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Nr. 153 Tretieji Metai

Persijoje Uždaro Britu 
Konsulatus

Persų vyriausybė įteikė Britų amba
sadai Persijoje notą, kurioje reikalauja
ma laike 10 dienų uždaryti visus britų 
konsulatus Persijoje.

šioje notoje persai pažymi, kad jie 
toliau negali toleroti nedraugišką britų 
valdininkų elgesį.

Manoma, kad tas dar labiau apsunkins 
Britų-Persų žibalo ginčą.

Smarkios Kovos Sueso Kanale
Arabų “Laisvės batali jonas” užpuolė 

anglų kariuomenę esančią Tel ei Kebir, 
kur randasi didelė anglų kariuomenės 
aprūpinimo bazė. . Kova tęsėsi astuonios 
valandos. Tai pirmas organizuotas už
puolimas, kuris buvo vykdomas arabų 
teroristų, šiame mūšyje britų kariuo
menė užmušo 8 egyptiečius, sužeidė 13, 
į nelaisvę paėmė 25.

Sovietai pasiūlė nauja 
nusiginklavimo plana

Paryžiuje JT konferencijoje Višinskis 
pasiūlė naują planą nusiginklavimui. 

-Jo planas susideda iš astuonių punktų:
— Uždrausti atominius ginklus.
— Sudaryti kontrolinę komisiją pati

krinimui esamų atominių ginklų.
— Sumažinti penkių didžiųjų valsty

bių ginklavimosi vienu trečdaliu, šešių 
menėsių laikotarpyje.

— Nustatyti tarptautinės kariuomenės 
dydį, vienam mėnesiui pasibaigus po ato
minių gipklų uždraudimo.

— Įkurti kontrolinį organą, kuris tik
rintų ir neleistų atominių ginklų gamy
bą ir prižiūrėtų kariuomenių nustatytą 
kontingentą.

— šusaukti pasaulio nusiginklavimo 
konferenciją nevėliau kaip š.m. liepos 
mėnesį.

—Uždraust JTO nariams prisidėti prie 
Atlanto Pakto organizacijos ir karines 
bazes svetimoje teritorijoje.

— Tuoj pat užbaigti Korėjos karą ir 
visas svetimas kariuomenes atitraukti iš 
Korėjos, laike trijų mėnesių.

— Sudaryti Penkių Didžiųjų taikos 
paktą kviečiant prisidėti visas kitas val
stybes.

Kas dedasi Indo-Kinijoje
Pranešama iš Hanoi, kad sukilėliai 

sukoncentravo 100.000 vyrų kariuomenę 
Raudonosios upės deltoje. Iš čia indo- 
kiniečiai pradės didelę ofenzivą. Mano
ma, kad šitoji ofenzivą prasidės dar šį 
mėnesį.

Šioje Azijos srityje bręsta dideli daly
kai. Raudonieji kiniečiai nori sukurti 
naują karo židinį, kur iki šiol reiškėsi 
tik partizaninės kovos.

Praeitą savaitę mirė Indo-Kinijos 
prancūsų kariuomenės vadas ir Admini
stratorius gen. de Lattre de Tassigny. 
Generolas buvo geras lietuvių draugas^

Naujas Indo-Kinijos kariuomenės va
lias ir administratorius paskirtas gen. 
Salan.

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

Korėjos fronte nieko naujo
Karo paliaubų derybose dėl belaisvių 

pasikeitimo dar iki šiol nesusitarė. Ko
munistai apkaltino sąjungininkus kad 
pastarieji subombardavę belaisvių stovy
klas: 20 belaisvių užmušę ir daugelį su- 
žeidę. Prisipažino, kad belaisvių stovy
klas ir ligonines jie neatžymi ženklais, 
nes girdi vistiek sąjungininkai ignoroja 
ženklus ir bombardoja atžymėtas vietas.

Fronte vietinės reikšmės kovos vyksta 
toliau. Yra patebėta, kad komunistai 
yra sutraukę daug kariuomenės ir amu
nicijos stiprindami savo pozicijas.

ITALU SPAUDA APIE 
LIETUVA

Italų iliustruotas žurnalas “Giovani” 
įsidėjo savo bendradarbio V. Mincevi
čiaus nuotrauką prie Monte Bianco, 
trumpą jo kūrybos bei veiklos aprašymą, 
taip pat neilgą apsakymą, drauge pri
mindamas kruviną jo pavergtos tėvynės 
kančių kelią. “L’ora dell Aziono” įsi
dėjo ilgą aprašymą apie katalikybės pa
dėtį Lietuvoje ir lietuvių deportacijas, o 
kitame straipsnyje pavaizduojamos gra
žios lietuvių religinės tradicijos, kurias 
okunantai stengiasi išrauti iš šaknų. 
Tačiau lietuvių tauta, kaip pažymi žur
nalas, nepaisydama žiauriausių persekio
jimų. rodo kietą pasipriešinimą, kuriuo 
stebisi ir užsienis.

VALSTYBES
KONSTITUCIJOS

SUKAKTIS
Valstybė yra politiniai organizuota 

tauta, specialinis organizmas, pašauktas 
tarnauti krašto piliečiams ir gyvento
jams pagal nustytus, visiems privalo
mus bendruomeniškojo gyvenimo ir so
cialinės tarnybos nuostatus. Kaip pats 
valstybinis organizmas taip ir jam 
tvarkyti nuostatai atsiranda ne iškart ir 
ne iš sutarties kaip mokė J. J. Rousseau, 
bet bendruomenės kūrimo keliu, kuriame 
išauga tvirtais giminystės ryšiais susi
būrę šeimos ir Ilgainiui susUungią paima 
savo žinion ir valdyman tam tikras teri
torijas ir jose gyvenančius žmones. Taip 
pamažu susidaro valstybė ir atsiranda 
joje tvirtas autoritetas, kuris savo pasi
reiškimui būva reikalingas tam tikrų 
elgsenos dėsnių.

Turinčios valstybę tautos per savo 
valdžią reiškia tautos valią ir vykdo sa
vo bendrus siekimus. Pati tauta negali 
visur ir visada visa susirinkti ir visus 
rekalus aptarti bei savo nutarmus vyk- 
dinti, tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma, 
todėl tauta suteikia įgaliojimus jos iš
rinktiems atstovams veikti jos vardu 
nustatyta tvarka, ši tvarka paprastai 
laikoma pagrindinė valstybinės organiza
cijos tvarka ir jos dėsniai surašoma val
stybės konstitucijose. Surašyta valsty
bės valdymo ir jos reikalų vedimo tvar
ka, kuri apima pačios valdžios veikimą 
taip pat numato nuolatine tautos valios 
atstovybę. šiai atstovybei pavedama 
leisti reikalingi įstatymai kraštui valdy
ti ir piliečiui laisvei ir teisėms saugoti 
bei jų gerbūviui patikrinti ir atatinka
mai tvarkyti materialiniai ir dvasiniai 
tautos bendruomenės reikalai.

Valstybės Taryba pradėjusi Lietuvą 
valdyti 1918 metais lapkričio mėn. 2 
dieną nustatė pirmą Laikiną Konstitu- 

1 ciją kuri buvo kelis kartus keičiama, kol 
I susirinkęs Steigiamasis Seimas 1920 
metais birželio mėn. pradžioje priėmė 
kraštui valdyti naują Laikinę Konstitu
ciją, kuri veikė Ugi pastovios konstituci
jos nustatymo.

Nuolatnė Lietuvos Valstybės Konsti
tucija buvo priimta 1922 metais rugpjū
čio mėn. 1 dieną. Pagal šią konstituci
ją kuri dėl okupacijos Lietuvoje negali 
dabar būt taikoma, Lietuva yra neprik
lausoma demokratinė Respublika, kurios 
suvereninė valdžia priklauso Tautai, 
ši konstitucija garantavo piliečio asmens 
neliečiamumą ir suteikė jam visas kon
stitucines laisves ir teises. Buvo konsti
tucijos laiduota kiekvienam piliečiui 
darbo ir iniciatyvos laisvė ir ūkis turėjo 
būt tvarkomas taip, kad kiekvienas pi
lietis turėtų darbo, žmogaus darbo pa
jėga pagal konstituciją turėjo būti įsta
tymų saugojama ir globojama, saugo- 
Jant darbininką ligoje, senatvėje, nelai
mingais atsitikimais ir darbo trūkstant.

Kaip matome iš šių keliatos žodžių 
mūsų konstitucija yra labai pažangi ir 
suteikusi Lietuvai visas demokratines ir 
socialines laisves, tik žiaurus gyvenimas 
nedavė progos jai visoje pilnumoje ir 
ilgiems laikams pasireikšti. Būdami 
tremtyje mes atliksime ne tik_ Tėvynei 
prisirišimo pareigą, bet pakelsime savo 
politiniai-socialinį susipratimą minėda
mi konstitucijos dieną, o tuo labiau jau 
po trisdešimt metų suruošime Jai pagerb-1 
ti atatinkamus minėjimus. Kiekvieną 
rugplūčio pirmą dieną yra konstitucijos 
diena, tad ją minėkime rimtai ir ruoš
kime ta proga atatinkamas paskaitas 
konstitucijai įsisamoninti ir ją pamilti, 
o taip pat rimtus meno ir literatūros 
vakarus prtalkintu turiniu. Konstituci
jos minėjimas turėtų būt mūsų bendruo
menės visoje Australijoje ir visur trem
tyje ruošiamas šiais metais ir visad kar
to metuose pritinkamu laiku. Kad ne
sudarius perdaug minėtinų švenčių ga
lima būt kaikurias mažesnės svarbos iš
leisti, o įsivesti nuolatinę konstitucijos 
šventę, kaipo demokratijos ir socialinės 
kultūros dieną.

P. V. RauHnaitis.

DĖMESIO
“Mūsų Pastogė” yra vienintėlis lietu

vių savaitraštis Australijoje. Metams 
prenumeratą tik £2-8-0. Prisiuntus paš
to ženklelį vienas numeris siunčiamas 
veltui susipažinimui.

Gerb. Skaitytojai, prašome atnaujinti 
1952 metams prenumeratą, nes laikraš
tis nebus siuntinėjamas nuo š.m. sausio 
mėn. 31 d. tiems, kurie nepratęs prenu
meratos. Pinigus ir prenumeratą siusti 
šiuo adresu: Box 4558, G.P.O., Sydney.

“MP” Administracija.

Br. Zumeris.

Rytprusiu tikimas tarp Slavu 
ir germanu

■Šiais metais sausio mėn. sueina 29 
metai nuo Klaipėdos krašto prijungi
mo prie Lietuvos. Ta proga mes de
dame p. Br. Zumerio šį straipsnį,

—Red.
Kada karingų germanų kariuomenė 

pralaužė plačią slavų juostą tarp Elbės, 
Oderio ir Vlslos, nuo tada prasidėjo 
tarp vokiečių, lenkų, rusų ir lietuvių ne
pabaigiami ginčai, karai ir nesutikimai, 
tebesitęsiantieji ligi šiai dienai, už paly
ginus mažą, bet geopolitiniai svarbų, 
Rytprūsių kraštą.

Charakteringa, kad didžiausia ir ga
lingiausia iš visų vokiečių valstybių yra 
ir pasiliko Prūsija, kurios vardas nėra 
vokiškas. Kai 91 Im. buvo sujungtos vi
sos vokiečių valstybės ir su pirmojo vo
kiečių karaliaus Konrado I išrinkimu, vo
kiečių valstybė buvo išskirta iš tuome
tinės Karolingų imperijos, prūsų vardas 
vokiečiams buvo nežinomas, nes prūsų 
kraštas gulėjo toli nuo etnografinių ir 
politinių vokiškosios rasės žemių. Su 
Henriku I sujungtai vokiečių valstybei 
pradeda vadovauti saksų kilmės kara
liai. Henrikas I pradeda vokiečių eks
pansiją į svetimus ir ne vokiškos kilmės 
kraštus. Jo valdymo metu 919—936m. 
vokiečiai pirmą kartą įkelia koją už 
Eibes, kuris tada buvo apgyventas įvai
rių slavų giminiu. Henriko I įpėdinis 
Otonas Didysis 936—973m. įkuria Mag
deburgo tvirtovę, kaip išeities tašką ver- 
žimuisi į rytus ir užkariavęs slavišką 
Bohemiją prijungia prie vokiškos val
stybės. Tačiau 10-to amžiaus pabaigoje 
slavai sukyla ir nubloškia vokiečius at
gal už Elbės. Vokiečių užkariavimai 
nukrypsta į vakarus kol pagaliau 1163 
m. Friedrich Barbarossa vėl atsuka akis 
j lytus ir nutaikęs proga užkariauja 
Sileziją. Nuo šito laiko vokiečiai visam 
laikui tvirtai perkėlė koją šiapus Elbės 
ir pamažu nukariaudami slavų gimines 
prislinko prie Prūsų krašto. 1191m. po
piežius Klemensas III ir vokiečių impe
ratorius Heinrichas VI Akkoje, Palesti
noje, patvirtina Kryžiaus Karų metu 
įstegtą vokiečių riterių ordiną, kuris pa
siskyrė sau uždaviniu šventą tikslą — 
ginti šventąją žeme nuo netikėlių. Vo
kiečiai tačiau šitą Bremeno piliečių kū
dikį greit pavertė savo politiniu įrankiu. 
Jo rolė prasidėjo tada, kai trumparegis 
mozūrų kungaikštis Konradas kreipėsi 
į Palestinoje darbo netekusį ir iš Ven
grijos išguitą ordino magistrą Hermaną 
von Salzą prašydamas atsikelti į jo že
mę kovai su pagoniškais prūsais. Kon
radui greičiausia grėsė ne prūsai, bet 
jis norėjo būti su “militia Christi” lygus 
kitų vakarų kunigaikščių ir karalių 
tarpe. Gi pats ordinas neturėdamas dar
bo mielai atsikraustė į Konrado dova
notą Niesavos pilaitę Pavyslyje (1230 
m.).

Su įkūrimu savo ordino Niesavos pilai
tėje vokiečiai pradėjo kuklų, bet toli sie
kiantį planą. Pirmiausia, jie be ypatin
gų pastangų tvirtai įkėlė koją toli slavų 
žemėse peršokus dar nesuvokietintų po- 
ineranu ir kašubų kraštų. Antra, jie su

Atsisaukimas i aukstuju 
mokyklų dėstytojus

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gy
venantieji buvę Lietuvos aukštųjų moky
klų mokomojo personalo nariai ir asis
tentai susiorganizavo į sąjungą, kurios 
buveinė yra Chicagoje. Australijoje 
kol kas nėra tokios organizacijos. Mel
bourne veikia K.M.A.M. Institutas, ku
ris norėtų taip pat įsteigti panašią orga
nizaciją ir tuomi paskatinti mūsų akade
mikų intelektualinį darbą.

šluomi kviečiu visus kolegas ir kole
ges, buvusius Lietuvos aukštųjų moky
klų dėstytojus ir asistentus, o taip pat 
tokį darbą dirbusius ar tebedirbančius 
įvairiose aukštose užsienio mokyklose 
malonėti nedelsiant atsiliepti.

Reikalinga informacija: 1) vardas, 
pavardė, gimimo vieta ir data; dabarti
nis adresas ir užsiėmimas; 2) aukštojo 
mokslo diplomo ar mokslo laipsnio įsigi
jimo metai, įstaiga suteikusi diplomą ar 
mokslo laipsnį, turimoji specialybė; 3) 
aukštoji mokykla kurioje (Urbo Lietuvo
je ar užsienyje ir kokias pareigas ėjo ar 
kokius mokslus dėstė ir kiek laiko.

Prašome atsiliepti Ugi šių metų vasa
rio mėnesio pabaigos šiuo adresu: P. V. 
Raulinaitis, 4 The Rdgeway, Kensing
ton, W.l, Vic.

K.M.A.M. Instituto Direktorius. 
1952 metai sausio mėn. 15 diena.

Lenkijos pagalba įkūrė stiprią karo bazę 
Kulmijos srityje būsimai savo ekspani- 
jai į pačių lenkų ir lietuvių giminiu ap
gyventas sritis, šalia to jie prisideng
dami Kryžiaus vardu galėjo ilgus šimt
mečius siekti savo tikslų realizavimo ry
tuose. Turėdamas savo rankose svarius 
politinius ir vakarų krikščioniškojo pa
saulio karinius resursus savo užpakalyje, 
ordinas netrukus pradėjo žygi. Pasako
jama, kad pirmuoju savo žygiu, persikėlę 
per Vislą, kryžiuočiai užėmė seną ąžuolą 
ir jo šakose įtaisė pirmąjį sekimo punktą 
prūsų žemėje. Vakarų pasaulyje buvo 
išpropaguotas “ordinų kelionių” mitas 
surištas su nuopelnais pomirtiniame gy
venime. Vienos tokios ordino kelionės 
metu Bohemijos karaliaus Psemyslis 
Otokaras esąs padėjęs pirmuosius pama
tus busimam Karaliaučiaus miestui.

Nuo 1233 m. ordinas pradeda žiaurų 
prūsų naikinimo karą. Jam rūpėjo ne 
krikštas, bet savos valstybės įkūrimas. 
1237 m. jie susijungia su lietuvių sumuš
tais Livonijos kardininkų ordino liku
čiais. 50 m. narsūs prūsai besąlyginiai 
gynė savo žemes, tačiau 1283 m. prūsai 
pakriko ir palūžo. Ordinai be pasigai
lėjimo skerdė pasitaikančius likučius, 
nors dar 16a. pradžioje pasirodo organi
zuotų prūsų sukilimų Sambijoje. Ta
čiau aplamai prūsų žemėse liko maža 
gyventojų. Galinduos ir Sudavijos sri
tys Hko pustynėmis. Į šitas ištuštėju
sias sritis vyko lenkų kolonistai.

Šalia savo karinių laimėjimų ordinas 
tvarkė valstybę viduje. Turėdamas pla
čius uždavinius ateityje ordinas iš ank
sto kūrė įvairius netikrus dovanojimo ir 
perleidimo aktus. Atvykstančių naujų 
kolonistų dėka kuriasi Kulmo, Torno. El
bingo miestai. Pastatoma tuo metu gra
žiausia ir puošniausia Marienburgo pilis. 
309 m. čia įsikuria vyriausias ordino 
mistras atvykęs iš Venecijos. Savo apo
gėjų ordinas pasiekia Winrich von Knip- 
rodė valdymo laiku (1351-82m.). Jokio 
kito valdovo ordinas savo žemėse dau
giau neprlpažysta. Mozūrų kunigaik
ščiai ir Silezijos Pijastrai netenka bet 
kokio balso. Dar daugiau. 1311 m. ati
ma iš Lenkijos Dancigą ir pagrasina vi
sai Lenkijai. Ant Nemuno vagos oędi- 
nas susiduria su prūsų giminaičiais lie
tuviais. Virš 100 metų verda žūtbūtinė 
kova, kol pagaliau dviems lietuviams — 
Vytautui ir Jogailai — 1410 m. pavyk
sta suduoti ordinui mirtiną smūgį. 1466 
m. ordinas tampa Lenkijos karaliaus Ka
zimiero vasalu. 15 šimtmetyje ordino 
riteliai pradeda rinkti savo mistrus iš 
vokiečių kunigaikščių ir puoselėJe viltį 
išsivaduoti iš Jogailaičių dinastijos va
salystės. 1525 m. didžiajam mistrui 
Branderburgo margrafui Albrechtui pa
vyksta gauti Lenkijos karaliaus sutiki- 
kimą panaikinti ordiną ir gauti paveldi
mos karalystės titulą. Pats kunigaikštis 
tepdamas protestantu padaro protestan
tišką ir visą Prūsiją. Nežiūrint popie
žiaus Klemenso VII protestų sekuliari
zuojami Varmijos, Pomeranijos, Kulmi
jos ir Sambljos vyskupijų turtai. Alb
rechtui mirus, kurį laiką Prūsija valdo- 
markgrafas Jurgis Pričkus iš frankiškos 
Hohencolernų gaminės, o 1618 m- mirus 
ne pilnamečiui įpėdiniui, su Lenkijos su
tikimu, paveldi Brandenburgo kurfius- 
tai. Tokiu būdų, per lenkų malonę, Prū
sija patenka asmeninėn unUon su Bran
denburgu. Pasinaudodami Lietuvos- 
Lenkijos valstybės vidiniais sunkumais 
kurfiurstai 1656 m. Labguvos sutartimi 
išgauna jų suvereniteto pripažinimą 
Prūsijoje iš to meto švedų, o 1660 m. tokį 
pat pripažinimą jie gauna ir iš lenkų 
(Olivos taika.) Apsidraudę šitomis su
tartimis Brandenburgo kurfiustai ima 
rimtai galvoti apsivainikuoti Prūsijos- 
Brandenburgo karaliais. To pasėkoje 
paskutinis Didysis Brandenburgo Kur
fiurstas ir Prūsijos hercogas Pričkus 
III 1701 m. sausio mėn. 18 d. Karaliau
čiuje vainikuojasi pirmuoju Prūsijos ka
raliumi Friedrichu I.

Vėlesnieji Prūsijos karaliai Fiedrich- 
Wilchelmas I ir II (1713-1786) nepapra
stai sustiprina ir išplečia Prūsiją, kad ji 
atsistoja kaip lygus partneris šalia Ru
sijos ir Austrijos. Ir štai istori
nė likimo ironija — 1772-1795 
m. Lietuvos-Lenkijos valstybės dalybose, 
šalia Rusijos ir Austrijos atsistoja vaka
rykštis Lietuvos-Lenkijos valstybės vasa
las ir lietuvių giminių prūsų žemėse 
išaugusi vokiečių valstybė — Prūsija.

Prūsijos valstybė tampa ne tik galingu 
vokišku avanpostu lytuose, bei stipri 
protestantizmo tvirtovė katalikiškos Lie- 

( Nukelta į 2 pus.)
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MUSU BENDRUOMENES 
SOCIALINE PRIEVOLE
Norime turėti organizotą lietuvių ben

druomenę Australijoje. Toks mūsų no
ras ir dedamos pastangos turi būti gerb
tinos ir vertinamos kiekvieno doro lietu
vio. Juk tai daroma mūsų tautos, o ir 
mūsų pačių labui. Mes, kaip lietuviai, 
turime dugybę specifinių reikalų, kurie 
liečia tik mus vienus. Ir tie reikalai 
gali būti išsprendžiami tik mūsų pačių 
pastangomis.

Čia kaip tik norime pakalbėti apie vie
ną, iš tų klausimų, tai mūsų bendruo- 
menęs socialinės paramos klausimas. 
Šis klausimas nėra užmirštas, juo rūpi
nasi mūsų kolonijų kapelionai ir bažnyti
niai komitetai. Tačiau nevisur mes tu
rime kapelionus ir nevisur bažnytinius 
komitetus, o pagalbos reikalingų gali 
atsirasti visur. Jau dabar, vos po ke
liu metu čia gyvenimo, turime nelaimės 
ištiktų mūsų tautiečių. Kuo toliau gy
vensime, tuo jų daugiau atsiras. Skir
tingos gyvenimo ir klimatinės sąlygos 
greičiau suardo žmonių nervus ir svei
kata, o ir staigios nelaimės, užmušimai 
susižeidimai ir t.t. lankosi gana dažnai 
Australijos plentuose ir fabrikuose. Ne 
vienas iš mūsų nėra saugus h- užtikrin
tas. Nelaimė gali kiekvienu metu mus 
paliesti.

Taigi, turime išanksto tam ruoštis. 
Telkti pinigus Į lietuvių socialinės para
mos fondus. Šiuo metu visi dirbame 
ir vienas kitas šilingas paskirti savo 
nelaimingų tautiečių paramai būtų visai 
nesunku, jei kas nors imtųsi iniciatyvos 
ir parinktų aukų tokiems fondams.

čia mums į talką galėtų ateiti skau
tai, kurie su malonumu galėtų pagelbėti 
atlikdami savo gerąjį darbelį. Kur jų 
neturime tenai turėtų pagal galimybę, 
atlikti jaunimas arba pasišventę karita- 
tyviniam darbui asmenys.

Toks darbas tai būtų tikras ir realus 
mūsų bendruomenės reikalų supratimas. 
Žmonės pajustų ir pamatytų, kad mes ne 
vien kalbame savo susirinkimuose, bet ir 
dirbame savo tautiečių labui.

Labai dažnai pasitaiko, kad ateina 
prašyti pagalbos tie asmenys, kurie nė- 
kada neprisidėjo prie lietuviško veikimo 
ir jį niekino, bet nelaimės ištikti prsi- 
mena, kad jie lietuviai 'ir nusižemnę 
kreipiasi į savo brolius prašydami pa
galbos. Mūsų lietuvių bendruomenė tu
rėtų pasielgti su tokiu tėvišku jausmu; 
kaip Evangelijoje Kristaus pasakytame 
pavyzdyje tėvas pasielgė su savo grįžu
siu sūnumi palaidūnu. Didelis džiaugs
mas kai grįžta sūnus palaidūnas. Jų 
mes turime daug, bet dalis jų tikrai su
grįš, kai pamatys, kad mes nei vieno 
neatstumiame, o padedame kiek galime.

------0------

LIETUVOS, LATVIJOS IR 
ESTIJOS GYDYTOJAI

PAS STALINA
Praeitą savaitę pasklido , gandai, 

kad Stalinas sunkiai sergąs ir kad 
jam gruodžio 19 die?ių buvo padaryta 
sunki Širdies operacija. Tačiau tos 
žinios nepasitvirtino. Čia dedame iš 
sovietinės Estijos spaudos patiektas 
žinias.
Sovietinė Estijos spauda pateikia in

formacijų apie Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos gydytojų viešnagę Maskvoje ir 
lankymąsi pas Staliną.

— Ir aš iš lėto senstu, kaip ir visi 
kiti, tačiau dėka griežtos dietos, dabar 
aš jaučiuosi daug geriau, negu prieš 
dvejus metus, — Stalinas pareiškė gydy
tojams iš Talino, Rygos ir Kauno.

Paskutinių dvejų prižiūrint gydyto
jams, galutinai atjauninta. Stalinas su 
pasididžiavimu Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos gydytojams parodė savo naujausią 
pypkę. Jis vartoja tabaką, kuris turi 
labai nežymų kiekį nikotino.

Stalino sveikatos negalavimai prasi
dėjo 1940 metais, po susirgimo inkstų 
uždegimu. Tada jis labai susidomėjo 
JAV prezidento Roozvelto gyvenimo bū
du. Tada, domėdamasis Roozvelto gyve
nimu, Stalinas patyrė, kad Roozvelto na
mų gydytojas ne tik kad prižiūri JAV 
prezidento sveikatą, bet kartu nustato 
darbo ir poilsio tvarką, kurios preziden
tas privalo griežtai laikytis. Tatai pa
tyręs ir pats Stalinas, apsuptas gydyto
jų pradėjo daugiau kreipti dėmesio į 
savo sveikatą, žymaus rusų gydytojo 
rūpestingoj priežiūroj iki 1945 metų bu
vo pašalinti Stalino inkstų negalavimai. 
Vėliau buvo paruošta ištisa 10 punkttj 
programa, privaloma Stalinui laikytis. 
Kad ta programa būtų vykdoma, atsidė
ję prižiūrėjo Molotovas ir Malenkovas.

Stalino sveikatai saugoti punktai: 1) 
Negerti arbatos, kurią Stalinas labai 
mėgo, 2) griežtai suvaržyti alkoholinių 
gėrimų vartojimą ir rūkymą, 3) siste
mingas kūno apšvietimas kalnų saulė 
spinduliais, 4) keisti darbo dienas poil
sio dienomis, kuriomis net neduodamas 
Stalinui laiškas skaityti bei priimti in
teresantus, 5) astmos priepuolių atveju 
pakeisti klimatinę aplinką. Tam tikslui 
Stalinui įrengtos specialios kabinos, ku
riose įvairiais prietaisais sudaromas 
skirtingas klimatas, 6) kiekvieną dieną 
masažas, kurį atlieka vienas gruzinas, 
7) kiekvienu atveju vykdymas gydytojų 
nurodymų, 8) vartojimas priešmikrobi- 
nio tepalo, juo tris kart per dieną te
pant nosies gleives, 9) du.kar į metus 
vartojamas Bogomolezo preparatas jau
nystės palaikymui, pagamintas iš žmo
nių kaulų smagenų, 10) kiekvienu atve
ju saugotis pykčio, nuovargio, susinervi
nimo ir infekcinių galimybių.

Laikydamasis šios tvarkos Stalinas ti
kisi išgyvensiąs daugiau šimto metų.

(Tremtis)

Taip Gyvena Musu
Jaunas vokietis, neseniai atvykęs iš 

Lietuvos į Vakarų Vokietiją, nupasakojo 
Lietuvos valstiečių gyvenimą šitaip:

Prie kelio apie 15 km nuo Raseinių j 
Viduklę yra kolchozas — Tarybinis Ar
tojas. Jis apima visą Viduklės valsčių 
su visais laukais, miškais ir pievomis. 
Bendras plotas apie 3.000 ha.

1950 m. valsčius buvo panaikintas ir 
rusišku pavyzdžiu į rajonus suskirsty
tas. ‘ ,

Šio kolchozo pirmininkas yra rusas 
Viečiorkov, komunistų partijos įstatytas, 
šitas despotas yra didelis girtuoklis ly
giai, kaip ir kiti jam duoti keturi bri- 
gadieriai. Kiekvienas brigadierius savo 
žinioje turi 13 vyrų ir 6-7 moteris. Kiek
viena brigada apdirba tam tikrą kolcho
zo dalį.

Sąskaitybą veda jaunas lietuvis komu
nistas, kuris yra lygiai toks pat girtuo
klis, kaip rusai brigadieriai. Revizorius 
irgi rusas, kuris kartą per savaitę tepa
sirodo. Jis važinėja automobiliu. —6 
vyrų sargybos lydimas.

Kolchoze yra 80-90 darbininkų. Visi 
darbininkai su šeimomis gyvena sugrūsti 
naujai pastatytose grupinėse statybose.

Visame kolchozo plote buvo išgriauti 
ūkininkų pastatai ir iš tų senų medžių,, 
buvo statomi nauji menki trobesiai vie-' 
no.ie grupėje. Kiekvienai šeimai buvo 
duotas vienas kambarys ir virtuvė. Di
desnių patalpų nestato ir neduoda. Kas 
vengė” eiti į kolchozą, buvo išvežti į Si
birą. Pav., ūkininkas Norbutis, 1949 m. 
išvežtas į Vorkutą.

Atlyginimas mokamas tik vieną kartą

Alfonsas Gricius.

APLEISTI MIŠKAI
Žinau — jūs esat nūn sušalę ir paliegę,— 
Vidur laukų plieniniams vėjams palikti, 
Klausydami, kaip gena duslios pūgos 

sniegą 
į gelmę šiaurės žaižaruojančių naktų?

Kaip, jūsų prietemom dangstydamies, 
vilkai sulysę

Ten slenka, uostidami orą, pertisę ir 
alkani;

Ir jūs tuomet mirties ir siaubo karalys-' 
tėn grįžtat, 

I tolumas jų žvėrišką staugimą nešdami.

Ir mano apleistiems tuštiems namams 
, jūs giedat

Laukinę orgiją, dar negirdėtu šiurpumu, 
Ir, lyg skalikai, sekat mano pėdas 
Per metų vilkstines lig šiųjų tolimų 

dienų . . .

Ir dar šiandieną mano apleistiems na
mas jūs giedat

Ir lyg skalikai sekat mano pėdas . . .

SAULES SPINDULIU 
PAVOJINGUMAS

Vasaros metu Australijoje reikalinga 
atsargiai kaitintis saulės spinduliuose, 
kitaip sakant, priiminėti saulės vonias.

Ypatinga dėmesį reikia kreipti į šiuos 
dalykus: jei jūsų akys yra mėlynos ar 
žalsvos spalvos, tenka labai atsargiai, 
trumpais laiko tarpais priiminėti saulės 
vonias. Per ilgas saulėje kaitinimasis, 
aukštuose kalnuose ar kurortuose, gali 
privesti prie labai pavojingos odos vėžio 
ligos (carcinoma). Jei jūsų akys yra 
rusvos spalvos, nėra Jau tokio didelio pa
vojaus odos vėžio ligai.

Kiekviehais metais Australijoje miršta 
apie 300 žmonių nuo šios odos ligos.

Vasaros oras Sydnėjuje yra ypatingai 
pavojingas europiečių odai. Taigi mums, 
kaip naujiems Australijos gyventojams, 
tenka su labai dideliu atsargumu prii
minėti saulės vonias. Odos vėžio liga 
nuo perdidelio kaitihimosi, nežiūrint į 
amžiaus skirtumą, gali apsirgti kiekvie
nas.

Gyd. J. Jančauskas.

----- o-----

KORĖJOJE. IŠKYLA DIDELĖ 
ŽMOGŽUDYSTĖS AFERA

Aiškėja,, kad komunistai iš 10.836 
paimtų nelaisvėn amjerikiečių 6.000 jau 
išžudė bestiališkiausiu būdu. Dabar da
romas tyrimas. 350 lavonų jau rasta. 
Taigi, eina tuo pačiu keliu: Mašsva 
Katyne išžudė 10.000 lenkų, o komunis
tai Korėjoje 6.000 amerikiečių. Tokts 
komunistų žmoniškumas . . .

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

Maldos diena už komunistų persekio
jamus kraštus Amerikoje praėjo labai 
iškilmingai. Chicagoje, lietuvių šv. 
Kryžiaus bažnyčioje dalyvavo virš 2000 
lietuvių. Kunigas Linkus konsului 
Daudvardžiui įteikė rėžančių, kuris pa
darytas vieno kunigo komunistų kon
centracijos stovykloje. Daudzvardis pa
reiškė: “šis rožančius simbolizuoja didį 
Lietuvos tikėjimą, kurs vieną dieną neš 
laisvę tautai, dabar, kenčiančiai negir
dėtą terorą.”

Žmones Lietuvoje
per metus, derlių nuėmus. Atlyginama 
grūdais ir tik iš tų likučių, atidavus 
pyliavas valdžiai. 1950 m. išėjo po 1,50 
kg arba apie 3 svarus rugių už darbo 
dieną. Didžiausias darbo dienų skaičius 
yra 200 dienų per metus.

Valstiečiai šiaip taip verčiasi, iš gau
tųjų rugių namie varydami degtinę. Jos 
kaina 16-22 rubliai už butelį.

Kolchozininkui leidžiama turėti vieną 
avį ir šiek tiek paukščių. Už tai jis 
turi atiduoti duoklių: 5 centnerius bul
vių, 16 kilogramų mėsos ir 200 litrų pie
no. Nuoma ir mokesčiai siekia 250-350 
rublių.

■Dėl labai menkų pajamų, valstiečiai 
nepajėgia jokių naujų drabužių įsigyti. 
Jie tik savo senuosius taiso ir lopo. 
Dažnai būna, kad * nukerpa rankoves ii’ 
jomis loposi nugaras.

Kiekvienas darbininkas turi išdirbti 
mažiausia 150 dienų darbo normas. Jei 
mažiau — negauna atlyginimo, arba iš- 
metams iš kolchozo, kas reiškia kelionę i 
Sibirą. Moterims 100 darbo dienų.

Vyrui darbo dienos norma plūgu su 
dviem arkliais suarti per dieną 4. arus, 
6-7 colių gylio. Kadangi arkliai labai 
menki, tai tokią normą labai didelė. 
Kolchoze arklių yra 20-30, bet dėl sto
jas pašaro jie yra be galo menki.

1950 m. pavasarį apie pusę jų pastipo 
iš bado.

1951 m. pradžioje geresnių 15 arklių 
kolchozas atidavė kariuomenei.

Kolchoze yra 40 karvių su prieaugliais 
ir 50 avių, kurios vos vos žiemą pernešė. 
Nei sėjamųjų, nei1 pjaunamųjų mašinų 
neturi ir nevartoja.

Penki milijonai nelegaliai 
įvažiavusiu Amerikon

Senatoriaus McCarran žiniomis, pas
kutiniais keliais metais į Jungtines Ame
rikos Valstybes nelegaliai įvažiavusių 
yra apie penki milijonai ateivių, kurie 
sudaro Amerikai pavojų. Pagal senato
riaus pareiškimą, tų ateivių tarpe yra 
komunistų, banditų ir kitokių krimina
listų. Jis tas žinias yra gavęs iš imi; 
gracijos biuro, kuris negalįs tinkamai 
kovoti prieš tuos ateivius dėl stokos pi
nigų. Tais ateivių šmugeliavimo cent
ras yra Kanada ir Kuba, iš kur ateiviai 
gabenami į.Jungtines Amerikos Valsty
bes. Vien Kuboje yra apie 250,000 atei
vių iš Europos, kurių tarpe dauguma 
yra komunistai.

PAILGINTI AMŽIUI
Po ilgų bandymų, prof. Perotti i šra; 

dės tam tikrą serumą, kuris teigiamai 
veikiąs visą organizmą ir keliąs visapu
sišką jo energiją.

Italijoje, Turine, prof. Perotti turi 
savo institutą, kuris vadinamas “Perotti 
.Institutu”, šiame institute prof. Perot
ti savo išrastą serumą esąs išbandęs ant 
1500 pacientų. Bandymai parodė, kad 
išrastas serumas ne tik kad sulaikąs 
organizmą nuo senėjimo proceso, bet jam 
kartu suteikiąs naujų fizinų ir dvasinių 
jėgų. Svarbiausia, esą tai, kad serumas 
atstatąs įvairių įsisenėjusių ligų su
griautas organizmo dalis ir tas ligas pa
šalinąs.

Iš ko serumas padarytas — laikoma 
paslaptimi. Jis esąs junginys įvairių 
gydomosios ir jėgas palaikančios galios 
turinčių medžiagų. Tačiau pačią svar
biausią dalį sudarančios medžiagos, 
imtos iš žuvų pienių, vadinamąsias pie
nių ekstraktas. Prof. Perotti išrastasis 
serumas pavadintas vardais: “X 27” ir 
“E. T. 521”.

žmogaus amžiaus prailginimo bei su
laikymo nuo senatvės tyrinėjimais ypač 
užsiima viena gerai įrengta ligoninė Bra
zilijoje ir Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Brazilų mokslininkai teigia, kad 
prof. Perotti išrastasis serumas iš tiesų 
atstoja didesnę pusę iki šiol esamų įvai
rių atjauninimo serumų.

Prof. Perotti išrasto serumo gamyba 
ypač susidomėjo Belgija ir Olandija. 
Čia investuojamos didžiulės pinigų su
mos įmonių įrengimui. Paskutiniu me
tu vedami pasitarimai dėl Perotti išra
sto serumo pardavimo Vokietijoje.

(T).

Mokykla radio bangomis
Dvylika sekmadienių per Margučio 

radio Chicagoje buvo dėstomos’lituanis
tikos pamokos, kurias vedė Vladas Vi
leikis. į šią mokyklą įsirašė ir pamokų 
klausė 259 mokiniai. Liepos m. 22 d. 
didžiuliame parke įvyko jų šventė kurio
je dalyvavo mokiniai su savo tėvais. 
Speciali egzaminų komisija, kurią suda
rė 18 mokytojų pravedė egzaminus ir vi
siems mokiniams įteikė knygą “Mano 
Tėvynė.” Knyga, kuria gavo visi radio 
mokyklos klausytojai, yra tos mokyklos 
pamokų santrauka. Tačiąu knyga yra 
tikrai patraukli savo išvaizda ir nau
dinga turiniu. Daugybė gražių Lietuvos 
vaizdų, Lietuvos žemėlapis, patriotinių 
eilėrašičių ir pačios reikalingiausios ži
nios iš Lietuvos istorijos, geografijos, že
mės ūkio ir t.t.

Ir kitų miestų lietuviškų radio prog
ramų vedėjai turėtų pasekti šio gražiu 
“Margučio” pavyzdžiu.

Eglutė.

RYTPRUSIU LIKIMAS 
TARP SLAVU IR 

GERMANU
(Atkelta iš 1 pus.)

tu vos ir Lenkijos pasienyje, bet ir vado
vaujanti galingiausia valstybė Vokieti
jos Reiche. Būdama pirmaujanti valsty
bė ir turėdama nemažą skaičių įvairių 
joje gyvenančių tautybių ir ne vokiškos 
kilmės žmonių ėmė kas kart stipriau 
kreipti dėmesį į šitų žmonių nutautini
mą. Jau Friedrichas I 18a. pradžioje 
pradeda planingą lietuviškų-prūsiškų že
mių kolonizaciją vokiškais protestantais 
zalcburgiečiais. Mat tuo laiku 1709-11 
metais Prūsuose siautė maras. Rytprū
siuose išmirė apie ketvirtis milijono žmo
nių. Apie 10.000 sodybų liko tuščių. Iš 
šito skaičiaus buvo mirę apie 160.000 
lietuvių. Maras labiausia palietė ne mo
zūriškas, bet lietuviškas sritis: Darkie
mi, Gumbine, Stalupėnus, Isrutę ir Vė
liavą. Vienoje tik Įsrutės apskrityje 
nuo maro mirė apie 60.000 žmonių ir 
apie 4600 sodybų liko tuščių. Pagal to 
laiko gyventojų tankumą šitoks mirtin
gumas sudarė vietomis du trečdalius visų 
gyventojų. Nuo maro išmirusieji žmonės 
buvo daugiausia paprasti lietuviški bū
rai, skurdus, blogai maitinami ir niekeno 
neužtariami baudžiauninkai. Į štas iš
tuštėjusias žemes ir buvo pradėta sku
biai vežti vokiečiai kolonistai. Fiede- 
richo I laiku statistika rodo, kad tik iš 
vieno Salzburgo čia buvo atkelta ir val
džios pagalba apgyvendinta 20.000 kolo
nistų. Matydamas šitokią padėtį Duone
laitis nebereikalo dejuoja: “Pričkaus 
šaltyšius būrus į baudžiavą varė” . . . 
Skaudų prūsų lietuvių likimą aprašo ir 
kita Mažosios Lietuvos rašytoja — Jieva 
Simonaitytė savo “Aukštųjų Šimonių li
kimas.”

Nuo 1823 ligi 1877 metų vakarinė len
kiškoji ir rytinė lietuviškoji Prūsijos pro
vincija buvo sujungtos ir sudarė atskirą 
provinciją. Nuo 1878 m. Rytprūsiai vėl 
padaromi atskira provincija, šitas kai- 
teliojimas buvo daromas nebe reikalo. 
Nors išoriniai ir atrodė, kad šitos pro
vincijos yra vokiškos, bet tikrumoje jos 
sudarė didelį krislą akyse to laiko val
dantiems sluoksniams. Tautybių prob
lema šitose provincijose kankino vokie
čių valdovus ligi paskutinių laikų. Kai
zerio Friedricho4\Vilchelmo I vainikavi
mas Karaliaučiuje, o ne Berlyne buvo ne 
paprastas atsitikimas, bet politinis ir 
gerai apgalvotas politinis manievras, 
kad tuo iškėlus ypatingą šitų kraštų 
reikšmę Prūsijos karalystėje. Kiek yė- 
Hau tas pats kaizeris paskyrė visiems 
žinomą Bismarką, kuris sukaupė visas 
jėgas išnaikinti išlikusį svetimą elemen
tą Prūsijoje—liudijanti šio krašto istorinį 
likimą. Tam tikslui Bismarkas 1886 m. 
sudarė Prūsijos rytinių sričių koloniza
cijos planą. Šitam planui realizuoti bu
vo sudarytas ypatingas fondas, kurio 
pradinis kapitalas buvo net 100 milijonų 
markių. Nuo to laiko į šį kraštą buvo 
metamos didelės sumos pinigų. Net at
skiri Vakarinės Vokietijos miestai buvo 
apsidėję specialiais Rytprūsių pagalbos 
mokesčiais, kurių pagalba šis kraštas bu
vo iškeltas žymiai geriau nei Vidurinės 
ir Vakarų Vokietijos sritys. Su siste
minga germanizacija buvo pradėti ir kiti 
trukdymas: lietuviams atimtos mokyklos, 
suvaržytos lietuviškos pamaldos, įvesta 
spaudos cenzūrą ir t.t. Nežiūrint šitų 
priespaudų dar 1837 m. oficialioji vokie
čių statistika Mažojoje Lietuvoje priskai
to 32,8% lietuvių. Tuo tarpu jau 186.1 
m. ta pati statistika mini tik 24,5%, 
1890 m, — 19,1% ir 1910 m. — 
14,5%. Tačiau į šitą valstybinių ištaigų 
statistiką reikai žiūrėti su gerokais rezer
vais, nors iš kitos pusės tenka pripažintu 
kad praėjusio šimtmečio vokiečiai moks
lininkai buvo gana objektyvūs ir patiki
mi. Pavyzdžiui jie nustatinėdami lietu
viškas sritis Rytprūsiuose vadovaujasi 
ne tik kalba, bet ir vietovardžių kilme, 
sodybų tipu, papračais bei kultūra. Pa
gal šitų mokslininkų nustatytas ribas 
Mažoji Lietuva yra Tilžės, Ragainės, Pil
kalnio, Stalupėnų, Labguvos, Vėluvos, 
įsrutės, Gumbinės, Darkiemio ir Galda
pės rajonai, šitas ribas nustatė Bezen- 
bergeris, Zweck, Boetticher, Tetzner ir 
kt. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad 
tik šitų tyrinėtojų nurodytose ribose gy
venta lietuvių. 17 šimtmetyje randama 
didesnių ar mažiasnių lietuviškai kalban
čių salų Sambijoje ir Natangiioje. To 
laiko Karaliaučiaus lietuvių parapija 
priskaitė apie 1000 lietuvių. Dar toliau 
negu kalbos ribos siekia lietuviškos sta
tybos stilius. Pav. Haberlandt rašė, kad 
šitas nevokiškos statybos stilius yra savo 
skirtingumb atžvilgiu ausserhalb dės 
deutschen Volkstums. Tų pačių išvadų 
prieina architektūros tyrinėtojas Deth- 
lefsen, o W. Pessleris 1908 m. žurnale 
“Deutsche Erde” rašė: “Das Htauische 
Hauptypengebiet greift weit ueber das 
heutige, stark zersetzte Sprachgebiet der 
Litauer hinaus und bezeichnet ungefaehr 
die alten Grenzen dieser fuer Volks- und 
Spachforscher so wichtigen Nation.”

Šalia istoriniai likiminės Rytprūsių 
apžvalgos tenka pažvelgti ir į patį lie
tuvių gyvenimą besireiškusį kultūrinėje 
ir savo teisių apsaugojimo plotmėje. 
Pirmiausia, kada kryžiuočių ordinas for
maliai atbaigė savo dienas, lietuviai ti
kėjosi atgauti lygias teisias su lenkais. 
Tiesa naujoje valstybėje jie buvo mažiau 
persekiojami tautiniai, bet užtai pasiliko 
ekonomiškai silpni baudžiauninkai. Prie 
kunigaikščio Albrechto lietuviai gal tiek 
laimėjo, kad tiek vokiečiai, tiek lietu- 
vai valstiečiai buvo spaudžiami vienodai. 
Šalia šitokios padėties lietuviams Į pa
galbą atėjo Rytprūsių religinė padėtis. 
Mat kunigaikštis Albrechtas norėjo sus
tiprinti protestantizmą. Protestantizmas

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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English for Newcomers to Australia
LESSON THIRTY

VIII. Fit as many preposi
tions as you can to each of the 
following verbs in turn:

e.g.: “gb”.
I go OUT on Sundays.
The dog went FOR the burg

lar.
1. come
2. do
3. get
4. have
5. hold
6. knock
7. let
8. look
9. pull.
10. put
11. shut
12. take
13. throw
14. turn

IX. Now take each of these 
prepositions in turn and fit as 
many different verbs to them 
as you can.

e.g.: “off”.
He RAN off with it.
GET off the bus.

yellow, bananas are yellow, is not sihning. It is cold, very 
The colour of gold and of but- cold. The weather is bad.. We
ter is yellow. The colour of a 
rose is white, red. pink or yel
low.

GREEN: Grass is green, the 
garden is green, the bush is 
green and the park is green. 
Eyes are black, blue grey, 
green or brown.

BROWN: Coffee is brown, 
a penny is brown, leather is 
brown, earth is brown. Coal 
is black or brown.

Practice.
1. Say “yes” or “no”:
(1) Milk is black.
(2) Snow is white. -
(3) Milk is yellow.

■ (4) The sky is green.
(5) A penny is blue.
(6) Bananas are red.
2. Answer “yes” or “no”:
(1) Is a tomato grey?
(2) Is the colour of snow 

white?
'(3) Is a lemon yellow?
(4) Is grass green?
(5) Is the sky grey when 

the sun shines?

sav “It is bad weather.”
NEWCOMERS TO AUST

RALIA. New Australians 
come to Australia by ship. 
They come to Melbourne or 
Sydney, then they go by train 
to a camp. They are in the 
cainp three or four weeks, 
then they go to work. Every 
month hundreds of migrants 
go to work and hundreds of 
new migrants come to the 
camp.

Practice
1. “Yes” or “no”:
(1) Mary is a boy.
(2) The lamb is a danger

ous animal.
(3) Bees gives us milk.
(4) Fresh eggs are good.
(5) The ^weather is bad 

when the sun is shining.
(6) Crocodiles eat men.
(7) New Australians come 

to Australia by train-.

2. “Yes” or “no”:
(1) Is Mr. Smith a man?
(2) Is Miss Jones a woman?
(3) Is Rose a boy?
(4) Are sharks dangerous 

fish?
(5) Are mosquitoes good?
(6) Is Mrs. Brown a baby?

(To be continued.)

Skelbimas
Pasiremdamas L.T.D.U. Australijos 

Skyriaus 1951 m. spalių mėn. 10 d. 
raštu, pranešu, kad. šan. vasario 3 d. 
(sekmadienį) 5 vai. po pietų,. A.L.D. 
patalpose, 5 Young St., Circular Quay, 
Sydney, šaukiamas Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Užsienyje N.S.W.-so skyriaus 
steigiamasis susirinkimas, į kurį kvie
čiami atsilankyti visi asmenys, turį teisę 
būti LT D U nariais.

Atskiri pakvietimai nebus siunčiami.
Pastaba: Pagal LTDU įstatų 3 srt, 

Draugijos nariu gali būti kiekvienas 
Lietuvos diplomuotas teisininkas trem
tinys ir tas nediplomuotas teisininkas 
tremtinys, kuris Lietuvoje yra buvęs 
teisėju, tardytoju, prokuroru ar jo pa
dėjėju, notaru, privatiniu gynėju, teismo 
sekretorium ar jo padėjėju, ipotekos 
knygų vedėju, teismo anstoliu ir kiti 
nediplomuoti teisininkai, kurie dirbo 
kvalfikuoto tei$iniitko darbą.

Leonardas Karvelis, 
LTDU — N.S.W.-so Seniūnas

NEW EASY LESSONS FOR BEGINNERS
She FELL off her bicycle.
1. about
2. across
3. after
4. against
5. among
6. at
7. before
8. behind
9. beside
10. between
11. by

- 12. down
13. for
14. from
15. in
16. into
17. ' of
18. off
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

on 
out 
overt 
past 
round 
through 
to

26. towards
27. under
28. up
29. with
30. without.

NEWCOMERS’ READER

(6) Are all roses red?

LESSON II.

man.

Mr. 
hus- 
Mr.

Radio Programme For New Australians 
Broadcast by the Australian Broadcasting Oommission 

SATURDAY, 26th JANUARY, 1952 
lesson English quickly, Paul.

JOHN: The Radio Lessons 
.... ' ’■ ♦

PAUL: Yes, I am learning

this broadcastIn
Mary, John and Paul .will
teach you how. to use some are good for Paul, 
words
are both simple and necessary^ English.

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

and sentences, which

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

You can have a Radio Book
let posted to you each month 
by writing to:

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

SYDNEY.
You may also obtain infor

mation about Continuation 
Classes and Correspondence 
Lessons from this address.

If you listen to a Metropoli
tan Station you will hear this 
broadcast every Saturday at
12.45 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

Words You Often Find
MAN-WOMAN :Mr. Smith 

is a man. Mrs. Smith is a 
woman. Miss Jones is also a 
woman. Father is a 
Mother is a woman.

HUSBAND - WIFE: 
Smith' is Mrs. Smith’s 
band. Mrs. Smith is 
Smith’s wife.

BOY-GIRL: Mary „ .. 
girl, Rose is a girl, Susan is a 
girl. Peter is a. boy. Peter 
and Paul are boys.

CHILD-BABY: Mr. and 
Mrs. Brown have ope child. 
It is only a baby; it (is six 
months old. The boby’s name 
is Margaret.

ANIMAL, BIRD, FISH, 
REPTILE, INSECT: The lion 
is an animal the tiger is an 
animal the cat is an animal, 
the dog is an animal. The 
lion, th etiger and the -cat and 
dog are all animals. The kan
garoo is an Australian animal.' 
We have no lions and tigers in 
Australia. Magpies, kooka
burras and emus are all Aus
tralian birds. The pelican is 
a water-bird. Water-birds 
each fish. The shark is a very 
big fish. Sharks eat men. 
Sharks are dangerous. The 
snaige is a reptile, the croco
dile is a reptile. Snakes and 
crocodiles are dangerous rep
tiles. The mosquito is an in
sect, the fly is an insect, and 
the bee is an insect. Mosqui
toes, flies and bees are all in
sects,

GOOD-BAD: A cow gives us 
milk, butter and meat. The 
milk is good, the butter is 
good, the meat is good. The 
sheep and the lamb give us 
wool and meat. The wool and

A hen

LESSON I.
Colours.

WHITE: Milk is ___ ,
snow is white. The colour of 
milk and snow is white. Teetlį 
are also white.

BLACK: Coal is black. A 
Negro is a black mail. A crow 
is black and magpies are 
black and white.

GREY: A koala bear is 
grey. A mouse is grey. Ash 
is grey. Koala bears mice 
and ashes are all grev.

BLUE: The sky ‘ is blue 
when the sun is shining. 
When the sun is not shining, 
the sky is not blue. In winter 
the sky is often grey.

RED: Blood is red, a tomato the meat, are good.
is red, an apple is red. Lips gives us eggs. Fresh eggs are 
are red, wine is white or red.

PINK: Cheeks are pink, 
roses are pink, white, red or 
yellow.

YELLOW: Gold'is yellow, 
butter is yellow, a lemon is

white,

good. The bee gives ns honey. 
Fresh honey is good. A dog 
is a good friend. The sun is

PAUL: Where are the ciga
rettes? Ah! The cigarettes 
are here. The cigarettes are 
on the table.

JOHN: That is verv good.
PAUL “ 

here.
the matches? Good!
matches arc here, too.

JOHN: Where are 
matches, Paul?

PAUL: They are on 
table.

MARY: Now say THEY’RE 
on the table5.

PAUL: THEY’RE on the 
table.

MARY: Where are we,- 
Paul?

PAUL: We are hi the studio
Mary.

JOHN: Now say, WE’RE in 
the studio.

PAUL: WE’RE in the stu
dio.

JOHN: That is very good,
Paul. „. _____

MARY: You are learning of English Lessons.

The cigarettes are
And now — where are

The

the

the

“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

„ Address ....................
shining. It is not too cold and State .........................
not too hot. The weather is y]y native language is 
good. It is winter. The sun —1 -----

Christian 
Name
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ŽODIS SKAITYTOJAMS 
IR BENDRADARBIAMS
Turėdamas daug kiti] pareigų ir 

darbo esu prtverstas nuo š.m. sausio 
mėn. 24 d. pasitraukti iš “Mūsų Pasto
gės” redaktoriaus pareigų.

Esu labai patenkintas žinodamas, kad 
mano įpėdinis bus žinomas “Mūsų Pas
togės” bendradarbis p. Bronius Zumeris, 
kuris myli spaudos darbą ir gali tam 
darbui atsidėti. Esu tvirtai įsitikinęs, 
kad “Mūsų Pastogė” tobulės ir pilnai 
atliks jai skirtą misiją mūsų Australi
jos lietuvių bendruomenėje.

Ta proga dėkoju visiems bendradar
biams padėjusiems man dirbti šį darbą, 
taip pat dėkoju p. A. Baužei už pasiti
kėjimą ir už nuoširdų bendradarbiavi
mą.

.4 leksandras Mau ragis, 
“Mūsų Pastogės1” redaktorius.

Padėka
Ponui Dr. A. Maurpgiui uz rūpestin

gai atliktą darbą redaguojant “M.P.” 
nuoširdžiai dėkoju.

Antanas Bauze, 
“M.P.V Leidėjas.

Lenktynes Su Mirtimi
Antanas Jablonskis, dirbąs SydnėJuje 

prie vand.-kanalo darbų š.m. sausio mėn. 
3 d., begaudydamas Liverpool upėje un
gurius, išgirdo kaimynystėje vaikų pa
galbos balsą. Pasirodė, kad iš trijų 
jaunų australiukų, bebraidžiojusiu upės 
pakraštyje, vienas jų paslydo ir įkrito į 
upės gelmę. A. Jablonskis nusimetęs 
batus, su drabužiais nėrė, gelbėti skęs
tantį. Kadangi toje vietoje upė yra 
maždaug 20 pėdų gylio ir labai drumzli
na, gelbėjimą, teko atlikti patamsy ir ap
graibomis. Vėliau į pagalbą pribuvo ir 
australų policininkas, taip pat geras-nė- 
rikas. Ir tik po septinto nėrimo, pras
linkus 20 minučių, A. Jablonskis pačiupo 
nuo dugno kniūpsčią skenduolį, kurį Jau 
nebepavyko atgaivinti, nes jį buvo įiž- 
troskinęs upės dumblas.

Antanas Jablonskis, dar Lietuvoje iš
gelbėjo tris skęstančius, šį kartą pralai
mėjo lenkytnes su mirtimi, tačiau Jo ri
zikingos pastangos išgelbėti 8-rių metų 
australiuką, plačiai buvo aprašytos ry
tojaus Sydnėjaus australų dieninėje 
spaudoje.

P.S.

GENEROLAS DE LATTRE 
DE TĄSSIGNY

Šiomis dienomis mirė prancūzų genero
las Joseph Marie Gabriel de Lattre de 
Tąssigny. Jis buvo gimęs 1889 metais 
Mouilleron-en-Pareds miestelyje. Mums 
jis yra įdomus tuo, kad jis boyo pamė
gęs lietuvius su kuriais jam teko susi
durti Vokietijoje ir susidaręs apie mus 
ir mūsų kraštą gerą nuomonę. • 1944 
metais vadovaudamas I-ąjal prancūzų 
armijai išsikėlė Provence krantuose ir 
savo karius nuvedė pergalės keliu iki 
Dunojaus. Tuo metu Voralberge “Čiur
lionio” meno ansamblis kasė apkasus. 
Užėmus tą Austrijos dalį prancūzams— 
ansamblio' impresario pas»sn3<*surongti 
kariuomenei lietuvių liaudies dainų r 
šokių koncertą. Tas pirmasis koncertas 
ir davedė iki gen. de Lattre. Įvykus 
dar keliems koncertams, viename iš Jų 
dalyvaujant ir pačiam gen. de Lattre, 
ansamblis buvo užangažuotas prancūzų 
tautos šventės proga rengiamam gran
dioziniam sąjungininkų karininkų priė
mimui. Rengiantis tai šventei de Lat
tre ansamblį paėmė savo globon suteik
damas jam geresnius gyvenimo sąlygas.

14-tą liepos įvykusiame priėmime da
lyvavo apie 2,500, nemažesnių kaip ka
pitono laipsnio, karininkų, o pats , priė
mimas priminė senovėje ruoštas karalių 
puotas kurioms net ir viso valstybės 
biudžeto nebuvo ga'limasi. Ansamblis 
savo dainomis, šokiais ir spalvingais 
tautiniais kostiumais sužavėjo visus sve
čius. Deja, greit po to koncerto de Lat
tre buvo perkeltas aukštesnėm pareigom 
į Prancūziją. Išvykdamas arthnesniems 
savo bendradarbiams jis surengė mažą 
atsisveikinimą, kuriame be 15 kitų sve
čių, dalyvavo ir visas ansamblis. Atski
rai atsisveikindamas su kiekvienu an
sambliečiu jis priminė, kad lietuvių nie
kada neužmiršiąs. Ir tikrai — 1947 
metais lankydamasis Tarptautinėje 
Skautų Jamborree Paryžiuje pirmoje 
eilėje aplankė lietuvių skautus ir teira
vosi apie ansamblį.

Negausinga mūsų tauta negali pasi
girti dideliu skaičiumi tokių nuoširdžių 
draugų kokiu mums buvo gen. de Lattre 
de Tąssigny — todėl ir mes liūdime kar
tu su visu vakarų pasauliu ir giliai už
jaučiame prancūzų tautą skaudžioje jos 
valandoje. Mirė jis, kaip ir jo sūnus- 
leitenantas,' gindamas ne tik Prancūzi
jos, bet ir Lietuvos laisvę nuo komuniz
mo. Paskutinėmis savo gyvenimo dieno
mis būdamas vyriausiu kariuomenės va
du Indokinijoje Jis energingai ir drąsiai 
rodė kietą kovą su bolševizmu. Daug 
gero jis dar galėjo padaryti pavergto
sioms tautoms išlaisvinti, net 1 e s 
d i e u x en on t j u g ė aut
re m e n t.

P. A. RauUnaitis jnr.

KAPELIONU 
KONFERENCIJA

A.L.B-nės atstovų suvažiavimo metu 
Melbourne įvyko ir lietuvių kapelionų 
konferencija kurioje dalyvavo: Kun. Dr. 
P. Jatulis iš Adelaidės, kun. Pr. Vaseris 
ir Kun. J. Kungys iš Melbourne, Kun. 
L. Kemėšis iš Rushworth’o ir Kun. P. 
Butkus iš Sydney.

Nors ilgai užsitęsęs B-nės suvažiavi
mas, kuriame minėti kapelionai daugu
moj buvo atstovais, užėmė ir numatytą 
konferencijai laiką, tačiau kad ir trumpa
mu laiku buvo apsvarstyta daug lietu
vių pastoracijos bei kat-kų, akcijos pro
blemų ir padaryta daug svarbų nutari
mų.

Sekmadienį — sausio 30 d. visi lietu
viai kapelionai buvo pakviesti pas Mel
bourne arkivyskupą Mannix.

IS VISUR IR
tA.B.C. žinių agentūra nuo š.m. 

sausio mėn. 15 d. nutarė pakeisti prieš 
radio žinių pradžią duodamą meliodiją 
“Advance, Australia Fair” Į karaliaus 
himno meliodiją. Tas iššaukė tam tikrų 
sluoksnių nepasitenkinimo. Buvęs im- 
migr. ministeris Mr. Cahvell pareiškė, 
kad toks nusistatymas yra anti-austra- 
Uškas. “Advance, Australia Fair” yra 
skaitomas Australijos himnu.

• JAV spaudoje pasirodė lietuvės, 
pabėgusios iš sovietų priverčiamų darbų 
stovyklos, pasipasakojimai. Ji buvo iš
vežta Iš Lietuvos 1946 m. žiemą į Medve- 
žegorską, Suomių Karelijoj. Suimtieji 
vergai kasė kanalą, jungiantį šiaurės 
LedJūrį su Baltijos jūra. Kaliniai krito 
kaip musės. Per 14 darbo mėnesių po 
12-4 darbo valandų kasdien niekas ne
matė bulvės. Iš Jų 200 vyrų ir 
moterų grupės per pirmuosius 2 mėnesius 
mirė du trečdaliai, tačiau j jų vietą iš 
Pabaltijo kraštų buvo gabenami vis nau
ji. Daug iš nevilties patys žudėsi. Nak
timis nedavė poilsio nuolatinai tardymai. 
Jai pagaliau pasisekė pabėgti vieno de
mobilizuoto raudonarmiečio karininko 
dėka.
• Lietuvio partizanų karininko Dau

manto parašyta knyga “Partizanai už 
anapus geležinės uždangos” jau išversta 
j anglų kalbą. Icvertė buvęs Kaune bri
tų vicekonsulas Harrison.

> Prof. H. Soderman’as, Stockholmo 
kriminalistinės laboratorijos direktorius, 
laikomas didžiausiu policijos ekspertu 
Europoje, buvo vakarų Vokietijos vyriau
sybės pakviestas' padėti suorganizuoti 
Vokietijos kriminalinę policija, kad ji bū
tų gera ir kad joje nebūt buvusių nacių.
• Ukrainiečių informacijų biuro lei

džiamame Buenos Aires biuletenyje 
“Laisvoji Ukraina”, ketvirtame numery
je yra įdėtas ispanų kalba parašytas 
gen. Daukanto straipsnis “Maskvos im
perializmo kaukės”.
• PLB Vokietijos Krašto Valdybos 

sąstato padidinimas. Remiantis p.m. 
liepos mėn. 15 dienos Krašto Tarybos 
nutarimu, PLB Vokietijos Krašto Val
dyba padidinama iki 5 narių, pakvie
čiant dar du kandidatus, būtent: Adolfą 
Venclauską ir Alfonsą Mažeiką. I

APIE VISKĄ
• Kultūros Tarybos Statuto patvir

tinimas. P.m. spalio mėn. 4 dieną pat
virtintas Kultūros Tarybos Statutas. 
Kultūros Taryba bus patariamasis orga
nas Kraštd Valdybai sprendžiant kultū
rinio darbo klausimus. Be to, Kultūros 
Taryba rūpinsis kultūros darbuotojų rė
mimu ir skatins kultūrinę veiklą.

• PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
knygų leidykla gauna plačia autonomi
ją. Turės atskirą atskaitomybę, kasą ir 
buhalteriją. Tik numatomoms ; leisti 
knygoms leidykla turės gauti valdybos 
pritarimą. Grynas leidyklos pelnas, pa; 
sibaigus metams, turės būti įnešamas į 
valdybos kasą.

• Komunistų apvaldytoje Kinijoje to
li gražu nepasibaigė kovos. Hongkonge 
gautos iš Kinijos žinios sako, kad vien 
tik pietinėje to krašto dalyje, laike pir
mojo p. metų pusmečio, komunistai tu
rėjo ne mažų kovų su pasilikusiais na; 
cionalistų kareiviais, kurių per ketvirtį 
milijono “padarę nekenksmingais.” Daug 
žinių yra ir apie susirėmimus su parti
zanais kitose Kinijos vietose.

• Besiruošdama gintis nuo sovietinio 
užpuolimo, Amerika visu atsidėjimu rū
pinasi ginklais. Be atominės bombos, da
bar Amerika turi jau visą eilę naujų 
nepaprastų ginklų, kurių kaikurie lai
komi paslaptyje, žinome apie tuos, apie 
kuriuos viešai pasakoma ir kurie paro
domi.

Prezidento Trumano pareiškimu, JAV 
turi bepilotinį lėktuvą, kuris neša bom; 
bas, vairuojamas iš stoties, esančias toli 
nuo taikinių skirtos vietos. Tai yra tū
las panašumas į V2. bet skirtumas tas, 
kail JAV skraidomoji bomba yra vairuo
jama. Tai yra bombonešis B-61. Be to 
JAV turi kelių rūšių robotinių raketų, 
kurių vienos skirtos tolimoms distanci
joms, kitos gi — frontui. B-61 yra pa
naši į sprausminį lėktuvą.

• Latvijos pasiuntinys Didžiojoje 
Britanijoje paskyrė ligšiolinį latvių gen. 
konsulato Toronte sekretorių V. Tom- 
soną latvių konsulu Montrealyje, Kana
doje.

ALB Krašto Valdyba
Pasiskirstė Pareigomis

š.m. sausio mėn. 11d. posėdyje Kraštų 
Valdyba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

Pirmininkas — J. Vaičaitis
Vice-pirm. — K. Kemežys
Iždininkas — M. Bogušas
Kultūros ir švietimo vad. — V. Kazo

kas ir sekretorius — H. Kmitas.

Paieškojimas
Paieškau draugą Albertą Leningą 

girdėjau jis dirba Sydney prie kanaliza
cijos. Leg. Vytautas Rolskis Sp 723.**? 
BCM Paris, Indo-China.

JUNGTINES TAUTOS — 
DAUGIAU

NEGU SVAJONE
Oscar Kammerstein, antrasis, žymus 

autorius veikalų “Oklahoma”, “South 
Pacific” ir “The King and I” paruošė 
sekamą pranešimą apie Jungtines Tau
tas, pagal prašymą Tautinio Piliečių 
Komiteto Jungtinių Tautų Dienai spalių . 
24 dienai.

“Daugiau negu noras, daugiau negu i 
gražus idealas geros valios filozofų, I 
Jungtinės Tautos yra veikianti įstaiga, 
kuriai sukako šeši metai. Ji neįsteigė 
pasaulinės taikos, nesunaikino badą 
kiekvienoje pasaulio dalyje, neprivedė 
prie tarptautinio supratimo per praeitus 
šešis metus. Bet per tą laiką ji arčiau 
priėjo prie realizavimo tų slekmų, negu 
bet kokia kita įstaiga visoje žmonijos 
Istorijoje.

“Palestinoj. Kasimir, Indonezijoj, Ira
ne. Syrijoj, Lebanone, Berlyne, Graikl-' 
joj ir Korėjoj, kur tik tarptautinis kon-

f liktas grasino taikai, Jungtinės Tautos 
išstudijavo visus vengti karo: aktyvia 
meditacija, įsakymais sustabdyt mušius, 
rėmimu tiesioginių derybų, ir galutinai, 
kaip Korėjos atsitikime, prašydama sa
vo nares valstybes susijungti ir sustab
dyti agresorių, šis milžiniškas ir augan
tis kongresas' kovojo potvynius, badą ir 
ligas.. Siuntė misijas Iš patyrusiu asme
nų aplink pasaulį parūpinti teennikinę 
pagalbą toms šalims, kurioms tokia pa
galba buvo reikalinga. Siuntė maisto ir 
pašalpos kitų kraštų vaikams. Jos čar- 
teris duoda viltį sujungti pasaulio tau
tas ir žmones.

“Jungtinės Tautos dabar kainuoja 
kiekvienam amerikiečiui apie 60 centų 
per metus. Ar verta? Tie jūsų 
pinigai organizacijai yra reikalingi. Bet 
jūsų pasitikėjimas irgi reikalingas. Ti
kėkite į ją visa savo širdimi. Dirbkite 
jai, kalbėkite apie Ją ir aukokite jai. 
Pasaulio sveikata, progresas ir tai yra 
puikiausi dividendai. Be šių viskas ki
tas atpuola”.

“Šviesos” paskaita
Š.m. sausio mėn. 28 d. sambūris 

“Šviesa” ruošia paskaitą: Politiniai 
įvykiai Lietuvos tragedijoj 1939-1940 mt., 
kurią skaitys teis. J. Žukauskas.

Paskaita įvyks MUsons Point, Enne 
Rd. Nr. 12-14, pradžia 18 vai. Paskai
tai pasibaigus bus studentiškas pobūvis 
su šokiais. Samlbūrioo nariai ir visuo
menė kviešiami atsilankyti.

Sambūrio “Šviesa” Sydney sk.
Valdyba.

VILNIAUS RADIJO 
KLAUSANT

Aryanizaci'ios, “siektos” ir “pH ėmimas...”
Spalių 30 d. Vilniaus srities žemės 

ūkio viršininkas Wronskis uždarė Vil
niaus srities žemės ūkio parodą, kurioje 
dalyvavo 262 kolchozai ir 14 sovehozų 
(“tarybinių ūkių”). Išdalinta šimtai 
garbės lakštų Ir pagyrimo ženklų. Ko- 
varsko rajono kolchozai “Nugalėtojas” 
ir “Aurora” bei Zarasų diplomuoti.

Ta proga “Nugalėtojo” pirmininkas 
Benesevičius pagyrė kolchozas “Garbin
gas Darbas” savo kolchozo motinines 
kiaules, vedančias nemažiau 14 parše
lių. “Zarasiškis” Polekovas iš lapo 
skaitė apie “arganlzacijas” ir “siekias”.

Mokslų akademijos matėm, ir pritai
komųjų mokslų skyriaus sekretorius 
Rakauskas lapkričio 4 d. pasidžiaugė 
naujų lietuvių literatūrinės kalbos žody
no savotišką kirčiuotę ir dar keistesnę 
tartį: pavyzdžiui, jis taria ne plenumas, 
bet plienumas. Jis irgi žinąs, kad prof. 
Šilkarskis Kazachstane verčiasi geologi
niais tyrinėjimais, kad Biologijos Insti
tutas Kuršių mariose paspartins žuvų 
vislumą, bet jam neleidžiama prasitart, 
kas vyksta šventosios uoste ir aplink jį 
Toločkaitė apšvies karves

Dūkšto sovehozo melžėją Toločkaitę 
nepaprastai pamilo karvės:, ji joins nu
plauna tešmenis ir keturiskart į dieną 
melžianti, už ką karvės jai į metus duo
da 3200 kg. pieno. Ji norinti 60 karvių 
pastatyti karvidę ir apšviesti elektros 
šviesa. Širvintų sovehozo melžėjai Ja 
senevičienei karvės teduodančios vos 
2900 1 pieno, bet Jos kaimynei, kiaulių 
šėrėjai Skiberienei, kiaulės kasdien pa
sunkinančios savo paltis 560 ir 563 gra
mais.

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

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

M. FIORELLI Pty. Ltd.
(sneeialistai Europėtlško maisto)

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

Pristatoma mieste ir prlemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse užmesčio gele
žinkelio stotyse.

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

EJimmey&eo
92 PITT STREET, SYDNEY 

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

DĖMESIO, 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.

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

4


	1952-01-23-MUSU-PASTOGE_0001
	1952-01-23-MUSU-PASTOGE_0002
	1952-01-23-MUSU-PASTOGE_0003
	1952-01-23-MUSU-PASTOGE_0004

