
UOSU PASTOGE
AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY — “OUR HAVEN” 7
4 Registered at the G.P.O. Sydney, for transmission by post as a newspaper. T

/ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS įrį

PRENUMERATA
Paskiro numerio kaina 1-0, 3 mėn. 
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.
j Redakcijos ir administracijos adre

sas: Fredbert Street, Leichhardt,
I Sydney, N.S.W. Tele.: WB1758.

Nr. 151 Tretieji Metai
Sydney, 1952m. sausio-january 9d.

PASAULINIU POLITINIU
IVIKIU APŽVALGA

Kalėdinės šventės ir Naujieji Metai 
neįnešė jokio pakeitimo pasaulio politi
nėje situacijoje. Gyvenimas ir politika 
rieda sena įprasta vaga. KORĖJOS 

KARAS, čia niekas nepasikeitė. Kovos 
vyksta toliau. Karo paliaubų derybos 
tebesitęsia, šiuo metu yra svarstomas 
karo belaisvių pasikeitimo galimybės. 
Sąjungininkai patiekė 132.474 belaisvių 
sąrašą reikalaudami juos grąžinti. Gi 
komunistai pareiškė, kad jie turį tik 
11.599 priešo belaisvius. Kur kiti dingo? 
Pasitvirtino žinios, kad komunistai žudė 
karo belaisvius. Tas sukėlė didelį su
sijaudinimą Amerikos visuomenėje.

SUESO KANALO ZONA, čia tebe
sitęsia arabų užpuldinėjimai ant britų 
karių. Britai ėmėsi įvairių apsaugos 
priemonių, tačiau, nežiūrint to, vis pasi
taiko įvairių užpolimų ir incidentų su 
apsaugos kariuomene ir karo bei maisto 
reikmenima. Komunistai kas karta dau
giau infiltruoja savo agentų ir ruošia 

» dirvą sukilimams.- Britai tikisi galėsią 
daug sunkumų išspręsti po Churchill’lo- 
Trumano susitikimo, kur bus aptarta vi
so pasaulio politinė situacija.

PARYŽIAUS KONFERENCIJA, čia 
dar tebesikalbama ir tebesiginčijama dėl 
Vakarų kolektyvinio apsigynimo plano. 
Sausio 4 dieną sovietų S-gos atstovas 
Višinskis smarkiai kritikavo šį planą ir 
iškėlė naujo karo galimybes ir riziką su
kuriant ir realizuojant tokį planą. Kal
tino Jis Ameriką kad sį pastaroji “Napa- 
leono blokada” npri sunaikinti Rusiją, 
tačiau jai tai nepavyko.

Tikimasi kad Churchillio atėjimas į 
valdžią ir Artimųjų Į^ytų politinės pro
blemos pagreitins išspręsti politinę dile- 
mą-taika ar karas.

UZ KA BUVO TEISIAMI
LIETUVOS VYSKUPAI
Edmund Steven savo naujoje knygo

je “This is Russia uncensored” plačiai 
prisimena tikėjimo persekiojimą Lietu
voje. Jis reiškia įsitikinimą, jog Lietu
voj kova su religija, ypač katalikų, vyk
doma jau iš seno, planingai. Dar prieš i 
kard. Mindszenty bolševikų buvo nutei- 
sti ir pasmerkti Lietuvos vyskupai, tik 
kažin kodėl jų byla tąsyk nebuvo pada
ryta tokia paradinė. Telšių vyskupui V. 
Borisevičiui U’..’ 
oficialiai teigiama, , __
bent taip jam buvo prikišta, ir taip pa-

ALB. ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS
Praeitų metų gruodžio mėn. 28 ir 29 

dienomis įvyko Australijos lietuvių ben
druomenės atstovų suvažiavimas Mel
bourne.

Į suvažiavimą atvyko iš Sydnėjaus — 
14 atstovų; iš Adelaidės — 10 iš Mel
bourne — 12 atstovų; iš Geelongo — 3 
atstovai; iš Canberros — 1 atstovas; iš 
Brisbanės — 1 atstovas; Wagga-Wagga 
— 1 atstovas.

Susirinkimą atidarė Krašto Valdybos 
Pirmininkas p. Vaičaitis. Susirinkimą 
sveikino raštu V.L.I.K.’o vardu pirmi
ninkas pral. Krupavičius, Vokietijos lie
tuvių bendruomenės vardu Zunde ir 
Didžiosios Britanijos lietuvių pirminin
kas, daugelis Australijos lietuvių orga
nizacijų, draugijų, sambūrių ir lietuvių 
spauda.

Pirmą darbo dieną išklausyta senos 
Krašto Valdybos veiklos pranešimai, iž
dininko ir revizijos kontrolės komisijos 
perskaitytas revizijos aktas. Pati kon
trolinė komisija buvo neprileista prie 
diskusijų ir nesuteiktas jai mandatas 
dalyvauti suvažiavime. Tas sukėlė daug 
karštų ginčų ir nesutarimų, tačiau dau
gumos balsų nutarimų kontrolės komisi
jai neleista dalyvauti suvažiavime. 
Matėsi, kad tas buvo padaryta ne dėl 
esminio nusistatymo, bet dėl noro nepri
leisti asmens* prie balsavimo, renkant 
naujus bendruomenės organus sekan
tiems metams. Tam tikros grupės dau
guma, kuri duominavo šiame suvažiavi
me, darė tokius nutarimus, kuri# neside
rino nei su statutu, nei su įprasta tvar-

ka. Pav. reikalaujant, kai kuriems 
stovams, pravesti balsavimą, slaptu 
du, buvo neleista. P'*’

at- 
______ , ir__ __  . .. bū
du, buvo neleista. Del tos priežasties 
kaikurie atstovai atsisakė dalyvauti bal
savime.

Daug ginčų sukėlė pirm. Vaičaičio 
pranešimas apie “Mūsų Pastogės” padė
tį. Šį pranešimą buvo pasirašę tik du 
valdybos nariai p.p. Vaičaitis ir Bogu- 
šas, kiti trys valdybos nariai nesutiko, 
nes rado, kad nei faktinė nei juridinė 
padėtis neatatiko pranešimui. Nežiūrint 
to, tas pranešimas buvo padarytas. 
(Tiek, kiek liečia “MP”, mes supažin
dinsime savo skaitytojus atskiru straips
niu. Red.)

Po ilgai užsitęsusių diskusijų buvo 
prieita prie statuto pakeitimo. Padary
ta kaikurie nerekekšmingi pakeitimai. 
Tačiau šis darbotvarkės punktas del 
vėlyvo laiko nebuvo užbaigtas tą dieną.

Sekančią dieną buvo baigtas statuto 
papildymo priėmimas ir prieita prie 
Krašto Valdybos būstinės nustatymo ir 
valdybos, kontrolinės komisijos ir garbės 
teismo rinkimų.

Krašto Valdybos būstinė palikta 
Sydnėjus. Į Krašto valdybą išrinkta 
p.p. Vaičaitis, Bogušas, Kemėžys, Kmi- 
tas ir V. Kazokas. Į krašto garbės 
teismą: p.p. J. Kalvaitis, GarbaHauskas, 
Jansonas ir Lukošiūnas.

Po visų rinkimų padarė pranešimą 
ALKF pirm. prof. V. P. Raulinaitis ir 
ALTF pirm. p. Kulakauskas. Po to 
sekė dar šiais klausimais diskusijos.

Ka Rašo Vokiečiai Apie Lietuva
Ir Lietuvius

Laikraštis “Rheinischer Merkur” Nr. 
30 yra svarbus ne tik savo informacine 
medžiaga apie Lietuvos kančias, bet ir 
savo bendromis mintimis.
Užmirštie ii vakarų kraštai

Europos sienos stumiasi į Vakarus, į 
Bolževizmo skverbimuisi į vakarus eina i 
talkon vakarų Europos tautų europėji- 
nės sąmonės nykimas. Kiekvienas sąna- :

Smith Amerikos prezidentų rūmuose 
pacitavo žuvusio ukrainiečių partizanų 
vado Cuprinkos žodžius “šioje kovoje 
prieš bolševizmą jūs tikrai nesate vie
ni.” Tai -buvo pavienio žmogaus balsas. 
Ar jis prasiskverbs į laisvojo pasaulio 
sąmone ir ar palenks jo mintis?
Kelias iš Lietuvos i Liubeką 

Du vaiku likimo rankose. “Luebecker nes sąmones nyiuiiiua. nic^vicuas XT r . i . „ nnkrt
I ris, kurį rusų komunistinis imperializmas Nachrichten 20.9.51 rašo.I £.............. «« Inge buvo astuonių ir Wiggo dvylikos

metų, kai karo vėsulas praūžė per jų 
galvas, palikdamas juos vienus Kuršių 
Neringos kaime. Bet likimas ištikimai 
saugojo juos per septynerls sunkaus ke
lio metus į laisvę. Dabar, iš Lietuvos 
pas savo brolį Luebecke patekusi Inge, 
penkiolikos metų mergaitė, visų pirma 
nori išmokti skaityti ir rašyti, o didysis

išplėšia iš Europos organizmo, jau po 
kelerių metų dingsta iš sumažėjusio Eu
ropos kūno atminties. Tai yra pavojinga 
europėjinė mūsų laikų liga, kartu silp
numo židinys, kuris trukdo sukurti tikrą 

[ europėjinę bendruomenę. Ji prasideda
byla buvo sudaryta, kaip kad Į mechanišku pagrobtųjų valstybių “nura- i 
sigiama, už tai, kad jis — I šymu”. Nors tolimuose tarptautines

pasakota minimajam korespondentui*— į formalus kai kurių egzilinių vyriausybių : b«’1S W,Bg0 ke|lauJa 1 Švedijos kasyk- 
partizanų vadą slėpęs ir buvo įregistra- pripažinimas, bet abejingumas pradeda «s. ....
vęs bažnyčios ‘ tarnautoju. Kaišiadorių ! imti viršų net kultūrinėse ir bažnytinėse Ties Pilava rusų šar vočiai sutriuški- 
vyskupui buvo byla sudaryta ir bolševi- institucijose, kurios per šimtmečius buvo ; no pabėgėlių vilkstinę. Bet likimas iš- 
1.4X1— ----4:---- -|,«1 I -.roLovi, zltraoinc nouoiAi it* vinnir>t41ps saUgOJO tUOS Vaikus SU motina pet Vieną

ukrainietį, kuris juos nulydėjo į savus 
namus. Išgriautos užtvankos ir šiury 
bliu stotys nebesulaiko vandenį ir namai 
iki langų jo apsemti, kaip ir visas kai
mas. Maitinasi žolėmis, verdasi dilgių 
košelę. Nesant degtukų, Wiggo, sura
dęs didinamąjį stiklą, vieną saulėtą die
ną užkuria ugnį, kuri visame kaime kelis 
metus nebeužgesta. Iš visokių likučių 
sumezga tinklą ir išsiiria kiaulėms šerti 
loviu žuvautų. Maitinasi žuvimi, žiemą 
iš aptvinusios žemės iškastomis supuvu
siomis bulvėmis, o kai visai nieko nėra, 
tai motina vaikams skaito iš knygų, kol 
jie užminga. Vieną dieną Inge lieka na
muose viena, nes motina ir brolis išve
žami 9 mėnesiams toli kur tai darbams. 
Grįžta susirgę ir susargdina ir Ingę. 
Pagaliau 1947 metai, nusilpę siela ir 
kūnu, išvyksta į Lietuvą. Vaikai pa; 
tenka pas dvejus vienas nuo kito netoli 
esančius ūkininkus ties Naumiesčiu. 
Motina gauna darbo už 50 klm. Lie
tuviai vaikus maitina duona, sviestu ir 
lašiniais. Motina tris kartus per me
tus lanko juos, eidama pėsčia 50 klm., 
kol pagaliau jos jėgos išsenka. 1949 me- • 
tais, ūkininkus suvarius į kolchozus, šei
mininkas išleidžia vaikus nakčia į Prie
kulę registruotis į vokiečių transportą 
ir 1951 m. liepos mėn. staiga Šilutėje 
juos pakrauna ir jie nelauktai greitai 
patenka pas savo laisvėje gyvenantį bro
lį Luebecke.

“Cellesche Zeitung” ir Berg. Lande- 
sztg. rašo apie bažnyčios persekiojimus 
ir katalikų dvasiškijos kančias Lietuvo
je.
Mongolai importuojami į pahaltijį 

“Wegweiser fuer Heimatvertriebene” 
1951.9.21 rašo:

Nepalaužus Pabaltijo tautų kolektivi- 
zacija, Pabaltijo kraštai nusėjami sovie
tų rusų kolonijomis. Daugumas šių 

Nukelta į 2 pusi.

kiška ištarmė paskelbta, pirma jį apkal- I vakarų dvasios nešėjos ir vienintelės 
tinus, kad jis buvęs “tiesiogiai atsakin- ' bando išsilaikyti raudoname potvinyje 
gas už žudymą darbo valstiečių, nauja- avangardines pozicijas. Antroje ligos 
kurių ir Sov. intelektualų, ne kartų net fazėje prasideda visiškas žmonių užmir- 
su jų šeimomis, aktyvų dalyvavimą te- *"* ” ‘ x:1* 1 J~
roristinėj gaujoj, teroristų lankymą, 
antisovietinės' literatūros platinimą ir 
tt. Jau iš pačių kaltinimų formulavimo 
matyti visas jų absurdiškumas. Pana-

šimas: Europa tik kartais beparodo pa
syvų susidomėjimą ir užuojautą “sovietų 
piliečiams”, vieton neišdildomo įsisąmo
ninimo ir aktyvios paramos.

___v.. ___ __ ___ _________ ___ Ištisos tautos ir valstybės rodo šios 
šios provokacinės bylos “už partizanų • ligos simptomus, bet jie dar nėra pakan- 
slėpimą ir atsišaukimų spausdinimą” ’ ' «2 «
buvo iškeltos pranciškonų vadovybei 
Kretingoj, visai eilei Vilniaus kunigų, 
Ukmergės bažnytinio choro dalyviams 
ir tt. Dar viena būdinga smulkmena: 
kai prancūzą kat spauda paskelbė, kad 
Maskvoje buvusios kat. bažnyčios St.
Louis, į kurią beveik išimtinai lankyda
vosi tik užs. diplomatų korpo nariai ir 
personalas, rektorius prancūzas Thomas 
esąs nušalintas, į jo vietą paskirtas lie
tuvis kun. Adomavičius. Paskiau paai
škėjo, kad tai esama ekskunigo Adoma
vičiaus, mėgstančio kartais taip pat sa
vo pavardę sutrumpinti, kuris metęs ku
nigystę, prisidėjo prie komunistų ir jų 
partijoj aktyviai reiškėsi. Paskiausiai jį 
komunistai — propagandos ir šnipinėji; 
mo sumetimais —: vėl buvo istatę vietoj 
minimojo prancūzo jų bažnyčios “rekto
rium”. Tuo būdu apeliuojančių i lais
vojo pasaulio sąžinę dėl komunistų vyk
domų nežmoniškų prievartavimų skai
čius, vis didėja. Nuo jų nusisuka net jų 
buvusieji simpatikai. Per Kravčenkos, 
Campesino, Lipperio, Dalino, Nikolajev- 
skio, Hydeo ir kitų lūpas išgirstama vis 
daugiau ir juo šiurpesnės tiesos apie tik
rąją dalykų padėtį toje “visų darbo žmo
nių tėvynėje” . . .

Tokių tikrąją padėtį atidengiančių 
raštų — straipsnių ir knygų — nuolat 
daugėja ir bolševikiniu melu tikinčiųjų 
skaičius nuolat mažėja Ne tik mūsuose, 
bet ir visur pasaulyje.

l Jonas Normantas.
GERBK SAVO TĘVA IR 

MOTINA
Toks yra ketvirtasis Dešimties Dievo 

. Įsakymas o juk netenka abejoti, kad mes 
esame krikščionys arba nuo krikščioni
škų bažnyčių atsiskyrę, bet vistiek ne
paneigę krikščionišką moralę. Bėgdami 
nuo be moralės žmonių atsidūrėme net 
kitame žemės pusrutulyje.

Taigi iš apačios žemės žvelgdami į 
erdves ar tai saulėtą dieną, ar mėnesieną 
naktį turime pamąstyti, kad Mažosios 
Lietuvos lietuvių laikraštyje “Keleivy- 

; je” tikrai yra ši teisinga mintis: “Gali
ma turėti visokių nuomonių apie politi
nius ir partinius dalykus, apie organi- 

1 zacijas ir jų veikėjus, apie įvairias sant
varkas ir apie tūkstantį kitų mažų ar 
didelių dalykų, bet negali būti dvejų nuo
monių apie tai, ar savo tėvus reikia gar
bėje laikyti, o kartu ir tėvų kalba, ben
drai viską, ką paveldėjome tėvų kraujo 
ryšiais ir iš tėvų dvasios”.

Mūsų mažieji bei paauglis yra daug 
blogesnėse tautinėse sąlygose, negu mes 
senesnios kartos žmonės buvome carų ir 
kaizerių laikais. Taigi jiems yra dides
ni pavojai nuklysti — savo tėvus garbė
je nebelaikyti, taigi ir jų kalbą ir visą 
tą, ka paveldėjo tėvų kraujo ryšiais ir 
iš tėvų dvasios. Todėl, ir kaipo krikščio
nys pildydami Dievo Įsakymus ir kaip 

j žmonės nelaužydami prigimties diesnių, 
i turime nepagailėti nei* vargo nei lėšų, 
Į kad mūsų vaikai ir vaikų vaikai išliktų 
! tokiais kokie mes esame — išliktų ir šir- 
| dimi ir dvasia lietuviais.

Lietuviškose šeimose ir lietuviškoje 
1 aplinkumoje subrendę nepamiršime nei 
tėvų kalbos nei tėvų būdo. Juk po dvi
dešimt ir daugiau metų lietuvių kalbos 
negirdėję, bet lietuviškose šeimose augę 
ir lietuviškai įžegnoti vyrai ir moterys 
tarp lietuvių |>agyvenę vėl atsigaivino ir 

' gražiai lietuviškai kalba.
į Kas bus su sekančia karta kai mes 
Į išmirsime, jei dabar svetimoje aplinku
moje augantiems neturėsime nei gerai 
organizuoto savaitgalio lietuviškų moky
klų tinklo nei tinkamos spaudos?

Australijoje ne tiek daug esame Uetu- 
, vių. Daugiausia laisvose valstybėse gy- 
i venančių lietuvių yra JAV ir Kanadoje. 

Todėl ten yra leidžiami daug ir ne taip 
jau mažyčiai lietuviški laikraščiai. Ten 
yra, nors dar ir užuomazgoje, lietuviškų 
institutų. Taigi ir ALB Krašto Valdyba 
tarp kitų aktualių reikalų turi apsvar
styti kaip tampriau susirišti su JAV ir 
Kanados lietuviais ir kaip įveikiant erd
ves ir atstumus būtų galima naudotis 
anų leidžiama spauda ir lietuviškomis 
radio valandėlėmis.

Vienas iš anų kraštų lietuviškų insti- 
tų, būtent Lietuvių Kultūros Institutas 
leidžia mokyklinio amžiaus vaikams žur
nalą vardu “Eglutė”. “Eglutė” tiek sa
vo turiniu, tiek savo išvaizda yra labai 
vertinga ir patraukli. Jos bendradar
biais yra ne tik rašytojai ir pedagogai, 
bet ir patys vaikai-skaitytojai. Tad per 
“Eglutę” maži lietuviukai ir lietuvaitės 
pasklidę po visą laisvąjį pasaulį jungiasi 
ir bendrauja.

Todėl nuo dvasinės jungties ir bend
ravimo neizoliokime savo vaikų — pre
numeruokime jiems “Eglutę”. Jos adre
sas: “Eglutė”, P.O. Box 22, Montello 
Station, Brockton 68, Mass., US. Jos 
kaina metams JAV — 3 dol. Australi
joje — 3/6.

T.Ž.

kamai stiprūs, kad pabudintų iš letargi
jos. Prieš dešimtį metų Pabaltijo tau
tos pateko į bolševizmo sukuri ir šian- ; 
■dieną jau yra užmirštos, šiandieną, de- ; 
šimt metų vėliau, vokiečių sąmonės ny- 

’ kūnas veda prie kontinento širdies para- ;
lyžiaus-bailiųjų ir savisauga susirūpinu- 

I šių širdžių pasitraukimas į abejotiną Į 
Į neitralumo sritį yra pasiruoštos leisti j 
i Maskvai tekėti iki Weimaro ir Witten- ;
1 bergo.
Pogrindžio šaukliai

Prieš kurį laiką prasiskverbė į vaka
rus “vienos mirštančios tautos” — lie
tuvių šauksmas, bet kas jį išgirdo? Šitą 
kreipimąsi į Pijų XII Romoje nešė, kaip 
Edzard Schaper, pats lietuvių kančių 

i liudininkas, pastebi “pogrindžio armijos 
siuntiniai ant savų kūnų pro kiečiausi 
visų geležinių užtvarų, kuris skiria Lie
tuvą nuo vakarų pasaulio. Keturi iš šių 
pasiuntinių užmokėjo savo gyvybe- ir tik 
dviem pavyko šį baisų dokumentą atga- į 
benti į vietą.”

Autorius straipsnyjė paduoda įspūdin- ; 
gas lietuvių rašto popiežiui ištraukas, j 
toliau skiltyje pavadintoje “Prieš de
šimt metų.” Plačiai aprašo sovietų vie- ; 
špatavimą Lietuvoje ir skiltį užbaigia:

“Daugiabokščiai Lietuvos miestai yra 
mirusių bažnyčių vietovės, laukiančios i 
atgimimo su visų kraštų ir su dar išli- i 
kusia gyva lietuvių tautos dalimi.”

Toliau kalbėdamas specialiai religinio 
persekiojimo temomis, straipsnį baigia: 
1951 m. sausio mėn senatorius H. A.

MIELAS LIETUVIŠKAS JAUNIME
Pasibaigė 1951 metai. Pradedam 1952 

metus. Kas praėjo, ką padarėme ir pa
tyrėme — žinome, bet nežinia ką žada 
mums sekantieji metai, tad juos pradė
kime su nauju pasiryžimu, energija, pa
miršdami praeitų metų negeroves, žen
kime pirmyn į Tėvynės Meilės vedamą 
lietuvišką darbą. Įsijunkime į lietuviš
kos veiklos dirbančiųjų eiles. Daugelis 
dirbo, tebedirba ir toliau tęs tą darbą.

šiuo kviečiame kiekvieną jaunuolį-lę į 
darbą, kas Į tautinius šokius, kas į spor
tininkus ar į teatro mėgėjų grupes, ir 
kiekvieną kviečiame kuo kas gali prisi
dėti prie vieningo darbo.

Tautinių šokių grupė kviečia šokėjus
ias įsijungti į intensyvų darbą, nes nu
matoma didesni pasirodymai, kaip išvy
ka į Canberra ir Vasario 16-sios minė
jimą Sydnejuje.

Tautinių šokių grupės repeticijos 
vyksta kiekvieną penktadienį nuo 20 vai. 
punktualiai, Camperdown bažnyčios sa
lėje.

Mielai laukiamas ir kviečiamas kiek
vienas, kiekviena.

S. PAČĖSA 
A.L.B. Sydney Apylinkės 

Pirmininkas
K. BATŪRA 

Sydney Lietuvių Tautinių šokių 
Grupės Vadovas
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Is Melbourne Lietuviu 
Atstovu Suvažiavimo IS VISUR IR APIE VISKĄ

“MP” negali praeiti nepastebėjusi vie
no skaudaus dalyko, kur) iškėlė Sydnė- 
jaus lietuvių atstovas p. Saudargas. P. 
Saudargas patiekė rezoliuciją, kurioje jis 
reikalavo atimti p, Baužei ALB garbės 
nario titulą ir neremti laikraštį “MP”. 
Senai buvo pastebėta, kad kaikurie as
menys skleidžia gandus ir deda visas 
pastangas, kad laikraštis būtų likviduo
tas, nes šio laikraščio mintys ir vedama 
kova neatatinka jų tikslams. Dabar tas 
visas reikalas išėjo aikštėn. Tad norim 
kiek ilgiau prie jo ir apsistoti, pasvar
styti.

Toks p. Saudargo noras ir dėtos pas
tangos netik giliai Įžeidžia p. Baužę ir 
“MP”, bet ir Australijos lietuvių visą 
bendruomenę. Dėl to suprantama, kad 
daugelio atstovų buvo grieštai reaguota 
ir tokią rezoliuciją autorius turėjo atgal 
atsiimti.

Dabar kyla klausimas. Ar p. Saudar
gas nežinojo kiek p. Baužė dirbo Austra
lijos lietuvių reikalams, ar jis turi norą 
sugriauti mūsų žjnnesniųjų visuomenin- 
kų pasitikėjimą lietuviškos visuomenės 
tarpe. Negalima daleisti, kad jis neži- 
nuotų, Jog p. Baužė buvo ilgus metus 
ALD pirmininkas vėliau
LOK pirmininkas, laikraščio “MP” įstei
gėjas, leidėjas ir atsk." redaktorius. Ar 
daug mes turime žmonių savo tarpe, ku
rie tiek daug būtų dirbę Australijos lie
tuvių labui? Praeito suvažiavimo atsto
vai vienbalsiai jam suteikė mūsų bend
ruomenės garbės nario titulą ir jis už
tarnautai ir garbingai nešioja.

Kiek liečia “MP” nerėmimą, tai čia 
iškyla klausimas: kaip p. Saudargas ga
li suderinti savo lietuvio ir visuomenės 
atstovo pareigas su Lietuvių Chartos 9 
straipsniu, šiame straipsnyje pasaky
ta: “Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lie
tuviškos knygos yra teštamentinis įpa
reigojimas visoms Lietuvių Tautos kar
toms. Lietuvis organizuo
ja ir remia spausdintą; 
lietuvišką ž o d j.” Kas skaito i 
“MP” tas žino gerai, kad šis lietuviškas 
laikraštis per visą laiką sielojasi del 
lietuvybės išlikimo čia Australijoje ir ve
da kovą už mūsų tėvynės išlaisvinimą.

Prisiminkime tuos laikus, kada dar 
'Australijos uostuose ant laivo būdami 
gaudavome “MP” ir pirmas informaci
jas apie šį tolimą ir svetimą kraštą.

O taip pat ir stovyklose gaudavome 
laikraštį veltui kol nedirbome. Tas vis
kas rodo, kad laikraštis buvo ir tebėra 
leidžiamas tik tautiniais idealiniais 
motyvais. Jei laikraštis nėra tobulas, 
tai čia kalti esame mes visi, kad perma- 
žai remiame, o kai kas sąmoningai ardo . 
ir griauna mūsų pastangas.

S Lietuvių, latvių ir estų bendruome
nių Vokietijoje centrinės įstaigos įteikė 
'bendrų memorandumą Aukštajam komi
sarui ir kitoms amerikiečių if vokiečių 
įstaigoms dėl naujai suteiktų Sov. Rusi
jos repatriacinės komisijos nariams tei
sių lankyti pabaltiečių stovyklas amerie- 
kiečių zonoje.

S Vokiečių darbo įstaigos dažnai ski
ria šelpiamus bedarbius svetimšalius to
kiems darbams, kurie neatitinka jų pro
fesijų ir Jėgų. Pagal vokiečių veikian
čius įstatymus bedarbiai nuo tokių dar
bų turi teisę atsisakyti. Lietuvių, lat
vių, estų ir lenkų organizacijų atstovai 
įteikė dėl skirtingo jų piliečių traktavi
mo šiuo reikalu bendrą memorandumą 
Hamburgo ERO apygardai ir Aukšt. 
Komisarų Tarybai.

• Vokiečių vyriausybė sustabdė 288 
butų statybą tremtiniams Memmingene. 
Į tuos butus turėjo būti taip pat perkel
ti gyveną Memmingeno kareivinėse 
tremtiniai pabaltiečiai.

• Praeitų metų antrame ketvirtyje 
imigrantų ir pabėgėlių iš rytų į Vokie
tiją žmonių skaičius prašoko išemigra
vusių iš Vokietijos žmonių skaičių 
58.000 asmenimis.

• Izraelio premjeras D-Ben Gurion 
atsišaukime į JAV žydų organizacijas 
paskelbė, kad Izraelio valstybė numato 
artimiausių 3 metų bėgyje priimti 600.- 
000 žydų. Reikalingos lėšos turės būti 
surinktos per organizacijas.

• Neapolyje įvyko tarptautinė konfe
rencija darbo jėgos pertekliui iš Euro
pos į užjūrius perkelti ir tremtinių pro
blemai aptarti. ' Konferencijoje daly
vavo 300 atstovų iš 32 valstybių, ku
rios yra suinteresuotos emigracija arba 
imigracija. Konferencijos iniciatorium 
ir organizatorium yra Tarptautinė Dar
bo Organizacija (ILO).

Pagal ILO projektą naujoji organiza
cija turėtų per 5 metus pervežti iš Eu
ropos į užjūrį (pietų ir šiaurės Ameri
ką, Kanadą, Australiją) r1.7 mil. emi
grantų. Pirmaisiais metais turėtų būti 
išvežta 200.000 asmenų, antrais 300.000 
ir per tris sekančius metus, kas met po 
400.000. Jau pirmais metais šito plano 
vykdymas atseitų 35 milijonai dolerių.

Konferencijos išvakarėse IRO išleido 
didoką brošiūrą, kurioje, remdamosi savo 
ketvėrių metų patyrimais emigracinėje 
srityje, nurodo kelius, kaip galima būtų 
finansiškai ir techniškai išspręsti žmo
nių pertekliaus ir tremtinių problemą 
Vakarų Europoje. Esą tas perteklius 
siekiąs 5 mil. žmonių. Australija, Ze
landija Pietų ir šiaurės Amerikos galė
tų kasmet priimti 534.000 žmonių. IRO 
projekto vykdymas truktų 10 metų. 
Vieno emigranto perkėlimas apseitų 
276,50 dolerių.

• š.m. liepos mėn. IRO pagelba išemi
gravo 10.065 DP, o iš viso per 49 mėne
sius 965.206 asmenys. Iš liepos mėne
sio kvotos 6.210 JA Valstybės priėmė 
1^565 emigrantus.

• “Contemporary Review” rugpjūčio 
mėn. Frank Feldman straipsnyje “The 
Plight of the Baltic States” nušviečia 
Baltijo valstybių sovietizacijos žaibo 
tempą. Nebojama net žmonių, kurie dar i 
visai nesenai džiaugėsi Kremliaus malor 
nėmis. Estijoj, pav. pašalinti iš pareigų 
septyni komunistai ministerial ir apkal
tinti jie “buržuaziniame nacionalizme, 
kaip vakarų lokajai ir tt. Apie 70% 
partinių organizacijų sekretorių paša
linti nuo vietų ir areštuori. Talino ra
dio stotis “Žemdirbio valanda” dabar 
vadinama “Kolūkiečio valanda.”

Latvijoje nuimti nuo vietų respubli- Į 
kos prezidentas Kirchensteinas, jį pava
davęs Hulaneckį ir eilė ministerių. Ko
munistų partijos gen. sekretoriui Pels- 
chem duota supratsi, kad savo galva 
apmokės ejigu neužtektinai energingai 
kovos su piliečių “nacionalinėmis tenden
cijomis.” Komunistų partijoj iš 32.000 
narių tik 7% iš žemės ūkio. Latvių 
korpusas performuotas ir dingo korpuso 
vadovybė.

Lietuvoj general sekretorius Snėčkus 
beviltiškai stengiasi įtraukti j valstybi
nį darbą daugiau inteligentijos.

Vis daugiau į šias tris respublikas 
importuojama išbandytų komunistų ir 
valdininkų iš Rusijos, kurie valdo šiuos 
kraštus Hitlerio gauleiterių pavyzdžiu.

• Nuo p.m. spalio mėlt 3 d. I.T.O. 
Aukštasis Komisaras tremtiniams perė
mė iš IRO politinį ir teisinį tremtinių 
globojimą amerikiečių zonoje. Aukšto
jo Komisaro atstovu Vokietijoje paskir
tas p. Roehrhold. (Nasza Emigracija).

vokiečių kariai. Jos skaičius nepasako
mas, bet laivininkas tvirtina, kad iš jos 
būtų galima sudaryti bent kelis pulkus. 
Ji apginkluota lengvais ir sunkiais gin- 
klais, turinti šarvuočius ir transporto 

Taigi, kodėl ‘dedamos tos šėtoniškos mašinas, kuriems degalus tiekia Raudo- 
pastangos sunaikinti lietuvišką laikraštį, nosios Armijos sandėliai, kartas nuo 
kuris tiek metų garbingai tarnavo ir te- kaYto partizanų apiplėšiami.
betarnauja lietuviškiems reikalams? Šitie vyrai tikisi visuotino sukilimo

K. P raš miltas.
PILDYKIME PAREIGA IR 
ĮVERTINKIME KILNIUSDARBUS

I Kiekvienas prisimenam tuos laikus, 
I kada su ašarom apleidom savo brangią 
tėvynę Lietuvą, palikdami gimines, arti
muosius ar sunkiai uždirbtą savo turtą.

Spaudėm su tvirtu pasiryžimu vienas 
kitam rankas, kad kol gyvi būsim kovo
sim už savo laisvę ir padėsime pasitiku
siems broliams vesti sunkią kovą. Kiek
vienas žinome gerai, kad apleidome Ne
muno šalį ne dėl geresnio duonos kąs
nio ir ne dėl to, kad mes ją permažal 
mylėjome, bet todėl, kad gyvendami lais
vame pasaulyje galėtume padėti varg
stančiai tėvynei ir vargstantiems bro
liams. Atsidūrę Vokietijoje dusliose 
stovyklose, patys buvome reikalingi 
meterialinės pagalbos. Ne vienas ją 
gaudavome iš užjūrių brolių, šiandieną 
mes patys esame užjūriose, bet, deja, 
nevisi prisimenam tas pareigas padėti 
pasilikusiems broliams Vokietijoje.

Kaip žinome, Vokietijoje yra sunki pa- 
i dėtis mūsų jaunuomenės, kurie lanko lie

tuvių Vasario 16 d. gimnaziją. Dau 
gelis jų tėvų yra bedarbiai arba neiš- 
eihigravę dėl silpnos sveikatos. Aišku, 
tokių tėvų vaikai negauna reikiamos pa
galbos iš tėvų; jiems trūksta maisto? 
drabužių, knygų ir kitų dalykų. Mes gi 
gyvendami užjūriose esame sotūs ir ap
sirengę, todėl nepagailėkime savo kelių 
valandų uždarbio, pasiųskime nors po ma- 

! žą siuntinėlį, štai adresas — Litaui- 
sches Gymnasium (23) Diepholtz, Flug- 
platz, Germany.

Kai kam gali kilti abejonių dėl siun
tinėlio sunaudojimo skirtam tikslui, bū
kite tikri, kad kiekviena auka bus pak
vituota gimnazijos ūkio komisijos para
šais ir padėkos laišku. Jeigu kam su
darytų sunkumų siuntinėlio pasiunti
mas, tai čia galėtų ateiti į pagalbą kiek
viena bendruomenės apylinkė. Gi pini- 

, ginęs aukas tarpininkauja “Mūsų Pasto
gė” ir “Australijos Lietuvis” persiunti- 

; mui į Vokietiją.
' Atsiminkime kad atgavus nepriklauso

mybę bus mums reikalingi inteligentų 
kadrai, o be savos lietuviškos gimmazi- 
jos nėra įmanoma išauginti reikalingus 
inteligentų kadrus, be kurių nebus ima; 
noma greitai užgydyti padarytas tėvynei 
žaizdas ir užpildyti tas spragas kurios 
atsirado žiauros okupacijos metu. Pir- 

| mojo pasaulinio karo metu mes tremtyje 
j turėjome Voronežo lietuvių gimnaziją, 
i kuri daug prisidėjo prie Lietuvos atsta- 
• tymo ir jos reikalų tvarkymo.

Taigi pildykime pareigą ir įvertinki
me kilnius darbus, o tuo pačiu išpildysi- - 
me savo pažadus, kurios pasižadėjome 

j apleisdami savo brangią tėvynę Lietuvą.

____ ____ šitie vyrai tikisi visuotino sukilimo 
Kam naudingos jų pastangos ir kam tuo prieš komunistus susilauksią, kad tuomet 

° Ar tai nėra pirmieji galėtų savo kariškas pajėgas pavesti 
_ ’ tam sukilimui. Jų uniformos esančios 

daugiausia lietuviškos. Susisiekiama 
signalais ir telefonu. Su Ukraina pa
laikomi nuolatiniai ryšiai.

Visose Sovietų srityse dar gyvos jė
gos, kurios jau eilė metų savo gyvybes 
aukoja tautų laisvės idėjai. Jie nusi
skundžia, kad dVakarai neremia jų nei 
materialiniai nei savo propaganda, skir
dama tai subankrutavusiems tremties 
politikams, kurie gyvena už geležinės 
uždangos ir savo tautose nebeturi at
sparos. Tie žmones gyvena tik intrigo
mis, o sveikosios tautos, atsidavusios 
laisvei, varžo tik išlaisvinimo veiksmą. 
Todėl Kerenskiai, Andersai, Ripkos, 
Ženklai ir kiti kambariniai politikieriai 
jau senai tų tautų nurašyti. Tai įrodąs 
jų atsišaukimas, kuriuo kreipiamasi į 
vokiečių pabėgėlius ’būti jiems tikraisiais 
sąjungininkais.
Sovietui iškelia karo pramone 
rašo “Boeblinger Bote” 9.10.51.

Žiniomis iš Stockholmo, Pabaltijo kra'Šr 
tuose sustabdytas pramonės plėtimas ir 
nebaigti fabrikai lieka stovėti arba de
montuojami. Dideli, sunkiai prikrautų 
vagonų transportai su žmonėmis ir fab
rikų įrengimais nuolat rieda Volgos ir 
Uralo linkui.

Federalinės Vokietijos Vyriausybės 
Spaudos Ir Informacijų Biuras, Krašto 
Valdybos atstovo vizito pasėkoje, pradė
jo Krašto Valdybai siuntinėti savo in
formacijas vidaus, užsienio ir žkio poli
tikos klausimais. Lietuviams įdomios 
medžiagos duoda spaudos apžvalgos pub
likacijos istoriniai-politiniais klausimais.

“Die Zelt” Nr. 41 grafienės Doehnhoff 
straipsniu nusiskundžiama, kad iš są
jungininkų pusės pageidaujamas Vokieti
jai teisiu grąžinimas sabotuojamas se
nųjų nacių ir jiems palankių žmonių, 
garsiai Ir begėdiškai kalbančių lyg vo
kiečių daugumos vardu. Tie pasisaky
mai vis ir vis atbaidą sąjungininkus 
pripažinti Vokietijai visišką suvererenu- 
mą.

“Nation Europa” 9-tame sąsiuvinyje 
kalba apie liepos 20 d. perversmą, skel
bia išdavimo tezę, kuris pražudė Vokie
tiją ir tvirtina, kad perversmo metu 
tauta ėjo su Fuehreriu. Toliau visai 
aiškiai sakoma, kad “karo istorijos ir, 
reikia tikėtis, karo teismo tardymas” 
įneš aiškumo šių įvykių vertinimui. 
Vadinasi, nenubaustiems liepos 20 d. 
suokalbininkams grasinama teismu.

“Der Stahlheim” pirmuoju numeriu 
atgaivinamas. Jis pasisako esąs politi
nė sąjunga, prisipažįstanti prie demo
kratijos ir “vakarų kultūrinės krik
ščioniško pobūdžio bendruomenės”, bet 
. . . neleikanti rinktąjį parlamentą tik
ruoju tautos valios reiškėju.

patarnaujama? __ ... ___  x. ___
pavojaus skambučiai dėl kurių mes visi 
privalome rimtai susirūpinti tiek dėl 
mūsų spaudos, tiek dėl mūsų bendruo
menės?

Aleksandras Mauragis.

KA RAŠO VOKIEČIAI 
APIE LIETUVA IR 

LIETUVIUS
Atkelta iš 1 pus. 

“rusų yra mongolai arba kiniečiai. 
Moterys prievarta sutuokiamos su jais. 
Nežiūrint šių priemonių ir tautų fizino 
naikinimo, aršus pasipriešinimas nesi
liauja.

Kas nepavyko caro viešpatavimo 
epochoje, Pabaltijo rusifikaciją tęsia . 
“moderniška” sovietų valstybė, nešina 
nepalyginamai brutalesnes priemones į ' 
tuos kraštus, siekdama rusų imperiali
zmo. Tikslas yra tautų žudynėmis ir 
kultūros naikinimu europėjinį Pabaltijį 
paversti aziatiško pobūdžio “tobula so
vietų respublika.”

Stuttgarter ir Nuertlnger Zeitung 
rugsėjo mėn. rašo apie DP kolonijų klau
simą Wuerttemberg-Baden Landtage. 
Socialdemokratų partija dviem vyriau- 
sybei pateiktais paklausimais griežtai 
priešinasi prieš šių, kaip jį vadina 
“Mammutsiedlungen” statybą. Jai at
rodo, kad vietos gyventojus nuo užsie
niečių reikia ginti ir juos saugoti lyg 
nuo kokio mongolų potvynio. Nors ko
lonijos statomos ne krašto, bet federa
linės vyriausybės lėšomis, klausiama, ar 
valstybė yra pasirengusi statyti bažny; 
čias, vaikų darželius ir tt. Siūlo statyti 
mažas išmėtytas ir sutrukdyti suspie- 
timą į didesnes kolonijas.
Šmėklų armija rytuose

“Sudetendeutsche Zta.” Bayreutih, 
13.10.51 rašo:

Lietuvos miškuose Vakarai turi savo 
tikruosius sąjungininkus. Jeigu Sovietų 
Sąjunga turėtų kariauti, tai savo užnu- 

• garyje ji turės laikyti dideles jėgas, kad 
apsaugojus transporto kelius. Jau dabar 
lietuvių ir ukrainiečių partizanai vargi
na Raudonosios Armijos ir NKWD at
skirus vienetus. Vienas Švedijos laivi
ninkas praneša smulkesnes žinias apie 
šmėklų armiją Vilniaus miškuose. Lai
vininkas organizavo du medikamentų 
transportus į Pabaltijo pajūrį, kurie bu
vo perimti partizanų įgaliotinio ir apmo- ’ 
keti auksu. Armijai vadovauja vienas 
generolas ir ją sudaro lietuviai, latviai, Į 
Raudonosios Armijos dezertyrai ir buvę

DĖMESIO
“Mūsų Pastogė” yra vienintelis lietu- i 

vių savaitraštis Australijoje. Metams į 
prenumerata tik £2-8-0. Prlsiuntus paš- Į 
to ženklelį vienas numeris siunčiamas i 
veltui susipažinimui.

Gerb. Skaitytojai, prašome atnaujinti 
1952 metams prenumeratą, nes laikraš- i 
tis nebus siuntinėjamas nuo š.m. sausio ' w _____ v r___v _________
men. 31 d. tiems, kurie nepratęs pręnu; [ į Somiją, Helsinkį išstudijuoti vietoje 
meratos. Pinigus ir prenumerata siųsti suomių panaudotus kolonizacijos planus 
šiuo adresu: Box 4558, G.P.O. Sydney. ir būdus, perkeliant apie 400.000 suonjių 

“MP” Administracija. iš užleistos Rusijai Korelijos.

Pasaulio Sionistų Federacija nus
tatė, kad hitlerininkai nukankino šešis 
milijonus žydų.

• Vokiečių pabėgėlių atstovai išvyko

Eltos santrauka
(Tęsinys iš praeito numerio) 

Blogiausi mokiniai — komjaunuoliai
Mokytojai pasakoja, kad patys blo

giausi mokiniai iš visų yra komjaunuo
liai. Ne visi drįsta statyti jiems blogą 
pažymį, nes bijo, o tie laikosi įžūliai ir 
ne kartą patiems mokytojams grąsina. 
Bet ačiū Dievui, kad dar ne visose mo
kyklose Jie yra. Todėl faktiškas jų ir 
visų kitų lygmuo, prastai vertinamas 
pačių kom. švietimo vadovų, iš tikro 
yra dar prastesnis. Vilniuje, kur ypač 
vedama didelė propaganda tarp kom
jaunuolių Jr pionierių, itin didelis antra- 
mečių ir pataisininkų skaičius. Pvz., 
tokios vid. mokyklos, kur dlr. Agarko
vas, ir 7 metų mokyklos Nr. 11, dir. 
Zbojevskas, apie trečdalį mokinių turėjo 
blogus pažymius.

Pagal naują kurpalį tempiamas ne tik 
kalbų mokslas, bet ir medicina, biologija, 
visi gamtos mokslai, net matematika; ir 
jos turi rikiuotis pagal kažkuriuos ge
nialius “Stalino pasakymus”, už kurių 
neigimą ar nuo jų nukrypimą ne tik gali 
netekti vietos, bet vieną dieną ir visai 
dingti be žinios ... Ne kartą net prof, 
sąjungas enkevėdistai tam panaudoja. 
Vakarų Europa žino tokį Mendelį, Vir- 
chovą, VVeismanną, Morganą ir kt., bet 
jie dabar Lietuvoje — uždrausti. Vie
šai šiuo metu Lietuvoje pasisakyti už 
mendelizmą — tas pats, kaip kad sau 
prie krūtinės prisikabinti lentą su užra
šu: “žiūrėkite, kas aš. esu: liaudies 
priešas.” Vietoj jų visur turi skambėti 
Pavlovo ir Mičiurino vardai, kurie viską 
galėjo, todėl jų sekėjai net visą Sibirą __  __  __________  ___ ________
ateity žada paversti vienu žydinčiu sodu institutui priskirti I ir II medicinos fa- 
žydinčiu sodu . . . Liūne Janu- ’ " -*
šytė šios rūšies x „ 
sti ir “kenkėjams buožėms ir 
saką “Žalioji šeima”. Bet kai kartą šį 
pavasarį per tokį biologijos mokytojams 
apšviesti susirinkimą Kaune viena iš 
dėstytojų paklausė “referentą”, kokia gi 
yra to pavlovizmo ir mičiurinizmo esmė, 
kuo jie pranašesni už Mendelį, tas nieko 
iš esmės negalėjo paaiškinti, tik paste
bėjo: “Taip genialaus leninizmo-stalini- 
zmo mokslo nustatyta — ir taip turi 
būti” ... Ne kartą net patys “profeso
riai” nesusigaudo, kur konkrečiais atve
jais einama “su linija”, o kur Jau — ne.

Mokyklose vyksta nuolatinis tikrinimas, 
kiek išmokyta bolševizmo, keikiant bur
žujus, ypač amerikiečius ir visus vaka
riečius.
Kaip vyksta darbas aukštosiose moky
klose?

Pernai į Vilniaus universitetą ir Kau
no institutus buvo priimta per 1000 stu
dentų. 45 pasižymėjusieji? su aukso ir 
sidabro medaliais, buvo priimti be egza
minų. Jei geras komunistas — jų ir 
nereik. Užtat jie juo sunkesni nekomu- 
nistams. Daugiausia stoja į medicinos, 
istorijos-filosofijos ir chemijos fakulte
tus. Med. fakultete vienai vietai buvo 
po 2 prašymus. J Vilniaus Ped. Insti
tutą buvo paduota 450 prašymų, egza
minus gavo laikyti apie 300 kandidatų, 
į Šiaulių ir Klaipėdos institutus 450. 
“Už akių” ped. institutuose mokosi 500, 
o vad. mokytojų institutuose — 800. 
Pirmenybė — komjaunuoliams. Poli
technikos institute Kaune (jis su Medi
cinos fakultetu buvo Kaune įsteigtas 
vietoj panaikinto Vyt. D. universiteto), 
kaip kad viešai paskelbė jo direktorius 
K. Baršauskas, šiuo metu mokosi per 
2000 studentų. Veikia 5 fakultetai. 
Apie 270 studentų buvo išsiųsti “prak
tikos atlikti” į Maskvą, Leningradą, 
Gorkį ir kt. “Dar par maža pagalbu 
teikiama socialistiniam Lietuvos kaimui, 
— plakė per spaudą ir viešus susirinki; 
mus direktorius, neužmiršdamas pulti 
ir kitų: — institute dar yra dėstytojų, 
kurių paskaitos dažnai būna žemo idėji
nio ir mokslinio lygią, (doc. A. Bistric- 
kas, doc. šibanovas ir kt.). “Medicinos

__  kulteto rūmai. Pats institutas jau oe- 
propagandai sklei- rimtas sovietinės visasąjunginės sveika- 

kuni- ‘ tos apsaugos ministerijos žinion, todėltos apsaugos ministerijos žinion, todėl 
aspirantai komandiruojami į Rusiios in
stitutus. Instituto direktorius Kupčins
kas skundžia susirinkimuose ir net kom. 
spaudoje savo kolegas: esą katedrų ve
dėjų, kaip vyr. dėst. Micevičius, doc. 
Tumas, kurie nepakankamai kelią savo 
kvalifikacijas. Prof. Girdziejauskas 
buv. sveikatos komisaras) 6 metus vado
vavo 2 mikrobiologijos katedrom —- 
Kaune ir Vilniuj — ir niekas dar iš jo 
katedros darbuotojų per tą laiką neap
gynė nė vienos disertacijos.
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English for Newcomers to Australia
SOME MORE IDIOMS 

LEARN AND USE

Idioms about Cooking

(1) OTHER FISH TO 
FRY means other business to 
do.

e.g.: I'm sorry I can’t stay 
now, I have other fish to fry.

(1) He doesn’t know where 
he ,... go to work, but he .... 
to go to Sydney. / (wish or 
will.)

(2) He thinks that he .... 
go to Sydney tomorrow, (wish 
or will.)

(3) .... you .... Adelaide? 
(ean or know.)

(-5) Mary .... five. She 
.... cold and. I .... afraid

(2) OUT OF THE FRY
ING PAN INTO THE FIRE 
means out of one difficulty in
to a new one.

e.g.: When he left Poland 
for Germany he jumped out of 
the fiwing pan into the fire.

(3) SAUCE FOR THE 
GOOSE IS SAUCE FOR 
THE GANDER means If it’s 
good enough for me, it’s good 
enough for you.

e.g.: “Sauce for the goose is 
sauce for the gander!” said the 
woman to her husband when 
he refused to eat the dishes 
she had cooked.

(4) COOK YOUR GOOSE 
means spoil your chances.

e.g.: Often a man has cook
ed his goose by asking for too 
much, when a more moderate 
request would have been 
granted.

(5) A FINGER IN EVERY 
PIE means to take active part 
in. everything.

e.g.:: To have a finger in 
every pie keeps one busy from 
morning to night.

(6) TO BOIL means to be
come hot (usually with anger).

e.g.: She boiled with anger 
when she heard the remarks 
belittling her friend.

(7) TO SIMMER means 
to object without saying any
thing.

e.g.: Sometimes it’s better 
to simmer than to speak one’s 
mind.

(8) TO BE IN A STEW 
means to be in difficulties.

e.g.: He was in a stew when 
he thought he had lost his 
way.

(9) TO BAKE (ROAST) 
means to warn: oneself (usu
ally in the sun).

e.g.: In summer thousands 
of people bake on Sydney’s 
beaches. •

(10) CUT AND DRIED 
means arrangements are com
pleted.

.eg.: When he arrived at 
the meeting all arrangements 
were cut and dried.

that she .... a cold tomorrow, 
(to be or to have.)

(6) When I could not .... 
the hat, I .... angry, (get or 
become.)

(7) We .... many ...., 
but our favourite .... is table 
tennis, (game, play.)

(8) After a .... of chess, 
we read a .... (game, play.)

(9) They came to .... in 
Australia in 1938 and they 
found the .... very different 
from the .... they had .... 
in Europe, (life or live.)

(10) In the hall there were
many .... and ....... In the
front row sat an old . v. with 
his ’...., Mary. The speaker 
began “.... and ...., I wel
come you to this meeting.” 
(men, man, gentleman, wife, 
woman or lady.)

"The weather has been a bit 
crook lately. And what does 
it feel like being back?”

“Well, I could have done 
with an extra week. Still, it 
was good while it lasted.”

“Ther eyou are,” said Les. 
“I could have told you that if 
you had asked me.”

“If I had asked you what?” 
enquired Bill.

“Wei, about this travelling 
of yours. Wasting your money 
like that. Now, if you and 
Mary had stayed at home, the 
way I would have done, you 
could have saved eighty quid.”

“There you go again,” said 
Bill, amused, but also a bit 
annoyed. “Maybe we could 
have’saved the money, but we

shouldn’t have had that holi
day. I wouldn’t have missed 
it for anything.”

“Yes,” said Les, “but think 
what you could have done with 
the extra money. If you had 
spent less, I am sure you 
could have saved a hundred a 
year. By now, you would 
have been able to buy yourself 
a car, if you wanted to. Or 
you could have bought a block 
of land and in a few years’ 
time you might have been able 
to start building a cottage. 
Or if you 'had invested fhd 
money, you might have had a 
nice little income later on. 
Or—”

(To be continued.)

NEW EASY LESSONS FOR BEGINNERS

Radio Programme For New Australians
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission

2. What is the difference be
tween these pairs of sentences?

(1) (a) She got a domestic, 
(b) She became a do

mestic.
(2) (a) I don’t know him.

(b) I don’t understand 
him.

(3) (a) He likes few wo
men.

(b) He likes a few 
women.

(4) (a) He has a wife to do
the cooking.

(b) She has a woman 
to do the cooking.

(5) (a) He doesn’t speak
German well.

(b) He doesn't speak 
good German.

(6) (a) Will you ring me
when you come to 
Melbourne?

(b) Will you ring me if 
you come to Mel- 
borne?

SATURDAY, 12th
In this broadcast lesson 

Mary, John and Paul will 
teach you how to use simple 
words and sentences, which 
are used every da yin Austra
lia.

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

(11) TO BE ROTTEN TO 
THE CORE means to be bad, 
through and through.

e.g.: The administration 
was rotten to the core.

(12) TO GET TO THE 
CORE OH SOMETHING

means to guess its essence.
e.g.: He was quick to get 

to the core of the matter.

EXERCISES
1. Choose the correct word:

3. Complete:
Yesterday they .... a walk, 

and .... a photo of the river.
Michael said to Mary: "How 

is the Australian nature?”
Mary answered: “We do not 

say nature, we say .... and 
when we .... a question we 
don’t say ‘how is the Austra
lian nature’, we say ‘.......... ’.”

When they came home from 
their walk, they .... a bath, 
and in the evening many 
friends came.to see them, so 
they .... a party.

A telephone rings.
JOHN: The telephone is 

ringing. Excuse me, please. 
Hello! Hello!

MARY: Hello John!
JOHN: Oh! hello, Mary!

Where are you1?
MARY: I am at home.

Where is Paul?
JOHN: lie is here ... in the 

studio.
MARY: Is he learning Eng

lish ?
JOHN: Yes, he-is learning 

English.
MARY: Oh! Good man!
JOHN: Axe you coming 

here, Mary ?
MARY: Yes, I am coining— 

I am coming now. So good
bye, John!

JOHN: Cheerio, Mary.
When you listen to these, 

broadcasts you learn simple 
English at first. As the les
sons proceed, the English gra-

JANUARY, 1952
dually becomes more difficult. 
In all these broadcasts Mary, 
John and Paul only use words 
and sentences which you hear 
every day in Australia.

This is only a small part of 
the Radio Lesson. You ean 
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 p.m.—1 p.m. Country 
Stations (and Perth) broad
cast the programme at 7 a.m. 
—8.15 a.m. There is a similar 
programme every Sunday at
7.45 a.m.—8.15 a.m. (South 
Australian Stations at 7.15 
a.m.—7.45 a.m.)

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

REVISION
Two days after he had got 

back from Tasmania, Bill met 
Les Robinson in the train.

“Hullo, Les,” said Bill, 
“how are you ?”

“Hullo there,” said Les. 
“How are yon? Did you and 
Mary have'a good time?” 
’ “Yes, it was beaut, Les. We 

had a wonderful holiday. How 
have you been doing?"

“Oh, not so bad,” said Les.

“DO YOU WANT TO LEARN ENGLISH?”
Post this fonu 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 .................. .'................v...........................................
State ........... . .........................................................................
My native language is..........................................................

ANTI-SOVIETINIS REIŠKINYS UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

An Affair of State by Pat Frank
Pirmos rūšies knyga pašskaityti atostogų metu, čia rasite politikos, roma- 

tysite. Kiekvienas kas įdomaujasi kasno ir nuotikių, kuriuos su įdomumu skai 
dedasi už geležinės uždangos privalo skaityti šią knygą.

Kaina 11/6 (pridedant 6 d. pašto persiuntimui).
Galima gauti visuose knyginuose arba pas

424 GEORGE STREET, SYDNEY
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UŪSU PASTOGE’ ”
IS MUSU BUITIES

SPAUSTUVES “MINTIS"
ATID ARIMAS

Nors jau spaustuvė “Mintis” yra pra
dėjusi veikti prieš keletą savaičių, ta
čiau oficljalus atidarimas įvyko p. m. 
gTuodžio mėn 16 d.

Mintis įkurti .lietuviškąją spausuvę 
Sydney yra kilusi jau daug anksčiau, 
tačiau konkretaus organizacinio darbo 
buvo imtasi prieš keletą mėnesių ir šiuo 
metu spaustuvė jau paleista į darbą. 
Pirmasis “Mintis” spaustuvės organiza
torius buvo p. A. Baužė, kuris susirado 
dar penkis bendrininkus, būtent: p.p. 
Mauragį, Karitoną, Malaitj, Nagi, ir 
šopį, kurie privedė numatytą planą prie 
sėkmingo galo.

Spaustuvė “Mintis” yra susikūrusi 
akciniais pagrindais ir šiuo metu jos va
dovybę sudaro: p. Mauragis-pirminin- 
kas, p. Mataitis-vedėjas, p. Karitonas- 
kasininkas ir buhalteris.

Pačios atidarimo ceremonijos buvo 
pradėtos pirm. p. Mauragio žodžiu, nu
pasakojant “Minties” įsikūrimo eigą Ir 
spaudos reikšmę žmogaus ir bendruo
menės gyvenime. Baigdamas savo žodį 
p. Mauragis perkirpo tautinę juostelę, 
tuo simboliškai atidarydamas spaustu
vę ir paleisdamas suktis mašinas. 
Spaustuves vedėjas p. Mataitis padarė i 
trumpą paaiškinimą apie mašinas, į I 
atidarimą atvykusiam būreliui spaudos 
darbuotojų ir svečių, ir tuo oficijalioji 1 
dalis buvo baigta.

» Prie čia pat paruošto arbatėlės stalo 
spaudos darbuotojai, svečiai ir patys sa
vininkai pasikeitė trumpomis kalbomis, 
įsikūrusią “Mintis” spaustuvę sveikino: 
A.L.K.D. vardu jos pirm. p. Briedis, 
A.L.B. Krašto valdybos vardu jos pirm. Į 
p. Vaičaitis, be to, kalbėjo ir sveikino į 
kun. Butkus, p.p. Kazokas, Pulgis And- i 
riušis Ir Kėdys. “Minties” vardu at
sakė: p.p. Mauragis, Kantonas, Malai
tis ir Baužė. Visi sveikinusieji linkėjo 
naujai “Mintis spaustuvei pirmoje I 
eilėje ekonomiškai įsistiprinti, plėstis, 1 
įsteigiant ir knygų leidykla ir nepamir- Į 
šti tautinių bendruomenės u./iavinių. 
Bendrovės savininkai pasižadėjo visus Į 
bendruomenės spaudos darbus atlikti 
prieinamomis kainomis ir prašė iš vi
suomenės moralinės paramos.

Bendrai reikia pasakyti, kad jau 
kiekvieną šeimą, pasistačiausią barakėlį 
ar namelį, turime sveikinti ir laikyti I 
ūkišku ir tautiniu mūsų bendruomenės 
stiprėjimo reiškiniu šiame tolimame 1 
kontinente. Savaime aišku, kad spaus
tuvės sukūrimas mūsų tautiečių šutau- į 
pomis Sydney yra kur kas reikšminges
nis faktas ir laimėjimas, nei bet 
kurios kitos įmonės suorganizavimas. 
“Mintis” spaustuvė jau yra antroji lie
tuviška spaustuvė Australijoj, kuriai 
linkėtina sveiko ūkiško augimo ir sėk
mingo mūsų tautinės bendruomenės už
daviniu aptarnavimo.

Kalėdos prabėgo pagal 
senąsias tradicijas

Ir Australijoje, naujose gamtinėse

I tautietis nepamiršo praeities išgyvenimų 
tėviškyie-linksmų ir liūdnų metinių tra-

I dicijų-paminėjimų. Prieškalėdinėms die- 1 
' nomls, stebint SydnėJaus gatvių kaleido
skopišką minios kamšatį, tekdavo paste
bėti ir dažną lietuvį, slenkantį su gyvą
ja žmonių srove po ištaigingas prekių 
krautuves, renkantis Kalėdų senio siūlo
mas dovanas, kurios primintų paliktas 
sodybas, laukus . . .

čia paskutiniosios Kalėdų šventės 
prabėgo taikos ir ramybės ženkle ...

Gyvasis lietuviškas žodis sukvietė 
(1951.12.24 d.) nemaža lietuviu būrelį 
(apie 80 asm.) į maloniai australų kata- , 
likų paskolintą St. Benedicts parūpi- ; 
jos mokyklos salę tradicinėms lietuvių 
Bendroms Kūčioms.

Čia lietuviškos Kūčių tradicijos: dva
sios vado kun. Butkaus pasakytas žodis, 
plotkellų laužymas, giesmės, tėviškės 
pavyzdžiu valgiai be svaigiųjų gėrimų, 
vėl pademonstravo susirinkusiems tau
tiečiams savytarpio jungties ir išlikimo 
pagrindą, suteikė naujų vilčių vėl kada 
nors susirinkti prie bendro Kūčių stalo 
ten, kur dar šiandien gera valia ir ra
mybė krauju laistoma . . .

Kalbamas Kūčias suruošė Bažnytinis 
Komitetas su gausiais talkininkais, bū
tent: p.p. Tallat-Kelpšlene, dant. gyd. 
Koceniene, seserimis ščičnickaitėmis, 
Chodockaite, Račkausku, čeponiu, inz. 
Sipavičium, Glaže, šaltmiru ir Janu
šausku.

— Vasario 16 gimnazijos bendrabutis 
paverčiamas į LIETUVIŲ TREMTI- 

I NIŲ VAIKŲ NAMUS, kuriuose gyvens 
j ne tik gimnazijos moksleiviai, bet ir 

pradžios mokyklos amžiaus vaikai, at
vykę iš tu vietovių, kur neveikia lietu
viškos švietimo įstaigos. Kiekvienai 

: tremtinių šeimai išsiuntinėti atitinkamo 
i turinio pranešimai, raginantieji pasi

naudoti šia proga, šiuo metu bendra
butyje yra 10 pradžios mokyklos moki
nių, kurie lanko Diepholzo lietuvišką 

pradžios mokyklą, šis skaičius nuolatos

J. Baltrušaitis
AUSTRALIJA LAIMĖJO 

DAVIS TAURE
Gruodžio, mėn. 26-27-28 dienomis Syd

ney buvo žaidžiama baigminės varžybos 
Davis Taurei (Davis Cup) laimėti.

Šios varžybos apima visą pasaulį ir 
savo populiarumu tik Olimpiniams žaidi
mams turi nusilenkti. Dėl taurės kovo
jama kiekvienais metais komandiniu bū
du. Iš viso žaidžiama keturi vienetai ir 
vienas dvejatas. Viši žaidėjai yra vyrai 
ir taurė yra pareinama dovana.

Taurės įsteigėjas ir aukotojas buvo 
jaunas amerikietis, lauko teniso žaidė
jas, Dwight Filley Davis, ši mintis kilo 
jau 1900 metais. Pati taurė yra sidabri
nis indas, iš vidaus paaksotas. Jos 
skersmuo 45 cnt., aukštis 32 cent. 1920 
metais jau nebuvo vietos taurėje laimė
tojų pavardėms įgraviruoti, todėl buvo 
pritaikyta didelė sidabrinė lėkštė. 1935 
metais, tų pačių priežasčių pasėkoje, bu
vo padidintas padėklas (pedestalas). 
Taurės dabartinė vertė siekia £650. 
Apskritai taurė daro didingą įspūdį.

Nuo Davis taurės įsteigimo iki šių 
dienų varžybose dalyvavo 40 tautų, ta
čiau tik 4 kraštai buvo laimėtojais: 
USA — 17 kartų, Anglija — 8 kartus, 
Australija — 8 kartus ir Prancūzija — 
6 kartus.

itų j Karo metais varžybos neįvykdavo, bet 
— Į pirmojo pasaulinio karo išvakarėse jos 
iti- buvo ypatingai įtemptos. Tai buvo Pitts- 

' * • •__ •__ • *•” >
Karo paskelbimas buvo 

____ , _____r.™. Vokiečių žaidėjai 
.............. . - -j- Frotzheim ir Kreuzer pareiškė, kad ka- 

Viso pasaulio lietuviai skautai tu- rui prasidėjus jie sustosią žaisti, — nei 
........................... ‘ ‘ vienas svedinėlis nebusiąs daugiau iš

muštas. Rungtynių vadovybė karo pas
kelbimą užtesę iki žaidimo galo. Abu 
vokiečiai, armijos karininkai, išskubėjo

i Užmezgė ryšius su plačiu pasauliu
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai — 

skautai dalyvavusieji tarptautinėje skau- 
, tų Jamboree’j Austrijoj, padarė nemen
ką reklamą mūsų gimnazijai. Svetim- 

, taučių susidomėjimas buvo nemažas. 
, štai vienas Kalkutos gimnazijos direkto

rius, kurs buvo atvykęs su savo gimna
zijos skautais, pasižadėjo palaikyti nuo
latinius ryšius. O vienos Belgijos 
(Bruegge) gimnazijos direktorius — 
skautas pasižadėjo kuo galėdamas mūsų 
gimnaziją paremti.

P.S.

Vasario 16 gimnazija ir skautai
Nebūtų Vasario 16 gimnazijos — ne

turėtume Vokietijoje nė vieno skautii 
vieneto. Taigi, kas remia gimnaziją - 

į tas tuo pačiu paremia ir vienintėlį sti- ----- ----- ---------- F— -- -- . . -
prų, darbštų ir darniai veikiantį AUŠ- burgh (USA), kada Australija susitiko 
ROS tuntą su skaitlinga berniukų su Vokietija. Karo paskelbimas buvo 
skautų draugove, nemaža skaučių drau- valandų klausimas. Vokiečių žaidėjai 
gove, sk. vyčių būreliu ir vilkiukų bū- 5~ v--------------~;.’.i-a i.-j i—

1 riu. ,___ J... k.l ‘ 1
retu vsomis išgalėmis prisidėt prie mū
sų vienintelės gimnazijos išlaikymo. Tai 
būtų tikrai didelis gerasis darbelis!
Gražiai veikianti Memmingeno pradžios savo tėvynėn, tačiau anglų buvo inter- 

i mokykla I nuotl Gibraltare. Tais metais Davis
I Nuo š.m. rugsėjo mėn. Memmingene taurę^ laimėjo Australija. , 
pradžios mokykloje dirba trys mokyto-j 
jai (D. Buivydas, N. Juškienė ir T. Dem- | 
Čiukienė) ir kapelionas kun. S. Lisaus
kas. šjai mokyklai iš PLB V.K. Valdy
bos kasos lig šiol išmokėta 720, — DM 
ir vadovėlių bei rašomosios medžiagos 
iš siųsta už 200, — DM.

Į Ateities rūpestėliai i
Lietuvių tremtinių mokyklų tinklas varžyl 

Vokietijoje labai Išplėstas. Pasitikėta švedij

Pulgio Andriusio “Kultūriniai 
Partizanai”

1951 m. gruodžio mėn. 16 d., tuoj po 
pamaldų Camperdown parapijos salėje 
įvyko A.L.K.F. Sydnėjaus skyriaus su
ruošto paskaita, kurią skaitė rašyt. Pul
gis Andriušis tema: “Kultūriniai Parti
zanai”, paremta dviejų garsių rašytojų 
pokarinių knygų: “Ilgesio Amžius” ir 
“25-toji Valanda” mintimis. Paskaita 
buvo labai įdomi, artima tremtinių per
gyvenimams ir atvaizduojanti “Raudo
nojo Tvano’ plitimą, siautėjimą ir Jo kom
binacijas. Tai buvo lyg benefisinis Pul
gio Andriušio atsisveikinimas su Sydnė
jaus padange ii- jos “kvietkeliais”. * Pa
tirta, kad P. Andriušis š.m. sausio mėn. 
pradžioje išvyksta Į Adelaidę. Tad, lin
kėtina jam, iki pasimatymo Sydnėjuje, 
ar taip jo numylėtam Vyščlų kaime . . .

P.S.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse 
Davis taurės laimėtojas vėl Australija.

Daug neramumų sukėlė pasaulyje aus
tralų laimėjimas 1950 metais, buvo spė
liojama, kad vėl naujo karo išvakarės. 
Vienok, šie paskutiniai spėliojimai liko 
be pagrindo.

šiais metais varžovų tarpe vėl matėsi 
, Vokietija ir Japonija. Baigminėms 

tinklas varžyboms į Australiją buvo atvykę- 
Uja ir USA, nes šie kraštai yra 

___  Jie tarp savęs 
žaidė Melbourne 13-14-15 d.d. Amerika 
nugulėjo švedus. Laimėtojas Amerika, 
susitiko su Australija, praeitų metų 
laimėtoja. Australija nugalėdama USA 
ir šiais metais laimėjo lauko teniso pa
saulio meisterio titulą.

SKAUDI NELAIME
BRISBANE ; V.... ------------------------- --- ---------- - -

Praeitais metais gruodžio mėn. 17 d. j y.,s0 ’,asaulit> lietBvlų vieninga parama | savo zonų nugalėtojai. 
Brisbane įvyko skaudi motociklo nelai- vaibnlni I žaidė Melbourne 13-14-
mė. Alfonas Vitkus ir Pranas Mordosas | 
važiuodami motociklu susidūrė su sunk
vežimiu prikrautu anglimis James ir 
Arthur gatvių kampe. Alfonsas Vitkus 
vairavo motociklą ir buvo vietoje užmuš
tas, o Pranas Mordosas labai sunkiai su
žeistas, nuvežtas į ligoninę, mirė.

Alfonsas Vitkus, 30 metų amžiaus, 
dirbo Brisbane tramvajų konduktorių, 
toje pačioje žinyboje dirbo ir Pranas ' 
Mordosas.

Abu žuvusieji buvo rimti ir susipratę 
lietuviai, į Australiją atvyko 1949 me
tais.

šiam bendrąjam lietuviškajam reikalui. 
Tiesa, Vasario 16 gimnaziją štai jau 
antruosius metus išlaikyti įstengiame. 
Aukojama daugiausiai gimnazijai, bet 
kitoms mokykloms beveik nieko negau- 

1 narna. Tenka todėl skirti dalį bendruo
menės įmokamų mokesčiu, šiems gi to
lydžio mažėjant, kyla rūpestis, iš kur 
gauti lėšų. Turime vilties, kad už šio
mis dienomis išleidžiamus MOTINOS 
MOKYKLOS ženklelius gausime šiek 
tiek pajamų kurios įgalins mus išlaiky
ti vargo mokyklas Vokietijoje.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BIČIULIAI 

ORGANIZUOJASI
Mažosios Lietuvos Tarybos atsišauki

mai į jautresnios sielos tautiečius vei
kia. Nesenai MLBD-ja įsisteigė Mel
bourne, o gruodžio mėn. 15 d. ir Gee- 
longfoje.

Mažosios Lietuvos bičiulių laikraščio 
“Keleivis” GeelongoJe išplatinama po 20 
egz. “Keleivis” gaunamas lietuviškos 
spaudos kioskose ir pas MLR D-jos sky
rių pirmininkus ar sekretorius.

PAIEŠKOJIMAS
Pranas Tamašauskas, 40 Farraut 

Prospect, S.A. paieško Juozo Griniausko 
su žmona anksčiau gyvenusius Sydnėju
je. Pažistantieji arba žinantieji prašo
me pranešti man nurodytu adresu.

PAMALDŲ TVARKA
Sausio mėn. 13 d. t.y. sekmadienį 9 

vai. St. Marys stovykloje. Pamaldas 
laikys Tėvas Gaidelis S.J.

Sausio mėn. 20 d. t.y. sekmadienį Sef- 
tone 10 vai.

Sausio mėn. 27 d. —sekmadienį Chul- 
loros stovykloje (didžiojoje salėje) 10 
vai.

Vasario mėn 3 d. — sekmadienį Sef- Į 
tone 10 vol.

Pusvalandį prieš pamaldas visur bus 
klausoma išpažinčių.

Kiekvieną sekmadienį lietuviškos pa
maldos Camperdown’e 11,30 vai. įprasta 
tvarka.

Kun. P. Butkus.

PUIKUS LIETUVIU 
KONCERTAS

rašo Geelong’os laikraštis “Advertiser” 
p.m. lapkričio mėn. 26 d. numeryje. 
Daugiau 500 žmonių klausėsi lietuvių 
choro “Aidas” gražių lietuviškų dainų 
koncerto. Laikraštis iškelia p. Alberto 
čelnos kaip dirigento nuopelnus ir puikų 
sugebėjimą valdyti ir kontrolioti chorą. 
Taip pat ir p. P. Morkūno solo, kurio 
puikus baritonas ir nepaprastai malonus 
balsas žavėjo publiką.

Lietuvių tautinių šokių grupė pašoko 
gražius tautinius šokius. Publika buvo 
sužavėta šokiais ir tautinių kostiumų 
gražių spalvų deriniais.

Malonu girdėti kad choras “Aidas” 
taip gražiai reprezentuoja lietuvišką | 
tautinį meną.

PRANEŠIMAS
Iš Amerikos yra gautas Juozo čepulio 

vardu laiškais, kurio nurodytu adresu ne
galėjo rasti. Laiškas randasi “MP” re
dakcijoje. Prašome atsiimti laišką arba 
.nurodyti savo adresą.

PADĖKA
. .Sydnėjaus lietuviu parapijos bažnyti
niam komitetui ir bendrų lietuviškų Kū
čių rengėjams, p. Tallat-Kelpšienei, 
dant. gyd. Kocėnienei, p-lėms Sčitnic- 
kaitėms, p. Chodeckaitei, p. Račkauskui, 
p. Čeponiui, inž. Sipavičiui, p. Glažei, p. 
Šaltmirui ir p. Janušauskui, Sydnėjaus 
lietuvių parapijos vardu reiškiu viešą 
padėką......................................................

Kun. P. Butkus.

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

st.,

PRANEŠIMAS
š.m. sausio mėn. 13 d. (sekmadienį) 

.12.30 vai. (tuoj po pamaldų) Camper
down parapijos salėje A.L.B. Sydney 
Apylinkės valdyba kviečia Sydney Apy
linkės visų lietuvių susirinkimą.

Dienotvarkėje: Pranešimas iŠ Krašto 
Tarybos įgaliotinių suvažiavimo Mel
bourne ir kiti aktualūs bendruomenei rei
kalai.

Maloniai kviečiame tautiečius kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

ALB Sydney A-kės V-ba.

Geriausi gėralų ir maisto reikmenų krautuvė kur galima gauti
VYNAI, SPIRITAI, LIKIERIAI, SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI 

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(specialistai Europėtiško maisto)

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. -------------- Telf. M4243 ir MA4542

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmescio gele
žinkelio stotyse.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankykite firmą-krautuvę

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

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

Prekes ir patarnavimas Jūsų neapvils.

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

Netoli Sydnėjaus 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, 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. telf. 
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