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PREZIDENTO TRUMANO
KALBA KONGRESE

š.m. sausio 10 cl. Prezidentas Truma- 
nas pasakė Kongrese kalbą, kurioje nu
sakė praeitų metų laimėjimų ir nuosto
lių balansą, šis demokratinių tautų ba
lansas rodo, kad laisvosios tautos, kaip 
jis sako, yra laimėjusios prieš agreso
rius. Jis nurodo, kad:

— Korėjos kare išstūmė kinų komuni
stų invaziją iš Pietų Korėjos ir tuo pa
čiu išvengė trečiojo pasaulinio karo.

— Europoje sudaryta Vakarų žiny
bos sistema, kuri jau yra tapusi realybe.

— Stiprinant Vakarų Europos ginybą 
pritraukta Turkija ir Graikija prie 
Šiaurės Atlanto Pakto valstybių orga
nizacijos.

— Padaryta taika su Japonija ir su
darytos tarpusavio apsiginimo sutartys 
su Pacifiko tautoms: Australija, N. Ze
landija ir Filipinais. t

— Sustiprintos Jungtinės Tautos, ku
rios per šiuos metus pasidarė daug sti
presnės ir naudingesnės.

-s- Pasiūlytas Jungtinėm Tautom nu
siginklavimo planas, kuris, jei bus 
priimtas, įgalins tautas jų energiją ir 
išteklių sunauduoti gerėms tikslams. 
Trumanas pažymėjo, kad Amerika turi 
daugiau miliona vyrų po ginklu ir di
dins savo kariuomenę tol, kol nebus 
priimtas nusiginklavimo planas. Ame
rika pagamino už 16.000.000.000 dole
rių karo reikmenų ir padarė progresą 
atominių ginklų gamyboje.

Be šitų nurodytųjų laimėjimų Tru
manas nurodė ir praeitų metų blogybes. 
Jos esančios tokios:

— Sovietai didina savo apsiginklavi
mą, ypač orlaivių srityje. Jie vfeni dau
giau pagamina karo orlaivių, kaip visos 
kartu laisvosios tautos.

— Amerikos ginybos produkcija ir 
civilių gyventojų apsauga tani tikrais 
atvejais nėra pakankamai gerai išvysty
ta.

Europoje išaugo infleacia ir tas suda
ro negerus reiškinius ekonominiame gy
venime.

— Artimųjų Rytų politinės tendenci
jos ir Persų žibalo ginčas sudaro toje 
pasaulio dalyje betvarkę ir neramumus.

— Tolimuose Rytuose komunistų impe- 
ralistinė expansiJa sudaro pavojų dau
geliui tautų.

Savo kalbos antroje dalyje Trumanas 
pabrėžė, kad “Turime padėti savo drau
gams”. čia jis suminėjo Vakarų Euro
pos sąjungininkus, žadėdamas jiems ka
rine ir ekonomine pagalba. “Taip pat 
ir Azijos tautos nori būti laisvos ir nep
riklausomos ir joms mes turime padi
dinti savo pagalba,” pareškė Trumanas.

Negalime pamiršti ir tų tautų, kurios 
kenčia anapus geležinės uždangos. Mes 
turime tęsti ir išplėsti savo veiklą per 
radio bangas ‘Amerikos Balsas” (Voice 
of Amerika), kuris neš tikras žinias ir 
viltį tiems žmonėms.

Tolimesnė jo kalbos dalis lietė Ameri
kos vidaus reikalus. Tai programa 1952 
metams:

— Padidinti kariuomenę.
— Padvigubinti karišką gamybą.
— Sustiprinti kainų, turto ir algų 

kontrolę.
— Išplėsti civilines teises mažumų 

grupėms įskaitant ir negrus.
— Pakelti ūkio produkciją, Įrengti 

ūkio elektrifikacija ir t.t.
— Pagerinti namų ii’ darbo sąlygas.
— įvesti tautinę sveikatos apsaugos 

skemą.

GERA PAMOKA
Amerikiečių kariniai sluogsniai disku

tuoja klausimą, kaip apsaugoti Amerikos 
žemyną nuo galimos rusų atominių 
bombų atakos. Remiantis antrojo pasau
linio karo patyrimu, vyrauja nuomonė, 
kad iš dešimties tolimo skridimo bombo
nešių yra įmanoma numušti tris prieš 
jiems pasiekiant tikslą. Kaip numušti 
likusius septynis? Atsakymą praėjusią 
savaitę davė rusų aviacija. “Juodąjį 
antradienį” astuoni B29 tipo lėktuvai 
skrido su bombardavimo uždaviniu į 
šiaurinę Korėją. Juos saugojo 90 Sabre 
naikintuvų. Nepasiekus tikslo, juos pa
sitiko 150 rusų MIG. Trys bombonešiai 
buvo numušti, likusieji penki grįžo sun
kiai sužaloti ir kautynėms toliau netin
kami. Uždavinys liko neįvykdytas. 
Amerikiečiai gali iš'to pasimokyti.

KEISTA ŽVEJYBA
Amerikos laivyno pareigūnai yra la

bai susirūpinę keistu reiškiniu. Kai tik 
Amerikos viduržemio laivynas susirenka 
manevrams, staiga pasirodo rusų žvejy
bos laivai. Toks reiškinys pastebėtas 
visur nuo Bosforo iki Gibraltaro.

CHURCHILL’IS SUSITIKO 
SU TRUMANU

Amerikos spauda ir visuomenė sutiko 
Churchill’į su ypatingu prielankumu ir 
pagarba. Churchill’is naudojasi didele 
amerikiečių simpatija ir yra vertinamas 
kaip geriausias Britų politikas. Todėl 
daug gerų vilčių dedama į šį susitikimą.

Be bendrų užsienių reikalų problemų 
dienotvarkėj yra dar šie svarbūs klau
simai :

— Tolimieji Rytai. Čia įeina komu
nistinės Kinijos problemos ir Korėjos 
karas. Kaip žinome Anglija ir Amerika 
dėl komunistinės Kinjos nesutaria. 
Anglija pripažino komunistinės Kinijos 
vyriausybę, gi Amerika nepripažįsta ir 
laiko Kinijos teisėta vyriausybė Shiang 
Kai-shek’o valdžia.

— Bendras politinis nusitatymas prieš 
Rusiją. Čia įeina ir klausimas kur ir 
kada susitikti su Stalinu.

— Artimieji Rytai. Svarbiausios Sue- 
so kanalo problemos išsprendimas ir 
Egypto nepalankus nusistatymas dėl 
Artimųjų Rytų prisijungimo prie Atlan
to Pakto valstybių. Be to, britai pagei
dauja, kad Amerikos kariuomenė, kai tik 
Korėjos karas leis, stiprintus! Sueso ka
nalo zonoje ir kitose svarbiose vietose.

— Vakarą Ginyba. čia svarbiausi 
problema tai Europos kariuomenės su
darymas ir Anglijos prisidėjimas apie 
jos.

— Didesnis bendradarbiavimas atomi
nės energijos srityje. Vienas iš svarbes
nių klausimų yra Britų oro bazių užlei
dimas Amerikos atominių bombų bombo
nešiams.

— Mili tarinės valdžios sudarymo pro
blemos. Kaip jau žinome Angliją prie
šinasi prieš Amerikos admirolo paskyri
mą Atlanto ginybai.

— Britą reikalavimas žaliavą, ypač 
plieno, karo pramonei Išvystyti.

------o-----

P.L.B. Australijos Krašto 
Valdybai^

Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 
Geelong’os skyriaus steigiamojo susirin
kimo pavedimu sveikiname A.L.B. Kraš
to Valdybą ir džiaugiamės, kad esate jau
trūs Mažosios Lietuvos reikalams.

Skyriaus Valdyba.

L.AIN-E.WXS IS LIETUVOS
Vokietijos lietuvių laikraštis “TREM

TIS” paduoda švedų laikraščio “Afton
bladet” aprašymą apie trijų lietuvių pa
bėgimą į Švediją. Lietuviai žvejai žve
jojo menkes Baltijos jūroje. Tačiau 
kiekvienas žvejų laivelis turėjo rusus sar
gybinius. Kiek buvo laivelyje žvejų, tiek 
ir sargybinių. Tačiau ne visiems pavy
ko išsaugoti žvejus nuo noro pasiekti' 
laisvąjį pasaulį.

Vienas žvejų laivelis (kuteris), iš-, 
plaukęs iš Klaipėdos uosto su trimis lie
tuviais ir trimis rusais, tuojau turėjo 
600 kg menkių. Rusai nesiorientavo jū
roje, ir lietuviams, kurie visi turėjo 20 
metų, pavyko rusus įtikinti, kad jie esą, 
Lietuvos pakraščiuose. Rusai dairėsi po 
jūrą, o lietuviai pradėjo sukinėtis apie 
gelbėjimosi valtį. Kai rusai sargybiniai 
tai pastebėjo ir griebėsi ginklų, jie jį 
nerado, nes žvejai juos jau buvo išmetę į 
jūrą. Prasidėjo kova. Pagaliau lietu
viai rusus nugalėjo ir, juos įmete į lai
velio kajutę, užkalė duris. Patys, pa
siėmę kompasą ir jūrlapius, pasuko gel
bėjimosi valtele Švedijos krantų link. 
Ten pasisakė, kad gyvenimas Lietuvoje 
darosi vis nepakenčiamesnis, švedams 
jie pasipasakojo savo gelbėjimosi aplin
kybes ii* paprašė politinės globos.

Atbėgus lietuviams į Švediją, buvo 
rastas tą pat dieną žvejų laivas su kaju
tėje užkaltais rusais. Jie išlaisvinti iš 
užkaltos, kajutės tuoj pradėjo siūlyti 
švedų policijai ir žvejams savo menkus 
sumuštinius, manydami “gerai pavaišin
sią kapitalistų iščiulptus žmones.” šve
dų žvejai apžiūrėję laivelį, pripažino, 
kad jis labai blogoj padėty ir reikia ne
paprastos drąsos juo leistis į jūrą. Tin
klai taip pat buvo labai menki.

Pagaliau rusai, pavaišinę “peralku- 
siūs kapitalistus” prašėsi leidžiami grįž
ti. Tačiau, kai jiems buvo gražintas 
kompasas ir jūrlapiai, laivelis nepajudė
jo nė iš vietos, nes nė vienas nemokėjo jo 
valdyti.

----- o------
Skaityk ir platink “Mūsų Pastogę”. 
Atliksi gražų ir kilnų tautinį darbą. 
Kas skaito “Mūsų Pastogę”, tas remia 
lietuvišką darbą.

PASKUTINĖ
Čia. persispausdiname įdomą gen. 

Teodoro Daukanto straipsnį iš Argen
tinos lietuvią laikraščio “Laikas”.

“MP" Red.
Bolševizmas, vėl taikindamas nuo fa

raonų ir Babelio laikų užmirštus žiau
riausius metodus, sugebėjo “laisvės” šū
kiu suvilioti daugybę žmonių; kuriuos 
žavi “pažangiųjų idėjų’ ’ mada. Vakarų 
pasaulio “pažangiųjų” pritarimu, bolše
vizmui pavyko saviškai “išspręsti” vadi
namąją “Rusijos mįslę”: “išlaisvinti” 
Rusiją iš caro vergijos, išžudant ir su
naikinant milijonus tikrojo išsilaisvini
mo troškusių senosios Rusijos inteligen
tų ir pasiturinčiųjų miestelėnų. Nepa
žindami ir nenorėdami pažinti baisiosios 
tikrovės, vakarų “pažangieji” intelektua
lai žavėjosi 'bolševikų revoliucija, o an
glosaksų buržujai (Lloyd George) pre
kiavo su dvidešimtojo amžiaus kaniba
lais. Sovietinių respublikų sąjungoje bol
ševikai nepalyginamai daugiau sukon
centravo valdžią vienose rankose, negu 
tai kada nors buvo pavykę žiauriausiam 
carui. “Demokratiškiausos konstituci
jos” popiergalio priedangoje bolševi
kams pavyko įsivesti tokią vergiją, ko
kios nuo biblinių laikų niekada nėra bu
vę. Komunistų valstybė pasidarė viena 
didelė tautų skerdykla: tautų, aukojamų 
istorinio materializmo dievaičiui.

Vakariečiams tačiau pradėjo atsida
ryti akys tik tada, kai bolševikai peržen
gė savo sienas ir paglemžė visą eilę val
stybių: Lietuvą, Latviją, Estiją, Rumu
niją, 'Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengriją, 
Albaniją, dalį Austrijos ir Vokietijos, vi
są didžiulę Kiniją bei Tibetą ir Jau, sie
kė peržengti Graikijos, Italijos, Irano, 
Turkijos, Indonezijos ir Korėjos ribas. 
Kultūringasis vakarų pasaulis pamažu ir 
betarpiškai pažino baisiuosius bolševikų 
imperializmo metodus, ir jo buvusių ger
bėjų entusiazmas palaipsniui atslūgsta. 
Pavergtųjų kraštų darbininkų masės pa
ragavo sprangios ir šykščios bolševiki
škojo vergo duonos, ir buvusios tokios 
galingos komunistų partijos laisvajame 
pasaulyje pradėjo nesulaikomai tirpti.

Pajutęs tikrąjį pasaulinio bolševizmo 
pavojų, laisvasis pasaulis suskato gin
kluotis ir kovoti su komunistais savo pa
ties viduje. iDaug komunizmo tvirtovių 
laisvajame pasaulyje jau susiūbavo ir 
pradeda griūti, tačiau iki šiolei yis dar 
pasilieka nepaliesta viena iš pačių ga
lingiausių bolševikinės agresijos priemo-

Kalba-sidabras, tyla-auksas
Ir kantriausiam kartais pritrūksta 

kantrybės. Buvęs Jau dvejuose A. lietu
vių suvažiavimuose, sekdamas kasdieninį 
Sydnėjaus lietuvių gyvenimą ii* išgirdęs 
paskutinio suvažiavimo nuotaikas, priė
jau išvados: tylėjimas ne visuomet yra 
auksas.

Senas mūsų priežodis sako: nėra na
mų be dūmų. Tiesa. Tačiau tai patei
sinama, kai buvome namuose. O dabar? 
Esame išklydę į pasaulio tolumas palikę 
namus gaisruose, paklydę svetimųjų jū
rose. Argi bepateisinama tai, kas vyk
sta šiandien? Argi nuolatiniu nepasiti
kėjimu ir, tankiausiai nepamatuotu puo
limu vienas kito, pagerinsime savo santy
kius, padėsime vienas kitam, savo bend
ram tikslui-Tėviškės laisvei?

Tuo keliu eidami, tikrai toli nenueisi
me. Tai rodo mūsų akyračio siarumą, 
mūsii perdėm asmeniškumą, mūsų ben
dro reikalo nesupratimą, mūsų . . . Savo 
artimo akyje matome šapą, o savojoje 
nejaučiame nei rąsto. Vadovaujantieji, 
ar jaučiate, kad tuo atgrasote didelę 
daugumą savo tautiečių nuo bendro 
darbo?

šiandienine malūnų kova norime pa
rodyti savąjį veikimą. Tačiau atvyromis 
akimis pasižiūrėjus į savuosius susirinki
mus, bažnyčias, mokyklas, savuosius san- 
būrius, savąsias pareigas lietuvių bend
ruomenės atžvilgiu-tenka klausti: Quo 
vadis?

Suraskime bendrą, patrauklią kalbą į 
visus-universitetą baigusius ir beraščius. 
Sujunkime bent 90% lietuviškon berid- 
ruomenėn, tada tik mūsų darbai ir ko
vos bus paženklintos: Vardon tos Lie- 
tovos, vienybė težydi.

J. K.

Į Bavariją atbėgo pro geležinę už
dangą prasiskverbęs lenkas V. Staruch’ 
as,’kuris gyveno prie Rusijos priskirtoje 
Lenkijos daly. Jis pranešė apie dideles 
partizanu pajėgas, kurios kovoja su ru
sais. Viena partizanų grupė, susidedan
ti iš gudų, lenkų, lietuvių ir ukrainiečių, 
turinti apie 9000 žmonių, yra vadovauja
ma buvusio raudonosios armijos karinin
ko.

Gen. Teodoras Daukantas.

TVIRTOVE
nlų — tai įsiskverbimas, arba INFIL
TRACIJA. Jau Leninas, įvertinęs vokie
čių komunistų sunkenybes, jiems rašė: 
InfiltruoRitės, skverbkitės į visas bur
žuazines organizacijas, partijas, įstai
gas, parlamentus, valdžias. Infiltruoki- 
tės, kad galėtumėte jas iš vidaus ardyti 
ir jų darbą sutrukdyti. Mokykitės iš ru
sų bolševikų, kaip jie įsiskverbė į Zuba- 
tovo juodašimčių organizaciją ir tuo sau 
nepaprastai daug laimėjo! . . .

Šitokių įsibrovėlių, prisimetėlių dar
bas vadinasi INFILTRACIJA. Infiltra
cija plačiu mastu buvo varoma nepri
klausomos Lietuvos laikais ir vėliau ne
sustojo. Visai neseniai Kominformas da
vė įsakymą viso pasaulio komunistų par
tijoms vykdyti infiltraciją “pilnu garu”. 
Komunistų agentai turi brautis į valdžią, 
į kultūrines, politines, sporto ir net reli
gines organizacijas ir tenai varyti ardo
mąjį, piudomąjį, griaunamąjį darbą iš 
vidaus. Ypač taip pat įsakyta brautis į 
spaudą, piudyti vienos tautybės ai- reli
gijos žmones prieš kitus, nustatyti se
nuosius imigrantus prieš tremtinius, o 
tremtinius prieš senuosius imigrantus ir 
ir t.t. šito iš vidaus griaunamojo ir ar
domojo darbo tikslas yra skaldyti jėgas 
ir kurstyti, kad jos sunaikintų vienos ki
tas taip, kad pasaulyje neliktų komuniz
mo priešų.

Ir mūsų lietuviškosios išeivijos spau
doje bei organizacijose yra nemaža slap
tų, gėrai užsimaskavusių bolševikų agen
tų, kurie nejučiomis 'ir sąmoningai vyk
do piudomąjį ir graunamąiį darbą. Tai 
yra pati baisiausioji komunistų “biolo- 
giųjo karo. bakterija”, su kuria vakarų 
pasaulis dar neišmoko tinkamai kovoti. 
Infiltracija — tai paskutinė komunistų 
tvirtovė, kurios pavojingumo dar nesus
pėta tinkamai įvertinti.

Atėjo laikas ir čia pasakyti .bolševi
kams GANA! Reikia sekti ir kelti aik
štėn slaptuosius bolševikų agentus mū
sų spaudoje ir organizacijose, demaskuo
ti jų niekšingus pludymo ir iš vidaus 
griovimo metodus ir ugdyti gretas ar
tėjančiai lemiamai kovai.

Eidamas į kovą prieš infiltrantus, au
torius žino, ką daro ir supranta, į ko
kius “tankumynus” brenda bei su kokio
mis sunkenybėmis teks susitikti. Infil- 
trantai dažnai yra baigę tobulus savo 
busimojo darbo kursus ir “akademijas”, 
kartais net pačioje Maskvoje (pyz. 1935 
m. kursai: “Kaip provokuoti fašizmo or
ganizavimą kraštuose, kurių okupacija, 
karui kilus, numatyta bolševikiniuose 
pianuose”). Mes prieš juos esame tik 
“mėgėjai” ir diletantai. Bet ilga prakti
ka su Jais susiduriant, jų darbelius ste
bint ir mūsų pačių padarytas klaidas 
įvertinant, — tai juk taip pat savotiški 
“kursai”. Lemiamieji visuotinos kovos 
metai artėja. Reikią nors šį kartą išva
lyti mūsų gretas, išsiaiškinti ir pasi
ruošti.

Mano kova su infiltrantais nėra asme
niško keršto padiktuota. , Jų dauguma 
nesugebėjo man pakenkti, o tie, kurie la
bai pakenkė, iš to kas seka supras, kad 
buvo laikas, kada aš juos lengvai galėjau 
sunaikinti ,bet kaip krikščionis jiems 
asmeniškai dovanojau.

Tačiau dabar kovojame už Lietuvą. 
Nepriklausomos Lietuvos labas reikalau
ja. kad Šie “ponaičiai”, dabar tremtyje 
esą mūsų tarpe, liautųsi niekieno nekliu
domi tęsti savo ardomąjį darbą, prisiden
gę patriotizmo kauke. Jiems ir išlaisvin
toje tėvynėje neturės būti vietos, nes 
jiems mūsų tėvynė yra kabutėse, čia 
tremtyje mes juos turime demaskuoti ir 
padaryti nežalingais, o išlaisvintoje tė
vynėje jų lauks teisingas teismas.^

Nepriklausomoje Lietuvoje bolševikų 
infiltracija prasidėjo tuoj, kai tik paai
škėjo jų revoliucijos pralaimėjimas mū
sų šaly. Bolševikams traukiantis, raudo
nojo pulko vadas pereina į lietuvių pusę 
prie Breslaujos miesto. Jis lietuvių mie
lai priimamas. Praslinkus 20 metų, bol
ševikai okupavo Lietuvą, bet buvęs “de
zertyras” ne tik nėra baudžiamas, bet 
greitai gauna net paaukštinimą mūsų 
intelektualinio elito tarpę ir viešai pata
ria daugelį savo < buvusių bendradarbiu 
iškarti. Panaši yra ir “baltųjų rusų” 
pulkininko Zaiceff istorija, kuris 1928 m, 
iš Paryžiaus atvyko į Lietuvą su mūsų 
pasiuntinybės rekomendacija neva savo 
giminių iš Rusijos gelbėti. Jo provoka
ciniai bolševikiški tikslai pilnai tepaaiš- 
kėjo tik 1941 m. sausio mėn. Dėl ko žu
vo pik. šarauskas ir 9-jo pulko kariai 
žurnalistai?

Apie tai sužinosime sekančiuose straip
sniuose. Iš gyvų pavyzdžių suprasime 
infiltracijos pavojų ir rasime, kad kai 
kurie senųjų inffltrantų savo darbą dar 
tebetęsia mūsų išeivijoje. Mūsų pareiga 
yra padaryti Juos nepavojingais.
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TAUTINE PAREIGA
Pradedame naujus metus. Nauji me

tai atneša ir naujų rūpesčių ir naujų 
pareigų. Jei norime turėti gerus metus, 
turime iš anksto susiplanuoti ką ir kaip 
darysime. Vienas iš svarbiausiųjų 
mūsų lietuviškųjų darbų yra skaitymas 
perijodinės lietuviškos spaudos ir jos 
platinimas savųjų tarpe. Kuo gi kitu 
mes galime taip gražiai ir taip daug pa
sidarbuoti lietuvybės išlaikymo labui? 
Juk spauda yra vienintelis ryšys tarp 
mūsų išsiblaškiusių po visą platųjį pasau
lį. Spauda yra ta dvasinė ir reale jung
tis, kuri prilaiko mus prie mūsų tautos 
kūno. Pirmiausiai tie nutautėja, kurie ne
skaito ir neriame lietuviškos spaudos. 
Jų dvasia atšąla įr jie iškrenta iš mūsų 
tautos organizmo. Turime to vengti ir 
turime su ta negerove kovoti. Taigi, iš 
čia ir plaukia mūsų visų, drauge ir kiek
vieno atskirai, šventa ir kilni pareiga iš
likti lietuviais ii- sudaryti sąiygas, kad. 
mūsų jaunieji galėtų išaugti letuviškoje 
dvasioje. Sunki šiose sąlygose pareiga, 
tačiau yra būtina ir galima, čia ateina 
į pagalba lietuviškieji laikraščiai. Todėl 
tenelieka nei vienos šeimos, kuri neskai
tytų lietuviško laikraščio. Iš kitos pu
sės mus visus tautinis solidarumo jaus
mas įpareigoja aktyviai dalyvauti spau
dos platinime. Būkime tikri, jei mūsų 
bent dauguma skaitytų lietuviškus laik
raščius, jie būtų daug įdomesni, o mes 
būtume stipresni savo tautiniuose reika
luose. Mūsų lietuviškoji bendruomenė 
būtų labiau organizuota ir labiau jaustų 
ir sielotųsi tėvynės išlaisvinimo ir tau
tos išlikimo klausimais.

Tad naujus metus ir pradėkime nuo 
šių pareigų-skaitykime ir platinkime 
lietuvišką spausdintą žodį. Tenelieka 
nei vieno namo, kur nebūtų skaitomas 
lietuviškas laikraštis. į šią akciją mes 
turime įsitraukti visi, jei norime patar
nauti savo tautos labui, žinome gerai, 
kad mūsų priešai nesnaudžia, jie daro 
viską, kad mes neturėtume savo spaudos 
ir kad mes tremtyje išnyktume, lygiai 
taip, kaip jie turi vilties išnaikinti lie
tuvių tautą Lietuvoje. Eina žūtbūtinė 
kova ir mes negalime abejingai palikti 
nuošaly nuo tos kovos.

Daugelis mūsų tautiečių, net inteli
gentų ii- žymių žurnalistų, mažai prisi
deda prie spaudos darbo. Kodėl, ar jie 
nejaučia to švento įpareigavimo, ar jie 
pavargo ir palūžo tremties sunkiose 
sąlygose bekovodami už duonos kąsnį?

Sunku būtų atsakyti. Tačiau ar ne
bus juos nugramzdinę smulkūs .kasdie
niai reikalai, mažos intrygėlės, pro ku
rias jau nebemato ii- nebejaučia didžiųjų 
reikalų. Mes manome, kad tie visi, ku
riems Dievas davė talentą.rašyti, jei jie 
nenaudoja jo, kaip ginklą prieš mūsų 
tautos žudikus, neišpildo tautinės parei
gos.

šie metai tegul būna mūsų spaudos 
metai. Visi, kas galime rašyti, rašykime. 
Visi turėkime bent vieną lietuvišką laik
raštį savo namuose. Platinkime ir 
skleiskime spaudą, kad galėtume sulauk
ti gražių vaisių. Tuo būdu geriausiai 
išpildysime savo tautinę pareigą.

RAKETA I MENULI 
1959 METAIS?

Londone yra susirinkę 50 atstovų II- 
jame Tarptautiniame Astronautikos 
Kongrese, kurie įkūrė Tarptautinę Fe
deraciją kelionei į mėnulį ir planetas 
tyrinėti. Tame Kongrese yra atstovai iš 
Argentinos, JAV, Austrijos, Prancūzi
jos, Anglijos, Vokietijos, Ispanijos ir 
Švedijos.

Federacijos pirmininku išrinktas vo
kietis raketų specialistas Dr. Eugen 
Saenger.

Kai kurie mokslininkai jau seniai sa
ko, kad kelionė į mėnulį yra galima tam 
tikromis specialiai pritaikytomis raketo
mis. Ypač ta galimybė pasidaro didesnė, 
kai raketos varymui bus panaudotą ato
minė energija. Didžiausias sunkumas 
raketai bus žemės traukos ir oro atspa
rumo nugalėjimas. Išvystydama reikia
mą greiti, raketa mėnulį turėtų pasiekti 
per 9 vai. Rakpta neskristų tiesiog nuo 
žemės tolyn, bet įstriža-, kol žemės trau
ka į ją jau nebeveiktų. Tačiau ten pa
tektų j kitas kliūtis, būtent meteorų lau
kus. Neaišku ^taip pat, kain veiktų, ra
ketos greitį oro trūkumas, bet manoma, 
kad atominė energija, nuolat sprogdama, 
tą kliūtį nugalėtų. Kadangi pačiame 
mėnulyje nėra oro, tai jokia gyvybė ne
gali išsilaikyti. Tektų todėl pirmiausiai 
siųst raketas be žmonių, o vėliau, žinant 
kaip veikia raketa toje beorėje erdvėje, 
turėtų pritaikyti aparatus, kad žmogus 
viduje raketos galėtų kvėpuoti deguoni
mi, atsivežtu iš žemės.

Kai žmogus galės užimti mėnulį, tai 
vėliau galės skristi ir į kitas planetas, 
ypač į Marsą ir Venerą.

Kaip raketa veikia, gali mum pavaiz
duoti kad ir šis pavyzdys. Vidury ežero 
yra akmenų pripildytas laivelis. Žmogus 
ima akmenis vieną po kito ir juos meta 
per užpakalinę laivelio dalį į vandenį. 
Išmesdamas akmenis, žmogus stumia 
laivelį į priekį. Tas pat yra su raketa. 
Metamieji “akmenys” būtų dujų dale
lės, kurios nepaprastu spaudimu išme
tamos lauk. Kiekvenos dalelės mase yra 
labai maža, bet dalelių skaičius begali
niai didelis. Kas dėl oro nebuvimo, tai 
žinotina, kad oro balionas ir lėktuvas 
yra reikalingi oro, raketai gi oras yra 
kliūtis.

S Numatoma, kad DP Tbc sanatarija 
Gauting (netoli Muenchen, Vokietijo

je) bus didžiausia Europoje. Jau dabar 
joje randasi 850 pacientų, šis skaičius 
turės padidėti iki 1150.

PABĖGĖLIO DOVANA
“Daily Mail" (24.11.1951) atspausdi
no įdomią. žinutę, kurią čia dedame.

Red.
Birmingham, besilankančiam Stalin

grado vice-burmstrui, Muraškinai buvo 
įteiktas raudonų chrizantemų bukietas. 
Šis įteikimas nebuvo programos dalimi, 
o raudonoji spalva reiškė ne simpatiją 
komunizmui, bet kraują.

Prie gėlių buvo pridėtas laiškas, para
šytas lietuvių pabėgellii Birminghame. 
Jame buvo rašoma: "šios raudonos gėlės 
teprimena Jums nekaltą lietuvių kraują, 
kuris yra liejamas už laisvę, žmogaus 
teises ir tikrą taiką”. Toliau Muraškina 
buvo prašoma padėti prispaustiems 
žmonėms Lietuvoje ir deportotiems į ver
gų stovyklas Sibire.

Gėlių padavėjas, lietpalčiu apsivilkęs 
aukštas vyras, atsisakė paduoti savo pa
vardę nenorėdamas pakenkti savo arti
miesiems. pasilikusiems Lietuvoje.

Muraškina to įvykio nekomentavo. Ji 
tik pareiškė, kad sovietų delegacijos vi
zitas siekiąs draugiškų santikių sustipri
nimo tarp Sov. Sąjungos ir D. Britani
jos.

Vėliau ji dar aplankė Bourwille fab
riką ir keletą privačių namų ir butų, ku
rių viename ji pareiškė, kad nors šis bu
tas yra jaukus, bet rusiškieji esą daug 
didesni. Ji “nusiramino”, kai jai buvo 
paaiškinta, jog to buto gyventojais tėra 
tik vedusi pora be vaikų.

Užklausta, kokios ji yra nuomonės 
apie angliškus namus, palyginus juos su 
namais Rusijoje, Muraškina atsakė per 
savo vertėją, kad ji neatvyko čia palygi
nimams daryti, bet susipažinti su žmonė
mis ir pamatyti kaip jie gyvena.

Ir taip, miniatiūrinei geležinei uždan
gai dengiant jos liežuvį, ji išvyko į Lon
doną.

Gyvenimas Pavergtoje Lietuvoje 
Eltos santrauka

Kas ir už ką gauna iš komunistą pytos!
M. Akad. przeidentas J. Matulis, visai 

pasidaręs bolševikų agitatorium, paskel
bė, kad LTSR Mokslų Akademijos lite
ratūros institutas gavo parengti ir savo 
vardu išleisti šiuos veikalus: “Puškinas 
ir lietuvių literatūra”, “Lietuvių litera
tūra kovoje su klerikalizmu”, “M. Gor
kis ir lietuvių literatūra”; teisių insti
tutas: “Liaudies atstovybės falsifikaci
ja buržuazinėje Lietuvoje”, tai esąs 
“Sov. Lietuvos juridinių aktų 1918-19 
m. rinkinys”. Bet lietuvių k. institutas 
neparengė lietuvių k. žodyno 3-jo tomo, 
Matulis skelbia, kad instituto dir. J. Bal
čikonis “netinkamai vadovavo institu
tui”, nes 2-sis tomas “išėjęs su rimto-' 
mis ideologinėmis klaidomis”. T. Iva
nausko veikale “Lietuvos paukštis” jis 
pasigedo “Mlčiurino biologinės propa
gandos”. Chemijos instituto dir. K. 
Daukšai prikišta, kad jis nė kartą ne
sušaukęs mokslininkų posėdžio, o ekono
mijos institutas “ilga laiką neiššifravęs 
buržuažinio nacionalisto P. šalčiaus 
veikalų”. Be šių, viešai per susirinki
mus, “savikritikos pasireiškimus ’ir net 
spaudą buvo vienu ar kitu būdu išdergti 
ar “nuokrypomis” apkaltinti šie mokslo 
žmonės: prof. Andriūnas apšauktas 
“diversantu” už priėmimą į darbą atlei
sto universiteto asist. širvaičio; ž. ūkio 
akademijos rektorius Mickis “už tolera
vimą buožių ir buržuazinių ideologų.” 
Būtent už teigiamos kritikos parašymą 
prof. Kundrotui, “demaskuotam kaip 
reakcionieriui.” Doc. Laužikas pultas 
už “apolitiškumą paskaitose”, Loko gar
binimą, neatšaukimą savo seniau rašytų 
raštų ir apie Petrą Didįjį skelbimą, kad 
tas rėmęsis pirkliais ir kirpęs bajorams 
barzdas . . . Ped. Institute Keizikaitė 
skundė Martinėną, kad tas dėstydamas 
istoriją, “nušviečia ją iš buržuažinio 
taško”. Nors Mokslo Akademijos part, 
sekret. Malaskovskis ir giriasi, kad 
“akademijos kadrai pravalyti nuo nepa
tikimų asmenų”, bet partinis darbas 
“dar vis silpnas”, nors Vilniaus un-te iš 
profesūros pasiryžo įstoti j partiją kan
didatais jau 13 žmonių. Prie tikrų agi
tatorių jau dedasi ir Bučas._ Jis nukalė 
net sovietinį mokslininkų šūkį: “Liau
dies laimei”, o nuo jo neatsilikdamas 
Korsakas kitą: “Stalinas — tai mūsų

IS VISUR IR
0 Šį rudenį Londone žada pradėti 

veikti lenkų universitetas užsienyje 
PUNO. Universiteto tikslas pirmon 
eilėn padėti baigti studijas tiems len
kams, kurie dėl karo turėjo jas nutrauk
ti. Numatyta taip pat organizuoti mo
kymą korespondencijos keliu. Univer
sitetas turės išsilaikyti iš savo lėšų. 
(Orzel Bialy).

0 Visa lenkų egzilinė spauda plačiai 
rašo ir komentuoja JAV repr. rūmų 
priimtą rezoliuciją dėl 7 asmenų komi
sijos sudarymo Katyno masinėms žudy
nėms išaiškinti ir reiškia viltį, kad byla 
nebus numarinta ar baigta ligi Katyno 
žudynių kaltininkai nebus nubausti taip, 
kaip Nuernbergo nuteistieji, Hitlerio rė
žimo žudikai.

Per debatus JAV reprezentaciniuose 
rūmuose buvo panaudota lenkų vyriau
sybės Londone sudarytoji dokumentacija 
ir gen. Anders surinktoji medžiaga. Tuo 
pačiu metu Londone pasirodė Joseph 
Mackiewicz parašyta knyga “The Ka
tyn Wood Murders” su bu v. JAV Am
basadoriaus Lenkijoje Mr. Arthur Bliss 
Lake įžanga.

MŪSŲ PASTOGĖ, 1952 m. sausio 16 d.

Tobulinkimes
Prie sambūrio “Šviesa" Sydney sky

riaus yra. sudaryta studijoms remti ir 
propoguoti sekcija. Šiuo laiku, tos 
sekcijos tikslas yra duoti kuo daugiau 
informaciją apie studiją galimybes 
N.S.W. mokyklose, nes daugumoje 
mokslas prasideda, vasario-kovo mėn.

Besiįdomaujantieji studijomis, ku
riems dėl kurią nors priežasčią sun
kiai pasiekiamos tiesiogines informaci
jos iš universiteto bei kitą mokyklą, 
gali kreiptis į šią sekciją šiuo adres: 
Mrs. V. K. Saudargas, 179 Green Pt. 
Road, Como, N.S.W.

Sekcijos Vadovybė.
Daugelis iš mūsų emigrantų jau pa

kankamai susitvarkė materialiai. Jau 
pajuto tvirtesnį pagrindą po kojomis. 
Tai ar nelaikąs pagalvoti apie socialinį 
pagerinimą savo būklės bei lavinimą sa
vo asmenybės?

Daugumas iš mūsų dirba kaip nekva
lifikuoti darbininkai. Dirbdami virš
valandžius net neblogai uždirba. Tačiau 
ši būklė ne,visada tęsis mūsų naudai. 
Nekvalifikuoti darbininkai visad turi 
duoti pirmenybę kvalifikuotiems darbi
ninkams. Ir esant didesnei darbo jėgos 
pasiūlai, daug kas iš mūsų atsidurs la
bai sunkioj padėty.

Iš kitos pusės, atsidūrę darbininko 
padėty, mes nustojam savo asmenybės. 
Mes ne tik negaunam nieko savo proto 
lavinimui, bet atbunkame. Atsivežtos iš 
Lietuvos mokslo žinios ne tik nepratur
tinamos, bet užmirštamos.

Jaunimas savo laisvalaikį leidžia 
ieškodamas pigių pramogų. Net ir ma- 

vėliava”. Už tat nesugebančių taip 
smarkiai su jais žingsniuoti tokių čiur
lio, Kvedaro, Natkevičaitės paskaitos 
“menko idėjinio lygio ir su klaidomis, 
dek. Kairiūkštis ‘nepaiso kritikos ir ma
no, kad tokia kritika žemina jo autori
tetą’.” šaukiama, kad net kalbos kate
dros “nepritaikytos prie genialių drg. 
Stalino minčių kalbos reikalu”, o tokie 
dėstytojai, kaip Kaveckas (geol.), Gar
mus, Rinkūnas vis “nepasitaiso iš klai
dų ir jų neatšaukia”. Net Dailininkų 
Sąjunga buvo apkaltinta, kad nesuge
bėjo susovietinti Čiurlionio, o tokioje 1- 
joj vid. mokykloj “vis dar tebedėsto buv. 
buržuaziniais laikais dep-to dir. L. Vai
tiekūnas su šauliu Šimoniu” arba Kauno 
11-oj amatų mokykloj “smetoriininkas 
Chomanskis” etc. etc. Tokių pavyzdžių 
yra galybės. Kokia gali būti tokioj “at
mosferoj” mokslinė ar darbo kūryba, 
aiškinti netenka: ją gerai žino kiekvie
nas, nors kiek pats pabuvęs sovietinėje 
sistemoje.

Bet ne kartą ir to būna permaža: ta
da pylos gauna ir patys vadovai, štai 
toks mokyt. A. Papartis, matyt, norėda
mas padaryti dar didesnę karjerą, išva
nojo Šviet. ministerijos organą “Tarybi
nę Mokyklą”. Jai prikišta, kad ji pas
kelbė egzaminų taisykles tada, kai tie 
egzaminai jau buvo baigti. Nors ir kri
tikuojamas KP V-jo suvažiavimo, — 
šaukė Papartis, — žurnalas “nepasitai
sė ligi šiol”. Jurginiui buvo prikišta, 
kad jis savo straipsny nieko neužsimena 
apie marksizmą-leninizmą. P. Šinkūno 
straipsnis — “šaltas ir nepolitinis”: 
mat, autorius svarbiausia Lietuvoje nu- 
biednėjimo priežastimi laiko seną pap
rotį dalinti žemę tarp šeimos narių, bet 
Papartis jį įspėja, kad taip skelbti ne
galima, nes “leninizmo mokslas mus 
moko, kad svarbiausia darbininkų netur
to priežastis — tai buržuazinėj visuome
nėj kapitalistinė tvarka”. Nėra straip
snių, nušviečianių “buržuazinių — tau
tinių elementų ir reakcionieriškos kat. 
dvasiškuos kenksmingą veiklą. Redak
cijos kolektyvas, —r nesitveria pykčiu 
Papartis, — matyti, atsisakė nuo anti
religinio darbo mokyklose.” Iš tokios 
savikritikos “paniški”, koks teroras 
kreipiamas į visus švietėjus ir kultūri
ninkus. 

APIE VISKĄ
• Pagal padarytus Latvių Centrinės 

Tarybos suvažiavime pranešimus, p.m. 
rugsėjo mėn. 1 dieną Vokietijoje buvo 
išviso 12,253 latviai, iš kurių 2,494 rei
kalingi ypatingos globos (jų tarpe 901 
invalidas, 471 ligonis džiovininkų sana
torijose, 702 seneliai ir tt.) Tik 25% 
darbingų latvių turi darbo ir turi algas. 
Iš to skaičiaus du trečdaliai dirba sar
gybų ir darbo kuopose. Aukščiausias 
dirbančiųjų procentas yra Reino-Westfa- 
li jos srityje, mažiausias Schleswig- 
Holšteine.

® Buenos Aires sukurtas lietuvių- 
latvių vienybės draugijos Argentinos 
skyrius. Valdybon išrinkti: F. Vaitke
vičius, K. Norkus, M. Svilis ir L. Stau- 
pis.

Lietuvių-Latvių vienybės draugija 
daro pastangų visuose kraštuose, ku
riuose yra emigrantų pabaltiečių įsteig
ti skyrius ar paskirti savo atstovus.

Ateityje numatoma sukurti lietuvių- 
estų ir latvių-estų vienybės draugijas, 
kad bendromis jėgomis būtii galima 
siekti Pabaltijo vienybės ir laisves.

žamečiai vaikai atimami iš mokyklos ir 
siunčiami į fabrikus, kad parneštų vieną 
kitą svarą. Ir darbininkų kadrai auga. 
O ateis laikas kai Tėvynė pašauks 
grįžti. Ką mes grįždami muvešime mū
sų nukankintai Tėvynei? Jai atkurti 
reikės ne tiek tvirtų raumenų, kiek pro
to ir mokslo. O tremtis įtikino mus, 
kad raumenys įgyjami labai greitai ir 
lengvai, kai tuo tarpu mokslas sunkiai.

Siekti mokslo nekada nevėlu ir gali
mybės yra didelės. Sydney universite
tas, o dar daugiau Department of Tech- 
nical Education, sudaro galimybes stu
dijuoti visokio amžiaus ir visokio išsila
vinimo asmenims.

Sydney universitete studijos prieina
mos asmenims bet kur baigusiems gimna
zijas arba studijavusiems Europoje. 
Amžiaus ribos nėra. Emigrantams įsto
jimas palengvinamas. Studijavusiems 
Europoje , klausyti dalykai užskaitomi, 
tačiau reikalinga laikyti egzaminai. 
Materialai nepajėgiantiems dažniausiai 
skiriamos stipendijos.

šiuo laiku Sydney veikia šie fakulte
tai:

Faculty of Arts — lygus mūsų Hu
manitariniam fakultetui. Jis apima šias 
pagrindines grupes: I — kalbos ir litera
tūros; 2 — Istorijos, teisės, filosofijos, 
ir socialiniai mokslai ir 3 — Matemati
ka, muzika ir gamtos mokslai. Trijų 
metų studijų reikalinga Įsigyjimui Pass 
degree of Bachelor of Arts. Norint įsi
gyti Degree of Bachelor of Arts with 
Honors reikalinga studijoti nemažiau 4 
metai.

Iš kitų laipsnių yra Master of Arts, 
kuris galima įsigyti praėjus nemažiau 
dviejiems metams po įsigijimo Degree of 
Bachelor of Arts W.H.; Diploma in 
Education, be normalaus kurso dar rei
kalinga išeiti 1—Auklėjamoji Psicholo
gija, 2—Mokymo metodai, 3—Mokyklų 
hygiena ir 4—Mokymo praktika; Diplo
ma in Antropology; Degree of Doctor 
of Letters, įgyjamas ne anksčiau aštuo- 
nerių metų po įsigyjimo pirmojo laips
nio; Bachelor of Divinity ir Doctor of 
Divinity; Master of Education.

Faculty of Law — Teisių fakultetas 
yra keturių metų arba penkių metų kur
sas. Galima įsigyti šiuos laipsnius: 
Bachelor of Laws, Master of Laws ir 
Doctor of Laws.

Faculty of Medicine — Medicinos fa
kultete yra penki laipsniai: Bachelor of 
Medicine, Baceelor of Surgery, Master 
of Surgery, Bachelor Science, Doctor of 
Medicine. Studijoms išeiti bei pirmąjam 
laipsniui įgyti reikalingi 6 studijų metai.

Faculty of Science atatinka mūsų 
Gamtos ir Matematikos fakultetui. Pir
mam laipsniui įsigyti Bachelor Science 
reikia trijų metų studijų. Tolimesniems 
laipsniams — Master of Science, Doctor 
of Science ir Doctor of Philosophy rei
kia keturių metų studijų. Degree of 
Bachelor of Science in Forestry — miš
kininkystės — įsigijimui reikia keturių 
metų studijų. Degree of Bachelor of 
Science in Physical Education — Fizinio 
auklėjimo kursas išeinamas per ketve
rius metus.

Faculty of Engineering — Inžinerijos 
fakultete yra šie skyriai 1—Civil Engi
neering, 2—Mining Engineering, 3— 
Mechanical Engineering, 4—Chemical 
Engineering ir 5—Aeronautical Engi
neering. Po keturių metų studijų išlai
kius reikalingus egzaminus, įgyjamas 
Bachelor of Engineering laipsnis. O vė
liau galima įgyti kitus laipsnius kaip 
Master of Engineering, Doctor of Philo
sophy, Doctor of Science in Engineering.

Faculty of Dentistry — Odentologija 
studijojama ketverius metus įgijant De
gree of Bachelor of Dental Surgery. O 
vėliau išlaikant atatinkamus egzaminus 
galima'įgyti šiuos laipsius: Master of 
Dental Surgery, Doctor of Dental 
Science ir Doctor of Philosophy.

Faculty. of Veterinery — Veterenari- 
jos kursas išeinamas per penkerius me
tus. Yra du moslo laipsniai: Bachelor 
of Veterinary Science ir Doctor of Vete
rinary Science.

Faculty of Agriculture — Agrikultū
ros kursas einamas per keturius metus. 
Agrikultūros laipsniai yra: Bachelor of 
Science in Agri c., Master of Science in 
Agric. ir {Doctor of Philosophy.

Faculty of Economics — Ekonomijos 
fakultete studijos tęsėsi keturius metus. 
Juos baigus įgyjama Degree of Bachelor 
of Economics. Sekantis laipsnis yra 
Master of Economics.

Faculty of Architektūra — kursas 
išeinamas per penkius metus įsigyjant 
Degree of Bachelor of Architecture. Ir 
vėliau galima įsigyti Degree of Doctor 
of Philosophy.

Kiti kursai:
Pharmacy išeinamas per dvejus metus. 

Diploma in Pharmaceutical Science 
įgyjama per trejus metus.

Diploma in Social Studies įgyjamas 
per dvejus metus.
Phyziotherapijos kursas išeinamas per 

trejus metus.
Evening Students — Vakariniai kur

sai veikla tik Faculty of Arts ir Faculty 
of Economics. Vietoj normalių 4 metų 
studijojama 6 metus.

Nieko konkrečiai negalima pasakyti 
apie mokestį už mokią, nes jis skirtingas 
atskiruose fakultetuose. Be to, jis kei
čiasi, kaip ir visi kiti mokesčiai.

Smulkia išsamia informacija, apie stu
dijas Sydney universitete kiekvienas ga
li gauti universiteto informacijos sky
riuje pas Students’ Adviser.

Studijomas Remti ir Provayoti 
Sekcija.
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MŪSŲ PASTOGĖ, 1952 m. sausio 16 d.
Psl. 3

English for Newcomers to Australia
LESSON THIRTY 16. What illness did he die

17. They died... their coun
try.

18. He died... .an accident.
__ ____ 19. She died... eating some-

6. They are playing cricket thing poisonous,
over there. Let’s go and 
look.......

7. If you have lost it, why honour.
16. If you take his advice, all don’t you look... .it?

(be) well.
17. It’s easy to speak Eng-

harder if they (want) to.
12. Yon might give me a 

ring if you (feel) like it.
13. You will get wet unless 

you (take) your umbrella.
14. If Bill (not go) to Tas

mania, he could have saved 
£10.

15. He would have helped 
you if you (ask) him.

REVISION (Continued)
"Oh, shut up,” said Bill, who 

had by now become quite an
noyed. "What good is all this 
‘if-talk’ of yours? You like 
saving your money and I like 
spending mine and that’s all 
there is to it. Now I reckon 
you ought to think a bit about 
what you could do with your 
monev right now. If I were ■- v-------
you, I’d take some of that lishif^one (know) howto, 
money of yours out of the bank 
and I’d go up to the Barrier 
Reef next winter, that’s what 
I’d do. As a matter of fact, 
that’s a thing . I’ve always 
wanted to do myself. If you 
went up there, say in June, 
or July—”

"Who is talking now about 
what you would do if you 
weren’t yourself,” said Les, 
feeling he was getting a bit of 
his own back. “I’ve told you 
before—”

‘"I’ve had it,” said Bill. 
“Why is it thtt you must 
always argue ? All right, have 
it your own way and be tight 
with your money; I’m hanged 
if I will do the same.” And, 
saying this, Bill turned round 
and started to roll himself a 
-cigarette.

“Funny cove,” said Les to 
himself, as he opened Ins 
paper; "never seems to be able 
to save a penny. Always 
squandering money. Now, if 
I were in his place—”

Well, there you are. Some
how those two are always 
arguing with each other. Al
ways grumbling at each other. 
Every time they meet, it’s ten 
to one they’ll end up by nearly 
breaking each other’s necks.

I suppose they retlly quite 
enjoy it like that.

3. She. is not used... .hard 
work.

4. We have no sugar in the
house. It’s all been used.......

5. Stop looking......... me all
the time.

8. You’ll have to look.........
your equipment a bit better.

9. Something is wrong. I 
will have to look.... this mat
ter more fully.

10. If you look 
dow you will see him 
street.

11. Do you think
. us ?

18. If they had wanted to 
see us they (can come).
.19. I would not marry him 

if he (be) the last man in the 
world.

20. If you can’t do this
exercise, you (have) to do laughing 
your lessons again. 12. "Laugh and the

21. You should have gone to will laugh... .you.” 
bed if you (feel) tired.

22. If you eat any more you 
(burst).

23. Tell him he must do his 
work if he (want) 
in the world.

24. If they had 
soon I (go) away.

25. I am .sure she would 
help you if she (can).

26. ' Your English would not 
be as good as it is today if you 
(not study) so hard.

27. You will be making 
mistake if you (trust) him.

28. You would have made 
mistake if you (trust) him.

29. We cannot help you if
(not tell) us what’s wrong. . ....

30. She would look prettier every day by Australians, 
if she (do) her hair differ
ently.

the win
in the

he is

world

Mėl

io get on

not come

a

a

20. I have pleasure.... pre
senting to you our guest of

21; It will give me pleasure 
.... do that for you.

22. At that moment the dog 
went... .the burglar.

23. He has gone.... but he 
will be back soon.

24. The doctor will see you 
now. Will you go....,please?

25. Tell him to go... blazes.
26. May I speak......... you,

please?
27. I can’t hear yon. Speak

li. He is living 
bourne.

14. He is living... .14 King 
St.

15. He is living.... his sav
ings.

28. She is very good... .her 
children.

29. She is not very good.... 
knitting.

30. Don’t eat that stuff. It 
is not good... .you.

(To be continued.)

EXERCISES
I. Find the forms of 

•CONDITIONAL in the above 
piece.

II. Some of the verbs you 
have learnt are in the piece. 
Look for them.

III. Re-write the whole pas
sage in Indirect Speech.

IV. Do you agree with Bill 
•or Les. Discuss this question 
with your teacher and fellow
students.

V. Choose the right tense 
for the verbs in brackets:

1. If he (come) today, tell 
him I’m not in.

the

VI. Put in the missing pro
nouns:

1. He is full... .good ideas.
2. She is very proud.........

what she has done.
3. I am sorry.. . .him.
4. They are always com

plaining. . . .something.
5. You will have to get rid 

... .that dog.
6. She smiled... .me.
7. He spends all his pocket- 

money .... sweets.
8. They are afraid.... some

thing.
9. She fears... .his life.

He is very jealous.......

Are yon talking

Tell that... the marines. 
He is always staying...

.2. If I (have) some money 
I would buy a car.

3. He would have given it 
to you if yon (ask) him.

4. If I • (be) you, I should 
let him go.

5. We shall get wet if we 
(go) out in the rain.

6. The dog (bite) you if you 
had gone on annoying him.

7. The dog (bite) you if you 
go on annoying him.

8. He threatened to resign 
if his salary (be) not increas
ed.

10.
you.

11.
me?

12.
13.

home.
14. You have nothing to be

ashamed....... >
15. The train from Mel

bourne will arrive... .No. 4 
platform.

16. He insists on paying.... 
his own beer.

17. I am not very interested 
.... that book.

18. I don’t think lie will 
manage.... do that by himself.

19. The boss is very annoyed 
....you.

20. He has just come back 
... .Adelaidei.

9. I could have told you that VII. Put in the missing Pre
if you (ask) me. position:

10. She doesn’t drink tea if 1. I am tired.........hearing
it (have) not got plenty of that song over and over again, 
sugar in it. 2. I am tired....... .having

11. They could have worked done so much work.

NEW EASY LESSONS FOR BEGINNERS

Radio Programme For New Australians
Broadcast by the Australian Broadcasting Commission

JANUARY, 1952
In this broadcast lesson Booklet and learn to speak 

Mary, John and Paul will English quickly.
teach you how to use words, low the words in the Radio 
and sentences, which are used

"These words and sentences 
will help you to understand 
Australians.

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

SATURDAY, 19th

MARY: That is John’s car. 
Open the door please, Paul.

PAUL: All right, Marv.
JOHN. Hello, Paul.

PAUL: Hello, John.
JOHN: Good morning, 

Mary. It is a beautiful morn
ing. We are going to Mel
bourne. We must go in the 
car. And you Paul.

PAUL: Oh, yes, thanks, 
John. But I mušt learn Eng
lish.

JOHN: All right. We are 
going to Melbourne, 
must learn English.

PAUL: I understand. I am 
going to Melbourne. We are 
all going to Melbourne.

This is only a small part 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 
Jjy 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.

You —8-15 a.m. There įs 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
Mary, John and Paul teach FREE and contain the Broad- 

you English in this simple in- cast Programmes in the form 
teresting way. You listen, fol- of English Lessons.

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

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

SYDNEY.
Please send me:

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

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

Address ...........................,.......... .......... .............................
State ........................................................ . .............................
My native language is........................... . ..............
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Psi. 4

TRAGIŠKAI ŽUVO 2 
LIETUVIAI BRISBANE

Praeitame “MP" numeryje mes pa
talpinome trumpą žinutę, dabar gavo
me platesnį pranešimą, kurį ir dedame 
čia.
1951 m. gruodžio mėn. 27 d. nedidelę 

Brisbano lietuvių koloniją palietė skau
dus smūgis: motociklo ir sunkvežimio 
katastrofoje užsimušė 2 motociklu važia
vę lietuviai — Pranas Mardosas, 30 me
tų amžiaus, kilęs iš Leliūnų, Utenos 
apskr. ir Alfonsas Vitkus, gimęs 20.10. 
1921 m. RadviHškyj,. gyvenęs Rozalimo 
mieste.

Abu žuvusieji buvo mylimi^ bendruo
menės nariai ir aktyvūs lietuviai prisi
dėję prie mažos mūsų kolonijos veiklos. 
Jų nuostolis bus labai jaučiamas.

Palaiduoti Nudge Rom. Katalikų ka
pinėse. Gedulingose laidotuvėse dalyva
vo beveik visa Brisbanės lietuvių kolo
nija.

Laidotuves suorganizavo ir i amžino 
poilsio vietą palydėjo tėvas Vyt. Balčiū
nas O.F.M. padedant australams Ked- 
ron parapijos parapijiečiams ir kuni
gams, kurie parūpino susisiekimo prie
mones palydėjimui į kapines. Vietos 
lietuviai prisidėjo aukomis ir gausiu 
dalyvavimu laidotuvėse.

Prie kapo atsisveikinimo kalbas pasa
kė kun. Balčiūnas ir ALB Brisbanės 
valdybos vardu F. Mališauskas.

Pasigėrėtina, kad lietuvių visuomenė 
skaitlingai dalyvavo laidotuvėse palydė
dama savo tautiečius i amžiną poilsio 
vieta tuo nustebindama australus.

F.M.

LIETUVIŠKAS BALIUS- 
BE TURINIO

Melbourne apylinkės valdyba, Austra
lijos lietuvių atstovų suvažiavimo perei
tųjų metų gruodžio mėn. 28 d. proga, su
ruošė reprezentacinį balių. Balius jau 
anksčiau buvo apgarsintas lietuviškoje 
spaudoje, ir kiekvienas buvo į jį kviečia
mas, tiesiog viliojamas svaiginančiais gė
rimais, puikiu italu orkestru. Baliaus 
organizatoriai padarė per greituc išva
das, kad “Kas aplankys šitą balių — 
neapsivils nei vienas. Gruodžio 28 die
na Melbourno lietuvių pasirodymo die
na.” Šitokiais gražiais ir masinčjais 
žodžiais Melbourno Apylinkės Valdyba 
užbaigė reklamą “Australijos Lietuvyje” 
gruodžio 10 d. numeryje.

Kalėdinės švenčių nuotaikos svetimam 
krašte — neįprastos. (Daugis jaučiasi, 
kaip savaitgalyje. Laukiam gruodžio 
28 d. — pirmojo atostoginio didesnio lie* 
tuvių subūrimo, kur tikimės pamatyti, 
kaip laikraščiuose buvo skelbta, ir Mel
bourno lietuvių pasirodymą.

Štai, lauktąjį retą vakarą renkamės 
su pakilia nuotaika. Daug svečių iš 
Sydnėjaus, Adelaidės ir iš kitų užkam
pių. Šnekučiuojamės su draugais ir pa
žįstamais, su kuriais susitikome tik po 
eilės metų. Metus, žvilgsnį, jauti, kad 
nekasdieniškas vakaras. Tautiečiai gra
žiai pasirėdę, ir muzika jautri tau šir
din liejasi, nuspalvina-pagyvina net pa
čius pokalbius. Bet, va, visas darnu
mas per puse nupiginamas, kaip tautie
čiai puošnios salės vidurin abiejomis ran
komis iš bufeto spekuliacinėmis kaino
mis pradėjo vilkta nepamainomus “ge
ros” nuotaikos sukėlėjus, gėralų bute
lius. Tikrai gražiau būtų, jei norį išsi
gerti po skvernu būtų atsinešę, kaip 
Australijoje panašiuose subuvimuose 
yra praktikuojama. (Kažin ar geriau? 
Red.) Pastarasis būdas yra priimtines
nis, nes vėliau niekas neturėtų progos 
organizatoriams-primesti, kad jie, pasi
naudoję proga, lietuvišku metiniu subu
vimu, užsiėminėja spekuliacija, šitokie 
reiškiniai daugeli tautiečių, turinčių ir 
gerų intencijų, atgrąso nuo lietuviškų 
subuvimų, kas atsiliepia neigiamai ir 
visai lietuviškai bendruomenei.

— Kur ta lietuviška programa, kur 
tas Melbourno lietuvių pasirodymas? 
Užmetamai ir primygtinai mane už
puolė būrelis tautiečių, specialiai atvyku
sių iš tolimos provincijos. Tikrai neti
kėtai bėdon patekau. Ką paaiškinti to
kiu atvėju provincijoje gyvenantiems, ku
rie savo kelrodžiu laiko miestuose lietu
viškų subuvimų organizatorius?

Jei baliaus organizatoriai turėjo sun
kumų pasirodyti su plačia lietuviška pro
grama, tai pusvalandžiui tikrai buvo ne
sunku sudaryti programą. Tada visas 
lietuviškas subuvimas būtų svaresnis, su 
turiniu, būtų užmegstas dvasinis ryšys 
ir su provincijos gyvenančiais tautiečiais. 
Ateityje reikėtų tokius balius ruošti su 
lietuviškom programom.

J. Rimas.

Tremtiniu vaikai pirmauja
Tenka pasidžiaugti, kad tremtinių 

vaikai australų mokyklose pirmauja 
moksle ir turi gerą vardą. Neseniai 
pasibaigusieji mokslo metų daviniai tai 
paliudija. Net ir specialise /nokyklose 
neatsilieka.

štai vienas ryškus tam pavyzdys. 
Prieš porą metų tik didelėm pastangom 
pasisekė įstoti vienam lietuviukui į Foor- 
scray Technikos mokyklą Melbourne. Iš 
daugelio pagal egzaminus jis buvo tik 
vienas su abejingumu priimtas. Iš tik
rųjų pirmąjį pusmetį klasėje jis liko pas
kutinysis. Bet paskiau smarkiai darė 
pažangą. Dviem metams praėjus jis 
bagė Jaunesniųjų Technikos Mokyklą su 
pagyrimu ir dovanomis, skiriamomis tik 
gabiausiems mokyklos mokiniams. Be 
to, už labai gerą mokymąsi ir elgesį jam 
paskirta mokyklos vadovybės piniginė su
ma, įgalinanti Įsigyti visas mokslo prie
mones perėjus į Vyresniųjų Technikos 
Mokyklą. Gaila, kad tėvai mažai 
džia savo vaikų Į specialias mokyklas.

Pirmaujančių tremtinių vaikų atsitiki
mų šimtą galėtų suminėti iš pradžios 
mokyklų, gimnazijų ir kitų mokslo įstai
gų gyvenimo. Garbė mūsų vaikučiams!

A.Kr.

PRANEŠIMAS
A.L.B. Brisbanės Apylinkės Valdyba 

praneša, kad 1951 m. gruodžio mėn. 27 
d., eismo nelaimėje tragiškai žuvo —

PRANAS MARDOSAS

ALFONSAS VITKUS
Giminės prašome kreiptis Į Brisbane 

Public Curator palikimo reikalu.
Apylinkės Valdyba.

Neįstengdamas fiziškai atsakyti į 
daugybę sveikinimų, visiems draugams 
ir geros valios lietuviams linkiu linksmų 
ir laimingų Naujų 1952 metų.

Inž. M. Bagažas.

37 m. moteris norėtų užmegsti drau
giškus ryšius su inteligentišku vyru ne 
jaunesniu 37 metų gyv. Sydney ar jo 
apylinkėse. Atsakysiu tik į rimtus lai
škus. Rašyti: Mr. Guy, 146 Forbes St., 
East Sydney, N.S.W., c-o. Solveigai.

B-vės “MINTIS” spaustuvei reikalin
gas prityręs linotipistas

PARDUODAMA
70 lapų fibros po 30/- ir išnuomojami 

2 puikūs kambariai ir atskiras garažas 
Teirautis po 5 vai. 13 Taybank St., Can
terbury.

PAIEŠKOJIMAI
• Ponas Kazys Vilgindas, prašau 

skubiai atsiliepti, labai svarbu. Dr. I. 
Tammelo. telf. XX 2045.

C Prašomas atsiliepti Kairys Petras, 
gyy. Australijoje. Jį patį ar žinančius 
apie jį prašau pranešti: Mr. Mudenas 
Bronius, 2 Svea str. Worcester 4. Mass. 
U.S.A.

ATITAISYMAS
“MP” nr. 149-150 “Aitvaro” adresas 

atspaudintas kaulingai; turi būti: “Ait
varas” c-o. J. Kalgovas, 47 Glebe St., 
Glebe, N9W.

Redakt. Aleksarxlras Mauragis, 55

S Gudų laikraštis “Bačkauščina” pa
teikė tokią sov. Gudijos vyriausybės sąs
tato pagal tautybes statistiką: 22 rusai, 
1 žydas, 1 gruzinas ir tik 9 gudai.

Victor Ave., Picnic Point, N.S.W.

Maz. Lietuvos Bičiuliams 
Melbourne

Š.m. sausio mėn. 20 d. Mažosios Lie
tuvos Bičiučiulių Draugijos nariai ir 

visi tautiečiai, kuriems rūpi gyvybiniai 
mūsų tautos reikalai bei brangus’ lietu
viškasis pajūris, kviečiami i KLAIPĖ
DOS KRAŠTO SUKILIMO minėjimą, į 
LIETUVIŲ SKAITYKLOS salę prie 
Šv. Jono bažnyčios tuoj po pamaldų. 
ML D Melbourno Skyriaus pirmininkas 
Dr. V. Didžys skaitys paskaitą ir kiti 
pasisakys mums aktualiais tautos klau
simais.

Dėl paskutinių pasaulio Įvykių aktua- 
lėja ir mūsų tautos bei valstybės klausi
mas. Džiugu, kad Kanadoje beveik 
kiekviename didesniame mieste įsisteigė 
kalbamos draugijos skyriai. Jau ir JAV, 
Chicagoje bei Brooklyne, susiorganizavo 
MLD padaliniai. Paskutiniuoju metu 
MLBD veikla randa vis didesnį pritari
mą ir Australijoje. Be Melbourno sky
riaus, steigiami ir kitur.

A.Kr.

Aukos Vasario 16 Gimnazijai 
ir Vargo Mokykloms Vakaru 

Vokietijoje 
(1951.7.16 — 1951.10.15)

Iš J.A. Valstybių
I. Gauta per BALF centrą
1. “Dainavos” ansamblis, Chicago,

UI. .. ............................. dol. 500.00
2. BALF 64 Chapter, Baltimore,

Md.................................. dol. 200.00
3. Lietuvių Tremtinių Draugija,

Brooklyn, N.Y................dol. 150.00
4. Vasario 16 gimnazijai remti Ko- 

mit. Cleveland .. .. dol. 123.55
5. BALF Chapter No. 4, Chicago,

III....................dol. 25.00
6. Lituanistikos mokyki. Mokiniai,

Bostone......................... dol. 11.50
7. J. Grabas-Grabauskas, Brooklyn,

N.Y.................................. dol. 10.00
8. Vyt. Girdauskas, Chicago, Ill.

dol. 6.00
9. Pp Šilėnai, Chicago, Ill. dol. 5.00

10. Pr. Račiūnas, Chicago, Ill.
dol. 5.00

11. Pov. Ivaška, Elisabeth, N.Y.
dol. 5.00

12. A. Andriušaitis, Svracuse, N.Y.
dol. 2.00

13. J. Viršdienė, Gary, Ind. .. dol. 2.00
14. St. Staniškis, Chicago, Ill.

dol. 1.00
15. J. Stelmokas, Phila, Pa. dol. 1.00 
II. Gauta per PLB Vokietijos Krašto

Valdybą
1. J. čėsna, Chicago, Ill. dol. 148.00
2. Pr. Pauliukonis, Worchester, Mass.

PASAULINIS
KALENDORIUS

Pasaulinis Kalendorius — tai refor- 
mutas kalendorius, kuris, kaip ir sena
sis, turės dvylika mėnesių, bet iš jo bus 
pašalinti dabartiniai nepastovumai. 
Pasaulinį kalendorių nori pripažinti viso 
pasaulio prekybininkai, mokslininkai, 
profesinės organizacijos ir beveik visos 
religijos. Jo priėmimas buvo 1949 m. 
Jungtinių Tautų suvažiavimo denotvar- 
kėje, bet dėl laiko stokos svarstymas 
buvo atidėtas.

Tas kalendorius palaikytų dabartinio 
kalendoriaus formą, bet būtų pastovus. 
Kiekviena data būtų tą pačią savaitės 
dieną, nors būtų ir kilminiai metai. Ke
turi ketvičiai būtų tie patys visais at
žvilgiais. Pirmas kiekvieno ketvirčio 
mėnuo turėtų 31 dieną, kiti du turėtų 
po 30 dienų. Kiekvienas ketvirtis pra
sidėtų sekmadieniu ir baigtųsi šeštadie
niu. Kiekvienas mėnuo turėtų tą patį 
darbo dienų skaičių.

Dabartinio kalendoriaus nepatogumai 
kyla iš to, kad metai iš 52 savaičių uži
ma 364 dienas, o tuo tarpu kalendorius 
turi sutalpinti 365 dienas paprastais me
tais ir 366 laiminiais. Pasaulinis kalen
dorius stengiasi 365-tą dieną pašalinti 
iš paprastos sistemos numeruotų datų, 
įstatydamas ją tarp gruodžio 30 d. ir 
sausio 1 d. ir pavadindamas ją “darbo 
diena”. Tą diena siūlo padaryti pasau
line švente vietoj Naujųjų Metų. KUmi- 
niuose metuose būtų dar viena šventė, 
pavadinta “kilminė diena”, kuri būtų 
Įterpta po birželio 30 d. Kadangi šios 
dienos atitinka gruodžio 31 d. ir birže
lio 3 d., tai joms nebūtų duodami sa
vaitės dienų pavadinimai ir jų buvimas 
neturėtų įtakos į kalendoriaus pastovu
mą.

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 užmesčio gele
žinkelio stotyse.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA 
Aplankykite firmą-kriutuvę

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 par- 

duotovę:
Netoli Svdnėjaus 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 agurku, 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 bv “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB17S8, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney
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dol. 140.00
3. K. Pravilionis, Rockford, III.

dol. 40.00
4. M. Stukertuolis, Boys Town

dol. 34.20
5. Pp Skirmantai, Sacramento, Calif.

dol. 10.00 
III. Gauta betarpiai Vasario 16 gimna

zijoje
1. Lawrence, Mass lietuviai

dol. 407.80
2. Br. Siliūnas, Chicago, UI.

dol. 107.25
3. A. Kudukis, Cicero, III. dol. 100.00
4. J. Tijūnas (adresas nenurodvtas)

dol. 75.00
5. Ad. šernas, Chicago, Ill. dol. 14.00
6. A. Kasperavičius, Ansonia, Conn.

dol. 11.00
7. St. Tumosienė, Chicago, III.

dol. 7.00
8. V. Petrulienė, Danville, III.

dol. 1.00
9. St. Vosylius, Chicago, Ill.

siuntin. 2
10. Kr. Pimpienė .Chicago, Ill.

siuntin. 2
11. P. Būtėnas, Newark, N.Y.

siuntin. 2
12. A. Kasperavičius, Ansopia, Conn.

» siuntin. 1
13. E. Kušleikaitė, Chicago, Ill.

siuntin. 1
14. EI. Kubilius, Chicago, Ill.

siuntin. 1
15. Al. Dabšys, Hollywood, Calif.

siuntin. 1
16. N. Rauchienė, .Hartford, Conn.

siuntin. 1
17. Mrs. V. Petrulis, Danville, Ill.

siuntin. 2

Iš Kanados
1. Maž. Liet. Bičlul. Dr-ja Montreal

dol. 200.00
2. Maž. Liet. Remti Dr-ja (per dr.

Gerutį)......................... dol. 49.85
3. Hamiltono lietuviai (per. p. Subat-

kienę).............................• dol. 40.00.
4. “Daina” Toronte (per M. F. Yo-

kubyną)......................... dol. 20.00

Is Australijos
1. Atsiųsta per p. Andriušį DM 252.00
2. Atsiuntė p. J. Glušauskas L 25.0.0
3. S. Zizis, Sale, Vikt.............siunt. 1
4. Mrs. Br. Naujokaitis, Rosanna,

Vikt....................................... siunt. 1
5. Mrs. F. Ročius, Rosanna, Vikt.

siunt. 1

Iš Didžiosios Britanijos
1. Aukos per DBLS-gos C. Valdybą

L 20.6.4
2. V. Paulionis, Londone .. siunt. 1
3. S. Prapuolenis, Londone siunt. 3

Iš Naujosios Zelandijos
V, Procuta, Dunnedin .. siunt. 1

Visiems aukų rinkėjams ir aukotojams, 
kurių čia negalėjome išvardinti, duos- 
niai ir nuolatos remiantiems lietuvišką
sias mokyklas Voketijoje, nuoširdžiausias 
dėkingumas ir pagarba!

PLB Vokietijos Krašto Valdyba.
P.S. Labai prašytume gerbiamąsias 
lietuviškųjų laikraščių redakcijas neat
sisakyti paskirti kiek vietos šiems pra
nešimams ir padėkai, kadangi kitokio 
būdo vėsai paskelbti apyskaitas ir padė
kas mes deja neturime. Iš anksto lietu
viškas ačių už talką bendrajame rei
kale!

PLB Vokietijos Krašto Valdyba.
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