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Musu didysis priešus
Niekuomet mūsų tauta per visą 

savo istorijos laikotarpį nebuvo taip 
žemai pražūties bedugnėn nugrim
zdusi, kaip šiandien. Niekada dar 
jos kraujas neplūdo tokiom baisiom 
čiurkšlėm, kaip dabar. Raudonoji 
dėlė jau baigia išsiurbti mūsų tautos 
gyvybę. Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis jaučia ir supranta tą didįjį mūsų 
tautai pavojų ir priešinasi visokiom 
priemonėm, kurios šiandien įmano
mos.

Bet šiandien imu plunksną ne rau
donosios siurbėlės siautėjimui apra
šyti. Tas išorinis mūsų tautos žudikas 
yra atpažintas ir su juo vedama kova. 
Didis priešas tvyli mumyse pačiuose, 
mūsų viduje. Šiandien imu plunksną 
su geliančia širdimi į rankas mūsuose 
įsigalinčiam girtavimui sulaikyti. Šį 
straipsnį rašau ne girtuokliam, nes jie 
neskaito spaudos. Mums labai gaila 
ir jų, nes kiekvienas ir vargingiausias 
lietuvis yra mūsų brolis. Kiekvieno 
jų žuvimas yra nuostolis mūsų tautai. 
Šiuo kreipiuos į jaunuomenę ir į ki
tus, kurie nepavergti alkoholio, norė
damas įspėti ir užkirsti kelią, girta- 

1 vimui plisti.
Mūsų tautos tamsiausią naktį kai 

kas iš mūsų nebemato į tautos išsilai
svinimą vedančių kelio gairių. Deg
tines butely ieško nusiraminimo ir 
atsigavimo, bet girtavimo velnias pa
verčia kūną ir dvasią griuvėsiais.

Kai rusų caras mus norėjo palaužti 
ir galutinai pavergti, jis kiekvienoje 
Lietuvos krašto kryžkelėje pristalydi
no karčiamų. Jose lietuvis buvo be
prarandąs šviesią sąmonę, bepamirš- 
tąs savo tautą ir žmogaus garbingumą. 
Vergo dvasia ėmė naikinti lietuvio 
atsparumą. Vyskupas Valančius, 
anuo metu atpažinęs priešo kėslus, 
paskelbė kovą girtavimui ir šaukė 
\tautą į blaivybę. Tas šviesusis tautos 
Žadintojas sulaikė rusų persekiojamus 
mūsų brolius nuo girtavimo.

O kaip mes elgiamės šiandien, kai 
raudonasis budelis skerste skerdžia 
lietuvį? Kiekvieno pareiga išlikti lie
tuviu ir grąžinti skolą savo tautai. 
Šiurpu darosi skaitant spaudą, prane
šančią įvairias nelaimes, kilusias dėl 
girtavimo. Mes pradedame besaikiai 
gerti. Mūsų spauda pranešė, kad lie
tuvis girtuoklis iš Tasmanijos ištrem
tas į Viktoriją. Kitas lietuvis rastas 
nusižudęs dėl perdėto girtavimo. Lie
tuvio vardas biaurojamas ir australų 
spaudoje. Teismuose ir daboklėse 
purvais drabstoma lietuvio garbė. 
“Britanijos Lietuvis“ aprašo nemalo
nų įvykį iš Anglijos lietuvių gyve
nimo. Ten keturi angliakasiai taip 
pasigėrę triukšmavo ir sužalojo kra
što šeimininkus, kad anglų teismas 
nuteisė tris kalėti keletą mėnesių, o 
ketvirtąjį, bausmę atsėdėjus, ištremti 
iš Anglijos. Jau per toli nuėjome. Ir 
Australijoje kai kur nebeduodama 
pramogoms išnuomoti salių lietu
viams. Gražiai suorganizuotose išky
lose atsiranda vienas kitas girtuoklis, 
kurs pagadina visų nuotaiką savo gir- i 
to kvailiojimais, sutrukdo dainuoti. 
Šventes švęsdami per daug nugeriame 
ir kai kas pradeda “velniukus gaudy- 
,ti” baltosios karštligės varginamas.

Nemaža žūsta dėl neblaivumo ir su
siekimo nelaimėse. Ne vienas nusisu
ko sprandą per “drąsiai“ motociklu 
važiuodamas. Po sutarties atvykę į 
miestus pas bičiulius atšvenčiame po 
tris ir daugiau dienas girtuokliauda
mi prie butelių miško. Ir taip laikas, 
pinigas ir sveikata eikvojama, gerbū
vis prarandamas. Prarandoma savi
garba. Nustojame savo vyriškumo, 
savo galvosenos, žodžiu savo charak
terio. Pasidarome be nugarkaulio, be 
valios, nėgalvojantys silpnapročiai.

Gėrėdamiesi ir didžiuodamiesi mi
nime nors neilgą, bet gražų ir žavingą 
buvusios nepriklausomybės laikotarpi. 
Po ilgų kovų ir lūkesčių, po daug iš
kentėtų vargų ir pažeminimo, tauta 
drąsiai pareiškė savo pasiryžimą nusi
kratyti svetima okupacija ir sukurti 
savitą laisvą gyvenimą. Ilgas buvo 
kelias iki šio triumfališko momento. 
Jis pareikalavo daug aukų, tiesiog 
žmogaus pajėgas viršijančių veiksmų, 
ir toj ilgoj kovoj dalyvavo visa tauta. 
Tačiau vienas ryškiausių ir lemtin
giausių veiksnių buvo — mūs ų 
kariuomenė.

Tuo metu, kada mūsif, nepriklau
somybė ir krašto laisvė buvo tik vy
stykluose, kada iš visų pusių jai gręsė 
pavojai, mūsų savanoriškoji kariuo
menė savo krūtinių skydu dengė savo 
Tėvynę. Iš visų Lietuvos kampelių 
susirinkę, menkai ginkluoti, marga
spalviai apsirengę, kęsdami visa ko 
trūkumą, tie savanoriai savo auka at
laikė pirmuosius smūgius, sudarydami 
galimumą naujagimiui sustiprėti. Toj 
jaunų krūtinių priedangoj organiza
vosi mūsų, administracija ir valstybi
nis krašto organizmas susicementavo. 
Nors pavojai dar nemažėjo, tačiau 
juos atremti buvo lengviau. Ginklu 
iškovota teisė rado pripažinimą diplo
matijoj.

Visą nepriklausomybės laikotarpį 
mūsų kariuomenė, saugodama pirmų
jų. laisvės kovotojų tradicijas, buvo 
auklėjamuoju disciplinuojančiu veik
sniu. Tačiau kai užgriuvo nauji pa
vojai, ji nebuvo pajėgi pasipriešinti 
ir atremti juos. Milžiniška priešo

Liūdniausia, kad girtavimo papro
tys smelkiasi į jaunuomenės tarpą, net 
į idealistines organizacijas. Sportinin
kai laimėjimus ar pralaimėjimus už
baigia prie degtinės butelio. Gerai 
kad po varžybų dar prie to prieina, 
bet kartais pasivaišina ir prieš jas. 
Žinoma tokiem pralaimėjimas jau už
tikrintas. Pasitaiko, kad ir į mankš
tas ateina “pasistiprinę“. Atsimin- 
tina, kad jau po antro, trečio stiklo 
sportininkas nebetinka bėgimui ir ki
tokiai mankštai. Jau svaigalai, pri
dengti nekaltumu, bando rasti pateisi
nimo ir vyresniosios skautų šeimos 
tarpe! Bandoma svaigalas įvesti tra 
dicijon?! Kur einama?!

Besaikis alkolio vartojimas ir kitos 
ydos šiame krašte tankiu tinklu pri
statė beprotnamių. Ypač, kad šio kra
što svaigieji gėrimai yra nepakanka
mai išvalyti, turi nemažą nuošimtį 
nuodingų dalių. Dabartinis mūsų 
gyvenamas kraštas labai kenčia ir 
vargsta dėl per didelio žmonių girta
vimo. Tas žalingas paprotys ir trem
tinius ima užvaldyti. Vakar mano 
kaimynas lenkas su savo bičiuliais 
grįžo iš smuklės per daug įsikaušęs ir 
eidamas uždraustu tramvajaus tiltu 
įkrito per plačiai žingsniuodamas į 
Maribyrnongo upę ir prigėrė. Dvi- 

I dešimts aštuonių metų vyras į kapus, 
o žmona išvyko gimdyti į ligoninę. 
Koks gyvenimas laukia moters su vai
ku dėl vyro lengvapėdiškumo sveti
mame krašte! Kas apsakys tą žalą ir 
nuostolius moraliniu, socialiniu ir ki
tais atvejais! Su besaikiu svaigalų 
vartojimu turėtų pradėti kovoti mūsų 
dvasininkai, bendruomenės organiza
cijų vodavybės, spauda ir kam tik rūpi 
mūsų tautos likimas. Mūsų kenčianti 
tauta savo prisikėlimui reikalinga tvir
to charakterio žmonių, o ne niūkios 
sąmonės silpnapročių, ištižėlių. Gir
tuokliai yra tautos duobkasiai. Mūsų 
gražus bendruomenės gyvenimas, 
mūsų didžiumos pastangos sukurti čia, 
Australijoje, padorų, laikiną gyveni

Kovojanti Lietuva
jėgų, persvara čia buvo lemtingas veik
snys.

Tačiau 1941 metų birželio mėn. su
kilimas, visos eilės Lietuvos vietovių 
iš sovietų išlaisvinimas ir sudarymas 
sąlygų paskelbti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą — buvo ryškus tų 
savųjų tradicijų ir meilės pasireiški
mas, įdiegtas ir palaikytas jaunime ir 
visoje tautoje mūsų kariuomenės dėka.

Šiuo metu mūsų tauta pergyvena 
baisiausią okupaciją. Tatai mūsų tau
tos naikinimo laikotarpis, pavojinges
nis ir žiauresnis už visus ankstyves
niuosius. Bet ir dabar Lietuvos jauni
mas miršta su ginklu, mirdamas už 
Lietuvos reikalus ir priešindamasis 
smurtui ir neteisei. Jis sudaro dabar
tinę mūsų kariuomenę, kuri kuria 
mūsų laisvės meiles ir didvyrių epo
pėją. Ji kovoja sumaningai ir su ne
palaužiamu įsitikinimu bei viltimi. 
Jos kova yra prasminga ir šventa — 
už Lietuvos laisvę, už teisę ir žmoni
škumą, už paniekinto žmogaus vertės 
atstatymą, prieš vergiją, neteisę ir dvi
dešimtojo amžiaus barbarizmo siautė
jimą.

Mes esame toli nuo Lietuvos. Mes 
šiandieną negalime aktyviai dalyvauti 
tame šventame žygyje, bet savo širdyse 
privalome pasiryžti stoti į tą kovą. 
Lietuvos Kariuomenės Šventė teduo- 
die mums progos pažvelgti į save, pa
tikrinti ir padidinti savo ryžtą.

Mes esame už laisvę ir teisę kovo
jančios Lietuvos dalis, todėl atatin
kama dalis ir pareigų mums tenka.

J. SI.

mą duoda saulėtų vilčių. Tad užkir
stame kelią įsigalinčiam girtavimui, 
ugdykime priaugančioje kartoje blai
vumo ir skaidraus veiklumo gyve
nimą. Būkime jauniesiems saulėtu 
pavydžiu. Smerkime girtaujančius ir 
nepalaikykime svaigalų pramoninkų, 
kurie susikrauna didžiausius turtus, 
apiplėšdami žmonių protą, kūno ir 
dvasios sveikatą. Švęsdami šeimyni
nes ir kitas šventes, laikykimės saiku- 
mo ir nepasiduokime tam didžiajam 
mūsų priešui, vedančiam į tautos 
pražūtį.

A. Krausas.

LIETUVIAI - W.A. KREPŠINIO 
MEISTERIS

Apie Vakarinės Australijos lietuvių 
veiklą mūsoji spauda turi labai ne
daug žinių. Kaip ten vyksta kultū
rinis gyvenimas, kaip kuriasi mūsų 
tautiečiai, kaip sportuoja jaunimas, — 
tik retais atvejais pasirodo viena kita 
trumpa žinutė. O lietuviškasis gyve
nimas ir ten vyksta, kaip ir visuose šio 
plataus pasaulio pasviečiuose.

Štai ir šiemet pasididžiavimu nu
teikė W.A. lietuvius žinia, kad lietu
vių krepšinio komanda “Storm” po 
sunkių kovų tapo visos valstijos krep
šinio nugalėtoju ir laimėjo pereina
mąją dovaną. Geriausiam gi koman
dos žaidėjui St. Ginčauskui buvo 
įteikta sidabrinė taurė.

Praskutinės ir sunkiausios rungty
nės buvo su vietos latvių komanda 
“Patria“. Į jas neatvyko Krutulis, o 
Meninas dėl sunkaus kojos sužalojimo 
liko žiūrovų tarpe. Kovojo šios sudė
ties komanda: Ginčauskas, Anaitis, 
Marcinkevičius, Šulinskas, Naglazas, 
Klimaitis ir Sakevičius. Šios lemia
mos rungtynės buvo laimėtos santykiu 
36:35 lietuvių komandos “Storm” nau
dai.

Vasaros turnyro aprašymas bus pa
talpintas į “M.P.” vėliau.

V.L.

v
Savaites Žinios
★Korėjos padėtis tolydžio painioja

si. Kinijos intervencija nors ir neį
gavo formalaus aiškumo, tačiau fakti
škai vis4 stiprinama. Paskutinėmis 
frontų žiniomis, apie 100.000 Šiaurės 
Korėjos komunistų kariuomenės gru
puojama naujose pozicijose netoli 
Mandžiūrijos sienos. Tame tarpe esą 
apie 30.000 Kinijos raudonųjų. §i 
aplinkybė kelia didelį susirūpinimų 
Vakarų sąjungininkų vadams, kurie 
įžiūri, kad ateityje gali būti dar daug 
sunkių kovų. Nors amerikiečių pajė
gos ir stumiasi pamažėle pirmyn, bet 
šiauriečiai žymiai sukietino savo gyny
bą.

Gal pats didžiausis rūpestis užgulė 
gen. McArturo štabą, tai komunisti
nių partizanų pagausėjimas vakarie
čių pajėgų užnugaryje. Seoulo rajo
ne esą apie 20.000 komunistų parti
zanų, kurie iš pasalų užpuldinėja ame
rikiečių tiekimo linijas ir apšaudo 
žygiuopančią frontan kariuomenę. 
Pekino radijas kaltina amerikiečių 
avijaciją, kad tik pastarųjų keturių 
dienų laikotarpyje ji 300 kartų per
skridusi Mandžiūrijos sieną ir pažei
dusi jos teritoriją.

Šios ir eilė kitų aplinkybių leidžia 
spėlioti,1 kad Korėjos karas dar near
tąja greitos pabaigos, o gali plęstis į 
didesnio ir gilesnio pobūdžio susidū
rimą.

★Australijos užsienių reikalų minis- 
teris Spender, 13 savaičių išbuvęs už
sieniuose, sugrįžo atgal. Savo parei
škime jis apibūdino 5 punktų Austra
lijos taikos planą, kurį Australija, dėl 
savo saugumo turinti vykdyti.

Šis planas pageidauja:
1. Sudaryti kolektyvinę pajėgą;
2. Kritiškoje padėtyje nedaryti jo

kių nuolaidų;
3. Neišprovokuoti kitos valstybės 

nei veiksmais nei žodžiais;
4. Ieškoti taikaus sugyvenimo su 

Rusija ir
5. Siekti pajėgesnių kraštų pagelbos 

mažiau pajėgiems.
Plačiai apibūdinęs dabartinę tarp

tautinę padėtį, Spenderis palietė ir 
australų pareigas, pareikšdamas: “Esu 
tikras, australai puikiai žino, kad iš
davoje dabartinės tarptautinės padė
ties bus uždėtos šiam kraštui ir jo 
gyventojams didėjančios pareigos. 
Australija sutiko skirti savo tautinių 
pajėgi} dalį JTO reikalams. Austra
lijos dalis pastovios taikos išlaikyme— 
sukurti savo stiprybę ir pasirengti di
desnei Ramiojo Van^enyno sferos va
dovo rolei.“

★Darbo ir pramonės atstovų kon
ferencijoje JAV-bių užsieniij reikalų 
sekretorius Acheson pasakė kalbą, ku
rioje be kita ko pareiškė, kad dabar 
pasaulis pergyvenąs labai ir labai pa
vojingą istorijos laikotarpį, kuris at
rodo vis tampa pavojingesnis savo ru
tulio] imosi eigoje.

★JAV prezidentas Trumanas parei
škė, kad amerikiečių pajėgos Korėjoje 
šiuo metu esančios puolamos “iš už 
privilegijuotos saugumo srities” — 
Mandžiūrijos. Lėktuvai veikią iš Ki
nijos bazių. Kinijos ir Šiaurės Korė
jos komunistai esą stiprinami, gin
kluojami ir aprūpinami iš bazių, 
esančių Kinijos — Korėjos sienos sau
gumo priedangoje.

★W. Churchill įspėjo D. Britaniją 
ir sąjungiųinkus perdaug “neprisiseg
ti” Kinijoje ar arti jos tuo metu, kada 
pavojus Europoje turėtų užimti visų 
protus.

★Prancūzų ministerial ir armijos 
vadai svarsto naują planą Indokinijos 
gynymui. Indokinijos komunistai 
užėmė eilę naujų prancūzų tvirtovių 
ir sudaro rimtą grėsmę antrajam di
dumo atžvilgiu miestui Hanoi.
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Sovietu Rusijos karininkija III MINIS UHS-H1NEHB?
deda iš maždaug keturių grupių. 
Pirmajai grupei priklausyti) seni caro 
armijos profesionalai karininkai, ku
rie po 1917 metų revoliucijos perėjo į 
Raudonąją Armiją. Antrajai grupei 
tektų priskirti tuos karininkus, kilu
sius daugomoje iš darbininkijos, ku
rie savo asmeninio narsumo dėka iš
kilo į karininkus 1917 metų revoliu
cijos metu. Trečiąją grupę sudaro 
naujoji sovietų karininkija, kuri buvo 
išmokslinta ir paruošta iki pastarojo 
karo. Ketvirtoji grupė susideda is 
karininkų, kurie paskutiniojo karo me
tu buvo paprastais eiliniais, tačiau už 
narsumą ir pasiaukojimą buvo pakel
ti į karininkus, kad užpildžius spragą, 
kuri susidarė dėl didelių nuostolių.

Senųjų rusų karininkų vaidmuo 
Raudonosios Armijos sukūrime daž
nai yra perdedamas. Kaip žinoma, 
Trockis, kuris pilietinio karo metu 
buvo karo komisaru, nemaža caro ka
rininkų panaudojo net vadovaujan
čiose vietose, kas jam vėliau buvo taip 
pat priskaityta prie “nuodėmių”. 
Šitos kategorijos karininkų paskuti
nis svarbesnis atstovas buvo 1945 me
tais miręs Raudonosios Armijos gene
ralinio štabo šefas maršalas Šapožni- 
kovas. Aplamai, šitos rūšies karinin
kai vien tik dėl savo amžiaus baigia 
išmirti. Kai kurie jų šiandieną veda 
tylų ir ramų gyvenimą kaip įvairių 
karo akademijų lektoriai.

Daug didesnis skaičius yra antrosios 
grupės atstovų, būtent, pilietinio karo 
metu už nuopelnus į karininkus pa
keltieji. Šitie karininkai labai retais 
atvejais tėra gavę sistematišką milita- 
rinį apmokymą ir tegalėjo pasigirti 
asmenine drąsa, politine ištikimybe ir 
višisku atsidavimu komunizmui. Ta
čiau jie pasirodė visiškai netinkami 
moderniajame kare elgtis su tankais, 
aviacija ir kitas technikos laimėjimais. 
Tipiškas šitos kartos atstovas yra po
puliarusis “raitelių generolas” maraša- 
las Budionij, kurio vadovaujamas 
pietį) frontas 1941 metų vasarą susi
laukė skaudžių pralaimėjimų ir nuo 
tada jis tėra naudojamas kaipo repre
zentacinė figūra įvairiomis iškilmin
gomis progomis Kremliuje.

Šių eilučių autoriui teko įvairiomis 
progomis susitikti su šitos senosios 
kartos sovietų karininkais. Daugu
moje tai buvo 50-60 metų vyrai, ku
rie per visą savo militarinę karjerą 
tepasiekė majoro arba kapitono laip
snį. Jie su panieka žiūrėjo į jaunųjų 
karininkų “geras manieras”, kurias 
pastarieji jau buvo pasisavinę. Kartą 
du tokie majorai dėl kažkokios 
smulkmenos susipyko ir susimušė. 
Jie pešėsi kaip senos bobos, daugiau
sia vartodami nagus ir dantis, kol juos, 
abu apdraskytus ir kruvinus, kiti iš
skyrė. Abu už savo “dvikovą” gavo 
po 3 paras sunkaus arešto.

Šių eilučių autoriui taip pat teko 
susitikti su visa eile jaunųjų sovietų 
karininkų, kurie taikos metu išėjo ne
blogą bendro lavinimosi ir militarinį 
paruošimą. Jie visi 1941 metais buvo

Šito rašinio autorius šveicaras Wal- 
demar Hoeffding kelis metus praleido 
sovietų kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose, kur turėjo progos susitikti 
su eile sovietų karininkų ir juos dau
giau ar mažiau pažinti. Savo patyri
mus ir stebėjimus jis paskelbė švei
carų. spaudoje, kuriuos mes kiek su
trumpinę čia talpiname.

V'r. — r.m.
Sociologui šiandieną kažin ar yra 

įdomesnė tyrimų sritis, kaip naujosios 
sovietų visuomenes socialinio formavi
mosi tyrinėjimas, kuris jau 30 metų 
vystosi Sovietų Sąjungoje. Ant “kapi
talistinės” ir “buržuazinės” rusų visuo
menės griuvėsių kuriasi naujos socia
linės grupės, kurių, ryškiausia bene 
bus Raudonosios Armijos karininkija. 
Kaip žinoma, sovietų propoganda 
tvirtina, kad nuo 1917 metų “beklasė 
visuomenė” Rusijoje tapo realybe. 
Jeigu mes žodį “klasė” suprasime gry
nai marksistiškai, tai su tokiu tvirti
nimu turėsime daugiau ar mažiau su
tikti. Tačiau dabartinėje sovietų vi
suomenėje socialiniai skirtumai net ir 
labai egzistuoja. Pavyzdžiui, tarp 
kvalifikuoto “stachanoviečio” ir ne
kvalifikuoto eilinio darbininko atlygi
nimų skirtumas yra kur kas didesnis, 

.kaip tarp tokių pat darbininkų “kapi
talistinėje” santvarkoje. Arba gyveni
mo lygio skirtumas tarp sovietinio 
“pramonės kombinato” direktoriaus 
ir to paties -kombinato paprasto dar
bininko yra tikrai nemažesnis kaip 
Vakaruose. Čia pagrindu negalima 
imti atlyginimo pinigais, nes toks 
direktorius gauna eilę prekių “privile
gijuotųjų” krautuvėse, naudoja “val
stybinį” automobilį ir vasaros atosto
gas praleidžia liuksusiniuose kuror
tuose Kryme.

Pagrindinis skirtumas tarp dabarti
nės sovietų visuomenės ir “senosios 
visuomenės” glūdi ne pinigų arba ka
pitalo nuosavybėje, bet atskirt) socia
linių grupių “naudingume” komuni
stinei valstybei. Tokiu būdu kuriasi 
nauja sovietinė aristokratija, kuriai 
pirmoje eilėje priklauso partijos ir 
valstybės viršūnės, aukštoji ūkio biu
rokratija, žinomi menininkai ir moks
lininkai, “stachanovieeiai” ir ypatingai 
— Raudonosios Armijos karininkija.

Čia reikia pabrėžti, kad Kremliaus 
vienam ar kitam suteikiamos malonės 
jokiu būdu nereiškia politinės galios. 
Budri NKVD akis budi, kad bet ko
kios aspiracijos būtų užgniaužtos dar 
savo branduolyje. Todėl kai kieno 
puoselėtos viltys, kad po karo koks 
nors sovietų generolas įžygiuotų į 
Kremlių ir jėga pasiimtų ir politinę 
valdžią į savo rankas, niekados netu
rėjo rimto pagrindo. Maršalo Tucha- 
čevskio ir kitų dešimties tūkstančių 
karininkų likimas dar gyvena dabarti
nės kartos atsiminimuose, ir to pilnai 
pakanka, kad karininkiją laikytų 
užšachuotą.

Dabartinė raudonoji karininkija 
toli gražu nėra vientisa masė. Ji susi

Jeigu sakytume, kad III-sis Pasauli
nis Karas dar nėra prasidėjęs, tai jo 
pradžia laukiama kiekvienu momentu 
artimiausioje ateityje. Žymūs JAV 
politikai ir laikraštininkai savo vy
riausybei duoda paskutinius įspėjimus 
neskaidyti nei JAV nei Jungtimi) 
Tautų jėgų,' įsimaišant į lokalinio 
pobūdžio agresoriaus spąstus. Taip 
pat patariama atsisakyti nuo karo 
minties su Kinija, kad nebūtų JAV 
betiksliai nuleistas kraujas ir suma
žintos’ atominių bombų atsargos. Vi
sos Vakarų jėgos ir atominių bombų 
sandėliai turi būti paruošti ir pilnai 
bei galutinai nukreipti tik į tikrąją 
agresoriaus širdį — Kremlių ir Sov. 
Rusiją. Kinija ir kiti satelitiniai Sov. 
Sąjungos kraštai esą tik Kremliaus val
domi įrankiai, kurie savaime pasida
rysią nekenksmingi, kai būsiąs likvi
duotas agresijos išeities taškas — pati 
Sov. Sąjunga.

Šių metų Londono kariniame met
raštyje (Brassey’s Annual) teigiama, 
kad 1951 m. Sov. Rusija turėsianti 
1.000 povandeninių laivų, kurių da
bar teturi tik 360. Baltijos laivų sta
tybos ištisas 24 vai. gaminančios įvai
raus tipo karo laivus. Sovietų oro 
pajėgos, vokiečių mokslininkų ir pra
monės pagalba, nuo pereito karo pa
baigos padariusios milžinišką šuolį 
pirmyn. Dabartinis sovietų karo lėk
tuvų skaičius siekiąs apie 18.000. Me
tinė produkcija esanti pakelta iki 
12.000 į metus. Raudonąją armiją 
sudaro apie 3 mil. vyri), tačiau iki 1954 
metų raudonarmiečių būsią paruošta 
iki. 12-13 milijonų.

Turint galvoje tokį milžinišką Sov. 
Sąjungos pranašumą žmonėmis, tan
kais ir artilerija, nesinorėtų tikėti, 
kad ji atsisakytų savo ligšiolinio ver
žlumo ir lauktų, kol Vakarai galuti
nai pasiruoš. “Sunday Times” Va
šingtono korespondentas tiki, kad tik 
1955 metais JAV galės būti pakanka
mai stiprios ir pilnai pasiruošiusios 
karui su Sov. Sąjunga. Tačiau kriti

škieji metai gali būti netgi 1951, kaip 
patogiausias laikas užklupti dar nepa
siruošusius Vakarus.

Gen. Eisenhower’is spaudos atsto
vams prisipažino, kad Vakarų Europa 
negalėtų būti apginta, jei sovietų 
puolimas prasidėtų 1951 m., nors tas 
dar esą neturėtų lemiamos reikšmės 
karo laimėjimui. Niekas šiapus Krem
liaus sienų tiksliai nežino, kuriuo me
tu pajudės didžioji sovietų karo ma
šina, bet taip pat niekas jau nesiguo- 
džia, kad tos mašinos pajudėjimas 
būtų kaip nors galima visiškai sustab
dyti. Todėl ir raginama, kad Vaka
ri) valstybės (didelės ir mažos) jau 
šiandieną pilnu tempu vykdytų gyny- 
mosi programą, lyg karas kiltų jau 
artimiausioje ateityje.

Šia prasme gana būdingi spėjimai 
vieno žymaus Indijos išminčiaus ir 
astrologo Sharma’o, kuriuos jis neper- 
senai paskelbė vienoje spaudos kon
ferencijoje. Jo pranašavimu, karas 
Indokinijoje visoj savo pilnumoj pra
sidės šį mėnesį, bet po sėkmingų 
pradžios laimėjimų, komunistai vis 
dėlto ten būsią nugalėti. Karas Korė
joje nusitesiąs iki 1951 metų pavasa
rio, tačiau ir čia laimėsiančios Jung
tinės Tautos. 1951 metų liapos mėne
sį Nacionalines Kinijos armija iš For- 
mozos išsikelsianti į Kinijos kontinen
tą, kur išsiplėsiąs sunkus karas. Pa- 
grindis jo pranašysčių spėjimas, kad 
1951 metais prasidėsiąs III-sis Pasau
linis Karas Berlyne, kuris tęsis iki 
1953 metų. Galutinė pergalė būsianti 
Vakarų demokratijų pusėje.
- Kiekvienas eilinis stebėtojas taip 

pat mato, kad naujo pasaulinio karo 
jau nereikės ilgai laukti. Politinis 
pasaulio susikryžiavimas prašyte pra
šosi sukrečiamas. Tereikia tik, kad 
vadai ir atominių bombų sandėlių vir
šininkai pasakytų — viskas paruošta!
— ir didysis gaisras užsidegs žaibo stai
gumu.

A Ig. Kruzas

patekę į vokiečių karo belaisvę. Iš 
jų pasakojimų galima buvo susidaryti 
vaizdą apie medžiaginę ir profesinę 
sovietų karininkų padėtį prieš pat 
karą ir karo pradžioje.

Kad Raudonosios Armijos karinin
kija medžiaginiai buvo proteguojama, 
matosi iš fakto, jog 30 metų vyresnysis 
leitenantas taikos metu uždirbdavo 
žymiai daugiau, kaip to paties am
žiaus inžinierius,, gydytojas arba mo
kytojas. Nežiūrint į nuolatos vyra
vusį patalpų trūkumą, karininkai ir 
jų šeimos būdavo aprūpinami, paly
ginti, neblogais butais, lygiai kaip 
uniformomis, baltiniais, batais bei ki
tais sunkiai gaunamais dalykais be jo
kio atlyginimo. Vienas kavalerijos 
pulkininkas kartą pasakojo, kaip jis 
iš savo “rūbų normos” sugebėdavo sa
vo du brolius aprūpinti marškiniais 
ir kitais baltiniais. Be to, karininkija 
naudojosi sovietuose už pinigus neį
perkamomis privilegijomis, kaip ato-

stogomis kurortose arba sanatorijų gy
dymu.

Iš profesinės grupės Raudonosios 
Armijos karininkija vis labiau persi
formavo į tikrų "visuomeninį luomų”, 
ir tai vystėsi su aiškiu Kremliaus pa
laiminimu. Nuo 1930 metų sovietų 
karo akademijose buvo kreipiamas ne
paprastai didelis dėmesys į būsimų 
karininkų geras apsiėjimo formas ir 
išvaizdų bei laikysenų. Nors oficialiai 
karininko vedyboms nereikalaujama 
jokio formalaus leidimo, tačiau fakti
škai kreipiamas nemažas dėmesys į su
žadėtinės “kilmę” — geras manieras ir 
bendrų išsilavinimų. Kaip caro laikų 
“saloninė karininkija” vis labiau įsi
gali Raudonojoje Armijoje, matosi iš 
vieno Stalino premija atžymėto roma
no, kuriame vaizduojama, kad kari
ninkai, atsilankę savo generolo bute, 
“generolienei” atsisveikindami galan
tiškai bučiuoja rankas . . .

Ifi.d.)

P. Pilkalnis

Vieninga kova
Erdvę siaube neperžvelgiama tamsa. Dangus 

buvo apsitraukęs tirštais ir žemais debesimis. 
Dulkė smulkus ir įkyrus lietus. Svetimųjų išre
tinta giria gūdžiai ošė, tarsi verkdama ir sktjsda- 
mosi dėl prarasto pirmykščio savo grožio . . . Buvo 
tylu: tik girios ošimas ir lietaus lašelių šnerėjimas 
nubirusiuose lapuose drumstė nakties rimtį.

Įtraukęs sprandų į sermėgos apikaklę, Burnys 
tarpmedžiais slinko į miško pakraštį. Jo rankos 
kietai spaudė šautuvų, o akys smigo į tamsų. Savo 
jautriomis ausimis jis skyrė kiekvienų šlamesį. Pa
siekę pamiškės dirvonų, jis pasuko savo sodybos 
kryptimi, kurios trobos skendo tamsoje, o nebyli 
tyla liudijo, kad gyvybė jau senai yra jų apleidusi. 
Burnys dar giliau įsitraukė kaklų į sermėgų ir su
spausta širdimi sėlino pamiške. Už krūmokšnių 
suspinksėjo jo kaimyno Paluobio sodybos žiburys...

Susiradęs šakotų ir palinkusį beržų, Burnys atsi
šliejo jo kamieno. Įbedęs akis į kaimyno sodybų, 
kurių jam vadas pavedė sekti, jis pasiruošė nakties 
postui. Įkyrūs lietaus lašai, krisdami nuo užsili
kusių medžio lapų ir šakų, sunkėsi per sermėgų, 
kuri jau buvo permirkusi ir purvina. Aplinkui 
buvo tamsu ir tylu, ir tik tarsi išgųsdinta žvaigždė 
mirksėjo sodyboje žibalinė lempa. Burnį nupurtė 
šiurpas. ..

Jis prisiminė senuosius laikus, kada savo jauny

stėje, tarbelę persimetęs per petį, prisistatė apskri
ties komendantūrom Tada su juo drauge buvo ir 
jo kaimynai. Išdavė tada jiems kepurių raiščius ir 
mažus Vyčio ženklelius, kai kas gavo šautuvų, ir 
taip jis tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Ta
da taip pat buvo drėgnas ruduo, lijo ir stigo duo
nos. Neturėjo jie pakankamai šaudmenų. Tačiau 
drųsa, ryžtas ir neapykanta priešams vedė juos į 
laimėjimus. Jo sųmonėje sušmčsavo Širvintų ir 
Giedraičitį kautynės . . .Girdėjo jis vado žodžius: 
"Pasiruošti kautynėms” . . . Iššovė jis paskutinį 
šūvį, prasidėjo durtuvų kova, visur skambėjo "va
lio” . . . Paskui buvo ligoninė, amžinai besišypsųs 
daktaras, balta palata, maloni sesutė . . .

Po to jis grįžo į plačius ir žalius Tėvynės laukus. 
Jis buvo artojas. Vaga sekė vagų, pradalgys gulė 
pradalgį. Pilnas kluonas dunksojo brandžiais ja
vais . . . Kasmet ateidavo kariuomenės šventė. Jis 
žygiudavo pirmose šaulių gretose su jaunaisiais ir 
dainuodavo . . . Būdavo malonu, kai skamba 
tėviškės pagojai . . .

Sūnus baigė gimnazijų. Tėvas siuntė jį karo 
mokyklon. Juk reikėjo gerų vadų tėviškės gynė
jams . . . Tačiau jau prieš dešimtį metų jis buvo 
netekęs sūnaus. Tas išbėgo į svečių šalį ir paliko 
jį vienų. Tėvynėje jau siautė svetimieji, ir aidėjo 
svetima daina. Prasidėjo karas. Tėvas išėjo miš
kan priešo vytų. Ten rado sūnų, kuris narsiai 
kovėsi su baisiu svetimuoju ... Jis suprato, kad 
sūnui grįžus, gris ir laimė tėviškės laukams . . .

Tačiau likimas buvo nedėkingas. Karo laimė 
keitėsi. Sūnus vėl paliko savo kraštų . . .

Staigus trakštelėjimas pažadino Burnį iš svajo
nių. Žvitriu savo žvilgsniu jis sekė pamiške juo
duojantį šešėlį. Nejučiomis nykštys atlaužė šautu
vo atsargūną, ir ranka kietai, kietai spaudė ginklą. 
Šešėlis artėjo ir svyravo. Burnys sulaikė kvapą, jis. 
laukė kantriai, nedvejodamas, jei reikėtų su priešu- 
susikauti. Kai nežinomasis visai priartėjo, jis ne
garsiai, bet griežtai šūkterėjo:

— Rankas aukštyn! Sakyk, kas esi!
Po šešėlio kojom sužvangėjo išmuštas ginklas. 

Pamažėle iškilo nežinomojo rankos.
— Nerėk, nes nudėsiu vietoj . . .
— Tėve, — pasigirdo džiugus balsas.
— Sūnau, Povilai . . .
Iš Burnio rankų iškrito šautuvas, jis pribėgo ir 

puolė į glėbį.
— Iš kur, sūnau ? Maniau jau tavęs gyvo nėra .. ►
— Pasiilgau, grįžau, nebeiškenčiau, — pasakojo 

Povilas. — Kelias buvo ilgas ir pavojingas, tačiau 
žūti noriu tik čia, žaliojoje Tėvynėje ... O kodėl 
tušti namai ? Kur mama ir Aldona?

Miške sušnero vėjas. Naktis lyg dar patamsėjo,.- 
Burnys netarė žodžio. Sūnus taip pat tylėjo: jis; 
suprato skaudžią teisybę ...

Gerai, sūnau, kad sugrįžai. Mums reikia žmo
nių, ypač vadų . . .

Nuo sodybos kažkas artinosi. Dusliai šlepsėjo1 
purve žingsniai. Instinktyviai abu griebė ginklus. 
Abu drauge — tėvas ir sūnus — pasiryžo ginti sa- 
vąją Tėvynę ...
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Failure of German Mobilization
Consequent upon German reverses 

during the winter of 1942-1943, both 
on the Eastern Front and in North 
Africa, thev arious non-German mili
tary units — Italian, Hungarian, Ru
manian, etc. — hitherto fighting side 
by side with German troops, have 
now been withdrawn from the active 
Eastern front and returned to their 
homelands. This additional gap in 
the fighting ranks forced Germany to 
look for new sources from which these 
losses could be made good.

In many respects the best source 
for this purpose seemed to be the Bal
tic States — Lithuania, Latvia and 
Estonia. With a combined popula
tion of over 6,000,000 people they 
could provide at least 500,000 well- 
trained fighting men — a force which 
of itself would more than offset the 
disappearance of the Italian, Hungar
ian, Rumanian, etc., divisions. In 
some ways such a force would per
haps prove to be even more valuable 
than the withdrawn tlalian, Hungar
ian and Rumanian units; they have 
a better knowledge of Russia and the 
Russians; they inveterately hate the 
Soviet regime of which they had a 
taste for one year, and they dread the 
possibility of its return. The near
ness of the fighting front to their own 
countries and the oft-repeated inten
tion of Moscow to subjugate them 
again served only to increase the fears 
of the Baltic peoples and seemed to 
create most favourable psychological 
conditions for raising a new fighting 
force in the Baltic States and extend
ing to them the plan of “total mobili
zation” already introduced in Ger
many proper.

There was one hitch, however. 
Even the Germans realized that, in 
spite of otherwise favourable condi
tions, their plans in the Baltic would 
be likely to fail unless that hitch were 
removed.

23d

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.

The hitch in question was the pol
icy hitherto applied and stubbornly 
adhered to in the Baltic States, viz., 
refusal to satisfy the legitimate desire 
of the Baltic peoples to regain their 
national independence; retention of 
many features of the previous Bolshe
vik regime (chief among which was 
the failure to restore the right of 
private ownership), and, finaly, nu
merous measures disclosing only too 
clearly the German plan of systematic 
colonization of the Baltic States by 
Germans. If the project to raise new 
armed forces in the Baltic States were 
to have any measure of success, Ger
man policy would have to assume a 
different shape. It would have to be 
radically changed or at least an im
pression to that effect would have to 
be created.

That much was recognized by the 
Germans themselves. Hence a series 
of fresh measures calculated to pro
duce the desired effect upon the Bal
tic peoples. The right of private 
ownership, hitherto often promised 
but obstinately withheld, was to take 
effect “immediately”; a decree to that 
effect was puplished in Berlin py Dr. 
Rosenberg, the Reich Minister for the 
occupied territories. The political 
aspirations of the Baltic peoples were 
to be generously met; assurances were 
givn that the National Assemblies, in 
conformity with the wishes of the 
population, would be convened in the 
near future. Finally, as the crowning 

feature of German generosity and 
goodwill, Lithuania, Latvia and Esto
nia w'ere to be granted the privilege 
of forming their own national armed 
forces, to be called “National 
Legions”, to serve under their own 
officers and to defend side by side 
with the German armies their own 
countries as well as the whole of 
Europe against the deadly danger of 
Bolshevism.

It was altogether too. naive to ex
pect the people to take seriously any 
promises based upon the authority of 
Dr. Rosenberg’s “decree”. The assur
ances in regard to National Assem
blies were too indefinite, too vague to 
be given any credence. No wonder, 
therefore, that the people took these 
promises for what they really were — 
an ingenious artifice designed to mask 
the true German purpose, which was 
to provide armed assistance for Ger
many in the guise of National Le
gions. That is how the Lithuanian 
people estimated the situation, and 
their subsequent attitude was strictly 
controlled and dictated by these con
siderations.

The Germans' first step towards 
General Mobilization was an appeal 
to some prominent Lithuanians for 
their support. Their answer was 
negative. The reason given was that, 
although Lithuanians would be ready 
to defend their country against a repe
tition of the Soviet invasion, only a 
legitimate Government of indepen-
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dent Lithuania could declare mobili
zation.

After this the Germans turned to 
the Lithuanian General Counsellors, 
but even they refused to obey such 
instructions. As ar esult of this refu
sal most recalcitrant Counsellors were 
arrested and some of them deported 
to Germany.

The Germans then decided to do 
the job themselves, although Inter
national Law forbade such action. 
They made three separate attempts at 
mobilization of the Lithuanian na
tion, and each time in a somewhat 
different manner. They invariably 
failed and each successive failure ex
ceeded the previous one. Unfortu- 
natly each abortive attempt was fol
lowed by reprisals, harsher and differ
ent each time.

The first order of general mobiliza
tion was issued for the formation of 
a German-sponsored Lithuanian Le
gion to fight with the Germans on 
the Eastern Front. Guided by the 
underground Press, the Lithuanians, 
with few exceptions, stayed away 
from the registration centres and the 
attempt had to be abandoned. This 
recalcitrance, however, brought severe 
reprisals in its wake. Scores of intel
lectuals were deported, some execut
ed; both universities and all higher 
schools of education as well as other 
centres of culture were closed; libra
ries and museums were either destroy
ed or despoiled. But none of these 
measures succeeded in achieving the 
desired results. The nation was 
moved by one principle: “We are 
fighting for our own interests. No
body throughout the course of history 
has ever fought to become enslaved 
and deprived of rights. This is also 
true of us, and we are, therefore, 
husbanding our resources for the com
ing struggle for our national freedom 
and for a better future for mankind,” 
said the underground Press.

/

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

come Australia’s best-known poet, 
Henry Lawson. Louisa Lawson pio
neered women’s literature in Austra
lia and became the first editress there, 
starting the only woman’s magazine 
in the country. She was a keen femi
nist and employed only women.

¥ * ¥
When closely pursued by wild dogs, 

the female kangaroo throws her young 
joey from the pouch.

* * *
A Chinese detective is recorded in 

Australian history and was formerly 
a notable figure in Melbourne. His 
name was Foo Sing, and he establish
ed himself in the city to keep an eye 
on his countrymen who formed a 
large portion of the Melbourne popu
lation. Foo Sing brought many eas
tern criminals to justice.

■ * ★ *
The Flying Pieman, otherwise Wil

liam King, was one of the most eccen
tric characters in the Southern Hemi
sphere. Born in England of good 
family he was educated for the clergy, 
but became a London stockbroker. 
Tiring of that pursuit he set sail for 
Sydney in 1839. There, six days of 
every week, he walked from Sydney to 
Parramatta and back twice a day. 
(The distance between Sydney and 
Parramatta is 17 miles). He carried 
a live goat weighing 901bs., with 121bs. 
dead weight beside from Sydney to 
Parramatta and back again in six 
hours forty-eight minutes. Often he 
would carry a live sheep on his back. 
On one occasion he carried a boy on 
his shoulders a distance of thirty 
miles. He always raced the Sydney to 
Windsor stage coach, beating it eas
ily.

When not engaged in feats of foot 
travel he was a pie vendor; he made 
pies and gravy so appetising that they 
were proverbial.

* ★ ★
At his dying request an old time 

squatter (rancher), the late Harry 
Anning of Mount Sturgeon, Queens-1

Becoming friendly with a herd of 
cows a wild wallaby now accompanies 
them to pasture. At milking time he 
rounds them up and trots them home.

* * ★

The Granny Smith apple owes its 
name to a Mrs. Smith who one day 
purchased in the Sydney market seve
ral old fruit cases, one of them con- 

• tained some over-ripe Tasmanian 
apples which she tipped out into a 
stream on her property. One of the 
rotting apples took root and the tree, 
with its fruit was discovered by a 
small boy who told Mrs. Smith of the 
wonderful apples which, although 
green, tasted better than any other 
apples he had ever eaten. Mrs. Smith 
found that not only had the apple 
a delicious flavour but it was also 
good for cooking and when stored 
kept better than other varieties. From 
that little tree Mrs. Smith grew and 
cultivated other trees. Today the 
Granny Smith apple is known all over 
the world.

★ ★ ★

Sir Henry Parkes, the famous Aus
tralian Statesman, had seventeen chil
dren. Twelve of these were born to 
the first Lady Parkes who, on her 
death-bed, called over her house
keeper and, placing her hand in that 
of Sir Henry, begged them to marry 
after her death so that her children 
would be well looked after. This 
dying request was carried out and the 
housekeeper became the second Lady 
Parkes. She in turn had five children 
to Sir Henry and, by a curious coin
cidence the same thing happened 
again. On her death-bed she called 
over her housekeeper and expressed 
the wish that she marry Sir Henry. 
This was later fulfilled and the second 
housekeeper became the third Lady 
Parkes.

★ ★ *
At Grenfell an obelisk marks the 

site of a camp which consisted of 
seven thousand gold-diggers and one 
woman, Louisa Lawson. Here her 
first child was born, destined to be

land, was buried in front of his stock- 
yards so that his horses could gallop 
over his grave every day.

★ ★ ★

At Parramatta (N.S.W.) lies the 
mortal remains of George Barrington 
— Prince of Piepockets. This dashing 
rogue was born in Maynooth, Ireland, 
in 1755, the offspring of a certain 
Captain Barrington and a Mrs. Wald
ron. He was always a likeable rascal. 
When he was sixteen a fine old par
son named Dr. Westropp took a fancy 
to him and sent him, at his own ex
pense, to a select Grammar School in 
Dublin. Here he had a row with the 
school bully and when he found him
self getting licked pulled out a pen
knife and let him have it in the 
chest. When the schoolmaster flogged 
him, Barrington stole his watch and 
twelve guineas and cleared out.

Then began the amazing and in
credible career of the "Prince of Pick
pockets”. He posed as a wealthy doc
tor and nobleman and had all the 
Society beauties of London falling for 
his charms. In 1775 he robbed Count 
Orloff, a visitor to London, of a gold 
snuff box set with diamonds valued 
at £40,000; and at a Royal Levee cut 
nineteen large diamonds from the in
signia of the Earl of Mexborough.

Eventually the rogue was caught 
and sentenced at the Old Bailey to 
seven years at Botany Bay. On the 
voyage here in the convict ship ..Al- 
bermale”, a mutiny broke out and 
Barrington knocked down a ringlead
er with a handspike before it was 
quelled. .As ar esult,this "always-in- 
luck’ scoundrel, was rewarded when 
the ship reached its destination. 
Governor Phillip appointed him Sup
erintendent of Convicts in Parramatta 
on a good salary with more than a 
hundred acres of land.

★ ★ ★

Roger Tichborne was born in 
France and lived there until the age 
of sixteen; then he finished his edu
cation and joined the army. Not 
finding army life to his taste he re
signed his commission, to travel 
abroad. He left for South America 
and in 1854 decided to come to Aus
tralia. The boat on which he travel
led was wrecked and every soul 
aboard perished. Although everyone 

took this for granted, including mem
bers of Roger Tichborne’s family, his 
mother, Lady Tichborne, refused to 
believe it. She was a wealthy woman 
but quite evidently an eccentric. Lady 
Tichborne persisted that her son 
would one day be restored to her; 
she knew he had been saved, for spi
ritualists had told her so.

A butcher named Arthur Orton, 
who was working at Wagga, New 
South Wales, read about Lady Tich
borne’s faith, and thereupon conceiv
ed the idea of claiming to be the ship
wrecked son. It seems unbelievable 
that he could have the audacity to 
pose as Roger; for whereas the latter 
was fair and slim and spoke French 
fluently, the Wagga butcher was 
coarse, enormausly fat, dark, and 
knew no French. Amazingly enough 
when Lady Tichborne saw him she 
fell on his neck and weepingly an
nounced that it was her long lost son 
restored to her.

It cost the Tichborne family 
£92,000 in legal expenses to expose 
the villain, England's greatest legal 
men being engaged on either side. In 
spite of Lady-Tichborne’s pleadings 
the Lord Chief Justice sentenced the 
claimant to fourteen years’ penal ser
vitude.

Australia leads the world in tele
gram sending — 2.1 each per head of 
population, annually. U.S.A, and 
Norway follow with 1.3 per year.

The Australian Wombat' goes 
straight through wire netting like an 
army tank. Drags away any trap, no 
matter how strongly pegged down.

A Queensland white sow which 
won the 1940 Championship at Bris
bane, gave birth to 24 piglets.

When the male kangaroo is chased 
by dogs he makes straight for a water
hole so that he may more readily 
defend himself. His object is to grip 
the dogs with his fore-paws and hold 
them under water to drown.

¥ ¥ ¥
Australian kangaroos grow to a 

height of seven feet, but arė no more 
than two inches when born.
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Suvažiavimo baliaus paruošiamieji darbai tęsiami
Tradiciniam Australijos lietuvių 

suvažiavimo baliui ruošti komitetas 
š.m. lapkričio mėn. 12 d. susirinko 
savo antram posėdžiui, kurio metu 
buvo galutinai susitarta dėl baliaus 
programos ir dėl visų kitų su baliaus 
ruošimu susijusių reikalų. Perskaičius 
praeito susirinkimo protokolą, organi
zacinio darbo komiteto pirmininkas p. 
U s t i j a n a u s k a s padarė pra
nešimą, kas iki šiol šiuo reikalu yra 
atlikta ir kokius dar klausimus reikėtų 
apspręsti.

Pirmiausia buvo apsvarstyta, kokių 
imtis priemonių sumažinti baliaus 
rengimo išlaidoms. Kadangi baliaus 
pelnas yra skiriamas Vokietijos lietu
viams ligoniams sušelpti, tai nusista
tyta baliaus išlaidas redukuoti iki mi
nimumo, kad juo daugiau pinigų pa
liktų tų siuntinių skaičiui padidinti. 
Tam tikslui atsiekti pirm. p. Ustija- 
nauskas pasiūlė, kad šiais metais ne
būti} dalijami reprezentaciniai bilie
tai, o ir kiekvienas baliui ruošti komi
teto narys turi pirktis bendra tvarka 
įeinamąjį bilietą, šis pasiūlymas bu
vo priimtas. Tokiu būdu ir komiteto 
nariams, nežiūrint, kad jie gaišina 
savo brangi} laiką ir turi daug išlaidų, 
nebus daroma jokių išimčių arba 
lengvatų. Nutarta prašyti ir progra
mos dalyvius, kad jie pasektų komi
teto pavyzdžiu. Reprezentacijos teise 
pasinaudos tik keletas svečių australų, 
kurių dalyvavimas šiame baliuje yra 
mums ne tik malonus, bet ir naudin
gas.

Baliaus meninė dalis užsitęs apie 
valandą laiko. Programa bus įvairi ir 
įdomi, dalyvaujant stipriausioms mūsų 
meno pajėgoms.

Dėl įeinamųjų bilietų kainų komi

tetas praneša visuomenei, kad pigesni 
bilietai negalėjo būti. Salės vadovybė 
už naudojimąsi patalpomis, partarna- 
vimu ir už vakarienę ima po 9 šil. 
nuo vieno asmens. Be to, 3| šil. nuo 
vieno asmens mokama valstybės mokė 
sčių. Išeina, kad teliks tik po 1| šil.. 
kuo gales disponuoti baliui rengti 
komitetas. Todėl yra nutarta dar 
ieškoti ir papildomų pajamų, organi
zuojant loteriją ir parduodant gėles 
vad. “gėlių valsui.”

Balius prasidės visiškai punktualiai. 
19,45 vai. bus atidaryta salė, o lygiai 
20,00 vai. bus pradėta programa. 
Gerb. svečių prašoma nesivėluoti, ka
dangi jokių laiko pakeitimų nebus 
daroma.

Bilietai jau yra išspausdinti, ir juos 
galima tuo tarpu užsisakyti Bendruo
menės Centre — 5 Hampden St., Hurl
stone Park, Sydney, NSW arba pas p. 
A. Ustijanauską — 28 College St., Syd
ney, NSW.

Vietos bus skirstomos pagal turimą 
stalų planą, griežtai prisilaikant eilės 
tvarkos. Tokiu būdu užsisakiusieji 
anksčiau, savaime suprantama, gaus 
geresnes vietas. Svečiams iš tolimes
nių Australijos vietų, kaip jau minėta, 
bus parūpintos nakvynės. Tautiečiai, 
gyvenantieji Sydnėjuje ir turintieji 
galimybės suteikti nakvynę, maloniai 
prašomi jau dabar pranešti apie tai 
p. Ustijanauskui aukščiau nurodytu 
adresu.

Sekantis komiteto posėdis įvyks š.m. 
lapkričio mėn. 26 d. Visi komiteto 
nariai prašomi būtinai jame daly
vauti.

TRADICINIAM AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMO 

BALIUI RUOŠTI KOMITETAS.

Hitlerio generolu likimas
Paskutiniu metu ypač daug kalba

ma apie Vokietijos atsiginklavimo ga
limumus. Svarstomi būdai, kokios 
formos ir kokio dydžio Vokietijos ka
riuomenė galėtų sustiprinti Vakarų 
pasaulio gynybą, nesudarant pavojaus, 
vedančio į vokiečių militarizmį. Ta
čiau iš antros pusės buvusieji Trečiojo 
Reicho vadai, kurie šiaip ar taip savo 
kariniais gabumais buvo prašokę kitų 
pasaulio kraštų generolų ar maršalų 
sugebėjimus, dar ir šiandieną yra lai
komi uždaryti ir neveiklūs laukia mir
ties . . .

Jų yra dar keturiolika. Visi pa
vargę, seni, tačiau dar pilni ambicijos 
vyrai.

Kažkur toli Rusijoje, nedidelio mie
stelio Lunovo bakūžėje gyvena legen- 
darinis Stalingrado didvyris maršalas 
Paulus. Buvo gandų, kad jis vado
vauja “Laisvosios Vokietijos” legionui, 
tačiau paskutinėmis žiniomis jis laiko
mas kaip suimtasis ir nesulaukia va
landos kada bus paleistas. Jo žmona 
iš sielvarto 1949m. mirė Baden-Bade- 
ne. Ir pats maršalas jau turi 60 m. 
amžiaus.

Jo nelaimės draugas, taip pat pate
kęs į sovietų nelaisvę, gen. Scnorner’is 
Ferdinandas yra kalinamas Ivanove, 
Rusijoj. Tatai narsus karys, dar po 
kapituliacijos sulaužęs Sąjungininkų 
apsupimo žiedą Bavarijoj, tačiau pa
galiau amerikiečių paimtas nelaisvėn 
ir išduotas rusams.

Trečiasis jų draugas, 68 metų am
žiaus Evaldas von Kleist, vadovavęs 
rytų ir pietų rytų kariuomenės gru
pėms, sovietų yra nuteistas 25 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Po kapitu
liacijos jis buvo britų paimtas nelai
svėn ir atiduotas Tito. Šis savu ruožtu 
jį išdavė sovietams.

Vokietijos mieste Werl, netoli 
Hemm, yra kalinamas maršalas Erich 
von Manstein (jo tikroji pavardė — |

Lewinski). Jis nubaustas 12 — kai 
metų ir kalėjime laikomas griežtai izo
liuotas ir tik. vieną kartą per mėnesį 
gali parašyti savo žmonai. Jam šiuo 
tarpu leista rašyti II-jo pasaulinio 
karo atsiminimus.

Taip pat Vokietijoj yra kalinamas 
oro pajėgų maršalas Albert Kessel
ring. Jis nubaustas kalėjimu iki gyvos 
galvos, tačiau paskutiniu metu buvo 
išleistas vieną savaitę atostogų.

Landsberge yra kalinams gen. 
Georg von Kuechler, o jo celės drau
gas — gen. Wilhelm List. Jiedu nu
teisti 20-čiai metų kalėjimo, ir abu 
dabar jau sulaukė po 70 metų am
žiaus.

57 metų amžiaus Erhart Milch — 
aukščiausias aviacijos inspektorius ir 
generolas —• yra taip pat nuteistas 20 
metų kalėjimo. Jis yra žydo vaisti
ninko sūnus, bet išliko gyvas, nes Tre
čiojo Reicho vadų buvo suteikta jam 
“garbės arijaus” vardas.

Už vaiduokliškų Spandau tvirtovės 
sienų nekantriai laukia mirties kadai- 
sia garsus, bet šiandieną visai pavargęs 
ir prašąs “pasigailėjimo šūvio” didysis 
admirolas Erich Raeder, nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos.

Jo celės draugas yra paskutinysis 
Trečiojo Reicho kancleris Kari Doe- 
nitz, sunkiai sergąs, pilnas apatijos ir 
nustojęs paskutinės vilties išvystt*3ai- 
svę, nors jis tėra nubaustas tik 10 metų 
kalėjimo.

Tarp visos eilės kitų Trečiojo Rei
cho garsenybių dar primintinas ir 
maršalas von Rundstedt, kuris jau su
silaukė 75 metų amžiaus ir dabar lai
komas senelių prieglaudoje netoli 
Hanoverio. Jis yra ištiktas reumati
nio paralyžiaus ir tegali judėti, tik 
pasiramsčiuodamas rementais.

Tatai ir viskas, kas dar paliko iš 
Trečiojo Reicho karinės garbės.

“Sic transit gloria mundi!”

SYDNĖ JUS
• Š.m. lapkričio mėn 26 d. (sekma
dienį) 9 vai. ryto Pott’s Hill (Regent 
Park) stovyklos svetainės salėje bus 
laikomos lietuvių pamaldos. Prieš 
pamaldas nuo 8,30 bus klausoma iš
pažinčių. Kviečiami atsilankyti ir 
apylinkių lietuviai.
• Labai džiugu, kad nors maža dalis 
mūsų tautiečių atsiliepė į atsišaukimą 
padėti Vokietijos santaorijose gulin
tiems lietuviams.

Už surinktus ir Bendruomenės 
Centro gautus pinigus sumoje 
£28,9,10 jau lapkričio men. 6d. buvo 
specialiai paruošti ir išsiųsti 26 siun
tiniai, iš kurių 16 — ligoniams, o 10 
ligonių šeimoms su mažamečiais vai
kais.

Ši graži Sydnėjaus lietuvių auka 
tenebūna paskutinė. Niekada nevėlu 
paremti ligonius maistu ir drabužiais.

V. R. Saudargienė.
• ALB-nės Sydnėjaus Apylinkes 
Valdyba š.m. gruodžio mėn. 3 d. šau
kia informacinį susirinkimą, kur bus 
p. Šalūgos skaitoma paskaita, kaip 
įsikurti Australijos ūkyje. Susirinki
mas įvyks tuoj po lietuvių pamaldų 
'Camperdown parapijos salėje.

Tą pačią dieną 9 vai. ryto (tuojau 
prieš pamaldas) kviečiami į tą pačią 
parapijos salę visi ALB-nės Sydnėjaus 
apylinkės sekcijų vadovai pasitarti 
svarbiais reikalais.
• Bendros Kūčios Sydnėjaus lietu
viams pagal seną lietuvišką paprotį 
numatyta suruošti š.m. gruodžio mėn. 
23 d. (šeštadienį) 6 vai. vakaro. Vieta 
bus paskelbta vėliau.

Už įėjimą suaugusieji moka po 8 
šil., vaikai iki 15 metų — po 5 šil.

Norintieji dalyvauti prašomi užsi
rašyti ir įmokėti pinigus iki š.m. gruo
džio mėn. 15 dienos Lietuvių Kata
likų Centro raštinėj pas p. Petrą Sta- 
kauską kiekvieną vakarą riuo 6-šių va
landų, pas ponią Tallat-Kelpšienę, 
172 Barcom Avenue, Darlinghurst, 
Sydney arba pas p. Petrą Dirkį prie 
lietuvių bažnyčios sekmadieniais.

Jei susidarytų pakankamas vaikų 
skaičius, tai bus paruošta Kalėdų 
Eglutė ir apsilankys Kalėdų Senelis 
su tėvų dovanomis.

IŠ LIETUVIŲ MIŠKININKŲ 
VEIKLOS JAV-BĖSE

Esant didesniam lietuvių tremtinių 
skaičiui JAV-bėse, ten organizuojasi 
įvairių sričių profesionalai. Jie suda
ro savo sričių centrinius organus ir 
daro pastangų veiklą plėsti ir kituose 
kontinentuose, kur tik yra lietuvių.

Tuo būdu prieš tūlą laiką buvo 
JAV-bėse įkurta ir Lietuvos Miškinin
kų draugija, kurios centrinėn vadovy- 
bėn įėjo: Rukuiža — pirmininku, Ši
las — sekretorium, Bakutis — iždinin
ku, Žemaitis — vicepirmininku ir 
Skėrys — valdybos nariu.

Šios valdybos rinkimuose turėjo 
dalyvauti visame laisvame pasaulyje 
išsibarstę lietuviai miškininkai, atseit 
ir tie, kurie gyvena Australijoje. Ta
čiau kadangi mes čia nesame organi
zuoti, tai lietuvių miškininkų organi
zuotose eilėse ir nedalyvaujame. O 
amerikiečiai miškininkai, atrodo, vei
kia visiškai gyvai. Jie išleido net se
nai lauktą knygą “Miškų Milžinai”, 
kur surinkta daug istorinės, ypač 
rusų ir vokiečių okupacijas liečian
čios, medžiagos. Joje taip pat galime 
rasti daug įdomių iliustracijų. Šios 
knygos kelioliką egzempliorių yra 
prisiųsta ir šių eilučių autoriui, kad 
išplatintų miškininkų ir miškus my
linčių tautiečių tarpe. Knyga teka- 
štuoja tik 10 šil.

Centrinė JAV-bių miškininkų orga
nizacija išreiškė šio straipsnelio auto
riui pageidavimą suorganizuoti Aus
tralijoj esančius lietuvius miškininkus. 
Todėl šia proga prašomi visi miški
ninkai pranešti savo pilną adresą ir 
paskutinę užimamą vietą Lietuvoje 
šiuo adresu: J. P. Kedys, 47 Daphne 
St., Bankstown, Sydney, NSW. Šiuo 
adresu taip pat galima užsisakyti ir 
minėtąją knygą “Miškų milžinai.”

ALB Adelaidės Apylinkės
Valdyba

1950m. lapkričio mėn. 5 d.
Nr. 48
PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
Adelaidės Apylinkės Valdyba, kaipo 
LOK’as nuo š.m. lapkričio mėn. 5 d. 
savo veikimą nutraukia, nes pagal pa
skutinius VLIK’o raštus, LOK’o pa
reigas pavesta eiti buv. ALD Centro 
Valdybai.

Pasitraukdamas ALB LOK’as Ade
laidėje, sveikina Sydney’jaus LOK’ą ir 
linki Jam, pagal duotas VLIK’o in
strukcijas, sujungti visus Australijos 
žemyne esančius tautiečius į darnią 
lietuvišką šeimą ir dirbti Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

Pirmininkas — J. Kalvaitis 
Sekretorius — K. Taparauskas

• Lietuvos kariuomenės gusarų pul
ko kapitonas ir gydytojas Dr. Ūsas 
mirė Amerikoje. Kaune jis prieš ka
rą buvo žinomas ausų, gerklės ir no-

! Kontinentalinė L ei c o s filmų I 
| tarnyba
| LUX PHOTO SERVICE !

! 94 Elizabeth St., Melbourne

Miaiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauiiiiiililiiiiiiiiiiiiliiliiiiiinin

Norintiems st at y- Į 
tis namus, sudarau pla- j 
nūs, sąmatas, darbo braižinius Į 
ir kt.

Statybos technikas V. VIŠ- i 
NIAUSKAS, 91 Albert St., Mel- | 
bourne, tel: JA 1687.
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sies ligų specialistas. Yra žinių, kad 
taip pat mirė Dr. EI vikis.
• Pranešama, kad baletininkui Vel- 
basiui automobilis nutraukė du kairės 
rankos pirštus.

★Zenonai Storp. negaliu atsakyti, 
kol neatsiųsi savo adreso. K.G.

★Geležius Vladas, gyv. Gauting bei 
Muenchen, IRO sanatorium, Bl. IV, 
Z. 39, USA Zone, Germany, prašo 
atsiliepti Dimitrovą Nikalojų, kilusį 
iš Kybartų. Kas apie ji žino, prašomi 
pranešti ieškančiam.

★Lynikas Kęstutis, gyv. c/o Wool
cord’s, Anzac Ave., Seymour, Vic., 
prašo atsiliepti p. Kavaliauską Juozą.

Į Š.m. lapkričio mėn. 25 d. | 
i (šeštadienį) 7 vai. p.p. ALB-nės Ė 
Š Sydnėjaus apylinkės Pramogų š 
Į Sekcija Dulwich Hill j 
j parapijos salėje rengia
Į ŠOKIŲ VAKARĄ Į 
| Gros p. Kardelio šokių kapela. = 
Į Bufetas bus be svaigiųjų gėrimų. | 
Į Visi kviečiami juo skaidingiau f 
| dalyvauti. f

Pramogų Sekcija |
*uiiaiiataiiaaaiiiaaaaaattaaiaiaiiaiiiaaiiiaaiiiiiitaiaiiiattiiaiiiiiiiiiiiiiiiiu' 
•t.iuiiiiiiiiuniiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitiitiiiiiiuiniiumiiiiiiinnin.} 
= M

g Š.m. gruodžio mėn. 2 dieną g 
g (paskutinį šeštadienį prieš ad- g 
a venų) Dulwich H i 1 1 g 
g parapijos salėje ruošiamas 
| ŠOKIŲ VAKARAS į
g Numatoma ir meninė progra- g
g ma. Bufetas — be svaiginamųjų § 
| gėrimų. Gros p. Kardelio šokių g 
| kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro 
g Vakarą ruošia “Užuovėja”. | 
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ŽODYNAI, VADOVĖLIAI ir įvairių sričių 
MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 

tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo-exporto 
ir persiuntimo firmą.

Reikalaukite' mūsų kainoraščių!
A. PAULAITIS 
Importe-Exporte
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