progų išnaudoja pro
testuodami ar reikalaudami lietuvių tau
tai laisvės ir nepriklausomybės, veda pro
paganda už teisę ir laisvę, atakoja insti
tucijas nuo kurių pareina ar gali pareiti 
mūsų tautos kančių sumažinimas ir nep
riklausomybės atstatymas. Jie budi ir 
privalo budėti kol mūsų tauta bus išlai
svinta.

Antroji kovos priemonė- geri finansai. 
Prie pagerinimo finansų galime ir priva
lome kiekvienas prisidėti. Tam turime 
taip vadinama solidarumo mokestį. Tai 
yra didelės reikšmės dalykas ne vien tik 
iždui, kuris finansuoja mūsų kova už 
laisvę, bet ir mums patiems, mūsų dva
siai. Juk tai yra galimybė, duodanti 
progos kiekvienam aktyviai prisidėti 
prie mūsų 'bendros kovos dėl tautos teisių 
ir laisvių atgavimo. Tai vienintelis bū
das kuris visus, mus įtraukia į bendrų 
protestų dėl mūsų tautos žudymo ir nai
kinimo. Ar nemaloni prievolė, kuria ke
liais šilingais gali atlikti ir jausti pasi
tenkinimų, kad tavo prakaito lašelis nu
krito ant tėvynės aukuro? Argi never
tos tos laisvės kovos ir tos Prmetiejaus 
kančios tavo prakaito lašelio? Ar tu 
gali būti toks šaltas ir abejingas savo 
motinai tėvynei, kad gailėtumei to trupi
nio kuris nuo stalo nubyra? Ar pasiten
kinimas, atlikta prievolo, nebus didesnis 
už sutaupytus kelis šilingus?

Solidarumo jausmas, kuri mes visi tu
rime turėti, kaip vienos tautos vaikai, 
yra pagrindas solidarumo mokesčiui, ki- ; 
taip sakant, solidarumo mokestis yra 
solidarumo jausmas išreikštas aukos Į 
formoj. Rodos, niekam negalėtų būti 

, perdidelė prievolė vienas šilingas vie- I 
nam mėnesiui, o tačiau, kaip mažai mūsų ! 
brolių jį sumokėjo. Kodėl taip yra? 
Ar permažai esame solidarūs, ar perdi- 
deli šykštuoliai pasidarėme, ar nesu
prantame šio mokesčio prasmės?

Sunku būtų į šiuos klausimus atsakyti, 
tegul pamėgina kiekvienas skaitytuojas 
atsakyti pats sau. (Redakcija pagei
dauja šiuo klausimu daugiau straipsnių).

Kas jaučia skausmų širdies, kam 
ašara vilgo blakstienus, kas myli motina 
tėvynę ir kenčia dėl jos, tam solidarumo 
mokestis yra mažutė prievolė, bet dide
lis pasitenkinimas: nes jis įsitraukia į 
bendrų kovų ir stiprina mūsų frontų.

Dr. Schacht’as Persijoj
Žymus vokiečių finansininkas buvęs 

Hitlerio finansų ministeris dr. Schacht’as 
pakviestas į Persiją patarėju Persijos 
finansams tvarkyti.

Iki šiol jis buvo Indonezijos ekonomi
niams reikalams tvarkyti patarėjas.

Lietuviai’ Urugvajaus 
Universitete

Urugvajaus sostinės, Montevideo, uni
versiteto įvairiuose fakultetuose studi
juoja lietuviai studentai:

Architektūros fakultete—Regina Grau- 
žinytė, Lietuvos ministerio vyresnioji 
duktė. Pranas Tamošiūnas — medicinos 
fakultete, Stasy Tamošiūnas — chemijos 
fakultete. Ottas Vikonis ir J. Mackevi
čius studijuoja teisę, o Leonardas Vir- 
šauskas—veterinariją. T.

Lietuvių Sporto klubo, Sydnėjaus Sporto 
( klubo “Kovas” ir Melbourne Sporto 
j klubo “Varpas” krepšininkai. Gaila,. 
! kad Canberos krepšininkai nedalyvavo.

Pradėjus pirmenybės į laikštę išbėga 
“Kovas”, krepšininkai: Šutas, Eisman- 
tas, Laukaitis, Tiškus, Rimša ir Berno
tas; “Varpas” krepšininkai; Gružaus- 

! kas, Dargis, Baškys, Maziliauskas, Kati- 
’ liūs ii* Kozeniauskas; L.S.K. Pertho 

krepšininkai; Ginčauskas, Anastis, Kli- 
maitis, Krutulis, Marcinkevičius, Kali-’ 
nauskas ir žygas; “Vytis” krepšininkai: 
UrneviČius, Ignatavičius, Gurskis, Brov- 
čenka, Jaciunskis, Kurauskas, Kitas, 
Pyragius, Mėrūnas ir šliužas.

Varžybas atidarė, Sporto Klubo “Vy
tis” garbės narys, žinomas Sklandytojas 
p. Jonas Pyragius. Raštu sveikina 
Krašto Valdyba. Po to traukiami bur
tai ir rungtynes pradeda “VYTIS”— 
“KOVAS” krepšininkai, šias rungtynes 
laimėjo “VYTIS” 74:21 (37:6). Po jų 
sekė L.S.K. Pertho krepšininkai su 
“VARPO” komanda. Laimėjo Perth 
L.S.K. 24:16 (8:8). Ii- paskutinės
rungtynes L.S.K. Perth—“KOVAS”. 
Laimėjo L.S.K. 42:33 (10:20), po pra
tęsimo. Normalus laikas baigėsi 32:32.

; Tą dieną ir baigėsi varžybos.
j Sekančia dieną prieš piet žaidžia: 
Į “Varpas”—“Kovas” 78:17 (32:6); “Vy
tis”—L.S.K. Perth’o 38:32 (14:19) ir po 
piet “Varpas”—“Vytis” 37:26 (16:16). 
Komandos išsirikiuoja sekančiai:

I. “V r 4 taš\;. 105:4.*. - J2 
krepšiai.

II. “Vytis”—4 taškai 112:56 — 52. 
krepšiai.

III. Perth’o LSK—4 taškai 66:40 — 17 
krepšiai.

IV. “Kovas”—0 taškai 74:149 — 120 
krepšiai.

Pagal Lietuvių Pirmenybių Statutą I 
ir II vietą užėmusios komandos žaidžia, 
dėl meisterio vardo ir finalinėms varžy
boms išbėga “Varpas” ir “Vytis” krep
šininkai. Laimi “Vytis” 36:25 (14:16). 
Tuo būdu 1951 m. Australijos Lietuvių 
Krepšinio meisteriu tapo “Vytis”, kuri, 
yra ir Pietų Australijos krepšininko 
meisteris.

kas įmokėjo 500 svarų depozito ir nesu
laukęs namų išprotėjo. Vienas latvis 
įmokėjo 400 svarų tai pačiai bendrovei 
depozito ir praėjus keliems terminams 
nesusilaukia nei vieno kuolelio, įkalto sa
vame sklype. Ši bendrovė jau senokai 
bankrutavo, bet vis skelbėsi laikraščiuo
se, kad ji veikianti ir mokanti labai ge
rus atlyginimus darbininkams. Jos ve
dėjas dabar dirba gaudamas iš trečių 
rankų mažas parangėles.

Nukentėjo nevien namų užsakytojai, 
bet ir darbininkai. Pav. Edvardas Seže- 
nis, išdirbęs per metus, laiko ir paskoli
nęs savo sutaupąs statybininkui, jų neat
gauna ir turi nuostolio 515 svarų. Pen
kių vaikų tėvas Poškus vienas tedirbda
mas kruvinai sutaupė ir įmokėjo 150 sva
rų tai bendrovei, šiandien jų neatgauna 
ir per laikraščius ieško statybininko ad
reso, bet veltui. Šeimai būtinai reikalin
ga pastogė. Minimas statybininkas pa
liko skolingas australui vežikui Mr. Dox- 
fordui, elektrininkui Mr. Dugganui ir kit.

šiandien lietuvio vardas neigiamai mi
nimas svetimtaučių lūpose ir spaudoje 
dėl mūsų tautiečio nesąžiningumo. Svar
biausia priežastis tos “lietuviškos licen- 
zijuotos statybos bendrovės” bankroto 
yra jos vedėjo būdo silpnumas. Jis pasi
samdė sekretorę su labai ir labai gau
singa šeima . . . Antra, užsimojo vienu 
kartu daug namų statyti ir įvariose mie
sto dalyse. Trūko reikiamo pasiruošimo 
statybai vykdyti, trūko ir sąžiningumo. 
Tik labai nežymus skaičius atgavo depo
zitus ir nenukentėjo.

Tuo būdu ši statybos bendrovė padarė 
didelių nuostolių ir suvedžiojo savų ir 
svetimtaučių. Ypač skaudu, kad lietu
vio vardas labai pažemintas. Atsargiau 
su statybininkais. Pirm sudarydami su
tartis, pasiteiraukime bendruomenių val
dybose apie juos.

Nukentėjęs.

Lietuvos Ministeris Pas 
Arkivyskupą

Urugvajaus sostinės, Montevideo, 
dienraščiai plačiai pagarsino pavergtos 
Lietuvos vardą, aprašydami Lietuvos 
ministro Dr. Kazimiero Graužinio vado
vaujamos lietuvių katalikų delegacijos 
apsillankymą pas Urugvajaus arkivys
kupą, mons. J. K. Barbierį, 26.5.51.

Delegacijoje dalyvavo lietuvių jauni
mas, pasipuošęs tautiniais lietuvių rū
bais. Dienraštis “Bien Publico” pažymi, 
kad vienas lietuvis jaunuolis pasakė 
kalbą, kurioje pabrėžė katalikiškos lie
tuvių tautos kančias barbariškoje okupa
cijoje, pažymėdamas, kad lietuviai turi 
vilties būti užtarti.

1951m. Australijos Lietuviu 
Krepšinio Pirmenybes

Š.m. spalio mėn. 13 ir 14 dd. įvyko 
Australijos lietuvių krepšinio pirmeny
bės Adelaidėje, Pietų Australijoje. Į 
pirmenybės atskrido lėktuvais Pertho

“VYTIS”, “KOVAS” ir L.S.K. Perth’o 
krepšininkai yra vienodo pajėgumo. Lai
mėjo vytiečiai todėl, kad turėjo daugiau 
atsarginių ir galėjo daugiau pasilsėti.

Po rungtynių, “Varpas”, praeitų metų 
meisteris, įteikė naujam 1951 m. krep
šinio meisteriui “Vytis” pereinamąją 
taurę. Krašto Valdybos taurę p. šutas 
įteikė nugalėtojui “Vytis”, o A.L.B. Ade
laidės Apylinkė įteikė “Vyties” klubui 2. 
taures.

Tenka prikišti Krašto Valdybai, o taip 
pat ii1 rengėjams, kad nepainformavo 
dalyvius dėl pirmenybių statuto, nes 
L.S.K. Perth’o krepšininkams jis visiškai 
nežinomas ir dėl to gavosi nesklandumų- 
Nemalonų įspūdį paliko ir tas, kad lai
mėjusiai komandai duodamos visos tau
rės, tuo tarpu L.S.K. Perth’o krepšinin
kai turėjo būti apdovanoti už gražų ir 
koretišką žaidimą.

Ateityje rengėjai turi įsidėmėti, kad 
prieš kiekvienas pirmenybes turi būti 
perskaitomas statutas.

• JūRa.

L.K.F. Australijos Valdybos 1951in. 
birželio mėn. 22 dieną priimta
SEKMADIENIO 

MOKYKLAI 
kataliku tikybos 

PROGRAMA
Pirmas skyrius.

1. Tėvai ir vaikai—Dievas yra visų 
žmonių Tėvas.

žegnojimasis.
2. Dievas sutverė pasaulį. Dievas yra 

dvasia ,jis yra visur. Dievą reikią 
garbinti—Jo namai yra bažnyčia.

žegnojimosi praktika.
3. Dievas sutverė angelus. Dalis' an-. 

gėlų nusidėjo. Angelai sargai.
Kada žegnotis—praktika.

4. Pirmieji žmonės. Dievo įsakymas 
Rojuje.

Gražus ir negražus žegnojimasis— 
praktika.

5. Adomas ir Ieva nusidėjo, Dievas 
juos nubaudė. Ižganytojaus pažadė
jimas.

Žegnojimasis.
6. Angelas sveikina Mariją. Mariją 

lanko Elzbetą.
Malda “Sveika Marija”.

7. Kristaus gimimas. Kristų sveikina 
angelai, Juozapas, piemenys, tris ka
raliai.

Kalėdų šventės, giesmės, eglutė, 
Kalėdų senelis.

8. Erodas norį nužudyti kūdikėlį Jėzų. 
Vaikų žudymas Betliejuje, šventoji 
šeima pabėga iš tėvynės.

Praktika—“Sveika Marija”.
9. Erodo mirtis, šventoji šeima grįžta 

į savo žemę. Jėzus klusnus vaikas.
Praktika—“Sveikia Marija”.

10. šv. Jonas pakrikštija Jėzų. Jėzus 
- tyruose velnio gundomas.

Praktika—“Sveikia Marija”.
11. Jėzaus stebuklai ir 12 apaštalų.

Jėzus prikelia mirusią mergaitę. 
Praktika—“Sveikia Marija”.

12. Jėzus įjoja į Jeruzalę. Verbų sek
madienis.

Jėzus moko melstis: “Tėve mū
sų”.

13. Jėzaus paskutinė vakarienė, šven
čiausio Sakramento įsteigimas.

Praktika—“Tėve mūsų”.
14. Jėzaus malda Alyvų darželyje. Ju

das išduoda Jėzų.
Gavėnia, pasnikas, giesmės. Prak
tika—“Tėve mūsų .

15. Jėzus teisiamas, plakamas, erškė
čiais vainikuojamas, išjuokiamas.

Ryto ir vakaro malda—“Tėve 
mūsų”, “Sveika Marija”.

16. Jėzus neša kryžių, sutinka motiną, 
Mariją, Veronika nušluosto veidą, 
kalamas prie kryžiaus, miršta.

Didysis penktadienis.
17. Jėzaus laidotuvės.

Didysis šeštadienis, ugnies ir van
dens šventinimas, Kristaus gra
bas.

18. Jėzus keliasi iš numirusių.
Velykų šventės, procesija, gies
mės. Papročiai namie: tėvelis 
šlaksto namus šv. vandenių ir už
dega šventą ugnį. Velykų pyra- , 
gai, margučiai.

19. Jėzus žengia į dangų—įsteigia išpa
žintį.

šeštinių šventės. Praktika “Tėve 
mūsų”, “Sveika Marija”.

20. šv. Dvasios atsiuntimas.
Sekminių šventės—papročiai Lie
tuvoje. Malda “Tikiu į Dievą 
Tėvą.”

21. Apaštalai skelbia Kristaus mokslą. 
Sauliaus atsivertimas.

Praktika—“Tikiu į Dievą Tėvą”.
22. Marijos mirtis ir laidotuvės.

Žolinių šventė. Marijos giesmės.
23. Gegužes mėnuo—Marijos mėnuo.

Koplytėlės. Poterių praktika.
24. Lietuva—Marijos žemė.

Aušros Vartai, Šiluva, Žem. Kal
varija, Liurdo grota. Poteriu prakt. 
Pastaba: šioje programoje neįena vaikų 

paruošimas pirmai išpažinšiai. Jis at
liekamas atskiromis pamokomis. Jeigu 
vaikai vyresnio amžiaus ir poterius 
jau moka, tai vietoje poterių prakti
kos pamokos gale priderinamas paruo
šimas pirmai išpažinčiai.

Pamoka pradedama ii* baigiama 
malda.

Vyresniųjų skyrius,
1. šventasis Raštas. įkvėpimas. Šv. 

Rašto padalinimas.
Bažnyčių formos ir stiliai.

2. Senojo Įstatymo šv. Rašto autoriai.
Bažnyčios vidaus padalinimas.

3. Naujojo Testamento autoriai.
Altoriau įrengimas.

4. Bažnyčios įkūrimas. Diakonai. Šv. 
Steponas pirmasis kankinys.

Bažnytiniai rubai.
5. Pirmieji apaštalų darbai. .Simonas 

Magas—simoni j a.
Amžinoji ugnelė, žvakės, kėlikas, 
patena, monstransija.

6. Sauliaus atsivertimas. Povilo kelio
nės ir mirtis.

Varpai — “Viešpaties angelas”, 
malda už mirusius (praktika).

7. šv. Petras.
Bažnytinė herarchija: popiežius, 
vyskupai, kunigai.

8. Apaštalas Jonas ir Marijos mirtis.
Kunigystės šventimai ir laipsniai.

9. Jeruzalės sugriovimas.
Kunigo užimamu pareigų laips
niai: vyskupas, dekanas, klebonas.

10. Krikščionių persekiojimas ir kata
kombos.

Lietuvos vyskupijos: Kaunas, Vil
nius, Panevėžys, Telšiai, Vilkaviš
kis, Kaišiadoriai.

11. Konstantinas Didysis ir Milano edik
tas. (313).

šv. Mišių dalys.
•12. Rytų Bažnyčios atskilimas.

šv. Mišių klausymo budai.
13. Liuteris ir jo schizma.

Rožančiaus kalbėjimas: dalys, pa
slaptys.

14. Henrikas VIII ir anglikonų bažny
čia.

Kryžiaus keliai arba stacijos. ..
15. Senovės lietuvių tikėjimas: dievai, 

vaidilos, vaidilutės, amžinoji ugnis, 
šv. girios.

Atlaidų prasmė.
16. Mindaugo krikštas, vainikavimas 

karaliumi, vyskupijos įkūrimas.
Pasnikas ir susilaikymas.

17. Vytautas ir Jogaila krikštija Lietu
vos žmones. Pirmosios bažnyčios. 

Bažnytiniai metai: adventas, Ka
lėdos, gavėnia, Velykos, Sekminės.

18. Vytauto pasiuntiniai į Konstansos 
bažnytinį suvažiavimą.

Advento ir gavėnios prasmė. Pe
lenų dieną. Kančios sekmadienis, 
Verbos, Did. Ketvirtadienis, Penk
tadienis, šeštadienis.

19. šv. Kazimieras.
Sakramentai ir sakramentalijos. 
Skaplerai.

20. Protestantizipas Lietuvoje.
Krikštas: kas gali krikštyti ir kaip 
krikštyti.

21. Vyskupas Giedraitis ir katalikybės 
stiprėjimas Lietuvoje.

Išpažintis. Kaltė ir bausmė. To
bulas gailesys.

22. Rusai persekioja Bažnyčią Lietu
voje. Kražių skerdynės.

Moterystės sakramentas: šventu
mas, neišardomumas.

23. Vysk. Valančius ir blaivybė Lietu
voj.

Lietuvių religiniai papročiai: at
laidai (Aušros Vartai, Šiluva, 
Žem. Kalvarija), parapijų atlai
dai, šventės ir t.t.

24. Lietuvos Eucharistinis kongresas. ' 
Pasiaukojimas Sv. Jėzaus Širdžiai. 
Prisikėlimo bažnyčia.

Lietuvių religiniai papročiai: 
aušrinė, karunka, suplikacijos, 
mišparai. Gavenos ir advento 
papročiai: giesmės namuose, kal
nai, rarotai.

25. Lietuva komunistų kankinama.
Koplytėlės gegužio mėnesį, darže
liai, rūtos, vainikai, vakaro gies
mė.

Pastaba: Einama kartu istorija ir litur
gika. Istorija paduodama užrašuose, 
o liturgika paaiškinama žodžiu. Litur
ginėje dalyje kreipti dėmėsi į religinį 
auklėjimą, įsąmoninimą ir religinį, 
pamągimą. šito sąskaiton antroji pa
mokos dalis gali būti kiek keičiama ar 
trumpinama, įvedant bažnytinio giedo
jimo praktiką.

Pamoka pradedama ir baigiama 
malda.
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Sueco kanalas
ISTORIJA

Laivininkystės kanalas, iškastas per* 
Sueco sąsiaurį, jungiąs ten esamčius 
ežerus buvo iškastas jau SĖTI 1 (1380 
m. p. Kr.) laikais. Jis buvo naudojamas 
iki 770 m. (po Kr.).

Pirmieji planai naujam kanalui siekia 
18*16 m. Prosper Enfantin įkūrė Societe 
d’Etudes Pour Le Canal De Suez, kurį 
padarė daug pradinio darbo: įvykdyda
mi topografinius ir geologinius tyrimus. 
1854 m. Egypto vice-karalius SAID 
PASHA davė leidimą kanalo statybai 
prancūzų inž. FERDINAND DE LES
SERS. Tam reikalui buvo sudaryta 
bendrovė Compagnie Universelie Du 
Canal Maritime De Suez. Bendrovės 
kapitalas buvo £8.000.000 padalintas j 
400.000 akcijų po £20 kiekviena. Tačiau 
akcijos buvo silpnai perkamos, dalinai 
dėl Anglijos opozicijos, dėl politinių ir 
technikinių priežasčių. Bendrovę išsau
gojo nuo sugriuvimo pats SAID PASHA 
nupirkęs likusias 177.642 akcijas už 
£3.552.840.

Darbas buvo pradėtas 1859. m. balan
džio mėn. 25 d. Nežiūrint didelių sun
kumų darbas buvo vykdomas iki SAID 
mirties 1863 m. Tarp jo įpėdinio IS
MAIL ir bendrovės iškilo nesutarimai 
dėl darbo jėgos tiekimo ir atšaukimo 
įvairių teisių ir privilegijų bendrovei. 
Reikalas buvo atiduotas išspręsti Impe
ratoriui Napaleonui III. 1864 m. buvo 
priteista iš Egypto valdžios bendrovės 
naudai sumokėti £3.360.000.

Kanalas buvo atidarytas 1869 m. lap
kričio mėn. 17 d. Bendrovė išleido kana
lo statybai apie £17.000.000. Pirmųjų 
metų darbo rcsultatai buvo blogi. Nau
ja £800.000 paskola buvo reikalinga.

1875 m. ISMAIL PASHA pardavė 
savo akcijas .£4.000.000 Anglijos val
džiai ir nuo tada trys britų direktoriai 
buvo paskirti į tarybą, kuri administravo i 
kanalą.

1883 m. buvo iškilęs sumani mas pad
vigubinti kanalą, bet šitas planas atkri
to ir buvo nutarta—pagilinti ir prapla
tinti jau esantį kanalą. Šitam įvykdyti 
buvo reikalinga nauja paskola £4.000.000. 
Pabaigus darbus, 1948 m. bendra suma 
išleista kanalo statybai ir pagerinimui 
pasiekė £29.725.000.

Koncesija kanalui buvo duota 99 me
tams nuo jo atidarymo laivininkystei; 
1969 m. jis tampa Egypto valdžios nuo
savybė.

Kanalo ilgis yra 103 mylias, bendras 
jo gilumas 34 pėdos'ir vidutinis plotis 
197 pėdos. Laivai gali plaukti dienos 
ir nakties metu. Vidutiniai vienas lai
vus praplaukia kanalą per 11.30 vai.

1937 metais praplaukė 6.570 laivų, 
bendro tonažo virš 36 milionų. 1946 
metais—5.325 laivai. Britų laivai suda
ro maždaug 50%, toliau seka Jungtinės į 
Amerikos Valstybės, Olandija, Prancū
zija ir kt. valstybės.

Sueco Kanalo Bendrovė yra registruota 
Egypte, bet jos “ofisai” yra Paryžiuje. 
Taryba susideda iš 32 direktorių iš ku
rių 10 yra angiai (3 reprezentuoja val
džia ir 7 britų laivininkystės interesus) 
18-prancūzų, 2-egyptiečių ir 1-olandų.

Vidutinės metų pajamos yra 1.500.000 
frankų. Britai turi 295.026 akcijas (ver
tinamos apie £-14.000.000) iš bendro 652.- 
932 skaičiaus. Vidutinis metinis divi- 
dentas yra apie £1.400.000.

Pagal tarptautinę sutartį pasirašyta 
1888 m. spalio mėn. 29 d. Sueco kanalas 
yra išskirtas iš blokados ir visų tautų 
laivai ginkluoti ar ne, taikos ar karo 
metu, yra praleidžiami. Ta sutartimi 
naudojosi kanalu rusai; rusų-japonų ka
ro metu ir neleido kanalo uždaryti italų 
karo laivams ir transportams, laike 
italų-abisinų karo 1935 m.
S U EC ■ KANALO REIKŠMĖ KARO 

METU
Pirmojo ir antrojo pasaulinio karo 

metu britai buvo kanalą uždarę, pateisin
dami šitą savo žygį, kad sąjungininkų 
kontrolė buvo reikalinga Egypto ginybai. 
Egypto valdžia, pirmojo pasaulinio karo 
metu, perleido kanalo ginybą ir vadova
vimų britų karinėms pajėgoms. Kanalas 

1 pasidarė strateginė Egypto siena ir ke
lias kuriuo Indijos, Australijos, ir Nau
josios Zelandijos karinės pajėgos susti
prino sąjungininkų armijas Prancūzijoje 
ir Artimuose Rytuose.

Vienas iš pagrindinių uždavinių, pir- 
l mojo pasaulinio karo metu, buvo padi
dinti britų įtaką į kanalo kontrolę ir 
vadovavimą ir pabrėžti jo svarbumą 

| Britų Imperijos strategijai kaipo kelią f 
Indiją ir Tolimuosius Rytus. Kai britų 

I valdžia 1922 metais suteikė Egyptui ne
priklausomybę, pasiliko sau teisę laikyti 
savo karines pajėgas Egypte, kanalo 
ginybai. 1936 metais nauja sutartis bu
vo sudaryta, apibrėžianti kanalo zoną, 
kurioje Didžiajai Britanijai buvo duota 
teisė laikyti kariuomenę ir aviaciją iki 
tol, kol abi susitariančios pusės sutiks, 
kad Egypto armija pati gali užtikrinti 
laisvę ir visišaką saugumą laivininkystei 
kanale. 1946 metų susitarimas numato 

. visiška britų kanalo zonos pajėgų ati- 
| traukimą 1949 metais.
| Antrojo pasaulinio karo metų Italijai 

įstojus į karą, kelias prekybos laivams 
I buvo uždarytas per Viduržemio Jūrą. 

Prekės ir įvairios medžiagos iš rytinių 
I Viduržemio jūros kraštų plaukė per. 
Sueco kanalą ir Raudonąją jūrą, aplink 
Gerosios Vilties Iškyšulį, kad pasiektų 
Britaniją. Sustiprinimai britų kariuo
menės pajėgoms Egypte ėjo tuo pačiu
keliu. Kanalas buvo dažnai puolamas 
Vokicčių-Italų ašies oro pajėgų, bet pa
daryta žala nebuvo tokia didelė, kad 
sutrukdytų susisiekimą.

Šiandieną Sueco kanale vyksta nauji 
įvykiai, kuriuos netolima ateitis mums 
parodys kas toliau rūpinsis jo saugumu.

BALFo Pirminiko kan. dr. Končiaus 

įspūdžiai Kanadoje.

Sis Tas Naujo Sveikatos 
Ministerijoj

N.S.W. įstatymų leidžiamajame susi- , 
rinkime p. Landa (lab.) padarė pareiški- Į 
ma. kad svetimšaliams mažai mokantiems 
anglų kalbos yra sunku susikalbėti su . 
gydytojais ir dėl tos priežasties yra sun
ku gydytojui nustatyti tikra figos diag
nozę. Jis pasiūlė N.S.W. vyriausybei už
registruoti kai-kuriuos gydytojus, ku
riems dėl senyvo amžiaus yra sunku i 
klausyti tris metai universitete med. 
kurso ir laikyti egzaminus.

Sveikatos ministeris p. O’Sullivan 
atsakė, kad scetimšaliai gydytojai turi 
palaukti dėl registracijos iki š.m. gruo
džio mėn., ar sekančių metų sausio mė
nesio. Jis pridėjo, kad svetimšaliams 
gydytojams nuo 50-60 m. amžiaus yra 
neįmanoma klausyti universitetą ir lai
kyti egzaminus.

Jis pažadėjo padaryti viską, ką tik 
galės dėl palengyvinimo. registracijos ir 
prilcidimo prie praktikos užsienio gydy
tojų.

Tremtiniu Istorija
Br. Dirmėnas, Vytautas Kavolis ir kiti 

“Naujienų” bendradarbiai kelia klausimą 
būtiną reikalą ruošti Lietuvos išeivijos 
istorijos veikalo parašymą ir išleidimą. 
Susivienijimai išleido savo organizacijų 
istorijas. Reikia bendro išeivijos istori
jos veikalo. Tai labai didelis, bet sykiu 
tauta labai naudingas darbas.

“M.P.” bendradarbi rašytoją Vincą 
Kazoką ir ponią susilaukusius dukrelę \ 
nuoširdžiai sveikiname.

“M.P” Redakcija.

SKELBIMAS
Lietuviai, atvykę pirmuoju transportu 

į Australiją, š.m. gruodžio mėn. 1 d. 
rengia 4-rių metų atvykimo minėjimą- 
balių. Norintieji dalyvauti registruo
jasi (laišku arba asmeniškai) iš anksto 
pas p. V. Gulbiną, 27 Forsyth Street, 
Glebe, iki š.m. lapkričio 8 dienos. Tuo 
pačiu maloniai kviečiame visus lietuvius 
į sį minėjimą-balių atsilankyti.

Rengėjai.

Jugoslavijos Mokslininkas 
Apie Stalina

Belgrade įvyko ketvirtas Jugoslavijos 
Komunistų Partijos Kongresas. Didžiau
sią kalbą jame pasakė garsusis marksiz- 
dio mokslo teoretikas, daug vadovėlių 
komunistams parašęs, Tito valdžios mi
nisteris be portfelp, Milovan Djilas.

Djilas suminėjo visą eilę Rusijos gyve
nimo faktų, kurie patvirtina, kad Rusi
joje po valdžios kojomis tapo paminta 
socializmo ideologija.

Sovietinės Rusijos valdovai—sako Dji
las—susiformavo naują reakcionierišką 
ideologiją ir agresyvų darbo žmonių pa- 1 
vergintą ii- išnaudojimą.

Smerkdamas Rusijos bolševizmą kai \ 
betojas pareiškė, kad Rusijoje daeita iki 
absurdiškumo, kur kiekviena Stalino 
kvailystė paskelbiama mokslu ir geniali- 
ška idėja.

Baigdamas kalbą, komunistinių veika
lų autorius pareiškė: Lai žino pasaulio 
darbininkai, kad Stalino teorijos nėra 
socialistinės nei komunistinės; jos nėra j 
marksistinės nei mokslinės.

Australai nori dar 4 
universitetu

Vakarų Australijos universiteto vice- 
rektorius Dr. CURRIE, šnekėdamas 
Australijos universitetų vice-rektorių 
suvažiavime pareiškė, kad turėtų būti 
įsteigti dar 2 universitetai NEW SOUTH 
WALES’e ir 2 VICTORIJOJE.

Australijos universitetuose dabar stu
dijuoja apie 30,000 studentų. Po 1953 
metų šitas skaičius palaipsniui kils del 
didesnių gimimų skaičiaus karo metu ir 
dėl imigracijos programos. Numatoma, 
kad nuo 1958 met. studentų skaičius tu
rėtų didėti po 2000 kas metai ir 1965 
metais pasiektų 60,000.

Taip pat Australija bus reikalinga po i 
4000 naujų mokytojų kas metaia, palygi- 
nūs su 2000 parengiamų dabar.

Ištraukos iš S. Narkeliūnaitės parašy- 
l to reportažo “Darbininkui”.
Montfcaalio lietuvių tarpe

Čia yra įsikūrę apie 3,000 tremtinių. 
Jie susispietę apie savo rcligijos-kultū- 
ros židinį—savo parapiją. Iš anglų pa
rapijos išsinuomoję didelę salę, jie ją 
pavertė bažnyčia, o antrame aukšte gra
žiai įrengė kleboniją. Klebonauja jėzui
tas tėvas J. Kubilius, neseniai atvyks iš 
Paryžiaus, puikiai kalbąs prancūzų ir 
anglų kalbomis.

Bendrai čia, mokėdami gerai prancūzų 
kalbą, kai kurie tremtiniai puikiai susi
tvarkė, gavę geras tarnybas. Taip, pvz., 
keletas moterų dirba bankuose, kaip raš
tininkės, ir mokyklose, kaip mokytojos. 
Tremtinys D. Jurkus patekęs į banką 
net buhalteriu.

Privati iniciatyva taipgi klėsti: trem- 
I tinių čia yra jau ne tik namų, bet ir 
valgyklų ar maisto parduotuvių savinin
kų. Jaunimas čia gavo progos patekti į 
aukštąsias mokyklas ir gilinti savo stu
dijas.
Torontas—didžiausia kolonija

čia prisiglaudę per 5.000 tremtinių. 
Lietuviška parapija čia buvo ir prieš 
jiems atvykstant, bet jai tepriklausė vos 
apie 200 žmonių. Klebonauja taipgi 
tremtinis kunigas P. Ažubalis. Kadangi 

į dabartinės bažnyčios patalpos yra per 
| mažos, tai lietuviai nusipirko miesto 
I centre gražų sklypą ir namą ir dar šį 
! rudenį statys bažnyčią, kuriai lietuviai 

inžinieriai rušia planus. Prie bažnyčios 
ketinama įrengti didelę salę susirinki
mams ir kultūrinėms pramogoms. Da
bartinė bažnyčia taii> pat ketinama pa
likti. %

Torontas laikomas didžiausia tremti
nių kolonija Kanadoje, čia lietuviai 
turi savo atstovų, pradedant universite
tu, kuriame dėsto chemikas dr. Zubrys 
ir medikas dr. Jasutis, baigiant net na
mų statybos kontraktoriumi jaunu ir 
energingu J. Rope. Dauguma betgi dir- 

. ba fabrikuose, kaip ir kituose miestuose. 
O privačių įmonių štai kokia statistika: 
8 valgyklos—restoranai, 3 siuvyklos, 3 
kirpyklos, 10 maisto produktų krautuvių, 
5 lietuviai dirba, susisdėję su anglais, 
real estate įstaigose.
Negausūs, bet solidarūs

Hamiltone tėra vos apie 1,500 lietuvių 
tremtinių, bet jie ypač pasižymi savo 
solidarumu lietuviškiems reikalams. 
Tautos Fondui jie paskyrė šiemet 900 

! dol. ir BALFui, jo pirmininko lankymo
si proga, sudėjo ir įteikė atvežti cent- 
ran prisiuntė per 2,000 svarų drabužių, 
o štai skerdyklos savininkas J. Kaza- 
meckas 100 sąvarų lašinių paaukoja Vo
kietijoj esantiems tremtiniams, tarda
mas: “Išrūkiau juos specialiai lietuvišku 
būdu, noriu, kad jie mano tautiečiams 
primintų Lietuvą.” J. Kazameckas sa
vo įmonę je laiko 10 darbininkų, taipgi 
tremtinių, o miesto centre turi mėsos 
produktų krautuvę. Dar yra tenai kitų 

, laikomos 3 maisto gaminių krautuvės, 2 
valgyklos ir 1 kirpykla.

Lietuviška parapija čia gyvuoja jau 
3 metai. Klebonauja kun. J. Tadaraus- 
kas. Bažnyčia stovi rezidencijų sekci
joje ir gražiai sutvarkyta, čia lietu
viai neturėjo daug rūpesčių. Patalpas 
gavo iš vyskupo, tiesa, apleistas, bet 
veikiai a tsi remontavo ir salę sutvarkė. 
Laisvalaikiu stato namus

Visur tekę matyti nuosavų namų, bet 
turtingiausia, čia yra apie 100 tremti
nių, o 15 jų jau turi savo namus. BALFo 
pirmininkas aplankė tokį tremtinį, kuris 
namus pasistatė savo laisvalaikiu, tada, 
kai grįždavo iš darbo fabrike.

Daugiausia betgi lietuviai išsisklaidę 
po plašią apylinkę. Religinį patarnavi
mą jiems suteikia čia savo centrą turį 
iš tremties atvykę Tėvai Pranciškonai. 
Tremtinių bažnyčios—jų religinio ir 
tautinio stiprumo simboliai

Yra ir daugiau lietuviškų kolonijų su 
lietuviais kunigais, pvz., Sudbury, kur 
susispietę apie 400 lietuvių. Tačiau, ben
drai imant, visos vietos, kur tik esama 
per 100 lietuvių, turi savo lietuvius ku
nigus. Tuo būdu viso Kanadoje dabar 
yra besidarbuojančių 21 lietuvis kunigas.

—Būdinga yra tai,-—sako kan. d r. J. 
B. Končius,—kad tremtiniai taip, kaip 
man teko juos matyti ir Vokietijoje, 
gausiai savo bažnyčias lanko ir jas yra 
pavertę ne tik savo religinio, bet ir tau
tinio susikaupimo vieta. Jie čia lietuvi
škai gieda religines giesmes, jie taipgi 
geida ir religinės nuotaikos patriotines 
giesmes. Jie čia yra sujungę du savo 
nūdienius svarbiuosius dalykus: tėvynės 
ilgesį ir Dievo maldavimą tėvynei lais
vės. Ir šitai mane jaudino iki susigrau
dinimo ir tai aš visur stengiausi pab
rėžti.
Kultūrinė veikla ir tautinis solidarumas 

Toliau kan. dr. J. B. Končius kalba 
bendrai apie prie parapijų veikiančias 
lietuvių mokyklas, kur mokytojauna nuo 
savo darbo fabrikuose grįžę tremtiniai 
mokytojai, kalba apie chorus ir kt. meno 
vienetus, kalba apie spaudą ir organi
zacijas.

—Dauguma tremtinių yra susispietę į ; 
lietuvių bendruomenės skyrius, bet savo i 
veiklą plečia ir skautai, ir ateitininkai, I

ir įvairios bažnytinės brolijos ir organi
zacijos. Kanados tremtiniai, kurių tenai 
dabar yra apie 10.000, mane sužavėjo 
savo veikla ir energija, savo lietuvišku
mu ir tautiniu solidarumu,—sako pirmi
ninkas. — Ką pastebėjau tremtyje Vo
kietijoje, tai tą patį pamačiau ir Kana
doje. Jie nuoširdžiai remia vienas kitą 
nelaimėje, čia akivaizdžiai prisimenu 
Hamltono lietuvius, kurie, jaunai lietu
vaitei mrus, sudėjo pnigų ne tik jos lai
dotuvėms, bet ir pastatė jai paminkėlį.
Ekonominė padėtis

J Kanadą kaip prisimename, daugiau
sia vyko pats darbingiausias ir guviau
sias tremtinių elementas: moterys namų 
ruošai ir vyrai į miškus ir kasyklas. 
Savo sutartis išterminavę, dabar jie jau 
grįžta iš savo atskyrimo vietos ir jun
giasi bendruomenėn, kuriasi miestuose.

Materialinis pagrindas nėra blogas. 
Uždarbiai beveik tie patys, kaip JAV, 
ir pragyvenimo išlaidos tokios pat. 
Daugelis jau turi įsigiję naujus automo
bilius, nors jų kainos, palyginus su JAV, 
yra aukštesnės, o ir benzinas tenai dvi
gubai brangesnis.

Todėl iš visko atrodo, kad Kanados 
lietuviai naujakuriai yra graži ir soli
dari lietuviška šeima, kad ir svetimoje, 
bet juos ligi grįžimo į gimtuosius namus 
gana svetingai priglaudusioje žemėje.

Argentinoj įsikūrė Lietuviu 
Kultūros Fondas

Dr. P. Brazio, mokytojo J. Vedegio, 
skautų veikėjo V. Svidersko ir inž. L. 
Stašaičio iniciatyva 3.6.51 sukviestas su
sirinkimas Lietuvių Kultūros Fondo 
steigimui įvyko lietuvių parapijos skaity
kloje. Dalyvavo pora desėtkų asmenų, 
iniciatorių pakviestų. Prof. D. Gruodžiui 
pirmininkaujant, sudaryta Lietuvių Kul
tūros Fondo valdyba. L.K.F. veiks kaipo 
Argentinos Lietuvių Bendruomenės pa- 
gelbinis organas.

L.K.F. Valdybos pirmininku išrinktas 
prof. D. Gruodis, sekr.—mok. J. Vede- 
gys, ižd. Dr. Brazys. Valdybon 
bei tarybon, apart iniciatorių pak
viesti: Elena V. Ryselienė, Lietuvių Cen
tro veikėja. (Susirinkimas ją prašė 
paruošti paskaitą apie L.K.Fondo tiks
lus); Z. Juknevičius nuo Lietuvių Jau
nimo Draugijos; red. K. Norkus nuo 
“A. L. Balso”; režisierius A. Petravičius 
nuo Lietuvių Ansamblio; St. Majauskas 
nuo Susivienijimo bei jo vedamo choro; 
muzikas V. Rymavičius nuo šv. Cecilijos 
choro.

Susirinkime dalyvavo LOK pirminin
kas I. Padvalskis, ajp’. ir ponia Mike- 
lioniai, ponia Petravičienė, buv. Valst. 
Teatro artistas J. Valentinas, Ed. Ryliš- 
kis, kun. P. Garšva, agi’, santaros ir kt. 
kultūrininkai.

MIRĖ DR. JUOZAS 
GABRYS

Mus pasiekė žinia, kad šan. rugpiučio 
3 d. Šveicarijoj mirė dr. Juozas Gabrys. 
Velionis buvo žymus ir daug pasidarbavo 
pirmojo pasaulinio karo metu. Jo pas
tangomis Šveicarijoj buvo įsteigtas In
formacijos biuras, kuriam jis ir vadova
vo. Tuo laiku šiame biure dirbo dr. 
Purickis, dr. kun. Bartuška, pral. Olšau
skas ir prof. dr. Eretas, kuris tuo laiku 
sekretoriavo. Informacijos biuras išleido 

. daug informacinės ^medžiagos apie Lietu- 
i vą.

Atgavus nepriklausomybę “buvo nep
rileistas prie valstybės lovio”, kaip jis 
pats sakydavo, todėl gyveno Šveicarijoj, 
čia dirbo mokslinį darbą, išleido keletą 
knygų apie lietuvių kalbą ir Lietuvą.

Antrojo pasaulinio karo metu ir po 
karo pasižymėjo neigiama veikla: visus 
kaltino, visi blogi tik jis vienas teisus, tik 
jis vienas tinka į prezidentus ateitės Lie
tuvai. Stengėsi suorganizuoti savo šali
ninkus, leido šafirografotą laikraštėlį.

Dr. Gabrys turėjo neramią sielą, di
delę ambiciją ir nemažesnę energiją.

“Šviesos” Šventadienio
Popiete

Š.m. lapkričio mėn. 18d. (sekmadienį) 
Milson’s Point geležinkelio stoties pasta
te, Ennis Rd., 12-14, Sambūris “šviesa” 
ruošia šventadienio popietę su tokia pro
grama :

Collegos J. Reizgio paskaita.: “Lietu
vybės naikinimas Mažojoje Lietuvoje”. 
Po paskaitos diskusijos.

Po paskaitos ir diskusijų įvyks lietu
viškų plokštelių: dainų, muzikos ir šokių 
koncertas. Pradžia 13 vai. 30 min.

Nariai ir visuomenė kviečiami atsilan
kyti.

Sambūrio “Šviesa" Sydnėjaus Skr.
Valdyba.
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Radio Programme For New Australians Tarybines Spaudos Puslapiuose

Broadcast by .the Australian Broadcasting' Commission 
Saturday, 17th November, 1951

PAUL: Never mind. Poor 
Mary works very hard with 
my English! Now—please— 
what is ‘ago’? A long time 
ago?

MARY 
that is ‘a

tliis broadcast Icssod 
John and Paul will 

vou how to use the

Iii
Mary.
teach ,..... —
adverb ago and the preposi
tions till and during.

Here is a part of the broad
cast. When yon listen you 
will see that this is an easy 
way of learning English.

PAUL: ‘Till’ Mary? What 
is ‘till’?

MARY: We say ‘till- with 
time, Paul. We say ‘from 
eight o’clock till ten o’clock I 
Was at the pictures’.

PAUL: From seven o’clock 
till eight o’clock last night I 

. learnt English.
JOHN: And I slept till half 

past nine this morning!
MARY: You work from 

Monday till Friday every 
week ... I worked for the Red 
Cross from 1940 till 1945.

PAUL: Now — ‘during’? 
What is that?

JOHN: During the war? ... 
In that time there was a war.

MARY: I can cay: I worked 
for the Red Cross from 1940 
till 1945; or I can say: 1 work
ed for the Red Cross during 
the war.

JOHN: During 1947 I work
ed in Sydney but at the end of 
the year I went to Adelaide. 
I worked in Adelaide till May, 
1948. Then I came here.

MARY: I worked hard yes
terday. During the day I cook
ed, worked in the garden, 
made cakes and biscuits, went 
to the shops for vegetables and 
butter and meat, and 
went to the pictures!

JOHN: And women 
that work! Really!

then

eall

Mainos Rubai Margo Svieto
Iš rytinės Vokietijos dalies į vakarinę 

padidėjo vokiečių bėgimas. Bėga jie bi
jodami būti išvežti į Lenkiją. Kaip 
aiškėja, ryt. Vokietijoje yra ,bedarbių 
tuo tarpu Lenkijos anglių kasykloms ir 
pramonei trūksta darbininkų. Maskva, 
norėdama juo daugiau gėrybių iš savo 
satelitų gauti, patvarkiusi perleisti vieni 
kitiems darbo jėgos perteklių.

Vokiečių gabenimas j Lenkiją maskuo
jamas savanoriškumo skraiste, kaip lie
tuvių gabenimas i “broliškas respubli
kas”. Vadinasi, nevažiuosi geruoju, būsi 

. sugautas ir jėga nugabentas.
J Vakarus atbėgę vokiečiai tvirtina, 

kad tokiu būdų iš ryt. Vokietijos jau esą 
išvežta į Lenkiją apie 20.000 vokiečių.

Nuvežtiesiems vokiečiams buvę pasa
kyta, kad jūs esate lenkai užmirškit kad 
buvot vokiečiai ir kad čia'jūsų tėvynė.

SOVIETU ARMIJA 
VOKIETIJOJE

Jei nesigilindamas spaudos praneši
mus sektum, prieitum išvados, kad pado
riausia pasaulyje armija yra sovietų. 
Daug kartų skaitome oficialių agentūrų 
žinias, kad pav., Korėjoje kariuomenės 
teismas daugeliui metų arba net mirti 
nuteisia karius—-yra nuteistų jau ir ke
letas kanadiečių—už nužudymus bei prieš 
vartavimus, girdėjome eilę panašių bylų 
ir bausmių JAV, Britų ir Prancūzijos 
kariams Vokietijoje, bet niekad spaudos 
agentūros neskelbė oficialių pranešimų 
apie kokius ekscesus arba bausmes so
vietų karių Vokietijoje. Tačiau tai toli 
gražu ne dėl to, kad tai būtų padoriausi 
kareiviai, bet dėlto, kad apie juos ne
duodama jokių žinių ir dar draudžiama 
ką nors skelbti.

Tuo tarpu korespondentai iš Berlyno 
praneša daugybę sovietų karių siautė
jimo atsitikimų.

Taip per pastarąsias 5 savaites vien 
Weimaro apylinkėje sovietų kariai nu
žudė 17 vokiečių. Viena įsimylėjusi po
relė, užtikta prie bažnyčios, buvo taip

f: A long time ago— 
;i long time past’. A 
e ago—when 1 was a 

ed in Western 
I was only two 

years old when we. went from 
Perth to Adelaide.

PAUL: I see . . . three years 
ago I was in 'Europe.

baby—I 
Australia.

This is only a small pari of 
e Radio Lesson. You can

taiiting way of learning- Eiig-

Yon can have a Radio Book
let posted to you each month 
by writing' to:

The Commonwealth Office 
of Education,

Box 3879, G.P.O.,
Sydney.

You may also obtain infor
mation
(.'lasses and Correspondence 
"Lessons from this address.

If you listen to a Metropo
litan Station you will hear this 
broadcast, every Saturday at 
1245 p.m.—1 p.m. Country 
Stations (and Perth) broad
cast the programine at 7 a.m.— 
7.15 a.hi. There is a similar 
programme every Sunday at 
7.45 a.m.—8.15 a.m. (South 
Australian Stations at 7.15 
a.m.—7.45 a.m.).

The Radio Booklets are 
FREE and contain the Broad
cast Programmes in the form 
of English Lessons'.

about Continuation

išniekinta, kad šovietinai organai tuo- 
jaus pat įsakė sudeginti jų lavonus, o 
giminėms išmokėjo 5000 markių, kad ty
lėtų. Kai byla susidomėjo vietos vokiš
kieji pareigūnai, sovietai atsakė, kad 
šiame rajone stovintieji daliniai >esą ko
vos dalinia tad disciplina negalinti būti 
per griežta. Ir nei vienas rytų Vokieti
jos laikraštis neišdrįso apie tai net pri
siminti.

Nesenai Nanei stoty sovietų karo poli
cija turėjo kautis su rusais karininkais, 
bėgančiais į Vakarų Berlyną. Du kari
ninkai buvo sužeisti. Tuo pat metu Wit- 
tenberge įvyko rusų karių riaušės. 8 
karininkai ir puskarininkiai buvo suimti 
ir artimam miško sušaudyti. Būdinga, 
kad įsakyme įgula buvo paskelbta, kad 
dezertyravę j vakarus, jie buvę amerikie
čių grąžinti ir nubausti kaip dezertyrai.

Rathenow įgulos 5 rusai karininkai bu
vo suimti už klausymą Vakarų radijo, 
daug suimama po kratų, kurių metu 
ieškoma vakariečių skleidžiamos ant-iso- 
vietinės literatūros bei laikraščių. Taip 
po kratos Stahusdorfer Kasome buvo 
suimta 10 karių. Bet nei vienas iš čia 
paminėtų įvykių niekad nebuvo, paskelb
tas jokios agentūros, jokio Sovietų zonos 
laikraščio.

Apie sovietų armiją išviso nieko nes
kelbiama ir vokiečiams draudžiama ką 
nors rašyti laikraščiuose. Pav., nieko ne
buvo© rašoma nei apie didžiuosius sausu
mos nei apie aviacijos manevrus, vyku
sius virš Berlyno. Iš tankų šaudant 
Kattbus apskrity buvo padegtos kelios 
javų stirtos, vienas taip sukeltas gaisras 
sunaikino 30 sodybų, o spauda skelbė 
apie didelį gaisrą ir kaip “sovietų armi
jos herojai išgelbėjo nuo visiško sunaiki
nimo^ kaimą”. Beabcjo, taip pat nieko 
nerašoma ir apie priešreliginius pasirei
škimus. Pav., nei žodeliu spaudoje nebu
vo prisiminta, kad nuo kryžiaus, stovin
čio prieš Erfirto Marijos bažnyčią rusų 
įsakymu buvo nulupta Nukryžiuotojo 
figūra, paliekant tik patį kryžių. Mat, 
už bažnyčios sienų neleidžiama laikyti 
jokių Kristaus ar šventųjų stovylų. 
Dievulio saulutei leista tik tėvo ir moky
tojo Stalino stov(ylas apšviesti.

—Naujas džiaugsmo šaltinis sovietų 
•piliečiui yra valstybinės paskolos pasi
rašymas. Ji pasirašoma “vieningai ir 
organizuotai”. Jeigu nebūtų šitos “vie
ningumo” organizacijos, tai žmonių 
džiaugsmo už tai, kad reikalaujama ati
duoti net pusanfro mėnesio alga, nebūtų 
galima pastebėti. “Vieningumas” tiek 
Kaune,' tiek Klaipėdoje ar Pasvalyje, 
tiek kolchoze, tiek fabrike atsiekiamas 
visai paprastai x' .... , ”...
kclūkio-milionieriaus pirmininkas 

agronomas I

čio laiškas draugui Stalinui”—jau šede
vras. Bet tokia T. Rostovaitė, kuri ne
dainuoja nei apie Staliną, nei apie kolū
kius, bet apie žmones ir jų jausmus bei 
išgyvenimus, pasižymi, pagal tarybinius 
kritikus, tuštumų, juo labiau, kad 
labiau, kad ji Tarybų valdžios pagalba 
aukštąjį mokslą, buvo paskirta 
pabaigė aukštąjį mokslą, buvo paskirta 
pareigos nesuprato ir nuo savo profesijos 
atsisakė. (“Tiesa No. 110).

—Naują progą pagarbinti Staliną ran
da Tarybinė Lietuva, Rumunija, Bulga- 

“Tiesoje” No. 148 minimos meti
nės nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas 

A “Dėl marksizmo kalbos 
Stalinas, psirodo, esąs genia- 

v » vei
kalas yra “kertinis akmuo mokslui tei- 

‘vieningai”, savų vir- I singai vystitis mūsų šalyje”. Rumuni- 
* j0.j0 paskirta speciali Mokslų akademijos

I sesija Stalino veikalams kalbos •mokslo 
I klausimais. Bulgarams šis veikalas at
vėrė akis ir jie dabar žino, kad rusų kal- 

, ba yra pagrindinė tarybinės liaudies kal
ba, kad, palyginti su kitomis kalbomis, 

■ rusų kalbos dabar mokosi visų didžiau
sias žmonių skaičius visame pasaulyje* ir 
kad todėl,, kaip pareiškė bulgarų švie
timo ministeris Dramalijevas, “bulgarų 
kalbos rašyba turi būti priartinta prie 
rusų kalbos rašybos, o rusų kalba turi 
būti mums pavyzdžiu.”

Nors daug garbinimų “Tiesa” paduo
da, pav. “Stalino veikalai kalbos mokslo 
klausimais—nauja era kalbos mokslo is
torijoje”, bet kirilikos įvedimo Lietu
voje tuo tarpu dar nesiūlo.

pirma pakalba kokio

kaip Ignai ine, 
lenk o, arbo kaip Eišiškėse, 
rai apmokamas

ge- | rija.
• rai apmoKamas gamyoos pirmūnas” nės nuo tos dieno 
drg. Šimkonis bei- panašūs bolševikų ge- 1 Stalino straipsnis

' rai apmokami galiūnai, ir pasirašo 1 moksle”. Stalina

“gamybos pirmūnas’

stambias paskolos sumas. Kitiems susi- , lūs kalbininkas. Šis genialus Staliho 
irnkimo dalyviams tenka iš eilės sekti 1 ..... ......- —
šiomis pėdomis ir “i ’ ' _ ", 
šininkų akyvaizdoje pasirašyti irgi to
kias pat sumas. Tokių aprašymų pilna 
š.m. “Tiesos” 110 N r.

—-Tarybinis rašytojas turi gyventi 
tais interesais, kuriais gyveną tarybinės

i liaudies avangardas—bolševikų partija. 
Reikia kūrinių, kurie pavaizduotų darbi
ninkiją, kolūkius, jų priešakinius žmo
nes, pramonės pirmūnus, gausią inteli
gentiją ir šaunų jaunimą su komjaunimu 
priešakyje. Taip aiškina jaunųjų rašy
tojų pasitarime drg. J. Šimkus tarybinio 
rašytojo darbą, užsakydamas literatūrinį 
menių, lyg kokiam virąjui pietus.

Jis pats toliau klausia: ar mes gali
me tai padaryti? Pasirodo- taip; Tam 
reikia tik gerai įsisavinti visų mokslų 
mokslą—marksizmą—leninizmą. Einant 
šituo receptu, J. Mackevičiaus “Kolūkie-

AE GALIMA IŠLIKTI
GYVAM PO ATOMINES 

BOMBOS
Į šį klausimą duoda atsakymą Civi

linės Gynybos Administracija. Tas at
sakymas pagrįstas patyrimais iš nume
stų bombų Japonijoje ir Bikini salyne.

Pusės mylios spindulio plote prie 
sprogimo vietos nėra vilties išlikti gy- , 
vam. Atstume tarp pusės mylios ir vie
nos apie 50% iš lieka gyvi. Tarp 1—2 į 
mylių nuo sprogimo vietos težuva tik 2— 
3%. Atstume didesniame negu dvi my
lios praktiškai visi ašlieka gyvi.
Jei Kristų, Ant Chicago#

Viena tokia bomba nukritusi į 4 milio- 
nų gyventojų miestą, užimantį 800 k v. 
mylių plotą ir turintį vienodą apgyveni- 
mo tirštumą galėtų pareikalauti iki sep
tyniolikos tūkstančių gyvybių, arba apie 
0.4% visų gyventojų. Sužeistų skaičius 
galėtų būti žymiai didesnis, bet pagijimo 
galimybės butų nemažesnės, kaip kiek
vieno nelaimingo atsisitikimo atveju.

Galingesnės bombos labiau sųgriana 
centrą ir pasiekia tolimesnius plotus, ta
čiau sunaikinimo plotas tiek kartų nepa
didėja kiek padidėja griaunamoji galia. 
Van demlio B o m b a

Vandenilio bombai skaičiuojamas su
naikinimo spindulys 10 mylių, o nude
ginimo iki 50. Tie apskaičiavimai yra 
teoretiniai, paremti ankstyvesnių tipų 
bombų sprogstamosios galios ir naikina
mojo spindulio santykiu. Praktika gali 
duoti žymesnių nukrypimų nuo šių ap- 
skiaciavimų.

Žemės paviršiuje ir vandenyje sus
progdintų bombų radioaktyvumas yra 
pavojingesnis, negu ore susprogdintųjų. 
Čia gali duot kiek kitokius rezultatus, 
kai bus vartojamos bombos su radio
aktyviu kevalu kurios galės sukelti pa
vojingus ilgai trunkančius radioaktyvu
mus.
Trys Veiksmo Budai 1

Atominių bombų veikimas pasireiškia 1 tybėmis.

i Trobesiai menkai apsaugoje nuo 
radioaktyvių' spindulių, bet rūsiai

I jau gerokai nuo to apsaugoja. Apsi
saugojimui nuo pavojingų bombos liku- 

1 čių naudingas kiekvienas prisidengimas 
I ir po to geras nusivalymas, drabužių pa- 
. keitimas. Spindulių paveikti daiktai vėl 
’ greit tinka vartojimui. Daug atsargiau 
reikia elgtis su neaklinai uždaryto mai
sto atsargom.

ŽINIOS IS STOVYKLŲ
i BERCHTESGADEN.—Gyveno karei-
' vinėse 60 lietu viii senelių, po 2 ir 
žmones viename kambaryje, 
vidutinės. Birželio mėnesį 
iškilnota: R-katalikai iškelti į Prien 
(Altersheim “Hotel Chiemsee’) senelių 

i prieglaudą, liuteronai ir evangelikai į 
Į Insula prie Berchtesgadeno. Insula 
prieglauda yra vokiečių, žinioje. StaČ.ia- 

I tikini ir kitų tautybių seneliai laikinai 
1 perkelti į Neuberg-Donau, o iš čia vėl 
| būsią kur tai keliami.

Seneliai nusiskundžia, kad esą užmir
šti, kad lietuviai jų neatlanką.

čia gyveno prof. Radzvickio žmona. 
I Skundėsi, kad neturinti pinigų not pašto 

ženklams, o jos vyras Lietuvos Univer- 
j sitetui net 100.000 litų ir Aklųjų Insti
tutui 10.000, — litų buvo paaukojęs pa
gal testamentą, kurį ji dar su savim 

į turi.
čia sutiktas ir prof. Dr. Bagdonas, 

kuris yra apiplyšęs. Jo žmona padeda 
į kitiems lietuviams seneliams, parašyda- 
' ma laiškus ir tvarkydama kitus reika

lus. Tai energinga ir darbšti moteris.
Insuloje daugiausia susispietę Klaipė

dos krašto lietuviai ir gražiai tarpusavy 
; bendrauja. . Viena klaipėdietė senutė, 
apie 90 metų amžiaus, tik lietuviškai 

I temakanti kalbėti, prašė, kad daugiau 
, lietuvių pas juos prisiųstame. Jų pa
talpos labai gerai įrengtos. Gyvena po 

1 du viename kambaryje ir suskirstyti tau- 
..............___ „ ___ _ ___ ______ • Prašo pi’išelpti maistu, nes 

trimis budais: griovimu, nudeginimu dėl 1 maisto permaža gauna.
gaunamos aukštos temperatūros sprogi
mo metu ir radioaktyvumu.

Artimame rajone prie sprogime vietos 
visi trys veikimai yra labai stiprus. į 
Paėjus nuo centro greičiausia sumažėja 
griovimo galia. Nudeginimui Japonijo
je priskaitoma 30% visų nukentėjusių. 
Netgi už 4—5 mylių buvo nudegintos 
plikos kūno dalys. Labai daugelį apsau
gojo laikymasis viduje, prisidengimas 
laisvi drabužiai ir net skrybėlė su dideliu 
bryliumi. Ypatingai svarbu veido ir 
akių pridengimas.
Riulioakluvumas

Pavojingiausias radioaktyvumas buvo line būklė lietuvių grupės, nes dauguma 
tik vienos mylios spinduliu. Iš viso nuo 4,. 
jo nukentėjo tik apie 15% viso nukentė
jusių skaičiaus. Pirminis eksplozijos 
metu sukeltas radioaktyvumas neilgai 
trunka, tik apie vieną minutę. Iki dvie
jų trečdalių mylios spinduliu radio
aktyvumas tiek stiprus, ka dvien nuo to 
žmonės miršta. Tačiau didesniami at
stume trumpas radioaktyvumo veikimas 
nėra pavojingas.

Kuo didesnį kiekį radiacijos gauna, 
tuo stipriau suserga, po kurio laiko vėl 
pagyvja, netgi kaikam nuslinkę plaukai 
vėl ataugą. .. , - - .-------------------  L----  -
Atsargos Priemonės 1 kaltinamasis prašė teismą rimtai apsvar,

Daug pavojingesnis ilgai trunkantis • styti savo sprendimo pasekmes, nes, jei- 
radioaktyvumas, tai yra išbarstyti iš Į’s būsiąs pripažintas kaltų, tai vo- 
bombos likučiai radioaktyvių medžiagų, j kiečių įstaigos negalėsiančios ateityje 
Nors Japonijoje nuo to nebuvo sužalotų I užsieniečių tremtinių nei paliesti, 
žmonių. “Inf.”

Sąlygos 
stovykla

HEIDENHEIM. — Vokiečių valdžios 
stovykloje gyvena 95 lietuviai. Stovykla 
yra bu v. policijos mokyklos pastatuose, 
apie 3- km. nuo miesteliu. Visi šios sto
vyklos gyventojai pervesti į vokiečių ūkį 
ir jų teisinė bei socialinė apsauga nesi
rūpina joks tarptautinis organas. Apy
linkės fabrikuose lietuviams neįmanoma’ 
gauti jokio dar bo ir jie verčiasi iš mažų 
socialinio draudimo pašalpų. Viengun
giai taip vyrai, taip ir moterys per mė
nesį gauna 42,—DM. Vedę be vaikų— 
62,—<DM, o už kiekvienų vaikų ar šeimos 
narį 22,—DM. Ypatingai sunki materia-

jų nedarbingi.
Šioje stovykloje yra 59 lietuviai vai

kai, kuriems lietuviškai pamokyti PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos švietimo sky
rius steigia vargo mokyklą.

HANNOVER-STOECKEN. — Vienas 
baltų stovyklos gyventojas, nesutikęs 
keltis iš savo kambario ir policijos prie
varta iškraustytas, iškėlė vokiečių pabė
gėlių įstaigos (Flueėhtlingsamt) vedėjui 
teisme bylą už neteisėtą prievartos pa
naudojimą. Teismo sprendimas dar ne
paskelbtas, bet pirmame teismo posėdyje

4
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In January, 1950, the Com- As a result, in every State a 

monwealth Government in- Council of voluntary organisa- 
vited representatives of all the tions was set up, which chose 
leading voluntary organisa- its own executive and recently 
tions with federal affiliations 
to confer at Canberra as to 
the best ways of assimilating 
into the community the many 
thousands of New Australians 
arriving in Australia.

It was considered that the 
bringing of all these national 
groups to Australia with the 
necessary shipping, reception 
and employment was only the 
first stage. The real job which 

recommended the choice of a 
Secretary for each State of 
the Commonwealth.

In Queensland and N.S.W. 
this Council is known as the 
New Settlers League and the 
other States, “the Good Neigh
bour Council”. All these 
Councils work in liaison with 
both Commonwealth and State 
Governments, but are free to 
develop their own projects 

began with harnessing the and are in friendly touch with 
the various national groups in problems are referred to those and we need the best that you 
each State. who can give the most skilled can give.

In New South Wales the assistance. Consider yourselves as pio-
Headquarters Office is at 140 ' The League will be holding neers who can endure initial 
Elizabeth Street (opposite one of its welcome parties .by hardships and discomfort due 
Mark Foys Ltd.) and the tele- invitation at the Kensington to a national housing shortage, 
phone No. is MA8008. Mrs. ~ ~
Margaret Watts, State Secre
tary, worked in war-stricken 
Europe as a voluntary worker 
for the British Red Cross in

goodwill an dactive co-opera
tion of the community into 
this gerat task of nation
building belonged to the vo
luntary Societies of a demo
cratic Christian community. 
This great task was again con
sidered at the Canberra Jubi
lee Convention of voluntary 
organisations in January, 
.1951.

the cultural and sporting clubs 
can be obtained at the League 
Office,

We feel very deeply that 
with your background of cul
ture and tradition, you have 
a great deal to contribute to a 
new young country like Aus-

1946 and 1947 and under- formed in country towns and 
stands something of the back- the outer suburbs of Sydney, 
ground of those who were up- So far these are organised in 
rooted from their homes. Her Wollongong, Newcastle, Ryde, 
assistant is Miss Josephine Parramatta, Rand wick, 
Horak from Harbin, Maneliu- Bankstown and Wagga Wag- 
ria, now an Australian and ga.
speaks Russian, Polish and English classes are formed 
Czech; her one big desire is on application, and lists of all 
to help all New Australians. •

The purpose of the League 
is to help and advise new
comers and to surround them 
with Australian friends and 
community interests whether 
cultural, educational, sporting 
or recreational. Members of 
national clubs are encouraged tralia. Your sense of beauty, 
to call in at the Office to dis- your arts, literature and 
cuss any difficulties and their science can enrich this country

Reception Centre before 
Christmas.

Where there are large 
groups of New Australians, 
branches of the League are

and with your own friendly at
titude to Australians you will 
make friends and thereby fiiiįl 
it easier to build up your own 
future in this land of sunshine.

English for Newcomers to Australia
LESSON 29.

A. Direct and Indirect Speech
B. Polite Conversational

Forms

A. Direct and Indirect Speech
DIRECT SPEECH is a 

“word for word” report of 
what someone has said or is 
saying.

INDIRECT SPEECH is a 
report of what someone has 
said or is saying, but it does 
not give the actual wdrds 
used.
Examples:

DIRECT.
STATEMENT:

(a) He says: “I am lost”. 
QUESTION:

(b) She asks him: “How 
are you?”

(c) He asked his wife: 
“Were vou sick?”
ORDER:

(d) The foreman says to 
them: “Hurry up”.

INDIRECT.
STATEMENT:

(a) He says that he is lost. 
QUESTION:

(b) She asks him how he is.
(e) He asked his wife if she 

had been sick.
ORDER:

(d) The foreman told them 
to hurry up.

Here are the most common
words to introduce: If the verb introducing the
STATEMENT: “say”. erported statement or ques- 
QUESTION: “ask”. tion is in the PRESENT
ORDER: “say” (change to TENSE, the tense of the 
“tell” in Indirect Speech). speech does not change.

-------- If the verb introducing the •
We also add the following reported statement or ques- 

words when changing Direct tion is in the PAST TENSE, 
into Indirect Speech: the tense of the speech
STATEMENT: “that”. changes in the way shown
QUESTION: “if” or “whet- above.
her”. With an order, the impera-
ORDER: “to”. five changes to the infinitive.
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When changing Direct into 
Indirect Speech we must also 
change some other things. 
Look for the words that have 
been changed in the. following 
examples:

DIRECT
STATEMENT:

(e) He said: “I am ill.” 
(Present).

(f) He said: “I was ill.” 
(Past).

(g) He said: “I shall be ill”. 
(Future).
QUESTION:

(h) She asked him: “Are 
you at home?” (Present).

(i) She asked him: “Were 
you at home?” (Past).

(j) She asked him: “Will 
you be at home?” (Future).

INDIRECT
STATEMENT:

(e) He said that he was ill. 
(Past).

(f) He said that he had been 
ill. (Past Perfect).

(g) He said that he would 
be ill. (Conditional).
QUESTION:

(h) She asked him if he 
was at home. (Past).

(i) She asked him if he had 
been at home. (Past Perfect),
(j) She asked him if he 
would be at home. (Condi
tional).

Example:
(k) My mother said to me: 
“Hurry up”.

(k) My mother told me to 
hurry up.

Look at the following exam
ples for other changes, apart 
from the change in the tenses:

DIRECT
(l) She asked him: “Is 

Tills the man who wanted to 
come TODAY?”

(m) I said to him: “YOUR 
ear is here NOW.”

(n) Bill asked yesterday: 
“Are YOU coming TOMOR
ROW?”

(o) Tom said: “THIS is 
MY bag.”

INDIRECT
(l) She asked him if THAT 

was the man who had wanted 
to come THAT DAY.

(m) I said to him (told 
him) that HIS car was 
THERE THEN (at that mo
ment).

(n) Bill asked them yester
day if THEY would come TO
DAY.

(o) Tom said that THAT 
was HIS bag.

In the above examples there 
are changes in words of:

TIME: (now, today, yester
day, tomorrow, etc.).

PLACE: (here, etc.).

“DO YOU WANT LEARN ENGLISH?”

DEMONSTRATIVE PRO
NOUNS and ADJECTIVES: 
(this, these, etc.).

POSSESSIVE PRONOUN
POSSESSIVE PRO

NOUNS and ADJECTIVES: 
(mv, your, his mine, etc.).

PERSONS: (I, you, etc.).
The best rule for converting 

Direct into Indirect Speech 
(or vice versa) is that what 
you are saying must make 
sense and that you must 
change any words that don’t.

B. POLITE CONVERSA
TIONAL FORMS.

I. REQUESTS:
1. We say: “PLEASE” 

when we want something:
e.g.: “May.I have a clean 

towel, please?”
“Can you tell me the time, 

please?” %
2. But we can use other ex

pressions instead of “please”:
e.g.: (1) Here is the maga

zine: WILL YOU let me have 
it back tonight?

(2) Here is the newspaper; 
WOULD YOU let me have it 
back tomorrow?

(3) WOULD YOU MIND 
lending me vour raincoat?

(4) DO YOU MIND if I 
ask how old you are?

(5) I’d like to sit by your 
fire; DO YOU MIND?
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IS MUSU BUITIES

LIETUVIŠKA DAINA

LIDSU PASTOCC'
Čia man širdį skaudžia—griaudžia 
Svetima šalelė,
Kad neskamba, kad nesiaudžia 
Ašarų, giesmelė.

A. Baranauskas. .
Kai nuskambėjo paskutinis “Pabuskim 

riš miego” posmo aidas, tada pilnai kon
certo salei, nutilo kalbėti lietuviškos že
mės žodis nuo Baltijos krantų; žodis, ku
riuo Nemuno ir Neries tauta gegužės 
mėnesio vakarais atverdavo savo sielą, 
šitas žodis yra daina. Ta šalis, kun 
moka šitą žodį — vadinama dai
nų šalimi. Apie aną toli paliktą dainų 1 
šalį, Melbourno lietuvių visuomenei kal
bėjo Melbourno lietuvių choras “AIDAS” i 
vad .A. čelnos savo koncerte š.m. spalio I 
mėn. 13 d.

Jeigu čia paklausime ko buvo vertas 
šitas koncertas, tai į tai atsako turininga 
programa, kuria atliko pasiruošęs vidi
niai ir išoriniai mišrusis choras, vyrų 
choras, p.p. P. Morkūno ir V. Zdanavi
čiaus solo ir tautiniai šokiai. Publika 
čia rado lietuviškai širdžiai artimo ir 
mielo, primygtinai reikalaudama pakar
tojimų. p. A. Karazijienė puikiai referuo
dama anglų ir lietuvių kalbomis, jau iš
pildomo dalyko pradžioje atatinkamai 
pasirinkta citata ar posakiu nuteikdavo 
klausytojus liūdėti, džiaugtis ar būti 
ryžtingu. Dvi valandas dainos garsais 
buvo kalbama apie švelnius jausmus, 
ryštingus užsimojimus, karo žygius, 
ilgesį, pavergtos šalies skundą, gimtosios 
šalies meilę; apie stikliuką, lopšinę ir 
priekabios bobutės ginčą su neištikimu 
dzieduku . . .

Lietuviškoje dainoje lietuvis garbina 
didingo gyvenimo skaistų altorių, 
audringą būtį, visagalinčios meilės esimą 
ir trumpo gyvenimo didžią 
menkybę. Savo visumoje ir dabartinėse 
sąlygose choras išpildė visus šituos rei
kalavimus.

Ant Naručio ežero kranto stovi senas 
samanotas lietuviškas kryžius, kuris ir 
pietryčiuose gudiškai ir lenkiškai kal-

Br. ZUMERIS
MELBOURNE

kaimų, kurie tačiau moka dai-bančių 
nuoti
Tai yra lietuviškos meliodijos riba, kuri 
ženklina mūsų tautos dvasios lietuviškas 
sritis. Dabar galime paklausti, kokios 
yra lietuviškos dainos ribos tremtyje? 
čia daina jau nėra daugiau etnografinis 
rodiklis, bet kelrodis.

daina yra .tas gyvenimo 
jūrose blaškomas TĖVY
NĖS laivas, kurio vairus 
yra tautinė sąmonė, n c-
n u ils tarnai vedanti ir 
kalbanti, jog mes esame 
NE klajokliai ir bena
miai, bet garsios ir gar
bingos Vytauto Didžiojo 
Žemės sūnūs ir d u k r o s.

Nedėkingoje aplinkumoje tenka šian
dien dirbti, čia iškyla choro dalyvių 
atkaklumas ir ryžtumas. Dabartinėse 
sąlygose jie davė geriausio, ką galima 
duoti šalia fabrikų, dirbtuvių ir fižinio 
darbo diktuojamos tikrovės, šita tinka- 
mai įvertino ir Melbourno visuomenė, 

j L.K.F. Australijoje vald. pirm. prof. , 
Raulinaitis savo sveikinimo žodyje pa- I 
linkėjo; “Daina lydėjo išmintingus mūsų ' 
valstybės vyrus. Su daina žygiavo mūsų . 
pulkai. Jūs neškite nepailsdami lietuvi
šką dainą svetimose šallyse.” “Tebūna ! 
Meibourna lietuvių choras pirmasis kul- | 
tūrinis būtys mūsų bendruomenėje”— | 
palinkėjo apylinkės vald. pirm. S. Bal
čiūnas. Choro dirigentas A. čelna pade- i

. kojo už įteiktas gėles ir visokiariopa vi- I 
j suome..ės paramą ir ta pačia proga cho- , 
' ro krikšto tėvams prof. Raulinaičiui ir 
Pon.ai įteikė įremuota choro dalyvių fo
to.

Dalį savo dainų choras įdainavo į 
plokšteles koncerto metu, o likusias dai- 
nucs per Melbourno radio stotį.

Tegu: bėga mūsų upės į jūres giliau
sias. TEGUL SKAMBA MŪSŲ D AI- i 

i N OS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS.
Maironis. ,

MUSU EKONOM. PRETEN
ZIJOS PRIE KAIMYNO

Kai šiuo tarpu susitarimai tarpe vaka
rinių valstybių iš vienos pusės ir Vokieti
jos Bonn’o vyriausybės iš kitos yra pa
niekę tūlo laipsnio, tai atėjo laikas prieš
karinius ekonom. santykius tarp' dviejų 
kaimynų patvarkyti kiek sąlygos leidžia.

Lietuviai, dabar atsidūrę tremtyje va
karuose nuo Austrijos iki Australijos, jei 
turėtu, taip sakant, nebaigtas sąskaitas 
su kaimynu (vokiečiais), turėtu dabar 
apie tai pasirūpinti: pranešti savo ofi
cialioms įstaigoms, legacijoms (Pasiun
tinybėms) ir konsulatams, žinias kiek ir 
kokio turto jiems priklauso iv Vokieti
jos iki Antrojo Pasaulinio karo pradžios. 
Lietuves piliečiai, pranešdami savo pre
tenzijų sumą, litais ar vokiečių markė
mis, tegu nurodo kokius turi dokumentus 
savo pretenzijai paremti. Kiekvienas 
pranešėjas privalo turėti galvoje, kad 
čia, tuo tarpu, kalbama tik apie prieš
karinių laikų santykius.

Nejudomojo turto praradimas, ar su
žalojimas, laike vokiečių okupacijos, į 
prieškarines pretenzijas neįtraukiamas, 
bet gali būti įtraukiamas į atskirą są
skaitų grupę, kaipo vokiečių okupacijos 
metu padaryti lietuviama nuostoliai, nors 
šis reikalas nėra tiek prinokęs kiek prieš
karinės pretenzijos.

Sąryšy su palikimo byla Lietuvos 
Ceneralinis Konsulatas paieško sekančius 
asmenis:

1.
2.

ATSISAUKIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 

Vokietijos Krašto Valdyba 
(21a) Bad Salzuflen, 

Baumstr. 17 
Germany.

Vokietijoje pasilikusieji lietuviai 
tremtiniai išlaiko šiuo metu 16 įvairių 
švietimo įstaigų, jų tarpe Vasario 16 
gimnaziją su 90 mokinių ir 10 mokytojų, 
12 vai-go mokyklų ir 2 vaikų darželiu. 
Toms visoms mokykloms išlaikyti reikia 
tiek daug lėšų, kad vien tik Vokietijoje 
jų surinkti nėra įmanoma. Todėl esame 
priversti prašyti talkon viso pasaulio

Art.miausiu laiku mes išleidžiame 
vargo mokykloms remti ženklelius su 
atvaizduoda “Motinos Mokyla” ir įrašu 
Per šviesą į laisvę”, ženkleliuose pa

žymėta jų vertė: 5, 10 ir 50 smulkiausių 
kiekvienos šalies piniginių vienetų, žen
kleliai galės būti lipdomi ant laiškų šalia 
pašto ženklų, ant mokyklų pažymėjimų, 
ant L a nų bilietų, pakvitavimų ir tt.

Mes siūlome Tamstoms panaudoti šią 
nesuna ą ir neįkyrią aukų telkimo prie
monę šiomis sąlygomis: 35% už ženkle
lius sulinktų pinigų paliekama Jūsų, lie
tuviškųjų mokyklų reikalams, 0 65%— 
išmokama PLB Vokietijos Krašto Val
dytai, š.ų ženklelių išleidėjai, apmokėti 
ženklelių gaminimo ir siuntinėjimo išlai
doms, o taip pat ir išlaikyti Vokietijos 
lietuvių tremtinių vargo mokykloms.

Apsiimdami platinti ženklelius, Tams
tos paremtumėte savo krašto, o drauge 
ir Vokietijos lietuvių pastangas išlaikyti 
nenutautusi jaunimą.

Malonėkite artimiausiu laiku pranešti, 
ar sutinkate su mūsų sąlygomis ir tei
giamu atveju—po kiek kokių kainų žen
klelių užsakote.

Pr. Karalius, 
Švietimo Inspektorius.

Stanislava Norvaišaitė-Tuzinienė. 
Zigmas Norvaišas, 1940 m. tarna
vęs puskarininkiu 8 p.p. 3 kp. 
Šiauliuose.
Julius Tuzinas (Zigmo brolis), da
bar turėtų būti 21 m. amž. 1921m. 
rudeni Stanislava Norvaišaite gy
veno Gelučių dvare, apie Kelmės 
m., vėliau, kaipo Tuzinienė, Medin- 
dryžio vienk. Bazilionų pšt., Šiau
lių aps.
Juozas Norvaišas ir jo sesuo Elena, 
Raseinių ąps. apie Kelmės miest.
Apolinaras Norvaišas, gyvenęs be
ne šlapgariuose. Jie patys arba 
apie juos žinantieji prašomi kuo 
skubiausiai atsiliepti:

Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd St.
New York 24, N.Y.

3.

4.

Generalinis Konsulatas.

Pranešimas Melbourne 
Lietuviams

Šiuo norime iš anksto pranešti, kad 
š.m. gruodžio mėn. paskutinėmis dieno
mis Melbourne įvyksta Australijos Lie
tuvių Atstovų suvažiavimas. Suvažia
vimo proga rušiamas reprezentacinis 
gruodžio mėn. 28d.

BALIUS.
Baliui gauta graži St. Kildos Town 

Hall, kuri randasi gražioje vietoje, prie 
pat jūros. Smulkios baliaus detalės bus 
praneštos vėliau lietuviškoje spaudoje.

Melbourno Apylinkes Va Idy b a.

Redakt. Aleksandras Mauragis, 55 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

.uuuį/ i atui/ua, xvuxwi. iwpicricio tta.

Steigiamos moterų krepšinio 
ir tinklinio komandos

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo “Ko
vas” vadovybė apsvarsčiusi moterų krep
šinio ir tinklinio komandų įsteigimo 
klausimą, nutarė neatidėliojant duoti ga
limybę moterims šias sporto šakas kul
tivuoti, sudarant atatinkamus vienetus.

Tuo reikalu susirinkimas įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 18 d. tuoj po pamaldų 
Camperdown bažnyčios salėje.

Moterų krepšinio ir tinklinio koman
doms vadovauti sutiko ponia Asevičienė.

Maloniai kviečiame šiame susirinkime 
dalyvauti.

A. Ustjanauskas, 
Sydnėjaus LSK “Kovas” Pirmininkas.

Atsiprašome Gerb. Skaitytojų dėl Į 
“M.P.” susivėlinimo. Priežastis buvo ta, 
kad “M.P.” persikėlė j naujų lietuviškų 
spaustuvę “Mintis”, o čia pažadėtu lai
ku nebuvo prijungta elektra.

Ta proga mes reiškiame didelį džiaug
smą, kad Sydney įsikūrė lietuviška ; 
spaustuvė “Mintis”, kuri netik “M.P.” 
spausdins, bet visokius lietuviškus raš
ius ir knygas.

Australijos Lietuviu Bend
ruomenes Karsto Valdybos 

PRANEŠIMAS
Pasirėmę A.L.B. Krašto Sant

varkos Statuto per. 24 ir 28. prane
šame A.L.B. Apylinkių pirmininkams, 
seniūnijų seniūnams ir apylinkių išrink- 

I tiems įgaliotiniams, kad jie yra kviečia- 
I mi į A.L.B. Tarybos paprastąją sesiją, 
! kuri šaukiama 1951 m. gruodžio mėn. 29- 
30 dienomis Melbourne.

Šis kvietimas atstoja asmeninį kvieti
mą, kadangi dar ne visos A.L.B. Apy
linkės prisiuntė išrinktųjų į A.L.B. Tary
bą įgaliotinių sąrašus A.L:B. Apylinkių 

! pirmininkai prašomi ko skubiausiai pra- 
j nešti Krašto Valdybai žinias, kurios buvo 
prašytos apl. No. 9 par. 4 ir 6.

| Smulkesnės informacijos bus suteiktos 
I per A.L.B. Apylinkių Valdybas ir Seniū
nijų seniūnus.

Sklandesniam sesijos darbui, prašome, 
visus kas turi konkrečių sumanymų, pro
jektų, pageidavimų prisiųsti A.L.B. Kra
što Valdybai, kuri juos sugrupavus ga
lėtų patiekti A.L.B. Tarybos sesijos 

i metu svarstymui.
Pagrindas: A.L.B. Krašto Valdybos 

, « j prot. No. 19, par. 4.
Linkime geriausios sėkmės šiam lie- Vaičaitis, 

tuviškos kultūros židiniui.
M.P. Redakcija.

A.L.B. Krašto Valdybos 
Pirmininkas.

A. Ustjanauskas, 
A.L.B. Krašto Valdybos 

Sekretorius.
PAMALDŲ TVARKA

18 d. lapkričio-sekmadienį pamaldos 
Seftone 10 vai. 25 d. lapkričio 8 vai. 45 : 
min. pamaldos Scheyville stovykloje.

[ .2 d. gruodžio-sekmadienį pamaldos 
' Seftone 10 vai.

COLLEGĄ
Prana Nagi

Elena Kizelyte - 
sukurus šeimos židinį sveikina. 
Sambūrio “ŠVIESA” Sydnėjaus 

i Skyrius

Širdingai sveikiname 
p. Prana Nagi 

ir panelę
Elena Kizelyte 

sukurus lietuvišką šeimos židinį.
“M.P.” Redakcijai ir bendrovė

“Mintis”

Sporto propogandos 
spaudoje reikalu

Arčiau susipažinus su mūsų sportine 
Kun. P. Butkus. ™kla Australijoje nėra jokių abejonių,

, kad sporto klubų vadovybės ir nariai su 
i dideliu pasišventimu atlieka jiems uždė- 
| tas pareigas ir yra atsiekę gražių lai- 
i mėjimų.
I Deja mūsų visuomenė apie tai nedaug 
Į težino, kadangi sporto klubų vadovybės 
| permažai bendardarbiauju su spauda ir 
Į neteika apie savo veiklą pakankamai in
formacijų.

| “Australijos Lietuvyje” įvestas sporto 
į skyrius yra maloni staigmena visai mūsų 
j sportininkų šeimai, nes tai ir yra geriau
sia priemonė pasidalinti tarpusavyje sa
vo rūpesčiais bei laimėjimais, o taip pat 

, turėti ryši su visuomene be kurios tiek 
j moralinės tiek meterialinės pagalbos, 
klubų veikla yra labai sunki.

I Neabejotinai ir “Mūsų Pastogė” pa
seks “Australijos Lietuvio” gražiu pavy- 

. zdžiu, įvedant atatinkamą skyrių.
I Reikia ta.čiau turėti omenyje jog vien 
I tik įvedus sporto skyrių laikraščiuose, 
tai dar neviskas, šiuo atvėju, kiekvieno 
sporto klubo vadovybės pareiga yra glau- 
džiai bendradarbiauti, paskiriant iš savo 
tarpo klubo reporterį, kuris aprašinėtų

1____ ‘1 ’ _ ' : ’ . Be
matant sporto skyriai laikraščiuose pasi-

SKELBIMAS
Med. gydytojas J. Mikelionis su žmo- ( , , , . ---- -

na ir vienu 6 metų vaiku ieško Sydney > ----- - .------ -r—
atskirą su baldais maža butą arba didelį- VISJS savo kjubo gyvenimo įvykius, 
susidetinai; arba 2 kambarius su virtu- ------- -<•----- -į’*.’-”---------
vės naudojimuosi. Pažįstamus prašau HU*5 |dornu“. į! ^ingt .r mes vis. 
padėti. Rašyti man tiesioginiai adresu: dz.augs.mes ž.nodam. kaip sekas, musų 
C.I.C., Rushworth, Vie. I.mrt.metas.,į sportininkams.

Su viltimi, kad klubo vadovybės padės 
reikiamas pastangos išspręsti sį opų 
klausimą, linkiu naujiems mūsų sporto 

| reporteriams sėkmingo darbo.
A. Ustjanauskas, 

ALB Krašto Valdybos vyr.
Sporto įgaliotinis.

PADĖKA
Lietuvių statybos bendrovei, kurią su

daro: p. Mickevičius, p. Pilka ir p. Du- 
daitis, paaukojusiai statybos medžiagą ir 
organizavusiai darbo talką Camper
down parapijos salės — scenos padidini
mui ir pritaikimui mūsų reikalams, yra 
dėkingos visos organizacijos kurios nau
dojasi tomis patalpomis bet ypač nuo
širdžiai dėkoja Sydney Lietuvių Bažny
tinis Komitetas ir kun. P. Butkus.

Inteligentė moteris, 37 metų, 
ieško inteligentiško kompanijono 
pirkimui namo.

Rašyti: “Mūsų Pastogės” adre
su, Silvai.

COSMOPOLITAN MERCANTILE AGENCY
registruota būstinė: 4 THE RIDGE WAY, KENSINGTON, W.I., VICT. 
Savininkas P. V. Raulinaitis.
Pirkimas-pardavimas; importas-eksp ortas.
Tarpininkavimas. Draudimai (ugnis, vagystė, nelaimingi atsitikimai;

automobiliai). Kalbinė pagalba; vertimai. Kreiptis raštu.
Asmeniškai: šeštadieniais 12-14 vai.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!...........................
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanė

stų parduotuvę: Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta
203 HAY STREET, kuri yra netoli Pitt St.

STAN SLAVIK
Šioje parduotuvėje galima gaut i: juodos ir pikliavotos ruginės duo

nos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto kumpio, 
šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos laz
delių (1 lazdelė—3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių 
kruopų ir kitų įvairiausių skaneštų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankykite firma-krautuvę

J. T. TOOHEY & SON
372 SOUTH TERRACE, BANKSTOWN

Čia Jūs rasite didžiausią pasirinkim ą geriausios kokybės medžiagų: 
drabužiams, patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pi
gesnės negu kitose Sydnėjaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime 
maloniai patarnaus Jūsų tautietė Lena Makauskas — UY1430.
Prekes ir patarnavimas Jūsų neap vils.____  1 _____ _ _  _____
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