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Dieve, saugok Latvija
Pradedant Latvijos himno zodžias, 

čia norima paanalizuoti mūsų broliš
kosios tautos gyvenimo bruožus ir 
santykius su Lietuva, išeinant iš ben
dros giminystės kelių.

1918 metais lapkričio mėn. 18-ją 
dieną latvių tautos atstovai paskelbė 
Latvijos nepriklausomybę, Ši diena 
latviams yra tiek brangi, kiek mums 
Vasario šešioliktoji. Tačiau nepri
klausomybės paskelbimas dar nebuvo 
jos praktiškas įkūrimas. Tie patys 
priešai, kaip ir mūsų. Tėvynei, grėsė 
užimti kraštą ir sunaikinti vos gimu
sias laisves. Jaunutė Latvijos armija 
kovojo pries žymiai gausesnius bolše
vikus, besiveržiančius iš rytų ir prieš 
vokiečius bermontininkus. Šiose Lat
vijos kovose, suprantama, svarbų vaid
menį suvaidino ir jos kaimynai lietu
viai ir estai, pirmieji sumušdami bol
ševikus prie Dauguvos, o antrieji iš
laisvindami Šiaurinę Livoniją (Vid
žemę).

Pasibaigus nepriklausomybės ko
voms, Latvija sparčiu žingsniu žengė į 
laisvą ir sotų gyvenimą. Kadangi Lat
vijos dvarininkų dauguma buvo vo
kiečių kilmės ir kultūros, tai ir latvių 
tauta amžių bėgyje buvo įdiegta darb
štumo, tvarkingumo ir techninės civi
lizacijos pradų. Tuo būdu Latvijos 
valstybinis gyvenimas sparčiu būdu 
ėmė kilti ir vytis moderninį valstybin- 
Simą, kurio latviai neturėjo nuo Ka- 

vijuočių Ordeno prie Dauguvos žio
čių atsikraustymo.

Kryžiaus ženklu prisidengusių Kry
žiuočių ir Kalavijuočių atsikraustymas 
prie Vislos ir Dauguvos žiočių, nelai
minga Lietuvos karaliaus Mindaugo 
mirtis ir vėliau nepilnai išnaudotas 
Žalgirio laimėjimas buvo tie veiksniai, 
kurie sudarė tokias istorines aplinky
bes, padariusias iš dviejų broliškos 
kilmės tautų du atskiru vienetu, sukū- 
riusius net atskiras valstybes. Gana 
paradoksalu, kad ir nepriklausomybės 
laikais šios dvi veltui beteškančios ke
lio į vienybę tautos, vistiek negalėjo 
susijungti, o kartais net turėjo tūlų 
nesklandumų ir nesusipratimų.

Vėlesnis lietuvių ir latvių istorinis 
kelias buvo gana analogiškas. Mes 
drauge vargome po to, kai šiuos kraš
tus okupavo Caristinė Rusija. Ir rė
žimas buvo taikomas beveik tolygus. 
Latvijoje buvo įsigalėjęs vokiškas ba
ronas, Lietuvoje — lenkiškas bajoras. 
Pirmasis kūrė miestus, panaudodamas 
baudžiauninkų darbą ir prakaitą, 
steigė įmones ir tiesė kelius, kitas — 
kortavo, medžiojo ir už baudžiaunin
kų prakaitu uždirbtus pinigus tran
kėsi po užsienio kurortus. Pirmieji 
priėmė reformatų tikėjimą, antrieji 
pasiliko katalikais. Dėl visų šių aplin
kybių mes nutolome nuo latvių, pri
siimdami kitokią religinę, kultūrinę ir 
ekonominę pasaulėžiūrą.

Mūsų kalba laikui bėgant taip pat 
ėmė tolti nuo broliškosios latvių kal
bos. Į latvių kalbą brovėsi vokiečių 
kalbos nuotrupos, o į mūsiškę — sla
viškųjų kalbų, barbarizmai ir įtaka. 
Muravjovo įvestas lietuviškos spaudos 
draudimas dar labiau mus nutolino 
nuo latvių lingvistiniu požiūriu, šie 
ir kiti veiksniai laikui bėgant šias dvi 
vienos tautos gimines taip nutolino 
savo aspiracijose, kad tikrai būdavo 
net juodų kaimynystės šešėlių, ypač 
mūsų kovose dėl Vilniaus ir Maž. Lie
tuvos prijungimo. Šia prasme, sup
rantama, nepalankiai veikė ir mūsų 
didieji kaimynai — vokiečiai, lenkai ir' 
rusai. Jiems juk buvo daug didesnių 
vilčių kada nors greičiau praryti ne
vieningą giminę . . .

Nepriklausomybės laikais veikusi 
Lietuvių-Latvių Vienybės Draugija te-

★Sovietų vyriausybė įteikė trijų 
didžiųjų valstybių — JAV-bių, Ame
rikos, Didž. Britanijos ir Prancū
zijos — ambasadoriams Maskvoje no
tas, kuriose sovietai pareiškia norą, 
kad 4 didž. valstybių atstovai susi
tiktų ir apsvarstytų konstitucinės tary
bos visai Vokietijai sudarymo galimu
mus. Tokia taryba esą sujungtų Vo
kietiją.

★Britų ministerių kabinetas jau 
svarstė šią sovietų notą. Prieš posėdį 
kabinetas gavo šiuo reikalu praneši
mus iš Amerikos ir Prancūzijos vy
riausybių. Reuterio pranešimu, Bevi- 
nas mėginsiąs išbandyti sovietų gerą 
valią prieš sutikdamas dalyvauti siūlo- 
moj konferencijoj. Daily Express pra
neša, kad kabinetas ncatmesiąs sovie
tų siūlymo, o greičiausia būsią atsa
kyta tokia forma, kuri panašius pasi
tarimus padarys galimus. Užsienio 
stebėtojai Maskvoje mano, kad šis so
vietų siūlymas duodąs vilčių susitarti 
Vokietijos vienybės reikalu.

★Aukštuose Prancūzijos sluogsniuo- 
se pareiškiama, kad 8 didž. Vakarų 
valstybės mielai sutiktų su Rusijos 
siūlymu, bet tik su sąlyga, kad konfe
rencijoj būtų svarstomi ir kiti opūs 
pasaulio politikos klausimai.

★Gerai informuoti prancūzų sluog- 
sniai praneša, kad Amerika, Prancū
zija ir Didž. Britanija netrukus (kiek
viena skyrium) pasiųs Sov. Sąjungai 
preliminarinius atsakymus, kuriuose 
pareikš principinį sutikimą dėl 4 
didžiųjų susitikimo. Savo notose Va
karų vyriausybės pabrėžiančios, kad 
tas 4 susitikimas būtų rūpestingai 
parengtas ir negalįs būti apribotas 
vien Vokietijos problema. Po preli
minarinės notos pasiuntimo, 3 Vaka
rų valstybės aptars bendrą ir galutiną 
atsakymą.

★JTO politinis komitetas didele 
dauguma priėmė Jugoslavijos pasiū
lytą planą užkirsti karo galimumą 
jo pradinėje fazėje. Tame plane nu
matyta tuojau kreiptis į pradėjusią 
karą valstybę, siūlant šias sąlygas:

1., Pranešti savo pasirengimą per 
24 vai. atitraukti iš užpultojo krašto 
kariuomenę;

2., Laikytis tų sąlygų, kurias nus
tatė suinteresuotosios šalys arba JTO;

3., Pakviesti stebėjimo komisiją tir
ti reikalą vietoje.

Prieš šią rezoliuciją tebalsavo tik 
sovietų blokas.

pajėgė į savo eiles suburti tik kelius 
šimtus kultūrininkų ir taip vadinamų 
“nepataisomų idealistų**, tačiau išti
kus aiškiam pavojui buvo pagaliau 
suprasta vienybės reikšmė ir net ofi
cialūs vyriausybės pareigūnai buvo 
priskirti prie L. L. Vienybės Draugi
jos. Nelaimei, po pusmečio Pabaltijo 
tautos buvo okupuotos ir sugriautas 
gražiai pradėtasis darbas.

Skaudūs paskutiniojo dešimtmečio 
išgyvenimai, gal būt, bus gera pamoka 
abiejų genčių ateities kartoms ir įga
lins suprasti tai, kad vieno brolio na
mams degant, antrasis turi nieko ne
laukdamas bėgti gesinti, nes ugnis gali 
persimesti ir ant jo stogo, čia gerų 
vilčių duoda tremtyje atgimęs Lietu
vių-Latvių Vneybės Sąjūdis A i s t i j a 
ir glaudus pabaltijo tautų bendra
darbiavimas Kanadoje, JA V-bėse ir 
Australijoje (Melbourne). Turėkime 
stiprios vilties, kad sujungtomis jėgo- 

■ mis galėsime išsaugoti A is t i j o s 
idėją ir vardą, o ypač šių tautų egzi
stenciją prie Dauguvos, Nemuno ir 
Priegliaus krantų.

Dievs sveti L a t v i j u!
Alb. Pocius.

SAVAITĖS ŽINIOS
formos JTO administracija;

2., Japonijai būtų leista atsigin- 
kluoti be apribojimų ir

3., Japonija neturėlų mokėti jokių 
karo reparacijų.

JAV-bių požiūriu, sutarties pro
jektą turi paruošti 13 valstybių, Įei
nančių j Tol. Rytų komisiją. Šov. 
Sąjunga yra nuomonės, kad tame dar
be dalyvautų tik 4 didžiosios Ramiojo 
vandenyno valstybes — Didž. Britani
ja, Amerika, Rusija ir Kinija.

★JTO visumos susirinkimas 38 bal
sais pries 10 (12 susilaikius) nutarė 
panaikinti kaikurias priemones prieš 
Ispaniją, taikintas 4 pastaruosius me
tus. Pagal šį nutarimą, JTO nariams 
vėl leidžiama siųsti savo ambasado
rius į Madridą ir Ispanijai leidžiama 
dalyvauti JTO specialiose Įstaigose.

★Pranešimu iš New Delbi, Kinijos 
raudonųjų "penktoji kolona" po ne
žymių kautynių užėmė Tibeto sostinę 
Lhas’ą. Beveik visas Tibetas šiuo 
metu jau esąs raudonųjų rankose.

★Nepalo maharadža, kuris yra drau
ge šio krašto ministeris pirmininkas 
ir vyr. kariuomenės vadas, kreipęsis į 
JAV-bės, prašydamas ginklų, kurie 
įgalintų Nepalį ginti savo 500 mylių 
steną nuo raudonųjų kinų, dabar 
okupavusių Tibetą. Nepalis yra ne
priklausoma valstybė, turinti 6 mil. 
gyventojų, Įterpta tarp Indijos ir Ti
beto.

★Persijos padangėje vėl pradėjo 
rinktis tamsūs debesys. Jos ministeris 
pirmininkas gen. Ali Razmora pasku
tinėmis dienomis pareiškė: “Persija 
turi tik vieną didelę užsienio prob
lemą — agresijos grėsmę.” Jis išreiškė 
įsitikinimą, kad agresijos atveju JTO 
ateitų j pagalbą.

★Federalinės Australijos vyriausybės 
Immigracijos departamentas paskelbė, 
kad ateinančio mčn. pabaigoje nuo 
2-jų metų sutarties bus atleista 1.400 
naujųjų australų iš laivų Svalbardo ir 
Volendam. Nuo 1947 metų, kada į 
Australiją pradėjo vykti pirmieji DP 
transportai, jau esą atleista nuo dviejų 
metų sutarties iš viso 8391 asmuo. 
Departmentas taip pat išleido įspėji; 
mą naujiesiems australams nesinešioti 
su savimi peilių, durklų ir pištalietų.

★Pekino radijas tibetiečių kalba 
pranešė, kad kiniečių liaudies armija 
įžengė j Tibeto sostinę Lhasą. Kinija 
Tibete perimsianti gynybos kontrolę, 
užsienių reikalus, vidaus susisiekimą, 
c kinų kariuomenė turėsianti Lhaso- 
je savo garnizonus.

★Diplomatiniai pranešimai, kurie 
pasiekė Canberrą, rodo, kad Komuni
stinė Kinija nesanti pasiryžusi savo 
įnašą Š. Korėjai apriboti tik keliomis 
divizijomis. Ekspertai stebėtojai spė
ja, kad pasiryžus įeiti į konfliktą, 
Kom. Kinija naudos visas reikalingas 
pajėgas išstumti JTO iš Korėjos. Jie 
mano, kad kiniečių armijos jau yra 
parengtos greitai akcijai, kai tuo 
tarpu JTO jėgoms papildyti visada 
reikia daug laiko. Šitaip vystantis 
įvykiams, Australijos padėtis nesanti 
iš gerųjų. Australijos gynybos mini
steris atstovų rūmuose pareiškė, kad 
pirmasis naujoki) šaukimas pagal ka
rinį , prievolės įstatymą turėtų būti 
1951 m. gegužės mėn. 1 dieną. Vy
riausybė numatanti per 4 metus pa
šaukti 69.000 vyrų.

★Maršalas Tito savo pasikalbėjime 
su New York Times redaktoriumi 
Sulzbergeriu pareiškė, kad Jugoslavija 
pripažins agresorium tą, ką ir JTO 
ir rems atatinkama akciją. Esą dar 
sunku įvertinti Kom. Kinijos laikyse
ną’Korėjos kare. Tito paneigė, kad 
esą jo kraštas buvo nusprendęs pripa
žinti Kom. Kinijos vyriausybę ir jis 
esąs susirūpinęs pasikeisti pasiunti
niais su Pekinu. Paklaustas, ar Jugo
slavija ketina skirti savo ginkluotų 
pajėgi) JTO tarnybai, Tito atsakė:

“Tai ateities dalykas, bet kai mūsų 
kraštas prisiims pareigą, jis jos ir lai
kysis. Mūsų kraštas nėra labai entu
ziastingai nusiteikęs dėl siuntimo pa- 
gelbos, kadangi ji nieko nereiškia ir 
gali vesti tik prie painiavų. Agreso
riaus pobūdis turi būti apibrėžtas. 
Mes esame tų kraštų pusėje, kurie 
priešinasi agresijai, kaip ji yra JTO 
apibrėžta.“

★Indokinijos komunistų daliniai 
koncentruojasi prie Saigono ir šiuo 
metu yra nuo jo tik 30 mylių atstu. 
Prancūzai ir Indokinijos vyriausybi
ninkai evakavo visus šiaurinius postus 
ir pastiraukė į naujas linijas. Kari
niuose sluogsniuose pareiškiama, kad 
šis pasitraukimas sudaro dalį pran
cūzų plano sutrumpinti gynyinosi pe
rimetrą ir koncentruotis apie Raudo
nosios upės deltą.

★Pranešimu iš New Yorko, prez. 
Trumanas pageidaująs, kad taikos 
sutartis su Japonija būtų juo greičiau 
sudaryta ir apimtų šiuos punktus:

1., Japonija liktų tik metropolijos 
salose, o JAV-bės perimtų kontrolę 
Okinavos, lwo Himos ir Bikini salų 
grupės, kur būtų įvesta tam tikros

J.A.V-bin
§.m. lapkričio mėn. 7 d. JAV-bčse 

vyko rinkimai, kur buvo pririnkta da
lis senato ir kongreso narių. Rinki
minė kampanija buvo gana aštri ir 
kaip užsienių spauda atsiliepia "pur- 
viniausia Amerikos rinkimų kampani
joj.” Rinkimų rezultatai parodė, kad 
Trumano demokratų partija ameri
kiečių visuomenėje yra nustojusi da
lies pasitikėjimo, nes ji šiuos.- papil
domuose rinkimuose nesurinko tikė
tojo balsų skaičiaus. Amerikos sena
tą dabar sudarys 49 demokratai ir 47 
respublikonai, o kongresų — 234 de
mokratai ir 200 respublikonų.

Dauguma stebėtojų mano, kad šito-, 
ki rinkimų duomens giliai paveiks 
JAV užsienių politiką. Jau ir rinki
minėj kampanijoj respublikonų kal
bėtojai niekada nepraleido progos pa
brėžti, kad karas Korėjoje ir platesnio 
karo grėsme esanti Trumano politi
kos išdavos. Tatai rodo, kad Ameri-

rinkimai
kos visuomenėje vyrauja antikarines 
nuotaikos.

Naujasis JAV-bių kongresas, kuria
me yra žymiai sustiprėjusi respubli
konų frakcija, gali priversti Trumaną 
sumažinti Amerikos finansinius įsipa
reigojimus visame pasaulyje. Taip 
pat manoma, kaip UP praneša, res
publikonai garsiau prabils ir dėl kra
što užsienio politikos. Resp. H. Stas
sen jau pareikalavo, kad atsistaty
dintų dabartinis užsienių reikalų sek
retorius Dean Acheson, o senatorius 
Taftas pareikalavo peržiūrėti visą ka
rinės pagelbos Europai programą ir 
ryžtingai pasipriešino Trumano vy
riausybės vedamai Tol. Rytų politi
kai. Dauguma respublikonų yra prie
šingi Marshall’io plano tęsimui ir ki
tiems užsienių finansavimams. Aps
kritai manoma, kad naujasis kongre
sas gali suduoti stiprų smūgį dabar
tinei vyriausybės programai.
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Dramatiški vej ai Kor ej oj e
Korėjos situacija, kiniečių, komuni

stų daliniams pradėjus aktyviai daly
vauti kovose, pasidarė rimta, ir Ko
rėjos klausimas vėl atsidūrė tarptau
tinio forumo centre. Ryšium su ko
munistinių pajėgti slinkimu iš Man- 
džiūrijos į siaurės Korėją, gen. Mc- 
Arthūras apkaltino komunistus, vyk
dant didžiausius tarptautinės neteisės 
aktus istorijoje.

Įvedimas užsienio komunistų pajė
gų-į Šiaurės Korėjos kovas, gen. Mc- 
Arthūras pareiškė, ir koncentravimas 
didelių pajėgų už privilegijuotos Man- 
džiūrijos sienos, rengia spąstus, kurių 
tikslas sunaikinti JTO pajėgas, nors 
Korėjos karas, kai sąjungininkai at
kirto priešo armijas už Pyongyang ir 
užėmė pajūrį, faktiškai yra baigtas.

Tuo pat metu Pekino radijas parei
škė, kad Kinija priešinsis “JAV-bių 
agresijai.” Gen. McArthūro būstinė
je manoma, kad toks Pekino radijo 
pranešimas esąs atviros Kinijos inter
vencijos ženklas. Ekspertų nuomone 
praėjusios savaitės gale Š. Korėjoje’ 
buvę apie 75.000 kinų kariuomenes, 
o Mandžiūrijoje esą sumobilizuota iki 
50 divizijų.

Jau pereitą pirmadienį geri. Mc- 
Arthūras pasiuntė JTO raportą, ku
riame pareiškė, kad jo pajėgos esan
čios kovų kontakte su kinų komuni
stų kariuomene. Jis prašė JTO į tai 
atkreipti dėmesį. Tuojau po gen. Mc
Arthūro raporto, JAV-bės paprašė su
šaukti specialų Saugumo Tarybos po
sėdį "apsvarstyti rimtą padėtį, suda
rytą kinų komunistų intervencijos Ko
rėjoje.”

Antradienį JTO Korėjos komitetas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje

Bulganinas grasina...
Žiniomis iš Maskvos, 33 metų spa

lio revoliucijos šventės išvakarėse Sov. 
Sąjungos min. pirm, pavaduotojas 
marš. Bulganin Maskvos profesinių, 
politinių ir armijos organizacijų at
stovų posėdyje padarė tradicinį me
tinį pranešimą. Jis pareiškė, kad pa
grindiniai šio penkmečio plano sieki
mai esą pralenkti. "Įveikę atominės 
energijos paslaptis” — toliau kalbėjo 
maršalas, "mūsų mokslininkai pradė
jo spręsti kitas problemas, kurios pa
dės mūsų krašto! evoliucijai. Pokari
nis 5 metų planas numatė, kad 1950 
metų produkcijos lygis būtų 48% 
aukštesnis už 1940 lygį, šis siekimas 
buyp žymiai pralenktas trečiame šių 
mętij ketvirtyje, kada produkcija vi
sais 53% pralenkę prieškarinius lai
kus. Draugas Stalinas seniau parei
škė, kad skirtingų siekinių esimas ne
būtinai reikalauja užkirsti kelią ben- 

patikinama Kinija, kad jos siena su 
Korėja JTO pajėgų bus respektuoja
ma. Saugumo tarybą JAV-bių reika
lavimus dėl Korėjos intervencijos pra
dėjo svarstyti trečiadienį. JAV-bių 
atstovas W. Austin pageidavo, kad 
JTO pareikalautų Kom. Kinija ati
traukti savo pajėgas iš Korėjos ir atsi
sakyti nuo tolimesnės neteisėtos para
mos Š. Korėjos agresoriui.

‘.‘Komunistinė Kinija sudaro didelį 
pavojų pasauliui, pavojų, kad dabar
tinis konfliktas gali nesiriboti Korė
ja” — tęsė Austin. Saugumo Taryba 
nutarė pakviesti ir Kom. Kinijos at
stovą į debatus. Manoma, kad toks 
atstovas dalyvaus S. Tarybos poser 
dyje š.m. lapkričio mėn. 15 d. UP 
praneša, kad JAV-bės yra pasirengu
sios Kinijos intervencijos klausimą 
perduoti JTO visumos susirinkimui, 
jei Saugumo Taryboj nepavyktų grei
tai jo išspręsti. Manoma, kad Saugu
mo Taryboj sprendžiant šį klausimą 
Sov. Sąjunga panaudos veto teisę.

Paskutinėmis dienomis Korėjos 
frontai mįslingai aptilo. Kelias die
nas komunistai stipriau puolę JTO 
pajėgas ir atsiėmę kaikunas Š. Korė
jos vietoves, staiga nutrauko kovų 
kontaktą ir pasitraukė. Kaikurie ste
bėtojai mano, kad tatai įvyko dėl 
kieto sąjungininkų pasipriešinimo, 
kiti gi yra nuomonės, kad kinų ko
munistai laukia JTO sprendimo. Ir 
tik penktadienio vakarą vienoje fron
to dalyje komunistai vėl pradėjo smar
kiau šaudyti iš artilerijos. Tačiau ar 
tatai yra didelės ofenzyvos pradžia, ar 
tik vietinio pobūdžio kovos, — šiuo 
tarpu dar sunku ką nors tikresnio 
pasakyti.

dradarbiauti tarp tautų, ypač su JAV- 
bėmis. Žinoma, yra skirtumas tarp 
bendradarbiavimo noro ir bendradar
biavimo galimybės. Taikos stovyklai 
vadovauja Sov. Sąjunga, karo stovy
klai — Amerikos imperialistinės ek
spansijos vadai. Amerikos imperia
listai veda naują karo kurstymo poli
tiką. Jįe jau perėjo nuo agresijos 
pasirengimo politikos prie tiesioginių 
agresijos veiksmų, kurių Šlykščiausias 
pavyzdys — ginkluota intervencija Ko
rėjoje. Tačiau vadovaujant Kinijos 
komunistų partįjai, jos priekyje esant 
drg. Mao-Tse-tung, kinų tauta akty
viai kovoja už taikos reikalą. Ąnglo- 
amerikiečių imperialistai sukūrė agre
syvų Š. Atlanto Paktą ir dabar dar 
stengiasi sukurti kitus agresyvinius 
militarihius blokus. Jie kliudo su
daryti taikos sutartį su Vokietija ir 
mėgina prailginti kiek galima ilgiau
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Darbiečiai mus nuvylė
Tokia antrašte ukrainiečių leidžia

mas Sydnėjuje laikraštis (išeinąs 2 
kartu savaitėje) "Vilna Dumka” 45 
(67) numeryje įsidėjo šio turinio 
straipsnelį:

"Politiniame Australijos gyvenime 
šiuo tarpu naujieji emigrantai yra 
tiktai potencialus skaičius. O vis 
dėlto tai yra skaičius, į kurį negalima 
nekreipti dėmesio. Tatai 150.000 
žmonių su dideliu patyrimu, gera po
litine kairų bei revoliucijų mokykla, 
kurie, gal būt, artimoj ateity turės 
svarbų balsą Australijos rinkiminėj 
kampanijoj, šiandieną jie dar neturi 
teisės balsuoti, tačiau jie įdėmiai stebi 
Australijos politinio gyvenimo paraiš
kas ir jau dabar susidaro savišką "po
litinę orientaciją”.

Prasidėjus emigracijai į Australiją, 
teko pastebėti įdomų dalyką: didelė 
dalis DP emigrantų aiškiai simpati
zavo darbiečiu partijai, nors Europoje 
niekas iš jų neturėjo ir nenorėjo nie
ko bendro turėti su socializmu. Šitai 
paaiškinti galima tuo, kad australiš
kasis laborizmas (darbiečiu partijos 
programa) teturi labai mažą pana
šumą į marksizmą arba bedievišką 
komunizmą. Jis yra demokratiškas 
gyvenimo praktikoje ir krikščioniškas 
savo pasaulėžiūroje. Be to, darbiečiai 
nuoširdžiai ir humaniškai laikėsi nau
jųjų ateivių atžvilgiu, nekreipdami 
dėmesio į kaikurių profesinių sąjungų 
— unijų kiršinimus ir šmeižtus, 
skleidžiamus naujųjų ateivių adresu.

Mes dar neužmiršome, kad DP emi
gracinės schemos autorium buvo dar- 
biečįų ministeris ir kad valdžiai pasi
keitus ši schema buvo demonstratyviai 
(nors ne faktiškai) sumažinta. Mes 

su dėkingumu prisimename džentel
menišką min. Callwell, kuris sutrum
pino kaikuriems transportams kon
traktą iki 1-8 mėnesių.

Pagaliau mes gi dabar visi esame 
darbininkais ir mums patinką visa 
tai, ka davė Australijos darbininkui 
aštuonerių metų darbiečiu valdymas. 
O tatai buvo trumpo darbo laiko, 

V. Vokietijos okupaciją. JAV-bės at
stato japonų ir kitas oro bazes, per
sekioja Japonijos demokratines pajė
gas n remia Japonijas imperialistus. 
Imperialistai veda savo politiką, tei
sindamiesi, kad jie kovoja prieš ko
munizmą. , Hitleris irgi mėgino patei
sinti savo agresyvinę politiką taip va
dinamu komunizmo pavojum, ir mes 
visi gerai žinome, kokis jo galas buvo. 
Dabartinė komunistų partijos stipry
bė ųž Sov. Sąjungos ribų — 18 mil. 
narių.”

Šios Bulgąnino kalbos klausėsi bri
tų ir prancūzų ambasadoriai bei kiti 
diplomatinio korpuso nariai. 

aukšto atlyginimo ir bedarbės likvi
davimo įvykdymas. Nors mes dažnai 
ir kritiškai vertiname kaikurias dar- 
biečių valdymo apraiškas — pinigų 
kurso smukimą, unijų sauvaliavimą, 
kaikurių produktų trūkumą ir jų pa
brangimą, tačiau tatai laikėme ne 
esminiais blogumais.

Mus daugiausia nuvylė darbiečiu 
laikysena komunistų partijos uždary
mo atžvilgiu. Mes dar galėjome su
prasti tai, kai prieš 4 mėn. dauguma 
senato narių atmetė antikomunistinį 
min. pirm. Menzies planą, nes mes 
manėme kad tatai yra darbiečiu, kaip 
opozicionierių, partijos manevras, kad 
parodytų visuomenei, kokia jų partiją 
stipri ir susiklausanti. Tačiau kai 
dar ir šiandieną, t.y. jau po to, kai 
Korėjos konfliktas pradeda plėstis ir 
virsti 3-jo pasaulinio karo pradžia, p. 
Chifley ir visa eilė kitų darbiečiu par
tijos vadų stovi faktinoj kompartijos 
gynyboj, — mes jau atsisakome juos 
suprasti. Mums dabar pradeda aiš
kėti, kad ten yra kažkas blogiau, negu 
paprastas partinis egojizmas ... ir 
mes pradedame rimtai abejoti dąf- 
biečių partijos politiniu subrendimu?’

Laisvai vertė: L.V.

LIETUVAI INTELEKTUALAI 
TREMTYJE

Pagal anksčiau Europoje atliktą 
tremtinių registraciją, lietuvių trem
tinių tarpe yra labai didelis procentu 
inteligcntinių profesijų asmenų: medi
cinos gydytojų 256, dantų gydytojų 
11 į, advokatų ir teisėjų 346, inžinie
rių ir architektų 184, universiteto pro
fesorių 126, vaistininkų — 66, gaile
stingųjų seserų ir akušerių 243, labai 
didelis skaičius mokytojų, buv. val
stybės tarnautojų karių, policijos pa
reigūnų, taip pat ūkininkų ir darbi
ninkų." Šis nepaprastai aukštas ihti- 
ligentinių profesijų asmenų skaičius 
lietuvių tremtinių tarpe paaiškina
mas tuo, kad karo ir okupantų vykdy
tas teroras buvo pirmoje eilėje nu
kreiptas prieš šviesuomenę, ir 'iš tos 
grupės gyventojų daugiausiai pareika
lavo aukų.

Ta proga įdomu pastebėti, kad vie
no medicinos gydytojo išmokslinimas 
valstybei kaštavo 25.0Q0—30^.000 litų. 
Panašių išlaidų pareikalavo ir kiek
vieno kito akademinės profesijos as
mens paruošimas.

★Sąjungininkų užfrontėje Korėjoje, 
pasklydus žinioms, kad. komunistai 
artėja į pietus, pasireiškė eile sabotažo 
veiksmų. Pyongyohge (buv. raudo
nųjų sostinėj) buvo mesta Ipomba į 
buv. Rusijos propogandos rūmus. 
Sugriauta Beveik visas namų kvarta
las.

P. Sirgędas 

laužtuvo Ir šiupeles 
legionieriai
(Tįsinys iš "M.P." 91 Nr.)

Vyliui galima būtų suteikti didžiausio taupytojo 
medalį. Jo sunkaus praeities darbo vaisiai liko ten, 
j kur jis, atrodo, nemano grįžti. Didėjančių metų 
našta jį skubiai stumia įleisti šaknis į krašto buitį. 
Vienintele jo silpnybe — ungurių meškeriojimas..

Savo kasdienybės eigoje mes, lietuviškojo žodžio 
bičiuliai, kas rytų išeidami į darbą metame viltin
gus žvilgsnius į australų laikraščius, kuriuos jau 
sugebame bendromis jėgomis skaityti ir suprasti. 
Mūsų žvilgsniai pirmiausia nučiuožia per pasauli
nių įvykių skiltis, ieškodami jose nors ir neaiškių 
ateities gyvenimo prošvaisčių, atseit — 3-jo pasauli
nio karo pradžios. '■

Kai pietų pertraukėlių metu baigiame nagrinėti 
spausdintą žodį,' dalijamės išgyventų dienų įspū
džiais ir dabartiniais rūpesčiais. Taip pat neužmir
štame pasisakyti savo nuomonės ir dėl ateities gai
rių, o kartais nukrypstame ir į studentiškas, legio- 
nieriškas temas: alutį, naktinį didmiesčio gyveni
mą, moteris ir kitką . . .

Apie didmiesčio alaus barus, naktinius prajovus, 
Kings Cross’ą (Sydnčjaus lotynų kvartalą), australų 
moteris, atrodo, didžiausią patirtį turi viengungis 
Andrius ir kiti “gyvanašliai.” Ir iš tikrųjų, vien
gungį ar "gyvanašlį”, perėjus ilgą ir vienišą trem
ties kelią, tikrai vylioja šeimyninės laimės miražas. 

Savo svajonęsę, o pe retai ir realybėye jie stengiasi 
susirasti būsimą gyvenimo draugę, nors ir ne savos 
tautybės. $is klausimas, atrodo, sunkiai duodasi 
sprendžiamas pūsis,kių merginų naudai. Pirmiau
sia, jų nėra pakankamai, antra, širdies jausmas 
peršoka logikos svarstymus del tautybės, tikybos ir 
kitų draustinų galimumų. Ar bus laimingas tas, 
kuris ves šio krašto merginą, sunku pasakyti. Čia 
bus, tur būt, senosios gyvenimo tiesos kartojimas: 
bus vienaip ir kitaip, žiūrint, kas su kuo susitiks 
ir kaip sugyvens. Mūsų tauta, suprantama, dėl 
svetimtautės vedybų, neteks brangaus savo nario ...

Nesustabdamoji laiko srovė lietuviškojo žodžio 
bičiulius jau skaido. Andrius jau išvyko į siuvyklą, 
kaip prostytojas, o Antanas pritapo prie geležinių 
staklių. Ir likusiems lemtis ruošia naujus bandy
mus. Tačiau bendrai išgyventos sunkios darbo 
dienelės dar ilgai liks visų mūsų atmintyje. Šiuo 
atžvilgiu būtų galima pritaikyti studentiškąjį po
smą: “Draugais buvom, draugais esam, draugais 
amžiais liksim! . . .” 
Gardus alutis, balta putelė...

Baigiant daryti trumpą apžvalgėlę apie “laužtuvo 
ir šiupeles legionierių” kasdieninius vargus, norė
tųsi bent trumpai paminėti ir apie buities praskrai- 
drėjimų akimirkas. O karštame Australijos klimate 
alus yra pirmaeiles gaivinančios reikšmės skystymė- 
lis . . . Eiliniam australui alutis su putele yra ne 
vien kaitriųjų dienų troškulio malšintojas, bet 
bemaž tradicinis, ritualinis pomėgis. Kai vieną 
gražią dieną to alučio paklausa jau viršijo pasiūlą, 
Sydnėjaus laikraščių skilčių "alaus straipsniai" nu
stelbė Australijos 'baltosios politikos diskusijas. 
Reikia pripažinti, kad ir naujiesiems pokario atei
viams maloniau "australčti”, atseit užčiuopti nau
jojo gyvenimo pulsą kaip tik prie to paties alaus 
stiklo.

Bet ir ši prekė, taikos metu Europoje taip papra
sta ir kasdieniška, ęią dažnai labai sunkiai gauna

ma. Dažni barai čia tikrai nėra patogūs pavargu
siam darbininkui. Juosė visada būna pilna mėgėjų 
išgerti, sklidina dūmų ir prakaito kvapo. Prie bu
feto dažnai būną sunkiai įmanoma prišiveržti, ausis 
kurtina skambą stiklai, žviegiąs radijo garsintuvas 
ir perrėkiantys vieni kitus klijentų balsai.

Tiesa, ir čia galima kąikųr užtikti geresnių bąjų, 
kuriuose galima maloniai ir ramiai atsisėsti ir 
pasiilsėti prie, alaus bokalo. Juose, kaip ir Lietuvos 
baruose, galima net gauti ir užkandėlių: svįestaipių 
ar dešrelių. Tačiau šios rūšies patogumai čia dar 
nėra reikiamai išsiplėtę.

Griovakasių padangės bare, grįžus iš darbo, ir pa
lengva gurkšnojant putoajantj alutį, mintys nukly
sta ir į praetities knygos puslapius, prirašytus laisvės 
ir nepriklausomybės valandomis. Sąmonėje iškyla 
ir anos 'slapiosios gastrolės” po Kauno senamiesčio 
Valančiaus (Didžiojo Blaivininko) gatvės pilięčįų 
užeigas, Nemuno ir Neries krantinių, bedarbių pa
mėgtas, atsigaivinimo vietoves, į kurias karfąis pa
sukdavau su savo bičiuliais “lietuviškaisiais bosais.” 
Mėgdavome ten pasiskaninti Jofkės paruošta žuvim 
ir kleboniška skaidriosios bei alučiu su putele. 
Menasi ir triukšmingieji studentų alučio pobūviai, 
su savo jaunatviškomis tradicijomis ir linksmomis 
dainuškomis. Juk anuomet tikrai mokėjome įver
tinti lietuvių rašomosios kalbos kūrėjo Rygiškių 
Jono gramatikos sakinį: "Alus gerti sveika.”

Dauguma mūsiškių čia, Australijoje, geria alų 
tik dėl to, jog mano, kad saulėtame ir karštame kli
mate jis gerti yra sveika. Be to, jis yra ir pigesnis, 
lyginant su negeriausiomis vietinėmis degtinėmis.

Pabaigoje norėtųsi tarti šių mano ištraukėlių 
skaitytojams nuoširdų “dėkui” už parodytą kan
trybę. Gal jos kartais ir nuobodokos buvo, dažnai 
jose gvildenami faktai jau patiems iš gyvenimo 
žinomi, tačiau norėjosi pasidalinti mintimis su tais, 
kurie mėgsta ne tik patys išgyventi, o ir pasiskaityti, 
kas išgyventa . . .
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As time went on and the Germans 
continued to fail to implement their 
promises, the people became uneasy 
and festive. German explanations 
that failure was due to the exigencies 
of war did ribt succeed in allaying 
growing suspicions. They were still 
further strengthened by the action of 
the Germans in assuming full control 
and management of the'country’s en
tire economic life.

These German encroachments were 
met by the people with the only wea
pons available — evasions, sabotage, 
and passive resistance. But when, ąn- 
ally, the Germans took the next step— 
that of bringing from Germany new 
settlers and placing them in the farms 
and in business establishments from 
which the Lithuanian owners were 
forcibly removed, an explosion was 
inevitable. The Lithuanians passed 
from passive to active resistance 
against German attempts to colonize 
Lithuania. “Don’t leave your farms! 
Don’t give up your business!” — was 
the call of the underground Lithua
nian Press. “And if the Germans use 
force — well, let blood flow!”

. . . And blood did flow. The cen
turies-old struggle between the Teu-( 
ton bent on cnoquest of the Lithua
nian lands and the tenacious Lithua
nians opposing this German “Drang 
nach Osten” was on again. 
Colonization

German designs in the East have 
been known to Lithuanians from the 
earliest historic times. Lithuanian 
distrust of Germanys is neither new 
nor without foundation. It runs like 
a red thread throughout the entire 
history of Lithuania, from the early 
years of her nationhood until the pre
sent day. The famous German “Drang 
nach Osten” originated by the Teuto- 
riic Knights in the thirteenth century 
had for its object the conquest of 
fhe territories inhabited by the Lith
uanian people. A relentless struggle 
between the Lithuanians and the ag
gressive German Knights continued 
without interruption for two centu
ries until finally, in 1410, as mention
ed in another part of this review, 
the joint forces of Lithuania and Po
land shattered the might of the Teu
tonic Knights and weakened the Ger
man lust for fresh conquests.

The price paid by the Lithuanian 
nario niri this long struggle was high 
indeed; an entire branch of the Li th-

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

King Joe — or Robert Joel Cooper 
— was the only' man ever to become 
king b£ a tribe of Australian abori
gines. ,'He ruled for many years on 
Melville Island, North Australia. 
Blue-eyed, o£ commanding appearance 
and' over six feet in height he was 
known as a most upright and honour
able man. In 1881, having travelled 
across the continent from South Aus
tralia where he was born, he won the 
fierce Melville Islanders by his utter 
fearlessness. “King Joe” was initiated 
into all the secret ceremonies of the 
Uribe, but he refused ever to discuss 
thmi with another white man, saying 
he would defend them with his last 
breath.

Before Cooper bcame king the 
Melville Islanders were given a wide 
berth by black and white alike. The 
new king attended personally to the 
administration of justice, tracking 
down tribal law-breakers who had 
fled to escape punishment. Armed 
with native weapons and clad only in 
a loin-cloth he would follow the 
tracks and never returned without the 
culprit.

He fought two duels with pretend
ers to the chieftainship and won both 
of them, the first round of the contest 
consisting of spear throwing and the 
second of a hand to hand battle with 
clubs.

The white king married a full- 
blooded ^native of Melville Island, and 
of his children two arc still living. 
There was hardly a dialect of the nor
thern Australian natives which Coop
er did not know. In buffalo shooting 
he outclassed even America’s famous 
Buffalo Bill. Altogether Cooper se

Brief Historical Sketch 
of Lil h iiania

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.
uanian nation, the Prussians, inhabit
ing the present day East Prussia, was 
virtually exterminated and Lithuania 
lost, for a long time to come, access 
to the Baltic Sea. Nor, as future 
events proved, was the “Drang nach 
Osten” definitely stopped for all time, 
because it was subsequently revived 
by the successors of the Teutonic 
Knights — the Kings of Prussia and 
modern Germany —. and finally W 
to partitions of Lithuania and Poland 
(1772, 1793, 1795, and at the Congress 

of Vienna in 1815). Russia and Aus
tria participated with Germany in the 
division of the spoils, but it is well 
remembered that the chief instigator 
of this crime was Germany (Frederick 
the Great, King of Prussia).

Partitioned between Germany and 
Russia, Lithuania suffered under this 
double yoke till the last World War 
—the greater (eastern) part of it 
under Russian, the minor (western) 
part under German domination. But 
the old spirit of “Drang nach Oosten” 
seeking the absorption of all Lithua
nia, was not dead. It revealed itself 
again in 1918 after the Russia of the 
Tsars had been smashed and victor
ious Germany imposed upon Russia 
the terms of the Peace Treaty of Brest 
Litovsk. Under the terms of this 
treaty all Lithuania was to become a 
part of Germany. The so-called Hin
denburg Plan provided for coloniza
tion of all Lithuania. Only the sud
den collapse of Germany in 1918 on 
the Western Front saved Lithuania 
and the other Baltic States.

What Germany of the Kaisers failed 
to accomplish during the last war, the 
Germany of Hitler sėt about to ac
hieve during the present war. Ger
many was so sure of her conquest in 
the East that this time she did not 
wait even for the war to end. She 
started a well-planned colonization of 
the occupied territory. A central- 
Colonization Office was established, 

cured twenty-seven thousand buffa
loes during his reign. In the Ade
laide museum is one of his rifles with 
which he shot three thousand buffa
loes.

The son of the white king, Reuben, 
was chosen one of a band of outstand
ing athletes to tour the world, but un
fortunately the 1914 war put an end 
to the project. Before his death the 
white king was acknowledged by all 
the people of the north as a man who 
had done more good for the former 
fierce Melville Islanders than anybody 
else who ever entered the Northern 
Territory.

★ ★ ★
Lola Montez was born in Ireland, 

the daughter of an English officer and 
a creole dancer. He eloped and mar
ried at the age of fifteen, but soon 
tired of her husband and left him for 
another. Then began her hectic 
career in which she had men dying 
for her in duels, and had conquests 
in nearly every capital in Europe be
fore she was out of her teens. The 
King of Prussia was smitten the mo
ment he saw her and made her a 
countess. La Belle Montez, however, 
wanted the throne. The Prussians 
told their king to either give up Lola 
or else his crown. He renounced the 
throne. But the faithless wench lost 
all interest in a king without a king
dom, so she dumped him in favour of 
fresh fields and pastures new.

Her spirit of adventure eventually 
led her to Australia and here the 
gorgeous hussy dazzled and devastated 
the males and infuriated the females. 
She had by this time taken up a stage 
career, in which she showed her volp- • 

and in the Reich itself the question 
of colonization was sedulously boost
ed. Farmers and young people in par
ticular were prepared for colonization. 
The impact of this, propagandą has 
already been severely felt in Lithua
nia. Several districts had already been 
colonized in 1942, and by July 11th, 
1943, approximately 4,700 families 
had been settled in Lithuania. This 
ągure represents a total of about 
18,000 or 20,000 persons. It was 
planned to bring in another 20,000 
settlers during 1944.

As pioneers of Germanization the 
new settlers were exempted from the 
obligation of delivering grain quotas 
for five years, and also from taxes. 
They had special shops where they 
could get anything, whereas in the 
shops set aside for the local popula
tion one could get scarcely anything. 
Their food rations in the towns were 
twice the ration of the local inhabi
tants. They were armed and acted 
according to the German custom, 
which permitted them to seize every
thing on which they could lay their 
hands. In short, the German settler 
in Lithuania was a spy favoured by 
the German civil administration and 
was one of the mainstays of German 
policy in the country. The process 
of colonization was conducted in a 
high-handed and cruel manner. Be
low is quoted the text of an order 
which was usually served on a Lithua
nian farmer shortly before the arri
val of a new German settler to whom 
he was called up to surrender his 
holding:—

“A German settler (name........................
is appointed to take over the farm which 
up till now you have managed. From this 
day on he takes over management of the 
farm. You will remain with your family on 
the farm and will help the German 
settler to run it until such time as you 
are transferred to a new farm. You will 
be properly compensated and you will 
receive proper provision according to for
mer conditions. Wilful desertion of the 

tuous charms to every advantage. She 
was no actress, but she knew how to 
gut it over, especially in her “Spider 

ance” which was always a riot with 
the menfolk. Ait the gold-mining 
towns in Victoria the miners threw 
nuggets at her feet and supplied the 
lovely Lola with the champagne in 
which she always bathed.

When the editor of a Ballarat paper 
published his candid opinion about 
this siren she publicly horsewhipped 
him. Coming to Sydney, Lola con
tinued her conquests. She made a 
fortune, but her wild extravagances 
finally brought her to the gutter and 
she died a pauper.

★ ★ ★
Sir John Robertson, statesman and 

many times premier of New South 
Wales, always rode home from Parlia
ment on his white horse “Blucher.” 
On cold wet nights he would stop at 
the nearest hotel and fortify himself 
for the long journey. He invariably 
ordered three pints of rum. One he 
drank himself, the other he gave, to 
his horse, and the third he poured 
into his boots to keep the rheumatics 
out.

★ ★ ★

Here is a reward from the Govern
ment Gazette (11th May, 1801):—

Whereas William Knight and James 
Warwick have by regular form been 
outlawed and are supposed to associ
ate and commit violent acts of depre
dation on the public, the Governor is 
pleased to offer a reward of 30 GAL
LONS OF RUM to any person who 
shall lodge the bodies of the said Wil
liam Knight and James Warwick in 
jail, or deliver them to the nearest 
magistrate in command.”

★ ★ ★
A man sentenced to death in 1823 

had his sentence commuted on condi
tion that he leave Sydney and live in 
Port Macquarie. After oneday in his

farm will be treated as sabotage and pun
ished accordingly. Ina similar manner, 
any insubordination will be punished. 
These penalties will be of such a nature' 
that anybody who docs not obey the new 
owner of the farm will forfeit his right to 
compensation for the farm. All judicial 
cases will be dealt with individually and 
with due regard to common interests. 
Therefore everybody must remain on the 
farm to live peacefully, must not raise 
any disturbances and must help with his 
family in farm work. Only in this man
ner can transfer of the farm be effected 
without loss to the former owner of the 
farm. For the same reason all former 
owners are enjoined to show German set
tlers all their friendship and support in 
his enterprise.” 
(Sgd.)

Commissioner-General of the Kaunas 
Colonization Headquarters.

In practice the former owner re
mained on the farm only as a labour
er. Only in exceptional cases has an
other farm been given in place of the 
expropriated one* Any other form of 
compensation for the former owner 
was out of the question. As a rule, 
the authorities did not even want to 
hear about it. The Lithuanians, how
ever, were impatiently waiting for the 
hour of “compensation”, but the Lith
uanians visualized this compensation 
somewhat differently from the Ger
mans — they meant retribution.

The outgoing farmer was sometimes 
allowed to take away with him his 
clothes, some furniture and 15 kilos 
(331bs.) of food. Everything else had 
to be left for the German settler. Ger
man settlers have lately been taking 
over more and more of the leading 
positions in the administration. The 
first step in this direction took place 
when a citizen of the German Reich 
was appointed Deputy Counsellor- 
General of the Interior. As is known, 
his predecessor (a Lithuanian) is in 
a concentration camp. At the begin
ning of July, 1943, every township 
elder had assigned to him a German 
who, as political commissar, super
vised the entire administrative proce
dure.

Lithuanian officials were often 
forced to act against the interests of 
their country, so that many of them 
tried to be released from their duties. 
In such cases the Germans did not 
find it easy to secure substitutes, as no 
decent Lithuanian was willing to be 
a traitor to his own people. For this 
reason alone more and more Ger
mans have appeared in the Lithuan
ian administration in 1942-44.
new home he said lie would sooner 
go back and be hanged in Sydney 
than remain any longer. He was ac
cordingly sent back and despatched 
on the gallows.

★ ★ ★
Melbourne’s first police force was 

made up of six ticket-of-leave men. 
Their only pay was 2-6 for each per
son they brought to the jail, but .they 
foynd cause to arrest so many that 
they soon had to be dispensed with!

★ ★ ★
Because of the prevalence of bush

rangers, guards of soldiers were sta
tioned near boarding-schools for girls 
in Tasmania, as protection for them 
and the prevention of any disturbance 
at their studies.

★ ★ ★
The first child born on the Ballarat 

gold diggings in Victoria was a boy 
whow as christened Eureka. The hat 
was taken round among the diggers 
and a small fortune in nuggets was 
collected.

★ Ar ★
A frequent punishment inflicted on 

women convicts in Tasmania was the 
placing of wooden collars with iron 
spikes round their necks, which gave 
them the appearance of horned 
cattle. With this headdress they 
were exposed in church during ser
vice.

★ ★ ★
22-years-old Mary Brownlow, in 

1855, was sentenced to be hanged in 
Goulbufn, ‘ New South Wales, for 
manslaughter. Her third child was 
born before the execution. She was 
allowed to feed the child on the scaf
fold, take it from her breast and hand 
it to the hangman as he adjusted the 
rope.

★ ★ ★
In North Queensland large herds 

of cattle have never seen water or 
tasted grass. Feed solely on prickly 
pear, which contain sufficient liquid.
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HUSU PASTOGE
IŠ MUSU

S y D N Ė J u s
• ALB-nės Sydnėjaus apylinkės in
formacinis susirinkimas įvyko š.m. 
lapkričio mėn. 5 d., kurį atidarė jos 
pirmininkas J. Vaičaitis. Susirinki
mui pirmininkavo dail. Bistrickas. 
Mėnesinę veiklos apžvalgą padarė 
pirm. J. Vaičaitis, kuris pabrėžė, kad 
apylinkės valdyba dirba tikrai atsidė
jus, tačiau apgailestavo, kad tautiečiai 
yra pasyvūs net ir gyvybiniuose tautos 
reikaluose. Pranešimą socialiniais 
klausimais padarė ponia Ustijanaus- 
kienė ir davė svarbių paaiškinimų li
gonių kasų reikalu. Kultūros ir pro- 
pogandos reikalams valdybos narys 
Saudargas paskaitė įdomias ištraukas 
iš VLIK'o biuletenių. Susirinkime 
buvo surinkta £12 Vokietijoj sergan
tiems ligoniams lietuviams sušelpti. 
Taip pat buvo gauta dar £15 svarų iš 
ALB-nės LOK’to šiam tikslui, tuo bū
du susidarė didesnė pinigų suma, už 
kurią bus, paruošti ligoniams siunti
nėliai. Jie bus ruošiami ponios Sau- 
•dargienės vadovybėje. Norima, kad 
siuntinėliai pasiektų ligonius Kalėdij 
metu.

Po to, kalbėjo ir LOK’o pirminin
kas p. Baužė bendrais lietuvybės išlai
kymo klausimais.

Susirinkime buvo svarstyta ir eilė 
kiti} reikalų. Padalyta pageidavimų 
spaudos ir vaikų švietimo klausimais.
• ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Val
dyba savo posėdyje, įvykusiame š.m. 
lapkričio mėn. 5 dieną, nutarė:

1., ALB-nės Visuotino Suvažiavimo 
proga paremti ALB-nės LOK’to ren
giamą tradicinį balių, kuris įvyks 
š.m. gruodžio mėn. 28 d. Apylinkės 
valdyba į Baliui Rengti Komiteto 
sąstatą delegavo p.p. Saudargą ir Usti- 
janauską.

2., Atšaukti savo nutarimą rengti 
Sydnėjuje Kūčias ir Nauji} Metų suti
kimą. Čia norėta išvengti dvylipumo, 
nes šiuos pobūvius rengia Lietuvių

ŽMONIJOS AMŽIUS
Biblijos chronologija, pagal Cuvier, 

tvirtina, kad žmogus ant žemCs atsi
rado 4.000 metų pr. Kr. Tačiau šita 
teorija sugriuvo prieš neužginčijamą 
faktą, kad nepaprastai ilgame (daug 
tūkstančių metų) Europos apledėjimo 
laikotarpyje jau gyventa žmonių. Jie 
atėjo ir nuėjo nežinia iš kur ir į kur.

Seniausios žmogaus liekanos, pava
dintos "Heidelbergo” žmogaus vardu, 
leidžia šių dienų mokslui spėlioti, kad 
žmonijos amžius jau siekia apie į mili
jono metų. Pekine (Kinijoj) yra rasti 
žmogaus griaučiai, kurie liudija dar 
gilesnius amžius, tačiau drauge kelia 
abejonių, ar šie griaučiai nėra beždžio
nes.

Didelė dauguma priešistorinių tyri
nėtojų prieina išvados, kad žmogaus 
gyvenimo era žemėje siekia į mil. 
metų. Ji vadinama “Quartas” era. 
Joje esą ištisai žmogaus gyventa. 
Seniausieji “Quartas” eros žmonių li
kučiai, vad. "Neaudertal”, siekia 150.- 
000 metų. Šitie žmones gyveno da
bartinėje Europoje ir Afrikoje. Jie 
turėjo panašumo žymių su dabar gy
venančiomis rasėmis ir mokėjo gamin
ti paprasčiausius akmens ir titnago 
įrankius. Išlikę jų urvų sienose pie
šiniai ir skaitmenys rodo, kad tatai 
būta protaujančios būtybės. Šis perjo-

Katalikų Centras Sydnėjuje.
3., Apylinkės Valdyba nutarė Trijų 

Karalių šventės išvakarėse (1951 m. 
sausio mėn. 5 dieną) suruošti vakarą 
su vaidinimu, kurį pastatys teatro sek
cija, vadovaujama p. Paulausko.

4., Visų informacinių susirinkimų 
metu skaityti VLIK’o biuletenių san
traukas, kurias paruoš p. Saudargas.
• Informuojama, kad Sydnėjuje tik
rai įsteigtas lietuviškos spaudos plati
nimo kioskas. Jame galima gauti lie
tuviškų knygų ir laikraščių. Šiuo 
metu čia yra ir naujos vaikų literatū
ros. Kiosko vadovė yra ponia Gensie- 
nė, 28 College St., Harley House, Syd
ney, city. Jei kam iš tautiečių yra 
parankiau, prašoma užsisakyti ir lai
kraščius pas p. Gcnsienę, kuri kiek
vieną sekmadienį priima užsakymus 
prie lietuviškos bažnyčios Sydnėjuje.
• ALB-nės Apylinkės Valdyba šau
kia Sydnėjaus ir apylinkės lietuvių 
susirinkimą š.m. lapkričio mėn. 26 
d. Camperdown parapijos salėje tuoj 
po lietuviškų pamaldų. Šiame susi
rinkime svarbiausiu dienotvarkės 
punktu bus Kultūros Fondo skyriaus 
įsteigimas. Kviečiami dalyvauti visi 
meninkai, rašytojai ir kitų visų pro
fesijų kultūrininkai.
• Š.m. gruodžio mėn. 3 d. ALB-nės 
Apylinkės Valdyba šaukia informaci
nį susirinkimą Camperdown bažny
čios salėje. Bus skaitoma įdomi pas
kaita, kaip įsikuriama Australijos 
ūkyje. Prelcngtas: p. Š a 1 ū g a , ku
ris jau ilgesnį laiką ūkininkauja Syd
nėjaus apylinkėje.
• Š.m. lapkričio mėn. 19 d. (sekma
dienį) 9 vai. ryto emigrantų hostelyje 
Villawood (Sydnėjuje, netoli Regents 
Parko) įvyks lietuviškos pamaldos, ku
rias atlaikys Sydnėjaus lietuvių kle
bonas kun. P. Butkus. Pamaldų vieta 
— Villawood’o hostelio svetainė (re
creation hall). Apylinkių lietuviai 
kviečiami pamaldose dalyvauti.

das baigėsi maždaug prieš 12.000 
metų pr. Kr. Dabar jau pastebimas 
greitesnis žmogaus vystymasis. 5.000 
metais prieš mūsų laiko skaičiavimą 
Egipte jau pažįstamas žalvaris. Dar 
po 1.000 metų atsiranda geležis. Po 
to jau prasideda istorinis laikotarpis, 
kada žmogaus gyvenimas pradeda ne
paprastai greitu tempu vystytis ir to
bulėti. Dabar jau prasideda tautų ir 
valstybių grupavimasis, iškyla ir vėl 
dingsta didžiulės imperijos, žydi mok
slas ir klesti pažanga. Juo arčiau 
istorija rieda į mūsų amžius, juo grei
čiau kyla gyvenimo progreso tempas.

Tačiau niekas tiksliai nežino, kaip 
ilgai žmogus kiūtėjo urvuose, drebė
damas nuo šalčių ir žvėrių baimės. 
Taip pat niekas tiksliai negali pasa
kyti, kada jis išmoko pasidaryti pir
mąjį akmeninį kirvuką. Tačiau yra 
nustatyta, kad žmogus 300 šimtmečių 
tekino akmenį. 70 šimtmečių praėjo, 
kol žmogus nuo tekinto akmens perė
jo prie žalvario. 40 šimtmečitj užtru
ko, kol geležis išplito. 27 šimtmečiai 
tęsėsi, kol žmogus nuo geležies atra
dimo pasigamino pirmąją mašiną. 
Tačiau netruko nč 150 metų nuo garo 
mašinos, kol žmogus atidengė atomo 
jėgą-

B r. Zumeris

Gal dar neveln nutraukti tyla
Toronto dienraštis “Globe and 

Maile” vedamųjų puslapy išspausdino 
Ray N. Bryson straipsnį “The Fate of 
the Baltic States.” Čia pirmiausia 
prisimenama, kad Maskvoje dar šį 
mėnesį buvo švenčiama Pabaltijo 10 
metų paminėjimas ir daroma pastaba, 
kad ten apie 800.000 nekaltų depor
tuotoji}, žinoma, nebuvo prisiminta. 
Pabaltiečiai, sako autorius, mūsų tylą 
dėl jų kovų supranta lyg ir pritarimą 
aneksijai. Buvę tylima dėl santykių 
su sąjungininku — Sovietais, bet gal 
dar nevėlu būtų nutraukti tylą ir ko
vojančius pabaltiečius paremti. Jiems 
jau didelis paskatinimas, sako, buvo 
užsienių r. min. žodžiai pasakyti se
nato užsienių komisijoje 1950 m. bir
želio 13 d.: “JTO ištisas valandas 
eikvojo, diskutuodamos mažus inci
dentus, bet nebuvo pasakyta nei žod
žio apie kruvinus žiaurumus, kuriuos 
kenčia Sovietų Rusijos rankose esąs 
Pabaltijys.”

Pabaltijo tautoms reikalinga para

Broliai ir seses saukiasi...
Tokia antrašte atspausdintas “Bri

tanijos Lietuvyje” straipsnis apie li
kusius Vokietijoj mūsų tautiečius. 
Jame keliamos mintys yra ir mums 
Australijoj aktualios ir visų pastango
mis remtinos. Patys būdami sotūs, 
neužmirškim alkanųjų savo brolių, 
kurių šalpos reikalu taip rašoma:

“Balfo direktorius Prof. J. Kon
čius, belankydamas dabar, kaip ir 
anuomet, Vokietijos lietuvius, paste
bi, kad jie dabar blogiau atrodą ir 
labiau suvargę. Visokių yra prieža
sčių, bet taip jų užtenka tik prisi
minti kelių metų stovyklinį gyvenimą, 
nuolatinį kilnojimą, skriningų, biau- 
rių gandų ir nužmoginimo pilną. 
Visi judrieji išvyko — nėra kam kryk
štauti, koncertuoti, dainuoti, nuotai
ką skaidrinti. Dėl skudurų dar la
biau riejamasi, nes materialinė būklė 
sunkėja; pačių vokiečių jau milijonai 
bedarbių, gaunamų-mėnesiui apie tris 
svarus pinigų, kuriais reikia viską už
simokėti, susipirkti, neužtenka; jokia 
naujiena, jei neturima pfenigio pašto 
ženklui. Nenaujiena tad, kad “var
gas bujoja, vargas šakoja, vargas var
teliuose žydi.” Ir dėl to juo garsiau 
girdisi (Maironio Beturčiams): “Ar 
broliai leis mirti iš bado?” Siūlau:

1. Kompetetingieji PLB ir Anglijos 
asmenys, kurie Caritas reikalais rūpi
nasi, ar rūpinsis, turėtų sužinoti kiek, 
kur tokių šelptinųjų yra.

2. Šelptinieji, atsižvelgiant į skai
čių ir pajėgumą, proporcingai turėtų 
būt paskirsyti įvairių šalių pasaulio 
lietuviams. Tada žinosim, kad šiais 
jau niekas, tik mes rūpinamės. Pagei
dautina, kad mūsų šelptinieji būt vie-’ 
noj vietoj, ar apylinkėj.

3. Įgaliotiniai (kas jie bus,ar skyrių 
valdybos, ar specialūs asmenys, ar kas 
kita — čia nekalbu, tik pageidautina, 
kad būt daugiau moterų — motinų!) 
turėtų:

a. susirišti, susipažinti su anais ir 
ištirti ko jiems trūksta;

b. daryti pinigines ir daiktines rin
kliavas, kartą ar du (pagal reikalą) 
per metus. Sutartinai visoj saloj (ge
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PETRO V A L AS I N A V I C I A U S
LIETUVIŲ STATYBOS BENDROVĖ 

pakeitė savo adresą — 148 Princess St., North Carlton, Vic. 
Kreipiamasi į ją laiškais, o asmeniškai susitinkama tik darbovietėje. • 
Pranešame savo klijentų žiniai, kad dėl molinių plytų trūkumo 
naujus užsakymus priimame tik kitiems metams. Statyti namą 
pradedame tik tada, kai užsisakiusieji jau yra pilnai sutvarkę visus 
piniginius reikalus bankuose ar kitose kredito įstaigose.

Mūsų bendrovė, vis dar reikalinga dailydžių, kuriems mokamas 
geras atlyginimas.
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ma. O galimą paramą Bryson sutrau
kia į tris punktus:

1. Mes galime tęsti ir palaikyti va
karų demokratijų politiką nepripažin
ti sovietų Pabaltijo aneksijos ir reika
lauti, kad rusai iš jo pasitrauktų.

2. Mes galime reikalauti, kad tarp
tautiniai organai ištirtų Pabaltijo 
tautų gyvenimą Sovietų okupacijoje; 
o taip pat kuo plačiausiai per spaudą, 
radijo ir tarptautines organizacijas, 
kaip pav. JTO, paskleisti pasauliui 
žinias apie nusikaltimus žmoniškumui 
Pabaltijy.

3. Tarpe mūsų esančius estus, lat
vius ir lietuvius pabėgėlius mes gali
me traktuoti maloniai, parodydami 
supratimo ir suteikdami visišką laisvę 
kultūriniam jų pasireiškimui, o taip 
pat teisę čia gyventi ir dirbti.

Tai jau antras to paties vardo 
straipsnis “GI. and M” ir taip pat 
sveikintinas. Šitokiems straipsniams 
pasirodyti galimybių atsirado tik ne
senai. T.Ž.

riau, kad ir visam lietuviškam pa
sauly!) nustatytais mėnesiais ir savai
tėmis. Prieš tai išplėtus propagandą, 
kuri juo daugiausia pasiektų.

c. daiktinėse rinkliavose pageidauti 
tik naudingų ir dar vartotinų dalykų. 
Kitokius, kad ir gavus nesiųsti, nes 
nereikalingas darbas, persiuntimo iš
laidos. Geriau tą dalyką nurašydinti, 
nes kai toks dalykas pasieks tikslą, tai 
sukels priešingą efektą ir dėl jo visos 
daiktinės aukos bus nuvertinamos.

4. Žmogus be maisto, be drabužių 
dar vieną, kitą dieną gali išbūti. 
Materialiniai reikalai iki šiol, su ma
žomis išimtimis, nebuvo tragiški. Ta
čiau be širdies žmogui — mirtis. . Lie
tuviui geriau duoneliauti ir maitintis 
aukomis duodančių iš širdies, negu 
prieglaudoj šiltai gyventi ir nejusti 
širdies, o dažnai ir panieką. Kodėl 
mes gyvenimu nepatenkinti, nors, kiti 
ir geriau čia gyvename? Užtat, kad 
čia nėra širdies, tik kaukės. Lietuvis 
ir lūšnelėje gimęs turi širdį — sielą, 
kuri nori meilės. Pasakyta — tu pri
valai mylėti savo artimą, o ne — tu 
privalai duoti artimui auką. Reikia, 
tad, be tų aukų ir širdžių ryšio laiš
kais, mažniekiais, reikia, kad jie nesi
jaustų apleisti, užmiršti karšinčiai, 
bet toki pat netoli mūs gyveną bro
liai. Tačiau jie turėtų suprasti ir 
mus, ypač kad mes čia nesėdime prie 
mėsos puodų, limuzinais nevažinėja
me, nežarstome aukso.

Sutraukiu ir pabrėžiu: pasidalinti 
šelptinuosius, šelpti organizuotai ir 
neatmestinai. O iki dauguma atkreips 
dėmesį, kai reikalas neatidėliotinas, 
remti, kaip rėmėm pavieniui ir ben
drai, nes broliai šaukias.”

JUOZUI ŠILAINIŲ!, 
vienam pirmųjų “Mūsų Pasto
gės” bendradarbi;} ir rėmėjų, 
mirus jo tėveliui, gilią užuojautą 
reiškia.

“M.P.” redakcija ir bendradar
biai.

Melbourne priemiesčiuose parduodama SKLYPAI 
lengvom sąlygom (galima gauti didesniais kiekiais vienoje vie
toje) ir NAMAI nuo £2.000. Namams pirkti parūpinama 
paskola.

Kreiptis į:
SIGITĄ ADOMAITĮ, “Charles Myers” bendrovės atstovą, 

456 Lt. Collins St., Melbourne, Vic. 'l ei.: MU4822,
arba privačiu adresu:

60 Leicester St., Carlton, N.3. Vic., tel.: FJ6018.
Šie reikalai taip pat galima sutvarkyti sekmadieniais po 

pamaldų prie bažnyčios.
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