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KRYŽIUS IR DULKE
Memento homo, qu'.a pnlvis es 
et in pidverem reverter is.

Po džiaugsmingų Kalėdų, po Kristaus 
kūdikio žavesio švenčių, kurias lydėjo 
skambūs “Glioria” himnai, bažnyčia vel
kasi violetiniu atgailos rūbu ir daro stai
gų posūkį į atgailą, į rimtį, į susikaupi
mą — gavėnią.

Dulkė yra žmogaus kilmes pradžia. 
Kūrėjas iš žemės dulkių pašaukė į gyve
nimą matomas žmogaus kūno dalis. Šią 
tiesą turėdama Bažnyčia ir pradeda ga
vėnią simboliška apeiga — pabarsto gal
vas dulkėmis — pelenais ir vargšui ir 
turtuoliui, piemeneliui ir karaliui, moks
lininkui ir darbininkui, vyskupui ir popie
žiui, nes dulkė yra žmogaus likimas šioje 
žemėje.

Kas yra žmogus prieš milžinus kalnus, 
prieš neaprėpiamus vandenynų okeanus, 
prieš žemės rutulį, prieš visą Kosmą ir 
begalinę visatos erdvę? Kas jis yra pa
galiau prieš begalinių pasaulių Kūrėją ir 
Tvėrėją? Tik dulkė, tik lašas okeane 
begalinėje žmonių eilėje einančioje per 
pasaulį.

Gal niekas nepajaučia žmogaus dulkės 
likimo taip ryškiai, kaip mes pasaulio 
tremtiniai. Prie Baltijos jūros krantų 
mes gimėme, kaip tie smėlio grūdeliai, 
kuriuos XXa. audros išblaškė pasaulio 
plotuose. Mes giliai susimąstę nulenkia
me galvą girdėdami šio momento pripa
žinimą ir tragišką mūsų gyvenimo liki
mą. Tačiau savo dvasios gilumoje iš
girstame protesto balsą prieš vienašali
šką žmogaus nuvertinimą: Aš nemirsiu. 
Non omnis moriar — dainavo jau Hera- 
tius pries Kristaus laikus.

Ne visas mirsiu kartojo poeto lūpomis 
senovės žmogus. Ne visas aš mirsiu įsak
miai kartoja Bažnyčia gavėnios šviesoje. 
Virš tragiško žmogaus likimo simboliu 
Bažnyčia stato mums prieš akis Kryžių. 
Kryžius yra kančios ir mirties ženklas, 
kuris tačiau savyje įprasmina mirties 
pergalę ir, prisikėlimą iš mirties vergi
jos.

Kryžius reiškia ir kančią. Kančia yra 
mūsų gyenimo neatskiriama dalis. Nėra 
akių, kurios nėbūtų verkusios nėra, lūpų, 
kurios nėbūtų pasiskundusios. Žmogumi 
būti — reiškia kentėti. Bet kokia paguo
da mums pažvelgti į kryžių, kuris pri
mena tą kančią ir teikia jėgų jei pakelti.

Kryžius yra išganymo ženklas. Kas 
nėra pajutęs silpnumo ir kas nėra šaukę
sis savo sielos skausme “Viešpatie pasi
gailėk manęs nusidėjėlio. Tačiau kryžius 
yra meilės ii- atleidimo versmė.

Gavėnios laikas yra pakeisti tragišką 
žmogaus dulkės likimą. Per kryžių ir 
kančią pasikelti iš dulkių ir nuodėmių. 
Tai sunkus kelias. Tai kova su pačiu 
savimi, su pasauliu tai kelias į žmogaus 
atsinąujinimą. Šitas kelias yra vienin
telis. Tai venintelis ir tikrasis kelias, nes 
“at metus dvasią ir šventumą, nėra gali
ma jokia laimė” — sako Papini.

Kas pajėgs įkopti į kalną ir Kristaus 
kryžiuje įrašyti savo vardą, tai šito įrašo 
nepajėgs išdedyti jokie amžių viesulai, 
nei laiko rūdys, nes gyventi Kristuje yra 
daugiau nei gyventi pasaulyje. Tada ir 
mirtis yra tik grįžimas pas dangiškąjį 
Tėvą, grįžimas į gimtuos namus po ke
lionės svetimose šalyse.

Kun. P. Butkus.

POLITINE NUOMONE
Pesimistiškai nusiteikusieji kai kurie 

pasaulinės politikos sluoksniai šiandien 
mėgsta tvirtinti, kad dabartinė politinė 
pasaulio padėtis yra tolygi senovės karta- 
giečių vado Hanibalo padėčiai, kuris savo 
šarvuotų karo dramblių pagalba tvirtai 
tikėjo sutriuškinti Romos imperija. Esą 
prieš du tūkstančius metų su viršum gar
sus Kartagenos vadas Hanibalas savo 
ilgoj ir lemtingoj kovoj prieš romėnus 
pirmasis pavartojo dramblius, kaip ko
kius šių laikų tankus. Tačiau drambliai 
Hanibalą apvylė, kaip apvylė Maginot 
linija prancūzus antrajame pasaulio 
kare. Mūsų laikais vakarų pasaulis sa
vo saugumą daugiausia rėmė amerikie
čių atomine bomba. Tačiau pakartoti
niai atomo bombų sprogimai Sovietų Są
jungoje pranešė liūdną žinią demokra
tiškajam pasauliui, kad jau ir atomi
niai Hanibalo drambliai pagaliau apvylė. 
Rusija taip pat turi nemažą kiekį atomo 
bombų ir turi raketines ir kitokias prie
mones tą bombą numesti ant Vakarų 
Europos ir Amerikos miestų. Paskuti
niai manevrai parodė, kad nėra įmanoma 
numušti visus lėktuvus, puolančius su 
atomo bombomis Todėl šių dienų pa
saulio padėtis yra panaši į dviejų mirti
nų priešų, kurie stovi vienas prieš kitą 
2 metrų pločio ir 3 metrų ilgio gelžbeto
niniame rūsyje, abpdu apsiginklavę ran
kinėmis granatomis. Kaip didelė gali 
būti jiedviem pagunda pirmajam mesti 
granatą?

ESTU NEPRIKLAUSOMYBES PROGA SVEIKINAME 
IR LINKIME ESTU TAUTAI GREIT NUSIKRATYTI 
RAUDONOSIOS VERGIJOS PANČIUS IR IS VISU 
KRAST7 SUGRYZUS I GIMTĄJĮ PABALTIJĮ VĖL 
KURTI LAISVA IR NEPRIKLAUSOMA TAUTINI 
GYVENIMĄ.

TAFTAS AR EISENHOWER 
AR DEWEY?

Nors Amerikos prezidento rinkimai — 
bus tik 1952 metais lapkričio pirmą an
tradienį, jau dabar visuomenės vadai, 
spauda ir partijos labai susirūpinusios 
tais rinkimais. Kai gen. Eisenhower bu
vo parvykęs pasitarimams pas prezi
dentą, ir jo rėmėjai ir partijos rūpinosi 
patirti ar Eisenhower kandidatuotų.
Jis nepasakė nieko, tik pareiškė, kad nėra 
nieko įgaliojęs dirbti už jo kandidatūros 
rėmimą.

Su Eisenhoweriu ta bėda, kad jis net 
nežino, jei ir norėtų, kokioje partijoje 
kandidatuoti.

Iš Eisenhowerio pusės žiūrint, jis, 
jausdamasis žymiu šio laikotarpio šalies 
žmogum, jei ir norėtų būti išrinktas pre
zidentu, pageidautų, kad jam tikrai pri
žadėtų nominacijas ir išrinkimą. Pana
šiais sumetimais ir gen. MacArthur nesi
kėsina pasipiršti į prezidentus, nors jis 
yra aiškus respublikonas ir šiai partijai 
labai reikalingas, populiarus kandidatas.

Ohio senatorius Robert A. Taft, iš 
Cincinnati, anksti pradėjo vajų laimėti 
respublikonų partijos nominacijas. Jis 
bei jo rėmėjai tiki, jeigu bus nominuotas, 
bus ir išrinktas.

Už Eisenhower pasisako ir du kartus 
buvęs kandidatas (1944 ir 1948) respvl' 
blikonas Dewey, New Yorko gubernato
rius. Politikos žinovai sako, Dewey nori 
užkirsti kelią Taftui nominacijas laimėti, 
įsiūbavus Eisenhowerio kandidatūrai, 
konvenciją suskaldyti taip, kad paskui 
neliktų kitos išietiės, kaip vėl nominuoti 
patį Dewey. Nors partijose priimta nie
kad daugiau nenominuoti to paties kan
didato, kuris kartą rinkimus pralaimėjo, 
bet Dewey frakcijai pavyko tas nuostatas 
sulaužyti ir jis buvo nomonuotas du kar
tu. Savo 1948 metų padarytomis klaido
mis esąs pasimokęs ir norėtų laimėti pre
zidento rinkimus 1952 metais.

Neseniai pasirodė Chester Wilmot 800 
puslapių knyga, “The Struggle for Eu
rope”. Šitoje knygoje autorius aprašy
damas II Pasaulinio Karo įvykius ir pa
daręs taktinių ėjimų analizę prieina įsi
tikinimo, kad II Pasaulinio Karo metu 
amerikiečiai buvo sovietų įrankis plėsti 
rusiškąjį imperializmą ir realizuoti ne
girdėtos tiranijos planus pasaulyje. 
Churchill siekė Vokietijos nugalėjimo ir 
norėjo pašalinti galimą Rusijos įsigalė
jimo pavojų. Roosevelt irgi norėjo par
klupdyti Voketiją, bet Rusijos atžvilgiu 
jis šventai tikėjo, kad “Uncle Joe” (Sta
linas) neturi jokių agresyvinių jilanų. 
Vadindamas rusišką imperializmą tirani- 
ja autorius baigia: “Tiranija, kaip ir 
pragaras, yra sunkiai nugalimi.

Easter Island maždaug 2000 mylių į 
vakarus nuo Valparaiso, yra lipi šiol 
užmiršta salelė, kurioje yra kažkokios 
civilizacijos liekanos — paminklai šiek 
tiek panašus į Egipto sfinksus, šitą 
misterišką salelę JAV. vyriausybė ofi
cialiai paprašė leisti paversti Pietinio 
Pacifiko oro baze. Salelė priklauso Či
lei.

Iš 500.000 emigrantų, kurie pasiekė 
Australiją nuo 1947m. pagal naująjį emi
gracijos planą, tiktai 30.000 arba 6% 
pasiliko farmeriais ir ūkio darbininkais. 
Visi kiti apsigyveno miestuose ir dirba 
pramonėje. Esą tas turi didelės reikš
mės į ūkio gamnių trūkumą ir aplamai 
visam Australijos žemės ūkiui.

Valstybės Departamentas Vašingtone 
užsakė po vieną egz. lietuviškų laikraš
čių, kurių dabar eina: JAV 50, Argen
tinoje 2, Australijos 2, Austrijos 1, Bel
gijos 1, Brazilijos 5, D. Britanijos 3, 
Italijos 1, Kanados 6, Kolumbijos 1, 
Prancūzijos 3, Šveicarijos 2, Švedijos 1, 
Urugvajaus 2, Venezuelos 1,. Vokieti
jos 10, iš viso — 91, bet dar duomenys 
negalutini. Taipgi per pulk. A. Ružan- 
covą Kongreso knygynas Vašingtone 
užsisakė kelias lietuvių išleistas knygas.

Pernai Amerikoje kasdien parsiduo- 
davo maždaug 57 milijonai kopijų laik
raščio. Apskritai imant, šiandien žmo
nės išperka du kartus daugiau laikraš
čių, negu 1920 m.

POLITINES NAUJIENOS
LONDON, šeštadienis. Dr. K. Ade

nauer Bonnoje pareiškė, kad alijantai 
vokiečiams suteikė laisvę atominių gin
klų tyrinėjime. Patvirtindamas šitą 
britų užsienių reikalų ministerijos kalbė
tojas pareiškė, kad šitas leidimas nerei
škia, kad vokiečiai gali atominius ginklus 
gaminti ir plėsti bakterologinio karo la- 
baratorijas bei statyti įmones.

LONDON, šeštadienis. Dr. K. Ade
nauer grįždamas iš Londono pareiškė, 
kad po asmeninio susitikimo su prancūzų 
ir anglų užsienių reikalų ministeriais jis 
tikis, kad Saaro krašto problema bus iš
spręsta tiek Vokietijai, tiek Prancūzijai 
prieinama forma.

LISABON. penktadienis. 14-kos At
lanto Pakta valstybių ministerial priėmė 
planą, kad Atlanto Pakto valstybės 3-jų 
metų laikotarpyje savo karines pajėgas 
padidins ligi 50 moderniškai ginkluotų 
divizijų. Tačiau A. Harrimman, ta pa
čia proga pareiškė, kad Europos armija 
jau šiais metais būtinai turi turėti 25 
pilnas divizijas. Gen. Eisenhower štabo 
viršininkas gen. Gruenther pareiškė, kad 
jis yra nusivylęs lėtu statybos progresu 
numatytų naujų erodromų ir aprūpinimo 
centrų reikalingų Europos karuomenės 
stiprinimui.

NEW YORK, penktadienis. Prane
šama ,kad atrastas naujas, veiksmingas 
ir pigus vaistas prieš T.B. Naujo vaisto 
detalės laikinai neskelbiamos. Australi
jos medicinos sluoksniai tuo pačiu pa
reiškė, kad jie nieko nežino apie vaisto 
atradimą.

NEW YORK, penktadienis. Tikima, 
kad vienas amerikiečių lėktuvas numetė 
dvi bombas šalia Imjin upės tilto, kuris 
yra naudojamas alijantų karo paliaubų 
misijos taikos derybose su komunistais 
Korėjoje. Jeigu tas įvyko tikrai, tai 
'būtų vėl pažeista neutralė zona. Pekino 
radio tą pačią dieną paskelbė, kad ali
jantų lėktuvai ligi vasario 9d. 40d. lai
kotarpyje pažeidė Mandžiūrijos sieną 
perskrisdami ją 51 kartą.

WASHINGTON, šeštadienis. JAV. 
armijos inžinerijos viršininkas gen. Įeit. 
L. Pick pasiūlė specialiam senato komi
tetui suteikti kreditų įsteigimui slaptų 
JAV. oro bazių šiaurės polyje. Aplamai 
šitos bazės vadintųsi “Blue Jay”.

BUENOS AIRES, ketvirtadienis. Pre
zidentas Peronas pareiškė, kad Argenti
noje įvedama dvi dienos be mėsos ir viena 
diena be pieno. Sutaupyta mėsa ir pie
nas bus ruošiamas eksportui. Preziden
tas pastebėjo, kad dėl sunkumų užsie
niuose Argentina yra priverčiama daryti 
šitokias išimtis. Užsienio ekonomistai 
sąryšyje su šituo potvarkiu teigia apie 
ekonominius Argentinos vidaus sunku
mus.

LONDON, šeštadienis. Britų aviaci
jos korespondentas “Daily Express” sa
ko, kad netrukus britai turės patį moder
niškiausią naikintuvo medelį. Ta pačia 
proga JAV. karo aviacijos šaltiniai skel
bia, kad yra jau net keletas naikintuvų 
modelių, kurie viršija dabar rusų varto
jamus naikintuvus MIG-15 Korėjoje. 
Minima yra šie naujausi modeliai: 
F-86D, F-86F, F-86H ir F-84F. Pirma
sis modelis F-86D jau yra atiduotas ma
siniai gamybai, o kiti likusieji trys nau
jieji modeliai būsią atiduoti į gamybą dar 
šiais metais. Toliau informatorius pažy
mėjo, kad dabar Korėjoje vartojami ame
rikiečių F86 Sabre naikintuvai gali drą
siai stoti į kovą su rusų gamybos MIGs 
Korėjos fronte.

Daug yra patenkintu?
Neseniai Sydnėjauš “Sun” buvo vengro 

C. A. Zelenay surinkti daviniai apie nau
juosius australus. Jo surinktais davi
niais esą iš 250 naujųjų australų atsakė, 
kad 33 yra “very Happy” 85 ‘‘mostly 
happy.’’, 84 atsakė, kad jie laimingi tik 
retkarčiais, 25 pasisakė nepatenkinti ir 
23 norėtų grįžti atgal, čia tenka pridur
ti, kad apklausinėtojas pats yra iš pa
tenkintųjų skaičiaus.

Moteris Sovietu S-goje
Grižę pasakoja apie gyvenimą už 

geležinės uždangos. “Die Welt- 
woche” korespondentas, remdamasis 
belaisvių pasakojimais, rašo apie dabar
tinį sovietinės moters gyvenimą. Kaip 
žinia, sovietinė konstitucija moterį suly
gina su vyru ir teisiniu ir pareigos at
žvilgiais. Moterys turi lygas balsavimo 
teises ir taip pat jos gali būti renkamos 
į “valdžią.” Jos gali dirbti tą patį dar
bą, kaip ir vyrai, gauti tokį pat atlygi
nimą, jei žinoma, padaro tiek, kiek vyras. 
Teoretiškai joms leidžiama studijuoti bet 
kurią mokslo šaką.

— Kas man iš to kad mes turime su 
vyrais lygias teises, — guodėsi žuvusio 
kario našlė, — jei aš turiu 8 valandas 
dirbti, kaip stipriausias vyras vien tam, 
kad šiaip taip išlaikius save ir vaika?! 
Vieno, ko aš trokščiau, tai turėti vyrą, 
kuris manim elgtųsi taip, kaip jūs elgites 
su savo moterims. Bet mūsų krašte tokių ' 
vyrų yra tiek, kiek valstybinėje loteri
joje didžiųjų laimėjimų . . .

S Lietuvoje vis daugiau vyrų darbų 
tenka moterims. Kolchozuose jos turi 
atlikti daugumą ūkio darbų, nes vyrai 
jeigu nėra išvežti, tarnauja kariuomenė
je arba slapstosi su partizanais. Dirba 
ir moksleiviai, ir pradžios mokyklų mo
kiniai, ir seniai. Atliekamu nuo darbo 
metu turi lankyti įvairiausius politinio 
perauklėjimo ir agitacijos kursus. Vadi
namomis soclenktynėmis stengiamasi iš
spausti iš darbininkų kiek galima dides
nes darbo normas. Žmonės, ypač kol
chozuose, yra apsirengę tikrai ubaigiš- 
kai, nes turėti geresni drabužiai jau su
dėvėti.

S Lietuvos komunistų partija pasky
rė jaunuolių studijuoti įvariuose Rusijos 
universitetuose Maskvoje, Leningrade ir 
Gorky. Jaunų Rusijoj išauklėtų lietuvių 
komunistų iki šiolei esą tik apie 300.
• Kompartijos politbiuras visoms uni

versitetų katedroms paskyrė kontrolie
rius, kad profesoriai savo paskaitose ne
prasilenktų su “linija”. Be jų leidimo 
negalės išeiti jokia mokslinė knyga.

• Pagal paskutinius davinius Lietu
vos gimnazijose tik koki 2-3 nuošimčiai 
jaunimo yra komunistai, o kiti — viena 
kalba, kita galvoja.

WASHINGTON. Pranešama, kad taip 
vadinamos hydrogeno bombos bandymai 
būsią atlikti Eniwetok atole, Ramiajame 
vandenyne. Kada amerikiečiai pasiryžę 
šituos bandymus daryti — nėra paskelb
ta. Atominės energijos komisija buvo 
susirinkusi slaptam posėdžiui vasario 19 
d., kuriame buvo pranešta hydrogeninės 
bombos tyrinėjimų pažanga. Vasario 18 
d. JAV. gynybos departamentas pranešė, 
kad naujų atominių ginklų bandymas jau 
yra išsiųsta į Pacifiką.

BERLYNAS. Iš Saalfeld ir Rudolf- 
stadt miestų, Tiuringijoje, evakuota 13 
tūkstančiai gyventojų, kad paliuosuoti 
rietą 200 tūkstančių angliakasių urano 
kasyklose.

Prie tų miestų atrasta gausiai urano.

LONDON. Praėjusią savaitę oficia
liai pranešta, kad du britų laivai Narvik 
ir Zeebrugge išvyko iš Anglijos veždami 
atominės bombos dalis bandymui Austra
lijoje. Britų atominė bomba bus bando
ma Australijoje dar šiais metais. 5 britų 
ministerial atvyks stebėti bandymus. 
Tarp jų yra minimas aprūpinimo, karo, 
krašto gynybos ir pirmasis admiraliteto 
lordas. Ligi šiol nieko nėra paskelbta 
apie amerikiečių dalyvavimą britų ato
minės bombos bandymuose.

TOKIO, antradienis. Pranešama, kad 
buvo šiaurės-vakaru Korėjos padangėje 
pastebėtas komunistų MIGs patrolis su
sidedantis iš apie 300 lėktuvų. Tai di
džiausias lėktuvų skaičius pastebėtas 
Korėjos padangėje, komunistų pusėje, 
nuo karo pradžios. Manoma, kad tai 
yra komunistų parodomasis manievras jų 
ruošiamam Korėjos oro erdvės užviėšpa- 
tavįmui. Jokie alijantų lėktuvai nesuėjo 
į kontaktą su šituo patroliu.

Moterims bus leista
. “Atjaunėti” 10 metu

Austrijoje paruoštas naujas įstatymas, 
kuris leis moterims menininkėms (akto
rėms, dainininkėms, šokėjoms ir pan.) 
oficialiuose dokumentuose jų amžių su
mažinti net dešimčiai metų.

Paprastai tų profesijų moterų amžius 
biografijos ar reklamos leidiniuose yra 
visiškai nutylimas ir neminimas. Be 
austrai sugalvojo dar “mandagesni bū
dą” tam nekukliam klausimui išrišti.
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LEDYNAI
Šiandieniniai ledynai dengia beveik še

šis milijonus kvadratinių mylių. Tai su
daro apie 10% žemės paviršiaus. 
85% mylių ilgio ir 600 mylių ledynų 
1570 mylių ilgio ir 600 mylių pločio. 
Daugelis iš tų didžiulių ledynų juda. 
Vietai juda taip iš lėto, kad jų judėjimo 
negalima pastebėti. Bet Aliaskoie kai 
kurie ledynai nukeliauja po 70 pėdų per 
dieną. Tuo tarpu Pernivik ledynas turi 
neoficialų čempijono vardą sukardamas 
125 pėdas per vieną dieną.

Judėjimai yra dažnai palydimi įvairių 
garsų, kuriuos indėnai laikė dvasių pasi
reiškimu. Bet baltasis žmogus surado, 
kad tai tik ledas plyšinėja. šitie ledo 
plyšiai yra dažnai iki 50 pėdų pločio. 
Kai žmogus pradėjo tyrinėti tuos plyšius, 
patyrė keistų dalykų. Pirmiausiai nebu
vo rastas joks plyšys gilesnis kaip 100 pė
dų, nors kai kurių dugne tyvuliavo van
duo, kurio gylį niekas dar neištyrė. Ten 
temperatūra nėra žemesnė už O C. 
Taigi didžiulės ledo masės pasirodė esan
čios šilčiausia vieta Arktikoje. Ilgą lai
ką “ledo kirmėlės” buvo laikomos fantazi
jos padarais. Bet paskutiniu metu viena 
ekspedicija iš, tikro rado kirmėles pietų 
rytų Aliaskoje ir Jukone. Ekspedicijos 
vadovas papasakojo, kad kirmėlės esan
čios baltos ir apie 2-3 cm. ilgio. Keletas 
pavyzdžių buvo pristatyti Amerikos Gam
tos Istorijos Muziejui.

Sistematingi tyrinėjimai per paskuti
nius 50-60 metų parodė, kad ledynų plo
tas visame pasaulyje mažėja. Daugu
moje ledo masės traukiasi vis aukštyn į 
kalnus ar žemės polių link. Nuoseklus 
sekimas parodė, kad Kanadoje kai ku
riose vietose ledas nuo 1794 'metų pasi
traukė 60 mylių. Ir atrodo, kad pasku
tiniuose dešimtmečiuose ledo tirpimas 
greitėja. Tas metinis ledo pasitraukimas 
įdomauja mokslininkus. Jei temperatū
ros kilimas laikysis, už kelių šimtmečių 
pietų gėlės pasirodys Kanadoje. Civili
zacijos centras taip pat persikels iš JAV 
ir Viduržemio jūros pakraščių į šiaurę. 
Jei visas leidas ištirptų, maždaug 4.300.- 
300’kubinių mylių vandens pašiliųosuotų. 
Vandenynų paviršius pakiltų iki 164 pė
dų.

Kai kurie geologai pranašauja, kad uz 
20.000 metų prasidės naujas ledo amžius. 
Tada vėl storas ledo sluoksnis, kaip ka
daise, pilnai padengs Kanadą ir didesnę 
dalį JAV. Londonas, Stockhalmas ir 
Vilnius taip pat miegos po ledo apklotu, 
o žmonės ekvatoriuje nešios šiltus megz
tukus. ■

IS SPAUDOS
ISTORIJOS

Visi mes skaitome laikraščius ir jais 
gėrimės nes tai yra geriausia ir tobu
liausia žinių perdavimo priemone net ir 
šiais radio, televizijos ir telefono laikais. 
Žinių ir naujienų troško taip pat ir prieš
istorinis žmogus. Jau akmens amžiuje 
žmogus dėjo įvairius ženklus ant akmenų 
ir smėlio — tokiu būdu duodamas apie 
save žinoti kitam žmogui. Kada atsi
rado pasaulyje pirmasis laikraštis — nie
kas tikrai nežino. Vieni sako, kad laik
raštį pirmieji pradėjo vartoti romėnai, 
antrieji — kad veneci j iečiai, o tretieji 
šitą garbę priskiria kinams. Kaip ten 
bebūtų, bet jau 449m. prieš Kristų aptin
kama, kad romėnai naudojo tam tikrus 
laiškus į kuriuos surašydavo krašto ko
respondenciją ir valstybinio svarbumo ži
nias. Šitokie laiškai perašyti keliolikoje 
egzempliorių būdavo siunčiami į tuometi
nės Romos imperijos pakraščius.

Pirmojo žurnalisto titulą, priskiriama 
Juliui Cezariui, šita garbė jam tenka 
už tai, kad jis suorganizavo mūsiškai su
prantamus, nelyginant korespondentus ir, 
reporterius, kurių tikslas buvo parūpinti 
naujausias žinias ir naujienas dienraščiui 
“Actą Diuma.” Korespondentai ir re
porteriai savo žihiąs diktuodavo specia
liai paskirtiems vergams, kurie ranka 
perrašydavo taip vadinamą album kelio
lika kartų. Romos imperijai skilus į 
dvi dalis šitokie laikraščiai kursavo tarp 
Romos ir Konstantinopolio. Kiek vėliau 
šitokio susižinojimo būdą perėmė popie
žiai išplatinimui tarp krikščionių bend
ruomenių savo patvarkymus ir nurody
mus.

Ranka rašytų laikraščių tiražą išvy
stė ir įvedė daug reikšmingų patobuli
nimų Venecija, šitie Venecijos laikraš
čiai čia gavo atatinkamą vardą t.y. ga
zette. Iš Venecijos laikraščiai greit pap
lito Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Anglijoje. Išradus spausdinimo mašinas 
maži laikraštiniai lapeliai greitai išaugo 
į tobulus ir didelius dienraščius ir savai
traščius turinčius milijoninius tiražus. 
Didžiųjų laikraščių moderniškos spaus
tuvės automatiškai atlieka komplikuo- 
čiausius darbus pradedant raidės išlieji
mu ir baigiant gražiai sulankstytų kelias
dešimt puslapių laikraščių, einančiu tie
siog į beskubančio skaitytojo rankas.

MINERALOGIJOS MEDŽIAGĄ NORI 
VĖLIAU PARGABENTI Į LIETUVĄ

Kun. Mincevičius yra šios rūšies spe
cialistas. Į jį kreipėsi Italijos Tautinių 
Tyrinėjimų Taryba, prašydama ištyri
nėti vieną Alpių zoną, ar ten nėra ura
no. Jis yra taip pat šaunus alpinistas, 
jau 4 kartus užkopęs Monblano viršūnę 
ir perlipęs kįtas aukščiausias Alpių vir
šūnes, iškeldamas jose Lietuvos vėlia
vėlę su įrašu: “Alpiniste, palik čia lais
vai plevėsuoti pavergtos Lietuvos vėlia-

, va.”

APIE BIGIŲ MEDU
Senas padavimas aiškina, kad vedusių

jų “Medaus mėnuo” paeina nuo bičių me
daus, nes senovėje vestuvių apeigos veik 
visur buvo rišamos su medaus vaišėmis. 
Be to, po vestuvių, artimiausi giminės 
kas rytas duodavo jaunavedžiams me
daus kurį jie, aišku, noriai ir gardžiai 
valgydavo. Tos apeigos ypatingai bū; 
davo vartojamos pirmąjį povestuvinį 
mėnesį. Tas paprotys turi savo gilią 
biologinę ir higjieninę prasmę, nes jėgų 
atstatymui ir sveiku bei tvirtu paliko- 
nių užtikrinimui bičių medus yra pats 
tinkamiausias maistas, kuris savyje tu
ri visas mineralines druskas, cukrų ir 
vitaminus, taip reikalingas žmogaus or
ganizmui.

Jau garsūs graikų gydytojai, kaip Ga
lenas ir Hipokratas, kurie yra laikomi 
moderniosios medicinos pranokėjais, bi
čių medumi gydydavo nuo daugelio ligų. 
Sena mediciniška patarlė sako: “Aliejus 
iš viršaus, o medus iš vidaus”.

Net šventajame Senojo Įstatymo Rašte 
užtinkame kalbant apie medų. Juk Die
vas pats per savo išrinktąjį pranašą ir 
stebukladarį — Mozę pažadėjo žydų iš
rinktajai tautai duoti žemę “tekančią’pie
nu ir medumi.”

Didieji senovės mintintojai irgi daug 
kalbėjo ir rašė apie medų ir bites. Pil
ni jus, Sokratas, Aristotelis, Virgilijus ir 
kiti išgarbino medaus ypatybes.

Įdomus dalykas, kad Egipto galiūnų 
sarkofaguose ar kapuose buvo rasti indai 
su nesugedusiu medumi; nesugedo jis gal 
dėl to, kad turi tam tikra kieki formiškos 
rūkšties. Nesvarbu mums kokios buvo 
tų laidotuvių apeigų priežastys ar sie
kiai, svarbu tik pabrėžti, kad tų laikų 
aukščiausioji egiptiečių civilizacija labai 
vertino bičių medų. Spėjama, kad bičių 
medus, be kitų dalykų, buvo raižomas į 
formulę prie lavonų balzamavimo.

Bičių medus turėdamas tam tikrą kie
ki formiškos rūkšties, yra stiprus dezin- 
fektuotojas mūsų virškinamojo kanalo, 
kuriame kai kuriose vietose yra, sako, 
milijonai gerųjų ir nuodingųjų bacilų. 
Formiškoji rūkstis viduriuose sustabdo 
tam tikrus puvimus, atpalaidoja žalingą
sias toksinas ar nuodus, kenkenčius orga
nizmui, ir atstato lygsvarą nervų siste
moje. Kaikurie ir garsūs medicinos ži
novai minėtas mūsų organizme toksinas 
laiko žmogaus perankstyvo pasenimo 
priežastimi.

Kaikuriuose Europos ir Amerikos kraš
tuose garsūs gydytojai pataria vartoti 
bičių medų pasigydyinui nuo įvairių ligų, 
kaip pav. nuo skilvio sustrikimų, visiško 
sveikatos susilpnėjimo, nuo kaikurių 
plauęių lengvesnių ligų ir nuo daugelio 
kitų fiziologinių negalių. Bičių medus, 
turėdamas ne mažai mineralinių druskų 
ir natūralinių vitaminų, dažnai yra veik
lus vaistas.

Cheminėje medaus sudėtyje yra rasta 
glukosa, sacharosa; dekstrina; proteinės 
vegetalinės medžiagos; formiškoji, malis- 
koji, laktiškoji ir fosforinė rūkštis; gele
žis, kalci jūmas, sulfatas; karbonatai ir 
vitaminai. Nors ir labai mažais kiekiais, 
bet meduje užtinkama ir kaikurie meta
lai, kaip pav. aliuminijus, silicijus ir 
magnezijus. Meduje yra šiek tiek ir 
radioaktyvumo.

K. Mansfield.

LĖLĖS NAMELIS
“Lėlės namelyje” paprastu 
būdu iškeliamą didžioji socia
linės nelygybės problema, ku
ri ir šiandien yra pakankamai 
aštri, ypatingai kai kuriose 
konservatyvinio gyvenimo 
šalyse. (Red.')

Lėlės namelis stovėjo paslaptingas, 
alyvuotas, žalias kaip spinata, išmargin
tas šviesiai geltonais brūkšniais. Du ma
syvus jo kaminėliai, pritvirtinti prie sto
go, buvo raudonai ir baltai dažyti, o du
rys, žvilgančios nuo geltono lako, atrodė 
kaip cukrainio plytelė. Keturi langai, 
tikri langai, buvo padalyti i ketvirtai
nius, žalios spalvos brūkšniais. Aišku, 
ten buvo ir mažytis prieangis, dažytas 
geltonai, su dideliais sustingusių dažų la
šais, kabančiais nuo briaunų.

Bet tobulas, tobulas namelis! Kas ga
lėtų paisyti kvapo? Jis buvo dalis džiaug
smo, dalis naujovės.

“Atidaryki t jį greit kas nors!”
“O! O!” tarė Burnelių vaikai, tarsi 

būtų apsivylę. Jis buvo perdaug stebu
klingas; jo buvo jiems perdaug. Jie nie
kad nebuvo matę ką nors panašaus savo 
gyvenime. Visi kambariai buvo išmušti 
popierių. Ant sienų buvo paveikslų, 
pieštų popieryje ir apsuptų auksiniais 
rėmais. Raudonas kilimas dengė visas 
grindis, išskyrus virtuvę; raudonos pliu
šinės kėdės stovėjo svečių kambary, o 
žalios- valgomajame; stalai, lovos su tik
romis anklodėmis, lopšys, krosnis, virtu
vinis stalas su lėkštelytėmis ir vienu di
deliu ąsočiu. Tačiau kas Kezei už viską 
labiau patiko, kas jai labiausiai patiko, 
buvo lempa. Ji stovėjo vidury stalo val
gomajame, — puiki gintarinės spalvos 
lempelė su baltu gaubtuvu. Ji net buvo 
viskuo aprūpinta ir parengta uždegti, 
nors, žinoma, jūs negalėjote jos uždegti. 
Bet jos viduje kažkas buvo panašu į aly
vą ir judėjo, kai ja supurtydavote.

Lėlės tėvas ir lėlė motina, kurie labai 
smarkiai trukčiojo, tarsi būtų apalpę 
svečių kambary, ir du jų vaikučiai, mie
gą viršutiniame aukšte, iš tikrųjų buvo 
perdideli lėlės nameliui. Jie neatrodė,

11.810 Kartu
Per virvutę šokinėjimas yra viena sun

kiausių sportinės mankštos rūšių. Ji 
privaloma boksininkams, nes davina ko
jas, rankas, plaučius. Kiek kartų galima 
per virvutę peršokti nesustojus? Pav. 
Sharkey’s žinomas Amerikos lietuvis bok
sininkas, buvęs pasaulinis bokso čempio
nas, per virvutę šokinėdavo be atvangos 
45 min. Kadangi vienam peršokimui 
reikia sekundės laiko, dėl to per tą laiką 
Sharkey’s peršokdavo ją 2.700 kartų. 
Tačiau tai dar toli gražu iki pasaulinio 
rekordo, kuris priklauso australiečiui 
Burnett’ui. Jis 1913 m. per virvutę be 
sustojimo peršoko 11.810 kartų. Paver
tus jo šokimą į laiko ilgį, jis turėjo truk
ti 3 vai. 16 min. ir f5 sek. Nuo to laiko 
dar niekas kitas šio rekordo iš Burnet’o 
nepaveržė.

Krepšiniu pirmenybių 
atzymejimai

1935m. Ženevoje: 1. Latvija, 2. Ispani
ja, 3. Čekoslovakija.

1937m. Rygoje: 1. Lietuva, 2. Italija, 
3. Prancūzija.

1939m. Kaune: 1. Lietuva, 2. Latvija, 
3. Lenkija.

1946m. Ženevoje: 1. Čekoslovakija, 2. 
Italija, 3. Vengrija.

1947m. Prahoje: 1. Sovietų Sąjunga, 
2. Čekoslovakija, 3. Egiptas.

1949m. Kaire: 1. Egiptas, 2. Prancū
zija, 3. Graikija.

1951m. Paryžiuje: 1. Sovietų Sąjunga, 
2. Čekoslovakija, 3. Prancūzija.

Kaip žinoma, rugtynėse Paryžiuje pir
mą vietą Sovietų Sąjungai laimėjo lietu
viai žaidėjai, kurių pavardės jau buvo 
minėtos.

AR ŽINOTE KAD,
S Prieš Kristaus gimimą, kai Cezario 

vadovaujami romėnai kovojo su Galais, 
Senos upės saloje, ten, kur dabar stovi 
garsioji Paryžiaus katedra, jau buvo įsi
kūręs miestelis. Jo vardas buvęs Lutene 
(Liūtės. Kada tas vardas buvo pakeistas 
dabartiniu — Paris (Pary), jokių doku
mentų nėra. Pirmutinis dokumentas, ku
ris rodo, kad miestas jau buvo vadina
mas dabartiniu vardu, yra 307 metų po 
Kristaus gimimo. Tokiu būdu dabar 
Paryžiaus amžius būtų ne 2000, o tik 
apie 1800 metų. O jeigu tas amžius 
būtų skaičiuojamas nuo pirmųjų gyven
tojų įsikūrimo dabartinėje L’ile de la 
Cite (Pilies saloje), tai išeitų jau daugiau 
kaip 2000 metų. Bet prancūzai šiemet 
švenčia 2000 metų nuo Paryžiaus įsikū
rimo.

9 White Sands’o poligone, Nauj. Mek
sikoje (JAV) buvo išleistas rakietinis 
sviedinys “Viking” V. 2 tipė. Jis svėrė 5 
tonas ir turėjo visą eilę aparatų atmos
feros dalykams tirti. Sviedinys iškilo į 
viršų 135 mylias, arba apie 220 km ir 
ore išbuvo 10 min. Besileidžiant, jis, ra
dijo prietaisais iš žemės, 40 mylių aukšty 
buvo suardytas, kad galėtų nusileisti ne- 
sugamindi prietaisai. Tokio sviedinio pa
darymas kaštuoja per 200.000 dolerių.
• Jonas Sobieskis, Lenkijos karalius 

ir Lietuvos kunigaištis, gimė, buvo vaini
kuotas karalium, apsivedė ir mirė tą pa
čią metų dieną: birželio 17-tąją.

kad čia priklausytų. Bet lempa buvo to
bula. Atrodė, kad ji šypsosi Kezie ir sa
ko: “Aš čia gyvenu.” Lempa buvo tikra.

Pertrauka atėjo, ir Yzabelė buvo ap
supta. Jos klasės mergaitės beveik grū
mėsi, norėdamos uždėti ant jos liemens 
savo rankas, paeiti su ja nuošaliau, pa
taikaujančiai šypsotis, būti ypatinga jos 
drauge. Ji kaip tik suspietė visą būrį 
po milžiniškomis pušimis šalia žaidimo 
aikštės. Stumdydamosios, drauge klegė
damos, mergaitės glaudžiai susispaudė. 
Tik dvi mergaitės stovėjo už ratelio. 
Jos visuomet būdavo už ratelio, — tos 
mažosios Kelvytės. Jbs žinojo, kad ge
riau niekur neiti arti prie Burnelyčių. 
Juk buvo faktas, kad mokykla, kuria Bur
nelių vaikai lankė, buvo visai ne tokia 
vieta, kurią jų tėvai būtų pasirinkę, jei 
būtų turėję kokį pasirinkimą. Tai buvo 
vienintelė mokykla per daugeli mylių. Ir 
pasekmė buvo ta, kad visi apylinkės vai
kai: teisėjo mergaitės, gydytojo dukterys, 
sandėlininko bei pienininko vaikai — bu
vo priversti maišytis drauge. Nekalbant 
jau apie tai, kad ten buvo taip pat ir 
vienodas skaičius šiurkščiu, grubių ber
niukų. Bet riba turėjo būti kur nors 
pravesta. Ji buvo pravesta per Kelvytęs. 
Daugeliui vaikų, įskaitant ir Burnelytes, 
nebuvo leista net kalbėtis su jomis. Jie 
praeidavo pro Kelvytes iškėlę galvas, ir 
kadangi jie nustatė būdą elgsenai visuo
se dalykuose, tai Kelvytes buvo kiekvie
no vengiamos. Net mokytoja turėjo joms 
skirtingą balsą ir kitiems vaikams skir
tinga šypsnį, kai Lilė Kelvytė priėjo prie 
jos staliuko su baisiai prastai atrodančia 
gėlių puokšte.

Jos buvo dukterys vikrios, sunkiai dir
bančios mažos skalbėjos, kurios perdien 
eidavo iš namų į namus. Tai buvo gana 
baisu. Bet kur buvo p. Kelvys? Niekas 
tikrai nežinojo. Bet kiekvienas kalbėjo, 
kad jis kalėjime. Taigi jos buvo skalbė
jos ir kalėjimo paukščio dukterys. Labai 
maloni kompanija kitų žmonių vaikams! 
Ir jos taip atrodė. Kodėl p. Kelvienė 
padarė jas taip krintančias į akis, buvo

LIETUVIAI PASAULYJE
Rusai Lietuvoje palengva baigia ’iš

braukti iš mokyklų ir vešo gyvenimo vi
sus lietuvių tautos istorinius vyrus ir 
vekėjus. Neseniai pranešta, kad iš mo
kyklų vadovėlių išbraukti Dariaus ir Gi
rėno vardai. Ta pačia proga Vilniuje- 
Dariaus ir Girėno gatvė pavadinta — 
Aerodromo gatvė, o Radvilu gatyė pa
keista į Pilies gatvę.

Praėjusių metų gruodžio mėn. vilni
škės “Tiesos” puslapiuose buvo šitokios 
lietuvius paraginančios antraštės: “Pir-- 
mus grūdus — valstybei”, “Geriausias 
šienas — valstybei”, “Duona — valsty
bei”. Salia to “Tiesa” retkarčiai mėgsta, 
ir tiesą pasakyti. Štai viename nume
ryje buvo parašyta, kad mes einame “Iš 
baudžiavos į šviesią ateitį.”

Kanadoje gyveną lietuviai praėjusiais 
metais pradėjo vykdyti surašymą, kurio 
tikslas: — patirti ten gyvenančių lietu
vių skaičių. Tačiau ki šiol tikslių duo
menų nepasisekė surinkti. Spėjama, kad 
šiuo metu Kanadoje galį gyventi apie 
7.000 senųjų lietuvių ateivių ir apie 9.000 
naujų ateivių, iš viso apie 16.000. Yra 
manančių, jog ir šis skaičius galis būti 
per žemas.

Beveik visos Amerikos respublikos 
pripažįsta ir viziuoja Nepriklausomos 
Lietuvos arba jos Passiutinybių vėliau 
išduotus pasus. Dabar ELTA praneša, 
kad ir Vakarų Vokietijoje jau pripažįs
tami Lietuvos užsienių pasai.

—o—
Stepas Žičkus dalyvaujo tarptauti

nėse imtynėse Rio de Janeiro. Tą 132 
kilogramų stipruolį šiaulietį vietinė 
spauda vadina Klaipėdos Milžinu (Gi
gante de Memel).

Lietuvių tautinis ansamblis “Daina” 
Argentinoje, vadovaujamas pianisto A. 
Kuprevičiaus įtrauktas į Argentinos 
Valstybinio Radio programa.

■ o
Kanadoje veikia šios lietuvių įmonės: 

Momerto Mačiuko ir S. Mazulaičio rūbų 
siuvyklos, L. Armalio laikrodžių taisymo 
dirbtuvė, Ant. Žuko laikrodžių tais, 
dirbt., 'G. Keraičio automobilių taisymo 
dirbtuvė, Jono Indrelės siuvykla, Justo 
Stropaus rado krautuvė, Juozo Laurinai
čio maisto krautuvė, J. Jurkšaičio ii- P. 
Lėlio baltinių krautuvė, A. Jurgučio ir 
P. Narbuto rūbų valykla, K. Strazdo 
siuvykla, J. Kainišaičio baldų parduotu
vė, M. Šukio restoranas, J. Kazameckas 
turi mėsinę. A. Gaurio ir P. Adamonio 
maisto krautuvė “Rūta”, Birutės Dodo- 
naitės moterų kirpykla, Jurgio Merkio 
rūbų dažykla, Jono J. Juškaičio teisių, 
biuras, Alberto Norkeliūno draudimo 
agentūra, brolių Jocų restoranas, Danu
tės Strazdaitės moterų grožio salionas.

“Kaip žmogus-sukilėlis atsistoja prie
šais jį slegiančius pradus ir juos panei
gia, taip žmogus-vergas atsistoja priešais 
save ir save paneigia. Vergas yra taip 
pat sukilėlis, tačiau ne prieš pasaulį, bet 
prieš patį save, ne prieš prievartą, bet 
prieš laisvę.”

Dr. A. Maceina, “D. Inkvizitorius.” 

sunku suprasti. Buvo tiesa, kad jos bu
vo aprengtos “atkarpomis”, duotomis jai 
žmonių, kuriems ji dirbdavd. Lilė, pa
vyzdžiui, kuri buvo kresnas, paprastas 
vaikas, su dideliais šlakais, ėjo į moky
klą su suknele pasiūta iš žalios, netikro 
žodžo Burnelių staltiesės, ir raudono 
pliušo rankovėmis iš Logano užuolaidų. 
Jos skrybėlė, užtubdyta ant aukštos kak
tos, buvo suaugusios moters skrybėlė, ka
daise buvusi panelės Leckytes, pašto vir
šininkės nuosavybė. Ji buvo atsukta į 
užpakalį ir papuošta didele šarlako spal
vos plunksna. Kokia maža baidyklė ji 
atrodė! Negalima buvo nesijuokti. O 
jos sesutė, mūsų Elzė, dėvėjo ilgą baltą 
suknelę, gana panašią į naktinius balti
nius, ir porą vyriškų batukų. Bet ką tik. 
mūsų Elzė bedėvėtų, ju būtų atrodžiusi 
keistai. Ji buvo smulkus prakaulis vai
kas, su nukarusiais plaukais ir milžini
škomis iškilmingomis akimis — maža 
balta pelėda. Niekas nebuvo matęs jos 
kada nors besišypsančios; ji mažai kada1 
tekalbėjo. Ji ėjo per gyvenimą prisi
laikydama Lilės: sugniaužusi savo ran
koje Lilės suknelės gabalą. Kur Lilė ėjo, 
mūsų Elzė ją sekė. Žaidimo aikštėje, 
kelyje iš ar Į mokyklą Lilė marširuodavo' 
priešaky, o mūsų Elzė įsikibusi užpakaly. 
Tik norėdama ko nors ar pristigusi kva
po, mūsų Elzė timptelėdavo Lilę, ir ši 
sustodavo ir apsisukdavo. Kelvytėms 
niekada netrūko viena antros supratimo.

Pagaliau kiekvienas buvo jį apžiūrėjęs, 
išskyrus Kelvytes. Tą dieną dalykas pa
sidarė gana nepopuliarus. Buvo pietų 
pertrauka. Vaikai stovėjo susispietę po 
pušinius; žiūrėdami į Kelvytes, valgan
čias iš popierio, visuomet atsiskyrusias 
visuomet klausančias staiga jie panoro 
jomis pasibaisėti. Emma Colytė pradėjo 
šnabždėti.

“Lilė Kelvytė rengiasi būti tarnaitė, 
kai užaugs.”

“O kaip baisu!” tarė Izabelė Bume
ly tė ir mirktelėjo Emmai.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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Weekly News In English.
BUDAPEST.—Acting Prime Minister 

Rakosi and Minister of State Gero, at a 
press conference and in a radio address 
respectively, attacked the “saboteurs” 
who leave their wowrk without permis
sion or who do not meet the standards 
set for production. Gero said that new 
machines made work easier and the stan
dards would therefore be reviewed and 
increased.

The High Court established that vio
lation of the discipline in factories con
stituted a crime against the people’s eco
nomy, punishable with corrective labour. 
Rakosi said that directors of factories 
were too generous to breakers of disci
pline. Women and children on the other 
hand got too harsh a treatment. There 
were too many accidents which hamper
ed organised work and deterred workers.

•
LONDON. — Britain’s first atomis 

weapon will be exploded on a group of 
islands off the Australian coast — pre
sumably the north-west coast of West 
Australia — says Kemsley News Ser
vice.

•
CAPETOWN. — South Africa has 

voted the biggest sum of money in her 
military history for defence purposes.

•
BERLIN. — Germany’s new military 

planning staff is reported, on the high
est authority, to have submitted to the 
Allies a proposal for a new armored 
blitzkreig, to be launched with 60 divi
sions should Russia attack West Ger-I 
many.

Head of the planning staff is General 
Hans Spiedel, who was Field-Marshal 
Romeli’s Chief of Staff in World War 
II.

' •
PARIS.—France is now floundering 

in one of its worest post-war economic 
crises.

Her cost of living has risen faster 
than any other European state and 
France’s budget has a gap of nearly 
3,000,000,000 sterling, between income 
and expenditure.

The Premier (M. Faures) has asked 
the United States for £120,000,000 ster
ling as new aid to ease France’s finan
cial crisis, it has been reported.

LONDON. — Diplomatic sources in 
London fear that the pląn for a Euro
pean Army and the European Defence 
Community may be scrapped.

The plan is to be discussed at the 
North Atlantic Treaty Organisation con
ference in Lisbon.

•
LONDON.—The Ministry of Labour 

has announced that unemployment in 
Britain rose by 75,800 between Decem
ber 10 and January 14.

In that period 378,700 were registered 
as unemployed.

This represented 1.8 of the estimated 
total number of employees, compared 
with 1.4 a month earlier.

Principal all-round decreases in em
ployment were in textiles (18,000), 
clothing (12,000), and food, drink, and 
tobacco (13,000).

•
NEW YORK.—Kirsten Flagstad, the 

Norwegian soprano, has announced the 
approaching conclusion of her singing 
career.

She will retire, she told a Carnegie 
Hall audience at a recital, after com
pleting a few more contracted engage
ments with the Metropolitan Opera 
Company and the Philharmonic Sym
phony Orchestra.

•
CANBERRA. — Since January 1950, 

there had been price increases without 
parallel or precedent in Australia’s his
tory, said the Leader of the Opposition 
(Dr. Evatt).

He was moving a motion of censure 
on the Government! in the House of 
Representatives.

•
PARIS.—The French Government has 

won its confidence vote on plans for a 
European army to include Germans.

Defeat of the Government would have 
caused considerable embarrassment to 
the North Atlantic Treaty leaders, who 
are meeting in Lisbon.

Qn Decembei* 15 last year the Cana
dian Finance Minister (Mr. Abbott) took 
the first formal legislative steps in the 
Canadian Parliament to free his coun
try’s currency from all controls.

Today, the Canadian dollar is com
pletely free. It is readily convertible in 
any amount into other currencies. 
Canadians may invest their money where 
they choose.

•
CZECHOSLOVAK PREMIER 
ZAPOTOCKY ADMITS THE 
EXISTENCE OF STRIKES

Th e economic and production crisis 
in Czechoslovakia culminated in Novem
ber. Prime Minister Antonin Zapotocky 
emerged as the main personality of the 
Communist regime responsible for the 
present drive for the improvment of the 
Czechoslovak industry. In the month of 
November, Czechoslovak workers were 
forced to listen to an unusual avalanche 
of Zapotocky speeches.
The impact) off his speeches appears 
rather dubious from the point of view 
of the regime, judging from his 
speech of November 22nd in which he 
admitted the following:

“The speeches in which I mentioned 
our successes and in which I spoke 
with equal frankness of our short
comings had a great echo not only at 
hoipe, but also abroad. Foreign 
reactionary propaganda as always, 
used the mto spread slanderous at
tacks against our republic. One of 
the results of this propaganda was 
the large number of anonymous, libel
lous and threatening letters which I 
received.”
The regime, unable to tell the truth 

about the situation, tries to shift the 
responsibility from its own shoulders to 
those of the Communist small fry and 
industrial workers, because it cannot 
admit that the present crisis in Czecho
slovakia has been caused by the econo
mic dictates of the Kremlin, antiquated 
Marxist dogmas and the personal incom
petence of the Communist leaders.

•
PRIESTS FOR LIBERATED 
LITHUANIA

A training programme for new Lithu
anian priests has been put into opera
tion in half a dozen countries where 
people of Lithuanian descent are living. 
The object of the plan is to train youths 
of Lithuanian descent to serve as priests 
in Lithuania when that country will be 
eventually liberated from the Communist 
rule, which resulted in the extermination 
of the major part of the clergy.

Cardinal Spellman, Archbishop of New 
York, was named honorary president of 
a committee in charge of the project, it 
was announced in New York by Canon 
Joseph P. Končius, executive director of 
the committee.

Three exiled Lithuanian prelates are 
officers of the committee. They are: 
Archbishop Joseph Skvireckas of Kau
nas, president; Bishop Vincent Padols- 
kis, former Administrator of Vilkaviskis, 
vice-president; and Bishop Vincent Bri- 
gys, Auxiliary of Kaunas, treasurer. 
Other committee members are Monsig
nor A. Briska, Monsignor P. Juras and 
the Rev. J. Karalius and E. Gureckas.

The project for the education and 
training of new Lithuanian priests will 
be carried out in the U.S.A., Britain, 
Canadia, Australia, New Zealand, and 
in Latin American countries.

•
COMMUNIST TEACHERS FOR 
COLUMBIA UNIVERSITY?

Four years ago, Columbia University 
included in its curriculum a course in the 
Serbo-Croat language. The course was 
entrusted to Dr. Ruricich, a former 
Yugoslav high school teacher, who was 
appointed lecturer. He was at that time 
resident in Prague, in Czechoslovakia, 
which was not yet under Communit rule.

Lately, Columbia University has de
cided to establish a regular chair of 
Yugoslav literature and Serbo-Croat and 
Slovenian languages. Candidates for this 
chair will be proposed by Tito’s Commu
nist government.

The Belgrade government has already 
announced a competitive examination for 
the positions of one professor and two 
assistants at Columbia.

YOUNG LITHUANIANS SENT TO 
SERBIAN SLAVE CAMPS

In September, the Soviet Ministry of 
Forests decided to “recruit” labour for 
lumber camps in the Urals, Northern 
Russia and Siberia.

Special agents in Lithuania, Latvia, 
Estonia and White Ruthenia made con
tracts with I the MVD for “leasing” 
batches of political prisoners for labour 
in lumber camps.

The Soviet war machine in Central 
Asia requires more production and in 
July the Minister of Industry, Oflov, 
called for new supplies of labour. When 
thousands of Russian workers were 
drafted into the Red Army, or transfer
red to war industries, an acute labour 
shortage developed in the “Lespromho- 
zes” (lumber industry centres) in the 
Urals, Northern Russia and Siberia.

Genei'al Bartašiunas, Minister for the 
MVD, and General Kapralov, head of 
the MGB (Ministers of State Security) 
keep a check on prisons in Lithuania. 
In compliance with orders from Mos
cow, these two renegades have been 
supplying slave labour camps with 
thousands of young Lithuanians.

Transports of prisoners have been 
departing regularly from Vilnius, Kau
nas, and Mažeikiai to Kirov, the transit 
camp in Northern Russia. This year’s 
transports of prisoners from Lithuania 
were sent to a new labour camp near 
the . Kobra Rivei* for the construction of 
highways and railroads, as well as for 
the clearing of forests. This site has 
been selected for the construction of 
huge war industry combines. In the 
spring of 1951 a labour force of 50,000 
slaves in this camp included thousands 
of Balts.

Working conditions are extremely 
severe. The working day lasts 12 to 14 
hours. Kobra is about a sevendays’ 
trip from Lithuania. Some fifty to 
sixty prisoners are herded into each 
freight car. The cars are locked and 
guarded by soldiers especially selected 
for their brutality. Every other day, 
some water and a small piece of bread 
are doled out to the prisoners.

As one transport was approaching a 
forest near the East Latvian border, 
several prisoners from the Mažeikiai 
jail broke down the door and escaped. 
When the guards discovered the broken 
door, they ordered all the remaining 
occupants of the car to get out and 
stand in front of it. Then, they were 
shot down in cold blood in the presence 
of the other prisoners.

Three Soviet officials: Kriuckov, who 
instigated the enlistment of slave-labour 
in Lithuania, and Lichidov and Varzeni- 
nov, are mainly responsible for the exter
mination of Lithuanian youth in trans
ports and in Siberian labour camps.

•
KUZNECOV ORGANIZES 
LITHUANIAN YOUTH

General Kuznecov, head of the Soviet 
semi-military organization, known as 
YYouth Alliance, has been charged by 
the Soviet General Staff with consoli
dating all Lithuanian organizations of 
military significance into a single Lithu
anian Territorial War Command. In
cluded in the consolidation are: sporting 
associations, clubs, Komsomol groups, 
groups for the study of Lenin’s and Sta
lin’s writings and other youth organiza
tions. It also embraces the “Dosav”, 
which is devoted to preparing young 
men for future service in the Soviet Air 
Force, “Dosarm”, which performs the 
same function for the Army, and “Dos- 
flot”, which serves the Navy. The new 
auxiliary organizations will include land, 
sea and air units, and it will be called 
DOSAVF. Sokolov, who is also the de
puty prime minister of the Lithuanian 
Government, will head the new organi
zation. Its command will be attached to 
the headquarters of the Soviet forces 
stationed in Lithuania. It is obvious that 
the new military organization of Lithua
nian youth will contribute-to its further 
enslavement by Lithuania’s Soviet mas
ters.

•
DEATH TO THE INVADERS 
OF LITHUANIA

The events of September 8th in Vil
nius (Vilno), when during a parade a 
bomb exploded on Gediminas Hill and 
the flag of independent Lithuania was

hoisted, caused a sensation throughout 
the country. The political police is- 
looking for the authors of the demon
stration but so far has been unable to 
find them. The MVD secret police 
swooped down on the Smilgių district in 
the province of Panevezys, hoping to find 
there the printing press upon which the 
leaflets which were distributed on Sep
tember 8th were printed. Not only did. 
they fail to find anything, but while 
returning to their base they were fired, 
upon and two police officers, including 
Pavlicov, the State prosecutor in Pane
vezys, were wounded. Another bomb 
exploded in the MVD prosecutor’s office 
in Vilnius (Vilno) and several officials, 
as well as prisoners, were injured — 
some were probably killed. More leaf
lets were found at army bases. The 
Communist authorities are desperately 
searching for the culprits and it appears 
likely that some innocent persons may 
suffer penalties, since the Soviet police 
will never admit that it is unable to get 
its man.

•
PROPAGANDA MACHINERY FOR 
TĄE BALTIC COUNTRIES

According to recent reports from the 
Baltic countries, White Ruthenia and 
Western Ukraine, more than 2600 new 
radio relaying stations have been instal
led there. 300 such stations are located 
in Latvia. They are situated in all the- 
more important railway stations, towns 
and villages. Their operating radius is 
about 25 miles and within that radius 
they can be heard on crystal receiving 
sets without batteries. Naturally they 
broadcast only relayed Moscow pro
grammes. The collective farm and fac
tory workers are assessed with the cost 
of the installation,. which is deducted 
from their wages.

These small transmitters are similar 
to the jamming stations used Tor inter
fering with foreign radio broadcasts. In 
September 1951 a new local transmitter 
was opened in the Zarasai district, serv
ing the kolhozes (collective farms) in 
the neighbourhood. The purpose of the 
installation of such a vast network of 
local transmitters is obviously to keep 
the entire population completely in the 
grip of the Soviet propaganda, by elimi
nating the possibility of listening to any 
foreign broadcasts. In time of war, such 
a network could be invaluable for exer
cising complete control over, the popula
tion and combatting enemy partisans,, 
parachutists, etc.

•

Ar Pries 50m. Vyrai Buvo 
Geresni?

(Ištrauka iš “Argentinos Lietuvių 
Balso”)

Nežiūrint įvairių kaltinimų metamų: 
vyrams, man atrodo, kad šių laikų vyrai 
yra beveik tokie pat, kaip jie buvo prieš 
50m. Savo būdu, elgesiu, vyriškumu ir 
meile vyrai mažai tepasikeitė. Tačiau 
šių dienų moterys yra visai kitokie sut
vėrimai nei prieš 50m. Jeigu šiandien 
vyrai nebetūpčioje, tramvajuose neuž
leidžia joms vietos, tai tik dėlto, kad 
moterys savo lygiomis teisėmis visai 
pakeitė lyčių santykius.

Prieš 50m. ištekėjusi moteris tegalvo
davo apie vyrą, triūsdavo namuose ir 
laukdavo iš darbo grįžtančio vyro. Vy
ras buvo šeimos galva. Kas yra šeimos 
galva šiandien nežinoma. Šių dienų mo
terys turi lygias teises su vyrais na
muose. Dar daugiau. Jos dirba tokius 
pat darbus. Pats moterų elgesys yra iš 
pagrindų pakitęs, nei buvo prieš 50m. 
Šiandien moterys reikalauja atlyginimo 
už triūsą namuose. Antai p. Roosevelt 
iškėlė sumanymą, kad moterys dirbtų tik 
8 vai. namų ruošoje ir užtai gautų atlygi
nimą iš vyro.

Prieš 50m. ištekėjusios mergaitės tur
tas atitekdavo vyrui. Dabar moterys pa
čios valdo turtus. Amerikoje 85% turto 
randasi moterų rankose. Dabar moterys 
reikalauja, kad šeimos sutaupos, namai 
ir kitas turtas būtų žmonos, šeimose 
dažnai kyla nesutikimai vien užtai, kad 
nepasidalina turto valdymo pareigoms.

Prieš 50m. vyras savo žmoną galėjo 
ir veiksmu perauklėti ir moteris visa tai 
turėjo tyliai nukęsti, šiandien vyras 
pirštu pagrūmojęs žmonelei gali atsidur
ti kalėjime.

Mūsų bobučių laikais moterys nei sap
nuote nesapnavo apie skyrybas. Ištekė
davo ligi grabo lentos, šiandien daugiau 
džiaugiamasi svetimais, nei savo vyru. 
Šių dienų moterys visai nerausdamos ga
li pasakyti, kad nebemyli savo vyro.

Man atrodo, vyrai pasiliko kokie jie 
buvo, bet labai pasikeitė moterys.

“K.”—Ona Kubiliene, Argentina.
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ADMINISTRACIJOS ŽODIS 
I SKAITYTOJUS

Paprastai niekas negauna tiek daug 
bartis, kaip administracija. Dažniausia 
baramasi už ne administracjai priklausan 
čius reikalus. Skaitytojai skundžiasi, kad 
kartais negaunamas laikraštis. Kartoja
me. Laikraštis visiems skaitytojams 
išiunčiamas kartu ir kiekvieno trečiadie
nio rytą kartu atiduodamas į paštą. Nie
kam laikraštis nėra nutraukiamas be 
įspėjimo. Pašte yra padaryta atatinka
mi žygiai ir pereikšti skaitytojų nusi
skundimai. Laikraščio yra spausdina
mas ribotas kiekis ir atliekamų numerių 
neturime.

fD’abar administracija pradės kaltinti 
■skaitytojus ir štai už ką. Keičiant adresą 
visada prašoma šalia naujo pridėti (būti
nai) ir seną adresą, nes yra toje pačioje 
vietovėje gyvenančių asmenų su panačiu 
vardu ir pavarde. Siunčiant prenumera
tos pinigus visada gerai užklijuoti lai
šką. Pinigus siųsti Money Order būdu. 
Neseniai gavome laišką prikištą popieri
nių ir metalinių pnigų. Vokas sudra
skytas. Paštninkas turbūt iš saujos 
supylė j dėžutę. Toliau gauta Money 
Order, kurio nėra nei adreso, nei asmens 
laiško — absoliučiai nieko. Skaitytojai 
siųsdami pinigus turi į laišką dėti tiek, 
kiek jie rašo. Neseniai vienas rašė, kad 
jis siunčia Money Order, o laiške nieko 
nerasta. Toliau kartais gaunamas laiš
kas norintis gauti atsakymą, bet nei 
laško rašeivos pavardės nei adreso nie
kur nėra. Ir pabandyk jam neatsakyti, 
tai po kelių savaičių ateina griausmin
gas laiškas, kodėl jis nesulaukė atsaky
mo.

Mieli skaitytojai Jūs kaltinate admi
nistracija už laikraščio negavimą ir 1.1. 
Gi mes turime eibes kaltinimų skaityto
jams. Tačiau, kas nedirba, tas nedaro 
klaidų.

, Baigdami prašome mielus skaitytojus 
kreipiantis^ įvairiais reikalais visada 
pridėti pašto ženkliuką atsakymui. Pri
dėjus- pašto ženkliuką visada gausite at
sakymą. Toliau nepamirškite prenume
ratos pratęsimo ir pakeitę savo adresą 
tuojau praneškite administracijai.

“Mūsų Pastogės” administracija.

Nepriklausomybes Švente 
Brisbane

Brisbane lietuviai Vasario 16d. minėjo 
vasario 17d. Minėjimą pradėdami iškil
mingomis pamaldomis, kurias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. Balčiūnas.

Oficialioje minėjimo dalyje A py. Vald. 
pirm. Rentas atidarė minėjimą kviesda
mas rimties minute ir malda pagerbti žu
vusius už laisvę. Savo žodyje A. Alčiau- 
skas nuteikė dalyvius dienos rimtimi.

Ta pačia proga Brisbanės lietuviai 
skautai turėjo iškilmingą sueigą, kurios 
metu įnešta tautinė vėliava ir raportą 
priėmė Brisbanės skautų vadovas A. Al- 
ciauskas. Skautai užpildė ir minėjimo 
meninę dalį. Sklt. M. Grigalevičiūtė 
deklamavo Brazdžionio “Aš dar gyva”, 
G. Rentaitė ir H. Budvydaitė — Romo- 
nio “Tėviškė”, o V. Liorencas pagrojo 
skardi jonu, šalia to skautai suvaidino 
A. Alčiausko minėjimui pritaikintą “Lie
tuva brangi” ir St. Lauciaus “Paslaptin
goje zonoje”. Minėjimas baiktas Tautos 
Himnu.

Brisbanietis.

"Sukanka dveji su puse metų, kaip Al
dona Gimbutaitė — Grinienė dirba direk
torės darbą Kolumbijoje, Pacho mergai
čių poilsio kolonijoje. Savo takto ir gero 
būdo dėka mūsų tautietė atkreipė kolum- 
biečių dėmesį ir jai sekasi šiame krašte. 
Lietuvių tremtinių gyvenime tai gal vie
nintelis atsitikimas, kad svetimtautė ir 
dar geriau nemokėdama vietinės (ispa
nų) kalbos, būtų paskirta vadovauti 
auklėjimo įstaigai. Kolonija įsteigta 
prieš 14 metų.

AA.
Už Zigmą Šidlauską gedulingos pamal

dos įvyks 1952m. kovo mėn. 2d. Seftono 
bažnyčioje. Giminės ir pažystami kvie
čiami dalyvauti.

B. M. Šidlauskai.

Trumpo gyvenimo didė menkysta!
Kaip tu plati ir galinga esi!
Tavo šešėliuose gyvastys vysta, 
Merkiasi žvaigždės ir saulė šviesi.

Kaip gi tu pavergei dvasios laisvūną 
Didžio pasaulio garbingą valdovą: 
Kilnūs jo sostai paniekinti žūna, 
Kyla vergai į maištingąją kovą.

Tu gi patsai vien šešėlio šešėlis, 
Kur savo vardo minioj nepažįsta:— 
Klaidžioji gūdžiai pasauliui iškėlęs 
Trumpo gyvenimo didžią menkystą.

Putinas.

Vasario Šešioliktoji 
Melbourne

Kovoje jūs kritot, mielieji kariai . . . 
šiais žodžiais minėjimą pradėjo p. A. 

čelnos vadovaujamas Melbourne’© lietu
vių choras “Aidas”. Apie šeši šimtai 
susirinkusių tautiečių atsistojimu pager
bė atidavusius Tėvynei Didžiąją Auką. 
Minėjimą atidarė Melbourne’© Apylinkės 
pirmininkas p. S. Balčiūnas trumpai pri
mindamas šios vienintelės mūsų valstybi
nės šventės prasmę. Valstybinio gyveni
mo atstatymo sukakties proga pasveikino 
latvių ir estų atstovai pabrėždami vie
ningą šių trijų Pabaltijo tautų likimą ir 
kovą. Po to, paskaitą skaitė p. VI. Ja
kutis kuris pagrindinėmis savo mintimis 
pasirinko tautinės asmenybės išlaikymą 
ir sustiprinimą bei įsisąmoninimą, kad 
be darbo, pasiryžimo ir aukų nieko nega
lima atsiekti ir nėra ko tikėtis. Netu
rime užmiršti Karo Muziejaus sodelyje 
prie Nežinomo Kareivio kapo iškaltų žo
džių — “Redde, quod debes” . . . Gy
venamasis momentas iš mūsų reikalauja 
nesąlyginiai atiduoti savo kraštui ne tik 
tai ką esame skolingi, bet dar daugiau. 
Ypatingai įdomus buvo prelegento rezis
tencinės kovos suskirstymas į desperatL 
škai-herojišką ir dinamiškai-viltingą lai
kotarpį. Reikia tikėtis, kad p. VI. Jaku
tis skaitys dar ne vieną paskaitą, nes 
prelegento asmenyje radome naują kal
bėtoją iškeliantį naujų minčių ir logiškai 
jas aiškinantį. ,

Susirinkusią publiką šiltai nuteikė p. 
P. Morkūnas sudainavęs “Traviatos” 
ariją “Užmiršai tėvų kapus . . .” Tai 
tikrai vykusiai parinkta programos da
lis išreiškianti visų tremtinių jausmus 
ir primenanti paliktuosius namus, p. 
žiedas, pirmą sykį Melbourne dainuo
jantis solistas, atspėjo susirinkusiųjų 
mintis ir gerai išpildytoje dainoje palietė 
visiems taip rūpimą klausimą — “Ar su
grįšiu aš į tėviškėlę mielą?”

Minėjimo metu surinkta £81 aukų Tau
tos Fondui.

Negalima tylomis praeiti pro sekančią 
dieną kun. J. Kungio laikytas pamaldas 
kurių metu jis pasakė dienos rimčiai pri
taikintą pamokslą, o p. Aukštikalnienės- 
žilinskaitės, p. Morkūno ir choro giesmės 
bei A. čelnos smuikas pridavė pamal
doms iškilmingumo ir pagilino tikinčiųjų 
maldą.

Melbourn’o lietuviai gali didžiuotis tu
rėdami tiek bendram reikalui atsidavu
sių menininkų ir Apylinkės Valdybą kuri 
nepašykštėjo darbo suorganizuoti šią gilų 
įspūdį palikusią šventę.

P. A. Raulinaitis jun.

PRANEŠIMAI
Sporto klubas “Kovas” metiniame na

rių susirinkime, š.m. kovo mėn. 10d., iš
rinkto naują valdybą, pasiskirščiusi pa
reigomis: pirmininkas VI. Daudaras, 
vice-pirmininkas A. Laukaitis, sekreto
rius V. Šutas, iždininkas V. Kozeniaus- 
kas, reikalų vedėjas L. Makarovaitė.

Į revizijos komisiją buvo išrinkti: Alg. 
Bačiulis, A. Šutas, V. Binkauskas.

•
Sydnėjaus Lietuvių Sporto klubo 

“Kovas” valdyba reiškia padėką p. A. 
Ustjanauskui, kuris, būdamas klubo pir
mininku, padėjo organizuoti Sydnėjaus 
lietuvišką jaunimą.

•
S.L.S.K. “Kovas” krepšininkai kvie

čiami atvykti į pirmąją šio sezono tre
niruotę, kuri įvyks š.m. kovo mėn. 1d., 
(šeštadienį) 11 vai. Camperdown’o 
Park aiwštelėje.

S.L.S.K. “Kovas’1’ šaukia futbolo žai
dėjus ir mėgėjus į susirinkimą, kuris 
įvyks š.m. kovo mėn. 2d., 5 Young St., 
CUSA, klubo patalpose, 18 vai., tikslu 
įsteigti futbolo sekciją.

• .
L.K. sambūris “Šviesa” Sydney sky

rius yra numatęs savo veikloje segančius 
parengimus: kovo mėn. 30d. dail. Bist- 
ricko paskaita — “20a. Menas”; balan
džio mėn. 14d. Paddington didžiojoje sa
lėje vakaras-balius, kurio pelnas bus pas
kirtas studentams lietuviams; gegužes 
mėn. 23d. kun. Butkaus paskaita — 
“Bažnyčia ir Valstybė”; birželio mėn. 9 
arba 21d. sambūrio metinis minėjimas.

•
Labai saarbiu reikalu noriu sueiti į 

kontaktą (laiškais ar asmeniškai) su 
gerb. tautiečiu-te iš Ariogalos Betygalos 
ir Raseinių apylinkių, galimai ilgiau ten 
buvus prieš paskutinę rusų okupacija. 
Kun. P. Butkus, 5 Young St., Circular 
Quay, Sydney. .

Istorikas dr. Kimša, kuris yra bai
gęs Kauno universitete Humanitarinį 
fakultetą pas žymųjį istoriką Karsaviną 
ir Vilniaus universite apgynęs daktaro 
laipsniui gauti disertaciją “Popiežiaus 
valstybė”, dabar Kolombijoje, Bogotoje, 
parašė veikalą apie Šv. Kazimierą. * kny
gos leidimu rūpinasi kun. M. Tamošiū
nas. Knyga netrukus pasirodys mūsų 
visuomenei.

— Kokį man amžių duodate? — pak
lausė kartą Bernardo Shaw viena mote
ris, kuri išleisdavo milžiniškas sumas pi
nigų grožio salionams.

— Pagal jūsų dantis, — atsakė Ber
nard Shaw, — atrodote 18 metų, pagal 
šviesias garbanas 19 ir pagal laikyseną 
jums galima duoti 14 metų.

Moteris buvo labai patenkinta. — Bet 
kokį tikrumoj man amžių duodate? — 
paklausė ji dar kartą.
— Tai labai paprasta, — atsakė Shaw,
— reikia tik sudėti skaičius 18. 19 ir 14.

— žinai ką Petrai, tavo žmona labai 
įdomi. Kai ji kalba, man neatsibosta 
klausyti.

■ — Visai teisingai, aš nuo pat vedybų 
daugiau nieko ir nedarau, tik klausau 1

Liucija: Aš niekada negalvojau, kad 
Pranas turėjo idėją tave vesti!

Ona: Aišku, jis tokios idėjom ir nega
lėjo turėti, tai yra grynai mano su
manymas.

— Ar žinai, Tamsta, ką nors blogesnio, 
kaip vedybos be meilės? — klausia vedęs 
vyras.

— Taip. Meilė be vedybų, — atsako 
viengungis.

STUDIJUOJANČIU 
DĖMESIUI

Š.m. kovo mėn. 2d. (sekmadienį) šau
kiamas visų lietuvių studentų studijuo
jančių Sydnėjaus u-tete ir kitose aukš
tose mokyklose.

Susirinkimas.
Susirinkimas šaukiamas 83 Enmore 

Rd., Enmore punktualiai 1,30 p.p. Da
lyvaujančių patogumui studentai prašo
mi susirinkti tuojau po lietuviškų pamal
dų Camperdown prie išėjimo iš bažnyčios 
iš kur ir nuvyksime į susirinkimo vietą.

Po susirinikimo trumpa kavutė.
Collegos prašomi kuo skaitlingiausiai 

dalyvauti.
Stud. Or g. Valdyba.

AUKOJO
“MUSU PASTOGEI”

1 — J. Ruvelis
2 — V. Ratkevičius
3 — Malikovas

Širdingas ačių. Jeigu mes gautume iš 
eilės skaitytojų šitokią paramą, tai “Mū
sų Pastogė” imtų staigiai pūstis savo 
puslapių skaičiumi. Gi jeigu yra pusla
pių — tada laikraščio veidas yra kitoks.

Administracija.
Kurčias ir Aklas Lietuvis 

Sako Prakalbas
“Catholic JDigest” nr. 12—19 psl. duo

da įdomų Amerikos^ lietuvio Roberto 
Šmito gyvenimo aprašymą. Robertas 5 
metų amžiaus apsirgo meningičiu ir vi
siškai neteko regėjimo ir klausos. Ne
žiūrint to, gabus ir valingas jaunuolis 
nugalėjo savo likimą, išmokęs skaityti 
aklųjų knygas, rašyti mašinėle ir pui
kiai kalbėti, nors savo balso visiškai ne
girdi. Kitų kalbą supranta iš ženklų į 
deln.f arba liesdamas kalbančiojo lū
pas. Pereitais metais jis baigė šv. Jono 
katalikų universitetą Brooklyne ir šiuo 
metu jau yra pasakęs daugiau kaip 80 
viešų kalbų apie aklųjų ir kurčiųjų li
kimo pagerinimą tiems, kurie mato ir 
girdi.

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. LU204L2-3; 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 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.---------------Telf. M4243 ir MA45412

Pristatoma mieste ir priemesčiuose, taip pat ir tolimesnėse uzmesčio 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 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.

Muses astronomija
Suaugusi musė kas savaitę padeda apie 

1000 kįaušinių. Jei prileista), kad iŠ visų 
jų išeis musės ir kad pusė jų bus kiau
šinius dedančios patelės, tai antroje vie
nos musės kartoje bus pusė milijono mu
sių, žinoma, jei nebus sunaikintos dar 
kiaušinėliuose. Kadangi per metus suau
ga 8-10 musių generacijų, tai iš vienos 
musės per metus gali privisti astronomiš
kas skaičius iš 22 skaitmenų.

Paieškojimas
Antanas BUSKAUSKAS, 

gyv. 40 High Street, Fremantle, W.A. 
prašo atsiliepti Kaziui Bielkavičiui.

ISNUOMUOJAMAS 
KAMBARYS

Kreiptis laišku ar asmeniškai šiuo 
atresu: P. Radzevičius, 345 Belmont St., 
Alexandria.

DĖMESIO
Aš noriu pranešti mano klijentams, 

kad aš pradėjau dirbti savarankiškai ir 
priimu užsakymus 

kiekvienu 
laiku : dieną ir naktį.

JEIGU ESATE REIKALINGI VY
RIŠKO AR MOTERIŠKO KOSTIMO, 
tai čia jums bus padaroma pačiu prieina
miausiu būdu ir kainomis.

KIEKVIENAS UŽSAKYMAS 
ATLIEKAMAS RŪPESTIN

GAI IR SKONINGAI.
čia pat jūs turėsite didelį pasirinkimą 

australiškos ir angliškos medžiagos'. 
Susikalbame vokiškai, rusiškai ir lenki-

NEPAMIRŠKITE:
S. SARAKULA

AUKŠTOS KLASĖS EUROPIETIŠII 
SIUVĖJAI

5 Chelmsford Avenue 
CROYDON 

Phone: UJ5987

SARATOV
SKANĖSTU IR DELIKATESU 

KRAUTUVĖJE
RASITE VISUS KONTINENTALI-
NIUS SKANUMYNUS IR MAISTO 

PRODUKTUS.
120 Church Street^PARRAMATTA 

’Phone: UW9233

VISADA J U S U 
PATARNAVIMUI

• Namai perkami ir parduodami.
0 Suteikiami financai
• Žemė ir namų bliokai
• Parūpinami kambariai

kreipkitės:
ANDROW S

Real Estate Agent 
379 DOWLING STREET, 
DARLINGHURST, N.S.W.

’PhoneL FAŽ305
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