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O, LEKITE DAINOS
Vakarinę lakštingalos giesmę mums 

šiandieną pakeitė paryčio kokaburų 
juokas, o meliodingas lietuvių liaudies 
dainas laukiniai šlageriai. Nesmagu, 
kad susibūrę keli lietuviai jau nesi- 
guodžia daina. Lietuviška daina nyk
sta iš mūsų širdžių ir lūpų.

Nemanyčiau, kad mes pamiršome 
dainuoti dėl to, jog esame toli nuo 
savo tėviškės ir išbarstyti po platųjį 
pasaulį, kad vargas ir nedatekliai do
minuoja mūsų buitį. Ne. Lietuvių 
tauta per ilgus šimtmečius kentėjo ir 
vargo, bet vistiek kūrė dainas, nes ji 
dainėje mokėjo paguosti save, užmir
šti sunkią savo dalią, ir daina joje 
ugdė lietuviškumo jausmą.

Dr. J. Balys “Lietuvių Tautosakos 
Skaitymuose” rašo: “Geriausia ir ori
ginaliausia mūsų tautosakos rūšis yra 
liaudies dainos. Lietuvių pamėgimą 
dainuoti pastebėjo daugelis svetimtau
čių ir gražių atsiliepimų apie mūsų 
liaudies dainas turime jau iš senų lai
kų. Kur tik susirenka didesnis lie
tuvių būrelis, ten skamba ir daina. 
Lietuvis dainuoja ir džiaugdamasis, 
ir liūdėdamas, dainose išlieja savo 
jausmus ir randa paguodos skaudžių 
gyvenimo smūgių ištiktas.”

Nemanau, kad Dr. J. Balys pasku
tiniuosius savo žodžius galėtų pasaky
ti apie šiandienykščius lietuvius trem
tyje. Mūsų chorai ir ansambliai dar 
dainuoja lietuviškas dainas, bet pas
kirai susibūrę tautiečiai jau nebeieško 
paguodos ir džiaugsmo dainoje. Jie 
dažnokai jau mielai keičia melodin
gas. lyrines liaudies dainas į popu
liarius šlagerius, kuriuos švilpauja 
ir laikraščių pardavėjas, ir skersuo
damas gatve iš baro valkata. Dauge
lis šneka, kad nereikia pamiršti savo 
kalbos ir savų papročių. Daina gi 
mus gal ilgiausiai išlaikytų lietuviais. 
Esu girdėjęs, kad Amerikos lietuviai, 
nors jau kiti primiršę savaja, kalba, 
o jaunieji jos dar neišmokę, susiėję 
vis dėl to randa didelio malonumo 
dainuoti lietuviškas senovines dainas.

Tūlas gali pasakyti: “Neturiu kur 
dainuoti, gyvenu tarp svetimtaučių.” 
Mano gi manymu, toks pasiteisinimas 
nėra visai tikslus, nes progų susitikti 
su savaisiais ir padainuoti visada ga
lima rasti.

Viena lietuvių vyrų grupė mažame 
Australijos miestely po darbo susi
kūrė laužą ir. atsibodus. pasakotis 
apie dienos įvykius, užtraukė dainą. 
Miestelio gyventojai labai susidomėjo 
ir vėliau kas vakaras rinkdavosi klau
sytojai, prašydami padainuoti.

Aš pats, keliaudamas traukiniais, 
esu taip pat. pergyvenęs panašių aki
mirkų. Pradėjus būreliui lietuvių 
niūniuoti dainos melodiją, bendrake
leiviai australai paprašo padainuoti 
garsiau ir iki kelionės galo patenkin
tai klausosi. Jie skiria mūsų dainas 
nuo savųjų, nes mūsų dainose jie ran
da melancholijos ir didesnio melodin
gumo. nei savosiose.

Pabaigoje norėtųsi lietuviškam jau
nimui priminti, kad reikia mums 
grįžti prie įgimto palinkimo į dainą, 
į gražią, melodingą ir prasmingą mū
sų protėvių dainą, kuri mus atgaivins, 
pradžiugins ir užgrūdys ateities gy
venimo kovai. Pi-po8.

* Mūšiai prie Taejono, fronto kore
spondentų pranešimu, buvę patys 
sunkiausi ir atkakliausi. Amerikie
čiai kovęsi narsiai ir pakartotinai 
puolę raudonųjų pozicijas. Trauki
mosi priežastis visada esanti ta pati: 
amerikiečiai neturį pakankamai žmo
nių užkaišyti visoms fronto skylėms, 
ir todėl priešai, būdami žymiai gau
sesni, pralindą, lyg “skruzdėlės kovo 
mėnesyje”.

VAKARAI KIETINA GYNYBA
(POLITINE APŽVALGA)

Korėjos kovos tolydžio ryškina komunizmo valdomų kraštų tikslus ir 
užmačias. Pamažėle ir atsargiai brendęs radikalus Rytų ir Vakarų pasau
lių skylimas, atrodo, greitai bus įvykęs faktas. Dabar jau jokia paslaptis, 
kad šiaurės korėjiečiai pradėjo agresija Kremliaus paraginti, aprūpinti 
ginklais ir jo vadovaujami. Čia viena, čia kita fronto detale rodo, kad už 
Šiaurinės Korėjos karių nugaros stovi aštriai stebįs raudonasis komisaras, 
reikalui esant su durklu varąs mūšiu baugštų korėjietį. Skelbiama net, 
kad kiekviename didesniame Šiaurinės Korėjos kariuomenės vienete yra 
Kremliaus įgaliotinis, o dažname tanke sėdįs mongoliškos išvaizdos sovie
tinis mokytinis.

J.A.V-bėse jau nebijoma praskleisti šios pasalpties šydo kraštelio ir 
viešai — pranešimuose ir spaudoje — demaskuoti sovietines strategijos 
užkulisius.

Žymus žurnalistas A. D. Rothman’as iš Vašingtono rašo, kad Korėjos 
konfliktas neabejotinai turi gilesnes priežastis, nei lokalinio pobūdžio susi
dūrimas. Šio konflikto pagrinde glūdinčios dviejų didžiųjų pasaulio jėgų 
— Amerikos ir Sov. Rusijos — rivalizacijos šaknys. Toliau jis rašo:

'‘Jeigu Rusija nori globalinio masto karo, tai geriau būtų, kad jis 
įvyktų dabar, negu vėliau.’’

Autoriaus nuomone, Sov. Rusiją ir jos satelitus tegali sulaikyti nuo 
visuotinio pasaulinio karo tik jėgos demonstracija, kokia yra parodyta 
Korėjoje.

Amerikos tautą ir vyriausybė esanti sustiprinta laisvųjų tautų demon
stracija, smerkiančia Korėjos provokaciją, nors ši demonstracija ir tetu
rinti daugiau moralinio, negu realaus, atspalvio.

Būdinga tai, kad Vakarai pradeda be juokų rūpintis rytdiena. Korė
jos konfliktas daugiui politikos vyrų praplėšė mieguistas akis: jie prare
gėjo ir įžvelgė realų taikai ir civilizacijai pavojų.

J.A.V-bių Prezidentas Trumanas savo atsišaukime j Amerikos tautą 
nedviprasmiškai nusakė ateities politikos gaires. Jis pareikalavo pilnų 
įgaliojimų karinių jėgų mobilizacijai, karinės pramonės praplėtimui ir 
nemažų sumų paremti tiems kraštams, kurie randasi tiesiegėj Sov. Sąjun
gos ar jos satelitų grėsmėj.

Amerikos vyriausybė vykdo plataus masto dalinę mobilizaciją. Tuo 
tarpu ji tešaukia 200.000 atsarginių, bet manoma, kad gal greitai bus 
padidinta jos armija nauju 1.000.000 karių kontingentu. Amerikos sena
tas atšaukė tuos nuostatus, kurie ribojo vyriausybę, nustatydami laikytinos 
kariuomenės maksim ūmą.

Pačioje Korėjoje frontų padėtis maža kuo pasikeitė. Amerikiečiai 
neteko Taejon miesto, tačmu piečiau jie laikosi kietai. Mac-Arthuras savo 
komunikatuose nuolat skelbia apie atvykusius naujus kariuomenės kava- 
gentus, kurių tarpe yra jau praėjusiame kare atsižymėjusi tankinės kava
lerijos divizija. Ji buvo išlaipinta Pobang uoste ir laimingai atžygiavo Į 
bendrą amerikiečių karo bazę. Paskutinėmis dienomis iš fronto pranesi- 
nėjaina, kad amerikiečiai vietomis pereina į sėkmingą ofenzyvą. Ar čia 
jau yra atėjusi karo' persilaužimo faze, ar tik taktikos manevras. — kol 
kas dar sunku pasakyti. Tačiau tikima, kad J.A.V-bių armija ir ištekliai 
pagaliau pajėgs suvaldyti agresijos veržlumą ir priešą pradės stumti atgal. 
Kaikurie Amerikos strategai skelbia, kad Korėjos karas vis dėlto būsiąs 
kietas ir ilgas. Jų nuomone Mae-Arthuro vadovaujama armija, kad pa
jėgtų grąžinti į senąsias pozicijas įsiveržėlius, turėsianti būti padidinta 
iki 100.000 vyrų. Ši operacija užtruksianti apie 6 men. ir pareikalausianti 
per 1 milijardą dolerių.

UNO generalinio sekretoriaus Trygve Lie atsišaukimas į Jungtines 
Tautas padėti Korėjos fronte kol kas liko be žymesnių pasėkų. Be realios 
Australijos pagalbos ir keleto karo laivų, nusiųstų Kanados, Didž. Brita
nijos ir N. Zelandijos, su žemyno kariuomenės pagelba kol kas nė vienas 
UNO narys neskuba. Pasaulio spaudoj ieškoma ir randama daug prieža
sčių, kas kliudo kitomos tautoms siųsti greitą paramą. Aiškinama visaip, 
bet. bene pati ryškiausia priežastis bus ta, jog'visi kontinentai guli tiesio
ginėje Sov. Rusijos ir jos satelitų grėsmėje. Sovietai ir toliau spekuliuoja 
nervus dilginančiu šaltuoju karu. Tai čia, tai ten jie daro kariuomenės 
pergrupavimus ir koncentracijas. Kadangi pasaulis jau galutinai apsi
sprendė ir ėmė netikėti sovietų taikiais norais, tai kiekviena šalis laiko savo 
armijas namuose, kad galėtų reikiamu momentu tinkamai sutikti naujos 
agresijos užsiliepsnojimą.

Visi laisvieji kraštai rimčiau sukruto mobilizuotis. Pastarosiomis die
nomis buvo susirinkę Didž. Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo gynybų ministerial ir priėmė planus padidinti defenzyvines 
pajėgas Vakarų Europai ginti. Manoma, kad greitai visose šiose 5-kiose 
valstybėse bus paskelbta sustiprinta ginklavimosi programa ir suvaržyta 
kaikurių taikos metui reikalingų prekių gamyba.

Didž. Britanija numačiusi padidinti savo kariuomenę 30-čia naujų 
divizijų. Tš Vašingtono pranešama, kad J.A.V-bės pageidauja, kad Atlanto 
Pakto Valstybės savo naują apsiginklavimo programą derintų su Amerikos 
apsiginklavimu. Didž. Britanija atšaukia iš Tolimųjų Rytų kaikuriuos 
kariuomenės dalinius, kad jais sustiprintų Europos frontų padėtį.

Sov. Sąjunga su savo satelitais pradėjo naują nervinio karo ofenzyvą 
prieš Graikiją. Ši šalis, didelėmis kraujo aukomis sunaikinusi komunistų 
sukilimą, kurį laiką buvo palikta ramybėje. Dabar vėl ateina žinios, kad 
Rumunija, Bulgarija ir Albanija jos pasieniuose grupuoja kariuomenę ir- 
akiplėšiškai provakuoja sienos incidentus. Rytinės Vokietijos vadinamoji 
“tautos milicija’’ savo pergrupavimais kelia rimto nerimo Vakarams.

Politinė pasaulio spauda ir radijas pilni spėliojimų ir prielaidu apie 
naujo karo židinio susidarymo galimumus. Tačiau kur ir kada naujas 
gaisras užsidegs. — niekas tikrai negali pasakyti.

J.V.

SAVAITES ŽINIOS
* Australijos Federalinės Vyriau

sybės Ministeris Pirmininkas Menzies 
tęsia savo keliones toliau. Po ilgų 
pasitarimų Londone su vadovaujan
čiais Didž. Britanijos politiniais ir ka
riniais sluogsniais, jis buvo ilgesnėj 
audiencijoj pas karalių Jurgį VI.

Nors nebuvo išleista tuo reikalu at
skiro komunikato ir pats Pirmininkas 
buvo šykštus spaudos atstovams apie 
pasitarimų rezultatus, tačiau iš jo 
nuotaikos ir trumpų pareiškimų gali
ma spręsti, kad kelionės tikslas buvo 
atsiektas. Ypačiai ilgai ir pakartoti
nai jis tarėsi su Britanijos Iždo Val
dytoju Crips’u dėl svaro kurso susti
prinimo ir dolerinių iždo atsargų pą- 
didinimo. Šiuo metu Menzies vieši 
Kanadoje, iš kur vyks į Vašingtoną.

* Argentinos prezidentas Peron 
įnešė parlamentai! įstatymo projektą 
uždaryti komunistų'partiją Argenti
noj.

* Per 1.000 demonstruojančių ko
munistų buvo areštuota vakariniuose 
Berlyno sektoriuose. Demonstracijas 
surengė komunistų partija, nešdama 
plakatus su šūkiais, protestuojančiais 
dėl kišimosi į Korėjos “vidaus reika
lus” ir dėl tariamo ruošimosi panau
doti atomines bombas.

* J.A.V-bių laikraščiai, atstovauda
mi visuomenės nuotaikas, pilnai prita
ria prezidento Teumano aliarmuojan
čiai kalbai į Amerikos tautą. Jie pa
dėtį laiko rimta ir pritaria, kad būtų 
suteikta prezidentui juo plačiausi įga
liojimai numatomų įvykių atžvilgiu.

* Kanadoje taip pat juntamas pasi
ruošimas eventualumams. Laukiama, 
kad Kanada paseks Amerikos pavyz
džiu ir padidins savo karines pajėgas. 
Dabar ji telaiko tik 48.000 vyrų armi
ja-

* Kominformas taip pat posėdžiau
ja. Žiniomis iš Europos Kominformo 
pilnaties posėdis vyksta Prahoje. 
Tarpe kitų ten dalyvauja Italijos ko
munistų vadas Togliatti ir Prancūzi
jos vadai Maurice Thorez ir Jacques 
Duelos.

* Buvęs paskutiniajame kare vy
riausiuoju J.A.V-bių ginkluotųjų pa
jėgų viršininku gen. Eisenohveris 
pareiškė, kad Amerika nepanaudo
sianti atominių ginklų Korėjos kare. 
Jo manymu. Korėjos karas neišsivy- 
stysiąs į pasaulinį konfliktą.

* Rytų Vokietijos prezidentas Pieck 
dideliame partijos vadų susirinkime 
perspėjo “karštagalvius”, pabrėžda
mas, kad dar neatėjo momentas pra
dėti atvirą revoliuciją prieš Vakari
nės Vokietijos Zonas.

* Generolas William Dean, 24-tos 
amerikiečių divizijos vadas Korėjoje 
dingo be žinios. Jis vadovavo mūšiams 
prie Taejon. Manoma, kad jis galėjo 
žūti ar patekti nelaisvėn. Akyvaiz- 
džiu to mūšio liudininkų parodymu 
“generolas kovojo, lyg tigras”.

* J.A.V-bės išleido baltąją knygą 
del Korėjos konflikto priežasčių. 
Šiaurės Korėjiečių invazija prilygi
nama “brutaliam pasaulio taikos su
laužymui”. Toliau toje 68 pusi, kny
goje atidengiama įdomių šio konflik
to detalių ir apkaltinama Sov. Sąjun
ga. kad ji nesilaikius pokario susita
rimų. Tiesioginio užmetimo, kad Sov. 
Sąjunga įsakė šiaurės korėjiečiams 
pradėti tą žygį, knygoje nėra.

* J.A.V-bės studijuoja būdus, kaip 
iškelti klausimą UNO posėdyje, kad 
sovietiniai satelitai—Rumunija, Ven
grija ir Bulgarija — yra sulaužiusios 
taikos sutartis. Valstybės sekretoriaus 
Achesono žodžiais, šios valstybės “tu
ri rišu svoriu pajusti joms taikomą 
laisvųjų tautų pasmerkimą”.
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. Šia tema paskutiniu metu vis daž
niau rašoma pasaulio ekonominėj ir 
karitatyvinej spaudoj. Neperseniai 
šis klausimas buvo nagrinėjamas 
Vatikano organe “ Osservatore Roma
no”, Anglijos ‘‘Economist” ir eilėje 
J.A.V-bių laikraščių.

Ir iš tikrųjų, ši problema ypač ak
tualija, kai bolševistinis kolchozų ir 
valstybinio ūkio pasaulis vis labiau 
veržiasi ir plečiasi, kai diktatores įsa
kymams pradeda paklusti šimtamilio- 
ninės. tautos ir didžiuliai skaičiai dar
bininkijos.

Įdomauja klausimas, kodėl pasau
lis daug kur užmesta prievarta, o kit- 
tur ir gera valia atsisako savo prigim
ties instinkto — asmens laisvės, pri
vačios iniciatyvos, net nuosavybes, — 
o dedasi su tais, kurie skelbia žmogaus 
prigimčiai priešiškas idėjas, kurie ne
kelia žmogaus asmenybes, o jų panei
gia, nužemina ir įjungia į paklusnių, 
valdomų įrankių eilę?

Minėtoji spauda ir kiti šio meto 
Vakarų pasaulio mintytojai šį klau
simą atsako labai paprastai. Jų nuo
mone, šį šimtmetį yra įvykusi pagrin
dinė klaida žmonijos siekimų ir ieško
jimų kelyje. Tos ekonominės mintys, 
kurios turėjo genį nori} palengvinti 
žmogaus gyvenimą žemėje, suklydo, 
piršdamos bendruomenines ir ypač 
planuojamo pobūdžio teorijas. Jos 
sukūrė bendro valdymo trustus, ben
droves, išgalvojo visokius planuojamo 
ūkio kelius, kurie tai čia, tai ten pri
gijo, įsivyravo ir įpratino visuomenę. 
Nors jos ir buvo priešingos žmogaus 
prigimčiai, nors ir neigė asmens ini-

KINIJOS SFINKSAS
Kažkaip be didesnio pasaulio poli

tikos dėmesio praėjo Kinijos revoliu
cija. Kovos vyko ilgai, jos buvo kie
tos ir žiaurios, jos lietė šimtus mili
jonų žmonių, ii’ jose žuvo šimtai tūk
stančių, o gal net milijonai, tačiau 
Vakarų pasaulio visa tai, atrodė, lyg 
nelietė. Pasirodydavo spaudoje vie
nas kitas straipsnis, ilgesnis ar trum
pesnis fronto pranešimas, kartais bū
davo paskelbiamas generalisimo 
Ciangkaišeko atsišaukimas paremti jį 
šioj pavojingoj kovoj, bet tatai buvo 
lyg ir neryškinama, negilinama, o 
kažkaip nutylima ir slepiama. Ir štai 
šioje tyloje š.m. vasario mėn. 5 d. 
Komunistines Kinijos Vyr. Kariuo
menes Štabas pranešė, kad trijų metų 
bėgyje kovoje su Kuomintangu (Na
cionalinės Kinijos Vyriausybe) buvo 
“išlaisvinta” 8.474.000 kv. kl., ploto 
su 460.530.000 gyventojų, atseit komu
nistų kontrolei! pateko beveik J mili
jardo žmonių.

Vakarų politinis pasaulis ilgai mito 
iliuzijomis, kad Kinų revoliucija nesti
prins Maskvos, bet ją net susilpnins. 
Buvo manyta, kad tarp Maskvos ir 
Pekino atsiras teritorialinių ginčų ir 
pranašauta, kad Komunistinės Kini
jos prezidentas' Mąo-Tse-Tung paseks 
Jugosląvojis Tito pėdomis, įsprausda
mas naują baslį į Kominformo ratus.

Laikas bėgo, pasaulinės politikos 
įvykių raida plito ir plito, o komuni
stines Kinijos sfinksas vis tylėjo. 
Didž. Britanijos diplomatai pirmieji 
pradėjo liesti ir čiupinėti miegantį 
milžiną. Jie pasiskubino net pripa
žinti naujos Kinijos vyriausybę, kai 
tuo tarpu Vakarų kultūros apologeto 
generalisimo Ciahgkaišeko kariuome
nės likučiai dar kraujavo žiauriuose 
mūšiuose, keldamiesi į Formozos salą.

Yra nemaža duomenų, dažnai išei
nančių už spėliojimo ribų, kad vaka
riečiai biznio godulio rankomis nema
ža prisidėję prie gen. Ciangkaišeko 
nugalėjimo. Jie tiekę ginklus ne tik 
jam, bet ir raudonajam Kinijos dik
tatoriui Mao-Tse-Tungui. Amerikie
čių generolas Chenault, kuris karo su 
Japonija metu vadovavo J.A.V-bių 
daliniams Kinijoje, taip rašė apie tuo
metinę padėtį:

“Rytų Kinijos praradimo tragedi
ja (patekimo į Komunistinės Kinijos 
rankas —■ aut.) gali turėti pasekmių 
Jungtinių. Valstybių tolimesnės atei
ties interesams. Burma 1944 m. buvo 
laimėta, bet Kinijoj buvo sukurta 
stuacija, kurioj pasiekimas pačio vy
riausio Amerikos politikos tikslo To- 
limucse Rytuose — stipri, draugiška 
ir suvienyta Kinija — pasidarė be
veik negalimas. Generalisimo vyriau

sybe, tiek kariškai, tiek politiškai pa- 
raližuota tokiu būdu, kad ji dar neat
sigavo. Kiek generalisimo vyriausybe 
buvo susilpninta, tiek komunistų val
džia Jenane sustiprinta. Iš tikro, 
tuo laiku sunku susilaikyti nuo įta
rimo, kad tai nebuvo sąmoninga poli
tika. Tuo pat metu, kai generalisimo 
vyriausybe buvo niekinama ir palikta 
be pagelbos pavojaus valandoj, fronto 
štabas rodė, viešą simpatija Jenano 
valdžiai” . . .

Geresnio liudininko nereikia cha
rakterizuoti toms nuotaikoms, kurios 
buvo, susidarę II-jo Pasaulinio Karo 
pabaigoje. Maskvos klaidintojai su
gebėjo taip susukti galvas Vakarams, 
kad tie nepajėgė peržvelgti tikrovės 
ir atskirti “pelų nuo grūdų.”

Prasidėjus Korėjos karui, supran
tama, reikalas radikaliai pakito. Net 
ir didžiausi Komunistinės Kinijos ir 
ypač Kremliaus valdovų šalininkai 
pasijautė nejaukiai ir ėmė atatupstuo- 
ti. Tokių tarpe atsirado ne tik UNO 
generalinis sekreterius Trygve Lie, 
kuris dar nesenai vyko į Maskvą, ti
kėdamas bolševikų gera valia, bet. ir 
eilė kitų diplomatų bei politikų.

Keliant klausimą, ar Kinijos revo
liucija paseks Tito Jugoslavija, rei
kėtų išryšldnti keletas Kinijos politi
nio ir ūkinio gyvenimo detalių.

Kinijos revoliucija jau prasidėjo 
1911 metais. Tuo metu ji buvo spon
taniška, pažangi ir, reikia . manyti, 
reikalinga. Ji vystėsi daug sunkes
nėse sąlygose, nei Rusijos revoliucija. 
Rusijos revoliucijos uždaviniu buvo 
sunaikinti vidinį valstybės biurokra
tizmą, tą “nelaisvės piramidę,” kuri 
bujojo valstybės vidaus gyvenime ir 
nebuvo užsienių remiama. Kinijos gi 
santvarka jau nuo senesnių laikų bu
vo rachitiška. Ši liga jau buvo įsisiur
busi į giliausius valstybes santvarkos 
kampelius, tačiau laikėsi, užsienio ka
pitalų remiama ir palaikoma. Nega
lima tvirtinti, kad Kinija buvo nepri
klausoma ; ją čiulpė ir išnaudojo už
sieninės jėgos, ir tą paramą, kurią už
sieniai kaire ranka jai numesdavo 
kaip išmaldą pavargėliui, dešine, at
siimdavo šimteriopai. Tuo būdu kinų 
proletariatas ir ypač kaimas brido ir 
brido i nedateklius ir skurdą. Ryžiu 
sauja pasidarė dažno kiniečio visos 
dienos maitso norma. Geras drabužis 
tebuvo prieinamas tik trutingam ir 
užsieniečiui.

Revoliucinės idėjos juk visada kyla 
gyvenimo dugne, tačiau tų idėjų kon- 
kretizacija ir jų įspraudimas į teori
nius rėmus priklauso tiems, kurie ge
rai gyvena ir ieško įspūdžių. Kinijos 
revoliucija skyrėsi nuo Europos revo-

Asemens
eiatyvos principą, o ypač privatinės 
nuosavybės teisę, bet nuolat rekla
muojamos, valstybės aparato palaiko
mos ir inteligentijos propaguojamos 
dažnose gyvenimo srityse įleido šak
nis, kurias dabar sunku išrauti.

Nesigilinant į pasaulio įvykių 
raidą ir tos raidos priežastis, čia norė
tųsi tarti keletą žodžiu del savu a- 
mų t.y. dėl lietuviškosios bendruo
menės tremtyje ir tuo pačiu Austra
lijoje.

Vykdami į svetimus ir tolimus kra
štus iš Europos stovyklų, mes norė
jome pabėgti nuo ten vyravusio “kol
chozinio ’ ’ gyvenimo, nuo bendros vir
tuvės, nuo perpildyti) miegamųjų ir 
nuo nuolatinių, nesiliaujančių, šmei
žtais ir piktumu persunktų bendruo
menės organų (komitetų, komendan
tų, seniūnų ir kt.) rinkimų. Ne pas
laptis, kad Vokietijos stovyklose mū
sų gyvenimas buvo ilgiau nepaken
čiamas ne tik dėl medžiaginių trūku
mų, bet daugiau dėl tarpusavio nesu- 
gy veninio, dėl pavydo “komiteči- 
kams”, komendantams, maistininkams 
ir t.t. Ryto ir vakaro malda juk pas 
dažną tautietį būdavo skiriama ne 
Dievui, ne Tėvynei, o savo artimam 
tautiečiui, tūlam Petrui ar Jonui, ku
ris, girdi, nuvogė kelis gramus svie
sto, pakeitė B ALF’o atsiųstą suknelę 
ar slapta pardavė jau paplyšusias 
UNRR’os kojines. Tą padėtį sudarė 
ne kas kitas, o kolchozinis, bendruo
meninis gyvenimas, priklausymas vie-

Iniciatyva
nų nuo kitų ir nuolatiniai valdomųjų 
bei vykdomųjų organų rinkimai.

Deja, ši liga dar ir dabar slypi 
mumyse, dar ir dabar mes graibsto- 
mės neaiškioje privatinės iniciatyvos 
ir bendruomenės sąvokų maišatyje; 
dar ir dabar daug kas iš mūsų norėtų 
organizuotis pagal stovyklose buvu
sius būdus su nuolatiniu rinkimų er
zeliu, su pavydo krislais širdyse. ir 
sielose, su šmeižtų piliulėmis savo ar
timo adresu ir, kas blogiauisa, su ap- 
vaginimais ir dažnai tikrai nusipel- 
nusių žmonių niekinimais. To prie
žastis, žinoma, yra ta, kad mes ir čia 
bendruomeninių organizacijų sąskai
toj sumaišome kultūrinį, ekonominį, 
karitatyvinį ir kasdienos gyvenimą. 
Mes apsunkiname bendruomenės rink
tus organus, kurių prievole teturėtų 
būti tik bendrų kovos gairių dėl 
Tėvynes nustatymas ir kultūrinis 
lietuviško darbo organ įsavintas bei 
vadovavimas, įvairiausių šalpos, rink
liavų, spaudos ir namij fondų, lietu
viškų kavinių, vakarų, koncertų orga
nizavimo darbais ir darbeliais.

Šio straipsnio autoriui jau senai 
norėjosi pasakyti, kad užsienyje gy
venant ir kuriantis asmens iniciatyva 
ir privatus išmaningumas yra pats 
svarbiausias ir ryškiausias lietuviš
kos kovos aspektas, galįs nuostabiai 

’daug naudos atnešti sveikam bendruo
menes gyvenimui ir suklestėjimui. 
Ekonominis gyvenimas turėtų būti 
organizuojamas ir plečiamas ar pa
vienių žmonių, ar nedidelių bendro
vių sąskaita, bet jokiu būdu ne kul- 
tūriniai-organizaeinių organų, kurių 
veiklos sričiai reikėtų palikti tik ben
dro pobūdžio uždavinius, nesaistan
čius jų su medžiaginių pagrindų su- 
darinėjimu.

Australijos lietuvių gyvenime pas
kutiniu metu ima ryškėti sveikasis 
asmens iniciatyvos principas. “Aus
tralijos Lietuviui” leisti bendrovės 
steigiama privataus pobūdžio lietuvi
ška spaustuvė yra tikrai sveikintinas 
reiškinys, nes tik tokiu būdu galima 
išlaikyti ta ar kita kultūriniai ekono
minė įmonė, lengvai atsakant į tūlus 
priekaištus: čia yra mūsų privatus 
reikalas, kaip mes išmanome, taip da
rome; būdami lietuviai, mes ir priva
taus pobūdžio įmone pasitarnausime 
bendram reikalui.

Yra ir daugiau džiuginančių mūsų 
gyvenimo apraiškų: tas ar kitas tau
tietis kuria.vieną ar kitą įmonėlę (ply

liucijų tuomi, kad ji ilgą laiką netu
rėjo konkretizuotos teorijos. Ji rei
škėsi jausmų spontaniškumu, kovin
gais pasipriešinimais ir vietomis trum
pais sukilimais.

Nors Kinijos revoliucija ir turi ne
maža analogijos su sovietinės santvar
kos dinamizmu, bet ji neslepia ir tų 
skirtingumų, kurie yra milžiniški. 
Stalinizmas yra mažumos valdžia, 
remiama tiranijos teorija ir praktika. 
Teorija gi Kinijos revoliucijos bent 
šiuo metu remiasi didele tautos did
žiuma. Stalinizmas užmeta valdžią 
daugumai, palaiko ją mažumos jėga 
ir prievarta, o Kinijos revoliucija ir 
pilietinis karas pasiekė laimėjimo pla
čių masių pritarimu ir pagelba. Ki
nijos revoliucija nelaiko dogma sta
linizmo ir marksizmo teorijų, o tese- 
mia iš jų tik dvasinį įkvėpimą. Tai
gi Sovietų Sąjunga nėra Kinijai vie
ninteliu revoliucijos šaltiniu ir įran
kiu, apie ką Komunistinės Kinijos va
das Mao-Tse-Tung rašo savo knygoje, 
vardu “Apie liaudies demokratiją”:

“Kad nebūtų Sov. Sąjungos, kad 
nebūtų sunaikintas Japonijos impe
rializmas, kad nebūtų vis aštrėjančios 
liaudies masių kovos Anglijoj, Pran
cūzijoj, Italijoj, Japonijoj ir kituose 
kapitalistiniuose kraštuose, tai visiš
kai suprantama, kad tada nebūtume 
laimėję.”

Kaip matome, Kinijos komunizmo 
vadas nelaiko Sov. Sąjungos vieninte
liu savo revoliucijos laimėtoju, o pa
žymi ir kitus veiksnius, kurie prisi
dėjo prie tos pergalės.

Jei Kinijos revoliucija ir turi žy
mių skirtingumų nuo sovietinės, tai 
šiiį dviejų revoliucijų vadai — Stali
nas ir Mao-Tse-Tungas — yra daug 
kur panašūs. Jie abu yra kilę ir augę 
tokiose savo kraštų provincijose, kur 
vyko nuolatiniai sukilimai —; vienas 

tinę, čerpių gamyklą statybos ben
drovę, batų dirbtuvėlę). Visos šios 
įmonės ir ypač jų savininkai lietu
viai, laikui bėgant, bus lietuviškajai 
bendruomenei tikrai reikalingi ir nau
dingi. Prakiūtę jie galės vienu kitu 
šilingu sušelpti lietuviškosios kovos 
reikalą ir pavienį, nelaimėn patekusį, 
tautietį. Tokia šalpa bus ir supran
tama ir visų vertinama, nes ją aukos 
tas, kuris savo protu ir savomis ran
komis susikūrė gražesnį ekonominį 
rytojų. Ir kas gi galėtų papeikti to
kį lietuvį ai- privatų keleto lietuvių 
sambūrį, kuris, sakysime, Sydnėjuje, 
Melbourne ar Adelaidėje, nusipirktų 
patogioje vietoje didesnius namus ir 
juose atidarytų kavinę, viešbutėlį ar 
prjeina’ma kaina išnuomotų vienos ar 
kitos lietuvių kultūrinės organizacijos 
reikalams patalpą? Mano manymu,' 
tokis kelias yra pats geriausias, nes 
jis yra gyvenimiškas ir realus, kyląs 
iš sveikų privatines konkurencijos pa
grindų. Jis nėra kolchozinis, kur 
kiekvienas kolchozo narys gera ar pik
ta valia gali kiekvieną akimirką va
dovams prikišti: čia yra ir mano dalis 
įdėta, ir aš lygus šio turto savininkas, 
todėl tu jo blogai nenaudok, nevok ir 
t.t. . . . Privačios gi įmonės savininkas 
tokiems priekaištautojams paprasčiau
siu būdu atsakytų: nekišk nosies į 
svetimus reikalus. Jei tau nepatinka, 
pas mane nesilankyk ir. pasiieškok 
kui’ geriau.

Nesu priešas ir bendruomeninio 
turto, bet tik teigiu, kad tokio tinto 
įsigijimas ir jo valdymas įneša ben- 
drui'incnen nesantarvės daigų, suke
lia dažnai nepamatuotų šmeižtų ir 
užmuša, privatinę iniciatyvą. O šis 
kelias nėra kelias tų, kurie skaitosi 
kovos gretose prieš privačios nuosa
vybės naikintojus ir asmens laisves 
žudikus — bolševizmą.

J. Tautvydas.

TAUTIETI!
Nedelsk pratęsti “Mūsų Pastogės” 

prenumeratęs š.m. II-jam pusmečiui. 
Laikraštis siuntinėjamas skolon tik 
vieną mėnesį.

Paragink savo kaimyną, kuris dar 
neskaito “M.P.”, kad ją naujai užsi
sakyti. Tik solidari talka padidins pą 
ir pagyvins turinį.

Prašau atsiliepti Aleksandrą Kaz
lienę ir Leoną Oikštą-Šikštėną dėl 
suteikimo žinių apie jų brolį jėzuitą- 
Jurgį.

Ignas Pranulis, 224 Rose St., Bass 
Hill, Sydney.

Gruzijoje, antras — Hanane. Jie abu 
jau iš jaunatvės užgrūdinti revoliuci
nėse kovose. Jie abu norą 'kraštuti
niai marksizmo doktrinieriai, nes 
marksizmą jie telaiko tik įrankiu re
voliucijai kelti ir plėsti. Abu jie yra 
geri strategai, taktikai, kantrūs savo 
darbuose ir šalti planuose. Abu jie 
koncentruojasi vieninteliam gyvenimo 
tikslui — revoliucijai.

Tačiau yra ir skirtingumų. Stali
nas valdo kraštą, kuris nėra jo gim
tinė. Mao-Tse-Tungas yra tikras ki
nietis, dar daugiau — Kinijos ūkinin- 
rią demokratinę Kiniją, kurioje vy- 
kas. Jo uždaviniu yra sukurti stip- 
rautų savotiškas socializmas, remia- 
mams kaimo varguomenės. Šiuo metu 
jo tikslų eilėje tėra tik vienas noras: 
išlaisvinti Kiniją iš kapitalo ir jo 
agentų išnaudojimo. Jam bent tuo 
tarpu dar yra svetimas nepažabotasis 
Stalino imperializmas.

Žinant, šias Komunistinės Kinijos 
detales ir vertinant tuos skirtingu
mus, kurie slypi Azijos revoliucijos 
principuose ir siekimuose, daug kas 
Vakaruose ir 'puoselėja mintį, kad 
čia gali išsivystyti naujas titoizmas 
t.y. nauja komunitsinė atskala, kuri 
susilpnintų Sov. Rusijos agresinius 
užsimojimus.

Tačiau ar šiaip, ar kitaip būtų, 
Kinijos revoliucija jau pati savyje 
yra pavojinga Vakarų pasauliui. 
Šimtai milijonų geltonųjų komunistų, 
jei jie ir nebūtų tamprioj sąjungoj 
su Sov. Rusija, yra rimtas pavojus 
Azijai, jos salynui ir iš dalies Austra
lijai. Nereikia gyventi iliuzijomis, 
kad bent šiuo tarpu kiek aprimęs Ki
nijos milžinas, ateityje nesužadins 
savo apetitų kaimyniniams kraštams, 
kai jau paskutiniu metu galanda gin
klus invazijai į Formozą.

J. Sališkis'
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Outline History Of lithuonion literature
Literature is the mirror of every 

nation’s traditions, its aspirations, its 
mentality, its love of beautyq, social 
conditions, and its creative strength.

Lithuanian literature is likewise an 
imposing monument to that country’s 
struggles for freedom and a better 
place in the family of nations, paral
leling the history of its aspirations 
and conquests.

Lithuanian writers participated in 
the history of their country’s struggles 
in two ways:

Medieval poets and pagan priests 
have left no record for future gener
ations of those great battles which 
the iLthuanians fought in the Middle 
Ages with the greatest military power 
of those times — the Knights of the 
Cross, who were defeated in 1410 by 
Vytautas the Great in the Battle of 
Žalgiris (Tannenberg). However, 
these titanic' battles arc constantly 
reflected in the Lithuanian literature 
of the 19th and 20th centuries, depict
ing the victory of Lithuanian military 
might over the threats of outside in
fluence, and the development of the 
Lithuanian state into one of the 
greatest European empires at the end 
of the Middle Ages.

That spirit of the battles with the 
Teutonic Knights is extant in Lithu
anians to this day. For a long time it 
flourished in East Prussia, where, as 
recently as the beginning of the 18th 
century, the majority of the inhabi
tants were Lithuanians and which 
gave to the world the greatest Lithu
anian poet — Kristijonas Duonelaitis. 
The same influence was evident in the 
Klaipeda Region, which, though for 
700 years under German rule, pre
served its Lithuanian character intact 
and gave to Lithuanian literature sev
eral outstanding authors.

From the latter part of the ,16th

Australian artists, textile designers, 
and potters have discovered a fruit
ful held of inspiration in the sym
bols outlined with a fire-blackened 
stick or painted with a bird’s feather 
by the primitive artists of the oldest 
known race of men.

These aboriginal drawings show a 
strong natural sense of rhythm and 
decoration in design. Their simplicity 
lends itself to repetitions making 
them admirably suited to the medium 
of textiles. They can be easily adapted 
to modern styles of interior decora
tion while keeping their appeal and 
distinctive character.

Earliest influential voice advocating 
the adaptation of aboriginal art mo
tifs to interior decoration was that 
of the noted Australian artist Mar
garet Preston. In an article in the 
periodical “Art in Australia” for 
March, 1925, she stressed the relaxa
tion and freedom from strain which 
contemplation in the home of designs 
based on the simple but pleasing pat
terns of the aboriginal would bring. 
She also published a number of de
signs adapted from aboriginal motifs 
and suitable for embroidery, stencil
ling, weaving, or working in wool on 
rugs, cushions, and bed-covers.

This article, and later ones by the 
same vigorous and enthusiastic writer, 
aroused great interest. Mrs. Preston’s 
most influential arguments were, how
ever, her own paintings,'in which 
Australian aboriginal motifs and tech
niques were adapted to the interpre
tation of Australian landscapes and 
flowers. Her painting are an integral 
part of the interior decoration of some 
attractive Australian homes.

With emphasised, sharply outlined 
shapes and a symmetrical grouping of 
forms, her simplified shadowless land
scapes and dramatic flower-pieces are 
painted mainly in the warm, ochreous 
earth colours used by the aboriginal 
artist. The dots, lines, and dark or 
of aboriginal art bring the picture 
into a formal pattern.

Textile design is the field of in
terior decoration in which the influ
ence of aboriginal art has been strong
est. Heav velvets and plushes are un- ■ 
suitable for a hot Australian summer; 
so light, washable printed cottons are 
favoured for home decoration in this 
country of sunshine and open-air liv-

ing. Aboriginal designs are admirably 
suited to textiles of^this class, and 
most of the country’s leading textile 
designers have at one time or another 
been inspired by them.

They have not found it necessary 
(as Margaret Preston did) to travel 
round the continent examining the 
caves and rock-shelters, tree trunks 
and roofs of bark huts on which the 
aboriginal artist painted his totemic 
symbols or the record of his prowess 
as a hunter. Museums in the capital 
cities, particularly Melbourne, Syd
ney, and Adelaide, contain many fine 
examples of Australian aboriginal art. 
On turning the pages of abook on this 
subject one sees a drawing—of goanna, 
turtle, emu, snakes, or fishes—and re
cognises it as the original from which 
some fascinating textile design has 
been adapted.

One of the most striking examples 
of this adaptation is Frances Burke’s 
“kangaroo hunt” print. She has sim
ply taken the stick figures of kan
garoo and hunters from a bark draw
ing in the National Museum of Vic
toria, rtarranging them very slightly 
and repeating the design in strips al
ternated by plain fabric. This makes 
a most attractive and unusual fabric.

The same theme is treated in a 
totally different manner by Nanct 
Mackenzie, artist-half of the enterpris
ing two-women firm of Annan Fabrics. 
Her poised hunters and leaping kan
garoos are realistically drawn, while 
the hills over which they bound are 
drawn in grooved lines, in the style 
of aboriginal incision patterns.

Aboriginal designs have such 
variety of motif and technique that 
the distinctive style of each modern 
designer is clearly discernible.

Abstract motifs, particularly spirals, 
circles, and curved lines, and also ob
jects such as the boomerang and nulla 
nulla, traditionally associated with I 
the aboriginal, are the features of]

century to the present day, Lithuanian 
writers are actual participants, and 
sometimes even leaders, in the events 
of their country’s history.

Two important periods are particu
larly prominent in the more recent 
history of the Lithuanian nation.

The first of these begins with the 
year 1569, when the Lithuanians were 
forced into a union with the Poles, 
and when the influence of the latter 
began to make serious inroads into 
Lithuanian life. The first to perceive 
this danger to their nation were the 
Lithuanian writers. As a reaction to 
this influence, there arose an intense 
desire and movement to develop a 
distinct form of Lithuanian culture 
and art and to inspire the patriotism 
of the people. This was achieved to no 
small degree.' After some time, dis
tinct cultural independence and an 
increasing national consciousness were 
evident in Lithuanian. However, al
though Lithuanians to-day do not 
prejudice vbgk m vxbzfiflff x zxzxz 
predicate that their past is an un
erring teacher, they insist upon their 
right to develop their own national 
consciousness and culture.

l'he second period of Lithuanian 
history begins at the end of the 18th 
century, when Russia subjugated the 
Lithuanians. However, during this 
period of oppression there gradually 
developed the idea • of a new, free, 
and independent Lithuania, which 
was nutrured not only by political 
leaders, but by poets as well. The 
inspired message of the latter reached 
evtry nook and corner of Lithuania, 
and paved the way for freedom.

Aside from others, this period of 
Rusisan rule brought forth one fac
tor which is unique in the literature 
of the world: Lithuanian printing

| was forbidden for 40 years. Thus, 
throughout this period of forbidden 
literature, to the beginning of this 
century, Lithuanian writing had to be 
smuggled in as contraband from Prus
sia and distributed secretly. -

In our time, the Lithuanian nation 
is again experiencing the heavy boot 
of foreign oppression.

Thus we see how the history of the 
Lithuanian people is mirrored in 
their literature: the battles with the 
Teutonic Knights awoke Lithuanians 
to a realization of their potential na
tional strength, which was crowned 
by the conquests of the great Medie
val Lithuanian State; later, contacts 
and experiences with the Pales de
veloped the idea of the independence 
of Lithuanian nationalism and cul
ture; finally, the period of Russian 
oppression gave birth to the idea of 
a free and independent Lithuania, 
which vebame a reality in 1918.

On these three foundations—united 
effort, national and cultural indepen
dence, and free and independent gov- 
struggles of the present, and the as
pirations of the future, not only of 
the history of the Lithuanian people, 
but also of their literature.

It must be stressed here that 
Lithuanian, having created and de
veloped his own art and literature 
and her own idealistic and social 
world, is, because of her past spiritual 
inheritance, an intellectual, social, 
and economic unit of Western Eu
rope. She sees her future inexorably 
tied with the future of Western Eu
rope and with the principles of the 
Freedom of Man. Lithuanian litera
ture is likewise rich in the treasures 
of Western culture, and her pages 
sparkle with the writings of Paul 
Claudel, Maurice Maeterlinck, Sigrid 
Undset, Francois Mauriac, Sinclair 
Lewis, Eugene O’Neill, Franz Werfel, 
among many others.

Aboriginal Art lias 
Inspired Australian Design

By MARGARET LAWRENCE

greatest interest to Maurice Holloway, 
a young Melbourne designer.

Nance Mackenzie is chiefly influenc
ed by aboriginal ground totemic 
drawings of animals. The aboriginal 
artist, ignorant of perspective, drew 
animals as he saw them when he 
looked down on them. The resultant 
simplified flat shapes have required 
very little adaptation to serve as basis 
of some qaint and appealing designs.

Some of the totemic animals on 
which Miss Mackenzie has based her 
designs are the snake and turtle 
(which found its way into American 

officers’ messrooms throughout the 
Pacific); the emu (which is very 
popular in kindergartens); goanna, 
snakes, and fishes. z

Frances Burke is interested mainly 
in the aboriginal symbolic drawings, 
particularly those painted on bark 
sheets by northern Australian tribes. 
A fascinating design is based on the 
aboriginal symbol for rain—raindrops 
spattering in ever-widening circles in 
a pool of water.

Controversy has centred on whether 
the aboriginal designs should be 
printed only in the colours character
istic of Australian aboriginal art. Col
ours ground from natural materials— 
black from charcoal, white from pipe
clay, red and yellow oches from clay 
—were the only ones available to the 
aboriginal artist. Nance Mackenzie 
considers that designs printed in these 
colours are both truer and more artis
tic than freer colour schemes that 
bring in blues, greys, purples, and 
other shades unknown to the abori
ginal artist.

Contrary view is held by Maurice 
Holloway and Frances Burke, who 
consider that since their work is to 
find a place in modern homes, it must 
conform to the colour-schemes of 
those homes, which are not likely to 
be in harmony with the aboriginal col
ours.

Psi. 3

NAMATJIRA FINDS SEA “BAD 
DRINK

Australia’s celebrated aboriginal 
artist, Albert Namatjira, came to Dar- 
paint the sea, on which he gazed for 
the first time.

As soon as he saw it, he walked to 
the edge of the beach and tasted it.

“It’s no good to drink,” he said, 
“but good to paint.”

This morning he sat on a cliff over
looking the sparkling Arafura for 
more than an hour, fascinated by the 
ever-changing blues and greens.

Clad in stockman’s trousers, batter
ed riding boots, a new sombrero, and 
a heavy cardigan, he arrived by over
land coach. He will stay for a week.

Namatjira is a desert tribesman. To 
him water is something you find in 
waterholes and creeks that run once 
a year. He is stunned by this endless 
expanse of water.

But he is highly amused by the 
comings and goings of the tides. At 
breakfast this morning the sea was 
almost on his doorstep; at lunch it 
was more than a mile away. He fails 
to see the point of such goings.

His first day in the “city” of Darwin 
exhausted him.

“This is a good town,” he said. “Is 
it as big as Adelaide?”

At the Darwin hotel, where he had 
lunch, he discussed painting tech
nique with a visiting artist, and com
mented that pictures on the hotel 
lounge lacked colour.

When he was taken to Darwin 
wharf and shown his first ship, it was 
suggested he should go for a trip in 
a small boat.

He grinned. “Too much water,” he 
said. “Too much danger.”

He said he had swum in inland 
billabongs and creeks,- but would not 
go into the sea.

—"The Sydney Morning Herald.”

Pottery is another field in which 
aboriginal designs are having some 
influence, not so much in shapes as in 
decoration.

Considered by many to be Austra
lia’s leading potter, Alan Lowe has 
found that primitive aboriginal rock 
carcings arc eminently adaptable as 
raised or incised patterns for vases 
and other pieces.

He has done a number of attract
ive latticed vases based on-the mark
ings on shields of aboriginal of the 
Artinta tribe of Central Australia.

Another large and elaborate vase 
is circled by raised figures of abo
riginal hunters brandishing spears, 
shields, and boomerangs in a corro- 
boree dance. Background is grooved 
in line patterns, while the base and 
neck of the vase are grooved in abo
riginal diagonal line and concentric 
circle patterns.

Quite different are the plaques, ash
trays, vases, and other pieces of Carl 
Cooper, which are incised with sim
plified flat drawings of kangaroos, 
snakes, porpoises, fishes, turtles, and 
abstract motifs. These drawings are 
inspired bythe bark paintings of the 
Kakadu tribesmen of Arnhem Land, 
in Northern Australia, in which the 
animal’s inner organs are shown.

Cooper’s inspiration is a row of 
framed coloured reproductions of 
Arnhem Land drawings hung on his 
living room wall. His pieces are paint
ed in true aboriginal colouring, with 
red ochre mixed with clay to make 
the background, and are only slight
ly glazed.

BOMBS BLAST RAIL LINES IN 
BELGIUM

This was the biggest flare-up yet 
of the anti-LeopoId sabotage cam
paign. . ...

Explosions cut the main line from 
Brussels to Namur at three places.

The sabotage campaign began be
fore Leopold returned to Brussels 
last Saturday after six years in exile.

Before his return a bomb explod
ed against the wall of his palace at 
Laeken.

More than 18,000 workers in the 
French-speaking half of Brabant 
Province struck to-day in protest 
against Leopold’s return to the
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SYDNEJUS
• ALD-jos Centro Valdybos Pir

mininkas p.-A. Bauže informuoja, kad 
dėl draugijos performavimo i P.L.B. 
valdyba veda intensyvų susirašinėji
mą su mūsų vadovaujančiais veiks
niais užsieniuose. Valdyba, žinodama 
šio klausimo opumą ir turėdama kai- 
kurių neaiškumų dėl formalios persi- 
formavimo procedūros, nori šį aktų 
atlikti tik visapusiškai apgalvojus ir 
apsvarsčius. Apie susirašinėjimo iš
davas bus pranešta Australijos lietu
vių visuomenei, kai tik bus gautas at
sakymas.

• Žinomos Moterų Ligoninės Syd- 
nėjuje (Crown St.) Komitetas š.m. 
lapkričio mėn. 25 d. ruošia iškilmingą 
minėjimą — balių sode prie Admira
liteto Rūmų. Imigracijos Departa
mentas. prašant tam komitetui, raštu 
kreipėsi į A.L.D-jos pirmininką p.- 
Baužę, prašydamas dalyvauti lietu
vius tame minėjime su tautinių šokių 
programa. į šį minėjimą yra pakvie
sti taip pat ir estų šokėjai.

• ALD Sydnėjaus Skyriaus Valdy
bos iniciatyva Tautos Šventei — Rug
sėjo 8 d. minėti sudarytas plačios su
dėties komitetas.

• A.L.D. Sydnėjaus Skyriaus Val
dyba š.m. rugpjūčio mėn. 13 d., tuoj 
po lietuvių pamaldų, St. Joseph baž
nyčios salėje (Comperdown) šaukia 
visuotinį skyriaus narių susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkėje yra nu
matyta Skyriaus Valdybos rinkimai 
ir kit. einamieji skyriaus reikalai.

Skyriaus narių dalyvavimas būti
nas.

• ALD Sydnėjaus skyriaus nariai 
nario mokestį gali siųsti skyriaus iž
dininkui (S. Grina. 170 Barcom Avė., 
Darlinghurst, N.SAV.) arba jį sumo

Pašalio lietuviu spaudoj pasidairius
“Britanijos Lietuvis” savo straips

nyje “Tautinis Klausimas” iškelia 
keletą problemų, kurios ir mums čia 
Australijoj vertos dėmesio:

“Praktiškai didžiausias ištautejimo 
pavojus gresia daliai mūsų jaunimo 
— pakėlus ‘jaunimo’ sąvokos lubas, 
leiskim, ligi 25-8 m. ir priaugančiai, 
jau svetimose Žemėse gimusiai kartai. 
Vadinasi, tiems, kurių tautinis sąmo
ningumas negalėjo arba negali vysty
tis normaliomis sąlygomis, savame 
krašte.

Kiek dėl augesnio jaunimo, tai, 
remdamasis gana plačių savo kontak
tų patyrimu, su džiaugsmu širdyje 
galiu tvirtinti, jog tik, palyginti, ne
didelė jo dalis yra silpnai tautiniai 
susipratusi arba indiferentiška. Mū
sų jaunimo daugumas yra ne tik tau
tiniai susipratęs, bet ir giliai patrio
tinis, pasiryžęs ir pasirengęs tauti
niams reikalams ir aukotis.

Išimtį sudaro, deja, toji jaunimo 
dalis, kuri, neturėjusi normalių karo 
metu sąlygų tautiniam sąmoningumui 

DĖMESIO. DĖMESIO!
Š.m. rugpjūčio men 4 d. 8 vai. vakaro Melbourne Collingwood’o 

Miesto Namų salese atsilankys
Linksmasis Karnavalo Pr i n e a s

su savo palydovais.
Jo garbei minėtose salėse nurodytu laiku rengiamas grandiozinis 

B a 1 i u s - K a r n a v a 1 a s
Nugridusi apie jo atvykimą, čigonų karalienė Carmen su savo 

princesėmis irgi vyks tenai ir ruoš savo princesėms iškilmingas 
vestuves. Arlekinas taipogi yra kelyje ieškodamas savo Colombi- 
nos, o Pajacas jau užprašė paruošti jam stalą . . . Geišos, rikšų 
vežamos jau skuba į balių, o išdykėlis Amūras jau galanda strėles 
ir džiaugsmingai plasnoja savo sparneliais . . .

Baliaus rengėjai rūpinsis, kad svečiams būtų linksma iki pat 
ryto. Karnavalo kostiumai ne būtini, bet pageidaujami. Kaukes 
galima bus gauti prie įėjimo. Stalų skaičius ribotas, ir jie užsakomi 
iš anksto telefonu FM1710.

Programoje dalyvaus kontinento artistai, kurie padainuos 
įvairias arijas, čigonų romansas ir t.t. '

Bufetas: Gėrimų galima atsinešti su savimi.
Rengėjai.

kėti tuoj po lietuvių pamaldų St. Jo- 
seps bažnyčios salėje (Camperdown) 
esančiam iždininkui, ar kuriam kitam 
Skyriaus Valdybos nariui.
• A.L.D. Sydnėjaus skyriui vykdant 
Tautos Fondui rinkliavą, aukojo:

J. Kantonas — £2.0.0; P. Grosas. 
P. Stakauskas ir J. Bistrickas — po 
£1.0.0; K. Dijokas. P. Švarcas ir H. 
Rinitas — po 10.0; V. Samsonas 6.0; 
Janavičius 5.0; Migevičius E. ir Jaz
butis V. — po 4.0; Dargužis A. ir 
Kažemėkaitis J. — po 3.0; V. Jurk- 
saitis. J. Jurevičius. M. Dauginas. A. 
Žukauskas. D. Karosas. A. Kelneris. 
J. Bartkevičius. A. Šarkauskas, V. 
Ambrazas ir A. Dūdaitis — po 2.0; 
X ir Y — po 1.0;

Aukoj tusiems Skyriaus Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

NEWCASTLE
• Newcastle (Niukastelio) plieno 

liejyklose dirba keliolika lietuvių. 
Darbo sąlygomis nesiskundžia, nors 
darbas ir nėra lengvas. Dirbama pa
mainomis. Visi naujieji ateiviai ta
rėjo įstoti į plieno darbininkų unijas, 
nes tik pastarosios duoda tam tikrų 
garantijų, kad jie būtų lygiai trak
tuojami su čionykščiais darbininkais, 
nors unijos ir yra komunistinėj va
dovybei. Paskutinėmis savaitėmis 
plieno liejyklų darbininkai streikuo
ja. todėl ir mūsų’tautiečiai nedirba.

Iš viso Newcastle nėra perspektyvų 
įsikurti ilgesniam laikui. Butų gauti 
esą labai sunku, kitokių verslu (ne 
darbininkų fabrikuose) imtis esą neį
manoma, todėl dauguma ten dirban
čių lietuvių, pabaigę sutartį, nori kel
tis į Sydnėjų, kur jau susibūrė per 
1.000 tautiečių.

■ vystyti, yra ir bendrojo išsilavinimo 
I atžvilgiu Žemiau būtinojo lygio.”

Toliau straipsnio autoriau primena 
i tiems, kurie straipsniuose ir koerspon- 
• dencijose nusiskundžia dėl lietuvių 
. jaunimo girtuokliavimo, kortavimo ir
■ kitų “ydų”, kad tuščiomis dejonėmis 
i ir moralizavimu esą negalima patai- 
’ syti šio blogio. Žymi dalis mūsų jau- 
| nimo perėjusi nenormalius karo lai- 
' kus ir neturėjusi normalių sąlygų tau- 
| tiniam sąmoningumui vystyti.

Jis rašo:
I “Neatrodo išmintinga būti nerea
liais puritonais ir norėti, kad mūsų 
jaunimas nė stikliuko neišlenktų, ne

I mergaitei pasidairytų. Tiso tai natū- 
I ratu, paprasta ir tada tik bloga, kai 
' virsta vieninteliu gyvenimo tikslu, sa

votiška liga.
Autoriaus nuomone, tautinės orga

nizacijos esanti tikra gera priemonė 
jaunimui auklėti ir lavintis, bet čia 
turinti pasireikšti ir privati kiekvie
no inteligento iniciatyva:

■ “Mano galva, reikia asmeninės įta-

• Vadovaujančių veiksnių pastan
gos sugrupuoti Vokietijoj likusius 
lietuvius į didesnius stovyklinius vie
netus nedavė rezultatų. IRO įstaigos 
aiškina, kad dėl emigracijos didesni 
tautiniai susigrupavimai stovyklose 
nustoja savo prasmės. Šiuo metu Vo
kietijoj pr’skaitoma lietuvių tremti
nių: Amerikiečių zonoj — 6.000. Bri
tų .— 6.500 ir Prancūzų — 400. Tš 
jų negali emigruoti iš viso apie 3.000, 
klaipėdiečių apie 4.000 ir galinčių 
emigruoti 6.000. Jei pavyktų ir klai
pėdiečiams sudaryti emigracijos sąly
gas. tai emigruojančių lietuvių skai
čius Vokietijoje padidėtų iki 10.000. 
Negalinčių emigruoti lietuvių yra to
kių kategorijų: TBC — 351, chroni
škų ligonių 529, įvairių ligonių 110. 
senelių 1.100, našlių su mažais vai
kais 300. psichiniai nesveikų 44. in
validų 79 ir aklų 6.

• Visi atvykę į Vokietiją iki 
1950.7.1 d. tremtiniai neįeiną į “hard 
core” — ligonių kategoriją ir negalį 
emigruoti — perkeliami į vokiečių ūkį 
ir įeina į taip vadinamų “svetimša
liai be tėvynės” kategoriją. Jiems 
tvarkyti įstatymo projektas greitu 
laiku bus svarstomas Bund ministrų 
a kabinete. Tas įstatymas nebus taiko
mas tiems tremtiniams, kurie gaus iš 
IRO aprūpinimą ir yra emigracijos 
procese.

Civilinio proceso ir savanoriško 
teisingumo atžvilgiu jie prilyginti 
vokiečiams. Jiems bus taikoma ne

kos. reikia atsargaus, išmintinga, pa
stovaus mūsų inteligentų bendradar
biavimo su tais, kurie gali atsidurti 
arba yra atsidūrę nutautėjimo ar 
smukimo pavojuje.

Kita vertus, atrodo, tikrai būtų 
mūsų inteligentų pareiga (kiekvieno 
savo gyvenamo j aplinkoj) rūpintis 
apskritai mūsų jaunimo prusinimu, 
auklėjimu, kad jis nepaskęstų tarp 
fabriko ir smuklės.

Šalia oficialių organizacinių pas
tangų — privati kiekvieno pajėgaus 
Inteligento iniciatyva, atrodo, galėtų 
nemaža nuveikti, pastoviai, draugiš
kai su jaunimu bendraujant”.

Tokio bendravimo būdai gali būti 
įvairūs, atsižvelgiant į vietines sąly
gas :

“Atrodo, nemaža galima būtų nu
veikti, jeigu bet kurioj vietovėj gyve
nantis inteligentas imtų apie save bur
ti kelis, linkstančius į intelektualinį 
bendravimą jaunuolius. Nesvarbu 
šiuo atveju tuoj oficialūs ‘kursai’, 
‘paskaitos’. Gana susirinkti kur, pri
vačiame bute, hostelio skaitykloj, ar 
kad ir baro kampe prie alaus bokalo ir 
padiskutuoti įdomesnę pasirinktą te
mą. Žiūrėk, po kurio laiko atsiras 
dar vienas, kitas — prisidės. Kodėl 
tada ne nusistatyti rinktis pastoviai, 
kodėl lokio būrelio nepavadinti ‘X 
vietovės neabejotinųjų tiesų kritikų’ 
klubu, kad įdomiau būtų. Sukėlus 
susidomėjimą, žiūrėk — ir indiferen
tai ims jaukintis.”

Šį darbą, suprantama, galima būtų 
tik tada tinkamai atlikti, jei prie jo 
dėtųsi ne vienas, ar daugių — dau
giausia dvidešimts inteligentų, o visi, 
kurie tokiais iš tikrųjų yra. Esą yra 
tikrai daug inteligentų tremtyje, bet 
jie lindi tylomis ir prie kultūrinės 
veiklos nesideda. Net ir lietuviškajai 
spaudai jie gana šalti:

“Bet įdomi ir charakteringa smulk
mena. Mūsų inteligentai D. Britani
joj. imant procentuoliai, mažiausiai 
perkasi savos lietuviškos spaudos. 
95-7% parduodamų leidinių įsigyja
ma menkiau išsilavinusių arba visai 
formaliai 'neišmoksi Intų tautiečių. 

turto klauzulė ir jie bus laisvi nuo 
užstato.

Tremtiniai turės judėjimo laisvę, 
tik jų užsiineldavimas bus* vykdomas 
pagal tam tikrus nuostatus, taikomus 
visiems svetimšaliams. Tremtiniai 
galės įsigyti j adomąjį ir neju
damąjį turtą. Jie galės turėti 
sa-.o sąjungas ir profesines orga
nizacijas pagal didžiausio palanku- 

I mo ir goriausius svetimšaliams trak
tui -ti nuostatus. Jie turės tokias pat 
teises; kai]) vokiečiai. Jiems bus tai
komi toki pat mokesčiai ir įvairi para
ma. kuri taikoma vokiečiams.

Jie galės laikyti valstybinius egza
minus taip, kaip ir vokiečiai.

Tremtiniams bus pripažinti diplo
mai. jei jų kraštų mokyklų išdavusių 
diplomus programos yra lygiavertės 
tos rūšies vokiečių mokyklų progra
moms. Tremtiniams bits leidžiama 
užsiimti laisvomis profesijomis pagal 
didžiausio palankumo principą.

Socialinio ir viešojo draudimo srity 
jie naudosis vokiečiams taikomais 
įstatymais.

Tremtiniai mokės mokesčius, iš jų 
bus renkamos rinkliavos, kaip ir iš 
vokiečių.

Tremtiniams patikrinama azylio 
teisė.

Jie galės būti ištremti iš Bundo teri
torijos tik prasižengę Bundo saugu
mui. Bet ir tuo atveju jie galės būti 
ištremti tik į tuos kraštus, kuriuose 
jiems negresia pavojus jų gyvybei ir 
laisvei.

Žymus daugumas didžiausių spaus
dinto lietuviško žodžio entuziastų ir 
‘spaudos alkoholikų’ komplektuojasi 
kaip tik iš mažiausiai išlavintų tau
tiečiu tarpo. Kodėl taip yra? Neži
nau.”

Straipsnio pabaigoje autorius ragi
na inteligentus suprasti savo pareigą:

“Jeigu visi pajėgūs mūsų inteli
gentai norėtų suprasti savo pareigą 
ir dirbtų nors ir labai mažame bare
lyje savo vietovėj, kad ir artimai ben
dradarbiaudami su jaunimu ir jį 
šviesdami, jie išvarytų šiokį tokį ba
rą. Tada netektų mums tiek sielotis 
dėl jaunimo apleidimo ir jam gresian
čių pavojų.”

J.A.V-hėse leidžiamas lietuvių laik
raštis ‘ ‘ Amerika ’ ’ straipsnyje ‘ ‘ Mūsų 
tautos idealai” paliečia lietuvio trem
tinio dvasinį atbukimą, sakydamas:

“Du diedieji karai, kelios žiaurios 
okupacijos, ištrėmimai, kacetai, ver
gija. artimųjų netekimas, bombarda
vimai. stovyklinio gyvenimo vargai, 
žiaurūs skryningai, emigracija — visa 
tai išvedė mus* iš dvasinės pusiausvy
ros. visa tai paliko mūsų sieloje nei
giamą pėdsaką.- Žmogus kaž kaip at
buko, surambėjo, pasidarė didelis 
egoistas. Kito žmogaus nelaimė jau 
jo nebejaudina. nes jis pats tiek daug 
ir didesnių nelaimių pergyveno. Daug 
gerų savybių lietuvis nustojo.

Atrodo lyg žmogus nuklydo nuo 
kelio, ilgą laiką klaidžioja, o‘ aplinkui 
jį tirštas rūkas, kuris neprasiskleidžia. 
Ir džiaugiasi žmogelis, jei rado kur 
laikiną užuovėją, pritūpia joje ir lau
kia, kas tolinus bus ar jo nelaimės 
tebesi tęs, o gal kokį pragiedrėjimą 
sulauks.”

Laikraštis toliau skundžiasi, kad 
lietuvių tarpe gęsta idealizmas ir kil
nūs siekimai:

“Žmogus be idealo, ta laivas be- 
vairo, kurį audra į visas puses meto, 
a bangos neša ten, kur joms patinka.

Žmogus be idealo, tai smuikas be 
stygų; tos smuikas gal yra brangus 
ir gerus, bet sykį neišduoda balso, tai 
yra vertas tik tiek, kiek vertas med
žio gabalas, iš kurio jis yra padary
tas.”

★SKLYPAI
★NAMAI

★ŪKIAI IR VERSLO ĮMONĖS
Prieinmiausios kainos ★ Lengvos išsiniokėjimo sąlygos 
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