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Kalėdų
Ir atsitiko, kad vienį tyliąją, naktį, 

prieš beveik 2.000 metų, Betlčjaus 
L apylinkėse gyvulius ganų vyrai, paža

dinti balso: “Kelkite, Dievas užgimė", 
pamatė naują, stebuklingą žvaigždę 
viršuje ir išgirdo nežemiškų giesmių 
garsus. Kai sukilę pradėjo vaikšti
nėti ir stebėtis įvykiu, stebuklingosios 
žvaigždės šviesa rodė jiems kelią, ku
riuo eidami laukuose atrado tvartelį 
ir jame Naujagimį. Juos vedusi 
žvaigždė sustojo tiesiai viršum tvarte
lio, o nežemiško grožio balsai leidosi 
iš dangaus žemyn, ir viskas rodėsi 
vienu dideliu stebuklu.

Vyrus užvaldė neapsakomos ramy
bės ir taikos jausmas, ir jie atsiklaupę 
nusilenkė tik ką gimusiam Kūdikiui. 
Žinia apie stebuklingąjį Gimimą greit 
aplėkė visą Erodo valdomą kraštą. 
Pranašai ir išminčiai senai jau buvo 
sakę, kad turįs gimti Dievažmogis, 
ir Erodas išsigando Naujagimio. 
“Išpjaukite krašte visus kūdikius iki 
3 — jų dienų amžiaus” — tuoj buvo 
išleistas jo įsakymas valdiniams. 
Kraštas pasruvo kūdikių kraujo kla
nais, o Betlčjaus Kūdikis tapo tremti
niu, kad išliktų gyvas ir kad išsipil
dytų šventraščio žodžiai: Šviesa 
šviečia tamsybėje ir tamsybė jos nea
pėmė”. (Šv. Jono 1,5).

Iš šito išryškėja objektyvi Kalėdų 
prasme: Garbė Dievui ir ramybė 
Gerai Valiai! Ramybę Gerai Valiai 
negatyviai suprantame: kovą klastai, 
neapykantai, naikinimui — vadinasi, 
kovą pietai valiai. Atviros reakcijos 
šitam’ilgai nereikėjo laukti: prastuo
liai ir geros valios išminčiai — Kaspa
ras, Merkelis ir Baltrazaras — sudėjo 
dovanas prie Dievo-Žmogaus lopšio 
ir pagarbino Jį, o erodai iškėlė kardą. 
Geroji žmogaus valia dažnai yra per
daug paprasta ir nuoširdi, kad ji atsi
spirtų piktai valiai. Pats Kalėdų 
Kūdikis turėjo bėgti ir gyventi trem
tyje, kad netaptų piktosios valios 
kraujo auka. Ir ligi šiandien, ligi 
mūsų dienų, plikos rankos ir nuoga 
krūtinė dažnai nepajėgia atlaikyti 
aštraus kardo smūgių, ir todėl beveik 
pusėje pasaulio viešpatauja klasta, 
neapykanta, melas — modernus erodi- 
nis skeptras ir karūna: kūjis ir pjau
tuvas.

Pasaulyje trūksta geros valios. 
Hanibalo, Džingischano, Nerono pla
nus ir idėjas kartojo Hitleris ir tebe
kartoja Stalinas — piktos erodinčs va
lios dinastija. Net mažos ir retos vie
telės, kurios galėtų priminti Kalėdų 
Kūdikį, paverstos į arklides kavaleri
jai arba j sandėlius, kuriuose sukrauti 
modernaus erodo valdinių kardai, 
skirti ne tik kūdikiams, bet visiems 
geros valios žmonėms žudyti. Išmesta 
iš gyvenimo Kalėdų Kūdikio progra
ma: ‘,Kas nori viešpatauti, tas tetar
nauja” ir pamirštas naujas garbės 
kelias —tarnaudamas auk
štesnei Prigimčiai, 
žmogus viešpatauja 
ant žemesnės, o nusi
lenkdamas Gerajai 
Valiai pasidaro valdo
vas prieš žemą ir piktą

mintys
valią (St. Yla). O ir Dievui 
priklausanti garbė įsakyta atiduoti 
erodams, nes jie gali žudyti.

Tas pačias mintis poetas Faustas 
Kirša taip išsako:

"Jei Dievas pats ateitų į palocius 
tavo žilų senių ir pasakytų: "Neuž
mušk!"

Kaip išdidžiai, valdove, jį laukan 
išvytum,

Kaip tarną, kuris girtam paduoda 
šaltą kavą.

Žila tiesa kasdien prie tavo durų 
stovi;

Ji atkakli be ginklo, kaip liepsna 
rūkuos,

Tvirta ji iš savęs — visų valdžių 
paniektas.

Apvainikuok ją — būsi tikrosai 
valdovas."

Plieno šarvais, švino lietumi ir 
gyvais vergų kūnais prisidengusi pik
toji valia žino, kad grynos rankos jos 
nenugalės. Tuomet telieka baisus 
karinis lenktyniavimas, kuriuo remia
ma ne tik atskirų tautų, bet viso pa
saulio ateitis. Vadinasi, ruošiamasi 
grumtynėms, kurios vyks tarp dviejų 
labiausiai priešingų ideologijų, tarp 
krikščioniškos kultūros ir atejistinio 
barbarizmo, tarp geros ir piktos valios. 
Arti tokio apokalipsinio masto grum
tynių mes stovime. "Ir aš esu tvirtai 
įsitikinęs" — rašo Nobelio premijos 
laureatas T. S. Eliot, — "kad Europos 
kultūra negales tverti žuvus krikščio
nybei, dings mūsų kultūra. O tada ir 
vėl išnaujo dideliu vargu turėsime 
pradėti, nes kultūros negalima visu
moje perimti.”

Tokiomis tad mintimis sutinkame 
Kūčių Vakarą ir švenčiame didžiąja 
Užgimimo Šventę. Tačiau tikėjimas, 
kad vėl užgims Tėvynės laisvė, yra 
didelis ir karštas, kaip tebeveikiąs 
ugniakalnis. Tik širdis niekaip ne
nurimsta ir kančios žaizda vis tebėra 
atvira ir kraujojanti. Ne septintąsias 
Kalėdas svetur, vasaros karššio svili
nami, švenčiame, bet, rodosi, septyne
rius tamsaus advento metus atžymime, 
kurie grubiai išraižė vagas mūsų vei
duose, pražildė galvas ir dvasią ir 
apgaubė ją tamsiu šydu. Vieniši sve
timų žmonių maišatyje, ir viskas 
aplinkui ne mūsų ir ne mums.

Išeitum, rodos, niekieno nematomas 
toli toli j dykumas ir kaip kūdikis 
verktum ant karšto ir svetimo ak
mens . . .

"Gal atminty atgis Bernelių šven
tos Mišios,

Ir kaip žarijos visos žvaigždes 
atsigaus,

Gal širdyje, tarytum tėviškėn su
grįžus,

Varpai ir giesmės ir vargonų mal
dos gaus."

Alg. Krušas

Kad bent savi arimai, drėgni ir 
sultingi būtų — veidą priglaudęs atsi
gaivintum truputį, nesijaustum toks 
vienišas ir niekam nereikalingas, past-

Gimus lietuviško spausdinto laikra
ščio Australijoj idėjai, man kilo min
tis įsteigti ir savą spaustuvę, kad ne
reikėtų tokios milžiniškos sumos išlei
sti mokant už atspausdinimą. Turint 
begales kitų rūpesčių ■ ir darbų, šis 
klausimas realizavosi, palyginti, gana 
lėtai, ypač kad ankščiau ir žmonių, 
kurie šiam sumanymui pritartų, sun
koka buvo lietuvių tarpe rasti.

Tačiau šiemet aš griebiausi rimtų 
žygių šį klausimą realizuoti. Buvo 
aplankytos spaustuvių parduotuvės, 
susitarta dėl kainos, tipo ir pristatymo 
termino. Taip pat buvo užsakyti ir 
lietuviški rašmenys Amerikoje. Šiuo 
metu spaustuvė jau užpirkta, rašme
nų laukiama ir rengiama patalpa ma
šinoms pastatyti. Pati spaustuvė per
kama didelio pajėgumo ir naujame 
stovyje, kad ji galėtų dirbti be kliūčių 
ir susitrukdymų.

Aš gerai suprantu, kad lietuviškų lei
dinių Australijoje nebus daug, todėl 
spaustuvė tegalės verstis iš vietos aus
trališkų darbų kur bus imamas įstaty
mų leidžiamas atlyginimas, kad būtų 
galima apmokėti darbininkai ir pa
dengti kitos spaustuvės išlaidos.Tačiau 
didžiausias mano rūpestis, kad savoj 
spaustuvėj "Mūsų Pastogė” pradėtų 
eiti žymiai didesnė, o tuo pačiu įdo
mesnė ir turiningesnė, nekeliant jos 
kainos. Be to, bus stengiamasi, kad 
tikrai prieinamomis ir pakenčiamomis 
sąlygomis mūsų rašytojai ir vaikų bei

lietuviško spoustuve Sydnejuj
jaunimo literatūros kūrėjai galėtų iš- 
pausdinti savo veikalus.

Čia primintina lietuviškajai visuo
menei, kad mūsų spaustuvė steigiama 
ne konkurenciniais sumetimais jau 
esančiai "Australijos Lietuvio” spau
stuvei, nes mano giliu įsitikinimu 
Australijoje yra darbų tiek, kad jokia 
konkurencija nereikalinga ir negali
ma.

Sydnėjaus lietuvių spaustuvė stei
giama priežtai privačiu pagrindu. Jos 
iniciatoriai, suprantama, priims ir 
daugiau narių į savo tarpą, jei nau
jas narys įmokės spaustuvės pajų ne 
mažesnį £200 ir bus iniciatoriams ži
nomas, kaip žmogus, su kuriuo gali
ma taikiai sugyventi.

Realizuojant šį didelį uždavinį, no
riu priminti lietuviškajai visuomenei, 
kad šios Sydnėjaus spaustuvės pagrin
dinis uždavinys — savo spausdintais 
skleisti lietuvišką kultūrą ir stengtis 
duoti tokių kūrinių, kurie pasitarnau
tų lietuviškajai propogandai angliškai 
skaitančioje visuomenėje.

Manydamas, kad savo pažadą pajėg
siu ištesėti, šiuo kartu tepranešu vi
suomenei tik patį faktą, o ateityje 
stengsiuosi painformuoti smulkiau 
apie spaustuvės steigimo tikslą ir po
būdį.

Antanas Daužė

guostum ir sielvartais pasidalintum. 
Gerai žinome ir puikiausiai supran
tame, kokie dideli įvykiai bręsta pa
saulyje, ir esame vieni iš nedaugelio 
liudininkų apie vergų ir mirties stovy
klas, bet kolkas neturime ir teisių ir 
reikšmės. Todėl esame toki jautrūs 
ir neramūs.

Mūsų mintys toje lūkesčių nyku
moje vis skrenda į tėviškę ir iš tolo 
šviečia ji mums, tarytumei šviesiausia 
Kalėdų žvaigždė. Ir nesiliaujame 
tikėję į Gerosios Valios laimėjimą. 
Ramybės ir šviesos saulėtekį, kuris 
atneš Rūpintojėlių Lietuvai negę
stantį laisvės ir kūrybos Rytmetį.

Alg. Krušas

PRANEŠIMAS
Del spaustuvės darbininkų atosto

gų sekančioji padidinta "Mūsų Pas
togė” išeis antrąją naujųjų metų 
savaitę.

"M.P.” redakcija.

• Australijos Lietuvių Bendruome
nės Laik. Org. Komitetas informuoja, 
kad visi parengiamieji suvažiavimo 
darbai jau baigti. Suvažiavimo posė
džiai prasidės š.m. gruodžio mėn. 29 
vai. 2 vai. p.p. Dulwich Hill parapijos 
salėje, Sydnėjuje. Darbotvarkė ir 
kitos suvažiavimą liečiančios informa
cijos jau senai išsiuntinėtos apylinkių 
valdyboms.
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Psi. 2

Lietuvos partizanai
Pastaruoju metu laisvojo pasaulio 

lietuviškoje spaudoje pasirodė eilė 
straipsnių, kuriuose nagrinėjama Lie
tuvos partizanų veikla. Čia, kaip n 
paprastai, yra kelios nuomonės: vieni 
Lietuvos partizanų veiklą vertina tei
giamai, kiti — priešingai. Šia proga 
norima '‘Mūsų Pastogėje" patiekti p. 
Žėručio straipsnį, išspausdintą “Tėvi
škės Žiburiuose”, kur objektyviai ir 
išsamiai įvertinta Lietuvos partizanų 
siekimai.

Didžiai Gerbiamas Pone Redakto
riau,

Jūsų redaguojamame savaitraštyje 
“TŽ”, Nr. 32-33-34, tilpo p. Pamari
škio informacija “Kaip gyvena klai
pėdiečiai." Joje yra labai stambių 
netikslumų, ypač apie partizanus. 
Tokia klaidinga informacija Lietuvos 
Sartizanai tiesiog yra apšmeižiami.

tenorėčiau įtarti p. Pamariškio, nei 
jį informavusio žmogaus bloga valia, 
bet tik visišku nepažinimu partizani
nio judėjimo, nes su juo, matomai, 
nei tiesioginiai, nei netiesioginiai ne
buvo žinių pateikėjo susidurta.

Turėjau laimės su partizanų veikla 
Lietuvoje artimai susipažinti, bei visai 
tikslių žinių turėti, todėl jaučiu mora
linę pareigų pasisakyti prieš visuomenę 
klaidinančią, informaciją, pateikdamas 
žiupsnelį žinių iš partizanų darbų.

Žėrutis.
1. Klaipėdos krašte buvo ir yra par 

,tizanų
Pamariškio informatorius daugelio 

atžvilgių parodo nesusigaudąs padėty. 
Lietuviui keista girdėti, kaip lietuvio 
pasakojime, Klaipėdos kraštas nuolat 
išskiriamas ir statomas priešais Lie
tuvą, lyg tai nebūtų Lietuvos dalis. 
Bet ne apie tai noriu dabar kalbėti. 
Man rūpi jo teigimas, liečiąs partiza
nus.

Partizanių Klaipėdos krašte niekuo
met nebuvę ir jų veikimas ten nesąs 
jaučiamas.

Galimas dalykas, kad informatoriui 
asmeniškai neteko susidurti su parti
zanais. Tik labai patikimi ir žinomi 
žmonės Klaipėdos krašte turi ryšį su 
partizanais. Ne ką galėjo informato
rius ir girdėti apie partizanus iš kitų 
žmonių, nes pats slapstėsi, mažai su 
kuo palaikydamas ryšį. O be to, retas 
išdrįsta kalbėti apie partizanus, nes 
bijosi įskundėjų bei šnipų. Daugiau
sia informatorius galėjo girdėti apie 
partizanus iš tarybinės spaudos, nes 
apie juos buvo plačiai rašoma, tik ži
noma iš blogosios pusės.

Klaipėdos krašte, kaip ir visose Lie
tuvos dalyse, nuo pat pirmųjų oku
pacijos dienų partizanų buvo ir šian
dieną jų yra. Tik pirmosiomis dieno
mis dienomis jie buvo neapjungti, 
veikė decentralizuotai. 1945 m. Lie
tuvos Laisvės Armijos vadas Senis su 

keliasdešimt kovotojų žuvo kaip tik 
Klaipėdos krašte.

Apimti visą Lietuvos teritoriją yra 
vienas iš svarbesnių partizanų užda
vinių. Šis principas kaip tik išplau
kia iš partizanų statuto dvasios. Im
kim kad ir Tauro Apygardos statuto 
kai kuriuos paragrafus, kurie kalba 
apie kovą prieš komunistinę — bolše
vikinę ir kitą žalingą lietuvių tautai 
dvasią ir veiklą, ūgdymą lietuvių tau
tinės savigarbos ir susipratimo, val
stybingumo, gilinimą karinio lietuvių 
tautos pajėgumo, informavimą per 
spaudą ir gyvu žodžiu lietuvių visuo
menės apie esamą vidaus ir užsienio 
padėtį, apie bolševikų visokį smurtą 
bei ūgdymą prieš mūsų tautos pri
spaudėją rusišką komunizmą — bol
ševizmą ir kitus lietuvių tautos prie
šus kuo didžiausio atsparumo, dema
skavimą išdavikų darbų ir griežtomis 
priemonėmis jų veiklai užkirtimą ke
lio, fiksavimą visų išdavikų darbų 
dokumentaliai, kad ateityje jie už pra
žūtingus tautai veiksmus neišvengtų 
atatinkamos bausmės.

Iš čia suminėtų kai kurių partizanų 
uždavinių, matyti, kad tieji tautos 
didvyriai turi uždavinius ne vien gin
klu priešintis okupantui ir taip pat 
ne vien prieš okupantą, bet prieš 
kiekvieną žalingą veiklą lietuvių tau 
tai. Kurgi žalinga lietuvių tautai 
veikla daugiausiai gali pasireikšti, jei 
ne tose Lietuvos teritorijos dalyse, 
kur buvo padarytas didesnis svetim
taučių infiltratas. Tokiomis teritori
jomis yra Vilnija ir Klaipėdija. Kur 
gi daugiausia reikia'kelti gyventojų 
sąmoningumą, valstybingumą bei 
atsparumą, jei ne tose Lietuvos daly
se. Pav., Vygandas su davo daliniu 
Vilnijoje net gana racionalių priemo
nių griebėsi ir jėga užkirto ten pasi
reiškusią lietuvių tautai žalingą vei
klą. Tai buvo labai sėkminga prie
monė. Partizanai budi visuose Lietu
vos reikaluose ir yra pagrindinė reali 
jėga, kuri stiprina šiandieną Lietuvą: 
Tai yra tautos pasididžiavimas ir vie
nintelė priebėga gyventojams visuose 
persekiojimų varguose, nes partizanai, 
kaip gali, reaguoja ir gina nuo oku
pantų žiaurumų.

Tiesa, partizanų veikla Klaipėdoj 
turi kiek kitokį veidą, negu kitose 
Lietuvos dalyse. Čia neinama į kau
tynes, atsargiau veikiama. Čia dau
giau kreipiamas dėmesys į gyventojų 
sąmoninimą, kėlimą valstybiškumo. 
Čia registruojama visa komunistų ir 
kitų priešinga lietuvių tautai veikla, 
renkama dokumentinė medžiaga, ve
dama priešingų elementų Lietuvai 
kartoteka, stebimi raudonosios armi
jos judėjimai ir tt. Žodžiu, budri 
partizanų akis ir ryžtinga dvasia pa
stoviai seka Klaipėdijos gyvenimą.

Ką kalbėti apie Lietuvos teritori
joje buvimą partizanų, jei jų yra ir 
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tvirtindami tautos moralę, duodami 
vilties laukti šviesesnio rytojaus, 
tautą suramindami, informuodami 
per spaudą ir žodžiu apie vidaus ir 
užsienio įvykius, o kur pajėgia, ten 
ginklu užkerta kelią komunistų sava
valiavimams. Gale pridursime, kad 
partizanauti gali ne kiekvienas, kas 
panori, bet tik tas, kurį pakviečia, 
arba prašantis, priima partizanų vado
vybė. Naujai priimtasis duoda prie
saiką už kurios sulaužymą — mirtis.
3. Partizanai teisėtai baudžia

Tarybinėje spaudoje, ypač “Tie
soje” man teko irgi skaityti labai pla
čius aprašymus, kaip partizanai už
puola komunistų šeimas, jas išžudo, 
išgrobia turtą. Tą patį tvirtina in
formatorius. Taip, partizanai išgamų 
yra daug sušaudę, nes buvo pradžioje 
daug įdavinėjimų sovietams, nuo ku
rių daug nekalti) žmonių nukentė
davo. Kraštą reikėjo apvalyti nuo 
šiukšlių. Tiktai partizanai niekada 
nežudė ištisi) šeimų, nors ji ir komu
nistiška buvo. Būdavo pašalinamas 
iš gyvenimo tiktai tas, kuris tikrai 
buvo didžių .kriminalų Lietuvos gy
ventojų atžvilgiu padaręs. Taip pat 
ne kiekvienas komunistas buvo šaudo
mas, tiems, kurie yra lengviau nusi
kaltę, būdavo duodamas laikas pasi
taisyti, įspėjamas toks susilaikyti nuo 
žiaurių Lietuvos gyventojams veiks
mų, kartais būna pavedama tokiam 
atlikti tam tikrus uždavinius Lietuvos 
labui, tuo išperkant savo kaltes. Be 
to, partizanai nei vieno komunisto 
nenužudė be Karo Lauko Teismo 
sprendimo. Kiekvienam nusikaltėliui 
yra sudaryta byla, kurioje randasi 
kruopščiai surinkta visa dokumentinė 
medžiaga apie padarytus jo krimina
lus. Ten yra visi duomenys, kiek 
per jį yra nekaltų žmonių nukentėję, 
kiek jo dėka ištremta, kiek nužudyta. 
Karo Lauko teismas, tik nuodugniai 
išsvarstęs bylą tokio nusikaltėlio, duo
da įsakymą jį sušaudyti. Būna atsi
tikimų, kad kai kurių kriminalistų ir 
turtas teismo sprendimu konfiskuoja
mas. Iš tikrųjų, tas turtas nėra ko
munisto padoriu būdu uždirbtas, bet 
atimtas iš išdeportuotuiu asmenų į 
Rusiją. Paimtą iš bolševikų legaliai, 
t.y. pagal teismo sprendimą, turtą 
partizanai paprastai išdalina neturtin
giems tauriems vietos gyventojams.

4. Gyventojai partizanus gerbia ir 
myli

Tikriausia informatorius, sakyda
mas, kad gyventojų nuomonė apie 
partizanus esanti nekokia, reiškia ne 
gyventojų nuomonę, bet savo, o gal 
tiksliau pasakius, tarybinės spaudos. 
Yra žinoma, kad gyventojai, teturi 
vienintelę atsparą bei susiraminimą, 
jog jie nėra palikti vieni despotiško 
režimo savavaliavimui, bet kad juos 
vis dėl to gina ir globoja tauriausi 
Lietuvos sūnūs ir dukros. Jie turi 
kam vargus ir komunistų žiaurumus 
papasakoti. Gi partizanai dokumen
taliai surinkę žinias, nubaudžia nusi
kaltėlius. (B.d.)

už teritorijos ribų. Gal kam nežino
ma, kad,Vygandas 1947 m. su savo 
daliniu padarė žygį į Gudiją, pasiekė 
gana tolimas sritis. Ten jis susidūrė 
su gudų partizanais ir suėjo į sąlytį. 
Lietuvių apsiginklavimas, uniformos 
ir drausmė užimponavo gudus, kurie 
buvo kaip tik pakrikę, neturį bendros 
vadovybės, blogai ginkluoti. Vygan
das buvo paprašytas padėti jiems savo 
patyrimu geriau susiorganizuoti. Jis 
ten išbuvo daugiau šešių mėnesių, net 
vadovavo gudams, padėjo sudaryti 
stiprų gudų centrą, net pargabeno 
geresnių ginklų iš Lietuvos. Partizanų 
dalinys randasi ir Lenkijoje. Savo 
laiku įvykę kovos keletą kartų Lietu
vos — Lenkijos pasienyje (keletas ki
lometrų Lenkijos teritorijos pusėj) su 
lenkų pasieniečiais sukėlė didelį lenkų 
nusistebėjimą ir pasigėrėjimą, kad su 
raudonaisiais lietuviai visur kovoja.

Jei Lietuvos partizanai daro 
“ekspansiją" net į svetimas teritorijas, 
tai kaip galima manyti, kad savo teri
torija nesirūpintų, ar jos visos nea
pimtų. Lietuvos partizanai yra cent
ralizuoti kovotojai, paskirstyti po visą 
kraštą, kad vykdytų visus tuos uždavi
nius, kurie dalinai buvo aukščiau su
minėti.
2. Partizanai gina Lietuvos Laisvę 

didelio susipratimo ir patrijotizmo 
vedini
Klaidingai informatorius mano, 

kad daugumoje partizanai esą asmens, 
kurie prisibijo deportavimo, (atseit 
yra be išeities likimo aukos). Į tai 
duoda atsakymą Kęstučio apygardos 
vadas savo kalboje, pasakytoje parti 
zanų vadų pasitarime: “Kas buvo 
‘bėdos vaikas’ ir troško išsaugoti savo 
kailį, tas rado ir priemonių ir būdų — 
ir daug saugesnių, negu ginklas".

Aisiminkim, kad partizanų formaci
jos susidarė jau nuo pat pirmųjų oku
pacijos dienų, kada dar nebuvo jokių 
deportacijų. Tuo laiku jie buvo 
skaitlingiausi. Po kiek laiko patys 
partizanai griebėsi priemonių savo 
skaičių sumažinti, nes kraštui pęr di
delę armiją išlaikyti būtų per sunku. 
Net pati partizanų vadovybė patarė 
individualiai apsispręsti ir pasinau
doti komunistų išleista amnestija ir 
legalizuotis. Tokių buvo nedaug. 
Tada partizanai padarė atranką ir 
dalį buvusių aktyviųjų kovotojų per
vedė į pasyvuosius. Po tokių reformų 
į organizuotus partizanus pakliūti 
buvo labai sunku. Buvo priimami 
tik tauriausi, aukštos moralės, nei 
dabartyje nesusitepę Lietuvos interesų 
atžvilgiu žmonės, tik patrijotiškiau- 
sias, didžiai susipratęs jaunimas, ne
bijąs mirties, kuriam brangiausias 
dalykas Lietuvos laisvė ir tautos gy 
vybė. Todėl partizanų gretos iki šiai 
dienai yra nepalaužiamai galingos 
dvasios, plieninio ryžtingumo iškovoti 
Lietuvai Nepriklausomybę. Be abejo, 
nesant tarptautinių sąlygų, jie vien 
savo jėgomis nepajėgs to garbingo ir 
didelio tikslo atsiekti, tačiau, tai, kas 
galima, jie padaro Lietuvos labui.

Elzė Ra t ai ski e n ė

GANDRALIZDIS
(Tęsinys iš “M.P." 98 Nr.)

Važiuojant namo sėdi tėvo kailiniais apsupta, 
visa pablyškusi, atsirėmusi Igno peties. Peržengus 
tėvo namų slenkstį, pabučiuoja jo ranką ir pa
plista atarose:

— Atleisk, tėve, ką slėpiau, aš jau motina . . .
Sudreba tėvo ranka, kurią buvo iškėlęs laimini

mui, ir jis nusisuka. Lieka vieni du jaunavedžiai.
Praeina žiema su žvangančiomis Kalėdų pusni

mis; baigti visi darbai, laukiama naujų prasidedant 
su pavasario išaušimu. Retai tėvas tesimato su 
dukterimi, nekalbus ir su Ignu.

Vieną ankstybo pavasario rytą, kada žemė tik-tik 
vadavosi iš sniego patalo ir ledai plaukė upėmis, 
ėjo pro šalį urėdas ir, žvilgterėjęs į Taujenio na
mus, kažką pamate sėdint ant stogo ir bekeliant 
gandralizdį. Priėjęs arčiau, pažino Taujenį ir šuk
telėjo:

— Sveikas, brolau, tai gandralizdį tupdai, ką?
— Sveikas, sveikas, na, kaip gi, reikia, kad kartais 

gandrai pro šalį nepraskristų su dovanomis. Negali 
žinoti, keičiasi laikai, keičiasi ir įpročiai. Tai gal 
užsuksi, kaimynėli, po pypkę surūkysim, žodelį per- 
simesim, — lipdamas nuo stogo porina Taujenis.

Pasisveikinęs su marčia ir sūnum, nusijuokia 
urėdas:

— Na, gi žiūrėkit, dėdė ir gandralizdį jau užkėlė 

ant stogo, kad tik greičiau jau tie gandrai par
skristų . . .

Abu sužiūro į tėvą, šis pirmą kartą atlaidžiai 
šypsojos ir, paplojęs žentui per petį, išėjo pusbon
kio ieškoti. Ignas išbėgęs kieman žvalgėsi gandra
lizdžio, kuris buvo tik dabar iškeltas; pilna širdimi 
džiaugsmo jis įbėgęs išbučiavo Katriutę ir abiejų 
senų tėvų rankas.

Ir tikrai netrukus Taujenio iškeltame gandrali
zdyje spoksojo prilesusiu gūžiu gandriukas, o po 
stogu viduje — lopšyje krykštė, pasak tėvo, gan- 
drytė, užliedama visas pavasario dienas džiaugsmu 
ir laime.

P. Pilkalnis

Kuciu vakara
(Fragmentas iš apysakos “Antanėlis")

Prapūtęs skylę fantastinėm gėlėm išmargintame 
lango stikle, Raimundčlis stebėjo vieškelį. Jis 
pyko, kad vėjas staugdamas nešiojo papurusį 
sniegą, sunešdamas prie kiekvienos sodo obels, prie 
tvorų, tvartų ir šulinio didžiules baltas kopas. Jis 
nepyko, kad užpustyti keliai ir juodbėriui bus 
sunku traukti rogutes, kuriose jo tėvelis iš miesto 
parsiveža kailiniuotas sesutes, bet kad sniego sū
kuriai jam trukdo matyti vieškelį. Jis tik pro
tarpiais galėjo pamatyti vieną kitą pakelės tele- 
grafstulpį ir prie kelio susodintus jaunus vais- 

[ medžius.
— Mamyt, jau atvažiuoja, — skardžiai sušuko 

Raimundėlis, ir vėl staiga tamsus šešėlis apgaubė 
jo veidelį.

— Ne-e-e, man tik taip pasirodė, — verkšlendamas 
nusiskundė po valandėlės.

— Gana tau, vaikeli, spoksoti pro tą langą, dar 
nosis prišals. Tai oras, tur būt, jau bus kas pasi
koręs, ar ką? Tokias pūgas tik velniai ir tegali 
sukelti pakaruoklio dūšią begaudydami. Baigiu 
amželį pragyventi ir .neatsimenu, kad Kūčių dieną 
toks pūstimas būtų. Kad jau ir neperstoja — sušals 
tie vaikai tokioje kelionėje, kad Dievas juos apsau
gotų ir nepaklaidintų kur nors, — ramiu balsu, 
tarsi sau, ar Raimundėliui kalbėjo Rudėnienė, baig
dama tvarkyti priepečkyje puodus ir kitokius ra
kandus.

— Dievui padedant jau baigiu ruoštis, tai ne juo
kas tokios šventės, o juk pas kauniškes tikriausiai 
dar pirmąją Kalėdų dieną jau sugūžės visa ‘mieste
lio ponstva — ir agronomas, ir abu jaunikliai moky
tojai, gal dar ir bibliotekorius. Visus gi reikės 
priimti, visus pavaišinti, toki jauni visi ir mokyti 
. . . Nežinau, ko maniškės taip jų kratosi, bet gal 
Kaune apie jas sukasi koki mimsterių raštininkai, 
o gal net daktafai ... — garsiai mąstė Rudėnienė, 
šluostydamosi rankas į prijuostę.

— Vajatėliau, jau vakaras! O aš dar nė stalo 
neužtiesiau, — staiga ji sujudo, pažvelgusi į sienos 
spintelėje įtaisytą laikrodį su gaidžiu. — Bėk, Rai- 
mundėli, papešk iš šalines kur smulkesnio šienelio 
ant stalo pakloti. Žinai, to avelinio pasižiūrėk, 
kad be viksvų būtų.

Raimundėliui, jau pirmos klasės gimnazistui ir 
skautui, kartoti nereikėjo. Palikęs savo stebėjimo
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atsitiko didysis žmonijos įvykis. Sis 
epochą kuriantis įvykis įvyko tačiau 
ne karalių rūmų posėdžių salėse, bet 
tvarte, ne tarp išminčių, delegatų ar 
išrinktų atstovų, bet tarp gyvulių, ne 
tviskančios saules dienos šviesoje, bet 
tamsioje naktyje-asilo prakartėlėje. Į 
šią prasmingą aplinkumą Kristus at
nešė savyje universumo gyvenimą ir 
dievišką mintį, kad tarnavimas Die
vui reiškia tarnavimą artimui. Čia 
buvo atnaujintas Žmogaus-Dievo pa
veikslas, kuris mistinio Adomo nusi
kaltimu buvo pridengtas begalinio 
tolio ir ploto, laiko ir erdvės skraiste. 
Šalia viso to, Kristus atnešė ir aiškiai 
nusakė tai, ką Kūrėjas, stebuklingais 
ierogrifais, amžių glūdumoje, įrašė 
žmogaus sieloje ir visatos platybėse.

O žmogus — šis gėrio ir blogio kūrė
jas — džiaugsmingai išklausė Pranašo 
žodžius, perskaitė Evengeliją ir jai 
pripažinęs mokslišką vertę, kaip ver
tingą knygą, padėjo į knygų lentyną, 
o. pats apsiginklavęs tūkstančiais tei
sės paragrafų ir įmantriomis discipli
nomis išėjo į plačiąją žemę, savo šau
niu protu ir išmanymu kurti gėrybes 
prarastajam rojui. Begalinis gėrybes 
troškimas iššaukė pavydą ir urzgesį. 
Tarp tobulėjančių priemonių — tobu
lėjo melas ir klasta. Dėl patenkinimo 
kiekvieno savo būtybės geidulio ir 
troškulio kiečiau gniaužėsi kumštys. 
Artimo meilės, laisvės, gerovės ir kil
nių šūkių debesimis pridengdami bai
sius savo darbus išėjo vieni prieš kitus. 
Pasidariusiam kultūringu, mokytu, 
civilizuotu ir pertekusiam idėjomis 
žmogui nesunku buvo surasti priemo
nę pašalinti. nužiūrėtą auką. Akso
mine pirštine apmovęs geležinę kum
štį, žmogus tapo baisiausias iš visų 
gyvių. Žmogaus darbai pasidarė bai
sesni už jį patį.

Mieloji žemė, davusi visa, kad žmo
gus galėti] gyventi, buvo sudrebinta 
karų trenksmais ir dejavo mindžioja
ma būrių policijos ir milžiniškų armi
jų, ginkluotų baisiais, ginklais. Kaip 
elgetų šunų gaujos, ujamos dieviška 
garbe spindinčių vadų, pasileido jos 
per žemę, nešdamos mirtį, kraują, pe
lenus, karalijų ir sostų griuvėsius . . .

Skambančių himnų ir milijoninių 
antžemiškų dorybių pavėsyje teisieji 
nuteisiami, budeliai — išteisinami, ra
mieji — nužudomi, o nusikaltėliai ke
liami į šventųjų aukštybes. Ir siūlo
ma, ieškoma ir veliamasi į neišspren
džiamas painiavas, į tamsius ir baisius 
labirintus, kuriuose tėra tik vienas 
kelias — žudyti, apiplėšti ir paversti 
dulkėmis kitą tokį pat paklydusį žmo
gų vien dėl to, kad jam likimas lėmė 
ateiti į šį pasaulį.

Prieš 2000 m. Betlėjaus tvartelio 
įvykis pasiliko tik įvykis, bet ne 
gyvenimas. Žmogus sukūrė 
savo gyvenimą be dieviško pra
do ir užtai jo versmėse tėra kančios, 
vargas ir nevilties siaubas.

Br. Zumeris.

ŠIMTOJI GAIRE
Lietuviai — gaji tauta. Šimtme

čiais kovojo už teisę laisvai gyventi. 
Ilgus laikus nešė priespaudos jungą, 
bet išlaikė gyvą laisvės troškimą, ir 
tvirtą lietuvišką širdį. Lietuvių kalba, 
iš gentkartės į gentkartę perduodama 
dainas, liaudies pasakas, padavimus 
ir karžygių legendas, buvo ištikima 
tautos sielos auklėtoja. Lietuviškas 
raštas: laikraštis, knyga ir maldaknygė 
buvo lyg laisvės vėliava lietuvio sodie
čio rankose — uždraustas, gaudomas, 
atiminėjamas, bet mylimas, saugomas 
ir kaip gyvastis branginamas. Lietu
viškoji spauda praeito šimtm. pabai
goje ir šiojo pradžioje atliko labai 
didelį vaidmenį mūsų tautos išsilais
vinimo kovoje.- Ji laisvės pasėlį pa
sėjo į tautos sąmonę, o kai jis buvo 
užaugęs ir pribrendęs, mūsų kariai ir 
pirmieji savanoriai kovomis ir žygiais 
parnešė tėviškės laisvės derliaus pa
laimą.

Spaudos reikšmę suprato ir naujieji 
mūsų krašto pavergėjai. 1940 m., tik 
įsiveržę į Lietuvą, jie tuojau panoro 
užsmaugti laisvą lietuvių spaudą. Jie 
manė, kad surakinus lietuvio lūpas, 
greičiau užgęs ir jo tautine sąmonė. 
Bet laisvės idėja — kaip miško gaisras. 
Gesinama vienoje vietoje—ji už šimto 
mylių vėl.suliepsnoja. Ir likimas lėmė 
taip, kad tremtiniai išnešiojo po visas 
pasaulio dalis laisvės gaisro kibirkštis. 
Tokiu būdu iš žudomos tautos kraujo, 
lyg pasakoj hydros galvos, įvairiuose 
pasaulio kraštuose ėmė kilti lietuviš
kumo tvirtovės — laisvos lietuviškos 
spaudos centrai, lietuviški laikraščiai.

Tuo būdu ir tolimiausiame pasau
lio kampe, Australijoj, atsiradus di
desniam lietuvių skaičiui, 1949 metų 
pradžioje didelėmis leidėjo ir ats. 
redaktoriaus Antano B a u ž ė s ir 
pirmojo redaktoriaus rašytojo Juozo 
Žukausko pastangomis pradė
jus leisti laikraštį, “Mūsų Pastogė“ 
tapo tikra lietuvybės tvirtove toli
miausiam pasaulio kontinente. Pir
mame numeryje laikraštis sakėsi išei
nąs “lankyti brolių ir seserų, paguosti 
jų, pradžiuginti, praskaidrinti apniu
kusius jų veidus, pastiprinti jų jėgas 
nelengvame tremties kelyje“.

Bet tatai nebuvo pats pagrindinis 
“M.P.” uždavinys. Kaip Australijos 
Lietuvių Draugijos organas, “M.P.“ 
pirmuoju savo uždaviniu laikė drau
gijos tikslų rėmimą ir palaikymą. Ji 
stengėsi jungti lietuvius į vieną ben
druomenę, palaikyti meilės jausmą 
Lietuvai, patarimais remti besikurian
čius Australijoj tautiečius ir vesti 
kovą už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

“Mūsų Pastogė“ su šiuo numeriu 
išeidama lankyti savo skaitytojų šim
tąjį kartą jau yra nuėjusi dviejų metų 
kelią, ištikimai laikydamosi savo užsi
brėžtų tikslų.

Kilnūs Australijos Lietuvių Drau

gijos, paskutiniu metu įsijungusios į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, sie
kiai, kuriuos “M.P.“ atstovauja ir re
mia, veikiai subūrė apie ją beveik 
visus Australijoj gyvenančius lietuviš
kos kultūros darbininkus. Po sun
kaus fizinio darbo, aukodami savo 
poilsio valandas, jie stengėsi per ją 
dalytis su savo tautiečiais savo patyri
mais ir padėti formuoti lietuviškąjį 
veidą Australijoje.

Be nuolatinės pasaulio įvykių in
formacijos, žinių iš Tėvynės ir žinių 
apie lietuvius kituose pasaulio kraš
tuose, “Mūsų Pastogė“ talpino didelį 
skaičių pirmaeilės svarbos straipsnių 
apie lietuviškos kultūros perspektyvas 
ir ateities kelius Australijoje, tautinio 
vaikų auklėjimo reikalą, lietuviškos 
spaudos reikšmę, kultūrinių pajėgi] 
organizavimą, vienybės būtinumą,, 
šalpą ir įsikūrimo sąlygas, žodžiu, 
“M.P“ pasisakė visais lietuviams 
gyvybiniais klausimais.

Visos lietuvių tautinės sukaktys, 
kaip džiugios, taip ir liūdnos, buvo 
tinkamai “M.P.“ paminėtos straips
niais, keliančias skaitytojų tautinę 
sąmonę ir stiprinančiais lietuviškumo 
dvasią.

Plačiais pasaulio politinės raidos 
nagrinėjimais, “M.P." bandė savo 
skaitytojams padėti susigaudyti taikos 
meto šaltų ir karštų kovų painiavose.

“Mūsų Pastogė“, žiūrėdama nuo 
100-tosios gairės į nueitą kelią su dė
kingumu mini skaitlingą savo bendra
darbių būrį:

St.B., Dr. J. Balys, L. Baltrūnas, P. 
Barniškis, Inž. M. Bogužas, Ant. But
kus, Petras B-ys, V. B-nas, V. C-kas, 
Jurgis. Dauba, Agr. M. Gailiūnas, V. 
Girlanda, J. Kalvaitis, J. Kanteika, 
Vincas Kazokas, J. Kovas, A. Krausas, 
Alg. Kružas, J. P. Kedys, V. S. Liauda, 
R. Marius, K. Micldažys, S. N., J. 
Normantas, L.P., Pi-pas, L. Pilypavi- 
čius, P. Pilkalnis, L. Petrauskas, Alb. 
Pocius, J. B. Pranulis, K. Prašmutas, 
J. Rimas, J. Ruginis, J. Sališkis, V. 
Saudargas, R. Saženis, P. Sirgėdas, J. 
A. Skirka, J.S1., J. Šilainis, J. Tautvy
das, Juozas Tininis, Z.Um., J. V., 
L.V-nė, P.V., A. Vądėnas, P. Valasina 
vičius, A. Vilainis, Br. Zumeris, Algis 
Z., G. Žemkalnis, J. Žukauskas.

Tai jie padėjo “Mūsų Pastogei“ 
pastebėti ir užregistruoti visus mūsų 
gyvenimo reiškinius.

Be bendro pobūdžio .straipsnių, 
“Mūsų Pastogė“ skyrė nemaža vietos 
meninei lietuviško žodžio kūrybai. 
Prozoje žymiausią vietą užėmė rašy
tojas Pulgis Andriušis, davęs tris ypa
tingo grožio lietuviškos beletristikos 
pavydžius, ištraukas iš savo knygos 
“Sudiev, kvietkeli“, vieną kelionių 
aprašymo gabalą iš knygos “Australija 
kviečia“ ir visą eilę feljetonų, per
sunktų svariu pulgišku jumoru. Mi
nėtina rašytojo Vinco Ramono nau

jojo romano ištrauka apie pirmosios 
bolševikų okupacijos dienas Lietu
voje. Novelių davė rašytojas Vincas 
Kazokas ir Juozas Tininis. A. Vilai
nis spausdino visa eilę vaizdų, kuriuo
se Žemaičių krašto aprašymai jungėsi 
su pasaka ir istorine tikrove. Su atsi
minimais ir apysakaičių bandymais 
pasirodė Juozas Konteikis, Viktoras 
Baltutis, Petras Pyla, Petras Pilka — 
Pilkalnis, Pr. Erlėnas, Elzė Jarašienė 
ir Elzė Rataiskienė.

Poezijos posmais “M.P.“ puslapius 
puošė Vincas Kazokas, Julija Šva- 
baite, Juozas Mikštas, Juozas Almis 
Jūragis, B. Jakavieiute, Antanas Ga- 
siūnas ir Praeivis.

Tarp visos eilės angliškosios laik
raščio dalies bendradarbių ypač minė
tini: Ir. Ba., ir Antuanetė Baužaite.

Turėdama savo uždavinių tarpe tik
slą jungti plačioje Australijoje išbla
škytus savo tautiečius, “M.P.” stengėsi 
duoti kiek galėdama daugiau žinių, 
kaip ir kur Australijoje lietuviai gy
vena ir ką veikia. 1949 met. ji išspaus
dino 256 ilgesnes ir trumpesnes kores
pondencijas ar pranešimus iš 48 at
skirų vietovių, o 1950 metais net 358 
korespondencijas iš 39 vietovių. Tuo 
būdu “M.P.“ buvo lietuvių gyvenimo 
Australijoje veidrodis. Jei kas atei
tyje domėsis lietuvių tautos dalies, nu
blokštos į Australiją, gyvenimo isto
rija, negalės be “M.P.“ kaip istorinio 
šaltinio apsieti.

Spauda yra ginklas. Ji yra ir gyve
nimo veidrodis. Tačiau ir geriausias 
ginklas rūdija be naudos, jei jis nevar- 
tojajnas, o ir brangiausio stiklo vei
drodis nieko nerodys, jei neatsistpsime 
jo regėjimo lauke. Todėl. “M.P.“, 
žengdama į antrąjį šimtą savų pasi
rodymų, kviečia visus tautiečius apsi
ginkluoti laisvu, kovojančiu lietuvi
šku žodžiu, ją užsiprenumeruojant. 
Ji kviečia siųsti jai žinias apie lietu
vių gyvenimą ir darbus, kad lietuvio 
pėdsakai Australijoje nebūtų užversti 
dykumų vėjo kaip pėdos smėlyje, bet 
turėtų ilgesnį ir patvaresnį gyvavimo 
laiką. Jei tas kvietimas ras tinkamą 
atgarsį tautiečių tarpe, “M.P.“ galės 
savo uždavinį sėkmingai tęsti. Ji 
lankys tave, mielas tautieti, ir Queens- 
lando cukrinių nendrių laukuose ir 
Pietų Australijos druskos kasyklose, 
prie Warragamba užtvankos ar Yal- 
lourno anglies kasyklų dulkėse, nuo 
Darwino iki Melbourno. Ji bus tavo 
draugė ir miesto fabriko triukšme, ir 
tolimos provincijos ūkio tylumoje. Ji 
ateis į tavo palapinę, hostelio kambarį 
ar kops per tavo paties pūslėtais del
nais suręstą nuosavo namo slenkstį, 
šaukdama, mūsų didž. poeto Braz
džionio žodžiais tariant, “lietuvį, bur
tis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gy
vos širdies“ ...

Arkadijus Auga

postą, jis nusitraukė nuo priepečkio kailiniokus 
ir juosna įsisukęs nėrė pro duris į pūgą. Smulkutės 
sniego kruopelės lindo jam už apikaklės ir čaižė 
blauzdas. Vėjas košėsi iki kaulų, žnaibydamas 
paraudusius skruostelius. Tačiau jis to nebojo, o 
išdidžiai brido per pusnis, džiaugdamasis, kad gali 
padaryti gerą darbelį.

Ant stalo, po baltutėle šešioliknyte staltiese kve
pėjo paežerės šienas. Palubėje švietė didelė žiba
linė popieriais aptaisyta lempa. Jos šviesa mirgėjo 
šešėlių juostomis šventųjų paveiksluose, kaban
čiuose ant sienų. Rudėnienė dėliojo lėkštes, bėgio
dama po grieią. Raimundėlis vėl savo nosytę įka
bino lango stiklan.

Pūga tilo. Vėjas, lyg išdykęs berniokas, kartais 
suūždavo kamine, sušniokšdavo sodo medžiuose ir 
nulėkdavo per užšalusį ežerą į Labikių girias. 
Prietema žaidė su tilstančia pūga. Ežero salos 
medžiuose mirguliavo šešėliai, kurie tolydžio glau
dėsi viens prie kito, ir pagaliau didelio balto ploto 
viduryje pasiliko tik juoda dėmė. Prieš valandėlę 
dar įžvelgiami telegrafstulpiai pradėjo trauktis ir 
trauktis tolyn, visai išnykdami tamsioje nakties 
skraistėje.

Raimundėlis vėl prapūtė stikle ledo luobelį, ir 
jo žvilgsnis ieškojo visada matytos pašvaistės. Juk 
toje pusėje buvo Vilnius, apie kurį tiek daug pasa
kojo tėvelis ir mokytojai. Jaunoje jo vaizduotėje 
Vilnius buvo tikrai pasakiškas miestas, su senovės 
gyvenimo, kunigaikščių pilių ir narsių karių vaiz
dais. Savo krūtinėje jis jau jautė neapykantą tam, 
kurįs atplėšė tėvynės sostinę . . .

— Mamyt, jau ir žvaigždutę matau! — staiga 

šūkterėjo jis. — Jau laikas būtų kūčiauti ...
—Greitai atvažiuos. Aprimo dabar, tai ir juod

bėris smarkiau galės ristenti, ir nebe klaidu jau . . . 
— ramino jį motina, glostydama trumpus, pasi
šiaušusius plaukus. — Jau kelinti metai vėluojamas 
su Kūčiomis, vaikeli, tai vis kauniškių belaukiant. 
Seniau, dar mano augime, kai tik žvaigždutė sus
pindėdavo, tai ir sėsdavome prie stalo. Smagu 
būdavo, mūsų buvo daug .’ . . Pakūčiavę, tuoj ir 
burdavome. Mesdavome batelius į kiemą, nešda- 
vome malkas ir skaičiuodavome poras, iš po staltie
sės traukdavome šiaudelius ir taip iki vidurnakčio 
sekdavome pasakas ... O paskui eidavome į Pie
menėlių Mišias. Dabar tai pašventoryje gyvename, 
o tada reikėjo septynias varsnas palei Šepetos balas 
eiti. Visada pėsčiom traukdavome, tik senesnieji, 
jau gerą posmą numigę, šleikon susimetę atdzin- 
guliuodavo. Tada kitoki laikai buvo, nei dabar.

Staiga Rudėnienė pagyvėjo, atsiminusi, kad 
lauke paliktas atšalti kisielius.

— Bėk, vaikeli, paleisk Arą. Tegul pabėga vidun 
pasišildyti, juk šis vakaras ir gyvulėliams šventė . . .

Paleistas nuo grandinės šuo kūliavirsčiais, per 
pusnynus, peršokdamas jaunas, eglaites, kuriomis 
buvo apsodintas kiemas, leidosi vieškeliu. Veltui 
Raimundėlis jį pirkion siuntė ir ėdalu monijo. 
Pagaliau iš tamsos išniro bėris su viešniomis. Šuo 
garsiai lojo, džiugiai jas pasitikdamas ir šokinė
damas aplinkui.

Kieme atsirado ir Rudėnienė. Ji bučiavosi su 
dukterimis, o tos viena per kitą pasakojo savo kelio
nės įspūdžius. Grįčioje, ilgai negaišdami, sėdo prie 
Kūčių stalo. Rudėnas, grublėta ranka persižegno

jęs, garsiai poteriavo. Motina pritariamai lingavo 
galva, o Raimundėlis šnibždėjo maldą, sekdamas 
tėvą. Tik kauniškės stovėjo tylios, retkarčiais 
pažvelgdamos į gavėnios valgiais nukrautą stalą ir 
viena į kitą.

Baigus maldą, visi sėdosi valgyti. Rudėnas 
paėmė iš gražiausios lėkštės plotkelę ir pasiūlė 
atsilaužti motinai. Ši savu ruožtu siūlė plotkelę 
kitiems šeimos nariams. Kambaryje viešpatavo 
sukaupta ir rami tyla.

Rudėnas jau rengėsi kažką sakyti, kai staiga pasi
girdo beldimas į duris ir piktas Aro lojimas. Visi 
kažkaip sunerimo ir išsigando. Rudėnas kėlėsi 
įsileisti nežinomąjį Kūčių pakeleivį ir mechaniškai 
šūkterėjo:

— Kas čia?
— Tai aš, Antanėlis, -» atsiliepė vos girdimas 

balsas.
Svetimajam įžengus į vidų, Rudėnas kalbėjo:
— Pfu, kad nugąsdinai! Jau galvojau, kad kaž

kokie negeri žmonės tokį vakarą atsibeldė. ‘ Juk iš 
Vilniaus dar ir dabar atsibasto visokių banditų.

— Atleiskit, kad užėjau ir pertraukiau Kūčių 
Vakarienę. Pamatęs žiburį, užsukau pasišildyti, 
nes žinau, kad Rudėnas niekad šuniu neužpiudys 
. . . A, ir viešnių esama. Sveikos, — jau vidury 
pirkios, užsikosėdamas teisinosi Antanėlis.

— Ateik arčiau, Antanėli, slinkis užstalėn — 
pakūčiausim drauge, — kvietė Rudėnienė atvykėlį.

Visa apylinkė pažinojo Antanėlį. Jis gyveno 
vienas, kaip pirštas. Niekas nepažinojo jo giminių 
ir artimųjų. Niekas nežinojo, kur jis kilęs, kiek 
jam metų ir kokia jo pavardė . . .
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Australijos ii N.-Zel
Pereitų metų rinkimai užbaigė 

socialistinį rėžimų N. Zelandijoj (tru
kusį 14 metų) ir Australijoj (buvusį 
8 metus). Tuose kraštuose darbiečių 
vyriausybės turėjo laiko ir puikias 
ekonomines sąlygas įrodyti savo prin
cipų tinkamumą ir išpildyti pažadus. 
1949 m. socialistai rinkimus pralai
mėjo, nes abu kraštai pamatė, kad 
socializmas buvo nevykęs dalykas. 
“Tai buvo socializmo ir kapitalizmo 
dvikova” sako J. B. Chiffey, Australi
jos Darbo Partijos vadas, buvęs minis- 
teris pirmininkas.

“Niekad nebuvo tiek daug darbo ir 
tarnybų, tokie aukšti uždarbiai tiek 
daug apmokamų atostogų ir visokių 
socialinių pašalpų, kaip tuomet, kai 
N. Zelandija balsavo,” sako dabartinis 
ministeris pirmininkas S. G. Holland, 
Tautinės Partijos vadas. “Tačiau N. 
Zelandija suprato, kad tai buvo socia- 
listiškas gerbūvis ir pamatė jo kainą; 
dvigubos pragyvenimo kainos, dideli 
mokesčiai, trūkumai, kontrolės ir 
nerangus, nuobodus surikiuotas, val
džios biurokratijos planuojamas ir 
vadovaujamas gyvenimas. Mes pa
siūlėm grįžti į privačią iniciatyvą, į 
laisvę ir galimybes. Tautos tai ir 
pasirinko.”

Dabartinis Australijos min. pirm., 
Liberalų Partijos vadas R. G. Men
zies pareiškė: “Australija yra galimy
bių kraštas, kuris reikalingas jauno 
žmogaus nuotaikų. Socialistai padėjo 
sukurti seno, pavargusio žmogaus nuo 
taikas. Vietoj pionieriaus gyvenimi
ško šūkio "duok man, aš sutvarkysiu”, 
jie sukūrė "tai vyriausybės reikalas.”

Pažiūrėkim kas pasidarė, kai Aus
tralija ir N. Zelandija viską "pavedė 
vyriausybei."

Prieš penkeris metus Australijos 
Darbiečių vyriausybė pasiūlė suval
stybinti sėkmingą ir augantį oro silsi- 
siekimo transportą. Įstatymas, kaipo 
priešingas konstitucijai, nepraėjo. To 
tikslo siekdami, ekonominių represijų 
keliu, socialistai jstgjgė valstybinę oro 
liniją T.A.A. ir mėgino privačias ben
droves išstumti.

Žymiai didesniais atlyginimais per
sonalas buvo viliojamas iš privačių 
bendrovių. Buvo tokia nevykusi 
administracija, kad tiek žemės tarny
bai, tiek skraidančiam personalui rei
kėjo 8 darbininkų ten, kur privačioje 
bendrovėje buvo vienas. T.A.A. įvedė 
linijas greta privačių bendrovių linijų. 
Naujų neatidarė. T.A.A. gavo viso
kias lengvatas, tuo tarpu privačioms 
bendrovėms neduota net papildomo 
benzino.

Oro pašto tarnyba buvo atimta iš 
privačių bendrovių ir atiduota 
T.A.A., o atlyginimas padidintas. Iki 
tol davusi pelno tarpkontinentinė 
tarnyba buvo atimta iš privačių ben
drovių ir atiduota T.A.A. padidinto
mis kainomis. Valdžios tarnautojai 
turėjo naudotis T.A.A. Vyriausybė 
nedavė privačioms bendrovėms valiu
tinių leidimų naujiems lėktuvams 
pirkti Amerikoj, tuo tarpu T.A.A. to
kius leidimus gavo.

Nežiūrint visa tai, privačios ben
drovės konkurenciją išlaikė, jų tarny
ba davė pelno, tuo tarpu valdžios 
T.A.A. kiekvienais metais duodavo 
nuostolius nors nemokėjo jokių mo
kesčių nei nuošimčių už įdėtą kapi
talą.

Dabar T.A.A. turės išlaikyti kon
kurenciją be jokit} protekcijų arba 
bankrutuoti.
Po karo Australijos darbiečių vyriau

sybė pradėjo valstybinį pakrančių su
sisiekimo monopolį. Buvo nupirkta 
daug laivų, bet privačioms bendro
vėms neleista laivų pirkti. Privačioms 
laivininkystės bendrovėms buvo įvesta 
įvairūs suvaržymai. Štai rezultatai. 
Nors vyriausybė labai pakėlė kainas 
už pervežimą, visas planas nuėjo nie
kais ir apie 35 milijonai dolerių nuo
stolių buvo sumokėti iš mokesčių mo
kėtojų kišenės.

Valstybinė Australijos telefonų tar
nyba yra tokia brangi, kad abonentų 
skaičius, proporcingai du kartus ma
žesnis, kaip Amerikoj.

N. Zelandijos Tautinė Partija 
socializmą taip charakterizuoja: kiek
viename krašte, kur pradeda veikti 
socialistų "planuotojai,” prekių yra 
mažiau, jų kokybė blogesnė, o kainos 
aukštesnės. Pradedant geležinkeliais,

ondijos socializmas. 
anglių kasyklomis, namų statyba ir 
baigiant turistiniais viešbučiais, valgy
klomis ir valstybiniais linų ūkiais, 
valdžios iniciatyva visur davė nuosto
lius.

"Svarbus dalykas mūsų geležinke
liuose yra tas, kad jie priklauso mums 
visiems,” sako N. Zelandijos sociali
stai. Tačiau tas “priklausymas mums 
visiems” yra brangus. Suvalstybinti 
geležinkeliai nemoka jokių mokesčių. 
Jų apsaugai liuo privačių bendrovių 
“nešvarios” konkurencijos įvestos pi
niginės baudos, jei jų autobusai ir 
sunkvežimiai veža keleivius ar prekes 
geležinkelių ruožais. Ir vis dėlto, 
pereitais metais nuostolių buvo tiek, 
kad kiekvienai šeimai išėjo po 25 
dolerius.

Suvalstybintų įmonių nuostoliams 
dengti ir vis brangstančiai socialinio 
draudimo sistemai išlaikyti, žmonės 
buvo apkrauti labai dideliais moke
sčiais.

Atsargumo dėliai, 1933 m. N. Zelan
dijoj buvo įvestas 5% apyvartos moke
stis. Šis mokestis, siekiant išlaidas 
padengti, karo metais kai kurioms 
prekėms pakilo net iki 20-30%. Socia
liniam draudimui išlaikyti, algoms 
mokesčiai buvo padvigubinti; perei
tais vien tik algų mokesčiai prašoko 
bendras anksčiau buvusių vyriausybių 
pajamas. 1949 m. kiekvienas zelan- 
dietis iš 8 darbo valandų turėjo tris 
dirbti vyriausybei, kad galėtų sumo
kėti mokesčius.

Socialistinė biurokratija Australijoj 
tiek išsiplėtė, kad šiendien kas ketvir
tas dirbantysis yra valdžios tarnauto
jas. Pereitais metais mokesčiai su
darė 40% visų tautos pajamų, kai tuo 
tarpu Amerikoj jie sudaro tik 25%, 
nors ir ten mokesčiai yra padidėję.

Ir Australijoj ir N. Zelandijoj 
vyriausybių sukurta infliacija padidi
no pinigų kiekį apyvartoje. Tas 
“socialistinis gerbūvis” buvo aiškus 
kiekvienai šeiniminkei, kai ji ėjo 
pirkti. Lyginant su kainomis, socia
listinis sterlingi} svaras pusiau krito. 
Taip pat pusiau sumažėjo draudimo 
premijos, santaupos, pensijos ir socia
linio draudimo pašalpos.

Tuo pačiu metu socialistai puola 
privatinę iniciatyvą, žada "šį tą vel
tui”, politikoj žaidžia su komunistais; 
visa tai padidino streikus, sumažino 
privatinę iniciatyvą ir gamybą.

Paskutiniais trejais metais Australi
jos streikai buvo didžiausi pasaulyje. 
Juose įveltų darbininkų skaičius buvo 
tris-keturis kartus didesnis, kaip Ame
rikoj.

"Didžiausia socializmo iliuzija yra 
ta, kad jie mano pagerinti gyvenimą 
esant mažesnei gamybai”, sako Austra
lijos rinkiminis plakatas. Toji iliuzija 
nepaprastai susilpnino pramonę. Nors 
pramonės tarnautojų skaičius padi
dėjo 50%, Australijos pokarinė gamy
ba, lyginant su kitais kraštais, buvo 
atsilikusi. Buvo įvesta speciali baus
mių sistema darbininkams, kurie pasi
traukia iš darbo.

. Pažadėjusi padidinti anglių kasyklų 
produkciją, darbiečių vyriausybė pa
didino angliakasių atlyginimą, suma
žino darbo valandas ir sukūrė įstaigą 
jų teisėms saugoti. Valdžios lėšomis 
angliakasiams buvo įsteigtos teniso 
aikštes, bibliotekos, kinai.

Tačiau visa tai ir angliakasių vadų 
prieškapitalistinė propaganda nepa
dėjo. Tarp 1939 ir 1948 metų Kana
doj gamyba padidėjo 17%, Pietų Afri
koj — 43%, Amerikoj, beveik — 50%, 
o Australijoj nepilnus 10%. Didžiau
siose Pietų Valijos kasyklose gamyba 
krito 6,5%.

Australijos anglies ištekliai yra pa
kankami krašto dabarčiai ir ateičiai. 
Nežiūrint tai, dėl nesparčios gamybos, 
šiais metais Australija turės pirkti iš 
užsienio mažiausia vieną milijoną 
tonų anglies ir panaudoti labai ribo
tus svetimos valiutos išteklius.

Nors labai padidėjo pareikalavimas 
ir buvo padidintas gamybinis pajėgu
mas, Australijos keto gamyba tarp 
1939 ir 1948 metų padidėjo tik 5%, 
plieno — 3%. Per tą laiką Amerikoj 
keto gamyba padidėjo 72%, plieno — 
68%, Kanadoj keto — 137%, plieno 
92%.

Prieš karą Australijos statybos dar
bininkas mūrydavo per dieną 1000 
plytų, o naujoji sistema nustatė 300

Amerika karo 
parengty

Prez. T r u m a n a s per 
r a d i j a pareiškė, kad 

J.A.V - bes paskelbs 
'išimtine valstybes 
padėti ir ives kainu 
ir algų kontrole.

Prez. Trumanas apkaltino Sov. Są
jungos valdovus šiais žodžias:

"Jie stengėsi palaužti arba pavergti 
laisvas tautas vieną po kitos, naudo
dami grasinimų, išdavimo ir brutalios 
jėgos taktiką. Kinijos komunistai, 
mesdami savo pajėgas į Korėjos mūšių 
laukus, aiškiai parodė, kad jie pasi
ruošę III-jo pasaulinio karo išprova- 
kavimo rizikai, kad tik atsiektų savo 
tikslus.”

"Tai yra tikroji Korėjos įvykių pra
smė, — toliau kalbėjo prezidentas, — 
tatai ir yra ta priežastis, kad mes atsi
dūrėme tokiame pavojuje. Civiliza
cijos ateitis pareis nuo to, ką mes da
rysime ateinančiais mėnesiais.”

Prez Trumanas -paskelbė keturias 
sąlygas, kurios užtikrintų taiką:

1. Ir toliau remti UNO,
2. stiprinti laisvoje pasaulio gynybą,
3. plėsti JAV-bių karines pajėgas ir 

gaminti daugiau ginklų sau bei 
Amerikos sąjungininkams ir

4. plėsti Amerikos ekonominį pajė
gumą.

Pagal Trumaną, "Nors dabartinė 
padėtis ir yra labai pavojinga, tačiau 
mes netikime, kad karas būtų neišven
giamas. Nėra pagrindinių interesų 
susikirtimo tarp laisvojo pasaulio ir 
Sov. Sąjungos, kurių negalima būtų 
išlyginti taikiu būdu. Ir toliau 
ieškoma kiekvienos garbingos galimy
bės, kuri mums padėtų išvengti ka
ro, bet ne nuolaidų keliu. Turėdami 
galvoje Korėjos krizę, mes negalime 
užmiršti agresijos pavojų kitur. Tik
ras karas vyksta Tolimuose Rytuose, 
bet likusi pasaulio dalis ir Europa yra 
taip pat dideliam pavojuje. Ta pati 
komunistinio siaubo agresija gresia 
Europoje ir Azijoje.”

Toliau prez. Trumanas pranešė, 
kad nuo karo pradžios Korėjoje Ame
rika padidino savo pajėgas visu mili
jonų vyrų, ir dabar Amerikos armiją 
sudaro 2,5 mil. žmonių. Sekantis mo
bilizacinis etapas padidinsiąs Ameri
kos kariuomenę iki 3,5 mil. vyrų ir 
moterų.

"Aš įsakiau kariuomenės vadovybei 
tatai atlikti jau sekančiais mėnesiais, 
kalbėjo prezidentas. Be šių numaty
tu skaičių dar esą ir Amerikos tauti
nėj gvardijoj 2 mil. vyrų.

Kalbos pabaigoje prezidentas Tru
manas pareiškė:

“Sekančiais metais mūsų lėktuvų 
gamyba padidės 5 kartus, atominiai 
ginklai 4 kartus ir tankai 4 kartus. 
Šie ginklai ne tik tarnaus JAV-bėms 
ginti, bet sudarys arsenalą ir kitiems 
laisviesiems kraštams."

plytų ribą. Tūkstanties plytų įmūri- 
nimo kaina patrigubėjo.

Pažadėjusi pakelti gyvybiškai svar
bią kraštui laivininkystę, darbiečių 
vyriausybė praplėtė dokų darbinin
kams socialines pašalpas ir sukūrė 
įstaigą jų teisėms ginti. Vyriausybės 
toleruojamiems komunistams vado
vaujant, darbo tempas dokuose buvo 
matuojamas pagal lėčiausiai dirbantį 
darbininką. Prekių krovimui mecha
ninės priemonės padaro tiek, kiek bu
vo galima ir rankomis padaryti. Aus
tralijos uostuose laivai buvo pakrau
nami dvigubai ilgesnį laiką, kaip 
prieš karą, nors dirbo daugiau žmo
nių. Pakrančių prekybos laivyno to
nažas nuo 1939 m. buvo padidintas 
42%, tačiau krovinių pervežė 7,5% 
mažiau.

Ne tik dėl grėsmes pajamoms ir 
santaupoms N. Zelandijos ir Austra
lijos balsuotojai pavarė socialistus. 
Jie žinojo, kad toji sistema gresia ir 
pagrindinėms žmogaus laisvėms. “Ne
galima turėti kontroliuojamą ūkį, ne
kontroliuojant žmogaus”, sako libe
ralų vadas Menzies. “Negalima nacio
nalizuoti gamybos priemones nenacio
nalizuojant žmogaus."

(Perkelta į 7 psl.)

~ v
Savaites Žinios
★Iš patikimų P. Amerikos šaltinių 

prie JTO pranešama, kad Sovietų 
Sąjungos užsienių reikalų min. Višin
skis užtikrinęs JTO politinio komite
to pirmininką Roberto Urnadetą 
(Kolumbijos atstovą), esą kinų komu
nistų kariuomenė būsianti atitraukta 
iš Korėjos, jei Pekino vyriausybei bū
siąs duotas lygus balsas sprendžiant 
Formozos ateitį. Višinskis esą toliau 
pareiškęs, kad ne Korėja, o Formoza 
esąs pagrindinis dalykas ir todėl bet 
koks sprendimas Korėjos klausimo 
priklausąs nuo Formozos.

★Vatikanas gavo žinių, kurios pat
virtina Prahos arkivyskupo Jozef Be
ran ir šimtų kitų dvasininkų suėmi
mą. Tomis pat žiniomis ark. Beran 
išvežtas į nežinomą vietą.

★Kongreso ginkluotų pajėgų komi
teto pirm. Vinson pareiškė, kad prez. 
Trumano administracija planuoja 
1952 m. turėti 4 mil. kariuomenės.

★JAV-bių gynybos ministeris Mar
shall pareiškė, jog jis manąs, kad esą 
pakankamai vilčių nukreipti visuo
tino karo grėsm:. Dėl tos priežasties 
jis pareiškė priešinąsis visuotinos mo
bilizacijos Amerikoje programai.

★Iš autoritetingi} karinių sluogsnių 
pranešama, kad kinų komunistai paė
mė vieną britų naujausio modelio 
tanką Centurion, 52 tonų sunkumo. 
Šis tankas yra pats naujausias ir di
džiausias britų gamyboje, kurio paga
minimo detalės buvo laikomos paslap
tyje. Vieno tokio tanko pagaminimas 
kainuoja 80.000 svarų. Dėl šio tanko 
praradimo daroma daug priekaištų. 
Pažymėtina, kad nė vienas naujausias 
rusų ginklas nepateko į sąjungininkų 
rankas.

★Australijos rotoriečiai pradėjo ak
ciją už atgabenimą į Australiją tų DP, 
kurie negali emigruoti pagal oficialų 
planą, pav. dėl amžiaus ribos, dėl svei
katos ir kitų priežasčių.

★Vos kelioms valandoms praėjus po 
to, kai Atlee išlipo iš lėktuvo, kuriuo 
parskrido iš JAV-bių ir Kanados, 
įvyko Anglijos parlamento posėdis. 
Atlee pareiškė, kad atmosfera Vašing
tone buvusi atvira ir draugiška. Jis 
esąs patenkintas pasitarimais su prez. 
Trumanu, ypač kiek liečia atominę 
bombą. Jo pasitarimai su prez. Tru
manu pasitarnausią ne tik abiejų ša
lių, bet ir viso pasaulio interesams.

"Mes palietėme visą eilę politinio, 
karinio ir ekonominio pobūdžio temų, 
ir aš manau — mes padarėme didelę 
pažangą. "Liesdamas Korėją, Atlee 
pareiškė įsitikinimą, kad JTO pajėgos 
Korėjoje išsilaikys.

“Mes nutarėme, kad agresija turi 
būti sustabdyta ir visos pastangos turi 
būti panaudotos konflikto išsiplėti
mui sulaikyti”, — baigė savo praneši
mą Atlee.

Paskutinėmis dienomis Korėjos dra
mos vyksmas krypsta aiškiai vakarie
čių nenaudai. Sąjungininkų pajėgos, 
spaudžiamos komunistų masės, nuolat 
traukiasi į pietus. Prasiveržę iš apsu
pimo šiaurės rytų sektoriuje sąjungi
ninkai pasiekė Hamkung uostą ir yra 
laivais evakuojami. Traukimosi kely
je jie turėjo 5.000 aukų. Paskutinė
mis žiniomis Kinijos raudonieji jau 
peržengė iš šiaurės 38 paralelę ir įžen
gė į Kaesong. Iš Tokio pranešama, 
kad sąjungininkai rimtai svarsto visi
ško Korėjos evakavimo klausimą. Jei 
kiniečiai tęs savo puolimus, sąjungi
ninkų pajėgos Korėjoje bus pergru- 
buotos ir prieš Kiniją būšią vykdomi 
baudžiamieji bombardavimai ir blo
kada jūrinėmis pajėgomis.

Politinėje arenoje Korėjos klausimą 
išspręsti taikiu būdu nevyksta. Tar
pininkaujančios valstybės UNO pra
neša, kad Raudonoji Kinija sutinkan
ti padaryti paliaubas tik tuo atveju, 
jei bus jiems atiduota Formoza ir jų 
atstovui UNO suteikta pilnos teisės.

Sov. Sąjungos užs. reik. min. Vyšin- 
skis įteikė UNO pol. komitetui rezo
liuciją, kurioje reikalaujama, kad vi
sos užsienių pajėgos tuojau iš Korė
jos būtų atitrauktos ir kad Korėjos 
klausimo sprendimas būtų paliktas 
patiems korėjiečiams. “Tai yra vie
nintelis kelias taikai Korėjoje atstaty
ti,” pareiškė Vyšinskis.

Tuo tarpu JAV-bių užs. reik. min. 
Acheson abiejų rūmų posėdyje parei
škė, kad JAV-bės galutinai ir tvirtai 
nusistačiu'sios priešintis betkuęjoms 
nuolaidoms Tolimuose Rytuose.
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After protracted negotiations, at 
the beginning of March, 1944, an 
agreement was reached whereby Gene
ral Plechavičius was to form, on the 
loregoing conditions, fourteen batta
lions, viz., thirteen battalions^ of 750 
men each and the fourteenth (a train
ing battalion for non-commissioned 
officers) of 1,800 men. Besides there 
was to be a cadet school for officers, 
with a complement of 1,200. It is 
conjectured that the two following 
principal considerations may have 
prompted General Plechavičius to 
give his consent to this plan, i.e. (1) 
It was felt that the war was entering 
a decisive stage fraught with certain 
eventualities rendering it highly advis
able that a dependable Lithuanian 
armed force should be at hand for 
the protection of the interests of the 
country; and (2) the promise exacted 
from the German authorities that 
they would give up further recruiting 
for any other units would put a stop 
to the continuous hunting of Lithua
nian young men for the various Ger
man services, and would thus afford 
them a chance to return home from 
the forests and other hiding places.

General Plechavičius issued a call to 
join his battalions, and in a very short 
time, by April 1944, he had formed 
fourteen battalions up to strength. 
It had been reported that the response 
to his call produced some 30,000 
volunteers — double the number re
quired. But here German duplicity 
once more manifested itself.

Seeing the success of General Ple
chavičius’ call, they conveniently for
got their promises to desist from re
cruiting “for any other unit whatso
ever”, and on April 28th suddenly 
took steps to mobilize ten full annual 
quotas of privates and all Lithuanian'

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.
officers and non-commissioned offi
cers. General Plechavičius vehement
ly protested. The German answer was 
an order of May 13th, whereby the 
fourteen battalions were to become 
part of the S.S. formations. General 
Plechavičius refused to comply with 
this order. “I am a soldier,” he said. 
“I have never served in the police 
and I do not intend to serve in it 
now. Unless this order is cancelled 
by to-night, I am going to disband 
the battalions myself.” In a few hours 
he received from the German Com
missar-General a statement in writing 
informing him that “the honour con
ferred upon the battalions to call 
themselves Waffen S.S. units is with- 
drawn.”

This move proved to be a trick to 
pacify the General. The next day 
General Plechavičius and his Chief of 
Staff, Colonel Urbonas, received an 
invitation from the Chief of the Ger
man Police in Lithuania, named 
Hintze, to visit him. Here both of 
them were arrested and deported to 
Germany. At the same time, Ger
man troops surrounded the head
quarters of the Lithuanian battalions 
in Kaunas for the purpose of arrest
ing the offecsr who, however, offered 
armed resistance. A bloody clash took 
place. Resistance was overcome. A 
number of officers were shot on the 

reports, General Plechavičius man
aged to escape from German hands 
and joined his battalions in the for
ests.

True to type, the Germans began 
severe reprisals. According to thd 
report appearing in the “Baltiška 
Nyheter”, fhe new chief of the Ges
tapo in Lithuania, Hintze, had issued 
an order demanding, under penalty 
of death, the return of all arms, am
munition, uniforms, vehicles and 
horses belonging to the disbanded 
battalions. The soldiers of the dis
armed battalions were forced to par
ade through the streets of Kaunas — 
half-naked, barefooted and often 
wounded — evidently for the purpose 
of intimidation. The officers and 
non-commissioned officers were de
ported to an unknown destination, 
while privates were dressed in “Luft
waffe” uniforms and under an S.S. 
escort were sent to Germany to be 
used on airfields as ground staff. 
Many officers were shot. Twenty 
officers of the staff of General Ple
chavičius have been accused of main
taining relations with the Western 
Powers (Great Britain and the United- 
States) and of taking part in prepar
ing an invasion of Europe and the 
Baltic States. Numerous arrests were 
made among them civilians, including 
about one hundred intellectuals who 
were charged with collaboration with 
the United Nations, participation in 
the activities of the Committee for 
Lberation of Lithuania or distribut
ing the underground Lithuanian 
Press. Among those arrested was Pro
fessor Antanas Tumėnas, former 
Prime Minister, who was subjected to 
torture during an interrogation by 
the Gestapo. The fate of all these 
people is so far unknown.

spot; the rest were arrested and in
terned.

On the night of May 14th-15th, S.S. 
troops surrounded the Lithuanian 
military school in Mariampole. Here 
the abovementioned officers’ and non
commissioned officers’ schools were 
situated. The cadets of both schools 
refused’ to surrender and fought to the 
last round of ammunition. Heavy 
casualties were suffered on both sides. 
In the end, however, the survivors 
were overwhelmed. Some Lithuanian 
officers committed suicide. The sur
viving officers and cadets were arrest
ed and removed to an unknown des
tination.

On May 15th, the German troops 
began to disarm the Lithuanian bat
talions stationed in Vilnius and in 
the eastern part of Lithuania. They 
were only partially successful; some 
battalions were disarmed, but others 
managed to retreat into the woods, 
defying German attempts to sur
round them. Similar German at
tempts against seven battalions sta
tioned in Panevezys and northern 
Lithuania were unsuccessful. Fore
warned by the events in Vilnius and 
Mariampole, the battalions had with
drawn into the forests, taking with 
them all arms and ammunition. Some 
days later, according to unconfirmed [

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

When the schooner “John Bell” dis
covered the castaways only sixteen 
Chinese were left out of the original 
three hundred and fifty — all the rest 
had been eaten.

4r 4r *
Before the ship “Indies” put to sea 

four seamen refused to go aboard, 
alleging that she was unseaworthy. 
They were sentenced to three months 
imprisonment. The ship sprang a 
leak and went down, but in spite of 
the vessel’s sinking the men were 
forced to serve their term in gaol.

★ ★ ★
In 1843 Alan Mosely, the navigat

ing officer of a whaling ship, fell in 
love with a Sydney girl, Joanna. He 
smuggled here on board in a packing 
case, but the master of the vessel dis
covered her one day and decided to 
put Joanna ashore on the nearest 
island. This hapuened to be Lord 
Howe Island, and put ashore she was. 
Whaling trips lasted for years in those 
days, but at the end of the long 
voyage Mosely returned to the island 
and settled there with his sweetheart.

★ w ★
The smelt of Queensland waters 

in its dried state forms the well-known 
“Bombay Duck”.

★ ★ ★
In 1834, the barque Charles Eton 

struck a reef in Torres Strait and 
began to sink. The crew and pas
sengers were captured by savages and 
forty-five, including the captain’s 
wife, were taken to the island of Mer 
and massacred. The natives spared 
only a bow of two and the twelve- 
years-old cabin boy. These were kept 
by the chief as pets or mascots. Two 
years later -when a British warship 
rescued the two, the landing party 
found in the village idol-house a 
tuttle-shell image decorated with the 
forty-five skulls of the massacred. The 
idol, minus the skulls, is in the Brit
ish Museum.

* ★ ★
The captain of a river steamer on 

the Murray-Darling, deciding to settle 
ashore, took advantage of a big flood 
to drive his ship “The Wave” inland. 
When the flood subsided the ship set
tled down and the captain settled 
down, too. He grew cabbages and 
tomatoes round the keel and trained 
a grapevine over the hull.

★ ★ ★
The first ship of the Chinese Navy 

was bought from an Australian, John 
Macarthur, in 1809. It was a 168 ton

In October, 1829, Captain Samuel 
Nolbrow left Sydney for Raffles Bay 
in the Colonial cutter "Mermaid”. 
On entering Torres Strait the vessel 
ran ashore and was totally wrecked. 
All on board reached a rock and were 
saved. Three days later Captain 
Johnson from Tasmania came along 
in the "Swiftsure” and took on board 
the stranded crew, only to be himself 
wrecked in the Strait a few days later. 
Both crews got ashore safely. Two 
days later, another ship from Tas
mania, the "Governor Ready" hove 
in sight and rescued the combined 
crews of the “Mermaid" and "Swift- 
sure". On 18th May disaster over
took the third vessel. Again there 
was no loss of life, all three crews 
being saved in the long-boats. All the 
castaways were picked up by yet an
other ship, the "Comet”, only to be 
wrecked again on a reef. Once more 
all the mariners were safely landed. 
In due course the ship "Jupiter" hove 
in sight, took the four crews on board 
and steered for Raffles Bay. At the 
entrance the hoodoo on the men 
doomed to be wrecked once rftore 
asserted itself for the “Jupiter” ran 
ashore and was so badly damaged 
that she became a total loss. Never
theless, in all five wrecks not a life 
was lost.

The "black-birder" schooner “Peri” 
in 1871 kidnapped eighty natives from 
a New Guinea Island and set sail with 
them for Fiji. The captives managed 
to seize the ship and threw the entire 
crew overboard to the sharks.

As the natives were all ignorant of 
navigation the "Peri” drifted help- 
leshly for nearly two thousand miles. 
The food and water ran out and only 
thirteen survivors were rescued by the 
H.M.S. Basilisk and returned to their 
home. The other sixty-seven had 
been eaten when the food gave out.

★ * *
Moa and Badu, twin islands a mile 

apart were inhabited by enemy tribes. 
In 1863 a British warship, H.M.S. 
Antagonist, was driven ashore on 
Badu by a cyclone, but the crew 
escaped by boat to the Australian 
mainland. The natives of Badu sal

vaged the ship's cargo including 
boxes containing brand-new cutlasses, 
weapons which they had never seen 
before. The warriors spent all their 
spare time practising with the new 
weapons and plotting to wipe out 
their enemies on Moa.

A case of tobacco from the looted 
ship was sent as a peace gift with a 
promise of more if the enemy island
ers assembled unarmed on the shores 
on a certain day. When the day ar
rived, the warriors from Badu, appar
ently unarmed, but with their cut
lasses concealed in their rolled-up sit
ting mats descended on Moa and 
wiped out the entire population with 
the exception of a young mother and 
her six-months-old baby, who put out 
to sea in a canoe which she journeyed 
forty miles steering it with a single 
paddle. The mother died soon after 
the two reached safety. The baby — 
now an old man — is still alive, the 
sole survivor of the massacre.

★ ★ ★
The Narwhal has a long spiral 

tooth or “spear” which in the male 
protrudes from the left side of the 
jaw. Sometimes grows to seven or 
eight feet. Said to be used in defence 
and in winning food.

★ ★ ★
The mighty Devil-Ray is one of the 

most powerful and grotesque sea mon
sters. Despite its looks it is harmless.

★ ★
The ship St. Paul, wrecked on a 

reef in north Australian waters was 
carrying three hundred and fifty 
Chinese immigrants. The captain 
and crew made off in the ship’s boats 
leaving the Chinese and a young 
French cabin-boy named Pelletier, 
who all managed to reach Cape York 
Peninsula where they fell in with a 
cannibal tribe of that area.

The natives treated the young boy 
with great kindness, and he remained 
with them as an honoured guest for 
seventeen years. When he was finally 
rescued both he and the cannibals 
mourned the parting.

The cannibals regarded the Chin
ese merely as animals and they slaugh
tered them methodically, two at a 
time, whenever they required food. 

brig, once a Spanish prize vessel, 
which Macarthur used in the sandal
wood trade. This ship, the first of 
European construction which the 
Chinese had possessed, was fitted as 
a brig of war and manned by sixty 
Chinese and forty Americans from 
Yankee trading vessels. Renamed the 
“Tigress" she was sent against the 
pirates of the West River.

★ ★ ★
In 1819, an Act was passed in Great 

Britain requiring that navigation be- ' 
tween that country and Australia be 
conducted in ships of not less than 
350 tons. A protest meeting in Syd
ney was unanimously of the opinion 
that such colossal ships were unpro
fitable and required too much capi
tal to build. Today some of the ferry 
boats on the Sydney Aarbor run to 
1,200 tons.

★ ★ ★
Macdonnel Bay Beach (S.A.) has a 

shipwreck of 1875 still on its beach. 
It is the wreck of the sailing vessel 
“Countess”. Motorists take their 
cars along the beach and drive right 
through the shell of the week.

★ ★ ★
In 1617 Frederick Houtman led a 

fleet of eleven ships from Amsterdam 
on the voyage to Batavia, a journey 
that usually took 12 months. He 
sighted the West Australian coast and 
marked the position of a group of 
islands the Abrolhos, meaning “Look 
Out”. Eleven years later Francis Pel- 
sart in command of the ship “Bata
via” ran aground on an island in the 
Abrolhos. Part of the crew who had 
been planning mutiny earlier in the 
voyage seized their opportunity, 
while Pelsart had gone to seek help 
and massacred about 100 men and 
women, leaving fifty pirates with an 
attractive woman for each. They 
opened kegs of wine, decked them
selves in embroidered silks and vel
vets, and spent their time in drunken 
orgies, varied by attacks on the few 
loyal men who had escaped to an 
adjacent islet.

They had no fear that Pelsart 
would ever return. However, Pelsart, 
after an epic voyage in an open boat, 
reached Batavia, obtained help and 
returned in the nick of time to save 
the loyal handful and hang the pir
ates on the scene of their crimes.

★ ★ ★
The Mado is a small yellow fish of 

Australian waters. Held lengthwise 
these stripes form the word “Mado”.
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CHRISTMAS
CHRISTMAS is a time of happiness 

and joy; it is a time when people 
become united by a spirit of brother
hood, a time when quarrels are for
saken and the words Peace on Earth, 
Goodwill to Men written in golden 
letters reign supreme. It is a time 
when happiness is woven with a little 
sadness, as those people to whom fate 
has been unduly harsh, look back on 
a happier Christmas when times were 
better.

Despite this tinge of sadness, Christ
mas is really a happy time, filled with 
joy and hope in the future. The 25th 
of December (Christmas Day) is cele
brated all over the world. In all the 
various countries, Christmas morning 
will echo a similar greeting, as young 
and old alike wish one another “A 
Merry Christmas’’.

The spirit of Christmas reaches out 
to the four corners of the earth and 
in every country it is greeted by indi
vidual customs. The spirit of Christ
mas, like the star of Bethelem which 
guided the three wise men to the 
stable of Bethlehem on that first 
Christmas many years ago, shines over 
us all, and reaching out to us like 
an invisible.hand, draws us into that 
vast happy throng of Christmas revel
lers.

The spirit of Christmas in Austra
lia takes the form of an old man with 
a cherubic face, snowy white hair and 
a long flowing beard, dressed in red 
robes edged with white. This is 
Father Christmas, who since the time 
of St. Nicholas, has ridden merrily 
down through the ages on his rein
deer sleigh bringing happiness to the 
children of the world. Australian 
children eagerly await the arrival of 
Father Christmas, or Santa Claus as 
he is often called, who on Christmas 
Eve in the dead of night (when they 
arc sound asleep) climbs down their 
chimneys and fills the stockings, 
which have been hung up at the end 
of the beds with gifts of all kinds.

The belief of Father Christmas is

the loveliest custom surrounding 
Christmas. Without the figure of this 
jolly old man symbolizing kindness 
and goodness, bringing joy into the 
hearts of children, Christmas would 
not be Christmas.

Here in Australia, we have no such 
thing as the "White Christmas’’ which 
is traditional in Europe. Christmas 
here is celebrated in the middle of 
an Australian summer, usually in 
scorching heat. Australians celebrate 
Christmas after the old English tradi
tion.

The main occurrence around which 
the Christmas festivities pivot is the 
Christmas dinner. This is the mid
day meal'on Christmas Day. Great 
preparations are made for this, and 
cakes and puddings are prepared 
weeks before. It is a family affair 
and relatives from far and near usu
ally gather at the mother’s place to 
celebrate it.

Perhaps the most important item of 
this dinner is the pudding, in which 
is placed money and various symbolic 
tokens, and which is splashed with 
brandy and carried alight to the 
table. Christmas dinner is very im
portant to the average Australian 
family and strangers are not usually 
welcomed at it.

Australia celebrates Christmas by 
two public holidays. The first— 
Christmas Day, and the day following 
it is called Boxing Day. Christmas 
Day itself is usually spent very quietly 
and all forms of amusement in the 
city are shut.

On Boxing Day, however, the con
trary occurs. The city becomes very 
much alive, as races, parties, night 
clubs and pictures arc literally invad
ed. Thus it may be seen that Aus
tralia greets this happy feast in her 
own particular way.

But, although customs may differ, 
fundamentally Christmas is greeted 
in the same way all over the world — 
with happy hearts and joyful spirits.

A.B.

This is Station XMAS

Australia’
Lite on a Cattle Station

IN ORDER to find out what life on 
a cattle station is like, we must go 

to the outlying parts of Australia. 
Because land near the cities has been 
used for the growing of crops, the 
great cattle owners have been pushed 
further and further back so that the 
large cattle runs for which Australia 
is famous are now to be found only 
in the north of Western Australia, 
Northern Territory and North 
Queensland.

Many of these cattle stations are 
very big and it is a fact that a cattle 
station in the Northern Territory is 
over 11,000 square miles; bigger in 
size than the whole of Belgium.

To form an idea of how people 
live on these stations we will take as 
an example a large cattle run in 
North Australia. All the white folk 
arc housed at the homestead, which 
is the only building (except for a hut 
or two) for hundreds of miles around. 
'The head of the station is the mana
ger. He supervises all business mat
ters for the owner. He is in charge 
of the workers, the buying and selling 
of cattle and ordering of the stores.

Employed on the station are a num
ber of experienced cattle men. Then 
there is the cook, sometimes a China
man, who prepares meals and attends 
to a vegetable garden. There arc 
usually no white women or children 
on these stations, but if so, the child
ren are taught by correspondence or 
sent to boarding schools in the big 
towns.

In all the stations of the far north, 
there are many blackfellows with 
their wives and children living around 
the homestead. Their work is gene
rally cutting wood, scrubbing floors, 
and minding the horses. It is very 
difficult to train these natives of Aus
tralia, and although they are loyal to 
their white "boss”, they are very lazy. 
The main idea of the Australian 
blackfellow is to do as little work as 
possible, and as long as he is fed and 
paid wages in tobacco, he is perfectly 
satisfied.

"A/f Y DEAR PEOPLE", said Santa Claus... i 
Nobody except myself believed it was1 

the real Santa Claus. Millions of listeners 
switched off their radios when they heard the 
announcement. But here and there, in quiet 
homes, in lonely rooms, in hospitals, in ships 
at sea, in remote farmhouses and city slums, 
people listened to the voice of an Id, old man 
in which there was a strange quality of ten
derness.

"My dear people,” said Santa Claus, "this 
is the old man with the white beard who 
comes every year at Christmastide with a 
sack full of toys for the children, and gifts 
of laughter, charity and good fellowship for 
men and women who still have the spirit of 
childhood in their hearts.

"Now my dear people, I have a little com
plaint to make. I find that in many coun
tries of the world today I am not so welcome 
as I used to be. They don’t believe in me 
any more, but sit hugging ihcir despair, 
thinking that life has betrayed them.

"On my way here across the world I travel
led through many countries, and I can’t say 
I liked the look of things. I hoped to find 
peace in the spirit of the world. But the 
world, I find, is haunted by fear. Along the 
frontiers I have seen armed men and guns 
ready as though for instant attack. In thous
ands of factories men are filling shell cases 
instead of — on Christmas Eve — filling their 
children's stockings with toys.

In many countries I find youth — the 
youth that I love — marching about in batta
lions.

"Now I think back to Christmas Eves in 
the days when people were on their way 
westward to new frontiers. The young 
mothers wrapped their shawls round their 
babies and crooned old songs to them while 
their men trudged by die cartwheels, watch
ful for wild beasts or wild men. I distri
buted gifts by camp fires, w’here the men 
were rough fellows but kindly to their 
women and children and with something in 
their own hearts.

‘And I remember, though you have for
gotten, the courage, the gaiety, the uncom
plaining spirit with which these pioneers 
faced hardships which you never had to suf
fer, and poverty compared with your own 
way of life — even in these times — is un
imaginable luxury. The children of the 
pioneers were often hungry when food was 
scarce. The war cries of the savages were 
sometimes heard by people on their way to 
a wooden church, remembering how a Babe 
was born on a litter of straw — like some 
of theirs.

“Those were rough days — times worse 
than now. But there was never a lack of 
faith in the spirit, never a hatred of life it

self, never the weakness of despair. Those 
great grandfathers of yours were sure that 
somehow, somewhere, happiness might be 
achieved. Shall I surprise you when I say 
•that yiere was more happiness in people’s 
homes and hearts then than there is now? 
That the laughter of the children rang out 
more loudly when they had to walk three 
miles across the sno wto’ school, and sat 
blowing their finger-nails in little school
houses which weren’t a bit like the palaces 
now built for young scholars?

“No doubt I bore you a little, but I want 
to tell you this: You have the same chance of 
happiness as your forefathers, if you will be 
contented as they were with less than all you 
want, with simple pleasures, with loyalty to a 
code from which despair was barred. On 
my Christmas visits through the centuries, I 
have found the most happiness in fields 
among peasant folk and in cottages where 
children sat around the board, and in attics 
where shabby students were enromously 
amused by life. I have found it often in 
poor lodgings where young lovers sat hand 
in hand with no fire but that burning in 
their hearts. Love is a great source of hap
piness.

"I have found this happiness wherever 
there are lovers of life itself, amused by the 
call of a bird or the scuttle of a small beast, 
worshipful of the sun’s glory and the while 
magic of the moon, thrilled with a sense of 
being one with life; and above all, among 
people forgetful of their own cares, having 
dedicated their souls, with a fire of love, to 
some work they do for love’s sake.

“That is the message I bring you tonight. 
The world just now is too much haunted by 
anxieties—fear of the future, fear of poverty, 
fear of war. Do not be so much afraid I Face 
this life of yours with laughter, confidence 
and a spirit of fellowship toward all men. 
I do not pretend to you that life is easy. But 
much of its suffering is due to yourselves and 
not to any grudge of fate; due — forgive my 
frankness! — to your own fears, hatreds, in
tolerance, greed and naughtiness.

"Now, my dear people, I have kept you 
long enough, and I don't suppose many of 
you are still listening to me. But I want to 
remind you on this Christmas that life is 
still good if you make it so. Forget your 
cares, so that the children may laugh. For
get your fears and be merry, for their sake. 
You will find happiness in their delight . . . 
So a Merry VChristmas to you all. Why 
not? . .

His voice was the voice of an old, old man, 
filled with tenderness and sweetness, pity and 
love. It was sad that so many switched off 
their radios when he began to speak.

—Reader's Digest

On a journey up the Murray in 
1882 Captain John Grundy and his 
ship the "Maranoa” were stranded by 
drought in a waterhole. It was his 
honeymoon trip and only his bride 
was aboard.

The lady was taken off and return
ed home by coach but Captain Grun
dy stayed by his ship, stranded in the 
mud for two years. When the flood 
came which floated him again, he 
sailed down the river to be greeted 
not only by his wife but the baby he 
had never seen.

s Outback
To us of the city, who receive our 

mail twice a day, the arrival of the 
postman is very common-place. In 
the outbacks (where the mail is re
ceived about every six weeks) his 
coming is heralded as a great event. 
The mailman is given a great wel
come, because it is the only way sta
tion people can keep in touch with 
the outside world. Many of the sta
tions are not equipped with a wireless 
or telephone and the mail is the only 
means by which news can be brought 
to the silent spaces of the north.

From time to time, excitement is 
caused by the visit of a chance travel
ler or a cattle buyer, or a neighbour 
living hundreds of miles away may 
call and spend the night on his way 
to the township.

On the large stations, horses and 
cattle run wild. Horses have to be 
broken in. This is done by skilled 
horsemen, and after about a week of 
handling, the wildest horse becomes 
manageable.

Without doubt, the most exciting 
and dangerous of station work is the 
general mustering of cattle. This is 
done during the dry part of the year 
when the cattle are obliged to come 
to the permanent waterholes for their 
chink.

When the general muster is decided 
upon, all hands including the black 
boys” set out for the nearest water

hole with full travelling gear. Near 
each water hole is an enclosure, or 
camp, into which the cattle have to 
be driven. It is here that the excite
ment begins. The cattle are wild 
and the cattlemen use stockwhips to 
subdue them.

Sometimes wild beasts have had to 
be shot to save the lives of the cattle
men. After the cattle have been 
driven into the enclosure, the un
marked animals are separted from the 
marked ones, and then branded with 
the special brand of the station. In 
this way the cattle from one station 
can be identified from the cattle of 
another.

The stockmen of the far north lead 
very hard and exacting lives. His 
day comences at dawn and he works 
long and strenuously. The mustering 
and breaking of cattle in the tropical 
region of the far north in the deadly 
heat asks for great strength of endur
ance. He has to fight against 
droughts and floods, but although the 
life is exacting it is by no means 
without its attractions.

These people from the outback 
stations, although they do without 
the pleasures of living in the city, 
have joys of their own. Out-of-door 
work makes them strong and healthy 
and the free life in the great open 
spaces has a charm of its own.
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MADE IN AUSTRALIA BY 
THE WORLD’S LARGEST 
RADIO MANUFACTURERS. 
"Gaminamas didžiausiame pa

saulyje radijo fabrike”

PHILIPS T??
MODEL RM

____ Jis turi puikiu išvaizdą, naujos jo lempas užtikrina puikų 
I philips Į balsą ir I’hilipso vardas kalba pats už save. Tatai yra puikių 

lempų aparatas, tad kodėl neateiti ir jo nepasiklausyti. Tas 
simbolis verčia pasaulio milijonus pirktis Philips radijo 

'^5=^ aparatus.
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MŪSŲ PASTOGĖ, 1950m, gruodžio 21d

TARPTAUTINE POLITIKA 1950 METAIS
Jau anksčiau "Mūsų Pastogėje” teko 

nekartą minėti, kad pasaulis artėja į 
visuotiną susidarimą. Aiškiai matosi, 
kad tretysis pasaulinis karas jau ne už 
kalnų. Didžiausioji ir vienintelė nau
jo karo priežastis — agresyvusis ko- 

. munizmas, vadovaujamas pragariškos 
ir viską naikinančios sistemos. Di
džiausias komunizmo priešas yra eme- 
rikoniškasis kapitalizmas, o vidurio 
keliu žengia nuosaikusis socializmas, 
vadovaujamas. Didž. Britanijos.. Jis 
dažnai imasi taikintojo — tarpininko 
vaidmens.

Šiuo metu, atrodo, jau ir socialisti
nės valstybės pradeda pažinti tikruos 
sius komunistų tikslus ir šliejasi prie 
kapitalizmą atstovaujamų kraštų. Čia 
suminėtų politinių sistemtj ir jų atsto
vų žaidimas politinėmis, karinėmis ir 
ūkinėmis priemonėmis ir sudarė 1950 
metų tarptautinės politikos branduolį.

Šio laikraščio rėmuose nėra įmano
ma detaliai analizuoti visus šių metų 
politinius įvykius, o tenka pasitenkin
ti tik trumpu faktų konstatavimu ir 
bendromis išvadomis.

Svarbiausias faktas, kuris krenta 
šiais metais politiniam analitikui į 
akis, yra tas, kad šiemet tarptautinės 
politikos dinaminis centras buvo ne 
Europa, kaip kad dažnai būdavo, o 
Azija. . Europa 1950 metais, tiesa, taip 
pat išgyveno keletą nervinių sukrėti
mų, bet tatai nebuvo rimti politiniai 
ir kariniai įvykiai, o tik Azijos kovos 
frontų atgarsiai, sudarą pavojų, kad 
Azijos karas gali virsti pasauliniu gai
sru. šiaip jau Europoje be eilinių 
komunizmo provokacijų (streikų, sa
botažų, pasienio incidentų) daugiau 
ypatingumų pažymėti netenka.

Azijos reikalai atrodo visai kitaip. 
Jau šių metų pradžioje viduje "apsi
valiusi” Raudonoji Kinija pradėjo 
planuoti ir ruoštis Tibeto ir Formo- 
zos okupacijai. Be didelio triukšmo 
kiniečiai Tibetą jau okupavo ir ten 
rengia uranijaus rūdos kasyklas, o 
Formozą ruošiasi vienu ar kitu būdu 
taip pat okupuoti. Prancūzų Indo
kinijoj karas vyksta jau kelinti metai. 
Čia puola raudonieji sukilėliai, vado
vaujami Maskvos. Ginklais ir net 
žmonėmis juos remia tie patys Kinijos 
komunistai, kurie turi bendrą sieną. 
Prancūzų įgulos Indokinijoje yra pa
lyginti didelės, tačiau paskutiniu me
tu ir jos atsidūrė labai sunkion pade- 
tin, kad prireikė net kreiptis į USA 
pagelbos.

Tačiau didžiausiu š.m. tarptautinės 
politikos įvykiu reikia laikyti birželio 
mėn. pabaigoj prasidėjusį karą Korė
joje. USA tuoj pat griežtai pasisakė 
prieš sovietų paruoštą Šiaurės Korė
jos agresiją, o prez. Trumanas davė 
įsakymą visoms ginklų rūšims remti 
Pietų Korėjos gynybą. UNO taip pat 
pasmerkė agresiją ir savo narius 
įpareigojo remti užpultuosius ūkiškai 
ir kariškai. Tačiau iš šios UNO rezo
liucijos, galima sakyti, nieko gera nei
šėjo, nes į Pietų Korėją iki šiol tėra

Neperseniai Prancūzų Alpėse siau- 
tusios sniego pūgos suvarė turistus j 
viešbučius. Madingo Chamonix ir 
kuklaus St. Gervais konkuruojantieji 
gidai (kalnų vadovai) suėjo j karšta
mas išgerti grogo stiklo ir pakalbėti 
apie orą. Ant jų galvų per kalnų 
viršūnes sunkiai yrėsi Ženevos linkui 
Air India Constellation lakūnas, lėk- 
dindamas 40 Pakistano jūreivių įgulą 
naujai pastatytam Anglijoje laivui 
“Queen City”. St. Bernardo vienuo
lyno įnamis tarėsi girdėjęs trinktelė
jimą, o po dviejų dienų sportinio lėk
tuvo pilotas 15.781 pėdos aukščio 
Mont Blanc’e pamatė sudužusio lėk
tuvo liekanas.

Žiemos metu sniegas Mont Blanc’o 
kalne gula storais sluogsniais, tačiau 
labai lengvai, taip, kad žmogaus balso 
vibracija gali sukelti sniego griūtis, 
griausmingai krentančias žemyn. Bu
vo beveik tikra, kad niekas iš sudu
žusio lėktuvo keleivių, jei ir liko po 
katastrofos gyvas, dviejtj dienų kal
nuose žiemos metu neišgyvens. Ta
čiau Mont Blanc’o kalnuose yra nera
šytas įstatymas, kad paklydusio kal
nuose žmogaus reikia ieškoti.

Chamonix vietovės gyventojas, ne
didelio ūgio, energingas Renė Payot, 
geriausias Prancūzijos alpinistas ir 
karinės kalnų mokyklos vyriausias in-

“ON '
struktorius, tinkamai apsirengęs, išsi
tepęs veidą riebalais prieš stiprius 
kalnų vėjus, subūrė 25 draugus ir 
paprastai tarė: “On y va” (“Einam”). 
O St. Gervais vietovės ūkininkas ir 
gidas Louis Viallet turėjo surinkti 
dar penkis draugus. “Kada prade
dame?” — buvo visa, ką jie viens ki
tam pasakė.

Chamonix grupė buvo netoli 
Grands — Mulets trobelės, daugiau 
nei pusiaukelėje, kai vadovas Payot 
atsirišo nuo kitų draugų vilkstinės, 
kad apžvalgytų kelią. Staigus vėjo 
smūgis numetė jį į tarpeklį ir užnešė 
kelių metrų storio sniegu. Portatyvus 
radijas pranešė Payot mirtį jo žmonai 
ir dviem vaikam. Prancūzų armijos 
vadovybė per radiją paliepė visiems 
ieškotojams grįžti į slėnį.

Tuo laiku rūkai prasisklaidė, ir 
oras tapo krištoliniai tyras. Slėnio 
gyventojai galėjo matyti mažyčius ži
burėlius, palengva judančius aukštyn. 
St. Gervais būrys neturėjo radijo ir 
tik grogo stiprinamas slinko pirmyn. 
Naktį praleidę kalnų trobelėje, kitą

pasiuntę tik Australija, Didž. Brita
nija, Turkija, Naujoji Zelandija ir 
Filipinai simbolines pajėgas, o visa 
karo našta tenka nešti vienai USA su 
Pietų Korėjos armija. Kiti gi UNO 
nariai tik stebi karo veiksmus ir žo
džiais remia, kurie kare, suprantama, 
neturi jokios reikšmės.

Karo eiga, kaip paprastai būna, 
svyravo čia vienon, čia kiton pusėn. 
Tačiau paskutiniu metu, kai Raudo
noji Kinija paleido dešimteriopai 
didesnes savo bandas prieš amerikie
čių dalinius, atrodo, kad karas bus 
išspręstas vakariečių nenaudai. Šito
kia karo eigos kryptis USA pastatė į 
labai keblią padėtį. Kaikurie USA 
politiniai ir kariniai vadai buvo linkę 
panaudoti didesnes karines pajėgas ir 
net atominę bombą prieš pačią Rau
donąją Kiniją, tačiau apie tai sužino
jusi Anglija, kaikurios jos dominijos 
ir Vakanj Europos valstybės Atlee 
lūpomis pareiškė Trumanui, kad jos 
į plataus masto karą su Kinija nega
linčios eiti, o jei tatai padarytų USA 
pati viena, tai dalis Anglijos parla
mentarų pagrąsino, kad D. Britanija 
atšauksianti savo kariuomenę iš Korė
jos. Ką padarys USA, dabar dar sun
ku pasakyti, bet, atrodo, vis dėl to jai 
teks taikintis prie kitų sąjungininkų. 
Paskutinės žinios iš Korėjos lyg ir pat
virtina antrąjį atvejį, nes UNO pajė
gos jau gabenamos laivais į Japoniją. 
Kokių tolimesnių priemonių griebsis 
Amerika prieš Raudonąją Kiniją, kai 
pasitrauks iš Korėjos, dabar taip pat 
tiksliai negalima atsakyti. Dėl pres
tižo, reikia manyti, ji pradės blokuoti 
Kinijos kontinentą, kaip kadaise D. 
Britanija yra dariusi prieš Napoleoną 
ir paskutiniu metu Čiangkaišekas 
prieš Kom. Kiniją. Keista gyvenimo 
ironija ištiko Ameriką: prieš tūlą lai
ką ji pasiuntė Čiangkaiščkui griežtą 
notą, kad tas neįleidžia Amerikos ir 
D. Britanijos laivų į Kom. Kiniją su 
ginklais, o dabar gal reikės ir jai pa
čiai imtis tos pačios akcijos.

Iš čia aprašytų faktų tenka padary
ti svarbią išvadą, kad šiais metais ko
munizmas politinėje ir karinėje srityje 
turėjo iniciatyvą savo rankose, o de
mokratijos, atstovaudamos kapitaliz
mą, tik gynėsi. Ypatingai visus metus 
buvo juntamas kapitalistinių kraštų 
nesutarimas. Demokratinės valstybės 
perdaug laiko sugaišo visokiom kon
ferencijom, derybom, o realių darbų 
komunistiniai kraštai žymiai daugiau 
atliko. Didžiausias demokratijų stab
dis buvo Prancūzija, kuri niekad ne
turi pastovios vyriausybės, o be to, ir 
komunistinis elementas ten turi labai 
dideles įtakos. Net ir Korėjos klau
simu tarp Trumano ir Atlee nebuvo 
padaryta vieningi} nutarimų, nes šiuo 
atveju D. Britanija visada remia 
Raud. Kiniją, kuriat pirmoji iš demo
kratijų pripažino de jure.

Mums, kaip lietuviams ir tremti
niams, vis dėlto yra labai džiugus tas 
faktas, kad USA jau ginklu pastojo

KOLUMBIJOS LIETUVIU 
BUITIS

Iš nesenai gauto laiško, patiekiu čia 
keletą ištraukų, kaip kuriasi lietuviai 
tolimojoj Kolumbijoj.

"Medellin, Kolumbija. Š.m. rugpiū- 
čio mėn. 1 dieną pradėjo veikti nauja, 
grynai lietuvių sudaryta, muilo gamy
bos įmonė. Ją įsteigė St. Misiūnas, 
Narutavičius, Čypas ir Kalėda. Prisi
taikydami kolumbiečių nuomonei, ka 
anglų ir amerikiečių prekės yra geriau
sios, jie savo įmonę taip pat pavadino 
angliškai skambančiu vardu “Minck”, 
kurį sudaro savininkų pavardžių pir
mosios raidės.

Pradžia nėra lengva, nes nuolat 
kyla riebalų kainos, o svarbiausia — 
viskas buvo pradėta su labai mažu 
kapitalu. Tačiau iniciatoriai dėl to 
nenusimena, nes prekyba verstis Ko
lumbijoje yra plačių galimumų.

Čia darbininko gyvenimas yra sun
kus, nes labai pigi darbo jėga, kurią 
sudaro daugiausia čiabuviai. Kas ne
turi jokios specialybės — lieka vienin
telė išeitis — griebtis biznio.

Be paminėtosios įmonės, jau seno
kai čia veikia lietuvių kooperatyvas 
ir net trys grožio salionai, kurių savi
ninkais yra ponios — Prosevičienė, 
Dubauskienė ir Kalėdienė. Kaip gy
venimo praktika parodė, daugiausia 
laimėjo tie tautiečiai, kurie įsigijo 
ūkius. Kylančios daržovių kainos 
leidžia manyti, kad Kolumbijos ūki
ninkai galės nesunkiai prasikurti.

Kolumbiečiai lietuviai neatsilieka 
ir kultūriniame darbe. Nesenai į čia 
atvykęs dirigentas Z. Jonušas jau dir
ba radijofone ir dalyvauja policijos 
orkestre. Š.m. rugsėjo men. 17 dieną 
jis davė tier radiją pirmąjį koncertą. 
Šio veiklaus lietuvio dėka buvo su
darytas lietuvių oktetas, kuris lankys 
kitas lietuvių kolonijas Kolumbijoje 
ir koncertuos per radiją.”

Ignas Bieliūnas

kelią besiplečiančiam komunizmui. 
Tatai rodo, kad Sov. Sąjunga ir jos 
satelitai ir atetityje turės skaitytis su 
ginkluota Amerikos intervencija, jei 
pabandys tą ar kitą šalį ginklu užim
ti. Šį faktą dar labiau sustiprina pa
skutinė prez. Trumano kalba per ra
diją, kurioje jis proklamavo Ameri
kos tautai išimtinę krašto padėtį.

Sov. Sąjunga šiais metais vengė ju
dinti Europos, nes ji puikiai žinojo, 
kad Europos reikalai demokratijoms 
yra' daug opesni ir gali greičiau su
kelti pasaulinį karą. Azijoje, ji manė, 
galima dar grobti kraštą po krašto be 
didesnio susidūrimo ir rimtesnių pa
sėkų. Korėja, suprantama, moraliniu 
atžvilgiu padarė nepaprastą įspūdį, 
nes parode Kremliaus satrapams, kad 
negalima grobti net ir ten, kur atrodo 
yra lengviausia, o Korėjos įvykiai, 
nežiūrint kokia jų pabaiga būtų, vis 
dėlto išjudino laisvąjį pasaulį iš ra
mybės miego ir padiktavo naujam 
karui rengtis programą. Dabar jau 
visiems pasidarė aišku, kad su komu
nizmu tegalima tik ginklu kalbėtis . . .

P. J. K ėdy s

J. Da.

Y VA”
rytą šeštą valandą pradėjo iš naujo 
savo žygį. Vienas iš jų nušalo kojas 
ir, nežiūrint jo protestų, buvo grąžin
tas slėnin. Viallet vėliau pasakojo: 
“Vidurdienį mes turėjome kastis per 
griūvantį sniegą, kuris siekė ligi krū
tinių. Mes nuolat gėrėme grogą, Įęas 
reikalinga žiemą kalnuose. Ketvirtą 
valandą pasiekėme antrąją trobelę. 
Ten būta stipraus vėjo, labai stipraus 
vėjo, nes trobelėje buvo labai šalta. 
Mūsų batai buvo sušalę į ragą. Tro
belėje radęme pelytę, kuo ji mito ir 
kaip išliko gyva, — nežinau. Kitą 
rytą mes vėl išsitepėme riebalais, apsi
vyniojome vilnonėmis skaromis ir 
pradėjom kopti.”

Buvo jau dešimta valanda, kai jie 
pasiekė sudužusį lėktuvą.

“Pirmiausia pamatėme keletą žai
slų, kas mus labai sujaudino. Po to 
radom įvairias žmogaus kūno dalis. 
Didžiausias mūsų matytas daiktas bu
vo vienintelis lėktuvo ratas.”

Susirišę, naudodamiesi ledui kirsti 
kirvukais, spirdamiesi šimto kilometrų 
vėjui, gelbėtojai šliaužiojo po kata-

Psl. 7

AUSTR. IR N. ZELANDIJOS 
SOCIALIZMAS 
(Atkelta is 4 psl.)

Australijos socialistų įsikišimas į 
ekonominę laisvę neišvengiamai ėjo 
prie kišimosi ir į politinę laisvę. Prieš- 
socialistinės partijos, neturėdamos 
atskiri} profesinių sąjungų, norėjo 
išplėsti viešų skelbimų tinklą. Dar- 
biečių vyriausybe uždraudė skelbimus, 
didesnius kaip 60 kvdr. colių. Kai 
per radiją prasidėjo transliacijos apie 
Darbo Partijos nepasisekimus, atskiru 
potvarkiu jos buvo uždraustos. Pietų 
Valijoj 72 vai. prieš rinkimus, spaudai 
ir -radijui buvo uždrausta bet koks 
politikavimas, kuris galėtų turėti įta
kos rinkimų rezultatams.

N. Zelandijos ekonominės laisvės 
vietoj atsirado ekonominė diktatūra. 
Turėdama savo žinioj importo leidi
mus, vyriausybė nustatė kiek kokių 
prekių pirklys gali parduoti. Nustatė 
ir kainas. Tuo būdu, armijai šnipų 
padedant, kontroliavo planą. Jei, 
sakysim, jaunas vyras su energija ir 
kapitalu norėjo ką nors savystoviai 
pradėti, jis turėjo prašyti vyriausybės 
leidimo. Apie jo prašymą vyriausybė 
skelbė, kad galėtų prieštarauti tie, 
kuriems naujas biznierius galėjo su
daryti konkurenciją. Dažniausia to
kių prieštaravimų atsirasdavo, ir nau
jas kandidatas leidimo negaudavo.

Vyriausybės pastatuose gyvenan
tiems buvo uždrausta namus išsipirkti 
nuosavybėn. Buvo nustatyta tam 
tikra suma ir ne daugiau tos ribos ga
lima buvo išleisti privataus namo sta
tybai. Buvo nustatytos kainos žemei, 
kurios turėjo laikytis ūkininkas, norė
damas ją parduoti.

Sakoma, kad prieš socialistinę kam
paniją laimėjo moterys ir jaunimas. 
Šeimai gyvenimas nepagerejo, kai 
atlyginiami pakyla 40%, o mėsos 
avalynės ir drabužių kainos 60%.

70% liberalų kandidatų į parla
mentą buvo iš kariuomenės grįžę, 
kurių beveik pusė jaunesni, kaip 40 
metų amžiaus. Jaunimas buvo taip 
nusistatęs prieš socialistus, kad Darbo 
Partija net nepajėgė suorganizuoti 
jaunimo grupės rinkiminei kampani- 
jaip laikyti. Štai studentas kalba 
prieš rinkimus:

"Rinkimai yra reikšmingi mūsų 
ateičiai. Socializmas žada užtikrinti 
mūsų ateitį. Mes gi norim patys savo 
ateitį kurti. Socializmas sako, kad 
gyvenime nebus rizikos. Mes gi 
ieškom progų, o jos ne visada būna 
be rizikos. Mes, Australijos jaunimas, 
stebėjome socializmo pasireiškimą, 
tačiau mes jame nematome ateities.”

Abiejuose kraštuose nebus lengva 
pašalinti tuos gyvenimo stabdžius, ku
riuos socialistai sukūrė savo ilgo valdy
mo metu, bet abiejų kraštų žmones 
netarpiškai patyrė ką socializmas pa
daro. Jie turėjo socialistinį rėžimą 
ilgiau, kaip bet kuris kitas kraštas 
pasaulyje — jie tapo liūdnesni, bet 
protingesni. Didele fiersvara jie ati
davė valdžią į rankas tai vyriausybei, 
kuri remia privačią iniciatyvą ir di
desnę — ne mažesnę laisvę.

—"Reader’s Digest"

strofos vietą. Pasiėmę tris ryšulius 
rastų laiškų, jie nusileido žemyn.

"Mes greitai sugrįžome, tarė Vial
let, nes tesugaišome tik penkias va
landas."

Tą vakarą St. Gervais kaimelis gėrė 
ne grogą, bet šampaną. Visas pasau
lis gėrėjosi kalniečių žygiu. Indijos 
ambasadorius Sardar Singh Malik, tik 
atvykęs iš Chamonix, kur jis patikri
no Payot našlę, kad jo vyriausybe ne
leis jai ir jos vaikams rūpintis pra
gyvenimu, pradėjo sakyti kalbą ir, jos 
nebaigęs, apsiverkė ... O St. Gervais 
kalniečiai nesiskirstė tol, kol buvo dar 
šampano lašas. ■

Atrodo, kad reportažą apie šios 
žiemos įvykį kalnuose galima būtų ir 
baigti, jei nepažymėti, kad jis paimtas 
iš š.m. lapkričio mėn. 20 d. “Time” 
numerio. Tačiau knieti pridėti, kad 
ši žmogaus herojizmo istorija, papasa
kota vaikui, sukėlė, kaip paprastai, 
įvairių klausimų ir turėjau aiškinti, 
kad ne tik kalniečiai, bet ir lygumų 
gyventojai, dažnai be prievartos daro 
gera artimiesiems, kad tas pats vargas 
ir rūpesčiai, ypač svetur, suartina 
žmones, kurie skuba pagalbon, išta
rius trumpą žodį: "Einam”.-
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SLIOSU PASTOGE 10D-fosios „Musu Pastoges“ proga
IS MUSt BUITIES

Vieninga spauda galingesne
Bendrame Australijos Lietuvių Ka

talikų Draugijos Valdybos ir "Mūsų 
Pastogės” leidėjo ir atsakomojo redak
toriaus p. A. Baužos posėdyje buvo 
nuspręsta abu Sydnėjuje leidžiamus 
lietuviškus laikraščius (“Užuovėją” ir 
"Mūsų Pastogę") sujungti j vieną, at
seit — “Mūsų Pastogę” laikyti atsto
vaujančia ir Katalikų Draugijos reika
lus. Taigi “Užvovėja” nuo Naujų 
Metų kaip atskiras laikraštis nepasi
rodys, o Australijos lietuvių katalikų 
informacijos bus spausdinamos "Mūsų 
Pastogėje”.

Posėdis įvyko tikrai nuoširdžioje 
nuotaikoje, išryškinant visus Aus
tralijos lietuvių spaudos negala
vimus ir dažnai ne lengvą 
leidėjų medžiaginę padėtį. Šis 
nutarimas padarytas šiais .samprotavi
mais: “Musų Pastogės” ir "Užuovėjos” 
tikslai nesiskiria. Abu laikraščiai nori

pasitarnauti lietuviškajai Australijos 
lietuvių visuomenei, plečiant ir palai
kant tautiniai — krikščionišką kultū
rą. Kadangi čia lietuvių skaičius nė
ra gausus, tai du laikraščiai viename 
mieste yra ne būtini, o geriau — tu
rėti vieną gerą ir pajėgų savaitraštį, 
kuriame galėtų tilpti Katalikų Drau
gijai artimos informacijos bei idėjos. 
Dabartiniam “M.P.” leidėjui p. A. 
Baužei buvo reiškiamas pilniausias 
pasitikėjimas ir palankumas.

Dėl “Užuovėjos” prenumeratorių 
atsiskaitymo bus paskelbtos informaci
jos paskutiniame š.m. “Užuovėjos” 
numeryje ir sekančiuose "M.P.” nu
meriuose.

Malonus faktas, kad Sydnėjaus lie
tuvių spauda rado bendrą kelią, kas 
duoda tikros vilties, kad ji sustiprės 
ir patobulės.

A.K.

Taikos ir ramybes Švente
Saulė svilina karštai. Deginantis 

vėjas nuvirina žaliąsias pievas ir jos 
pasišiaušia šiurkščiu šepečiu. Slopu 
ir tvanku visoje gamtoje, Ore slopi
nantis tirštumas smaigdina į žemę, 
kuri skeldėja nuo kaitros. Nyku ir 
liūdna tavo širdy. Tu. miršti ilgesiu 
namij, tu miršti ilgesiu Nemuno slė
nių. Tolimiausiai! žemės kampan 
atnešęs keleivio lazdą, brolau, sustok 
ir nukratyk kelionės dulkes, nušluo
styk kepinančio karščio prakaitą, at
sigaivinęs šaltinio vandeniu, atsisėsk 
valandėlei po vienišu eukaliptu ir pa
rymok nurimęs atdūsiuos, viltinguos 
ir tyliuos.

Pasaulis surakintas melo, prievar
tos ir tamsos pančiais. Vėl kraujas 
plūsta upeliais. Žmonijos veidas dega 
nerimu ir baime. Suliepsnoja iš nau
jo lemtingoji Gėrio ir Pikto kova. 
Laisvės deivė veržiasi iš kalėjimo, ji 
bando sutraukyti verguvės pančius. 
Pro griuvėsius, pro kapus ir pro kry
žius ateis Laisvė ir mūsų šaliai.

Nusikeikime šiandien į gimtuosius 
namus. Baltos, baltos snaigules, kaip 
drugeliai, krenta iš dangaus. Visa tė
viškes žemė apsiklojus baltučiu ant- 
klodu. Neapsakoma tyla užvaldo gim
tinę. Nurimsta ir tavoji širdis. Sielos 
tilsme suskamba Kalėdų varpai. .Iš 
tavo tolimosios tėviškės bažnytėlės 
veržiasi Bernelių mišių giesmės, skel
biančios Kristaus užgimimą. Leisk 
Jam ateiti ir atgaivinti tave nuvargu
sį ir nusiminusį. Jis byloja iš Kalėdų 
giesmės, kuri nenutyla, iš kaž kur, ne 
žmogaus balso giedama, iš žemės vidu
rių, iš vandenynų gelmių, iš paties 
dangaus aukštybių, ji skleidžiasi kaip 
nežemiškas žiedas, kaip nuostabi mu
zika, ji šnibžda kaip baltoji ramunė 
ir gaudžia kaip sunkusis varpas.

"GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, 
O ŽEMĖJE RAMYBĖ GEROS VA
LIOS ŽMONĖMS”. Tu parpuoli

ant svetimos žemės eukalipto paunk- 
smėje, numalšinęs skausmą, nutildęs 
nerimą sieloje, iškeli rankas aukštyn į 
dangų prašydamas Aukščiausiąjį grą
žinti ramybę ir taiką kenčiančiai 
Tėvynei Lietuvai. Tad nepalūžk, 
brolau, nors ir kelias į tautos pavasarį 
užverstas kliūtimis, vos tematomos jo 
gairės. Tu neturi leisti žūti sau ir 
Lietuvai. Neužgesyk viduje liepsnos, 
kuri šaukia: grįši ir tu liksi vertas 
grįžimo. Neleisk, kad tave sugrauž
tų nusiminimo rūdys šioje svetimoje 
Australijos žemėje. Tavo krūtinėje 
turi liepsnoti Meilė, Tikėjimas ir Vil
tis. Tik leiski gimti Kristui Kūdi
kėliui tavo sieloje ir Jis tave atgaivins, 
nes “Aš esu amžinas gyvenimas; kas 
tiki manimi, niekuomet nemirs.” O, 
paklausykime, kaip nuostabioji gie
smė apsiaučia mus, uždega mus vil
timi, mūsų skausmas darosi ramus ir 
visur yra šviesu — tai Kūdikis Kristus 
.praeina ir kiekvieno sieloje uždega 
Kalėdų žvakę.

Prisiminimų supami atlaužiame 
plotkelę iš savo tėvo laiminančių 
rankų šventąjį vakarą, prisimename 
savo artimuosius ir bičiulius. Ausyse 
lyg skamba bažnytėles varpai, šaukią 
į Bernelių mišias, iš toli lyg girdime 
ir rogutėmis važiuojančių skambalė
lius dindint. Pakvimpa ir Kalėdų 
eglutės, žvaigždutėmis aplietos. Tam
siajame danguje užteka šviesi žvaig
ždė, atvedusi Tris Karalius į Betliejų 
pasveikinti Kūdikėlį Kristų. Ženg
dami žmoniškumo taku, savo sielą 
skaidrindami meile ir pasiaukojimu 
kitiems, artėsime mes į Jį, į taikos ir 
ramybės rytojų. Mūsų sieloje garsiai 
ir viltingai suskambės Kalėdų varpai 
aidint slėpiningai giesmei iš aukščiau
sių skliautų:

"Esu Šviesa aš ir Gyvybė, 
Esu Paguoda ir Viltis.”

A. Krausas.

Jau senai Australijoje buvo galvo
ta, kaip išleisti lietuvišką laikraštį, 
nors tada lietuvių emigrantų šitame 
krašte btivo nedaug. 1938 metais pas 
mane atvyko iš Brisbanės pasiturįs lie
tuvis K. Paliulis, kurio šiuo metu 
jau nėra gyvųjų tarpe. Jis buvo di
delis patriotas entuziastas, su kuriuo 
ilgai pasikalbėdavome lietuvybės rei
kalais. Be to, tuo metu ir žymiai 
ankščiau daug paraginimų gaudavo
me iš Nepr. Lietuvos, kad reikia ir 
Australijoj turėti spausdintą lietuvi
šką žodį. Per eilę metų dėl lietuvi
ško laikraščio išleidimo mane ragino 
šie žymūs Lietuvos žmonės: J. E. Vysk. 
Prof. Reinys, J. E. prez. A. Smetona, 
Užsienio Lietuviams Draugijos' Pirmi
ninkas adv. Rapolas Skipitis, J.E. 
prez. dr. K. Grinius, Juozas Tūbelis, 
dr. Zaunius ir kiti. Kadangi tuo me
tu lietuvių skaitytojų turėjome tikrai 
nedaug, tai mes su K. Paliuliu nuta
rėme leisti lietuvių ir anglų kalbomis 
mėnesinį žinių biuletenį, kurio tikslų 
eilėje turėjo būti ir propoganda apie 
Lietuvą angliškai skaitančios visuo
menės tarpe. Tačiau prasidėjus ka
rui mūsų sumanymas nebuvo įvykdy
tas.

Kai 1947 metais atvyko pirmasis 
Europos tremtinių transportas į Bone- 
gillą, aš nuvykau jo pasitikti. Jame 
buvo per 400. lietuvių. Tada man 
kilo visai realus sumanymas, kad da
bar jau tikrai pribrendo reikalas lei
sti lietuvišką laikraštį, ypač kad tuo 
transportu atvykęs poetas J. Šilaįhis 
man karštai pritarė. Tuo klausimu 
buvo plačiai išsikalbėta ir su pirmojo 
transporto lietuvių komitetu, kurio 
pirmininkas buvo inž. Jonas Motiejū
nas.

Grįžęs į Sydnėjų, tuojau kreipiausi 
į atatinkamas įstaigas, norėdamas su
žinoti, ar gausiu lietuviškam laikra
ščiui leidimą. Aatsakymas buvo, tei
giamas, primenant, kad turėsiu pak
lusti svetimšalių spaudos įstatymui.

Pradėjau daryti žygius del laikra
ščio leidimo: ieškojau spaustuvės, lie
tuviškų šriftų, dairiausi redaktoriaus. 
Nors žurnalistų jau ir buvo Australi
joje, bet jie turėjo dirbti pagal pasi
rašytas sutartis ir buvo sunkumų juos 
atsigabenti į Sydnėjų,

Ir štai 1948 metais, vykdamas į cu
krinių švendrių kirtimo darbus, pake
liui mane aplankė rašytojas J: Žu
kauskas. Aš jam smulkiai apibūdi
nau savo rūpesčius dėl spausdinto lie
tuviško laikraščio, išdėsčiau savo su
manymus ir tuo reikalu padarytus 
žygius. Ta pačia proga aš jam pasiū
liau būti naujojo laikraščio redakto
rium. Jis sutiko, ir čia pat susitarėm, 
kad aš darysiu žygių ištraukti jį iš 
cukrinių švendrių į Sydnėjų. Imigra
cijos departamentas principe tuoj su
tiko, kad man reikia redaktoriaus, 
tačiau dėl p. Žukausko atleidimo vis 
delsė, kol nesibaigia darbų sezonas.

Per tą laika aš susirašinėjau su juo 
laiškais, kuriūbsi jis mane prašė da
ryti žygių, kad jis greičiau galėtų per
sikelti Sydnėjun. Pasibaigus sezonui, 
jis pagaliau atvyko, ir jau 1949m. pftF=== 
tižioje pasirodė pirmasis “M.P.” nu
meris.

Pirmieji laikraščio vargai užgulė 
mane ir mano šeimą. Mūsų namuose 
buvo redakcija (čia gyveno ir redak
torius), administracija ir ekspedicija. 
Visa mano šeima aktyviai savo darbu 
rėmė laikraščio leidimą: vieni darė 
vertimus, kiti rašė angliškojon daliu, 
treit perrašinėjo straipsnius mašinėle, 
Ct. Laikui bėgant susiradome ir pa- 
gelbininkų iš naujai atvykusių tautie
čių. Su ypatingu dėkingumu prisi-- 
mintini: p.p. J. Bastys, gyd. Guobie
nė, inž. Bukevičius, K. Eidukevičius, 
J. Kantonas, Kodeckaite, žiirn, Api- 
nys ir kiti. Ypač daug dirbo p. Koli
tas, kuris be mažiausio priminimo dėl 
atlyginimo visą laiką perrašinėjo 
laikraščio medžiagą mašinėle.

Per šiuos du “Mūsų Pastogės” gyve
nimo metu buvo pasikeitimų redakci
joj ir administracijoj. Paskutiniu 
metu laikraštį redeguoja buvęs Lietu
voje Pasaulio Lietuvių Sąjungos reik, 
vedėjas .ir “Pasaulio Lietuvio” fakti- 
nasis redaktorius žųrn. J. Veteikis, o ji 
administruoja jo žmona — L. Vetei- 
kienė.

Žengiant į antrąją “M.P.” šimtinę 
man džiugu prisiminti tas entuziastin
gas dienas, kai išėjo pirmasis “M.P,” 
numeris ir smagu konstatuoti, kad per 
šiuos du metu susidarė rimtų bendra
darbių kadras ir didokas skaitytojų, 
būrys. Mano iniciatyvos ir pastangų 
tautiečiai nenuvylė, todėl dar su di
desniu atsidavimu žengiu į trečiuosius 
metus, tvirtai tikėdamas, kad “M.P.” 
greitai padidės, patobulės ir apjungs 
aplink save visą rašančią ir skaitančią, 
lietuvių visuomenę Australijoj.

Nuoširdžiai linkėdamas linksmų ir 
laimingų Kalėdų Švenčių ir N. Metų 
"M.P.” redaktoriams, administrato
riams (buvusiems ir esantiems), ben
dradarbiams, skaitytojams ir visiems 
Australijos lietuviams, lieku kupinas 
ateities vilčių.

Antanas Bausi ' 
“Mūsų Pastogės” atsakom, redaktorius 

ir leidėjas.

★Prašomi atsiliepti: McReady Ana
tolijus, Adomavičius Juozas, Bagdonas 
Stasys, Hazienė Rožė. Turiu svarbių 
žinių iš Amerikos.

Rašyti adresu: Ant. Šimkūnas, Mi
grant’s Hostel Nr. 4, Williamstown, 
Vic. .

★Ieškau savo dėdės Raimundo An- 
drėkaus. Kas apie jį ką nors žino, 
prašome pranešti adresu: Birutė 
Andrėkutė, 19 Gladstone St., Belmore, 
N.S.W.

C. P A L L O K O
Pirmoji lietuvių siuvykla. Australijoj 

priima vyriškų ir moteriškų rūbų ušsakymus, Darbas atliekamas 
pagal Europos ir Amerikos madas.

Gyvenantieji provincijoj gali užsisakyti eilę laiškais ir bus 
medžiagų pavyzdžiai laiškais prisunčiaiųi.

Rašyti šiuo adresu: C. P. 3rd floor, room 4, Centre-Way 
Buildings, 259 Collins str., Melbourne, Vic.

Paremkime Šokiu Grupe
sambūrį. Kitų metų sausio mėn 5 die
nos Vakaro pelnas bus skiriamas šokių 
grupei paremti, atseit nupirkti jai 
trūkstamų tautinių juostų bei drabu
žių. Vien tik dėlto Sydnėjaus lietuvių 
visuomenė turėtų skaitlingiau tame 
vakare dalyvauti.

Sydnė.aus Liet. Taut. Šokių grupė 
savo nenuilstamu darbu vis garsina 
lietuvių vardą įvairiomis progomis 
duodama koncertus. Tatai tikrai 
rimta kultūrinė pajėga, kuri ateityje 
savo veiklą dar mano išplėsti.

Lietuviškoji Sydnėjaus visuomenė 
privalo visais būdais remti šį jaunimo

Ateinančių metų sausio 5 dieną 7 vai. vak Paddington Town 
Hall salėse

įvyks
A.L.B-nės Sydnėjaus Apylinkės Pramogų Sekcijos ruošiamas

ŠOKIŲ VAKARAS
Gros geras orkestras.
Bus bufetas be svaigiųjų gėrimų.
Pelnas skiriamas Sydnėjaus Lietuvių Tautinių Šokių Grupei 
paremti.

Pramogų Sekcija.

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiBniiiiiiiiiiiiiiĮ

E Pranešame visuomenes žiniai, kad š.m. gruodžio mėn. 28 E 
= dieną 19 vai. 45 min. -
E TROCADERO salėse Sydnėjuje E
E įvyksta E

Bendruomenės Centro ruošiamas ~
E TRADICINIS METINIO SUVAŽIAVIMO =
= BALIUS E
E Baliaus meninę dalį išpildo tautinių šokių grupė ir Sydnė- E
E jaus lietuviai menininkai. Pasibaigus meninei daliai, bus šokiai, E
E griežiant “Trocadero” orkestrui. Tuo pačiu metu bus paruošta E
Ę ir vakarienė. Įėjimo kaina 14 šil., įskaitant vakarienę. Bilietus E
E platina: p.p. Bauže, Kun. Butkus, Kapočius, Miniotas, Narbutas, E
E Ustijanauskas ir Sydnėjaus Spaudos Kioskas. E
I.; Programa pradedama lygiai 20 vai., todėl prašoma gerb. E
E svečių nesivėluoti. E
E Baliui Rengti Komitetas. E
niiiiiiiiiiiiiiiliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiililililllllllllllliiillliimr:

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