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Suvažiavimo Belaukiant
Gyvename perdėm rimtus ir atsa

kingus laikus. Atrodo, kad tautų iš
laisvinimas iš komunistinės verguvės 
nors pamažu, bet tolydžio artėja. 
Bręsta naujas kolosaliais dviejų ideo
logijų susidūrimas, kuris jau nesiri
boja vien tik nervų karu, bet liejasi 
kraujo čiurkšlėmis.

Pasaulyje išblaškytieji, Sibiran iš
tremtieji ir Tėvynėj kovojantieji lie
tuviai — v i s i su širdies virpesiu lau
kia tos akimirkos, kada sutrimituos 
karo trimitas, paskelbdamas džiugią 
naujieną, kad ir Lietuvos ateitis 
įtraukta vadavimo akcijos puslapiuo- 
sna.

Pasyvaus delsimo laikas jau baigėsi. 
Kova turi būti aktyvinama ir visomis 
galimomis priemonėmis remiama. Vi
sos Propagandinės priemonės, reikalin
gos Tėvynei vaduoti, privalo būti nau
dojamos visur ir kiekviena proga. 
Vakarų pasaulio sąžinė privalo būti 
jautrinama nuolatinio mūsų šauksmo 
dėl kenčiančios tėviškės, būriais ir 
pavieniai turime skelbti pasauliui, 
kad mes gyvi, judrūs ir pasiryžę, jei 
būsime pašaukti, net ginklu vaduoti 
savąjį kraštą.

Esant tokiems atsakingiems tiks
lams, negalima gailėti nei laiko, nei 
piniginių trupinių tautos kovai vesti. 
Savas susirinkimas, pobūvis, laikraštis, 
muzikos, tautinių šokių ar dainų va
karas turi būti uoliai lankomas ir re
miamas. Juk kiekvienas tautinės kul
tūros krustelėjimas yra nemažas įna
šas į šventosios kovos stiprėjimą ir pa
galiau — pergalę.

Šiųmetinis Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Atstovų Suvažiavimas, 
kuris įvyks gruodžio mėn. 29-30 die
nomis, turės spręsti itin rimtus ir at
sakingus uždavinius. Jame bus taip 
pat išrinkta ir veiksminga ALB-nės 
vadovybė, kurios veikimo akiratis tu
rės plėstis, apimant net ir politiškai 
esmingas funkcijas.

Svarbu, kad Suvažiavimas praeitų 
darbingoj ir vieningoj nuotaikoj, o 
dar svarbiau, kad jis nustatytų ryžtin
gas ateities veikimo gaires.

Kaip informuoja ALB-nės LOK’as, 
visi pasirengimai suvažiavimui yra 
baigiami. ALB-nės Krašto Statuto 
Projektas jau pilnai paruoštas ir 
siuntinėjamas apylinkėms, kad jų 
išrinktieji atstovai dar prieš suvažia
vimą su juo susipažintų. Aplinkra
ščiai dėl atstovų rinkimo jau senokai 
išsiuntinėti. Kažkurios apylinkės jau 
atsiuntė centrui išrinktų atstovų skai
čių ir sąrašus.
..Atrodo, kad visų Australijos vieto
vių tautiečiai nuoširdžiai domisi busi
muoju atstovų suvažiavimu ir rimtai 
jam ruošiasi, kas ir dera tokiu rimtu 
politinės pasaulio raidos momentu.

Šiomis dienomis Formozos vardas 
vėl spausdinamas pirmuosiuose pasau
lio spaudos puslapiuose. Didysis gin
čas tarp Raudonosios Kinijos vadų ir 
JAV-bių politikos vyrų sukasi apie šią 
strategiškai ir ūkiškai svarbią salą, 
kuri gali net būti naujo pasaulinio 
karo priežastimi.

Formoza, arba kinų vadinama Tai
wan, yra viena didesniųjų vakarinio 
Pacifiko salų. Ji turi 6 mil. gyv. ir 
yra 13.429 kv. mylių didumo. Šiuo 
metu ji priklauso Kinijos nacionali
stams. Salos sostinė Taihoku.

607 m. prieš Kristų pirmieji į salą 
atvyko kiniečiai. Greit po to pasi
rodė ir japonai. Bet, matyt, anų lai
kų valdovams laukinė sala atrodė ne
reikšminga, ir jie ją paliko.

Iš europiečių pirmieji salą atrado 
portugalai 1520 m. jie ją pavadino 
Isla-Formoza (gražioji sala). Bet 
kinai ir japonai ją vadino Tai
wan. Portugalai saloje terado vieti

Korėjos padėtis rimta
Penkias dienas trukusi JTO pajėgų 

ofenzyva, kurios uždavinys buvo baigti 
karą Korėjoje, netikėtai sutiko stiprų 
komunistų priešpuolį, kuris ne tik 
sustabdė sąjungininkų puolimą, bet 
sudavė jiems stiprų smūgį, kurio pasė
kos kaikurių stebėtojų laikomos kata
strofiškomis.

Jau savaitės pradžioje Šiaurės Va
karų Korėjoje komunistai prasilaužė 
14 mylių plote ir užėmė Tokchon. 
Kitos komunistų pajėgos stipriai puolė 
sąjungininku^ Kujang rajone. Apie 
savaitės vidurį komunistų pajėgos, iš
naudodamas prasilaužimą, sudarė rim
tą grėsmę J 1’0 pajėgoms Š. Vakarų 
Korėjoje. Manoma, kad šioje akci
joje dalyvauja apie 200.000 kinų ko
munistų kariuomenės.

Antradienio vakarą gen. McArthu- 
ras išsikvietė 2 vyriausius sąjunginin
kų kariuomenės Korėjoje vadus aptar
ti padėtį. “Mes esame visai naujo 
karo akivaizdoje“ — pareiškė gen. Mc
Arthuras savo komunikate.

Vengdamos apsupimo JTO pajėgos 
pradėjo trauktis ir manoma, kad nau
joji gynymosi linija bus apie 20 mylių 
nuo Pyongyong. Komunistų puoli
mas vykdomas didžiulėmis masėmis, 
kuris plaukia “kaip žmonių jūra”. 
Korespondentų pranešimu, ši žmonių 
masė neįmanoma sulaikyti, nes ir gin
klai, bešaudant į ją, perkaista.

Savaitės pabaigoje komunistų ofen
zyva truputį sulėtėjo. Manoma, kad 
jie laukia naujų sustiprinimų.

Ši Korėjos frontų padėtis sukėlė 
visame pasaulyje susijaudinimą ir nau
jo pasaulinio karo baimę. Diploma
tiniuose sluogsniuose prasidėjo nepa
prastas judrumas. Didž. Britanijos 
ministerių kabinetas buvo sušauktas 
nepaprasto posėdžio. Prez. Truma- 
nas sušaukė specialų Tautinės Tary
bos posėdį. Didž. Britanijos min. 
pirm. Atlee skubiai skrenda į Vašing
toną tartis su prez. Trumanu. Prieš 
tai jis dar tarsis su Prancūzijos min. 
pirmininku Pleven.

Saugumo Taryboje JAV-bių atsto
vas W. Austin pareiškė, kad Kom. 
Kininijos intervencija Korėjoje yra 
neteisėta agresija. Toliau Austin pa
tiekė Kom. Kinijos Atstovui eilę klau
simų: kiek kiniečių pajėgų įžengė į 
Korėją, ar Pekino vyriausybė laiko 
juos savanoriais, kaip ilgai Kinijos 
komunistai planavo šią agresiją, ko
dėl Pekino vyriausybė griebėsi jėgos 
išspręsti pasienio problemas, ar ji 
mano galėsianti gyventi taikoje ir 
geroj kaimynystėj su sujungta ir nep

Formoza-Azijos aruodas
nius gyventojus ir kiniečius. Vėliau 
dėl . salos varžėsi ispanai ir olandai, 
kol 1622 m. ji atiteko kinams, kurių 
valdžioje išbuvo iki 1905 m.

Geografinė salos padėtis buvo labai 
svarbi japonams, nes jie iš Formozos 
galėjo veržtis į pietus. Tad po kinų 
— japonų karo Formoza atiteko japo
nams ir tik 1945 m. vėl grįžo Kinijai.

Salos augmenija ir klimatas yra tro- 
piškas. Kraštas nepaprastai derlin
gas ir turtingas žemės turtais. Ne
veltui Formoza yra vadinama Azijos 
aruodu. Čia auga ryžiai, cukrinės 
nedrės, bananai, arbata ir kt. Dėl 
palankių klimatinių sąlygų dukart 
imamas ryžių derlius. Tas nepapras
tai svarbu, nes ryžiai azijatams yra 
pagrindinis maistas. Iš žemės turtų 
randama anglies, žibalo, sidabro, auk
so. Formoza yra vienas iš tų kraštų, 
kuris daugiausia pasaulio rinkai tei

riklausoma Korėja be užsienio įtakos, 
ar Pekinas jausis saugus Korėją kon
troliuojant tik komunistinei vyriau
sybei, ar Pekino vyriausybė laikysis 
Saug. Tarybos rezoliucijos, kuria bus 
kreipiamasi į ją, kviečiant atšaukti 
piliečius iš Korėjos ir liautis remti š- 
Korėją.

Komunistinės Kinijos Atstovas gen. 
Wu prašė Saugumo Tarybą pasmerkti 
JAV-bių agresiją ir imtis priemonių 
pritaikinti JAV-bėms griežtas sankci
jas, be to imtis priemonių, kad iš For
mozos ir Korėjos būti} skubiai- ati
trauktos amerikiečių pajėgos, o būtų 
palikta teisė šiaurės ir pietų korėjie
čiams patiems išspręsti savo vidaus 
reikalus. Jis apkaltino JAV-bes, kad 
jos vykdo agresyvinius veiksmus visa
me Azijos kontinente ir perspėjo kitus 
kraštus šiais būdingais žodžiais: “Aš 
noriu atkreipti dėmesį visų tautų, ku
rios yra pasirengę sekti JAV-bes: ne
traukite kaštanų iš ugnies už JAV-bes; 
jei jūs remsite JAV-bių agresiją, jūs 
turėsite pakelti atsakomybę už savo 
veiksmus.” Jis aiškino, kad kiniečiai, 
kurie padeda Š. Korėjai, esą savano
riai, ir Kinijos vyriausybė nematanti 
reikalo trukdyti jų vykimo "dalyvauti 
korėjiečių tautos išsilaisvinimo kovoje 
nuo amerikoniškosios agresijos”.

Ketvirtadienį Sov. Sąjungos atsto
vas, kaip paprastai, vetavo Saugumo 
Tarybos rezoliuciją, kurioje buvo pa
reikalauta, kad kinų kariuomenė iš 
Korėjos pasitrauktų. Kitos savaitės 
eigoje šis klausimas bus sprendžiamas 
JTO visumos susirinkime, bet prieš 
tai dar prez. Trumanas ir britų mini- 
steris pirmininkas Atlee parengs ben
dros politikos planą. Saugumo Tary
ba 9 balsais prieš vieną (Indijai susi
laikius) atmetė sovietų patiektą rezo
liuciją, reikalaujančią amerikiečių pa
sitraukimo iš Formozos ir kinų komu
nistų rezoliuciją, reikalaujančią pas
merkti JAV kaip agresorių Korėjoje.

Žiniomis iš Vašingtono, 3 JAV-bių 
kongreso nariai pareikalavo suteikti 
gen. McArthurui teisę panaudoti ato
mines bombas prieš kiniečių bazes 
Mandžiūrijoje, o prez. Trumanas ket
virtadienį pareiškė, kad JAV-bės pa
naudos kiekviena ginklą, kurio parei
kalaus karinė padėtis Korėjoje. Šis 
Trumano pareiškimas Amerikoje bu
vo sutiktas ne vienodai. Kažkurie se
natoriai mano, kad atominės bombos 
panaudojimas gali užtraukti dar di
desnį kerštą prieš Ameriką. Iš Tokio 
pranešama, kad gen. McArthuras no
rįs gauti teisę bombarduoti kiniečių 
bazes Mandžiūrijoje.

kia kamparo, opiumo, arbatos. Jų 
monopoliai priklauso valstybei.

Iki 16 a. saloje daugiausia gyvena 
malajų, polonezų kilmės žmonių. Da
bar gyventojų daugumą sudaro kinai 
ir apie 309 tūkst. japonų. Bet taip 
pat yra išlikusių 150.000 senųjų salos 
gyventojų.

Nors šalyje dažnai keitėsi politinė 
padėtis, bet senieji gyventojai, gyven
dami krašto vidury tarp kalnų, išlai
kė savo senąjį charakterį, papročius 
ir valdymosi būdą.

Jie gyvena pasiskirstę giminėmis ir 
yra vieni iš nedaugelio pasaulio gy
ventojų, kurie išlaikė gryną senąją 
matriarchaliny valdymosi sistemą.

Giminės vadas jpas juos yra ne vy
ras, bet moteris, kuri drauge yra vy
riausias kunigas ir gydytojas. Jos val
džia yra paveldima. Jos žinioje yra 
visos giminės derliaus aruodai. Prie 
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Savaites Žinios
★Sąjungininkų žvalgybos nuomone, 

6 sovietų armijos esančios R. Vokieti
jos žiemos stovyklose. Šiuo metu jų 
pakanką, kad žaibine ataka galėtų už
imti didesnę V. Europos dalį. Šis ga
limas pasistūmimas nuo Elbės iki 
Pirenėjų Berlyne yra laikomas svar
biausia rusi} rankose laikoma strate
gine korta.

Daugelis Europos stebėtojų baimi
nasi, kad rusai staiga gali griebtis šios 
akcijos, jeigu JAV-bės ryžtųsi prieš 
Kiniją panaudoti atominius ginklus. 
R. Vokietijoj stovinčios sovietų armi
jos sudarančios 33 divizijas, iš kurių 
10 yra sunkiai šarvuotos. Šiose armi
jose esą apie 320.000 karių ir dideli 
skaičiai tankų, vad. Juozo Stalino III 
vardu, kurie esą pranašesni už Vaka
rų sąjungininkų tankus.

★Madrido radijas paskelbė, kad D. 
Britanija, norėdama turėti Ispaniją 
draugu, turinti pasitraukti iš Gibral
taro. “Nuo 1704 metų, kada britų 
vėliava buvo iškelta Gibraltaro uolo
je, ispanai nepajėgia užmiršti to netei
singo jos žemės atplėšomo. Mes tyli
me, kada kiti kelia triukšmą dėl dau
giau abejotinų reikalavimų. Tatai 
darome ztik dėl to, kad mums rūpi 
neardyti Vakarų pasaulio vienybės, 
kuri šiuo metu yra svarbesnė, nei ka
da nors būdavo. Tačiau mūsų tyla 
negali būti aiškinama, kaip sutiki
mas,” — baigė radijas.

★Visa sovietų spauda, kaip praneša 
AP, remia egiptiečių reikalavimą, kad 
britų kariuomenė pasitrauktų iš Sueco 
kanalo zonos. “Pravda” rašo, kad rei
kalavimas baigti anglų — egiptiečių 
1936 metų sutartį yra tapęs visų Egip
to patriotų šūkiu.

★"Pravda” paskelbė straipsnį, ku
riame kaltina gen. McArthurą, esą, 
jis paskubomis vykdąs Japonijos per
keitimą į “atginkluotą Amerikos sate
litą”. Laikraščio tvirtinimu, Japoni
jos policija esanti “milžiniško dydžio”. 
Japonijos atginklavimas vykstąs pasku
bintu greičiu, rengiantis trečiajam 
pasauliniam karui. McArthuras pla
nuojąs jau artimoje ateityje sudaryti 
500.000 vyrų japonų armiją. Be to, 
jau dabar Japonijoj veikiančios įvai
rios karinio pobūdžio organizacijos, 
prisidengusios sporto draugijų vardu.

★Prancūzų pajėgos Indokinijoje 
pradėjo didesnio masto ofenzyvą prieš 
komunistinius partizanus. Puolamąją 
pajėgą sudaro keli batalionai, remia
mi kovos lėktuvų, parašiutininkų ir 
amfibinių pajėgų. Pietų fronto sek
toriuje jiems pavykę atsiimti apie 40 
kv. mylių plotą.

★Graikija ir Jugoslavija pirmą 
kartą po praėjusio karo atnaujino 
normalius tarpusavio santykius. Šia 
proga nuspręsta atidaryti didelę gele
žinkelio liniją tarp Solonikų ir Jugo
slavijos.

jų nė vienas vyras negali prieti. Šei
moje šeimos galva taip pat moteris. 
Ji tvarko visus reikalus. Tėvai vaikų 
prievarta, kaip kinai, neapvezdina. 
Patys vaikai laisvai pasirenka žmo
ną, vyrą. Peršasi vyras. Svetimote
rystė griežtai baudžiama, bet skyry
bos leidžiamos. Moterystė monoga
miška. Iki šių dienų čiabuvių tarpe 
buvo išlikęs baisus paprotys medžioti 
žmonių galvas. Mat, tikėta, kad nu
kautasis priešininkas pomirtiniame 
gyvenime vergausiąs nugalėtojui. Ja
ponai prieš šį paprotį griežtai kovo
jo, ir jis jau baigia išnykti. Bet ir 
šiais laikais per vestuves geriama iš 
žmonių kaukuolių, kuriuos tėvai laiko 
išsaugoję iš senovės laikų.

Tai tiek apie Formozą, kurioje da
bar sprendžiamas Kinijos likimas.

A.L.B.
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ATLANTIDE
Platonas (427-348 pr. Kr.), vie

nas iš trijų žymiųjų, antikinės Grai
kijos filosofų, savo raštuose tarp kitko 
mini pądaviiiąą apie milžinišką gražią 
ir derlingą A11 a n t i d ė s salą, ku
rios gyventojai turėję puikiai organi
zuotą visuomeninį gyvenimą ir aukštą, 
civilizaciją. Jų šventovės ir namai 
buvę padaryti iš oleandro ir bronzos. 
Taip pat jie naudojęsi plaukiojimo 
baseinais, gerai įrengtais uostais ir lai
vais. Deja, ši sala buvusi vandenyne 
į vakarus nuo Herkulo stulpij, arba 
šių dienų Gibraltaro, per vieną naktį 
išnykusi iš jūros paviršiaus.

Šis padavimas buvo patekęs į Grai
kiją iš Egipto, kurio dvasininkija tu
rėjusi rašytų dokumentų apie nusken
dusį žemyną. Tačiau panašių pada
vimų randame ir kitose senovės tautų 
mitologijose. Pažymėtina, kad vienas 
iš tokių padavimų yra užsilikęs net 
dabartinės Airijos mitologijoje, kur 
kalbama apie “amžinos jaunystės ir 
džiaugsmo kraštą, nuskendusį Atlan
te.”

Tačiau daug daugiau padavimų 
randame tautų mitologijose apie tva
ną, kuris užliejęs anų laikų pasaulį. 
Ne tik Šv. Raštas jį vaizdžiai aprašo, 
bet pasakojimų apie jį užtinkame be
veik šešiasdešimtyje tautų: pradedant 
egiptiečiais, babiloniečiais ir hebra
jais ir baigiant Vidurinės ir Pietinės 
Amerikos actekais ir majais. Gali
mas daiktas, kad anas tvano užlietas 
pasaulis ir buvo ne kas kita, kaip tik 
Atlantidą — tas pirmasis žmonijos 
lopšys, Šv. Rašto aprašomas r o j u s, 
iš kurio išsivystė kultūra ir civiliza
cija.

Pastaraisiais laikais buvo susidomė
ta padavimais apie užlietą žemyną, ir 
šiandien apie Atlantidę jau yra pri
rašyta keli tūkstančiai knygų. Atlan
tidės ieškojimo draugijij yra dauge
lyje pasaulio kraštų. .Tačiau pati 
žymiausia šios srities įstaiga yra Lon
done. Jai vadovauja buvęs Britų 
Pasiuntinybės Maskvoje antrasis sek
retorius E. L y k e s. Netrukus jis 
rengiasi išplaukti ieškoti “legendinio 
krašto,, kuris buvęs valdomas moterų.” 
Jo ekspedicija bus apsirūpinusi pa
čiais moderniaisiais jūros dugno tyri
mo prietaisais ir kainuos apie £50.000. 
•Tai bus pati didžiausia ir rimčiausia 
ekspedicija.

Bet kas ki šiol jau yra padaryta 
Atlantidės ieškojimo srity? Okeano- 
grafai jau yra tikrai nustatę, kad nuo 
Antarktikos iki Islandijos, arba, tik
sliau sakant, nuo Tristan da Cunha 
salos iki Azorų salų vingiuojąs! maž
daug S pavidalo povandeninė kalnų 

Elzė Ra t a is ki e n ė

GAWBAUZBIS
(Tęsinys iš “M.P.” 96 Arr.)

Dingteli galvon mintis: o gal ten į pamiškę 
užsukus pas senąją Urbonienę. Juk ji visada ir 
visose bėdose pagelbsti žmonėms . . . Sekančią 
dieną, grįždama iš laukų nuvežus pietus, paspar
tina bėrį ir pasuka vos iš po žemės išlindusiu šiau
diniu stogu pačioj pamiškėj kiurksinčion grįčion. 
Iš pajuodusių šiaudų išlindęs kaminėlis rūksta — 
senė verda, matyt, žoleles, taiso vaistus. Langiūk- 
ščiai, kurių iš viso tik du tėra, ne tik kad neperma
tomi nuo musių likučių ir dūmų, bet dar skarma
lais apkamšyti, kad vėjas nepūstų pro tarpus, kad 
žolelių tvaiko neišpustytų . . .

Katriutė įėjus pagarbina ir nedrąsiai galvą nu
leidus paklausia ko nors nuo vidurių raižymo.

— Palauk, kvietkeli, kas tau čia būtų geriau: 
puplaiškių arbata ar gyvatinė ? ’ Sakyk, o kas gi 
nutiko: ar šiaip sau užėjo, gal pasitampei dabar 
bulvakasy, o gal kartais “nečystata” . . .

Katriutė visa lyg ugnis išrausta ir nebežino nė 
ką daryti, kaip čia pasisakyti, baisu. Senė nuskuba 
į trobos galą ir iš palovio ištraukia bonką, o joje 
susiraičiusi nebegyva, gylį iškišusi, gyvatė, apipilta 
kažkokiu gelsvu skysčiu.

— Matai, kvietkeli, gyvatinė tai jau nuo viso
kiausių bėdų; kitkas gali kartais ir nepadėti, o čia 
jau kaip ranką atims” . . .

Katriutė stovi apstulbus iš baimės ir pasibiaurė- 
jimo. Prisiminė dar kadaise mokykloj skaitytą ar 
Vyskupo Valančiaus ar kieno kito knygelę apie 
kaimo “daktarkas” ir “burtininkes”. Ne, jau geriau 
mirsiu, bet šitos negersiu, pagalvojo sau, ir šiurpas 
nuėjo per visą nugarą.

— Ne, tetule, kad man, tur būt, tik šiaip sau, 
gal kokių trejų — devynerių išgerti ir pereis, aš 
tik paklausti norėjau, — norėdama išsipainioti iš

grandinė, kuri kadaise buvo viršum 
jūros paviršiaus: jos liekanos yra mi
nėtos salos. Pažymėtina, kad šios 
grandinės pakraščiai atatinka abipus 
Atlanto esančių žemynų išvingiavi- 
mus. O geologai net mano, kad abi 
Amerikos, Afrika ir Europa kadaise 
sudarė vieną žemyną. Jie tvirtina, 
kad ir šiandien Amerika tebctolstanti 
nuo Europos. Manoma, kad šiems 
žemynams išsiskyrus, atsirado Atlanto 
vandenynas su buvusiojo bendro že
myno dalimi — Atlantidės sala, kurios 
liekanos ir yra minėtoji povandeninė 
kalnų grandinė.

Kokios yra Atlantidės nuskendimo 
priežastys? Astronomai įrodinėja, kad 
labai senais laikais mėnulis nebuvo 
Žemės palydovas: tik vėliau jis buvęs 
pagautas Žemės traukos ir pasidaręs 
Žemės palydovu, priversdamas pakilti 
Atlanto vandenis ir tuo būdu paskan
dindamas Atlantidės salą.

Yra dar nuomonė, kad Atlantidė 
nuskendusi dėl labai smarkaus žemės 
drebėjimo. Šią priežastį mini ir Pla
tonas, drauge pridurdamas, kad tai 
įvykę todėl kad Atlantidės gyventojai 
nebegerbė dievų ir buvę reikalingi 
bausmės. Ši nuomonė sutampa su Šv. 
Rašto tvirtinimu, pagal kurį anų 
laikų pasaulis buvęs paskandintas už 
nuodėmės ir nutolimą nuo Dievo.

Manoma, kad Atlant idei skęstant, 
tam tikra gyventojų dalis galėjo išsi
gelbėti laivais. Vieni iš jų pasiekė 
Vidurinę ir Pietinę Ameriką, o kiti — 
dabartinę Ispaniją ir Egiptą, kur jie 
įkūrė savo valstybes ir civilizacijas. 
Šis tvirtinimas išvedamas iš to, kad 
actekų ir majų civilizacijos labai pa
našios į egiptiečių civilizaciją: toks 
pat mirusiųjų balzamavimas, panaši 
dvasininkija ir religinės apeigos, vieni 
ir antri kates laiko šventomis, gar
bino saulę ir metus skirstė į. 3.65 die
nas. Taip pat ir piramidės randamos 
tik Egipte ir Meksikoje.

Ispanijoje Atlantidės pabėgėlių 
ženkhj terandame tik tautiniuose šo
kiuose, vaizduojančiuose matriarchato 
žlugimą. Matriarchatas, arba moterų 
valdžia tiek šeimoje, tiek visuomeni
niame gyvenime buvusi įsigalėjusi 
Atlantidės gyventojų tarpe.

Apie nuskendusį žemyną liudija ir 
vienas kitas atsitikinis radinys ar pas
tebėjimas Atlanto vandenyne. Po 1-jo 
Pasaulinio Karo vienas prancūzų in
žinierius, taisydamas Atlanto vande
nyne kabelį, surado jūros dugne mūri
nės statybos liekanų, kurių kelius pa
vyzdžius atgabenęs į Paryžių ir patal
pinęs į muziejų.

Praėjusio gi karo metu vienas Ame-
Urbonienės, meluoja Katriutė ir jau stumia duris 
eiti, o Urbonienė nepatenkinta kraipo galvą:

— Išpaiko šių dienų svietas ir pasileido kaip 
ubago terba. Patark, padėk, tai ne, dar negerai; 
pati daugiau, mat, išmano . . . Na, ir eik sau sveika 
su Ponu Dievu.

Senė bambėdama užsisuka ir vėl pakiša bonką 
palovėm Katriutė niro iš gričios ir skubėjo nie
kieno nepastebėta įsukti vieškeliu.

Kas belieka daryti? Važiuoti į miestelį pas gydy
toją? Bet kaip ir ką tėvui sakysi? O pagaliau 
nedrąsu eiti ir pas daktarą. Jei jis patvirtins, kas 
tada? Ir šiaip svarsto, ir taip, ir vis neranda išei
ties, nors gyva žemėn lįsk. Kad taip čia Ignas 
dabar būtų, pasakyčiau visą teisybę jam, gal jis 
ką. nors ir patartų.

Privažiavus namus, girdi kažkokį triukšmą viduj. 
Tėvas rėkia ant kažinkieno:

— Tu sukčiau, senberni, kad tu kur surūgtum, 
aš tau blogą sėklą daviau? Tu velnio išpera, drįsti 
dar lįsti man į akis ir meluoti! Kad tu nesulauk
tum buvęs mano žentu ir valdęs mano žemę! įsi
geidė mat valdžios ant svetimo gero! Nei tu mano 
dukters gausi, nei mano žemės! Lauk iš mano 
namų ir kad nė kvapo tavo čia neliktų!

Atsidarė tik gonkų durys, ir įširdęs Taujenis, 
sugriebęs už kalnieriaus Jokimą, sviedė laipteliais 
kieman. Tas tik žlegtelėjo ant nosies. Katriutė 
nustebusi ir išsigandusi žiūri pro daržinės durų 
plyšį ir niekaip negali suprasti matyto ir girdėto 
įvykio. Tėvas užtrenkė duris ir pasiliko viduj, o 
Birbalas atsikėlė ir susirankiojęs dantis nukiūtino 
namo. Akimis palydėjus nelaimingą jaunikį ir vos 
susilaikydama neprunkštus iš juoko, užmiršus ir 
savo bėdas, ji nuskuba pas tėvą. Atranda dar jį 
širstantį ir vieną pati besibarantį. Ji lyg nieko 
nežinodama, nustebusi žiūri į tėvą ir klausia, kas 
nutikę.

— O mat, tas jautis neraliuotas apvagino mane, 
būk aš jam nusukęs sėklos saiką ir tą pačią išpen

Likimas baudžia ui praeities klaidas
Pasaulinio karo grėsmė tolydžio 

didėja. Pastarųjų dienų Korėjos 
frontų pranešimai rodo, kad Azijos, 
žemyne užvirė kovos ne juokais, nei 
Kinijos milžinas savo neribotais ka
riuomenių skaičiais grąso sužlugdyti 
sąjungininkų pastangas sutvarkyti Ko
rėjos problemą vakariečiams palankia 
prasme.

Kaip pamename, tik prasidėjus Ko
rėjos karui, JAV-bės sprendė, mįslę: ar 
įstos Raudonoji Kinija į šį karą prieš 
vakariečius? Maža to, vakariečių, 
ypač britij ir amerikiečių diplomati
jos, galais pirštelių vaikštinėjo apie 
Kom. Kiniją, bijodamos ją suerzinti 
ir įsigyti naują galingą priešą. Tatai 
liudija jau vien šis faktas, kai dar 
Korėjos karo pradžioje buvo atmestas 
gen. Čiangkaišeko pasiūlymas siųsti iš 
Formozos savo dalinius, kad jie efek
tyviai padėti] pietų korėjiečiams. Po 
to sekė visa eilė naujų tūpčiojimų ir 
pataikavimų Kinijos komunistams. 
Čia priskaitytini gen. McArthūro įsa
kymai lakūnams nebombarduoti tų 
Š. Korėjos vietovių, kurios guli arčiau 
40 klm. nuo Mandžiūrijos sienų, nors 
toje neliečiamoje srityje priešas turė
jo puikiausias sąlygas ramiausiai vyk
dyti savo strateginius pasirengimus. 
Nežiūrint šių atsargumo"priemonių ir 
pataikavimo politikos, Kinijos komu
nistai, vis dėlto, liko ištikimi Krem
liaus diktatoriui ir šiandieną atvira 
ginkluota intervencija grąso sunai
kinti sąjungininkų ginkluotąsias pajė
gas Korėjoje. Taigi šie įvykiai rodo/ 
kad visai sugriuvo a n-

P A TIKSLI N/M A S
Pereitame “Mūsų Pastogės” nume

ryje, skelbiant Karaliaus Mindaugo 
Aukštųjų Mokkslų Instituto praneši
mą, įsibrovė korektūros klaida. Vie
toje Instituto direktoriaus parašo 
“Laurinaitis” turėjo būti — “Rauli- 
naitis.”

Gerb. prof. Raulinaitį dėl šios klai
dos “M.P.” redakcija nuoširdžiai atsi
prašo.

rikos lakūnas, plaukdamas lėktuvne
šiu ir dairydamasis vokiečių povande
ninių laivų, saulei leidžiantis, Atlanto 
vandenyne nepertoli nuo Afrikos 
krantų pastebėjęs rūmus, stovinčius 
povandeninio kalno atšlaitėje. Minė
toji Londono ekspedicija šiandien 
stengiasi su juo susisiekti ir gauti 
tikslenių žinių.

Paskutinio ir tikro žodžio apie At
lantidę tenka laukti iš Londono eks
pedicijos vadovo, kuris sugrįžęs pas
kelbs savo tyrinėjimų moksliškus davi
nius.

J u o z. T i n i ?i i s 

g 1 o s a k s Kinijos poli
tika.

Gerai atsimename, kad jau pasibai
gus II-jam Pasauliniam Karui, Kini
joje dar tebevyko naminis karas. Ten 
kovėsi gen. Čiangkaišeko nacionali
stinė armija su Sov. Sąjungos remia
mais komunistais. Prez. Trumanas, 
matydamas “beprasmišką.” savo sąjun
gininkų piovimąsi, pasiuntė gen. Mar- 
shalį, dabartinį USA krašto apsaugos 
ministerį, kaip ypatingą įgaliotinį, su 
“taikos šakale.” Marshalis spyrė 
Čiangkaišeką. sudaryti su komunistais 
bendrą Kinijos vyriausybę. Pastarasis, 
gerai pažindamas komunistus ir jų 
tikslus, su tuo nesutiko. Taikytojas 
grįžo į Vašingtoną ir, suprantama, ne
palankiai referavo apie nacionalisti
nės Kinijos vyriausybę, nes greit po to 
Čiangkaišeko vyriausybė buvo pas
kelbta “korupcine”, kuri būsianti ne- 
riamama ir JAV-bių vyriausybė Kini
jos atžvilgiu liksianti neutrali.

Su šita koncepcija sutiko ir britai, 
manydami, kad jei Kiniją ir pavyktų 
užimti raudoniesiems, tai jie niekada 
nebūsią Maskvai paklusnūs, o vesią 
savo atskirą tautinę politiką. Kai 
visų apleistas gen. Čiangkaišekas karą 
su raudonaisiais, visais būdais sovietų 
remiamais, pralošė, jis pasitraukė į 
Formozą, kur ir dabar dar tebesilaiko. 
Britai ir kaikurie kiti tuojau pasisku
bino pripažinti Kinijos raudonuosius. 
Mat, bizniui partnerių spalva ne 
svarbi.

Tačiau nuo likimo nepabėgsi, o 
praeities klaidos visada atsikeršyja. 
Dabar susidarė tokia padėtis, kad visi 
mato, jog yra padarę nedovanotiną 
klaidą, palaikydami Kinijos komuni
stus. Dabar jau ir tas pats gen. Mar
shalis duoda įsakymus gen. McArthū- 
rui kovoti su raudonosiomis Kinijos 
bandomis, kurias jis anksčiau gynė, 
užtardamas prez. Trumanui. Britai 
taip pat siunčia savo kariuomenės bri
gadas kovoti su tais, kuriuos jie pasi
skubino pripažinti šimtų milijonų 
žmonių tautos valdytojais . . .

Likimas pašaipus ir skaudus. De- 
mokratijų vadai, atrodo, negreit su
geba suprasti gyvenimo tikrovę, gi 
yda vargina ne tik juos, bet šimtus 
milijonų žmonių Europoje ir Azijoje, 
kur vakariečių partneris — sovietinis 
komunizmas — viena ranka smaugia 
tautas, o kita ranka mosuoja bu v. savo 
demokratiniams partnerims, tyčioda
masis iš pastarųjų nesugebėjimo apsi
spręsti ir atskirti tikrąjį savo priešą.

Nuo viso to, suprantama, kenčia 
ne “vadai”, bet eiliniai žmogeliai, 
kurie lieja kraują šaltose Korėjos tun
drose.

J. P. K ėdy s
dėjusią įdavęs. Jis pats išpendėjęs senvaikis, įsi
geidė dar mano žentu būti . . . Kad jį kur pats 
Liuciferis peklon nujotų, o ne jis žmogų vagins, 
pats sukčius būdamas. Kad aš daugiau nematy
čiau su juo šaipantis, o tai ūbiems dantis išbar
stysiu!

— Bet, tėveli, aš jo neapkenčiu, nemyliu: atsi
meni, kiek aš verkiau, kai tu įkalbinėjai jį man ir 
prievarta vyru išrinkai.

— Ak, negali būti, kad aš tave versčiau už jo 
eiti, už to ... — nusispiovęs nusikeikė Taujenis.

— Tėveli, aš visą laiką tau kalbėjau tik apie 
Igną: aš jį tik vieną teišsirenku, jei tu man leidi: 
už jo eičiau dieną ir naktį, kad ir užsimerkus, — 
pagaliau išdrįsta prasitarti Katriutė ir laukia dre
bėdama, ką užgiedos tėvas.

— A, ką tu čia man niekus tauziji apie tą. urė- 
duką. Pasiimsi pliką, berną į tėvo namus ir šersi, 
kol tas prašvilps mano ilgų metų prakaitą, frats 
nieko neturi, o kad ten mieste kažkokioj “grano- 
mų” mokykloj suolą zulina, tai ir nenaujiena man. 
Susiras sau miesčionką su raudonomis lūpomis ir 
galės burkuoti. Tu manai, kad jis labai į tave 
žiūrės, gal tik tol, kol praleis tavo tėvo ūkį, o 
paskui — žinokis, — niurna Taujenis, bet jau nebe 
taip aršiai priešindamasis, kaip anksčiau.

Katriutė apsikabina tėvo kelius ir maldaute mal
dauja susitaikyti su urėdu ir priimti žentu Igną. 
Senis spiriasi. Bet pagaliau pabučiuoja dukterį į 
skruostą ir šyptelėjęs pro ūsus ištaria:

— Jau metuose ir prote esi, taigi žinokis, nebe 
mano reikalas. Kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Jei 
jau jis ima tave — cik kad ir už jo; bet man žento 
tai jau reikia, seni kaulai pavargsta bejudėdami 
per dienas . . .

Katriutė visa išraudus griebia tėvą glėbin ir už
pila bučiniais, o senis plodamas per petį vis kartoja:

— Tavo valia, daryk, kaip nori; bet dar sykį 
sakau — kaip pasiklosi, taip išmiegosi.

Išsikratęs pypkę ir nusikabinęs nuo vinies kepurę, 
išeina pro duris. (B-d.)

2



MŪSŲ PASTOGĖ, Wbtim. gruodžio Id. Psi. 3

Solidarity of the People. '
Such actions have failed tb achieve 
any appreciable results. On the con
trary, the nation has become harden
ed in its defiance. The draconic 
measures adopted by the German civil 
administration have but strengthened 
the solidarity and determination of 
the people to resist all German op
pression. Some unusual methods 
have been employed for this purpose, 
as attested by the following cases:—

One morning a round up unit ap
peared in the little town of T. in 
eastern Lithuania. Elementary school 
teachers immediately dismissed their

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.

Germans, 
would the 
voluntarily 
battalion.

These arrested persons 
ndeclare that they were 
joining a construction 

The trick was that every-
pupils, telling them to go home and i body signing such a declaration usu- 
to spread the news of the German I ally received full military equipment

r • ’.By the time and two days’ leave. So it was in thisgendarmerie's arrival.
the Germans had begun their battle 
their quarry was already far away. 
Only lour young men, subject to 
registration, were caught and put be
hind the bars. But even those four 
did not stay there long; the town 
folk provided them with tools to 
escape from the prison. While they 
were busy making a hole in the wall 
a policeman (a Lithuanian) 
quietly watching their work.

case: these twelve young men decided 
voluntarily to join up so as to be able 
to use the two days for a getaway! 
Thus the policeman remained at his 
post, and no young man from this 
district fell into German hands.

Here is another example of solida
rity: On the way from Vilius to Kau
nas passengers in a bus were searched 
by a German and a Lithuanian police- 

uuxwt Only! man. Not only were identity docu-
after they had made good their j ments examined, but all the bags were 
escape and were a long way off did searched. There was one passenger 
the Lithuanian policeman raise the I on this bus who felt himself caught 
alarm. Naturally, the Germans made in a 
the Lithuanian policeman responsible 
for the prisoners’ escape, but later, 
at the suggestion of the head of the 
local government, they consented to 
release him on condition that he 
should round up twelve men in the 
district. The policeman himself was 
about to desert, but this did not suit 
the local inhabitants very well; they 
were afraid to get in his place a Ger- 
man or a Quisling policeman. It was; <un<ui ...... .wa *.«•«- 

therefore agreed among them that: his arm. On leaving the bus he warn- 
twelvc young men would voluntarily ed the passenger in question that he 
give themselves up to the policeman must come to the police station next 
and that he would deliver them to the ‘ day to “renew your passport”. When

i tight corner. In his hopeless 
situation he turned to the Lithuanian 
policeman:—

“Help me, brother,” he said, “or I 
am done for . . .’’

“What’s the matter?”
“My attache-case is full of Lithua

nian clandestine newspapers.”
“Put it next to me,” was the sug

gestion.
a v»ci-| At a favourable moment the Lithu- 
It was anian policeman took the case under

the passenger apepared next day at 
the police station in Kaunas the 
policeman, with a wink, apologised 
for the fact that the bag was no longer 
quite full: he had distributed half of 
its contents among his friends!

Such incidents were by no means 
exceptional. t

In one of his speeches, Dr. von 
Rentein, Commissar-General lor Lith
uania, announced, inter alia, a new 
“principle” applicable to labour de
serters, i.e., that in future they would 
be treated as an “enemy element.” 
This “principle”, according to von 
Rente!n, was to be a certain criterion 
of whether the Lithuanian nation 
supported Bolshevism or the New 
European Order. “There is no third 
alternative for the Lithuanians,” he 
said. “If the Lithuanians are sabo
teurs of German endeavours, then 
they support Bolshevism, and must be 
treated accordingly.” By the an
nouncement of this “principle”, it was 
hoped not so much to induce the 
Lithuanians to join the front service 
as to undermine the unity of the 
national forces in Lithuania.

The men caught in daily round-ups 
were usually put in concentration 
camps. There have been instances 
where, through starvation, tortures of 
various kinds and other means, the 
arrested men have been forced to 
sign a statement to the effect that they 
were ready as civil workers to work

in the Reich for their food only. In 
one such camp near Kaunas there 
were over 1,000 students, secondary 
school pupils, civil servants and work
ers. All of them had been apprehend
ed for failing to register. The above- 
mentioned offer that thy should sign 
the declaration was made to them 
also. As the arrested men, despite all 
threats, refused to comply, fifty were 
chosen and charged with being agita
tors” and “corupting others”, and 
were shot as “Bolshevik stooges”. In 
reality the majority were the most 
active participants of the Lithuanian 
uprising against the Bolsheviks on 
June 23rd, 1941.

Notwithstanding all these barbar
ous measures, the results of the mobi
lization were very disappointing to 
the German authorities. The follow
ing figures show the result of German 
mobilization in Lithuania: The total 
number of men of various classes sub
ject to the call was roughly 250,000. 
Out of this number the Germans suc
ceeded in pressing into the service 
only 3,940 men, including in this 
figure 130 “volunteers” released for 
the purpose from the prisons and 

| 1,240 caught by the police in round
ing-up expeditions. The number of 
men shot during the round-ups had 
by the beginning of September, 1943, 
reached 84.

If we take into consideration that 
for personal or other reasons certain 
alien elements responded to the call, 
then the figures shown above are an 
eloquent testimony to th national 
unity of the Lithuanians. They paid 
the price for it, for the Germans 
never fail to wreak vengeance for 
their failure. Yet, so far, they were 
not succeeding in their attempts to 
cow the people into submission. On 
the contrary, German reprisals usually 
served to knit the people into a strong 
and more determined opposition.

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

It was in Tasmania that bush-| 
ranging assumed its most horrible I 
form. To the wretched and depraved | 

•characters who escaped from the in-1 
famous Macquarie Harbour settle
ment no deed was too desperate or too 

•evil. Sometimes when in sore straits 
and famished with hunger they actu
ally turned cannibal. One notorious 
monster, Alexander Pearce, when ca]> 
tured, admitted having partaken of 
his four companions. After three 
had been eaten Pearce and the fourth 
man kept awake for three days and 
nights, neither daring to sleep lest the 
other take the opportunity to kill • 
him. Pearce managed to outlast his 
companion, and when finally the 
wretched man fell asleep from sheer ; 
exhaustion, Pearce killed and ate him. | 
It was an these facts that Marcus 
Clarke based his celebrated novel For 
the Term of His Natural Life.

A queer manner of celebrating the 
opening of a church occurred in 
Hobart in 1817. In honour of the 
opening of St. David’s Church, one 
half-pint of spirits was issued to all 
the soldiers and constables.

★ * ★

The architect’s plans for the nurses’ 
quarters of Sydney Hospital were sent 
to London and approved by the j 
world-famous Florence Nightingale. 1

★ ★ ★
In Canberra, Federal capital of Aus

tralia, a tombstone was erected in 
1845, now known as the prophetic 
tombstone. At that time the country 
was merely open plains, but the tomb
stone reads: “For here we have no 
continuous city, but seek one to I 
come.”

A grave in the outback country of 
Queensland bears the inscription on 
a tree: “In Memory of Matilda.” A 
swagman received news there that he 
had won £25,0C0 in a lottery. He 
buried his swag and put the inscrip
tion over its grave.

One of the briefest epitaphs ever 
found on a tombstone: “John Borth
wick. 35. Dead.” It appeared over 
a grave at Sandhills Cemetery, Sydney.

★ ★ ★

"Ye who wish to lie here,
Drink Squire’s beer.

James Squire established the arsi 
brewery in Australia. The tomb- 

i stone commenting adversely on his 
1 beer was found at Parramatta (NSW).

The whale ship “Hope” cruising 
far south off Australia's Antarctica in 
I860 was witness to one of the most 
amazing coincidences of all time. 
There was a thunderous crack from 
the ice barrier several hundred yards 
away, then with a great roar the ice 
walls parted and out of the frozen 
heart of the barrier floated a ship. 
The sails hung in shreds, and on the 
deck were the crew frozen white. The 
captain of the “Hope”, despite the 
terror of his crew at the “ghost ship”, 
boarded her and found the captain 
still sitting in his cabin, the pen in 
his hand and the ship’s log open be
fore him. The last entry read: “May 
4th, 1823. No food for 71 days. I 
am the only one left alive.” ‘Thirty
seven years before, the ship had been 
locked in the ice barrier. By only 
the remotest chance could be whaling 
ship have arrived at the one time 
when the “ghost ship” sailed out of 
the ice-wall.

In another cabin was found the 
body of the captain’s wile. Like all 
the others it was in a state of perfect 
preservation. The ship was the 
schooner “Jenny” from Lima, Peru. 
The log-book was handed to the Brit
ish Admiralty when die Captain of 
the “Hope” returned to England with 
the record of the eerie coincidence in 
his own log.

A small creek on the road from 
Sydney is marked "Fisher’s Ghost 
Creek.” In 1826 two men, Worrall 
and Fisher, shared a farm, and when

j Fisher disappeared he was thought to 
have secretly shipped to England 
which, as an ex-convict he was for
bidden to do. Worrall took over the 
missing man’s property and the mat
ter was forgotten.
. One night, a few months later, 

another ticket-of-leave man burst in
to the local inn crying that he had 
seen the ghost of Fisher. He was 
passing Fisher’s farm by the light of 
the full moon and had seen a man 
with a pipe in his mouth leaning 
over the slip-rails. The figure of the 
man was transparent and as Farley 
approached the ghost pointed towards 
the creek. The terrified Farley took 
to his heels. Next day, the sergeant 
of police sent a troojier and two black j 
trackers to the spot where the ghost 
had appeared to Farley. I he black
tracker pointed to a stain on the 
fence where the apparition of Fisher 
had appeared and showed traces of 
human blood. He followed the trail 
towards the creek and directed the 
party to dig at a certain spot — the 
spot the ghost had indicated. There 
the body of Fisher was found. When 
Worrall was arrested, he confessed to 
the crime and was hanged on Feb
ruary 5th, 1827.

The ghost is still supposed to haunt 
the slip-rail and point to the creek 
beside which the body was found.

Six teen-year-old Grace Bussell saw 
the steamer "Georgette” wrecked on 
the coast of Western Australia. She 
rode into the surf and rescued men 
and women who clung to her stirrup 
irons.

* ★ *
The epitaph erected over the gravei 

of a young woman run down by a 
publican on his way home from the 
races:
“Oh, Hennessy, you did me kill
And would not pay the doctor’s bill.” 

(Old Bunnerong Cemetery, Sydney)

was cremated and the sorrowing hus
band mixed the ashes with rum and 
drank the mixture.

A Tasmanian tombstone placed by 
a husband over his wile’s grave was 
intended to bear the words “Lord, 
she was Thine.” The husband was 
an ahateur stone carver and had no 
room for the last letter. He put the 
“e” around the corner and the epi
taph reads: “Lord, she was Thin.”

★ ★ ★

An authentic case of a murder mys
tery' solved by a dream is recorded at 
Maitland (N.S.W.). Shuan Cotts, a 
farm-hand working ofr a fanner, Wil
liam Hayes, disappeared from the dis
trict and was thought to have gone 
off to the gold diggings. His where
abouts had no interest for anyone and 
his disappearance excited, little com
ment.

A few months later a certain John 
Anthony came to live in the district 
and at the end of the week he visited 
the police station. Anthony told the 
police he had seen Cotts in a dream. 
Gotts not only told him that Hayes 
was the murderer but indicated where 
his body was buried. 1 he police 
were incredulous but Anthony insist
ed that they come to the spot pointed 
out in his drcam and dig for the 
body. When the police arrived at 
Hayes’ farm Anthony led them to the 
garden where a few minutes later, the 
body of Colts fully clothed, was un
earthed from a bed of peas. Hayes 
was arrested and charged with mur
der. He claimed that he had acci
dentally killed Cotts, but the police 
proved that he had been smashed 
down from behind. Hayes was hang
ed. But lor John Anthony’s extra
ordinary dream, the murder would 
never have been detected.

★

A temperance grave with beer
barrels. A woman drinker who over-

Mummarrahoogungoorangil is the came her passion for beer has her old 
name of a large swamp near Duarin- temptations, the beer barrels, carved 
ga, Queensland. Local residents, in in marble over her grave in Mel- 
desperation, call it “Macaroni"! bourne, with many inscriptions advis-

* * * ; ing abstinence.
A hitsband in Queensland, to show I * * *

his devotion to his wife — drank her. 9ustralian Perch of North Queens- 
She was a white woman and he a I land travels overlands and climbs 
Hindu. When she died, her body (trees at will.
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IJOSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES

S y D N Ė J u s
• Š.m. gruodžio mėn. 3 d. įvykusia
me ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos ir Sekcijų Vadovų posėdy, ku
riame buvo svarstoma įvairus organi
zaciniai reikalai, padaryti šie nutari
mai:

1. Vietovėse, kur gyvena daugiau 
lietuvių, turėti atstovus — tarpininkus 
tarp gyventojų ir valdybos.

2. Steigiamajin baltiečių (lietuvių, 
latvių ir estų) bendradarbiavimo ko
mitetai! deleguoti valdybos narius M. 
Bogužą ir A. Ustijanauską.

3. Susilikvidavusį Sydnėjaus Sporto 
Klubą perimti valdybos žinion ir 
įsteigti sj>orto sekciją. Sportu suinte
resuoti jaunuoliai registruojasi pas A. 
Ustijanauską.

4. Visais galimais būdais verbuoti 
tautiečius į aktyviuosius bendruome
nės narius.
• Tą pačią dieną tuoj po lietuvių 
pamaldų Camperdown parapijos salė
je įvyko visuotinas Sydnėjaus ir apy
linkių lietuvių susirinkimas. Jį ati
darė valdybos pirmininkas Vaičaitis, 
padarydamas išsamų veiklos praneši-

mą. Susirinkimui pirmininkavo Sta- 
kauskas ir sekretoriavo St. Baltrami- 
jūnas. Įdomų pranešimą iš australi
škojo ūkio srities padarė, p. Šalūga. 
Čia tautiečiai galėjo susidaryti vaizdą, 
kuriose ūkio šakose galima geriau įsi
kurti. Diskusijose, klausimų ir suma
nymų valandėlėje, ypač gyvai buvo 
svarstyta mūsų tautiečių pasyvumas.
• Lietuvių Kultūros Fondo reikalu 
pranešimą padarė švietimo ir propo- 
gandos vadovas Saudargas. Buvo stei
giamas Kultūros Fondo Sydnėjaus 
skyrius. Į valdybą įėjo p.p. Ratai- 
skienė, Ustijanauskienė ir St. Bal tra
in i j tinas. Revizijos komisijon — Bo- 
gužas, Bičiūnas ir Kantonas.
• Šiame pačiame susirinkime buvo 
išrinkti atstovai į Visuotiną Suvažia
vimą, kuris įvyks Sydnčjujc š.m. 
gruodžio mėn. 29-30 dienomis.

Balsuojant slaptai pagal balsų dau
gumą buvo išrinkti; kun. Butkus, Vai
čaitis, Bogušas, Ustijanauskas, Kutka, 
Žukauskas, Pulgis Andriušis, Saudar
gas, Stakauskas, Narbutas, Kantonas 
ir Baltramijūnas.

Polio susirgimai
Spauda pranešė, kad šiais metais pluoštus, ko pasėkoje įvyksta paraly- 

ligi lapkričio mėn. 9 d. vien tik NSW žius. 
valstijoje yra užregistruota 534 susir- 

tuo tarpu pernai čia tebuvo tik 121 
susirgimas. Karštasis metų laikas dar 
labiau didina susirgimo pavojų. Toji 
liga, seniau vadinta “vaikų paraly
žium", manyta, sargdina tik vaikus, 
tačiau pasirodo, kad ir suaugę nėra jai 
atsparūs. 1945-47 metais suaugę su
darė beveik ketvirtadalį visu susirgu
sių.

Šių metų polio susirgimų skaičius 
yra labai didelis, tačiau reikia tikėti, 
kad jis nepasieks rekordinio skaičiaus, 
buvusio 1945-46 metais, kada panašių 
susirgimų buvo užregistruota per 
1300.

Pastebėta, kad polio ligos sukėlėjo 
— viruso nešiotoju yra musės, o taip 
pat ir žmonės. Sveikatos ministerija 
kovoje su polio užsikrėtimo pavojumi 
pataria: naikinti muses ir saugoti mai
stą nuo musių. Jeigu apylinkėje esa
ma susirgimų, tai vengti minios ir 
žmonių susibūrimų. Vaikams jokiu 
būdu neleisti bendrauti su kitais bet 
kuria liga sergančiais vaikais. Steng
tis nepervargti, dabotis persišaldymo. 
Ypač patartinas geras maistas, šviežias I 
oras, tvarkingas gyvenimo būdas ir ■ 
pakankamas poilsis. Tatai taikoma ir 
vaikams, ir suaugusiems.

Polio virusas naikina nervų ląsteles, j 
kurios valdo tam tikrus raumenų

Polio susirgimo žymės yra tos 
___ ...... pačios, kaip ir daugelio kitų užkre- 

girmai polio liga (poliomyelitis), kai čiamų ligų: jaučiamas galvos skaus- 
' v* ’ ” apetito praradimas, susierzini-

galimas vėmimas bei viduriavi-
Ligai vystantis atsiranda šie

LIETUVIAI KITUR
BRAZILIJOJ
% Mokytojas Simas Bakšys parašė pu i 
kų dainos ir vaidybos meno pynės 
veikalą — “Miškas ūžia, verkia gau
džia". Autoriui režisuojant, jis tapo 
suvaidintas 1.7.50 Dariaus ir Girėno 
vardo salėje, Sao Paulo miesto dalyje 
Mooka.

“Žinių" bendradarbis Al. Algis apie 
šį veikalą ir jo pastatymą rašo:

“M iškas Ūži a", savo gra
žiomis lietuviškos dainos pynėmis, vie
nos valandos laiko tarpui, žiūrovą nu
kėlė į Tėvynę, į tą lietuvišką šimta-

1 metę girią, kurios nepajėgė išnaikinti, 
neišnaikinš nūdieniniai pavergėjai.

Todėl visai nenuostabu, jei, mažų- 
1 jų lūpomis sudainuota, skriaudžiamo, 

naikinamo lietuvio ir miško griaudi 
daina “Miškas ūžia, verkia, gaudžia”, 
daugeliui žiūrovų išspaudė gailią 
ašarą. Ir toji daina, triukšmingomis 

, ovacijomis buvo išprašyta pakartoji
mui.

Vakarą rengė Lietuvių Sąjunga Bra-1 
žili joje.
A M E R I K O J
• Muz. Stepas Sodeika iš tremties 
atvykęs apsigyveno pas brolį Ciceroje, i 
netoli Čikagos. Vokietijoje muz. S. 
Sodeika vadovavo Tautiniam ansam-1 , 
bliui, o paskutiniu metu — Dainavos is 
ansambliui Hanau ir Kempteno stovy-1 
k lose.
• Pianisto A. Mrozinsko Brooklyncj 
suorganizuotame kvartete dainuoja! 
Bražėnas, Malinauskas, Ališauskas ir 
Skabeika.
• Kolumbijoj pradėtas leisti lietu-, 
viskas laikraštis Kolumbijos Lietuvis.1 
Redaguoja kun. M. Tamošiūnas.
• Julius Kazėnas, buvęs Vilniaus 
operos solistas, vadovauja kvartetui, 
kuris susidarė iš prieš porą mėnesių i 
atvykusių į So. Bostoną tremtinių.
© KANADOS Pilietybės ir Imigraci
jos Ministerijos pranešimu, šiuo metu 
Kanadoje yra 8.059 lietuviai tremti
niai.
© Rašytojas J. Jankus, knygos “Nak
tis ant morų" autorius, jau atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Rochestery, i 
Naujorko valstybėje.
© Rašytojas Medardas . Kavarskas iš 

?tremties atvyko į JAV ir apsigyveno,

• Andrius Kriaučiūnas Harvardo,

\ E U R O P O J
i • Kun. Dr. K. Rėklaitis M.I.C. šiuo 
! metu eina Marijonų generalinio tarė
jo ir sekretoriaus pareigas ir yra 
BALF’o garbės pirmininkas Italijoje

i vietoj išvykusio JAV ambasadoriaus 
prie Vatikano Mr. Taylor. v
• Kun. Dr. j. Vaišnora M.I.C., buvęs 
popiežiaus delegato kan. F. Kapočiaus 
Sielovados kancleris Vokietijoje, šiuo 
metu gyvena Romoje ir eina Mari
jonų generalinio ekonomo pareigas.. 
Jis ir toliau tebėra Europos lietuvių 
skautų dvasios vadas.
• Švedijoje gyvena keli šimtai lietu
vių. Lietuvių draugijai priklauso 260 
narių. Naująją Švedijos lietuvių . 
draugijos valdybą sudaro: V. Stanei- 
ka, K. Kraujalis, j. Pajaujis, J. Lingis, 
Iz. Mališka, J. Plačas ir G. Būga.
• Vokietijoje liekantieji deda pastan
gas pasistatyti namus savo organizaci
niams reikalams. Pirmiausia tokius 
namus norima pasistatyti anglų zono
je. Ten jau gautas ir vokiečių val
džios leidimas tokiems namams statyti.

mas, 
mas, 
mas. 
būdingi simptomai: kaklo ir nugaros 
raumenų sustyrimas, negalint galvos 
palenkti į priekį, jaučiant skausmus 
nugaroje, kojose ir rankose. Raume
nų susilpnėjimas ar jų neveikimas 
(paralyžius) gali būti pirmu tos iigos’t__.... ...
ženklu, kartais gi jis gali atsirasti vė-1 Detroite, 
liau, kelių dienų laikotarpyje. • _ ____ _____ _______

Daugeliu atvejų liga pasiekia savo universitete, JAV, gavo filosofijos 
aukščiausią laipsnį beveik susirgimo daktaro laipsnį, 
pradžioje. Pirmų susirgimo ženklu 
lengs’umas ar sunkumas dar nerodo, 
kokios formos paralyžius gali būti. 
Esmėje paralyžius dažnai yra laikino 
pobūdžio. Net ir sunkaus paralyžiaus 
metu, kai didelė raumenų grupė tam
pa neveikli, moderniški metodai pa
prastai po keleto metų gydymo atneša 
palaipsninį pagerėjimą.

Žymus polio ligos specialistas Syd- 
nejuje pareiškė, kad nors į šios ligos 
plitimą reikia žiūrėti rimtai, tačiau 
nesą rimto reikalo aliarmuoti. Su
prantama. kiekvienu atveju reikia 
daryti visa, kad ta baisia užkrečiama 
liga nesusirgtame, a nelaimes atveju— 
k neskubiausia kreiptis pas gydytoją.

Dabok savo ir savo vaikų sveikatą. 
Sveikata yra vienintelis kapitalas išei
vijoje. R.M.

Sovietai ruošia Azijos armija
Azijos komunistų vadai, pagal so

vietų nurodymus ir patarimus pradė
jo apmokyti trijose karinėse bazėse 
Mandžiūrijoje ir Sibire pirmąją Azi
jos “liaudies armiją", ši margaspalve 
pajėga, kurios stiprumas dar nežino
mas, manoma, šiuo metu jau sudaro I 
keletą dešimčių tūkstančių karių. Ji 
yra grupuojama Chabarovske (Sibire) 
ir Mukdene (Mandžiūrijoje). Ją su-i 
daro taip vadinami “savanoriai" —' 
kinai, mongolai, korėjiečiai ir negrįžę 
į Japoniją karo belaisviai japonai. 
Pastarųjų tuo tarpu esą apie 4.000.

Ši armija esanti apmokoma ypač, 
moderniosios artilerijos metodų ir 
raudonosios sovietų armijos specialy
bės — naudoti sovietinius ginklus ir I 
išmokti tankų kautynių meno, naudo-1 
jant moderniausius antitankinius pa
būklus. Dabar dar nėra jokių duo
menų, ar šioje Azijos armijoje egzi
stuoja kovos lėktuvų ir bombanešių 
įgulų daliniai.

Bendrą generalinį šios armijos 
štabą sudaro: 30 kiniečių, 10 šiaurės

korėjiečių ir 2 indokinų karininkai. 
Jie visi priklauso atskirai aukštajai 
sovietų vadovybei, kurios priešakyje 
yra sovietinis gen. Įeit. D c r e v y a n- 
k o, buv. sovietų ambasadorius oku
puotoje Japonijoje. Ši stipri karinė 
pajėga turinti tapti branduoliu jodo
mosios Azijos armijos, kuri galinti 
būti panaudota pries JTO pajėgas 
bet kurioje vietoje, kur bus numatyta 
pradėti komunistų agresiją. Šių pa
jėgų sudėtis įgalinanti komunistus 
varyti propogandą šūkiu "Azija azija
tams" ir vaizduoti J TO pajėgas, p 
svetimus imperializmo įsiveržėlius

Informuoti okupaciniai stebėtojai 
Japonijoje mano, kad šių pajėgų su
darymas yra esminis plataus masto 
komunistų užsimojimas dominuoti 
visą Aziją. Gen. D e r e v y a n k o, 
kaip spėjama, bendradarbiauja su 
kinų generolu L i n P a o, sekdamas 
kinų intervencijos eigą Korėjoje. Jo 
vyriausia būstinė esanti Changchune 
(Mandžiūrijoje), o artesnioji — prie 
fronto — Tunhwaje.

‘4 A I D AT' 1951 metams 
Žurnalas “Aidai", kelius metus 

ėjęs Vokietijoje ir nuo š.m. pradžios 
perkeltas į JAV-bes, visai skaitančiajam 
šviesuomenei yra pažįstamas, kaip vie- 
nintėlis tokio aukšto lygio periodinis 
leidinys lietuvių kalba. Jame bendra
darbiauja žymiausi lietuviij moksli
ninkai ir rašytojai. Žurnalo vyr. re
daktorius — rašyt. Ant. V a i e i u I a i- 
t i s.

1951 metais “Aidai" žada kiekvieną 
mėnesį mus lankyti dar aukštesnio 
lygmens. Žurnalo medžiaga yra ak
tuali, visiems lietuviams svarbi ir nie
kad nesenstanti. Metinis komplektas 
sudaro apie 1.000 pusi, knygą. Pre
numeratos kaina Australijoje ir sekan
tiems metams lieka ta pati — £2-15-0.

Prašau užsisakyti “Aidus” neatidė
liojant, kad nepritruktų pirmųjų nu
merių, šiuo adresu:

Alg. K r u ž a s, Woomera West 
P.O., S.A.

Prenumeratos pinigus — £2-15-0 — 
siųsti tik “money order" tvarka.

Ta pačia proga, Leidėjų vardu, 
siunčiu sveikinimus ir linkėjimus vi
siems šių metų prenumeratoriams. 
Kartu atsiprašoma, kad dėl pavėluo
tos prenumeratos ne visi žurnalą ga
lėjo gauti nuo pirmojo numerio. 
Atatinkamas numerių skaičius bus iš
siųstas 1951 metais, ir todėl, užsisa
kant žurnalą naujai, galima siųsti pro
porcingai mažesnė pinigų suma.

Alg. Kruzas

AR ŽINOTE KAD,
— Amerikos geopolitikas E. A. 

Walshas sudaro pasaulinės revoliuci
jos formulę, kuri galima išreikšti 
šiais žodžiais: Vargas, tapęs Nepasi
tenkinimu, paveikus švietimą, suke
lia Krizę, kurią išprovakuoja Vyriau
sybės Kvailumas, yra tolygus Revoliu
cijai. padalytai iš nepaprasto Noro 
Valdyti su Ginklų pagalba.

— La Guardia (UNRRos direkto
rius) kartą turėjo New York’e sutikti 
sovietų delegaciją. Norėdamas įtikti 
proletarams, jis nuvyko į aerodromą 
su gerokai apdėvėtu darbo kostumu, 
tačiau, jo nustebimui, iš lėktuvo išli
po frakuoti ponai su baltomis piršti
naitėmis. Pasisveikinęs delegaciją, La 
Guardia pasakė: “Mano ponai, prole
tarą, atrodo, aš tik vienas čia atsto
vauju.”

— Harward’o universiteto observa
torijos direktoriaus C. F. Brooks tvir
tinimu žemės temperatūra pamažu,, 
bet pastoviai kyla. Pav., dabartinis 
Stockholmas (Švedijoje) prieš 8000 m. 
buvo po ledynais. Spicebergeno. salą 
būdavo pridengta ledais 9 mėn. o da
bar tik 3 mėn. Ypatingai neišaiškina
mas temperatūros pakilimas per pas
kutinius 100 metų. Jo nuomone, tem
peratūra žemeje dar kils vieną mili
joną metų.

— JTO generalinis sekretorius Tr„ 
Lie gauna neblogą algelę: 20.000 do- 
lerių metams algos ir 20.000 reprezen
tacijai plius komfortiškas namas, li
muzinas ir ateityje dar laukia 10.000' 
dolerių metinės pensijos.

Surinko Br. Zumeris.
★ I š n u o m o j a m a s kam

barys vyrui, Flora St., 37r 
E r s k i n e v i 11 c, Sydney (važiuo
jant trukiniu iš Centrinės stoties rei
kia išlipti St. Peters stotyje). Sužinoti 
galima kiekvieną dieną nuo 5-8 vai. 
p.p.

FOTO APARATAI

OPTINIAI INSTRUMENTAI 
taisomi, pritaikomi ir išbandomi 

firmoje
LUX PHOTO SERVICE,
94 Elizabeth St., Melbourne.

Nemokami nurodymai paštu 
del Jūsų foto para to ir kitų foto
grafavimo problemų.
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| F.UROPI EJ1ŠKI PORTFELIAI g 
j 80% pigiau, nei krautuvėje, g 
| perkant betarpiai iš dirbtuvės. | 
| Užsakymai išpildomi paštu. f

V. Saudargas, | 
| 179 Green Pt. Rd., Como, NSW 1 
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AID OVERSEAS, INC. (Chicago, JAV) b-vės atstovo Australijai 
.S' K E L B I M A S Nr. 41 - 15.

Pranešu gerb. Klijenti; žiniai, kad daugiau maisto siuntiniams 
užsakymų nepriimu.

Sigitas Adomaitis,
60 Leicester St., Carlton, N.8, Vic.

Printed by Publicity Presą (1938) Pty. Ltd., 71-75 Resent Street, Sydney, for the Publisher 
Anthony Bauze, 5 Hampden St., Hurlstone Park, Sydney, N.S.W.
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