
IIŪSU PASTOCC
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina i-0, 3 įnėn. 
12-0, 6 mėn. £1-4-0, metams £2-8-0. 
Anglijoje ir Kanadoje kaina ta 
pati, J.A.Valstybėse metams 8 dole
riai.

Prenumerata adresuojama: 
Box 4558, G.P.'O., Sydney, N.S.W.

SKELBIMAI
Vienai teksto eilutei bei jos vietai 
1-6. Už skelbimu turinį redakcija 
neatsako.
Redakcijos ir administracijos adre
sas: Fredbert Street, Leichhardt, 
Sydney, N.S.W. Tele.: WB1758.

Nr. 148 Tretieji Metai
Sydney, 1951m. gruodžio-december 12d.

Artimųjų Rytu 
Problemos

Nuo šių metų pavasario Artimieji Ry
tai vakarų diplomatams kelia rimto su
sirūpinimo. Egipto reikalavimas, kad 
Britanija apleistų Suežo kanalo sritį, Is- 
raeliui siunčiamų prekių griežta kontrolė | 
iš Egipto pusės neleidžia, kad ten butų 
įvežti ginklai, na, ir pagaliau Irano 
vyriausybės griežtas priešangliškas nu- j 
sistatymas kurio pasėkoje buvo suvalsty
bintos anglams priklausiusios žibalo 
versmės, sukurė tokią nelemtų padėtį, 
kad ten nieko negalėjo pasiekti net spe
cialus galingiausios pasaulio valstybės — 
Amerikos—pasiuntinys p. A. Harriman.

Kas slepiasi už scenos ir, lyg nemato- . 
mas dirigentas kursto vis labiau įsiliep- 
snojantį arabišką fanatizmą? J ši klau
simą gana išsamų atsakymą pateikiu di
džioji JAV spauda, o ypač, plačiausiai 
skaitomas NEWSWEEK, kurio minčių 
santrauką, perduosiu ir “M.P.” skaity
tojams.

Penkiasdešimts astuonių metų mėlyna
kis Haj Amin ei Husseini, kurio tik se
mitiška nosis, ir baltas turbanas išski
ria jį nuo europiečio, yra labai panašus 
į išmokslintą inteligentą, bet ne į aten
tatų rengėją. Jo nepaprastas anglų, 
prancūzų, vokiečių, turkų ir arabų kal
bų bei dialektų mokėjimas jį išskiria iš 
kitų arabiškojo pasaulio asmenybių.

Ant jo darbo stalo stovi Omaro meče
tės Jeruzalėje fotografija, iš kurios pa
gal padavimą, į daųgų įžengęs pranašas 
Mahomedas, kurioje 1937 m. jis slępėsi 
nuo britų keršto, kai sukurstė prieš juos 
ir žydus teroro bangą, ir prie kurios pa
pėdės šiais metais buvo nužudytas Jor
dano karalius Abdullah.

šiuo metu Haj Amin gyvena Kairo 
priemiesčio viloje, kurią jam pavedė 

■ Egipto karalius Farukas, kai Mufčiui 
1946 m. liepos 19 d. pavyko pasprukti iš 
Paryžiaus arešto namų, kur jis kaip ka
ro nusikaltėlis buvo laikomas sąjungi
ninkų žinioje, šiuo metu jį saugoja spe
ciali Egipto policijos ekipa ir kelias- į 
dešimts Palestinos išrinktųjų arabų. Po 
Abdullah užmušimo imtasi dar griežtes- , 
nių priemonių Amin gyvybei apsaugoti.

1948 m. Haj Amin fanatiškieji pase
kėjai Ikhwan el Muslemeen (Moslem 
Brolija) netik kad vadovavo naujai su
kurtosios Israeli valstybės puolimui, bet 
įkalbėjo ir karalių Faruką, kad šis išsių
stų prieš žydus Egipte armiją, kuri, 
kaip žinoma, buvo žydų sumušta.

Po šio nepasisekimo Haj Amin svoris 
krito, o Abdullah kilo; šito pasėkoje, Ab
dullah sukurė naują Jordano karaliją.

Bet 1948 metų pabaigoje išsekė ir , 
Egipto kantrybė. Po padarytos Amin 
bute kratos rasta: 3,000 šautuvų ir apie 
30,000 minų. Probritiškas ministeris 
pirm. Nakrošy Paša uždraudė Moslem 
Broliją, bet už tai užmokėjo savo gąlva: 
jį nužudė vienas Brolijai priklausęs stu
dentas. O ligi 1950 metų Hay Amin vėl 
šaulyje, kurstydamas, kur tik galima ne
atnaujino senuosius ryšius Moslem pa- 
ramumus, o kartą net tarėsi su Israelio 
atstovais, kaip pašalinti karalių Abdul
lah.

1951 metų pradžioje piligrimas Amin | 
pats įvykdė keliortę, kuri jį vedė per 
Karachi — Indijoje, Kabulą — Afganis- i 
tane, Teheraną — Irane ir Damaską 
Sirijoje.

Nežinia, ar taip buvo užplanuota ar 
pripuolamai, po Amin apsilankymo Ka
rachi buvo suimtas Pakistano armijos 
vadas geni maj. Akbar Khan už suokal
bio prieš vyriausybę rengimą.

Tik išvykus iš Kabulo, Pakistano vy
riausybė turėjo įteikti protestus Afga
nistanui del sienų pažeidimo. Mat, Af
ganistanas nori prisijungti iš Pakistano 
7,000,000 Path an klajoklių giminę.

Jo apsilankymas Teherane atnešė bri- 1 
tams didžiausią smūgį: tuoj buvo nužu
dytas probritiškas min. pirmininkas Ali 
Razmara.

Po pasita,:mų Damaske tuoi buvo nu
galabintas Libanono probrit škas buvęs 
min. pirmininkas Riad ei Sohl. kuris 
stengėsi surasti kokį nors tinkamą spren
dimą tarp Sirijos ir Israelio del pasienio 
peikiu nusausinimo.

TaČ’au, didžiausi smu’rį Amin kirto 
britams snerganizavęs jiems atsidavu
si© Jordano karaliaus Abdullah nužudy
mą. Po to, kai birželio pabaigoie Muf
tis orįžo į Cairą, 1 ienos 20 d., beraščio 
siuvėjo ranka, priklausiusio "Kovos 
šventovei” (teroro or^anizarifa sukurta 
Ha.iAmin 1948 m.) pakirto Abdullos gy
vybe.

Kas brs sekantis? Net Egipto kara
lius. savo vizito Rivieroje metu, yra 
prašęs prancūzų policijos apsaugos, kad

AR PLAČIAI ŽINOMI LIETUVOJE 
PARTIZANAI?

Taip, ir dar kaip, nors šiuo metu Pa- 
baltijys priskiriamas prie "daugiausia 
uždraustų sričių” visoj žemėj. Tai lyg 
dar atskiras kalėjimas visoj sovietinėj 
kalėjimų sistemoj. Per jos sienas gali 
pereiti tik ištikimi rusai, išskyrus gyvu
linius vagonus, riedančius rytų linkui su 
iš Lietuvos ar Vokietijos gabenama man
ta ir deportuojamų žmonių gyvąja važ
ta. Taip, trėmimai dar ir dabar eina. 
Bet daugiausia gaudo jau ne masiškai, 
kaip kad prieš 11 metų. Dabar žmonės 
dingsta “tyliai”. Gaudomi mažesniais 
rajonais ir labai slaptai, kad neišbėpo- 
tų. Kaikuriose vietose, ypač Suva kų 
krašte, apie Dusėtus ir Šiaurės Lietu
voje išvežti stambesnieji ūkininkai. Ir 
vis dėlto, nors tat reikia laikyti stebu
klu, žmonės jau išmoko per tuos niau
rius metus ištrūkti iš tų korikų ir palai
kyti ryšį su pogrindžiu. Kaikur parti
zanauja beveik visi suaugę šeimos na
riai, kurie vieną dieną dingsta, ir kaikas 
mano, kad jie esą išvežti į Sibirą. Kau
tynės Pabaltijy su rusais ėjo ilgai. Kai
kur į jas rusai pasiųsdavo net tankų di
vizijas. Tarp partizanų yra karių, pa
tekusių iš Kuršo katilo. Kiti iš ten pasi
davusių buvo išžudyti vietoj arba išsiųsti 
į Sibirą. Lietuvoj tokia atvira rezisten
cija iš visų 3 Pabaltijo respublikų — dėl 
miškų didumo — truko ilgiausiai. Ne
galėdami prie partizanų prieti, MVD

kuris nors Moslem Brolijos fanatikų- jo 
neužmuštų.

Aišku, kad arabiškojo pasaulio neteki
mas ne tik, kad atneštų milžiniškus stra
teginius nuostolius, bet greičiausiai, ara
bus perduotų sovietų kontrolei. Yra kai 
kurių duomenų, kad ir Muftis su jais 
slapta bendrauja, kaip jis kad ėmė stam
bias sumas pinigų iš Komintemo jau 
1929 m. Tikima, kad Mufčio ranka su- 
kliudživsi ir Haprimano misijos pasise
kimui Teherane.

Br. Bt.

Prancūzija Bijosi Vokiečiu 
Kariuomenes

Generolas de Gaulle, kurio partija yra 
didžiausi Prancūzijoje, yra priešingas 
Vakarų Europos kariuomenės sudarymui, 
kur Vokietija turėsenti lygias teises. 
Tokį planą nesenai yra priėmė Prancūzi
jos, Anglijos ir Amerikos užsienių rei
kalų ministerial. Bet gen. de Gaulle ne
mato garantijų, kad Vokiečių, kariuo
menė vėl nebus atkurta ir vėl nesudarys 
naujų pavojų taikai. Jo nusistatymui 
pritaria ir komunstai, o taip pat ir so
cialistai. Jeigu jie parlamente eis is 
vieno tai sudarys apsaliučią daugumą. 
Jei taip atsitiks, tai Europos kariuome
nė dar negimusi bus palaiduota.

Gen. de Gaulle aštriai kritikuoja ir 
šiaurės Atlanto Paktą, jis reikalauja 
kad sutartis būtų daroma ant susitari; 
mo bazės, nes kitaip europiečiai nenori 
sėdėti amerikiečių kišenėse.

Amerikos plienas tik 
apsigynimui

Sekančiais metais Amerika duos Aus
tralijai plieną tik apsigynimo reikalams. 
Kiekvienas metais Australija gaus apie 
28.000 tonų plieno kariškiems ir strate
giniams apsigynimo tikslams. Amerika 
pati yra reikalinga plieno savo apsau
gai, todėl plienas bus duodamas tik 
draugiškoms valstybėms ir tiesioginiams 
kariniams tikslams.

AŠTRI SOVIETU NOTA 
TURKIJAI

Rusija vėl įteikė aštrią notą Turkijai 
įspėdama, kad Turkijos prisidėjimas 
prie Atlanto bloko skaudžiai pažeis ge
rus abejų kraštų santykius.

Lapkričio mėn. 4d. Rusija buvo įteiku
si notą, kurioje buvo pareiškusi, kad ne
gali palikti indeferentiška dėl Turkijos 
prisidėjimo prie Atlanto Pakto. Turki
ja savo notoje (12d. lapk.) atsakė, kad 
ji prisijungdama prie Atlanto Pakto no
ri apsaugoti tik savo saugumą prieš bet 
kurią agresiją.

Rusija šios notos atsakymu liko nepa
tenkinta ir apkaltino Turkiją kam ji 
leido įsteigti Amerikos karines bazes 
Turkijos teritorijoj, kai kurios net Rusi- 
jos-Turkijos parubežyje.

Juda Raudonieji
Raudonosios Kinijos diktatorius Mao 

Tsetung’as dar šį mėnesį vyks pas Sta
liną aptarti svarbių reikalų. Taip pat 
ir visų sovietų satelitinių kraštų atsto
vai dalyvaus pasitarimuose. Manoma 
kad sovietai tuo nori parodyti Vakarams, 
kad ir jie organizuoja militarinę galybę 
neatsilikdami nuo Vakarų Valstybių.

Pastebėta, kad dideli kariuomenės 
junginiai vyksta į Mandžiuriją ir į Ru
sijos Tolimuosius Rytus. Daugiau kaip 
vienas milionas rusų ir kiniečių kariuo
menės bus panauduota mūšiams, jei Ko
rėjoje karo paliaubos nutruks.

Nauja Emigracijos 
Organizacija

Praeitą sąvaitę Brusselyj, Belgijoje, 
23 tautų atstovai įkūrė naują emigraci
jos organizaciją, kuri pakeis ankščiau 
buvusią IRO ši organizacija apims:

S Emigracijos kraštus, įskaitant Vo
kietiją, Italiją, Austriją, Olandiją ir 
Graikiją, kurie turi perteklių savo gy
ventojų.

S Imigracijos kraštus, įskaitant Aus
traliją, Kanadą, Jungtines Amerikos 
Valstybes, ir N. Zelandiją.
• Kraštai, kurie nėra tiesioginiai pa

liesti, bet turi simpatijos ir intereso 
emigracijos problemose.

Amerikos Jungtinės Valstybės sutiko 
mokėti vieną trečdalį visos organizacijos 
biudžeto. Emigracijos planui įgyvendin
ti sekantiems metams sudarytas biudže
tas siekia £1.125.000,

RUSAI GIRIASI NAUJU IŠRADIMU
Maskvos žiumalas “Smena” aiškina, 

kad rusų inžnierius išrado mašiną kuri 
gali raustis po žeme, tartum kurmis.

“Smena” sako, kad inžinierius Alexan
der TREVELEV, atliko didelį studija
vimą Uralo kalnuos apie kurmius. Po 
to Trevelev sumontavo mašiną, kuri grę
žia tunelius ir tuo pačiu presuoja palaidą 
žemę prie to tunelio šonų. "Smena” pri
deda, vystymasis šio nauja išradimo, 
jau neužilgo įgalins požemio navigaciją 
ir geologišką tyrinėjimą, atlikti dideliuos 
gyliuos.

Gyvenimas Pavergtoje Lietuvoje
Eltos santrauka

stengdavosi juos “išrūkyti”, išdegindami 
kaikur ištisus miško plotus. Bet parti
zanai turi juose įsitaisę labai gerus ir 
sunkiai atpažįstamus pogrindžius. Ta
čiau žvėriškos .represijos prieš gyvento
jus ir kartais labai skaudūs nuostoliai 
privertė juos keisti taktiką, nes vietoj 
vieno nukauto ruso jie išsiųsdavo į Si
birą ar sunaikindavo išsyk jjo 20, o vė
liau ir 100 tautiečių. Svarbiausia dabar 
—• tai savo krašte tausoti žmones ir 
juos saugoti busimiesiems įvykiams, kai 
jų taip prireiks.

Partizaų esama visur. Vienur jie 
eina drauge su milicininkais ar jų uni
formomis apsitaisę, o milicijos rūsy ar 
kur net valdinėj įstaigoj įsitaisydavo 
savo vadovietę, kaip Kaune; kitur būre
liu su daina sekmadienį pertraukia per 
miestelį (Linkuvoj); trečiur (prie Per- 
neraves) gražiai paplūsta milicininkus, 
atvykusius jų suimti, ir tuos pasiunčia 
atgal; dar kiįtur (pakaimėj) įkerta šni
pui seniūnui j užpakalį ir jį dar pabar
stė druska . . . etc. Drąsiai laikosi, bet 
turi ir aukų. Paprastai — paskutinė 
granata sau, kad neatpažintų ir neterori
zuotų giminių. Jie atsidėjus sekami to
kioj Rūdininkų girioj, žaliojoj, Buchtos, 
Trakų apskr. miškuose. Tokiam Liud
vinave. Veiveriuose, Prienuose, Žagarėj 
ir visoj eilėj kitų vietovių nukautus juos 
išrengę laikydavo gatvėj nuogus ir pa
likdavo prieš mil. būstinę tysoti, tuo 
tarpu gyventojai buvo atsidėję sekami, 
ar neišsiduos kas ir ar nerodys ašarų. 
Partizanų artimieji suimami arba ištre
miami. Ypač krečiami pamiškių gyven
tojai, neištikimesnieji iš jų išvežti. Bet 
tokiam Vilniuje ar Kaune į juos per 
daug net nekreipia dėmesio, nes žino, jog 
partizano — vis tiek nepagausi; jo taip 

į 'engvai nepaimsi, čia daugiausia esti 
ir susišaudymų. Paprastai apie juos lai
kraščiai ir radio tyli, bet gyventojai juos 
ž:no. Kol partizanai nėra likviduoti, nė 
venas iš rėklesnių komunistų nėra tik
ras‘dėl savo kailio. Partizanai turi gerą 
lyši su ukra:”;ečiu. gudų ir lenkų parti-
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D-r. Kocėnas.
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI

IS NAUJOSIOS GVINĖJOS
. . . Stevardas (lėktuvo admiroliška 

uniforma patarnautojas) lėktuve tuo
jau paėmė čemodanėlį, paltą, skrybėlę o 
"hostess” (patarnautoja moteris) nuro
dė vietą, kuri buvo maždaug per vidurį 
lėktuvo kabynos, prie lango, kur jau 
daiktai buvo padėti virš mano sėdynės. 
Sėdynę, paspaudus tam tikra knopke, ga
lima nustatyti bet kokioje padėtyje — 
pusiau gulom, tiesiai, atlošta. Priešais 
mirgėjo užrašai: ‘‘No smoking” ir 
“Please fasten seat belts” (pritvirtinti 
diržus).

Tuojau pasirodė “hostess” su taca sal
dainių ir pasiūlė kiekvienam keleiviui. 
Pastebėjau kad saldainius padalina prieš 
kiekvieną pakilimą ir nusileidimą. At
sisakantiems (pav. man) patarė paimti. 
Kodėl nežinau. Gal nuo jūros ligos? 
Motoras pradėjo veikti. Lėktuvas sud
rebėjo. K)ii kurie persižegnojo. Lėk
tuvas pajudėjo. Kada jis pakilo nuo 
žemės nepajutau. Jokio jausmo. Jau
čiausi kaip labai gerame, patogiame au
tomobily. Išnyko užrašai "No smoking” 
ir “Please fasten seat belts”.

Per ruporą pranešė, kad keleiviai gali 
rūkyti ir atleisti diržus. Tik, kadangi 
ne visi gali pakęsti pypkės ir cigarų dū; 
mų, prašoma rūkyt tik cigaretes. Jei 
kas neturi su malonumu patarnaus be 
atskiro atlyginimo. Pranešė, kas nori, 
gali pažiūrėti kaip naktį atrodo Sydney. 
Užgesino visas šviesas. Tai Ugnės jūra, 
sinfonija spalvų, niuansų žaidimas. 
Krašto nematyti nei iš vienos, nei iš 
kitos pusės. Pasibaigė Sydnėjaus ug
nys- lėktuvas pasinėrė tamsoje. Vėl už
sidegė lėktuvo šviesos. Po kelių minučių 
kelneris pasirodė su dviem buteliais vyno 
ir taurėm. Prie kiekvieno priėjęs klausė 
ar nori “diy” ar "sweet” prieš vakarienę. 
Po to, maždaug po i valandos, pradėjo 
nešti kiekvienam ant atskiros tacos- 
staliuko vakarienę: mėsa, daržovės, bul
vės, sviestas, sūris, ledai, kava arba ar
bata. Po vakarienės vėl “dry” ar 
"sweet”. Gražu buvo žiūrėti, kaip pa
tarnautojai, nuolat siūdami po kabina, 
rūpinosi keleiviais, kaip šildė pieno bu
teliukus kūdikiams (buvo 2), asistavo 
keičiant palutes, nuolat klausinėjo ar ko 
netrūksta.

Nusileidom Brisbanėj 10.30 vai. naktį. 
Pakilom vėl 11.40 vai. tolimesnei kelio
nei. Be jokių nuotikių 6.30 iš ryto bu
vom virš Naujosios Gvinėjos. Niūrūs 
molėti krantai, kai kur kreivi, ploni me
džiai. Nusileidom. Tuštuma, dykuma. 
Pilna rudų, juosvų ir tamsiai juodų pa
darų. Kai kurie beveik visai nuogi, kai 
kurie apie strienas apsisupę įvairiaspal- 
vais, dažniausia, labai nešvariais skudu
rais.

Išėjom. Muitinės patikrinimas. Ne
žiūrėjo tik paklausė ar neturim ko ners 
kas nepriklauso prie pirmo būtinumo as
mens dalykų. Buvau labai pavargęs, nes 
nemiegojau nei minutės. Atsisėdau kė
dėje ir galvoju ka toliau reiks daryti, nes 
aerodromas toli nuo “miesto”, o nei taxi 
nei nieko kito nematyti. Staiga, girdžiu 
per ruporą: “Attention Dr. Kocenas; Dr. 
Kocenas, attention; would you kindly re
port yourself to the main office, please?” 
Nuėjau.

Ten susipažinau su senesnio amžiaus 
žilu, visai baltai apsirengusiu ponu Dr. 
May, kuris pasitiko Dr. Gunther vardu. 
Vėliau iššaukė dar du ponus, kurie, pasi
rodo, yra australai gydytojai, atvykę tuo 
pačiu lėktuvu. Nedideliu automobiliu 
važiavom į Port Moresby. Laukiau, ka
dagį pasirodys tas išgarsintas “europie- 
tiškas” city. Taip man besidairant pri
vežė prie barako tipo pastato, pasakė kad 
čia gausim mūsų “breakfast”. Dr. 
May, palinkėję viso gero ir paprašęs 2 
vai. popiety atvykti į Dr. Gunther office 
— atsisveikino. įėjom į vidų. Pilna vėl 
skudurotų purvinų čiabuvių, kudlotų pa- 
puasų ir dar daugiau musių.

Ant sienų du dideli, viens prieš kitą 
įtaisyti venteliatoriai. Jie neveikia. Sa- 
kem vienam papuasui "paleisk tuos daly
kus "rodom”. Jis kažka pasakoja, ske- 
rečiojasi, sudeda rankas, atsitupia, pasi
suka ant vienos kojos, išduoda kažkokius 
garsus, suduoda kumščiu per gaivą taip, 
kad kitam visa dvasia iš kūno išeitų ir 
griūva visai ant žemės. Po poros sekun
džių atsikelia ir rodydamas į venteliato- 
rius, kaž ką sako. Nieko nesuprantam. 
Staiga iš kažkur atsiranda išdžiuvęs, pa
geltęs, pusiau baltai, pusiau kariškai ap
sirengęs žmogus ir paaiškino to papuaso 
vaidvbos prasmę — i is norėjo mums 
•’aa škinti. kad venteliatoriai neveikia. 
Klausiau kodėl, sako prieš 3 menes.'us 
sugedo.
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mazlfetiroiai DEL ATSARGUMO SU 
STATYBININKAIS

Perskaitęs “Mūsų Pastogės” nr. 143- 
4, straipsnį “Atsargiau su statybinin
kais”, kuriame rašoma apie lietuvio var
do suteršimą, aš noriu šiuo straipsniu 
kiek galima lietuvio vardą atitaisyti. 
Firma, apie kuria buvo tiek daug kal
bėta, apsiėmė statyti namus lietuviams 
ir kitiems. Pirmieji lietuviai buvo: p. 
A. Žemaitis ir Adomavičius. Pradėjom 
statyti, šiek tiek medžiagos privežėme ant 
nurodytų sklypų. Bet kada pradėjom 
dirbti, atėjo trys australai ir pareikala
vo išsinešdinti. Nes buk tai yra jų skly
pai ir jie statytsis namus, kokie jiems 
patiks.

Kol išsiaiškinom užtruko apie 2 savai
tės. Reikėjo gauti iš banko paskolą. 
Bankas neduoda paskolos kol nėra pa
daryto fundamento, bet gauta garantija, 
kad padarius pamatus bus suteikta pas
kolą. Iškasę fundamentą susigalvojo, 
kad planas netinkamas.. Per mažas. Jie 
geriau primokės, bet nori pasistatyti ge
rą, nes girdi ne vienai dienai.

Buvo suprojektuotas naujas planas ir

Mažlietuvių veikla kas kart darosi ryš
kesnė ir stipresnė. Tas gali mus tik žlu
ginti, nes jų kova yra mūsų kova; jų per
galė — mūsų pergalė. Ai’ gali būti 
kitaip? Ne. Mes esame vienos ir tos 
pačios tautos vaikai, vieno ir to paties 
kraujo broliai. Rodos esmino skirtumo 
neturėtų būti tarp mūsų ir jūsų. Taigi, 
daugeliui kyla klausimas — ar negeriau 
būtų vieningai, bendrom jėgom, petis pe
tin stoti į kovą už Mažosios ir Didžiosios 
Lietuvos atstatymą. Tačiau šis jautrus Į 
klausimas nėra toks paprastas.

700 metų (skirtingas likimas ir daugelio 
pamiršta lietuvių kalba daro skirtumą 
tarp mūsų. Tie, kad ir ne esminiai 
skirtumai, yra pagrindu mūsų skirtingo j 
veikimo, ar bent noro savarankiškai veik- | 
ti. Šios mažlietuvių pastangos veikti ' 
savarankiškai, derinant veikla su visų 
lietuvių veikla ir pastangomis, turi būti 1 
mums suprantamos ir mes privalome jas 1 
remti.

Mažlietuvių tarpe jau didelė dalis yra ouptMJCIVUUUVttO uclujaa ~
pamiršusių lietuvių kalbą, tačiau save pradėta dirbti pilnu tempu. Bankas da- 
laikąnčius lietuviais. Su tokiais, mums vė paskolos tik £216, pirmą kartą. Pa- 
didlietuviams, būtų sunkiau susikalbėti, gai susitarimą buvo numatyta kad vieno 
kaip jiems, kilusiems is to paties kamie- vardu bus jmama paskola, o kitas padės 
no. šiandieną mums reikalingas kiekvie- statvti. Taip ir buvo padaryta. Norint 
nas žmogus, nežiūrint kaip jis kalbėtų. gauti daugiau paskolos paaiškėjo kad 
Kalba ir papročiai, kurie yra šiandien nėra už žemę sumokėta ir dėl to negali 
skirtingi, laikui bėgant susivienodins. ! daugiau gauti paskolos. Tai p. Atsijie- 

ne uždeda depozitą uz du namus ir uz- 
• mokėjo už žemę ir tik po keturių mėne
sių gavo paskolą iš banko. Bendrovė 
jau buvo pusė namo pastačiusi, įmokėjo 
už tą namą £2100, o gavo iš banko tik 
£1200. Firma negalėjo išaiškinti p. Ado
mavičiui ir p. žemaičiui kad pirmas na
mas kainavo £2100, o antras £2400. Nes

miR€T€$ cwnvn
1944 m. rudenį JAV pajėgos jau buvo 

labai prispaudusios japonus. Ir tuo me
tu Visur buvo' pradėta kalbėti apie kariš
ku terminu vadinamus “Tokubetcu ko- 
gekitai”, o šiaip visuomenėj žinomus 
“Kamikace” vardu.
Admirolo Arimą pavyzdys

1944 m. spalio 14 d. japonų admirolas 
Arimą sušaukė savo karininkus ir jiems 
pasakė, jog kitaip nebus galima Japoni-

Norint

Todėl nei kalba, nei papročiai, nei tikyba 
neturi mūsų skirti, nes mes turime prieš 
akis kitus tikslus ir uždavinius, kurie 
mus jungia į sutartiną veikimą.

Mažosios Lietuvos klausimas turės iš
kilti tarptautiniame tautų bendradarbia
vime, nes tokia padėtis kokia yra šian
dieną negalės pasilikti. Potsdamo kon- IllJW MUllttVW«,iw,v«uW«a^«w. i'.es 
ferencijos nutarimu Rytprūsiai atimti iš į bankas įkainuoja tik 1939 m. kainomis 
Vokietijos ir atiduoti Rusijai. Bet Ru; jr todėl gavosi tokios žemos kainos (už 
sija neturi jokių teisių į sį kraštą, nei i pjrma 2000 ir už antra 1800).
istorinių, nei etnografinių, nei kokių nors į Pasirodo, kad ka bankas duoda tai 
kitų. Sis kraštas nepaliks Rusijai, o Į nepakanka ne 20% išlaidų padengti. Bu- 
Vokietija taip pat gali neatga.uti to kra- vo fjrmOs pasiūlyta nupirkti nuo savi- 
što, kurį 'buvo užgrobusi prieš 700 metų, j ninku tuos namus pridedant kiekvienam 
Po pirmojo pasaulinio karo svarbiausias i ' . • , . ....
motyvas buvo tas, del ko Versalio taikos j 
traktatu negrąžino Rytprūsių Lenkijai 
ir Lietuvai, kad ten gyveno dauguma vo- 
kiečų. Bet dabar bus kitaip: rusai visus i 
vokiečius ištrėmė, arba išžudė ir privežė Į 
rusų. Taigi vokiečiai gali netekti pačio 
svarbiausio argumento — kad Rytpru- j 
šiai yra vokiečiais apgyvendintas kraš
tas.

Taigi mes, o ypač mažlietuviai turi ___ _
būti gerai pasiruošę, kada iškils šis : £2200; p. Eismanto—kainavo £1500, gau- 
klausimas, kad tinkamai galėtume atsto- . ta £1080. Bendrovė medžiagų pirkimui 
vauti tų kraštą ir atremti priešų poli- . vartojo banko čekius, todėl kiekvienas 
mus- ............ ... ... i “nukentėjęs” gali nueiti j banką ir pati-

Malonu yra girdėti, kad ir Australijo- krinti kiek kainavo medžiagos ir kiek 
je, lietuvių kolonijose, yra organizuoja- | darbininkai. “Nukentieje” bus nustebin- 
mos mažlietuvių bičiulių draugijos. Jos I ti, kai pamatys, kad statybininkas savo 
turės būti geros talkininkės mūsų bend- sutaupų £800 jiems pridėjo, šiandieną 
džiaugtis

namų savininkui po £400. Australai 
davė už du namus 6000.

Čia aš pavaizduosiu kam iš lietuvių 
buvo pastatyti namai ir kiek firmai jie 
kainavo, žemaičio namas, pusiau mūri
nis, kainavo £2400, gauta iš p. Žemaičio 
£1800; p. Adomavičiaus namas, pusiau 
mūrinis, kainavo £2120, gauta iš p. Ado
mavičiaus £1500; p. A. Krauzo — 7 
kamb. kainavo 1860, gauta 1410; p. Pa- 
vilavičio — 9 kamb. kainavo £2600, gauta

ir drauge dirbdami galėsime , 
nuveiktais darbais.

Atkelta iš 1 pus.
iš papuasų padavė pusryčius. ,Vienas . . . *

Ko nori — turi parodyti “i 
tiek pirštu, koks skaičius stovi prie pa; 
tiekalo ant “meniu” lentos. Kitaip gali ’ 
jam ligi paljaigos pasaulio aiškinti — * 
jis nesupras.

Vanduo, arbata, mėsa duona — viskas į 
turi kaž-koki savotišką skonį ir kvapą. | 
Viskas — kas turi būti šilta (mėsa, ’ 
kiaušiniai) yra šalta, o kas turėtų būti j J 
šalta (vanduo) — tokios šilumos ir sko- ■ 
nio, kaip Lietuvoje vanduo iš balos šilta 1 
vasaros dieną. Po pusryčių atsirado i 
kaž-koks tipelis, kuris nuvežė mus į “ac- | ; 
comodation”. Tai kaž-koks pareinama
sis tarpas tarp užtvarų, kurios buvo da- ■ 
romos Lietuvoje kiaulių tvarte atski
roms kiaulėms ir to “pastato”, kuri mūsų 
kaimynas Sydney pastatė kanarkoms. j 
Grindyse apie vienos pėdos pločio plyšys, ' 
vienas metras aukščio lentų sienelė, po 1 
to iš aušo nieko, tik kuolai kampuose ir j 
ant viršaus azbestinis stogas. Pasidarė 
liūdna, bet tiek to, ir taip įsikurėm tuose 
“kambariuose”. v v i

Karštis nežmoniškas: išpradžių dar Į 
mėginau šluostyti prakaitą, bet greitai 
įsitikinau to beprasmiškumu. Esi vis- 
tiek nuolat šlapias. Baltinius ir drabu
žius reikia keisti kas diena-vakare jie ■ 
yra nežmoniškai suglamžyti ir nešvarūs. I 
Už tai iš ryto gražu žiūrėti kaip visi . 
sueina į valgyklą su baltutėliais marški
niais, kelnėmis (dauguma nešioja ilgas 
kelnes), gražiai išprosavoti ir išvalyti.

Papuasai atrodo taikingi ir gerašir; 
džiai ramūs žmonės. Negali ant jų nei 
tada pykti kai jiems ką nors sakai—jis 
linkčiuoja galvą, rodo juodus (nudažy
tus) dantis, kartoja “yes”, bet vis; j 
tiek stovi vietoj ir nieko nedaro. Turi i 
viską aiškintis ženklais. Apie II' vai. ' 
(trečiadienį) pas mane atėjo jaunas, pu
siau juodomis, pusiau rudomis kudlomis I 
papuasiukas ii- rodydamas į save, kar
toja “Me belonge to you” Vos supratau I 
kad jis nori pasakyti “I belonge to you” 
— aš priklausau tau. Sakau “Okay”, i 
Nusijuokė ir atsisėdo ant laiptų, Vakare 
atėjęs iš valgyklos po visų vizitų pas dr. 
G. radau jį vis dar besėdinti ir bevalgan- j 
ti mango vaisių. Kada jis išnyko neži
nau. Ketvirtadienį pabudęs’ apie puse 
šešių’jau jį radau betupint! prie mano I 
lovos. Grįžęs iš ligoninės radau išplau- ■ 
tus baltus marškinius, išvalytus visus, 
kokius tik rado, batus ir šlapią, pakabin
tą ant kuolo, ką tik Sydney iš valyklos ; 
atsiimytą, karišką palaidinę ir skrybėlę, j 
išplautas grindis ir padėta ant grindų, 
prie lovos kokį tuziną bananų ir porą ža
lių mango vaisių, ženklais man parodė, 
kad jis norėjo nuimti čemadano čecholą, | 
bet nežinojo kaip atsegti diržus. Taigi 
turiu “fela”-tarną. Nedaug jis turi ką 
daryti, bet vistiek be jo neapseisi. Susl-

jos apginti, kaip tik imantis kraštutinių;, 
priemonių.

Rytojaus dieną jis ryžosi tai parodyti
• savo pavyzdžiu. Sėdęs į lėktuvą, kuria

me buvo dvidešimt centnerių bomba, jis 
atsisveikino savo karininkus, pareikšda
mas, jog daugiau nebegrįšiąs. Maždaug 
po pusvalandžio dar buvo gauta jo radi
jo pranešimas: “Dabar aš krintu ant 
amerikiečių’ lėktuvnešio.”

Iš tikro tai jam nepavyko. Priešlėk
tuvinės artilerijos sviedinys pataikė į jo 
lėktuvą ir ištaškė į tūkstančius gabalė
lių. Bet tą valandą gimė “Kamikace”.

Jau keletą mėnesių prieš tai japonu 
; admiralitetas buvo priėjęs išvados, kad 
j pralaimėjimas neišvengiamas, jei nepa- 
j vyks sunaikinti JAV laivyną. Ir šiuo 
j metu kaip tik vienam jų laivyno pilotui 
1 kilo mintis vietoj iš tolo valdomos bom

bos panaudoti mirti pasiruošusį žmogų.
■ Bet su šiuo projektu vyriausioji karo va

dovybė dar delsė. Tik amerikiečiams 
' pradėjus ofensyvą Filipinams užimti, 
. laivyno vadovybė ryžosi tos priemonės 
Į griebtis. Tos minties šalininkas ypač 
Į buvo admirolas Arimą, kuris buvo įsiti- 
' kinęs, kad jo pavyzdys patrauks ir ki

tus. Ir jis neklydo.
Vos po keturių dienų po Arimą sava

noriškos mirties japonų oro pajėgų Fili
pinuose komendantas adm. Oniski išleido 
įsakymą organizuoti mirties lakūnų eska- 

' driles. Tokio vyriausioji karo vadovybė 
šiai asmeniškai Oniski inicatyvai jau ne- 

i besipriešino. Taip ir atsirado “kami
kace” — “dieviškasis vėjas”, kuris 1281 
m. prie Japonijos krantų išsklaidė ir su-- 

| naikino mongolų laivyną.
Savanorių tuoj atsirado, kurie buvo pa

siryžę aukotis už tėvynę ir karalių. Bu-
• vo priimami 18-24 m. jaunuoliai, kurie 

specialiai paruošiami.
_  _ ___ ... __ , ...._  ___ ._____į buvo kalama, kad jie 

‘Atsargiau su statybinin- , atliks “dangišką misiją” ir toliau amži- 
“ ’ ’ Į nai kaip didvyriai gyvens. Kai psicho-

bendrovė dar tebesiūlo už tuos penkis 
namus sumokėti jiems £12000, tuo būdu 
atstatys lietuvio vardą. Minimas lenkas 
su £500 depozitu duoda už Žemaičio na
mą £3000. Dabar klausimas kas ant tų 
namų uždirbo ir kas nukentėjo? Kainos 
statyboje taip daug pasikeitė, kad kiek
vienas statybininkas galėtų subankru
tuoti, jei nebūtų primokietas kainų skir
tumas. Pagaliau, firma nėra nei lietu
viška, nei australiška, ji neturi jokio tau
tinio karakterio, ji stato tam kas apmoka 
darbą ir medžiagą, visai nesigilindama į 
tautybę. Nes ji yra ekonominiu pagrin
du sukurta ir turi savo ekonominius iš- 
skaičavimus ir įvairius klientus. Todėl 
nereikėtų maišyti lietuviškumą su bizniu 
ir mano firmą nevadinti lietuviška firma. 
Tada nebus ne lietuviško vardo žemini
mo.

Kiek liečia Edvardą Seženį, tai jis 
buvo bendrovės kompanijonas, jis įnešė 
tam tikrą sumą pinigų ir sutiko dalytis 
pelnu, žinoma, ir nuostoliais.

Bendrovės Vedėjas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. Pane Redaktoriau, malonei pra-

šau įdėti į “M.P.” šį mano paaiškinimą. I šiam žygiui buvo
“M.P.” Nr. 143-4 š.m. lapkričio 14 d. Į Jiems dieną naktį 

straipsnyje J 
kais”, buvo minima mano pavardė, kaipo 
nukentėjusio, neatatinka tikrovėje.

Taisingai, vienas tautietis yra man 
skolingas minimą sumą, bet jis šios sko
los neatsisako, tuo labiau, kad aš nesu 
prašęs, kad grąžintų. Nežinau ko nu
kentėjęs korespondentas nori, gal, kad 
iš minimo tautiečio paėmęs sušelpčiau 
“nukentėjusius.”

Būtų geriau, kad nukentėjęs korsp. 
rašytų savo skriaudas, pasirašydamas 
savo pavardę, kartu pažymėdamas nesą
žiningo statybininko, pavardę. Tuo bu
tu daug aiškiau lietuvių visuomenei, 
ir jam pačiam naudingiau, o nesikistu į 
mano asmeniškus reikalus kurie jam ne
priklauso.

logiškai jaunuoliai savo žygiui jau būda
vo paruošti, jie trumpai buvo pamokomi 
skraidyti ir siunčiami į atramos bazes, iš 
kur turėjo leistis į mirties žygį.
Gyvi mirusieji

Prieš kiekvieną artėjantį mūšį iš va
karo atramos bazės komendantas prieš 
išrikiuotą įgulą perskaitydavo vardus tų. 
mirties lakūnų, kurie turi pasiruošti ry
toj skristi. Tuomet būdavo suruošiamos 
nepaprastos iškilmės, kur kiekvienas žo
dis buvo skirtas iškelti garbei mirti už 
tėvynę ir mirties kandidatai pakartodavo 

į savo priesaiką. Rytojaus rytą, keliom 
Į minutėm prieš skridimą, kiekvienas lakū- 
1 nas gaudavo medinę dėžutę, kurioje būtų 

palaidoti jo pelenai, jei jis būtų šiaip 
miręs. Nuo to momento jie buvo laiko- 

i mi jau mirusiais ir prie jų vardų kariuo- 
I menės sąrašuose įrašoma jų mirties da

ta. Ir tikrai iš tūkstančių mirties lakū
nų nė vienas nebešugrįžo į savo bazę. 
Paskutinės pastangos

Bet ir šiuo šiurpiu pasiaukojimu japo
nai nebeįstengė sutrukdyti JAV laivyno 
ir oro pajėgų operacijų. Tik 1945 m. 
amerikeičiams keliantis Lingae įlankoje 

rx.icwninnriic i smigo į JAV laivus 400 kamikace. Bet etų lų re o p * < - nors jr buv0 nuskandintas lėktuvnešis
Pirataminga radio jstoty. | .<Omaha Bay.. trys šarvuočiai ir septy- 

į,;;n t niolika kitų laivų, amerikiečiai vis tiek 
| išsikėlė.

Po Filpinų netekmo adm. Oniski buvo

E. Seženis. '

IS VISUR IR APIE VISKĄ
pusryčius 1 •Amerikos Karo Vetaranų (buv. ka- 

‘padavėjui” ! Sąjunga nutarė pasiūlyti vyriausy- i 
vi prie na- ' ištremti visus tuos iš Amerikos, ku- I

riems patinka komunistinė gyvenimo 
santvarka į Ramiojo vandenyno salą ir 
tegul jie tenai gyvena pagal savo norą.

O Nepaprastai smarkiu tempu kerta
mi Lietuvos miškai. Kerta be perstojimo 
apie 200.000 darbininkų ir vežą į Rusi; 
ją. Tuo norima taip pat apsunkinti 
partizanų slapstymąsi. Tačiau “klaidin
gą būtų galvoti jog statybinę medžiagą 
kolūkiams pateiks mūsų miškai”, rašo 
“Tiesa” Nr. 69. Reiškia, viskas plačia
jai “tėvynei” Rusijai, bet ne Lietuvai.

• Minersville, Pa., JAV, lenkų kuni
gas saviškiams patarė sekti lietuvius, 
kurie savo vaikus uoliai leidžia į mok
slą. Šioje vietovėję lietuviai, daugiau
sia angliakasiai, savo antroj kartoj tu
ri daug apšviestų žmonių. Iš Čia kilo 
17 gydytojų lietuvių, 14 inžinierių, 1 
admirolas, 3 jūrų kapitonai, 33 mokyto
jai, 34 slaugės ir 12 kunigų. Tuo pat 
metu lietuvių kaimynai esą išmokę tik 
vieną gydytoją, 1 kunigą, 1 klieriką, 2 
mokytojus ii’ 1 slaugę.

• Ispanijos ambasadorius JAV, Dr. 
J. Lequerica Detroite pasakė reikšmingą 
kalbą, kurioje siūlė sudaryti karinę są
jungą prieš komunizmą ir prašė ekono
minės pagalbos. Ambasadorius pareiškė 
nusistebėjimą, kad Vakarų Europa, tu
rinti apie 300.000.000 gyventojų šiapus 
geležinės uždangos, kviečiasi Amerikos 
karius, kad šie ją gintų. Ispanija reika
laujanti tik ginklų, ne kareivių.

tarėm su australu-gydytoju (gretimo 
kambario kaimynas), kad jis bus mūsų 
bendras “fela”, kainos jis mums po £1 į 
savaitę. Galėčiau aš tuos darbus ir pats 
padaryti, bet čia baltas žmogus yra “ta
bu” ir fizinio darbo jis dirbti neprivalo.

Atskridimo dieną (trečiadienį) nuėjau 
antrą valandą po pietų pas dr. G. Jis 
mane priėmė labai greitai. Tai yra apie 
55. met. amžiaus, išdžiuvęs, išblyškęs, 
aukštas, labai rūsčios išvaizdos žmogus. 
Išvaizda—apgaulinga—tai labai malonus 
žmogus. Iš karto pradėjo mane tituluo
ti “doctor” paklausė ar turiu diplomo 
originalą ir pasakė, kad pristačius tuos 
dokumentus, man bus pripažintos teisės 
kaip “medical practitioner”. Nenorėjau 
iš karto užpulti dėl buto, neklausiau nei 
apie atlyginome pakeitimą pripažinus 
teises. Apie tai pakalbėsime tada, kai 
teisės jau bus pripažintos.

(Bus daugiau)

• Brazilijos lietuviai gali pasidžiaug
ti dideliu kultūriniu laimėjimu: pramo
nininko St. VenceviČiaus pastangomis 
pavyko gauti lietuvių radio pusvalandis i 
Sao Paulo 
Pirmoji programa buvo liepos 17 d. pra
dėta konsulo A. Polišaičio žadžiu. T* " 
gramai pravesti komisiją sudaro: St. į 
Vencevičius, kun. P Ragažinskas ir so- > pakeistas' adm. Oikaua, kuris“ įsakė mir- 
listas K. Ambrozaitis. Programa bus ! *.oo Vvnžf,
kiekvieno mėnesio trečiadienį po 1 ir lo.
• Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

šiuo metu studijuoja apie 150 lietuvių, 
Vokietijoj 50. Kanadoj 20 ir apie 50 ki
tuose kraštuose.

ties lakūnus naudoti tik kraštutiniu at
veju. Bet jų mokyklų buvo vis tiek dar 
patrigubinta ir sukonstruotas jiems spe
cialus lėktuvas “Baka”. Tai buvo iš 
medžio ir drobės sklandytuvas, kurį ligi 
taikinio vilkdavo bombonešis, čia jis at
sikabindavo ir, raketos varomas, 600 ki-_ , , , . . | Iv Co KJ11IVI VVZ 11, I Wi\CI-vO V XXX IX ICl O, VU

• Anglijoje anghų kasyklose nuodui; lometrų greičiu smigdavo į taikinį. ---.i..:—3 susekti pradėtas vartoti Į •• -r..- . . 

kuris pasirodė nepapras- I
gosioms dujoms s 
vienas augalas, kuris pasirodė nepapra
tai jautrus ir labai mažam kiekiui dujų. 
Vazono augalas ir prie mažiausio dujų 
kiekio tuojaus pradeda vysti. Jis pasi
rodo 50 kartų jautresnis už cheminius 
aparatus ir 200 kartų jautresnis už žmo
gaus uoslę.

Atkelta iš 1 pus. 
zanais. Jie baisiai puolami per radiją, I 
kom. ledinius, kur jiems dergti skiria- Į 
mos net atskries temos (ypač Baltušio, 
Tilvyčio, Valsiūnienės, Guzevičiaus ir kt. 
raštuose), filmas. Tai vis “pol. bandi
tai”, “nacionalžudikai” ir tt.
AR KĄ GIRDĖJO APIE BODEKO 
LIKVIDAVIMĄ?

Deja, tarp ligi šiol grįžusių neatsira
do nė vieno, kuris būtų ką nors konkre
čiai apie tą įvykį girdėjęs. Tik jie sako, 

| kad kartais dingsta ir žymesni komuni- 
I štai. Taip elgiamasi “baimės jausmui 
i įvaryti” ir geležinei drausmei palaikyti.

Kodėl seniau galėdavo atvykti į V. Vo
kietiją vienos tam tikros tautybės žmo
nių, bet negalėjo čia “išsipirktinai” pa
tekti niekas iš lietuvių? Kodėl, paaiš- 

' kiną kad ir istorija su vienu š. Lietuvos 
kunigu. Atėjo ir pasiūlė jį išvežti už 
500 dol. Bet tas — nei tiek pinigų tu
rėjo, nei gerai žinojo, kas tokie jie ir 
kur nori “išvežti”. Taip ir liko tenai. 
Mat, lietuviai tokiais agentais nepasi
tiki. O anos tautybės žmonės — grei- 

! čiausiai sumoka kyšį arba apsiima, tam 
j tikrų savo tautos aukštų pareigūnų pro- 
| teguojami, atliki “spec, misiją”. Tokių 
. su “spec, misija” atvykstančių dar ir 
dabar galima sutikti Miunchene Moehl 
gatvėje. Kiti, ta proga pasinaudoję, vi- 

: sai negrįžta. Tačiau jau dabar ir šiems 
; už tokį mėginimą “apbėgti” kerta mini- 
i mum 8 metus. Seniau galva kaštuo

davo nuo 500 iki 1000 dol. arba atitin- 
. karną kiekį aukso. .

(Bus daugiau)

Pagaliau 1945 m. balandžio mėn. atėjo 
lemiamas momentas, nuo kurio priklausė, 
ar Japonija bus apginta, ar turės kapi
tuliuoti. Sutelkė 1400 įvairaus tipo lai
vų, amerikiečiai iškėlė septynias divizi
jas Okinavoje, vos 300 mylių nuo pag
rindinių Japonijos salų. Visiems tad 
buvo aišku, kad iš čia jie jau kelsis į 
Japoniją. Nuo to japonus galėjo išgel
bėti tik JAV laivyno sunaikinimas, ką 
tegalėjo atlikti tik mirties lakūnai.

Bet amerikiečiai buvo šiam atvejui pa
siruošę. šimtų mylių spinduliu jie ture- - 
jo tankų žiedą radaro stočių ir priešlėk
tuvinės artilerijos laivų. O kai radaras 
pranešė apie mirties lakūnų artėjimą, , 
nuo lėktuvnešių pakilo 1500 ameriekiečių. 
lėktuvų juos sutikti.

Dieną ir naktį skrido kamikace į prie
šo taikinius. Bet trys ketvirtadaliai bu
vo numušti dar nepasiekę tikslo. 82 
dienas truko ši kova ir šiame mūšyje žu
vo 1270 japonų mirties lakūnų. Prasi- 
veržusieji pro amerikiečių apsaugą pada
rė dar didelių nuostolių. Jie nuskandino, 
arba sužalojo 230 laivų, tarp jų 8 lėk
tuvnešius. Bet tai buvo per maža, kad 
būtų galėję amerikiečius sulaikyti. 
Harakiri

Šį mūsų pralaimėjus, japonams beliko 
ruoštis pačios Japonijos gynimui. Ma
sės jaunų vyrų iš armijos, laivyno ir ci
vilių stojo į mirties lakūnų mokyklas. 
Buvo surinkti net visi mokomieji, susi
siekimo 'bei stebėjimo lėktuvai ir pri
krauti sprogmenų. Taip trumpu laiko* 
japonai dar sutelkė 5.000 lėktuvų ir dau
giau kaip 5000 lakūnų. . Bet įvykių rai
da jų masinį panaudojimą sutrukdė. 
Panaudojus amerikiečiams atomines 
bombas, japonai turėjo kapituliuoti. Bet 
kamikace kūrėjas adm. Oniski norėjo 
kaip tikras samurajus mirti ir šios savo 
tėvynės gėdos nepergyventi. Jis pasi
darė harakiri. Paskutinieji jo žodžiai 

Į buvo:—Anapus Didžiosios Upės manęs 
' laukia admirolas Arimą.
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English for Newcomers to Australia
LESSON THIRTY (Cont.)

Some Common Mistakes

9. LIVE and LIFE:
“Live” is a verb. “Life” is 

a noun.
e.g.: He lives (verb) a happy 
life (noun).

A eat LIVES nine LIVES.

10. TRUTH and TRUE:
“Truth” is a noun; “true” is 

an adjective, therefore usually 
followed by a noun.

She speaks the truth. NOT 
She speak sthe true.

We say: She is a true friend.

11. MAN and GENTLEMAN, 
etc.:

(a) We usually' use the 
word “man” rather than the. 

Radio Programme For New Australians
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission 

SATURDAY, 15th DECEMBER, 1951
In this broadcast, lesson- 

Mary, John and Paul will 
teach you how to use “did” and 
“didn't”. You cannot speak 
good English without, the help 
of these little words.

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

ANNOUNCER: Now listen 
very carefully . . .

MARY: Did you bring my 
letters?

JOHN: Did you buy the entertaining way of learning 
stamps? English.

MARY: Did Olga bring You can have a Radio Bpok- 
these cards from Adelaide? let posted to you each month

JOHN: Did she bring them by writing to: I
last week ? The Commonwealth Office'

word “gentleman”.
(We say: I saw a fat man 

today.
Not: I saw a fat gentleman 

today.)
(I>) When a chaLrman 

speaks to a number of people 
at a meeting, he says: “Ladies 
and Gentlemen.”

e.g.: “Ladies and Gentle
men, I’m very pleased to see 
you here tonight,” said the 
speaker.

(c) When we speak about 
all people we sav MEN AND 
WOMEN.

e.g.: All Australian men and 
women over 21 must vote.

N.B.—“ladies” comes before 
“gentlemen”; “men” comes be
fore “women”.

(d) WIFE and WOMAN:
e.g.: He is married. His

MARY: Did you bring my 
letters?

JOHN: No, I didn’t.
PAUL: Yes, I did.
MARY: Did you buy the 

stamps for the letters?
PAUL': No, I didn’t, Mary.
JOHN: I bought the stamps, 

Mary. Here they are.

This is only a small part of 
the Radio Lesson. You can 
see that this is an easy and 

wife is at honie. (Not: HiS 
woman fe at home.) 1

(e) MAN and HUSBAND:
We say: Have you it hus

band ?
(Not: Have you a man?)
(f) We say: Good morning, 

Mr. Webster, etc.
(Not: Good morning, Mr. 

Teacher.)

12. WHAT IS IT LIKE?
e.g.: “I’ve a new coat,” said 

Pat.
“What is it like?” asked 

Mary.
We say: “What is it like?” 

(Not: “How is it?”)
e.g.: The room was long and 

narrow.
What was the room like? — 

It was long and narrow. (Not: 
How was the room?)

13. NATURE and LAND
SCAPE:

e.g.: We say: I like the Aus
tralian landscape.

(Not: I like the Australian 
nature.)

“Nature” usually means just 
the flora and fauna (birds, 
animals and flowers). When 
we wish to speak of the sky, 
rivers, mountains, sea, bush, 
countryside, etc., we usually 
use the word “landscape”.

e.g.: The landscape here is 
very different from the Euro
pean landscape.

14. ALREADY:
In English we usually leave 

out the word “already” in 
such sentences as:

I was twelve already when 
my father died.

We would say:
I was twelve when my father 

died.
We say: I have been in Aus

tralia for three weeks.
(Not: I have been in Austra

lia already three weeks.)
15. GOOD and WELL:

“Good” is an adjective: e.g., 
a gpod book, a good dog, a good 
boy.

“Well” is a navderb: e.g., 
she dances well, she cooks 
well, she rides well.

e.g.: A good (adjective) axe 
cuts well (adverb).

We say: I Speak English 
(Not: I speak the English

good.)
16. LITTLE, A LITTLE:

I have a litte money means 
I have some money.

I have little money means 
I have almost no money.

Mr. A. drinks A LITTLE, 
Mr. B. DRINKS LITTLE. 
Who drinks more, A. or B.

Similarly “few” and “a 
few”.

e.g.: He has FEW friends 
(not many friend's).

He: has A FEW friends 
(some friends).

He has QUITE A FEW 
friends (many friends).

MARY: Where did you 
buy these Christmas cards?

JOHN: Didn’t you bring the 
letters ?

MARY: Didn’t you buy the 
stamps?

JOHN: Didn't Olga bring 
these cards from Adelaide?

MARY: Didn’t she bring 
them last week?

JOHN: Didn’t you buy 
these cards in Melbourne?

PAUL: John didn’t bring 
your letters Mary. I brought 
them. You didn’t buy the 
stamps. John bought them. 
I didn’t buy these cards. Olga 
brought them from Adelaide 
last week. But I bought these 
cards in Melbourne a month

of Education,
Box 3879, G.P.O. 

SYDNEY.
You may also obtain 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-

ago. You thought all the cast Programmes in the form 
cards were very pretty. of English Lessons.

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHILIPS

BANDSPREAD

Special
“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”

Post this form to: į
The Commonwealth Office of Education,

Box 3879, G.P.O., ^4$-
SYDNEY.

Please send me:
Information about the Evening Classes ...........................
Free Correspondence Lessons...........................................
Free Radio Lessons ....... .............................................. . . .

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

Address ............................................... ..................................
State ..................'............................................... ...........
My native language is...........,.............................................

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radid

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ii* G lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektriniu 
B A N tD SPREAD įjungimu 
Philips ‘Jubilee BANDSPREAD Special’ 
padaro trumpų bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskai
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . - 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s ‘Jubilee Bandspread Special’. 
Yra vienintelis 5 lempų, dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.
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LIŪSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES

Pranas Mikus Victorijos 
Valstijos Bokso Meisteris

Sunday Herald (2.12.51) įsidėjo įdomų 
staipsnį, kuriame plačiai aprašo apie mu
sų tautietį Praną Mikų, kuris šeštadienį 
(1.12.51) laimėjo Victorijos vidutinio 
svorio čempijono titulą. Laikraštis rašo: 
“Mikus yra 22 met., lietuvis, atvykęs 
prieš du metus į Victoriją . . . pirmas 
naujasis australas, kuris įgijo meisterio 
titulą Viktorijoj”. Toliau laikraštis pa
žymi, kad jis yra jaunas profesijonalas, 
tik 17-tose rungtynėse tedalyvavo. Jeigu 
jis per 12 mėn. tokiu progresu žengs pir
myn, tai jį bus labai sunku nugalėti val
stybinėse rungtynėse dėl meisterio titulo. 
Toliau laikraštis rašo, kad jis yra gražiai 
sudėtas ir labai gabus, turi smarkų kai
rės rankos kumštį, jis jau turi savo ger
bėjų.

Malonu, kad mūsų tautietis skindamas 
laurus, garsina ir mūsų tautos yardą. 
Linkime jam sėkmės tolimesnėse perga
lėse.

Lietuvos pilietybes ir uzsieno 
pasu reikalu

Vadovaudamasis Lietuvos Įgalioto 
Ministerio Londone p. B. K. Balučio ra
štu, rašytu man š.m. spalių mėn. 22 d. 
ir kartu jo suteiktomis man instrukcijo
mis, laikau malonia savo pareiga pain
formuoti Australijos ir N. Zelandijos lie
tuvius šiuo svarbiu reikalu.

Pagal Lietuvos įstatymus, Letuvos pi
lietis gyvenąs užsieniuose daugiau dvejų 
metų be galiojančio Lietuvos užsienio 
paso, gali nustoti Lietuvos pilietybės. 
Ateities galimybių ribose atsiradus ak
tualiam reikalui, atitinkamų įstaigų pir- ’ 
moj elėj bus keliamas formalus Lietuvos 
pilietybės turėjimas, įrodomas tik galio
jančiu Lietuvos užsienio pasu. Tokio pa
so įsigijimas ar jo galiojimo pratęsimas 
šiuo metu nekliudomai yra prieinamas 
kiekvienam lietuviui, gyvenančiam bet- 
kurioje laisvoje pasaulio šalyje.

Lietuvos piliečius, gyvenančius Aust
ralijoje ir N. Zelandijoje, užsienio pasais 
aprūpina bei jų galiojimą pratęsia Lie- 

T' ' ’ ’ ' Londone-Lithuanian 
Villas, London, W8. 
pasai išduodami pri- 
pilietybės įstatymų, 
neturinčių tinkamų

Bendros Kūčios Sydnejaus 
Lietuviams

Ruošiamos bendros Kūčios Sydnejaus 
lietuviams 24 gruodžio (pirmadienį) 6 
vai. vakare, St. Benedicts parapijos 
mokyklos salėje. Ta salė yra prie pat 
Broadway Abercrombie gatvės dešinėj 
pusėj, antru tramvajaus sustojimu nuo 
Centralinės stoties.

Už dalyvavimą bendroj Kūčių vaka
rienėj numatoma šis mokestis: suaugu
siems 10 šilingų, vaikams ir jauneliams 
iki 15 metų 6 šilingai.

Norintieji dalyvauti bendrose Kūčiose 
prašomi kuo sukbiausiai registruotis as
meniškai arba laiškais kartu įmokant ir 
nustatytą mokestį.

Bendroms Kūčioms užsirašyti galima: 
5 Young St. Circular Quay — kapeliono 
raštinėj: antradieniais ir penktadieniais 
nuo 6-8 vai. p.p.

Pas p. Gensiene 28 College St. Sydney 
City, kasdien nuo 5 vai. p.p.

Pas spausdos platinoją sekmadieniais 
prie Camperdown bažnyčios.

Kūčioms ruošti Komitetas.

LIETUVIAI SKAUTAI 
VOKIETIJOJE

Gegužės 16 d. buvo pasirašyta tarp j 
Lietuvių skautų Vadeivos Vokietijoje ir < 
Vyr. vokiečių skautininko skautų susi
tarimas, kad: pagal Tarptautinio skautų 
biuro nutarimą, svetimame krašte esą 
skautai turi įsijungti į to krašto skautų 
sąjungą ir jai priklausyti.

Šis susitarimas duoda teisę Lietuvių 
skautams dalyvauti Tarptautinėse skau- į 
tų stovyklose (tokia stovykla rugpjūčio j 
mėn. 3-13 d. įvyko Austrijoje).

Įsijungimas suteikia lygias teises ir 
prievoles lietuviams skautams, kaip vo- Į 
kiečių skautams: papigintos kelionės ge
ležinkeliais, pasinaudojimas skautų nak
vynės — iškylų namais, pašalpos iš į 
vokiečių skautų ir valstybės.

Visi lietuviški vienetai priklauso lietu
vių skautų vadeivai Vokietijoje, kuris . 
renkamas pagal nustatytą Lietuvių 
Skautų Statutą. Vadeiva įeina į Vokie
čių skautų vadovybę ir jis atstovauja 
Lietuvių skautus Vokietijoje.

Lietuvių vienetai įsiregistruoja į gy- į 
venamo krašto Vokiečių Skautų Sąjungą 
(BDP), bet pasilieka savarankūs viene
tai. Kiekvienas vientas vadovaujamas 
vieneto vado vokiečių tunte ir vadas turi 
lygų baisa kitiems vadijOs nariams.

Vadai ir skautininkai lietuvių viene- ! 
tams skiriami ir tvirtinami tik lietuvių 
vadovybės. Paskyrimai daromi pagal 
lietuvių skautų nustatytą tvarką.

Karu Pasekmės Žmonių 
Moralėj

Daily Telegraph (lapkričio mėn. 23 d.) 
įdėjo platų straipsnį, apie ka-tik pasiro- 
džiausią Londone, ir jau Sydney gauna
mą, knygą. Knyga pavadinta “English 
Life and Leisure” jos autoriai yra B. 
Seebohm Rowntree ir G. R. Lavers. Mi
nėti autoriai pasirinko vieną Anglijos 
miestą ir intensyviom studijom stebėjo 
ir užrašinėjo to miesto gyventojų gyveni
mą ir elgesį. Savo studijose jie priėjo 
sekančių išvadų:

Dažni ir nepastovūs algų keitimai ir 
netikros pajemos atitraukė žmones nuo 
tiesioginio darbo ir veda pre spekuliaci
jos. Įvairių rūšių spekuliaciniai bizniai 
siekia apie 750 milionų svarų sterlingų 
per metus.

Anglai skiria /7 alkoholiui, nuo kiek
vieno maistui išleisto £1; ir daugiau kaip 
5ž karto alkoholiui, kaip knygoms ir lai
kraščiams.

Londonas turi 10 tūkstančių prostitu
čių. Lytinis ištvirkavimas platčiai iš
siplėtęs.

Skandalingas didėjimas sukčiavimų, ir 
apgavysčių. Apie 20% yra neraštingų, 
arba pusiau raštingų. Bažnyčių lanky
mas nuo 1901 met. 35% krito iki 
13%.

70% virš 16 metų yra vartotojai svai
ginamųjų gėrimų. Iš jų 25%> yra alaus, 
vyno ir spiruto. 60% moterų vartoja 
alkoholinius gėrimus, dauguma iš ju, 
44%: yra tarp 16 ir 24 metų amžiaus. 
Daugiausiai geria vyrai ir moteris tarp 
25-34 metų amžiaus. Daugiau kaip 80% 
vyrų ir daugiau kaip 40% moterų rūko. 
1948 metais anglai sunaudojo 214 milio
nų svarų tabakų, vidurkis 10 svari? kiek
vienam gyventojui per metus.

Apart kitų nusikaltimų įstatymams 
yra plačiai prasiplatinusios vagystės. 
Viena Londono krautuvė registruoja 
5000 štukų įvairių drabužių pavogta per 
metus. Kita firma nurašo 300.000 svarų 
sterlingų nuostolių nuo padarytų vagy
sčių. Geležinkelio bei susisiekimo ribo
se keleiviai pasisavina kiekvieną daiktą: 
elektrines lempas, veidrodžius, pelenines, 
langų užuolaidas, viską kas tik yra išne
šama. Laikraščių pardavėjai pastebi, 

. . ę.'---- —---- ’. - jegu laikraščiai yra padėti pardavimui
dr. Briedį iki šių metų gruodžio 30 d. be priežiūros, tai vagiami pinigai iš kru- 
i i x • vos: jnietainas vienas penas, o išimamas

vienas šiligas ir pn.
Taip pat minėtos knygos autoriai ran

da, kad auga neapykanta dvasiškiams. 
Daugelis tėvu nemoko ir neaiškina savo 
vaikams religinių tėsų ir neskaito šv. 
Rašto.

J.K.

PRANEŠIMAI
MELBOURNO LIETUVIAMS 

Š.m. gruodžio mėn. 22 d. (šeštadienį) 
7 v. vakaro Cathedral Hall, Fitzroy, 
įvyksta 
JŪRATĖS IR KASTYČIO

IŠRAIŠKOS ŠOKIU 
VAKARAS 

Vaidinimą paruošė p. R. Kardeliukienė.
Išraiškos šokiai — p. I). Nasvytytės. 

Melbourno Apylinkės Valdyba.

PAMALDŲ TVARKA
gruodžio mėn. ir Kalėdų šventėse.
d. gruodžio Seftone 10 vai. (nuo 9 v.

bus klausoma išpažinčių).
24 d. gruodžio bendros Kūčios šv. Bene- 

dikt’s parapijos salėj.
25 d. šv. Kalėdos. Ankstyvosios pamal

dos 10 vai. Seftone. Iškilmingos Ka
lėdų pamaldos Camperdown 11,30 vai.

26 d. gruodžio antra Kalėdų dieną pamal
dos Camperdown bažnyčioje 10 vai. i

30 d. gruodžio pamaldos Camperdown
11,30 vai. laikys svečias kunigas (bū-/ ... „ ________  %1. _. ...
siu išvykęs į Melbourną- į A.L.B. at- dienį) Camperdown’o parapijos bažnyčios 
stovų suvažiavimą). . salėje.

31 d. gruodžio 8 vai. vakare Camper
down bažnyčioje palaiminimas su šv. 
Sakrementų ir pamokslas—užbaigiant 
senus metus.

1952 met. sausio 1 d. — Naujų Metų
pamaldos Camperdown 11,30 vai.
d. sausio ankstyvosios pamaldos Sef
tone 10 vai. ir kaip kiekvieną sekma
dienį.
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6tuvos Pasiuntinybė 
Legation,. 17 Essex 

Lietuvos užsienio 
silaikant Lietuvos 
Daugeliui asmenų _____
asmens tapatybės dokumentų, tokio paso 
įsigiimas gali susidurti su sunkumais, tu
rint galvoj reikalaujamus formalumus. ,

Vadovaudamasis atitinkamais nurody- j 
mais bei instrukcijomis, šiuo reikalu pa- j 
sitarnausiu kiekvienam Australijoj ar N. 
Zelandijoj gyvenančiam lietuviui, suteik
damas visas reikiamas informacijas ir 
atlikdamas reikalingus formalumus dėl 
tokio paso parūpinimo. Suinteresuotus 
asmenis maloniai prašau kreiptis į mane 
laiškais pagal šį adresą:

Box 58, Milson's Point P.O., N.S.W. Į
Už naują užsienio pasą ar turimo paso į 

galiojimo pratęsimą Lietuvos Pasiunti- i 
nybės Londone naudai yra imamas kon- 
sularinis mokestis 2 strl. sv., o tai Aust
ralijoje prilygsta £2.10.0. Paso parūpi
nimo bei reikiamų formalumų atlikimo 
pasitarnavimo darbas kartu su pašto bei 
kitomis išlaidomis gali siekti maždaug I 
£1.0.0.

Nedarbingi asmenys, sergantieji, stu- . .
dentai, asmenys turintieji didesnes nedar- lankyti.

Kun. P. Butkus.

Pranešimas
š.m. gruodžio mėn. 16 d. (sekmadienį) 

tuoj po lietuvių pamaldų Camperdown 
parapijos salėje įvyks ALKF. Sydney 
skyriaus ruošiama paskaita, kurią skai
tys Pulgis Andružis tema:

“KULTŪRINIAI PARTIZANAI”
Tautiečiai prašomi joje skaitlingai 

lyvauti.
da-

bingas šeimas gali gauti užsienio pasus 
visai nemokamai ar sumažintu mokesčiu, 
jei prisiunčia vietos Bendruomenės Sky
riaus Valdybos atitinkamą pažymėjimą.

Juozas Žukauskas.
10 Peel Street,

Kirribilli, Sydney.

KALĖDOMS SPORTO 
KLUBO VAKARAS

S.L.S.K. “KOVAS” Kalėdų antrą die- 
ną, š.m. gruodžio mėn. 26 d. rengia lie
tuvišką Kalėdų VAKARĄ prie Kalėdų 
eglutės.

Gaivinami ir svaiginami gėrimai vie
toje. Puiki muzika.

Visi tautiečiai maloniai prašomi atsi- 
’ Vakaras įvyksta Friendly 

Societies Ltd. salėje, 176 Pacific High
way, North Sydney. Važiuoti iš Vyn- 
yard’b stoties su Lane Cove arba Chats- 
wood tramvajais septynius sustojimus 
iki Bay St.

Bilietai išanksto gaunami sekmadie
niais spaudos kioske.

Lietuviškos
Plokšteles

Motinėlei ir Sesutei.
Darius-Girėnas.
Karo Muzėjaus Vėliavos Nuleidimas.
I ir 2 Dalis.
Geležinio Vilko Maršas.
Mąrš Marš Kareivėliai.
Jau Atėjo Rudenėlis. 
Tykiai, Tykiai . . . 
Tėvynės Garsai. 
Prazidentas Smetona.

Saulelė Raudona.
Ant Marių Krantelio.
Himnas, Lietuva Tėvynė.
Malda už Tėvynę.
Lietuviškos Liaudies Dainelės.
1 ir 2 Dalis.
Visur Tyla.
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka.

Kiekviena plokštelė kainuoja 7-4. Paštu persiunšent reikia pridėti 5-0 už kiek- 
i vienų 5 plokštelių persiuntimą.

RADIO 11AI lit v:
7 Fa
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Redakt. Aleksardras Mauragis, 55 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

PRANEŠIMAI
1952 m. sausio mėn. 5-7 d. numatoma 

trijų dienų ekskursija. Kelionė, nakvy
nės ir valgis kainuos £8. Užsirašyti 
spaudos kioske, prie bažnyčios, ir pas

įmokant pinigus.
NAUJU METU SUTIKIMAS

Įvyks š.m. gruodžio mėn. 31 d. (pirma-

TRACIDINIS LIETUVIU 
BALIUS

Įvyks 1952 m. sausio mėn. 3 d. 
(ketvirtadienį) 

TROCADERO salėje 
Pradžia 7 vai. 30 min.

Bilietai jau gaunami pas p. Tallat- 
Kelpšienę, spaudos kioske, pas pp. M i- . 
niotą (Concord), kun. P. Butkų (5 
Young St., Circular Quay), Sčitnicką (49 
Glebe St., Glebe), Makauskienę (372 __  _____
South (Terrace, Bankstown. telf. rali jos Lietuvis' 
UY1430), Karitoną (Regents Park).

Bilietai kainuoja tik 10 šilingų.
A.L.K.D-jos Centro Valdyba.

ATSIUSTA PAMINĖTI
A. S. Puškinas — DUBROVSKIS, 

vertė C. Petrikas, išleido “Australijos 
Lietuvis”, 1951 m. 105 psl. Kaina 5 šil.

Teta Rūta — GINTARO PASAKA, 
mokyklinio amžiaus vaikams. Iliustr. 
dail. Antano Rakštelės. Išleido “Aust- 

16 psl. Kaina 2-6.
Knygos gaunamos: “Australijos Lie

tuvis”, 35 Cator St., Hindmarsh, Ade
laide, S.A., SYJDNĖJUJE: Alf Žukaus
kas, 12 Wilga St., Burwood, kitose vie- 

| tovėse pas atstovus.SKELBIMAS
Bendrovė “Mintis” priima užsakymus i ------o------

ir atlieka įvairius spaudos darbus: vizi- T) VAIKAI ( ) •
tines korteles, įvairius sveikinimus, pak- r
vietimus, blankus ir kt. Gęrb. “M.I. skaitytojai prašome siun-

Kreiptis žodžiu ar raštu šiuo adresu: čiant prenumeratą ir pinigus kreipti dė- 
“Mintis” Ptv- Ltd., Fredbert St., Leich- mesio į “M.P.’ adresą— Box 4553.G.P.O. 
hardt, Sydney, N.S.W. Telf. WB1758. SYDNEY.

Kalėdoms Vynai Likieriai ir Degtine Gaunama Pas

M. FIORELLI Pty. Ltd
106-118 COMMONWEALTH STREET, SYDNEY, kampas Campbell St., netoli 

nuo centralinės geležinkelio stoties.
Galima gauti įvairių rūšių australiškų vynų, likierių, degtinės ir spirito, taipogi 
galima gauti ir itališkų vynų, Chanti, Marsai, all’Uovo; prancūziškų-šampano, 

likierių ir t.t. ... ir europietiškų skanėstų.

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, narni? dekoracijai ir pan. Kainos pigesnės negu kitose Syd
nejaus 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 skanėstų par-

Netoli Sydnejaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 
Pitt St.

Stan Slavik
šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės, duonos, rūg

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

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos’ kalbomis. .

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 2£> Andreas St., Petersham, Sydney
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