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SKUBUS REIKALAS
Prieš dvi savaiti “Mūsų Pastogėje” 

buvo išspausdintas p. K. Mieldažio 
straipsnis apie Melbourne gyvenančių 
lietuvių, latvių ir estų tautinių vado'! 
vų pasitarimus tarpusavio bendradar
biavimo reikalu. Gerb. Autorius mini 
kaikuriuos pasitarimuose svarstytus 
klausimus ir pažymi, kad dėl bendra-, 
darbiavimo jau susitarta ir jau matyti 
kaikurios to bendradarbiavimo išda
vos.

Iš tikrųjų, labai graži ir sycikintina 
niclbourniečių mintis ir . iniciatyva. 
Bendra dalia, tokios pačios gyvenimo 
sąlygos ir tie patys interesai bei sieki
mai artina šias tautas ir jų reprezen
tantus Australijoje ir visame pasauly. 
Šis tikslų vienodumas diktuoja ben
dros veiklos ir kovos reikalų.

Melbourno pavyzdžiu turėtų pa
sekti ir kitų Australijos vietovių apy
linkių vadovai, o sekantysis Australi
jos Lietuvių Visuotinas Suvažiavimus 
turėtų priimti nutarimą, kad naujai 
išrinkti Cento Organai šią iniciatyvą 
perkeltų į centrinių šių trijų tautų 
vadovybių bendros veiklos išvystymą 
ir vadovavimą. Reikėtų sudaryti ben
drą centrinį lietuvių, latvių ir estų 
komitetą, kuris imtųsi derinamosios 
veiklos, o tuo pačiu jo žodis ir spren
dimas įgautų didesnio svorio ir auto
riteto.

. Toliau mūsų centriniams organams 
sugestijuonuojant, vertėtų sueiti su 
latvių ir estų vyriausiomis vadovybė
mis į sąlytį, kad nustatytų bendradar
biavimo turinį ir gaires. Bendradar
biavimo apimtm galėtų įeiti: bendra I

| akcija už savo senųjų tėvynių išlaisvi- 
I nimą; spaudos bei informacijos pasi
keitimas; kultūrinis bendradarbiavi- 

! mas — bendros parodos, koncertai, 
minėjimai, tautinių šokių vakarai, 
bendri pasilinksminimai jaunimui, 
vaidinimai ir t.t.

Be to, gal būt, dar verta būtų pa
galvoti ir dėl ekonominio gerbūvio 
kėlimo bendrųjų kelių. Čia turima 
galvoje bendrų namų įsigijimas, o 
taip pat bendrų spaustuvių, klubų ir 
kitų ekonominio pobūdžio įmonių 
steigimas. Nors paskutinieji reikalai 
gana opūs ir dažnai kelia tarpusavy 
nesantaiką, bet ir jie, jei yra organi
zuojami sveiku pagrindu ir gera valia, 
dažnai yra pasekmingi. Svarstyt ima 
taip pat bendrų savitarpio ir kredito 
organizacijų kūrimas, bendro apsigy
venimo grupavimas, kuriant koloni
jas, ir eilė kitų reikalų^reikalėlių, ku
rie per suvažiavimą verta išdiskutuoti 
ir apsvarstyti.

Kiekviena tautinė grupė turi atsiga
benusi savo tautinės kultūros nuotru
pų, čia yra taip pat įvairių kultūrinių 
sričių darbininkų, bet pati • viena ji 
yra ne visada pajėgi tatai tinkamai 
išryškinti ir pasireikšti. Mūsų nauja- 
kuriška padėtis nėra perdaug lengva 
ir atsiranda kliūčių, kurias tegali nu
galėti tik jungtinės pastangos bei jė
gos. Be tradicines kaimynystės ryšių 
ir bendrų interesų, kurie mus rišo 
praeityje, mes turime ir šiame krašte 
daug panašių reikalų, kuriuos įgyven
dinti tegalime tik bendromis sujung- 

I tomis rankomis. J- SI.

SAVAITĖS ŽINIOS

SOLIDARUMO PAREIGA
Praėjo metai — kitiems dveji, kai 

apleidom įgrisusias stovyklas Vokieti- 
. joj. Ir išvykdami žadėjome pasiliku

siųjų neužmiršti. Ar mes tęsėjom savo 
pažadus? Tur būt, retai kas. Gal 
tik labai artimų žmonių atžvilgiu.

Tačiau prisiminti dar nevėlu. Šim
tai mūsų tautiečių dar vargsta ir ilgai 
vargs skurdžiose sąlygose Vokietijoj. 
O žiauriausia padėtis pažymėta t be 
ženklu, kuriems emigracijos vartai už
daryti. Beviltiškos jų dienos slenka 
nykiose sanatorijose, jiems reikalinga 
ir medžiaginė, ir moralinė pagalba.

Štai artinasi Kalėdos, džiaugsmo 
šventė. Ta proga suteikime džiaugsmo 
tiems nelaimingiesiems. Pabūkime 
jiems Kalėdų Seneliu! Tatai mums 
mažai kainuos ir pinigais, ir pastan
gomis. Kiekvienas iš mūsų įsipareigo
kime nusiųsti į Vokietiją bent vieną 
siuntinėlį. Jei patiems sunku dėl lai
ko trūkumo tokį siuntinį sudaryti, tai 
galime jį neatidėliojant užsakyti fir
moje “Oversea Parse!”, David Jones, 
Park St., Sydney; Meyer Imporium 
— Melbourne ir Meyer Imporium — 
Adelaidėje. Taip pat ir kituose Aus
tralijos miesteliuose kiekviena didesne 
firma, pagal užsakymą, paruošia ir iš
siunčia siuntinį į Europą.

Siuntinių kainos nėra didelės (jos 
svyruoja tarp 15 ir 40 šilingų). Š> 
menka auka juk neatitrauks nuo mūsų 
burnos duonos kąsnio, bet suteiks 
daug džiaugsmo mūsų nelaimingiems 
tautiečiams ir paguos mūsų viduję sa
vijautą, žinant, kad atlikome solida
rumo pareigą.

Kažkurių tbc lietuvių ligonių sąra
šai ir jų adresai jau buvo skelbti 
“Mūsų Pastogės” 77 ir 81 Nr. Nr. 
Šiuo tarpu patiekiu didelį lietuvių 
sąrašą iš Gauting sanatorijos:-

Bernotaitė Valerija, Bernotas Vy
tautas, Brilingas Vladas, Brazaitis 
Mečys, Čerevka Mečys, Elsbergas Vin
cas, Geležius Vladas, Giedrikaitė Ge
nė, Gralkauskas Vytautas, Grigaity te 
Anė, Gruzdienė Aleksandra, Gulbinas 
Viktoras, Jasaitis Alg., Jasinskienė

Ona, Jocius Ant., Jurgelevičienė Jad
vyga, Kopūstienė Ona, Laukaitis Juo
zas, Lukoševičiene Uršule, Macikas 

. Valteris, Mackaitė Elzė, Mačiulionis 
Kazys, Matulevičiūtė Gražina, Mažei- 

I va Jonas, Musteikis Mečys, Norkus 
Į Juozas, Oleka Jonas, Paulius Donatas, 
| Pociene Petronėlė, Pocius Jonas, Ra- 
j mėlis Jurgis, Rudčnas Petras, Rimkus 
I Juozas. Sabaliauskas Petras, Sivochas 
Henrikas, Simonavičius Jonas. Simo-

• navičienč Eugenija, Simonavičius 
Leonardas, Staginiūnas Alg., Šulcaite 
Lygija, Sereika Vytautas, Tamošaitis 
Ignas, Tazytc Erna, 'Tomkus Stepas, 
Tumėnas .A If., Tvirbutas Ipolitas, Vai
lokai tiene Regina, Vaitkevičius Jonas, 
Veltas VyL, Velička Jonas, Zalato
rius Vyt., Žolynas Antanas ir Gaižaus
kas Telesforas.

Visų čia sumįnėtų ligonių adresas 
yra sekantis:

Gauting bei Muenchen, IRO Sana
torium, US Zone, Germany.

Kiekvienas pasirinkime asmenį, ku
riam norime siųsti siuntinį. Jeigu kas 
tokio pasirinkimo nedarys, tai tegul 
siunčia tos sanatorijos lietuvių komi
teto pirmininkui Bernotui Vy
tautui. Jis tuos siuntinius išdalys 
tiems ligoniams, kurie asmeniškai ne
bus gavę.

Taigi neatidėliokime nū vienos die
nos! Jau pats laikas išsiųsti tokį siun
tinį. Pabūkime Kalėdų Seneliais ne
laimingiesiems tbc ligoniams lietu
viams, nes jie juk yra mūsų broliai!

$ a u d a r g i e n ė.

Redakcijos pastaba: Būtų labai gra
žu, kad mūsų visuomene tikrai susi
rūpintų šiuo p. Saudargienčs ragini
mu ir jau dabar pradėtų siųsti šiuos 
siuntinėlius. Geriausia siuntinėlius 
sudarinėti po 4| svaro svorio, ir juos 
siųsti, kaip registruotus laiškus (regis
ter letter), nes tuo būdu išsiųsti siun
tinėliai pasiekia Europą per 6 savaites 
ir garantuotai nueina. Už šių siunti
nėlių persiuntimą reikia mokėti pa
štui apie 12 šilingų.

★Liberalų ir krašto partijos, eida
mos į paskutiniuosius Australijos fede
ralinio parlamento rinkimus, į savo 
busimųjų darbų sąrašą buvo įtrauku
sios ir komunistų partijos uždarymą. 
Kai laimėjo rinkimus, tai iš šių par
tijų sudarytoji vyriausybė tuojau ėmė
si žygių pildyti savo pažadus, kuriuos 
buvo suteikusi rinkikams. Jau prieš 
6 mėn. inin. pirm. Menzies refe
ravo įstatymo projektą parlamente, 
pagal kurį turėjo būti uždaryta komu
nistų partija Australijoj. Jis patiekė 
parlamentui daug ir reikšmingos 
medžiagos, apibūdinančios komunistų 
priešvalstybinę yeiklą. Tačiau šis 
vyriausybės parengtas įstatymo pro
jektas užkliuvo senate, kuriame darbo 
partija sudaro daugumą ir kuri ryžtin
gai pasipriešino patiektojo įstatymo 
formai. Per tuos 6 mėn. įstatymo pro
jekto likimas buvo gana neaiškus. Ir 
tik praėjusį antradienį federalinio par
lamento darbo partijos vykdomasis 
komitetas nutarė netrukdyti, kad se
natas šį įstatymą praleistų. Ir jau 
penktadienį, kai pasirašė Gen. Gu
bernatorius, šis antikomunistinis įsta
tymas įsigaliojo.

Pagal šį įstatymą komunistų partija 
tuojau paleidžiama, jos turtas konfis
kuojamas, uždaroma komunistinė 
spauda ir imamasi akcijos prieš komu
nistus prof, sąjungų vadovybėse. Vy
riausybė jau turi sudariusi sąrašus 
ryškių komunistų, vadovaujančių pro
fesinėms sąjungoms, kurie pirmoje 
eilėj bus įstatyčio paliesti. Vyriausy
bė paskirs rūpintoją, kuris perims sa
vo žinion komunistų partijos turtą.

Ministerių kabinetas,, patariamas 5 
komisijos, svarsto, kokios kitos orga
nizacijos bus paskelbtos nelegaliomis, 
kurios savo turiniu ir forma yra arti
mos komunistams, ar priklausančios 
komunistų partijos kontrolei arba jos 
remia bei propoguoja Markso — Le
nino mokslą. Paskelbtosios nelegalio
mis organizacijos turi teisę per 28 die
nas kreiptis į Aukščiausiąjį Australi
jos Teismą, prašant panaikinti šį 
vyriausybės paskelbimą. Visa pagal 
įstatymą numatytoji mašinerija pradės 
pilnai veikti jau lapkričio mėn.

Suprantama, komunistai prašys 
Aukščiausiąjį Teismą anuliuoti Vy
riausybės įstatymą. Jei ir tatai nieko 
nepadės, tai jie turi dar teisę apeliuoti 
Slaptajai Tarybai Londone. Kol baig
sis visa ši procedūra, komunistų emi
sarai, suprantama, plės propogandą ir 
ruošis pogrindžio veiklai. Per tą laiką 
jie suslėps ir kaltinamąją medžiagą. 
Tačiau nežiūrint to, įstatymo priėmi
mas yra didelis smūgis Australijos ko
munistų partijai. Ji jau negalės vyk
dyti ardomojo darbo, dangstydamosi 
legaliomis priemonėmis, o nelegalią 
veiklą, reikia tikėti, Menzies vyriau
sybė energingai sudraus.

★Korėjos karas, jei neįvyks kokių 
nenumatytų komplikacijų, artėja savo 
pabaigos. Kritus Šiaurės Korėjos So
stinei Pyongyang, į kurią įžengė pir
mieji amerikiečiai (1 tankų kavaleri
jos divizija), organizuotas šiauriečių 
pasipriešinimas yra galutinai sulaužy
tas. Kad neišsprūstų didesnės priešo 
kariuomenės grupės, gen. McArthflras 
didelio skaičiaus lėktuvų pagalba 36 
mylių priešo užnugaryje įvykdė tikrai 
pasisekusį kariuomenės desantą. Buvo 
išmesta per 4.000 karių su pilniausiu 
apginklavimu, kurie užkirto kelius 
priešo pasitraukimui. Pats šiauriečių 
diktatorius jau anksčiau apleido so
stinę, išleisdamas atsišaukimą ir įsaky
damas korėjiečiams vyrams ir mote
rims kovoti iki mirties arba pergalės.

Šitokia Korėjos kovų užbaiga yra 
tikrai džiugus reiškinys, duodąs vil
čių ateities' pasauliui. Juk Korėjos 
akcija, šiaip ar taip, buvo pravesta 
JTO pritarimu ir vadovavimu. Kaip 
SMH rašo, Korėjos kampanija bus 
atmenama ne dėl jos militarinio pobū
džio, bet kaip vienas ryškiausių tarp
tautinio bendradarbiavimo istorijoje 
kertinių akmenų. Pirmą kartą armi
jos žygiavo į kovą ne tautinių vėliavų 
ar religinių emblemų vedinos, bet po 
vėliava ir pagal įsakymus pasaulinės 
tautų sąjungos. Pirmą kartą pasaulio 
sąžinė pareikalavo realios akcijos prieš 
karinę agresiją. JTO, pirmiau laikyta 
kaip sovietų veto auka, dabar iškilo 
laisvojo pasaulio akyse, kaip didelė 
pajėga. ,

★Rusija įteikė Prancūzijai, Didž. 
Britanijai ir Amerikai vienodo turi
nio notas, kurioje jos įspėjamos, kad 
Rusija netoleruosianti priemonių, sie
kiančių atgaivinti reguliarią vokiečių 
armiją V. Vokietijoje. Notoje toliau 
paneigiama tvirtinimai, kad esą R. 
Vokietijos policijos pajėgos sudaran
čios karines formacijas. Rytų Vokieti
jos liaudies milicija, notoje pareiškia
ma, vykdanti tik normalias policines 
funkcijas. Sovietai, tarp kitako, kalti
na vakariečius, kad V. Vokietijos poli
cija atlikusi reguliarų armijos apmo
kymą, dalyvaudama manevruose drau
ge su Vakarų Valstybių okupacine ka
riuomene. Kaip atsimename, š-m. ge
gužės mėnesį Vakarų Valstybės savo 
notose Sov. Sąjungai reikalavo “palei
sti rytų zonoje esančią vokiečių armi
ją, sudarytą po liaudies policijos prie
danga.” JAV-bių departamento parei
gūnas tada pareiškė, kad jei rusai at
mes notą, tai vakariečiai galės pradėti 
ginkluoti vokiečius vakarinėse zonose.

★Maskvos radijo pranešimu, Sov. 
Sąjungos iniciatyva Prahoje šaukiama 
Rytų Europos valstybių užsienių rei
kalų ministerių konferencija. Ten 
dalyvaus visi Sov. Sąjungos satelitai, 
f šią konferenciją išskrido pats Molo
tovas. Pranešama, kad.joje bus svar
stomas ir V. Vokietijos atsiginklavimo 
klausimas.

★JAV-bių prezidentas Trumanas, 
grįžęs po susitikimo su gen. McArthū- 
ru Wake saloje, San Francisko operos 
rūmuose pasakė kalbą, kurioje patie
kė 4 sąlygas, kurias sovietai turi išpil
dyti pirmai negu JAV-bės susilpnins 
savo pastangas sukurti laisvojo pasau
lio pajėgą. Tos sąlygos yra: Prisitai
kyti prie JTO chartos principų; kreip
tis į šiaurės korėjiečius, kad jie tuo- 
jaus padėtų ginklus; pakelti geležinę 
uždangą ir leisti laisvą informacijų ir 
idėjų keitimąsi ir prisidėti prie JTO 
pastangų suburti darbščią kolektyvi
nio saugumo sistemą, kuri leistų atsi
sakyti atominės bombos ir drastiškai 
sumažintų kitas ginkluotas pajėgas.

★Iš Vašingtono pranešama, kad 
prez. Trumanas ir gen. McArthūras 
susitikdami Wake saloje nutarė., kad 
JTO pajėgos sustotų tam tikrame at
stume nuo Mandžiūrijos ir Rusijos 
-sienų. Toliau pranešama, kad gen. 
MacArthūras pareiškęs prez. Truma- 
nui įsitikinimą, kad nei Kom. Kinija, 
nei Sov. Sąjunga nedarys intervenci
jos Korėjoj.

★Vašingtonas praneša, kad šių metų 
pabaigoje JAV-bės pasiusiančios į In
dokiniją vieną eskadrą B 25 lengvųjų 
bombanešių. Iš kinų šaltinių prane
šama, kad 15.000 komunistinės Kini
jos kariuomenės peržengė Kwangsi 
provincijos sieną ir įžengė į šiaurinę 
Indokiniją.
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Psi. 2

USA karine 1950m. politika
Santrauka iš generolo Omar N. 

BRADLEY spec, straipsnio, spausdin
to “Readers Digest”, Oct. 1950. Pa
ruošė: Alfa.

(Tęsinys iš “M.P.” 90 Nr.)
Viena iš stipriausių pabaisų Ame

rikos užėmimui yra nepaprastos USA 
atominių bombų atsargos bei tolimos 
apimties lėktuvai, pajėgūs sunaikinti 
strateginius punktus. Oro pajėgų iš
vystymas su laiku pasieks tokį laipsnį, 
kad bus galimas pilno masto tarpkon- 
tinentinis bombardavimas. Bet geri. 
Bradley netiki, kad vien bombardavi
mu karas gali būti laimėtas. Patyri
mai Korėjoje primygtinai rodo, kad 
armijoms reikia žemės grupių — in- 
fanterijos. Kad atlaikius priešo ataką, 
reikia lygiu balansu turėti visų kari
nių pajėgų, — oro pajėgų, inl'antcri- 
jos, laivyno. Planai Amerikai apginti 
susideda ne iš vienos rūšies karo vedi
mo, bet naudojant visas pajėgas ir dar 
būsimus išradimus. Šie planai turi 
būti pagrįsti pakankama karine infor
macija. Priešo pajėgumas ir jo suma
nymai turi, būti nuolatos žinomi. Dėl 
to informacinė tarnyba yra nepamai
noma kariniam pasisekimui.

Šiais 1950 metais Amerika jau at
siekia lygų balansą oro, jūros ir infan
terijos pajėgose. Tegul nė vienas ned
rįsta galvoti, kad USA veiksmai Azijo
je ar Europoje atitraukia nuo jų svar
biausią pareigą — pačios Amerikos 
apgynimą, o ji turės būti apginta iš 
dviejų okeano pusių. . |

Amerikos veiksmai Europoje yra 
pateisinami amerikiečių ir europiečių. 
Ten dabar egzistuoja Šiaurės Atlanto 
Pakto organizacija, kuriai priklauso 
du Amerikos kraštai — USA ir Kana
da, dvi šiaurės Atlanto salos — Suvie
nyta Karalija ir Grenlandija, -astuoni 
Europos kraštai: Norvegija, Danija, 
Olandija, Belgija, Liuksemburgas, 
Prancūzija, Italija ir Portugalija. Ne
vienoda tų kraštų gegografinė padėtis 
uždeda ir nevienodas pareigas ir ga
limybes. Tarpusavy tie kraštai yra 
surišti tarpusavės pagalbos ryšiais 
kiekvienos agresijos atveju. Nutarta, 
kad Šiaurės Atlanto erdvės gynybos 
klausimas bus remiamas balansuoto
mis kolektyvinėmis pajėgomis. Ne 
kiekvienas kraštas gali teikti vienodą 
skaičių karinių pajėgų. Čia turės žodį 
geografinė padėtis, industrinis pajė
gumas, krašto šaltiniai, ir karių poten
cialas. Atatinkamai pagal galimybes 
bus skiriama kontribucija kolektyvi
nei armijai. Tik kyla klausimas — kas 
parūpins inf an teriją? Dviejų pasauli
nių karų patyrimai įrodė, kad be in-, 
fantęrijos apseiti negalima. Net ir 
Korėjoje ji yra būtina. Extra speciali 

kontribucija kolektyvinei armijai tu
rėtų būti infanterija iš Europos ka

P. 8 i r gedąs

Muvo ii šiupeles 
legionieriui

(Tęsinys iŠ “M.P.” 90 Nr.)

Nelengva pareiga būti saviškių žemiausiu tarnu. 
Pildant eilinius griovakasių užsakymus, tenka išgir
sti ir kartesnių (kartais ir keistokų) priekaištavimų, 
būtent: dėl parnešto iš krautuvės per šilto, per 
šalto ar ne tos markės limonado, dėl dešros su 
šniūreliu, žaliokos citrinos, klaidingai prekybininko 
įteiktų kruopų vietoje cukraus ir pan. Čia reikia 
didelio santūrumo, kad neįsileistum su artimu į 
bereikalingas diskusijas bei ginčus ir nepakenktum 
bendradarbiavimo santykiams. Net ir tūli inspek
toriai, užtikę pripuolamai atsiradusius griovakasius 
prie persirengimo būdelių, su nemalonia veido 
išraiška reikalauja paaiškinimo pas “žemiausiąjį 
tarną” — nipperį, tarsi jis būtų pats bosas!? . . .

Kai su šluota atlieku savojo rajono ir būdelių 
apšvarinimą, dažnai stebiu linksmai besivaišinan- 
čius numestomis maisto liekanomis žvirbliukus. Jie 
gana panašūs į paliktuosius už geležinės uždangos, 
tačiau kažkaip mažesni ir silpnesni. Pas mane kas
dien atbėga ir margasis šimelis, kuris visai jaukiai 
jaučiasi su naujaisiais ateiviais.

Uždegti gatvėje raudonuosius žibintus, kai švai
stosi stiprūs jūros vėjai, čiurkšlėmis teka lietus, 
sudrėkę degtukai ir žiebtuvėlis neskelia kibirkšties, 
tikrai nėra lengva, gis darbas tada tampa lygus

rių, nes karo atveju jie gintų savo gim
tąjį kraštą. Gen. Bradley pripažįsta, 
kad tai yra -skaudus prospektas dau
geliui Vakarinės Europos kraštų. 
Pavyzdžiui: Olandija nuolatos teikė 
daugiau dėmesio laivynui, nei infąn- 
terijai. Bet generolas pabrėžia, kad 
Olandija kaip tik guli ant paties tie
sioginio kelio kiekvienam sovietų pa
sistūmėjimui Lamanšo kanalo link. 
Dėl to atrodo natūralu, kad Olandijai 
teks parūpinti infanterijos savo krašto 
gynybai. Vakarų Europos kariai turi 
parūpinti pakankamai jėgų sustabdyti 
pirmąjį priešo judėjimą. Paryžius, 
Roma, Briuselis bus daugiau prieina
mi priešui iš oro ar tiesioginiai, kaip 
Čikaga, Detroit arba Kanzas.

Atlanto Pakto lyderiai kelioliką 
mėnesių aptarinėjo busimuosius pla
nus dėl kolektyvinės armijos balanso. 
Kalbų metas jau pasibaigė. Jau 1950 
metų rudenį bus laikas pradėti veikti. 
Generolas ypatingai nori pabrėžti tą 
faktą, kad kolektyvinės subalansuotos 
pajėgos turės virsti tikrenybe į orga
nizuotą, jėgą ir kaip galima greičiau.

Dar prieš metus Vakarų Europos 
gynyba atrodė neįmanoma, šiandien 
Europos gynybos šansai jau šviesesni. 
Tai rodo sekantieji faktai:

1. USA ūkis, priešingai komunistų 
pranašavimui, ne tik kad nesu
klupo, bet visą laiką „yra pačiame 
produkcijos pajėgume.

2. Vakarines Europos ūkis, Maršalo 
plano pagalba ir savo prigimta 
jėga, palyginti, greitai atsistatė.

3. Šiaurės Atlanto Pakto organizaci
ja, nors dar ir neveikia pilnu 
tempu, vis dėl to pagyvino karinę 
akciją Vakarinėje Europoje. Ka
rinės pagalbos programa, kurios 
8/10 eina Šiaurės Atlanto Pakto 
reikalams — jau yra dviejų bili
jonų dolerių tikrenybė. Tas, 
aišku, pagerins gynybas galimy
bes Vakarinėje Europoje.

4. Dar vienas faktiškas įnašas yra 
svarbūs pagerinti ir patobulinti 
ginklams, kurie bus panaudoti 
Vak. Europos gynimui.

Kadangi Amerikos tautinė politika 
nėra agresyvi, tai karinė politika pa
prastai linksta kalbėti apie* gynybą. 
Karinėje srityje USA daro viską, kad 
pagerintų. Amerikos ginklus, šių me
tų biudžetas apima 600 milijonų do
lerių ginkluotų pajėgų išradimams 
ir pagerinimo programai. Amerika 
siekia pagerinti visas tris karinių pa
jėgų sritis — oro, žemės ir jūros.

Pajėgus prieštankinis pabūklas nau
joji “bazooka” įrodė savo pritaikini
mą ir Korėjos fronte. Sujungus “ba- 
zookos” pajėgumą su tolimos apim-l 
ties pritaikinimu, tankų masių sunai
kinimas artilerijos būdu būtu eilinis'

kurio nors rebuso sprendimui, ir žmogus turi gerai 
palaužyti savo galvą. Kai mano pareigi] kompni- 
jonas — australas,aptarnaująs kaimyninę griovaka
sių grupę, karuku gabenasi žibintus, kad juos už
degtų, aš paprasčiausiai keliaju su vienu uždegtu 
žibintu ir nuo jo “zakristijono” knateliu uždegioju 
likusiuosius. Šie žibintai tamsią naktį apsaugo 
praeivius ir susisiekimo priemones, kad neįgriūtų 
į iškastus griovius. Šis degiojimo būdas yra grynas 
mano išradimas, kuris labai palengvina mano 
darbą.

Kadaise verčiau lotynų posakį: “Nieko nėra amži
na po mėnuliu.” šiandieną verdu arbatą, uždegi- 
nėju žibintus, nuolankiausiai visiems patarnauju, 
bet niekada negaliu pabėgti nuo šio posakio min
ties, žinodamas, kad'ir mano pareigos nėra amžinos, 
kad ir jos kada nors pasibaigs, kai užpūsiu pasku
tinį žibintą.

Netrūksta čia ir lietuviškojo žodžio bičiulių. 
Poilsio ir užkandžių pertraukėlėmis mes esame 
šešiese: Antanas, Jonas, Andrius, Vladas, Vylius ir 
šių eilučių autorius. Mes mėgstame tada visi drauge 
susiburti australiško patvorio paunksmėje. Mūsų 
skirtingi gyvenimo keliai susikryžiavo svetimoje 
padangėje, prie kanalizacijos griovių purvinos idi
lijos. Bičiuliais mus padarė dar gyvas lietuviškas 
žodis.

Nevienoda amžiaus, išgyvenimų, dabarties ir atei
ties rūpesčių našta slegia kiekvieną iš mūsų. Ne 
visų lygi dalia ir kanalizacijos griovių tarnyboje. 
Andrius, Jonas ir Vladas laužtuvo ir šiupelės pir
mūnai. Kur kiečiau, kur giliau, kur daugiau pur
vo, ten jie ir siunčiami, kaip grupės .avangardas. 
Vylius gi daugiau išsipraktikavo šulinių kirtime, 
juos apskritai išdailindamas. Antanas ir aš, taip 
pat pirmiau atlikę laužtuvo ir šiupelės stažą, šian
dieną sti laužtuvais jau esame atsisveikinę. Mes 
atliekame pagalbinius ariergardininkų darbus.
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dalykas. Bet tankai vis dar tebėra ga
linga figūra kovos lauke. Tankai yra 
reikalingi ir puolimui ir gynybai. 
Greitesni už garsą lėktuvai ir tolimos 
apimties svaidomieji — nutaikomieji 
ginklai yra nuolatos gerinami. Vienas 
iš svarbiausių uždavinių vak. Europos 
gynybai yra, kad amerikiečiai gamins 
pakankamai prieštankinių bei prieš
lėktuvinių ginklų, kuriais dalinsis su 
savo draugais.

Dabar pažvelkime į atomo sritį. 
Kaipo naikinantis ginklas jis yra ne
paprastai galingas. Amerikiečiai turi 
tą ginklą ir gali panaudoti tolimoje 
apimtyje. . Strateginiai tai yra nepa
prastai svarbu.

B-36 ir B-29 yra skirti tarpkontinen- 
tiniam bombardavimui, bet pagami
nus sprausminius bombonešius, bom
bos galėtų daug greičiau pasiekti tai
kinį. Tokį sprausminį lėktuvą USA 
jau turi. Jo apimtis trumpesnė už 
B-36, bet jo efektas kare būtų nepa
mainomas. Atomo išradimas taip pat 
padeda kaip taktinis ginklas .žemės 
trupėms. Šioje rolėje tas ginklas gali 
būti naudojamas ir gynybai ir puoli
mui.

Nu taikinti svaidomieji ginklai yra 
nepaprastai svarbūs ir jų pagerinimo 
galimybės yra neapribotos. Jie gali 
būti panaudojami oro ir artilerijos 
srity. Ilgiausia distancija šiuo metu 
atsiekta 20 mylių. Einama prie to, 
kad svaidomieji ginklai sieks 100 my
lių apimtį. Kadangi šių ginklų page
rinimas yra neribotas, kai kurie entu
ziastai pataria naudoti vien tik svai
domuosius ginklus vietoj lėktuvų ir 
bombų. Skirtumas tik tame — lėktu
vai grįžta atgal, kada svaidomieji gin
klai niekad negrįžta atgal. Bet ten. 
kur lėktuvai negalės prieiti prie svar
bių strateginių tikslų, ten svaidomieji 
— nutaikomieji ginklai atliks savo 
rolę. Laivyne svaidomieji ginklai gali 
būti panaudoti kaip priešlėktuvinė, 
be to, puolimui kontinento. Jie gali 
būti iššauti iš povandeninio arba ka
ro laivo.

Šiaurės Atlanto Pakto tautos dali
nasi įvairiais pagerinimais karinėje 
srityje. Infanterijos srityje irgi pa
žengta — naujasis automatinis ginklas 
toli gražu pajėgesnis ir lengvesnis ne
šti, o naujasis šalmas — sveria vos ke
letą uncijų, nors saugoja lygiai kaip 
ir senasis.

Bekalbant apie ginklus ir išradimus 
gen. Bradley perspėja visus nuo perdi-1 , v
delio optimizmo. Neturime pamiršti i Indokinijos partizanus žmonėmis, bet 
ir nedavertinti priešo pajėgumo ir jo ginklus tai jie tikrai siunčia prieš 
išradimų. Rusija turi eilę didelių I prancūzus, 
mokslininkų, bč to, nuo karo pabai-,------------------------- - •
gos jiems padeda daugelis vokiečiui tų, prancūzų bei amerikiečių kilmės, 
išradėjų. Amerika turi siekti visiško Ką nauji ginklai reiškia Europos 
ir pilnutinio išradimų bei pagerinimų gynybai ir visiškam laimėjimui gali- 
atsiekimo, jei ji nori būti pajėgesnė. I mo Pasaulinio Karo metu, atsiminki-

Dideli nuopelnai pripažįstami Va-1 me tik viena, pabrėžia gen. Bradley: 
karinės Europos kraštų moksliniu-į “Kariai be moderniškų ginklų yra 
kams bei kariniams technikams. Dau- bejėgiai, bet ginklai be karių yra 
gelis išradimų, čia paminėtų, yra bri-1 niekas.”

INDOKINIJA PAVOJUJ
Dar nepasibaigus Korėjos karūf, ; 

bolševikiniai užkulisiai jau pradėjo 
spaudimą naujoje erdvėje—Indokini
joje, kur jau keletas metų vyksta par
tizanų kovos su prancūzų reguliarios 
kariuomenės pajėgomis. Paskutinėmis 
žiniomis, Prancūzija esanti sukoncen
travusi apie 200.000 geriausios savo 
kariuomenės, įskaitant ir svetimšalių i 
batalionus. Nežiūrint to, Indokinijos : 
partizanai, remiami Kom. Kinijos gin- .. 
klais ir amunicija, paskutiniu metu 

1 užėmė keletą svarbių prancūzų kariuo- 
E menės pozicijų ir grąso visam kraštui, 

savo gaujas išskirstydami po įvairias
■ krašto vietoves.

Dabartinė Indokinijos pozicija yra 
tokia, kad ginkluotos komunistų pa
jėgos yra užėmusios plačias krašto sri
tis. Jei ne prancūzų kariai, tai jie jau 
senai dominuotų visame krašte. Net 
Saigone (sostinėje) yra nesaugu paju
dėti nakties metu. Tamsos metu ko
munistinių partizanų vienetai atžy
giuoja ir į miestą. Kinoteatrai ir kitos 
pasilinksminimo vietos, kur paprastai 
prancūzų kariai susirenka, yra dažni 
taikiniai rankinių granatų atentatams. 
Taigi padėtis yra tokia, kad visada 
turi būti palaikomas aliarmo stovis.

Komunistų taktika Indokinijoje ir 
Australijoje yra vienoda. Tas pats ir 
tikslas — užgrobti pilną valdžią. Štai 
keletas faktų, įrodančių šio teigimo 
teisingumą: ir vieni ir kiti gauna pa
rėdymus iš Maskvos; ir vieni ir kiti 
yra pasiryžę siekti kruvinos revoliuci
jos; ir vieni ir kiti pateisina kiekvieną 
akciją, jei tik ji siekia partijos domi
navimo. Indokinijos komunistų va
das Ho Chi Minh yra baigęs revoliu
cinės taktiktos mokslus Sov. Sąjun
goje, kaip ir visų kitų kraštų komuni
stų vadai. Kai Japonai karo metu 
buvo okupavę Indokiniją, jis su savo 
pajėgomis pasitraukė į Kom. Kinijos 
plotus. Kadangi tuo metu, kai japo
nai kapituliavo, o jis grįžo į savo tėvy
nę, Indokinijoj nebuvo madingi ko
munistai, tai jų vadas Ho Chi Minh 
griebėsi gudravejančios taktikos: jis 
paleido komunistų partiją ir mokėjo 
pasidaryti Indokinijos nacionalistų 
partijos vadu. Suprantama, tatai bu
vo tik priedanga ir apgaulė, kuri aiš
kiai pasirodė šiuo metu, kai jis vėl 
slapstosi ir vadovauja teroristiniams 
komunistiniij partizanų būriams.

Šiuo tarpu dar nėra dokumentaliai 
nustatyta, kad Kom. Kinija remtų

Visi labiausiai mėgstam ir gerbiam vyriausią 
amžiumi bičiulį Antaną. Tai. nuoširdūs aukštai
tis, perėjęs savo gyvenime ugnį ir vandenį, nešiojąs 
savo širdy dar netolimos praeitis žaizdas, kurias, gal 
būt, užgydys tik laimingas grįžimas ir susitikimas 
su artimaisiais!? . . . Antanas niekada nebūdavo 
prislėgtos nuotaikos ar įsikarščiavęs, burnojus trem
tinio dalią. Visa tai jis mokėjo savo širdyje uždary
ti. Jis nevengdavo ir sunkesnės darbo dalies, sąži
ningai plušėdavo su šių pele ir karuku, tarsi pilkoji 
bitelė. Kai kartą Vladas, savyje jausdamas energi
jos perteklių, bičiuliškai pasisiūlė, padėti nuvežti 
pilną karuką, Antanas nesutiko. Taip pat organi
zaciniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyveni
me Antanas žengia pirmuoju, su šypsena, “kritikuo
jančia” ir mokinančia. Tai tikrasis mūsų veteranas 
— ambasadorius, kokių mes dainai pasigendame 
kelyje į Tėvnyę ...

Ir Jonas su užsidegimu metėsi į Sydnėjaus lietu
vių organizacinio darbo dirvonus. Prisimenu anas 
dienas, kai mezgėsi abiejų dabartinių draugijų 
metmenys, karštai ginčydavomės dėl jų ideologijų 
ir pirmi aiškumo svetimoje padangėje. Pastarojo 
ginčo išdavas jau baigia išryškinti gyvenamasis 
momentas.

Du bičiuliai — Andrius ir Vladas *— atsinešė į 
mūsų ratelį žaliojo Lietuvos kaimo bruožus: jėgą, 
sąmojų bei draugiškumą. Jie buvo nuolatiniai tar
pusavio varžybininkai. Andrius visada lažinosi, kad 
jis pajėgsiąs 100 metrų panešti ketinius cemento 
maišelius (apie 166 klg.), o Vladas išgersiąs keturius 
pintus (apie 2 litru) grietinėlės. Kalbamų varžybų 
neįvykdei!!, nes jas nustūmė įdomesni dienos įvy
kiai. Andrius mėgdavo Vladą ir kitus bičiulius bau
sti studentiškai — alaus bokalais bei džino stikliu
kais. Daug liksmai juokėmės, kai šių varžybų vyk
dytojas Andrius prie stovyklos rajono nevykusiai 
nučiuožė nuo tilto atramos į purvyną . . . (B.d.)
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IV.
LITHUANIA UNDER SOVIET 

OCCUPATION
Lithuanian-Soviet Relations

Speaking generally, until 1939 
Lithuanian relations with Soviet Rus
sia remained friendly. By the Treaty 
of Moscow of July 12th, 1920, Soviet 
Russia recognized Lithuania as a 
sovereign and independent State, and 
renounced forever all her claims to 
Lithuanian territory. Article 1 of this 
treaty reads as follows:}.

“In conformity with the right declared 
by the Russian Socialist Federated Soviet 
Republic of all peoples to a free self- 
determination. including the right of full 
secession from the Slate of which they 
were a part, Russia recognizes without any 
reserve the .sovereignty and independence 
of the State of Lithuania with all juridi
cal consequences resulting from such re
cognition, and voluntarily and Jorcver 
renounces all sovereign rights possessed by 
Russia over the Lithuanian people and 
territory. '

“The fact that Lithuania was ever under 
Russian sovereignty, does not place the 
Lithuanian people and their territory 
under any obligation to Russia.
Six years later a Non-Aggression 

Pact between Lithuania and the 
Soviet Union was signed at Moscow 
on September 28th, 1926, whereby the 
Soviet Union again reaffirmed its 
guarantee of the Lithuanian frontiers. 
It was renewed in 1931 for five years, 
with an additional clause providing 
that it shall remain automatically in 
force unless six months’ previous 
notice be given by either party of its 
intention to terminate it. Neither 
party has ever invoked this clause. 
The Non-Aggression 'Pact thus re
mains in force. In 1933 it was streng
thened by the conclusion of a Con
vention defining aggression which, 
inter alia, provided that ‘‘no consi
derations of a political, military, eco
nomic or any other nature shall serve 
as an excuse or justiącation for aggres
sion.”

Then soon after the outbreak of the 
present war Lithuania was forced by 
Soviet Russia to sign, on October 
10th, 1939, the so-called Mutual Assis
tance Pact, in accordance with which 
she was compelled to admit Soviet I 
garrisons and to grant air bases on |

Lithuanian territory. Even on this 
occasion the Soviet Government again 
solemnly reiterated its promise to res
pect Lithuania’s sovereignty and not 
to interfere in Lithuanian internal 
affairs. Article VII of this treaty 
reads: e

“Fullil inent of this treaty shall not in 
any way affect the sovereign rights of the 
contracting parties, in partietdar their 
Slate organization, economic and social 
systems, military' measures, and generally 
the principle of non-intervention in inter
nal affairs.”
Furthermore, on October 31 st, 1939, 

Foreign Commissar Molotov, in his 
speech to the Supreme Council of the 
U.S.S.R., speaking about this Mutual 
Assistance Pact, declared:

“The Pads with the Baltic Stales in no 
way imply the intrusion of the Soviet 
Union in the internal affairs of Estonia, 
Latvia or Lithuania as some foreign inter
ests are trying to have it believed . . . 
These Pacts are inspired by mutual respect 
for the governmental, social and economic 
system of each of the contracting parties... 
We stand for an exact and honest fulfil
ment of agreements signed by us on a 
basis of mutuality and declare that foolish 
prattle of sovietization of the Baltic States 
is of use merely to our common enemies 
and to all kinds of anti-Soviet provoca- 
eurs.”
In spite of all thes treaty obliga

tions and friendly assurances, seven 
months later the Soviet armies were 
pouring into Lithuania. Having in 
loyal execution of the Pact of Mutual 
Assistance admitted previously large 
garrisons of Soviet troops in the 
newly-created bases, Lithuania found 
herself no longer in a position to put 
up any defence against the invader. 
Moreover, any armed resistance 
against the invading Russians would 
have forced the sm^ll Lithuanian 
Army into the arms of Nazi Germany 
for an inevitable internment — a per
spective which the Lithuanian Gov

Brief Historical Sketch 
of Lithuania

Lithuania is not a "new state" of Europe either politically or culturally.
She is as old as most of the other European nations, and possesses a 

striking history replete with dramatic vicissitudes.

tained the exact number of candidates 
to be elected. The “elections” took 
place under close supervision of Mos
cow emissaries and Red Army units 
and in an atmosphere of terror and 
intimidation. Everyone was to “vote” 
and have his or her passport stamped 

i under the threat of becoming “an 
j enemy of the people” for failure to do 
; so.

It was announced that 95.51 per 
cent, of the electorate voted in favour 
of the “Working People’s Union” 
.candidates. It appears, however, that 
the votes were not actually counted 
and were destroyed immediately 
thereafter. This is supported by the 
fact that the results of the “voting* 
were announced in one of the Lon
don papers tzuenty-four hours before 
the polls were closed! Nor does the 
claim of 95.51 per cent, of the electo- 

; rate appear to be true. As became 
known later, only some 16-18 per 
cent, of the electorate actually' 
“voted”.

One further feature of importance 
should be noted in connection with 
these “elections”. During the short 
“electoral campaign” no question of 
joining Soviet Russia zuas raised or 
even mentioned. On the contrary, the 
only slogan of the campaign was in 
favour of ensuring “friendly relations 
between Lithuania and Soviet Rus
sia.” Since Lithuania has always been 
in favour of such friendly relations 
and efectively maintained them dur
ing the whole period of independence, 
it is likely that even those who did 
“vote” had hardly anticipated the 
surprise with which they were soon 
to be faced.

The “elections” over, the newly- 
elected members of the “People’s Sei
mas” (Parliament) were convened on 
July 21st. The first and only ques
tion of business on their agenda was 
the passing of a resolution humbly 

I requesting that Lithuania should be 
admitted into the Soviet Union. Hav
ing passed it, the “People’s Seimas” 
dispersed. The Soviet Union readily 
satisfied this wish and on August 3rd, 
1940, Lithuania was declared to be a 
part of the Soviet Union.

(To be continued.)

ernment wanted to avoid at any price. 
In the middle of June, 1940, the 
whole country was occupied. The 
Prime Minister Merkys was arrested 
and deported to a remote part of 
Soviet Russia. The same fate befell a 
large number of other Lithuanian 
leaders.

Together with the occupying army, 
special Soviet emissary V. G. Deka- 
nozov, Vice-Commissar of Foreign 
Affairs, arrived in Kaunas. Open in
tervention in the internal affairs of 
Lithuania no wbegan. Demonstra
tions, with the participation of the 
Red Army, were organized and a pup
pet government, consisting of men 
chosen by the Soviet Legation in 
Lithuania, was put in power. Soon 
other measures were taken with a 
view to legalization of the z Soviet oc
cupation. » Upon orders received from 
Moscow, and under supervision of the 
Moscow emissaries, who were actively 
supported bw the Red Army, new 
“elections were organizbd. They were 
proclaimed on July 5th and the poll
ing took place on 14th and 15th of 
July. (Exactly the same dates were 
fixed for Estonia and Latvia, and the 
whole process of “.elections” was iden
tical in all three Baltic States.)

The entire organization of these 
elections was carried through with 
complete disregard for the electoral 
laws of Lithuania. All parties were 
suppressed and a new party, the so- 

I called “Working People’s Union”, was 
: specially formed by the emissaries of 
Moscow. All candidates put up in
dependently of that Union were arbi
trarily disqualified before the “elec
tions”. Thus only one list of candi
dates — that of the “Union” — was 
submitted to the voters, and it con

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

The Platypus has the body of an 
animal and the reproductive organs 
of a reptile. It has the beak of a duck, 
webbed (daws and fur. The platypus 
usually lays from one to three eggs 
.almost the size of a hen’s egg. She 
then clasps them close to the under
side of her body, curls up in her 
burrow and goes to sleep; the sleep 
continuing until well after the eggs 
are hatched. The babies meanwhile 
obtain milk from the mother by suck
ing it through the pores of her skin.

Of the many extraordinary forms 
that, thrilled and delighted the early 
investigators of Australia’s flora and 
fauna, probably none excited more 
interest and amazement than the little 
fur-cladanimal that was at an early 
date so well named “Jaradoxus. ” So 
much of a paradox indeed it is, that 
afteir a lapse qf 14’0 years of scien
tific/research/it still presents many 
problems, aiid the’ experts are still 
uncertain regarding several aspects 
of its life history.

Imagine a creature 'that can only 
stop under water for a few minutes, 
which shuts its eyes and ears before 
submerging, and yet with these handi
caps gathers all its food below the 

‘ surface, and includes amongst it such 
lively things as fresh water shrimps I

When a female decides, to make a 
breeding burrow, sire commences'-by 
digging a smooth tunnel tikt fits her 

'form so well that itl shape distin
guishes it‘from all otHer bi^-rows. ut 
has a flat horizontal base, with sides 
and top curved to form a dame. At 
the end of this she forms a round 
chamber in which is contsructed a 
loose bulky nest some ten or twelve 
inches across, and tehn with a craving 
to be unique in all she does, lays a 

extending far beyond and under the 
claws, causing the animals when 
ashore to walk on its “knuckles” to 
prevent the claws piercing the webs.

Except by the careful observer, or 
quiet fishermen, Platypus are rarely 
seen alive. The position ol the eyes 
enables them to see immediately they 
reach the surface, and this, combined 
with a keen sense of hearing sends 
them below again at the slightest 
sight or sound of danger. If alarmed 
they seldom return to the surface for 
long periods, but occupy short bur
rows, or ledges and roots beneath the 
banks but above water. Even so, the 
patient and motionless watcher may 
be granted an interesting few minutes 
when the animal comes to the surface 
for air, or play, or to chew over the 
food obtained below. Early morning 
or late afternoon are the most likely 
times for this.

Apart from a poisonous spur on 
the hind legs of the male, Platypus 
appear to have no means of defence, 
and must rely for protection upon 
exceptionally acute sense.of sight and 
hearing.

/Although large numbers have been 
killed in the past, protective legisla
tion (which even forbids ownership 
of the skins), combined with their own 
wariness, will probably enable them 
to survive for many years.

★ ★ ★

When the road-mail between Syd
ney (N.S.W.) and Melbourne (Vic.) 
opened on January J, 1839, there 
were no bridges over the rivers. John 
Conway-Burke was appointed first 
mailman because he could swim.

★ ★ ★

When the colonisation of New- 
South Wales was first proposed, the 
plans included the importation of 
Chinese as labourers and native 
women from the Pacific Islands as 
wives for the soldiers and convicts. 
It was.only because Governor Phillip 
feared that starvation would put an 
end to their would-be husbands that | 

small round soft-shelled egg, which 
by its appearance might belong to 
a lizard. Should there. be two eggs, 
she recognises the risk of losing one 
in the mass of loose nesting material, 
so wisely fastens them together side7 
by side, or in the case of three, in 
a triangle.

T hen she cuts oil communication 
with the outer world by building solid 
walls, sometimes six or more inches 
thick, at intervals along the tunnel, 
and begins to dream of the children’s 
future. T hinking over the matter ol 
those eggs, she feels that they only 
show the rather reptilian side of her 
character/ so adds a “bird’s t£uch” by 
going “broodv” to such an extent that 
she’may bę/shaken vigorously before 
being'thoroqghiy aroused. Then after 
due cont^mplanon over what she shall 
name the ybungsterS, she adds another 
rung to the•..evp-hitionaryjrladder by 
feeding them, <,\vhen hatched, with 
milk, and boldly-proclaims them to 
be Mammals! Incidentally, as she has 
no teats, the babies niits.1 obtain their 
milk by sucking it through the pores 
other skin!

Platypus inhabit fresh water rivers 
and lagoons from Tasmania up into 
North Queensland. They arc covered 
with short fur that grows in a skin 
apparently many sizes too large for 
the animal. One can grasp a handful 
of skin and barely touch the body 
beneath. From dark brown on top 
shading oil to creamy grey below, the 
fur lias a rich sheen that has cost 
įnany thousands of the animals their 
lives. In length they vary from 15 to 
20 inches, the head terminating in the 
extraordinary “duck bill” which gives 
theanimal its vernacular name. The 
adult has no true teeth, horny ridges 
taking their place. The paws are 
webbed, the front ones having webs

he abandoned the idea of importing 
native women. Had the original pro
posal been adopted Australia would 
ultimately have produced a new race 
— a blend of British, Polynesian and 
Asiatic — a polyglot nation different 
in colour, religion and culture from 
anything the world had ever seen.

★ ★ ★

So great was the interest excited by 
i the first fleet- which sailed for Aus
tralia that certain adventurous spirits 

i wh ohad begged in vain to be taken 
on the voyage even committed rob- 

! beries so that they should be trans
ported. One wealthy draper managed 
to stow away, leaving behind him a 
prosperous business, and all his credi
tors paid in full. It may be, perhaps, 
only a coincidence that he also left 
behind him a wife and a large fam
ily. -

★ ★ ★

The first permanent Government 
structure erected in Australia was a 
gallows. In 1788 James Barrett, a lad 
of seventeen stole some food because 
he was hungry. He was charged, con
victed, sentenced and hanged on the 
gallows all in the space of sixty m in

i’he first Governor had original 
ideas about capital punishment. He 
recommended that any prisoners sen
tenced to death should be confined 
until an opportunity offered of send
ing them over to New Zealand to the 
cannibals. There, to quote his own 
words, “let them be eaten.”

It was not until 1938 that the last 
convict transported from Great Bri
tain died in Australia. He was 
Samuel Speed, • who arrived in 1864' 
under sentence of seven years for 
arson and was released as a good con
duct man after three years. Believed 
to be the sole survivor of the trans
ported convicts, he died in the Old 
Men’s Home at Perth.

3
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____  _ \ LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTROlll'IOII HACTflPP k '...f?™ .UIIaĮ] rAo u b LIvl Va, I 1 1N.Z I , v I maldų Camperdown Sv. Juozapo baž
nyčios salėje ' įvyk ------.-

1S MUSU BUITIES

' ' K E L E I V I S ’ ' 
i

Šiuo vardu Mažosios Lietuvos Tary
bos Spaudos Komisija pradėjo leisti 
Mažosios Lietuvos lietuviams laikra
štį. Pirmasis numeris, išleistas liepos 
mčn., jau pasiekė Australiją, nors jis.

| nyjios salėje' įvyks Si INeJLMAS, keliavo ir paprastu paštu, 
į AKADEMIJA. Programoj: tai šven- Į A>. „ bus savaitinis ar
tei pritaikytos paskaitos ir meninė da- 

’ lis.
Kviečiami tikintieji, ypač jaunimas, 

I priimti šv. Komuniją. Išpažinčių bus 
zuotai tvarkoma: du kartu savaitėje klausoma nuo 10 vai. ryto.
-■ - . •. • _ • j Mirusiųjų p a m i n ė j i-
mokykla, vaikų darželis ir anglų kai- m a s. Visų šventėje, t.y. lapkri- 
bos kursai. čio mėn. I dieną 8 vai. vakare Cam-

Esant palankiai administracijai ir perdown Šv. Juozapo bažnyčioje bus 
jai skatinant, stovyklos gyventojai ret-1 valandėlė. Prie
karčiais suruošia tautybių meninius himbohskiM paruosto partizano kapo 
pasirodymus. Karlais tokiuose pasiro 'bus, ^.kaupinio akimirka. jx> to pa
gyruose dalyvauja ir mažieji lietuviu mokslas, maldos >r giesmes ur. mirusius 
kai, pašokdami tautinius šokius, čia ,r ayyusius taimerius bet artnnuosius. 

IgyveSa ir p. Normantienė, kuri yra .. V 1 1 " !.V Vakar ų - lajikri- 
ei0- ‘. .r ____-_______ cio men. 2 dieną bus mirusiųjų mine-

ja. Jo's menu domisi nė tik’vietos į™“ ^’.Kentį ?a.r.k- H>U
gyventojai, bet ir apylinkės australai. sa'Vc' , K',ti;,a"." v,sl ‘a™“'*' 
Tautinių išdirbiniu parodėlėje jos bcnl valanda! pahkti savo kasdieni- 
juostos turėjo didžiam! pasisekimų' | nll,s da,b!,s ,r.rūpesčius ir dalyvaun

Po nepilnai pasisekusi!, latvių kon- tuosc susikaupimo momentuose, 
certo, Sommers lietuvių kviečiami, šio___________ A » »■ I ■ Butkus.
mėnesio 7 dieną mus aplankė imi- 
bournicėiat lietuviai su savo chorais

S Y D N Ė J U S
• š-m. lapkričio mėn. 5 d. (sekma
dienį) tuojau po lietuvių pamaldų 
Camjxirdown bažnyčios salėje kviečia
mas visuotinas ALB Sydnėjaus apy
linkes Informacinis susi; 
rinkimas.

Dienotvarkėje bus paskaita. Apy
linkės Valdybos pranešimas ir VLIK’o 
biuletenių skaitymas.
• Plėsdama savo veiklą, ALB-nės pagarsėjusi, kaip tautinių juostų audė-

A t*vl i n L Ac ValHvha curlarA i.. ___ .... \... .:i. "

čia veikia kinas, vietoje yra pradžios

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba sudarė 
šias sekcijas ir patvirtino jų vadovus:

1., Pramogų Sekcijos vadovais p.p.
V. Bičiūną ir J. Radusį;

2., Teatro Sekcijos vadovais p.p.
Paulauską ir Batūrų:

3., Vaikų Teatro organizatore ii va
dove ponią Saudargienę, kuri _________  _______ ___  _____
šioj srity yra aktyviai pasireiš- ir tautinių šokių gi upe. Nors dange '
kusi Vokietijoj. lis jų atsisakė savo viršvalandžių už-

• PLB-nės Sydnėjaus Apylinkės Vai-i darbio, tačiau nepabijojo kelionės 
dyba ėmėsi sudaryti lietuvių, gy venau- vargo, jausdami, kad išveža į viešumą

» ėių Sydnėjuje ir NSW, kartoteka, šį !---—.- 
darba sutiko atlikti p. B. Vingilis. ’ i nustebimui didžiulė stovyklos salė „ ,

buvo sausakimšai prisikimšus ne tik . Vadovybė visai Australijai su buveine
• Kaip jau pakartotinai buvo skeli, į vjctos gyventoju, bet ii australu, ku j Melbourne, Senatas ir liiokomojo per
to Mūsų Pastogėje , sekančiais me rje susjvaįįj;|VO fja įj tolimų pasviečių, sonalo susirinkimai.
tais organizuojama Australijoj kilno , cj)fs automobilių, pristatytų Centrinę Vadovybę sudaro: Institu- 
jamojt meno dirbinių paroda. Lietu- 5to„.Įii(K pasieniais bylojo, kati čia ne- to Direktorius ir Generalinis Sekreto- 
vių skyrių tvarko dailininkas J. Bis „aprasta diena, o kažkokios didžiulės rius. Senatas susideda iš Instituto sky- 

• t r i c k a s, gyv. 13 Greens Rd., I ad I jį).;],1H-S rių vedėjų-dekanų ir vieno Pasaulio
dington, Sydney, NSW. ši paroda, . . I Lietuviu Bendruomenės paskirto At-
kaip jau minėta, yra labai svarbi tau- Scenoje pasirodė. A. celnos vado- stovo
tinės reprezentacijos atžvilgiu, ir todėl' vaujami vyrų ir mišrūs chorai. Jų Centrinė Vadovybė atlieka panašius 
visi mūsų tautiečiai, kurie turi tauti- damos jaudino žiūrovus iki ašarų, uždavinius kaip Ncpr. Lietuvoje atlik- 
nio meno drožinių, audinių ar mezgi-1 Salėje viešpatavo mirties tyla, kai dai- pieyvi)os instituto, Pedagogikos 
nių, tegul paskubina įteikti ekspona-1 mj meliodijos darniai skambėjo lietu jnstiuito, ' Konservatorijos, Vilniaus 
tus ne vėliau iki šio mėn. pabaigos viškaisiais pnsiminirtiais. Kas n«u ’|į[Cn)) Akademijos vadovybės. Jirūpi- 
parodos organizatoriui dail. Bistrickui I prato žodžių, tas suprato lietuviška llasj visais Institute studentu ir klau- 
arba ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės i dainos sielą ir drauge pijaute j tą me- svto:u mokslo, mokvnio ir auklėjimo 
Valdybai. Hiodingą ir žasjų skambės). Pylėsi ka- rei|.ajai5 laĮp ,)a[ jr pafja Instituto
• Pakartotinai prašomi visi teisiniu- "'f?1-1 administracija. Senatas yra pataria-
kai gyveną Svdnėiuįe ir io apylinkėse lot,* ' J ?ut.lnlal noktai si entuziazmų u^j organas mokslo mokvnio ir auk- Kai, gyveną ąyanejuje ir jo apymiKKc, , , j|u viršunui. 5a|g aįg lr vis „,1,1,:, r,nl .virtimi nmic
CTuToUan^rar^riellt & ri^^itt^Mi^ų i? d^-

nes Sydnėjaus apylinkės. Registruoja- KLurmS^fe^

E L B O U R N A S
KARALIAI S MINDAUGO 

AUKŠTŲJŲ MOKSLŲ 
INSTITUTAS

_ t _____r_____ _  K.M.A.M. Instituto organizacija jau
šį lietuvišką dainą ir šokius. -Mūsų visų nustatyta ir atatinkami pareigūnai pa- 

į nustebimui didžiulė stovyklos’ salė skirti. Instituto organizacija: Centrinė

M

Ar jis bus savaitinis ar kitokio ter
mino, tur būt. leidėjai dar nėra ap
sisprendę, nes apie tai nieko nepara
šyta. Pirmojo numerio kaina atžy
mėta 30 PI. Ten pat rašoma, kad 
laikraštis bus siuntinėjamas ir j už
sienius, jei bus nusiųsta 3 tarptauti
niai pašto kuponai. Atsiuntus daugiau 
kuponų, laikraštis gali būti siuntinė
jamas ir oro paštu. Laikraščio adre
sas: "Keleivis4, Hannover — Stoecken, 
Garbsener Landstr. 7, G e r m a n y.

Pirmasis laikraščio numeris pasiro
dė 4 nedidelių puslapių, spausdintas 
gana smulkiu šriftu. Jame sutalpinta 
gana daug giliai patriotinių straips
nių, kurių tarpe žymesni LLV garbės 
nario Vydūno, Mažosios Lietuvos vi- 
suomeninko kum* Trakto, Rudvydžio 
ir k t. Laikraštyje yra gana plačiai pa
minėtas "Naujojo Tilžės Keleivio" 
leidėjas ir redaktorius Enzis Jagomas
tas.

Nuoširdžiai sveikiname "Keleivio" 
leidėjus ir redaktorių Amą L yni a n- 
t ą, linkėdami laikraščiui keliauti į 
visas šalis, kur tik yni lietuvių. Visai 
teisingai laikraštis pabrėžia, kad "ga
lima turėti visokių nuomonių apie 
politinius ir partinius dalykus, apie 
organizacijas ir jų veikėjus, apie įvai
rias santvarkas, apie tūkstantį kitų 
mažų ar didžių dalykų, bet negali bū
ti dviejų nuomonių apie tai, ar savo 
tėvus reikia garbėj laikyti, o kartu ir 
tėvų kalbą, bendrai viską, ką paveldė- 
jome tėvų kraujo ryšiais ir iš tėvų 
dvasios.”

Jonas Normantas.

AB ŽINOTE
— kad Europoje per paskutinius tris 

šimtus metų Įvyko 75 karai. Per tą 
laiką Prancūzija Įvairiuose frontuose 
kariavo 453 m. Anglija — 205 m. Vo
kietija — 153 m.

meniškai ir sąmojingai konferavo p-lė
Liutkutė.

Po to stovyklos direktorius suruošė liečiančius klausimus. Instituto leidi- 
artistams arbatėlę. Po sveikinimo nių reikalus, paskaitų ir pratybų tvar 
kalbų, kuriose buvo atžymėta kon karančius, mokslo pradžios ir pabaigos 
certo pasisekimas, melboui triškiai nie- datas ir kitus Instituto veiklai ir sti|>-

benatm pirmininkauja Instituto 
Direktorius, sekretoriauja Gen. Sekre-

mokymo ir auklėjimo programos. Se
natas svarsto visus Institutą bendrai

masi adresu: J. Slavėnas, 54 Brough
ton St., Concord, NSW.
SOMMERS (Vic.)

Per 40 mylių nuo Melbourne gulin
čioj gražiame pajūryje Sommers trem
tinių stovykloj gyvena apie 20 lietu- nininkai gavo visą eilę angažamentų rejimui svarbius klausimus, 
vii) šeimų. Jų vyrai paprastai dirba pasirodyti australų visuomenei. senstu, rumuntnkiinia
kaikm kitur ir teaplanko šeimas tik Mūsų stovyklos tautiečiai nepapras- 
savaitgaliais, o kartais net ir rečiau, tai džiaugiasi, atsigaivinę lietuviška Į torius. Senato nartais yra Instituto pa- 
Beveik visos šeimos norėtų apleisti jau daina ir šokiu. Šie įspūdžiai ilgai pa dalinių ir skyrių vedėjat-dekanai, taip 
iki gyvo kaulo įkyrėjusį stovyklinį gy- siliks mūsų širdyse. Tardami pagarbų pat " Pasaulio lietuvių Bcndruome* 
venimą, bet butų klausimas iki šiol I ir nuoširdžiai didelį dėkui Mellxnn-1 nės paskirtas atstovas, 
verčia jas gyventi nenormaliose sąly- i no lietuvių daininikauis ii jų vado-1 Dėstytojų susirinkimui pu minui 
gose. I vui. o taipgi pranešėjai, linkime jiems kauja Instituto direktorius, o jame da

Šiuo metu čia yra apie 40 lietuvių tobulėti ir nenuilstamai reprezentuotiĮ lyvauja visi Instituto lektoriai. Ju 
vaikų, kurių dalis lanko pradžios mo- mums taip brangius — lietuvišką dai- 
kyklą ir dalyvauja skautų organizaci- į na ir-šokį.
joje. Pati stov’ykla yra gana organi.' E. Dziukienf.

— kad 1855 m. vasario mčn. 27 d, 
surengtame Londone 1848 m. revoliu
cinio sąjūdžio minėjime "Karolis Mark
sas nedalyvavo. Savo laiške Engelsui 
jis rašo: "Niekur ir niekada nenoriu 
pasirodyti vienoje scenoje kartu su 
Herccnu (A. Hercchas — tusų atsto
vas minėjime), nes nemanau, kad se
noji Europa galėtų būti atnaujinta 
rusišku krauju."

— kad istorijos šaltiniai rodo, jog 
kinų imperija siekia 2300 metų, egip
tiečių — 2207 metų, asirų — 2221 metą, 
imlų — 2204 metus prieš Kristaus gi
mimą.

svarsto Institutą liečiančius klausimus 
mokslo, mokymo ir auklėjimo srityje, 
nustato mokslo dalykus ir jų progra
mas.

*P4CEiDAUJAMAS Avi RRJA& 
galįs.ga-
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I INDEPENDENT TEATRE,
f ‘269 MILLER STREET, NORTH SYDNEY.
= į wks

I KONCERTAS
PROGRAMOJE:

LITERATŪRA. DAINOS BEI ARIJOS, BALETAS, MUZIKA. 
DALYVAUJA:

LIETUVIAI RAŠYTOJAI. VILNIAUS IR KAUNO VALST. 
TEATRO DRAMOS BEI BALETO ARTISTĖS. SOLISTAI 

IR KT. MENININKAI.

BILIETAI NUO 8 iki 4 iii.,
bus parduodami iš anksto prieš ir po mišių prie Camperdown 
bažnyčios ir teatre prie įėjimo. Taip pat bilietai užsakomi laiškais, 
kartu prisiuneiant pinigu persiuntimo pašto kvitą šiuo adresu: 

Giląndis Kazys, 5 Eden St., Crows Nest, N.S.W.

E Važiuojantieji traukiniais Central stoty persėda į elektrinį, kuris =
= eina Į North Sydney stotį. Iš tos stoties išėjus į gatvę toliau 5 E
E minutės tramvajum: TARONGA-ZOO arbo THE SPIT arba BAL- E
= MORAL. Šie trainai sustoja ties pat teatru. Tie patys tramai E
I tinka važiuojant iš Wynyard stoties. • E

Čia ieš mas geras y 
minti koMinentalwi 
valgius. G< 

Kreipti.* 
r i c Ik 1 
Manly, 

★Kai a 
aplankyti 
V I N 
Sydney, 
kandžių, 
australu 
vinin 
XU 3346.

gaus

Cafe

Kvksti i
B R 

R S,

inimas. 
an P e- 

(M) Corso, 
J 3346.

hly. neužmiršk

Manly, 
erų užvisada „

bningai paruoštųSpagal 
į ir kontinentinį būdą?\ia- 
— Ivan P e r i c h.

— kad kinietiškai skaityti reikia iš- v 
mokti nuo 9353 ligi 10516 ženklų. 
Mokslo knygose vartojama ligi 80 — 
90.000 ženklų... Tuo tarpu europiečių 
rašyba susideda tik iš 25 ženklų.

surinko Br. Zumeris.

★B rangios 
Esu lietuvis, 
profesija esi a 
metų atvykę > į L\ustfcri/ją. 
tuvaitės iki nc 
jei paliksim ! vie 
pirmame 1 tiške Jpr; 
fotografiją, o pakaitomis 
savąją. Lmkėdamas 
laukiu. Petras 
ley St., Surisiu

s. Savo 
ieš pusę 

u lie- 
urią. 
Jau 

savo 
u aš 

es, 
ę 12 Bards- 

Melbourne, Vic.

27 met

26 mžiaus

Licenzijuota
PETRO V A L AS I N A V I C I A U S

LIETUVIŲ STATYBOS BENDROVE 
pakeitė savo adresų — 118 Priitc^2iK'5U> Carlton. Vic. 
Kreipiamasi į ji) laiškais, o asmėliifkai susidnkat/a tik darbovietėje. 

 

Pranešame savo klijentų žiniid. kad dėl /inoliAių plytų trūkumo 
naujus užsakymus priimame JtiŲ kitiem! indams. Statyti narni) 
pradedame tik tada, kai užsisalciusieji jau yra ištinai sutvarkę visus 
piniginius reikalus bankuose ar kitose kredjfo įstaigose.

Mūsų bendrovė vis dar reikalinga dailydzių, kuriems mokamas 
geras atlyginimas.
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