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Nepriklausomybe
Pasaulio tautos visais amžiais sieke 

ir ’ dabar tebesiekia nepriklausomo 
gyvenimo palaimos. Paskiri individai 
trokšta to paties, nes ši sąvoka siejama 
su individualinėmis laisvėmis: ji by
loja, kad žmogus, šeima ir tauta ilgisi 
nepriklausomybės, savystovumo ir pil
nutinių, kartais net nepasiekiamų, 
tačiau svajonėse regimų, laisvių.

Lietuva, kadaise galinga ir didinga, 
istoriniame tūkstantmečio laikotarpy
je ilgai neturėjo savo nepriklausomy
bes. Gausūs ir neramūs jos kaimynai 
visais amžiais gundėsi šia žavinga 
ežerų, upių ir kalnelių šalimi, kur 
žmonės norėjo būti savystovūs ir lai
mingi.

Nesigilinant į istorines praeities 
detales, kurias mes visi žinome iš mo
kyklos ir gyvenimo, vertėtų čia mesti 
žvilgsnį į dabarties politinę situaciją 
ir paspėlioti ateitį.

Mes, tremtiniai, visais savo jausmais 
geidžiame, kad prabiltų naujojo karo 
patrankos. Pažindami raudonuosius, 
mes žinome, kad be visuotino karo 
Sov. Sąjungos ir jos pavergtų tautų 
režimas nepasikeis. Mes juntame ir 
iš autentiškų pranešimų žinome, kad 
mūsų tauta tremiama, žudoma ir nai
kinama. Panašios žinios dažnai mus 
stumia į besaikę neviltį, mes nulei- 
džiame rankas ir savo širdyse nutaria
me, kad nėra jokios prasmės dėtis į 
antisovietinės kovos gretas, nes mano
me, kad reikalas neatitaisytinas.

Tačiau taip nėra: mes klystame. 
Sovietinis kolosas tegyvena tik savo 
propoganda ir neribotu teroru. Jis 
nėra perdaug stiprus ir siūruoja ant 
savo molinių kojų.

Amerikos intervencija Korėjoje bu
vo pirmasis milžiniškas smūgis, kuris 
parodė pasauliui ir ypač sovietų pa
vergtoms tautoms, kad laisvieji kraštai 
ne tik budi ir rengiasi, bet ir ginklu 
tramdo raudonuosius įsibėgėjėlius.

Jau beveik metai, kaip tik viena 
amerikiečių armija su negausiais są
jungininkų daliniais atlaiko geltono
sios rasės milijoninę masę. Ši aplin
kybė tikrai džiugina vakarietiškosios 
kultūros žmones, nes pradedama drą
siau žiūrėti i ateitį ir tikėti, kad ne 
masė yra lemiamas laimėjimo veiksnys.

Amerikos ir jos sąjungininkų karšt
ligiškas rengimasis karui, Kinijos pri
pažinimas agresorium, Atlanto Pakto 
•valstybių bendri apsigynimo žygiai, 
UNO vieningumas ir eilė kitų teigia
mų politinio gyvenimo reiškinių sako, 
kad Vakariečių nuotaikose įvyko radi
kalus posūkis. Jie gerai pažino buvu
sįjį ano karo sąjungininką — Sov. Są
jungą, suprato jos planus ir užmačias. 
Dar daugiau — vakariečiai pradėjo 
rimtai organizuotis ir ruoštis naujam 
karui.

Kada prasidės naujasis karas, sunku 
pasakyti, tačiau kiekvienam aišku, 
kad jis vėliau ar anksčiau vistiek užsi
liepsnos. Suprantame, kad mes ne
kantraujame ir laukiame greitesnio 
nuosprendžio, nes mūsų namiškiai, 
giminės ir visi tautiečiai Lietuvoje iš
gyvena siaubo dienas, ir padėtis ten 
tolydžio žiaurėja. Nors mes šiame 
klausime ir esame bejėgiai, nes jo 
sprendimas priklauso nuo pasaulio 
didžiųjų ir galingųjų, tačiau jei kas 
sako, kad mūsų įnašas šio sprendimo 
pagreitinimui yra bereikšmis, tas vis 
‘'eito skaudžiai klysta.

VLIK’o ir mūsų atstovi} Vakarų val
stybėse žygiai (įvairūs”^ pareiškimai, 
skundai, notos, protestai ir 1.1.) vaka
riečių sostinėse ir UNO įstaigose vis 
garsiau ir garsiau aidi laisvojo pasau
lio spaudoje ir viešųjų politinių insti-

tucijų posėdžiuose. Praeitų metų 
gruodžio mėn. UNO pilnaties sesijoje 
Nacionalistinė Kinija, Bolivija, Čili, 
Olandija, Anglija, JAV-bės ir Graikija 
savo kalbose rado vietos ir reikalo 
užsiminti ir apie pavergtą Lietuvą. 
Klaidinga būtų galvoti, kad jos Lietu
vos vardą paminėjo tik tarp kitko. 
Jos linksniavo Lietuvos vardą todėl, 
kad sąmoningai iškeltų pavergimo 
neteisę ir apgintų tautą, kuri jau J 
mil. geriausių savo vaikų sudėjo ant 
laisvės aukuro.

Pastaruoju metu UNO politiniame 
komitete buvo įdomus dialogas tarp 
SSSR delegato Arutinian ir Graikijos 
atstovo Kyrou. Kada Arutinian savo 
kalboje pasakė, kad žmonės niekada 
nebus laisvi, jeigu jie pavergs kitus 
žmones, graikas tuojau jam atkirto:

Dalis lietuvių parodos Canberroje (žiūrėk 2 psl. aprašymą)

MIELI TAUTIEČIAI!
Stokim į darbą už mylimą šalį.

Šiais me t ais 33-jį kartą minime VASARIO 16-ją. ši diena mus per
kelia į didžiąją mūsą Tautos laimėjimą dieną. Kadaise ją šventėme kaipo 
pergalės ir džiaugsmo Šventę — būdami savo gimtojoj tėvą žemėj.

Šiandien VASARIO 16-ji drazige mums primena tragingą mūsą Tautos 
dabartį ir mūsą didžiąją pareigą prarastą laisvę Jai vėl iškovoti.

Šiandien vyksta kova dėl laisvės, jos laimėjimas priklauso nuo mūsą 
visą, nežiūrint kur mes begyventumėm ir ką bedirbtumėm. Mūsą aktyvu
mas ir prisidėjimas prie tautinio darbo yra būtinas, yra visą mūsą šventa 
pareiga.

Tik organizuoti, vieningi ir drausmingi turime būti pasiruošę sutikti 
ateinančius įvykius, tada ir mūsą balsas bus reikšmingas. Būkime patriotais, 
nes patriotizmas tai tėvynės 'meilė, nenuperkama už jokius turtus.

Tėvynės meilė sukelia tautoje kūribines jėgas ir pasitikėjimą savimi ir 
nieko nėra gražesnio ir kilnesnio žmogaus tautinei esmei išreikšti, kaip tas, 
per amžius neužgęstąs, savo tėvynės meilės jausmas.

Tėvynės meilė apima tėviškės pasiilgimą, bočią papročią ir tautos kul
tūros branginimą, taigi tėvynes meilė — mūsą tautos egzistencijos laidas, be 
tėvynės meilės tauta neegzistuoja — ji nyksta.

Tėvynės meilės silpnėjimas ypač pasireiškia tremtyje, todėl ir turime 
šios dienos proga pasižadėti būti tikrais tėvynės sūnumis bei dukterimis, 
nors gyventumėm ir sunkiose sąlygose, bet, prisiminę mūsiį brolius ir seses,, 
gyvenančius dar sunkesnėse ir žiauresnėse sąlygose ir kenčiančius priverčia
mojo darbo stovyklose ir Sibiro taigose, mes turėtumėm nenusiminti ir visas 
savo pajėgas aukoti tėvynės labui.

Minėdami ll-sius Lietuvos okupacijos metus, Lietuvai netekus laisvės 
ir nepriklausomybės, tą dieną minėkime pridera- 
m o j rimt y, prisimindami, kad ir šiandien ten aukojamos 
gyvybės ant tėvynės auk'dro — tai nesudaro sąlygą, kad mes galėtumėm būti 
linksmai nusiteikę, šokti ir linksmintis. Tokiu būdu VASARIO 16-ji yra 
mūsą susikaupimo, pasiruošimo ir pasiaukavimo kovai dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės diena. Tą dieną kiekvienas privalome pagalvoti apie 
kelius ir būdus prisidėti, kad Lietuva būtą greičiau išlaisvinta iš okupantą 
priespaudos. Tą dieną mes turime aukotis ir aukoti, nes be auką, be pasi
ryžimo, be konkrečios kovos — laisvė pati neateis.

Minėdami VASARIO 16-ją nepamirškime savo garbingos organizacijos 
— Pasaulio Lietuvią Bendruomenės, kuri mus visus jungia ir vadovauja 
tiems svarbietns Taiitos vadavimo darbams.

Napriklausomybės Šventėje lietuvis sveikina lietuvį — ištvermės, pasi
tikėjimo ir ryžtumo, ir džiaugsminga laisvės diena vėl greit išauš!

Australijos Lietuvią Bendruomenės Krašto Valdyba.
— Aš esu nepaprastai laimingas, gir

dėdamas šį pareiškimą, nes iš šios 
deklaracijos aš galiu padaryti išvadą, 
kad Latvija, Lietuva ir Esti
ja pagaliau gaus nepriklausomybę.

Panašūs pasikalbėjimai diplomatų 
tarpe jau nebe naujiena. UNO pilna
tyje yra visa eilė Lietuvos draugų, ku
rie kiekviena proga gina mūsų Tėvy
nės reikalus. Čia reikia pripažinti, 
kad viso šio įsamoninimo nuopelnas 
tenka mūsų vadovaujančių veiksnių 
propogandai ir jų nenuilstamoms pas
tangoms kiekviena proga pabrėžti Lie
tuvos okupacijos neteisėtumą.

Mes, eiliniai tremtiniai, neturime 
galimybės tiesiogiu keliu paspartinti 
mūsų bylos peržiūrėjimo eigą. Mes 
galime prisidėti ir reikšmingai prisi
dėti į šios kovos gretas netiesiogiai.

_ v
Savaites Žinios

Immigrantai jau galės stoti į 
kariuomenę

Australijos sausumos kariuomenės 
ir jūrinių pajėgų ministeris Francis 
pareiškė, kad dvi naujųjų australų 
kategorijos bus priimamos į sausumos 
kariuomenę. Jos tuo tarpu dar nebū
siančios priimamos į jūros armijos da
linius.

Šios kategorijos esančios:
1. Immigrantai vyrai, kurie išgyve

no Australijoj ne mažiau 12 mėnesių 
ir yra įteikę Immigracijos Departa
mentui pareiškimus pilietybei gauti 
(naturalizuotis).

2. Tie, kurie išgyveno Australijoj 
ne mažiau 6 mėn., bet tarnavo britų 
ar sąjungininkų kariuomenėj paskuti
niojo karo metu ir buvo atleisti, kaip 
garbingi kariai.

Be to, dar būsiančios statomos ir 
šios sąlygos: kariuomenėn stoją kandi
datai turį mokėti anglų kalbą, pereiti 
saugumo organų skryningą ir duoti 
priesaiką.
Sovietą satelitai priešinasi

Sovietų satelitiniuose kraštuose 
Europoje, ypač Čekoslovakijoje, junta
mai auga antisovietinis judėjimas. 
Anglų saugumo pranešimu, visuose 
gyventojų sluogsniuose auga sąmonin
gas pasipriešinimas okupantui, nes 
sovietij okupuotuose kraštuose gyveni
mas diena po dienos sunkėja. Dalis 
gyventojų atsidūrusi visiškame skurde.

Žiniomis iš Austrijos, Čekoslovaki
jos politiniuose sluogsniuose junta
mas aiškus nepasitenkinimas dėl to, 
kad sovietai prievartinių sutarčių eile 
nori sugriauti krašto ekonominį gyve
nimą ir jį sulyginti su Sov. Sąjungos 
buitim. Čia tikinama, kad nepaten
kintųjų eilėse esą net komunistinių 
ministerių. Sovietinių gi karių kiši
mas į Čekoslovakijos armijos vadovau
jančias vietas, keliąs didelį nepasiten
kinimą kariuomenės tarpe, kuris pa
skutiniu metu virstąs į aiškų pasiprie
šinimą. 4.000 čekų karininkų esą 
išvežta į Sov. Sąjungą “specialiam 
apmokymui”.

Dabartinis Čekoslovakijos preziden
tas Klement Gottwald taip 
pat patekęs į Kremliaus valdovų ne
malonę ir atsidūręs namų arešte. Švei
carų radijo žiniomis, Balkanų kraštai 
nori pasekti Tito pėdomis ir atsiplė
šti nuo Sov. Sąjungos priklausomybės. 
Atlee neigia pasimatymą su Stalinu

. D. Britanijos ministeris pirmininkas 
Atlee paneigė politiniuose sluogsniuo
se kursuojančias žinias, kad jis vyks į 
Maskvą tartis su Stalinu. Jo many
mu, šiuo metu panašūs pasitarimai 
nepasiektų jokio tikslo, o, be to, D. 
Britanija pasirinkusi bendrą kelią su 
Amerika' ir Prancūzija, todėl šitokis jo 
vizitas ne tik neprisidėtų prie taikos 
sustiprinimo, bet sukryžiuotų vakarie- 
$ių nusibrėžtus bendrus ateities politi
kos kelius.
Mūsų pareiga remti vadovaujančių 
veiksnių žygius, finansuoti juos savo 
atliekamu skatiku ir aktyviai, jautriai 
ir nuoširdžiai dalyvauti lietuvių tau
tiniame judėjime, ruošiant šventes, 
minėjimus, propogandines šokių gru
pes, chorus ir kt.

Lietuviškasis posakis išreiškia neme
luotą. tiesą: “Lašas po lašo ir akmenį 
pratašo”. Taigi kiekvienas iš mūsų 
būkime tuo nedidučiu lašu, rinkime 
juos į draugę, stiprinkime veikimo ga
lią ir — būkime tikri — greitu laiku 
priartės ir mūši} Tėvynės laisvės.va
landa.

Vasario šešioliktoji turi būti mūsų 
susikaupimo ir pasižadėjimo diena * 
dar su diesne energija ir vieningesne 
nuotaika ryžtis ateities kovai.
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H. Australu Pasirodymai Conberroje
1 Pilietybės konvento proga, be nau
jųjų australų meno parodos, Canberra 
savaitės bėgyje turėjo net du gerai 
paruoštus europėjinio lygio koncertus.

Vienas iš jų įvyko sausio mėn. 23d. 
didžiausioje Canberros salėje (Albert 
Hall) ir buvo skirtas tik konferencijos 
delegatams, vyriausybės nariams ir 
Canberroje reziduojantiems užsienio 
atstovams.

Koncerto programa marga, kaip'ir 
patys dalyviai; liaudies dainą seka 
operų arijos, po klasinio baleto eina 
tautiniai šokiai . . .

Koncertas buvo pradėtas lietuvių 
tautiniais šokiais; po to sekė E. Fodor 
puikiai atlikdamas arijas is Rigoletto 
ir La Boheme.

A. Reega ir A. Fibigs, latvių baleto 
šokėjai, davė du įspūdingus šokius.

Be eilės kitų, paminėtini E. Pavlov- 
ska (sopranas), G. Bachmann (smui
kas), ir puikus bulgarų baritonas H. 
Tichoff.

Šis tikrai nusisekęs koncertas buvo 
užbaigtas latvių tautiniais šokiais.

Sekantis koncertas (sausio mėn. 25 
d.), žymiai papildytas, buvo pateiktas 
Canberros plačiajai visuomenei kaip 
jubiliejiniij metų koncertas. Pasiro
dymas vyko lauke, Parlamento Aik
štėje, kur specialiai buvo įrengtas po
diumas, daugybė lempų, garsiakalbiai 
ir 1.1.

Vietinėj spaudoj tilpo Em. Min. P. 
Holt kvietimas atsilankyti į šį kon
certą, kuris tokio masto bus bene pir
mas Canberroje. Pasirodymus stebėjo 
tūkstančiai žmonių.

Programoje, kuri vyko iki vėlaus 
vakaro, be aukščiau minėtų menini n-

N. Australu kilnojamoji meno ir tautodailės paroda 
pradėjo savo kelione

Pradedant š.m. sausio mėn. 23 d. 
Canberroje prasidėjo turtinga įvykiais 
savaitė, glaudžiai surišta su emigran
tais ir emigracija.

Tą dieną buvo atidaryta savaitę 
tukusi Vyriausybės sušaukta konferen
cija, tikslu aptarti su n. australais ir 
asimiliacija surištas problemas. Daly
vavo api$ 200 delegatų, atstovaujančių 
organizacijas, spaudą, darbo unijas, 
bažnytines bendruomenes, vyriausybę 
ir t.t.

Vakare, vienoje iš Canberros Halių, 
’dalyvaujant 300 kviestų svečių, emi
gracijos min. p. Holt atidarė ilgai ruo
štą N. Australų Kilnojamą Meno ir 
Tautodailės Parodą.

Savo kalboje p. Holt padėkojo vi
siems prisidėjtįsiems parodą ruošiant 
ir pasidžiaugė gražiu kultūriniu Įnašu 
į Australijos gyvenimą.

Nors paroda bus kilnojama po visas 
Australijos provincijų sostines bei di
desnius centrus ir ją pamatyti bus vi
siems norintiems progos, tačiau norė
tųsi keliais žodžiais aptarti parodą to-

PAS
Skaisčioji raudonskruostė deivė 

A.ur.ora, nupurčiusi n.ųo xsavo si
dabrinių drabužių rasos perlus ir 
linksmai šypsodama, tarė savo amžina
jai palydovei ir draugei:

—S aulu te, mieloji 'Smalsuole!’ 
Kopki į padangių kalnynus ir kai būsi 
pačioje viršūnėje, gerai dairykis, ar 

. kartais ir čia, Australijoj, nepamatysi 
tų ąžuolų, pušų, beržų ir gluosnių, ku
riuos, kaip žinai, raudonasis uraganas 
negailestingai rauna prie Baltijos 
krantų, blaškydamas juos po visą 
pasaulį . . . Taigi dirstelk, sesute, ar 
prigijo jie ten svetimose žemėse, ar 
giliai jau suleido šaknis naujuosna 
gyvenimuosna. Aš vis ilgiuosi jų, nes 
nėra pasaulyje gražesnės muzikos, kaip 
jų ošimas. Juk jie savo nuostabiai 
ošiančia muzika apdainavo mano rau
svųjų skarų skaistumą bei sidabrinės 
rasos gaivumą. Jie juk apdainavo nu
mylėtą giesmininką — rudųjų arimų 
vyturėlį ir tavo, sesute, palaimingąją 
ugnį, kuri gaivino jų laukus ir džiu
gino pavasarį jų atgimstančius pum- 

t purus.. .
Pasidairyk, dar kartą prašau, gal jie 

čia skleidžia savo vėsiuosius šešėlius, 
kuriuose randa prieglobstį mažieji 
kenguriūkai ... Aš pasitiksiu tave va-

-kų, dar pasirodė latvė M. Vi taus 
(sopranas), Cowros emigr. stovyklos 
trijų tautybių vaikai su tautiniais 
šokiais, ukrainiečių vyrų ir latvių 
mišrūs chorai ir Bonegillos cmigranti] 
orkestras.

Eilėje aukšto lygio menininkų pasi
rodymų, bene daugiausia dėmesio su
silaukė mūsų tautiniai šokiai.

Džiugu buvo stebėti minią su entu
ziazmu sutinkančią mūsų šokėjus. 
Koncerto pranešėjas, atydžiai stebėjęs 
šokių eigą, neiškentė nepareiškęs savo 
nuomones, kad tai esą gražiausi bet 
kur matyti šokiai.

Vakare, per abi koncerto dalis, 
žiūrovai džiaugėsi gyvai, laisvai atlik
tais šokiais: “Oželiu”, “Apgavikais”, 
“Malūnu”, “Polka”. Juos atliko nuo
širdžios padėkos verta Sydnėjaus šokė
jų grupė, vedama p. Ustijanauskien.es. 
Sunkią akordeonisto dalią kantriai 
nešė p. Burkys.

Cowros stovyklos jungtinė latvių, 
lietuvių ir ukrainiečių vaiki] grupė su
šoko kelius tautinius šokius; mažieji 
lietuviukai gražiai atliko “Kepurinę”, 
susilaukdami iš žiūrovų karštų plo
jimų. Lietuvių vaikams vadovavo p. 
Verbylienė.

Šiame koncerte su dideliu išgarsi
namu pirmą kartą pasirodė naujai su
kurtas australų tautinis šokis “Waltz
ing Matilda”, kurį paruošė ir pirmą 
kartą australams pademonstravo euro
piečiai. Grupėj, bet kitų šoko dvi po
ros lietuvių.

Ilgai nusitęsęs koncertas buvo už
baigtas latvių mišraus choro daina 
“Žydrasis Dūnojus”.

kią, kokia ji buvo savo didžiosios ke
lionės pradžioje.

Žinant, kad Emigr. Departamentas 
šiai parodai pradėjo ruoštis jau prieš 
pusę metų, pradžioje per kelius ofi
cialius pareigūnas, vėliau artimai ben
dradarbiaujant su atskiromis emigran
tų grupėmis bei tautybių komitetais, į 
parodą reikėtų žiūrėti, kaip į galutiną 
organizatorių ir dalyvių sugebėjimų 
vaisių.

Paroda susideda iš tautodąilės ir 
grynojo meno skyrių.

Tautodailėje atstovaujama trylika 
tautų.

Norėčiau sustoti prie kiekvieno 
tautybės skyriaus ir pasiklausyti atvi
ros eksponatų šnekos.

Įžengus Į Hallę, tuoj pamatom 
Graikijos pavilijoną. Čia, be vėliavos 
ir įrašo randame tik keramikos dirbi
nius: lėkštes ir vazas, dekoruotas jau 
senai nevaldančių, tačiau ir nemir
štančių antikinių dievų žmoniško gy
venimo scenomis, figūromis bei orna- 
menttais.

Elė JARAŠIENĖ 

AKA
karuose, užklosiu rožinių pūkų debe
sėliu, o tu papasakosi man apie juos.

Tai tariusi, Aurora nutolo. Salulė 
švysterėjo, paglostė ją d vieni s ilgais 
savo spindulių pluoštais jos purpurinį 
drabužį, ir kiekviena nuskriejo savai
siais keliais.

Saulė džiūgavo, nės buvo linksma 
keliauti su uždaviniu. Jai labai rū
pėjo pamatyti senuosius savo pažįsta
mus. Atmintyje, tarsi veidrodyje, at
gijo išsikeroję slėnių ąžuolai, auksalie- 
menės Baltijos pakrančių pušys ir 
lieknos, lyg išrikiuoti kariai, eglės. 
Ypač žavūs buvo baltiiemeniai, žalia- 
skverhiai beržai!

Ji prisiminė visus pavasarius Lietu
voje. Kada Australijoj pūtė žvarbūs 
vėjai, ten viskas atgimdavo naujam gy
venimui, skęsdavosi žoliij ir gėlių gal
velės, sprogdavo medžių pumpurai ir 
erdvėje dvelkdavo malonus bei gaivus 
gimstančių gyvybių kvapas. Ji dar 
prisiminė, kad ten visada aidėdavo 
liūdnų dainų garsai, ir dažnai, dažnai 
girdėdavosi žodžiai: Lietuva, Tėvynė 
mūsų ... Iš to ji žinojo, kad ten Lie
tuva.

Tamsus ir niūras debesėlis staiga 
nučiuožė jos raudonu veidu, kai, ji 
pamąstė, kad paskutiniu laiku ji jau

Teigiama, kad tatai nėra tautodailė’, 
o yra kūryba (nebe įtakos iš kitur) 
kūrėjų iš Akropolio papėdės valstybi
nio žydėjimo laikotarpyje. Šių kūri-. 
nių nesą sukūrę paprasti kalniečiai, 
kurie ir tada nedaug težinoję apie die
vų šventes ir nevarginę savo asiliukų, 
kad pamatytų disko metikus . . .

Tačiau vistiek mes lenkiame galvas 
prieš mūši] mokytojus.

Graikų skyrius pavesta globoti lie
tuviui visose parodos kelionėse per 
Australiją.

Estų skyrius daro gerą įspūdį: čia 
vyrauja odos dirbiniai, kuriais jie gali 
pelnytai didžiuotis. Dirbiniai jau 
pagaminti Australijoj, atrodo, pri
žiūrint žinovams, ir todėl išlaikytas 
pirmykštis tautinis ornamentikos sti
lius.

Latvių skyrius yra gausus ekspona
tais ir išlaikytas, vertinant jį tauto
dailės požiūriu. Čia gausu sidabro — 
žalvario papuošalų.

Lietuvių skyriuje, kuriu Įeinant 
puošia užrašas “Lietuva”, iš bendro 
fųno tuojau į akis krinta dvi tautiniais 
drabužiais aprengtos figūros. Čia 
viena vitrina užimta gintaro dirbinių, 
kitur gausu juostų ir kaklaraiščių. 
Lietuviški kryžiai ir koplytėlės, kurių 
dauguma gaminti tremtyje, atlikti iš
laikant tradicinį ir puošnų mūsų kry
žių stilių. Čia gausu literatūros apie 
Lietuvą ir mūsąją dailę anglų ir pran
cūzų kalbomis.

Lietuviškojo skyriaus plotas skonin
gai panaudotas: kiekvienas objektas 
padėtas taip, kad kitam nenustelbtų 
vietos. Verta pastebėti, kad skyriaus 
pilnumui daug pasitarnautų, jeigu 
būtų mūsų pirštinių pavyzdžių, odos 
dirbink] ir . . . žemaitiškų klumpių, 
kurios drąsiai galėtų didžiuotis prieš 
šalimais išdėstytas chamiškąsias. Visa 
tai, suprantama, galėti] būti, jeigu ne
būtų buvę mūsų tautiečių pasyvumo, 
parodai ruošiantis ir renkant ekspona
tus.

Šia proga dar tenka pastebėti, kad 
jaučiamas nukrypimas mūsų tautinėse 
juostose, ypač kas liečia spalvinę jų 
pusę. Tik reta juosta galima laikyti 
grynai lietuviška. Juostų audėjos 
turėtų naudotis literatūra arba kreip
tis pas daugiau išmanančius, kai su
mano išausti lietuvišką juostą. Kitaip 
mūsų tautiniai raštai neteks savo 
charakterio.

Tiek pasakytina apie mūsų skyrių, 
kai jis vertinamas lietuvio. Prašalai
čiui, sugebančiam stebėti ir vertinti, 
yra vis dėl to pakankamai medžiagos, 
kad galėtų susidaryti vaizdų apie mūsų 
kraštą.

Eilė nemalonių klausimų iškyla, kai 
pl ienini prie mažiausio savo plotu gu
dų skryiaus parodoje. Jis papuoštas 
Vyties ženklu. Ten pat pakabintas 
utopinis žemėlapis, rodąs neva busi
mąją Gudiją sn Vilniumi, Gardinu ir 
Suvalkais . . . Tačiau keista, kai ta 
tariama busimoji Gudija kaimynau- 
jasi iš rytų su atžymėtomis bolševiki 
jos raidėmis S.S.R. ?
senai nebuvo girdėjusi šios giesmės 
žodžių. Jau tretįjį tūkstantį kartų 
lankydami tą kraštą, ji negirdėjo šių 
T’ėvnyės meilės žodžių ... Ji tegirdėjo 
dabar ten biaurius keiksmus, svetimą 
kalbą, ginklų žvangesį, kūdikių klyk
smą ir motinų verksmą.

Saule pabalo ir prisirųerkė: ji susi
rūpino ir mąstė. Staiga iš antrojo pa
saulio galo — Australijos nuaidėjo 
lietuviška giesmė: Lietuva, Lietuva, tu 
kaip saulė gyva ...” •

Ji pažvelgė apačion ir pati savo aki
mis netikėjo. Kietojoj ir akmenuotoje 
Australijos žemėje buvo visa eilė per
sodintų Lietuvos medžių: pušų, eglių, 
ąžuolų ir kt. Jie buvo silpni ir tra
pūs. Jie stovėjo iškrypę, apvytę ir 
liūdni . . . Matėsi ir kelmų, ir tik at
žalos, jaunutės ir švelnios, dar žaliavo 
vešliai ...

Susimąsčiusi saulė čia sustojo ilgiau 
ir stebėjo naujuosius medžius. Jai 
ypač į akis krito penkiolikmetė eglai
tė, kuri pakėlė į ją savo galvutę ir 
maldavo:

— Saulute, kai būsi. Vakaruose, pa
sek Aurorai pasaką. Pasakyk jai, kad 
man čia liūdna ir nejauku. Aš vis dar" 
negaliu užmiršti savo mielosios tėvi
škėlės. Aš visa savo būtybe veržiuosi 
Į ten, kur gimiau ir išgyvenau pirmuo
sius vaiko įspūdžius.

— Leiskit į Tėvynę! — suošė visi 
choru jos draugai, lietuviškieji mede
liai.

Su lenkais buvo suitarta nedėti jo
kių žemėlapių, kad išvengtume nesu
sipratimų, tačiau gudai su tokiu pasiū
lymu nesutiko . . .

Gudų tautodailės skyrius neparodo 
nieko savito, netgi tautodailiško, iš
skyrus porą raštų, kurie lygiai gerai 
galėtų atstovauti bet kurią kitą slavų 
tautą. Dauguma jų darbų yra siuvi-, 
nėjimai, mėgdžioja Vakarų Baroką.

Ukrainiečių skyriuje vyrauja tauti
niai drabužiai, kurių, atrodo, yra net 
perdaug. Tačiau tie drabužiai turi 
skirtingus, turtingus spalvomis ir or
namentais, raštus. *• Čia gausu kruop
ščiai atliktų medžio drožinių, dėžučių 
ir t.t. Apskritai, ukrainiečių skyrius 
yra savitas ir išlaikytas.

Šalia Ukrainos išsidėstė savo ekspo
natus kita slavų tauta — Lenkija. Be 
didelės, visą skyrių dominuojančios 
vėliavos ir tautinio herbo, čia matome 
eilę lėlių, rbdančių tautinių drabužių 
grožį ir įvairumą. Šie dalykai gal ir 
bus būdingiausi jų skyriui. Išstatytoji 
literatūra daugumoje apima gen. 
Anderso žygius pastarajame kare. Čia 
taip pat padėtos kelių dailininkų mo
nografijos bei karo korespondentų 
škicų knygos, kurios atskirai paėmus, 
daro gerą Įspūdį, tačiau nieko nesako 
apie tautodailę.

Jugoslavų skyriuje vyrauja margi, 
tamsiais tonais, su slavams būdinga 
ornamentika, drabužiai.

Čckoslovakų skyriuje randame jų 
kraštui būdingos pramonės pavyzdžių: 
keramikos, stiklo dirbinių, papuošalų 
ir t.t. Toliau čia išdėstyti tautos 
vadų atvaizdai, pašto ženklai ir kt. 
Tautodailę atstovauja tik keletas eks
ponatų.

Panašiai yra ir su šalimais esančiu 
vengrų skyriumi. Įdomus čia tik tau
tinės ornamentikos rinkinys (knyga).

Olandų skyriaus eksponatai gal 
vėliausiai pasiekė Australiją, kurie at
vežti stačiai iš tėvynės dirbtuvių. Čia 
matome vieną gražų lėktuvo modelį, 
gausybę metalinių puodų, virdulių ir 
šiaip namų apyvokos rakandų, > paga
mintų jau elektros amžiuje. Skyriaus 
sieną puošia kolosalinis laikrodis, ku
ris turįs net 200 metų. Tautodailę 
teats to vau ja tik pora klumpių ir vie
nas tautinis kostiumas ant budėtojos 
pečių.

Baigiant norėtųsi pakartoti kelias 
eilutes iš vietinio “Canberra 'rimes”, 
kurios tilpo, kaip parodos recenzija. 
Šis laikraštis, trumpai paminėjęs im- 
inigracijos ministerio p. Holt kalbą, 
truputį parašė apie gudų skyrių, ste
bėdamasis kruopščiais siuvinėjimais, 
kiek pamini olandų skyriaus lėktuvo 
modelį ir daugiausia prirašo apie 
senąjį olandų laikrodį. Apie kitus 
skyrius neužsimena nė žodžio.

Anekdotininkai pasakoja, kad šio 
senučio olandiškojo labrodžio rody
klė, kai jis buvo iškeltas Australijon, 
visu šipitu metų atsisuko atgal ir vėl 
pradėjo rodyti tikrąjį laiką . . .

M. Šimkus.

— Štai, guli prieš mane, — toliau 
maldavo jaunoji eglaitė, — trijų ber- 
nelh] — Ąžuolo, Beržo ir Uosio — šir
dys. Jos man linki gražiausios ateities 
ir laimingo gyvenimo, tačiau man nie
kas čia nemiela. Visus turtus atidub- 
siu Jai vienai — savo mylimai tėvynei 
Lietuvai . . .

Saulė nuliūdo. Jos gailios ašaros 
pabyro ant žemės, stebindamos gyven
tojus, kad giedrią dieną lyja. Paga
liau ji nusišypsojo ir tarė jaunajai 
eglaitei:

— Bus, kaip jūs norite, tik truputį 
kantrybės! Dar ir dabar beribių erd
vėje skamba prieš tūkstantį devynius 
šimtus dvidešimts meti? tarti žodžiai: 
“Ieškokite, o rasite, klabenkite, o bus 
jums atidaryta.” Klausykite ir tikė
kite jiems . . .

Medelyne Įsivyravo rami tyla. Šakos 
tyliai lingavo. Net ir drebulė mažiau 
virpėjo. \

Saulė dar kartą šypterėjo ir ėmė 
leistis pakalnėn. Ji skubėjo pasekti 
Aurorai, ką buvo mačius ir girdė
jus ...

“MOŠŲ PASTOGĖ”. TAVE 
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TUTORS who guide New Austra
lians through the intricacies of the 

English language attended lectures at 
Sydney University this week on teach
ing techniques.

The Commonwealth Office of 
Education, which directs English 
language lessons for migrants, arrang
ed the lectures.

Teaching New Australians English 
is difficult — not because they don’t 
want to learn English, būt because 
they are such an immense variety of 
people.

Men, women, and children from 21 
nations have come and are still pour
ing into this country to settle. Each 
nation has its own phonetics; some 

.don’t even use our alphabet.
The educational level within each 

national group also differs. There 
are men and women with university 
degrees. Some taught at universities 
themselves. Others are simple pea
sants who can hardly read and write 
.their national language, or are com
pletely illiterate.

Australia has had to evolve ways of 
teaching English to this large number 

• of people of mixed nationalities and 
unequal education, and we can be 
proud of the results.

About 170,000 assisted non-British 
New Australians have arrived in this 

►country since the war ended. Educa; 
ition officers estimate that 70,000 of 
those who studied under the scheme 
speak fairly good English. Another 
50,000 are making good progress, and 
having finished the official course 
now study by themselves. However, 

.50,000 still need tuition.
Of this 50,000, between 10,000 and

HOW NEW AUSTRALIANS
STUDY ENGLISH

By ESMOND BARCLAY

11,000 regularly attend “continuation 
classes.” Wherever a group of at least 
six New Australians wants to study 
English, the Commonwealth Office of 
Education appoints a teacher who 
organises night classes. About 900 
part-time teachers in Australia arc in 
charge of these night courses.

A second group of 5000 to 7000 
New Australians is taking a corres
pondence course of 35 lessons.

The Office of Education has ap
pointed 120 tutors to look after these 
correspondence students, most of 
whom work in isolated places.

The tutors not only correct the cor
respondence course lessons, but also 
become the pen friends of the New 
Australians. Many of the newcomers 
feel lonely, need advice, and want 
comeone to write to about their past, 
their present problems, their joys and 
sorrows.

I have read some of these letters. 
Peasants from Eastern Europe and the 
Baltic States, intellectuals, profession
al men, and tradesmen, wrote them. 
Bost of the writers are very happy to 
be here, though, of course, some are 
disappointed because they have to do 
work they are not used to. But lone

liness, the late of the new migrant in 
a foreign country, permeates all of 
these letters.

The tutor’s task is to case this feel
ing of loneliness, to encourage the 
New Australian, and to tell him or 
her that once the initial difficulties 
are over life will be happier for them. 
The grateful answers to some tutors’ 
humane and understanding letters are. 
touching.

A third group of about 4000 people 
studies English in Migrants’ Holding 
Centres under 70 full-time instructors.

In addition, five Australian teachers 
abroad teach English to migrants sel
ected from International Refugee 
Organisation camps to come to Aus
tralia, and on every migrant ship an 
education officer organises language 
classes with the help of prospective 
New Australians on board who know 
English.

The Australian Broadcasting Com
mission also co-operates in the Eng
lish-teachi ng scheme. Twice weekly- 
on Saturday at 12.45 p.m. and on Sun
day at 7.45 a.m. — the A.B.C. broad
casts 15-minutc lessons. From March 
1 the Saturday lesson will be extended 
to half an hour.

So, altogether, more than 20,000 
foreign migrants arc now studying 
English with the help of the Common
wealth Office of Education.

This Australian scheme of mass tui
tion is the first and only attempt in 
the world to teach every migrant the 
language of his or her chosen country 
free of charge. The Department of 
Immigration, which finances the 
scheme, and the Commonwealth 
Office of Education, which manages 
it, are proud that any migrant any
where in Australia can learn English 
if he wants to.

Of course, such a huge scheme costs . 
money, and the Immigration Depart
ment'spends £150,000 to £200,000 a 
year on teaching New Australians 
English.

This sum would be much greater 
if the 1000-odd part-time teachers and 
tutors did not accept very small fees 
for their work. For example, a tutor 
receives 3/- for each corrected corres
pondence-course’ lesson, but nothing 
for the many letters he writes to his 
pupils. He even pays the postage 
on the letters.

The money spent on teaching Eng
lish to migrants is well invested, for 
it helps to speed up the process of 
turning New' Australians into real 
Australians.

Every Australian who in a good- 
natured way tries to' help the new
comer through his half deaf-and-dumb 
period helps the assimilation of New 
Australians.

And, after all, the purpose of the 
whole huge immigration scheme is to 
unite old and new’ Australians-into a 
homogeneous Australian nation.

NustraHa The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

The world’s longest bare knuckle 
fight took place in Australia. James 
Kelly and Jonathan Smith fought for 
six hours fifteen minutes Tn Novem
ber, 1855, at Daylesford, Victoria. The 
result of the match was a draw’.

★ ★ ★
T he original owner of the land on 

which St. Andrew’s Cathedral, Sydney, 
is built was an ex-convict. When he 
was murdered, the property reverted 
to the Crown w’hich gave it as a site 

( for the Cathedral.
★ ★ ★

Willow trees in Australia arc des
cended from cuttings taken from 
Napoleon’s grave. Early settlers mak
ing the long voqage took slips from 
the willows surrounding Napoleon’s 
tomb on St. Helena as souvenirs. They 
inserted the slips in potatoes so that 
they w’ould survive until land was 
reached.

★ ★ ★
Australia has the longest overland 

mail in the world. It serves the coun
try between Marble Bar and Meeka- 
tharra, Western Australia — six hun
dred miles apart. The mail coach 
traverses the round trip (one thous
and two hundred miles) in eight and 
a half days, provided the weather is 
good.

Then, too, it also has the longest 
straight stretch of railway in the 
world, across the Nullabor Plain — 
three hundred and thirty miles.

★ ★ ★
A street paved with gold, Hannan 

Street, Kalgoorlic, Western Australia, 
was so paved because miners in the 
early days did not know’ that telluride 
was rich gold-bearing ore. It did not 
give gold colours when dollyed so it 
was used to pave the road or thrown 
aside. When metallurgists discovered 
a method of treating telluride it be
came the main source of gold produc
tion from the Kalgoorlie mines.

★ ★ ★
In the 90’s, on the West Australian 

goldfields, was one of the strangest 
organisations ever formed. A band of 
prospectors, embittered against the 
female species, solved their grievances 
by forming the “Women Haters’ 
Club.” Members boasted their 100 
per cent, masculine camp was one of 
the best conducted on the goldfields. 
They refused to deal with hotels or 
stores employing female labour, and

tic because he spent his last few’ shil
lings buying gear for his mine. 
Thousands flocked to the scene of his 
discoverey which was named after 
him.

★ ★ ★
Guards are established for hundreds 

of miles along the “dog-proof” fence 
between three States — N.S.W., Quee 
between three States — New South 
Wales, Queensland and South Austra
lia. Wind and sand are constantly 
breaking the six-foot fence, so guards 
are established to protect it. They 
live for year in small cottages with 
their wives and children without ever 
leaving the lonely area.

★ ★ ★
The islands in the Torres Strait 

(North Australia) are a fascinating 
ąeld for treasure trove. Not all these 
hidden treasures arc from the old 
Spanish wrecks. Somewhere on Moa 
Island is an ancient and valuable tor
toise shell idol that was once wor
shipped by the savage warriors there. 
The idol wras the famous “Dog God” 
of Moa — a remarkable figure of a 
dog twenty feet long, and about 
twelve feet high. More than two 
hundred of the finest tortoise-shells 
w’ere used in its construction. At pre
sent-day values the shell alone in the 
idol would be w’orth probably £2000. 
When the missionaries began their 
work in the Torres Strait, about 75 
years ago, rumours reached the natives 
of Moa about these strange white men 
who destroyed the old gods and idols. 
The native chiefs determined to safe
guard the Dog God. They carried the 
great idol to a secret cave and sealed 
up the entrance to it. Then they 
made a pledge never to reveal its 
whereabouts to any white man. Those 
who knew’ of its hiding place are 
now' dead, and they have taken the 
secret w’ith them to the grave. Search * 
parties have failed to locate it. T he 
belief is now’ held that a landslide in 
past years must have covered the en
trance to the Dog-God’s home, hiding 
the valuable ol didol forever from the 
prying eyes of man.

★ ★ ★
In May, 1907, four ships were 

wrecked on top of each other at the 
Semaphore, South Australia. In the 
darkness the ship “Ardencraig” ran 
into the anchored “Norma” and both 
vessels were sunk. Shortly afterwards 
the “Jessie Darling” entered the har
bour and holed herself so badly on 
the wrecks that she cracked up. Be
fore daylight the “Port Chalmers” 
struck the sunken vessels and sank in 
itsAurn.

nursed sick members in camp rather 
than let a woman do the job!

★ ★ ★
The City of Swans on the east coast 

of Tasmania is one of the world’s 
most remarkable bird havens. A huge 
lagoon where many thousands of 
black swans congregateduring moult
ing and breeding time. A trooper 
patrols the big shore line to see that 
no one attempts to steal the eggs.

★ ★ ★
Cadibarrawirracanna is the name of 

a lake in South Australia — longest 
name of any lake in the world. For
merly a South Australian lake bore 
a native name with 37 letters — Cardi- 
villawarracurracurrieapparlandoo. 11 
means “the reflection of the stars in 
the waters.” Owing to objections 
raised by map-makers, the name has 
since been changed.

★ ★ ★
At the nearest point in Australia 

to the South Pale, the sheep are teth
ered with ropes to prevent them from 
being blown over the cliffs into the 
sea.

★ ★ ★
The town of Beetoota, in the far 

south-western corner 'of Queensland, 
consists merely of an hotel, and its 
population is confined to the few 
people who live in that single build
ing.

★ ★ ★
At Cudgen Headland, N.S.W., is 

the most remarkable mine in Austra
lia — a “smoke-screen” mine in the 
sea-sand. 120 tons a day are mined 
from these mineral sands, which con
tain a vital necessity in the making of 
smoke-screen fuel. Worth its weight 
in gold, it is the biggest deposit on 
earth.

• ★ ★ ★
Australia is the freest country in the 

world from animal diseases. Great 
precautions arc taken to maintain 
that record. Dogs from other coun
tries must undergo three months 
quarantine on arrival.

★ ★ ★
Birdsvillc, Queensland, which has a 

population of 25, is the capital of one 
of the largest shires in the world — the 
Diamantina'Shire, which has an area 
twice as large as England.

★ ★ ★
At King’s Cross, Sydney, is the 

smallest block of land in the world.

Fenced on both sides, it has a frontage 
of one one foot. T he miniature 
estate resulted from a dispute of land
owners, one of the parties leaving that 
tiny area tp prevent the other owner 

.from ver building on a particular 
street.

★ ★ ★
Wyndham, Western Australia, has 

only one statue — the fossilised re
mains of a Chinaman. A Greek who 
suspected his Chinese cook of drink
ing his rum, ground up some pills and 
put them in the rum jar. The effects 
were so severe that the Chinese cook 
thought he had been poisoned and 
committed suicide. His friends buried 
him in the mangroves to wait for a 
ship to take his remains back to 
China. When they dug him up they 
found that rhe body had completely 
fossilised and was turned to stone.

x ★ ★
Neither the Emu or the Kangaroo 

can go backwards — hence they are 
featured in the Australian Emblem.

The Australian flag was designed 
by a 14-year-old schoolboy. In Janu
ary, 1901, Australia became a Com
monwealth and the Federal Govern
ment organised a competition to find 
a new flag for the new nation. There 
were 30,000 entries and representa
tives of the Army, Navy, Mercantile 
Marine, Pilot Services and Parliament 
sat in judgment. The winning design 
was found to have been entered by 
Ivor Evans, a 14-year-old Melbourne 
schoolboy.

* * *
Australian emus are now being 

extensively cultivated in Russia to 
provide cheap meat. Emus thrive in 
the coldest parts. The meat of young 
emus tastes like beef-steak.

★ ★ ★
Many rare first editions lie in a lib

rary w’hich serves only twelve people. 
In the back room of the police station 
of the town of Booroloola, once an 
important centre on the overland 
route from Darwin (N. Australia) is 
a library many bibliomaniacs would 
covet. It now serves only eleven men 
and one woman — all the citizens left 
in the town.

★ ★ ★
A notice outside a hermit’s hut in 

Victoria reads: “Any woman coming 
around here while 1 am away please 
wait as I want a wife.”

A district./in N.S.W. is called Luna
tic. The prospector who struck the 
gold-mine there ^as christened Luna

3
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Įsteigia lietuvių biblioteka
LKF ir PLB Melbourne Apylinkes 

Valdybos rūpesčiu įsteigtą lietuvių 
biblioteka. Knygos suaukotos ir su
rinktos per LKF Australijos Apygardą 
ir Melbourne Skyrių, taip pat gauta 
ir iš Vokietijos atsivežtų knygynų. 
Biblioteka jau veikia kas sekmadienį 
nuo 10 vai. iki lietuvių bendruomenės 
pamaldi} ir pusę valandos po pamaldų 
Šv. Jono bažnyčios-parapijos patal
pose. Yra daroma žygių prie bibliote
kos įsteigti ir skaitykla, kur galėtų pa
siskaityti ir lietuviškų laikraščių iš 
visų lietuvių kolonijų pasaulyje. Bib
liotekos vedėju sutiko būti LKF Mel
bourne Skyriaus Valdybos sekretorius 
P. Alekna.
Lietuva australų spaudoje

Viktorijos švietimo Departamento 
leidžiamame žurnale "The Education
al Magazine” viename iš paskutiniųjų 
praeitų metų numerių atspausdintas 5 
puslapių straipsnis apie Lietuvą. 
Jame palyginti išsamiai suteikiamos 
žinios apie Lietuvos kraštą, gyvento
jus, klimatą, augmeniją, pramonę ir 
istoriją. Straipsny paliesti ir pasku
tinieji mūsų tautos kryžiaus keliai. 
Žurnalas skiriamas mokytojams.
Įsisteigė Skautų Židinys

Apjungti ir įtraukti į skautišką vei
klą ir vyresnio amžiaus skautams 
įsteigta “Liepsnojančios Lelijos” Bro
lija. Jau buvo sušauktos dvi sueigos 
ir priimtas senųjų skautų statutas vyr. 
sktn. A. Krauso ir Alg. Raulinaičio 
paruoštas. Senieji skautai pasiryžo 
dirbti ir stovėti mūsų priaugančios 
kartos auklėjimo sargyboje. Melbour
ne įsisteigė dvi žiežirbos, kurios suda
ro židinį. Židinio tėvūnu išrinktas 
vyr. sktn. A. Krausas, kancleriu Rimas 
Špokevičius. Vasario 22 d., pasaulio 
skautų Šefo gimimo dieną, šaukiama 
tradicinė sueiga pasaulio skautybei 
apmąstyti. Tai dienai pritaikytą pa
šnekesį praves sktn. Dainutis, rajono 
vadas. Visi vyresnio amžiaus skautai 
turėtų nelikti pasyvūs ir stoti į "Liep
snojančios Lelijos” eiles.
Tautiečiai įsikuria

Lietuvių bendruomene Melbourne 
smarkiai gausėja. Į čia atvyksta apsi
gyventi iš visų Australijos sričių. Ne
mažas skaičius jau ir įsikūrė bei įsigijo 
nuosavus namus. Jau apie 60 šeimų 
turi savo nuosavi;} pastogę. Vieni 
savo jėgomis ir atliekamu nuo darbo 
laiku pasistato namus, kiti pirkosi 
pastatytus, treti statydinasi lietuvių ir 
australų statybos bendrovių pagalba. 
Nemaža pagelbėjo įsigyti namus dau
geliui tautiečių p. Raudys iš Oakleigh. 
Prityrusio ekonomisto gražia paslauga 
pasinaudojo ir yra patenkinti įsikūrę 
po savo stogu.

A. Kr.

Sydnejaus Lietuviu Krepšinin
kai išvykoje

Sausio men. 27-29 d.d., australų 
krepšinio sąjungos pakviesti, Sydne
jaus lietuviai krepšininkai dalyvavo 

'Dubbo, N.S.W., metinėse žaidynėse. 
Dubbo miestukas yra net 300 mylių į 
vakarus nuo Sydnejaus. Žaidynės bu
vo pravestos vieno minuso sistema, 
žaidžiant taip pat keletą parodomųjų 
rungtynių. Dalyvavo net 16 koman
dų, iš kurių didelė dalis iškiliausių 
Sydnejaus penketų. Lietuviams pa
vyko iškovoti trečią vietą. Svetima 
salė ir ypatingai keisti australų teisėjų 
sprendimai sunkino mūsų vyrams žai
dimą, kuris, tačiau, buvo labai šiltai 
priimtas gausių žiūrovų. Tikrą pajė
gumą lietuviškame sporte parode va
karo parodomųjų rungtynių prieš 
Lilhgow’o rinktimę puikus laimėjimas 
net 44:24; kitos laimėtos rungtynės 
prieš Magpies 27:18 ir Sydney Peter
sham 42:14. Pralošta po didelės ne
sėkmės prieš Sydney Kangaroos 20:22: 
Žaidė: V. Šutas, A. Bačiulis, A. Lau-

BUITIES
kailis, B. Gečiauskas, H. Medutis ir 
V. Bernotas.

Reikia pažymėti didelį šitų krep
šininkų pasiryžimą reprezentuojant 
lietuvių vardą. Šiuo metu neturime 
Sydnėjujc oficialaus sportininkrj bū
relio, tačiau ateityje tikimės susilaukti 
dar didesnio Sydnejaus lietuvių spor
tininkų pritarimo. Neleiskime užmir
šti puikaus lietuviško krepšinio!

V. Šutas.

GRYNOJO MENO PARODA
Canbcrros parodoje dalyvavo 54 

įvairių tautybių dailininkai, išstaty- 
dami per šimtą tapybos, grafikos ir 
akvarelės darbų. Skulptūra parodoje 
visai neatstovaujama, nors emigrantų 
skulptorių ir yrą.

Parodoje yra įstatyta keletas darbų 
ir tokių dialininkų, kurie šiuo metu 
dar nėra atvykę Australijon. Tarpe 
tokių pažymėtini: europinio masto 
estų grafikas Ed. W u c r a 1 t, 
W c e b e r ir kt. Tatai gal 
būt kiek ir iškreipia parodos paskirtį. 
Nors ši paroda ir nepilnai pavaizduo
siu dienų Europos meno lygį, tačiau 
vietiniai čia gali surasti daug naujo.

Iš lietuvių dailininkų parodoje su 
tapybos darbais dalyvauja: Bistrickas 
Kalgovas, Rūkštelė. Grafiką atsto
vauja: Ratas, Šalkauskas, Šimkūnas ir 
Vaičaitis. Mūsų dailininkų kūriniai 
(ir tapybos, ir grafikos) yra aukšto ly

gio.
Iš kitų, tautų menininkų pažymė

tini: Chapoff piešiniai, A. Wabės ir 
latvių — Meilerts ir Zusters — tapybos 
darbai.

Tai tiek šiuo tarpu dėl Kilnojamo- 
sosios Naujųjų Australų Parodos.

Lietuviai čia yra pakankamai gerai 
atstovaujami, nors šį didelį darbą at
liko tik keli pasišventėliai.

Lietuvių skyrių ilgoje kelionėje po 
Australiją lydi dail. J. Bis
trickas, kuriam pavesta rū
pintis grynojo meno ir graikų tauto
dailės skyriais.

Numatoma, kad paroda po Canber- 
ros ir Sydnejaus vyks į Brisbanę, Per- 
thą, Adelaidę, Mclbourną ir kitur.

M. Š i m k u s.

Svarbus pranešimas
Vasario šešioliktosios (Nepriklau

somybės Šventės) minėjimas įvyksta 
Sydnėjuje š.m. vasario men. 16 d. 20 
vai. Paddington Town Hali pa
talpose.

Programoje: iškilmingas posėdis ir 
meninė dalis. Pamaldos šia intencija 
bus laikomos sekmadienį (vasario m. 
18d.) paprasta tvarka.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba pagei
dauja, kad šis Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas praeitų juo įspū
dingiau, todėl tautiečiai prašomi kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

Į minėjimą reikia vykti iš Sydnejaus 
Centrinės stoties šiais tramvajais: 
Bondi Junction, Bondi Beach arba 
North Bondi. Tramvajais bilietai 
perkami 2 sekcijoms.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

AJLK.D.-jos Suvažiavimas
Australijos Lietuvių Katalikų Drau

gijos metinis atstovi] ir narių susirin
kimas — suvažiavimas įvyks š.m. kovo 
mėn. 3 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Lietu
vių Katalikų -Centro patalpose (5 
Young St., Circular Quay, Sydney).

Darbotvarkėje numatoma:
Pranešimai, valdomųjų organų rin

kimai, pasitarimai D-jos reikalais, 
klausimai ir sumanymai.

Po susirinkimo—bendri užkandžiai.
Į šį suvažiavimą kviečiami visų 

skyrių atstovai, visi D-jos nariai, kvie
stieji svečiai ir visi tautiečiai, kurie 
prieš susirinkimą paduos įstojamuo- 
sus į D-ją pareiškimus.

ALKD-jos" Centro Valdyba

Pcnkeri palšos tremties metai, emi
gracijos sunkumai ir kartu jos vilioją 
pavojai daug kam mūsų pradeda abe
jojimais apvilkti tai, kas iki šiol buvo 
mūsij siekimų svarbiausias turinys. 
Dažnas ima jau dvejodamas planuoti 
savo ateitį ir Lietuvos laisvinimo už
daviniai pradeda jam netekti esminės 
savo reikšmės. Laiku susigriebkim, 
nes turime pagrindo manyti, kad 
mūsų kovoj artėja jos kritiškiausias 
momentas. Artėjąs vasario 16-osios 
minėjimas tebūnie mums gyvas van
duo ištverti kovoje iki galo ir ją lai
mėti. Tebūnie jis mums trimitas, pri
menąs, kad esame netekę netolimos 
praeities laimėjimų, kad dėl prarasto 
esame ir patys atsakomingi ir kad mes 
esame čia, Vakaruose, tie, nuo kieno 
pasiryžimo kaip tik dabartiniu’metu 
—bent dalimi—pareis Lietuvos ateitis.

įvykiai žada virsti lemiamais ir 
mūsų ateičiai. Būkime veikliais jų 
dalyviais. Dalyvaudami bendroj de
mokratinio pasaulio jėgų mobilizaci
joj taikai ir tautų laisvei patikrinti, 
mes kartu turime mobilizuoti mūsų 
jėgas Lietuvos reikalui. Turime pasi
ruošti galimiems lemiamiems įvy
kiams. Turime patikrinti laisvinimo 
kovai vadovaujamiems veiksniams — 
VLIKui ir Vykdomajai 'Karybai — jų 
sustiprintai veiklai būtinas materiali
nes sąlygas.

Ir dėl to šių metų vasario 16-osios 
minėjimas turi būti ypatingas minėji
mas. Tautos Fondo resursai yra ku
klūs. Reikia turėti galvoj, kad Vado
vaujantiems Veiksniams pavestas už
davinys gal teks vykdyti ūmai pasi
keitusiose ir pasunkėjusiose sąlygose. 
Reikia neužmiršti, kad įvykių eigoj 
gali būti nutrauktas ryšys su mūsų 
emigracijos atskiromis kolonijomis ir 
kad mes gal būsime priversti veikti 
izoliuotai ilgesnį laiką.

Dėl to aukų vajui, minint vasario1 
16-ąją šiais metais, tenka skirti ypa
tingo dėmesio. Jis turi sudaryti toli
mesnei kovai reikalingas lėšų atsargas. 
Po platųjį pasaulį išblaškytieji Lietu
viai, Trantiniai, senieji ir naujieji 
emigrantai, Tautos Fondo Valdybos 
vardu kreipiuos į Jus su priminimu 
ir prašymu:

Minėdami vasario 16-ąją dieną ir 
suprasdami gyvenamojo momento 
reikšmę, su nuoširdžiu duosnumu at
likite savo pareigą kovojančiai Tėvy
nei. Gal dar niekuomet Jūsų vieninga 
parama Lietuvai laisvinti nebuvo tiek 
reikalinga ir veiksminga, kaip šiuo 
metu.

Prof. J. Kaminskas 
Tautos Fondo Valdytojas 
Tremtis, 1951.1.16 d.

LIETUVIAI, TAUTOS 
FONDAS SAUKIASI JUSU 

PARAMOS
Artėja vasario 16-oji. Atsikūrusios 

nepriklausomam politiniam gyveni
mui Lietuvos istorijoj ta diena siejama 
su mūsų tautos nepamirštamu žygiu 
patikrinti sau laisvę ir lygiateisiu na
riu įsijungti į laisvųjų tautų šeimą. 
Vasario 16-osios aktas, paskelbtas iš 
po okupanto letenos ir prieš jo valią, 
reiškė mūsų atkakliai iškovotą laimė
jimą, žymėjo mūsų ateities tvarkymosi 
gaires ir darė mus pačius atsakingus 
už tolimesnius mūsų pasiekimus. Ir 
tuomet žinojome, kad stojame prieš 
didelius uždavinius, kuriems tesėsime 
tik savimi atsidėdami ir savimi pasiti
kėdami.

Žiaurus likimas mums skyrė skau 
dėsnius bandymus, kaip galėjome tikė
tis. Paskutinis dešimtmetis virto lie
tuvių tautai kruvina Golgota. Kas 
pragyventi metai nešė kartų taupytų • 
vertybių grobimą ir jų naikinimą. 
Lietuvių tauta šiurpiais maro ir praei
ties karų metais nebuvo tiek nukrau- 
jinama, kaip per dabartinį Sovietų 
pavergimą. Pasaulinių įvykių banga 
vėl mus atbloškė į tą išeinamąjį tašką, 
kuriame esame buvę prieš trisdešimt 
su viršum metų ir vėl mus stato prieš 
uždavinį, — suvienytomis jėgomis, pa
sišventimu ir nepalaužiamu atkaklu-1 
mu patikrinti sau laisvę.

Nežiūrint visi] patirtų smūgių, ne-| 
same palaužti. Kad ir trumpas nepri-1 
klausomo gyvenimo laikotarpis, čia 
neminint darytų klaidų, sustiprino 
mumyse brangų įsitikinimą, kad lietu
vių tautoje slypėjo mūsų pačių nežino
tos jaunos, kūrybiškos jėgos, kurios 
leido nugalėti naujakurio sunkumus 
ir su pavydėtinu veržlumu kūrė tau
tos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Ne
same palaužti ir dabar, kol tautos ka
mienas — lietuviškasis kaimas, — prie
vartaujamas ir niokojamas; tebepasi- 
lieka įaugęs kojomis ir siela į gimtąją 
žemę.

Bet visi mes suprantame esamos pa
dėties tragizmą. Lietuva nuteka krau
ju, ir to mes, atsidūrę Vakaruose, ne
privalome užmiršti nei vienam mo
mentui. Jei ir iki šiol gyvenome skau
džiu netektos Tėvynės ilgesiu, jei ir 
iki šiol kuo galėdami dėjomės talki
ninkauti namie kovojantiems ir žudo
miems, tai dabartiniu metu turime 
dešimteriopai sustiprinti mūsų pas
tangas. Mus skatina padėtis krašte ir 
mūsų viltis vėl gaivina diena iš dienos 
didėjąs santykių įtempimas tarp de
mokratinio ir totalinio pasaulių. Su 
jų lemiamomis imtynėmis yra susijęs 
ir mūsų likimas.

Paskutines naujienos
Korėjos frontuose

Sąjungininkų ofenzyva Korėjoje 
daro nežymią pažangą. Paskutiniais 
fronto pranešimais, mušamasi P. Ko
rėjos sostinėje Seoule. Amerikiečių 
pėstininkai jau pasiekė patį miesto 
centrą. Oficialiame komunikate sa
koma, kad sąjungininkų kariuomenė 
sutinka kietą pasipriešinimą ir turi 
nugalėti žiemos sunkumus, nes Korė
joje paskutiniu metu siaučia dideli 
žiemos šalčiai ir sniego pūgos.

Kitoje vakarinio fronto sektoriaus 
vietoje sąjungininkų armijos, atsiėmu- 
sios Anyang vietovę, pasistūmėjo į 
priekį ir priartėjo Han upę. Ameri
kiečiui pėstininkai esą įvelti į kietus 
mūšius prie Inchono (Seoulo uosto).

Associated Press praneša, kad sąjun
gininkai iš dviejų pusių apsupo Seou- 
lą ir komunistams telieka pasitraukti 
tik vienas blogas kelias per Han upės 
tiltą. Tikimasi, kad čia bus susemta 
arba sunaikinta stipri smogiamoji ki
niečių kariuomenės dalis. Kituose 
fronto sektoriuose kol kas ramu.
Spenderis apie .Pacifiko paktą

Australijos gynybos planuose žy
miausią vaidmenį vaidina Ramiojo 
vandenyno regionas. Jos diplomatai 
jau senai daro pastangų sudaryti Ra
miojo vandenyno (Pacifiko) paktą iš 
tų valstybių, kurių žemės siekiaši su jo 
vandenimis. ' A*

Paskutiniame savo pranešime šiuo 
klausimu Australijos užsienių reikalų 
ministeris Spender pareiškė, kad

jis turįs nemaža vilčių jau -artimoj 
ateity panašų gynybos paktą sudaryti. 
Jis tikįs, kad prie šio pakto prisidė- 
siančios ir JAV-bč«.

JAV-bių užsienių reikalų sekretaria- 
to sluogsnniose esama įsitikinimo, kad 
artimoj ateity ir Japonija galės prisi
dėti prie Pacifiko pakto, kai tik bus 
pasirašyta su ja taikos sutartis.
Kipro sala — amerikiečių bazė

United Press pranešimu, amerikie
čiai panaudos Viduržemio jūros Kipro 
salą, kuri dabai priklauso britams, 
kaip savo laivyno ir avaicijos bazę. Ji 
gulinti tik už 1.500 mylių nuo Mask
vos ir todėl karo atveju, esą, lėktuvai 
gali nesunkiai ją pasiekti ir vėl grįžti 
be nusileidimo. Be to, iš šios bazės, 
esą, galima būtų bombarduoti ir sovie
tinius naftos šaltinius Kaukaze. Bri
tai čia taip pat laiko stiprius orinių 
pajėgų junginius.

LIETUVIAMS ŪKININKAMS 
ĮSIDĖMĖTINA!

Lietuvis ūkininkas, neseniai įsigijęs 
prie North Richmondo gražų 63 akrų 
ūkį. ieško tautiečio — pusininko. 
Atskiros gyvenamos mebliuotos patal
pos. Taip pat sutiktų priimti apsi
gyvenimui, nedidelę šeimą. Reikalui 
esant, vietoje galima gauti gerai ap
mokamo darbo. Dėl sąlygų kreiptis: 
Mr. J. Žukauskas, 185 Elizabeth St., 
Sydney; Tel. M4878 (kasdie 2-5 vai. 
ir šeštadieniais 10 I vai.).

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

4


	1951-02-15-MUSU-PASTOGE_0001
	1951-02-15-MUSU-PASTOGE_0002
	1951-02-15-MUSU-PASTOGE_0003
	1951-02-15-MUSU-PASTOGE_0004

