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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

IS PARYŽIAUS
KONFERENCIJOS

Britanija, Jungtinės Valstybės ir 
Prancūzija trijų didžiųjų deklaracijoje 
iššaukė Rusiją prisijungti prie išdirbi; 
mo nuostatų dėl užbaigimo ginklavimosi 
lenktynių ir sumažinimo Rytų-Vakarų 
•įtempimo.

Atsakydamas sovietų delegatas Višin
skis Jungtinių Tautų visuotiname susi
rinkime pareiškė, kad Rusija nieko la
biau nenorinti kaip uždraudimo atominių 
ginklų ir pritaikimo esančių atominių 
išteklių civiliniams reikalams.

Višinskis pasiūlė, kad penki didieji su
sirinktų ne vėliau, kaip ateinantį birželį 
užbaigti taikos paktą. Čia jis turėjo 
minty ir komunistinę Kiniją.

Jungtinių Valstybių valstybės sekre
torius Dean Acheson kvietė Jungtines 
Tautas diskutuoti Vakarų pasiūlitą nu
siginklavimo planą, kaip skubų ir svarbų 
reikalą.

Prezidentas Trumanas per radiją pa
sakytoje kalboje į Pasaulį, papildydamas 
šitą deklaraciją, pasiūlė sovietams pasi
rinkti: tikrą sistemą sumažinimui gink
lavimosi, neišskiriant ir atominės bom
bos, arba Vakarai pasieks saugumo su
kurdami galingas karinės pajėgas.

Jis pasiūlė, kad turėtų būti sudaryta 
nuolatinė inspekcija iš nepriklausomų 
inspektorių, kurie pagal sutarties nusta
tytas taisykles vykdytų sutartą ginkla
vimosi sumažinimą.

Višinskis pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga pasiūlys Visuotinam Susirinkimui 
deklaraciją, kurioje įrodys kad dalivavi- 
mas Atlanto Pakte prieštaraująs Jung
tinių Tautų narių nuostatams.

CHURCHILLIS TIKISI
LAIMĖJIMU POLITIKOJE
. Churchillis susitinka Trumaną sekan

čių metų pradžioje apsvarstyti anglų- 
amerikiečių politinį, ekonominį ir karinį 
bendradarbevimą.

Tai komentuodamas Churchillis parla
mente pasakė, kad galimybė Trumano ir 
Stalino susitikimo neturūtų būti atmes
ta.

Britų užsienių reikalų ministerio pasi
sakymas Paryžiuj yra naujas įrodymas, 
kad Churchillis tikisi laimėjimų politi
koj.

Stalino dabartinė priešinga politika 
parodo sukrėsto vyro neapsisprendimą. 
Pačios Rusijos ekspansyvi ir agresyvi 
politika iššaukė Atlanto* Pakto tautų 
stiprėjimą.

Rusija neabejojo naudoti jėgą, smurtą 
ar grąsinimą, kol dalykai gerai ėjosi. 
Bet toliau taip nebėra. Kremlius turi 

•susilaikyti arba rizikuoti trečiu pasauli
niu karu. Rizika yra didesnė Rusijai, 
negu Amerikai.

Taigi dabar yra pats laikas Churchil- 
liškai diplomatijai bazuoti ant asmeniškų 
ir privačių pasitarimų.

Jungtinių Tautų Visuotinis Susirin
kimas pasidarė ne kas kita, kaip rung
tyniaujančių ideologijų platforma šau- 
kentiems propagandistams. Višinskio 
pilietinė pareiga tenai įtikinti Rytų 
Europą ir Aziją Amerikos klastingumu, i

Bet jei Mr. Churchillis galietų prasi- l 
laužti per šitą propagandos sieną, dar | 
yra užtenkamai laiko asmeniškam susi
tikimui su Stalinu.

Taigi Rusijai, taip pat ir Vakarams 
yra vienintelis pasirinkimas-bendradar- 
bevimas arba rizikingas totalinio ato
minio karo experimentas. Tačiau yra, 
maža 'vilties, kad komunizmas galėtų 
bendradarbiauti su vakarų demokratijo
mis ir su amerikonišku kapitalizmu. Tiek 
savo ideologijoj, tiek savo esmėje jis ! 
yra taip skirtingas, kaip ugnis su vande
niu ir najivūs vakarai, kurie vis dar . 
tikisi galėsę priversti komunistinę Rusi- į 
ją bendradarbiauti. Tas bendradarbia
vimus bus paremtas baime pralaimėti 
tretįjį pasaulinį karą. Bet tokį bendra
darbiavimą turime ir dabar, kuris ne
duoda taikos ir yra laikomas “šaltuoju 
karu”. Tokia bendradarbiavimo forma 
būtų nekas-kita, kaip tuos patčios poli
tinės padėties pratęsimas. Churchillis, 
kuris buvo komunistų skaitomas karo 
kurstytojas, dabar ieško diplomatinių 
kelių rasti bendrą kalbą su bolševykais. 
Ar jį verčia taip daryti senas diploma
tinis prityrimas, ar Anglijos silpnumas 
tai parodys netolima ateitis. 1 

Australijos vyriausybe ieško 
budu perziureti ekonomines ir 

maisto sutartis su'Anglija 
Tuoj po antro pasaulinio karo Aust

ralija sudarė ilgametes maisto tiekimo 
sutartis su Anglija. Australijos ekono
mistai tikėjosi, kad maisto kainos po 
karo negalės kilti, priešingai jos turės 
atpigti, todėl sutartys buvo sudarytos su 
dideliu palankumu anglams. Bet tas 
reikalas pakrypo kitaip: visos maisto 
kainos dideliais šuoliais pakilo aukštyn. 
Ir šiandieną Australija parduoda savo 
maisto produktus žemiau produkcijos 
kainų. Kiekvienam sviesto svarui, kurį 
parduoda britams Australija primoka 7 
d. (pensus). Anglijoj svaras avienos 
kainoja 2 šilingu, kai Australijoj moka 
pirkėjas 5 šilingus už svarą. Tas pats 
yra su sūriu ir kitais maisto produk
tais.

Australijos ekonomistai mano, kad 
jau laikas atėjo pakeisti sutartis, nes 
kitaip Australija prieis prie ekonominės 
krizės. Jau dabar ūkininkams neapsi
moka gaminti ūkio praduktus šiomis kai
nomis, ir dėl tos priežasties maisto pro
duktų gamyba yra kritusi.

VOKIEČIU SPAUDA APIE LIETUVA
—Vis daugiau vokiečių laikraščių ra

šo apie partizanų kovas Lietuvoje. Bir
želio—liepos mėn. tokių straipsnių buvo:

Ostfries. Kurier, Norden, 
Norddeutsche Zeitung, Hannover, 
Luebecker Freie Presse, 
Husumer Nachrichten, 
Norddtsch. Volkszt., Bremen, 
Cellesche Zeitung, 
Offenbach-Post, 
Westf. Rundschau, Dortmund.

Telegraf, Berlin liepos 7 d., tarp kitko 
rašo, kad vis daugiau lietuvių eina į 
pogrindžio veiklą, stumiami išdavimų, 
politinių persekiojimų ir sovietų slapto
sios policijos juodųjų sąrašų. Taktiniai ' 
gudrus partizanų vadovavimas pasiekė Į 
to, kad milicijos ir NKWD specialios ko
mandos nesugeba pasiekti lemiamų lai
mėjimų. Partizanų vyriausia būstinė ■ 
palaikanti ryšius su Lenkijos, Ukrainos 
ir Estijos partizanais, nors tas ryšių 1 
palaikymas pareikalauja daug nuostolių 
ir aukų.

—“Maža mergaitė laiko srovėje” rašo I 
Schlesw. Holstein Tagepost liepos 6 d., 
apie 19 metų mergaitę, kuri po šešerių 
klaidžiojimo metu grįžo pas savo tėvą į I 
Rendsburgą. “Alkis nuvedė mus į Lie
tuvą”, pasakoja Gerda. “Lietuviai buvo 
mums labai geri, bet patys sunkiai ken
tėjo nuo rusų, juos diktatoriškai valdan
čių iš Vilniaus. Kas turėjo 20 ha žemės, 
turėjo neišvengiamai keliauti į Sibirą. 
Nenuostabu, kad gyventojų pasipriešini
mas kartas nuo karto suliepsnodavo. Į 
Partizanai \ rusams daug pakenkė ir ati- raruzanai1 rusams daug paKenKe ir ati- Muenchene. Konferencijoje daly- dėl šiuo laikotarpiu įsikūrimo sąlygos

' ga e:lo: svlestą- I vavo 17 komunizmo pavergtų tautų siu- ! naujiems ateiviais yra labai pasunkėju-
masinas, alkilus n tt. , dentų atstovai h. tautinių studentų są- sios.

Grįžusioj] Gerda toliau pasakoja, jungu delegatai iš Šveicarijos, JAV, I
,a.ta;odAkaį į S?”“?!?: .,-5? Olandijos, Švedijos ir Ispanijos. Kon- ! laArKSos?”p2^S“ttl^IbužiaL

vis bijau, kad pabusiu ir visas šios die
nos grožis dings. Sekmadieniškai apsi
vilkę ir gėlėmis pasipuošę vaikai man 
padarė neužmirštamą įspūdį. Pradžioje 
aš negalėjau patikėti, kad daugybė 
sunkvežimių, kuriuos mačiau, buvo pri
vati nuosavybė. Aš norėčiau žinoti, ką 
rusai padarytu su lietuviu, kuris turėtų 
savo mašiną. Jį tikrai tuojau išgaben
tų.”

AZ. Mannheim ir Westf. Rundschau,

VAKARU IR RYTU KARO
JEGU SANTYKIS

Vakarų Europa (Atlanto Pakto val
stybės), Ispanija, Graikija, Turkija ir 
Vakarų Vokietija turi 270 milionų žmo
nių; Kolonijos—150 mil., Anglijos Do
minijos (be Indijos)—110 mil.; Aidi
mieji Rytai—75 mil.; Pietrytinė Azija 
(be Indonezijos)—85 mil.; J.A.V.—150 
mil.; kitos Amerikos valstybės—150 mi
lionų. Tai sudaro 950 milionų žmonių 
prie kurių, be abejo, reikia dar pridėti 
80 mil. japonų ir, galbūt, kaip netiesio
ginius padėjėjus—Indiją ir Indoneziją 
su 400 milionų gyventojų, kas sudarytų 
1430 milionų. Sovietų Sąjunga su visais
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KAIP GYVENA KOLUMBIJOS 
LIETUVIAI

gyvenąs Kolumbijoje, Bagotos Lietuvių Į 
Bendruomenės valdybos pirmininkas, šią 
savaitę jis buvo atvykęs į Londoną ir, 1 
per pasikalbėjimą sn B. L. bendradarbiu, 
suteikė įdomių žinių apie Kolumbijos lie
tuvius ir jų gyvenimą.

Kolumbijoj lietuvių gyvena apie 400, 
daugiausia jie yra susispietę Medeline, 
apie 200 ir Bagotoj—apie 150. šiose 
vietose gyveną lietuviai yra susirogani- 
zavę į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę . 
ir abiejuose miestuose turi šios organi
zacijos padalinius. Bagotos padalinio 
valdybą sudaro: p. Baronas ir inž. J. 
Pikčilingis. Kolumbijos krašto valdybos 
pirm, yra p. St. Sirutis ir nariai: kun. 
Saldukas ir kun. Tamošiūnas. Pasta
rieji trys Kolumbijoj gyvena apie 10 
metų, o visi kiti—yra iš Vokietijos at
vykę.

Daugumas atvykusiųjų specialistai, jų 
tarpe inžinierių bus apie 90, bet yra 
keletas ir ūkininkų. Specialistams, mo- •

šiuo laiku Europą lanko p. Baronas, | kantiems krašto kalbą (ispanų) 
gyvenąs Kolumbijoje, Bagotos Lietuvių Į nesunku buvo, ypač seniau, bet 

fesijos—vargas. Visi lietuviai ___
listai dabar dirba savo specialybės darbą 

1 dėl to gerai įsikūrė.
i Medeline yra dvi lietuviškos maisto 
Į produktų krautuvės, dantų techniko 
I dirbtuvė, liuksusinio įpakavimo dirbtu
vė, dabar ten steigiamas mėsos gaminių 
fabrikas.

Bagotoj yra didelė lietuviška maisto 
produktų krautuvė (3 asmenų bendro
vės), kurion investuota 10.000 dolerių, 
didelė p. Trejienės moteriškų drabužių 
siuvykla, kurioj dirba apie 10 darbinin
kių, turizmo įstaiga (p. Barono ir p. St. 
Siručio), šiaip gi daugumas Bagotos 
lietuvių dirba kaip specialistai ir gerai 
yra vertinami.

Iš žinomesnių specialistų paminėtini 
inž. Gabriūnas, kuris projektuoja ir sta
tybą prižiūri aviacijai reikalingų radio 
stočių ir inž. J. Pikčlingis, neseniai lai
mėjęs konkursą Stebuklingosios Panelės 
šv. Fatimoj pasirodymo paminklo.

Bagotos lietuviai dažniausia susitinka 
krautuvėje, kuri vadinasi “Casa Litua- 
na” (lietuvių namai). Ten yra atskira 
patalpa ir lietuviškoji pasaulio spauda, 
o kai reikia didesniam skaičiui susiburti, 
per tam tikras progas, tai naudojamasi 
vienuolyno sale.

Bagotos lietuviai turi chorą, šokių 
grupę, kuriai vadovauja p. Baronienę; 
leidžia žurnalą vardu “Kolumbijos Lie
tuvis”, kuris išeina kas du mėnesiai, yra 
didelis, gero popierio ir dailiai atspaus
dintas. Jį redaguoja kun. Tamošiūnas.

Kolumbija—didelis kraštas, pačiame 
žemės pusiaujy, klimatas karštas ir drėg
nas, dėl to europiečiai gali gyventi tik 
aukštumose, maždaug ten, kur ir lietu
viai apsigyveno. Tačiau ii’ ten aukštu
ma nepalankiai juos veikia. Oras ne- 

■ pastovus, dėl to jo atmainos būna stai
gios ir dažnos.

Bendrai paėmus, Kolumbija yra labai 
turtingas kraštas, nes turi visus svar
biausius žemės turtus: anglį, geležį, auk
są, sidabrą, platiną, beaugančią pramo
nę ir besiplečiantį žemės ūkį, ypač gyvu
lininkystę.

Bagota—sostinė, administracijos cen
tras, apie 600.000 gyventojų. Stambioji 
pramonė yra Medeline: tekstilės ir kitų 
dalykų. Išvežamieji krašto turtai: cuk
rus, kava, gyvuliai ir mėsa.

Nežiūrint didelių turtų, krašte pragy
venimas labai brangus, daug brangesnis 

posėdžiauja kaip bet kur kitur, dėl to, kad yra atsi-

įsikurti 
be pro- 
specia- 

Dortmund liepos 26 d., rašo, kad iš Lie
tuvos į vakarų Vokietiją grįžo 1351 ryt- 
prūsiai, iš kurių suaugusių buvo tik 600. 
Visi kiti vaikai, išbadėję džiovininkai.

—Rytų Europos Socialistų Unijos pir
mininko, prof. B. Kalninš kalbą Muen
chene paduoda Muenchener Merkur, 
Sueddeutsche Zeitung ir Hamburger 
Echo, nupasakodami Baltijos kraštuose 
1941, 1945 ir 1949 m., įvykdytas depor
tacijas, kurios Baltijos tautoms atsėjo 
puse milijono žmonių. Tuo tarpu į Pa
baltijį “emigravo” 600.000 iki 700.000 
rusų kareivių ir valdininkų su šeimomis. 
Nežiūrint visoko, pasipriešinimas ru- 

; sams nemažėja ir Baltijos tautos laukia 
1 išlaisvinimo.

—žiniomis iš Washington’©, gautomis 
amerikiečių užsienio ministerijoje, sovie
tų administracijai nesiseka suvirškinti

i Lietuvos, Estijos ir Latvijos. Lietuvos 
, sostinėje Vilniuje nesenai įvyko riaušės 
tarp 200 lietuvių darbininkų ir sovietų 
policijos. 40 lietuvių buvo sužeista ir

Į užmušta, keli policininkai sužeisti. Dar
bininkai buvo atsisakę gaminti* neapmo
kamais viršvalandžiais batus raudonajai

| armijai. Kaune ir kitose Lietuvos dalyse 
priešsovietinė srovė stipri esanti, prane
ša Bergedorfer Zeitung 19.7.1951.

—Tremtiniai studentai x ___
Muenchene, sako Muenchener Merkur, likęs, šiuo laiku kaip tik daroma pag-

I laidoje 16.7.1951. Tarptautinės Tremti- rindinės gyvenimo reformos, perorgani- 
nių Studentų Organizacijos Taryba ’ zuojami krašto finansai, plečiamas susi-

I (ICESO) turėjo pirmąjį po įsteigimo, siekimo tinklas ir leidžiama svetimam 
1950m. gegužės mėn., visuotina susirin- j kapitalui krašto turtus išnaudoti. To- 
’ ’ " ’ Konferencijoje daly- dėl šiuo laikotarpiu įsikūrimo sąlygos

labai brangios. Pigesni tik drabužiai, 
avalynė ir odos dirbiniai, nes vietinės 

I gamybos.
! Kraštas gyvena senoviniais ispanų pa
pročiais, prie kurių nelengva europiečiui 

ferencija pasveikino Ukrainiečių Uni
versiteto Muenchene prof. I. Mirtschuk 

ir Tarybos prezidentą E. Pasaitį (Lie- I 
tuva). 1

Taryba atstovauja 50.000 studentų ir I priprasti. Moterys ten mažiau turi tei- 
akademikų ir jos darbuose yra tautinių I šių kaip vyrai, pav. į kavines negali vie- 
tradicijų ir savitos kultūros išlaikymas. 
Taryba yra pavergtųjų tautų akademi
nio jaunimo atstovas ir palaiko glaudų 
ryšį su kitomis studentiškomis organiza
cijomis.

r

savo satelitais ir Kinija sudaro tik pusę 
tiek žmonių.

Technikinis pasiruošimas taip pat turi 
persvarą Vakaruose. Paduodama len
telė apima 1948 m. gamybą:

Vakarų Rytų
Valstybės Valstybės
mil. tonų mil. tonų

Geležies rūdos 145 31
Geležies .... 80 20
Plieno .. .. 114 27
Vario .. .. 2,1 0,1
švino .. .... 1,1 0,1
Cino . . . . .. 1.4 0,25
Aliuminijaus 0,9 0,1
Anglių .. .. 915 36
Žibalo .. .. 415 36

nos įeiti, o į restoraną—tik vyrų lydi
mos.

Kavinių miestuose labai daug. Ten 
kolumbiečiai ne tik geria kavą, bet ir 

1 biznius atlieka.
Kolumbiečio svarbiausias valgis: ry- 

I žiai, jautiena mėsa, kepta liepsnoje, ju- 
ka—bulvės pakaitalas ir bananai, kurių 

; yrą šimtai rūšių. Jie kepami, verdami 
I ir žali valgomi. Na, ir kava, kuri yra 
pagrindinis gėrimas. Ji geriama dažnai 
ir dideliais kiekiais. Kolumbiečio val
gių sąrašas tas pats ir jis nekeičiamas. 
Lietuviai gaminasi savus valgius, kiek 
tai galima' pasigaminti iš vietinių pro- , 
dūktų.

Sagotos aukštumoje trūksta maiste 
kalkių, dėl to visų dantys silpni, bet pa
gurklio liga nekankina, kaip Europos 
aukštumose gyvenant dėl jodo stokos. 
Mango vaisius pasirodo tiek gausus jo
du, kad pilnai organizmą aprūpina šia 
medžiaga.

Naujų lietuvių į Kolumbiją jau ne- 
beatvyksta.

1
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TAUTA IR JOS KULTŪRA
Tauta turi dvi sąvokas: populus ir 

natio. Pirmoji prasmė: tautą-populus 
sudaro visi vienos valstybės gyyentojai, 
su mažumomis; atseit įvairių tautų j 
žmonės gyvenantieji vienoje valstybėje 
sudaro tautą. Ji yra kaip valstybės eli- 
mentas ir visai sutampa su pilietybės 
sąvoka. Antroji prasmė: tautą sudaro 
vienos kilmės, vieno kraujo, vienos pra- 
eites žmonės. Tokia tauta turi savo spe
cifinį karakterį, būdą, kalbą, papročius, 
žodžiu, visa tą ką mes galėtume pavadin
ti tautinę kultūrą. Ji gali gyventi ir už 
savo valstybės ribų arba ir išviso netu
rėti savo valstydės pav. ilgus amžius 
žydų tauta gyveno be savo valstybės, 
karaimiį, čigonų ir daugelis kitų.

Esame įpratę kalbėti apie vakarų 
kultūrą, rytų, kultūrą, o taip pat 
rastume skirtumo tarp pietų tautų 
kultūros ir šiaurės tautų. Nagrinėdami 
tą klausimą smulkiau rasime, kad kiek
viena tauta turi savo kultūrą ir net kiek
vienas žmogus.

čia noriu apsistoti prie' tautos kul
tūros. Jau stovyklose begyvendami 
įpratome atskirti vieną tautą nuo kitos. 
Daugeli atvėjų didžiavomės, kad esame 
lietuviais arba baltais nes tos tautos pa
sirodė esančios labiau kultūringos, negu 
kitos. Prisiminkime Čiurlionio asamblio 
pasirodymus ir daugeli kitų, kurie kėlė 
mūsų tautinio meno kultūrą svetimųjų 
tarpę ir darė garbę mums visiems.

Taigi tautine kultūra apsireiškia vi
dujiniu žmogaus nusiteikimu, elgesiu, 
išsilavinimu, gražiais papročiais, kilnio
mis protėvių tradicijomis, grožio pajau
timu menui, muzikai, dainai, mokslui, 
religijai ir visa tam, kas žmogų kelia į j 
aukštesnį ir šviesasnį laipsni. Tik tau
tinę kultūrą žmogus gali gerai suprasti I 
ir joje tobulėti, kai tuo tarpu svetima 1 
kultūra lieka visada svetima. Pasigai
lėjimo verti visi tie, kurie išsižada savos 
kultūros ir ieško svetimųjų tarpe. Jie 
praranda savo ir neįgija kitos. Jie savo 
karakterį ir būdą laužo taikindamiesi 
prie svetimų, jie nebetenka to natūra
laus elgesio, vidaus harmonijos ir pasi
lieka sunykusioms asmenybėms. Atkritę 
nuo savų nepritampa prie svetimų.

Mes galime rasti daugybę pavydžių, 
kur žmonės, išliko lietuviais, net ir kal
bos lietuviškos nemokiedami. Juos iš
laikė lietuviška kultūra, nes jie ją pažino 
ir joje save brandimo. Ir jie liko žymūs 
tik todėl, kad nenuėjo su svetimais, štai 
pora pavyzdžių: poetas Milašius ir dai
lininkas Pranas Dbmšaitis. Pirmasis 
rašė ir kūrė prancūzų kalboje, o antra
sis, prūsų lietuvis, gyvenęs visą laiką 
Vokietijoje paišė ir kūrė Lietuvos vaiz
dus ir tipus, išgarsėjęs dailininkas save 
vadino lietuvių, ir senatvėj ėmė mokytis 
lietuvių kalbos. Ne jų kaltė, kad jie 
gimė šeimose, kuriose jau buvo užmiršta 
lietuvių kalbą.

šiandieną mes esame išsibarstę po 
platųjį pasaulį, tačiau būdami vienos 
tautos ir vienos tautinės kultūros žmo
nės, turime jausti vienas kitą, turime 
turėti bendrus uždavinius: išlaikyti tau
tinę kultūrą. Tam mes turime stengtis 
pažinti savo kultūrininkus, menininkus, 
visuomenininkus, dvasininkus, valstybi
ninkus, rašytojus ir kitus žymius žmo
nes. Ieškokime savo tautoje gyvų pavy
zdžių. Jų tarpe rasime didelių ir kilnių 
asmenybių, kurie patrauks ir uždegs 
jaunimą.

is visur n

Q Lenkų spauda spėja, kad Lenkijoje 
reikia laukti paaštrėjimo bažnyčios ir 
vyresniųjų jos atstovų puolimo akcijos. 

, Į bažnyčios ataką įsijungė net Maskva 
i su savo “Pravda”, aštriai kaltindama 
Į dvasiški jos viršūnes. Jai primetami tie 
Į patys prasikaltimai, kokie savo laiku 
buvo taikomi arkv. GROESZ, kardin. 
MINDSZENTY, arkiv. BERAN ir 
arki v. STEPINACZ teismo procesuose.

• “TREMTIS” praneša, kad “Patria” 
leidyklos savininkas, p. Lenktaitis, iš 
Vokietijos išemigravo. Išvykdamas jis 
sudeginęs neišparduotas knygas, tuomi 
pareikšdamas “vandališ&į” ■ protestą 
prieš knygų neperkančius skaitytojus.

• Brazilijos valdininkai, atidarę dip- 
! lomatinį paštą, adresuotą komunistinės 
■ Lenkijos atstovybei Rio de Žaneire, rado 
j tris tonas komunistinės literatūros.

? APIE VISKĄ
• Liepos mėn. 30-31 dienomis Lon- 

, done įvyko Europos kraštų latvių centro 
■komitetų atstovų suvažiavimas. Suva- 
■ žiavime taip pat dalyvavo Latvijos pa
siuntiniai: įgaliotas ministeris Didžiojo-

i je Britanijoje p. K. Zarinš, įgaliotas 
ministeris JA Valstybėse p. J. Feld
mans, įgaliotas ministeris Prancūzijoje 
p. Grossvalds ir įgaliotas ministeris Ita
lijoje p. Spekke.

Išrinktas bendras Latvijos Atvadavi- : 
mo Komitetas su būstine Londone. Pre- 

1 zidiumą sudaro trys nariai, visi trys gy
venantieji Anglijoje.

• Žiniomis iš Stockholm©, Latvių 
Į Tautos Fondas išleido sąrašą 30.000 1941 
i metais birželio mėnesį sovietų depor-
tutų latvių, kurių pusė patikrintomis 
žiniomis jau mirę priverčiamo darbo 
stovyklose. (Syker Ztg. 14.7.1951.)

• čekoslovakų redaguojamas ir diri
guojamas transliacijas per Laisvosios 
Europos radio stotį Muenchene griežtai

Į kritikuoja bavarų politikai, BHE ir su
dėtų vokiečių organizaciją. Vokiečiai I 

. tvirtina, kad dabartiniai šios radio sto- 
i ties bendradarbiai iki 1948 metų buvo I 
Pragoję ir bendradarbiavo su dabartine

1 vyriausybe, kad jie varo antiyokišką pro- I 
pagandą, kad jie atstovauja tik čeko- 
slovakų “Rada” ir neduoda žodžio tau
tiniams čekams bei slovakams.

Muencheno radio stotis tuo tarpu I 
duoda transliacijas tik Čekoslovakijai, j 
Praga tų transliacijų redaktorius plūsta 
kaipo nacių ii- Amerikos imperializmo ■ 
pakalikus, o vokiečių politiniai sluogs- j 
niai rimtai reikalauja pakeisti translia- ' 
cijų priešvokišKą kursą, nes neleistina > 
tokiu būdu išnaudoti vokiečių svetingu
mą piktam. ((W. a. S., 5.8.1951). I

• Netoli Londono pašventintas “An- 
tokolio Namas (Dom Antokol), skirtas , 
daugiausiai pasitarnavusiems Lenkijai , 
asmenims apsigyventi, šiuose namuose 
galės apsigyventi per 20 asmenų. Namą 
suorganizavo Lenkų Tremtinių Pagal
bos Komitetas.

• Lenkų “Informacija prasova” Nr. 
• 271 su širdgėla skelbia, kad lyginamai 
Į su didžiule Amerikos lenkų POLONIA,
maža lietuvių grupė, drauge su estais ir 
latviais, suvarė lenkus į kampą savo 
apdairumu, pasiaukojimu ir a ts i e ki
rn a i s.

Duoda pavyzdį, kaip New York lenkai 
sušaukė manifestacijos mitingą Manhat- j 
tan Center, didelėj salėj, bet toli nuo ! 
centro, kur nemėgsta lankytis reporte
riai. Lietuviai gi sušaukė politinį mi
tingą Carneje Hali ir tai suteikė mani
festacijai labai rimtą įspųdį ir sudomino 1 
plačią visuomenę. Pasėkos—“Congres
sional Record” ir kitoj spaudoj Baltų 
manifestacija aprašyta daug plačiau, 
kaip lenkų.

Lietuvos ir Baltijos valstybių reikalai 
eina aukštyn ir kiek Lietuvos byla įgyja 
didesnės politinės reikšmės, tiek m a ž ė- 
j a lietuvių ir lenkų kontaktas.
• Didžiausias naujovinis bombone

šis kainuoja daugiau kaip milioną dole
rių.

• J. & S. Alsop: Ekspertų nuomone 
Sovietai nori užliūliuoti Vakarus, sulai
kant jų ginklavimąsi “protingo nuosai
kumo ribose”. Jei tautos gali snausti 
tiesioginio karo pavojaus akivaizdoj — 
jos tikrai užmigs matydamos taikos žen
klus. Tada ateis laikas miegančius pi
giai ir užtikrintai sunaikinti.

• Le Droit: Persijos alyvos laukai 
patiekia 6 nuoš. pasaulinės produkcijos. 
Jų netekimas neiššauktų katastrofos. 
Irano spragos išlyginimas britams kaš
tuotų apie 350 mil. dol. kasmet. Tai 
būtų didėle piniginė našta, bet ji tolydžio 
mažėtų naujiems alyvos laukams išvy
sčius gamybą.

• Šiais metais Australijoje, ypač 
i N.S.W. siaučia miško gaisrai, kurie su- 
I naikina daug tūkstančiu galvijų, avių
ir nemaža skaičų ūkių Lapkričio mėn. 
15, 16, 17, 18 ir 19 dienomis degė miškai 
prie Sydnėjaus, Sutherlando priemes- 

čiuose. Sudegė 22 namai, bažnyčia, plas- 
terio fabrikas, vištų ūkis ir garažai.

• Australia yra sudariusi ginybos 
sąmamata £700,000,000 sekantiems tri- 
jiems metams, kurie bus išleisti kari
niams įrengimams ir kariuomenės apsi
ginklavimui.

• Prancūzijos meteorologinės stoties 
i direktorius Jean Cabannes pareiškė, kad
jis skrisdamas orlaiviu aptiko radio— 

( aktivią substanciją 5000 pėdų aukštyje, 
į Šita radio—aktive substancija yra ato- 
' minių bombų rezultatas, kuris yra prie- 
I žastimi didelių audrų ir blogo oro, kuris 
I šiuo metu yra Europoj.

Šiaurės Prancūzijoj buvo toks smar-
■ kus lietus, kad daug kur užpylė vande- 
' niu geležinkelio bėgius, namus ir pada- 
I rė didelių nuostolių.
1 Dar blogesnės audros siautė Italijoj, 
kur buvo užmušta 50 žmonių. Upė Po 
taip smarkiai pakilo, kad vanduo užpylė I

■ pakraščių miestus ir labai didelių nuo
stolių predarė.

(arba apie juos) bus renkama antru 
etapu. Trečiuoju etapu bus renkama 
istorinė .medžiaga ir iš normaliai išvy
kusių iš Lietuvos į pasaulį laimės ieško
ti. Taigi, į sį archyvą bus sukoncen- 

| truota viso pasaulio lietuvių istorinė 
medžiaga.

Ateity istorikai, remdamiesi šia med
žiaga, -parašys turiningą pasaulio lietu
viu istoriją.

KĄ REIKIA SIŲSTI
Kad būtų lengviau orientuotis, ką rei

kia siųsti, patiekiamas siųstinų dalykų 
planas:

Z. Išvykimas iš Lietuvos:
1. Bėgimas į užsienį 1940 m.
2. Išvežimas darbams į Vokietiją.
3. Išvežimas į koncentracijos stovy

klas.
4. Bėgimas į užsienį 1944 m.

II. Darbus:
1. Darbai karo metu (apkasų kasi

mas, darbai fabrikuose, ūkiuose ir kt.).
2. Darbai stovyklose (malkų kirtimas, 

šlavimas, statyba, dirbtuvėse ir kt.).
3. Tremtinio—emigranto darbai.
4. Darbo kuopos.
5. švietimas ir kultūrinė veikla.
6. Specialybių kursai.
III. LTB organizacinė struktūra:

1. LTB Centro Komitetas.
2. LTB Apygardų Komitetai.
3. LTB Apylinkių Komitetai.
4. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

ZV. Stovyklinis gyvenimas:
1. UNRRA laikai.
2. IRO laikai.
3. Screeningai.
4. Stovyklų vaizdai (kambariai, eilės 

prie maisto, drabužių dalinimo ir kt.).
5. Kultūrinis gyvenimas (mokyklos, 

kursai, parodos, paskaitos, sportas, pra
mogos ir kt.).

6. Religinis gyvenimas (koplyčios— 
bažnyčios, procesijos, kryžiai, paminkli
nės lentos bažnyčiose ir kt.).

V. Emigracija:
1. Emigracinių komisijų lankymasis^
2. Būriai žmonių prie skelbimų lentų.
3. CIC apklausinėjimas.
4. Atsisveikinimas su išvykstančiais.
5. Pereinamose stovyklose.

SIUSKIME ISTORINE 
MEDŽIAGA LIETUVIU 

TREMTINIU ARCHYVUI
Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisi

ja, veikusi Vokietijoje Vykdomosios 
Tarybos žinioje, rinko istorinę medžiagą 
ir siuntė apsaugai į Chicago (U.S.A.)— * 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyną. Kai 
dėl emigracijos minėtoji Komisija suiro, 
istorinę medžiagą siuntė Lietuvybės Iš
laikymo Tarnyba. Tos medžiagos susi
darė dideli kiekiai. Iškilo reikalas ją 
sutvarkyti. Be to, tremties metas dar 
nepasibaigė. Tremtiniai išblaškyti po 
visą pasaulį, laikinai apsigyvenę, laukia 
valandos grįžimo Tėvynėn. Ir laikinai 
įsikūrę dirba, veikia, kuria. Tad isto
rinės medžiagos rinkimo reikalas neat- 
puolė. Lietuvių Tremtinių Archyvui . 
tvarkyti ir plėsti VLIKo Vykdomoji 
Taryba paskyrė vadovybę, kuri iš pa
saulyje išblaškytų lietuvių rinks istorinę ! 
medžiagą. Visi kviečiami į rinkimo i 
talką. Bendromis jėgomis sudarysime 
didelį archyvą, kurį grįždami parsive
šime Į Lietuvą, kad visi pamatytų, kaip 
gyvenome tremtyje, ką veikėme, kaip 
rūpinomės Tėvynės atvadavimu, kaip jos 
ilgėjomės ir kt. Tas archyvas daug by
los ir ateinančioms kartoms apie pasau
lio lietuvius.

Istorinės medžiagos rinkimo darbas 
bus vykdomas trim etapais. Daug rusai . 
ištrėmė lietuvių į Sibirą ar Rusijos gilu- I 
mą 1941 metais ir vėliau. Daug išbėgo , 
iš Lietuvos 1940 m. Kitus vokiečiai iš
vežė į Vokietiją darbams arba į kon
centracijos stovyklas. Didžiausios mi
nios užterėjo į Vakarus 1944 m., kai 
bolšeivkai veržėsi į Lietuvą. Pirmiau
sia ir bus renkama istorinė medžiaga iš 
šių tremtinių, nes jų gyvenimas dar ne
nusistovėjęs ir besikilnojant daug isto
rinės medžiagos žūsta. Daug kartų buvo 
tremtinių ii- ankstyvesniais laikais. Iš 
ankstyvesnių tremtinių bei jų ainių

LIETUVOS VALSTYBES 
ĮKŪRIMAS IR MINDAUGO 

KRIKŠTAS
Dr. A. Mauragio paskaita skaityta 

j š.m. lapkričio mėn. 4 d. Sydney lietuviu 
• visuomenei Karaliaus Mindaugo 700 
; metą krikšto jubiliejaus proga. (San

trauka').
Tais pačiais metais jau visos Lietu

vos sujungtam jėgom dalyvaujant buvo 
| sumuštas Kalavijočių ordenas ties Saule- 
šiauliais. Ordenas taip smarkiai nu
kentėjo, kad jis jau nebegalėjo atsigauti 
ir turėjo susijungti su Kryžiuočiu ordi
nu, kad galėtų išsilaikyti Livonijoj. Nuo 
to laiko išnyksta ir Kalavijočių ordinas 
pasidaro vienas Kryžiuočių, kuris sten
gėsi susijungti į vieną valstybę per že
maičių žemę. Prasidėjo ilgi karai kurie 
tęsėsi daugiau 150 metų.

Nelengvas buvo darbas Mindaugui su
jungti visus lietuvius. Reikėjo daug pa
šalinti kunigaikščių, nei vienas gera va
lia nenorėjo būti pašalintas arba pripa
žinti ant savęs kito valdžią. Reikėjo 
būti geram politikui ir išmintingam va
dui, koks buvo Mindaugas, kad sukurti, 
duoti pagrindus bei gaires būsimai di
džiai Lietuvos valstybei.

Mindaugas sujungęs visų sričių ku
nigaikščius po savo valdžia ir pasiskel
bęs Lietuvos valdovu, pradėjo galvoti 
apie Lietuvos valstybės įjungimą į Eu
ropos krikščioniškų valstybių tarpą, ir 
tuo pačiu išmušti ginklą iš kryžiuočių 
rankų, kurie skelbėsi einą krikštyti pa
gonių.

Mindaugas, be abejo, matė, kad ilgai 
Lietuva negalės likti pagoniška valstybė, 
nes visi kaimynai jau senai buvo apsi
krikštiję. Germanai galutinai apsikrik
štijo VIII-IX amž., lenkai X amž., rusų 
tautos taip pat apsikrikštijo X a. graikų, 
ortodoksų bažnyčioj. Tuo būdu lietu
viai ir ugrių-suoniių tautas dar buvo 
nekrikštytos. Taigi ir Lietuvai atėjo 
valanda apsispręsti. Lietuva savo ryti
nės sienos pakraščiuose jau turėjo nema
ža stačiatikių. Tuo meto Lietuvos val
dovams rodėsi, kad Lietuvos didinga 
ateitis gali būti kurema tik rytuose. Va
karai jau buvo susiroganizavę ir nusis
tovėję, o rytai buvo reikalingi organiza- 

, ei jos ir apjungimo. Tačiau kad juos su
jungti ir jų kultūrai vadovauti reikėjo 
būti stačiatikiams, nes tik stačiatikių 
cerkvė galėjo sukurti ir kūrė rusų kul
tūrą. Ta mes matome iš vėlesnių mūsų 
valdovu laikysenos. Gediminas, Algir
das ir Kęstutis buvo pagonis kunigaik
ščiai ir jie delsė krikštytis, nes stovėjo 
prieš dilemą, kurią sunku buvo išspręsti. 
Apsikrikštytiti Katalikų Bažnyčioje, tai 
reikštų priimti savo amžinų priešų tikė
jimą, kas būtų nepopuleru tautoje, ir 
nustoti įtakos Rytuose, kurie buvo orto
doksiški. O klausimas tais laikais buvo 
toks: kas sujungs ir valdys rusų gentis— 
Maskva, būdama totorių vasalas, ar 
laisvas Vilnius, rusų genčių apgynėjas 
nuo totorių jungo? Lietuviai ar masko
liai valdys rusų žemes?

Tie klausimai buvo aktualus ypač Al
girdo laikais, bet jų užuomazga buvo 
jau ir Mindaugo laikais, tik jie dar ta
da nebuvo taip ryškūs. Tačiau Mindaugas 
norėjo būti labiau tautinis valdovas ir 
jis norėjo įvesti lietuvių tautą į Vakarų 
Krikščionišką pasaulį. Jo išrinktu keliu 

: ir nuėjo Lietuva. Vytautas ir Jogaila 
eidami Mindaugo pėdomis galutinai pak
reipė tautos likimą ir įvedė ją į vakarų 
kultūrą ir civilizaciją.

Dr. Z. Ivinskis, žinomas mūsų istori
kas, sako: “pirmas tikru vardu pažįsta
mas valdovas nepriklausomai apsispren
dė priimti Naująjį Mokslą ii’ užmežgė 
tiesioginius ryšius su Apaštalu Sostu” 
(Darbininkas nr. nr. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 1951 m.). Mindaugas kaip ir 

, Vytautas labiausiai yra traukęs moksli- 
; ninkų-istorikų dėmesį. Apie Mindaugą 
ir jo laikus yra parašyta 6 dizertacijos 
daug mokslinių studijų ir straipsnių.

Tačiau negausūs šaltiniai neleidžia 
pilnai išaiškinti šių klausimų: kas vado
vavo žymiosioms Saulės ir Durbės kau
tynėms, kuriose buvo sprendžiamas Lie
tuvos likimas, kur buvo Mindaugo sosti
nė, katrie yra tikrieji jo dokumentai už
rašantieji žemę Livonijos ordenui, paga
liau ar apkrikštytas Mindaugas yra at- 
kritęs nuo tikėjimo ar ne. Visi šie klau- 
simai yra kėlę ir tebekelia daug ginčų 
ir nesutarimų.

. . . Tačiau, kaip sako istorikas Ivins
kis—“pats Lietuvos jungėjo krikšto fak- 

1 tas yra palikęs tokius žymius pėdsakus, 
kad skirtingos nuomonės gali susidaryti 

. tiktai del patčiu tyrinėto] lį skirtingos 
I pasaulėžiūros, one dėl istorijos šaltinių.” 

(ibidem).
. . . Mindaugas turėjo daug priešu, 

didelę opoziciją sudarė žemaičiai, jotvin
giai, Volunijos rusų kunigaikščiai ir Li- 

■ vonijos ordenas. Tarp ordeno ir Rygos 
vyskupo kilo nesutarimai, Mindaugas tai 

' pastebėjęs nutarė pasinaudoti ta nesan
taika. Jo pavojingiausias konkurentas 
brolio sūnus Tautvilas jau buvo apsi- 

į krikštijęs pas Rygos vyskupą. Mindau- 
1 gas kreipėsi į ordeną pareikšdamas norą 

apsikrikštyti. Ordeno magistras And- 
I rius von Stirland, kaip sako istorikas 

Šapoka, buvo ištikro padorus ir maldin
gas riteris, jis tikrai troško Lietuvos 
krikšto ir nuoširdžiai rūpinosi Mindau
gui padėti. 1251 m. Mindaugas su savo 
dviem sūnais Rukliu ir Rupeikiu (vyn 
sūnus Vaišvilkas jau buvo apsikrikštijęs 

' stačiatikių bažnyčios apeigomis) ir dau
gybė bajorų (eum numerosa multitudine 
pagonorum) priėmė krikštą.

(Tąsa sekančiame numeryje).

6. Kelionė laive (darbai, pamaldos,
I pramogos, laikraščiai ir kt.).

7. Išlipimas uoste.
8. Emigranto dalia.

VI. Repatrijacija į Lietuvą:
1. Repatrijacinių komisijų lankymasis 

stovyklose.
Į 2. “Tėvynės Balso” propaganda.

3. UNRRA propaganda už grįžimą.
4. Prievartos grąžinimai.

VII. Religinis gyvenimas:
1. Išleisti paveikslėliai, paveikslai, 

malda knygės, medalikėliai ir kt.
2. Pastatytų lietuviškų kryžių bei 

įmūrytų bažnyčiose paminklinių lentų 
nuotraukos ir jų padarymų bei išlaikymo 
aktai ir istorijos.

3. Tremties “bažnyčių” ir “klebonijų” 
bei klebonų su kunigais foto su gyvenimo 
sąlygų aprašymais.

4. Tremtiniai kunigai emigracijoj.
5. Lietuvių Tautinę Delegatūra ir 

Vyr. Sielovados Tvarkytojo Įstaiga.
VIII. Organizacinis gyvenimas:

1. Organizacijų įstatai, ženklai, vėlia
vos, archyvai ir kt.

2. Organizacijų kongresų, konferen
cijų ir kitų suvažiavimų nutarimai— 
protokolai, foto ir kt.

IX. Švietimas ir mokslas:
1. Vaikų darželiai.
2. Pradžios mokyklos.
3. Gimnazijos.
4. Specialinės mokyklos.
5. Specialybių kursai.
6. Kalbų kursai.
7. UNRRA Universitetas.
8. Baltic Universitetas.
9; Kunigų Seminarija Eichstaete (Ba

varijoj ).
10. Lietuvių Kolegija Romoje.
11. Tremtyje ranka multiplikuoti, 

rotatoriumi ar spaustuvėje spausdinti 
vadovėliai.

12. Mokyklų vadovybių bei mokyklų 
• kolektyvų foto.

13. švietimo įstaigų archyvai, 
spektoriai.

14. švietimo Valdyba, įgaliotiniai, in-
15. Įvairių tipų mokyklas lankančių

1 mokinių laimėti pagyrimai, atžymėjimai, 
ženklai ir kt.

Nukelta į 4 pus.
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English for Newcomers to Australia
EXERCISES:

1. First put the 10 sentences 
below, which are all in the 
Present Tense, into Indirect 
Speech.

H. Now change the intro
ductory verbs (“says”, "asks”, 
etc.) into Past Tense (“said”, 
“asked”, etc.) and put the 
sentences into Indirect Speech

(1) He says: “All is lost.”
(2) He asks: “Have they 

any 2-inch nails?”
(3) They shout: “The house 

is on fire.”
(4) The traveller asks: “Is 

the Ims coming?”
(5) The newspaper says:

“It will rain tomorrow.”
(6) The cook says: “The 

plate is broken.”
(7) Mr. Jones asks: “Is the 

shop open?”
(2) The postman asks:

• “Does Mrs. Smith live 
next door?”

(9) The supervisor says to 
his men: “Get on with 
your work.”

(10) The conductor says to 
us: “Get off the tram."

III. Put these sentences in
to Indirect Speech:

(1) “Mary was here today 
and brought me a pre
sent.”

(2) He said to her: “Can 
you tell me the time, 
please ?”

(4) He says: “It is going'to 
rain tonight.”

(5) The little girl said: “I 
want to go to the pic
tures this afternoon.”

(6) His mate said to him: 
“This is a very hard job 
and I don’t know how I

am going to do it all by 
myself.”

(7) Tom said to Harry: 
“Get me Station 2BL on 
the radio, please, and 
hurry up.”

(8) Frank asked her: 
“What’s on at the pic
tures here tonight?”

(9) The announcer said: 
“There will be some 
light showers in the 
Metropolitan Area ear
lier today, but it will 
clear up later and there 
will be a good chance of 
a sunny afternoon.”

(10) Mrs. Smith asked her 
husband: “Bill, what 
have you been doing in 
Did you get me all 1 
asked you to get?”

IV. Put into Direct Speech:
(1) He asked me if I had 

been to Queensland.
(2) I told you that I could 

not come.
(3) She told us to bring in 

the newspaper.
(4) We asked him if he had 

had any news from his 
family.

(5) My father faid to me 
that he was not feeling 
so well that day.

(6) He did not say that he 
could not do that work.

(7) They have told us that 
they would not be able 
to come to ns again.

(8) She asked him why he 
had not been to the day 
before.

(9) He said that he hoped 
there would not be any 
trouble the next day.

(10) I said that I was dis- 
 appointed because I

had lost my money 
somewhere near there. 

V. Reply to the following, 
using polite forms:

(1) “Will you smoke?"
(2) “Have a cigarette.”
(3) “Thanks for giving me 

a tip at he races on Sat
urday.”

(4) “I’m awfully sorry, I’ve 
just run over your dog.”

(5) “Good morning, how are 
you?”

(6) “I’m sorry I didn't get 
here in time.”

(7) “How do you do?”
(8) “Would you mind tell- 

me how old you are?’.’
(9) “Would you be good 

enough to turn down 
the radio? I want to

sleep.”
(10) “Do have another piece 

of cake.”
VI. What do you say when:
(1) You tread on your part

ner’s feet?
(2) You haven’t heard what 

your wife has just sgid 
to yon?

(3) You want to borrow 
some money?

(4) You break one of your 
hostess’ best dinner 
plates?

(5) You spill a glass of 
wine on ych(r. •’« giirl; 
friend’s new dress?

(6) Someone gives you a - 
birthday present?

(7) Your neighbours make 
too much noise?

Radio Programme For New Australians
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission

PRANEŠIMAS
Specialus patarnavimas

NAUJIEMS 
AUSTRALAMS

Dimencs
of Hurstville 

įgalioja p. M. Lukauską jūsų 
reikalams.

P. M. Lukauskas aptarnauja 
sekančius skyrius:

Namų REIKMENYS — kuras, elektri nės ir dujinės krosnės, šaldytuvai, 
skalbiamosios masinos, vonios su elekt., dujoms ir kuro apšildymais, 
prosimo mašinos ir k.

STATYBOS MEDŽIAGOS: durys, spynos, vinys, šriūbai ir k., sienoms 
medžiaga, tualetiniai dangtčiai, blėkos stogams dengti, vėlos tvoroms 
ir kitos medžiagos.

VIRTUVES REIKMENYS — alumi niniai indai, virimo indai ir k.
STATYBININKU ĮRANKIAI — vandentiekio ir metalo darbams įrankiai 

elektriniai motorai ir mašinų įrankiai.
ELEKTRINIAI REIKMENYS — šviesos įrengimai ir k.
SPORTO REIKMENYS — medžioklės, žuvininkystės, teniso ir k. reikm.
ĮVAIRŪS ŪKIO REIKMENYS — dažai, šepetčiai, porcelianiniai ir kri

staliniai indai ir geri australiški vynai.

Rašykite, telėfonokite arba asmeniškai užeikite ir M. Lukauskas maloniai 
jums patarnaus.

DIMENT’S išvežinėja prekes veltui po Sydnėjaus apylinkes.

CDTMPMTt Tele. LU2041-2-3• 1 LTD. LU2072

296 FOREST ROAD, HURSTVILLE, N.S.W.

SATURDAY, 1st
Iii this broadcast lesson 

Mary, John and Paul will 
teach you how to use the past 
tense of the verb “to hear”, 
and other useful words.

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

MARY: Is that you, Paul?
, PAUL: Yes, Mary.

MARY: Ssh! Speak softly. 
I want you to look at this. 
Come quickly.

PAUL: Where, Mary? I 
can’t see. It’s too dark to
night.

MARY: Look! Just here.
PAUL: Oh, I see . . . it’s a 

cat, isn’t it?
MARY: No, I’m sure it’s 

not a cat. I think it's a pos
sum. Oh! Now it’s running 
away. Can you see?

PAUL: No, but I hear it.
MARY: Now I am quite 

sure it’s a possum. We’ll go 
back to the house and bring a 
torch and some biscuits—and 
fruit. They love fruit.

PAUL: What is a torch? 
Can they eat that?

MARY: No, they don’t eat 
that. It’s a light, Paul. You 
have electric lights on your 
bicycle. A torch is a little elec
tric light. You can take it in 
your hand or in your pocket 
and turn it on when you want 
tosee.

JOHN: Hullo! What’s the 
matter? You were a long 
time. Was your handbag in 
the car.

DECEMBER, 1951
MARY: Yes, thanks John. 

But when I was in the garage 
I heard a noise on the iron 
roof . . .

PAUL: Heard?
MARY: I hear—I heard. I 

hear you. You are speaking 
English now. I heard the pos
sum three minutes ago — I 
cannot hear it now — but I 
heard it. It was running on 
the iron roof of the garage.

This is only a small part of 
the Radio Lesson. You can 
see that it is an easy and enter
taining way of learning Eng
lish.

You 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 abtain infor

mation about Continuation 
Classes and Correspondence 
Lessons from this address.

If you listen to a Metropoli
tan Station you will hear this 
broadcast every Saturday at
12.45 p.m.—1 p.m. Country 
Stations (and Perth) broad
cast the programme at 7 a.m. 
—8.15 a.m. 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.

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this form to:

The Commonwealth Office of Education,
Box 3879. G.P.O., 

SYDNEY.
Please send me:

Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons............................................
Free Radio Lessons..................................  ■

Surname.............. ........................ Christian . . ................... . .
Name

Address ...................................................... . .........................
State .......................................................................................
My native language is.................................................. '.....
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SllOSU PASTOGEIMS !
i IS MUSU BUITIES

Is Sambūrio "SVIESA" Veiklos
Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus skyrius, ir dirbęs, savo paskaitai panaudojo retai ’ 

siekdamas įstatų numatytus tikslus,— i kur užtinkamų medžiagą. Paskaitą dar 
ugdyti lietuvių visuomenėje kultūringą Į praturtino prelegento surinkta medžiaga ■ 
bendradarbiavimą, žmoniškumą, solida- apie Mažąją Lietuvą; buvo iškabinėta 
rūmą ir skirtingų pažiūrų gerbimą; kelti apie 70 įvairių žemėlapių, raštų ištrau- 
lietuvių visuomenės kultūrinį lygį ir ug- kų, iliustracijų ir nuotraukų. Nenuo
dyti tos kultūros lietuvišką pobūdį; plė- stabu, kad susirinkusieji paskaitą netik i 
sti ir gilinti lietuvių jaunimo žinias ir atydžiai išklausė, bet po paskaitos pre- , 
remti jo pastangas siekiant aukštojo I legentą apibėrė klausimais ir sekė gy- ! 
mokslo,—laikas nuo laiko surengia pas- Į vos ir įdomios diskusijos; išsamiai iš
kaitąs su diskusijomis, kurių metu susi- Į diskutuotas mums taip svarbus Mažio- 
rinkusieji, pasak Skyriaus pirmininko i sios Lietuvos klausimas; buvo prisiminta 
p. Kedžio, turi progos “išsikalbėti” pas- Į praeitis ir paliesta ateitis.
kaitoje paliestais klausimais. Po paskaitos ir gyvų diskusijų, susi-

Sambūrio “šviesa” Sydnėjaus Sky- rinkusieji nutarė .čia pat padaryti Ma
riaus amžius neilgas: įsisteigė vos prieš žosios Lietuvos reikalams rinkliavą, ku- 
pusę metų. Didžiausia veikimo kliūtis— Į rios dalį skirti siuntinėliui didžiajam 
patalpų klausimas. į Mažosios Lietuvos visuomenininkui ir

Sekmadienįj lapkričio 18 d., buvo bene . veikėjui, Sambūrio “šviesa” garbės na- 
ketvirta šiais* metais skyriaus surengta j riui, dr. Vydūnui Vokietijoje, gi likusius 1 
paskaita, į kurią apsilankė gausus būre- pinigus perduoti Mažosios Lietuvos 
lis narių ir svečių, nežiūrint gražaus oro Tarybai.
ir pagundos šventadienio popietį pralei- ' Tuojaus pagal aukų lapą buvo su- i 
sti kur pajūryje. Paskaitą skaitė p. rinkta £14 ir 3 šilingai.
Reizgys tema “Lietuvybės naikinimas šis vykęs susirinkimas baigėsi kuklia 
Mažojė Lietuvoje.,, Prelegentas, pats yra kavute, besiklausant lietuviškos plok- 
kilęs iš Mažosios Lietuvos, ten gyvenęs stelių muzikos.

H.K.

Camberos Lietuviu Kolonia
Australijos federalinėje sostinėje dai

liai tarpsta lietuvių kolonija, šiuo metu 
turinti 187 narius, kurių 75% aktyvūs. 
76 mūsų kolonijos nariai gyvena Quean- 
beyan mieste, kuris yra 7 mylios atstu 
nuo Canberros.

Šių metų sausio mėnesį Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Canberros skyr 
riaus ’ valdybon buvo išrinkti: Antanas 
čeičys, kun. dr. Bačinskas ir Antanas 
Gasiūnas. Valdyba nepraleidžia nė vie
nos progos kolonijos narius burti drau
gėn sukviesdama svarbiesiems mūsų tau
tos įvykiams paminėti bei suruošdama 
jaukius pobūvius pasilinksminti.

Švęsdami Vasario 16 Minėjimą girdė
jome p. Juozo Žilinsko paskaitą apie mū
sų tautos istorijos kelią. Motinos Dienos 
Minėjime kun. dr. Bačinskas paskaitė 
apie lietuvę motiną, o Birželio 13 Minė
jime p. Butavičius priminė liūdną mūsų 
tautos golgotos kelią. Visi} Minėjimų 
meninės programos sudarymu rūpinasi 
p. Gasiūnas, kultūros reikalų vedėjas. 
Muzikinę visų meno programų dalį su 
dideliu pasišventimu išpildo p. J. Pet
ronis ir p. P. Džekčiorius.

Bendromis lietuvių, latvių ir estų pas
tangomis birželio 2 d. buvo suruoštas 
baltų balius. 8 rugsėjo Minėj ime- 
Baliuje p-lė Kepalaitė, tuo metu viešė

jusi Canberroje, pašoko porą išraiškos ; 
šokio dalykėlių.

Turime ir spaudos kioską, kuriame 
galima nusipirkti lietuviškų knygų ir

I užsisakyti lietuviškų laikraščių. Kiosko Į 
I vedėjas p. V. Biveinis, atvykdamas į 
1 susirinkimus ir prie bažnyčios, sėkmin
gai platina lietuvišką spaudą.

Jaunieji meninkai p. Mikševičius, p. 
i Šimkūnas, p. Kunčiūnas, p. Adomėnas 
nuoširdžiai talkininkauja paruošdami 
šventėms bei minėjimams skoningas de
koracijos.

i Visų naujųjų australų dvasiniais rei-
i kalais rūpinasi lietuvis kunigas dr. P. i 
Bačinskas. Sekmadieniais šv. Teresės

Į bž. Causeway laikomos specialios pamal
dos naujiesiems australams, kuriose 
aktyviausi yra lietuviai. Vadovaujant I 
p. Džekčioriui beveik kas sekmadienį | 
Australijos sostinėje skamba lietuviškas

i “Pulkim ant kelių”, “Marija, Mariją” ir 
kitos giesmės. Bažnytinio chorelio bran
duolį sudaro: p-nią Vėbrienė, p. Gasiū
nas, p. Martišius, p. Balsys, p. Sipavi
čius.
Ypatingai paminėtinas Queanbayan lie

tuvių rįžtingumas:: nebodami didelių su
sisiekimo sunkumų jie visuomet skait
lingai dalyvauja lietuviškuose paruoši
muose, Canberroje.

J.E.D.

SIUSKIME ISTORINE 
MEDŽIAGA LIETUVIU 
TREMTINIU ARCHYVUI 

Atkelta iš 2 pus.

16. šeštadieninės, sekmadieninės ir 
panašios mokyklos.
17. Lietuvių kalbos vadovėliai, iš kurių 
tremtinių vaikai emigracijoj mokosi 
kalbos.
18. Asmenų, pasiekusių tremtyje ar 
emigracijoj aukštąjį mokslą, foto.
19. Profesorių ir mokslininkų foto, at
spausdinti darbai ir gyvenimo sąlygų 
aprašymai.

X. Menas:
1. Tremtyje ir emigracijoj sukurtų 

dalykų foto kopijos.
2. Rengtų meno parodų plakatai, ka

talogai, bilietai ir kt.
3. Menininkų foto su gyvenimo sąlygų 

aprašymais, kuriose teko gyventi ir kur
ti.

XI. Muzika:
1. Tremtyje ir emigracijoje muzikų 

sukurtos giesmės, dainos ir kt.
2. Užrekorduotos (į plokšteles įdai

nuotos) dainos ir giesmės.
3. Muzikų foto su gyvenimo sąlygų 

aprašymais, kuriose teko gyventi ir kur
ti ir kt.

XII. Kūno kultūra:
1. Tremtyje ir emigracijoje laimėtų 

varžybų aprašymai, foto, ženklai.
2. Centrinių vadovybių foto.

XIII. Spauda:
1. Tremtinių leisti ar leidžiami laik

raščiai, žurnalai (rimti ar juokų, spaus
tuvėje ar rotatoriumi spausdinti, ar 
ranka rašyti).

2. Metraščiai ar šiaip proginiai leidi
niai.

3. Visokis tremtyje ar emigracijoje 
išleistos knygos ar knygelės.

4. Sieniniai ir knygos formato kalen
doriai.

5. Knygų leidyklos.
6. Rašytojų ir žurnalistų foto, kūri

niai ir gyvenimo sąlygų aprašymai, ku
riose teko gyventi ir kurti.

XIV. Tautinė reprezentacija:
1. Viešai rengtų Kalėdų eglučių foto 

su aprašymais.
2. Eglučių lietuviški papuošalai.
3. Tautiniai paveikslai.
4. Parodų foto ir katalogai su skelbi

mais ir kitais priedais.
5. Teatrų vadovų bei kolektyvų foto.
6. Vaidinimų programos, skelbimai, 

bilietai, vaidintojų foto ir kt.
7. Solistų foto, jų rengtų koncertų 

skelbimai, programos ir kt.
8. Meno ansamblių vadovų bei ansam

blių sąstatų foto, rengtų pasirodymų 
skelbimai, programos, bilietai ir kt.

Padaiga sekančiame numeryje

I ANGLIJA TURI ATOMU 
APŠILDOMA JĖGAINĖ . '

Anglijos Tiekimo Ministerija praneša, 
kad anglai pastatė pirmąją atominę cen- 
tralinio apšildymo jėgainę. Tuo būdu 
Anglija pirmoji pasiekė atominės ener
gijos praktišką naudą.

Amerikos Jungtinių Valstybių atomi- 
! nės energijos komisijos generalinis di
rektorius (Mr. Boyer) šitą anglų išra
dimą laiko labai svarbiu taikos metu ir 
civiliam gyvenimui.'

1 Tiekimo ministerija patiekę kai ku- 
; rių smukmenų apie šią jėgainę, kurį 
' yra pastatyta Harwell atominių tyrinė
jimų stotyje. Pastatas, talpinantis 80 
ištaigų, gaus tiesioginį apšildymą iš 
eksperimentai inių energijos baterijų. 
Taip pat du, o gal ir trys kiti pastatai

■ bus aprūpinti atominiais radiatoriais. 
| Ta nauja jėgainė sutaupysianti Tiekimo 
! Ministerijai mažiausiai 1000 tonų ang- 
. lių ii* £2650 per metus. Įrengimo išlai
dos sudarė £15,000.

Atominių radiatorių šildymo jėga yra 
i mažjdaug lygi 200 galingų elektrinių 
J krosnių, ši jėgainė teiks nuolatinį kar
štą vandenį ir nebus jokio pavojus dėl

■ radio-aktyyumo. Patys įrengimai nėra 
dideli, kaip paprasta industrine krosnis

Į ir sveria tik 8 tonas.
šitą naują išradimą padarė britų in- 

žinėriai vadovaujami garsaus Nobilio 
premijos lauriato John Cockraft, kuris 
yra Harwell atominių tyrinėjimų stoties 
direktorius. Jis padarė didelį šuolį ato
minės energijos praktiškiems reikalams 
pritaikymui. Iki šiol Anglija buvo susi- 

I koncentravusi išvystyti atominę energi- 
I ją daugiau taikos tikslams, negu ato
minės bombos gamybai.

Amerikiečių atominės energijos moks
lininkai yra sukūre milžiniškus reakto
rius atominių šaudmenų gamyboj. Jie 
pastatė Arco mieste (Idaho) pirmą eks- 
perimentalinį ląstelinį jėgos reaktorių, 
kuris, tikimasi, gamins apie 100 watų 
elektros energijos. Jie taip pat baigia 

į statyti pirmąjį atomine energija varoma 
Į pavandeninį laivą.

Vienas atominės energijos komisijos 
aukštas pareigūmas pareiškė: “Kol pa
saulis yra toks, koks jis yra dabar, mes / 
jaučiame, kad pirmoje eilėje atomas turi 
būti skirtas ginybai.”

Lietuvis-Australijos Sostines 
Šachmatu Meisteris

CANBERRA, 19.11.51. — Canberros 
I šachmatų turnyre laimėti 1951 m. perei- 
1 namajai taurėj pirmą vietą išsikovojo 
lietuvis Jurgis Žilinskas.

Mieli “M.P.” skaitytojai, jau laikas 
atsilyginti už šių metii prenumeratą ir 
pratęsti naujiems 1952 metams.

Kad nesudaryti sunkumų redakcijai ir 
administracijai prašome siųsti prenu
meratą ir pinigus šiuo adresu:

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O. 
Sydney.

Povilas Vaitonis-Kanados 
Šachmatu Meisteris

| Pareiškė, kad 1952 m. Europoje 
įvyks pasaulinis preliminarinis turnyras,

I į kurį būsiu siunčiamas ir finansuoja- 
, mas Kanados Šachmatų Federacijos. Ir 

iš šito turnyro 10 geriausių turės dar 
persirungti pasaulio meisteriui nusta-

I tyti. Mes linkėtume p. Vaitoniui išeiti 
i pasaulio meisteriu.

SKELBIMAS

š. m. gruodžio 15d.
■ ruošiama ekskursija į Katumbą kelionė
I -- 30 šilingų Užsirašyti pas
; A. Žukauską prie bažnyčios K. C. V-ba.

KURPIAUS TROBOJ 1940 
METAIS . . .

Ištrauka iš naujo Vinco Ramono ro
mano “Dulkės raudonam saidėleidy.”

Žolynas sugrįžo į savo kambarį. Už 
lango buvo girdėti garsios kalbos ir 
triukšmas. Nedegdamas šviesos, jis 
priėjo prie lango. Gretimas namelis 
darže, kiek toliau nuo gatvės. Trys me
deliai patvory. Langas atdaras, iš vir
šaus matyti visas vidus. Ant stalo deg
tinės ir alaus buteliai, agurkai ir dešra. 
Iš kambario sriuveno melsvi dūmų debe
sėliai ir juokas.

—Vyručiai, šiandien ir laidotuvės, ir 
krikštynos kartu, — šaukė senis, šarmo
tais ūsais.

—E, Dagy, velnią. Viskas niekai, ką 
tų čia pripasakojai. Biednam žmogui, 
kaip buvo vargas, taip ii- bus. Už dyką 
nieks nieko neduos.

—Už dyką! Nieks nenori už dyką. O 
tu žinai, kiek ten per mėnesį paprastas 
darbininkas uždirba? Nagi, tik nenu- 
virsk po suolu: du šimtu rublių!

—Bet ką mes žinom, kiek ten duonos 
svaras ?

—Duona nesvarbu. Kiek čia jos su
valgai. Bet ana čebatai—trys šimtai 
rublių. Tai suprantu! Tai verta ir ylą 
paspiaudyti!

—Trys šimtai. O ušdirba tik du šim
tu. Tai kaip gyvent?

Dagys išgėrė, atsikando agurko ir, 
mušdamas delnu į stalą, dėstė:

— Ten šiaip viskas pigu. Visko pilna, 
tik čebatai brangūs. Arklių nėra, ot 
kas. Ten viskas traktoriais, kulia trak
toriais, į miestą važiuoja traktoriais. 
Tik traktoriai visur, brolyti, tik ūžia. 
Ja!

—Na, bet tu palauk, Dagy! Jeigu 
pas mus čebatai keturiasdešimt litų, o 
uždirba šimtą dvidešimt . . .

šimtą dvidešimt! O kiek tu moki 
už cukrų, a? O lyteris kiek kaštuoja? 
Kodėl tiek, a? čiulpė mus Smetona,

štai kas. Ten darbininkai tik žuvis val
go-ir konjaką geria! Matė, kurie buvo. 
O Kaukaze vietoj vandens vyną geria.

—O aš vis taip galvoju, kad jei, ve- i 
uždirbi du šimtu rublių, o čebatai trys

i šimtai ...
—Kad tave velniai nuneštų ir tavo 

čebatus! Tai kas, kad čebatai brangu? 
Jeigu aš valgau lydeką ir geriu'kon
jaką, tai man spiauti į čebatus. Aš 
vasarą galiu ir basas vaikščiot. O jis . 
bijo, kad pabrangs. Pabrangs, tai bent 
mes, šiaučiai, pagyvensim.

URUGVAJAUS 
LIETUVIAI 

ISTORINIS ĮVYKIS
Pagaliau ir Urugvajaus lietuviai i 

patriotai turi savo radio valandėlę, šio 
mėn. 5 d. ji buvo pradėta modernioje 
stotyje Norton CX 44 su ilga turininga 
programa ir dalyvaujant dideliam bū
riui vietos lietuvių.

Tikros lietuviškos valandėlės reikalas 
Montevideo kolonijoje buvo jau seniai 
pribendęs, ypač, kad “stalincai” darkyta

I lietuvių kalba ir rusišku turiniu jau 
visa eilė metų dumia tautiečiams akis.

1 Dabar Urugvajaus lietuviai katalikai 
turės savo žodį kas sekmadienį 3,30 vai. 
iš minėtos stoties. Reikia tikėti, kad šią 
programą galės girdėti ir Argentinos lie
tuviai, nes stotis Norton yra stipri ir 
moderniška.

Atidaryme dalyvavo ir žodį pasakė 
Lietuvos ministras Urugvajuje Dr. K. 
Graužinis, jo bendradarbiai, lietuviškų 
organizacijų atstovai ir kit. Ypač susi
domėjimo sukėlė Dr. T. Brena graži 
apie Lietuvą kalba, šis Lietuvos bičiu
lis yra dienraščio “El Bien Publico” 
direktorius, parlamentaras.

f šio kultūrinio laimėjimo kolonijoje i 
nuopelnai ypač priklauso valandėlė orga-

Į nizatoriui ir jos direktoriui kun. VI. 
Mikalauskui, S. J.

Bendrovė “Mintis” priima užsakymus 
ir atlieka įvairius spaudos darbus: vizi
tines korteles, įvairius sveikinimus, pak
vietimus, blankus ir kit.

Kreiptis žodžiu ar raštu šiuo adresu: 
“Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leich
hardt, Sydney, N.S.W. Telf. WB1758.

SKELBIAMAS
Išnuomojamas kambarys vienam- 

dviem asmenims.
Kreiptis: S. Pačėsa, 159 Mimosa Rd., 

East Bankstown, N.S.W., kasdiena nuo 
6,30 vai. vakaro. 1

COSMOPOLITAN MERCANTILE AGENCY
registruota būstinė: 4 THE RIDGEWAY, KENSINGTON, W.I., VIC.
Savininkas P. V. Raulinaitis.
Pirkimas-pardavimas; importas-eksportas.
Tarpininkavimas, Draudimai (ugnis, vagystė, nelaimingi atsikimai; auto

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

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankykite firmą-krautuvę

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

Čia Jūs rasite didžiausią pasirinkimą geriausios kokybės medžiagų: drabužiams, 
patalinei, baldams, namų dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd- 
nėjaus krautuvėse. Jums prekių pasirinkime maloniai patarnaus Jūsų tautietė 
Lena Makauskas — UY1430.

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų skanstų par- 

duotovę:
Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta 203 HA YSTREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

Stan Slavik
šioje p ar du o vu tėję galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės duonos, rūg

ščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių cilkių, rūkyto kumpio, šoninės (rūkytos ir 
virtos), įvairiausių rūšių dešrų, ryžių, vanilijos lazdelių (1 lazdele—3 penai), 
aguonų, chalvos, šafrano, pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų.

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Redakt. Aleksai dras Mauragis, 55 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney
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