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DABARTIS IR MES
Australija šiuo metu taip pat lie

čiama pasaulio politikos įvykių. Ko
rėjos karas, stebint čionykštį gyveni
mą, šio krašto buitin įnešė vienokių 
bei kitokių pakitimų. Savanorių šau
kimas kariuomenėn, nors lėtas, bet 
nuoseklus pramonės sukarinimo pro
cesas ir kitos pasirengimo žymės jau 
dabar pradeda reikštis vidujam Aus
tralijos gyvenime. Žynius kasdieni
nių prekių pabrangimas ir kaikurių 
gėrybių trūkumas — tai vis reiškiniai, 
kurie naujiesiems šio krašto gyvento
jams kelia kartais visai pamatuoto 
rūpesčio.

Keikia manyti, kad netolima ateitis 
australiškos taikos rimtį dar giliau ir 
esmingiau palies. Tatai vienu ar ki
tu būdu užklius ir mūsų, kurie dar 
netvirtai čia atsistojome ir nesukūrė- 
11111 stipresnių egzistencijos pamatų. 
Dėl darbo trūkumo neturėtume sielo
tis, nes šis kontinentas yra pažangos 
ir vystymosi stadijoj, ir vienokis ar 
kitokis darbas visada atsiras. Čia gi 
mums rūpi kiti artėjančio rytojaus 
reikalai. Juk mes esame praeities gy
venimo mokinti, Europoje vykusių 
įvykių mėtyti ir vėtyti. Mes puikiai 
atsimename tas akimirkas, kai drabu
žiai ir apavas pasidarė sunkiai gau
nami, kai kitos svarbios kasdieninei 
apyvokai reikalingos prekės išnyko iš 
parduotuvių, ir neatsargūs piliečiai, 
ankščiau neapsipirkę ir neapsirūpinę, 
atsidūrė nemaloniuose sunkumuose.

'Čia jau taip pat pasigirsta balsų, 
siūlančių kortelių įvedimą. Senuo
sius šio krašto gyventojus šitai mažai 
tepalies, nes jie turi pakankamai at
sargų iš seniau, bet ateiviams, kurių 
turtas dažnai telpa į vieną lagaminą, 
dėl to vertėtų rimčiau susirūpinti. 
Šiuo straipsneliu nenorima kelti pa
nikos ar siūlyti atsargų sudarinėjimo 
rn'intį, o tenorima tik perspėti tuos, 
kurie mažai ką turi, kad gal verta 
būtų dabar neatsisakyti geresnės dra
bužių eilutės įsigijimo, vienos kitos 
poros batų ar kitos kurios trūkstamos 
reikmcnčs.

Šie. naujumai, jei jie iš tikrųjų 
bus, labiausiai palies tuos, kurie ne
taupo ir išleidžia vis dėlto ne lengvai 
uždirbtus pinigus nebūtiniems- daly
kams. Tie, kurie dažniau žiūri į vyno 
stiklą, turėtų rimtai pagalvoti, nes 
artėjantys įvykiai jiems bus daug sun
kesni, negu tiems, kurie jau įsigijo 
nuosavą sklypą, savo namą, garažėlį 
ar pasidėjo šimtinę į banką. Verta 
tikėti, bet nereikėtų gyventi greito 
grįžimo iliuzijomis, kurios užgniaužia 
norą tvirtintis čia. Kai bus galima 
grįžti Tėvynėn, tai pirmiausia grįš 
tas, kas turės susitaupęs pinigų ar įsi
gijęs nuosavybę. Atminkime, kad 
IRO daugiau nebebus, kai reikės 
mums grįžti, o reikės apsimokėti ke
lionė patiems. Taigi rimtai susimą
stykime dėl rytojaus.

LIETUVIAI KREPŠINIO 
PIRMENYBĖSE

Š.m. rugsėjo mėn. 5-9 dienomis 
Brisbanėje (Quinsland’e) įvyksta 
Australijos krepšinio pirmenybių tur
nyras, kuriame dalyvauja visų krašto 
valstijų rinktinės.

NSW australų rinktinėje jau antri 
metai pirmenybėse žais Vytautas Šu
tas. Viktorijos rinktinėje žais Darga- 
navičius, o 'ūsą Viktorijos rinktinę 
šiom pirmenybėm treniruoja Leonas 
Baltrūnas. Iš Pietinės Australijos tuo 
tarpu žinių nėra, bet -reikia manyti, 
kad lietuviai bus taip pat pakviesti 
į rinktinę, nes Adelaidėje yra žymių 
mūsų krepšininkų pajėgų.

PROPAGANDA. BIZNIS IR REALYBE 
(POLITINE APŽVALGA)

PROPOGANDA PAPRASTAI 
PARUOŠIA DIRVĄ VEIKSMAMS. 
Šį politinio gyvenimo savumą itin 
tiksliai ir gudriai naudoja diktatūri
niai kraštai. Nesenos atminties hitle
rinė Vokietija, jei ji norėdavo sumal
ti priešą, pirmiausia paleisdavo dar
ban gebelsinę propogandos mašiną, ir 
tik po to sekdavo politinis bei mili- 
tariuis veiksmas. Sov. Sąjunga lai
kosi tos pačios taktikos. Jos ekspan
sijos planuose propoganda pirmauja. 
Jai ji skiria milžiniškas piuigti su
mas, ja ji maitina viso pasaulio dar
bininkiją, net pačią gyvenimo tiesą 
paversdama melu, o melą — norėda
ma paversti tiesa.

Vakarų pasaulis, ypač didžiosios 
demokratijos — JAV-bės ir Didž. 
Britanija — propogandos meno grie
biasi tik tada, kai politinio gyvenimo 
realybe ją padiktuoja. Šių kraštų 
santūri politinė išmintis neleidžia 
veidmainiauti ir pūsti propogandos 
ruporan melo burbulų. Jos prabyla 
tik tada, kai gyvenamojo momento 
faktai reikalauja netylėti ii- nušviesti 
vieną ar kitą priešininko kėslą bei 
sumanymą. Paskutiniais mėnesiais, 
kai Sov. Sąjungos paruoštoji ir pa- 
diktuotoji agresija Korėjoje tapo 
veiksmu ir kai komunistinės ligos ba
cilos ėmė intensyviau siurbtis į ne
komunistinio pasaulio organizmą, pa
galiau ir santūrieji Vakarai griebėsi 
propogandos gjniklo. Ne tik UNO 
posėdžiuose, diplomatų pasitarimuo
se, bet ir radijo transliacijose Ame
rika ii- Anglija pradėjo skelbti žmo
nijai apie Sov. Sąjungos brutalius 
ketinimus užvaldyti pasaulį. Maža 
to, Vakarai nuosekliais faktais ilius
truodami pradėjo atidarinėti akliną
sias “geležinės uždangos” duris ir 
rodyti sovietinio gyvenimo nuogybę. 
Kai dar netolimoj praeity skaudinda
vo mums širdis nutylimi faktai, kurie, 
rodėsi, rekte-rėkia dienos šviesos, tai 
dabar jie atidangstomi visomis pro
gomis ir galimomomis priemonėmis.

Paskutiniame UNO ekonominės ir 
socialinės komisijos posėdyje Žene
voje Amerikos ir Didž. Britanijos at
stovai iškėlė .dokumentalius faktus 
apie Sov. Sąjungos vergų stovyklas. 
Jie apkaltino Sov. Sąjungą nusikal
timu žmoniškumui,. kadangi komuni
stinė vyriausybė baudžia ilgiems ter
minams trėmimu į Sibirą žmones, ku
rie nesipriešina rėžimui, o tėra kalti 
tik tame, jog Sov. Sąjungos valdan
čiajai kastai atrodo esą nepatikimi. 
Šioje kategorijoje esą išvežti pabėgu
sių užsieniuosna politinių tremtinių 
giminės. Tik per pastaruosius trejus 
metus sovietai iš Pabaltijo ir Mosle- 
mo religijos kraštų ištrėmę per 
3.000.000 nekaltų žmonių . . .

TAČIAU BIZNIS LIEKA BIZ
NIU. Nežiūrint į tai, kad dėl sovietų 
kaltės liejasi kraujas Korėjos fronte, 
žinant visas kaltininko užgaidas ir 
sumanymus, Vakarų pasaulis vis dar 
negali nusikratyti ydingo palinkimo 
;— prekiauti su ta pačia Sov. Sąjunga. 
Australijos spauda skelbia aliarmuo
jančias žinios apie prekybos santy- 
kius su Sov. Sąjunga. Pasirodo, kad 
ir Australija labai žymią dalį savo 
vilnų eksportuoja į Sov. Sąjungą ir 
jos satelitinius kraštus. Iliustruojant 
skaičiais pereitais ir šiois metais iš 
Australijos vilnų nupirko: Sov. Są
junga už £11.341.123, Lenkija £12.- 
515.757, Čekoslovakija £3.119.325 ir 
t.t. Ir dabar dar Australijoj rezi
duoja nuolatiniai Sov. Sąjungos pa

reigūnai, kurie kiek įmanydami sten
giasi didinti vilnų užpirkimus, kas 
ruošiantis karui yra pirmos svarbos 
reikalas.

Būdingi pranešimai skelbiami ir iš 
Singapūro. Ten rašoma, kad Sov. 
Sąjunga vakariečių dominuojamuose 
Pietų Azijos kraštuose intensyvina 
gumos supirkinėjimą. Š.m. birželio 
mėnesį tie užpirkimą! pasiekė rekor
dinio skaičiaus — buvę nupirkta 
10.950 tonų gumos.

Šie ir kiti karui svarbių žaliavų 
supirkinėjimai, savaime aišku, didi
na priešo jėgą ir pasiruošimą. Ank
ščiau ar vėliau tos medžiagos bus pa
naudotos prieš Vakarus ir jų gynė
jus. Tokis prekiavimas, spaudos nuo
monėmis, esąs nelogiškas, kai pasku
tinėmis dienomis Amerikos gynybos 
departametnas primygtinai pabrėžo, 
kad Amerikos armijai yra reikalingi 
dideli kiekiai vilnų žaliavos.

ŠIOS SAVAITĖS POLITINIO IR 
KARINIO GYVENIMO REALYBĖ 
MAŽA KUO PASIKEITĖ. Uždeg
tasis Korėjos kovų laužas ir toliau 
liepsnoja, įgaudamas atkaklumo bruo
žų. Viltingosios nuotaikos, kad JAV- 
bių intervencija Korėjoje greitai už
baigs kilusį konfliktą, nepasitvirtino. 
Karas siautėja visu savo žiaurumu. 
Nors frontų plotas ir apimtis nėra di
deli, bet kovos yra kietos ir negaile
stingos. Ryškėja faktas, kad čia ban
doma dviejų galybių pajėgos. Nedi
delė dėže, kurion pasitrankę ameri
kiečiai ginasi nuo šiaurės įsibrovėlių, 
yra atkakliai puolama. Matyti, kad 
Kremliaus valdovai įsakė savo Azijos 
valdiniams, žūt-būt, išstumti iš Korė
jos vakariečius. Ši užduotis, supran
tama, yra nelengva, nes per du mėne
siu Amerika suspėjo sutraukti pajėgų 
ir sustiprinti gynybą. Frontij padė
tis, atrodo, lyg ir stabilizuojasi, nes 
priešininkų pajėgos (ne skaičium, o 
pajėgumu) pradeda išsilyginti. Ko
munistai turi didelę žmonių persvarą, 
o amerikiečiai sąmoningą karį ir to- 
bulesnius ginklus. Sunkieji Ameri
kos bombanešiai jau skraido ne po 
keletą, o po kelias dešimtis ar šimtus 
iš karto. Jie naikinančiai veikia prie
šo užnugarį, ardydami tiltus, sprog
dindami tiekimo bazes ir keldami 
priešu eilėse paniką. Amerikos karys 
nesibijo bombarduoti net ir tų Šiaurės 
Korėjos vietovių, kurios guli visai arti 
Sov. Sąjungos sienų. Aišku, kad ir 
sovietinis žmogus jau girdi toninių 
bombų sprogimus ir keturmotorinių 
bombanešių dūzgimą . . .

KĄ MANO KREMLIUS? Ar jis 
ruošia kokią staigmeną, kai Vakarų 
sąjungininkai pradės grūsti priešą 
atgal. Į šį klausimą bando daugkas 
atsakyti, bet niekas nedrįsta daryti 
griežtų išvadų. Maskvos nebylumas, 
gal būt, ir nėra geras ženklas, bet lig
šiolinė jos laikysena leidžia vis dėlto 
spręsti, kad komunistai pabijojo Ame
rikos intervencijos. Pradėdami Ko
rėjos avantiūrą, sovietai nesitikėjo, 
kad prezidentas Trumanas duos įsa
kymą ginklu įsikišti į tariamo pilie
tinio karo sūkurius. Dabar jie pui
kiai mato, kad reikalas yra rimtas, 
kuris iššaukė visuotiną Vakarų pasau
lio atsipeikėjimą ir nuoseklų pasiren
gimą karui.

IAV-BĖS STENGIASI SUDARY
TI PLATESNĘ KOVOS KOALI
CIJĄ. Iki šiol Amerika velka did
žiausią karo naštos dalį. Didž. Bri
tanija pradeda laviruoti ir delsti. 
Dėlto Amerika reiškia nepasitenki-

SAVAITES ŽINIOS
* Izraelio valstybėje 1000 gyvento

jų tetenka tik 6 mirtys per metus. 
Pasaulio Sveikatos Organizacijoj pra
nešimu. tatai yra mažiausias nuošim
tis visame pasauly. Priešingai gi, gi
mimų skaičius pas Izraelį yra pats 
didžiausias: čia vienas tūkstantis gy
ventojui padidėja kasmet 30-čia nau
jagimių.

* Briusely, Belgijoj buvo nušautas 
gatvėje komunistų partijos vadas 
Julien Lahaut. Kaltininkai kolkas 
dar nesuimti. Šia proga Belgijos ko
munistai paskelbė protesto streikų. 
Gaunamomis žiniomis, Liege ir kitose 
Belgijos pramonės srityse prasideda 
masiniai streikai.

* Dabartinė Japonijos vyriausybė 
išleido baltųjų knygų, kurioje rašo, 
kad tik tamprus bendradarbiavimas 
T NO tautų Korėjos konflikte gali ap
saugoti Japoniją nuo komunizmo 
agresijos. Toliau rašoma, kad komu
nizmo vadai esu specialiai susidomėję 
Japonijos ateitimi, kuri dabar stovinti 
naujo konflikto išvakarėse. Dėl šhj 
priežasčių esą negalima laikytis neu
tralumo.

* Iš Formozos pranešama, kad Sov. 
Sąjunga ir Komunistinė Kinija suda
rė slaptų karinę sutartį, pagal kurią 
150.000 kiniečių ir Rusijos tankai įsi
veltų į karą, jei amerikiečių armija, 
atstūmusi šiaurės korėjiečius, per- 
žengtij 38 paralelę, t.y. šiaurinės Ko
rėjos siena. Tie patys šaltiniai pra
neša, kad Raudonoji Kinija nenorinti 
veltis į atvirą konfliktų su Vakarais, 
todėl Pietų-Rytų Aziją ji norinti už
valdyti partizaninių kovų metodu. 
Šitų partizaninių grupių vadu esąs 
paskirtas komunistinis generolas 
Chen-Keng, kuriam padeda Sov. Ru
sijos patarėjai ir Azijos Kominformas.

* Komunistinės Kinijos pakrančių 
artilerija apšaudė Didž. Britanijos 
naikintojų ‘‘Concord”, kai tas pra
plaukė Hongkongo vandenis. Britų 
laivas, save gindamas, atsišaudė. Žmo
nių aukų nebuvo, tik vienas anglų 
jūrininkas buvo lengvai sužeistas.

nimo. Ji siunčia specialų pasiunti
nį Charles Spoffordų, Atlanto valsty
bėj pakto šefą, kuris ruošiasi “pas
pausti” Didž. Britaniją aktyviau įsi
jungti į Vakarų gynybos planus. 
Spaudoje rašoma, kad Korėjos fron
tas, nežiūrint į amerikiečių pastan
gas, vis dėlto yra silpnas ir jau dabar 
reikalingas skubios pagelbos. Siūlo
ma siųsti pastiprinimus iš Indokini- 
jos ir Malajų, kur šiuo metu kovoja 
su komunistiniais partizanais 150.000 
prancūzų ir 20.000 britų kariuome
nės. Šie frontai šiuo tarpu esą ne 
tiek svarbūs ir opūs.

VISUOTINIO KARO BAIMĖ 
VIS DAR NEATSLŪGO. Europoje 
vis dar jaučiamas nerimas ir netikru
mas, kuris sklinda čia įtempimų ir 
atoslūgių bangomis. Šveicarijos 
spauda tvirtina, kad Vatikanas ruo
šiasi evakuotis iš Rymo į Quebec’ą 
Kanadoje. Vašingtono koresponden
tas “Ženevos Tribūnoje” rašo, jog 
jis sužinojęs “iš visiškai tikrų diplo
matinių šaltinių”, kad esą daromi 
žygiai visas Vatikano institucijas, 
net ir Kardinolų Kolegiją, evakuoti 
Kanadon. Popiežius Pijus esąs apsis
prendęs likti Ryme, nes jis nepalik- 
siąs Apaštališkojo Sosto ir blogiau
siose aplinkybėse. Pastaroji žinia 
ypač būdinga, nes Vatikanas yra vi
sada gerai informuotas' ir itin jautrus 
būsimų įvykiij atžvilgiu, kas rodytų, 
kad Europos taikos amžius yra neper- 
ilgiausias . . .

J.V.
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Kaip Vilniuje verte Stalina Yollourno suodinoj podongej
Prancūzijos lietuvių laikraščio 

“Darbo dienos” šių metų gegužes 
men. laidoje aprašinėjama įvykis, 
kaip po šio karo buvo verčiamas Sta
lino paminklas Vilniuje. Šį atsitiki
mą laikraštis taip pavaizduoja: “. . . 
buvo nutarta pastatyti laikiną pa
minklą, vaizduojantį Staliną ir Leni
ną kartu, Vilniuje, Muzčjaus aikštėje. 
Aikštėje buvo įkastas didelis stulpas 
ir ant jo užmautas šiaudų kūlys. Vis
kas buvo apdrėbta s.tora betono mase 
ir joje gražiai išmodeliuotos Lenino 
ir Stalino statulos.

Praėjo žiema, snigo, lijo, o šiaudai 
statulų viduje puvo. Netrukus puvė
siai* prasimušė į paviršių ir . . . Sta
linui ant galvos pradėjo visokį gryb- 
palaikiai ir samanos augti.

Visas miestas ėmė bėgti šito linksmo 
stebuklo pasižiūrėti. Vietos komuni
stai susirūpino, kad labai negeri daly
kai vyksta. Ėmė siūlyti paminklą nu
griauti. Tačiau niekas nesiryžo, nes 
bijojo būti apkaltintas Stalino pamin
klo griovimu. Vis dėlto atsirado žyde
lis komunistas, kuris sutiko už tam 
tikrą atlyginimą paminklą nugriauti. 
Žinoma, jis pats to darbo nedirbo, o

"KALVELIS" MIŠKE
• Gyvename giliame atogrąžų miške, 
ateivių palapinių mieste. Esame tik 
keletas lietuvių. Didž. Britanijos 
Karaliaus gimimo dieną turime laisvą. 
Laisvos dienos mūsų nedžiugina per
daug, nes giliame miške nuobodžiau
jame. Šiandien keletas lietuvių nus
prendėme aplankyti už 20 mylių gu
lintį miestelį Caboolture, kur austra
lų ruošiama sporto šventė.

Atvykome be ypatingos nuotaikos, 
nes žinome, kad ir čia nerasime dide
lio džiaugsmo. Sportą sekame be dė
mesio : mes jį jau daug kartų matėme. 
Tačiau staiga mus nustebina lietuvi
ška muzikos meliodija. Klausome ir 
savo ausimis netikime: groja “kalve
lį” ir čia pat pasirodo mergaičių 
būrys, kurios šoka mūsų šokį, taip 
artimą ir matyta . . . Mes stebimės ir 
spčliojame, iš kur jaunosios australčs 
moka Panemunių šokį. Pradedame 
net įtarinėti, kad gal lietuviai bus ka
da nors pasisavinę anglosaksišką šokį. 
Su ta mintimi grįžtame į savo miško 
palapines.

Ir tik neperseniai atsitiktinai susi
pažinau vieną australą mergaitę, kuri 
tą dieną šoko “kalvelį”. Kai ją at
pažinęs aš paklausiau, iš kur australčs 
mergaitės išmoko šokti lietuvišką šokį, 
ji man davė visai nesudėtingą atsaky
mą-. 

pasisamdė keletą darbininkų ir pave
dė jiems. Darbininkai ėmėsi šio at
sakingo “uždavinio” su ypatinga 
nuotaika. Pirmiausia jie pasiėmė 
gerą virvę ir užmetė Stalinui aut ka
klo. Po to jie ėmė traukti stabą 
žemyn. Nors statula ir buvo iškimšta 
jau supuvusiais šiaudais, bet užsodin
ta ant gero baslio, todėl ji nuo trau
kimo negriuvo, o tik svyravo. Apie 
darbininkus susirinko žmonių minia, 
kuri greitai įsismagino ir ėmė darbi
ninkams patarimus davinėti. Girdė
josi: “Nesigailėk, trauk stipriau, 
veržk geriau, tempk į kairę” ir pan.

Darbininkai, pajutę, kad jų darbas 
virsta savos rūšies vaidyba, pradėjo 
traukti paminklą dar su didesne nuo
taika, rusiškai niūniuodami: ej, uoli
nėm . . . Minioje pasigirdo juokų ir 
katučių. O Stalinas vis nevirto, tik 
siūbavo su kilpa ant kaklo . . . Ne
trukus, suprantama, atsirado ir enka
vedistai, kurie kelius labiau įsismagi
nusius darbininkus nusivedė su savim. 
Jų likimas nežinomas. Buvo ieškota 
kaltininko, bet kadangi darbus vykdė 
geras komunistas, tai didelės bylos dėl 
to nebuvo padaryta. ’ ’

— O, tai buvo tikrai lietuviškas 
šokis. Mes jį išmokome iš vienos kny
gos apie Lietuvą .. .

T.V.

NAUJIENOS
* J.A.V-bių prezidentas Trumanas 

nutarė paskirti Amerikos advokatę — 
negrę Edith Sampson delegate į atei
nančią UNO pilnaties sesiją. Niujor
ko laikraščiai šį paskyrimą sveikina ir 
mano, kad čia bus sovietams geriau
sias atsakymas į jų propogandą dėl 
negrų persekiojimo Amerikoje.

* Atsistatydino Graikijos minis- 
terių kabinetas. Jis buvo koalicinis, 
sudarytas iš trijų partijų ir vadovau
jamas gen. Plastiras. Dabar Graiki
jos karalius Povilas pavedė naują 
ministerių kabinetą sudaryti liberalų 
partijos vadui Venizelos.

* J.A.V-bių demokratų partijos ly
deris senatorius Scott Lucas nedvipra
smiškai pareiškė, kad, jei komunistai 
užpultų bent vieną iš Atlanto Pakto 
valstybių, tai Amerika nesudvejotų 
tuč-tuojau panaudoti atomines bom
bas.

* Nors spauda ir spėlioja, kad Aus
tralijoj bus įvesta drabužių kortelės, 
bet muitų miuisteris senatorius O’Sul
livan šią galimybę paneigia. Jis 
tvirtina, kad drabužių gamyba dar 
padidėsianti.

Apie 80 mylių nuo Melbourno į 
siaurės rytus išlipi mažo miestelio 
Moe stotelėje. Čia tave autobusas dar 
apie 5 mylias veža į patį Yallourną 
ar į stovyklas, esančias atstu nuo mie
stelio. Yra trys stovyklos: West Camp 
(1 ml. nuo miestelio), North Camp 
(apie 2,5 ml.) ir East Hostel (arčiau
siai prie miestelio).

Vakarų ir Šiaurės Stovyklose dau
giausiai gyvena nekvalifikuoti darbi
ninkai, p Rytų Stovykloje dabar lei
džiama apsigyventi tik įvairių specia
lybių amatininkams. Stovyklose dau
gis turi po atskirą kambarį, kiti — po 
du kambaryje. Vos atvykus, dažnai 
pasitaiko atskiro kambario ir negauti, 
bet tik po kelių mėnesių. Čia žiemos 
metu šaltis žmonių negąsdina. Kiek
viename kambaryje yra elektriniai ra- 
dijatoriai. Ir degink juos, kiek tau 
patinka; elektra labai pigi. Stovyklos 
aprūpintos dušais, valgyklomis ir k. 
Valgis savaitei kaštuoja £1-1-0, kam
barys — 6 penai. Taigi, pragyvenimas 
yra žymiai pigesnis ir padoresnis už 
daugelį kitų vietovių stovyklų.

Geriausios gyvenimo sąlygos yra 
Rytų stovykloje. Mūriniai kambariai. 
Kiekviename kambaryje gyvena po 
vieną asmenį. Kambariai kasdieną 
stropiai valomi, tad gyventojui jo va
lymu nereikia rūpintis. Mokėti čia 
reikia kiek brangiau: per dvi savaites 
— £3-15-0. Jau rengiama ir elektrinė 
skalbykla, kuri bus naudojama šios 
stovyklos gyventojų apskalbunui. Ta
da, berods, dviems savaitėms kaštuos 
£4.

Darbų čia marios įvairių rūšių ama
tininkams ir paprastiems darbinin
kams. Yra dvi rudosios anglies kasy
klos, statybos, briketų fabrikas, mie
stelio priežiūra, elektros jėgaine, kuri 
aptarnauja didesnę dalį Viktorijos, ir 
įvairių kitų darbų.

Darbininkų uždarbis — £15-£25 per 
dvi savaites. Geriausiai atlyginami 
darbininkai anglies kasyklose ir prie 
statybų, nes daug yra viršvalandžių, o 
kasyklose ir geriau apmokamo pamai
ninio darbo. Prasčiau apmokamas 
darbas miestelio priežiūroj. Čia už 
2-jų savaičių darbą tegaunama £15- 
£16. Briketų fabrike daug dulkių ir 
suodžių ir, be to, dvisavaitinis uždar
bis neprašoka £16. Yra ir pamaininio 
darbo, bet ateiviui beveik neįmanoma 
jo gauti.

Gerai uždirba įvairių rūšių amati
ninkai. Stalių uždarbiai — vieni ge
riausių. Jie gauna per dvi savaites per 
£30. Gerai verčiasi ir mechanikai.

elektrikai, dažytojai, traktoristai, nes 
daug dirbama viršvalandžių. Iš ama
tininkų reikalaujama jų specialybių 
pažymėjimų. Vėliau priimtiesiems 
duodamas bandomasis egzaminas. Dir
bę virtuvėse ir turį pažymėjimus, gau
na darbo virtuvėje. Pastarieji per dvi 
savaites uždirba apie £32. Kartais 
tenka virtuvėje vietos ir palaukti.

Darbą pakeisti čia beveik neįmano
ma, nors tau mandagiai ir pažadės. 
Buvo atsitikimų, kad kai kurie išdir
bo visą sutarties laiką, tegaudami £15 
dvisavaitinio atlyginimo. Vėliau pra
šė geriau apmokamo darbo, tačiau vis 
tiek nepakeitė. Kiti, gavę prasčiau 
atlyginamą darbą, po kurio laiko iš
važiuoja ir vėl grįžta. Pasitaiko su- 
grįžusiems gauti ir geresnį darbą.

Pats miestelis ir jo aplinka, įskaitant 
gyvenamąsias stovyklas ir darbovietes, 
nepartaukli, liūdna, nuobodi. Darbo
vietėse daug purvo. Dieną ir naktį 
veikianti prekinė stotis, elektros jė
gainė ir briketų fabrikas juodais ir 
palšais dūmų kamuoliais aptemdo ir 
taip jau rūškaną ir miglomis aptrauk
tą žiemos dangų.

Visas miestelis yra valdžios nuosavy
bė. Apsčiai apie jį esama rudosios 
anglies klodų, todėl žemės sklypai 
parduodami tik už 4-5 mylių nuo mie
stelio bei darboviečių. Sklypai kaš
tuoja £70-£300. Pigesni yra tie skly
pai, kurie yra tolėliau nuo vandens ir 
elektros. Statybinė medžiaga sunkiai 
gaunama. Bet nemaža naujųjų atei
vių kuriasi. Ukrainiečių jau ištisas 
kaimelis besikuriąs.

Yallournas — gera vieta laikinai pa
gyventi ir pinigą pataupyti, nes pragy
venimas pigus ir nėra kur pinigo išlei
sti. Bet gali ir kitaip atsitikti. Leng
va čia nejučiomis svarui paklusti, po 
jo tariamai lengva našta palinkti. Ta
da jau tau neberūpės, kas pasaulyje 
dedasi, kaip tautiečiai lietuviškais rei
kalais sielojasi. Tokių nutikimų jau 
esama. Atvykęs į Yallourną ir sutikęs 
būrelį lietuvių, paklausiau, ar neturi 
kas paskutiniosios lietuviškos spaudos. 
Vienas atsakė; iš principo neprenu
meruojąs. Koks yra tasai jo principas, 
man neįstengė paaiškinti. Atrodo, kad 
ir jam pačiam neaišku. Kiti to būre
lio tautiečiai nukreipė šneką apie pa
maininį darbą. Taip tad baigės šneka 
apie lietuvišką spaudą ir apie lietu
viškus reikalus.

Amžinai suodinas Yalloumo dangus 
ne tik žemę apjuodina, bet ir žmonių 
jausmus bei protus.

J. Rimas,

P. Birgedas

Laužtuvo ir šiupeles 
legionieriui

(Tęsinys iš M.P. 81 Nr.)

“Take your pick and shovel” — šiais keliais 
naujojo krašto kalbos žodžiais pradedama pirmojo 
tremtinio Adomo palikuonių dalia: prakaitu ir 
sunkiu fiziniu darbu pelnyti kasdieninę duoną. 
Baigta viešnagė, išeiname į darbo barus 1

Žąselės žingsniu, dažnas dar apsiginklavęs iš 
praeities užsilikusią europiejiškumo emblema — 
portfeliu, kaikas jau įsigijęs australišką tarbelę ar 
lagaminėlį, ankstyvą darbo porytį praeiname prie 
vartų budintį stovyklos Stiuartą, mūsų tautietį 
Aleksą C., pasisakydami Babelio bokšto kalbų miši
niu naujuosius savo vardus — numerius. Jam su
prantami visų liežiuviai, dažno legionieriaus nume
rius jis išskaito iš praslenkančio veido ar pasakyto 
— “labas rytas” — žodžio . . .

Jau ištisi metai, kai mes, burnodami dėl blogo oro 
nežinomą kaltininką, klampojame molėtą kelią, pri
menantį tolimojo Žaliakalnio rytines gatves, tačiau 
ši makalynė nuo mūsų žingsnių ir tvarkytojų pas
tangų, pagaliau, pavirto granitiniu keliu, kuris, jei 
prakalbėtų, daug ką pasakytų apie naujųjtj ateivių 
nūdienę buitį . . .

Ilgai prisiminsime ir mažąjį bičiulį pilką, bevardį 
paukštelį, tupintį už tvoros netoliese stovyklos, vie
name darže. To bičiulio nenuilstamas rytinis ir 
vakarinis pasveikinimas — atsakymas į mūsų ata
tinkamą švilpesio gaidą, pavirto tradicine legionie
rių meliodija.

Autobusais, elektriniais traukiniais, sunkveži
miais ir pėsčiomis pasiekiame ir tolimiausius Syd- 
nėjaus kampelius, kur valdžios užplanuotas darbas 

dar ilgai bus reikalingas darbščiųjų rankų. Pir
mosios dienos, su laužtuvu ir šiupele rausiant kietą 
ir akmeningą svetimą žemelę, ilgai liks atmintyje 
naujųjų australų, o ypač tų baltarankių, kurių 
praetities darbo vagos buvo nukreiptos kitokių pro
fesijų dirvonams. Kelti ir leisti laužtuvą, smeigti 
šiupelę į atžymėtą griovio vietą, praktika parode, 
kad jokio mokslo ir priešemigracinio pasirengifno 
nereikalinga. Visa tai atliekama tik sugniaužtomis 
kumštimis, įtemptais raumenimis ir besisunkiančiu 
prakaitu.

Gal būt, tik dabar dažnas prisimena paliktuosius 
Nemuno ir Neries krantinių pylimus bei kitus vie
šuosius darbus, kur artimas žmogus, kovodamas dėl 
kasdienines duonos, atliko milžiniškus paslaugos 
darbus. Tik dabar išryškėja ano molėto, prakaituo
to, pūslėtomis ir suskydusiomis rankomis žmogelio 
triūsas, kaikurie teisėti šaltųjų žiemų reikalavimai 
prie rotušių ir atpildas už tai . . . Dažnas, mažiau 
pajėgus, manau, nustelbęs egoistinius reikalavimus, 
širdyje pasidžiaugiame, kad čia radome ne akordinį, 
bet valandiniį darbą, 40 darbo valandų savaitę, 
pertraukėles arbatai išgerti, parūkyti ir t.t. Stacho- 
noviečių normos ir tempas neatsivijo mūsų čia.

• • •
Kanalizacijos griovakasio karjerą pradėjau 

Auburne, Sydnčjaus priemiesty. Čia ir iškastos 
pirmosios mano duobės, kai kaitino gruodžio mėne
sio vasaros saulutė, prakaitas braukė akinius į no
sies galą, atsirado pirmosios pūslės delnuose ir nak
timis geidavo visus sąnarius. Kasami grioviai svar
besnės gatvės pakrašty priminė Gumbinės apylin
kės giliuosius apkasus, prie kurių kaikam teko karo 
metu “savanoriškai” pasipraktikuoti. Tik čia že
melė kietesnė ir nesimato karingojo gestapiečio, 
kuris su diržu ir revolveriu tempą skatintų. Dir
bam čia kiekvienas su entuziazmu, pagal savo išga
les, žinodami, kad mūsų darbas pelnys vertingą ir 
visagalį svarą, laidą į savarankišką gyvenimą. Tam
saus veido bosas, mėgstąs skardžiu balsu, girdimu 
net keliose gatvėse, pranešinėti poilsio pertraukėles, 

daugiausia pračiulba prie tvoros su moterėlėmis. 
Pirmaisiais rinktiniais tipais iš Europos, atrodo, 
buvo daugiau pasitikėta ir maloniau su jais elgtasi I

Iš kanalizacijos griovio formavosi ir pirmasis 
Australijos didmiesčio gyvenimo vaizdas. Retkar
čiais sklindanti rytinė radijo muzika iš gretimų 
namų prakaituotam ir molėtam griovakasiui suvir
pindavo prisiminimais krūtinę, sukeldavo nostal
gijos jausmą, ir nuliūsdavo ne vienas, kad dar 
vakar buvo žmogum ir turėjo nuosavus namelius 
... O šiandien 1 . . . Taip ir norėtųsi, rodos šaukti 
per ruporus Adomo Mickevičiaus žodžiais: “Lietu
va, mano žeme, Šalie gimtoji 1 Tas tik supras, kad 
Tu sveikatą, atstoji, kas jau Tavęs neteko” . . . 
Nusiraminimui užsirūkai žmogus pypkutę ir vėl 
kasi, iš vienos duobės keliaudamas į kitą.

Pertraukėlių metu nedrąsiai glaudžiamės patvo
ryje ir ant šaligatvio. Į kiemus nedrįstame eiti, 
nes juk ir pas australus — “mano namas, mano 
pilis.” Juk čia ir maisto produktų pristatinėtojai 
neperžengia namų slenksčio. Tam tikslui įtaisyta 
prie kiekvienų namų tvorelių laiškams ir spaudai 
dėžutės, o taip pat elektros, vandens ir gazo skait
liukai. Policininkas ir tas tik kviečiamas sulaužo 
šią taisyklę. Dėl to šaligatviai labai dažnai apžėlę 
aukšta žole, tepančia praeivio drabužį o gatvės — 
pilnos šiukšlių, nes jų valymas — ne namų šeimi
ninko rūpestis.

Tačiau kartais kanalizacijos linijų atsišakojimai 
įveda mus ir j kiemus. Ir čia dažnai užtinkame 
“užburtas pilis”, užžėlusias sąšlavynų džiunglėmis, 
kur lietuviškų raistų kipšukai sprandus nusisuki- 
nėtų. Įsikasus giliau atsiranda vandens iki blauz
dų, kurį, pagal išgales, kibirais išpylinėjame ar 
drauge su molio koše ant silpnų krantų drabstome. 
Iš tokių griovių drąsiai galėtume eiti į kaukių ba
liaus konkursą originalumo prizui laimėti. Kad 
svyruojantieji krantai kasėjų neprispaustų, įsgrio- 
vius suleidžiame dviaukščius balkių rėmus, susti
printus lentomis, kas dar labiau suvaržo kasėjo 
judesius.

(B-d.)
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UNDER SOVIET RULE

Ballic Steles Disappearing os National Entities
The tenth anniversary of the annexation by Soviet Russia of 

Lithuania, Latvia and Estonia is being celebrated this month, with typi
cal propagandist fervour, in Moscow and in Vilnius (Wilno), Riga and 
Tallinn, the capitals of the three former independent States. It is timely 
now to present something of the true conditions under Soviet rule.

The developments of 1940 arose, 
therefore, not out of successful revo
lution bnt by the plain expedient of 
suppression —■ by Soviet commissars 
A. Zhdanov, A. Y. Vyshinsky and V. 
G. Dekanozov respectively acting un
der the Soviet occupation army — of 
the constitutional Governments of 
Estonia, Latvia and Lithuania.

The operation took place safely in 
the area defined, in the secret treaty 
signed in Moscow by Ribbentrop and 
Molotov on September 28, 1939, as — 
temporarily, the Germans hoped — 
a Soviet zone of influence and at a 
time when no help could be extended 
to the victims.

During the present' celebrations 
there naturally has been no reference 
to the most tragic consequence to the 
Baltic States of their “liberation” by 
the Soviet armies, namely, their Rus
sification by the removal of hundreds 
of thousands of inhabitants represent
ing the political, economic, military, 
religious and intellectual elite.
Three Deportations

At least three man mass deporta
tions were organised by the Soviet 
Ministry of State Security (M.G.B.). 
The first took place on June 13-14, 
1941, shortly before the German in
vasion, and altogether 62,750 Esto
nians, 34,250 Latvians and 54,000 
Lithuanians were transported to nor
thern Russia and Siberia.

The second wave of deportations be
gan immediately after the return of 
the Soviet armies and during 1945-46 
some 121,000 Estonians, 105,000 Lat
vians and 145,000 Lithuanians were 
sent to distant Soviet camps of forced 
labour.

Deportations continued on a small
er scale during 1947-48, with one not
able exception: In Lithuania, on the

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

The word “Australia” means Great 
Land of the South. The name “Can
berra”, Federal Capital of Australia, 
means a meeting place.

The yandi — unique invention of 
Australian native women — has never 
been used by white or black men. 
They can’t master the trick of it. 
In the dry parts of Central and West 
Australia the women gather white 
ants from mounds and shake them 
over a fire in the yandi so that 
the ants are cooked and at the same 
time automatically ‘ separated from 
sand and earth. So expert are these 
lubras that, given an equal quantity 
of sand and sugar mixed they can 
separate it in a few moments. The 
secret of using the yandi has been 
handed down from mother to daugh
ter for centuries.

When tantalite was discovered at 
Wodonga (West Australia) the min
ers had no water for sluicing the 
ore from the rock, and attempts 
were made to introduce the yandi for 
sifting tantalite. Although the lub
ras tried to teach both white men and 
black, the men could not master the 
art.' The yandi is rocked in a curious 
way, one end held in each,hand, and 
the secret lies in a certain jerk of 
the wrist white the yandi is rocking.

★ * *
The Australian Lotus or “Christ- 

bird” has lengthy toes which allows 
it to walk on floating vegetation. 
Carries young under its wings .and 
swims to safety when in danger.

* ★ ★
According to an aboriginal legend a 

spiteful vindictive woman was respon
sible for the introduction into this 
world of mosquitoes. The nasty lady 
in question was no example of wedded 

single day of May 22, 1948, about 
100,000 peasants resisting collectivi
sation were arrested and sent east
wards.

The third and ■— to date — last 
mass deportation from the three Bal
tic States took place in March, 1949, 
when 40,000 Estonians, 70,000 Lat
vians and 60,000 Lithuanians were 
victims of the operation.

Altogether, in 10 years the num
ber of Estonians living in their home
land fell from 996,000 to 664,000, the 
number of Latvians from 1,496,000 to 
1,222,000, and of Lithuanians from 
2,084,000 to 1,645,000.

To, appreciate the magnitude of 
changes in the ethnic composition of 
the populations concerned, it is neces
sary to remember that 130,000 Ger
mans were removed from the Baltic 
States in 1939-40, and 59,000 fled 
from the Klaipeda (Memel) territory 
in 1944-45; that 416,000 Jews living 
in the Baltic States, mainly in Lithua
nia, were murdered by the Germans; 
that 200,000 Poles were deported by 
the Russians from the Wilno area in 
1939 and 178,000 transferred to Po
land in 1945-46; and that in 1944-45 
about 90,000 Estonians, 65,000 Lat
vians and 80,000 Lithuanians fled 
westward before the return of the 
Russian “liberators”.

The populations of the Baltic States 
before World War II were as follows: 
Estonia 1,134,000; Latvia 1,994,500, 
and Lithuania — in its present fron
tiers — 3,124,000.

If all the losses mentioned above 
are deducted, and if it is assumed 
that for the remainder births had 
balanced deaths, the respective fig
ures of actual population would be: 
Estonia 802,250; Latvia 1,571,250, 
and Lithuania, 1,869,000.

bliss. She henpecked her husband 
from morning till night and drove 
him to distraction. Fed up with her 
ceaseless nagging the warrior boarded 
his canoe one fine day and paddled 
for the sunset, seeking peace and 
quiet.

With the proverbial fury of a wo
man scorned, the deserted spouse 
gathered an armful of the most deadly 
stinging plants and hurled them into 
the wind in the wake of her decamp
ing lord.

But the gods were kind, and as a 
punishment for her vindictiveness a 
powerful debil-debil changed the wind 
back in her direction, at the same 
time transforming the prickly plants 
into those blood-suckers the mosqui
toes.

★ ★ ★

You can walk around Thursday 
Island, off North Queensland, in one 
hour, yet it has a Cathedral with a 
Bishop in residence and six hotels.

★ ★ ★
Here is the aboriginal legend that 

tells the story of the sun.
In the long, long ago there was no 

such thing as night and day. The 
sun continued to shine always. The 
people were not very happy in those 
days. They hid from the Sun, be
cause they knew he was really a great 
moora, or spirit. They were afraid 
of him, and with very good reason. 
Once the Sun had been a human like 
themselves. But Altjerra, the god of 
all things, had taken him from the 
earth, given him a body of fire and 
set him up in the sky.

At first the Sun was very pleased 
with himself. He could look down 
and see humans crawling like ants 
over the face of the earth. When 
they were hungry, he laughed. When

However, according to the Soviet 
estimate of March, 1950, the figures 
were 1,200,000, 2,100,000 and 3.000.- 
000. If these estimates were true", 
they would suggest that the propor
tions of Russians — including mili
tary garrisons — to the native popu
lations would be one-third in Estonia, 
one-fourth in Latvia and almost two- 
fifths in Lithuania.
Russian Control

The three Soviet Baltic republics 
are headed by native “puppet” ad
ministrators, but the real power is in 
the hands of Russian deputy Prime 
Ministers -— Arseny Leonov, in Esto
nia, Ivan Ostrov, in Latvia, and Va
sily Pisarev, in Lithuania. The Mini
sters of State Security are, of course, 
also Russians: Valcnty Moskalenko, 
in Estonia; A. A. Novik. in Latvia, 
and Peter Kapralov, in Lithuania.

About half of the members of the 
central committees of the Communist 
parties in the Baltic States are Rus
sian. The most influential secretaries 
are Russian, too: I. G. Kebin, in Esto
nia; F. Y. Titov, in Latvia, and E. S. 
Trofimov, in Lithuania.

Although economically the kolkhoz 
(collective farm) system is not a suc
cess in Russia, it was ruthlessly in
troduced in the Baltic States for the 
political reason that ouly through 
kolkhoz regimentation was control 
over the peasants possible.

Up to June, 1950, about 80 per 
cent, of all peasant holdings in Esto
nia, 95 per cent, in Latvia and 76 
per cent, in Lithuania have been ab
sorbed by the kolkhoz system.

Already the language of adminis
tration, Russian, is becoming that of 
instruction in schools.

Added th the other elements of 
Russification, which have been indi
cated above, this fact must result in 
the disappearance of the Baltic States 
as national entities within a genera
tion.

Nor must the conclusion be ignored 
that this new pattern of denationalisa
tion is one which is likely to be re
peated in other countries of Soviet- 
dominated Europe.

‘‘The Age”
they quarrelled, he laughed. When 
they fought among themselves, he 
laughed. But presently he began to 
feel lonely. Sometimes as he gazed 
down he saw his people dancing a 
corroboree. Sometimes as he peeped 
in among the poongas he saw how 
happily the children played together.

He saw wives out looking for wit- 
chedy-grubs for their husbands. He 
saw them making nardoo cakes. 
“Ah,” he sighed, “if only I had a 
wife I would not be lonely any more.” 
One day, as he looked down on the 
earth he saw a beautiful woman. He 
determined to take her to the sky. 
He came lower and lower to the earth, 
but when the Sun stooped to pick 
her up his burning breath turned 
her to cinders and she crumbled away 
in his arms.

Realising that never would he be 
able to take unto himself a wife, the 
sad and disillusioned Sun wandered 
off to another world. The moment 
he disappeared a great darkness 
came over the earth.

However, every day he returns to 
gaze sadly on the place where he last 
saw the woman he wanted for his 
wife. You can sometimes find his 
tears on the grass if you waken very 
early in the morning.

A strange native shrub called pit- 
eheri is so valuable to the Australian 
aboriginals that, chewed to a sticky 
mass, it is passed from hand to hand 
and tribe to tribe as a means of bar
ter. Carriers of pitcheri are sacred 
among unfriendly tribes. Only the 
old men and warriors are allowed 
to chew pitcheri, which helps them 
to endure weariness, hunger, and 
thirst. Its soothing and stimulating 
properties have yet to be investigated 
by science.

★ ★ ★

Long years ago there lived a beau
tiful aboriginal girl called Krubi. She 
made for herself a cloak of the red 
skin of the rock wallaby and had it 
ornamented with the still brighter

FREE CORRESPONDENCE 
LESSONS IN ENGLISH

The Commonwealth Office of Edu
cation has prepared correspondence 
courses in English for newcomers who 
are unable to attend Continuation 
Classes.

The immediate object is to give the 
student a fair command of ordinary 
English as quickly as possible, empha
sising common usage and everyday 
idiom rather than grammar. Upon 
enrolment, every student is appointed 
to a tutor who corrects his exercises 
and helps him with any problems con
nected with difficulties of language.

As teaching by correspondence 
tends to place undue stress on the 
written word, students are advised to 
find Australian friends who will help 
them with pronunciation and English 
conversation and act as supervisors. 
Even if students have no supervisor, 
however, the lessons are of value to 
them. In addition, the radio lessons 
teach correct pronunciation and give 
correspondence students practice in 
listening to simple English.

The lessons have another important 
aim — to help newcomers become 
more happily assimilated by acquaint
ing them with the Australian way of 
life. Tutors act as friends and coun
sellors to their students and advise 
them on any matters relating to Aus
tralian habits and ways. Much of 
the subject of the lessons, too, contains 
information about Australia and 
various aspects of our way of living. 
Such information is of particular in
terest and value to newcomers.

Enrolment cards can be obtained by 
completing the form below, and fori 
warding it to the Officer-in-Charge, 
Universities Commission, Branch 
Office, Ufliversity Grounds, Sydney.

Free Correspondence Lessons for 
New Australians

NAME ...............................................

ADDRESS ................................. ....

crests of the Gang-gang Cockatoo.
Krubi loved a young and handsome 

warrior and every day, from a cleft 
between two great sandstone rocks, 
she watched for his return from the 
hunt. As the tribe of hunters return
ed the red figure was the first object 
to strike their eyes. The young man, 
Camoola, looked for that cloak alone 
and would run to greet his beloved. 
But one day Krubi’s heart was filled 
with sorrow for as she stood on the 
ridge she heard from afar the fierce 
cries of battle and occasionally 
glimpsed the sight of swaying crowds 
of warriors. At dusk she watched for 
their return, but no younf figure 
stepped out eagerly from the victors 
to greet her. For days she stayed 
there waiting and hoping, and then 
in her sorrow she willed herself to 
die with the power that all aborigines 
possess.

In death she passed into the most 
majestic of Australian flowers — the 
waratah. The stalk is firm and 
straight, without a blemish — just 
like the man Krubi died for. The 
leaves are serrated and have points 
just like his spears, and the glorious 
flower is red—redder and more glow
ing than any other in our land — 
signifying the triumph of love ever
lasting.

(To be continued.)

WARNING TO MIGRANTS 
ON WILDFLOWERS

The Department of Immigration 
has circulated another warning to 
European migrants in Australia to 
refrain from shooting native animals 
and birds and from picking protected 
wildflowers.

Complaints that migrants have been 
destroying native animals, using rifles 
without licences, fishing out of season 
and keeping undersized fish have 
reached the Department.

Warning notices have been posted 
in migrant reception and community 
centres.
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*s r d n ė j r s
• Š.m. rugpiūčio mčn. 13 dieną 
ALD-jos Sydnėjaus skyrius sušaukė 
visuotinį narių susirinkimą, kurį ati
darė skyriaus pirmininkas p. Kutka. 
Prezidiuman buvo išrinkti: p. V. Ri
mas, pirmininku ir p. Kapitonas — 
sekretorium.

Skyriaus veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas p. Kutka. Po nutarimo 
persiorganizuoti į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę, skyriaus 
valdyba atsistatydino. Naujon PLB 
Sydnėjaus apylinkės valdybon buvo 
išrinkti: p.p. Vaičaitis, Bogužas, 
Ustijanauskas. Saudargas ir Žilys; 
apylinkės revizijos komisijon — p.p. 
Protas, Bistrickas ir Pilka.

Sumanymuose, tarp kitko, buvo p. 
Prašmonto iškeltas itin svarbus ir 
aktualins lietuviu savišalpos klausi
mas.
• Šiais metais Rugsėjo Aštuntoji — 
Tautos Šventė — bus minima Sydnė- 
juje sekmadieni, rugsėjo mėn. 10 die
ną Australian Hali — 150 Elizabeth 
St., city. Šventei organizuoti yra 
sudarytas specialus komitetas. Pro
gramoje, be paskaitos, numatyta plati 
meninė dalis. Bus statoma P. Pilkos 
sukurtos ir režisuojamos “Pabaigtu
vės.”
• Tautos Šventės — Rugsėjo Aštun
tosios — minėjimo programos laikui 
reikalinga keičias'moteriškų tautinių 
drabužių. Ponios ir panelės, galiu-1 
čios juos minėtai dienai paskolinti, 
maloniai prašomos jau dabar prane
šti asmeniškai ar laiškais savo adresus 
“Mūsų Pastogės” redakcijai. Tie 
drabužiai bus pačių šventės rengėjų 
pabūti, aplankant jų savininkes na
muose, ir po šventės tudj grąžinti.
• Kaip žinome. Sydnėjaus priemie-' 
styje Turramurra Princess Julianna 
Sanatorijoje, yra gydomi ateiviai nuo 
plaučiu ligų. Joje visada yra ir lie
tuvių ligonių būrelis.

Kadangi nelaimingų ligonių gyveni
mas yra tikrai nuobodus, tai New 
Australian Cultural Association ini
ciatyva sumanyta ten įruošti biblio
teką — skaitykla.

Turėdama su šia Naujųjų Australų 
Kultūros Draugija tamprius ryšius, 
čia ryžtuosi kreiptis į mielas Tautie
tes ir Tautiečius, prašydama atsiųsti 
atliekamų lietuviškų knygų lietuviš
kam sanatorijos bibliotekos skyriui. 
Tos knygos gali būti ir padėvėtos, nes 
jas minėtoji organizacija sutvarkys 
ir, reikalui esant, naujai įriš. Kiek
vienoj knygoj bus įklijuota lapelis su 
aukotojo pavarde, kad ligonys žinotų 
savo geradari.

Knygas prašau siųsti mano adresu, 
kurias tuoj perduosiu paminėtai orga
nizacijai.

O. Baužiene,
5 Hampden St., Hurlstone Park, 

N.S.W

• David Jones Prekybos Namų Syd- 
nėjuje vadovybė, Naujųjų Australų 
Kultūros Draugijos vadovės Miss 
Lauer rūpesčiu, sutiko priimti atei
vių meno drožinius ir mezginius par
davimui komiso teisėmis, skiriant už 
parduotus eksponatus prekybos na
mams 10%. Pardavinėti galės įvai
rių tautybių atstovės, apsirengusios 
tautiniais drabužiais. Šis pardavinė

jimas pradės veikti š.m. lapkričio mėn. 
Apie smulkmenas “M.P.” painfor
muos vėliau.

O.B.
• Sydnėjaus lietuvių klebonas kun. 
P. Butkus rūpinasi ne tik miesto tau
tiečių religiniais reikalais, bet lanko ir 
tolimų NSW užkampių lietuvius.

Tuo būdu š.m. rugsėjo mėn. 4d. po 
piet gerb. Klebonas aplankys Spring- 
Lithgow, iš Lithgow rusėjo mėn Gd. į 
wood’a, iš ten sekančia dieną išvyks į 
Bathurst ir rugs. mėn. 7d. į Covvra, 
kur dalyvaus Tautos Šventės minėji
me rugsėjo 8 dieną. Visose paminė
tose vietovėse iš vakaro bus klausoma 
išpažinčių, o kitos dienos rytą laiko
mos Šv. Mišios. .
M E LB O U R N A S
• L.K.F. AUSTRALIJOS VALDY
BA 1950 metų rugpjūčio mėn. 6 die
nos posėdyje, jos pirmininkui pasiū
lius, padarė sekantį svarbų nutarimą:

T. Įsteigti Aukštųjų Mokslų Insti
tutą ir pavadinti jį Karaliaus MIN
DAUGO vardu.

IT. Pravesti visoje Australijoje gy
venančiųjų lietuvių profesionalų re
gistraciją.

KARALIAUS MINDAUGO AUK
ŠTŲJŲ MOKSLŲ INSTITUTAS 
steigiamas tikslu ugdyti lietuvių 
mokslą, meną, literatūrą ir kultūrą, 
palaikyti, gilinti ir stiprinti lietuvių 
tremtinių moralinį, intelektualinį, 
švietimo, kultūrinį ir profesinį lygį, 
padėti mūsų tautiečiams, itin jauni
mui, pažinti Tėvynės istoriją, pamilti 
ja ir pasiruošti sąmoningai ateičiai 
laisvoje Lietuvoje, o *aip pat kelti 
bendrojo išsilavinimo ir kultūros lygį 
savųjų tarini.

Aukštųjų. Mokslą Institutas siekia 
Organizuoti ir derinti lietuvių švieti
mą, auklėjimą, kultūrinimą ir ny>k- 
slinimą visoje Australijoje. Institu
to būstinė yra Melbourne, Victori ja, 
o jo centrine vadovybė bus paskirta 
vėliau; Instituto skyriai pagal reika
lą bus steigiama kur yra didesni lie
tuvių susibūrimai (Sydney, Adelaide, 
Brisbane. Perth, Hobart. Geelong ir 
kitur).

Bendrais bruožais Institutas veiks 
organizuotas pagal sekančius skyrius 
arba colegijas:

1. Lietuvos istorija ir Tėvynės pa
žinimas. Čia būtų apimama Lietuvos 
bendroji istorija, religijos ir kultūros 
istorija, Lietuvių Tautos atgimimas, 
jos kančios ir kryžiaus keliai, Lietu
vos geografija, gamta ir kiti šiam sky
riui artimi dalykai.

2. Religija, filosofija ir pedagogika. 
Religija, jos istorija, krikščionybės 
įvedimas Lietuvoje, religinis jaunuo
menės auklėjimas; filosofija, kultū
ros filosofija, socialinė filosofija, fi
losofijos istorija, valstybes filosofija, 
bendroji ir specialinė pedagogika ir 
artimi šiai sričiai dalykai sudalys 
šios colegijos užduotį.

3. Teisė, ekonomika, administraci
ja ir politika. Paskirtis šio skyriaus 
yra mokyti ir aiškinti moderniosios 
valstybės teisinius, ekonominius, so
cialinius ir administracinius pagrin
dus ir valstybės organizaciją ir ruo
štis sėkmingam nepriklausomos Lietu
vos atstatymui. Politinis išmokslini
mas ir auklėjimas demokratinės dva
sios ir santvarkos yra svarbus uždavi-

nys tremtyje, čia taip pat išeitines 
kursas apie Australijos demokratiją 
ir šio krašto politinę ir konstitucinę 
organizaciją.

4. Jaunimo auklėjimas ir sportas. 
Pagrindinis šios colegijos uždavinys 
yra nuolatinės švietimo įstaigos — 
lietuviškosios mokyklos ir specialūs 
kursai jaunimui ir tinkamas jų lanky
mas laisvalaikio praleidime ir sporti
nių pasireiškimų srityje. Lietuviška- 
sai švietimas turi būti derinamas ir 
skatinamas, o jo organizavimas pagel- 
bimas bendrai veikiant su kitais mūsų 
tremties organizaciniais vienetais ir 
spauda.

5. Menas, muzika, literatūra. Čia 
numatoma apimti lietuviškasai menas, 
muzika, daina, literatūra ir šokiai, 
ši sritis yra plati ir reikalinga toli
mesnio apibrėžimo, rimtai norima 
pažinti Australijos menas, muzika, 
literatūra, dailė, o taip pat svarbes
nieji pasauliniai meno, muzikos ir 
literatūros kūriniai.

6. Australija ir pažinimas. Nau
dinga yra pažinti kraštas, kur mes 
gyvename, jo žmonės, valstybino 
santvarka, to krašto praeitis ir dabar
tinė būklė, valdžia, savivaldybės, eko
nominė ir socialinė santvarka, darb
davių organizacija ir darbininkų uni
jos, socialinė ir sveikatos globa, taip 
pat ekonominiai galimumai ir kūri
masis ateivių.

7. Socialiniai mokslai ir kultūra. 
Pats vardas sako apie turinį, kuris 
numatomas šiai colegijai veikti.

8. Kalbų mokslai. Lietuvių kalba 
kaipo pagrindinė ir anglų bei fran- 
cūzu kalbos, kaip naudingos kiekvie
nam apsišvietusiam lietuviui. I
• Kultūriniam darbui ir tiksliai 
mūsų intelektualinių ir profesinių jė
gų organizacijai ir jų panaudojimui 
reikalinga yra turėti gan tiksli lietu
vių profesionalų registracija. Jau 
pats laikas yra suregistruoti visus 
profesionalus: vyrus ir moteris, mo
kytojus ir mokslininkus. Mes turime 
Australijoje visokių profesijų lietu
vių, bet nežinome nei kas jie tokie, nei 
kur gyvena, nei kuo dabar verčiasi. 
Todėl LKF Australijos Valdybos nu
tarimas surašyti visus lietuvius profe
sionalus yra sveikintinas ir greit vyk
dytinas reikalas.

PRANEŠIMAS
11 Mūsų Pastogės ’ ’ administracijai 

yra atsiųstų laiškų tokiems asmenims, 
kurie nėra laikraščio skaitytojai, ir 
todėl nežinomi jų adresai. Tie laiškai 
adresuoti šiems asmenims: pieninin
kui Karveliui iš Juškos Brazilijoj, 
inž. Romualdui Ališauskui, Viktorui 
Petkūnui /du laiškai/, Kęstui J uoniui 
/du laiškai/, V. Raštučiui /du laiš
kai/, Stasiui Bužinskui, Česlovui Cha- 
ripovui, ir Algirdo Lenčiausko vardu 
banko knygutė su £75-0-0 įnašu.

Šiuos laiškus prašome atsiimti as
meniškai “Mūsų Pastogės” admini
stracijoj—78 Platform St., Lideombe, 
N.S.W. — arba atsiunčiant laišku sa
vininko adresą, pridėjus pašto ženklą 
persiuntimo išlaidoms padengti.
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DĖMESIO, PONIOS IR PONAI!
Jei jūs norite gauti skanių valgių, kreipkitės į europietiškų = 

= skanėstų parduotuvę: E
= STAN SLAVIK =
= 203 Gai St., kuri yra netoli Sydnėjaus centrinės stoties ir kerta =
= Pitt St.. =
= Šioje parduotuvėje galima gauti: juodos ir pikliavotos ruginės =
= duonos, rūgščių kopūstų ir agurkų, visokių rūšių silkių, rūkyto =
= kumpio, šoninės (rūkytos ir virtos), įvairiausirj rūšių dešrų, ryžių, =
= vanilijos lazdelių (1 lazdelė — 3 penai), aguonų, chalvos, šafrano, =
= pipirų, grikinių kruopų ir kitų įvairiausių skanėstų. =
= Krautuvėje susikalbama beveik visomis Europos kalbomis. -
nillllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

★SKLYPAI
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Mes turime savųjų gydytojų, dantų 
gydytojų, inžinierių, technikų, advo
katų, juristų, ekonomistų, pedagogų, 
profesorių, kunigų, agronomų, chemi
kų, valdininkų, karininkų ir daug ki
tokių specialybių asmenų, kurie gali 
būti naudingi prisidėdami prie Aus
tralijos lietuvių bendruomenės veiklos. 
Tačiau kai jie nėra organizuoti 
ir net iki šiol yra nesurašyti, 
tai sunku juos surasti ir įtraukti 
į kultūrinį lietuvišką darbą. Dabar 
gi jie itin reikalingi, kadangi 
bus pradėtas Aukštųjų Mokslų Insti
tuto veikimas.

Todėl LKF prašo visus lietuvius 
profesionalus pranešti sekančias žinias 
apie save: Vardą, pavardę, gimimo 
datą, profesiją, mokslo laipsnį, profe
sinį patyrimą Lietuvoje ir užsienyje, 
svetimų kalbų mokėjimą, mokyklų 
baigimo vietą ir datą, šeimyninę pa
dėtį ir tikslia dabartinę gyvenamąją 
vietą — šiuo adresu: Miss D. Bortke- 
vičiūtė, 116 Beaconsfield Parade, 
Albert Park, S.C.G., Vie.
CANBERRA
• Imigracijos Departamentas visai 
pamatuotai ragina ateivius savo san
taupų nelaikyti paslėpus “šienikuo- 
se” ir kitur namie, o nešti jas į ban
kus. Ateiviai esą klysta galvodami, 
kad bankas gali “subankrutuoti”, ir 
todėl savo pinigines santaupas slėpda
mi dažnai jas pameta, gaisrų metu su
degina ar duoda progos nesąžinin
giems žmonėms jas pavogti.

Kad australai pasitiki savo bankais, 
akyvaizdžiai rodo ši statistika: iš 
8.000.000 Australijos gyventojų 6 mi
lijonai turi einamąsias sąskaitas ban
kuose. Jie yra sutaupę per 700.000.000 
svarų, imant vidurkį — kiekvienas 
Australijos gyventojas turi apie £100 
banke.
e Australijos pašto įstaigos skund
žiasi Imigracijos Departamentui, kad 
dauguma ateivių dar iki šiol neišmoko, 
kaip persiųsti paštu pinigus. Paštas 
perspėja nesiųsti pinigų neregistruo
tuose laiškuose. Geriausia esą vartoti 
“Postal Notes” mažom pinigų sumom 
persiuntinėti, kurios yra gauna
mos kiekviename Australijos pašte. 
“Money Orders” yra vartojami dide
snėms sumoms siųsti. Money orderis 
yra gaunamas taip pat pašte. Jame 
įrašoma pavardė ir paštas bei gyvena
moji vieta to asmens, kuriam pinigai 
yra siunčiami ir atiduodama pašto 
valdininkui drauge su siunčiamaisiais 
pinigais. Kai pašto valdininkas, ga
vęs pinigus, duoda pakvitavimą, tai 
tas pakvitavimas reikia įdėti į voką 
ir nusiųsti tam pačiam žmogui, ku
riam siunčiami pinigai, nes be jo būsi
mas pinigų savininkas negali jų iš 
pašto išimti.

Danutę Sadauskaitę 
ir

Vincą Zdanavičių, 
sudariusius lietuviška šeimą, 
sveikina, linkėdami jiems laimės 
dausų ir greito grįžimo Tėvynėn.

P. Pilka, J. Baltrušaitis ir 
J. Ilčiukas.

Dar Lietuvoj žinojom taisyklę:
Philips'o radijo aparatai — geriausi pasaulyje

Visi tautiečiai įsigyja

PHILIPS'O
radijo aparatus per PHILIPS'O ATSTOVĄ SYDNĖJAUS IR JO 

APYLINKIŲ ATEIVIAMS
M. LUKAUSKA

ilgametį Philips’o bendradarbį Lietuvoje 
I išsakymai atliekami tiesiog, telefonu ir paštu.
91 Hardy St., Ashfield, Sydney. Tel. UA5408

•■■■•■•■•■•••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••••■■•••••••••••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■•■••lai
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