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KARALIŲ VIEŠKELIS
(iš V. Joniko

„Karalių vieškelio paslaptis“)

Karalių vieškelis prasideda iš neži
nios, vingiuoja Baltij'ts pajūriu, per
šoka Nemuną, prašliaužia pro senų at
kalnių šlaitus ir dingsta nežinioje. Ne
rasime jokiuose raštuose žinios, kas ir 
kada įmynė pirmąsias to vieškelio pėdas, 
tiktai pasėmę jo pilko smėlio saują, jei 
prįglausime prie širdies, karštoje ilgesio 
ugnyje atgis anų sudilusių amžių dulkės 
ir prisikels šviesi pasaka su skaisčiomis 
nuotakomis, karais ir karaliais.

Antai iš amžių glūdumos išbyra Bal
tas Raitelis ir lekia viesulu per kalvas, 
budriai žvalgydamasis lygumose, bene 
pamatys to, kas kėsinasi jo žemių laisvę 
vargais užgriozti, jo žmonių taikią dainą 
sudrumsti, jo gerų dievų amžiną garbę 
suniekinti Vargas tau,svečios šalies 
klajūnė, jei ne tyra širdimi šičia pasisve
čiuoti drįsai!

Nedžiūgaukit, germanai, kurie šar
vuoti, juodais kryžiais pasiženklinę iš 
jūros lipate, o jūsų sielos piktu labiau 
už juodą dervą dega! Ištiks jus visų 
nedraugų likimas. Karalius Mindaugas 
ant seno vieškelio tvirtai atsistojo. Ka
raliaus valioje rikiuojasi rūstūs gimi
nių seniūnai, mankštinasi šaunūs karių- 
pulkai, nuo rytų lig vakarų vieškelis 
dunda,, o žemaičių girių meškinai kuo
kom sutriuškins priešų klastingas ma
kaules. G, dievai! Karalius Mindaugas 
iškelia kryžių virš savo pilies priešais 
germanų kryžių ir kalaviją, vildamasis 
kovoje taupyti savo giminės kraują. O, 
lemtie.piktoji! Karalius žūsta su kara- 
liūnaisjo kryžius lūžta, o priešas vėl 
džiaugiasi.

Dabar karalių vieškelyje pasirodo 
Vytenio pulkai, gaušprg* Jr. neątbaicjoęnL 
Neužilgo iš paskos atžygiuoja, ^Gedimi
nas su 'gudriijjų 'vaKar'ų mufstiais ir' 
atsiveža .perkūno snlūgiais mušančius ar- 
motas. Žmonės velka sunkius akmenis 
prie karalių vieškelio, meistrai stato iš 
jų tvirtoves, kalviai įtvirtins armotas, o 
priešai bespės atsižvalgyti jau toli nuo 
Gedimino žemių. Jo duktė Aldona ka
ralių vieškelių mozūruosna važiuoja, 
kad galingo tėvo valia kunigaikštį val
dytų.

O, Laima paslaugintoji! Ana va, meš
kenom kudlqtom apsidengstę, šalmais 
raguotais apsimaustę, kardais aštriais 
kpsisagstę nuo Trakų j prūsų žemę, joja, 
o tyrose brastose žirgus girdydami, taip 
skambiai dainuoja, kad žalios girios 
linksta, šaunūs pečiūkai Prūsuose ilgai 
negaišo, kryžiuočiams atsakančiai draus
mės įkirtę, vėl namopi pro Palangą suko. 
Oi, žinojo Kęstutis apie to miesto’ vaidi
lutę skaisčią — ne veltui dainiai buvo 
apie ją dainavę — tai kaip nurims kuni
gaikštis jos į žmonas nepasiėmęs.

Vėlelia, Birutei pilies balandžius bele
sinant, Kęstučiui sūnus karuose be- 
mankštinant, karalių vieškelyje vis 
dažniau kryžiuočių veislė pasirodydavo, 
vis giliau į žemaičių girias skverbdamie
si žadėjo maldyklas aukštas tikram Die
vui pastatyti, o sugebėjo tiktai tvirtas 
pilis sugriozti, su geležiniais vartais, 
su anuotomis, vario raktais užrakintas, 
žemaičių neklusniom galvom pabaisintas. 
Žadėjo tą žemę arti, bites kopinėti, ska
niai valgyti ir niekad namo nebegrįžti.

(Deja, visai netikėtai, nuo Vilniaus pa
sirodė Vytautaš, savo pulkais vedinas, 
germani! pilis pakeliais griaudamas, 
žemaičių žemę vaduodamas, o pasivijęs 
prie Žalgirio taip skaudžiai priešą .su
plakė, kad amžiams išgaravo norai ka
ralių vieškelyje pasitrankyti. Tais me
tais Šatrijoje užgęso senojo dievo auku
ras ii* (.kalvoje sušvito kryžius, Vytau
to ranka statytas, todėl jam nusilenkė 
atkaklūs žemaičiai ir pamilo jį, kaip ti
kriausią priebėgą nelaimėse. Nauja 
gadynė aušo ant karalių. vieškelio, di
delę garbę tautai žadėdama, deja ėmė 
brėkšti valdovo Vytauto diena ir jo 
gyvybė užgęso senatvėje. Gaila paskuti
niojo šauniausio vado, gaila jo nebeį- 
vykdytų žygių, gaila našlaitės tautos, 
gaila senosios Lietuvos, — jos žlugimas 
jau prasideda.

. ,. . Amžiai bėgo tolyn. Nusirito į 
praeitį vergijos šimtmečiai. Karo gais
rams rūkstant, sename karalių ■vieške
lyje pasirodė vyrai, visų karalių anuo
toms vežini, sklandžiais lėktuvais padan
gę skriosdami, savo kepurėse Baltą 
Raitelį nešini, — tokį pat raitelį koks 
kadaise pirmas pėdas šiame vieškelyje 
jmynė. Vyrai kalbėjo senąją karalių ir

Musu Pareiga
Kaip žmogus, kaip šeima, taip ir Tau- > 

ta turi savo minėtinas datas: įvairias į 
sukaktis, šventes. Ne visada šios su-| 
kaktys sukelia • mumyse linksmas nuo-, 
taikffs —, kartais iškeltos vėliavos ge
dulo šydais būna paženklintos.

Lietuvių Tauta, kaip ir daugelis tautų 
šiandien pasaulyje, net Laisvės sukaktis, 
Nepriklausomybės šventes švenčia gedulo 
paženklintomis širdimis, renkasi į bažny
čias. čįįa, kalbama apie tuos, apie tą Tau
tos dalp kuri yra šiapus “geležinės už
dangos”. O kaip švenčia Vasario 16- 
tąją ten — prie Nemuno ar Šešupės? 
Arba toji mūsųTautos dalis, kuri užkal
tuose vagonuose “savanoriškai” išvyko 
apgyvendinti “broliškųjų” Sibiro respub
likų taigas? Arba partizanas, atsirėmęs 
šerkšnoto medžio, atėjūno apsuptame žu
domos savo Tėvynės miške?

Ir tokių diena, Nepriklausomybės pas
kelbimo dieną, mes visi, visa tauta, kur 
atskiri jos nariai bebūtų ir kaip jie savo 
sunkių dienų grandinę benarštytų, gyve
na mintimi — Lietuva turi prisikelti! 
Ir kiekvienas, net didelės metų naštos 
slegiamas senelis, puoselėja vilti, kad 
dar vieną, tegul ir paskutinę savo gyve
nime, Vasario 16-tą ją galės švęsti savo 
Laisvoje Tėvynėje, trispalvei laisvai ple
venant prie gimtojo namo durų.

Vasario 16-tosios aktas savanorių 
krauju aplaistytas, Nepriklausomybės 
atgavimas ir anais laikais reikalavo daug 
aukų, didelių pastangų ir pasiaukojimo.

Dėl Tėvynės laisvės ir šiandien vedama 
kieta kova. Ir šitas kovos laukas labai 
platus ir sudėtingas. O tai reiškia, kad 
šioje kovoje privalome visi dalyvauti.

Mes, kurie esame likimo nublokšti toli 
rrtto Tėvynės. k oi kas--tegalima šią kovą

- wti dtiagfrrisjftr tik
dėl Vasario "16-tosios proga pakjauąkiim?' 
save, ar esame attikę savo pareigą: ar j 
esame, įnešę savo dali Tautos Fondan, j

“Mūsų Pastogė” leidžiama, kad ją 
skaitytų.

“Mūsų Pastogė” remiama, kad ji to
bulėtų.

“Mūsų Pastogė” platinama, kad ji 
lankytų kiekvieną Australijoje gyvenam 
tį lietuvį.

Platinkite ir remkite “Mūsų Pastogę”, 
nes to reikalauja mūsų tautinė pareiga.

artojų kalba, dainavo naktigonių dainas 
ir jodinėja į visas, rytuose, pietuose, ir 
vakaruose svetimų karalių pulkus muš
dami pasakė, niekad nevergausią.

Laisvė viešpatavo šalyje, saulė bran- 
. dino kviečius laukuose, žmonės statė 
aukštas maldyklas ir kūrė šviesius 
aukurus, raštininkai per naktis rymojo 
ant popierių, muzikantai dėliojo skam
bias dainas, vaikai lankė mokyklas 
grauždami saldžiu# obuolius, jaunuo
liai Skaitė storas. išminties knygas, šoko 
ir dainavo, senieji pasakojo karo nuo
tykius ir lopšiuose lingavo mažus anū
kus. Tais laikais buvo šviesiausia karalių 
vieškelyje, tais laikais buvo Lietuva, 
senosios tautos laisva tėvynė.

Atsimename, kas atsitiko pasaulyje. 
Maskoliai virto bolševikais ir išsirinko 
sau vadą kruvinai raudoną, kaip tą bu
delį iš pasakų knygos. Germanai virto 
naciais ir išrinko neprastesnį vadą, ru
dą ir piktą, kaip širšoną. Abudu jie 
susipyko dėl niekų, sakydami vienas ki
tam, kodėl tu rudas, ne raudonas ii' ko
dėl tu raudonas, ne rudas.

Sugriovė naują Lietuvą. Karo lieps
noje žuvo mūsų jaunystės džiaugsmas, 
paltys bėgome į nežinomus kraštus ir 
tapome niekam nereikalingais klajūnais. 
Karaliai baigė muštis ir vėl pradės iš 
naujo, tiktai mes dar negalime atsis
toti ant senojo karalių vieškelio, nega
lime pasisemti jo smėlio saujos i? pri
glausti prie- širdęs, todėl ima gesti švie
si pasaka su skaisčomis nuotakomis, ka
riais ir karalias. Mūsų žvilgsnius temdo 
fabrikų dūmai, beįstengiame prieš save 
matyti aštriausiai apšviestos gatvės 
kampą Ir pasiutusiai lekiantį automo
bilį 

kurio uždavinys yra parūpinti lėšas Lie
tuvos laisvinimo akcijai.

čia nekalbėsime, kiek pastovių ir pa
kankamų lėšų patikrinimas Tautos Fon
dui turi lemiamos reikšmės Lietuvos lai
svinimo reikalui. Tai visi gerai žinome.

Beto, ir lietuvybės išlaikymo problema 
yra'opi. Yra ir bus dar nevienas atsiti
kimas, kad Tautos Fondas turės anga
žuotis su galima pagelba liėtuvybei iš
laikyti bent mūsų emigracijos silpnes
nėse kolonijose. Na, o vargo mokyklos 
gimnazija Vokietijoje — taip'pat reika
linga paramos ir Tautos Fondo para
mos. Ir jeigu Lietuvos reikalas nėra 
užmirštas pasaulinių įvykių besikaita
liojančioj raidoj, priešingai — vis daž
niau paminimas, tai yra visų mūsų vie
ningų pastangų išdava. Tos pastangos 
neturi silpnėti — jos turi būti vis didi
namos, atydžiai sekant įvykių eigą.

Tam visam yra reikalingos lėšos, pas
tovios ir pakankamos lėšos, kurias tik 
mes patys galime ir privalome Tautos 
Fondui patikrinti.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, 
susitarusi su A.L.B. Krašto Valdyba Va
sario 16-tosios proga skelbia specialią 
rinkiavą Tautos Fondui ir kviečia visus 
tautiečius nors ir kukliausiu įnašu — 
auka, prisidėti prie Lietuvos laisvinimo 
kovos.

Tautos Fondui aukoms rinkti yra iš
leisti specialūs lapai, kuriuos galima 
gauti ALB Apylinkių Valdybose, o pini
gus prašome siųsti ALB Tautos Fondo 
Atstovybės, iždininkui adresu: Mr. M. 
Bogušas, Box Nr. 15, Canterbury, 
N.S.W.

. J. Vaičaitis,
A.L.B. Krašto Valdybos 

Pirmininkas.
./. Kulakauskas, 

A.L.B. Tftutos Fondo Atstovybės 
Pirmininkas.

POLITINES
NAUJIENOS

* Buenos Aires. Britų pasiuntinys 
įteikė Argentinos vyriausybdi protestą 
ųž tai, kad argentiniečių karo laivas 
apšaudė įspėjančiais šūviais vasario 4 d. 
grupę, britų, kurie išsikėlė Graham Že
mėje, Antartikoje. šitoje žemėje buvo 
1949 m. panaikinta britų bazė. Dabarti
nė. išsikėlusi grupė vėl nori bazę atnau
jinti.

Vasario 2 d. prezidentas Peronas 
pareiškė, kad nuo dabar visos valstybės 
norinčios pirkti Argentinos maisto pro
duktus, turės mokėti mainais už žaliavą 
reikalinga Argentinos pramonei. Angli
ja už toną mėsos turės mokėti vietoje 
400 dolerių — 700 dol. Toliau prezi
dentas pareiškė, kad Amerika norinti 
gauti mėsos kariams Korėjoje. Argen
tina už mėsą norinti ne dolerių, bet ža
liavos.

Reuterio korespondentas Istambu- 
le praneša, kad 1952 m. pusė turkų biu
džeto skiriama apsigynimo reikalams. 
Drauge su amerikiečių tiekiama karo 
pagalba Turkijai’ — viso sudaro 860 
mil. svarų. Tai didžiausia turkų istori
joje apsiginklavimo , suma, kuri propor
cingai imant yra didžiausia iš visų lais
vojo pasaulio valstybių skiriamų sumų 
apsiginklavimui.

Reuterio korespondentas Berne pra
neša, kad Šveicarijoje paskutinių ke
letas mėnesių laikotarpyje įvyko' visa 
eilė didelių nusikaltimų ir žmogžudysčių. 
Vyriausybė norėdama užkirsti kelią, 
rimtai svarsto mirties bausmės įvedimo 
klaušimą.

London. Mirė Anglijos karalius Jur
gis VI. Tarnas, kuris kas’ rytą 7,30 
min. reguliariai nešdavo arbatą, atėjęs 
rytą rado karalių mirusį. Karalaitė 
Elizabeth apie savo tėvo mirtį sužinojo 
būdama Afrikoje ir išskubėjo į Londo
ną, kame jį buvo paskelbta Anglijos 
karalienę Elizabeth II, 25 m. amžiaus 
ir pirmoji Britų karalenė po 51 metų.

Pereinamoji Koncentracijos 
Stovykla Netoli Vilniaus

Toje koncentracijos stovykloje laikoma 
apie 2.000 žmonių. Jų tarpe 800-900 
moterų ir apie 150 vaikų. Inteligentai iš 
tos pereinamos stovyklos gana greitai iš
vežami į Sibirą ir kitas tolimas Rusijos 
vietas. Per tą stovyklą yra perėję ir 
kitų, ne vien lietuvių tautybės, žmonių: 
vokiečių, rusų, estų, .latvių, lenkų,, ven
grų, italų, bulgarų, jugoslavų, prancūzų 
ir olandų. Joje yra buvęs net vienas 
marokietis. 1949 m. joje buvo apie 20 
anglų, kurie po šešių mėnesių buvo iš
vežti toliau. Žmonės iš tos stovyklos iš
vežami du kartu savaitėje, grupėmis po 
10-15 žmonių.

— 1951 m. gegužės mėn. apie 60 MVD 
bandė valyti Tauragės apylinkės miškus 
nuo partizanų. Rusai buvo įsiveržę ligi 
3 km. į miško gilumą. Susikovę su par
tizanais, MVD daliniai pasitraukė iš 
miško.

— Krekenavos apylinkėje veikią par
tizanai 1951 m., kovo mėn. nušovė 9 ru
sus komunistus.

— 1951 m. balandžio mėn. 400 vyru 
pajėgumo MVD dalinys buvo pasiųstas į 
Kazlų Rūdos apylinkes kovai su parti
zanais.

— 1951 m. balandžio mėn. netoli Ario
galos 200 vyrų pajėgumo MVD dalinys 
kovojo su 9 partizanais miške. Kauty
nėse žuvo du partizanai ir buvo užmušti 
septyni MVD dalinio kareiviai.

— Nemažas skaičius 1951 metų šau
kiamųjų Sovietų kariuomenėn lietuvių 
šaukimo nepaklausė ir pabėgo į miškus. 
Tokiu atsitikimų yra buvę Daugų apy
linkėje, Kazlų Rūdos, Mariampolės apy
linkėse ir kitur. Daugumas pabėgusių 
'buvo išgaudyti MVD dalinių.

Šilalės apylinkėje nepaklausė šauki
mo ir pabėgo j miškus apie 100 jaunų 
vyry. -h

Amerikiečiai Griauna Naciu 
Didybes Paminklus

United praneša iš Muncheno, kad JAV 
ir Vakarų Vokietijos demokratinės vy
riausybės nutarimu sulyginami su žęme 
Hitlerio Berchtesgadene griuvėsiai, o 
taipgi ir Martin Bormano rūmai.

London. Vasario 7 d. britai įteikė 
Egipto vyriausybei protestą dėl brutaliai 
Kairo neramumuose sausio .26 d. nužu
dytų britų piliečių ir jų ttfrto sunaikini
mo. Notoje sakoma, kad egiptiečių po
licija neramumų metu nieko nedarė, kad 
apsaugoti britų piliečių gyvybę ir turtą.

Vasario 7 d. egiptiečiai oficialiai pra
nešė, kad Egipto policija areštavo apie 
500 teroristų Suezo kanalo zonoje.

Britų dalinių artilerija Korėjos fron
te, mirusio karaliaus pagerbimui, pa
leido po 101 šūvį, o naujos karalienės 
pasveikinimui po 15 šūvių kiekviena 
didžioji patranka. Sviediniai buvo nu
kreipti į komunstų aprūpinimo centrus 
pafrontėje.

Paryžius. Vasario 7 d. Prancūzijos 
parlamento užsienio reikalų komitetas 
20 balsų prieš 5 nutarė, kad Graikija ir 
Turkija gali būti priimtos į Atlanto Pak
to organizaciją lygiateisiais nariais.

Londonas. Vasario 8 d. Kairo polici
jos viršininkas ir keletas aukštesnių po
licijos tarnautojų atleista iš tarnybos 
sąryšyje su buvusiais Kairo neramu
mais, kurių metu užmušta 17 britų.

Angį jos užsienio reikalų ministeris 
Eden pareiškė, kad karo pavojus Euro
poje mažėja, nes Atlanto pakto valsty
bės greit stiprėja kariškai.

Londonas. Politiniuose sluoksniuose 
vilimasi, kad maždaug 14-kos dienų lai
kotarpyje bus pasiekta susitarimo Korė
joje. L gi praėjusių metų gruodžio mė
nesio 31 d. Korėjos aukų skaičius bu

vo pakilęs 47.138 užmuštais, 183.273 
sužeistais ir 76.659 dingusais ir paimtais 
į belaisvę. JAV atskirai turėjo šitokius 
nuostolius: 17.754 žuvusių, 73.392 su
žeistus ir 12.593 dingusius ir paimtus į 
belasvę. Pietinių Korėjiečių aukos yra 
192,960 vyrų iš kurių 27. 690 yra žuvę. 
(Paskutiniais daviniais amerikiečių yra 
žuvę 18.177).

Berlynas. Berlyno korespondentas 
A. T. Kemsley tvirtina, kad V. Vokie
tijos nacių judėjimą sovietai tiesioginiai 
remia iš R. Vokietijos.
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HERMANN FLADE 
TEISMAS

(Frederic Dondern, Jr.) 
“Reader's Digest”

Viena naktį, prieš metus, viename 
Drezdeno priemiestyje, policija pagavo 
19 m. studentą, vardu Hermann Flade, 
belipinantį lapukus puolančius Rytų Vo
kietijos Valdžią. Berniokas paspruko, 
sužeidęs vieną policininką kišeniniu pei
liuku. Tačiau po kelių dienų buvo atpa
žintas ir areštuotas. Ministeris Fechner 
įsakė sudaryti parodamąją bylą—propo- 
gandos tikslams ir rūpestingai iš ankšto 
parengtą.

Du patikimiausi Liaudies Teisėjai — 
vienas iš jų moteris — svarstė bylą. 
Teismą papildė trys įbauginti prisieku
sieji. Hermann Fladę buvo kaltinamas 
sulaužimu įstatimo apsaugojančio taik» 
ir pasikėsinimu nužudyti policijos parei
gūną. Vaidinimą tereikėjo tik pradėti.

Bet ministeris Fechner visiškai nepa
galvojo apie Hermann Flade. Silpnos iš
vaizdos, tamsiaplaukis berniokas visai ne
sielgė taip, kaip paprastai elgdavosi kal
tinamasis priešais liaudies teismą. Atsa
kydamas į klausimą jis kalbėjo šaltai ir 
pasitikėdamas savimi: “Laisvė, mano su
pratimu, yra galėjimas sakyti tosybę. 
Jei įstatimas tai draudžia, kaip kad jūsų 
įstatymas, tad aš imu pats tą teisę sakyti 
tiesą”. Teisėjas Taubert vadinama vo
kiečių tik trumpai “Taubert” piktai su
urzgė :: “Ar tu supranti, kad, taip kalbė
damas, žaidi savo galva.” Berniokas nu
sišypsojo ir atsakė: Aš puikiai suprantu, 
bet man mano laisvė atrodo vertesnė, ne
gu mano galva.”

Teismo salė nutilo. Visi garsiakalbiai 
ir radiofono transliaciją inžinieriai sku
biai išjungė. Teisėjai ir kaltintojas nebe
susigaudė ką sakyti.

Vyriausias teisėjas mėgino priversti 
Flade pasisakyti priklausius kokiai nors 
sabotažo grupei. Tačiau berniokas tvir
tai kartojo ne, jam ėsą nebuvę reikalin
ga jokios sabotažo organizacijos. Jis bu
vęs visiškai vienas. Esą jam kaštavę 5 
metus, kol jis priėjęs nuomonės, jog iš 
komunizmo nieko gera negali išeiti. “Aš 
padariau tai, ką kiekvienas padorus vo- 
kietus turėtų ir gali padaryti.”

“Aš turiu daugelį faktų,” tarė jaunuo
lis savo aiškiu, drąsiu balsu, kai apie 1200 
žmonių palinko savo kėdėse. Tada jis 
papasakojo patyrimus.. Jis pasakojo, 
apie botagais plakamas darbo vergų pa
mainas, apie žiaurias bausmes, išpildo
mas rusų prižiūrėtojų, taip pat papasa
kojo apie savo pačio sužeidimą, kuris vos 
nepadarė jo amžinu luošiu, vien tik dėl 
mediciniškos priežiūros nebuvimo.

(Salėje ėmė tyliai kosėti — ženklas, 
kurį R. Vokietijoj žmonės naudoja, no
rėdami išreikšti savo pritarimą.)

“Štai tad koks pagerinimas,” kalbėjo 
nesikarščiuodamas Flade, “kurį mūsų 
tarybiniai, išlaisvintojai mums atnešė. 
Jie plėšia mūsų žemės gaminius, vagia 
ne tik mūsų karves ir kiaules, jie vagia 
net mūsų sielas.”

Vyriausias teisėjas atsistojo ir su
griaudė: “Tylos, čia. ne politinė demon
stracija, čia įstatymų šventovė.”

Apie vidurdienį, kai teismas nutraukė 
posėdį, teisėjai, prisiekusieji ir kaltinto
jas ėmė tartis. Teisėjas 'Taubert reika
lavo kad Flade būtų nuteistas mirti. 
Vienas prisiekusiųjų turėjo drąsos pasi
priešinti. Flade, jis pabrėžė, tespėjo iš
platinti tik apie 2000 lapukų, kurie labai 

•mažai tepavcikė miesto gyventojus. Ir 
netiesa, kad berniokas beveik papjovęs 
policininką su durklu; kaip kaltinama
jam akte kad buvo pasakyta. Ginklas 
buvęs tik mažas lenktinis peiliukas, ir 
policininko žaizdos labai paviršutiniškos. 
Mirties sprendimas, neprašiai perspėjo 
prisiekusis, galįs iššaukti didelį protestą,

Nežiūrint to Taubert buvo kieta, ir po 
kelių valandų vyriausias teisėjas Hart- 
lich iškilmingai skaitė teismo sprendimą: 
“. . . kaltas žalingai agitavęs prieš val
stybę . . . kaltas kėsinęsis užmušti su 
mirtinu ginklu . . . todėl baudžiamas mir
ties bausme . . .”

Hermann Flade rimtai nusilenkė ir ra
miai pasakė: “Tebūna teisėjai, kurie vie
ną dieną tikrai jus teis, gailestingesni.”

Prisiekusis buvo teisus. Pasipiktinimo 
audra kilo abiejose geležinės uždangos pu
sėse. Liaudies teisingumo ministeris 
Fechner tuoj pamatė, kad “parodomasis 
procesas” prieš visai bejėgį studentą kir
to atgal. Jis patvarkė, kad Aukštesnis 
Teismas Flade’s mirties sprendimą pakei
tė 15m. kalėjimu ir oficialiai išbarė Liau
dies Teismą dėl nerūpestingumo teismo 
procedūroj ir nereikalingo kietumo.
• Jaunas Hermann Flade nepriėjo prie 
savo įsitikinimų lengvai. Jo patėvis, bu
vęs lojalus Nacių partijos narys saky
davo Hermann’ui: “Kvaila, sūnau, rizi
kuoti gyvybe, kovojant su kažkuo, ko ne
galima pakeisti.”

Bet Hermann’as buvo užsispyręs. Va
karinėj mokykloj jis išmoko skaityti ang
liškai, rusiškai ir prancūziškai. Jis gau
davo knygų ir žurnalų iš vakarų. Jis 
skaitė abiejų — rytų ir vakarų — laik
raščius ir klausydavosi radijo iš abiejų 
geležinės uždangos pusių.

Jis ėmė studijuoti savo krašto rusifi
kacijos visas smulkmenas. Jis slankiojo 
apie fabrikus ir kaimus, klausydamas, 
ką kalba darbininkas ir ūkininkas. Jis 
kalbėdavosi su grįžusiais iš Rusijos bu* 
vusiais karo belaisviais. Hermann’as pa
mažu pradėjo jausti, kad Rusija neša tik
tai barbarizmą.

“Penkerius metus,” sakė jis teisme, 
“aš žiūrėjau, kaip mano tautiečiai paver
čiami vergais. Aš turėjau ką nors da.-

Ar žinai kad,
• Maskvoje yra pastatytas paminklas 

komjaunuoliui Povilui Morozovui, kuris 
būdamas 12 metų išdavė savo tėvus kaip 
sabotažninkus. Ideališkas komjaunuolis 
vėliau buvo užpiuštas valstiečių, o jam 
pagerbti išleisti pašto ženklai.

• Antrasis Pasaulinis karas kainavo 
pasauliui 1.116.999.000.000 dolerių. Ma
terialinių nuostolių padaryta už 200.000.- 
000.000 dolerių. Tarptautinei karo pa
galbai išleista 15.000.OOO.OOOdolerių. Ka-. 
ro laukuose pasiliko 22.000.000 gyvybių. 
Taigi karas kiekvienam kare dalyvavu
sios valstybės gyventojui kasmet atsiėjo 
4.000 dolerių ir kasmet žuvo 3,6 milijonai 
žmonių.

• Dabartinis “šaltasis” karas Atlanto 
pakto valstybėms kasmet kainuoja 18 
milijardų dolerių. Buvusi Olan
dijos komunistė, kalėjusi sovietų 
kalėjimuose sako,
kad sovietų kalėjimuose ir stovy
klose yra nuo 12 ligi 20 milijonų kali
nių. Sovietų kalėjime žmogus išgyvena 
vidutiniai 2,5 metų. Taigi išeina kad 
kasmet sovietų kalėjimuose miršta 5-6 
milijonai žmonių. Per dabartinius 6 “tai
kos” metus sovietų kalėjimuose mirė ma
žiausia 30 milijonų kalinių. Taigi dabar
tinė “taika” yra baisesnė nei antrasis 
pasaulinis karas.

ABISINIJA
Tūkstančius metų šis kraštas viliojo 

savo paslaptingais turtais įvairias eks
pedicijas ir valstybių galvas, norinčias 
jį pavergti. Egiptiečiai pirmieji atnešė 
į šį kraštą krikščionybę, vėliau atėjo per
sai, romėnai, arabai. Tūkstantį metų vė
liau — anglai, o paskutinieji — italai. 
Tačiau visoms, grobio ir turtų ieškan
tiems, , priešinosi drėgmė garuojančios 
džiunglės ir neperžengiami kalnai. Tuo 
laiku, kai iš kaimyninio Kongo jau seniai 
buvo išvežamas dramblio kaulas, kauču- 
kas, auksas — Abisinijos turtai vis dar 
buvo neprieinami.

Kaip ir kiekvienas okupantas, taip ir 
italai pasitraukdami visą kraštą nute- 
riojo, išsivežė ar sunaikino tai, kas jau 
prieš okupaciją buvo padaryta. Haile 
Selassie pasikviečia iš viso pasaulio spe
cialistus, ypač daug iš Amerikos. Žy
mūs pasaulyje ekonomistai ir ūkio žino
vai užėmė šiame krašte svarbiuosius pos
tus. Ne tik užsienio reikalų ministeri
joje, bet taip.pat finansų, švietimo, svei
katos postai buvo patikinti amerikie
čiams. Anglai pasiuntė karo specialistus, 
atstatyti suirusios Abisinijos armijos, o 
Švedija — gydytojus, lakūnus ir jūrinin
kus.

Modernūs Douglas tipo keleiviniai lėk
tuvai nusileidžia sostinės aerodrome, kur 
keleivius sutinka tautiniais drabužiais 
apsirengę valdininkai, sveikindami etijo- 
piečių papročiu. Jie labai greitai ir man
dagiai sutvarko visus dokumentus ii’ ke
leiviai kviečiami į modernų aerodromo 
viešbutį “Imperial”. Už pietus, kuriuos 
sudaro per trisdešimt įvairiausių valgių 
reikia sumokėti tik 7 šilingai.

Gatvėmis važinėja seni “Fordai” ir 
limuzinai 1925 m. gamybos.

Sekmadieniais galima užsukti kated- 
ron, kurioje ilgabarzdžiai kunigai įskaito 
šv. Mišias. Krikščionybė Abisinijoje sėk
mingai atsilaikė islamo tikėjimui, tačiau 
ji sustingo savo senose formose.

Nuo to laiko, kai sugrįžo Selassie pa
daryta labai daug reformų: įvesta par
lamentarinė konstitucija,. sumodernintas 
teismas, burtininkai ir “stebuklingieji” 
gydytojai pašalinti, o jų vietas užėmė iš 
kitur pakviesti medicinos žinovai. Įsteig
ta ligoninės ir preglaudos, o devyniolikto
jo šimtmečio šautuvais ginkluota armiją 
yra aprūpinta naujoviškais ginklais ir 
apmokama specialistų.

Vienas Etijopijos doleris prilygsta 
trims šilingams. Trečdalis valstybės 
biudžeto yra skiriamas švietimui. Sos
tinėje įsteigta technikos mokyklų, ku
riose čiabuviai mokosi taisyti automobi
lius, laikodžius ir mašinas.

Oxfordo, Sorbonos ir Amerikos uni
versitetuose studijuoja Etijopijos jauni
mas, kurį Selassie pasiuntė pasiruošti 
profesoriauti būsimame Adis Abebos uni
versitete.

Iki šiolei ministerijose ir įstaigose bu
vo rašoma tik ranka, nes abisinių kalboje 
nebuvo rašomųjų mašinėlių, šiuo metu 
jau pagaminta specialios rašomosios ma
šinėlės, turinčios 247 ženklus. i

Abisinijoje yra perteklius žemės ūkio 
produktų, tačiau jų eksportuoti neįmano
ma, dėl nepaprastai primityvaus trans
porto. H. Selassie turi didžiulius projek
tus, tačiau jiems įgyvendinti reikia trak
torių, mašinų, specialistų. Platinos, auk
so, anglies, javų eksploatacijai reikalin
gi techniškieji įrengimai, kurių Abisini
ja neįveiksianti įgyvendinti be svetimųjų 
pagalbos. •

S Viename Amerikos laikraštyje buvo 
šitoks pranešimas iš Korėjos fronto: 
“Amerikos kareivis, pamatęs degančiame 
name triušį laiku įbėgo ir išgelbėjo gyvu
lėlį.” Sekančioje eilutėje skaitome: 
“Amerikiečiai sumušė komunistus. Ame
rikiečiams pavyko įžengti į priešo laiky
tas sritis, kuriose gulėjo tūkstančiai 
priešo karių ir baigė degti paskutiniai 
kaimų ir miestų griuvėsiai.”

©Anglijos rūbų pramonė turi sunku
mų su rūbų išmieromis. Prieš kelis me
tus siūti rūbai šiandien netinka. Anglai 
vyrai per paskutinius metus suplonėjo, 
o motąrys sustorėjo. Dabar fabrikantai 
ieško naujų vyrų ir moterų modelių.
• Ballaria stovykloje, Italijoje, vokie

čių karo belaisviai savo laiku pagamino 
dviejų metrų aukščio su 402 vamzdžiais 
ir 10 rejestrų vargonus. Vamzdeliai pa
gaminti iš konservų dėžučių; medinės 
dalys — iš apelsino dėžių lentelių, o pūs- 
tuvai iš senų odiniu kelnių.
• Kanadoje vienas lietuvis jaunuolis 

J. Kavaliauskas laimėjo 365 ledų porci
jas užtai, kad jis geriausia ir garsiausia 
sugebėjo nusijuoti vaikiškų išdaigų 
rungtynėse.
• 1951 metų Stalino “Taikos Premija” 

laimėjo: Kuo Mo-jo kiniečių mokslų aka
demijos pirmininkas; Pietro Nenni — 
italų prokomunistinės socialistų partijos 
vadas; Ikuo Oyama — profesorius ir 
Japonijos parlamento narys; Monica Fel
ton — anglų novel istė, kuri apkaltino 
amerikiečių ir britų karius žiaurumais 
Korėjoje; Anna Zegers — vokiečių rašy
toja ir George Amadu — brazilų rašyto
jas. Visi šitie apdovanotieji gavo auk
sinį medalį su Stalino atvaizdu ir po 100.- 
000 rublių pinigais (maždaug £11.000).
• 1951 m. visoje Amerikoje, per susi

siekimo nelaimes žuvo 37.500 žmonių. 
Australijoje tik viename N.S.W. praėju
siais metais buvo 722 susisiekimo aukos.
• Praėjusių metų viduryje Paryžiuje 

įvyko burtininkų ir magikų kongresas, 
kuriame dalyvavo 400 dalyvių. Spaudos 
atstovai tvirtina, kad jie turėjo’ daug 
vargo ir nervų. Pav. kai vienas repor
teris norėjo pasisveikinti su kongreso pir
mininku, tai pirmininko ištiesta ranka nu-

šalia jo kojų. Kitam reporteriui 
nei iš šio, nei iš to išsitiesė kaip gyvatė 
kaklarykštis. Dar kitas norėdamas už
sirūkyti paprašė magiko ugnies, o šitas 
tik mostelėjo ranka ir reporterio ciga
retė pavirto pelenais, gi norėdami ką už
sirašyti — visų plunksnos rašė krauju.
• Neseniai apsivedė karalius John 

^lunies-Ross, kuris valdo 1800 vietinių 
žmonių gyvenančių .Cocos salose, Indijos 
vandenyne, pusiaukelėje tarp Australi
jos ir Ceilono. šita karalystę įsteigė ka
raliene Viktorija vainikuodama karaliumi 
John Glunies-Ross senelio senelį.

• Columbus, Ohio, gyvena vienuolikos 
metų mergaitė Joann McCarty, kuri gi
mė visai be rankų, bet užtai savo kojo
mis ji gali siūti, rašyti, piešti, virti, val
gyti, atidaryti duris ir t.t.
• Neseniai viename lietuviškame laik

raštyje buvo šitoks skelbimas: “Ieškoma 
sveika ir stipri moteris lengvam darbui”.
• Nebraskoje, Dėcaturo miesto valdy

ba paprašė prezidento Trumano suteikti 
4 mil. dol. kredito pakeisti Missouri upės 
vagą. Šitas miestas 1947 m. per upę 
pastatė naują tiltą kainavusį 1,970,000 
dol. Pastačius tiltą upė pakeitė vagą 
apie 300 jardų šalia tilto. Dabar yra 
tokia padėtis, kad yra naujas tiltas, bet 
nėra upės.
• Japonų antropologistai Kyushu apy

linkės miškuose aptiko 15 ir 17m. lauki
nes mergaites mintančias žolėmis ir šak
nimis. Mergaitės yra visiškai nuogos, 
gerai laipioja medžiais ir tarp savęs su
sikalba nesuprantamais garsais pana
šiais į vietos žmonių vartojamą dialektą. 
Mokslininkai suka galvas, iš. kur galėjo 
atsirasti šitos laukinės mergaitės.

©Apskaičiuojama, kad banginis iššo
ka 25 pėdas aukščio, tigras — 12 pėdų, 
šuo apie 9 pėdas, arklys 6 pėdas. Ken
gūra į tolį nušoka 32 pėdas. Žmogaus į 
tolį šokimo rekordas yra negro Owens 
Berlyno olimpijadoje 8m. 6cm. (24 pė
dus). Jeigu, proporcingai savo didumui, 
žmogus iššoktų tiek, kiek iššoka blusa, 
tai tada žmogus pajėgtų peršokti aukštą 
bažnyčio 'bokštą.
• Osaka universiteto prof. Thu Nesa-

buro Asada, susitaręs su Kansas, elek
tros bendrove lėktuvu padarė dirbtinus 
debesis, iš kurių pradėjo lyti. Pirmo ban
dymo metu prilyta apie vienas colis 
lietaus. '*
• Atominė bomba numesta Hirosimo

je užmušė 78.150 žmonių; sužeidė 37.739 
žm. ir dingo be žinios 20.000 žmonių. Da
bartinė H-bomba yra tūkstantį kartų ga- 
lingiasnė.

ryti.” ■ Su mažyte mašinėle jis pradėjo 
gaminti prieškomunistinius atsišaukimus.

Naktį jis eidavo į gatves, ieškodamas 
patogių durų ar stulpo. Kaip tik tokią 
naktį jis ir buvo pagautas liaudies poli- 

I cijos.

Jeigu mes, materializme paskendę, pa
tikėsime tik mūsų ekonomine jėga ir mū
sų ginklais, mes pražūsime. Netikėjimas 
Dievu diena iš dienos nyksta. Dėlto aš 
tikiu, kad pasaulis gali būti išgelbėtas.

Fulton Sheen.

Lietuvių tiltininkų kuopa ir toliau laiko 
Europos rekordą. Už jų pavyzdingumą 
per šiuos metinius manevrus jiems padėką 
pareiškė pats vyriausias Atlanto pakto 
kariuomenės vadas gen. Eisenhoweris.

Naujienos
- - - Lithuanian Chamber of Com

merce, 41 Węst 83rd Street, New York 
24, N.Y. išleidžia lietuvių kalboje “Pa
saulio Lietuvių Žinyną, kuriame bus su
rinktos žinios apie visame pasaulyje gy
venančius lietuvius. Žinyno kaina 5 do
leriai. Užsisakant iš anksto 4 doleriai.

- - - PLB Vokietijos Krašto valdyba 
išleido iš lietuvių pasakų lobyno rašyt. 
A. Giedriaus paruoštas “Tėvų Pasakas." 
Knyga įrišta kainuoja 1,90 dol.

-Dienraštis “Draugas” skelbia nau
ją lietuviško romano konkursą. Pasku
tinė data rankraščiui įteigti yra 1952 m. 
lapkričio mėn. 1 d. Geriausiam romanui 
skiriama tūkstantis dolerių. Romano 
siužetą pasirenka patys autoriai. Ro
manas turi turėti apie du šimtus pusla
piu ’

--Neseniai Rio de Janeiro buvo dail. 
Rimšos kūrinių paroda kurią globojo Bo
livijos ambasadorius. Dail. Rimša Bra
zilijoje gavo svarbių uždavinių, kurių iš
pildyti vyksta Brazilijon, kaip Bolivijos 
meno ambasadorius.

- Dr. J. Kuncaitis dirba savo srityje 
Cordoboje. Jo mokslinį veikalą išleido 
Tucumano universitetas.

--Zuericho universitete šią žiemą iš
tisą semestrą skaito rašyt. Schaperis pas
kaitą: “Nutilęs Baltijos pasaulis.” Pas
kaitoje yra šios temos: kaip susikūrė Pa
baltijo valstybės, Didžioji Lietuvos impe
rija, Pabaltijo valstybių reikšmė ir t.t.

- - - Krikščioniškai kultūrai ginti tarp
tautinis komietas išleidžia vokiečių kal
boje “Lietuvos tikinčiųjų laišką šv. Tė
vui”. Tiražas 10.000. Leidinio viršelyje 
Pabaltijo kraštų žemėlapis pridengtas 
juoda spalva ir užrašas — “čia kovoja 
kryžius prieš bolševizmą.”

- - - Laisvosios Europos universitete 
Strasburge penkiems lietuviams duotos 
stipendijos.

- Amerikoje nemažą pasisekimą ra
šiusios italų filmos “Malūnas ant Po” 
svarbiausią rolę vaidina Jokūbas šernas.

--Antanas Rūkas Amerikoje išlaido 
naują savo veikalą: “Bokštai, meilė ir 
buitis.”

- - - V. Jonuškaitė-Zauniene pasirašė 
sutartį su viena New Yorko operos ben
drove dainuoti Carmen rolę.

--Amerikos lietuvis Algirdas .Brazis 
New Yorko “Metropolitan” operoje su 
pasisekimu dainavo pastatymuose: “Ri
goleto” ir “Aidos”.

BOKSO MEISTERIS— 
P R AN .MIKUS

Šiuo vardu plačiąjai Australijos visuo
menei gerai žinomas jaunas mūsų tautie
tis — boksininkas Pranas Mikuličius. Tai 
dabartinis Victorijos pusvidutinio svorio 
meisteris. Norėdamas šį .tą apie tai pa
tirti nuvykau pas jį ir jis maloniai suti
ko papasakoti.

Mano bokso karjera prasidėjo Vokieti
joje mėgėjų eilėse. Pirmosios rungtynės 
Seligenstadtc už vokiečių klubą. Iš viso 
Vokietijoje turėjau 11 rungtynių ir jas 
visas laimėjau. Penkiose pavyko prie
šininką paguldyti k.o., o kitas šešias lai
mėjau taškais. Atvykęs į Australiją 
miškuose kirtau malkas ir laikinai boksą 
užmiršau. Kartais draugiškai pasibok- 
suodavau su bendradarbiais, bet tuo ir 
baigdavosi. Atvykus į Melbourne vie
nas iš miške kartu dirbusių australų su
pažindino mane su bokso treneriu ir šiek 
tiek pasitreniravęs gavau pirmas rung
tynes Melbourne ir bendrai Australijoje. 
Tas buvo 1949 m. rugpjūčio mėn. 5 d. 
Keturių rundų kova kurią t.k.o. laimėjau 
trečiame runde7 Sekančias ketvertas 
rungtynes pralaimėjau. Perėjau pas sa
vo dabartinį trenerį, Ambrose Palmer, 
buvusį vidutinio pussunkauš ir sunkaus 
svorio Australijos meisterį. Pirmąsias 
rungtynes naujo trenerio vadovaujamas 
irgi pralaimėjau taškais, bet nežiūrint šio 
nepasisekimo gavau 10 rundų rungtynes 
ir jas laimėjau. Tuo metu jau norėjau 
mesti boksavęsis iš viso. Gal ir būčiau 
galutinai atsisveikinęs su šia sporto ša
ka, bet nepatogumo jausmas pamesti 
naują trenerį mane sulaikė.

Iš sekančių ketvertų rungtynių trejas 
Jaunėjau. Vienas iš jų — k.o. Vienuo
liktose rungtynėse susitikau su Snowy 
Boyd prieš kurį jau du kart buvau lai
mėjęs, vieną kartą k.o., kitą — taškais. 
Šios rungtynės man buvo labai gera bok
so pamoka, kurios niekada neužmiršiu. 7- 
takine runde vedžiau ir geru smūgiu pa
tiesiau jį ant virvių nuo k.o. jį išgelbėjo 
tik skambutis. Galvojau, kad dabar tai 
pulsiu ir baigsiu. Deja išėjo kitaip, ma
nydamas kad priešininkas jau visai silp
nas sekančiam runde puoliau jį ir visai 
nesitikėdamas gynimosi pats gintis irgi 
nebuvau pasiruošęs. Taigi paskutiniuose 
dvejuose punduose gerokai gavau, visa 
laimė kad atsilaikiau ir rungtynes išve
džiau lygioms.

Sekantį sykį ringe susitikau su Tas
manijos pusvidutinio svorio meisteriu 
Kay Green. Pralaimėjau taškais. .Čia 
reikia pastebėti, kad boksininkas nuvy
kęs rungtis kur kitur ir norėdamas lai
mėti taškais turi turėti labai aiškią per
svarą. Aš jos neturėjau, bet jei. rung
tynės būtų įvyusios Melbourne tai man 
tikrai būt pripažinę laimėjimą. Laimė
jęs dar dvi kovas Melbourne nuvykau į 
Newcastle kur susitikau su pretendentu 
į Australijos meisterius George Kapeen. 
Štąi ką apie šią kovą rašo “Ring Digest”:
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Weekly News In English
ROME (A.A.P.).—Communist autho- publisher Eugene C. Pulliam, 

rities in 12 countries have gaoled, de- Į 
ported or exiled nearly 100 Roman 
Catholic bishops, according to the Vati
can’s 1952 Pontifical Year Book.

Some may- have been killed, says the 
book.

China heads the Roman Catholic list of 
recent persecutions.

A cardinal and three archbishops are 
among the prelates who have been “im
peded” in carrying out their functions 
there, and 44 bishops were gaoled, ex
pelled, or impeded in China.

Other figures listed in the book are:
Albania'. Only one out of seven bishops 

are free. The fate of the others is un
known,.

Czechoslovakia: Three bishops gaoled 
and another three bishops deported, in
cluding Archbishop Joseph Beran, of 
Prague.

Danzig: One bishop impeded.
Estonia: One bishop deported.
Latvia: One bishop impeded.
Lithuania: Three bishops impeded, two 

gaoled, and one deported.
Poland: One bishop gaoled, one de

ported, and one impeded.
Rumania: All bishops removed (nine 

gaoled and one impeded).
Russia: Five bishops exiled after gaol 

and three in gaol for the last 20 years.
Hungary: Two archbishops gaoled (the 

Primate of Hungary, Cardinal Joseph 
Mindszenty, Archbishop of Esztergom, 
and Archbishop Joseph Gross of Kolacsa) 
and one daed probably in a concentration 
camp (Zoltan Meszleny, titular Bishop of 
Sinope).

Yugoslavia: One gaoled and four im
peded, including Archbishop Louis Ste- 
pinac, of Zagreb. •

PARIS.—A number of copies of the 
official daily of the Hungarian Com
munist Party, Szabad Nėp, containing a 
forged page, have been obtained by U.N. 
and French authorities. On the page in 
question a Russian language lesson is 
printed in cyrilic characters. The under
ground has made use if this trick and 
of the unfamiliarity of the censors with 
the Cyrilic alphabet, to draw up a mes
sage to the free world, and smuggle it 
out of the country.

, The' text of the message reads as fol
lows: “This appeal comes from members 
of a nation which is on the edge of des
pair. We know that we risk our life, 
but life has almost lost its meaning in 
Hungary. We beg the free nations to 
try to deliver us from the Russian 
tyranny.” 
ruin”. •

WASHINGTON (A.P.).—The Ameri
can Ambassador to Russia, Admiral 
Kirk, said that the Russian people them
selves were “the most persecuted vic
tims of Communism”.

He" said they were potentially the first, 
allies of the Free World in the struggle 
against the Communist menace.

“They are overwhelmingly opposed to 
the Kremlin,” said the Ambassador.

“They hate its aggressive policy and 
yearn for freedom from the Communist 
yoke”. •

RANGOON/ — Nationalist guerilla 
troops on Burma’s northern frontier are 
openly boasting that they will drive the 
Chinese Reds out of Yunnan Province, 
according to a Burmese official in Shan 
State. •

The official said that the Nationalists 
were poorly disciplined, but were equip
ped with the latest American weapons.

The Nationalists, mostly concentrated 
on the borders of Indo-China, Burma, 
and China, were preying on Burmese 
villages, the official said.e

CORONADO (Calif.) (A.P.).—“Gen. 
MacArthur’s dismissal from |he Pacific 
Supreme Command was due to the. 
British Government forcing President 
Truman to sack him because of Mac
Arthur’s refusal to allow the pound 
sterling to be used as a medium of ex
change in Japan”.

This claim was made by Indianapolis 

He said General MacArthur told him 
so during an interview last October.

Civilisation has not improved ‘ in 5000
years, it is only more complex, said 70- 
years-old French philosopher’ of Budd
hism, Louis de Kerstat, when he reached 
Sydney in the Otranto this week.

M. de Kerstat is returning to his 
adopted Tahitian home after a pilgrim
age to Buddhist and Vedantist temples 
in India.

The only forward step man has made 
since the dawn of civilisation is material 
progress, he said.

“This is the cause of wars and worry 
because man has not learned to use the 
world’s wealth to full advantage,” he 
said.

•
ROME (A.P.).—The Italian Foreign 

Office this week told the Soviet Ambas
sador (Mr. Mikhail Kostylev) that Italy 
would reject all her obligations to Rus
sia under the 1947 peace treaty and 
would repudiate her £33,500,000 war 
debt to the Soviet.

The reason given was that Russia 
herself had violated her promise at the 
treaty talks to support Italy’s applica
tion for membership of the United 
Nations.

Mr. Kostylev was told that Russia’s 
veto of Italy’s application for member
ship was an “insult.”

The Note to Mr. Kostylev was the 
strongest handed to Russia since the 
war.

9
BELGRADE.—Refugees from Bulga

ria report that worers complaining to 
trade union officials are turned down 
with the reasoning that the Government 
is more concerned with production than 
with the wishes of individual workers.

Russian is taught in all schools. The 
Soviet grammar published by Matichenko 
in 1948 contains many details considered 
insulting by Bulgarians.

Food is short and very expensive. The 
monthly rations are: 12 kg bread, 500 
gr. fat, 400 gr. oil, 820 gr. milk, 800 gr. 
cheese.

The army of 210,000 is under the 
command of General Petr Panchevski. 
Originally an officer of the Soviet Navy 
he served on the staff of Marshall Tol- 
buchin during the war. Being of Bul
garian extraction, he was later returned 
to Bulgaria — just as Marshall Roko- 
sowski to Poland — became Lieutenant 
General, Defence Minister, and finally 
Supreme Commander of the Bulgarian 
Army.

•
ZURICH.—In a hotel of a town in 

Switzerland two Soviet officials met the 
Englishman Charles Courtney, the lead
ing armoured safe expert in the world. 
They asked him to come to Moscow where 

Stalin needed his services, and offered 
him a high professional fee for his co
operation. They told him that he would 
have to open a safe with which the best 
Soviet locksmiths had been unable to 
cope, and would also have to construct 
a second safe with a similar lock, ft 
is not known what Stalin’s mysterious 
safe contains.

Courtney started his career when he 
was five yegjs old. He opened the door 
of his mother’s pantry with a chicken
bone. Later he worked for the intelli
gence services for almost every country 
and for such personalities as Emperor 
Wilhelm II, Basil Zaharoff, etc.

•
MUNICH.—“Die Neue Zeit” reports 

that new oil fields were discovered near 
Mezotur in Eastern Mungary. The ex
tent of the new fields is reported to sur
pass that of the Lispe fields in South- 
Western Hungary.

•
“Die Welt”, the West German morn

ing paper with the greatest circulation, 
reports that thirty German generals 
will obtain high commanding positions 
in the European Army. The names'of 
the generals are still being kept secret; 
it has, however, been reported that 12 
will command the German divisions and 

14 will be entrusted with tasks of in
spection. According to some sources, 
generals released not long ago from 
Landsbėrg and Werl are among the 
nominees.

BERLIN.—New reports are being re
ceived almost daily from Eastern Ger
many about the bringing into line of 
education. School children have to 
write home work on topics such as “We 
learn for Peace”, “The Peace Memorial 
Day”, “Despise the Atom Bomb”, “The 
economic plan’s contribution to peace”, 
“What any youth can do for the unity 
of Germany”, “Stalin”, “The People’s 
Police”, “The October Revolution,” etc.

As most home work reflected the 
spirit and attitude of the students’ 
home, a lot of them find their way to 
the police, where they are used for the 
political classification of the parents.

•
Over 15 years, the schoolboys are 

rather strong anti-Communists. The 
younger ones, who have lived in the pre
sent Communist atmosphere since they 
started to look around themselves, are 
much more receptive to the Red Slogans.

•
» BELGRADE. — U.S. Ambassador 
George Allen and Yugoslav Foreign 
Minister Eduard Kardelj signed a fur
ther agreement on economic co-opera
tion. The agreement is similar to that 
signed rby other countries obtaining 
American aid. In.the agreement Yugo
slavia undertakes to care for the deve
lopment of primary and secondary pro
duction on a “sound economic basis”, 
and to ašsure the stability of the Yugo
slav currency. Yugoslavia^ also under
takes to co-operate with other countries 
obtaining American aid, to exchange 
commodities and services with them, 
and to remvoe trade restrictions, par-

Tolimoms pasaulio radio stotims klausyti

PHILIPSBANDSPREAD
Special

PHILIPS

The Royalty 
amongst Radio

štai yra patogus 5 lempų priimtuvas, 
stalo modelis su ypatinga jėga. Jis pa
gauna net tolimiausias trumpų bangų 
stotis. Priimtuvai (net ir 6 lempų mo
deliai) negali susilyginti su juo dėl toli
mų stočių priėmimo. Su elektriniu 
B "A N JI) SPREAD įjungimu 
Philips “BANDSPREAD Special” pada
ro trumpų bangų stočių suradimą, 
visai paprastu, taip, kaip ir vietines sto
tis. Jis turi daug gerų ypatybių, įskai
tant geras lempas, pilno didžio 4 vietų 
tono kontroliavimą, puikų kabinetą . . . 
bet geriau pamatyti ir išgirsti pačiam— 
Philip’s “BANDSPREAD Special”. Yra 
vienintelis 5 lempų dviejų bangų, 
stalo modelis Australijoje su elektriniu 
Bandspread tonu ir pilniu trumpų bangų 
apjungimu.

tially at least.
As part of the U.S. military aid to 

Yugoslavia, 13 “Thunderbolt” fighter 
planes were landed in the port of Pola.

ROME.—The Italian police has given
a revealing reply to the peace slogans 
of Moscow by publishing an exact report 
on hidden Communist arms depots dis
covered in Italy. The depots have either 
been discovered by chance or through 
confidential information supplied by de- 
viationist Communists. 160,000 infantry 
guns, 20 million pieces of ammunition, 
5,000 machine guns, 35,000 sub-machine 
g-uns, 230,000 hand grenades, 170 artil
lery guns, 700 howitzers, 34,000 revol
vers, 1200 tons of explosives, mines and 
dynamite and 300 radio transmitters 
have been found. All these arms were 
intended for eight “ghost” divisions of 
a Communist civil war army.

•

VIENNA. — W. J). Bajchin, a ser
geant in the Soviet Army, deserted and 
fled to the British Zone of Austria. He 
is 23 years old, married, has a 3-year-old 
daughter in Russia.

He declared in Graz that many soldiers 
of the Soviet army listened to the Voice 
of America broadcasts. They put a 
wooden box over their receivers to deaden 
the sound. At the end of last year, how
ever, all sets were adjusted so that only 
Moscow could be received. Bajchin said 
that the Soviet soldier was messed well, 
but because of his daily political indoc
trination had only very little time for 
himself, and he Bajchin, just as most 
of his comrades, had not a single home
leave during his three years’ service 
abroad. In spite of general discontent 
in the Soviet Army, the number of deser
tions was small, because relatives were 
made responsible if any Soviet soldier 
was missing from his unit unauthorised 
longer than 24- hours.

3



MUSU PASTOGĖ 52m. vasario mėn. 13d.

CANBERRA

HUSU PASTOGE
PRANEŠIMAI

Privati Canberros radio stotis “2CA” 
Vasario 16 d. proga mielai sutiko duoti 
12-kos minučių programą. Transliaciją 
numatoma pradėti “5tfalda už Tėvynę” 
ir baigti “Lietuvos Himnu” Programą 
išpildys p.p. Pr. Dzekčioris, J. Petronis 
ir A. Gasiūnas. Programos laikas vasa
rio 16 «■’. 7,15 vakare.

‘ P. Bučinskas.
KLAIDOS ATITAISYMAS
Praėjusis "Mūsų Pastogės’’ numeris 

turi būti 154. (Red.)

Dr. Kocėnas prašo pranešti, "MP” nr. 
147-148 atspausdintas .....................
džiai N. Gvinėjoje” 
spaudai 
turinį.

“Pirmieji įspū- 
nebuvo rašytas 

ir jis nesiima atsakomybės už 
(Red.)

Collegą
A i (f i Plūką ir 

Onutą Burokaitę 
Sukūrusius lietuvišką šeimą sveikina. 

Sambūrio “šviesa” Sydney skyrius.

Tuo metu, kai Tėvynėje likęs jaun mas A-L;B-
kovoja žūtbūtinę kovą dėl Tautos laisvės, nesą, kad VASARIO 16 d. MINĖJIMAS 
lietuvių akademinis jaunimas užsienyje,' P*įdedamas pamaldomis Šv. Jono bazny- 
jausdamas atsakomybę prieš savo brolių I North Geelong) 11 vai. Pamaldas 
kraują, jungiasi j “ŠVIESOS/* Sam- | laik.Vs ir išpažinčių klausys kun. K angys, 
būrį-dvasinės rezistencijos sąjūdį. Sam-1 *’ '.*}*• P-P- šv. Petro ir Povilo ųarapijos 
i>ūris ryžtasi kovoti už laisvą Lietuvą jr j salėje (Mercer-Malone gatvių kampe) 
lietuviškumo išlaikymą tremtyje, siekda-' D*ykj» iškdmingas minėjimas paskaita, 
mas išugdyti profesiniai išlai vintą, visuo- deklamacijos ir menine dalis.
meniniam darbui paruoštą, kultūringą ir; .-R . ... o ,
dvasiniai atsparu žmogų-asir.er.vbę. ASARIO 16 d. minėjimą Sydney

Besiskirstant Vakarų Europoje esan- Apylinkes valdyba ruošia vasario men.
čiai lietuvių Tautos daliai po užjūrius, 117 f? (sekmadieni) St-Benedicts Churc.i i Sambūrio “Šviesa” vyriausios valdybos 
Sambūryje susitelkęs akademinis jauni- I salėje, Broadway-Abercrombie 1 pirm.
mas. norėdamas ir ateityje sėkmingai i kampe, city, (pu sustojimai nuo Kad- • A » .
siekti savo tikslų, atsisako nuo vien tik | Yay Sq. tramvajumi George St. Camper- 
akademinio sambūrio pobūdžio ir žengia downo link). I rogramoje: išktlnungos

.. j platesnius užsienio lietuvių sluoksnius PamaltIof .Į1 val- iškilmingas posėdis su Į 
kaip sambūris “šviesa”. ’ menine dalimi.

Sambūris stato sau tikslu: ®
1) Ugdyti lietuvių visuomenė^ laU-. ,p- Butkus praneša, kad vasario’

vės meilę ir gilų humanišką patrs tizmą. Nepriklausomybės šventės proga,
suderintą su žmonijos gerovės reikalavi- Mki,mingos pamaldos pyksta 11 'al. Si. 
jjjaig Benedikts bažnyčioje (ziur. Apyl. ' aid. (

2) ’Ugdyti lietuvių visuomenėje kukū- ' skelbimą i. Nei Camperdawn, nei lutoje į
ringą bendravimą, žmoniškumą, solidaru-, stovykloje .letusiskų pamaldų tą dieną 
m pažiūrų gerbimą. j j vasario__sekmadieni __  10 vai !as» ^uri korėjiečiai vadina "Ginseng’’.

3) Kelti lietuvių visuomenės kulturim ‘ » a^?r,n sekma henj iu vai. K • as nuira)a vertina daugiau,Iviri ir Iitoivii tns kultuiikmivb’k-i nn‘‘pamaldos Chulloros stovykloje. 2d. kovo, norejieciai uugauy veiuna uaugmu, lygi n ugdyti tos kultūras netu'iska »o- na(H , vėJ |jetuviškoa |>anuUdos 10 negu vakarų pasąuho gyventojai auksų.
vai. Seftone. Bažnyčioje ir stovykloje 1 }aciau ncra. e.neva‘ suninkamas ar 

l prieš pamaldas bus klausoma išpažinčių. Į sunkiau pasiekiamas. Ginseng auga 
£ ' tolimiausiose ir sunkiausiai pasiek.amose

Sambūrio “ŠVIESA” Australijos Regi-:pušku gelmėse, sunkiai išbrendamose 
Joną line Valdyba norėdama žinoti tikslų į Jau Pneį keus šimtmečius
narių skaičių Australijoje eventualiai Jol niųjų Rytų gyventojas įtikėjo, jog 
bu. siuntinėjamas Sambūrio biuletenis, au^le >’ra P^nijęs gerasis kai- 
prašo pavieniui gj-venančius ir dar neį- fM dievas Sam padedąs gerintiems va»- 
s.jungusius į Sambūrio skyrių Australu Del to korėjiečiai ir Tolnnųjų
joje, registruotis Sambūrio “ŠVIESA - gyventoja), nugatedanu didehus pa- 
Australijos Regijonalinėje Valdyboje ! vojus stengėsi pasiekti ir j|, tarsi koki 
adresu: J. Kcdys 47 Daphne Avenue, {Wbes eleksyrą, laikyti namuose, kad 
BANKSTOWN NSW įkaini nors is gyventojų susirgus, butų

’ • • • galima suteikti pagalba.
I Savotiškai atrodo šio augalo šaknys.

ALB Sydney A-kės V-ba norėdama ‘Jo.3 nudaro žmogaus vaizdo su ranko- 
užmegsti ryšius su visais Sydney gyve > ™,s.’ .koJom’s.-, P'.nnfal>s apaugusi g-dva. 
nančias lietuviais skiria šiuos įgalioti, tunncm a,sk,a. pastebimus mopus , njtos bruožus. Žinoma, visa tai yra m-niara-

* i__ _
1 V b-.tėr si. Cabramata — Cabra-' ... .1 .................................. .  -.......................... •
matos rajonui.

2. JUOZAS SIRUTIS.
71 Jacob st Bankstown. Tennyson 
Rd. Mimosa Rd. Jacob st. ir ki
tame East Bankstown rajone, i 

8. E. SLONSKIS.
Chullora camp — Chulloros rajonui.

4. IGN. PRANULIS.
224 Rose st. Bass Hill—BASS HILL 
ir SEFTON rajonui.

5. JONAS ILCIUKAS.
53 Wigram Rd. Glebe — 
rajonui.

6. BRONIUS SALTMIRAS.
465 Old South Head Rd.
BAY,
ROSE RAY. EDGECLIFF.
SONS BAY rajonui.
A. KACIUŠIS

Hargrave Park ir Liverpool rajonas.

lygį ir ugdyti tos kultūros lietuvišką po
būdį.

4) Plėsti ir gilinti lietuvių jaunimo 
žinias apie įvairių kraštų kultūrinį ir 
•visuomeninį gyvenimą ir remti jo pastan-! 
gas siekiant ankštojo mokslo.

Sambūris yra humanistinis sąjūdis sa
vo charakteriu primenąs person a listinius 
šių laikų sąjūdžius, negu 'prastas kor
poracinio pobūdžio akadeni nes organiza
cijas. Viena is šv esiečn; žymių yra esan
tis pasiryžimas nesilaikyti adicinės nuo
monės, bet stengtis patiems rasti kelius 
į tuos klausimus, kuriuos iškelia mūsų 
dienų visuomeninė ir dvasinė krizė.

Pokarinias metais sambūris apjungęs 
ketvirtadalį Vakarų Europoje studijavu
sio jaunimo, emigrar jei Ūžėjus, savo 
veiklą išplėtė užjūriuose. Vyriausia sam
būrio būstinė yra New y.~rk. Skyriai 
veikia: Prancūzijoje, ’. *^oje, Argen-J 
tonoje, JAV, 
Pirmasis Australijos sambūrio suvnžiavi-* 
mas įvykęs gruodžio mėn. 30 d. ?.el- 
bourne, įsteigė sambūrio Australijos re
gioną.

Lietuvių visuomenė Australijoje kvie
čiama burtis i sambūrį “šviesa”.

Australijos Regijonalinės Valdybos ad
resas Sydney J. Rėdys, 47 Daphne Ave., 
Bankstown, N.S.W. Melbourne skyriaus , 
— J. Kalpokas, 4 Royalty St., Clayton. 
Adelaidėje nariai registruojasi AL re
dakcijoje. Tikėdami giliu jauno menės' 
patriotizmu ir idealizmu dvelkiančia ener
gija manome, kad suburtomis jėgomis 
galėsime pasiruošti būsimiems uždavi
niams, kuriems rengtis įpareigoja kovo- j 
j anti s kraštas ... Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi.

Australijos Regionalinė Valdyba. 
Sambūrio “šviesa” 7.

Glebe

ROSE

VAT-

“Newcwastle žiūrovai manė, kad 
'sunkiarankis George’ jau pažymėjo 
Mikų knockout’ui kai lietuvis antrame 
runde buvo parmestas ant žemės. Re
tai kas atsikelia kai Kapeen juos par- 
meta. Bet atskaičiavus iki devynių 
Mikus atsikėlė ir visai pagadino prie
šininkui to vakaro nuotaiką. 8-tame 
runde Kapeen buvo parmestas. Devin
tame jis sunkiai laikėsi ant kojų, bet 
prakirto Pranui akį. Sekančiame run
de Mikus vis dar vedė, bet teisėjas nu
tarė, kad akis per daug prakirstu ir 
paskelbė Kapeen laimėtoju — spren
dimas kuris susilaukė demonstracijų iš 
publikos pusės. Teisėjui apginti nuo 
įtūžusio# minios reikėjo iškviesti poli
cijų”
Sekanti kova prieš Don Johnson. Tai 

žinomas boksininkas kuris savo priešus 
pat i ėsdavo k.o. pirmuosiuose randuose. 
Man pavyko atlaikyti 8 randus. Išsilai
kiau ilgiau už kitus. Po kelių laimėtų 
rungtynių gavau iš eilės prieš žinomus 
boksininkus — Harry Jenkins, Billy Bar
ber (1949 metų lengvo svorio meisteris 
Londono Olimpiniuose žaidimuose atsto
vavęs Australiją), Andre Famechon 
(Prancūzijos lengvo svorio meisteris). 
Visos šios rungtynės buvo labai kietos 
ir sunkios ir visas man pavyko laimėti 
taškais.

1951.IX.21 susitikau su Bobby Gre- 
ville — Victorijos meisteriu. Sekėsi ge
rai, bet septintame runde man vėl per
kirto akj ir teisėjas rungtynes nutraukė. 
Beveik už dviejų mėnesių — 1951.XI.30 
vėl susitinku su Bobby Greville — šį sykį 
jau dėl meisterio vardo. 15 randų rung
tynės kurias laimėjau taškais. Spauda 
man davė 11 rundų iš 15. 1952.1.11 ko
vojau su Mclvor (Naujosios Zelandijos 
meisteris kuris iš 68 turėtų rungtynių 
tik 5 tepralaimėjo taškais), šias* rung
tynes t.k.o. laimėjau 11 runde.

8. APYNYS.
• Wentworthville ir Parramatta rajo

nas.
Aukščiau paminėti asmenys turi teisę, 

A LB Sydney A-kės V-bos vardu rinkti 
Tautinio solidarumo, ir nario mokesčius, 
Tautos Fondo aukas, vesti lietuvių regis
traciją ir kitas A-kės V-bos pavestas 
pareigas. A-kes V-ba norėtų turėti sa
vo įgaliotinius kiekviename rajone kur 
gyvena daugiau lietuvių.

Todėl maloniai prašo tautiečius auk
ščiau nepažymėtuose rajonuose kurie su
tiktų ateiti į talka pranešti A-kės V-bai 
c-o. V. SIMNISKIS, 58 Kellett st., Kings 
Cross, N.S.W.

Taip pat primename kad daugelis tau
tiečių nesumokėję tautinio solidarumo ir 
nario mokesčius už 1951m. Sumokėti 
galima pas aukščiau išvardintus asmenis, 
A-kės V-bos narius, arba siųsti paštu 
aukščiau nurodytu adresu.

Viktorų Makauskį, iki 1951 m. balan
džio mėn. gyvenusį P.M.G. No. 3 Primary 
Works, Deniliquin, N.S.W„, paieško 
motina Magdalena* Makauskienė, (23) 
Lager Wehnen, Post Ofen ueber Olden
burg (Oidbg), Germany.

Dabar ruošiuosi paimti Australijos 
meisterio vardą. Tai nėra jau tain leng
va kaip kai kam gali atrodyti. Ką nors 
atsiekti bokse, galima tik sunkiu ir 
įtemptu darbu. Aš nekovoju ringe gry
nai tik dėl pinigo, bet žinau kad tuo prisi
dedu ir prie lietuvių vardo garsinimo. 
Kur tik aš nueinu visi mane žino kaip 
lietuvį, australų spauda niekada neuž
miršta paminėti, kad tai lietuvis boksi
ninkas. Manau, kad šis mano įnašas į 
Lietuvos vardo garsinimą, kad ir mažas, 
neliks be pasekmių ir vertės.

P. Algis R.

UŽGAVĖNIŲ KAUKIU 
BALIUS

Š.m. vasario mėn. 22d. (penktadienį) 8 
vai. vak. įvyksta PADDINGTON DI
DŽIOJOJE TOWN HALL salėje, Oxford 
St. Paddington,

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUS— 
KARNAVALAS.

Visi tautiečiai su pažystamais ir arti
maisiais prašomi atsilankyti. Vakaras 
tęsis iki 2 vai. nakties šeštadienio. Bus 
turtingas bufetas su karštais ir šaltais 
užkandžiais. Gros Paddmgt.iwn Town 
Hall salės orkestras. įdomiausioms 
trims kaukėms bus skiriamos dovanos. 
Bilietai 10/- urie bus gaunami pne 
įėjimo.

Pastaba: Tramvajus nuo Centrinės 
St. Bondi Beach.

A.L.E.R. ŠATRIJA.

Europietiškų Portfeli! Dirbtuvė 
V. S A U D A R G A S 

179 Green Pt. Rd., Como, N.S.W. 
Portfelių kainos pradedant 35/-

Dr. Justiną Petkevičių 
ir collegę 

Ireną Kibirkštutę 
sukūrusius šviesietišką šeimų sveikina. 

Sambūrio “šviesa” Sydney skyrius.

GYVYBES SAKNYS 
KORĖJOS MIŠKUOSE

Korėjos miškuose, ypač drėgnesnėse 
miškų vietovėse, auga paslaptingas auga- 
!oo V-nvi ImvAitciAini -varlino bnjpntr*’, 

vertina daugiau,

Gyvenu kadaise buvusiame armijos ba
rake. Esu jau žmoniškai įsitaisęs. Tu
rėdamas nuosavas vištas, pieno ir daržo
vių aprūpinimų, bet būdamas vienas ir 
pradėdamas šalia darbo dar studijuoti, 
esu reikalingas lietuvės, kuri pasirūpintų 
tuo visa kuo* baltiniais, namais ir val
giu. Pageidauju senelės, kuri tuomi įsi
gytų sau ramių pastogę. Turiu progos 
pasiimti senutę australų, bet pirma noriu 
padėti tautietei. Prašau rašyti šiuo ad
resu: Mr. Jurgis Meižys (G. Meyzis), 
Mil. Rd. Hill 60. Post Kcmbia, N.S.W.

Paieškau Praną Pankevičių 
kilusį iš K-jų. Turiu jam svarbių žinių.

P. Džiugelis, 153 Dowaon St., Cooks 
Hill, Newcastle, N.S.W.

Navickų (vardas nepažymėtas), atvy
kusį Australijon pirmu transportu, » 
paieško tėvas V. Navickas 3420 "V” i 
Str. Omaha Nebr., U.S.A.

VĖL NAUJAS KAPAS
š.m. Sehcyville šeimų stovykloje mirė , 

tautietis Antanas Janušauskas 60m. 
amžiaus. Palaidotos Windsor katalikų 
kapinėse vasario 5d. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. P. Butkus laidotuvėse daly
vavo nemaža tautiečiu r kun. P. Vaserfs 
iš Melbourne.

Ilsėkis ramybėje ...

DIMENT’S Specialus Patarnavimas Naujiems Australams 
Jeigu jūs norite pirkti elektrinius pečiukus, šaldytuvus, skalbiamas mašinas, 
įrankius, namų savininkams ir statybai geležinius reikmenis, dažus, virtuves, 
porcialeno, kristalo, elektrinius ir sporto reikmenis arba bendrai imant visas 
reikalingas naujai įsikuriantiems medžią gas gausite pas
296 FOREST ROAD, HURSTVILLE. Tel. LU 2041-2-3; LU2072; LU1692 

Rašykite, skambinkite telefonu, arba užeikite ir įsitikinsite apie mūsų išsi- 
mokėjimo sąlygas ir lengvatas bei galimybes.

Mūsų atstovas M. LUKAUSKAS maloniai tamstoms pasitarnaus aplankyda
mas jus namuose.

Geriausi gėralu ir maisto re’kmenų krautuvė kur galima gauti 
<AI, SPIRITAI, LIKIERIAI. SKANĖSTAI: MAKARONAI, SŪRIAI

ALYVOS ALIEJUS j
gaunami pas

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

106-118 Commonwealth Street, Sydney
Netoli nuo Centralinės stoties. ■■■ ------ Telf. M4243 ir MA.4542

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

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

duotovę:
Netoli Sydnėjaus centrinės stoties, kerta 203 HA Y STREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

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

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

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

DĖMESIO TAUTIEČIAI RETA PROGA
Aplankykite firmą-k<rautuvę

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.
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