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KELIU BEIEŠKANT
Kai galinga Romos imperija, apsvai

gusi laime kovose, pralobusį nugalėtų 
tautų turtu, pradėjo lėbauti ir mora
liai smukti, JuvenahYpasakė: “Melski
mės, kad sveikame kūne, sveika siela 
būtų.”

Šiandienų daug mūsų sporto mėgė
jų, nežinodami to posakio gilios 
prasmės, jį lengvai pavertė šūkiu: 
“Sveikame kūne-sveika siela.” Tiek 
tame šūky netiesos, kiek pirmajam gi
lios prasmės. Dvasios galiūnai dauge
liu atvejų buvo menko kūno, o galingi 
raumenys neretai smurtų ar moralį 
iškrypimų atstovauja.

Žmogaus siela yra Dievybės kibirkš
tis. Tas dieviškasis pradas vaiko sie
loje yra nesužalotas. Ir tik vėliau gy
venimas įrašo joje savo įrašus. Tat 
melskimės, kad tie įrašai sielos nesuža
lotų, kad ji subręsti] sveika ir išaugtų 
į stiprią asmenybę.

Jei vaikas auga savo tautoje, tauti
nių vertybių auklėjamas, jo sielai 
nėra tiek pavojų. Bet vaikui be tė
vynės ir be namų, svetimos mokyklos 
auklėjamam, nėra iš kur pasisemti 
vertybių, kurios jo sielų apginkluotų 
kovai su gyvenimo iškrypimais.

Nūdieniam gyvenime lietuvių tauta 
labiau negu kita kuri turi rūpintis, 
kad sveikame kūne, sveika siela būtų. 
Mes benamiai, be tėvynės, esame pri
versti savo jaunųjų kartų atiduoti 
auklėti svetimai mokyklai; svetimai ne 
tik kalba, bet ir tradicijomis, ir praei
timi, ir visais savo sielos niuansais. O 
kas blogiausiai, mes savo vaikus ati
duodam svetimai tautai, kai mūsų tau
ta žiauriai naikinama fiziniai. Kai 
ateis laikas sugrįžti, ar daug tų vaikų 
prisipažins lietuviais esu ir benorės 
grįžti?

Keli liūdni pavyzdžiai parodo, kad 
tų vaikų sielai gręsia dar didesnis pa
vojus, negu fiziniai stipriam, praban
gos išpaikintam Romos kareiviui. Sve
timas auklėjimas jau daro savo įtakų. 
Vaikas nutautinamas, jame užmuša
mas tautinis pasididžiavimas, tėvynės 
ilgesys, meilė savai kalbai ir savai tau
tai. Šitai jie:

Regina, vos 6 metų amžiaus, prieš 
8 mėnesius atvykusi į Australiją, už
kalbinta lietuviškai, suspaudusi lū
putes tylėjo. Užklausta ar ji jau ne
bemoka lietuviškai, pamojavo galvu
te: nemoka. Jos brolis, 10 metų am
žiaus, nerūpestingai pasisakė, pamir
šęs lietuviškai. Jų motina dirba ligo
ninėj, o jie visų laikų praleidžia moky
kloje arba žaisdami su vietiniais vai
kais. Motina skundžiasi, kad vaikai 
nebenori su ja lietuviškai kalbėti.

Penkerių metų Rimukas, parėjęs iš 
mokyklos, sako motinai: “Mamyte, 
mano mokytoja liepė tau nesakyti, kad 
ji man liepė lietuviškai nekalbėti.”

Dešimties meti] mergaitė pasisako: 
“Aš nenoriu lietuviškai kalbėti, nes iš 
manęs juokiasi mokykloje.”

Šie pavyzdžiai patys kalba apie save. 
Ir jų galima pririnkti daug daugiau.

Negalima kaltinti vaikų. Gyveni
mas stato savo reikalavimus, ir jie 
plaukia vaga, į kurių likimas juos 
įstūmė. Ar kalti tėvai? Į šį klau
simų nesiimu atsakyti, tik noriu pab
rėžti, kad laikas susirūpinti, laikas tau
tiniu auklėjimu sumažinti svetimo 
auklėjimo įtakų lietuvio vaiko sielai.

Jaunimui toks didelis pavojus ne
gresia. Jis sunkiau asimiliuojasi, sun
kiau išmoksta kalbų, sunkiau susi
draugauja su svetimais, nes jis juk turi 
lietuvišką auklėjimų, išaugęs lietuviš
kose tradicijose. Todėl ne tiek mums 
reikia akademijų, kiek mažiesiems 
mokyklų. Ir nuo to reikia pradėti.

Praktika parodė, kad sekmadienio

Korėjoj padėtis nesikeičia
Korėjos frontuose nėra jokių esmi

nių pasikeitimų. Jau ilgesnį laiką 
raudonųjų kiniečių spaudimas suma
žėjo. Kariniuose sluogsniuose ieškoma 
priežasčių, kurios verčia kiniečius lė
tinti taip karštai ir su triukšmu pra
dėtą ofenzyvą, žadėjusią sąjungininkus 
išmesti į jūrą.

Vieni mano, kad čia yra ne tik poli
tinės priežastys, nes pasirodė, kad 
kiniečių karinis pajėgumas nėra iš 
didžiųjų, o apsiginklavimas — iš gerų
jų. Šimtų tūkstančių masė, apgin
kluota pėstininkų ginklais, negali 
perdaug efektyviai kautis su žymiai 
mažesne sąjungininkų kariuomene, 
kuri yra remiama gausių lėktuvų ir 
galingo karo laivyno.

Iš frontų ateinančios žinios rodo, 
kad kiniečių komunistų nuostoliai yra 
dešimteriopai didesni, nei amerikie
čių, kurie kariauja atsargiai ir taupy
dami savo kariuomenės pajėgą. Šie 
faktai teikia vilties, kad busimajame 
kare taip pat nevaidins masė lemiamo 
vaidmens, o viską spręs technikos per
svara ir geresni ginklai.

Paskutiniu laiku sąjungininkai 
įvykdė visą eilę sėkmingų priešpuolių, 
atsiimdami visą eilė vietovių ir priar
tėdami P. Korėjos sostinės Seoulo.

Be to, spėliojama, kad kiniečių 

AUSTRALIJOS DIENA
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metų, kai atskiros Australijos valsti
jos susijungė į vieną valstybę arba 
valstijų federaciją. Ši diena visoje 
Australijoje, ypač Sydnėjuje buvo la
bai iškilmingai paminėta.

Jau išvakarėse apie j mil. sydnėjiš- 
kių išsipylė į gatves ir suplaukė į mie
sto centrą stebėti .nuostabių fejerver
kų, kurie buvo masėmis laidomi į 
didelį aukštį didžiojo Sydnėjaus tilto 
rajone. Kitą dieną įvyko didingas 
kariuomenės dalinių ir organizuotos 
visuomenės paradas miesto centro 
gatvėmis. Miestas buvo pilnutėlis 
žmonių, visi keliai pilni automobilių, 
grųstis begalinė. Be kariuomenės ir 
australų organizacijų žygiavo ir nau
jųjų ateivių grupelės, apsirengusios 

mokykla prie ‘bažnyčios nėra tiksli 
dabartinėse mūsų sąlygose. Per dide
liuose plotuose esame išblaškyti ir ma
žam vaikui neįmanoma važiuoti į 
mokyklą, keliolika mylių be palydovo. 
O gi tėvams yra sunku kiekvieną kartą 
lydėti vaiką, nes sunkus naujakurio 
gyvenimas pareikalauja daug jėgų, 
lėšų ir laiko. Gal būt, geresnė idėja 
būtų rajonines ir skrajojančias moky
klas kurti.

Rajoninės mokyklos steigtinos, kur 
artimoj vietovėj gyvena bent trys vai
kai. Gal būt kiekvienoj vietoj, kur 
yra keli vaikai, atsirastų mokytojas, 
kuris įsipareigotų mokyklą vesti. Tuo 
būdu mokyklų būtų daug. Vaikų 
skaičiumi jos būti] neskaitlingos, todėl 
ir su patalpomis nebūtų sunkumo. 
Darbas tokiose mokyklose vyktų mūsų 
pradinių mokyklų programos ribose, 
dėstant lietuvių kalbą ir krašto paži
nimą plačiąja prasme, ugdant vai
kuose meilę savai kalbai, savo kraštui, 
pabrėžiant mūsų kalbos bei krašto 
grožį, mūsų garbingą praeitį, suke
liant vaiko sieloje pasididžiavimą, kad 
jis yra sūnus garbingos tautos. Jei 
įstengsim išugdyti tą pasididžiavimą, 
jau nieks neprivers jo “užmiršti” arba 
“gėdytis” lietuviškai kalbėti.
Šioms rajoninėms mokykloms turėtų 
ateiti pagalbon skrajojanti mokykla, 
kuri turėtų apimti visus vieno miesto 
rajonus. Dviejų ar daugiau rajonų

ofenzyva esanti sulaikyta ir dėl peli
nių priežasčių. Kaip žinome, šiuo 
metu UNO politiniame komitete vyk
sta intensyvūs pasitarimai, kaip baigti 
Korėjos konfliktą ir išspręsti eilę kitų 
aktualių Azijos problemų. Kinija 
(komunistinė) jau senai reiškia savo 
pageidavimą, kad ji būtų įsileista į 
UNO, kaip pilnateisis narys ir atsto
vautų savo krašto reikalus, ką dabar 
atlieka nacionalistinės Kinijos atsto
vai. Be to, raudonajai Kinijai labai 
svarbu atgauti Formozą, todėl ji ir šia 
kryptimi deda diplomatinių pastaugi]. 
Gal būt, kad šios priežastys kelia K. 
Kinijos valdovuose tam tikrų minčių, 
kurios verčia nesusipykti galutinai su 
Amerika ir nesukelti UNO narių 
tarpe didelio pasipriešinimo.

Vakariečių diplomatijoje jaučiamas 
tūlas nesutarimas. Amerika laikosi 
kietos linijos, norėdama, kad UNO 
pilnatis paskelbtų Raud. Kiniją agre
sorium ir pritaikintų jai politines ir 
ūkines sankcijas. Tačiau tam prieši
nasi Indija, o ją seka ir Anglija. Iš 
D. Britanijos dominijų tik Australija 
ir N. Zelandija palaiko amerikiečių 
vadamą liniją, o visa eilė Azijos tautų 
jai priešinasi. Kaip šis klausimas bus 
išspręstas politiniame forume ateityje, 
dabar dar per anksti ką nors pasakyti.

tautiniais drabužiais. Ypač entuzias
tingai publikos buvo sutikti olandai, 
kurie pražygiavo su okordeono mu
zika.

Apskritai, šis jubilėjinis paradas, 
pagal australų spaudą, buvęs pats 
didžiausias ir didingiausias visoj Aus
tralijos istorijoj, net ir nualpusį] daly
vių skaičius buvęs pats didžiausias, 
siekdamas arti 1.000 žmonių. A.K.

★Prancūzijos ministeris pirmininkas 
M. Rene Pleven staiga išskrido lėktu
vu į Vašingtoną pasitarimams su prez. 
Trumanu. Jo keliones tikslas nėra 
aiškiai žinomas, tačiau spėliojama, 
kad bus aptarta visi galimumai, kaip 
sustiprinti Prancūzijos vidaus gyveni
mą, kad ji efektingiau įsijungtų į Va
karų Demokratijų gynybos sistemą.

mokytojai, tarp savęs susitarę, paskirtą 
sekmadienį suvažiuotų į vieną vietą, 
kur vaikai vieni kitus pažintų ir kon
kurenciniu principu vieni kitiems pa
rodytų atsiektus rezultatus. Tas įne
štų intereso ir gyvumo. Kiekvienas 
vaikas mėgsta pasirodyti. Mokykloj 
jis savo lietuviška dvasia negali pasi
didžiuoti prieš draugus ir mokytojus. 
Tik suėjus kelioms rajoninėms moky
kloms, jis tą progą turės. Konkuren
cija paskatintų vaikus platesniems sie
kiams. Praktiškai, vaikų būreliui, 
mokytojo vadovaujamam, retkarčiais 
nuvykti į kitą rajoną sunkumų ne
būtų. Tėvai rajoninių bei skrajojan
čių mokyklų principui pritartų ir pa
dėtų jį įgyvendinti, jei tik rajone atsi
rastų iniciatorius.

Tačiau dar šalia to turėtų būti ir 
“motinos mokykla”. Ten, kur vaikas 
negali pasiekti veikiančios rajoninės 
mokyklos, tėvai patys reguliariai moko 
vaikus. Gal būt pradžioje tėvams bus 
sunkumų panašias pamokas ruošti, 
bet įsitraukus į darbą savaime atsiras 
tema kiekvienai tokiai pamokai. O 
į jas pripratęs vaikas, nekantriai lauks 
tėvelio ar mamytės pasakojimo apie 
tolimą, mylimą kraštą.

Taigi, laikas pradėti. Visų pareiga 
— tiek pedagogų, tiek tėvų — išugdyti 
mūsų jaunojoj-kartoj sveiką lietuvišką 
sielą.

Verknės Kregždė.

_ v
Savaites Žinios
★Londoniškė radijo stotis įvairiomis 

pasaulio kalbomis jau kurį laiką skel
bia žiniais iš anapus “geležinės uždan
gos”. Tarp tų pranešimų, kurių žymi 
dalis kalba apie Sov. Sąjungoj ir jos 
satelitiniuose kraštuose vykdomus 
suėmimus ir naujas trėmimų bangas, 
nemaža reikšmės skiriama ir rezisten
ciniams sąjūdžiams, kurie esą vis akty
viau reiškiasi. Ypač daug žinių ateina 
iš Ukrainos partizanų veiklos, kurie 
sistemingai vykdą geležinkelių linijų 
sprogdinimus ir kitus sabotažo veiks
mus. Pereitos savaitės pranešime bu
vo paminėta ir Lietuvos partizanai, 
kurių tarpe vyraująs didvyriškas ir 
kietas kovingumas prieš krašto paver
gėjus.

Šie faktai rodo, kad ir vakariečių 
propoganda jau pradeda teisingai 
vaizduoti bolševikų pavergtųjų kraštų 
padėtį.

★Gripo epidemija, kuri Anglijoj 
pareikalavo tūkstančių aukų, Euro
poje nuolat plečiasi. Paskutiniais 
pranešimais ši epidemija jau persime
tė į Olandiją, kur sergama labai aštria 
forma. Mirtingumo procentas esąs 
tikrai didelis.

★Australija visomis galimomis prie
monėmis stengiasi, kad į šį kontinentą 
neatslinktų gripo liga. Tačiau vargu 
ar moderniame pasaulyje yra galima 
sukarantininti visą kraštą, nes įvai
riausi valstybės reikalai reikalingi 
sąlyčio su kitų tautų žmonėmis. Pe
reitą šeštadienį atvykusiam iš Europos 
laivui “Orkades” Perthe buvo pritai
kyta izoliacijos padėtis, neleidžiant 
išlipti keleiviams į krantą, nes jame 
esą apie 60 keleivių, sergančių gripu.

★Amerikos prezidentas Trumanas 
paskelbė įstatymą, reguliuojantį už
darbius ir kainas. Paskutiniu metu, 
kada pradėta rimtai ruoštis karui 
Amerikoje, nedarbo krizės reiškiniai 
visiškai išnyko, tačiau nepaprastu 
greičiu pradėjo kilti kainos, ypač 
kasdieninio vartojimo prekių. Nau
jasis įstatymas numato kištis į kainų 
reguliavimą visais atvejais, kai tik bus 
reikalas.

★Didž. Britanijos min. pirmininkas 
Atlee pareiškė, kad vyriausybė stiprins 
apsiginklavimą, kadangi karo pavojus 
pasaulyje yra visiškai realus. Didž. 
Britanija negalinti ilgiau laukti, nes 
esant šiai padėčiai ji galinti būti neti
kėtai užklupta. Atlee paneigė, kad 
Atlanto Pakto valstybių kariuomenė 
būsianti panaudota tiesiogiai prieš 
Sov. Sąjungą, bet ši jėga pasipriešin
sianti kiekvienai agresijai, nežiūrint iš 
kur ji ateitų.

★Ryšium su spartesniu ruošimąsi 
karui, Anglijoj pradėjo kilti kaikurių 
gaminių kainos. Maitinimo ministe
ris M. Webb paskelbė, kad nuo vasa
rio mėn. pradžios bus sumažintas 
mėsos kiekis, gaunamas su kortelėmis.

★Vatikano organas “Osservatore 
Romano” paskelbė popiežiaus dek
retą, kuriuo draudžiama dvasiškiams 
priklausyti Rotary Klubui. Šiaip 
katalikams nėra tiesiogiai draudžiama 
priklausyti šiai masonų organizacijai, 
tačiau patariama prisitaikyti prie 684 
kanono.

★NSW, ypač Sydnėjuje vėl prasidėjo 
aštresni elektros energijos naudojimo 
suvaržymai. Daug kur priemiesčiuose 
tam tikromis valandomis išjungiama 
elektra ne tik privačiuose butuose, bet 
ir pramonės įmonėse. Kadangi pasku
tiniu metu angliakasių unijos vėl pra
dėjo visą eilę streikų, tai reikia many
ti, kad šie suvaržymai bus tęsiami ir 
toliau. Ryšium su elektros energijos 
taupymu, dalis fabrikų nustatytomis 
dienomis taip pat stovės be darbo.
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Infliacija Australijoj
Kiekviena infliacija sukelia tautos 

ūkyje šiuos reiškinius:
1. Kyla kainos, 2. didinami atlygi

nimai, tačiau jie kainų kilimo nepa
veja, 3. mažėja eksportas, 4. lėtėja dar
bininkų darbo tempas, 5. mąžta gamy
ba, 6. skolininkams palengvėja skolų 
grąžinimas, 7. taupytojų santaupų 
vertė mąžta, 8. atsiranda krašte nepa
sitikėjimas pinigais, kurių, supranta
ma, vertė mąžta, 9. nesant galimybių 
nedarant laiku pastangų infliacijai su
laikyti, įvyksta paskutinysis aktas — 
pini gų n u v c r t i n i m a s.

Be abejonės, Australijoje dabar 
jaučiami infliacijos reiškiniai, ypač 
kas liečia pirmąjį ir antrąjį punktą. 
Kokios gi pagaliau priežastys Austra
lijoje kelia infliacijos reiškinius?

Imkime pagrindinį generalinį fakto
rių — pinigus. Australija, kaip ir 
daugelis kitų pasaulio kraštų, didžio
sios ūkio krizės laikotarpyje (1932m.) 
nuo auksu padengtos krašto valiutos 
atsisakė ir perėjo į “dalinai auksu, da
linai anglų sterlingu” padengtą valiu
tą, kaip Commonwealth Banko akte 
pasakyta. Auksu padengimas jau tada 
buvo sumažintas nuo 25% iki 15%, 
rezervuojant sau teisę šį padengimą 
vėl ateityje padidinti iki 25%. Bank
notų leidimo teisė yra suteikta pami
nėtajam bankui. Banknotų kiekis 
Australijos ūkio apyvartoje keitėsi 
šiuo būdu: 1914 m. — 12 mil. svarų, 
1921 m. — 28 mil. svarų, 1938 m. — 
48 mil., 1942 m. — 84 mil., 1945 m. — 
193 mil. ir 1951 m. — 255 mil. svarų. 
Nors, kai paminėjau, Commenwealth 
Bankas formaliai ir neturi laisvų ran
kų leisti į apyvartą' banknotų, kiek 
jam patinka, nes jį varžo vis dėlto 
auksu padengimo procento nustaty
mas, tačiau faktiškai neretai, valsty
bės veikiamas arba iš pinigų ūkio pa
dėties išeidamas, šis bankas savo nuo
statų raidės griežtai nesilaiko ir j apy
vartą paleidžia tik dalinai padengtus 
banknotus. Šį faktą tvirtina vien tas 
įvykis, kai prieš Kalėdas, apgulus pub
likai bankus, buvo paleista į apyvartą 
banknotų apie 20 mil. svarų vertei. 
Dabar, kaip pranešimai rodo, tie 
banknotai grįžta atgal, bet ar juos vi
sus pavyks susigrąžinti, dabar dar te
bėra neišspręstas klausimas. Taigi 
nors Commenwealth Bankas ir yra su
varžytas padengimo nuostatais, kad 
neišleistų perdidelio banknotų kiekio 
apyvarton, tačiau ūkiški sunkumai 
neretai reikalauja nuo to nukrypti, o 
tatai ir yra vienas infliacijos veiksnių.

Čia patiekiamos kaikurios išlaidų 
pozicijos, kurios sunkina Australijos 
ūkį:

1. Jau praėjusiais metais prasidėjęs 
pasiruošimas galimam pasauli
niam karui,

2. Platus emigracijos plano vykdy
mas,

3. Subsidijos besikuriančiai pramo
nei,

4. Karo nukentėjusių ir invalidų 
išlaikymas ir šelpimas,

5. Nepaprastai didelės administra
cijos išlaidos, kurios nuo 1946 
metų yra padidėjusios net 7 kar
tus.

Australijos valstybės išlaidų kilimo 
skalė atrodo šitaip: 1045-46 m. — 412 
mil. svarų, o 1950-51 m. jau 789 mil. 

Išvarų. Vadinasi tik per vieną penk- 
Į mėtį išlaidos padidėjo apie 90%. 
‘Tačiau tikrai neįtikėtina, kad per tą 
laiką būtų taip labai išaugęs ir tautos 
ūkio pajėgumas. Taigi toks staigus 
išlaidų padidėjimas neatatinka tautos 
ūkio vertei, kas sukelia krašte inflia
cinių nuotaiki] ir reiškinių.

Didelį vaidmenį čia vaidina ir kapi
talo investacija. Kai 1947-8 metais 
privatines ir valdinės investacijos su
darė tik 560 mil. svarų, tai 1950-1 
metais jos pasiekė iki 1.100 mil. svarų. 
Vadinasi, trijų metų laikotarpyje ben
dros kapitalo investacijos padidėjo du 
kartu, o kadangi daugumas investa- 
cijų remiasi kreditu, tai tatai priside
da prie apyvartoje esančio pinigų kie
kio padaugėjimo ir infliacinių reiški
nių paryškėjimo. Peridelės investaci
jos taip pat sukelia kainų kilimą ir 
veda į infliaciją.

Sekant Australijos gamybos procesą, 
krenta į akis faktas, kad nelabai reikš
mingos šakos savo gamybinį pajėgumą 
pakėlė, tačiau gyvybinės tautos ūkio 
sritys (akmens anglis, geležis, statybi
nės medžiagos, pieno sritis ir kt.) savo 
gamybos arba visai nepakėlė arba tik 
visai nežymiai. Ypač čia pabrėžtina 
akmens anglies gamybos sritis, kurios 
reikiamas neišvystymas paraližuoja 
visą tautos ūkį. Mumsj ateiviams, 
dažnai net keista, kad turtingojoj 
Australijoj taikos metu yra daugiau 
elektros energijos suvaržymų, nei jų 
būdavo nualintoj ir karo išvargintoj 
Vokietijoj.

Svarbus faktorius dar ir tas, kad 
taip vadinamos “unijos” labai dažnai 
čia veikia prieš tautos ūkio interesus, 
sukeldamos įvairiausių rūšių streikus, 
tuo būdu mažindamos gamybą, didin- 
damos infliaciją ir ardydamos visą 
krašto ūkį.

Australijos gamybos proceso eigoje 
yra taip pat nemaža savotiškumų. 
Šalia visai modernių įmonių, veikian
čių pagal paskutiniuosius gamybos 
metodus, čia galime atrasti ir tokii] 
dirbtuvėlių, kurios verčiasi 19-tojo 
šimtmečio mašinomis, o didelė dalis 
darbo dirbama ne mechaniniu būdu, 
bet darbininko rankų pagalba. Šis 
konservatyviškumas nedidina tautos 
ūkio gėrybių reikiamu tempu ir tuo 
pačiu padeda plisti infliacijos reiški
niams. Unijų užsispyrimas neįsileisti 
ateivių profesionalų į jų specialybių 
darbą, taip pat mažina gamybinį kra
što ūkio pajėgumą, o visa tai 
ardo santykį tarp apy
vartoje esančio pinigų

P.L.B.
(Tęsinys iš 104 “M.P.” Nr.)

Klausimui paaiškinti paimkime lie
tuviškos mokyklos reikalą: jei privati 
iniciatyva savo pristeigtomis mokyklo
mis lietuviškos bendruomenės reikala
vimus patenkina, jei jos yra tie židi
niai, kurie palaiko išeiviuose lietuvybę 
ir jei jų yra pakankamas skaičius, tuo
met tas mokyklas ar jų laikytojas — 
organizacijas PLB organai paremta ir 
moraliai ir materialiai, kur tokių 
mokyklų visai nėra, ar kad ir yra, bet 
yra tik lietuvių 'įsteigtos ir laikomos, 
bet be lietuviško turinio ir dvasios ir 
nėra kam tokia lietuviška mokykla 
lietuvių bendruomenės aprūpinti, tuo
met iškyla PLB organams pareiga rei
kiama mokykla lietuvių visuomenę 
aprūpinti. Taip pat pasakytina ir 
apie kitas sritis, pa v. — apsidraudimo. 
JAVėse PLB organai šioj srity neturės 
ką veikti, nes to sritis yra apimta SLA 
ir SLRKA organizacijų. Ten, kur to
kių organizacijų nėra, PLB organai 
turės pasirūpinti jas įsteigdinti ar 
patys įsteigti. Savišalpos, labdaros, 
moralinės globos sritys dažniausia 
pūdymauja ar yra tik embrione. PLB 
siekdama tautinio solidarumo čia 
turės gerokai pasitempti.

12. PLB pareiga — kas yra lietuviš
kame gyvenimč padaryta sustiprinti ir 

i patobulinti, kas nėra padaryta, bet 
lietuviškajam gyvenimui būtina,' — 

'padaryti. Ji neprivalo griauti esamos 
1 organizacinės sistemos ir pačių orga
nizacijų, nes PLB nėra jokia super- 
organizacija. Jei kas nori PLBei tokį 
vardą prikergti, tai galima f ik tokia 
prasme, kaip valstybė ar valsčius yra 
superorganizacija. Valstybė ir valsčius 
yra tam tikra prasme superorganizaci- 
jos. Bet ne tos rūšies superorganiza
cija, kad visa, kas randama, griauti] ir 
gyvent neduotų kitiems. Taip elgiasi 
tik totalinė valstvbė. To padaryti 
negalės PLB, nes ji yra demokratiška 
savo turiniu ir metodais. Kaip šalia 
demokratinės valstybės gyvuoja visa

kiekio ir gamybos ver
tės, ką ir vadiname 
infliacija.

Tuo tarpu z\ustralijoje turime tar
pinę infliaciją tarp paslėptos ir viešo
sios, nes pagrindiniai atlyginimai ir 
svarbesnių gaminių kainos nustatoma 
valstybės. Kad šiuos infliacijos reiš
kinius pavyktų vyriausybei išlyginti, 
vilčių nedaug tėra, kadangi ruošiama
si karui, ginkluojamas!, neapseinama 
be nuolatinių streikų, jaučiamas kai- 
kurių prekių trūkumas ir 1.1. Šios 
visos negerovės neleidžia pakelti gamy
bos proceso, todėl manoma, kad arti
moj ateity bus einama prie kortelių 
sistemos arba taip vadinamos paslėp
tosios infliacijos.

J. P. K e d y s

eilė kitų organizacijų, ar socialinių 
junginių ar susigrupavimų, kaip val
stybės teikiamoj apsaugoj ir šešėlyje 
organizacijos gėriau tarpsta ir gyvuo
ja, taip ir suprasta PLB mūsų lietu
viškoms išeiviškoms organizacijoms 
yra stiprybės šaltinis ir atrama.

13. PLB įims tik taip vadinamas 
bendrines organizacijas t. y. • tokias, 
kurios yra labai giminingos PLBei 
savo tikslais ir savo sudėtimi. Prie 
tokių priklauso, pav., Britanijoj—Lie
tuvių Sąjungą. Švedijoj — Lietuvių 
Draugija, Belgijoj — LBB ir kit. Vi
sos kitos lietuvių organizacijos su spe
cifiniais, socialiniais, politiniais, reli- 
g i nia is, pasaulėži ū ri n i a isx k u 1 tūriu i a is, 
ekonominiais ir kt. uždaviniais, kaip 
pav. ALTas, BALFas, SLA, ALRKF, 
Socialistai, šv. Juozapo Draugija, 
Ateitininkai ir tt. ir tt. PLB nebus 
paliestos. Kiekvienas lietuvis gali 
būti katalikas, ar liberalas, ar sociali
stas ir pagal tai priklausyti atatinka
moms organizacijoms. Lygiai kiekvie
nas lietuvis gali būti kurios profesijos 
ar verslo žmogus ir priklausyti savo 
profesinei draugijai, Žodžiu, specifi
nių tikslų draugijos PLB organizaci
jai nekliūva, lygiai kaip PLB negali 
joms kliūti.

Kas kita tokios bendrinės draugijos, 
' kurių tikslas — lietuvybė. Lietuvybė 
yra ir PLB tikslas ir todėl PLB orga
nizacija ateina pavaduoti ir pakeisti 
privatines pastangas lietuvybės srity. 
Jos atlikusios garbingai PLB pirrfiata
kių pasiuntinybę, pasiims PLB parei
gas eiti. Tatai yra būtina. Mums 
karas dar nesibaigė. Sunkios grum
tynės dar mus laukia. Kovai laimėti 
reikalinga visas gyvąsias lietuviškąsias 
jėgas suburti krūvon ir joms duoti 
vieną vadą. Be to, nu lietu vėjinio pa
vojai visur tyko lietuviškos sielos ir 
lietuvių kalbos. Čia frontas lygiai 
sunkus. Tik gerai išrikiuotos, sutvar
kytos ir sudrausmintos lietuviškos 
jėgos su vienu vadu — PLB — prieša
kyje tą kovą laimės. Tai PLB dirva.

14. Tuose kraštuose, kur yra ben
drinės organizacijos, PLB nebus dat 
viena nauja organizacija. PLB susi
organizavus čia organizacijų skaičius 
nepadidės, nes ji užima senos ben
drinės organizacijos vietą. Nepaisant 
to, kiek sėkmingos būtų privatinės pa
stangos jos niekad neprilygs PLB or
ganizacijai. PLB bus visada stipresnė, 
nes apima visus lietuvius krašte, vi
siem lietuviams atstovaus lietuvybės 
klausime, visų vardu kalbės ir vist] 
kovai vadovaus. Be to neužmirškime, 
kad savo užnugaryje kiekvieno krašto 
PLB turės viso Pasaulio PLB su jos 
organizuotoms jėgomis ir su sutelktais 
kapitalais Kultūros Fondą, kurie kiek
vienu reikiamu momentu ateis į pa
galbą tam kraštui, kuriame tos pagal
bos reikalas atsiras.

PLB organizacija bus nauja tik ten, 
kur bendrinės organizacijos nebuvo, 
bet tokia organizacija buvo reikalau
jama paties gyvenimo. (B.d.)

Is Klaipėdos dabarties j lentų tvora, kurios tarpuose iškilę i gyventojų skaičiaus. Pačiame Klaipė- 
; sargybų bokšteliai. Čia įruošti raud. Idos mieste teliko vos 1.300 vokiečių, 
armijos karinių medžiagų sandėliai.

gatvėje įsikūrusio Lietuvių Komiteto Neringa nėra jokio susisiekimo 
tegavę po 70, gi šeimos po 100 rubliij, [ laivais. Kariškais sumetimais civiliams 
neatsižvelgiant į vaiki] skaičių. Be-; uždrausta lankytis Kuršiu Neringoje.
veik visi senieji gyventojai, kiek jų dar | Daugelis fabrikų sunaikinta, o jų at- 
Klaipėdojc likę, kad ir labai interesą-' statymu niekas nesirūpina. Smarkiau

tuvės, cheminis fabrikas “Union”, dvi 
lentpjūvės, tekstilės ir celuliozės fab
rikai. Tačiau ir tos gamybos įmonės 
labai skundžiasi mašinų stoka, nes 
karo metu sunaikintosios mašinos ne
buvo pakeistos naujomis.
Raudonosios armijos paminklas

Didžiausias pastatas, kurį bolševikai 
pastatė Klaipėdos mieste, yra pamink
las raud. armijai Liepojos gatvėje. 
Pastatas didžiulis iš tašyto akmens su 
milžiniška platforma viršuje, ant ku
rios stovi dvi prieštankinės patrankos.

Atsižvelgiant į Klaipėdos krašto 
specialinį pobūdį, tautybių santykį, 
bolševikų okupacija čia turi kai ku
rias skirtingas formas ir todėl bolše
vikų propoganda vartoja kartais skir
tingus būdus, norėdami paskatinti 
klaipėdiečių repatriaciją iš Vokietijos.
Kaip jaučiasi repatrijavę klaipėdiečiai

Kentėdami vargą visose keturiose 
Vokietijos zonose, mažiau kaip D. Lie
tuvos lietuviai pažindami bolševikų 
okupaciją ir jos žiaurumus, Klaipėdos 
krašto lietuviai, palyginti, daugiau 
pasidavė, sovietinės propogandos įta
kai. Pirmiausia prievartos būdu bu
vo grąžinta į savo kilmės kraštą dau
gelis rusų zonos lietuvių, o 1946-1950 
m. laikotarpyje ir iš kiti] zonų grįžo 
keletas šimtų. Tačiau repatrijavusieji 
jaučiasi labai nesmagai, ir keletas jau 
spėjo “atrepatrijuoti” atgal į Vakari
nes zonas. Bėgtų atgal ir kiti — deja, 
sovietų saugumo įstaigos jau spėjo jais 
pasirūpinti. Sugrįžusieji pasakoja, A 
kad rusai visą laiką kelionėje ir įvai-,1 nukentėjusi buvusi Alexandro gatvė ir 
riuose pereinamuose lageriuose juos abi Dangės upės pakrantės. P"’f’ 
švietė “politiškai”, aiškino dabartines tarp Biržos tilto iki Kulių vartų iš
gyvenimo sąlygas okupuotoje Lietuvo- liko apie 45% namų. Visiškai pra- 
je. Kai kur politrukų tarpe buvę ir dingusi garsioji turgaus halė, gi iš 
lietuviškai kalbančių- Dar Branden- į Turgaus gatvėje buvusių namų nelikę 
burge žadėję grįžusioms duoti po ke- nė pusės. 
lėtą šimtų rublių, tačiau iš Liepojos Karolio tilto dabar aptverta aukšta tojų skaičius tesiekė '40% 1939 m.

be-j uždrausta lankytis Kuršiu Noringoje.

 ______ .. . Smarkiau 
vęsi repatrijantais, vienok viešai ven- dirba Lindenau laivų statybos dirb- 
gę su jais kalbėti ir tik paslapčiomis1 - •_____________ “,7-:—•» i—•
viena kita mintimi pasidaliję. Jie la
bai stebisi, kai pamato iš V. Vokietijos 
sugrįžusį klaipėdietį, gi drąsesnis netgi 
sušunka: “Tau gal galvoje neberge-

Pusė Klaipėdos miesto sugriauta
Raudonoji armija Klaipėdos miestą 

užėmė 28.1.1945. Karo veiksmų eigoje 
buvo sugriautą apie 50% visų miesto 
ir uosto pastatų. Visiškai sugriautas 
prekybos uostas, elektros stotis, visos 
stambiosios įmonės. Mažiau paliestas
stoties rajonas, Stoties, Simano, Dacho j Kolonizacija ir deportacijos 
ir šalutines gatvės. Mažai sužalota.- Paskutinio karo išdavoje Klaipėdos 
Liepojos gatvės kairioji pusė (žiūrint kraštas neteko daug gyventojų, kurie 
iš Šiaurės į Dangę), tuo tarpu kita —-*---- ’ ,7A1-----------
pusė smarkiai sunaikinta. Gerokai 

’ . . 4 ’ ’ - - 'r
Rajone

pasitraukė į Vakarus. Pažymėtina, 
kad pasitraukusiųjų tarpe daugiausia 

.buvo vokiečiai. Jų palikti ūkiai 
: paimti valdžios žinion ir kolonizuoti 
' iš dalies maskolišku, iš dalies lietuvi- 
I šku elementu. Į didesnes vietoves, 
■ ypatingai Klaipėdą, atgabenta • daug 

T .c , rusų kolonistų. Nežiūrint to, 1949 
Visa Turgaus aikštė iki metais viso Klaipėdos krašto gyven-

Visose pradžios, vidurinėse, amatų ir 
kt. mokyklose dėstoma rusiškai ir lie
tuviškai.

Klaipėdos krašto gyventojus kiek
vienais metais lydėdavo D. Lietuvoje 
jau senai žinomos deportacijų bangos. 
Pirmoji didžiulė deportacijos banga 
čia buvo įvykdyta 1946 metais, kurią 
vėliau sekė kitos. Visi gaudymo bū
dai mums jau gerai žinomi ir bolševi
kai nieko naujo šioje srityje Klaipė
dos krašte nebeišrado. Kiekvienam 
tremiamajam leisdavo pasiimti tiek 
rankinio bagažo, kiek jis galėjo pane
šti. Nelaimingojo galvijai, baldai ir 
kitas turtas paimamas valstybei. 
Suimtieji vežami kai kur autosunkve- 
žimiais, kitur arkliniais vežimais, sti
priai saugomais milicijos ir MVD. 
Trėmimo motyvai nesakomi. Tik 
pasieTcę pačias ištrėmimo vietas, jie 
patirdavo, kad čia turės kentėti nuo 5 
iki 25 metų. Paskutinės trėmimo ak
cijos metu, apie kurią daugiau žinių 
suteikia grįžę repatrijantai ir “meme- 
lenderių” spauda, buvę iš Klaipėdos 
miesto ir apskrities išvežta 9 suimtųjų 
vagonai, iš Šilutės 7, iš Pagėgių 8. 
Turint galvoje, kad rusų prekiniai va
gonai yra didesni už Europoje varto
jamus, paskutiniuoju transportu buvę 
išvežta apie 1.200 asmenų. Didesnė 
išvežtųjų dalis buvę vokiečiai, bet jų

(Perkelta į. 4psl.)
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Britain’s Comet Opens The Age 
Of Jet Travels

NEW YORK TO LONDON IN SIX HOURS
'Condensed from Saga — James Dugan 

(Reprinted from The Reader’s Digest)

A few months ago at Heathrow sphere over France, overcome without 
International Airport near Lon-1 difficulty.

don, 1 stood with Sir Geoffrey de Sir Geoffrey’s amazing airplane is 
Havilland waiting for his masterpiece, about the size of the Constellation 
the De Havilland Comet—the world’s airliner, requires no more than regu- 
first passenger jet liner — to return lar commercial runways. She stands 
- • • ■ ą mes- much lower on her tricycle landing

gear than conventional planes because 
i here are no propellers to be raised 
from the ground. The fuselage, is 
tubular, the best design for keeping 
up cabin pressurization.

Designer Ronald Bishop has almost 
succeeded in the ultimate of jet-plane 
design — burying the four engines in 
the depth of the wings. Between each 
pair of jet engines is a housing lor a 
De Havilland Sprite rocket engine, 
which can be used to boost take-oils 
from high altitudes or short runways. 
For 12 seconds the two Sprites can 
boost the plane’s horsepower to an 
amazing 48,000. That is almost a 
quarter as much power as the monster 
passenger liner Queen Mary has.

‘ The main difference between the 
Comet and propeller-driven planes,” 
.Sir Geoffrey says, “is the almost com- 
I’lele lack of vibration. In piston- 
driven aircraft much vibration is 
caused by the many reciprocating 
parts of the engine driving up and 
down and back and forth, thousands 
of times a minute. Our Ghost engine 
has only one major moving part, the 
impeller and turbine revolving on a 
single shaft. The elimination of vib
ration will make jet liners last longer 
and greatly reduce servicing and re
pairs.”

The Comet is Britain’s most sensa- 
tionalbid to win back its place on the 
international air lines, lost to the U.S. 
during the war, and a share in the 
richest air prize *in the world, the 
$3,000,000 a week grossed on the 
North Atlantic run. Although nearly 
200 miles per hour faster than the 
nearest American competitor, it will 
not be an extra-fare plane; in fact its

■ from its longest test flight, 
senger ran out from the control tower.

"John Cunningham is on the radio
telephone from the Comet, seven 
miles over Paris, 205 miles out, asking 
permission to land in 28 minutes.”

Sir Geoffrey said, "John Cunning
ham is punctual.”

The flight was part of the careful 
lest programme which Sir Geoffrey 
and his crack experimental pilot, 
John Cunningham, had been carrying 
but for months. That morning the 
jet liner had scrammed upstairs from 
Heathrow, with Cunningham and 
three test crewmen'aboard, and had 
flown 1500 miles to Castel Benito in 
Tripoli. Now it was coming back.

The Comet Hashed low over our 
heads, a big silver liner with moder
ately swept-back wings, chanting the 
wild bagpipe notes of her lour mighty 
Ghost jet engines, the music of the 
new air age. Cunningham circled 
Heathrow once, floating slowly like 
an old-fashioned airplane, and touch
ed down at 90 miles an hour. I he 
Comet strolled around the perimeter 
track, whistling nonchalantly and 
leaving a sniff of her fuel, kerosene, 
in the air.

When the pressure-locked nose 
hatch was removed, a chubby, fair
haired man carrying a brief case came 
down the ladder. This was John 
"Cat’s-Eyes” Cunningham, master of 
the Comet and magic night-fighter of 
World War If who destroyed 20 Nazi 
aircraft in darkness. He reported to 
Sir Geoffrey. Elapsed flying time: 6J 
hours. Mileage: just short of 3000. 
Average speed: 450 m.p.h. No special 
incidents, except a sudden 135 milc
an-hour beam wind in the strato

economy of operation may bring 
lower air fares.

The Comet will go into commercial 
service two years from now and in 
four years you will be able to leave 
Heathrow Airport on the noon New 
York Comet. You will rise quickly to 
40,000 feet (eight miles) and stream 
west at eight miles a minute in a 
black sky in which the sun seems to 
stand still, for you will be travelling 
almost as fast as the earth is rolling 
east. You will arrive at Idlewild air
port soon after New Yorkers hąve had 
lunch. Elapsed time: approximately 
six hours.

Twenty-five thousand blueprints 
and bales of calculations went Into 
the Comet’s design before it was ap
proved in theory. The company was 
so confident the blueprints would fly 
that it accepted government orders for 
16 Comets and guaranteed a price be
fore even a prototype was built for 
testing.

The Comet flew three years after 
its designs were begun, a magnificent 
record for a new plane. By contrast, 
the U.S. Stratocruiser, now dominat
ing the air lanes, took eight years: it 
is a civilian transformation of an out
moded war plane.

The day Test Pilot Cunningham 
proved the blueprints would fly came 
late in July, 1919. Although the 
Comet needs no more length than the 
usual commercial runway, Cunning
ham backet! her all the way to the 
fence to give himself the extra margin 
of a couple of hundred yards on grass 
on either end of the runway. Behind 
the fence was a tiny village. As Cun
ningham fired the Ghosts up to 311,000 
horsepower a screaming gust of hot 
air swept down the village street. 
Cunningham flew the Comet for a 
half hour and did several heatups at 
low level so De Havilland employees 
could see their baby travel.

Afterward a company executive 
went around the village to apologise 
for the miniature tornado. The emis
sary knocked on the door of a De 
Havilland ground worker's cottage 
and was greeted by a small boy. The 
DH man asked the youngster to pass 
on the apology to his father. “That’s 
all right, guv’nor,” said the kid. “My 
Dad built the Comet.” Such is the 

pride that runs straight through Sir 
Geoffrey’s remarkable aircraft-build
ing firm.

On the historic occasion when Cun
ningham flew the Comet from Scot
land at 590 miles an hour, Sir Geof
frey pressed through the crowd of 
mechanics and test personnel to watch 
iRc landing. “Look at the old man,” 
said a bystander. “You’d think it 
was the first airplane he ever built.”

Since he flew his first string-and- 
wire plane in 1910 Sir Geoffrey de 
Havilland, now 68 years old, has built 
more than 50,000 airplanes. After 
some World War I designing he went 
intp business for himself in 1920, 
when war-plane contractors were fold
ing all around.

Five years later De Havilland Ltd. 
hit the big time with the DH 60, a 
light civilian plane with a new econo
mical 65-horsepower engine. Sir Geof
frey, an ardent nature lover, named it 
the Moth. The first citizen’s airplane, 
priced as losv as £500, it taught a 
generation tolly.

In 1988 De Havilland’s concluded 
that Munich might portend the need 
for a military plane. The result was 
the DH 98, one of the fastest airplanes 
in the world between 1941 and 1944, 
called the Mosquito. Seven thousand 
of them were built.

In 1911 Frank Halford, de Havil
land’s chief engine designer, put be
hind 25 years of experience in recipro
cating engines and went over to jet 
turbines. By the spring of 1944 his 
jets were exceeding 500 m.p.h., and 
the magic Mosquito was obsolete. In 
the same year Sir Geoffrey was knight
ed for his services to British aviation.

An American air-transport man, 
long stationed in London, said: “The 
unusual thing about De Havilland’s 
is that they always pioneer, a thing 
that doesn’t usually pay. They shoot 
the wad on advanced airplanes, show 
them off, and then they make them 
pay and pay.”

In one mighty leap Sir Geoffrey de 
Havilland has broken open the age of 
jet travel. Engineers say that De 
Havilland audacity has put Britain 
five years ahead in the jet-liner race. 
They voice the supreme compliment 
of aerodynamics ngineering: “Sir 
Geoffrey’s machine is being produced 
before it is obsolete.”

The Hillgrove Lock-up (Wyndham, 
Western Australia) is a bottle-tree 
forty-five feet round and about thirty 
high. A hole in the trunk has been 
■cut sufficient for a man to climb 
through and the ventilator is in the 
top. Dozens of cattle thieves have 
been locked up there for the night 
while the trooper rests, on his way to 
the township.

The longest telephone land-line in 
the world is in Australia, running 
from Cairns, Queensland, to Gerald- 
ton. Western Australia. The line goes 
through five capital cities, Brisbane. 
Sydney, Melbourne, Adelaide and 
Perth—four thousand odd miles.

Melbourne’s Parliament House con
tains a lock-up cell for unruly mem
bers. Has been used several limes. The 
sergeant-at-arms receives a fee of £50 
and £5 each day for each imprison
ed politician.

Ice Street, Sydney, is aptly named 
because in this street the world’s arti
ficial ice problem was solved. Sailing 
vessels used to carry cargoes of ice 
packed in sawdust to Australia, the 
ice being sawn off the frozen surface 
of lakes near Boston. In 1860 Eryen 
Nicolle devised a method of using 
ammonia to produce ice and opened 
up a factory’ in Ice Street. The method 
was so sound that it is still the basis 
of ice making all over the world.

Newcastle (N.S.W.) has seen some 
hectic strikes in its short history. One 
of its earliest was noteworthy because 
it was settled by the womenfolk. In 
1861 the miners of the Coal and Cop
per Company went on strike against 
a twenty per cent, wage reduction. 
When the management retaliated by

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

bringing sailors to the mine to act as Chinchilla in the timber country of 
strike-breakers, it seemed that all was Queensland gives this notice, because 
lost fo rthe miners. But, if the men ' the rails and iron sleepers of the rail* 
were disheartened, their womenfolk 1 way are laid on the ground without 

rr” ’ ’---- ' ballast and the weight of the train
sinks the rails into the soil.

were not. The ladies put their heads 
together and then salied forth to the 
mines armed to the teeth. The sailors 
were tough guys to say the least. A 
fight to them was a thing of joy and 
they had done battle in the toughest 
ports in the world, but this was too 
much for them. At the sight of the 
grim Amazons brandishing flat-irons 
and broomsticks their spirits failed 
as they fled. Thus Newcastle’s first 
strike was settled.

Newcastle’s womenfolk doing battle 
with the strike-1peakers is not the only 
instance of such anoccurcnce. In 1872 
the mine owners of Clunes, Victoria, 
decided to economise by supplanting 
white labour with yellow. It looked 
as though the experiment would suc
ceed, but the women of Clunes rose 
to tiic occasion. They decended cn 
masse to the mines and beat up the 
Chinese until every Oriental was 
driven out of town.

At Canberra a book printed at the 
South Pole has covers made Irom pro
vision boxes. Explorers whiled away 
the Arctic nights, while the ship was 
frozen in the ice, printing a book 
“The Aurora Australia.” Ink froze 
on the machine but they placed a 
lighted candle under the inking plate 
to keep it warm.

A vast station holding in Queens
land is the cheapest property ever 
sold. The natives were so trouble-' 
some in the 1850’s that in disgust the I 
owner sold his huge and valuable pro
perty for a bottle of champagne.

West Australia built a fence 1,200 
miles long to keep out rabbits. Before 
it was finished the rabbits were on 
both sides of it. Another check fence, 

i 700 miles long was built in nine weeks 
at eighty miles a week over dry’ road- 

| less country where all material had to
The largest olive grove in the world transported on camel back.

is at Mount Lofty (S.A.). Although: The fence more than paid its 
olive trees in Europe are slow-growing' £100,000 cost by saving wheat farmers 
in Australia they bear a splendid crop j half a million yearly. Brought to Vic- 
of fruit within five years of planting. įtoria to “improve the shooting,” rab- 
Olives in Australia also live longer, ' 
some trees being over seventy years 
old.

Notice outside a hotel in Western 
Queensland is for the benefit of 
drovers: “Guests are not allowed to 
lake their dogs to bed with them, or 
even keep dogs in the bedrooms. They 
must be tied up in the yard.”

Most drovers in outback Queens
land think as much of their dogs as 
of their wives.

Cossack, a lonely township on the 
north-west coast of West Australia, 
holds a world’s record. It has been 
completely destroyed fifteen times by 
cyclones. Fifteen times it has been 
wiped out, very one of its buildings

, being levelled to the ground or blown 
Unless it is raining, train will leave , all over the countryside for miles 

about once a week. The time-table of ■ around.

Although the Cassowary is about six 
feet in height and possess terrible 
power in the strength of its kick, it is 
the most timid of all birds. Despite 
its size it moves through the Northern 
jungles of Australia with scarcely a 
sound, and usually becomes blind if 
compelled to leave the dark under
growth. Nests are so rarely found 
that an egg is valued at £20| Due to 
the pythons which prey upon it, the 
Cassowary is on the way to extinction.

bits were liberated and bred in pheno
menal number. From a pest the rab
bit is becoming a valuable industrial 
asset, providing many items from hats 
to glue.

Huge doors of a ladies’ college at 
Rostella, Tasmania, are nearly a cen
tury old. They were made wide 
enough for girls in hoop skirts to 
enter without having to hold every
thing, including their breath.

One of the most phenomenal freak 
goals Kas kicked by Bert Andrews at 
the Sydney Agricultural Ground in 
1898. Andrews kicked "off from half
way; the ball struck an opponent, 
knocked him down and bounced back 
into Andrews’ hands. Andrews, from 
65 yards out kicked a field goal.
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HOBART AS (TASM.) V. VOKIETIJA
• Alpių kalnuose Bavarijoje, buv.

Kultūrine valandėlė Melbourne
Kai po paskutinio “Sudrumstoji 

Ramybė” veiksmo nukrito uždanga ir 
scenoje nutilo kalbėti lietuviškas gyve
nimas, perkeltas iš tolimos Nemuno 
šalies likimo atblokštai lietuvių kolo
nijai Melbourne, artistai ir Melbour- 
no lietuviškų organizacijų valdybų 
nariai susirinko trumpam pobūviui 
su mielaisiais artistais pasidalinti ne
seniai gautais įspūdžiai ir pasikalbėti 
aktualiaisiais mūsų kultūrinio gyveni
mo reikalais Australijoje. Čia norisi 
pasidalinti šito pobūvio keliomis 
trumpomis mintimis.

Gyvenimo realybė be gražių žodžių 
reikalauja kieto ir atkaklaus darbo. 
Adelaidės lietuvių teatro grupė įrodė, 
ką pilkoje kasdienybėje, šalia fabrikų 
ir dirbtuvių triukšmo, gali padaryti 
kūrybinga ir atkakli lietuviškų pasi
ryžėlių dvasia. Dviejų vakarų besikei
kiantieji scenos vaizdai patys už save 
kalba, kad Adelaidės - teatro artistų 
grupė ne gražiais žodžiais, bet realiais 
darbais įrodė, jog jie yra verti, kaip 
prof. Raulinaitis savo sveikinimo kal
boje pažymėjo, būti “mūsų tautos kul
tūros knygnešiais ir apaštalais.”

Lietuviškos kultūros dirvonai šau
kia šimtus tokių darbininkų ir gyve
nimo tikrovės užsispyrėlių. Mūsų 
tautos dabarties gyvybė ir iš
likimas, o jos ateities d i d y- 
b ė ar menkybė guli ant' 
šitokių, materialiniai neapmokamų, 
kasdieninio darbo ir vargo pasišventė
lių pačių.

Mūsų vargana, dešimtį metų besitę
sianti buitis, slepia savyje ir daug tei
giamybių. Viena iš tokių yra ta, kad 
mes įvairiuose pasaulio tautų vieške- 

* liuose galėjome save paly
ginti su kitais. Išvadoje 
kiekvienas prikišamai matome, koki 
dvasios turtai slepiasi po paprastu, 
namų darbo, lietuvišku apsiaustu.

Nesvetingoje ir labai nesvetingoje 
aplinkumoje, o dažnai ir savųjtj nesu
prasti, turime globoti ir ugdyti lietu
viškos dvasios turtus. Tačiau paskui 
mus einančios kartos matys, kad trem
ties keliuose buvo eilės pasišventėlių, 
kad jų pėdos vedė viena ir ta pačia 
kryptimi; matys prisikėlusi Lietuva, 
kad jos vaikai ir baisioje vergijoje, ųei 
jos pačios, nei jos kryžkelių Rūpinto
jėlio nuplakti] pečių neiš s i- 
žadėjo. Viena iš tokių, te
būna leista pavadinti, yra Adelaidės 
Lietuvių Teatro Grupė.

Minčių eilėje iškilo aplamai mūši] 
kultūrinės gyvasties išlaikymo ir ugdy
mo reikalai. Šiuo reikalu yra neati
dėliotinas lietuviškų mokslo institu
cijų steigimas ir išlaikymas. Konkre
tus šiuo reikalu žingsnis yra daromas 
“Karaliaus Mindaugo” instituto apim
tyje. Jo realizavimas tikrovėje būtų 
tolygus lietuviškos kultū
ros tvirtovės pastaty
mui tremtyje.

Neįkainuojami yra mūsų tautos išu
gdyti tautiniai lobiai. Deja, jie mūsų 
pačių nėra tinkamai pažinti ir ištyri
nėti. Mes turime puikių inžinierių, 
medikų, technikų ir kt., bet kiek maža 
turime darbininkų dvasinės lietuviš
kos kultūros laukuose. Ši sritis yra 
pati sunkiausia ir nedėkingiausia. 
Paprastais žodžiais kalbėdami, galėtu

me pasakyti, kad mes, jeigu,įstengtu me 
pasauliui parodyti, ką slepia paprasta 
lietuviška sermėga; kad mes pajėgtu
me šituos lietuviškos dvasios . turtus 
išreikšti visoje pilnumoje lietuviškoje 
filosofijoje, lictratūroje, istorijoje, mu
zikoje, tapyboje, scenoje ir aplamai 
mene, tai pasaulis daugiau nustebtų, 
nei Emanuelis Kantas ir garsus vokie
čių filologas Schleicher’is mūsų kal
boje aptikę istorijos ir filologijos mįs
lės išrišimo raktą arba kaip vokiečių 
genijus Goethe ir Herdcr’is sušuko, 
patyrę mūsų dainos grožį ir prasmę. 
Vokiečiai, prancūzai, italai, ispanai 
sukūrė pasaulinio masto veikalus apie 
savo karžygių ir tautinių herojų dar
bus bei žygius. Ji] šventųjų vardai 
iškilo bažnyčių altoriuose ir laikomi 
pavyzdžiu kitoms tautoms. O kas yra 
padaryta mūsų tautinių ir istorinių 
karžygių adresu? Ką pasaulis žino 
apie juosius? Gal iš viso jų, kaipo 
tokių ir nėra? Mūsų pačių nedaver- 
tinti yra istoriniai mūsų tautos atlikti 
darbai Rytų Europoje. Legendariniai 
skamba mažos tautos valdovo Algirdo 
kirtis Kremliaus vartuose ir Vytauto 
žirgo išmaudymas Juodosiose Jūrose. 
Kokios reikšmes, net ištisiems am
žiams, turėjo Žalgirio mūšis politi
niam Europos veidui ? Kiek pasaulio 
tautos žino apie Rytų Europos teisi
nės kultūros šulą — Lietuvos Statutą? 
Kiek yra ištyrinėta Lietuvos Metrika? 
Dar ir šiandien Vakarų Europos 
u-tetai, kartoja “tikras” Lietuvos isto
rijos žinias iš rusų ir lenkų “šaltinių.” 
Šventąja vadinama mūsų žemė argi 
neišugdo šventųjų? Tačiau apie juos 
niekas nežino, nes mes patys jais nepo- 
sirūpinome.

Karalius Sigimantas kartą pasakė: 
“Aš galiu per vieną dieną pakelti į 
kilminguosius ir padaryti riteriais 
tūkstantį žmonių, bet nesu toks ga
lingas, kad per tūkstantį metų galė
čiau padaryti vieną mokslininką.”

Mūsų tautos atlikti nedavertinti 
istoriniai žygiai ir dvasiniai turtai pa
siliko nežinomi ne dėl to, kad jų ne
buvo ir nėra, bet kad mes jų turėdami, 
neturėjome žmonių, kurie juos surink
tų ir parodytų žmonijai.

Kam rūpi, kad mes tu r t i n- 
g a i galėtume gyventi toli 
nuo tėvynės, kad mūsų 
derlingos dvasios stepės 
v irsią žyd i n c i a i s s o- 
d a i s, k u r i ą v a i s i a i n ži
li r i s t u jau į s a v ą ją 
ž e m ę; k am rūpi liet u- 
v i Š k o s kultūros puoš e- 
l ė j i m o reikalo 'i, k a s 
n ori g i l i n lis l i e tuvi š- 
k 'o s dvasios g e l m ė s e i r 
stengtis pažinti jos 
apraiškas bei formas, 
kad vėliau ir pats g a l ė- 
t ą i n esti savą j j į n a š ą, 
neturėtą likti pasyvus 
planuojamo i n s t i t u t o 
atžvilgiu, bet savo 
pastangą dalele prisi
dėti prie jo tikslą j g y- 
v e n d i n i m o dabartyje.

“Materialistai negali suprasti, kad 
rašytojas savo tėvynei gali dažnai 
būti naudingesnis ztž vinią fabri
kantą.” (Roosevelt).

BR. ZUMERIS.

Hobarto ir apylinkės lietuviai, susi- • Alpių kalnuose Bavarijoje, buv. 
būrę į didesnį vienetą, randa vis dau- Hitlerio rezidencijoj Berchtesgadene 
giau progų ne tik lietuvių tarpe pasi-• atidaryta moderni senelių prieglauda, 
rodyti, bet ir plačiau viešai australų kurioje numatoma patalpinti 450 pa- 
visuomenėje pasireikšti. Jau ne kartą' baltiečių ir 50 vokiečių senelių. Kiek- 
vciklūs Hobarto lietuviai, gabaus mu-| vieno jų išlaikymui bus skiriama1 90 
ziko p. Krutulio vadovaujami, gražiai 
pasirodė per pamaldas Moonah kata
likų’ bažnyčioje. Žavi lietuviška gie
smė ir graži muzika sužavėjo australus 
ir atkreipė daugelio klausytojų dė
mesį.

Ypač visi atkreipė dėmesį į lietuvių 
pasirodymą per įvairių tautų ruoštą 
Kalėdų vakarą, kuriame didelį pasise
kimą turėjo p. Krutulio suorganizuo
tas ir vedamas kvartetas sąstate: B. 
Butkevičius, K. Maslauskas, Vaclovas 
Kalytis ir Juozas Ileiukas. Apie kvar
tetą vietos spauda talpino gražius atsi
liepimus.

Linkėtina, kad Hobarto Lietuviai

markių mėnesiui, iš kurių 10 markių 
kiekvienas gaus išlaidoms, o 80 eis 
maistui.

©Vokietijoje gyvenančių DI PI kil
nojimas nesibaigia. Lietuviai tremti
niai, gyvenę Schw. Gmuend stovyklo
se, perkelti į Heilbronną, dabar, kartu 
su TBC sanatorija keliami į Porzhei- 
mą ir Ambcrgą.

Kadangi sejungininku kariuomenė 
numato užimti daugelį barakų ir ka
reivinių, kuriuose iki šiol dar tebegy
vena D P, tai jiems ruošiamasi statyti 
specialius barakus: tam tikslui Vokie
tijos vyriausybė paskyrė 1.000.000. 
markių.
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= Š.m. vasario mėn. 3d., šeštadienį, Dulwich Hill parapijos Į
| salėje (532 New Canterbury Road) yra ruošiamas tradicinis | 
H SPURGŲ BALIUS - ŠOKIŲ VAKARAS g

•S1 ' , . □
§ Bus turtingas bufetas: spurgos ir žagarėltai. I
| šokiams gros: P. Padago šokių kapela, g

Pradžia punktualiai 7 vai. vak.; pabaiga — 12 vai. naktį. g
Vakarą-balių ruošia: 'Sydnėjaus Liet. Parapijos Komitetas. i 
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dar veiklesni būtų. P-ui Krutuliui, 
nors gyvenančiam tolokai nuo miesto, 
už nepagailėtą laiką ir išlaidas visi 
hobartiškiai yra nuoširdžiai dėkingi.

Z.
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ŽINIAI
• Visus raštus A.L.B-nės Sydnėjaus 

Apylinkės Valdybai prašoma siųsti 
šiuo adresu: Saudargas, 179 Green 
Point Rd., Como, N.S.W. arba* Pro
tas, 3 Robert St., Canterbury, N.S.W. 
Nario mokesčio ir kitais piniginiais 
reikalais kreiptis: M. Petronis, 3 
Robert St., Canterbury, N.S.W.

©Šiuo metu Canberroje vykstanti 
Imigracijos Departamento tarptautinė 
paroda vasario men. 5-19 d.d. atsikelia 
į Sydnėjų. Lietuvių skyrius papildo
mai reikalingas daugiau eksponatų.

Mieli tautiečiai, turintieji didesnes 
ar mažesnės vertės eksponatų, prašomi 
sunešti juos adresu: p. Kalgovas, 96 
Campbell Parade, Fiat 8, Bondi 
Beach, N.S.W. Eksponatai bus apsau
goti ir Sydnėjaus parodai pasibaigus 
tuoj grąžinti savininkams.

©Mokykloms organizuoti reikalingi 
vaikų sąrašai, nurodant jų gyvenvie
tes. Tėvai prašomi kuo skubiausiai 
registruoti mokyklinio amžiaus vaikus 
(5-14 m.) amžiaus Apy. Vald. sekreto

riui p. Protui.

IŠ KLAIPĖDOS DABARTIES 
(Atkelta iš 2 psl.)

tarpe buvę ir nemažai lietuvių. Sto
tyse suimtieji labai stropiai saugomi. 
Daugelis jaunų vyrų betgi pabėgę iš 
savo namų, pakeliui ar ištrūkę stotyse. 
Kurie jų nekrito nuo bolš. sargybinių 
kulkos, padidino Lietuvos partizanų 
skaičių.

Kiekviena miesto gatvė turi rusą 
komendantą, kuris registruoja gyven
tojus; prie kartotekų sėdi MVD-istai. 
Ypač persekiojami buvę “buržujai.” 
Skurdus vaizdas Klaipėdos krašte

Važiuojant traukiniu perkamas bi
lietas, kuriame parašytas vagono nu
meris. Taigi, gali važiuoti tik paskir
tame vagone. Kiekvienas vagonas turi 
savo konduktorę, kuri kontroliuoja bi
lietus. Nežiūrint to, daug kas važiuo
ja “zuikiu”, dažniausiai ant tiltelių ar 
prisikabinę po vagonais. Stočių pasta
tai atrodo labai skurdžiai, nes daugelis 
langų dar iki šiol neturi stiklų ir yra 
lentelėmis apkalti. Niekur nematyti 
tvorų — jos nuimtos ir sukūrentos. 
Daugelis sklypų, ūkių apleisti, nedir
bami. Sunaikintos geležinkelių stotys 
dabar atstatomos labai primityviškos. 
Geležinkelio bėgiai nevalomi, apaugę 
žolėmis. Sritis tarp Priekulės-Kuko- 
raičių mažai karo paliesta. Šilutės 
apylinkėse jau daug blogiau. Visur 
matyti priversta dideli Lietuvos miško 
kiekiai, kurie vežami iš krašto. Prie 
jų dirba ūkininkai prievarta suvaryti. 
Keliaujant traukiniu nuolat girdėti

KANADA
Kaip praneša ‘Tėviškės Žiburiai” 

Montrcalyje ruošiamas i pirkti sklypą 
su dviem namais, kurių vienas bus 
panaudotas klebonijai, o antrasis lai
kinai tarnaus kaip bažnyčia, iki bus 
sudaryta pakankamai lėšų naujos 
bažnyčios statybai.

©Sydnėjaus Apylinkė ruošiasi iškil
mingam Vasario 16 minėjimui. Mi
nėjimas įvyks vasario mėn. 16 d. 20 
vai. Paddington Town Hall salėje. 
Programoje: iškilmingas posėdis ir 
meninė dalis. Smulkiau bus sekan
čiame “M.P.” numeryje.

Apylinkės Valdyba.
¥ ¥ ¥

★“Mūsų Pastogės” redakcija prašo 
laikraščio skaitytojų, jeigu kam atliko, 
prisiųsti jai 23 “M.P.” numerį, kurio 
labai prašo Dr. Gerutis, Bibliografinio 
Instituto vedėjas Šveicarijoje.

★ ★ ★

P r a n e š i m a s
ALB-n’ės Krašto Valdybos Iždinin

kas prašo visus pinigus, priklausančius 
Krašto Valdybai, siųsti šiuo adresu: 
Mr. M. Boguša s, Box Nr. 15, 
Canterbury, NSW.

trys kalbos: lietuvių, rusų ir vokiečių. 
Stočių pastatuose ramu, nėra triuk
šmo, stinga klijentų. Bufetų tarnau
tojos dažniausia rusės, kalba tik rusi
škai. Ir iš viso rusai su visais tekalba 
rusiškai. 90% viso geležinkelio ir 
stočių personalo yra rusai. Nemaža 
krašto gyventojų dalis išvaryti iš savo 
namų, kad užleistų juos rusams. Kas 
gyvena savo nuosavo namelio kampe, 
tas turi mokėti nuomą.. Daugelis vo
kiečių namų savininkų išvaryti iš savo 
namų ir patalpinti į specialiai jiems 
pastatytus barakus.

Iš viso krašto vaizdas labai skurdus, 
niūrus ir pasikeitęs . . .

Jei vediesi Melbourne, pakviesk 
fotografą 

iŠ
L UX PHOTO SER VICE
94 Elizabeth St., Melbourne.

'Lei. Central (y) 1654

★Oficialiai iš Canberros pranešama, 
kad Europos ateiviams profesionalams 
bus leista dirbti pagal savo specialy- 

I bes, kai jie, užbaigę dviejų metų dar
bo sutartį, pereis' Australijos universi
tetuose savo specialybių atnaujinimo 
kursą. Kaip ilgai tęsis šie kursai, tuo 
tarpu dar žinių nėra.

ĮSIDĖMĖTINA ŽINIA
Pranešame Australijos, lietuvių žiniai, kad “Mūsų Pastogės” 

redakcija ir administracija persikėlė naujon ir nuolatinėn vieton 
pačiame Sydnėjaus centre. Šis adresas rašomas šitaip: "Mūsų 
P a s t o g ė ”, Cusa Navy Club, 5 Young St., Circular Quay, Sydney.

Tautiečiai, kurie turi dėl “M.P.” asmeniškų reikalų, kreipiasi 
nurodytu adresu kasdien (išskyrus šeštadienius) nuo 4 vai. p.p. iki 
8 vai. p.p. pas “Mūsų Pastogės” administratorių p. P. Stakauskų.

Tačiau pabrėžiama, kad “Mūsų Pastogės” prenumeratos pini
gai siunčiama adresuojant: “Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., 
Sydney, o laikraščio redakcijai skirti raštai, korespondencijos, pra
nešimų ir skelbimų tekstai siunčiama tiesiai redaktoriaus J. Veteikio 
vardu: 45 High St., Cabramatta, NSW.
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