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Išeivi, buvai mokytas, o štai mokslai, 
kuriuos branginai, pasidarė tau nenau
dingi, o kurių nemėgai brangini dabar, 
laid pažintum kas yra šios žemės moks
las, o grįžęs į savo raštą tartum: 
prasčiokėliai yra mano moksladraugiai.

Išeivi, buvai turtingas, o dabar štai 
kenti neturtą ir skurdą, kad pažintum, 
kas yra neturtas ir skurdas ir kad, 
sugrįžęs į kraštą, galėtum tarti: netur
tėliai ir vargšai yra mano turto daly
viai.

A. Mickevičius.

MES
ISTORIJOJE

Istorinės žinios kalba apie lietuvius, 
kaipo veiklią ir karingą tautą] Kryžiuo
čių ordino rašytojas Dusburg vadina lie
tuvius kietasprandžiais, nenugalimais, 
prityrusiais kariais. Panašiai apie mūsų 
protėvius atsiliepia senieji gudų ir lenkų 
rašytojai. Pabrėždami lietuvių karingu
mą, jie sako, kad dešimt lietuvių drąsiai 
puldavo priešo šimtinę. Gi Livonijos 
ordino istorikas Henrikas šiaip kalba 
apie lietuvius dvyliktojo ir tryliktojo 
šimtmečių: “Lietuviai. tuose kraštuose 
viešpatavo visoms tautoms, tiek krik
ščioniškoms, tiek pagoniškoms. Dėl jų 
:žygių nedaug kas išdrįso gyventi savo 
namuose . . . Palikę savo namus, visi 
slėpdavosi miškų tankumynuose, tačiau 
nei tokiu būdu negalėdavo ištrūkti iš 
lietuvių. Ir nuo mažo lietuvių skaičiaus 
rusai bėgo per miškus ir sodžius kaip 
kad bėga zuikiai nuo medžiotojų” . . .

NELAISVĖJE
Oi daugel, daugel mūsų brolelių ne 

visi pas tėvelį: 
vienas brolelis Rytų šalelėj, 
antrasis Vakaruose.

(Liaud. Daina).
Tai iš anų laikų paimtos dainos pos

mas, puikiai tinka gyvenimui tenai Ry
tuose ir Vakaruose, ir visuose pasaulio 
kraštuose, kur tik plaka bent viena lie
tuviška širdis.

Metai ritosi pirmyn, keisdami daiktų 
formą ir turinį. “Oi daugel, daugel mū
sų brolelių — ne visi pas tėvelį”. Aidėjo 
graudi melodija mūsų tėvynęje anais rek
rutų ir priešpaudų laikais.

TREMTYJE
“Vai eisim, eisim, mes čia nebūsim.
Čia ne mūsų šalelė”, 

nes
“Čion juoda duona, ir tos neduoda— 
Sudžiūsim kaip nendrelės.”

Gal grįšime gimtojon žemėn, o gal pas- 
klisime po tolimus nežinomus kraštus. 
Paliks Europos pusėje “nutolusi pakran
tė” (St. Santv.). Laivuose sups mus 
okeano bangos, kontinentuose neš trauki
niai, tramvajai; maišysimės svetimųjų 
minioje, alkūnėmis dangstydamiesi gyve
nimo vėtrų aplamdytas širdis. Saugo
sime jas, kaip monstranciją, nes jose gy
vens mūsų tautos kovų istorijos išrašytos 
giesmės — Senasis Testamentas ir lais
vės kovotojų partizanų laisvės dainos — 
Naujasis Testamentas.

“O skriskite, dainos, iš vargo 
nupintos,

Iš kaimo į kaimą pas jaunus, senus. 
Paguoskite širdis nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus.” 

(.Vaičaitis).

D1ABAR
Susitikome begalinių tautų vieškeliuo

se. Kaip audros blaškomi pauščiai susi
rinkome neišvažinėtoje padangėje, o iš 
tolimos vakarų šalies tamsiųjų miškų 
atėjo dusliai gūdus skundas:

Mes Lietuvos partizanai tiesiame į 
jzis savo kruvinas rankas. Mūsų. tauta 
yra kryžiuojama.
Perėjome karo laukus su žuvusių mi

ll j ohais. Odos ląstelės prisigėrė prakai
to. Raumenys įssitempė ir pavargo fab
riko gilumoje. Apkurtame. Perdaug 
kerinančių dalykų pamatėme ir jais su
sižavėjome. Neglaudžiame daugiau ausį 
prie žemės, kad išgirstume gimtosios 
žemės skundą; žemės kuri laikė ir šildė 
mūsų lopšį . . .

Vaikščiojame nukorę galvas, lyg amži
nai ieškotume kažkieno pėdsakių vieške
lio dulkėse. Tarytum amžių prakeikimas 
nuslinko ant mūsų. Vienas kito neken
čiame. Tūkstančius kilometrų, keliau
tume, ’ kad pajėgtume sudaužyti brolio 
laimę. Žvilgsnius į vienas kitą atre
miame lyg ištiestus durtuvus. Artimo 
meilės kupinos lietuviškos širdys pavirto 
apleistais Šuliniais, kuriuose slankioja 
pavydo ir neapykantos šešėliai tos 
pačios vargo šalies, tos pačios 
partizano tėvynės broliui ir sesei, 
kurių bočiai Nemuno pakrantėse kita
dos istorijos knygosna įrašė:

Politines
NEW YORK. Penktadienis. Prane

šama, kad Korėjos fronte pastebėti dideli 
komunistų šarvuočių telkiniai pafrontė
je. Taip pat pastebėta nauji karuomenės 
daliniai.

PARIS, vasario 14. Prancūzijos minis- 
teris pirm. Edgar Faure sušaukė specialų 
ministerių kabineto posėdį sąryšyje su 
tuo, kad socialistai atmetė V. Vokietijos 
apginklavimo planą. Sitam planui yra 
priešingos gaulistų ir komunistų parti
jos. Pati vyriausybė yra tokiu būdu 
pastatoma į keblią padėtį.

LONDON, vasario 17d. Anglijos ka
raliaus laidotuvėse dalyvo 7 monarchai, 
17 princesių ir princų, 3 prezidentai ir 
5 ministerial pirmininkai. Tarp įų yra 
Abisinijos sosto įpėdinis, Jugoslavijos 
delegacija ir Vakarų Vokietijos kancle
ris. Pranešime nieko, ligi paskutinio 
momento, neskelbiama apie Egipto kara
lių arba jo delegaciją laidotuvėse.

šalia šito tenka pridurti, kad laido
tuvėse dalyvavo ir karaliaus brolis da
bartinis Duke of Windsor, kuris 1936 m. 
gruodžio mėn. atsisakė sosto norėdamas 
vesti nekarališkos kilmės p. Simpson. 
Šitos vedybos tuo laiku sukėlė didelę 
audrą Anglijos karališkuose sluoksniuo
se. Karalienė Mary savo sūnaus buvo 
atsižadėjusi net ligi šio laiko. Duke of 
Windsor visą laiką gyveno Amerikoje ir 
tik laidotuvių proga jis vėl buvo įleistas 
į karališkus rūmus ir pasimatė su savo 
motina.

Su karaliaus Jurgio VI mirtimi Ang
lijoje, prasidėjo karalienių gadynė. Da
bar yra net 3 karalienės, bet nėra nei 
vieno karaliaus, štai jos. Dabartinė 
Anglijos karalienė Elizabeth II, jos mo
tina, Queen Mother ir Queen Mary, se
nelė.

WASHINGTON, vasario 16. JAV lėk
tuvnešis U.S.S. Kearsarge 27.000 tonų 
pritaikomas' atominių bombonešių nusi
leidimui.

MEDŽIAGA FANTAZIJAI
“Tėvynės Balsas” iš Vilniaus Nr.

22 rašo:
Kėdainių rajono “Aušros” kolūkyje 

jokie žemės darbai nevyksta be mašinų. 
Nekalbant jau apie tai, kad arimo ir 
akėjimo darbus atlieka traktoriai, čia 
grūdinių kultūrų derlių nuėmė sava
eigiai kombainai, o techninių kultūrų — 
cukrinių runkelių ir linų kombainai. To
kios mašinos atlieka vienu metu kelis 
darbus. Pavyzdžiui, savaeigiai kombai
nai nuima javus, čia pat juos iškulia, o, 
šiaudus sukrauna gubomis. Cukriniai 
runkeliai nukasami, o lapai ir šaknys čia 
pat automatiškai nupjaunamos. Linų 
apdirbimas taip pat vykdomas mašino
mis. Tuo tikslu į kolūkius atvyksta linų 
fabrikas, įrengtas dviejuose automobi
liuose.

Be šių mašinų kolūkyje dirba miažasis 
sodų-daržų traktorius, kilnojamosios grū
dų džiovyklos, radijo stotis “Derlius” ry
šių palaikymui tarp brigadų, pasėlių trę
šimas vyko iš lėktuvų. O kur dar sėja
mosios mašinos, šieno presai, mašinos bul
vėms nukasti ir t.t.

Kolūkyje šiemet vyko plačios apimties 
melioracijos darbai. Juose dalyvavo 
eskavatorius, skreperiai, buldozeriai, krū
mų rovimo, griovių kasimo ir kitos maši
nos.

Plačiai mechanizuojamos gyvulininky
stės fermos. Jose įrengiami vandentie
kiai, automatinės girdyklos, įvairios ma
šinos, kuriomis paruošiami pašarai. Vis 
plačiau naudojami melžimo automatai, 
kuriamos’ naujos dirbtinio gyvulių apvai
sinimo stotys.

Mes tolimųjų vakarų, šaltosios šiau
rės gentys . . . kalbame išdidžia tėvų 
tarme . . .

(V. Mačernis).
Mes taip mylime savo tėvynę Lietuvą,, 

kad geriau čia krintame, kiek galima 
brangiau pardavę gyvybę, kaip vykstam 
į Sibirą. Nes tikime, kad mūsų lavonais 
patręšta Lietuvos žemelė bus trąšesnė 
ateities vienybei, ir Tėvų Zemęs meilei. 
Mes dantimis įsikandę laikomės Tėvų 
Žemės, kol okupanto buožė sudaužo mūsų 
galvas. Užmerkiame akis su pilna burna 
šventos žemės, kad kiti ją labiau pamiltų. 
Ir mylime ją, prieš visą pasaulį didžiuo
jamės.

(Iš Nežinomo Lietuvos partizano lai
ško).

Br. ZUMERIS.

Naujienos
LONDON, vasario 16. Gauta žinių, 

kad į Egiptą atvyko iš buv. vokiečių kor
puso Afrikoje, karo metu, karininkai ir 
karo bei oro laivyno espertai, kurie ma
noma gali perimti britų karinės misijos 
buvusias ligi 1947 m. pareigas.

LONDON, vasario 16. I Londoną 
grįžo buvęs Egipto ambasadorius Amr 
Pasha, kuris turėjo 75m. pokalbį su bri
tų užsienių reikalų ministerių Eden 
anglų-egiptiečių santykių reikalu Suezo 
kanalo zonoje. • Britų užsienių reikalų 
ministerijos kalbėtojas pareiškė, kad pa
sikalbėjimas buvo reikalingas ir sėkmin
gas.

TOKIO, vasario 17d. Japonai planuo
ja savo pramonei gauti žaliavos iš pietų- 
rytų Azijos kraštų. *

CANBERRA, vasario 15. Australijos 
ministeris pirmininkas Mr. Menzies nei 
paneigė, nei teigė Londono ir Vašingtono 
pranešimus, kad pirmoji anglų atominė 
bomba bus išbandyta Australijoje.

VAIDINO KARALIŲ
Grupė Louvainio Universiteto studentų 

sugalvojo iškrėsti išdaigą. Jie paskam
bino į Haverlee vienuolyno mokyklą, kad 
už valandos mokyklą lankys karalius 
Baudouin. Keturi juodi žibą limuzinai 
sustojo prie mokyklos.

“Karalius” apžiūrėjo plaukymo basei
ną — Vyresnioji Motina nuvedė jį į 
koplyčią, kur “karalius” priklaupė trum
pai maldai, o “spaudos” fotografai dar
bavosi . . .

Kapelionas atydžiai sekė “karalių” ir 
pastebėjo kad jo veido spalva žymiai 
skyrėsi nuo tikrojo karaliaus, kurį jis 
visai neseniai buvo matęs. Kapelionas 
tuoj paskambino policijai. Greit “ka
ralius” su visa savo “svita” ir “spaudos 
fotografais” atsidūrė policijoj . .’ .

Tai sužinojęs karalius Baudouin tuoj 
įsikišo ir prašė nebausti “karališkojo vi
zito” juokdarių . . .

KORĖJOS FRONTAS
Vasario 16. Diskutuojamas naujas 

komunistų pasiūlytas taikos planas Ko
rėjoje. Derybų delegacijos susitinka 
kuone kasdien, bet kiekvieną kartą pra
nešama, kad padaryta labai maža pa
žanga. Pačiame fronte pranešama, kad 
alijantai sėkmingai atmušė kelias bando
mąsias komunistų atakas. Paskutiniu 
laiku ypatingai pagyvėjusi alijantų ave- 
cijos veikla, kuri apima visą komunistų 
Korėją ligi Mandžiūrijos sienos. Alijan
tai praneša apie jų avecijos persvarą ir 
viešpatavimą Korėjos padangėje.

SEATTLE, vasario 15. Senatorius 
Taftas pareiškė, kad jeigu sekančiuose 
prezidento rinkimuose jis būtų išrinktas 
Amerikos prezidentu, tai pirmasis jo dar
bas būtų pašalinimas dabartinio Ameri
kos karuomenės štabo ir priderantis pa
gerbimas gen. MacArthuro, kuris yra 
didžiausias Amerikos karys istorijoje. 
Toliau Taftas pareiškė, kad jeigu dabar
tinės derybos Korėjoj nepavyksią, tai ka
ras su Kinija yra neišvengiamas. Sus
tabdyti komunistinį tvaną Azijoje galima 
tiktai Chiang Kaisheko invazija į Kini
jos žemyną. Tai yra vienintelė išeitis ir 
Amerika turi visomis išgalėmis stiprinti 
militarinį ir ekonominį Formozos poten
cialą.

WASHINGTON, vasario 17. Ameri
kos karo laivyno operacijų viršininkas 
admirolas W. Fechteler pareiškė, kad 
Amerika 1960m. visose pasaulio jūrose 
turės milžiniškus atominius karo laivus 
ii’ lėktuvnešius.

CANBERRA. Komisija, kuri rūpina
si Australijos laukų drėkinimu ir apla
mai žemes ūkio našumo pakėlimu parei
škė, kad prie dabartinės pažangos 1960 
m. Australija pritruks kaip kurių mai
sto produktrų. Ypatingai būsią sunku 
su daržovėmis ir mėsa.

LONDON. I Anglijos karaliaus lai
dotuves buvo atvykęs ir buv. Jugoslavi
jos karalius Petras, kuris viešbutyje lau
kė pakvietimo į eiseną kaip Jugoslavijos 
karalius. Jugoslavijos ambasadorius Lon
done pareiškė, kad jis nėra joks Jugo
slavijos karalius ir laidotuvėse gali daly
vauti kaip privatus asmuo.

VLIKo delegacijos deryboms 
su min. S. Lozoraičiu vesti 

pareiškimas
Pastaruoju laiku Amerikos lietuvių 

periodinėj spaudoje tilpo eilė straipsnių, 
kuriuose pasisakoma dėl VLIKo vestų su 
p. Lozoraičiu derybų, dėl susitarimo 
vertinimo, ir prie progos ieškoma susi
dariusios padėties kaltininkų. Pav. 
“Draugas” straipsny “Lietuvių Vieny
bės Klausimu” (Nr. 288 iš 10.XII.51) 
sako: “Mūsų turimomis informacijomis 
kalčiausia bus toji VLIKo delegacija, 
susidedanti iš visų grupių atstovų, 
įmant ir tautininkus, kuri tikrai blo
giai atstovavo savo organizaciją, nes su
tiko priimti tokį susitarimo tekstą^ ku
riuo faktiškai buvo norima VLIKą lik
viduoti . . . Pagaliau kalčiausios yra 
prieškatalikiškosios VLIKo grupės, ku
rios lapkričio 18 d. atmetė VLIKo pri
dėtas pataisas prie susitarimo.”

“Darbininkas” straipsny Kieno var
dan VLIKo atstovai (Norkaitis, Ma- 
kauskis, Kaminskas, Šidiškis) pasiryžo 
nuvertinti VLIKą?”

Nesiimdami susitarimo vertinti ir ne
sileisdami kaltininkų ieškoti, žemiau pa
sirašiusieji laiko savo pareiga visuome
nei paaiškinti, kaip derybos vyko.

1. Deryboms su p. Lozoraičiu vesti 
VLIKas paskyrė tokios sudėties delega
ciją: Dr. P. Karvelis, J. Norkaitis, J. 
Makauskis ir T. Šidiškis. Kandidatais 
paskyrė prof. J. Kaminską ir prof. Bra
zaitį. D-rui P. Karveliui dar prieš dery
boms prasidedant išvykus, jį pavadavo 
prof. J. Kaminskas. Po dviejų derybų 
dienų, J. Kaminskui išvykus į Rastattą 
emigracijos reikalais (apie tai Kamins
kas iš anksto VLIKą įspėjo), jį pavada
vo prof. J .Brazaitis. Trys delegacijos 
nariai — Norkaitis, Makauskas ir Šidi
škis — derybose dalyvavo visą ’ laiką. 
Susitarimą pasirašė: Norkaitis, Kamins
kas, Makauskis ir Šidiškis.

2. Deryboms su p. Lozoraičiu Nicoj 
pasiūlytų jo aštuonių punktų):

“a. Kad ir labai siekiant bendradar
biavimo tarp VLIKo ir Lietuvos diploma
tinių atstovų — VLIKas randa, kad S.L. 
pasiūlymai (jo aštuoni punktai) nesudaro 
pasitarimams pagrindo.

b. Tiksliausia priemonė vaisingam ben
dradarbiavimui tarp VLIKo ir Lietuvos 
diplomatų būtų atsiekta, jeigu S.L. su
tiktų įeiti į V.T. užsienių reikalų tarny
bai vadovauti, kaip kad yra sutarta Ber
no konferencijos, metu.

c. Tuo atyėju, jeigu’ S.L. šiam pasiū
lymui nepritartų, — pasiūlyti jam, jau 
ne kaipo S.L-., bet kaipo Lietuvos Diplo
matų atstovui, sudaryti iš VLIKo ir jo 
veiksnį Lietuvos užsienio politikos reika
lams nustatyti.

d. Jeigu S.L. nepritartų ir, šiam siūly
mui, — siūlyti jam periodinių konferen
cijų tarp VLIKo ir D. atstovų praktika
vimą.”

Derybose su p. Lozoraičiu delegacija 
tų instrukcijų ir laikėsi. Ir dar daugiau.

3. Prieš pradėdama derybas, delegaci
ja buvo nusistačiusi palaikyti pastovų 
kontaktą su vietoje buvusiais VLIKo na
riais, kad juos informuotų apie derybų 
eigą ir su jais tartųsi. Taip delegacija 
ir darė. Nuo pat derybų pradžios ir iki 
joms pasibaigint (2.IX.13.IX.51) delega
cija bendruose posėdžiuose su prel. M. 
Krupavičium, prof. J. Brazaičiu, L. Pra
puoleniu derybų dienomis pranešinėjo 
dalyviams apie derybų eigą, apie klausi
mus ar punktus, dėl kurių derybos kliu
vo; tarėsi dėl ginčijamų klausimų spren
dimo ir derybose taip laikydavosi, kaip 
tuose pasitarimuose būdavo bendrai nu
statoma. Tiek pasiekto susitarimo 
klausimai, tiek ir ginčijamieji buvo ap
tariami visai konkrečiai, svarbesniems 
punktams bendrai nustatant ir jų redak
ciją. Pats susitarimo teksto projektas 
buvo bendrai, tekstualiai apsvarstytas ir 
bendrai aprobuotas. Tas pat buvo’pada
ryta ir su komunikato tekstu. Vienin
telį esminį dėl susitarimo rezervą yra pa
daręs VLIKo pirmininkas, stodamas už 
tai, kad jei ne susitarimo tekste, tai bent 
derybų protokole būtų pasakyta, jog de
rybų eigoje nebuvo kalbėta apie tai, kas 
yra diplomatijos šefas, kas yra užakcen
tuota pasitarimų III-me prot. iš 1951.- 
IX.7.

Po šių paaiškinimų mes paliekame pa
čiai mūsų visuomenei spręsti, kiek 
VLIKo delegacija deryboms su p. Lozo
raičiu vesti yra smerktina už jai pavesto 
uždavinio atlikimą.

Delegacijos Pirmininkas: (pas.) 
J. Norkaitis.

Nariai: (pas.) 
J. Kaminskas. 
J. Makauskis. 
T. Šidiškis.

1952.1.30.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1952m. vasario mėn. 20d„

Ar žinote kad,
• Indijoje priskaitoma net kelios de-1 

šimtys milijonų įvairių dievų ir stabų.
• Gango upė žemupyje susijungusi 

su Bramaputra per metus suneša apie 
vieną milijardą tonų derlingo dumblo.

> Amerikoje, Sloan-Kettering vėžio 
ligos tyrimų instituto mokslininkai — 
Dr. R. C. Melors ir R. Silver išrado būdą 
ultravioletiniais spinduliais fotografuoti 
vėžio ligą pačioje pradžioje. Tas duoda 
naujų galimybių vėžio ligos gydymui.

Š Jugoslavų laikraštis atidžiai sus
kaičiavo, kiek kartų “Pravdos” laikraščio 
pirmajame puslapyje suminėtas Stalino 
vardas. Iš viso suminėta 91 kartai: 35 
kartus Josifas Visarionovičius Stalinas, 
33 kartus — Stalinas, 10 kartų — didy
sis vadas, 6 kartus — brangusis ir myli
mas Stalinas ir vėl 6 kartus — didysis 
Stalinas.

• Houstono miestas, Texas valstybė
je, paskelbė planus šunų prieglaudos 
statybai. Prieglauda kainuosianti 100.- 
000 dol. .Joje galės tilpti ligi 40.000 
šunų.

• Matamoroje, Meksikoje, viena mote
ris pernai pagimdė dvynukus, o šiemet 
jau keturis kūdikius —• vienu pradėjimu.

O Pirmąją naciams bylą suruošė ne 
Amerika su sąjungininkais Nuernberge, 
bet . . . Lietuva, Kaune 1934 m. karo 
teismas nubaudė nacių vadus, kėlusius 
neramumus Klaipėdos krašte.
• Didžiausias Europoje ąžuolas yra 

Lietuvoje; Stelmužės ąžuolas yra toks 
stores, kad jį vos apkabina 10 vyrų. Ma
noma, kad (Stelmužės ąžuolas turi apie 
2000 metų senumo.

VOLDEMARAS ir 
PILSUDSKIS

Iš buv. Vokietijos užsieniu reikalu 
munisterijos vertėjo dr. P. Schmidt 
knygos. Kiek čia paduoti atsiminimai 
yra objektyvūs — sunku pasakyti, nes 
autorius mėgsta ironiją. (Red.). 
Buvo-rašo Schmidtas-labai nedarbin

gas, tuščias ir nuobodus laikotarpis. 
Kiek pagyvino 1927m. gruodžio mėn. 
lietuvių-lenkų konfliktas. Abidvi šalys 
kaltino viena antrą. Abidvi grąsina mo
bilizuosiančios ar jau buvo susimobiliza- 
vusios. Kiekvienu atveju galėjo kilti su
sidūrimas, kuris galėjo virsti karu. O į 
karą būtų galėjusios įsitraukti didžiosios 
galybės-Rusija, Prancūzija. į aistras 
būtų įsitraukusi ir tiesoginis kaimynas 
Vokietija.

Maršalas Pilsudskis į Ženeva atvyko 
patsai. Savo priešininką Lietuvos minis
ters pirmininką Voldemarą, dar prieš ke
lionę oficiozinėje spaudoje paskelbė “dva
siniu ligoniu, nepilnapročiu.” Voldema
ras atsilygino paskiau tarybos debatuo
se, išvadindamas Pilsudski “melagium” 
ir “veidmainiu.” Tautų Sąjungai buvo 
neįprasta tokia kalbą, kokie šiandien var
tojama debatuose tarp rusų ir amerikie
čiu Jungtinėse Tautose. Ji rodės net 
sensacinga. Iš anksto buvo prisibijoma 
nesusipratimų, tad į posėdį tebuvo įsilei
sti tik atstovai, vertėjai ir generalinis 
Tautų Sąjungos sekretorius. Nuogąsta
vimas nebuvo b^pagrindo.

Kai Voldemaras vėl profesorišku būdu 
norėjo sakyti savo kalbą, kuri paprastai, 
anot Chaimberlaino, prasidėdavo nuo pa
saulio sukūrimo ir pirmųjų lietuvių roju
je, ir kuri trūkdavo pora valandų tarybos 
nariams snaudžiant, — šiuo 'kartu jau 
pirmuose sakiniuose Voldemaras buvo 
Pilsudskio petrauktas.

Mažas, su didele galva, palaidais kar
čiais, tankiais antakiais, iš po kurių gels
vai pablyškusiame veide spinksojo pora 
staigių aštrių akių į Voldemarą — toks 
maršalas staiga trenkė delnu į stalą, kad 
vandens indai suskam bėjo ir suriko lietu
viui:

— Aš padariau ilgą kelionę iš Var
šuvos į Ženevą ne tam, ponas Voldema
rai, kad Jūsų ilgos kalbos paklaušyčiau.

— Bet pažiūrėsime, ponas maršalai,— 
mėgino raminti pirmininkas Briandas, 
kuris buvo išgąsdintas Pilsudskio smū
gio į stalą lygiai kaip ir kiti atstovai, 
kurie savo viduje jau buvo nusiteikę 
snausti, prisimindami buvusias Volde
maro kalbas.

— šitokiu būdu negalima taryboje rei
kalų svarstyti, — įspėjo Briandas lenkų 
maršalą. Bet šis nesileido nuramina
mas, nors savo toną vienu laipsniu ir 
nuleido.

— Nekalbėkit man ilgų kalbų, ponas 
Voldemarai, — vėl kreipėsi jis į lietuvį.

— Noriu tik išgirst iš Jūsų ar Jūs 
norite karo ar taikos.

Su rytietišku atkaklumu Voldemaras 
vėl pradėjo kalbą apie “rojų ir pirmuo
sius lietuvius”, bet šalutiniu sakiniu 
pastebėjo, kad jis visados sakęs nertorįs 
su Lenkija jokio karo.

— Vadinas, Jūs norite taikos, — pa
sakė maršalas trumpai, kareiviškai. — 
Aš išgirdau, Jūs norite taikos, kelionė į 
Ženeva apsimokėjo. Dabar įsakysiu vi
sose Lenkijos bažnyčiose atgiedoti “Te 
Deum”. Paskum jis kreipėsi į Brian- 
dą:
— Visa kita yra kvailystės, su jomis 
gali susidoroti mano užsienių reikalų 
ministeris, — ir pakilęs seno kavalerijos 
generolo galingais žingsniais išėjo iš sa
lės. Jo užsienių reikalų ministeris Zales
kis, kurio apskritas veidas net smarkiau
siai Voldemarui puolant, buvo miegūstas,

S Australijoje yra apie 400 gyvulių, 700 
paukščių ir daugybė vabzdžių bei augme
nijos, kurie visiškai nepanašus į Europos 
gyvūniją Pavyzdžiui, paukščiai: koku- 
barai (kookaburra) — gaudo gyvates, 
strausai, įvairių rūsių ereliai, vanagai, 
papūgos, paukščiai su lyros uodegomis, 
paukščiai varpeliai ir daug kitų.
• Vidurio Australijos dykumose auga 

medis labai panašus į bonką, tik su ke
liais lapais pačioje viršūnėje. Jo vidurys 
yra pilnas vandens. Reiškia, lietaus 
periode jis prisitraukia tiek vandens, 
kad užtektų visiems metams. Taip pat 
dykumų smėlyje gyvena didelė varlė, 
kuri po savo oda turi didžiulį rezervuarą 
vandens, prisirinkusi iš lietaus periodo. 
Sakoma, jei keleivis per tyrus eidamas 
pritrūksta vandens, pasiieško po išpu
rentu smėliu tokios varlės, pakėlęs į vir
šų išspaudžia į burną vandenį varlę, nu- 
metra ir keliauja sau sveikas toliau.

<La Crose galėjo pakartoti 12 eilė
raščių dvylikoje svetimų kalbų, vos vieną 
kartą skaitant juos išgirdęs ...

• Persijos karaliaus Kyras žinojo 
kiekvieno kario vardą atmintinai.
• Oliveras Cromwellis buvo pakartas 

po to, kai jau buvo miręs.
® Olandų laivynas įšalo Suido van

denyse ir prancūzų kavalerija ledu pri
jojusi laivus sunaikino. Tai vienintelis 
istorijoje įvykis, kad arkliai nugalėtų 
laivus. Mūšis įvyko 1795 metais.

9 Londono gyventojas E. Wagenes pa
vadino savo žmoną melage 10.000 kartų, 
už ką teismas jį nubaudė sumokėti jai 75 
dolerius.

JAPONIJOS 
IMPERATORIUS 
ŠIANDIEN

Tai buvo 1946m. sausio ld., kai Japo
nijoje buvo paskelbtas dekretas, kuris 
tam kraštui davė labai didelę naujovę. 
Tuo dekretu buvo pasakyta japonu tau
tai, jog esąs visai klaidingas supratimas 
kad Japonijos imperatorius yra dieviškos 
kilmės. Esą, reikia nustoti galvijus, kad 
japonų tauta yra kilnesnės rasės už ki
tas tautas ir kad dėlto ji turėtų viešpa
tauti pasaulyje.

Nuo šito momento Japonijos impera
torius buvo “sužmogintas”, jis buvo “su
prastintas.”

PAMISIMO DUONA
Mažame Pont-Saint-Esprit kaimelyje 

ant Rhones krantų, pietinėj Prancūzijoje, 
kepėjas M. Briand užmaišė rytdienos duo
nos kepimui. Už savaitės keturi kaimie
čiai buvo mirę, keturi bandė nesėkmingai 
įvykdyti savižudystę apie šimtas laikinai 
pakvaišo, o apie dvidešimt tebeserga iki 
šiol. Kiek vėliau mirusių skaičius pa
kilo iki šešių. Kepėjo klijentai iškentė 
visas “šventosios Ugnies” agonijas; bė
giojo gatvėmis, slapstėsi už namų kampų 
ir po lovomis, kentėjo nuo holiucinacijų, 
kad jie yra persekiojami ugnies ar baisių 
gyvačių, ar krisdavo į beviltiškas konvul
sijas.

Juodas grybelis kuris jau buvo žinomas 
nuo laikų prieš Kristaus gimimą, suke
lia rugių ligą, vad. skalsės. Grybelis 
puola ir kitus grūdus: kviečius, miežius, 
avižius ir kai kurias žoles. Senovėje jis 
buvo žinomas “Šv. Antano ugnies”, “Šv. 
Marcelino ugnies” arba tiesiog “švento
sios Ugnies” vardu. Nuodingieji skalsių 
grybelio sporai yra faktinieji ligos sukė- 
jai.

Apsinuodijimas skalsėmis gali sukelti 
dvejopos rūšies ligas. Vienu atveju są
nariai nupūva, įra galūnės visas kūnas 
tampa gangrenuotas ir kraujo valymas 
visiškai sustoja.

Antru atveju liga sukelia nervinių 
spazmų simptomus. Pradžioje oda susi- 
raukšlėja ir plyšta, pirštai nustoja jau- 
tiumo ir greitai išsivysto į apkurtimą ir 
proto apirimą, kuris visada yra lydimas 
konvulsijų. Dažniausiai mirtis įvyksta 
dėl kvėpavimo organų muskulų veiklos 
sutrikimų. Šį ligos forma paprastai va
dinama “Šv. Marcelino Ugnimi.”

Istorijoje žinomi bent keli didesnio 
masto apsinuodijimai skalsėmis. 1926-27 
m. buvo plačiai paplitę sovietinėje Ukrai
noje. Tar^ 1820 ir 18851 m. pasirodė 
JAV — New York’o Ohio. Jovos ir 
Kansas valstybėse. 1844 m. pasirodė 
Belgijoje, bet greit buvo likviduotas, 
kaip ir Pont-Saint-Esprit. Paskutinis 
stambesnio masto apsinuodijimas Vaka
rų Europoje buvo Lotaringijoje ir Bur
gundijoje 1816 m.

Nėra abejonės, kad didelis kiekis 
skalsių yra suvartojamas visuose kraš
tuose, kur duonai vartojami rugiai. 
Spėjama, kad dėl tos priežasties tuose 
kraštuose yra žemesnis gimimu lygis. 
Savaime suprantama, kad sukėlus tokias 
tragiškas pasekmes, kaip šiuo atveju 
Saint-Esprit reikia suvortoti dideli kiekį 
skalsių.

dabar visas paraudo iš dalies dėl kvaily
sčių, kurioms jis dabai’ buvo įgaliotas, iš 
dalies dėl savo tautinio ,didvyrio pasiel
gimo.

J politikus buvo prašnekęs, geriau pa
sakius, riktelėjęs- kareivis. Jie buvo nus
tebinti ir sujaudinti. Brianas šypsoda
masis posėdį uždarė.

Ankščiau paprastas japonas negalėjo 
žiūrėti į savo imperatorių. Siam pasiro
džius prieš eilinius, jie puldavo ant ke
lių, nulenkdavo galvas ir įbesdavo žvilgs
nį į žemę. Paprastas japonas nebuvo 
vertas pažvelgti į imperatorių, nes jis — 
visų japonų supratimu — buvo Dievas.

Dabar, nuo ano garsiojo dekreto laikų 
minios japonų smalsiai stebi patį impe
ratorių ir žiūri jam tiesiai į akis, kai 
imperatorius dabar labai dažnai pasiro
do savo tautai važinėdamas po kraštą, 
darydamas apžiūrėjimo keliones.

Japonijos imperatorius ne tik nustojo 
savo dieviškumo, bet taip pat neteko 
valdžios. Pagal pokarinę Japonijoje 
įvestą dmokratinę tvarką, imperatorius 
visiems laikams nebegali turėti valdymo 
galios. Jis bepaliko “valstybės simbo
lis.” Apie tai yra sakoma visai tautai, 
to yra mokomi visi vaikai mokyklose ir 
taip pat kariūnai karo mokyklose, kur 
anksčiau imperatoriaus, garbinimas bu
vo ypač labai pabrėžtas. Dabar visa tau
ta yra mokoma, kad imperatorių, kaip 
pirmutinį valstybės vyrą gerbtų ir‘j į my
lėtų.

Tas perėjimas nuo dievo į žmogų pa
čiam imperatoriui Hirohito nebuvo leng
vas. Pirmuose pasirodymuose minioms 
jis buvo pastebimai nervingas. Dabar, 
po daugelio važinėjimų po kalnus, po 
kasyklas, į potvinių vietas, į Raudonojo 
Kryžiaus ruošiamas šventes, žodžių, daž
nai maišydamasis miniose, su visu tuo 
apsiprato ir nebesilaiko imperatoriškų 
formalumų. Būna net taip, kad impera
torius, smalsumo vedinas patenka į mi
nią, .kur žmonių 'būna kaip silkių bač
koje. Ir imperatorius su visais ' lygiai 
prakaituoja ...

Savo laisvu laiku imperatorius Hirohi
to mėgsta studijuoti biologiją. Taip pat 
labai mėgsta pajūrį, kur dažnai vaikšti
nėdamas, ieško jūros išplautų retenybių.

Asmeniškai imperatorius nėra išdidus 
ir daugelio didesniųjų japonu tvirtinimu 
jis yra parodęs tikrai žmogiškų palinki
mų. Nes kai neseniai jam buvo nupirk
tas automobilis “Cadillac”, kuris turėjo 
pakeisti prieškarinį karališką vežimą, 
tai nė pusvalandžiui nepraėjus impera
torius paliepė šoferiui ji pavažinėti . . .

Dėl Japonijos imperatoriaus sužmogi
nimo didelį nuopelną turi generolas Mc
Arthur, kuris visą Japoniją gana vyku
siai demokratino ir nesugriovė tautos. Ir 
buvęs dievas Hirohito neužsiuto ant 
McArthuro, bet priešingai, jį gerbė. Net 
McArthurui nebebūnant jau Japonijos 
okupacinių jėgų viršininku, imperatorius 
Hirohito aplankė generolą jo privačiame 
bute tuo pabrėždamas, savo pagarbą ir 
prieteliškumą generolui.

APIE KAPITALIZMA
Daugelis žmonių pasaulyje blogai su

pranta, ką reiškia šis žodis šiandien.
Daugeliui žmonių žodis kapitalizmas 

sukelia didžiausius neigiamus vaizdus 
iš buvusių senų klaidų — trūkumų ir 
buvusio žmogaus išnaudojimo. Jokiu bū
du šis žodis neapima ir nepavaizduoja 
dinaminės, pajėgios ir išsiplėtusios šian
dieninės sistemos, kuri visą laiką pas
toviai juda prie tikslo — sukurti daugiau 
gaminių (pagaminti daugiau gėrybių) ir 
didesnį gerbūvį vis didesniam žmonių 
skaičiui, žodis kapitalizmas yra atėjęs 
į dabartį iš ankstyvesnių laikų pramo
ninio perversmo, kada turto pagrindas 
buvo perkeltas iš žemės į pinigus (tai 
yra kapitalą) investuotus į pramonę ir 
prekybą.

Suprantama, kad tais laikais pasitai
kydavo daug klaidų, trūkumo ir žmonių 
piktnaudojimo.

Neneigiama, kad ankstyvesnieji kapi
talizmo laikotarpiai turėjo daug juodų 
dėmių — blogybių išnaudojant darbinin
kus viduje ir plečiant kolonijas kitur.

Komunistiniu mastu šių visų faktų 
prisiminimai talpinami žodyje kapitaliz
mas !

Kodėl jiems tai leisti?
Prieš komunistinę priespaudos, atsili

kusią vergų sistemą, mes esame už ener
gingą ir pilną kūrybos bendruomenę, 
kuri metas po meto keitėsi, vystėsi ir 
tobulėjo.

Panagrinėkime tai, kuo šiandieninės 
sąlygos skiriasi nuotų, kurios turėta 
prieš 50 ar 100 metų. Čia, pavyzdžiui, 
yra keletas svarbių skirtingumo punktų, 
surinktų ir paruoštų Edward J. Meeman,; 
Memphis Press Scimitar redaktoriaus:

1. Vergija, kuri buvo praktikuojama 
kapitalizmo, buvo pašalinta visuose ka
pitalistiniuose kraštuose, bet yra dabar 
praktikuojama komunistiniuose kraštuose 
ir dar platsniu mastu, kaip niekuomet 
prieš tai istorijoje.

2. Ankstyvesniose kapitalizmo dienose 
buvo išnaudojamas vaikų ir moterų dar
bas. Dabar šis beveik panaikintas.

3. Kapitalizmas kadaise buvo užkro
vęs perilgas darbo valandas. Dabarti
niu laiku darbo valandos yra trumpos 
ir dar trumpinamos.

4. Gyveninio standartas kapitalisti
niuose kraštuose nuolat kilo. Tai yra 
kaip tik priešinga Marx’o pranašavimui 
ir duomenims komunistiniuose kraštuose.

5. Nedarbas buvo sumažintas ir kon
troliuojamas. Dabartinių laiku tai yra 
mažėjanti (nykstanti) problema.

6. Ankščiau kapitalistiniai darbdaviai 
mažai rūpinosi savo darbinnkų sveikta 
ir saugumu, šiandien saugumas pramo
nėje yra pastatytas tokiame aukštyje, 
kad daugiau nelaimingų. įvykių atsitinka 
namuose, negu fabrikuose, įstaigose ar 
sandėliuose.

Naujienos
★Vargo mokykloms aukoms telkti žen

kliukai jau yra atspausdinti. Ženkliukai 
vaizduoja Rimšos skulptūrą “Motinos 
Mokyklą”, yra trijų spalvų — geltoni — 
žali ir raudoni — ir atitinkamai trijų 
verčių. Dalis ženkliukų jau išsiuntinėta. 
Lietuvių Bendruomenės valdyboms ir rė
mėjams visame pasaulyje. Dalis paja
mų už išplatintus ženkliukus eina vietos 
švietimo reikalams, kita dalis Vokietijoje- 
esančioms vargo mokykloms ir Vasario 
16 gimnazijai išlaikyti. Pageidaujama, 
kad visose vietovėse, kur tik esama lietu
vių, atsirastų ir ženkliukų platintojų, 
ženkliukai gaunami Vokietijos Krašto 
Valdyboje.

★“Tremtis”, vienintelis Europoje einąs 
lietuviškas leidinys, skiriamas ne kurio 
vieno krašto tautiečiams — tremtiniams, 
nuo Naujų Metų bus leidžiama tiktai kar
tą per mėnesį.

★Trys nauji lietuviai daktarai. Šiais 
metais net trys lietuviai baigė medicinos 
studijas ir, išlaikę kvotimus, gavo medi
cinos daktarų laipsnį: Jonė Pečiulionytė, 
Zuriche, J. Steponavičius ir A. Žukaus
kas Berne. Linkime naujiems akademi
kams geriausio pasisekimo!

Aldona Eretaitė, dirbusi porą metų 
Zuricho teatro vaidyboje, pereitą vasarą 
išsikėlė į Mannheimą tam pačiam dar
bui dirbti.

★Margutis Steige Muzikos Premiją. 
Margutis, norėdamas įsijungti savo įnašu 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę jos tau
tinei dvasiai ir gyvybei palaikyti, paska
tinant lietuviškos muzikos kūrybą’, stei-’ 
gia 500 dolerių Muzikos Premiją.

Dainos turi būti originalios, lietuviškos 
minties, niekur nespausdintos ir nedai
nuotos, parašytos solo balsui.

Konkurse gali dalyvauti viso pasaulio' 
lietuviai muzikai.

Jury komisiją sudaro: pirmininkas 
Antanas Olis, nariai: Juoze Augustaitytė-- 
Vaičiūnienė, Stasys Baranauskas, Juze- 
fina Daužvardienė, Aleksandras Kuciū- 
nas ir Antanas Pocius.

Margutis — “Dainos Konkursui”, 6755 
S. Western Avenue, Chicago 36, Ill.

★Keliautojas aplink pasaulį. Gruo
džio m. viduryje Šveicarijon buvo atke- 
livęs mūsų tautietis Stanys Ur manas, 
pasiryžęs pėsčias apkeliauti aplink pa
saulį. Savo laiku tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje, jis vėliau įstojo į prancūzų 
svetimšalių legioną, paskum karo metu 
buvo vokiečių išsiųstas į rytų frontą ii’ 
pateko bolševikų nelaisvėn. Klaikiose 
sąlygose išbuvęs tris metus Sibire, Ur- 
manas iš darbų pabėgo ir per Kiniją pa
siekė Indokiniją, iš kur grįžo į Prancū
ziją. 1949 m. pradėjęs kelionę, jis lig- 
šiol perėjo kone visus Europos kraštus 
ir jau nukeliavo su viršum 25.000 kilo-, 
metrų, šis savotiškas pasiryžėlis yra, 
numatęs atlikti 100.000 kilometrų kelio
nę!

Francis Jammes.
TRAMVAJUS

Buvo kartą darbininkas, kurio žmona 
buvo gera, 6 mergaičiukė — graži. Jie 
gyveno dideliame mieste.

Per tėvo vardines jie nusipirko nieko, 
sau daržovių ir vištą, kurią išsikepė. Tą 
sekmadienio rytą buvo visi patenkinti, 
net ir mažasis katinas, kuris šelmiškai 
žiūrėjo į vištą ir sau murkė: “Tai bent 
gorų kaulų gausiu pačiulpti.” Jie , pa
pietavo, ir tėvas tarė:
... Mes nors kartą sumokėsime už 

tramvajų ir nuvažiuosim į apylinkes.
Jie išėjo.
Daug kartų jie buvo matę, kaip gražūs 

ponai ir ponios duoda ženklą tramvajaus 
vežėjui, kuris tada bematant guštabdy-. 
davo arklius, kad būtų galima įlieti.

Gerasis darbininkas laikė mergaičiukę. 
Juodu su žmona sustojo puikios gatvės 
kertėje.

Į jų pusę atėjo lakuotas, bemaž tuščias 
omnibusas. Ir jie su dideliu džiaugsmu 
galvojo, kad tuoj štai jie už keturis ska- 
rasis darbinkas davė konduktoriui ženklą 
sustabdyti arklius. Bet konduktorius, pa
matęs tuos skurdžius, tik dėbtelėjo į juos 
ir nesustabdė arklių.

7. Kadaise kapitalizmo šūkis buvo — 
“teprasmenga visuomenė”, šiandien vi
sos pažangios kompanijos žino viešosios 
nuomenės svarbumą ir santykiai su vi
suomene (dirbančiaisiais) vadovybei tu
ri esminės reikšmės.

8. Imperialistiniai karai kadaise buvo 
kapitalistų vedami, o jų kolonialinis jun
gas (valdymas) buvo uždedamas sveti
miems žmonėms ir tautoms. Dabar gi 
valstybės viena po kitos atsisako savo 
kolonijų.

Tai yra įspūdingas skirtumų sąrašaą 
tarp to, kas buvo tada ir kas yra dabar. 
Tobulėjimo procesas vis dar žengia prie
kin.

Mums reikalingas naujas vardas apra
šymui — aptartimui mūsų sistemos, ku
ri yra ne tobula, bet visą laiką gerėjanti, 
kurios žmonės juda į priekį laisvai drau
gėje, dirba draugėje, stato kartu, gami
na visą laiką daugiau ir daugiau ir kartu 
pelno atlyginimą už jų pakeltą gamybą 
(produkciją).

Jei mes rasime teisingą pavadinimą 
mūsų sistemai nusakyti tai galėtų būti 
lemiantis faktorius globalinėje kovoje už 

[ žmonijos nuomonę.
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Weekly News In English.
VATICAN CITY.—The Vatican film 

centre has ruled that “A Place in the 
Sun” is unsuitable for Roman Catho
lic filmgoers.

The film is based on Theodore Drei
ser’s book, “An Amrican Tragedy.”

The film was judged best of the year 
in the United States.

The centre also said that a film re
leased in Italy as “Neptune’s Daugh
ter”, starring Esther Williams, and 
“Her Type of Man’’, starring Jane Rus
sell, are unsuitable for Catholics.

Among the films it listed as “visible 
for all” were “Alice In Wonderland” 
and “Frogmen” depicting underwater 
warfare in the Pacific.

OSLO.—Britain’s recent? decision to 
make a 20% reduction in prices paid 
for imported wood pulp would be a 
serious blow to Norway’s exports, a 
leading official of the Norwegian pulp 
industry has said.

★

LONDON.—The “flinch — and we 
fail” austerity programme introduced 
by the Chancellor of the Exchequer (Mr. 
Butler) for Britain’s economic recovery 
will make virtual “prisoners” of some 
50,000,000 people.

★
PRAGUE.—Since the beginning of 

January there has been an increasing- 
flight from money to objects throughout 
Czechoslovakia. The reason lies in ru
mours that monetary reform and deva
luation of the Czechoslovak currency are 
imminent. People buy food and all sorts 
of goods they can find. It is open sec
ret that the new notes were printed in 
a neighbouring state and were delivered 
to the Czechoslovak National Bank a few 
weeks ago. The rumours have not been 
denied. Well-informed circles maintain 
that the monetary reform has been 
urged 'by the Russians as they want to 
see all satellite currencies brought into 
line before the international economic 
confernce to b hid in Moscow in the 
Spring.

★

VIENNA.—Refugees' from Czechoslo
vakia report that the Czech Minister for 
Education, Professor Zdenek Nejedly 
has been interned in a Prague sanato
rium since the end of last December. 
Professor Nejedly has not appeared in 
public since November 1951, neither 
has his name been mentioned in the 
press. The charge against him is that 
the 74-year-old professor looked at and 
discussed the Slansky-affair (purge of 
the formerly all-powerful General Sec
retary of the Czechoslovak Communist 
Party) wiwth the eye of the historian 
and not from the viewpoint of party tac
tics. For this slip the Central Commit
tee of the Communist Party severely re
proached him. He submitted to the deci- 

’ sion of the Central Committee to intern 
him in a Prague sanatorium without say
ing anything in his defence and does not 
act as Minister of Education any more.

(Professor Nejedly was one of the old
est Communists in Central Europe. 
After the war . he became Minister of 
Social Services and after the Communist 
coup d’etat of February 1948, Minister 
for Education. He was best known for 
his endless speeches, to listen to which 
was a punishment even for the most 
.ardent Communists.)

★

VIENNA.—The Catholic weekly “Of- 
fenes Wort” has published the following 
article:

Major-General Tkajev of the (Soviet 
Army fled from Berlin-Karlshorst to 
England in 1947. There he worked for 
two years in the Eastern Section of the 
British Secret Service. His articles in 
the big papers of the West soon became 
fabious. Half a year ago he disappear
ed ... A man named Krupka worked for 
years on th staff of the anti-Communist 
Czech General Prchala in London, where 
he distinguished himself. Two years ago 
he disappeared ... A Soviet flier, called 
Brassow, with two of his comrades, land
ed an old Soviet training plane in Linz. 
He was invited to America, travelled and 
was cheered through the whole country. 
Five months ago he disappeared without

leaving a trace . . . The Hungarian Lieu
tenant Colonel Jonaki fled at the end of 
1949, reported to the American head
quarters in Salzburg where he was well- 
received. He also went to the United 
States and lived well there until the end 
of 1950 when he disappeared.

The deep sorrow felt by the Western 
peoples for these able, rliable anti
Communists who had no doubt been mur
dered in the dark, was suddenly stopped 
by an announcement of the Kremlin a 
little while ago. The announcement said 
that a new organisation had been form
ed for the co-ordination of counter
intelligence services of the satellite 
states. At the head of the organisation 
are: General Tokajev, Colonel Krupka, 
Lieutenant-Colonels Brassow and Jonaki.

★
VIENNA.—Posters announced to wo

men between 14 and 60 and meh exempt
ed from military service in Hungary 
that they had to take part in courses for 
fire brigades. In Budapest, after an 
initial course of six weeks, many women 
were sent for “further training” to the 
barracks of the anti-aircraft artillery. 
There they were told that it would be 
their task to wipe the imperialist air
craft off the sky over Budapest. They 
will have to learn to handle the anti
aircraft batteries, and after completion 
of their training will have to take the 
military oath.

★

VIENNA.—It has now become known 
that on the 20th December there were 
riots in several, factories ih Budapest 
because of the non-payment of advances. 
In the “Ikarus” factory the workers at
tacked and beat up the manager and the 
party secretary. A big formation of the 
political police (AVH) was sent to the 
plant and hundred of wowrkers were 
arrested.

★
ROME.—Simultaneously with the ap

proval given by the French parliament, 
the Italian parliament also consented to 
the inclusion of Greece and Turkey in 
the North Atlantic Treaty Organisation. 
With the exception of the Communists 
all sections of Italian public opinion are 
for friendly co-operation with Italy’s 
neighbours in the Eastern Mediterra
nean, Greece and Turkey The .relation
ship between Rome and Athens is cordial 
and the animosity of the time of Musso
lini is completely forgotten.

BERLIN.—Three young German mec
hanics, Horst Blunk, Tilo Milke and Wer- 
nr Quandt, went one night aboard an 
open motor boat at Alleck in Eastern 
Germany, and tried to drive it towards 
Sweden. Their motor broke down in the 
snow-storm and they drifted four days 
on the high seas, without any food. Fin
ally they reached the lighthouse of Oela- 
sund in Western Germany, but had to be 
salvaged by the Finnish steamer Care- 
lia, because they were unable to land. 
The three young men were completely 
exhausted when tehy were handed over 
to the West German authorities in Kiel.

The three young Germans worked in 
state-owned enterprises in their home 
town Alleck until July 1951. Then they 
were sent to the uranium mines for non
participation in Communist youth orga
nization. Soon they found themselves in 
Johanngeorgenstadt, in the Erzgebirge, 
where 60,000 forced labourers were liv
ing in barracks. Bad working and liv
ing conditions were responsible for 
growing alcoholism among their com
rades. There were fights and stabbings 
almost every night. At Christmas every
body was drunk, including the guards, 
and the three young men took this op
portunity to flee. After their ordeal at 
sea, they are now in Western Germany.

HAGUE.—According to a report by 
the United Nations Economic Commis
sion for Europe (ECE), only three 
European countries succeeded in keep
ing inflation under control during 1951. 
They are: Switzerland, Denmark and 
the Netherlands.

★
THE HAGUE.—The Netherlands In

formation Bureau reports that the 
Netherlands Merchant Navy is at pre
sent bigger than in 1939. It now num-;

bers 1,149 ships and its total tonnage 
is 3 million BRT. This shows an in
crease of 100 ships and 250,000 BRT.

★
VIENNA.—It is reported from Buda

pest that deportations in Hungary are 
being continued at a slower but steady 
pace. The treatment of the deportees is 
a bit less harsh now than it was in the 
beginning, and this improvement is at
tributed to the effects of spontaneous 
protests in the Western world. Commu
nist officials are also worried by the 
fact that Free Europe broadcasts from 
Munich name within a few days offi
cials who have behaved in an inhumane 
way, and announce that they have been 
put on the black list.

Recently, deportees have been assemb
led at Fuzesgyarmat, Kencse and Pusz- 
takocs, from where they have been dis
tributed among state-owned and co
operative farms.

★
BELGRADE. — Two Austrian, two 

German and the nationalised Yugoslav 
shipping companies have signed in Bel
grade an agreement for the furthering 
of shipping on the Danube. The agree
ment covers details of tchnical and com
mercial co-operation, and leaves politi
cal questions untouched. Other shipping 
companies, including those of the Co- 
minform countries, are free to adhere.

★
BUDAPEST. — Membership in the 

“Association of Fighters for Freedom”, 
a Communist para-military organisation, 
has practically become compulsory. It 
comprises persons of both sexes of the 
age group betwen 16 and 60. Every
body who is not a member will find it 
very difficult to advance in his job or 
profession. Even workers who have met 
the standards set for Stachanovites, are 
required to join the Association before 
they can use the title “Stachanovite”. 
Members wear a blue overall and Rus
sian-type military cap. They attend 
shooting-training once monthly. Absence 
from training has to be accounted for 
with a medical certificate.

★

MUNICH.—Though the conditions of 
West-German re-militarisation are still 
being discussed at the highest ■ levels, 
anti-militaristic and anti-conscription 
propaganda by Communist youth organi
sations is already at a high pitch. Their 
slogan is: “The soldier’s tunic is not a 
robe of honour but the death-tunic of 
the German youth. We protest against 
becoming cannon-fodder.”

Financial support to this propaganda 
can be traced to the Polish and Czecho
slovak governments, who fear German 
re-armament more than the Soviets 
themselves.

★
VIENNA.-—Interventions of local So

viet commanders into Austrian educa
tional matters become more and more 
frequent in the Soviet Zone of Austria. 

i Russian officers accompanied by inter
preters visit the headmasters of Aus
trian schools and ask a report on how 
many pupils attend Russian language 
courses and wwhat marks they achieve. 
Pupils are called to the headmaster’s 
office and are examined in the presence 
of the teacher of Russian. If they show 
little knowledge, the teachers are made 
responsible.

The commanders have requested head
masters to display material supplied By 

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

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

SYDNEY.
Please send me:

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

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

Address ........................................... ,......................... ..........
State .............................................................■
My native language is....................................................... .

the Soviet Information Centre and to- 
show Russian films at least once month
ly. The headmasters were told that they 
should not regard the request as an 
order, but as an “urgent demand” by 
the local commander.

★
NEW YORK. — The first religious

house in the United States of the teach
ing order of Piarists was consecrated by 
John O’Hara, Bishop of Buffalo. Chiefly 
responsible for its founding was Dr. Jo
sef Batori, director of the Piarist 
order in Debrecen. At present, eleven 
Hungarian and four’ Polish Piarist 
fathers are .attached to the rligious 
house, the future nucleus of an Ame
rican province (H.O.).

★
BERLIN.—There are in East-Berlin 

a number of so-called HO-stores where 
goods are available free of coupons at 
prices six times as high as those of the 
same goods when obtained on rations. 
At one of these stores, the one called 
“Am Alexanderplatz” now a special de
partment has been established on the 
fourth floor’ for’“Cabinet Ministers, Sec
retaries of State and high-ranking civil 
servants.” ’\

★
VIENNA. — Wolfgang Hock, a 15- 

year-old German violinist, was on his 
way to Vienna to give a concert there, 
when the Russians took him off the 
train for lack of a special visa needed 
by all West Germans travelling to Aus
tria. People have generally to wait for. 
this visa for months, but Hock went to 
the office of the Russian commander and 
played there a Chaikovsky concerto. He' 
had such a success that the commander 
issued him the visa immediately, and he 
could continue his trip.

Hock has been playing on the violin 
since his fourth year, and has already a 
high reputation in Germany. Next 
month he will go on a concert tour - to 
Finland.

★
BELGRADE.—A new decree by the 

Yugoslav National Bank allows every
body to offer dollars in his possession to 
the Bank at the new rate of 300 dinars’ 
to the dollar. No questions will be ask- 
eck nobody has to declare where he got 
the dollars, and nobody will be' punished 
for having hidden them so far. The 
decree also applies to other foreign cur
rency.

★

MUNICH.—It is reported from Prague 
that in future Czechoslovak citizens win' 
obtain no individual passports. They 
will only be allowed to travel abroad in' 
groups which will be issued with a col
lective passport. This system will make' 
it much easier for police agents accom-; 
panying the group to observe all travel-, 
lets.

Permanent visas for foreigners have 
been cancelled. In future every foreign
er, without exception, will have to apply, 
for a separate visa for each journey to 
Czechoslovakia. *

Special food rations for foreign diplo
mats have been abolished. Since 1945 
all foreign diplomats stationed in Cze
choslovakia had four times the ration 
of the natives, to allow for entertaining, 
parties, etc. This was in accordance 
with habits followed by other countries, 
as e.g. in England or Germany during, 
the war.
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Pabaltieciu Koncertas
Melbourne Bendruomenės Apylinkės 

Valdybos iniciatyva jau treti metai, kaip 
organizuojami Pabaltiečių koncertai. Tai 
graži tradicija, suartinanti latvių, lietu
vių ir estų tautas. Ir šiais metais sausio 
18d. toks koncertas įvyko Cathedral Hall 
salėje Melbourne. Kitais metais prog
rama būdavo labai įvairi: tautiniai šo
kiai, choras, solistai ir kt. . Šiais metais 
koncerto programų išpildė vien tik soli
stai. Reikia vertinti jį mažiau pasiseku
siu kai kitais metais. Buvo išpildyta šių 
muzikos kūrėjų veikalai: G. Verdi, G. 
Rossini, Caccini, Romberg, R. Wagner, 
W. A. Mozart, Fr. Lehar ir mūsų tautie
čio J. M. Petrausko bei latvių Alfreds 
Kalninš ir Emils Darzinš. Programos 
'vienodumas silpnino dėmesį. Daininin
kai daugiausia dainavo svetimom kal
bom. Pasigesta liaudies dainų. Liau
dies daina, sudainuota originalėje kal
boje, atskleidžia tautų sielas ir dvasią. 
Organizatoriai kitą metą turėtų atkreip
ti į tai dėmesį.

Latvius atstovavo basas-baritonas Al
freds Hammers ir sopranas Magda 
Vitans-Veide, estus — basas August 
Umbo ir sopranas Gertrude Meisilane, 
lietuvius — tenoras J. M. Petrauskas.

(K.)

— I.R.O. numato išleisti savo veiklos 
istoriją. Tuo tikslu IRO kreipėsi taip 
pat ir į tautinius komitetus, prašydama 
suteikti išsamios istorinės medžiagos 
■apie paskiras tautines grupes, jų orga
nizacijas, kultūrinę veiklą, švietimo in
stitucijas ir tt. Taip pat labai pagei
daujama fotografijų ir aprašymų iš 
trėmimo ar bėgimo Vokietijon meto.

— Prieš kiek laiko amerikiečių oku
pacinė valdžia buvo išleidusi instrukci
jai pkgal kurią sovietų repatriacinės 
misijos karininkams buvo leidžiama lan
kytis tremtinių stovyklose ir raginti 
sovietų sąjungos piliečiams bei pabaltie- 
čiams grįžti. Lietuvių, Latvių ir Estų 
Centro Komitetai tuomet dėl tos instruk
cijos pareiškė griežtą protestą, iškelda
mi, kad 1) neleistinas yra prilyginimas 
pabaltiečių sovietų sąjungos piliečiams ir 
2) sovietų karininkų lankymąsis mums 
visai nepageidautinas.

Nesenai gautas iš US Aukštojo Komi
sariato politinio skyriaus atsakymas, kad 
pabaltiečių centro komitetų pareikšti pro
testo rašte pageidavimai bus išpildyti ir 
ankstyvesnio j i instrukcija atatinkamai 
pakeista.

— Išemigravus didesniam skaičiui 
mokinių, Hamburgo vargo mokykla už
sidarė.

— PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS ATSTOVAS paskutinėmis 
savaitėmis sistematingai aplankė visą 
eilę kraštų vyriausybių, užmezgi asme
niškus ryšius ir teiravosi dėl visų lietu
vių bendruomenei rūpimų galimybių, 
kaip įsikurdinimo, perkeldinimo, svetimo 
ir tt. Taip pat lankėsi Vokietijos par
lamento kuluaruose ir susipažino su eile 
atstovų, parodžiusių susidomėjimą lietu
vių likimu Vokietijoje ir pažadėjusių sa
vo paramą vykdant konkrečius Krašto 
Valdybos planus.

— VOKIEČIŲ PARAMA TARPTAU
TINĖMS LABDAROS ORGANIZACI
JOMS yra visai nepakankama. Nustojus 
IRO veikti, šių organizacijų buvo vestos 
su Vokietijos federaline vyriausybe dery
bos, kad ji prisidėtų prie tų organizacijų 
Vokietijoje administratyvinio išlaikymo 
ir teiktų nors dalį iki šiol turėtų trans
porto ir kit. lengvatų. Didžiulei CARE 
organizacijai, kuri po karo į Vokietiją 
įvežė vertingų maisto ir kit. dovanų už 
200 milijonus dolerių, federalinė vyriau
sybė davė juokingai mažą subsidiją, suti
ko atleisti nuo benzino mokesčių ir . . . 
leido tos organizacijos pareigūnams ne
trukdomai (bet savo lėšomis) važinėti 
po visą Vokietiją.

— PRAPLĖSTAS DIEPHOLZO GIM
NAZIJOS BENDRABUTIS priėmė ne
maža vaikučių lankančių prad. mokyklą. 
Gimnazijos bendrabutis veikia kaip iki 
šiol, o pradžios mokyklą lankantiems, be 
buto, valgio ir viso išlaikymo, skiriamas 
didesnis dėmesys auklėjimo atžvilgių.

Vatikano biblioteka 500 metų. Ją įkū
rė popiežius Mikalojus V 1450 m. ši gar
sioji biblioteka turi 800.000 knygų, daug 
brangenybių iš knygų bei rankrašči’į pa
saulio: Aleksandrijos šventraščio kopija 
Virgilijaus raštus, Cicero ir dau«c kitų 
rankraščių iš pirmųjų krikščionybės am
žių.

VILNIAUS VAIDUOKLIŲ ARMIJA. 
Taip rašo “Oberfrankische Volkszeitung’’ 
apie lietuvių partizanus Vilniaus miškuo
se ir apie tokias pat “vaiduoklių” armijas 
Ukrainos miškuose, Karpatų kalnuose ir 
ikitur, kurios laukiančios valandos kada 
galėsiančios stoti į anti-rusiškos revoliu
cijos eiles. I 

“TROCADERO” BALIAUS 
REIKALU

ALKD-jos Centro Valdyba paskutinia
me posėdyje patvirtino savo pastangomis 
suruošto tradicinio Sydnejaus lietuvių 
baliaus apyskaitą ir nutarė pasiirti 
“Karitui” (per T. Alfonsą Bernatonį) 
£30; Studentams ligoniams — £20; ir 
Diepholzo Vasario 16 gimnazijai — £20. 
Valdyba skaito balių pavykusiu ir nuo
širdžiai dėkoja tautiečiams už gausų at
silankymą. Už kaikuriuos nesklandu
mus k.t. staltiesių neapdengimą, progra
mos neišpildymą (kas dalinai priklausė 
nuo salės administracijos) ir kitus kliu
vinius — atsiprašome.

Nuoširdi padėka priklauso visiems, ku
rie vienokiu arba kitokiu būdu prisidėjo 
prie baliaus suorganizavimo ir jo prave
dimo: bilietų platintojams p.p. L. 
MAKAUSKIENEI, ALF. ŽUKAUSKUI, 
TALLAT-KELPŠIENEI, kun. P. BUT
KUI, ŠCITNICKUI; baliaus šeiminin
kėms — vaišintojoms p.p. CHODEC- 
KAITEI, SAVICKIENEI, ŠCITNIC- 
KAITEMIS TALLAT-KELPSIENEI.

Širdingas ačiū.
ALKD-jos Centro Valdyba.

Hamburge įvykusiame Klaipėdos kra
što vokiečių suvažiavime, vadinamam 
“Memellandtreffen”, rašytojas Rudolfas 
Naujok’s pasakė kalbą ir joje išreiškė 
tokių minčių, kokių iš šitų sluoksnių re
tai tebūna girdėti.

Maža tauta, kurios tūkstančiai atbėgo 
į Vokietiją, o kiti tūkstančiai buvo sunai
kinti arba ištremti į Sibirą, paskutiniais 
metai priglaudė daug rytprūsiečių ir juos 
išsaugojo nuo nuogos bado mirties. Tuo- 
mi Lietuva kaipo vienintelė tauta ig mū
sų buvusių rytinių kaimynų atsiribojo 
nuo brutalinių priešo sunaikinimo būdų. 
Nežiūrėdama savo pačių vargo, toji tauta 
davė pavyzdį ir prisipažino prie krik
ščioniškos Vakarų kultūros srities. Aš 
manau, kad jau šita viena neturėtų bū
ti užmiršta ir kad tai turėtų mums pa
lengvinti pašalinti atgyventus priešin
gumus ir rasti naujų galimumų teisin
gam sugyvenimui.”

KAIP SU TUO 
GIRTAVIMU

Atrodo, kad noras daugiau ar mažiau 
apsisvaiginti žmogui yra įgimtas. Ir gė
rimas yra senas, kaip žmonija. Iš šv. 
Rašto žinome, kad pirmasis Kristaus ste
buklas buvo vyno padauginimas vestuvė
se. Neišvertė Jis ąsočių ir neišvaikė puo
taujančių (kaip prekiautojus iš šventyk
los), bet jų gėrimą pagausino. Jis žinojo 
žmogaus prigimtį. O Senojo Įstatimo No
jus taip pat nebuvo Dievo nubaustas už 
girtavimą ... Ir jei keliausi per pasaulį, 
visur užtiksi ką nors svaiginarčio.

Prisimenu vieno vokiečio pasakojimą, 
kaip jis su draugu buvo prancūzo pak
viestas seno vyno paragauti. Tuo tarpu 
kai šeimininkas prisipylęs taurelę raga
vo ir gardžiavosi, svečiai “mėtė iki dug
no”. Atsisveikinant prancūzas pasakė: 
“Jūs nemokate gero vyno gerti.” Ak, 
kaip dažnai šis posakis tiktų mums. li
ne tik apie vyną, bet apie visus gėrimus.

žinau, kad ne vienas gali pasakyti, jog 
sutikimas saikingai gerti yra nepateisina
mas. Žinome, kad ir visi nepataisomi 
alkoholikai nuo vienos taurelės pradėjo. 
Tai yra tiesa. Bet taip pat yra tiesa, 
kad kas nori perdaug, tas negauna nieko. 
Nedaugelis patikės, kad paskaičius grau-< 
denantį straipsnį laikrašty su girtavimu 
bus baigta. Prisiminkime tik JAV pro- 
hibicijos laikus. Griežčiausi įstatymai ir 
didžiausios bausmės nieko nepadėjo. Tad 
pirmas etapas į tremtinių sublaivinimą 
turi būti savo asmens sukultūrinimas. 
Jau šiandien ne vienas yra pamatęs, kad 
neapsimoka juokinti žmones besaikiu nu
sigėrimu. Mūsų tautinė savigarba ne
leidžia maišytis žmonių tarpe nusigėru
siam. Kodėl jie gali išgerti, būti smagūs 
ir nenusigerti.

Baigiant norėtųsi paabejoti dažnai gir
dimu teigimu, kad išgeriantieji neremia 
kitų tautinių ar visuomeninių organiza
cijų. Pasitaiko ir taip. Bet gal dažnes
ni yra atsitikimai, kad šykštieji vienodai 
gaili tiek sau, tiek ir kitiem, čia prisi
mena anas amerikoniškas anekdotas, kai 
vienas, kreipdamasis į dolerinį cigarą rū
kantį draugą, tarė: “Už pinigus, kuriuos 
tamsta prarūkai, būtumėt per 25 metus 
va šitokį, dangoraižį pasistatęs.” “O 
tamsta ar rūkai” — paklausė pirmasis, 
pūsdamas tirštą dūmą. “Ne” — buvo 
atsakymas. “O dangoraižį ar turi?” 
Taip pat — “Ne.” “O aš rūkau ir dan
goraižį turiu” . . .

J.L.

NORISI NUSISYPSOTI . . .
Į metrikacijos įstaigą įeina įmetęs vy

ras ir taria:
— M-mano Ponai! At-t-ėjau užregis

truoti dvinukus.
— Kodėl sakot “Mano Ponai”? Juk 

aš čia vienas, — pastebi tarnautojas.
— V-vienas?! Tikrai? Tai p-palau- 

kit. Nerašykit, aš dar pareisiu namo 
patikrinti.

— O čia kas? — priekaištauja klebo
nas. — Tamsta juk man pasižadėjai tiek 
daug nebergerti.

— Bet tai ne man vienam. Pusė bute
lio priklauso Jonui.

— Na tai tu išpilk savąją pusę. Aš 
grąžinsiu pinigus.

— Negaliu, klebonėli. Manoji yra apa
tinė pusė.

>— žmogėdrų saloje virėjas kreipiasi į 
savo giminės karalių:—

Ar man išvirti abudu virėjus, kuriuos 
vakar atsigabenote iš laivo?

Karaliukas pakrato galvą:—
Virk vieną. Perdaug virėjų sugadins 

visą sriubą . . .

— Petrai, pasakyk, ką tu žinai apie 
senojo Egipto faraonus?

— Jie visi mirę, pone mokytojau.

-— Ar neerzina tamstos ši karpa ant 
nosies?

— Ne. Karpa neerzina. Tik žinai, 
Tamsta, kartais apmaudas ima, kai kiek
vienas kvailys dėl jos teiraujasi.

Mama nusipirko naują gorsetą. Pri
puolamai užtikęs jį mažasis Petrukas 
klausia:

— Mamyt, ar per jį neperšautų?

— .Aš užsakiau austrių šutinį. O žiū
rėk, tamsta, juk čia nėra neivienos aus
trės.

— Pone, jei tamstą užsakytum airių 
šutinį, nejaugi tikėtumeis lėkštėje pama
tyti bent vieną airį ?

VAIKU NUSIKALTIMU 
PRIEŽASTYS

Pastaruoju laiku vis daugiau rodomas 
susirūpinimas dideliu skaičiumi vaikų 
nusikaltimų. Tarptautiniuose suvažiavi
muose ir vietiniuose susirinkimuose sten
giamasi surasti būdą, kaip mažamečių 
nusikaltėlių skaičių sumažinti, jei ne vi
sai pašalinti. Italijoj veikianti draugija 
vaikų moralei saugoti priėjo išvados, kad 
viena priežasčių, sužadinančių paaugan
čius vaikus domėtis nusikaltimais, yra 
moderniški žurnaliukai, “fumetti” itališ
kai vadinami, kuriuose vietoj skaitymui 
medžiagos, kaip kokiam nebyliam kine, 
viskas išreiškiama paveiksliukais. Vai
kai, kaip kinus, pamėgo ir tuos žurnaliu
kus. Italijoj jie atsirado po karo, rodos 
atkeliavo iš Amerikos ir stačiai užpylė 
vaikų spaudos rinką.

DIMENT’S Specialus Patarnavimas Naujiems Australams 
Jeigu jūs norite pirkti elektrinius pečiukus, šaldytuvus, skalbiamas mašinas, 
įrankius, namų savininkams ir statybai geležinius reikmenis, dažus, virtuvės, 
porcialeno, kristalo, elektrinius ir sporto reikmenis arba bendrai imant visas 
reikalingas naujai įsikuriantiems medžią gas gausite pas

DIMENT OF HURSTVILLE
296 FOREST ROAD, HURSTVILLE. Tel. LU2041-2-3; LU2072; LU 1692 

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

ALYVOS ALIEJUS 
gaunami pas

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

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

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

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

duotovę:
Netoli Sydnejaus centrinės stoties, kerta 203 HAY STREET, kuri yra netoli 

Pitt St.

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

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

Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis.

Printed by “Mintis” Pty. Ltd., Fredbert St., Leichhardt, Sydney, N.S.W. telf. 
WB1758, for the Publisher, Anthony Bauze, 26 Andreas St., Petersham, Sydney

Redaktorius Br. Zumeris, laiškai adresuojami: Box 4558, G.P.O. Sydney.

Dažnai yra svarbiau pasiruošti tylai, 
negu kalbai.

Knygoje “Who’s Who” rašoma, kad 
55%, dabartinių gamtos mokslininkų tiki 
Dievą. 1939 m. tikėjo tik 11%.

Niekas iš manęs negali atimti atsimi
nimų. Ir emigracijoje būdamas pilnai 
suvokiu savąją kilmę. Jaučiuosi visuo
met priklausąs savajai tėvynei tiek, kiek 
žemės praeivis gali ši jausma turėti.

H. De Keyserling.

Jeigu kitas mano darbus kritikuoja — 
jis yra idijotas, bet jeigu aš pats ką 
nors kritikuoju, tada esu nesugriaujamai 
įsitikinęs, kad turiu aštrų protą ir nepa
prastai gilų dalyko pažinimą, kuris yra 
prieinamas tik man vienam, šitoks sup
ratimas yra visų mūpų ginčų, nesantai
kos ir neapykantos šaltinis ties kuriuo 
mes stovėdami paprastai esame pratę 
žiūrėti į kitą žmogų su pažeminimo ir pa
niekinimo akimis, kurios čia pat būna 
nustebintos, kad anas žmogus žiūri į 
mus tokiomis pat akimis. Gerbkime kito 
žmogaus nuomonę ir neužgaukime įsiti
kinimų, o tada nustebsime, kad anas žmo
gus nuoširdžiai gerbia mus pačius.

(6z)

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 Paddingtown Town 
Hall salės orkestras. Įdomiausioms 
trims kaukėms bus skiriamos dovanos. 
Bilietai 10/- urie bus gaunami prie 
įėjimo.

Pastaba: Tramvajus nuo Centrinės! 
St. Bondi Beach.

A.L.E.R. ŠATRIJA.

Lietuvišku Kalendorių 
dar galima gauti B-vėj “Mintis” ir pas 
spaudos platintojus. Kaina tik 2 šilingai.

Asmenys, kurie įvairiais reikalais krei
piasi į “Mūsų Pastogė” (prenumeratos, 
informacijų, adreso pakeit. ir 1.1.) atsa
kymui gauti turi pridėti pašto ženkliuką. 
Į laiškus be pašto ženkliuko nebus atsa
koma.

Administraci j a.

p. BOGVILA prašomas skubiai prane
šti savo adresą laikraščio siuntinėjimo 
reikalu.

“Mūsų Pastogės” administracija.

VIJA VĖTRA vėl pradėjo duoti baleto 
ir ritmikos pamokas vaikams. Pamokos 
vyksta kiekvieną sekmadienį 1-2 vai. p.p. 
141 CAMPBELL ST. (netoli centrinės 
stoties).
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