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Vardan Tos Lietuvos...
Kaip Ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvis nieko neat bos!
Kaip eglė ten prie Šešupėlio,
Ir vėtroj, ir žiemą žaliuos!
Šis Mažosios Lietuvos lietuvių 

Himno posmas teisingai apibūdina 
Prūsijos lietuvių ištvermę likiminėj ko
voje už savo teises savo tėvų žemėje. 
Šiandieną sueina 32metai, kai Mažo
sios Lietuvos Tautinė Taryba 1918 
melų pakricio mėn. 30 dieną Tilžėje 
paskelbė aktą, kuriame buvo išreikštas 
tvirtas krašto gyventojų nusistatymas 
atsiskirti nuo Vokietijos ir prisijungti 
prie Didž. Lietuvos.

Istorija Maž. Lietuvos atžvilgiau 
buvo tikrai nedėkinga. Ištisus 700 
metų Prūsijos lietuviai išbuvo Vokie
tijos okupacijoje, kuri buvo kieta, 
sunki ir dažnai brutali. Tačiau ne
žiūrint vokiečių noro ir pastangų nu
tautinti, Maž. Lietuvos lietuviai vedė 
sunkią kovą už savo krašto laisvę ir 
teisę susijungti su Didž. Lietuva, kad 
sudarytų vieną tautą vienoje valsty
bėje.

Istorija Maž. Lietuvos atžvilgiu 
kryžiuočių ordenu, herojiškas 1260- 
1274 metų Herkaus M on t ės vado
vautas sukilimas, visa eilė mažesnių 
sukilimų, lietuviška Prūsijos spauda 
ir draugijos, lietuvių atstovai Vokieti
jos seime, lietuviški pulkai (Celėje ir 
kitur) iki pat 1918 metų ir kitos Maž. 
Lietuvos lietuvių kovos apraiškos ro
do, kad per 700 metų geležinės Vokie
tijos nutautinimo politika nepajėgė 
sulaužyti M. Lietuvos tautiečių dva
sios.

Minėtame Tilžės Akte M. Lietuvos 
lietuviai tarp kitko šitaip rašė:

“Atsižvelgdami j. tai, kad viskas, kas 
yra, turi teisę gyvuoti ir į tai, kad mes 
lietuviai čionai Prūsų Lietuvoj gyve
nantieji sudarome šito krašto gyven
tojų dauguomenę, reikalaujame mes, 
remdamies ant Vilsono Tautų Paties 
Apsiprendimo Teisės, priglaudimo 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios 
Visi savo parašu šitą pareiškimą prii
mantieji pasižada visas savo jėgas už 
įvykdinimą minėtojo siekio pašvęsti.”

Daug jėgų ir aukų sukrovė Tėvynės 
aukuran Maž. Lietuvos veikėjai, kad 
įgyvendintų šią deklaraciją, tačiau 
anglų, “interesų politika” prancūzų 
atžvilgiu ir lenkų intrygps Lietuvos 
reikaluose Versalio Taikos Konferen
cijos metu, sudarė sąlygas vokiečiams 
pasilikti prie Karaliaučiaus ir Danci
go, kad po 21 metų iŠ čia galėtų užsi
liepsnoti naujas pasaulinis gaisras, su
griovęs tą pačią Lenkiją ir aptemdęs 
Albiono imperijos galybę.

Tačiau ir po šių nepasisekimų, Prū
sijos lietuviai nenurimo. 1923 melų 
sukilimas vis dėl to įgalino šiaurinia
me Nemuno krante esančiai Maž. Lie
tuvos daliai (Klaipėdos kraštui) nusi
kratyti vokiečių jungu ir susivienyti 
su Didž. Lietuva.

Ne vieta čia dabar aiškintis, kiek 
pastangų ir pinigų padėjo vokiečiai, 
kasdami prarają tarp Klaipėdos krašto 
ir Didž. Lietuvos, taip pat ne čia vieta 
svarstyti tas apystovas, kurios nešė ne
darnumo sėklą tarp Didž. Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto lietuvių, nors verta 
pabrėžti, kad po to pietiniame Ne
muno krante likusios Maž. Lietuvos 
padėtis pasidarė dar sunkesnė, o per
sekiojimai griežtesni. Hitlerio siautė
jimo metu Vokietijos kacetuose, skai
tant procentu aliai, buvo išžudyta ir 
kalinta daugiau mūsų tautiečių iš 
Maž. Lietuvos, nei iš Didžiosios. O 
tada siautė baisesnis Rytprūsių gaulei
terio Koch’o teroras, nei “geležinio 
kanclerio” Bismarko laikais.

Žlugus hitlerinei Vokietijai, iš su
verstų miestų griuvėsių ir fronto ap
kasų, iš milijonų mirtimi dvelkiančių

latviu Neprikl. Švente
Š.m. lapkričio men. 18 d. Sydnejaus 

ir jo apylinkių latviai iškilmingai pa
minėjo savo Nepriklausomybės Šventę. 
Šiame minėjime dalyvavo apie 800 
žmonių. Lietuvius atstovavo ir pasa
kė pasveikinimo kalbą ALB-nės Syd- 
nėjaus Apylinkės Valdybos sekretorius 
p. A. Ustijanauskas.

Šventę atidarė ir momentui pritai
kintą kalbą pasakė Latvių Sąjungos 
pirmininkas p. B r u w e 1. Po jo kal
bėjo latvių konsulas Sydnėjuje ir estų 
komiteto pirmininkas. Šia proga lie
tuvių atstovas p. Ustijanauskas pasakė 
šitokio turinio kalbą (kalba paduo
dama sutraukta):

“Aukštai gerbiamos Ponios ir Po
nai!

Kaip Centro Valdybos atstovas, esu 
čia atvykęs, kad lietuvių, gyvenančių 
Australijoje, vardu perduočiau jums 
širdingiausius linkėjimus jūsų nepri
klausomybės Šventės proga. Man su
daro didelę garbę, kad aš šią šventę 
galiu drauge su jumis švęsti, ir labai 
džiaugiuosi, matydamas tokį gražų 
laisvos ir nepriklausomos Latvijos pi
liečių skaičių. Tatai rodo, kad jūs 
savo tėvynę mylite ir jos nepamiršote. 
Pakol jūsų tėvynė turės tokių dukterų 
ir sūnų, kurie apie ją nuolat galvoja, 
joks agresorius nepajėgs tokio krašto 
vardo iš žemėlapio ištrinti.

Šių dienų padėtis Baltijos valsty
bėse yra labai sunki. Okupantai nau
doja visas priemones, kad sunaikintų 
mūsų tautas. Vakariečių tylėjimas 
leidžia jiems šitą barbarišką darbą 
nekliudomai vykdyti. Tatai reiškia, 
kad šiuo momentu mes privalome su
kaupti jėgas, kad padėtume vargstan

BALIUI PILNAI PASIRENGTA
Baliui Rengti Komitetas, susirinkęs 

savo eiliniam posėdžiui, priėjo išva
dos, kad svarbiausi pasirengimo užda
viniai jau baigti. Bdietai jau atspaus
dinti ir pradėti platinti. Tuo tarpu 
jie gaunami pas šiuos komiteto na
rius: p.p. Baužę, Ustijanauską, Kapo
čių, Narbutą, kun. Butkų, Miniotą ir 
Spaudos Kioske, kur bilietai galima 
nusipirkti kiekvieną sekmadienį prie 
Camperdown bažnyčios.

Pirmąjį bilietą užsisakė laišku ir 
apmokėjo pinigus p. J. Butkevičius iš 
Carabost. Komitetas nutarė pirmojo 
bilieto savininką p. J. Butkevičių 
skaityti baliaus garbės svečiu, pakvie
čiant sėdėti prie oficialaus garbės sta
lo.

Jau beveik baigta organizuoti ir 
baliaus meninė dalis. Kadangi ba
liaus pelnas yra skiriamas tikrai kil
niam tikslui, tai visi iki šiol kviesti 
lietuviai menininkai mielai sutiko 

kacetų grįžę gyvi Prūsijos lietuviai 
veikėjai, savo tautiečių skatinami, vėl 
atgaivino Mažosios Lietuvos Tarybos 
veiklą, siekdami savo krašto laisvės, 
kurią dabar mindo komunistinis im
perializmas.

Nūdienė M.L. Tarybos veikla yra 
tęsinys 1918 metų lapkričio 30 d. pra
dėtojo darbo. Šia proga mes privalo
me pagerbti tuos garbingus vyrus, ku
rie nebodami savo praeities kančių, 
vargo ir žiaurių persekiojimų, dažnai 
ir saviškių D. Lietuvos brolių nesu
prasti ir neįvertinti, šiandieną vėl 
tęsia, nors ir nedėkingose sąlygose pra
dėtąjį sunkų darbą, kad abiejose Ne
muno krantų pusėse keltųsi laisva ir 
galinga Lietuva.

Mūsų priešai visais laikais dėjo mil
žiniškų pastangų, kad sukliudytų, 
Maž. ir Didž. Lietuvos susijungimą. 
Vokiečiai savo propogandoje skelbė 
taip vadinamą “kultūrų skirtingumo 

čioms tėvynėms išsilaisvinti. Kovoti 
mes turime sujungtomis jėgomis.

Aš labai apgailestauju, kad iki šiol 
dar nėra Sydnejuje įkurta Baltiečių 
Sąjunga. Tatai turi būti juo greičiau 
įvykdyta, ir aš tikiu, kad mes galėsime 
darniai ir naudingai bendradarbiauti.

Linkėdamas sėkmingos kovos jūsų 
tėvynės laisvinimo darbe, nuoširdžiai 
tariu —“tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Latvija!”

Ši mūsų atstovo pasakyta kalba su
silaukė didelio pritarimo susirinkusios 
latvių visuomenės tarpe, nes joje iš
keltos mintys steigti Baltiečių Sąjungą 
Sydnėjuje yra labai aktualios. Šiuo 
klausimu buvo plačiau išsikalbėta po
būvio metu ir susitarta su estų ir lat
vių pirmininkais tuojau pradėti ta 
linkme bendradarbiauti, sukviečiant 
visų trijų tautų pirmininkų pasita
rimą.

Po ofialiosios dalies sekė meninė 
dalis, kurią išpildė latvių solistė 
Elvira A r o n c ir kompozitorius- 
pianistas Eizens F r e i m a n i s. Po 
to 4 latvių dainas padainavo, tauti
niais drabužiais vilkįs, mišrus latvių 
choras.

Šventės pabaiga buvo perkelta į 
estų klubą, kur įvyko šokiai ir buvo 
suruošta svečiams pagerbti vakarienė. 
Čia buvo dar kartą pasikeista kalbo
mis, linkint gražaus bendradarbiavi
mo ateityje.

Šventė buvo gražiai organizuota ir 
įspūdinga. Reikia tikėti, kad joje 
iškeltos baltiečių bendradarbiavimo 
mintys greitu laiku bus realizuotos.

P.

įeinamuosius bilietus taip pat nusi
pirkti. Čia ypatingai gražų pavyzdį 
parodė Sydnejaus lietuvių tautinių 
šokių grupė, kurios vadovai — dail J. 
Bistrickas ir B. Kirlytė, — o taip pat 
ir visi šokėjai sutiko pirktis įeinamuo
sius bilietus ir šokti tautinius šokius 
baliuje. Baliui Rengti Komitetą tik
rai sujaudino šis kilnus Šokių Grupės 
žestas, o drauge ii' pradžiugino, kad 
mūsų tarpe yra tokių pasišventusių 
žmonių, kurie aukoja po 14 šil. lie
tuviams ligoniams Vokietijoje sušelp
ti.

Š.m. gruodžio mėn. pirmomis die
nomis bus sukviestas visų menininkų 
pasitarimas baliaus meninės dalies de
talių aptarimui’ Iš viso, pasirengimas 
baliui vyksta sklandžiai, ir Komitetas 
tiki, kad balius praeis su pasisekimu.
TRADICINIAM BALIUI RENGTI 

KOMITETAS.

sieną”, o lenkai sėjo religinės dishar
monijos sėklą, vieniems aiškindami, 
kad mes esame “polskos vieros”, o ki
tiems peikdami mus, kad, girdi, išpa
žįstame “atskalūnišką tikėjimą”.

Tačiau mes, lietuviai, nematome 
tarp abiejų brolių jokių skirtumų. 
Mums ir mediniai, ir mūriniai namai 
yra lygiai brangūs, jei tik jie stovi 
lietuviškoj žemėj. Kuriuo būdu ir 
kokiomis apeigomis lietuvis garbina 
tą patį Dievą, — mums yra tas pats.

Nežiūrint įsitikinimų ir religinių 
pažiūrų skirtingumų, mes jaučiamės 
esą vieno kraujo broliai, ir todėl žen
giame vieningos kovos gretose.

Taigi linkėdami Maž. Lietuvos 
Tarybai sėkmingai dirbti ir 33-čiuose 
jos gyvenimo meluose, tieskime vieni 
kitiems brolišką pagelbos ranką, nes 
tik vieninga kova išlaisvins Nemuno 
Šalį iš rusiškojo imperializmo grandi
nių. Al b. Pocius

v
Savaites Žinios
★“Pasakykite vyrams, kad kai jie 

pasieks Yalu upę, jie vyks namo. Aš 
noriu užtikrinti, kad jie visi valgys 
Kalėdų pietus namie,” — taip parei
škė kariuomenės įsakyme gen. Mac- 
Arthūras š.m. lapkričio 24 dienos rytą, 
pradedant naują didžiąją sąjunginin
kų ofenzyvą Korėjoje. Šios genera
linės sąjungininkų ofenzyvos tikslas— 
užbaigti Korėjos karą. Jai vadovauti 
iš Tokio atskrido pats gen. Mac- 
Arthūras. Jau pirmąją ofenzyvos die
ną sąjungininkų armijos kaikuriose 
vietovėse pasistūmėjo į priekį apie 10 
mylių. Gen. MacArthūrtr komunika
tas tvirtina, kad ofenzyva vyksta sėk
mingai ir pagal planą. Pats ofenzy
vos branduolys — 80 mylių plotas va
kariniame fronto sparne. Sausumos 
pajėgų puolimą remia stipri artileri
jos ugnis ir bombardavimai priešo su
sisiekimo linijų ir kariuomenės susi- 
grupavimų.

★Komunistų partizanų armija Korė
joje pradėjo antrąjį frontą, kuris grąso 
sąjungininkų pajėgoms iš užpakalio. 
45.000 raudonųjų partizanų, kurie 
anksčiau veikė kaip atskiros bandos, 
šiandieną esą suorganizuoti į vienin
gus dalinius ir klauso vienos vadovy
bės. Korėjos vidaus reikalų ministeri
jos pranešimu, šių partizanių tikslas — 
užimti P. Korėjos sostinę Seoulą. 
Partizanų vadas yra komunistų gene
rolas Chaik Kin, kurio būstinė esanti 
Seoulo apylinkių kalvose. Raudonieji 
partizanai naktimis užpuldinėja arti
lerijos baterijas, geležinkelių stotis ir 
amerikiečių armijos tiekimo kelius.

★New York Times pranešimu, ru
sai jau esą parinkę kaikurias Vakari
nio Tibeto vietoves, kur būsią steigia
mos sovietų oro bazės. Iš jų jie ga
lėsią plėsti savo įtakos sferą į Benga
lijos įlanką, Arabų jūrą ir Indijos van
denyną. Rusų matuotojų grupės jau 
ištyrusios Vakarinio Tibeto sritis ir 
radusios radijoaktyvių medžiagų.

★Egipto ministeris pirmininkas Na- 
has Pasha, kalbėdamas studentų de
monstracijose, pareiškė, kad Eigiptas 
panaudos politines ir kitokias prie
mones, kad išstumtų britus ir Sueco 
kanalo zonos ir iš Sudano. Tuo tar
pu D. Britanijos užsienių reikalų mi
nisteris Bevinas Žem. Rūmuose parei
škė, kad D. Britanija nesutiks priim
ti Eigipto reikalavimo — atitraukti 
britų pajėgas iš Artimųjų Rytų. Su- 
daniečiai gi turį patys nuspręsti savo 
ateitį.

★Evening Standart pranešimu, 
marš. Stalinas tikrai sergąs ir pralei
džiąs daugiausia laiko Juodosios Jū
ros mineraliniuose kurortuose. Nieks 
tiksliai nežinąs, kas yra blogo su Sta
linu, bet Maskvos diplomatai maną, 
kad jis dar tebediriguoja Politbiurą, 
bet ta kontrolė esanti mažiau tiesiogi
nė, nei ji buvo ankščiau. Manoma, 
kad jis sekąs įvykius, pasikviesdamas 
į savo slaptą pajūrio vietovę sovietų 
vadovus, dažnai 2 ar 3 vienu metu.

★Maršalas Tito pareiškė, kad susi
taikymas tarp Jugoslavijos ir Sov. Są
jungos yra negalimas. Jugoslavijos 
propogandos šefas Djilas laikraštyje 
“Borba” peržvelgęs sovietų ir jų sate
litų vykdomą Jugoslavijos atžvilgiu 
boikotą, rašo: “Bedugnė tarp jų ir 
mūsų yra neperžengiama. Šis kon
fliktas yra aštresnis, nei konfliktas 
tarp darbo ir kapitalo arba tarp mo
nopolinio kapitalizmo ir proletarinės 
liaudies demokratijos. Vietoje tarp
tautinio broliškumo ir tautų lygybės, 
Rusija teikia nacionalistinės tamsos 
paveikslą. Rusija laiko savo įtakoje 
šešias Europos valstybes ir ruošiasi 
agresyviam karui neva prieš kapita
lizmą, o tikrumoje gi siekdama prisi
plėšti ir laimėti naujų teritorijų.”
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Psi. 2

Sovietu Rusijos karininkija
(Tęsinys iš “M.P” 95 Nr.)

Raudonosios Armijos “komandirų” 
išsirutuliojimas į karininkijčs luomą 
(pavadinimas “Raudonoji Armija”, 
tarp kitko, pagal 1946m. patvarkymą 
pakeistas į Sovietų Armiją) reiškiasi 
keliais etapais. Pirmiausia, 1935 me
tais buvo įvesti visose armijose varto
jami laipsniai, kaip leitenantas, majo
ras, kapitonas ir 1.1. Pažymėtina, kad 
žodis “karininkas” (“oficyr”) tuomet 
dar nebuvo pavartotas. Jis įsigalėjo 
karo metu ir vėliau kariniuose įsaky
muose buvo ofeijaliai legalizuotas.

Dar įdomesnis požymis yra auksi
nių ir sidabrinių antpečių įvedimas, 
kas įvyko karo metu. Jeigu prisimin
sime kad revoliucijos metais išsireiški
mas “zolotopogonik” sovietiniame žar
gone buvo vienas iš bjauriausių keiks
mažodžių ir sovietinės propogandos su 
malonumu buvo prikergiamas “balto
siom” rusų armijom, galima įsivai
zduoti, kokį posūkį antpečių įvedimas 
sovietij armijoje reiškia. Visiškai ne
nuostabu, kad ortodoksinėse partijos 
sferose ir plačiose liaudies masėse tai 
buvo sutikta su nuostaba ir pasipikti
nimu. Tuo tarpu per Maskvos radi
ją paskelbtas įsakymas apie antpečių 
įvedimą, fronte buvo sutiktas su di
džiausiu entuziazmu.

Po revoliucijos karininkų patarnau
tojai (rusiškai: “dienščik”) buvo už
drausti; jų patarnavimai esą nesuderi
nami su kareivio garbe — tvirtino ofi- 
cijalioji Kremliaus nuomonė. Šian
dieną karininkija turi vėl savo asme
ninius patarna tojus, nors dabar jau 
kitu pavadinimu — “ordinance”. So
vietų armijoje skirtumas tarp karinin
kijos ir eilinių maitinimo yra didesnis, 
nei daugumoj vakarų kariuomenių. 
Pavyzdžiui, Potsdamo N.K.V.D. štabe 
karininkai tris kartus dienoje valgo 
mėsą, baltą duoną, sviestą, pieną ir 
pan., kai tuo tarpu eiliniai gauna nors 
ir nemažą kiekį, bet labai monotoni
šką maistą, susidedantį iš sriubos, 
kruopų, makaronų ir labai nedaug 
mėsos.

Naujos sovietinės visuomenės kū
rime, ypač pažymėtinas reiškinys yra 
savotiškas “paveldimumo” momento 
įvedimas. Atrodo, kad vien tik tuo 
tikslu buvo panaikintas nemokamas 
mokslas mokyklose ir universitetuose. 
Tuo būdu tik aukšti valdininkai ir 
jiems tolygūs tegali savo vaikams duo
ti geresnį išsimokslinimą. Šia prasme 
dar toliau buvo nueita, kai ant caro 
Rusijos tradicijų sukurtas karo moky
klas lankyti teleidžiama tik (1) kari
ninkų vaikams. Tai jau galutinai 
pabrėžia naujo sovietinės karininkijos 

luomo kūrimo tendencijas.
Ketvirtoji sovietų karininkų grupė 

— pastarojo karo metu už nuopelnus 
fronte pakeltieji — labai retais, atve
jais teturi reikalingą karinį pasiruo
šimą. 1946/47 metais buvo paskelbta, 
kad tokie karininkai į aktyvią kari n in- 
kiją tebus priimti išlaikę tam tikrus 
egzaminus arba baigę reikalingas karo 
mokyklas. Aplamai, šiandieną akty
vioje tarnyboje tokių labai maža teli
ko ir jie didesnės įtakos į bendrą so
vietų karininkijos formavimąsi neturi.

—o—
Sovietų pokario propoganda ir be

letristika, ypač - gi gausiai pasirodę 
“karo romanai” “raudonąjį karinin
ką” vaizduoja kaip standartinį karžy
gį ir sovietinį patriotą, kuris apie nie
ką kitą negalvoja, kaip tik apie savo 
pareigą ginti “socialistinę tėvynę” ir 
“spalio revoliucijos laimėjimus.” Mo
raliniai jis vaizduojamas daug vertin
gesnis už “degeneruotų” Vakarų armi
jų karininkus. Tikrumoje gi, sovietų 
karininkai nėra jokios bejausmės ma
rijone®, bet žmonės iš mėsos ir krau
jo, dažnai komplikuotas audringos ir 
susikertančių tendencijų epochos pro
duktas.

Jokiu būdu negalima paneigti so
vietų armijos ir jos karininkijos pa
triotizmo paskutiniojo karo metu. 
Bet kokios rūšies patriotizmas tatai 
yra? Vakaruose dažnai mėgstama 
sumaišyti “sovietinį” ir “rusiškąjį” 
patriotizmą, nors bolševikai tarp jų 
visuomet laikė išvedę griežtą tarpą. 
Išsireiškimas “sovietinis patriotizmas” 
lygiai toks senas, kaip ir pats rėžimas 
ir ji galima užtikti jau Lenino raštuo
se. Tuo tarpu “rusiškasis patriotiz
mas” lanksčios Kremliaus propogan
dos technikos tebuvo pavartotas, kai 
skaudūs pirmųjų karo metų pralaimė
jimai labai palaužė kovos dvasia ir 
masėms reikėjo duoti naują moralinį 
pagrindą. Pasirodė “naujas kursas”, 
kuris pasireiškė Suvorovo ir Kutuzovo 
ordenų įvedimu ir net rusų ortodoksų 
bažnyčios atstatymu (kurios galva ka
rui pasibaigus buvo net apdovanotas 
aukštu orderiui) bei eile kitų priemo
nių. Šitas “naujasis kursas” savo pa
siekė. Liaudis ir frontas rodė savo 
entuziazmą, net kai kurie rusų emi
graciniai sluoksniai užsikabino ant 
šitos meškerės.

Bet po karo šitas taktinis manevras 
Kremliui jau pasirodė “perdėtas” ir 
net pavojingas. Maskva pradėjo “stab
dyti”. Rašytojai, kurie savo roma
nuose rašė, kad sovietų armija kare 
kovėsi pagal senąsias rusų militarines 
tradicijas, Pravdos buvo “įspėti”:

Raudonoji Armija taip didvyriškai 
kovėsi ne todėl, kad ji gynė “Rusiją”, 
bet “spalio revoliucijos laimėjimus”! 
Šitą Kremliaus taktinį žaidimą pui
kiai iliustruoja karo metu pasirodę 
Konstantino Simonovo eilėraščiai. 
Viename eilėraštyje poetas pasakoja, 
kaip kaimo šventoriuje iš grabų kelia
si seni žmonės ir meldžiasi už savo 
“Dievu nebetikinčius” anūkus, kurie 
kovoja mūšio laukuose. Visas K. Si
monovo rinkinys fronte buvo labai 
populiarus, tačiau po karo pasirodžiu
sioje laidoje cituotoji vieta jau buvo 
išleista . . .

Daugumas sovietų karininkų buvo 
gėri rusų patriotai ir lojalūs sovietų 
piliečiai. Ir tai visiškai natūralu. Jie 
užaugo už SSSR kinų sienos: seniau
sieji jų 1917 metų revoliucijos metu 
daugiausia galėjo turėti 20 metų. Už 
viską, ką jie turėjo, jie buvo dėkingi 

i sovietų rėžimui: už išskirtinę medžia
ginę padėtį ir už propogandos jiems 

I priskiriamus laurus. Kaip profesiona
lams kariams valstybė jiems davė vi
ską, ko jie tik galėjo trokšti. Tačiau 
tie, kurie iš vokiečių karo belaisvės 
buvo išlaisvinti santarvininkų, buvo 
labai apstulbinti Vakarų gyvenimo 
standartu ir. amerikonų armijos aprū
pinimo lygiu.

Labai charakteringas sovietų kari
ninkijos bruožas yra visiškas abejingu
mas tam, ką mes vadiname žmogaus 
asmeninėmis ir politinėmis laisvėmis. 
Jiems tokios sąvokos aplamai yra ne
suprantamos. Vienas išsilavinęs ka
pitonas kartą šių eilučių autorių nai
viai paklausė: “Kam žmonėms užsie
nyje reikalinga daugiau kaip viena 
partija?” Daugelis karininkų yra ko
munistų partijos nariai. Jau prieš 
karą, pagal oficialią statistiką, 60% 
visų karininkų priklausė partijai. 
Karo metu šitas procentas tik padidė
jo. “Pakėlimas” į partijos narius bu
vo beveik automatiškas. Pasak so
vietų propogandos karo koresponden
tų, sovietų kariai atlikę kokį ypatingą, 
narsų žygį karo metu “spontaniškai ir 
nedelsdami” kaip atlyginimo prašėsi 
priimami į partiją.

Pokalbiuose su užsieniečiais sovietų 
karininkai retai teįsileis į politines te
mas. Tačiau kaip militariniai specia
listai šitie karininkai energingai kri
tikavo Raudonosios Armijos nepajė
gumą pirmosiose karo fazėse. Dažnai 
buvo įtariamas ir “išdavimas”; Pas
tebėtina, kad tokios kritikos niekados 
nepaliesdavo Stalino asmens — ar tai 
iš baimės, ar įsitikinimo.

Kitas charakteringas bruožas-sovietų 
karininkų, tai tiesiog nuostabi rezig
nacija prieš likimą. Kiekvienas vokie
čių karo belaisvėm patekęs karys buvo 
laikomas “išdaviku”. Buvę karo be
laisviai karininkai visi buvo automa-
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INSTITUTAS PRADEDA DARBĄ
Karaliaus Mindaugo 

Aukštųjų Mokslų Insti
tutą s skelbia Melbourne sričiai, 
kad mokslo metus pradeda 1951 metų 
pradžioje iškilmingu viešu aktu. In
stituto direktorius laikys paskaitą ir 
bus vieša meninė dalis. Smulkesnis 
pranešimas bus vėliau.

Šiems mokslo metams numatoma 
dėstyti sekantieji dalykai:

I. I s t o r i j o s s k y r i u s : 
Lietuvos istorija ir visuotinė istorija. 
Pastaroji bus dėstoma kultūros istori
jos šviesoje.

II. F i 1 o s o f i j o š — P e da
go g i j o s skyrius: Religija, 
filosofija, pedagogika, lietuvių kalba 
ir anglų kalba.

III. Teisės, ekonomi
kos ir socialinių mok
slų skyrius: Socialinės bei 
ekonominės doktrinos, lyginamoji 
teisė, teisės principai, teisės filosofijos 
Istorija, Australijos konstitucinė teisė 
ir viešoji teisė.

IV. Meno, muzikos ir 
litera t ū ros s k y r u s : Me
nas ir jo istorija, lietuvių literatūra, 
anglų ir australų literatūra.

V. A u s t r a 1 i a n a skyrius: 
Australijos socialinė apsauga, Austra
lijos komunalinė santvarka, Viktorijos 
darbo ir ūkio teisė, profesinės unijos, 
svetimšalių teisės, Australijos ūkis, 
Australijos istorija ir Australijos pa
pročiai.

Prašoma rašytis paskaitoms ligi š.m. 
gruodžio mėn. 15 dienos, raštu prane
šant instituto direktoriui — 4 The 
Ridgeway, Kensington, W.l, Vic. — 
apie pasirinktus pavienius mokslo da
lykus arba ištisą kurio skyriaus 
kursą. Pasirinkti pavienius dalykus 
galima iš įvairių skyrių dėsto
mųjų dalykų. Paskaitos bus laikomos 
laisvu nuo darbo laiku, su Instituto 
lankytojais susitartus. Dėstoma bus 
lietuvių ir anglų kalbomis. Numa
toma, kad visi australiškieji dalykai 
bus dėstoma angliškai.

Išklausius nustatytą kurio dalyko 
kursą ir išlaikius egzaminus, bus duo
dama atatinkami pažymėjimai.

P.S. Apie suorganizuotus. Instituto 
skyrius kituose miestuose bus prane
šta atatinkamu laiku.

Pas: P. F. L a u r i n a i L i s, 
Instituto direktorius.

tiška i degraduoti. Jų visų laukė 
NKVD, kas reiškia ne tik jų karinės 
karjeros, bet ir civilinio gyveninio pa
žangos galą. Ir visi šitų nelaimin
gųjų savo likimą priėmė su neįsvai- 
zduojamu fatalizmu. Jie į NKVD įsi
kišimą. jų asmeniniu gyvenimai! žiū
rėjo, kaip, sakysim, ūkininkas žiūri į 
upės aptvindytus savo laukus.w—r.m.

ūkio darbymetė, bet dvaro, — čiulba tėvui į ausis 
jo busimasis žentas.

Katriūtę tarsi drugys nukrečia pamačius subatva- 
kariais ūsus pasiraičiusį, lazda mojuojantį atžings- 
niuojant jaunikį. Jai jis ypatingo meilumo nerodo, 
tik kada eidamas pro šalį gnybteli šonan ar ranka 
supliauškina per šlaunis ir vis tėvui sako: nereikia, 
girdi, būt perdaug meiliam prieš vestuves, užteks 
laiko prisimylėti ir paskui, o kitaip įgaus boba 
ragus ir tada jau nei šen, nei ten nebepašoksi, pagal 
savo komandą užsimanys viską rikiuoti. Tegu tik 
jau gerbia vyrą ir jo klauso — gulbės pieno netruks 
gyvenime. Ir tėvas pritaria “žentui” ir jo žodžio 
klauso, lyg jis būtų paties angelo sargo. Į dukters 
ašaras senis atsako jubsdamasis diržą:

— Va, ar matai, šitas tau įvarys protą. Pasileido, 
girdi, ir nebesuvaldysi jos jau . . . Neklausysi, tai 
ir eisi per žmones šunis lodydama ir Visų pirštais 
badoma.

Dvidešimtinę Katriutės širdelę suspaudžia siel
vartas ir tėvo baimė. Nori nenori — turi paklusti 
tokiai kietai rankai. O ta vargšė širdis plyšta pu
siau, juk visa priklauso Ignui. Baisiai tėvas neap
kenčia urėdo — Igno tėvo, širsta sykiu ir ant sūnaus, 
dukteriai ne tik susitikti draudžia su juo, bet ir gal
voti bei kalbėti apie jį.

Ir dabar ... jei tai teisybė, kas dabar daryti ? 
Lyg kirminas graužia klausimas. Nejaugi tą pasku
tinę naktį prieš jam išvažiuojant toje melsvoje ru
dens mėnesienoje, kada širdis visa plakė ir virpėjo 
iš pasivogtos laimės, nejaugi aš nuo tada jo būsimo 
kūdikio motina? O. Dieve, kas daryti? Jei tėvas 
sužinos, kas tada?

Katriutę išpila prakaitas ir nepastebi, kai jau atsi
dūrus kieme žiūri — priešais ateina tėvas; ji visas 
jėgas sukaupus šypsosi tėvui ir nori šokti iš vežimo, 
bet vėl dieglys nukrečia visą ir šypsena dingsta iš 
pablyškusio veido. Pora žodžių persimetus, Katriu
tė eina virtuvėn, juk reikia skubėti su pavakariais, 
vakarienę ruošti, o valgytojų juk marios. Bet vis 
karts nuo karto lyg replėmis sugnyba ir niekieno 
nepastebima susiriečia lyg katė kamuoliu. (B.d.)

E l z ė R a tais k ienė

GANDRALIZDIS
Bulvės kaip auksas žėri suverstos krūvomis va

gose, o pageltę laiškai draikosi po visą bulvienojų 
ir užsikabinę už mergių sijonų velkasi ežiomis pa
skui kasėjas. Vasaros vėjų ir saulės įrausvintais 
veidais kapstosi po bulves visas puskapis merginų, 
įskaitant ir parapijos davatkas, kurios padieniui 
eidamos nuo ūkininko pas ūkininką užsidirba sau 
žiemai duonos. Kiek tik akimis užmatai — pilni 
laukai knibžda moterų, įsimaišydami tingiai suki
nėjasi ir vyrai, pilstydami bulves, tampydami mai
šus. Atoluose ganosi iškinkyti arkliai, čia pat stovi 
vežimai, pritupdyti maišų. Užsitęsusios “bobų va
saros” saulė dar stiprokai kaitina kasėjų nugaras, 
kad reikia žiponą dėti į šalį. Viena už kitą greičiau 
skuba, lenktyniauja, kad išvertus bulvių kelmą vien 
tik dulkės pad,ulka ir vėl tolyn, žiūrėk, šuolį duoda, 
persilenkdama čia į vieną, čia į kitą pusę.

Iš už miškelio atskamba bažnyčios varpas — dvy
likė, ir tuoj visų akys nukrypsta pro šalį vingiuo- 
jantin vieškeliu. Nedidutė dviejų tekinių bėda 
atidulka; joje galvą palenkus sėdi Katriute, prie 
kojų susistačiusi krepšelius ir kibirą su barščiais.

— Žiūrėkit, Katrė pati atvažiuoja.
—Tur būt, negaluoja, kad netalkininkauja mums.
— O kas jums, varnos, darbo, ji pati sau ponia — 

nori kasa, nori — bėda važinėja, - nuramina smai
liai sužiurusias merginas Veronika, parapijos vaikų 
katekizmo mokytoja.

— Padek, Dieve!
— Ačiū, ačiū, — atsako visos kartu, ir kiekviena 

akylai nuo galvos iki kojų nužiūri Katriutę. Nusi
braukusios rankas į maišus, kitos čia netoliese mar
koj nusiplovusios, sėdasi ant suverstų bulvalaiškių 
krūvos pietauti. Baltinti ir su spirgintais lašiniais 
barščiai garuoja ir kvepia, pilnas bliūdas mėsos 
porcijų, kitas-bulvių nuluptų.

Katriutė žiūrinėja bulves ežiose suverstas, varto 

saujoj, bet nė kiek, rodos, nesidžiaugia gausiu ir 
gražiu derliumi. Paširdžiuose kažkas diegia, į krū
vą riečia, nenori pasirodyti tik negaluojanti, bet 
akys nuvargusiai pamėlusios kažką išduoda. Mer
ginos valgo ir vis žvilgčioja į nekalbią Katriūtę; o 
šioji vaikšto po bulvienojų, pasilenkdama prie kur- 
ne-kur užsikabinusių ant kelmų bulvių. Atsisėda 
prie merginų, bando juokauti, kalbėtis, girdi, ne
buvę kam valgyti vežti šiandien, tai ji likusi namie 
šeimyninkauti. Kasėjos, persižegnojusios ir sume- 
tusios medinius šaukštus tušeian bliūdan, nerangiai 
keliasi ir krypuoja į įsivarytas ežias.

Katriutė, viską susirankiojusi ir dar minutę pasto
viniavusi, išvažiuoja. Pravažiavus bulvių lauką, 
sulėtina arklį ir vėl visa paskęsta neramiose mintyse. 
Dieve, Dieve, nejaugi tai tikrai, juk tėvas sužinojęs 
užmuš mane, išvys iš namų, prakeiks. Ką žmonės 
pasakys, kur aš pasidėsiu. Ignas negali mano tėvui 
nė akyse rodytis, jis jo neapkenčia dėl jo tėvo, be 
to, jį pusiau miesčioniu laikoj nes jis mieste niokosi.

— Nereikia man miesčioniškų pablaizgūnų, visi 
jie vėjais nueina ir žemę dulkėmis paleidžia. Man 
reikia kietos rankos, rankos mylinčios triūsą, žemę, 
kur mano ir mano tėvų prakaitas pralietas, — kalba 
tėvas, užsiminus apie žentą.

Kad gyva dar būtų motina, gal perkalbėti padėtų 
užsispyrusį tėvą, gal vis kitaip pakryptų reikalai. 
Bet, deja, ji vienintelė ir vienturtė duktė pas tur
tingą, bet kietą našlį tėvą. Ji žino tėvo planus: 
kaimynas kutena tėvo širdį, mintis sudurti žemės 
galą su galu ir pavadinti vėl dvaru, juk kadaise jo 
protėvių dvarininkauta čia . . . Bet, Dieve, nejaugi 
jis nemato mano kančios, mano neapykantos tam 
turtingam senberniui Jokimui, mano meilės Ignui.

Ir lankosi dažnai pas tėvą Jokimas Birbalas ir 
akimis šaudo į Katriutę, ir varvina seilę ne tiek dėl 
būsimos žmonos, kiek dėl bendro būsimo turto.

— Ot, tai lėksim karietoj nešami treigių, visas 
kumetynas ners į šonus išvydęs. Vasarą ims plaukti 
rugiai, vasarojus kaip mūras. Rudenį kirsim bent 
keliomis mašinomis, tegu žino, kad tai jau nebe 
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Mobilization f or'Labor Service
After this scathing rebuke the Ger

mans gave up the formation of a Lith
uanian Legion and implemented an
other plan to mobilize manpower, this 
time, not for the armed forces, but 
ostensibly for the so-called “Bau Bat- 
taillone” (Construction Battalions) 
which would have to go outside the 
country to work.

The Lithuanians saw clearly what 
was really behind this new German 
ruse. The Germans do not want to 
leave mobilised men in their own 
country, not so much because there is 
a labor shortage in the Reich as be
cause they want to destroy the unsub
dued Lithuanian element. Therefore | 
all the underground patriotic organi
sations issued an unanimous ored in 
their various publications.to the Lith
uanian nation—“Stay put! Nobody 
must leave this country!” And the 
order was obeyed.

The results of this new attempt at ■ 
mobilisation were even more disap
pointing to the Germans than the 
first time, and they meant to pay 
back every penny. Persecutions and 
reprisals were of hitherto un-hcard-of 
barbarity. The police received orders 
to arrest the relatives of those who 
failed to register and were in hiding. | 
This move hit most of all the parents 
of deserters. Here is a document by 

'way of illustration:—
“To the Commissar of the District of 
Šiauliai 1.6.43.
Concerning: Registration for Mobilization.

“It has become clear that in numerous 
districts only small numbers of the called- 
up men of 1919-1924 class have fulfilled 
their registration duty. In view of this 1 
hereby order all Office Managers. Town
ship Elders and Village Elders to render 
all the assistance in their power in seeing 
to it that the above duty is fulfilled. All 
these persons are fully responsible in their 
individual districts for those who have to 
register.

“Together with the local police they 
must see to it that all those who have not

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.

registered are arrested and put in the Dis
trict Prison.

“If it is impossible to find the person 
who has to register or if he has deserted, 
then the members of his family should be 
arrested.

“Your District Police Chief will receive 
from the S.S. and Chief of the Police 
detailed instruction as to how to carry 
out this order. If every effort is made 
you should be successful fn detaining every 
called-up man.’’
In the majority of cases the pro

perty of the arrested families has been 
confiscated. Almost nothing is known 
about the fate of the arrested. It is 
also difficult to ascertain the number 
of arrested families. It is, however, 
estimated that approvimately ten to 
fifteen families in every district have 
been arrested by way of “setting an 
example.” The measure would prob- 
bably affect from 250 to 400 families. 
But it was no more successfid than 
earlier efforts. It had to reckon with 
the resolute opposition of the Lith
uanian nation and the intrepidity of 
the arrested parents who 'were ready 
for the sake of their children to en
dure the worst. This attitude was typi
cal, and with fe wexceptions, univer-

Baffled by this passive resistance, 
the German civil administration was 
forced to abandon ’ further arrests of 
family members and to resort to an
other expedient, which took the form 
of rounding up people for the armed 
forces and labor service. Throughout 
the country there were organised hun-

dreds of “round-up” expeditions for 
the purpose of detaining everybody 
that had not registered for front or 
labor service. Round-up units created 
such a situation in the entire country 
that nobody could any longer be sure 
whether he would be in his old place 
the next day or on the way to an un
known destination. A round-up unit 
usually consisted of a few S.S. men 
who generally stoood at the head of a 
formation of former Soviet war prison
ers—supposed to be “Ukrainians.”

The so-called “Ukrainians” picked 
out for this duty were usually degene
rate types who have proved to be very 
cruel in their treatment of the local 
population. It very often happened 
that the “Ukrainians” shot the pas
sers-by in the street after curfew hour 
without examining their documents 
and without warning, although the 
victims may have had all the docu
ments on them. These “Ukrainians” 
demonstrated their suitability for the 
tasks imposed upon them by persecut
ing in every possible way Lithuanian 
youth of patriotic views. Here is a 
typical instance which took place at 
Kaziu Ruda:—
“During the night of June 4th-5th, I protected lorries raged throughout 
1948, several hundred German police the country. People assembled in 
officers and so-called “Ukrainian”' churches, theatres, cinemas, market
soldiers arrived by train at that town.. places, on beaches, etc., were suddenly 
At dawn the town was surrounded by surrounded and searched. Examina- 
armed men with machine-guns. The tions of personal documents in the 
plan of action and its execution were | streets of Kaunsas and Vilnius were 
worked out and personally supervised. an everyday occurrence.

by an S.S. Police general and his assis
tant, both of whom watched the spec
tacle. At dawn the inhabitants were 
awakened by installed loud-speakers; 
they were ordered to get ready and on 
demand to show their identity docu
ments. Over thirty men were arrest
ed as they had no certificates about 
their labour service. All of them were 
later deported to the Reich. On this 
occasion the expedition plundered the 
inhabitants of everything on which 
they could lay their hands. Even fur
niture was confiscated.

On the following day there appear
ed throughout Lithuania announce
ments of the civil administration 
threatening that identical measures 
would be resorted to if Lithuanian 
young men further shirked registra
tion for labour service. Very soon, 
indeed, the hunt for men began 
throughout Lithuania. One round
up unit, consisting of eighty armed 
men, was sent to a small country 
town of A. . . . Here one farmer’s son, 
who was trying to desert, was shot 
and three others were seriously 
wounded. Plunder was small, for the 
local vicar is said to have hidden over 
sixty persons in the church and re
fused to comply with German de
mands to open the church. On this 
occasion the Germans did not dare 
to break in.

A few days later two officials of 
the German cviil administration and 
their driver were mysteriously shot. 
The local population put all the 
blame for this action on Soviet para
chutists. Round-up parties in well-

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

Shorthorn cow, weight 1,100 lbs., 
recently killed at Dubbo (N.S.W.) 
was one of Australia’s largest.

* ★ ★

To commemorate a card game 
when a single card won him £1,000, 
John Hodges had the figure 8 and a 
diamond set out in black bricks in 
the wall of the house he built with 
the money. Transported in 1806 he 
and a fellow convict stowed away on 
a whaler but were discovered a day 
before they reached T imor and free
dom. Hodges got a ticket-o£-leave 7 
years later and then managed, by brib- 
in gan official, to receive an uncon
ditional pardon. Through selling illi
cit liquor and gambling he became a 
property owner and one night played 
a game of euchre and won £1,000 
when he played the 8 of diamonds. 
The house he built with the money 
is still standing at Parramatta, N.S.W. 
with the 8 and the diamond outlined 
in burnt black bricks in the wall. 
Eventually the authorities arrested 
him and his valuable properties were 
confiscated by the Crown.

★ ★ ★

Margaret Catchpole, transported to 
Australia as a convict, was a pretty 
adventurous girl who stole a horse for 
a frolic and rode it to London, a dis
tance of seventy miles in eight and a 
half hours. She was arrested and 
sentenced to seven years in Ipswich 
gaol. Waiting her opportunity she 
made her escape and was kept in 
hiding by her young lover. Even
tually the soldiers discovered her 
whereabouts and came to arrest her. 
The lover, in attempting to shield 
her, was killed and Margaret was 
sentenced to death. The sentence 
was later changed to transportation 
to Australia and there Margaret 
Catchpole, after her release became a 
nurse. She never married, remaining 
true to her lover until death. Many 
stories of Margaret Catchpole were 
told, one legend being that so many 
men asked Margaret to marry them 

that even the Butcher-bird began to 
mock them. In the early mornings of 
autumn he can be heard singing: 
“Pretty Margie Catchpole, won’t you 
marry me?” Some children still call 
the birds “Pretty Margie Catchpoles.”

* ★ *

The amazingly wealthy Mt. Isa 
Mine (Queensland) was accidentally 
found by a stony-broke and lonely 
prospector John Miles. While resting 
on a hill-top he idly poked the earth 
with his knife and uncovered a small 
piece of rock which he put in his 
pocket. Later he showed his mate 
the stone and out of sheer curiosity 
decided to send it to be assayed. After 
siv months the prospector called for 
his mail and found the stone was full 
of silver and lead. A rush set in to 
Mt. Isa, but the country was wild and 
waterless. Miles’ mate had to give 
away a rich lease worth £40,000 for 
a cowhide to make buckets for feed
ing and watering horses.

Late arrivals at the mountain dis
consolately took up low ground that 
was left around the base, but by the 
irony of fate it was the late-comers 
who were luckiest, for the richest lodes 
were all found in the low country.

The waterless and barren Mount 
Isa is now the site of a flourishing 
town of 7,000 people with parks, 
clubs, swimming pools, amusement 
halls and good homes. It has a drain
age system, electricity and refrigera
tion, the water beinb obtained from 
a huge dam built in the hills and 
from artesian bores. All the result of 
a small rock picked up by a down- 
and-out prospector.

★ ★ ★

In the remote spots of our vast 
land nothing much happens except 
the passing of time, and the handful 
of folks who dwell there must make 
their own amusement — or go with
out. Two hundred miles south of 
Darwin is a baker named Bill Carter 
who caters for the outback settlers in 
the lonely area. His bakery in the 

) wilderness has his name and occupa
tion painted in large letters. Bill

I Carter — Mug Baker. His trade mark 
' is “crook”. On the sides of the tin 
building arc painted notices such as 
“Weird pies, strange pastries, rock 

' cakes for road making, buns that 
could be better.” His customers don’t 
mind in the least. Anyhow it would
n’t matter if they did. The next shop 
is two hundred miles away.

★ ★ ★

An ex-king of Iceland — a Dane 
called Jorgensen — was sent to Tas
mania as a convict and he is buried 
there. Jorgensen was the son of a 
watchmaker.- At an early age, he 
went to sea and whilst still a youth 
had sailed the seven seas and taken 
part in many stirring adventures. 
When England declared war on Den
mark, Iceland was under Danish do
mination. Jorgensen’s father was a 
highly patriotic old boy and he orga
nised a subscription list to buy a war 

I sloop to help protect Iceland. When 
I this naval vessel was built the young 
Jorgensen was placed in command 
and he soon justified his post by 
doing quite a tidy bit of damage to 
British merchant men. When Eng
land blockaded Iceland the young 
commander got his ship through on 
more than one occasion, bringing 
much-needed supplies to the citizens.

He baccih a public hero and when 
he had a difference of opinion with 
the ruler of the country and issued a 
proclamation appointing himself 
King of Iceland he was received by 
the populace with acclaim. The new 
king built schools and fisheries, cstab- 

| lished trial by jury and free represen
tative government. He erected a 

1 large fort to protect the capital, raised 
a troop of cavalry, and set up the 
ancient and independent flag of Ice
land. Finally he made a triumphal 
tour of his kingdom to familiarise 
himself with every part of it.

When the war dragged on Jorgen
sen conceived the daring plan of 
going to England personally to ar
range a peace treaty.

Alas! He no sooner reached Lon
don than the British Government re
fused to recognise him and clapped 
him in gaol. When Jorgensen was 
finally released he discovered that agi-

(tators and personal enemies had per
suaded the people to exile him. Heart
broken and with his faith in human 
nature lost, he found himself penni
less in London. He was arrested for 
pawning some goods belonging to his 
landlady and sentenced to seven 
years’ transportation to Van Diemen’s 
Land.

He was such a fine character that 
he quickly earned his ticket of leave 
and was able to assist the government 
in valuable explorations and in 
rounding up the bushrangers. His 
old mother, in Denmark, left him a 
tidy pot of money and the ex-king 
ended his colourful career in peace 
and content. If you would like to 
pay your respects to his humble grave 
you will find his resting place in the 
cemetery at Sandy Bay, Hobart.

★ * *

One of Australia’s greatest show
men, Harry Rickards, was a slave to 
superstition. In every capital his 
theatres had the best talent he could 
tempt with high salaries. Horseshoes 
adorned his office. He refused to do 
business on Fridays; just to look at 
the number thirteen caused him to 
shudder.

His most remarkable outburst oc
curred when an artist imported from 
England swept on to the stage with 
regal dignity clad from head to foot 
in green. Worse still the orchestra 
struck up Tosti’s “Goodbye,” consid
ered to be the theatre’s most unlucky 
song. For a second Rickards was 
thunderstruck. Then rising wrath- 
fully in his box he howled: “Out of 
my theatre! Out! Out! Out!!” 
Rickards never saw his high-priced 
artist again but he heard from her 
lawyers. It cost him a small fortune 
but he didn’t mind for he reckoned 
he had kept the hoodoo away.

★ ★ ★
Australian racehorse Donald Duck 

was born with five legs, one being re
moved by operation. He won a race, 
at Ipswich, Queensland.

★ ★ ★
Giant toads have been imported 

from Honolulu to the North Queens
land cancfields to keep down the cane
beetle. So well did they did their job 
that the pest is now practically exter
minated.
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BIJOSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES!

Sydnejous šokėjoj dirbo intensyvini
Veiklūs žmonės, paprastai, būna 

kuklūs. Jie nesistengia reklamuotis 
savo darbais, kurie tikrumoje yra ne 
tik prasmingi, bet taip pat nepapra
stai svarbūs, išgarsinant mūsų tautos 
meną svetimųjų tarpe.

Dailininko J. Bistricko ir šokių va
dovės B. Kirlytės vadovaujama Syd
nejaus lietuvių tautinių šokit} grupė 
pastaraisiais mėnesiais nepaprastai iš
vystė savo veiklą ir pakėlė savo meninį 
pajėgumą.

Jau š.m. rugsėjo mėn. 9 d. Sydne
jaus lietuviai šokėjai pilnu pasiseki
mu pasirodė Penrith’e, Suvienytų 
Tautų Organizacijų suruoštame kon
certe, kurio pelnas buvo paskirtas 
Europos našlaičiams. Š.m. spalio 
mėn. 13 d. grupė su dideliu pasise
kimu koncertavo > Richmond’s. Šio 
koncerto pelnas buvo skiriamas nu- 
kentėjusiems nuo potvynių gyvento
jams:

Ypač daug žiūrovų sutraukė grupės 
koncertas, įvykęs š.m. spalio mėn. 24 
d. atvirame ore Sydnejaus Martin 
Place aikštėje. Šis koncertas buvo 
suruoštas “United Nations Birthday”

proga. Tuoj po koncerto didžiausias 
Sydnejaus dienraštis “The Sydney 
Morning I-Ierald” įdėjo lietuvių šokė
ju grupes nuotrauką.

Beveik be poilsio pertraukos jau 
š.m. spalio mėn. 28 d. grupė sėkmin
gai pasirodė Sydnejaus Town Hall 
salėje, kur ji buvo tikrai šiltai mišrios 
publikos sutikta. Po to grupė dar 
koncertavo lapkričio mėn. 23 d. vėl 
Penrith’e ir lapkričio mėn. 25 d. Syd
nejaus Crown St. gatvės sode.

Kaip matome, tik poros mėn. lai
kotarpyje ši judri ir pasišventusi šo
kių grupė atliko visą eilę pasirodymų, 
kurie visur turėjo didelį pasisekimą. 
Šie pasirodymai turi nepaprastos reik
šmės mūsų tautinio meno populiariza- 
cijai, demonstruojant lietuvių meni
nius sugebėjimus. Nepaprasta garbė 
tenka grupės vadovams, lygiai ir vi
siems šokėjams, kurie, dirbdami savo 
kasdieninį darbą dėl duonos kąsnio, 
visą savo laisvalaikį aukoja kilniems 
tautinės propogandos ir lietuvio vardo 
kėlimo reikalams.

Reikia tikėti, kad ši šokių grupė 
ir ateityje kels lietuviškąjį vardą sve
timųjų akyse.

Nosu Posfoges“ odminislrocijos rūpesčiui

SYD N ĖJUS
• Šį sekmadienį, gruodžio mėn. 3 
dieną 9 vai. (prieš lietuvių pamaldas) 
Camperdown parapijos salėje įvyks 
ALB-nės Sydnejaus Apylinkės Valdy
bos narių ir visų sekcijų vadovų ben
dras posėdis. Kadangi bus aptariami 
svarbūs ir aktualūs klausimai, tai 
pageidaujama, kad visi valdybos na
riai ir sekcijų vadovai jame dalyvautų.
• Tą pačią dieną, t.y. gruodžio mėn. 
3 d. tuojau po lietuvių pamaldų ALB 
Sydnejaus Apylinkės Valdyba šaukia 
visuotiną Sydnejaus ir apylinkių lie
tuvių susirinkimą. Jame bus renka
mi atstovai į visuotiną suvažiavimą, 
kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 29-30 
dienomis. Be to, ta pačia proga bus 
renkama ir Kultūros Fondo valdyba. 
Kaip matome iš darbotvarkės, susi
rinkimas bus labai svarbus, todėl ma
loniai kviečiami visi tautiečiai juo 
skaitlingiau dalyvauti.

dienį, St. Sophia College, Camper- 
d o w n saloje (pirmas pastatas už Šv. 
Juozapo bažnyčios, Missenden Rd.)

Tautiečiai, kurie nori bendrose 
Kūčiose dalyvauti, maloniai prašomi 
jau iš anksto užsisakyti asmeniškai ar 
laišku Lietuvių Katalikų Centre, 5 
Young St., Circular Quay, Sydney. 
Suaugusieji įmoka 8 šil., o vaikai — 
iki 15 metų 5 šil.

Kūčioms Ruošti Komisija

Paskutiniu laiku vėl padaugėjus 
skaitytojų nusiskundimams, kad 
“Mūsų Pastogė’’ gaunama pavėluotai 
ir nereguliariai, administracija dar 
kartą prašo prenumeratorių kantry
bės, paaiškindama kaikurias smulkme
nas.

Už vienos savaitės “M.P.” išspaus
dinimą yra mokama spaustuvei per 
£30. Tačiau ir už taip didelę pinigų 
sumą “M.P.” yra spausdinama tik 
4 psl. Jokiu būdu negalima prisi
prašyti, kad ji būtų didinama. Be to, 
jau didelė dalis spausdintines medžia
gos turi būti pristatoma penktadienio 
rytą. Likusioji dalis nuvežama spau
stuvei! anksti pirmadienį. Antradienį 
laikraštis koreguojamas ir laužomas ir 
tik trečiadienį spausdinamas. Trečia
dienio vakarą jis parvežamas iš spau
stuvės, nakčia paruošiamas ekspedici
jai ir kiekvieno ketvirtadienio rytą 9 
vai. atiduodamas paštui išsiuntinėti 
skaitytojams. Laikraščio administra
cija šia prasme savo pareigą atlieka 
laikrodžio tikslumu, o tam įrodyti ji 
turi kiekvienos savaitės pašto kvitus 
su tiksliu laiko pažymėjimu, kada lai
kraštis priimtas. “Mūsų Pastogė” 
siuntinėjama ne dalimis, bet visa iš 
karto aukščiau nurodytu laiku, todėl 
jos skaitytojai neprivalėtų galvoti, kad 
laikraštį gauna pavėluotai dėl admi
nistracijos kaltės.

Laikraščio leidėjas ir administracija 
daro įvairiausių žygių paštuose, kad 
laikraštis nevėluodamas pasiektų skai
tytojus. Tačiau iki šiol šia kryptimi 
nebuvo galima pasiekti teigiamų re
zultatų. Tas pats darosi ir su kitais 
svetimšalių laikraščiais: skundžiasi 
estai, ukrainiečiai ir kiti. Nesinori 
tikėti, kad čia būtų sąmonigas sabota
žas, greičiau — kaikurių paštininkų 
ar laiškininkų apsileidimas.

“Mūsų Pastogės” juridinis leidėjas

C O W R A
Kowroje dar ir šiuo metu priskai- 

toma apie 80 lietuvių. Ypač čia yra 
gražaus priaugančio jaunimo, kuris 
dažniausia gyvena su motinomis, nes 
tėvai dirba toliau nuo stovyklos įvai
riose darbovietėse. Nors bendras lie
tuviškasis veikimas čia nepasireiškia, 
nėra net ALB-nės Apylinkės, tačiau 
pavienių pasišventusių tautiečių ini
ciatyva vienas ar kitas tautinės veiklos 
padalinys gražiai dirba. Pažymėtina 
jaunimo šokių grupė, kuriai vadovau
ja energinga mokytoja p. M. V e r by
li e n ė. Dienos metu ji dirba vaikų 
darželyje, o vakarais intensyviai dirba 
su mergaičių grupe, ruošdama jas į 
numatytas netolimos ateities išvykas, 
kurias organizuoja ir globoja stovy
klos direktorius pulk. Andrew. Čia 
nemaža prisideda ir antras populiarus 
mecenatas Mr. B 1 a c k e r t. Pastara
sis visada geros nuotaikos, besišypsan
čiu veidu lanko vaikus ir ligonius.

Nesenai įvykusioj Cowro’s metinėj 
parodoj buvo demonstruojami ir lie
tuvių tautodailės eksponatai. Ypač 
visiems patiko jaunosios tautietės 
Valės Jarmalavičių tės juostos, kurias 
užsisakė net kaikurios australės.

Taigi nors silpnu balsu garsinkim 
savo vardą pasauly, nors mažom duo
klėm — turtinkim savo kultūros loby
ną!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ PARAPI
JOS PRANEŠIMAI

Š.m. gruodžio mėn. 3 d. (pirmą 
advento sekmadienį) bus lankomi lie
tuviai Wallgrove stovykloj. Pamal
dos bus laikomos 9 vai. ryto vaikų 
darželio patalpose. Prieš pamaldas 
bus klausoma išpažinčių.

Antrą advento sekmadienį (š.m. 
gruodžio mėn. 10 d.) bus lankoma 
Chulloros stovykla, kur bus atlaikytos 
lietuviams 9 vai. pamaldos stovyklos 
svetainėje (recreation room).

Š.m. gruodžio mėn. 3 ir 10 dieno
mis tuojau po lietuvių pamaldų Cam
perdown parapijos salėje įvyks choro 
repeticijos — paruošimas giesmių kalė
dinei radijo valandėlei. Maloniai pra
šomi visi choristai tose repeticijose 
dalyvauti.

Kun. P. B u t k u s

‘STORM" —

E.J.

LIETUVIŲ KŪČIOS SYDNĖJUJE
Šiais metais rengiamos bendros 

Kūčios Sydnęjaųs lietuviams, kurios 
įvyksta gruodžio men. 23 d., šešta-

LIETUVIŲ
VASAROS TURNYRO ĮKARŠTY
Vakarinės Australijos lietuvių krep

šinio komanda, isigijusi šių metų 
meisterio vardą, ir toliau garbingai 
gina savo laimėjimus.

Šiuo metu vyksta vasaros sezono 
turnyras. Pirmosiose rungtynėse su 
australų komanda “Wembley” lietu
viškasis "Storm” laimėjo santykiu 
50:14. Nors rungtynės vyko po smar
kaus lietaus, tačiau lietuviai išvystė 
gražų ir korektišką žaidimą. Žaidė 
ir taškų pelnė: Ginčauskas — 22, Bai- 
kauskas — 11, Marcinkevičius — 6, 
Šininskas — 6, Onaitis — 3 ir Nagla- 
žas — 2.

Gaila tik, kad lietuvių visuomenė 
mažai domisi, kaip jų tautiečiai run
giasi dėl tautinės garbės, ir mažiai 
lanko rungtynes. Visą laiką rungia
mas! Bayswater aikštėje, Murray 
gatvėje.

Sunkiausios rungtynės numatytos 
gruodžio mėnesį. Bus rungiamas!: 
gruodžio mėn. 1d. 9,30 su B.Y.C., 
gruodžio m. 18 d. 9,30 su Patria (lat
viai), ir gruodžio mėn. 22 d. 7,30 su 
University.

V.L.

DĖMESIO!
Daugelis mūsų tautiečių, atvykę į 

Australiją, nesuranda arba labai pa
vėluotai gauna savo sunkųjį bagažą. 
Pasitaiko, kad jis nukeliauja į prie
šinga pusę, nei jo savininkas. Šiam 
reikalui tvarkyti Sydnėjuje yra spe
ciali įstaiga, vardu: Claims Office, 509 
Pitt St., kuri turi įvairiose Austra
lijos vietovėse išsimėčiusių bagažų 
sąrašus. Visi suinteresuotieji gali į ją 
kreiptis asmeniškai arba raštu.

Be to, ta pati įstaiga padeda sura
sti geležinkeliais siųstą ir dingusį, ba
gažą. Jei kas nemoka anglų kalbos, 
mielai patarpinikauja ir pavertėjau
ja V. Skeivys, Telegraph Office, 
Central Railway, Sydney.

Pamestus ar paliktus daiktus gele
žinkelio susisiekimo priemonėse gali
ma atsiimti 474 Pitt St., (centrinė 
stotis), Lost Property office. Tel: 
M4401 — ex 3397. Jei kas turi pana
šių bėdų, tai patartina ilgai nedelsti, 
nes po 3 mėnesių daiktai parduodami 
iš varžytinių.

V.S.
PRANEŠIMAS

ALB-nės Sydnejaus Apylinkes Val
dybos pavedamas kviečiu visus inži
nierius ( technikus, matininkus, brai
žytojus ir pan. registruotis į Techni
kos Sekciją. Prašoma pranešti savo 
pavardę, vardą, adresą, amžių ir spe
cialybę šiuo adresu:

Inž. M. B o g u š a s, 13 Taybank 
St., Canterbury, NSW.

p. Antanas B a u ž ė paskutiniu metu, 
parašė oficialų raštą atatinkamoms- 
įstaigoms, prašydamas šį reikalą su
tvarkyti palankia skaitytojams prasme. 
Reikia tikėti, kad netolimoj ateity rei
kalai pagerės. ‘Be to, p. Bauže, deda 
nenuilstamų pastangų jau po Naujų. 
Metų "M.P.” žymiai padidinti. Visa, 
pinigine atsakomybė gula ant šio žino
mo lietuvių visuomenei darbštaus 
veikėjo pečių, tačiau jis yra giliai įsiti
kinęs, kad “M.P.” padidės net ir tuo 
atveju, jeigu reikės pakeisti šią spau
stuvę.

“M.P.” administracija prašo mielus 
skaitytojus suprasti lietuviško laikra
ščio kryžiaus kelius ir sąmoningai pa
gelbėti jam ne tik išsilaikyti, bet di
dėti ir tobulėti. Ji prašo tuos prenu
meratorius, kurie dar neatsilygino ar 
tik dalinai atsilygino už šiuos metus,, 
be specialių paraginimų atsiteisti sko
lą ir jau dabar pratęsti prenumeratą 
ateinantiems metams. - Paskutiniai 
mėnesiai laikraščio leidėjams visada 
yra patys sunkiausi, nes yra suvedama 
metinė apyskaita ir atsiteisiamos visos 
skolos. Taigi kiekvienas centas yra 
reikalingas ir brangus'

Jeigu kartais pasitaiko, kad kaiku- 
ris skaitytojas visai negauna kurio- 
nors “M.P.” numerio, tai prašome lai
šku kreiptis į administraciją, ir ji mie
lai tą numerį išsiųs papildomai. Be
to, primename, kad tie skaitytojai, ku
rie neturi laiko ar galimumų siųsti 
administracijai pinigus Postai No-- 
t’ėmis ar Money Ordcr’iais, gali drą
siai siųsti popierinius pinigus regis
truotuose laiškuose, nes dar nėra buvę • 
atsitikimų, kad pinigai pražūtų. Ad
ministracijai būttj labai malonu, kad 
būtų užsisakinėjamas laikraštis gali-- 
mai ilgesniems terminams.

Prenumeratos kaina ir sekantiems- 
metams, nors laikraštis ir bus padidin
tas, lieka ta pati.

“M.P.” administracija.

JAU LAIKAS PRATĘTI “MŪSŲ 
PASTOGĖS” PREN U MERATĄ 
1951 METAMS.

JI JUS LANKYS KAS SAVAITĘ 
SU NAUJAUSIOMIS ŽINIOMIS.

!Kontinentalinė L e i c o s filmų 
tarnyba

! LUX PHOTO SERVICE
i 94 Elizabeth St., Melbourne
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Š.m. gruodžio mėn. 2 dieną 
(paskutinį šeštadienį prieš ad

ventą) Dulwich Hill 
parapijos salėje ruošiamas

ŠOKIŲ VAKARAS
Numatoma ir meninė progra

ma. Bufetas — be svaiginamųjų 
gėrimų. Gros p. Kardelio šokių 
kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro
Vakarą ruošia “Užuovėja”.
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I AID OVERSEAS, INC. (Chicago, JAV) b-vės atstovo Australijai 
j S K E L B I M A S Nr. 41 - B.

į Pranešu gerb. Klijentij žiniai, kad daugiau maisto siuntiniams 
užsakymų nepriimu.

Sigitas Adomaitis,
60 Leicester St., Carlton, N.3, Vic.

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

WANGEN/ALLGAU Herfatz 6. Germany.
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