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Pirmieji žingsniui
(Tęsinys iš “M.P.” 107 Nr.)

Kaip minėjau, tremties mokyklai 
būdingi du dalykai: gimtoji kalba ir 
tėvynės pažinimas. Apie gimtosios 
kalbos program?! rašiau “M.P.” Nr. 
107.

Tėvynės pažinimo programom įetų: 
mūsų gimtojo krašto gamta, geogra- 

1 fija ir istorija. Šios sritys turi sudary
ti vieną vienalytį dalyką ir duoti 
tremties mokyklai tiek žinių, kiek rei
kalinga supažindinti su šių dalykų 
esme.

Tėvynės pažinimo tikslas: "Išugdyti 
sielos ryšius su gimtojo krašto gamta 
bei žmonėmis ir įdiegti meilę savajai 
tautai, tėvynei ir valstybei" (Iš pro
gramos).

Ne vienas mokomųjų dalykų nėra" 
tiek dėkingas mokymo darbe, kaip 
tėvynės pažinimas. Juk tiek grožio 
miisų kraštel Tiek gražių pasakų ir 
tiek žavių padavimų! Ir kaip lengya 
vaiko sielą sužavėti taip neišsemiamais 
mūsų krašto turtais.

Juk mūsų tėvynė daugeriopai poetų 
apdainuotai Ir jeigu savų žodžių 
trūkstą jos grožiui atvaizduoti, paim
kime A. Baranausko: “Miškan būdavo 
eini-tai tik akį veria: vat taip links
mina dūšią, užu širdies tveria, kad 
net širdžiai apsalus, nekart, galvojai: 
ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar 
rojuj!”

Ir tikrai mūsų miško grožis ir rimtis 
primena didžiųjų katedrų rimtį. Pa- 
sekim Maironį:

"Mėnulis šviečia. Pradalgių pak
vipo šienas.

Už rugių griežlė begriežia kana
pėta.

Ant kalno snaudžia pušynai;
Kapuos sapnuoja milžinai! . . .”

Čia tikrai pajunti, kaip pakvimpa 
šienas ir matai auksinius laukus, vil
nijančius rugiais ir kviečiais.

Begalės grožio mūsų pavasario bun
dančioje gamtoje! Marios grožio neiš
pasakyto ir po sniego patalu miegan
čiuose ir apšarmojusiuose laukuose! 
Tad šį grožį leiskim pajusti toli nuo 
tėvynės augančiam lietuviui!

Mūsų istorija taip pat turi daug 
dėkingų momentų. Ją visą galima 
vaikui nupasakoti kaip gražiausią pa
saką. Juk visi mūsų istoriniai faktai, 
išskiriant uniją su Lenkija, tiek 
šviesūs ir garbingi, kad vaiko sieloj 
sužadins tik pasididžiavimą savąja 
tėvyne ir tauta.

Bet ir čia darbas turi būti sistemin
gas ir paremtas konkrečiais faktais. 
Mokomajai eigai galima nustatyti 
gaires, remiantis mūsų mokyklų pro
grama:
I laipsnis

Mano namai Lietuvoje. Valstybės 
ženklas ir vėliava. Tautos Himnas.
II laipsnis

Metų laikai Lietuvoje. Gyventojai. 
Lietuvos sodybų grožis. Žymesnės 
valstybės ir bažnyčios šventės, iškilmės, 
minėjimai. Nepriklausomybės šventė.
III l a i p s n i s

Lietuvos vieta scheminiame Euro
pos žemėlapy. Susisiekimas. Baltijos 
jūra. Nemunas ir Neris. Kaunas. 
Vilnius.

Žmonių papročiai; bažnytinės ir 
tautinės šventės, talkos, pabaigtuvės, 
šeimos iškilmės. Tautosakos ir tauto
dailės pavyzdžiai.

Žymesnės istorines vietos: Gedimino 
kalnas, Aušros Vartai, piliakalniai ir 
padavimai apie juos.

Lietuvos savivaldybės santvarka. Lie
tuvos dabartinė padėtis. Santykiai su 
kitomis tautomis. Visų tautų noras 
gyventi savo valstybėje laisvai ir ne- : 
priklausomai.

Padėka iš Canberros
Brangus p. B a u že,

/Iš esu įgaliotas pareikšti gilią padėką ir pagarbą Savišalpos Draugijos 
pirmininkės ir Moterą Ligoninės vice-pirmininkes ponios IV. R. Dovey 
vardu Sydnėjaus Lietuvių Tautinių Šokių Grupei už jų dalyvavimą s u 
pabrėžtinu pasisekimu Admiraliteto Rūmuose suruoštame 
ligoninės naudai koncerte. Su pasigėrėtinu atsidavimu jie paaukojo savo 
laisvalaikį šiam kilniam reikalui.

Šia proga maloniai prašau priimti ir perduoti Tautinių šokių. Grupei 
mano asmenišką padėką už jų gražų prisidėjimą.. Būkite tikras, kad Jūsų 
puikus bendradarbiavimas yra giliai mūsų departamento vertinamas.

Jus gerbiąs
R. E. Armstrong, 

Sekretoriaus pavaduotojas

pidemija
turą labai dažnai kaitaliojasi: čia kyla, 
čia vėl krenta, tačiau pulsas yra visą 
laiką pakilęs. Taip pat galimas ir 
plaučių uždegimas, ypač senesniems ir 
silpniems, jau prieš tai sirgusiems, li
goniams. Jeigu gi kartais gripas kom
plikuojasi, tai galimas susirgimas dar 
įvairiomis ligomis, būtent: neuralgia, 
išias, mylelytis, scelorse ir furunculose.

Krašte siaučiant šiai epidemijai, rei
kia ypatingas dėmesys kreipti į švarą. 
Negalima spiaudyti ant grindų, o rei
kia turėti indą su Dętol skiediniu. 
Nosis reikia valytis tik su nosine. Su
sirgimo atveju reikia vartoti lengvą 
maistą, nes sunkus maistas kelia tem
peratūrą. Gerai yra ligos metu gerti 
daug karštos arbatos su citrina ir var
toti asperino tabletes. Jei skauda 
sąnariai arba raumenys, tai reikia 
skaudančias vietas įtrinti deneturuotu 
spiritu arba pirktu vaistinėj reumasol 
skysčiu. Sergant negalima maudytis, 
o kojas plauti tegalima tik karštame 
vandenyje. Patartina ligoniams prieš 
einant gulti išgerti šilto pieno su me
dumi. Ypač draudžiama ligos metu 
vartoti alkoholį ir rūkyti, nes to ne
vengiant liga gali komplikuotis ir 
sunkėti.

Dr. ./■ Jančiauskas

Nepriklausomybės kovos. Savano
riai, partizanai, šauliai. Kovos dėl 
Vilniaus.- Klaipėdos kraštas. Mūsų 
kariuomenė. Pasaulinis karas. Lie
tuvos okupacija. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

b) Vilniaus miestas ir apylinkės. 
Trakai ir apylinkės. Kaunas ir apy
linkės. Žemaičiai, Vidurio aukštai
čiai, Ryti] aukštaičiai, dzūkai, sūdu
viai. Minėtų vietų miestai, kaimai, 
upės, aukštomos, miškai. Baltijos 
jūra. . Žvejyba ir gintaro pramonė. 
Lietuviai USA, Pietų Amerikoje, Ka
nadoje ir kitur.

Ketvirto laipsnio programinė me
džiaga ryškiai skiriasi į istorinę ir geo
grafinę. Bet patiekiant mokiniui ne
reikėtų jos skirti. Galima eiti lygia
grečiai.

Bendrai, tėvynės pažinimas turi 
būti dėstomas tokioje dvasioje, kad 
sužadintų meilę savam kraštui ir savo 
tautai, bet nekeltų neapykantos ir pa
niekos kitiems kraštams.

Šios mano patiektos gairės gali būti 
didelė pagalba tėvams, priverstiems 
mokyti savo vaikus namuose. O to
kių atsiras labai daug šiame milžini
škų distancijų krašte. Ištisai išėjus 
visus čia suminėtus dalykus, bus atlik
tas didžiulis darbas lietuviškajam 
auklėjime.

Kas norėtų plačiau dėstyti lietuvių 
kalbą bei tėvynės pažinimą, turėtų 
naudotis Pradžios Mokyklų Programa, 
išleista Nepriklausomoje Lietuvoje 
arbo Vokietijoje tremties metu.

Verknės Kregždė

Gripo e
Vietos spaudoje buvo daug rašyta 

apie siaučiančią Europos kraštuose 
gripo (influencia) epidemiją. Nepro- 
šalį būtų ir mums susidomėti šia liga.

Artėjant rudeniui ir žiemai, kai vyk
sta staigūs oro pakitėjimai, ši epide
mija gali užklysti ir į mūsų kontinen
tą. Taigi nors trumpai, noriu šios 
ligos pradžią ir eigą nušviesti skaity
tojams.

Gripo bacilos koncentruojasi nosies 
kanaluose. Šia liga sunkiai perserga 
širdies, nervų, plaučių ir kiti ligo- 
nys. Ji yra epideminio pobūdžio. 
Gripo susirgimas pastebimas pas ligo
nius 1-3 dienų laikotarpyje. Ligonis, 
susirgęs šia liga, pirmiausiai pajaučia 
šaltį ir nežymų (iki 38 laipsnių) tem
peratūros pakilimą. Po to seka nežy
mūs vietiniai negalavimai: kataras, 
gerklės skausmai, laringitis, bronchitis 
ir trachitis įvairiose formose. Taip 
pat ši liga gali persimesti į pūliuojantį 
pleuritą arba abscesą.

Ligos metu vyksta širdies nervinis 
veikimas. Būna ir įvairių komplika
cijų: vidurių sutrikimas, akių, galvos 
ir nugaros skausmai. Dažnai ligonis 
labai nusilpsta, darosi nervuotas ir 
nemiega. Nuo šios ligos ypatingai 
nukenčia plaučių ligonys. Tcmpera-

Metų laikų charakteringi požymiai. 
Paukščiai keliautojai. Augmenija 
įvairiais metų laikais. Bitės. Miškų 
rūšys. Miško gyventojai. Vaizdai 
apie miškus iš tautosakos ir istorijos. 
IV laipsnis

a) Lietuvos praeities vaizdai; senka
piai, padavimai, senovės sodybos, 
pilys, miestai; senovės lietuvių verslai, 
tikyba, kaimynai.

Žymesnieji kunigaikščiai: karalius 
Mindaugas — Lietuvos suvienytojas. 
Gediminas — Lietuvos valstybės stip
rintojas. <Vil niaus įkūrimas. Pilėnų 
gynimas.

Algirdas ir Kęstutis. Algirdas prie 
Maskvos. Kęstutis — Lietuvos Vakari] 
gynėjas. Kęstutis ir Birutė. Vytauto 
jaunystė. Kęstučio mirtis. Jogaila — 
Lenkijos karalius. Vytauto kovos dėl 
tėviškės ir sosto. Žalgirio mūšis. Lucko 
suvažiavimas. Vytauto mirtis. Bau
džiavos pradžia 1447 m. §v. Kazimie
ras. Žygimantas Augustas. Liublino 
unija. Reformacija ir jėzuitai. Pir
moji lietuviškoji knyga. Rusijos įsi
galėjimas ir lietuvių — lenkų valstybės 
padalinimas.

Prancūzai Lietuvoje. 1831 ir 1863 
m. sukilimai. Spaudos draudimas. 
Daukantas, Valančius, Basanavičius, 
“Aušra", Kudirka, “Varpas". Knygne
šiai. Slaptos mokyklos. Kražių sker
dynės. Emigracija į USA.

Spaudos draudimo panaikinimas. 
Didysis Vilniaus seimas. Didysis ka
ras. 1918 m. Nepriklausomybės pas
kelbimas.

„ v
Savaites Žinios

Paryžius u-ž marš. 
Petainą

Verdūno žuvusiems pagerbti šven
tėje, Paryžiaus policija buvo privęrsta 
išsklaidyti didelės minios demonstra
ciją, kuri susirinko-Notre Dame Kate
dros aikštėje ir šaukė: “Išleiskite lai
svėn Petainą!”

Panašus incidentas įvyko ir katedros 
viduje, kur vienas kalbėtojas pradėjo 
garbinti karininkus, Verdūno mūšių 
didvyrius, ypačiai iškeldamas marš. 
Petaino nuopelnus, kuris, kaip Vichy 
vyriausybės vadas apkaltintas kolobo-. 
ravimu su naciais karo metu, dar iki 
šiol sėdi kalėjime.
Sovietai sutinka 
kalbėtis

Paskutinėje savo notoje D. Britani
jai Sov. Sąjunga pareiškė, kad ji tik 
sveikintų D. Britanijos žingsnį page
rinti santykius, pasiekusius gana 
įtemptą lygmenį. Nota buvo įteikta 
D. Britanijos ambasadoriui Maskvoje.

Nuo to laiko, kai Vakarų demokra
tijos pasiūlė Sov. Sąjungai sušaukti 
keturių didžiųjų konferenciją, kurioje 
būtų išspręstos svarbiausios politines 
problemos, kurios sumažintų pasau
linę įtampą, buvo jau pasikeista visa 
eile notų.
Paryžius—vyriausia 
būstine

Gen. Eiscnhoveris, vyr. Atlanto Pak
to valstybių karinių pajėgų viršinin
kas, savo nuolatine būstine pasirinko 
vietovę, kuri guli 6 mylių atstu nuo 
Versalio (Paryžiaus vietovės).

Vakarų sąjungininkų armijos štabo 
būstinė yra 40 mylių nuo Paryžiaus, 
kur vyr. vadu yra britų feldmaršalas 
Montgomery.
15 d i v i z i jų saugos 
Vokietiją

Pagaliau susitarta, kad Vakarų 
sąjungininkai laikys 15 divizijų Vokie
tijoj, kurios bus sutrauktos dar šią 
vasarą. Savo kariuomenės dalinius 
pasiusiančios taip pat ir Norvegija su 
Danija.

Manoma, kad šių divizijų buvimas 
ne tiktai apsaugos Vokietiją nuo ne-x 
tikėto užpuolimo iš Rytų, bet taip pat 
sustiprins vokiečių nuotaikas, kad pri
sidėtų prie bendro Europos gynimo.
Nepavartos atominės 
bombos

D. Britanijos gynybos ministeris 
Shinwell pareiškė: jis manąs, kad Sov. 
Sąjunga niekada neisianti taip toli, 
kad prieš ją reikėti] pavartoti atominę 
bombą. Jeigu gi taip įvyktų, tai jis 
nematąs mažiausio reikalo aiškinti 
apie konsekvcncijas, kurios sudarytų 
pavojų mūsų civilizacijos ateičiai.

Toliau ministeris kalbėjo, gindamas 
gen. Eisenhoverio poziciją ir įsakmiai 
pabrėžė, kad opozicija dėl politinių 
motyvų neardytų D. Britanijos ir USA 
santykių, nes tuomi, esą, pasinaudoja 
galingasis agresorius. Jo nuomone, 
esanti nesąmonė, kad D. Britanija 
pasidariusi Amerikos satelitu.
Amerika parengtyje

USA jungtinių pajėgų kariuomenės 
vadas gen. Bradley pareiškė, kad 
Amerikos kariuomenė turės būti pa
rengties padėty 10, 15 arba net 20 
metų, nes esą maža galimybių, kad 
tarptautinė įtampa išsispręstų greitu 
laiku. Toliau savo kalboje jis pažy
mėjo, kad nors šiuo metu Korėjoj jau 
esą 250.000 amerikiečių karių (kiek 
kariuomenės turi Korėjoj kiti sąjun
gininkai, jis nepažymėjo), tačiau są
jungininkai dar nesą pakankamai stip
rūs ir todėl esą vis siunčiama nauji 
kariuomenės daliniai sustiprinimams.
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Psi. 2

tau. leiskite mums būti draugais.
Sydnėjaus australų laikraštis “T h e 

S u n” š.m. vasario mėn. 2 dienos lai
doje įsidėjo būdingą vienos emigran
tės laišką šia antrašte, kurį “M.P.” čia 
patiekia savo skaitytojams.

Kaikas iš mūsų nelabai gerai sugy
vena su naujaisiais australais ir būtų 
gerai sužinoti, kaip mūsų elgesys vei
kia juos. Štai senyvos rusų emigran
tės laiško turinys (rašo “T h e S u n”):

"Aš tikiu, kad Jūs paskelbsite šį ma
no laišką, ir jei jis bent iš dalies padės 
sumažinti antogonizmą tarp mūsų ir 
jūsų ir nuties tiltą tarp vis didėjančios 
netolerancijos ir neapykantos vieni ki
tiems, tai aš būsiu tikrai laiminga.

Šiuo savo laišku aš nieko nenoriu 
užgauti, ir jeigu kas pasijus nepaten
kintas, tai aš užtikrinu, kad tatai pa
dariau ne iš blogos valios, o stengda
masi būti teisinga ir atvira.

Atvykau į šį kraštą maždaug prieš 
metus. Per tą laiką sutikau daug im- 
migrarttų ir australų, turėjau daug dis
kusijų su įvairiausiais žmonėmis dau
giausia vienu ir tuo pačiu klausimu. 
Kadangi kažkurių nuomonės buvo 
priešingos manosioms, todėl aš jau
čiuosi turinti teisę parašyti šį straips- 

.nį.
Aš mėginsiu atsakyti į klausimus, 

kurie jaudina ir neramina daugelį 
žmonių.

— Kodėl australai nemėgsta naujai 
atvykusių ir kodėl taip sunku su jais 
susidraugauti?

Aš manau čia bus kalta propoganda 
užsieniuose apie australus. Mes ten 
susidarėme netikrą vaizdą, kas liečia 
australų nuoširdumą mūsų atžvilgiu. 
Atvykę čia, mes tuoj nusivylėme, nes 
nejaučiame ne tik jokių širdingo priė
mimo ženklų, bet mums tuoj nedvi
prasmiškai duodama suprasti, kad 
esame nepageidaujamas elementas. 
Žmonės čia mūsų nemėgsta, vadina 
mus užsieniečiais už mūsų pečių ir 
dažnai net į akis išjuokia mūsų silpną 
kalbos žinojimą ar juokingą akcentą. 
Kiek vėliau mes sužinome, kad vieti
niai nemėgsta mūsų noro susilyginti 
su jais ir nusižeminti vien tik dėl to, 
kad mums buvo leista čia atvykti. 
Tačiau kodėl mes turime žemintis? 
Juk mes neatvykome čia elgetauti!

Aš galiu jus užtikrinti, kad mes no
rime būti lojaliais, sunkiai dirbti, 
būti naudingais ir svarbiausia — susi
draugauti, mėginti prisitaikinti prie 
naujų sąlygų ir svetimo krašto. Kei
sta, kad vos praėjus kcletai mėnesių, 
ateiviai glaudžiasi vienas prie kito ir 
formuoja mažas tautines bendruome
nes. Tai yra faktas, kurio nesveikina 
ir jam nepritaria immigracijos viršū
nės.

— Kas yra, kad šitaip įvyksta?
Mes darėme pastangų susitikti su 

vietiniais ir aptarti kaikurias proble
mas ir nesklandumus. Mes žinome, 
kad kiekviena diskusija reikalinga 
kritikos ar nuomonių skirtumo, 'ra
čiau kiekvienos kritikos, nors ji būtų 
sveikausia ir draugiškiausia, australai 
negali suvirškinti. Ją girdėdami, jie 
darosi paniurę ir nemandagūs, jau
čiasi įžeisti ir žiūri į mus su nepasiti
kėjimu. O tatai yra tik dėl to, kad 
mūsų nuomonės yra skirtingos.

Tačiau jūs, gerieji žmoneliai, neu
žmirškite, kad mes atvykome čia ne iš 
džiunglių, bet iš civilizuotosios Euro
pos kraštų! Mes esame suaugę indivi
dai, turime akis ir ausis ir todėl nemo
kame tik žiūrėti, nepalyginant tatai 
su praeities prisiminimais. Daugelis 
iš mūsų yra gerai išsilavinę, kalba ke
liomis Europos ir Rytų kalbomis. Mes 
apskritai nemokame maskuoti savo 
veido plačia šypsena ir vis kartoti: 
“Viskas Australijoj yra puiku, mes 
nieko panašaus gyvenime nesame 
matę” . . .

Mes suprantame, kad Sydnėjaus 
uostas yra gražus, bet ką galima priki
šti Rio de Janeiro, San-Diego, Neapo
lio, Hok-Kongo, Helsinkio, Vladivo
stoko ir šimtams kitų uostų?

Be abejonės, Sydnėjaus tiltas yra 
stebėtinas, tačiau mes matėme Auksi
nių Vartų tiltą (8940 pėdų ilgio), 
Storstromo tiltą Danijoj (10.560 pėdų 
ilgio) Škotijos tiltą ir keletą kitų. Juk 
mes galime daryti palyginimus, nors 
mums tatai ir neleidžiama . . .

Kita svarbi nepasitenkinimo prie
žastis, dėl kurios reiškiamas mumis ne- 
pesitenkinimas, yra mūsų nesugebėji
mas keisti savo tautybes taip, kaip gy

vatės keičia savo odą.
Žurnale “Women” p. E. Rule sako

si, kad ji negalinti susilaikyti nesijuo
kusi iš panelės B. Cook žodžių: "Aus
tralai turėtų stengtis suprasti naujuo
sius australus ir jiems nuoširdžiai pa
dėti sunkumuose, vietoj to, kad dabar 
jiems pavydima.”

Nesą jokios abejonės, — sako toliau 
savo straipsnyje p. E. Rule, — kad p. 
B. Cook yra švelnios sielos moteris, 
bet jai esą visai neaišku, kaip gali bet 
koks australas pavydėti kaž-kokiam 
svetimšaliui.

Tliip, tautinis išdidumas yra didelis 
dalykas, bet p. Rule ir jos draugai ne
gali arba nenori suprasti, kad rusai 
didžiuojasi esą rusais, italai būdami 
italais ir t.t. Tas tautinis išdidumas 
verčia mus labai dažnai pasakyti: “Bet 
žinote, savo tėvynėje mes turėjome tą 
ir tą, ir mes darėme taip ir taip . . .” 
Ir nors tai nėra jokiu būdu noras 
paniekinti jus ir jūsų kraštą, tačiau 
mes iš jūsų dažnai sulaukiame sekantį 
argumentą: "Tai kodėl gi jūs, po vel
nių, negrįžtate ten, iš kur atvykote?”

Aš pasistengsiu atsakyti į šį jūsų 
klausimą. Tai nėra lengva, bet aš pa
mėginsiu, o jūs, gerieji žmonės, irgi 
pasistenkite padėti man savąja vaiz
duote.

Įsivaizduokite, kad jūsų numylėtas 
kraštas buvo ilgus metus naikinamas 
civilnių ir tarptautinių karų, užpuldi
nėjamas ir okupuojamas įvairių prie
šų, kad jūs kenčiat bombardavimų 
siaubą, netenkat vieno po kito savo 
artimųjų ir savo turto. O karui pasi
baigus, jūs pamatot, kad neturit nei 
vietos gyventi, nei darbo.

Jūs negalite netgi savo vaikų siųsti į 
mokslą, nes mokyklų teliko mažas 
skaičius, o jeigu ir būtų užtektinai, tai 
nėra anglies jų apšildyti, o jūsų vai
kučiai negali gi sėdėti 4-5 valandas 
kasdieną šaltose patalpose, nes jie ne
turi tam tinkamų batų ir drabužių . . .

Argi jūs savo nevilty, nesiveržtumėt į 
kokią nors pasaulio vietą — vistiek kur 
ji bebūtų, kur jums būtų pasiūlyta 
užuovėja ir užtikrinta geresnė atei
tis bent jūsų vaikams? Įsivaizduokit, 
kad keli kraštai pasiūlė jus pasiimti 
pas save, sakysime: “Kinija ar Ispa
nija. Kai jūs n u vyko te į vieną iš šių 
kraštų, jums tuoj buvo pasakyta”: 
Štai mes duosime jums darbą, kurį 
jūs privalote dirbti, mums 
visai nesvarbu, kad jūs gal ir buvote 
išmokslinti kitam darbui. Dabar jūs 
turite užmiršti, kad esate australais, o 
turite tuč tuojau išmokti rusiškai 
(ispaniškai arba kinietiškai) ir būti 
gerais, kitu gi atveju . . .

Įdomu, kaip jūsų žmonės tuomet 
pasijustų? Aš esu tikra, kad ir jūs 
negalėtumėt vienu gurktelėjimu to 
praryti. Tai kodėl gi reikalaujate to 
iš mūsų? Kfes esame irgi tik žmogiš
kos būtybės, su ta pačia siela ir šir
dimi, kaip ir jūs, ir mums- yra nepa
prastai sunku iš karto persimesti į tą 
pasibaisėtiną naujos buities paki
timą ...

Bet pasistenkit pagalvoti, ką mes ir 
iš viso emigracija duos Australijos 
ateičiai. Mes jau galvojame, tik ne 
apie save, o apie savo vaikus, kurių 
90% jau bus tikri australai, o jų vai
kai gal būt jau ir visą 100%!

Jie niekad nematys savo tėvų gimto 
krašto, ir jie niekad nepažins to bai
saus ilgesio, tos triuškinančios gimtųjų 
namų nostalgijos, kuri mus savo žny
plėmis dažnai skausmingai gniaužia...

Karo atveju, jus tikitės, kad mes ko
vosime šalia jūsų, gal būt, net prieš 
mūsų pačių tautiečius, argi ne taip? 
Ar jūs galvojate, kad tai mums bus 
lengva ?

Pamėginkit užjausti mus ir įeiti į 
mūsų padėtį ir atsiminkit, kad jums 
tai yra žymiai lengviau, negu mums, 
nes esate Australijoj, savo tėvynėj, tuo 
tarpu kai mes esame nepaigeidaujami 
atvykėliai, kurie vistik laukia iš jūsų 
humaniškos tolerancijos, supratimo ir 
padrąsinimo. Aš jus užtikrinu, kad 
to, ko mes laukiame iš jūsų ir ką jūs 
galite mums lengvai duoti, niekad ne
bus perdaug mūsų sužeistai sielai . . .

Taip pat žinokit, kad lotynų ir 
slavų kilmes žmonės yra daug jautres
ni ir emocionalūs ir todėl daug grei
čiau įsižeidžia, negu anglosaksai.

Aš negaliu praleisti nepaminėjus tų 
plačiai galvojančių ir kilnios širdies 
ausralų, kurių keletą turėjau laimės
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Lietuvis australiškam ūkyje
Važiuojant iš Sydnėjaus centrinės 

stoties elektriniu traukiniu, per 30 
min. pasieki nedidelę, bet jaukią 
Mcrylando stotelę. Pcrdrožęs per ge
ležinkelio tiltą, patrauki gražiu plen
tu, kuriuo zuja automobilių ir auto
busų virtines. Galėtum ir pavažiuoti, 
tačiau gražus pavakarės oras gundo 
paėjėti pėsčiam ir pasižvalgyti pakelė
mis. Po tūlo laiko baigiasi priemie
sčio namai ir prasideda maži ūkeliai. 
Užkopęs į kalnelį susirandu ieškomą 
ūkį ir nustembu, matydamas jo švarą 
ir gražią priežiūrą. Savo išore ir dar
želio sutvarkymu jis tikrai skiriasi nuo 
aplinkinių. Mūrinė tvora, gražiai 
apdažytas lentų namas, o aplinkui 
žydi ir maloniai kvepia rožių krūmai. 
Kieme žaidžia lietuviškai kalbą vai
kai . . .

Čia įsikūręs pirktam ūkyje lietuvis 
p. Puk toris. Kai užeinu, mane 
pasitinka pagyvenęs suvalkietis, bū
dingais. Lietuvos ūkininkui ūsais. 
“Good day” pasveikina jis mane, 
manydamas, kad australas esu.

— Labą dieną, — atsakau. — Manau, 
kad lietuvis esate?

— Tai kaip gi, lietuvis! — pradžiu
gusiu veidu atsako tautietis.

— Sužinojęs, kad pirkote ūkį, atėjau 
pasižiūrėti ir šio to pasiteirauti.

— Prašome, prašome, — kviečia ma
ne malonus tautietis. — Tai ir jūs, tur 
būt, norite įsigyti ūkį? Prieš tai su
prantama, reikia ir pasirodavoti.

— Kaip senai čia jau gyvenate, — 
teiraujuosi.

— Tai jau prieš penketą mėnesių 
,čia atsikėlėme.

Jeigu ne paslaptis, tai norėčiau su
žinoti, kiek visa tai kainavo?

— Tūkstantį reikėjo ant stalo paklo
ti, o dar tūkstantį ir aštuonius šimtus 
likome skolingi.

— Ar daug žemės čia yra ?
— Penki akrai. Va, čia esu sodui 

vietą numatęs. Ten, kur būdų prista
tyta, laikome vištas, o čia stovi ir 
kiaulėms neva tvartai.

— Kaip matau, tai daug pastatų čia 
turite?

— Be namo, radome čia penkioliką 
būdų, kurios buvo aplūžę ir apgriuvę, 
tai dabar iš dviejų vis vieną pada
rome.

— Ar tokį tvarkingą ūkį ir radote?
— Juokai! Jį, tur būt, todėl ir par

davė, kad net namo iš žolių nesimato! 
. . . Tvoros ir būdos buvo gerokai 
aplūžusios, o tako, tai ir su žiburiu 
nebūtumėte radę. Čia jau mūsų daug 
įdėta, bet tai vis tik pradžia, nes vis 
to laiko nėra.

Ar jau verčiates vien tik iš ūkio?
—Vienas sūnus dar dirba, o mes su 

motina ir pora jaunesniųjų čia triūsia
me. Vienas gi iš šeimos lanko gimna
ziją.

— Atleiskite už nekuklų klausimą,* 
kiek šiuo metu turite iš ūkio pajamų?

— Sunku tiksliai ir apskaičiuoti. 
Vištos dar nededa, tačiau gaidžiokus 
jau pardavinėjame. Pamidorus jau 
baigiame išleisti, kopūstai dar tik pra
sidės. Na, bet apie 20 svarų per sa
vaitę nesunkiai padarome, o pirktis iš 
valgio nedaug ko bereikia.

—Tuo būdu atrodo, ka desate pa
tenkinti savo pirkiniu?

— Kodėl gi nebūti patenkintu, — 
toliau aiškino malonus šeimininkas, — 
gyventi juk ir dabar jau galima, o kai 
atiduosime skolą, atrodo, bus visai ne
blogai.

— Dar vienas ne visai mandagus 
klausimėlis: ar galvojate, kai Lietuva 
bus laisva, grįžti į ten, ar apsispren- 
dėte čia paslikti?

— Jei galėčiau, tai jau šiandieną, 
pardavęs šį ūkelį, grįžčiau . . . Juk aš 
ir ten turiu ūkį tarp Prienų ir Gar
liavos, labai gražioj vietoj, prie pat 
Nemuno. Vien tik pievų buvo apie 
10 hektarų. Jei ir sugriauta viskas 
būtų, vistiek grįžčiau. Atsistatyčiau ir 
gyvenčiau, kaip anksčiau gyvenau . . .

Simpatingieji naujo ūkio šeiminin
kai apdovanojo mane rožėmis ir baltu 
lietuvišku sūriu. Grįždamas galvojau, 
kad Lietuvos ūkininkui yra brangi 
žemė, į kurią jis yra įaugęs visa savo 
prigimtim.

P. Pilkalnis

Paskutines naujienos
Biznieriai nemato 
p a v o j ų '

Iš kompetetingų šaltinių praneša
ma, kad Sov. Sąjunga vis dar gauna 
karines pramonės gaminiams žaliavų 
iš nekomunistinių kraštų, nežiūrint 
griežtos amerikiečhj blokados. Vilnos, 
cinkas, medvilnė, varis, guma ir net 
mašinos bei įrankiai esą vis dar tie
kiama Sov. Sąjungai slapta. Stam
biųjų prekybininkų tarpe šnabždama
si, kad didžiausi tiekėjai esą — D. Bri
tanija ir Belgija.

Grįžo Togliatti
Italijos komunistų vadas T o- 

g 1 i a 11 i skubiai grįžo iš Maskvos 
į Romą. Jis atskubėjo, norėdamas 
sulaikyti prasidėjusį Italijos komuni
stų partijos skilimą, nes daug partijos 
narių ir vadų nenori paklusti Mask
vos duodamoms direktyvoms, kurios 
esančios nesuderinamos su italų pat
riotiniais jausmais.
Metodistai prieš 
k o m u n i z m ą

NSW metodistų pirmininkas kun. 
A. M. Sanders, kalbėdamas visuo
tinėje metodistų konferencijoje parei
škė: “Mes neprivalome turėti jokių 
iliuzijų dėl komunizmo charakterio ir 
jo stiprumo. Jis yra galingas, dinami
škas ir žiaurus; jis remiasi materia
lizmu, bedievybe ir anti krikščionybe. 
Komunistai kalba ir dirba ne taikos ir 
darbo žmonijos labui, bet tik siekdami 
patenkinti savo imperialistines ambi
cijas.”

M i t i n g a s prieš 
vokiečiu s

Š.m. vasario mėn. 26 d. Town Hall 
salėse (Sydnčjuje) įvyko masinis mi
tingas, protestuojant dėl vokiečių emi
gracijos Australijon. Jame dalyvavo 
keletas tūkstančių žmonių. Stebėtojų 
tarpe matėsi ir naujųjų australų. 
Kalbėjo eile australų, jų tarpe ir Dr. 
Evatt, aiškindami, kad vokiečiai dar 
iki šiol neišsigydo hitlerinio naciona
lizmo, ir jų atvykimas į Australiją su
darytų pavojtj šio krašto gyvenimo 
būdui. Mitinge publikos tarpe buvo 
kilęs triukšmas, tačiau policija kelius 
triukšmadarius iš salės tuoj pašalino. 
Ar Australijos federalinė vyriausybė 
po šio mitingo pakeis savo planus dėl 
vokiečių imigracijos, kurių yra numa
tyta atvežti dideli skaičiai, šiuo tarpu 
dar sunku pasakyti, nes ji nėra davusi 
jokio oficialaus pareiškimo.
Nori baigti Korėjoj

Arthur Moore, “Hindustan Time” 
korespondentas praneša, kad raudo
nieji kiniečiai ieško kelių ir būdų, 
kaip greičiau baigti Korėjos konfliktą. 
Jie esą nepatenkinti dideliais savoj 
žmonių nuostoliais, nes pranašesni 
amerikiečių ginklai skina juos be pasi
gailėjimo. Pekino radjjas pasidaręs 
santūresnis ir beveik neužsimenąs apie 
invaziją į Formozą. Kinijos komuni
stų vado Mao Tsetung paslaptingas 
dingimas taip pat siejamas su kiniečių 
kariniais nepasisekimais Korėjoje. 
Spėjama, kad jis yra išvykęs į Maskvą, 
maldaudamas “tėvelį Staliną”, kad tas 
rastų kokią nors išeitį juo greičiau 
baigti nelaimingą karą Korėjoje.

pati sutikti. Šie begalo malonūs ir 
simpatiški žmonės puikiai suprato, 
kad mūsų padėtis ne iš lengvųjų . . -

Įstaigoje, kurioje aš dirbu, beveik 
visi be išimties bendradarbiai yra ma
lonūs, visad pasirengę padėti ir laiko 
mane, lyg savo šeimos nariu, — tai 
faktai, kuriuos aš vertinu daugiau, ne
gu galiu tai žodžiois išreikšti.

Žinoma, pasitaiko ir mūsų tarpe 
žmonių, kurie yra paniurę ir neman-

dagūs, mažo ar iš viso be jokio išau
klėjimo, bet tokių yra ir australų 
tarpe — niekas negali juk to paneigti.

Mes prašome labai maža iš jūsų, 
Australijos žmonės duokit mums ga
limybę gyventi! Mes išmoksime jūsų 
kalbą, ir mes prisitaikysime prie jūsų 
gyvenimo būdo — duokit mums tik 
laiko! Šiuo gi tarpu būkime drau
gais! “Vienas is daugelio”

Vertė L.V-nė
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Outline History of
Lithuanian Literature

By A. Vaičiulaitis

III.
THE FIRST PART OF THE 

NINETEENTH GENTRY
A more active literary movement in 

Lithuania proper came at the begin
ning of the 19th century, which, we 
must recall^ was a time after a series 
of far-reaching changes had taken 
place in Lithuanian life. The nation 
had been deprived of its indepen
dence since 1795. The Russians were 
gradually encroaching upon every 
sphere. I nctfunteracting this Russian 
influence and in awekening national 
consciousness among Lithuanians, the 
University of Vilnius (Vilna) was a 
powerful force. It was at this ancient 
seat of learning that scholars delved 
into Lithuania’s past and encouraged 
both the collecting of early writings 
and also a better acquaintance with 
contemporary Lithuania, its customs, 
and its songs.

Entering the literary scene are seve
ral poets, the first of whom were 
Samogitians or Shamaits (Žemaičiai — 
Low Lithuanians). It was a treatise 
by Rev. Bohusz (or Baužas), written 
upon the request of the University of 
Vilnius — “The Beginnings of the 
Lithuanian Nation and Its Language’’ 
— that spurred and inspired the early 
poets to venture forth more confident
ly with their efforts.

Heading the list of pioneer poets 
were Antanas Klementas (died 1823) 
and Dionizas Poška (1757-1832). The 
latter was a leader among the edu
cated Samogitians who concerned him
self particularly with the ethnography 
and purity ol the Lithuanian lan
guage. Among the writings of Poška, 
the most noteworthy are “.Mužikas 
Žemaičių ir Lietuvos’’ (The Peasant 
of Samogitia and Lithuania) and 
“Giesmė Mužikėlio” (The Song of 
the Peasant).

Silvestras Valiūnas (1790-1831) 
wrote the lyrics of the widely-known 
song “Birutė”, which is still being

sung. Simanas Stancvičia (died in 
1831) left interesting fables, some of 
which, as, “Aitvarai” (Hobgoblins) 
and “Arklys ir Meška” (The Horse 
and the Bear), are still being read in 
schools. In his ode “Žemaičių Šlovė" 
(Samogition .Glory), . Stanevičia at
tempted to arouse Lithuanian patriot
ism.

After the Samogitions, the High 
(Aukštaičiai), too, began to show 

some activity. Well remembered to 
this day is Rev. Antanas Strazdas 
(1763-1833), who was born in the dis
trict of Zarasai. His songs, “Aušra” 
(Dawn), “Strazdas” (The Thrush), 

‘Siratos Giesmė” (The Song of the 
Orphan), and others resounded 
throughout Lithuania. He is also 
the author of the universally sung 
hymn “Pulkim ant Kelių” (Let Us 
Kneel). There žire many accounts 
and anecdotes about him that have 
been handed down to the present 
time.

Other men who wrote for the com
mon people are two priests — Antanas 
Tatarė (1805-1889) and K. Aleknavi
čius (died in 1874). Several poems of 
the latter are still being sung.

IV '
TWO OUTSTANDING FIGURES 
DAUKANTAS AND VALANČIUS
The outstanding figures of this era, 

both in Lithuanian literature and in 
the spiritual life of the nation, were 
the two Samogitions, Simanas Daukan
tas and Bishop Motiejus Valančius.

Daukantas (1793-1863) was born in 
the district of Telšiai. Upon comple
tion of his studies at the University 
of Vilnius, he did, under difficult con- 
ditionsą research work in the archives 
of St. Petersburg, and wrote historical 
treatises as well as books on popular 
subjects. He is particularly esteemed 
for his historical works, in which, like 
some inspired poet, he speaks, in vivid 
words, of the greatness of Lithuania’s 
past, her ancient people, customs,
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such as may be found in Voragine’s 
Golden Legend.

V
. ROMANTIC POETS: 

BARANAUSKAS
After the realist Valančius follows 

a generation of romantic poets. Ro
manticism, ever akin to the Lithua
nian character, enjoyed wide accep
tance in Lithuanian literature. A 
Lithuanian is traditionally inclined 
more to day-dreaming and romantic 
longing tha nto cold, realistic think
ing. One of those who wielded much 
influence in Lithuanian romanticism, 
and in Lithuanian life and letters in 
general, was Adam Mickiewicz (1799- 
1855), an avowed Lithuanian, al
though he wrote in Polish.

Among the first romanticists we 
find the Bishop of Seinai, Antanas 
Baranauskas (1835-1902), a native of 
Anykščiai. He wrote poetry only un
til he was ordained a priest; after
ward he abandoned this field of writ
ing and became interested in philo
logy and mathematics. His songs, 
like those of Strazdas, were sung 
throughout the land. In them we 
find the poet glorifying the past, en
raptured with the Lithuanian land
scape, urging his countrymen not to 
yield to. Russian oppression and to 
have faith in Providence. Some of 
these thoughts we find in his “Giedu 
Dainelę” (I Sing a Song) and “Kelio
nė Petaburkan” (The Journey to 
Petersburg). Baranauskas’ most fam
ous poem is “Anykščių Šilelis” (The 
Grove of Anykščiai), written while he 
was still in the seminary. The pic
turesque scenes, his deep love of na
ture, the musical language, and his 
devotion to his native land place 
“Anykščių Šilelis” among the finest 
achievements in Lithuanian litera
ture. Even today, after these many 
years, upon reading the great poem, 
one feels at once the poet’s own deep 
emotion and is enthralled to hear the 
very rustling of nature as well as that 
symphony of sound that emanates 
from bird and beast. One experiences 
too, the passionate fervour that inspir
ed him to pour forth so eloquently 
and movingly his undying love for 
his country into verses of beauty and 
charm.

(To be continued)

environment, wars, and everyday life. 
He is one of the first to propose that 
Lithuania be separated from Poland. 
His, language ana style of writing are 
rather cumbersome, which fact pre
vented him from attaining a more 
widespread influence during his life
time. Later, however, about the 
time that the first magazine “Aušra” 
(Dawn) was being published, his in
fluence was tremendous. It is from 
the ideas expressed by Daukantas that 
there sprung the concept of, and a 
movement for ,independence. Among 
the most important of Daukantas’ 
writings are “Būdas Senovės Lietuvių 
Kalnėnų ir Žemaičių” (Character of 
the Ancient High Lithuanians and 
Samogitians) and “Istorija Žemaiti
ška” (The History of Samogitia).

To the extent that Daukantas was 
a romanticist, Valančius (1801-1875), 
born near Salantai, was a practical 
realist. As bishop of Samogitia from 
1850, he was interested in every phase 
of life — the progressiveness of the 
priests, the xpansion of the schools 
and the propagation of the idea of 
temperance — in fact, he succeeded in 
converting practically all the Samogi
tians to the practice of voluntaiy total 
abstinence. When the printing of 
Lithuanian books was forbidden, he 
contrived a secret means of obtaining 
books from East Prussia.

He himself was the author of many 
books: historical — “Žemaičių Vysku
pystė” (The Diocese of Samogitia); 
religious — especially pleasing are his 
“Gyvenimai Šventųjų” (Lives of the 
Saints); works of fiction — “Palangos 
Juzė” (Joseph of Palanga), “Amano 
Tretininko Pasakojimai” (The Tales 
of Anthony the Terciary), “Vaikų 
Knygelė” (Book for Children) and 
“Paaugusių Žmoniž Knygelė” (Book 
for Grown-ups). All of his stories 
have a moral, but they arc written in 
such vivid language and are replete 
with folk expressions and well-round
ed descriptions, that they assure the 
author of a place among the foremost 
Lithuanian prose writers. This same 
lucidity of expression, and even a 
sense of humour, run throughout his 
Lives of the Saints, making them 
works of art and suggestive of some 
highlycstccmed examples of this 
branch of writing in the Middle Ages,

Danger! Population Explosion Ahead
From “The Reader's Digest”

examples showing how far this popu
lation explosion has already spread 
and suggesting the danger of applying 
half-way public-health measures to the 
three-quarters of the earth’s popula
tion who live in industrially backward 
countries.

1. CEYLON. The death rate was 
reduced from 20.3 to 13.2 per thou
sand in just two years, from 1946 to 
1948. The recorded birth rate was 
40.2 per thousand in 1948. Thus the 
population was increasing at a rate 
which would double the inhabitants 
in 26 years.

2. PUERTO'RICO. The recorded 
death rate was lowered from 31.0 to 
10.9 between 1899 and 1949, but the 
birth rate increased from 26.4 to 39.1. 
As a result, the island’s population 
has been increasing at a rate which 
would double the inhabitants in 25 
years.

3. JAPAN. In the few years that 
the United States has occupied Japan, 
the pre-war death rate of 17.2 has 
been lowered to 11.4. Population has 
recently, beert increasing at a rate 
which would double her already dense 
population in 33 years — a rate more 
than twice as fast as the increase of 
the world as a whole.

4. THE MICRONESIAN 
ISLANDS. The 1949 rate of increase 
would double the inhabitants of the 
Marianas, Caroline and Marshall 
islands in 33 years. Thus the United 
States seems to be on its way to creat
ing hundreds of little Puerto Ricos in 
the Pacific.

5. KOREA. Today, Korea’s popu
lation is 30 to 31 million. A Rocke
feller Foundation report states that if 
it is not to reach 90 or 100 million 
there will have to be a more rapid 
decrease in the birth rate than has 
occurred in Western countries.

6. TURKEY AND THE NEAR 
EAST. Here birth rates under 50 per

THREE basic population problems 
face the free nations of rhe world. 

First, two-thirds of the present popu
lation of the world are chronically 
undernourished. Second, the inhabi
tants of the earth are increasing at a 
rate that would double their number 
in only 70 years. Third, this increase 
is swiftest in backward lands where 
the spread of medicine has brought 
down the death rate but where indus
trialization has not yet reached.

“If the population problems of 
‘underdeveloped* countries are not 
solved,” warned Sir Gladwyn Jebb 
when he was president of the U.N. 
Security Council, “there will either be 
an outburst of anarchy or some at
tempt will be made to solve them on 
Stannist lines-cven though this might 
mean the elimination of millions of 
people in the areas concerned and 
human suęering on a colossal scale.”

Western science and technology 
could radically raise the standard of 
living of thcchronically undernourish
ed two-thirds of the world. But such 
progress could not be achieved rapidly 
enough to keep up with a world popu
lation which would double every 70 
years. And in some of the industrial
ly backward countries the population 
has begun to increase twice as fast as 
the world average.

Although increased production and 
distribution of goods will not do the 1 
job, this docs not mean that demo
cracy cannot solve these problems. 11 
docs mean that democracy must be 
applied to what is perhaps the most 
important function of life — the re
production of the race. The poor 
and underprivileged of every land 
must have the same democratic free
dom of controlling their birth rate

that the privileged classes in die more 
advanced countries enjoy.

Immediately it will be said that 
poor people like the Chinese and the 
Hindus could never afford such a pri
vilege and that, even if they could, 
certain religious groups would not 
allow it. But there ar eindications 
that science is on the threshold of dis
covering means of controlling the 
birth rate which are far superior to 
those now employed and which would 
be inexpensive and acceptable to all 
religious groups. So advanced is this 
undertaking that the head of a large 
pharmaceutical concern has stated 
that given five top scientists and the 
necessary funds, in three years his 
company could find a satisfactory and 
acceptable means of controlling the 
birth rate.

If the people do not have the basic 
means of controlling the reproduction 
of the race, further progress in the 
direction of democratic performance 
will become increasingly difficult. 
Without this first freedom the Four 
Freedoms remain just so many un
workable ideals.

It is easy to see what an advantage 
Communism has over democracy in 
the face of this rapid multiplication of 
poor people. Communism feeds and 
grows upon poor people and bank
rupt governments. Meanwhile, the 

1 Western democracies run the risk of 
bankruptcy by trying to support a 
rapidly increasing population in 
“underdeveloped” countries to pre
vent them from going Communistic.

One cause of the present crisis is the 
rapid lowering of high death rates in 
industrially backward countries with 
little or nothing done about lowering 
high birth rates there. Here are I 

thousand arc considered low. Turkey 
is expected to increase from 17,million 
to 29 million between 1935 and 1970 
— an increase of 70 per cent, in 35 
years.

7. EGYPT. The birth rate of 48.8 
would cause the population to double 
in 40 years. Yet Egypt is already one 
of the most overpopulated and po
verty-stricken countries, as are most of 
the others in this listing.

8. THE PHILIPPINES. The rate 
of population increase throughout 
the first half of the 20th century 
would double the present population 
of 20 million in 35 years.

9. JAVA. If Java increases her 
population at a rate less than that 
which has been occurring in the past, 
her population would increase from 
41 million in 1930 to 116 million by 
the year 2000, only 50 ycar§ from now.

10. INDIA AND LATIN AME- ' 
RICA. . The best estimates we have 
indicate that India increased by 50 
million inhabitants during the decade 
1931-40. This was an increase in only 
ten years as large as the total popu
lation of Great Britain. If India’s 
death rate should be lowered to the 
level of that for Puerto Rico in 1949, 
without lowering India’s high birth 
rate, India in a single century could 
fill five earths as full as our is today.

It is estimated by the United Na
tions that Latin America—which now 
has as large a population as the 
United States and Canada combined, 
and where poverty and soil erosion are 
widespread — is doubling its inhabi
tants in about 40 years, nearly twice 
as fast as the world at large.

These ten illustrations prove unmis
takably that a winning programme for 
democracy must have as its keystone 
the first freedom — the freedom of 
all peoples to reproduce the quantity 
and quality of human beings who are 
capable of sustaining a democracy.
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JJOSU PASTOGE
IS MUSU- BUITIES

NELAUKTA MIRTIS
Mirtis yra negailestinga:'ji aplanko 

ne tik senus, bet dažnai užklumpa vi
sai jaunus, vos pradedančius gyventi. 
Štai š.m. vasario mėn^25 d. 17 metų 
amžiaus jaunuolis Zigmas Šidlaus
kas nuvyko į Bankstowno (Sydnčju- 
jc) baseinų maudytis ir kažkur pra
dingo. Tėvai susirūpinę išlaukė jo 
grįžtant visų naktį ir tik iš ryto poli
cijoj sužinojo, kad jų sūnus pasken

dęs. Policija iš.vakaro negalėjus pra
nešti, nes velionis neturėjęs su savim 
jokių dokumentų.

Velionis Zigmas lankė vidurinę mo
kyklą ir dirbo geležinkelių dirbtuvėse, 
ruošdamasis techniko specialybei. 
Skaudu tėvams, giminėms ir visai 
mūsų bendruomenei netekus rimto, 
tvarkingo, blaivaus ir doro jaunuolio. 
Tebūnie jam lengva svetimoji žemele!

LAUNCESTON (TASMANIA)
Š.m. vasario mėn. 4 d. susirinkę 

Launcestono lietuviai įsteigė A.L.B. 
Launcestono apylinkę. Išrinkta apy
linkės valdyba ir revizijos komisija. Į 
valdybą išrinkta: St. Virbickas, J. Kru
tulis ir V. Rinkevičius.

Launcestono lietuviai Nepriklau
somybės šventės minėjimui susirinko 
vasario 17 d. “Australia" kavinės sa
lėje. Minėjimą atidarė A.L.B. apyl. 
pirmininkas St. Virbickas, kviesdamas 
visus dalyvius minėjimą pradėti Tau
tos Himnu. Tylos minute buvo pa
gerbti žuvusieji Lietuvos laisvės kovo
se, Sibire bei koncentracijos stovyklo
se. Turiningą paskaitą skaitė J. Kru
tulis. Meninę dalį pradėjo mūsų ma
žieji: R. Krutulytė, Žagcvičiūte ir Ža- 
gevičius, padeklamuodami po eilėra
štį. ' . '

Po to, tik nesenai susiorganizavęs 
vyrų kvartetas, vadovaujamas J. Kru
tulio ir jo paties akordeonu lydimas, 
sudainavo “Havajų dainą”, “Žalioj 
pievoj" ir “Vaikščiojau, vaikščiojau."

Minėjime dalyvavo ir keletas aus
tralų svečių. ST.

GEELONG (VIC.)
Š.m. sausio mėn. 28 d. įvyko visuo

tinis metinis Geelongo L.B-nūs Apy
linkės narių susirinkimas. Susirinki
me buvo prieita vieninga išvada, kad 
metine valdybos veikla, atsižvelgiant 
j šių dienų sąlygas, buvo gera ir valdy
bai pareikšta nuoširdi padėka.

Į naują valdybą išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: A. Grigaitis — pir
mininkas, V. Raginis — pirm, pava
duotojas, L. Barkus — sekretorius, K. 
Šimkevieius — iždininkas ir K. Šim
kus — narys.

Į kontrolės komisiją: V. Vaitkus — 
pirmininkas, Z. Bielkevičius ir J. Bra- 
tanavičius — nariai.

Į garbės teismą: K. Mackus — pir
mininkas, E. Uigšytė ir M. Davalga — 
nariai.

Geelongo L.B-nės Apyl. Valdybos 
adresai: A. Grigaitis — 6 Victoria St., 
North Geelong, Vic. ir L. Barkus, 13 
John Pl., Geelong, Vic.

Vasario šešioliktosios minėjimas 
Geelonge įvyko š.m. vasario mėn. 17 d. 
10 vai. Šv., Jono bažnyčioje kun. Vase- 
ris atlaike Šv. Mišias ir pasakė gražų, 
dalyvius mintimis į brangią Tėvynę 
nukeliantį, pamokslą.

Iškilmingas posėdis prasidėjo 5 vai. 
30 min. p.p. šv. Petro ir Povilo para
pijos salėje trumpu valdybos pirmi
ninko A. Grigaičio žodžiu, pabrėžiant, 
kad meilė ir prisirišimas savam kra
štui yra kiekvienam normaliam žmo
gui įgimta ir nekintanti savybė. Todėl 
ir lietuviai, nežiūrint kiek ilgai mums 
tektų gyventi svetur, visada minės savo 
Nepriklausomybės šventę, kaip meilūs 
ir prisirišimo simbolį.

Pagerbus žuvusius ir kenčiančius už 
Lietuvos laisvę bei lietuvybę, buvo iš
klausyta turininga p. Zenkevičiaus 
paskaita. Joje prelegentas nuosekliai 
išdėstė svarbesniuosius mūsų istorijos 
faktus ir sustojęs prie šių dienų gyve
nimo sąlygų, ypač iškėlė organizacijos, 
kaip lietuviškumui išlaikyti bei Tėvy
nei išlaisvinti tvirtovės, reikšmę.

Minėjimo dalyviai vieningai priėmė 
Australijos Vyriausybei, VLIK’ui ir 
A.L.B-nės Krašto Valdybai rezoliuci
jas.

Tuo būdu iškilmingoji minėjimo 
dalis buvo baigta Tautos Himnu.

Meninėje dalyje įspūdingai pasirodė 
vietinė lietuvių šokių grupe. Šokė
jai, vilkėdami taip mielais mūsų šir
džiai tautiniais drabužiais, puikiai su
šoko keletą lietuviškų šokių. Čia 
ypatinga padėka tenka šokių vadovui 
-p. Cižauskui. šokiams grojo p. Zen
kevičius (jun.).

Jaunesniojo amžiaus vaikai pade
klamavo eilėraščių, kurie giliai sujau
dino ne vieną minėjimo dalyvį.

Minėjimo proga buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui. Surinkta - 
£14/3/3.

Geelongo L.B-nes Apyl. Valdyba 
savo nariui p. K. Šimkevičiui pavedė 
lietuviškos spaudos Australijoje plati
nimo darbą Geelongo ir apylinkes lie
tuvių tarpe.

Geelongo lietuviai, neturintieji lai
ko tiesioginiai per laikraščių admini
stracijas užsiprenumeruoti laikraščius, 
prašomi kreiptis į p. K. šimkevičių.

PERTH’AS (W.A.)
Didesnė kultūrinė veikla vyksta tik 

pačiame Perth’e, kadangi mieste ir jo 
apylinkėse susibūrė dauguma lietuvių. 
Vis dar tebejaučiamas didelis apsnū
dimas, bet tikima, kad laikui bėgant 
viskas susitvarkys

Čia veikia Sporto Klubas, kuris yra 
vienintelis lietuvių organizacinis vie
netas W.A. Prieš kiek laiko, išvykus 
Sporto Klubo valdybos vice-pirminin- 
kui I. Budriui ir iš pareigų pasitrau
kus valdybos pirmininkui L. Žilins
kui, š.m. vasario mėn. 10 d. buvo su
šauktas visuotinas Sporto Klubo na
rių susirinkimas ir išrinkta nauja se
kančio sąstato valdyba: A. Klimaitis — 
pirmininku, J. Miliauskas — vice pir
mininku, Knistautas — iždininku, K. 
Miliauskas — sekretorium ir S. Gin- 
eiauskas — sporto vadovu.

Naujoji valdyba užsibrėžė suinten
syvinti sportinę veiklą, steigiant fut
bolo ir stalo teniso sekcijas.

Prie Sporto Klubo veikia tautinių 
šokių grupė, kuri turėjo jau keletą 
pasirodymų.

Vasario 16-ji paminėta, dalyvaujant 
nemažan būriui tautiečių. Minėji
mas, pradėtas pamaldomis bažnyčioje, 
o vėliau, visi susirinko Į šalimais esan
čią salę, kur S. Kuzmickas trumpai 
anglų kalba paibūdino Vasario 16-sios 
reikšmę. Lietuvių kalba paskaitą 
skaitė A. Kairaitis. Po paskaitos sekė 
meninė dalis: tautiniai šokiai, dainos 
ir deklamacijos. Dainas išpildė iš 
Woorloo atvykęs vyrų kvartetas. Mi
nėjimas vyko skaidrioje lietuviškoje 
nuotaikoje.

Perth’e numatoma suruošti visos 
Australijos krepšinio turnyrą. Visas 
išlaidas, susijusias su šiuo turnyro ren
gimu, teks padengti vietos sporto klu
bams. Ryšium su tuo, vietinis Lietu
vių Sporto Klubas numatė antrą Vely
ki! dieną rengti koncertą, kad iš gauto 
pelno būtų galima padengti turnyro 
mokestį. Tiek Sporto Klubui, tiek 
tautinių šokių grupei visa Perth’o lie
tuvių visuomenė linki gražiausios atei
ties.

• K.P.M-kas.

Doram ir gabiam jaunuoliui Z i g m u i Šidlauskui tra
giškai žuvus, jo tėvus, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

“Mūsų Pastoges“
R e d a k c i j a i r A d m i n i s t r a c i j a.

Mūsų mielam broliui
pasklt. Z i g m u i Šidlauskui 

tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškiame jo tėveliams ir 
artimiesiems.

Sydnėjaus lietuviai skautai

Europos ateiviai 
priešinasi

Š.m. kovo mėn. 1 d. Bradfield Parko 
stovykloje (Sydnėjuje) gyveną Euro
pos ateiviai gavo valdžios įsakymą, 
kovo mėn. 3 d. išsikraustyti į kitas 
stovyklas, nes šią užimsiu naujai atvy
kę anglai.

Šis įsakymas labai sujaudino atei
vius. Tuoj susidarė visų ateivių tau
tinių grupių komitetas iš 5 juristų, 
kurie pareiškė griežtą protestą prieš 
sį valdžios reikalavimą ir pagrąsino 
bado streiku. Jie taip pat įteikė 
griežtus protestus Darbo Tarybai ir 
Bažnyčios Vadovybėms. Šia proga 
vienas lenkų žurnalistas pareiškė spau
dos konferencijoj:

“Išrinktasis stovyklos komitetas ne
kursto gyventojų pasilikti šioj stovy
kloj, tačiau didelė dauguma stovyklos 
žmonių patys laisva valia atsisako kel
tis iš čia į kitas stovyklas.“

Paklaustas, kas atsitiktų, jei val
džia nutrauktų vandens ir elektros 
srovės tiekimą stovyklai, tas pats žur
nalistas atsakė:

“Ąš netikiu, kad Australijos vyriau
sybė nutrauktų vandenį ir elektrą 
moterims ir vaikams, kurių dauguma 
yra jau gimę Australijoj. Tatai yra

Gražiai paminėta Sv. 
Kazimiero Diena

Š.m. kovo mėn. 4 d. (sekmadienį) 
Camperdown parapijos bažnyčioj per 
lietuvių pamaldas susirinko tikrai gau
sus Sydnėjaus lietuvių skaičius. Tatai 
rodė, kad šį sekmadienį įvyks kažkas 
nepaprasto. Šv. Mišių metu malo
niai aidėjo p. Vilnonio solo ir p. Gai
žausko suorganizuoto kvinteto gies
mės. Maldai susirinkusiųjų nuotaika 
buvo pakili ir šventiška.

Tuoj po pamaldų parapijiečiai susi
rinko į prie bažnyčios esančią erdvią 
salę, kur įvyko Šv. Kazimiero dienos 
minėjimas. Minėjimą atidarė Sydnė
jaus lietuvių parapijos klebonas kun. 
P. B u t k u s, pakviesdamas p. Vilnonį 
pagiedoti maldą Šv. Kazimiero garbei. 
Savo kūrybą apie Šventąjį skaitė ra
šytoja p. Rataiskicnė, o išsamią ir tu
riningą paskaitą apie Šventuosius lai
kė rašytojas p. V. Kazokas.

Meninėje dalyje du eilėraščius pa
deklamavo p. P. Pilka, p. Dr. Briedis, 
akompanuojant p. Br. Kiveriui, pa
dainavo du kūrinius itališkai. Po to 
sekė p-lės AniškeviČiūtės deklamacijos 
ir p. Vilnonio solo, akompanuojant 
jaunajai Vilnonytei. Meninę minėji
mo programą pabaigė p. Gaižausko 
vadovaujamas kvintetas, sudainavęs 
tris dainas.

Iš viso minėjimas reikia laikyti 
gerai suorganizuotu ir gražiai pavy
kusiu, kurį salėn susirinkusi visuome
nė baigė Tautos Himnu.

ALKD-jos suvažiavimas
Š.m. kovo mėn. 3 d., įvyko Australi

jos Lietuvių Katalikų Draugijos visuo
tinis metinis suvažiavimas. Suvažiavi
mo nuotaika buvo tikrai taikinga ir 
darbinga. Be ypatingų diskusijų, bu
vo priimta buv. Centro Valdybos vei
klos apyskaita ir patvirtintas Revizi
jos Komisijos aktas. Senajai valdybai 
atsistatydinus, buvo išrinkta nauja, 
kuri pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
Dr. Briedis — pirmininku, p. 
Ustjanauskas — vice-pirminin- 
ku, p. D i r k y s — sekretorium, p. 
Talat-Kelpša — iždininku ir p. Kanto
nas — švietimo bei kultūros reikalams 
vadovu.

Revizijos komisijon buvo išrinkta: 
p. Baužienė, p. Talat-Kelpšienė ir Į>. 
Miniotas VI.

Pasibaigus suvažiavimo posėdžiams, 
buvo suruošta jauki arbatėlė, kurios 
metu aptarta vias eilė aktualių klau
simų.

juk priemonės, kurias naudoja naciai 
ir komunistai, bet mes jokiu būdu 
netikime, kad jas pavartotų ir Aus
tralijos valdžia. Mes atsisakome išeiti, 
kadangi manome, kad šis įsakymas yra 
neteisingas mūsų atžvilgiu. Tik dėl 
panašaus pobūdžio neteisėtumų mes 
ir esame pabėgę nuo bolševizmo ir 
nacizmo.

Savo teisėms ginti stovyklos gyvento
jai yra pasikvietę du prisiekusius 
gynėjus.

Paskutinėmis žiniomis, valdžia vis 
dėlto griebėsi kietų priemonių: išjun
gė elektrų ir vandenį.
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P.p. Broryui ir Magdalenai 
Šidlauskams, jų sūnui 
Zigmui tragiškai žuvus, gilių 
užuojautų reiškia.

Giniočiųšeima

PADĖKA
Visiems, kurie mus užjautė ir 

prisidėjo laidojant tragiškai 
žuvusį mūsų mylimų sūnų 
Zigm ą, ypatingai p. Alf. Ginio- 
eiui, reiškiame nuoširdžių padė
kų.

M. B. Šidlauskai

Sambūris "Kovas"
Š.m. kovo mėn. 4 d. buvo sušaukta 

Sydnėjaus lietuviai sportininkai ir 
jiems prijaučiantieji. Nuspręsta įsteig
ti Sydnėjuj lietuvių sportininkų klu
bą, kurį pavadino “ Ko v o ” vardu. 
Į valdybą buvo išrinkta: p.p. Šutas, 
Kapočius, Šneideris ir Ustjanauskas. 
Kandidatais liko: p.p. Makarovaitė ir 
Daudaras.

Šis sportininkų klubas veiks, kaip 
ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės sekcija.

P.P.
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

A.L.B-nes Krašto Kontroles Komisi
ja, kuri buvo išrinkta per visuotiną 
suvažiavimą, pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

St. Baltramijūnas — pir
mininku. V. Narbutas — sek
retorium ir V. Miniotas- 
nariu.

Kontr. Komisijos adresas: 83 En- 
more Road, Enmore, NSW.

Lietuviu tėvu dėmesiui!
Ryšium su organizuojamomis moky

klinio amžiaus (tarp 5 ir 14 metų) vai
kams lituanistinių dalykų (lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos ir geografi
jos) mokyklomis, visi tėvai prašomi 
registruoti nurodyto amžiaus vaikus 
ALB-nės Sydnėjaus Apylinkės Valdy
boje adresu: P. Protas, 3 Robert St., 
Canterbury, NSW.

★Jadvyga Bukšaitienė, gyv. 34 
Addison St., Kensington, Sydney, 
NSW paieško Lizos Bernotaitės, kilu
sios iš Tauragės.

★Esu nevedęs, lietuvis, 34 metų 
amžiaus, stalius. Vedybų tikslu noriu 
susipažinti su lietuvaite (panele arba 
ponia), ne jaunesne 24-32 metų am
žiaus. Atsakysiu tik į rimtus laiškus. 
Pageidauju jau pirmame laiške nuo
traukos, kuri pareikalavus bus tuoj 
grąžinta atgal.

Rašyti adresu: Julius Buinaus- 
k a s, c/o. Works and Housing, Pucka- 
punyal, Vic.

★Taisau visų rūšių radio imtuvus. 
Pageidaujant — Jūsų pačių namuose. 
Darbas atliekamas europietiškų sąži
ningumu. Skambinti: LA4767, pra
nešant adresą angliškai.

★Paieškai! savo pusbrolio Antano 
Makarevičiaus. Prašau ginančiuosius 
rašyti šiuo adresu: Albinas Bulevičius, 
Nestles, Smithtown, NSW.
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