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J. P. Kedys.

PASAULIO POLITIKOS
KURSAS 1951 METAIS

Paskutiniame dešimtmety politika yra 
pasidariusi visų pavergtų tautų tartum 
magiška duona, kuria jos sąvaite po są- 
vaitės, metai po metų peni savo kan
čiose pertemptus lūkesčius, belaukdamos 
tarptautinių įvykių maišatyje atgauti 
laisvą gyvenimą.

1951 mt. uždanga baigia nusileisti, i 
taigi šia proga pravartu žvilgterėti į 
šių metų svarbesnius tarptautinės poli
tikos įvykius ir iš jų padaryti atatinka
mas išvadas.

Dar pereitais metais prasidėjęs Korė
jos karas šiais metais buvo vedamas su 
dideliu kietumu, tačiau jis įgavo daugiau 
pozicinį pobūdį, šis pozicinis kovų po
būdis susidarė dėl grynai abiejų šalių 
politinių ir karinių tikslų. U.N. dali
niai, Amerikos vadovaujami, vis dar aiš
kiai vengia stoti į plataus masto karą 
su Kinija, nebombarduoja jos teritorijos 
ir neruošia plataus masto ofenzyvų, nors 
šiuo metu U.N. Organizacija Jau yra 
tiek stipri Korėjoj, kad tai galėtų pa
daryti. Amerikos politika Korėjoj yra 
pozicinio karo pagalba naikinti priešo 
gyvąją jėgą, o oro bombardavimais jo 
karines medžiagas ir įrengimus, priver
čiant priešą prašyti taikos.

Kremliaus vadovaujamos kinų ir S. 
korėjiečių armijos po kelių nevykusių 
bandymų suvaryti kapitalistus į jūrą 
taip pat perėjo iš manevrinio į pozicinį 
karą norėdamos nualinti priešą, kurio 
tiekimo bazės yra labai toli.

J taip vadinamąsias ginklų paliaubų 
derybas, kurios jau vyksta šeštas mėnuo 
ir dar nieko apčiuopiamo nepasiekė, vi
siškai nereikia žiūrėti kaip į nuoširdų 
priešų norą baigti karą. Kremliaus no
ru jos gali tęstis dar pusė metų, jis jas 
gali nutraukti ir vėl atnaujinti, jis dau
gelio nustebimui gali patį Korėjos karą 
“užbaigti”, jeigu jam pasirodys atidaryti 
panašų karą kitoje vietoje, “pelningiau” 
ir patogiau.

Be Korėjos karo visų smarkumu- ko
vos vyksta ir Indokinijoje, prasidėjusios 
taip pat dar 1950 mt. tačiau prancūzai 
čia yra daugiau defenzyvoj, kaip ofen
zyvoj.

Iš taip vadinamų banditinių užpuldi
nėjimų Burmoje ir Malajuose šiais me
tais išsivystė tikri karo veiksmai. Ma
lajuose gumos plantacijose anglai turi 
didžiausius nuostolius.

Kalbant apie karinius susirėmimus 
ypač tenka pažymėti paskutinių metų 
vis besiplečiančius ginkluotus veiksmus 
tarp Egipto ir Anglijos Sueso Kanalo 
zonoje.

• Iš grynai politinių įvykių tenka pažy
mėti Japonijos taikos sutarties pasira- 
šimą, kuris gerokai sustiprino demokra
tų, bet ypač U.S.A., pozicijas Pacifiko 
erdvėje.

Nemažos politinės reikšmės įvykis yra 
Anglijos socialistų pralaimėjimas * ir 
Churchill’io į valdžia grįžimas. Nors šis 
įvykis yra daugiau Anglijos vidaus rei
kalas, bet jis turės nemaža įtakos visų 
kraštų socialistams.

Šįmet Anglija pergyveno antrąjį 
“Dunkircheną”, kai iš visos Persijos 
naftos laukų suvyti anglų inžinieriai į 
Abadand didžiausias naftos rafineriJos 
įmones pasauly buvo ir iš ten išvaryti į 
laukiančius jų kreiserius, kurie neišsovė 
nei Šūvio, o už pačias rafinerijas ir kitas 
investicijas persai nieko neatlygino.

Europos erdvei ginti sukurtasis Atlan
to paktas per šiuos metus tik konferavo, 
daug ka gynybos srity neatlikdamas. 
Paskutinė konferencija Romoje baigėsi 
visai be, vaisių, galima sakyti dėl anglų 
reikalavimų, kurie nori, kad Atlanto 
Pakto valstybių laivynui vadovautų 
anglų admirolas ir antra, kad anglų I 
konstrukcijos automatinis šautuvas tipo 
280 būtų įvestas visoms pakto valsty
bėms. Didelė dauguma Atlanto Pakto 
valstybių šiūlo laivyno vadu U.S. admi
rolą ir standartiniu šautuvu amerikoni
ška automatiška šautuvą tipo 300.

Iš čia paminėtų svarbesnių karinių ir 
politinių įvykių šių metų bėgyje galima 
padaryti kaikurias reikšmingas išvadas.

Nežiūrint, kad daugelyje kraštų jau , 
kariaujama visdelto, dėl kai kuriu prie
žasčių, nei Kremlius nei U.S.A. įžutbū- 
tinį-pasaulinį karą stoti nenori. Mano 
supratimu pasaulinis karas baigiant 
šiuos metus nei kiek nėra arčiau, kaip I 
kad jis buvo 1947 met., kai Saugumo I 
Taryba buvo įteikusi SSSR ultimatumą 
per nustatytą laiką išsikraustyti iš Per
sijos. o U.S.A, okupacinė kariuomenė sp 1 
“šveisr” aparatais visu skubumu naiki
no ’ėktuvus ir tankus Frankfurto, 
Nurnbergo, Kasselio ir kt. aerodro- 
muese. i

SVEIKI SULAUKĖ ŠVENTU KALĖDŲ IR NAUJU 
METU

LINKIME VISIEMS SKAITYTOJAMS BENDRADAR
BIAMS IR RĖMĖJAMS LINKSMU SV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGU NAUJU METU.
Juozas Alinis Jūrayis.

KALĖDOS
(Džiaugsis širdys Kalėdų sulaukę 
Ir nužemintos Kūdikiui melsis 
Kai skambės joms vargonų garsais 

atsišaukęs
GHoria in excelsis.

Garbė Dievui ankštybėje rojų, 
Garbė Kūdikiui žemės pastogėj, 
O vargonai netildomi groja — 
Ramybė žemėje žmogui.

Dieyo žvaigždei Betliejuje šviečiant
Skamba žodžiai per amžius tie patys:
— Ramybė visiems, kurie esat
Bonae voluntatis.

Pasiilgę tėvynės bažnyčių
Prašom: — Leisk, Kūdikėli- Karaliau,
Rast, praėjus pro pikto patyčias, 
Taikos, geros valios —

Mums ramybės—benamiams klajūnams, 
Taikos, laisves — gimtai tėvų šaliai, 
Be kurios mūsų sielos ir kūnas 
Ilgėtis tegali . '. .

DANU LAIKRAŠTIS

Žodis i skaitytojus
Užbaigiant senus metus ir žengiant į 

NAUJUS METUS noriu su Gerb. 
“M.P.” skaitytojais pasidalinti mintimis 
rūpesčiais ir “M.P.” ateities reikalais.

šie 1951 metai “M.P.” finansiniai bu
vo labai sunkūs. Suvedus metinę apy-KALĖDINEI RIMČIAI

Kalėdos mums primena snieguotos skaitą, dalį išlaidų priseina padengti lei- 
tėviškės laukus ir ten pasilikusius dau- j dėjui iš savo kišenės. Padidėjo išlaidos: 
gelio namiškius. Svarbiausia, tačiau, jos spaustuvės, persiūntimo, redaktoriaus ir 
primena, kad daugiau negu prieš devy- administratoriaus , atlyginimas Jr t._t. 
niolika šimtmečių izraelio tautoje užgi- ' J!Jn* ‘ ~
mė benamis kūdikis, kuris davė istori: 
naują eigą.

Laiko perspektyva Kristaus asmenį iš
ryškino, ir Jis prieš mūsų akis stovi 
kaip nuostabiausia ii- patraukliausia as
menybė, kuriai šiandien milijonai žmonių 
su nepalaužiama ištikimybe tarnauja.

šiandien Joks rimtas mąstytojas nea
bejoja, kad Kristus tikrai gyveno ir kad

' Naujajame Testamente aprašyti Jo gy
venimo bruožai istorikai yra tikri ir 
nebepanėigiami. Be šventraščio ir pati

1 istorija užsimena apie Kristaus gyveni
mą. Romos istorikas Tacitas savo met
raščiuose pasakoja, kad Neronas, norėda
mas nusikratyti skaudžiais apkaltini
mais, jog jis padegęs Romą, visa Romos 
padegimo kaltę sumetė ant Kristaus se
kėjų, arba krikščionių. Paskui tas pats 
istorikas priduria, kad Kristus, atiduo
tas į Pontijaus Piloto rankas, turėjęs 
iškęsti aukščiausią (arba mirties) bau
smę. Taip pat yra išlikęs Plinijaus lai
škas, rašytas imperatoriui Trajanui:

j čia aprašomas krikščionybės plitimas 
M. Azijoje. Autorius priduria, kad krik
ščionys auštant susirenka ir gieda him
nus Kristui, žydų istorikas Juozapas 
taip pat savo raštuose mini Kristų. Be 
to nereikia užmiršti, kad Evangėljos 
y.a vienas iš reikšmingiausių istorijos 
dokumentų.

________ __ . >’• Lt. 
jei- Pajamos nepadidėjo, o kaip žinome, bū- 
jjai tos intrigos truputį pakenkė ir laikraš

čiui.

Danna vi rke prisimindamas Pabaltijo 
klausimą tarp kitko rašo:

“Estija, Latvija ir Lietuva nusilenkė 
Sov. Sąjungos jėgai, kai tuo tarpu Suo
mija karžygiškai kovojo ir laimėjo nar
sioje žiemos kovoje. Nei viena demo
kratiška valstybė nėra pripažinusi Pa
baltijo valstybių užgrobimo, bet nei vie
na dar nėra padėjusi šioms trims ma
žoms tautoms. Jau per 10 metų jos 
prispaustos ir kankinamos už geležinės 
uždangos, bet istorija rodo, kad niekada 
ne vėlu prisikelti tautai, kuri nenori žūti.

Pabaltijo valstybių tautinė ir žmogi
škoji tragedija yra svarus įspėjimas vi
soms mažoms valstybėms. Laisvės ir eg
zistencijos norus reikia įrodyti darbais, 
kol dar ne per vėlu”,—baigia laikraštis.

širdingai sveikiname su Šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais visus mielus Tautie
čius, Apylinkių valdybas, atstovus išrink
tus į A.L.B. suvažiavimų Melbourne, vi
sas lietuviškas organizacijas, sambūrius 
ir draugijas.

Linkime dvasinės ir medžiaginės sėk
mės Jūsų darbuose.

A.L.B. Kr. Valdyba

TRADICINIS SYDNEJAUS 
LIETUVIU BALIUS 

įvyksta 1952 m. sausio mėn. 3d.
(ketvortadienį) 

“TROCODERO” salėje
Bilietai gaunami pas p. Tallat-Kelp- 

šienę, spaudos platintiją, Kun. P. Butkų 
(5 Young St., Circular Quay), agr. dr. 
Briedį, Miniotą (Concord), L. Makaus
kiene (372 South Terrace, Bankstown. 

, Tel. UY1430), Sčitnicką (49 Glebe St., 
! Glebe), Karitoną (Regents Park).

A.L.K.D-jos Centro Valdyba.

Šių metų gruodžio 7 dieną gynybos 
debatuose Anglijos parlamente Chur- 
chill’is pareiškė: “Žiūrėdamas atgal į 
kelių praėjusių metų bėgį, as nujaučiu, 
kad karo pavojus yra toks didelis dabar, 

I kaip kad jis buvo Berlyno blokados me
tų 1948. metais”.

Kitas didelis faktas, tai Britų impe
rijas irimas, šie metai Britų istorijoje 
bus vieni iš juodžiausių, nes prarasti 

I turtai, politinė įtaka ir garbė atsilėps 
I ateičiai.

Europos reikalai praeitų metų bėgyje 
buvo daugiau užkulisu objektu ii- tarp
tautinėj politikoj didesnių komplikacijų 
nesukėlė, nors politinė kova už Vokieti
jos apginklavimą ir jos taikos sutartį 
yra tiek Kremliui, tiek demokratams 
tarpusavy sunkiai išsprendžiama.

KALĖDŲ NAKTIS
Kalėdų naktį žvaigždės šneka,
Kad meilių meilė žemėj teka . . .
Kalėdų naktį širdis rimsta,
Nes amžiais lauktas žemėj gimsta . .
Kalėdų naktį — giedra, šventa, 
Nes širdys Rytmetį supranta . . . 
Kalėdų naktį Dievas kyla
Ir globsto meile šventą tylą . . .

♦Kalėdų naktį saulė bunda
Ar jaunas sapnas žemę gundo . . . 
Kalėdų naktį žvaigždės sako, 
Kad puoš mum kryžiai mūsų taką . . 
Kalėdų 
Uždaro

naktį šventas ūpas
meile kančiai lūpas . . .

Petras Vaičiūnas.

Kaip Kristus atrodė, kokia buvo jo 
veido išraiška, autentiškų žinių nėra. 
Manoma, kad Jis turėjo švelnia išvaizda 
ir buvo tvirto kūno sudėjimo ir fiziškai 
labai stiprus ir ištvermingas. Jis leng
vai atlikdavo ilgas keliones pėsčias ir 
miegodavo dažnai po atviru dangum.

Kristaus gyvenimas rodo, kad Jis pasi
žymėjo didele drąsa, kuri išeidavo aikš
tėn visokiuose atvejuose. Triumfine 
dvasia jis sutiko tardymą Jeruzalėje nu- i 
plakimą ir pagaliau mirtį su ilgai už
trukusia kančia.

Drauge su dvasios tvirtybe Jame la
bai ryškiai iškyla nepaprastas švelnu
mas ir simpatija. Niekur negalima rast! 
gražesnių nusižeminimo, gerumo, atlai
dumo ir meilės dorybių kaip Kristuje. 
Jis turėjo tokį patrauklumą, kuris vertė 
vaikus bėgti prie jo. Ligoniai, tarsi 
magiškų jėgų veikiami, stengėsi artintis 
prie jo. Atstumtieji ir paniekintieji— 
tiek vyrai, tiek moterys—visi rado jame 
paguodą ir supratimą. Kristus ypač 
miego paprastus žmones, kurie mielai 
klausė jo pamokymų.

Savo protu Kristus prašoksta visų šimt- | 
mečių išminčių protus. Jo protui nėra 
mato žemėje. Kitaip ir būti negali, nes 
jis Dievažmogis.

Nepaprasta Kristaus minties jėga pa
sireiškia. kai jis aiškina gyvenimo pra
smę. Mes nekartą esame girdėję revo
liucinius Kristaus pareiškimus, kad savy- 
meilė užmuša, o pasiaukojimas atneša 
naują gyvenimą, kad tik atleisdami nusi
kratyme savo priešais, kad romusis pa
veldės žemę, kad kas kardu kovoja nuo 
kardo ir žūsta . . .

Didelė minties jėga trykšta iš frazių, 
kurias jis paleisdavo į minią, štai, viena 
frazė jis suėmė visus geriausius senojo 
Testamento elementus ir davė gyvenimui 
principą: “Mylėsi savo Dievą ... o savo 
artimą, kaip pats save”.

Kristaus palyginimai iškyla mūsų są
monėje paprasčiausio apsakymo pavida
lu.

Kaip

Steigiant lietuvišką spaustuvę ii- fir
moms pažadėjus’ užbaigti spaustuvės 
Įrengimą nustatytu laiku, “M.P.” pasi
traukė iš ankstyvesnės spaustuvės, tikė
dama nuo prižadėtos datos spausdinti lie
tuviškoje spaustuvėje. Tačiau įrengi
mas užsitęsė 3 savaites. Tas sukėlė 
daug rūpesčių ir nervų leidėjui ir skai
tytojams. Už tą skaitytojų labai atsip
rašau.

Kas šiandieną statosi namus, ar pana
šiai kuriasi, žino kaip yra sunku; pri
žadėjimas arba susitarimas dažniausiai 
lieka neišpildytas. Spausdinant lietuviš
koje spaustuvėje “M.P.” ekonominė pa
dėtis labai mažai pagerėjo. Kadangi 
spaustuvė Jauna, turi išmokėjimus — jai 
reikalingi pinigai. Tiktai džiugu, kad 
spausdinama lietuviškoje spaustuvėje ir 
sumokėti pinigai, dauguma pasilieka lie
tuvių rankose.

1949 metais “A.L.Draugija” yra davu
si “Mūsų Pastogei” paramą £149. Per 
paskutinius du metus “M.P.” nuo jokios 
lietuviškos organizacijos nėra gavusi jo
kios piniginės paramos, išskiriant gerb. 
skaitytojus, kurie rėmė prenumeratomis 
ir aukomis. Mieli skaitytojai, aš esu lei
dėjas, o Jūs esate laikraščio šeimininkai. 
Nuo Jūsų priklauso “M.P.” ateitis ir jos 
pagerinimas. Aš visuomet buvau ir bū
siu, kad “M.P.” būtų neutralus laikraš
tis ir tarnautų visiems Australijoje esan
tiems lietuviams ir visoms Australijoj 
esančioms organizacijoms. Jų visų idė
jos, straipsniai mielai “M.P.” bus skel
biami, jeigu jie nekiršins' vienų žmonių

• ' dalį prieš kitą, ir nekenks išlaisvinimui
musų pavergtos tėvynės.

“Mūsų Pastogės” padidinimas ir page
rinimas pareina nuo prenumeratorių 
nekeliant kainos. Kaina pasilieka ta 
pati £2-8-0 metams.

Prašome, kiekvienas “M.P.” skaityto- 
I jas surasti dar kitą prenumeratorių. 

Kas suras 10 metinių prenumeratų, gaus 
metams vieną egzempliorių veltui. Taip

• Į pat, prašome rašyti iš visų Australijos
vietovių, žinias, straipsnius, kurie bus 
mielai spausdinanti, nes tenka nugirsti, 
kad dauguma skaitytojų tokių žinių 
pageidauja. Gavę Jūsų pritarimą arba 
dar geresnių sumanymų, “Mūs& Pastogė” 

’ žengs drąsiai į 1952 metus ir lankys 
kiekvieną Australijoj gyvenančio lietuvio 

1 namą.
ANTANAS BAUŽĖ. 

“M.P.” Ats. Red. ir leidėjas.

Kalėdų ir Naujų Metų proga,
širdingiausi sveikinimai visiems.

A.L.K.D-JOS CENTRO VALDYBA.

Jie suprantami ir neišlavintiems pro
tams, liaudžiai, bet drauge ir tokie gi
lūs, kad net išminčiai nepajėgia nusilei
sti į pačias jų gelmes. Jo mokyme slypi 
grožis, poezija, muzika. Daugelis garsių 
pasaulio menininkų rado Kristaus asme
ny didinga įkvėpėja savo kūriniams.

Kristus su meile žiūrėjo i gamtą, daž
nai primindamas tokius dalykus, kaip 
lelijas ir Jų augimą, arba skorpijono ir 
lapės elgesį, žvirblį ir kitus paukštelius.

Kristaus vaizdas nebus pilnas, jei nei- 
škelsime dieviškosios Jo prigimties, kuri 
yra sunkiai mūsų protui prieinama. 
Dieviškumas supa visa Jo darbuote ir gy
venimą.

Visais amžiais žmonijos protai sten
gėsi įsiskverbti j dieviškąją Kristaus 
paslaptį. Tačiau pasirodė, kad Kristus 
perdidelis mūsų mažiems protams. Ban
dyti aiškinti šį dalyką reiškia eiti u2 
mūsų pačių proto ribų, žymus vokiečių 
profesorius K. Adam sako: “čia baigiasi 
mano proto riba. Aš nebegaliu toliau 
eiti. Kas yra šis Jėzus, kuris gali taip 
šventai melstis, taip pasitikinčiai gyventi 
ir taip nekaltai mirti?

Ar yra kada buvusi žemėje būtybė 
panaši i Jį? Visi žmogiški standartai 
mums čia netinka. Jo gyvenimas' yra 
kaip reta poema iš svetimo krašto, ta
čiau jis yra gyva realybė.”

1



Psi. 2 MŪSŲ PASTOGĖ, 1951m. gruodžio 19/f.

UŽBAIGIANT SENUOSIUS 
METUS

Štai užbaigiant senuosius metus. Kiek
vienas turime progos pažvelgti i prae
itį. Kas buvo gera ir kas bloga jau 
praėjo, laikas lyg upės srovė viską nu
nešė ptaeitin- amžinybėn. Tačiau gerų 
ar blogų darbų pasekmės paliko su mu
mis ir jos tęsis tol, kol mes gyvensime. 
Geri darbai paliks visada kaip malonus 
prisiminimas, o jo vaisiais naudosis: 
visų pirma-pats, toliau tavo šeima, arti
mieji, o gal, ir visa tauta, ir net žmo
nija. Blogi darbai, blogi įpročiai turi 
būti pakeisti gerais. Mes stovime aftt 
slenksčio ir žvilgterėję atgal matome sa
vo praeitį- savo darbus, savo, vargus, 
džiaugsmus ir išgyventą laimę; žodžiu, 
viską kas buvo atsitikę su mumis. Ano
je pusėje slenksčio yra Naujieji Metai. 
Jie mums gali būti blogi ir geri. Daug 
priklausys nuo mūsų pačių, bet prik
lausys ir nuo pašalinių aplinkybių, ku
rios nepareina nuo mūsų valios, žmo
gaus, o ir tautų likimas nėra vien tik 
jų pačių galioje, čia yra daug kitų 
reiškinių, kurie daro didelę įtaką į 
žmonių ir tautų gyvenimą. Tačiau, be- 
jokių abejonių, didele dalimi yra patys 
savo laimės kalviai.

Būdami tarp vakar ir rytoj, mes tu
rime susikaupti ir apsvarstyti praeitį, 
kad galėtume geriau pasiruošti sutikti 
ateitį. Iš praeitės patyrimo galime pla
nuoti ateitį, iš padarytų klaidų turime 
pasimokyti, o kas suklupom turėsime 
atsikelti.

Šiais sunkiais mūsų gyvenimo metais 
mes turime apie daug ką svarsti ir sti
pria valia ir raumenimis kalti savo ir 
savo tautos likimą.

Kaip tik su paskuti n iomis senųjų me
tų dienomis sutampa ir Australijos Lie
tuvių Bendruomenės atstovų suvažiavi
mas Melbourne. Tai gera proga kartu 
visiems apsvarstyti mūsų bendruomenės 
reikalus, sudaryti ateičiai planus-kuo ir 
kaip galime prisidėti prie išlaisvinimo 
mūsų tautos.

Praeitų metų trumpas patyrimas jau 
bus mus pamokinęs, galėsime tikresniais 
daviniais ir prielaidomis nustatyti gai
res sekantiems metams. Vienas yra nei
giamas reiškinys mūsų veikime, tai 
smulkmeniškumas ir noras gilinįys į 
mažmožius, o kartais ir ne i savo reika
lus. šie menkos reikšmės dhlykai, kar
tais padaro dideliais priešais ir ardo 
bendruomenės veikimą. Turime stam
bius ir ryškius - uždavinius ir bendrus 
tikslus, dėl jų mes niekada nesinginči- 
nom ir nesiginčysime. Tad ir mūsų 
bendras veikimas yra' įmanomas ir būti
nas. Viskas kas mus skiria—pasaulė
žiūra, partijos ar kiti dalykai, atidėki
me į <šalį ir juos nagrinėkme arba už 
juos kovokime savo ratelio veikimo ri
bose.

Praeitų metų palikimas buvo sunkus 
paveldėjimas Sydnėjauš lietuvių bend
ruomenei, kuri dar iki šiol jautė tą 
nedarnumą ir nepasiteikejimą vieni ki
tiems. Tikėkime, kad naujieji metai 
mus suves į vieną lietuvišką šeimą ir 
išnyks tie skirtumai, kurie yra visai 
nereikšmingi mūsų bendroje veikloje ir 
kurie yra dideliai žalingi mūsų kovoje 
už tautos laisvę.

LAISVOSIOS EUROPOS 
LIET. GRUPES SPAUDOS 

KONFERENCIJA
(Ištrauka iš Niujorko “T.ž.” bendr.

Almans reportažo)
Laisvosios 'Europos Universitete di

džiausia lietuvių problema esanti lietu
vių studentų suradimas. Jei galiausiai 
jų atsirastų, būtų priimta ten kiek ir 
lietuvių profesorių. Tuo rūpinasi suin
teresuotos lietuvių įstaigos Paryžiuje ir 
Vokietijoje. Esą, paaiškėję, jog iš kitų 
kraštų (net Australijos) studentai lie
tuviai galėtų kandidatuoti. Jie gautų vi
są nemokamą mokslą ir pragyvenimą, 
bet patys turėtų apsimokėti kelionpini
gius.

Grupė gavusi bene 5 stipendijas šiam 
semestrui Amerikos mokyklose, ir lai
mingieji, per Centrinę Studentų Atsto
vybę atrinkti, studentai jau išvykę. Nuo 
sekančio semestro tikimasi gauti dau
giau stipendijų.

Buvo kreiptasi paaiškinimo į Laisvo
sios Europos Centrinį komitetą dėl pa- 
baltiečių aplenkimo skelbiamajame “Lai
svės Kryžiaus Karo Vajuje”. Buvę 
paaiškinta, jog tai apgailėtinas neapsi; 
žiūrėjimas, nes baltiečiai esą lygiateisiai 
nariai būsimos laisvos Rytų Europos.

Tikima, kad artimiausioj ateity lietu
vis ekspertas būsiąs pasiųstas į Vašing
toną, Kongreso bibliotekon, prisidėti prie 
Sovietinių įstatymų- studijavimo.

Toliau pirmininkas priminė, jog su lat
viais ir estais dirbama nuoširdžioj ir 
glaudžioj dvasioj, lygiai kaip ir “su lie
tuviškomis organizacijoms ir atstovybė
mis”. Baigdamas savo apžvalgą pirmi
ninkas optimistiškai pastebėjo, jog tarp
tautinėje arenoje esama tikrų davinių 
“jog kelias į mūsų tėvynę jau didžia da
limi yra nužygiuotas”.

_V—V—V—V—
Mūsų bendradarbė Irena Baužaitė su

laukė 21 metų amžiaus. Ta proga Irena 
suruošė savo kolegėms ir kolegoms po
būvį Pickwick Club, kuriame dalyvavo 
daugiau 60 žmonių.

Ponas A. Baužė iškilmingai įteikė 
Irenai raktą kaipo ženklą subrendimo ir 
savarankiškumo.

Daug gražaus jaunimo linksmai ir 
kultūringai praleido laiką.

Ta proga “M.P.” redakcija sveikina 
Ireną sulaukusią 21 met. amžiaus.

IS VISUR IR APIE VISKĄ
• Londono Romos Katalikų Arkivys

kupas Kardinolas Griffin pranešė, kad 
katalikų bažnyčia planuoja išleišti kata- į 
likų mokyklų statybai apie £52.500.000 , 
per sekančius 30 metus.

• Po neseniai įvykusio didžiulio lie
tuvių sąskrydžio Maracay mieste, Vene- 
cueloj, vietos visuomenė ir spauda lie
tuvius laiko pavyzdingiausiais ir kultū- 
ringiausiais emigrantais. Gražiai vei
kia lietuvių bendruomenė ypač veiklaus 
jos pirm. inž. VI. Venckaus, inz. L. 
Drangausko, “Tėvų Kelio” redaktoriaus 
ir kolonijos kapeliono kun. A. Sabaliau
sko, J. Kukanauzos ir kt. pasiaukojusių

dėka. Suorganizuotos 4 sekmadienio 
vargo mokyklos, veikia taupomoji — sko
linamoji kasa. Išgautas valstybinio 
radiojofono leidimas nuolatinėms liet, 
transliacijoms per radija. Bendruome
nės vadovybė ragina, kad kiekvienas lie
tuvis Tautos Fondui paaukotų vienos 
dienos uždarbi.
• Aukštoji Darbo, Politikos ir Eko- • 

nomikos Mokykla (Hochschule fuer Ar
beit, Politik und Wirtschaft) Wilhelms- I 
havene pageidauja lietuvių studentų. ; 
Minėtos aukštosios mokyklos rektorius I 
kreipėsi į Krašto Valdybą, kad šioji . 
tarpininkautų parenkant lietuvius kan
didatus.

S Katalikų skaičius Jungt. Valstybė
se, Aliaskoje ir. Hawaju salose yra , 
28.636.878. Per paskutinius dešimt, 
metų iš viso priėmė katalikų tikėjimą 
1.006.247.

• Centro Europos Krikščionių De
mokratų Unija New Yorke leidžia dvi
savaitinį anglų k. biuletenį. Vienu iš jq 
redaktorių yra Dr. VI. Viliamas. Mini
mos Unijos vykdomojo komiteto vice
pirmininkas yra prof. K. Pakštas, o iždi
ninkas — Pr. Vainauskas.

• 1951 m. gegužės mėn. Lietuvoje bu
vo tokios kainos: 50 kg rugių — 300 ru
blių, 300 gramų maltos mėsos — 20 ru
blių 1 kg lašinių — 50 rubl., 1 litras 
pieno — 20 rubl., 1 kg sviesto — 50 
rb., 1 kiaušins — 65 kapeikos, 1 kg. 
duonos — 6 rubliai. Duonos trūksta. 
Ilgos eilės nuo 5 vai. iki 10 vai. ryto 
laukia duonos. Paskutiniai dažnai jau 
nebegauna. Vidutinė drabužių eilutė— 
500 rb., pakelis papirosų — 1,5 rb. Dar
bininkas į mėnesį uždirba apie 250 ru
blių. Durpynuose uždirba ligi 300 rb.

• Leonardas šimutis, “Draugo” re
daktorius, parašė žodžius kantatai, skir
tai Mindaugo garbei. Muziką parašys jo 
sūnus muzikas. Išleidžia prel. Pr. M. 
J uras.

• A. Tomašaitienė, žinoma lietuviškų 
audinių žinovė, gyvenanti Kanadoje, da- i 
bar audžia didžiulį kilimą. Vaizduojantį • 
karalienės Mortos, Mindaugo žmonos, į 
krikštą, šį kilimą užsakė prel. M. Juras. J

x • 170.000 dolerių sportui. Kanados 
vyriausybė numato 1952 metais Helsin- 
kye, Suomijoje, įvykstančion sporto Olm- 
piadon sudalyti galimybę dalyvauti ga
limai didesniam kanadiškių sportininkų 
skaičiui. Tam reikalui pastirsianti 170.- 
000 dolerių. Helsinkyje tuo būdu bū
sianti suteikta galimybė dalyvauti 140 
Kanados sportininkų.

• Prezidento Trumano duktė daini
ninkė pasirašė su radio bei televizijos 
bendrovėm sutartį ir per metus gaus 
100.000 dolerių, t.y. daugiau, kaip tėvas.

• Seniausias JAV gyventojas J. 
Hard’as, minėdamas 110 gimtadienį, pa
reiškė kaip reikia pasiekti matuzeliško 
amžiaus. Jis patarė: sunkiai dirbti, ne
sijaudinti ir daug cigarų rūkyti.

• Izraelis, žydų valstybė, nesutinka 
karo baigimą su Vokietija paskelbti. 
Esą, 6 metams po karo praėjus, vokie
čiai neatsiribojo nuo hitlerininkų nusi
kaltimų, nuo kurių žuvo 6 mil j. žydų, 
nepasiūlė žydams nuostolius atlyginti ir 
tebesinaudoja nužudytų žydų turtu.

• Amerikos karinis lėktuvas, tipo 
“Douglas Skyrocket” pasiekė rekordinį 
skridimo greitį. Jis 70.000 pėdų auk
štyje skrido 1.300 mylių per valandą 
greičiu arba tik 20 mylių lėčiau, kaip 
tokioj aukštumoj sklinda garsas.

• Kipras Petrauskas “ant oro” virš 
Canberros jau keturis kartus laike astuo
nių mėnesių dainavo Kipras Petrauskas 
per Canberros radiją. Duodama dar ne
priklausomybės laikais įdainuotas plok
štelės - liaudies dainelės ir operų ištrau
kas. Būdinga, kad išpradžių raddijo pra
nešėjas, duodamas garsiųjų pasaulio 
tenorų pusvalandį, mūsų Kiprą pakrikšti- 
no latvių, bet kitą savaitę savo klaidą 
per kelis kartus pakartodamas, atitaisė, 
pabrėždamas, kad tai yra lietuvos vedan
tis tenoras.

Kartą Petrauskui padainavus Saulelė 
raudona, pranešėjas bandė apibudinti 
koks instrumentas dainininką lydėjo ir 
retai tardamas pavadino jį kanklijai.

Kitų pabaltiečių dainininkų girdėti 
neteko.

• JTO Narkotikų Komisija išaiškino, 
kad opiumo bei kitų narkotikų šmugelio 
centrai yra Kinija, Italija, Graikija ir 
Turkija. Pastarieji trys kraštai vedą 
gana aštrią kovą, tačiau Graikija ir 
Turkija raginamos imtis dar griežtes
nių priemonių. Tuo tarpu Kinija sten
giantis paskleisti narkotikus ir Tiensi- 
ne, Kantone r Hankowe turinti jų su
kaupusi net 370 tonų. Daugiausia esą 
paskleidžiama per Hong Kongą.

• Toronte, Kanadoje, gyvenančios 
dantų gydytojos deda pastangas susior
ganizuoti į draugiją ir kovoti dėl gali
mybių dirbti savoje profesijoje.

Tautos veteranai
Gen. Stasys Raštikis 

Iš Lietuviu Tautos Archivo
| Vokiečių okupacijos metais labai daž- 
I nais svečiais Vytauto Didžiojo Karo Mu

ziejuje būdavo trys didieji mūsų tautie
čiai: Mažosios Lietuvos patriarchas 
Martynas Jankus, gen. Jonas Bulota ir

I gen. Galvydis — Bikauskas.
i Martynas Jankus dažnai pėsčias atke

liaudavo iš Žaliojo Kalno, kur jis tuo 
metu gyveno. Jam buvo labai skaudu, 
kad vokiečiai buvo įsakę pašalinti jo pa- 

| minklą iš Karo Muziejaus sodelio. Jo 
Į bronzinis biustas nuo paminklo buvo 

nuimtas ir paslėptas muziejaus sodelyje.
Kiekvieną kartą, atvykęs į muziejų, 

į Jankus vis teiraudavosi, ar vokiečiai dar 
nepaėmė jo biusto iš sandėlio. Kai kada 
net pats nueidavo į sandėlį įsitikinti, “ar 

I Jankaus ten dar yra”, ir visada būdavo 
patenkintas, jį pamatęs. Kai kada atro
dydavo, kad vien tik tuo tikslu jis ir 
ateidavo i muziejų. Nors buvo jau pase; 
nęs, bet sielą turėjo labai jauną: dažnai 

i juokaudavo, daug pasakodavo iš savo 
1 praeities, kai kada net padainuodavo vie

ną kitą seną dainelę.
M. Jankus labai neapkentė vokiečių 

nacionalsocialistų ir sakydavo, kad kas 
i per daug norįs, tas visada viską praran- 
I dąs: Vilhelmas II-sis per daug norėjęs ir 
• nieko negavęs, praradęs net savo sostą;

Nikalojus II-sis pražudęs ne tik rusų 
tautą, bet ir pats save; žūsiąs ir Hitleris 
su savo nacionalsocialistais, nes ir jis 

; per daug norįs. O Lietuva būsianti vėl 
laisva ir nepriklausoma su Klaipėda, su 
Tilžė, su Tvankstė (taip senovės pama
rio lietuviai — prūsai vadino) Karalai
čių. Daugumas vokiečių iš Mažosios Lie
tuvos patys išsikraustysią į Vokietiją. Į 
jų vietą tada reikėsią pakviesti Ameri
koje gyvenančius lietuvius. Taip prana
šavo senelis Lietuvos ateitį. Aišku, kad 
jo pasikalbėjimuose ir atsiminimuose daž
nai būdavo minimi jo numylėti Bitėnai ir 
garsusis ten prie Nemuno Rambynas.

Generolas Jonas Bulota vaikščiodavo 
jau su lazda. Jo linksmas ir gyvas bū
das buvo likęs iki gilios senatvės. „Tik 
dabar senelis dažnau susijaudindavo, ir 
širdis pasidarė jau sunkiau valdoma. 
Todėl, besikalbant jautresnėmis temomis,

i generolo akyse gal net per dažnai pasi- 
I rodydavo ašaros. Ir jis, kaip ir Jankus, 

buvo optimistas dėl Lietuvos ateities ir 
neabejojo dėl Lietuvos ateities ir nea . 
neabejojo dėl Lietuvos valstybės atgimi
mo. Bet is pranašavo dar vieną naują 
Lietuvos okupaciją, kuri būsianti pasku
tinioji prieš Lietuvos prisikėlimą, — 
lenkų okupaciją.

Generolas Galvydis — Bikauskas dau
giausia domėdavosi kariniais klausimais 
ir karo veiksmų eiga įvairiuose, bet ypa
tingai rusų — vokiečių fronte. Vieną 
kartą, tik įėjęs į mano kambarį, tuoj 
paklausė:

— “Pasakyk Tamsta, kek pušku turi 
vokiečių divizija?”

Kiek “pušku” (artilerijos pabūklų) 
turi rusų divizija jis žinąs, bet jis netu
rįs žinių apie vokiečių artileriją, o tos 
žinios jam esamčios labai reikalingos. 
Pas daugelį lietuvių jis jau klausęs, bet 
niekas gerai nežinąs, todėl jis atėjęs pas 
mane tų žinių gauti.

Kiek žinojau, papasakojau generolui 
apie artilerijos pabūklų skaičių vokiečių 
divizijoje. Gen. Galvydis — Bikauskas 
iš “pušku” persvaros vienoje divizijoje 
tuoj padarė išvadą, kad vokiečių kariuo- 

; menė nugalėsianti rusų raudonąją armi
ją (tai buvo dar prieš vokiečių pralaimė
jimą ties Stalingradu) jei vakariečiai 
būsią protingi ir nepadėsiu Stalinui. Bet 
kad vokiečiai laimėtų karą prieš vakarie
čius, generolas abejojo.

Gen. Galvydis — Bikauskas, kaip ir 
gen. J. Bulota, ateidamas į Karo Muzie
jų, visada aplankydavo ir Nežinomojo 

1 Kareivio kapą. Generolas ir Čia visada 
i pasirodydavo, kaip senas karys ir geras 
I rikiuotininkas, atsistodamas prieš pamin- 
, klą žuvusioms už Lietuvos laisvę taip, 
kaip kariniai statutai nurodydavo kariui

Į stovėti — “ramiai”!
Visų tų trijų garbingų veteranų jau 

i nėra gyvųjų tarpe: abudu generolai ilsi- 
; si amžinu miegu Lietuvos žemėje, o 

Martyno Jankaus kūną laikinai priglau
dė jam taip svetima Vokietijos žemė. Ar 
taip ir liks? Tuo tarpu — taip, bet ne 
visam laikui, nes visi jie yra užsipelnę 
garbingas vietas busimosios laisvos Lie- 

‘ tuvos panetone.
(Bus daugiau)

Dr. Kocėnas.
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI

IS NAUJOSIOS GVINĖJOS
(Tąsa iš praeito numerio)

Vienas iš australų gydytojų paskir
tas į Lae pakeisti Dr. Svirklio, antras į 
Port Moresby, “native hospital” (čiabu
vių) laboratoriją. Man pasakė, kad aš 
pasiliksiu 3-4 sąvaites čiabuvių ligoni
nėj susipažinti su tvarka ir tropinėmis 
ligomis, o paskui būsiu (paskirtas arba 
Port Moresby čiabuvių ligoninėj vedėju 
arba kokio nors kito centro ligoninės 

į “person in charge”.
Port Moresby yra apie 4.000 gyvento- 

I jų kartu su juodukais. Miesto kaip to- 
I kio iš viso nėra — tai plačioj apylinkėj 
i išsklaidytų barakinio tipo namų rikinys. 

Namų tikra to žodžio prasme gal ir yra, 
Į bet jų aš dar nesu matęs. Visas “cen- 
I tras” — pašto įstaiga, muitinė, didelė 

krautuvė, kur gali visko gauti (tarp 
kitko čia džino bonka. kainuoja 14/6, 
romo bonka 12 šilingų). Yra du “Hote- 

| Irai”, kurių vienas turi net terasą su 
j staliukais ir kėdėmis.

Ketvirtadienį jau dirbau ligoninėje, 
i Padariau vieną mažą operaciją. Ligo- 
! ninės situacija graži — prie pat jūros. 

Bet sąligos, sąligos . . . Nešvara, net
varka, ant lovų nėra jokių paklodžių 
nei pagalvių. Vyrai ir moterys viena
me kambary. Trūksta vaistų, instru
mentų ir medžiagos i(kai po operacijos 
norėjau immolizuoti ranką, pasirodė, 
kad nėra gipso-reikėjo improvizuoti iš 
pagaliukų ir lentelių). Yra dantų ka
binėtas (kur mums patiems reikia būti 
ir dantų traukėjais, nes kito gydytojo 

j nėra ir negali būti). Dantų kabinėtas 
I ir .įrankiai tokie nešvarūs ir apskretę, 

kad sunku ir išsivaizduoti.
Labai nustebęs, pamačiau, kad tipiškų 

tropinių ligų labai maža- iš viso tik vie
nas maliarijos atsitikimas ir du atsiti
kimai elephantiasis, šiaip — influen
za, artritis, įvairios f raktu ros, T.B.C. 
ir plaučių uždegimai. Daug atsitikimų 
venerinių ligų ir visokiausių odos susir
gimų. Kai aš pradėjau vizituoti ligo- 

j nius su kitu gydytoju (dr. Sobol- len- 
I kas) nei vienas ligonis nekreipė dėme

sio į jį tik vienas per kitą rėkdami kaž 
ką kartojo iš ko supratau tik “singa, 

| singa” ir “puri-puri”. Man paaiškino, 
kad “singa” tai yra maždaug angliškas 

1 “sir”, o ‘*puri-puri” — būrimas, užkalbė
jimas.

Pasirodo, jiems geriausiai patinka 
įvairus stebuklingi “puri-puri’, negu 
kas kita. Prie “puri-puri” jie tarp Jkit- 

i ko priskaito klausimą fonendoslopu, 
I žiūrėjijną į gerklę su kaktine lempa, o 
I ypač jiem geras yra “puri-puri” kada 

suūžia rengeno aparatas. Vaistų jie 
. nemėgsta, tad th- prašė mane kuo dau
giau daryti “puri-puri”. Jei krašto so
stinėje yra tokios sąlygos, aš norėčiau 
matyti, kokios jos yra kitur. Aš skai
tau, kad didele dalimi ta nešvara, net
varka. ir trukumai priklauso nuo per 

i mažos gydytojų iniciatyvos ir inertiško 
neaktyvumo. Je; aš būsiu paskirtas 
vadovauti kokiam nors centrui — aš 
turėsiu galimybės įtikinti ar aš teisus 

Į ar, ištiktųjų, negalima nieko padaryti.
Kad nors kiek pagerinti gydimo sąlygas 

Į tiems netoli gyvulių savo intelektu sto- 
1 vintiems vargšams.

Tarp kitko, Lae turi viena iš blogia- 
i šių reputacijų darbo sąlygų ir klimato 

atžvilgių. Kada tas australas buvo pa- 
I skirtas į Lae — sveikatos skyriau sek

retorius pažiūrėjo į mane ii* į tą kitą, 
australą ir sušnabždėjo “poor guy” 

į (vargšas žmogelis). Ir taip aš pradė- 
i jau savo naują “karjerą”.

Ar gailiuosi čia papuolęs? Nežiūrint 
tų sąlygų, kurias radau-nesigailiu. Gal 
but, jei būčiau čia traktuojamas, kaip 
mūs traktuoja Australijoje nežinočiau 
kodėl patogų butą pakeičiau ant kiaulės 
užtvaros. Dabar, nors kiti žmonės Čia, 
bendrai imant, atrodo nedraugiški ir 
nepasiruošę tau padėti — “never mind”; 
aš manau, kaip nors sugebėsiu nugalėti 
tuos pradinius sunkumus ir kad ir labai 
nemalonius nepatogumus.

Į Jei ne tas slopinantis karštis-kraštas. 
• būtų labai gražus. Štai, ir dabar, rašy

damas ant primityvaus stalo, ant savo 
| primityvios verandos, aš matau — auk- 
I šta kalnų grandinę aplink, už kokio 300 
metrų jūros įlanka su savo žalsvu van- 

l deniu ir čiabuvių keistomis “kanoe” 
I (laivelisX, jūros visa pakrante apaugus 
augštomis palmėmis, čia pat po veranda 
išdidūs, platūs mango medžiai ir kažko
kie skambūs krūmai su baltai-raudo- 
nais dideliais žiedais . . .

—v—v—v—y—
BOMBONEŠIAI BE 

LAKŪNO
Praėjusią savaitę Amerika . pranešė, 

kad ji įsteigė pirmąjį bombonešių be la
kūno dalinį. Kas per bombonešiai, duo
menų apie juos nepateikta. Spėjama, 
kad tai yra vairuojamieji sviediniai, ku
rie priklauso tiems, baisios naikinamo
sios galios ginklams, kuriuos prez. Tru- 
man’as savo kalboje paminėjo.

Iš laikraščiuose įdėtų šių bombonešių 
i nuotraukų aiškėja, kad jie savo išvaizda 

•j panėši pirmosioms vokiečių skraidan- 
čiom bombom V.l, bet yra varomi spraus- 

i minių variklių.
Be lakūno bombonešiai vadinani “Ma

tadorais”. Jų greitis esąs greitesnis už 
garso greitį. Jie galės nugabenti ir rei
kiamą grįžti. Bombonešiai valdomi ra
daro sistemos pagalba iš paleidimo vie
tos. “Matadorai” į taikinius galės nu
gabenti ir nedideles atomines bombas.
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PASLAPTINGA
KERENSKIO VEIKLA

Prieš porą mėnesių specialiu ameri
kiečiu lėktuvu į vakarinę Austriją ats
krido iš J.A.V., ten iki šiol gyvenęs, 
1917 met. buvęs Rusijos ministeris pir
mininkas Kerenskis. Kadangi jo veikla 
liečia ir mūsų tėvynės Lietuvos reikalus, 
tai bus pravartu apie tai plačiau susi
pažinti.

Baigiantis JJ-jam pasauliniam karui 
ir Rusijoj prasidėjus revoliucijai val
stybės priekyje atsistojo Kerenskis, ta
čiau valdžioje jis teišsilaikė tik kelintą 
mėnesių. Svarbiausia jo nepasisekimo 
priežastis buvo tai, kad atsisėdęs val
džios kėdėje pamiršo liaudžiai duotus 
pažadus ir atsisakė suteikti laisvę Rusų 
pavergtoms tautoms, ką jis kopdamas į 
valdžia buvo pažadėjęs.

Jei Kerenskis būtų įvykdęs arba bent 
parodęs noro vykdyti tautai pažadėtą 
žemės tcformą ir atsisakęs nuo troški
mo vėl pavergti carinės Rusijos užgrob
tas žemes, šiandien tikrai nebūtų nei 
Stalino, nei jo gesta p i ninku- enkavedistų.

Tai ko Kerenskis nepajėgė ar neno
rėjo įvykdyti, pasisiūlė, padaryti komu
nistai su Leninu, Trockio ir kitais 
“liaudies draugais” priekyje.

1917 m. spalių 7-9 d. sukilę Petrogra
do jūrininkai nuvertė Kerenskio rėžimą, 
pasodindami į sostą dar blogesnius už 
Joną Žiaurųjį. Kerenskis pragivenęs 
virš 30 metų tremtyje pasirodo nieko ge
ro nėra išmokęs ir tebegyvena senų lai
kų atisminimais. Šito užkėtėjusio virš 
70 met. seno ruso nepakeitė nei Vakarų 
Europos kultūra, nei amerikonų demo
kratinės laisvės. Jo sukurtas Rusijos 
išlaisvinimo komitetas pasivadino “Rusi- 
josTautų Išlaisvinimo Taryba”. Reiš
kia Kerenskiui ir jo pasekėjams rūpi ne 
rusų tauta išgelbėti nuo komunizmo, bet 
atsisėdus į Stalino kėde vėl visoms pa
vergtoms tautoms parodyti “tvirtą ran
ką”. Stalinas sukurė “broliškas respub
likas”, Kerenskis organizuoja “Rusijos 
Tautas”. Ar tai nėra pamegžiojimas 
Stalino politikos ir pasityčiojimas iš 
laisvės norinčių tautų. Nesinori tikėti, 
kad atsirastų; bent viena tauta, kuri sa
vanoriškai norėtų gyventi rūsčioje “mo
čiutės” Rusijos “globoje”.

Jeigu Kerenskis kovotų už savo tau
tos t.y. Rusijos išlaisvinimą nuo komu
nistinės Uranijos, mes sveikintume jį ir 
net kaikuriais atvejais galėtume bendra
darbiauti kovoje prieš bendrą priešą, bet 
jei Kerenskis nori atsisėsti Stalino vie
toje, mes negalime bendradarbiauti ir vi
somis jėgomis kovosime prieš jo norą į 
“Rusijos Tautų Sąjungą” įtraukti ir Pa
baltijo valstybes. Mes nesame slavai ir 
nieko bendro neturime su jo “močiute 
Rusija” ir išviso nėra jokių “Rusijos 
Tautų.” i Yra tik viena rusų, tauta, o 
visos kitos tautos yra smurtu ir apgaule 
pavergtos. Vergas su savo ponu negali 
sudaryti jokios sąjungos ar unijos. Yra 
tik dvi išeitis: arba ponas tvarko vergus 
arba vergai tvarko poną. šį kartą

cascycis ir jiiRflTte
M E L BOURNE rai verta šią sceną lyginti su profesijo-

Gruodžio 8 d. įvyko pirmas jaunimo i aalų teatru.
scenos mėgėjų pasirodymas, šią mėgėjų .... '
grupę suorganizavo ir paruošė Regina vaizduojamas Pei 
Kardeliukienė. Ji pati parašė ir veika- i Kastytis bangų 
liuką “Jūratė ir Kastytis”, pagal Mai
ronio baladę. Didelį įnašą šiam darbui 
padarė ir Danutė Nasvytytė, kuri, ma
tydama puikias jaunimo pastangas, tuoj 
sudarė išraiškos šokio grupę. Tuo būdu 
“Jūratė ir Kastytis” išėjo labai žavin
gas šokio antspalvyje. Beto antroje va
karo dalyje jaunosios šokėjos pasirodė 
dhr atskirais numeriais.

Didžiulė katedros salė vos galėjo su
talpinti žiūrovus. Bene bus Melbourne 
tai pirmas scenos parengimas, sutrau
kęs virš 700 žiūrovų. Reklamą tam pa
darė pirmąs išraiškos šokio grupės pa
sirodymas 700 metų krikščionybės jubi
liejaus minėjime, čia jau grakščiosios 
šokėjos buvo užsitarnavusios publikos 
Simpatiją ir gyvą susidomėjimą.

Vakaras žiūrovų neapvylė. Vos pasi
kėlusi uždanga scenos dekoracijomis (A. 
Gabecas) kalbėjo, kad yra puikiai pasi
ruošta. Gyvenimo tikrovės scenai su
teikė Kastyčio sesuo Laimutė (Ir. Kala- 
dyte), kuri tokiu vaikišku nuoširdumų 
atbėgo gaudydama pajūrio smėly strik
sint! žiogelį ar kitą vabalėlį, šis natū
ralumas buvo išlaikytas visoje pirmojo
je scenoje. Ir Kastytis (D. Juknevi
čius) ir motina (A. Uknevičiutė) teikė 
žiūrovams tikrą gyvenimo paveikslą.

Turtingiausias buvo antrasis veiks
mas, kuris vyko jūros dugne — Jūratės 
gintaro rūmuos, ši scena buvo turtin
ga ir dekoracija ir veiksmu. Jūratės 
(S. Garbenytė) ir jos gintaro rūmų un
dinių ir kitokių palydovių šokis sceną 
padarė grandiozine. ‘čia kaip Kauno 
teatre”, girdėjosi žiūrovų reputacija. 
Lygiagrečiai čia stipri ir pati dramą, 
išauganti iki tragedijos (Kastyti užmu
ša Perkūnas). Kiek grožio įneša gin
taro rūmam Jūratės ir jos palydovių 
šokis, tiek pat lygiai atsimoka sarkazmu 
piktoji ragana su savo palydovais ir 
šliužais. Vargu būtų galėjusi ragana 
nustelbti žiūrovuose šokio grožio įspūdį 
ir privesti veiksmą iki gintaro rūmų su
griovimo, jeigu ne Kardeliukienė, kuri 
pati atliko šią raganos rolę. Šiuo kar
tu šis kontrastas buvo pilnai išlaikytas 
ir darniai prieita prie tragedijos. Tik- P.V.

atrodo taremieji “vergai” turėsim sut- Į 
varkyti savo “poną” nežiūrint kokios 
spalvos jis bebūtų. ,

šiandien Kerenskio “Taryba” viešai 
skelbia kovojanti už tokią Rusiją, kokia 
ji buvo prieš 1914 m. karą — priedui su 
dabar rusų valdomais Rytprūsiais.

Į “Rusijos Tautų Taryba” yra įtrauk
ti ir Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Lenkijos, Gudijos, Ukrajinos, Ka
zokų ir Kaukazo tautų “atstovai”. Kiek 
iš tos tarybos išleisto biuletenio matyti, 
tai visi Lietuvos atstovai ir visi busimie
ji Kauno, Vilniaus bei Suvalkų guberna
toriai yra ne lietuvių kilmės, bet kokie 
nors “Volgos lietuviai”, kurių tėvas bu
vo koks nors Ivanovas, Krugovas ir <t.t.

Prieš Kerenskio norą kalbėti kitų tau
tų vardu yra nekarta protestavęs ir 
A.B.N. (Antibolševykinis Tautų Blo
kas), į kurį įeina visos bolševykų pa
vergtos tautos. Prieš žalingą Kerenskio 
veikalą yra pasisakiusi ir Škotų Lyga 
Tautų Laisvei Ginti. Amerikoje, išski- 
rus Mrs. Ruzvclt, Kerenskis taip pat 
neturi pasisekimo.

Amerikonai atveždami Kerenskį į 
Austriją, gal but, norėjo praktiškai įsiti
kinti ant kiek jis yra populiarus Rusi
jos pavergtųjų tautų tarpe. Kerenskio 
ir “Tarybos” propaganda apie visų tau
tų “didžiausią troškimą” burtis po “mo
čiutės” Rusijos “globą”, supliuško kaip 
muilo burbulas. Visose D.P. stovyklose 
amerikiečių karo policija turėjo jį sau
goti nuo įpykusių ukrainiečių, o j pa
nai tiečių stovyklas nedrįso net pasiro
dyti. Tačiau pas save pasikvosdavo vie
ną kitą “Volgos lietuvį” ar latvį slap
tam pasitarimui. Vienu žodžiu, jo pasi
sekimas buvo toks pat, kaip ir rusų re- 
patrijacinių komisijų. Nesisekė jam nei 
Vokietijoje, nei Anglijoje, nes niekur 
neatsirado durnių eiti iš vienos vergijos 
į kitą. Pavergtos tautos nieko kito ne
trokšta kaip laisvės. Mes lietuviai taip 
pat nenorim jokių “globėjų ar išlaisvin
tojų”. Mes jau esame pakankamai 
įrodę, jog sugebame ir patys tvarkytis 
savo reikalus, be jokių Maskvos guber
natorių Berlyno gauleiterių ar Varšu
vos vaivadų.

Mūsų tautos ir valstybės saugumui 
būtų daug naudingiau, kad mūsų didieji 
kaimynai truputi “suliesėtų”. Atgavus 
laisvę Gudams, Ukrainiečiams, Turkes- 
tanui, Kaukazo tautoms, Rusija gyven
dama tik savo etnografinėse ribose be- j__ j... __rrn on____;1turėtų apie 70-80 mil. gyventojų ir tu
rėtų sumažinti savo expansiją-veržimasį 
prie “ncužšalančių” Pabaltijos uostų.

Mes galime bendradarbiauti su kiek
viena tauta lygybės principu, bet nie
kada neišsižadėdami savo suverenių tei
sių, kitų tautų imperialistinių tikslųB* U,

I naudai.
Laisva ir neptriklausoma demokratinė 

Lietuva su sostine Vilniuje, apjungianti 
visas lietuviškas žemes ir tvirtai atsirė
musi j gintarinės Baltijos krantus — 
yra mūsų kovos sukis ir mes nedvejo
dami kovosime prieš kiekvieną, kuris at
sistos skersai kelio šitam mūsų siekiui.

Silpnesnis trečiasis veiksmas. čia 
| vaizduojamas Perkūno marėse užmuštas 
t___ ________ išmestas į krantą.

Veiksmą atlieka veik viena motina, ku
ri, nesulaukdama sūnaus, išėjusi iš 
proto. Neprotingos motinos apgedėji
mas sūnaus, tai bene sunkiausias daly
kas. Tai sugebėtų ne kiekvienas ir pro
fesionalų artistų. Uknevičiutė šią rolę 
atliko tačiau labai gerai. Trukumas 
jautėsi gal ne iš vaidybinės pusės, kiek 
iš pačios veikalėlio minties p ra vedimo. 
Nepakankamai čia išryškinta motinos 
išprotėjimo mintis, žiūrovas iš karto 
nesiorentuoja padėtyje ir negali supra
sti motinos keisto elgesio.

Antroje vakaro dalyje pasireiškė Da
nutės Nasvytytės išraiškos šokių grupė, 
šią grupę sudarė šešios mergaitės: D. 
Dimindavičiutė, S. Garbenytė, E. Kes- 
minaitė, J. Kcsminaitė Ir. Kaunaite 
ir B. Mažeikaite. Grupė pašoko Rach
maninoff “Prelude”, Abenitz “Po pal
mėmis” ir Richard Strauss “Rožių Ka
valieriaus” valsą, šokio darnumas jau 
buvo matyti veikalėlyje “Jūratė ir Kas
tytis”, bet čia dar labiau išryškėjo. 
Daug emocijos įdėta ir pačių šokių pa
rinkime. Pirmasis šokis buvo gilia ir 
tragiška mintimi — kalinių kančia. An
trame — žavus ir lakoniškas gyvenimas 
po palmėmis. Mažiau į šį kontrastą 
įsiderino trečiasis — Rožių Kavalieriaus 
valsas. Visi šokiai tačiau atlikti labai 
darniai ir ekspresyviai. Laisviausiai 
pašoko antrąjį — “Po palmėmis,”, kurio 
žiūrovai mielai lauke pakartojant. Ju
desio ir veido išraiškos puikų derinį čia 
parodė ypač S. Garbenytė.

Kaip vaidinimui, taip ir išraiškos šo
kiam rūbai parinkti išimtinai puikūs bei 
skoningai priderinti. Visas vakaras 
taip sudarė teatrališką įspūdį. Netikė
tina, kad mūsų atžalynas galėtų taip 
žavėti publiką. Tai pasiekta tačiau di
deliu darbu ir pasišventimu kaip iš ren
gėjų, taip ir iš pačių artistų pusės. Už
dangai nusileidus' nevienas kartojo: WUV1UVCV, o««a«w-
“Eiek čia darbo, kiek pinigo!’ Taip njų valstybių iki šiol deportavo per 2 
pastatytas rūmas ant gintaro kranto, mil. gyventojų, būtent: i; Sūk-rLu. 
ant Lietuviškos žemes — hetuviskos 799.000 — apie 10%, Lenkijos 900.000, 
jaunos širdies. Ir uz tūkstančius tokio Rumunijos 450.000, Vengrijos 120.000'ir 
rūmo nieks nepirko ir nieks negali nu- r- 1 * • •• — — .. ..........
pirti.

KARALIAUS MINDAUGO 
AUKSTUJU MOKSLU

INSTITUTAS
(Jo vienerių metų darbo trumpa 

apžvalga)
Institutas yra švietimo ir mokslo 

įstaiga savo tikslu pasistačiusi lietuvi
škųjų mokslų studijavimą ir ugdymą, 
taip pat ir lietuvių jaunuomenės ir vi
suomenės . švietimą. Geresniam savo 
tikslo atsiekimui Institutas pasiskirstė 
į sekančias sekcijas: 1) Lietuvos istori
jos, 2) Filosofijos, 3) Pedagogikos, 4) 
Religijos, 5) Socialinių mokslų ir teisės, 
6) Meno, muzikos ir literatūros ir 7) 
—dar steigiama—lituanistikos sekcija. 
Buvo įsteigta Australian®. sekcija, bet 
ji savo darbo nepradėjo,. kadangi paaiš
kėjo, kad praktiškiau pažinti Austra
liją liečiančius mokslo, švietimo, meno 
ir literatūros klausimus galima per ata
tinkamas vietines įstaigas.

Institutui vadovauja jo direktorius 
(prof. P. V. Raulinaitis) ir Generalinis 
Sekretorius (Povilas Baltutis). Pata- 
ųiamąjį Instituto organą, vadinamą Se
natą, sudaro atskirų sekcijų vedėjai 
kviečiant posėdžius pagal reikalą.

1951 metų balandžio mėn. 29 dieną 
Institutas Melbourne pradėjo viešųjų 
paskaitų ciklą. Įžanginę paskaitą skai
tė Instituto direktorius tema “Lietuvių 
tautos valstybinis vystymasis ir sub
rendimas”, prieš paskaitą buvusią me
ninę dalį solo klarnetu vykusiai atliko 
p. A. Valius akomponuojant Miss 
Rogers. Spaudoje skelbtas paskaitų 
tvarkaraštis buvo įvykdytas su mažais ■ 
pakeitimais. Instituto paskaitų metai | 
baigti p. A. Krauso paskaita “Tautinis 
jaunimo auklėjimas” lapkričio mėn. 25 
dieną. Po paskaitos Instituto direkto
rius pasakė darbo metų užbaigimo kalbą 
kartu skirtą prisiminti lapkričio 23 die
nos kariuomenės šventę ir pagerbti vi
sus lietuvių karius. Visų laikotarpių 
lietuviai kariai, sudėję gyvybės aukas 
ant Tėvynės laisvės aukuro, buvo pa
gerbti atsistojimū ir tylos valandėle.

1951 metais Institutas laikė sekan
čias viešas paskaitas: Minėtoji įžanginė 
paskaita, paskui P. V. Raulinaičio kita t 
paskaita “Lietuvių tautos suverenumo 
raida”, Al. Zemribo-Zubro “Modernio
sios psichologijos kelias į žmogaus dva
sią” ir “Tautos psichologija”, Adolfo 

‘Vaičaičio “XX-tojo amžiaus menas”. 
Jono Kalpoko “žmogaus prigimties tei
sės”, Br. Zumerio “Žmogaus problema”, 
kun. Pr. Vaserio “Dvasios ir jų pasi
reiškimai” ir Ant. Krauso “Tautinis 
jaunimo auklėjimas.

Institutui dar nepradėjus viešų pas
kaitų visuomenei, Instituto vardu viešą 
paskaitą 1950 metais skaitė inž. arch. 
Vyt. Žemkalnis — “Lietuviškoji archi
tektūra Vytauto viešpatavimo laikais”. 
Paskaita buvo iliustruota atatinkamais 
braižiniais ir nuotraukomis anų laikų 
statybos ir architektūros paminklų. Ji 
sukėlė didelį susidomėjimą mūsų visuo
menės sluogsnįams nežinomų, Vytauto 
laikų architektūros darbų.

1952 metai manoma pašvęsti paskai
toms iš lituanistinių mokslų srities.

Taip pat, kadangi 1952 metais sueina 
30 metų nuo Lietuvos Valstybės Kon
stitucijos priėmimo, Institutas rengiasi 
šį svarbų įvykį paminėti iškilmingu 
aktu. Smulki programa bus nustatyta 
vėliau, paskaitą apie konstituciją ren
gia prof. P. V. Raulinaitis.

Instituto Direktorius. 
Melbourne, 1951.XII.8.

SPRAGILAI VIETOJ 
KOMBAINU

Okupantų pastatyti varovai ragina 
Lietuvos kolchozininkus ne tik skubėti 
javų derlių nuo laukų nuimti, bet ir 
greičiau pyliavas ir kitokias duokles 
“valdžiai” (vadinasi Maskvai) atiduoti. 
Javams nuimti j laukus jie varė kolcho
zininkus visokiomis brigadomis, talko
mis, varu ir grąsinimais ragino skubiau 
ir greičiau darbą atlikti. Nuėmus ja
vus, pradėjo kolchozininkus raginti kul
ti. Tačiau Čia jų planai ir sustojo, nes 
pritrūko kuliamųjų mašinų. Pasirodo, 
kad jos sugedę, per pereitų metų kūlimą 
ir stovi nepataisytos, nes MTS (mašinų 
ir traktorių stotys) jų nesutaisė. Per
nai, kai kuliamosios mašinos iš ūkininkų 
buvo atimtos, tokios bėdos nebuvo, nes 
jos tada veikė ir kūlimo planas pasisekė 
įvykdyti, šiais metais, kai prireikė ja
vus kulti, pasirodė, kad mašinos yra su
gadintos ir neįmanoma jas panaudoti. 
Kaip aiškėja iš okupantų leidžiamos 
spaudos. Švenčionėlių rajone yra užre
gistruota 120. Vievio rajone 200 kulia
mųjų mašinų, bet visos sugedę. Panašus 
vaizdas esąs ir kituose rajonuose. Kar
tais esąs mažas mašinos gedimas, berei
kia kokią dalelę pakeisti ir mašina veik
tų, bet dalių nesą, o ir meisterių trūksta.

Jau ir pernai, dėl panašių priežasčių, 
daug kur kolchozininkai buvo varomi ja
vus kulti spragilais, o šiemet tikrai vi
suose okupuotosios Lietuvos kampeliuose 
ilgai skambės šitie “kombainai”.

DEPORTAVO PER 2 MIL. 
GYVENTOJU

UP praneša, kad Sovietai iš sateliti- 

iš Bulgarijos

i Čekoslovakijos 80.000. Rytų Vokietijos 
deportuotųjų skaičius tiksliai nenustaty- 

' tas.

ŠIURPA KELIAS 
DOKUMENTAS

Vokiečių “Heute” ir visa eilė kitų žur
nalų paskelbė žemėlapį, vaizduojantį so
vietinių kacelų imperiją. Ji yra tokio 
dydžio, kaip V. Europa. Duomenys bu
vo surinkti iš 14.000 lenkų karių, prie
saika patvirtinusių savo pareiškimus. 
Jie, papildyti kitų buv. sovietų kaceti- 
ninkų pareiškimais ir parodymais, ame
rikiečių prof, sąjungų ir AFL įteikti 
Jung. Tautų Ūkio ir Social. Tarybai. 
Laisvasis pasaulis Ugi šiol dar neturėjo 
tokio šiurpaus dokumento, pastebi tie, 
kuris taip išsamiai atvaizduotų tų darbo 
vergų stovyklų apimtį, istoriją, metodus, 
tikslus ir uždavinius. Tose Gulago dar
bo vergų stovyklose lėta mirtimi, išse
kinti iki kraujų, miršta 14 milijonų žmo
nių, kuriuos nuolat pakeičia nauji de
portuotieji. Vidutinis jų metinis mir
tingumas siekia 12%. Net pačios gran- 
dioziškiausios statybos vykdomos tų dar
bo vergų. Tuo būdu sovietinė valstybė 
ne tik tunka, bet ir mirtinai naikina taip 
pat savo priešus. Ant jų kaulų statomi 
sovietinio imperializmo rūmai. Karolis 
Marksas, tai matydamas, apsiverstų 
grabe. Jo žadžiais tariant, tie darbo ver
gai neturi nieko daugiau nustoti, be savo 
pančių. Tarp jų yrai tūkstančiai ir 
mūsų tautiečių.

VYSK. BRIZGIO MISIJA
Vysk. V. Brizgys jam VLIKo įgaliotoj 

•spec, misijoj Paryžiuj, Madride ir Barce- 
lonoj atliko viską, kaip buvo pavestas* 
Ta proga Imberų pusiasalio visuomenė 
buvo savosios spaudos supažindinta su 
Lietuvos byla ir laisvinimo reikalais. J ų 
spauda dar ir dabar prisimena Lietuvą 
ir visą jos kančių kelią. Vienas įtakin
giausių portugalų dienraščių “O Seculo” 
rugpjūčio mėn. net per 2 numerius įsi
dėjo pirmame puslapyje vyskupo, nuo
trauką ir platų aprašymą kaip Kauno 
vyskupo pavaduotojas portugalų visuo
menei praskleidė geležinę uždangą, ją 
painformavo apie “tos mažos, bet narsios 
ir kietos lictuviųTautos” pasiektąją nep
riklausomybės laikais pažangą ir dabar
tines kai vari jas. Minimojo dienraščio 
bendradarbis Marcei Dany, tiek perduo
damas vyskupo žodžius, tiek ir pridėda
mas prie jų savo pastabas apie Lietuvą, 
lietuvius ir jos laisvinamuosius veiksnius 
atsiliepia ypač šiltai. Ir toks balsas yra 
ne paskutinis. Visi jie pažymi, kad lie
tuvių tauta, kad ir kokią priespaudą tu
rėdama kęsti, vis tiek okupantams ne
pasiduoda. Tai yra pavyzdys Vakarų 
pasauliui, kaip kovojama su bolševizmu.

(Elta)
----- d------

LENKAS NUTEISTAS UZ 
ŽMOGŽUDYSTE

ADELAIDE.—Ketvirtadienis. Po 3 
valandų pertraukos Kriminalinis teismas 
Adelaidėj, pripažino 39 met. amž. lenką 
Kazimierz Piekutowski, kaltu dėl nužu
dymo kito lenko Jan Politelo, 26 met. 
amž.

Politelo buvo rastas negyvas Royal 
Park 8 spalio. Jo galva buvo sudaužyta, 
perpjauta gerklė ir burna prikimšta žo
lės. Kuomet teismas perskaitė mirties 
sprendimą ir tas buvo išversta Piekutow- 
ski’ui, jis sakė, aš nepadariau, aš nesu 
kaltas. t

PRANEŠIMAS
Eiliniam “AITVARŲ” š-m. lapkričio 
mėn.29d.susirinkime nutarta: suruošti 
Sydney viešą meno parodą, sušaukti š-m. 
gruodžio mėn.29-30d.d. metinį narių su
sirinkimą bei apsvarstyta einamieji rei
kalai. <<
Naujas Lietuvių Dailės Grupės “AI
TVARO” adresas:

“AITVARAS” 
c-o J. KALAGOVAS 

Glebe str. GLEBE— N. S. W.47

—V—V—V—V—

3.000.000 AZIJATU
EUROPON

“The Ensign” korespondentas iš Bern 
praneša, kad pastaruoju metu gauta ži
nių iš įvairių Europos kraštų anapus ge
ležinės uždangos, jog ten visur atgabe
nama azijatų, o vietos gyventojai ištre
miami į Azijos kraštus arba į sovietinės 
darbo stovyklas Čia pat Europoje, ypač 
prie uranijaus kasyklų ir prie Dunojaus- 
Juodųjų jūrų kanalo kasimo darbų. Esą, 
taip pat deportuojama ir į Silezijos ka
syklas., Taip iš Dresdeno ir Lcipzigo 
vienu transportu į Aukštutinės Silezijos 
kasyklas prie Waldenburgb buvo išsių
sta 4500 asmenų.

Korespondento žiniomis Maskvos vie
špačiai turį sudarę planą iki 1953 m. į 
naujai pagrobtąsias žemes atgabenti ir 
įkurdinti 3 mil. azijatų—mongolų, kinų, 
mandžiūrų, totorių ir kirkizų. Jie 
įkurdinami vietoje išvežtųjų ir perima 
anųjų turto likučius tiek Pabaltijy, tiek 
Karaliaučiaus srity, tiek satelitų kraš
tuose — Lenkijoje, Rumunijoje, Bulga
rijoje, Vengrijoje ir net Čekoslovakijoje. 
1949-50 m. azijatų buvę atvežta 650.000. 
•iš jų 250.000 įkurdinti Rumunijoje ir 
Vengrijoje.

Šitaip “kultūrinant”, žinoma, labai 
greit “prišakines respublikas pasivys” 
ne tik naujosios sovietų respublikos, bet 
ir satelitai.
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Gyvenimas Pavergtoje Lietuvoje
Eltos santrauka

pats šviet. komisaras A. Knyvu, pvz., 
("Tiesos” Nr. 87 (2456)) konstatuoja, 

kad yra daug ir stambių trūkumų, į juos 
žiūrint net‘pro pačių komunistų akinius.

1 "Pagrindinis mokyklų dai'bo trūkumas 
yra žemas mokinių pažangumas iš pag
rindinių dėstomųjų dalykų. Ypatingai 
nepakenčiamas yra didelis nepažangių 
mokinių skaičius iš svarbesnių dalykų: 
gimtosios kalbos ir literatūros, rusų k. 
ir literatūros, biologijos, matematikos ir 
pan. Dar neretai mokytojai dėsto objek- 
tyviškai kartoja buržuazinius vadovė
lių iškraipymus, nedaro išdavų iš tary
binės kritikos teigimų”. Taigi, pati 
švet. vadovybė prisipažįsta, kad ir mo
kiniai ir mokytojai blogai moka rusų k., 
kuri pakelta į "svarbiausių dalykų” auk
štį. Vilniaus mokytojų konferencijoje 
kom. pareigūnė Vynšniauskaitė skundė
si, kad mokyklos neduoda sovietams nori
mų rezultatų "dėl formalizmo ir apoli- 
tiškuino”.

Kų jie vargšai darys: naujų vadovėlių 
nėra, bent nespėta prikepti (o ir tie 
patys — veik tik vertimai iš rusų kal
bos), o čia mokyti reikia. Vieni iš jų 
tik spausdinami, kiti dar nė nepradėti, 
šviet. ministerija sulaikė sąsiuvinių 
paskirstymo darną. Dešimtys tūkstan
čiai jų guli sandėliuose, nes ministerija 
nerado laiko jų paskirstyti. Tik vienam 
Vilniaus mieste trūko 20.000 vadovėlių. 
Liet, istorijos ir liet, literatūros vadovė
liai dar ligi šiol neparuošti. Trūksta ir 
chrestomatijų rusų k. šviet. ministerija 
pernai net tris kartus keitė mokomąjį 
personalą. Trūksta visko. Tokiame 
Eišiškių rajone trūko 18 mokytojų, Vil
niaus rajono — 27, Trakų — 29, 15 
dėstytojų vid. mokyklose ir tt. Pačiame 
Vilniuje iš 35 reikalingų remonto moky
klų tik 15 lig laiku atremontuota. Vil
niaus srity daugelis mokyklų visai nere
montuotos, neaprūpintos baldais, kuru. 
Kadangi tokiuose Dūkšto, Pabradės, 
Smaleikos rajonuose nebuvo šviet. sky
rių, tad visai nebuvo kam rūpintis mo
komojo personalo sudarymu, vadovėliais 
ir mokslo priemonėmis. Mokykloms pa
vesti žemės sklypai, kuriuose jos pagal 
Mičiurino planą turėjo parodyti stebuk
lus, anot deputatės Svetenkos stovi tušti. 
Vilniaus mieste mokyklų būstai kai kur 
užimti organizacijų, nieko bendro netu
rinčių su mokyklomis. Iš 38 mokyklų 
Dūkšto rajone vos 10 buvo aprūpintos 
kuru. Ne tik kitur, bet net sostinės Vil
niaus srity daugelis mokyklų neremon
tuotos, neaprūpintos baldais ir kuru. 
Valdžiai svarbu tik skaičiai, rusų kalba 
"ištikimybės” •proklamavimas, o kaip ten

ŠVIETIMAS, KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

Vietoj tikro švietimo, nors bolševikai 
ir giriasi, jog dabar "turi progų moky
tis kiekvienas kas penktas žmogus respu
blikoje”, visur — tik komunizmas, rusi
fikacija, propaganda. Jei seniau, nacių 
laiais, mokykla ir universitetai buvo vie
na iš stipriausių lietuviškumo tvrtovių, 
tai Šiandien bolševikai, lietuviškų kvis- 
lingų padedami, stengiasi tiek universi
tetus, tiek institutus, tiek visas kitas mo
kyklas "išvalyti” nuo nereikalingo "bur
žuazinio, nacionalistinio ir klerikalinio 
elemento”, šis elementas puolamas vi
sur ir visomis progomis: per spaudų, 
radijų, propagandiuins ir profesinius su
sirinkimus ir tt. Mokyklų lygmuo, pa
lyginti su nepr. Lietuvos arba kad ir pa
čios Vokietijos, yra lymiai smukęs. J 
universitetų ir institutus priimami tik 
komjaunuoliai arba su komunistų reko
mendacijomis. Ypač svarbiu laikomas— 
lyg caro Mikalojaus II laikais — vad. 
"pasiteiravimas” iš gyv. vietos, kurį taip 
reikia prie prašymo pridėti. O komjau
nuoliams, aišku, rūpi ne tiek mokslas, 
kiek savi reikalai, ne kartų — "gerai 
pagyventi,” nes "dabar mūsų die-. 
nos.” Aktyvesnieji iš jų seka dėstytojus 
ir savo draugus, tai — tikri šnipai, enke- 
vedistų ištikimi sandarbininkai. Tačiau 
ir tarp jų yra nemaža tokių, kurie šau
kia tik dėl to, kad “kitaip negalima”, ir 
tuo būdu tikisi padaryti karjerų. Sovie
tai giriasi dideliais mokslus einančių ir 
baigusių skaičiais, bet klausimas, ar to
kį net aukštosos mokyklos "absolventų” 
inžinierių ir gydytojų priimtų kuris nors 
V. Europos arba tos pačios nepr. Lietu
vos universitetas kad ir į aukštesnį kur
sų. Ne kartų net patys "pirmūnai”, 
kaip kad dabar ten juos vadina, inžinie
riai arba gydytojai nesugeba atlikti pa
prasčiausių dalykų ir nuturi apie prak
tinį darbų pagrindinio supratimo. Juos 
lengvai nukonkuruotų bet koks vokiečių 
technikas ar net amatininkas. Užtat jie 
net iš miego pabudinti sugebės pacituoti 
Marksų, Stalinų, KP(b) nutarimus ir tt. 
Tai — ir svarbiausia: girk rusus, gar
bink bolševikus — ir visko turėsi, nes tik 
to ir ,reikia. Jei tik mokėsi kaip reikiant 
pacituoti Stalinų, būsi geriausias ir kur
pius, ir inžinierius, ir stachanovietis. 
Kad mokyklų lygmuo smarkiai kritęs, 
neslepia to nė patys komunistai. Pavar
tyk visus jų laikraščius — ir visur rasi 
per 4 ar 5 skiltis šaukiant "tėvui ir 
mokytojui” šlovės žodžius, ir kur tik 
nors užpakaliniuose puslapiuose arba įsvmiinyuvs -piuniaiiiaviiucK), u nai|» wn 
šiaip nežymiose vietose jau teisingesnius ištikro yra su liaudimi — niekas sau gal- 
padėties įvertinimus, kur kalbama apie vų nekvaršina. Beieškant už netvarkų j 
vienos ar kitos rūšies trūkumus. Net kaltininkų, pvz., tokiame Vilniuje galiau-

Ar žinai kad
—.JTO per metus buvo pasakyta maž

daug 680.000 žodžių 10 % žodžių yra pa
sakyti Višinskio, kuris kalbėdamas apie 
atominės energijos kontrolę tik vienoje 
kalboje pasakė nesustodamas 14.000 žo
džių. Visas Sovietų Sąjungos blokas yra 
pasakęs šituose posėdžiuose net 50,73% 
visų žodžių. Amerikos atstovai yra pasa
kę tik 4,5% visų žodžių. Sovietų Sąjungą 
moka tik 10,18% visų JTO išlaidų, o 
Amerika net 39%. Užtai kartą Hondūro 
atstovas juokaudamis pasakė, kad mokes
čiai turi būti mokami proparcingai kalbų 
ilgumui.

—Vengrijos radio kartą pranešė: 
"Stalino nuovadijoje,Stalino gatvėje j 
šiaurę nuo Stalino aikštės, netoli požemi
nio traukinio Stalino stoties įvyko gais
ras, kurį užgęsino Stalino komanda nau
jais Stalino švirkštuvais pagamintais 
Stalingrado Stalino įmonėse, kurios šiais 
metais gavo Stalino premiją.

—Egipto karaliaus Faruko 3 mėnesiu 
|xivestuvinė kelionė kainavo Egipto biu
džetui virš milijoną dolerių Daugiausia 
pinigų išleista perkant jaunajai karalie
nei brąngianybes.

—Viena Amerikos turtuolė išvažiuo
dama atostagų paliko duryse pieno išve- 
žiotojui raštelį: "Nepalikite dviejų mė
nesių laikotarpyje nieko namuose.” G ry
žusi turtuolė rado Visus kambarius tuš
čius, o duryse buvo raštelis: "Jūsų įsaky
mą pilnai įvykdėme”.

—Angliškos spaudos fronto praneši
muose dažnai randame, kad pėstininkai 
pavadinti "G.I.” šitas pavadinimas kilo 
iš žodžių "General Issue” kas reiškia 
pagrindiniai kariniai reikmenys.

—Ligi šiol apskaičiuota, kad vokiečai 
nuo 1939m. rugsėjo mėn. 1d. ligi 1945m. 
sausio mėn. yra netekę 2.000.399 žuvusių 
karių, sužeistų - 4.430.000 ir dingusių be 
žinios - 1.903.000. Pusė visų karių tenka 
Rytų frontui. Pačių vėlyviausių davinių 
neturima, nes pabaigoje karo armija pa
iro.

—Pasaulyje yra šiendieną apie 2.888 
gyvos kalbos. Tiek pat maždaug kalbų 
priskaitoma ir mirusių. Didžiausia, pa
saulyje kalba yra kinų, kuria kalba apie 
450 mil. žmonių. Toliau seka anglų - 230

LIETUVIAI BOKSININKAI
Kaip jau žinome, lapkričio mėn. 30 d. 

Melbourne Pranas Mikus laimėjo Vikto
rijos bokso meisterio titulų pusviduti- 
niaine svoryje. Pranas Mikus savo priešų 
Bobby Grevlle nugalėjo taškais. Džiugu 
pastebėti, kad mūsų tautietis yra pirma
sis naujas australas, kuris laimi meiste
rio vardų šiame krašte.

Šia proga tenka prisiminti apie kitus 
mūsų boksininkus, nors savo krašte ne
turėjome. Nepriklausomais laikais mūsų 
boksininkai buvo labai geri tik Pabaltijo 
kraštuose.

Turėjome Juozų Vincų, kuris buvo ge
rai žinomas pasaulyje, kaip boksininkas, 
o vėliau imtininkas. Būdami Vokietijoj 
turėjome progos sekti sėkmingas J. Vi li
ros kovas prieš geriausius pasaulio ir 
Europos imtininkus.

Negalime pamiršti Amerikos lietuvio 
Juozo Žukausko, kuris bokso pasaulyje 
žinomas Jack SHARKEY vardu. Jack 
Sharkey laimėjo pasaulio meisterio titulų 
sunkiame svoryje prieš vokietį Max 
Schmeling 1932 metais. '

Dar kitas Amerikos lietuvis George 
GITIP (Jurgis Čepas) išsikovojo pasau
linį meisterio vardų vidutiniame svoryje. 
George Chip mums mažai žinomas, ka
dangi jo žydėjimo laikai duvo prieš. 
Pirmąjį Pasaulinį karų. Mūsų tautietis 
meisteriu buvo nuo 11’. 10. 1915m. iki 
7. 4. 1914m. Reikia pridurti, kad George 
Chip boksavosi net Sydney stadium rug
sėjo 30d. 1916 metais.
Grįžtant prie Prano Mikaus, jo laimėjimų 
turime aukštai vertinti, kadangi konku
rencija svetimšalių tarpe mūsų tautie
čiui yra stipri. Linkėdami sėkmės no
rėtume tolimesnių laimėjimų.

J. Baltrušaitis

Ankstyvą pavasario rytą, vienas Ida
ho valstybės (JAV) piemuo išginė avių 
kaimenę į naują, iki tol nenaudotą Saw
tooth’o kalnuose ganyklą. Jis pasiėmė 
nedaug maisto, nes galvojo maitintis 
aviena.

Po kelių savaičių į naują ganyklą 
žmogus, atvežęs aviganio daiktus ir mai
stą, rado siaubingą vaizdą. Plačiai pas- 
klydusios pievoje gulėjo negyvos avys, o 
pievos vidury — piemens lavonas. Di
desnio sunaikinimo nebūt įstengusios pa
daryti vilkų rujos nei kalnų liūtai, bet 
ten plėšrių žvėrių nebuvo. Tiriant šito 
reiškinio priežastį paaiškėjo, kad avių ir 
piemens žudikas yra maža, graži gėlė,— 
mirties camas (Zygadenus venenosus), 
kurios gausiai buvo toje pievoje. Ji ne 
vien nunuodijo gyvulius, bet ir piemenį, 
kuris valgė avių mėsą.

Tai yra tik mažas pavyzdys to karo, 
kuris žemėje miliardą metų eina. Nuo 
to laiko, kai gyvybė atsirado žemėje, 
augalai, gindamiesi nuo gyvulių, gamina 
pragariškus nuodus. W. Dayton’as, 
JAV, Miškų žinybos nuodingų augalų 
žinovas pareiškė, kad JAV yra daugiau 
kaip 500 labai nuodingų augalų. Jie 
kasmet nužudo kalnuotose vietose apie 4 
proc. raguočių ir daug žmonių.

Be nuodingos gebenės (poison ivy), 
kuri paliestoje kūno daly sukelia ne ma
žą skausmą, kartais mirtiną, pavojin
giausi žmogui yra žemieji fungusai arba 
šungrybiai.

Kai Romos imperijos laikais Agripina 
nusprendė, jog Imperatorius Klaudijus 
pakankamai gyveno ir kad atėjo laikas 
jos mažajam sūnui Neronui užimti jo 
vietą, ji pasinaudojo šiuo šungrybiu.

Šie šungrybiai kasmet nuskina ne ma
žai gyvybių. Dayton’as ir jo bendradar
biai įspėja nevalgyti nepažįstamų grybų.

Iš labai ilgo sąrašo nuodingų augalų, 
paminėtinas vienas, vadinamas gyvatės 
šaknimi (Eupatorium rugosum). Tai 
yra patrauklus, baltą žiedą turįs auga
las, augas rytinėje JAV daly ir Kana
doje. Amerikos kolonizacijos pradžioje, 
šis, malonus, nekaltai atrodąs mažas 
augalas, sukeldavo "pieno ligos” epide
mijas, kurios sunaikindavo ištisas ben
druomenes.

1818 m. šaltą rudens naktį pietinėje 
Indianoje, naujakurio trobelėje, apsiaša
rojęs mažas berniukas stovėjo prie moti
nos lovos. Jis žinojo, kad kažkas yra 
netvarkoje. Kartotinai jis šaukė motiną, 
bet ji tylėjo. Jo motina Nancy Hawks 
Linkolnienė mirė ir jaunasis Abraomas, 
tapo našlaitis.

Tai buvo “pieno liga”, nuvariusi į ka- k

šiai už mokyklų patalpų nesu tvarkymų 
visa bėda buvo suversta statybos trestų 
vedėjams Dulmanui ir Suchoručkinui, 
kurie įpareigoti "pasitaisyti”. Bet kur 
rusams rūpės lietuvių švietimas.

(BU8 daugiau)

mil.: prancūzų į šiendien tekalba apie 
50 mil.

—Viena prancūzų automobilių firma 
pagamino neperšaunamais langais ir 
durimis automobilį ir išstatė garaže par
davimui pažymėdama, kad šitas limuzi
nas sveria 3 tonas ir kainuoja tik 4 mil. 
frankų. Sekančią dieną mašina nupirko 
Prancūzijos komunistų vadas M. Therezo 

žinomas mūsų poetas K. Binlokis liko 
našliu su vaikais. Po kiek laiko jis vedė 
našlę irgi su vaikais. Gyvendami susilau
kė dar vaikų, šitie vaikai kartų susimušė 
tarpusavyje. Binkis kreipėsi į žmonų: 
“Moč, tavo vaikai ir mano vaikai muša 
mūsų vaikus”.

Surinko Br. Zumeris.

pus Abraomo motiną. Tokių ar panašių 
epidemijų buvo šimtai, gal tūkstančiai, Į 
kol pavyko susekti, kad ligos sukėlėjas 
yra baltažiedė gyvatės šaknis. Karvė 
suserga, jei suėda šio augalo bent dalį Į 
lapelio ir jos pienas, kai kuriems žmo
nėms būna mirtinas nuodas.

Net ir šiandien niekas tiksliai nežino, 
kaip veikia gyvatės šaknies nuodai.

Kalifornijos milžinai, raudonmedžiai— 
sekvojos, mums pateikia puikų apsigyni- . 
nio pavyzdį. Viena priežasčių, dėl ko 
šie, nepaprasti medžiai gyvenu kelis tūk- I 
stančius metų yra ta, kad jie turi žievę, 
beveik . atsparių visiems vabzdžiams. 
Žievėje yra labai daug tanino rūgšties, j 
kuri užmuša bet kokį vabzdį, bandantį 
pragręžti žievę.

Daugelis augalų, gindamiesi nuo gy
vulių puolimo, naudojasi cheminėmis 
priemonėmis. Augalų ir gyvulių meta
bolizmas reikalauja be galo mažo kiv- | 
kio sieros. Kai kuriose žemės vietose, 1 
ypač sausose, kalnuotose srityse, žemėje 
nėra siero arba jos labai maža, bet ten 
yra daug sielinio brolio seleną. Tokių 
vietų augalai greit sugeba vietoje sieros 
panaudoti seleną. Dėl to Jie tampa mir
tinai nuodingi gyvuliams. Augalai gali 
naudotis šiuo pakaitalu, bet gyvuliai — Į 
ne.

Prieš kelis metus šiaurės rytų Austra
lijoje buvo susekta dar labiau sudėti n- i 
gas augalų nuodingumas. Rūpestingai I 
ištyrus spėjamus nuodingus augalus, 1 
pradėta naudoti nauja, puiki ganykla. 
Po poros savaičių daug raguočių ir avių 
krito.

Mokslininkams reikėjo kelis mėnesius 
tyrinėti, kol susekė gyvulių kritimo prie
žastį. Pasirodė, kad daugelio mirčių I 
kaltininkas buvo dviejų skirtingų krū
mų, augančių greta vienas kito, lapai. 
Atskirai naudojami lapai nekenkia, bet 
kada juos gyvulys suėda kartu, tai vieno 
augalo enzime paverčia kito augalo nor
maliai nekenksmingų chemikalų, ciano 
rūgštimi, arba stipriausiais nuodais.

JAV nuodingų augalų žinovai daug 
pavojų pašalino ir gerokai jį sumažino. 
Sutramdę gyvatės šaknies ry jie 
atžymėjo tuzinus nuodingų augalų, k.a. i 
pasiutpiktžolė (crazyweeds), nuodinguo
sius vikius, čiaudėjimo žolę (Hclenium I 
autumnale), šunnuodžius (Apocynum ge
nus) ir t.t. Bet iki šiol, kaip sako Day
ton’as, jis ir Jo bendradarbiai savo stu- j 
diJomis palietė tik patį, to blogio pavir
šių. Tačiau tai nereiškia, kad miestų 
gyventojai turi vengti poilsio gamtoje. 
Jie gerai padarys, jei liesdami ranka, ar 
skindami nežinomų augalų bei medžio la
pų, ypač dėdami jį į burnų, pagalvos, kad j 
toks išdykavimas gali būti susijęs su di
dele rizika sveikatai ir gyvybei.

“Science Digest,” j

Radio Programme For New Australians
Broadcost by the Australian Broadcasting Commission 

SATURDAY, 22nd DECEMBER, 1951
In this broadcast lesson mas in no time. Here Ūoh ... 

John and Paul help Mary deco- PAUL: But you can’t do 
1 rate the house for Christmas, that, you must have a lot more 

Here is a. part of the broad- than this. Christmas means 
east. When you listen you will snow and Christmas trees and 

nn easy way of big wood fires.
JOHN: Poor Paul, we are 

thousands of miles from snow! 
Christmas is not the same 
here as in vonr homeland!

PAUL: No, T know that — 
yet, in a way, 1 don’t know it. 
Christmas must have these

see that this i; 
learning English

JOHN: Hullo, what are you 
doing Mary? What is that 
white stuff on your hands? 
Flour, isn’t, it'?
MARY: Yes, it’s flour. 1 am 
making the Christmas cake, 
John, and I must go and fiu-

JOHN: What do von want

MARY: Now that von and

room

it isn’t Christmas without 
them! Not for me!

BOB: Yes, it must he diffi
cult to like a Christmas so dif
ferent from the one yon know. 
Of course 1 like Christmas in 
the sun, on the beach, swim
ming. I can’t think of snow 
and a white Christinas.

JOHN: Christmas in the 
sun for me too!

PAUL: Well, it’s Christmas 
anvwav. It’s a different

Christmas. Will you do that 
for me? There’s the red and 
blue paper, and the silver bells 
are on the table, over then1. 
Make it look really gay.

JOHN: Don’t worry — we Christmas but it’s still Christ- 
will make if look like Christ- mas.

“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

4



MŪSŲ PASTOGĖ, 1951m. 'gruodžio 19d. Psl. 5

English for Newcomers to Australia
LESSON THIRTY (Cont.)

Some Common Mistakes 

17. (a) MEAN and THINK:
' We say: I THINK IT WILL 
RAIN.

(Not: I mean it will rain.)
(“Mean” is not the same as 

“think”.)
(ib) MEANING and OPIN

ION:
We say: What is your opin

ion of the film.'?
(Not: What is your meaning 

about the film?)
“Meaning”’ does not mean 

“opinion”.

IS. “TEACH” and “LEARN”
(1) You do not know how 

hto pitch a tent.
(2) I will show you how to 

pitch a tent.
(3) I will TEACH you how 

to pitch a tent.
When you use the • verb 

“teach”, you must follow it 
with a person or personal pro- 
noun.

(1) You can’t mend a punc
ture.

(2) I’ll show you how to 
mend a puncture.
(3) I’LL TEACH YOU how 
to mend a puncture.

(4) YOU’LL LEARN how 
to mend a puncture.

You LEARN SOMETHING 
e.g., The apprentice LEARNS 
CARPENTRY.

You TEACH SOMEONE;, 
e.g. The tradesman TEACHES 
THE APPRENTICE.

19. "LEND” and BORROW”:
If I give you something of 

mine for a short time, I LEND 
it to you (i.e., “lend” means 
“give”).

If I ask you to lend me 
something of yours, I BOR
ROW it from you (i.e., “bor
row” means “take”).

e.g.: (1) He lent me his bike. 
(The bike was his, but he lent 
it.)

(2) I borrowed his bike. (I 
took the bike for- a short time, 
i.e., I borrowed it).

20. -AFRAID’ and ‘FRIGHT’ 
and “I’M AFRAID . . .”

(1) “AFRAID” is used with 
part of the verb “to be”.

“FRIGHT” is a noun.
e.g.: (1) I AM AFRAID of 

snakes, spiders, sharks and 
mice.

(2) Last night I got a 
FRIGHT when I saw a spider 
on my bed.

“I’M AFRAID” is often 
used to mean polite regret, it 
has lost all meaning of fear. 
This is particularly true of 
spoken English in the first 
person singular.

e.g.: I’M AFRAID IT’S 
TOO LATE NOW. (I regret 
that it’s too late but there is 
no fear in my regret).

I’m afraid you’ll have to do 
it all over again.

I’m afraid I -don’t believe 
you.

21. "INTERESTED” and 
“INTERESTING”:

“Interested” is used with 
part of the verb “to be” and is 

usually followed by “in”.
“Interesting” is an adjec

tive.
e.g.: (1) He in INTEREST

ED IN architecture.
(2) He showed me a very 

INTERESTING book on 
Gothic architecture.

22. MISUSE OF THE INFI-
NITIYE:

In the above example you 
learnt that interested is usu
ally followed by “in”; e.g., I 
am interested IN LEARNING 
more English.

Not: I am interested to 
learn more English.

Similarly:
(1) He is fond OF SKI

ING.
Not: He is fond to'ski.
(2) Would you mind PASS

ING the salt, please?
Not: Would you mind to 

pass the salt, please?
(3) She is afraid OF SURF

ING. .
Not: She is afraid to surf.
(4) In summer they GO 

SWIMMING.
Not: In summer they go to 

swim.
(5) He* dislikes WALK

ING.
Not: He dislikes to walk.
Also: She loves HIKING, 

DANCING, SWIMMING, etc.
She hates W ASHING,

IRONING, MENDING, etc.

23. “DRESS” and “SUIT”. 
“DRESS” and “UNDRESS”. 

When “dress” and “suit” 
are used as nouns, “dress”
usually means a frock (worn 
by a woman) and “suit” usu
ally means trousers, waist
coat and jacket (worn by a 
man).

e.g.: Mary wore a blue 
DRESS and Jack wore a navy 
SUIT.

But whether you wear a 
frock or a suit,, the action of 
putting them on, of taking 
them off, is the verb “dress” 
and ‘‘undress”.

e.g.: After our morning 
shower WE DRESS.

THEY UNDRESSED and 
went swimming.

24. “LIKE” and “SUCH A”: 
I saw a fat wqman in a dress

just like your new one.
(Not: I saw a fat woman in 

in such a ’dress as your new 
one.)

(1) “SUCH A” is usually 
used with an ADJECTIVE.

e.g.: (1) She has such a 
pretty face.

(b) She has such a lovely 
singing voice.

(2) “LIKE” is usually used 
when you are talking about 
two or more THINGS (nouns 
or pronouns) which are simi
lar.

e.g.: (a) I’ve never seen a 
film like that before.

(b) You’ve never met a 
man like him.

(c) Never say a thing like 
that again!
25. “IF” and “WHEN”: “IF” 
and “WHETHER”:

(1) IF he wants me to come 
he’ll let me know.

(“If” implies a condition or

possibility.)
(2) I don’t know WHEN he 

wants me to come.
("When” implies certainty, 

he wants me to come all right, 
but 1 don’t know when.)

(3) I don’t know WHETH
ER he wants me to come or 
not.

“Whether” implies an alter- LIGHTS THE ROOM.
native, i.e., either one or an
other possibility.)

e.g.: IF I meet him on the 
way I’ll deliver your message.

(NOT. Whether I meet him 
on the way, I’ll deliver your 
message. BUT: Whether I 
meet him or not, Ill deliver 
your message.)

26. “MY” and “MINE”:
You use “my” when it is 

followed by a NOUN.
You use "mine” when it is 

NOT followed by any word.
e.g.: Whose watch is this?
(1) It is MY watch.
(2) It is MINE.

27. THEREFORE:
“Therefore” is not often 

used in English.
e.g.: He was engaged when 

I called, AND SO I couldn’t 
speak to him.

(NOT: He was engaged 
when I called, therefore I 
couldn’t speak to him.)

“The tyre is flat” — “So 
THAT’S WHY they walked!”

(NOT: So therefore they 
walked!)

Radio Programme For New Australians
Broadcost by the Austral!

SATURDAY, 29th
In this broadcast lesson 

Paul, John and Bob talk 
about New Year customs.

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

JOHN: Tell us about New 
Year in Europe, Paul.

PAUL: We had' big mas
querade dances. And at 12 
o’clock we made a lot of noise 
.... bells and singing and 
shouting. We had drinks for 
good luck for the New Year, 
and we had fortunes with 
cards and so on . . . And we 
went to the window and lis
tened to the people in the 
street. The first words we 
heard made pur fortune for 
the new year . . .

JOHN: That’s like the New 
Year in Scotland, isn’t it. 
Bob? They tell fortunes fer
tile New Year and they drink 
whisky. What, did you drink, 
Paul?

PAUL: We . drank Vodka 
mostly . . .

BOB: We ask a dark man 
to come into the house first 
after midnight — that brings 
us luck . . .

JOHN: And we are very 
careful what we do on New 
Year’s day too.

PAUL: Why on New Year’s 
day?

JOHN: Because we say 
every day in the new year will 
be like the first, so we want

an Broadcasting Commission
DECEMBER, 1951
the first day to be very happy 
Mary never washes the clothes 
on New Year’s Day . ., .

PAUL: And you never fix 
the car on New Year’s Day ...

JOHN: That’s right!
BOB: And every New Year’s 

Day I stop smoking . . .
PAUL: And when do you 

start smoking again?
BOB: New Year’s Day!

This is only a small jrjjrt of 
the Radio Lesson. You can 
see that this is an easy and 
entertaining way of learning 
English.

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 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 pan.—1 pan. 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.

28. "LIGHT” and “FIRE”:
"Light” can be used as a 

noun (lamp or illumination) 
or a verb when it means “set 
light to” or “illuminate”.

"Fire” is usually used as a 
noun.

Therefore YOU LIGHT 
THE FIRE and THE LAMP

But when you want a match 
for your cigarette von say:

“HAVE YOU A LIGHT, 
PLEASE?”

(NOT: “Have vou a fire, 
please?”)

Light is also an adjective— 
it means: opposite of heavy.

e.g.: I’ve had a light lunch.

29. “HEAVY”, “DIFFI
CULT” and “HARD”:
Use “HEAVY” when you 

are speaking of something 
physically'heavy, i.e., weight, 
etc., that is hard to lift.

e.g.: They could not lift the 
HEAVY bale of wool.-

Use "DIFFICULT” when 
you are speaking of some
thing that is mentally hard to 
do.

e.g.: It is difficult to speak 
English correctly.

We are now. progessing 
steadily, and once these 
idioms are mastered you will 
find that the learning of 
English will became much 
easier. More idioms to fol
low.
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■1JOSI! PASTOGE
aii IS MUSU BUITIES

MAŽA KOLONIJA, BET 
DAUG AUKOJA!

Negausi Canberros-Queanbeyan lietu
vių kolonija turi daug socialiai susipra
tusių tautiečių, kurie gausiai ir su noru 
įvairiems tikslams per kiekvienus metus 
surenka aukų. 1951 metais Canberros- 
Queanbeyan. kolonija surinko ir pasiuntė 
100 svarų j Vokietiją ir Austriją Tbc 
ligoniams bei jų gausioms šeimoms pa
remti. Be šių bendrų aukų nemaža tau
tiečių reguliariai šelpia savo gimines ar 
draugus pasilikusius Europoje. Tautos 
Fondui Canberros-Queanbeyan-Goulburn 
kolonijos suaukojo ir pasiuntė 45 sva
rus. Tautos Fondui aukojo: Keraitis 1 
sv., Juodvalkis 10 ši., Palukaitis 1 sv., 
TitHus 10 ši., šaulys 10 ši., Venclovas 10 
ši., Macevičius 10 ši., Plienaitienė 10 ši., 
Pužas 10 ši., Augutis 10 ši., Vakauskas 
3 ši., Tarlo-Jautakas 10 ši., Kniežas 1 
sv., Tamošaitis 10 ši., Noreika 10 ši., 
Nagevičius 1 sv., Narbutas 1 sv., Velio- 
niškis 2 sv., Labutis 1 sv., Minius 1 sv., 
Banys 10 ši., Kymantas 10' ši., Judickas 
10 ši. (Surinko L. Velioniškytė ir D. La
butytė). Adomėnes 1 sv., Stuoka 10 ši., 
Pilipaitis 10 ši., Volkienė 10 ši., (Surin
ko A. čeičy's). Sedliorius 2 sv., Kryže
vičius 1 sv., Vagniorius 10 ši., Oseckas 
10 ši., Vegniorius 10 ši., Bardauskas 1 
sv., Smolenskas 10 ši., (Surinko J. Sėd- | 
Bortus, Goulburn) Loda 1 sv., Latas 5 
ši., Nekrašius 10 ši., Juodgalvis 1 sv., 
Ažuolinskas 10 ši., Kasiuns 10 ši. (Su
riko M. Lodą, Goulburn).

MELBOURNAS
Organizuojasi teisininkai

Šiomis dienomis įvyko Melbourne esan- 
, čių teisininkų pasitarimas Lietuvos Tei
sininkų Draugijos Užsieny Australijos 

j Skyriaus Valdyba pakvietė Joną Valį 
teisininkų Victorijai ir pavedė suorgani
zuoti čia esančius lietuvius teisininkus. 
Melbourne jau pravesti rinkimai kores- 
pondenciniu būdu į L.T.D.U. vyriausius 
organus, kurie yra Chicagoje. Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavi
mo Melbourne proga teisininkai žada ap
tarti savuosius reikalus.

AUSTRALAI DOMISI 25 
METU VESTUVIŲ 

JUBILEJUMI
Lentpiuvės savininkas Povilas Vove

ris š.m. rugsėjo mėn. 26 d. pagal visas 
lietuviškas tradicijas gražiausioje Can- 
berros katalikų bažnyčioje atšventė savo i 
25-kių metų vestuvių jubilieju. Bažnyti
nes apeigas atliko Kun. Kačinskas ir 
pasakė keletą jautrių žodžių “jaunave
džiams^. Ponas nDžekčiorius»nuo&Ir Jžiai 
pagiedojo ‘ “Ave Maria”. Me&iau inteli
gentingi australai nepajėgė suprasti Šių 
apeigų prasmės ir teko gerokai pavargti, 
kol išaiškino jiems, kad lietuvių vedy
bos nėra tik 25 metams, bet kad sida
brinis vestuvių jubiliejus yra tik simbo
linis jungtuvių ryšio atnaujinimas, kurs 
ir toliau galioja ir be sidabrinio jubile- 
jaus šventimo.

BENDROS KŪČIOS IR 
KALĖDŲ EGLUTE 

VAIKAMS
Canberros-Queanbeyan įietuviai bend

ras kūčias ruošia 24 gruodžio 8 vai. va
kare YWCA klubo’ patalpose. Kūčioms 
ruošti komitetą sudaro: p. Volkas, p-nia 
Biveinienė, p-nia Daubarienė, p-lė Velio- 
niškytlė, p. Biveinis, p. Labanauskas. 
Antrą Kalėdų dieną toje pačioje patal
poje ruošiama vaikams Kalėdų eglutę.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai
Melbourne įsisteigęs Mažosios Lietu- 

1 vos Bičiulių Draugijos Skyrius gausėja. 
Gaunama naujų pareiškimų įstoti. į 
Skyriaus pasveikinimą pirm. Dr. V. Di- 
džys gavo iš Mažosios Lėtu vos Tarybos 
pirmininko Erd. Simonaičio padėką, ku
rioje pareiškiama tvirtas ryžtas nenuil
stamai kovoti už Mažosios Lietuvos iš
laisvinimą ir prijungimą prie bendros 
tėvynės Lietuvos.

Skyriaus nariai gauna laikraštį “Ke- 
Jeivį” ir naujai atgaivintą žurnalą “Un- 
sere Stimme”. Bendruomenės suvažia
vimo metu M.L.B. Organizacinis Komite
tas numato pasitarti veiklos pagyvinimo 
reikalu. Išrinktoji Melbourne SKyriaus 
Valdyba pasiskirstė pareigomis šiaip:

Dr. V. Didžys pirmininkas, J. Valys 
vicepirmininkas, A. Zubras propogandos 
vadovas, A. Krausas iždininkas, Elzb. 
Uigšytė sekretorė. Skyriaus Valdybos 
adresas: Dr. V. Didžys, 197 Esplanade, 
Altona, Vic.

(fc)

. ISPAZINTYS
Kadangi nesenai buvo misijos, per 

kurias daug kas turėjo progą atlikti šv. j 
išpažintį, tai prieš Kalėdų ^šventes ne
buvo numatyta kviesti svečia kunigų iš 
kitur. Kadangi šiuo laiku ir Tėvas ' 
Gaidelis išvyksta lankyti tolimesniųjų 
stovyklų, išpažinčių — klausymų tenka 
rūpintis man vienam. Pagal laiko ir 
vietos galimybes išpažinčių klausymui į 
skelbiu šią tvarką:

15 d. gruodžio — šeštadienį St. Mary’s 
Katedroj (kairėj pusėj didžiojo 

altoriaus) vakare nuo 7 iki 8 vai.
1G d. gruodžio — sekmadienį prieš pa

maldas Seftone nuo 9 iki 10 vai.
22 d. gruodžio — šeštadienį Camper

down bažnyčioj vakare nuo 6 iki 8 
vai.

22 d. gruodžio — šeštadienį Scheyville 
stovykloje 1 vai. po pietų.

23 d. gruodžio — sekmadienį nuo 9 
vai. iki lietuviškų pamaldų Camper
down bažnyčioje.

23 d. gruodžio — sekmadienį vakare 
nuo 6 vai. St. Mary’s bažnyčioje — 
kur kviečiami visi lietuviai gyve
nantys St. Mary’s ir Walgrove > 
stovyklose.

24 d. gruodžio — Kūčių dieną Cam
perdown bažnyčioj iš ryto nuo 7 iki 
9 vai.

Gerb. Tautiečiai, prašomi tomis pas
kirtomis dienomis ir valandomis atlikti . 
šv. išpažinčių ir kuo skatlingiau eiti Šv. 
Komunijos Kalėdų šventėse.

Kun. P. Butkus.

DĖMESIO!
Bendrovė “MINTIS”, išleido 1952 me

tams lietuvišką sieninį KALENDORIŲ 
su lietuviškais vardais ir lietuvių tauti
nėmis šventėmis.

Kalendorių puošia karaliaus Mindaugo 
paveikslas.

Kaina 2 šilingai.
Kalendoriai bus gaunami tuoj po Kalė

dų pas visus spaudos platintojus.
♦ “Mintis"

KALĖDINIU ŠVENČIU 
PAPROČIAI

'Nauju Metu Sutikimas 
įvyksta š.m. gruodžio mėn. 31d. (pirma
dienį) Camperdown parapijos bažnyčios, 
salėje.

Pradžia 7 vai. 30 min.

Pirmą Kalėdų dieną (25 gruodžio) 8 
Vai. ryto, valst. Sydney radio stotis 2BL 
transliuos sveikinimus — “Messages to 
New Australians”, tarp kurių bus pa
sveikinimas ir lietuviškai. Sveikinimą 
pasakys Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
kun. Butkus. Tuos sveikinimus trans
liuos ir kitos valstijos per savo radio 
stotis tuo pačiu vietos laiku.

PRANEŠIMAS PARODOS 
REIKALU

Kilnojamoji meno ii’ tautodailės paro
da, prasidėjusi Canberroje š.m. sausio 
22 d. ir apkeliavusi Australiją, >šskyMw»; 
šiaurinę, baigėsi Hobarte, Tasmanijoj, 
š.m. lapkričio 24 d. Po to, visi ekspo
natai, Immigracijos Departamento pat- 
varkimu, buvo persiųsti į Bathursto sto
vyklą ir iš ten išsiuntinėti į valstijų so
stines Imm. D-to adresais. Kiekvienos 
valstijos Imm. D-tas pasirūpins ekspo
natus grąžinti savininkams. Taigi 
mel'bourniškiai eksponatus atgal gaus iš 
Imm. D-to Melbourne, adelaidiškiai — 
iš D-to, Adelaide pertiškiai — iš D-to 
Perthe ir sidnėjiškiai iš D-to Sydney 
arba tiesiog iš manęs.

Šia proga širdingai dėkoju visiems 
tautiečiams, davusiems parodai ekspo
natų, ar tai padėjusioms ruošti parodas 
įvairiose vietose. Įpatinga padėka vi
soms ir visiems, kurie pasišventę ir da
li vavo, parodoje su tautiniais drabužiais 
kaip gyvi eksponatai ir aiškintojai smal
siems žiūrovams. Negalima praeiti 
pro šalį nesuminėjus taip pat tikrai šir
dingos pagalbos mūsų bendruomenės 
skyrių, visur kur tik paroda lankėsi.

Dėl tokio gražaus pasišventimo ir 
bendradarbiavimo lietuvių skyrius šioje 
parodoje, kukliai tariant, buvo nesilpnų
jų skaičiuje ir iššilaikė ištisai per visą 
parodos kelionę (nevisoms tautybėms 
dainavusioms parodoje tas pavyko).

J. BISTRICKAS
Naujųjų Australų Kilnojamos Meno 

. ir. Tautodailės Parodos Lietuvių Sky- 
j .riaus Vedėjas.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Latvijos Universiteto 

Dantų Gydytojų Instituto dantų techni
kas Janis KONRADS apsigyveno 48 
Boundary Road, Pennant Hills, Sydney, 
tel. WM2741 (10 minučių nuo stoties).

SKELBIMAS
Juozas Sabeckis, 7 Esmond 

Hyde Park, Adelaide, S.A.
st.,

nyue reirn, aueiaiue, 
Prašau atsiliepti P. Elyte Liubin-

skaite-Rimkevičiene.

Pirmaklasiai rankų darbo konti
nentaliai batai. Perkami vietoje arba 
daromi pagal užsakymus. Batai taisomi 
24 vai. laikotarpyje.

VIKTORIJOS BATAI
3 ROYAL ARCADE, SYDNEY 

(netoli Town Hall)
• Tel.: M4069

Šiai firmai reikalingas batsiuvys.

©Vokietijoje pasiliekantiems užsienie
čiams, neturintiems IRO globos, bus iš
duoti užsieniečio pasai (Fremdenpass). 
Pase turės būti atžymėtas policijos leidi
mas Vokietijoje gyventi ir už jį moka
mas mokestis.

AR NORI PIRKTI NAMA?
Jei turite £800 ar daugiau pinigų mes galime jus finansuoti

Enmmey&co
92 PITT STREET, SYDNEY 

Telefonas BL3307
Kreipkitės į Mr. BARI) arba po darbo valandų skambinkite telef XM6174.

MOKSLO METU PRADŽIAI
Išleista lietuviu jaunimui pritaikinta maldų knyga

JAUNUOLIU MALDOS
Paruošė kun. P. KIRVELAITIS 

Gaunama pas leidėją EDV. VILUTĮ
3736 PULASKI STREET, EAST CHICAGO, INDIANA, U.S.A, 

Kaina — pagal įrišimą: 1.00 dol., 1.30 dol. ir 1.50 dol. Platintojams nuolaida.

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

Nekalbėsiu čia apie ’tą. didelę šios 
I šventės reikšmę žmonijos gyvenime, nei 
I apie jos gilią prasmę žmogaus ir pasau

lio išganymui, čia noriu tik vieno — pri
minti šių švenčių gražias lietuviškas 
tradicijas.

Visų pirma kūčios. Kokios jos reikš- 
; mingos ir savos. Pirmoji pasirodžiusi 

žvaigždelė ant dangaus duoda ženklą, 
visą dieną pasnikavusiems, pradėti 
kūčias. Visa šeima, jei yra samdynių 
tai’ visa šeimyna, sėda prie stalo. Vy
resnis amžių sukalba maldą. Po to 
laužo su kiekvienu paplotkėlę. Šeimi
ninkės paruošia trylika valgių ant sta
lo, kurie gražiai padėti ant baltos kaip 
sniego staltiesės. Vidury stalo šieno 
phiokštelis, primena Kristaus gimimą, 
Betlėjaus tvartelyje. Nuotaika šventa, 
iškilminga. Po vakarienės giesmes gie
da. Vėliau jaunimas buria laimę. Daug 
džiaugsmo ir tyros nuotaikos atneša kū
čios. Vaikams pasakojamos legendos, 
pasakos. Gyvuliai naktį kalba, todėl 
šeimininkas tą naktį geriau pašeria gy- 

I vulius, su jais tvarte ilgiau pasikalba, 
1 paglosto. Dvyliktą valandą nakties 

vanduo apsąla šulinyje.
šias gražias tradicijas palaikykime ir 

čia Australijoje, juk jos mums primins 
mūsų tėvų kūčias, mūsų tėviškę ir mūsų 
laimingai praleistą jaunystę. Pajusime 
tą džiaugsmą kurį turėdavome Lietuvo
je.

Kitas įdomus Kalėdiniu švenčių epi
zodas tai ankstyvosios Mišios, rarotais 
vadinamos. Su tamsa, šalta Kalėdų 
naktį skuba žmonės į rarotus. Bažny
čioje visos žvakės dega. Giesmes gieda 
— “Rasok dangau iš aukštybių . . 
Viskas didinga ir neįprasta . . . Betlė
jaus tvartelis traukia visų smalsuolių 

. akis. Kiek čia grožio, kiek **4 
čių . . .

Pagaliau Kalėdos, Kalėdų 
i Kalėdų senelis, šią tradiciją 
' čia Australijoje. Pasirodo „ , 
krikščioniškas pasaulis palaiko, 
čia randame didelio skirtumo. Lietuvos 
eglutė-tikra miško eglutė, o čia jos pa
kaitalas, kas nors panašaus į eglutę. 
Lietuvos Kalėdų senelis nuo šalčio rau
donais žandais, apsivilkęs storais rūbais, 
nes sniego keliais atvyksta su dovano
mis; o čia vargšas įvilktas į tuos pačius 
rūbus nespėja prakaitą šluostyti nuo 

1 kaktos. Čia jtam -per daug sunkus rūbai. 
Bet senelis s savo pereigas atlieka nei 

i kiek neblogiaiau, kaip ir Lietuvoje.
šios gražios os tradicijos, jos praturti

na mūsų gyvevenimą ir suteikia džiaug
smo seniems ir ir jauniems. Jas laikyki
me, kąip relikvikviją atvežta iš savo tėvų 
ir iš savo kraštašto.

Al.-

čia min-

eglutė ir 
turime ir 
ja visas 

Tik

PARDUODODAMAS SKLYPAS
i ir readv cut

G. GARAŽAS
sužinažinoti pas Giniotį

Lot, 48, Hartonrton str. Basshill, N. S. XV.

“MUSUSU PASTOGE”
Vienintelis lis lietuvių sąvaitraštis Aus

tralijoje. KaiKaina tiktai £2-8-0 metams. 
Pinigus už prenrenumeratą siųsti — Money 
order ii' Post&stAl notes šiuo adresu:

“Mūsų PasPastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney. ;

Kalėdoms Vynai Likieriai ir Degtine GaJaunama Pas

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

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

likierių ir t.t. ... ir europietiškų skaskanėstų.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETAI PROGA
Aplankykite firmą-krautuyę

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 skanėstų puę-
Ne%li Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HA Y 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 lūšių dešrų, ryžių, vanilijos 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. te'.f. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney
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