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Sissi rupinkimo — 
priaugančia^ 

karta
"Tas ne lietuvis, kurs liežuvį 
Pamins brangiausios Lietuvos 
Kursai savy užmuš lietuvį. 
Tėvynės išgama pastos."

Šiais žodžiais mūsų tautos atgimino 
dainius Maironis sielojosi savo laiku 
dėl lietuvių nutautėjimo. Šiandien 
mums išsiblaškius po viso pasaulio 
kampus nutautėjimo pavojus yra dar 
didesnis, kaip Maironio laikais. Gim
toji motinos kalba yra pats ryškusis 
tautiškumo pažymys. Pamiršęs jų 
žmogus yra miręs savo tautai. Apsi
žvalgę po mūsų kolonijas pasauly, tu
rime susirūpinti ir padaryti skubias 
išvadas.

Štai dail. Kolba, Calvados departa
mento pirmininkas Prancūzijoje nepa
prastame skyrių atstovų susirinkime 
patiekė liūdnus duomenis. Departa
mente gyvena 50 lietuvių, jų tarpe 24 
vaikai. Iš tų vaikų 2 kalba lietuviš
kai, 2 kalba blogai ir 20 visiškai lietu
viškai nebemoka. Amerikoje jaunes
nieji, seniau emigravusių vaikai, ne
kalba lietuviškai, o naujai nuvykusių- 
jų vaikai smarkiu tempu nutautinami, 
nes ir melstis lietuviškose vienuolijų 
mokyklose mokomi angliškai. O ką 
bekalbėti apie valstybines mokyklas!

Pažvelkime kokia būklė mūsų gyve
namame krašte. Tėvams dirbant be
veik visą dieną, mūsų vaikai visą lai
ką praleidžia pradžios mokyklose arba 
gimnazijoje bei specialiose mokyklose. 
Jaunieji labai greit pasisavina bei iš
moksta svetimą kalbą. Labai svarbu, 
kad mūsų vaikai gerai ir taisyklingai 
išmoktų kalbą. Tenka tik džiaugtis 
jų greitais laimėjimais, žinoma, vi
sus dalykus mokantis anglų kalboje, ji 
greit ir pasisavinama. Gera, kad jie 
auklėjami būti gerais ir lojaliais Aus
tralijos piliečiais. Mes ir suaugusieji 
stengsimės būti ištikimais tam kraštui, 
kuris mus priglaudė. Bet garbingais 
Australijos piliečiais būsime tik tada, 
kada savo tautiškumo neišsižadėsime, 
kada nepamiršime ir savo gimtosios 
kalbos ir puoselėsime savo tautos pa
pročius ir tradicijas bei ugdysime tau
tinę kultūrą. Greit atsižadėję savo 
tautos veido, gimtosios kalbos, būsi
me lyg iškamšos kanapių lauke ir kaip 
tokie Australijos vyriausybei nenau
dingi. Ir garbingais lietuviais išlik
dami, galime būti gerais šio krašto 
piliečiais! Tai idealus kelias, nei vie
nos pusės nepažeidžiąs.

Akyliau pasižvalgę mūsų vaikų ir 
jaunimo pasauly, tenka susirūpinti. 
Australų mokyklose, žinoma, negali 
būti nė kalbos apie lituanistinius daly
kus. Melstis ir kitų religijos mokslo 
dalykų vaikai mokomi svetima kalba. 
Hosteliuosc mokomi šventų giesmių 
taip pat svetima kalba. Yra didelio 
pavojaus pamiršti gimtąją kalbą ir 
nutautėti. Tėvai būdami prislėgti 
įsikūrimo sunkumų ir kitų rūpesčių, 
neatkreipia reikiamo dėmesio į savo 
vaikučių tautini auklėjimą ir moky
mą. Didesniuose miestuose veikia 
sekmadienio mokyklos, kuriose dėsto
ma lietuvių kalba, Lietuvos geografija 
ir istorija bei religija gimtąja kalba. 
Mokytojai dirba su pasišventimu, su 
pasiaukojimu be atlyginimo. Tos mo
kyklos įsteigtos be paakinimo iš auk
ščiau pasišventėlių entuziastų tautie
čių: kun. Jatulio Adelaidėje, skautų 
tuntininko J. Makulio Melbourne. 
Apgailėtina, kad tėvai nesupranta tų 
mokyklų reikšmės ir savo vaikų į jas 
daugelis neleidžia, šiandien lietuvis 
mokytojas ieško vaikų, o turėtų būti 
atvirkščiai. Dėl šių priežasčių Sydnč- 
juje, kur priskaitoma 1500 lietuvių,

Pranešimas lietuviu visuomenei
Š.m. sausio mėn. 22 d. prasidėjusi Canberraje kilnojamoji Tautodailės 

ir Meno Paroda atsikėlė į Sydnėju. Be lietuvių joje dalyvauja dar dešimt 
tautybių. Kiekviena tautybė deda pastangų juo puošniau ir juo turtingiau 
įruošti savo skyrius. Čia> lemiamos svarbos turi eksponatų gausumas, jų 
kokybė, įvairumas, suprantama, ir sugebėjimas juos tinkamai pateikti 
žiūrovui.

Deja, negaliu ypatingai pasidžiaugti, kad mūsų skyrius turėtų gausybę 
eksponatų. Čia nenorėčiau ką nors pakaltinti, nes visai suprantu tuos 
sunkumus, susijusius su eksponatų rinkimu, bet vis dėl to negaliu nutylėti 
faktų, kad visa eilė mūsų bendruomenės organų, pav., Adelaidė, Sydnėjus 
ir kt‘. nėra davę parodai nė vieno eksponato. Čia reikia išskirti Melbourną, 
kurio apylinkė laiku ir tvarkingai pateikė gražų eksponatų rinkinį.

Nenorėdamas lietuvių skyriaus silpninti, pranešu, kad eksponatus, 
kurie buvo duoti ribotam laikui,'palieku parodoje toliau.

Ta proga dėkoju visiems mūsų tautiečiams, davusiems parodai ekspo
natų, ir ypatingai p.p. Šalkauskui ir Šimkūnui, padėjusiems mūsų skyrių 
tvarkyti Canberroje ir Sydnėjuje.

J. BISTRICKAS v
Kilnojamos Parodos Lietuvių Skyr. Vadovas, 
c/o Mr. Netliv, Department of Immigration, Canberra, ACT.

NEPRALEISKITE RETOS 
PROGOS

Š.m. vasario mėn. 5 d. David 
Jones (Elizabeth St.- prekybos na
muose) Art Gallery, 7 aukšto patal
pose atidaroma Naujųjų Australų Kil
nojamoji Meno ir Tautodailės Paro
da. Ji tęsis iki vasario mėn. 17 die
nos. ,

Lankymosi laikas: darbo dienomis 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p. ir šešta
dieniais nuo 9-12 vai. ryto.

Tautodailės parodoje dalyvauja 11 
tautybių ir Bathursto rankdarbių mo
kykla; meno skyriuje — apie 40 daili
ninkų.

Pasibaigus parodai Sydnėjuj, ji ke
liama toliau j Brisbanę.

nėra sekmadienio mokyklos. Svar
biausias veiksnys šiuo klausimu — pri
vati iniciatyva, švietimo Ministerijos 
neturime. Jai neatsirandant, tektų 
PLB Centro Valdybai susirūpinti. 
Būtų labai pageidautina, kad vienas 
valdybos narys rūpintųs tautinias švie
timo ir auklėjimo klausimais. Pasku
tiniuoju metu LKF Australijos Apy
garda susirūpino. Baigiamos paruošti 
programos pradžios mokylų moki
niams, paaugliams ir Aukštųjų Mok
slų Instituto klausytojams. Stengia
masi praplėsti tų mokyklų, paauglių 
kursų tinklą, kad būtų prieinama vai
kams ir jaunimui tie svarbūs tautinio 
švietimo židiniai. Tad visi tėvai susi- 
praskime ir duokime progos savo vai
kučiams susipažinti su mūsų tautos 
istorija, geografija. Pasirūpinkime, 
kad jie gražiai išmoktų gimtąją kalbą 
ir melstus lietuviškai. Dėl nenugali
mų kliūčių negalėdami savo vaikučių 
nusiųsti į sekmadienio mokyklas, duo
kime namuose skaityti ir rašyti lietu
viškai, nepirkime jiems komiksų, ku
rie labai neigiamai veikia į auklėjimą.

Leisk savo vaikučiams skautij orga
nizacijoje dalyvauti. Joje įgys pilnu
tinį auklėjimą ir nepamirir tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Jei yra 
progos dalyvauti vaikų teatre ar ki
tuose meno ar sporto parengimuose, 
paragink, sužadink vaike meilę tiem 
geriem lietuviškumo veiksniam. Te
nebūna pamiršta lietuviška daina, 
žaidimas, tautiniai šokiai, lietuviška 
pasaka, mįslės ir patarlės. Išrašykime 
vaikučiams vaikų laikraštėlį “Eglutę”. 
Ji suteiks labai daug džiaugsmo. Gai
la kad maža kas iš tėvų teužsakė tą 
gražų laikraštėlį ir jo redaktorius tu
rėjo išeiti į fabriką duonos uždirbti. 
Ar mes savo pasyvumu ir neprisibau- 
dimu neprasnausime tų svarbių daly
kų, kurių nustoję padarysime didelę 
žalą mūsų mažiesiems. Jei nesigaila- 
me pinigų pramogoms, svaigalams bei

A.L.K.D.-jos Suvažiavimas
Australijos Lietuvių Katalikų Drau

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

Darbotvarkėje numatoma:
Pranešimai, valdomųjų organų rin

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

Po susirinkimo—bendri užkandžiai.
Į šį suvažiavimą kviečiami visų 

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

ALKD-jos Centro Valdyba

tabakui, tai nepagailėkime dvasios 
peno paaukodami ir lietuviškai kny
gai, laikraštėliui, kurie mažuosius at
gaivina ir sustiprina lietuviškume.

Tėvai, kurių augesni vaikai skyrium 
gyvena, nenuleiskite akių. Jaunuolis, 
patekęs vienas didmiestin ir pasijutęs 
laisvas, nė keno nevaržomas, gali sli
džiu keliu nueiti. Kaip skaudu maty
ti, kad jaunos lietuvaitės pradeda pa
laidai gyventi ir žemina savo vardą!

Norėdami išauklėti priaugančią 
kartą sąinonongą ir tautiniai susipra
tusią, turime sudaryti sąlygas mūsų 
jaunimui išeiti lituanistinių dalykų 
kursą, prenumeruoti lietuvišką spau
dą ir pirkti knygas, visuomet savo šei
moje kalbėti tik gimtąja kalba ir sie
lotis mūsų tautos atgimimu bei kovoti 
visom galimom priemonėm už savo 
tautos laisvę. Būkime gyvais tautos 
nariais, o ne mirštančios tautos šešė
liais. Daugiau dėmesio ir meilės 
priaugančiajai kartai. Apsaugokime 
ją nuo grosiančios mirties savo tautai!

A. Krausas.

REDAKCIJOS PASTABA: “Mūsų 
Pastogėje” visa eile rimtų straipsnių 
buvo keliama lietuviii jaunimo ir mo
kyklinio amžiaus vaikų mokymo bei 
auklėjimo klausimas. Tuose straips
niuose buvo iškelta konkrečių pasiū
lymų, kaip steigti lietuviškas sekma
dienines bei rajonines mokyklas, kur 
būtų dėstomi lituanistiniai dalykai 
(lietuvių kalba, lietuvių literatūra, Lie
tuvos istorija ir geografija).

Atrodytų, kad šis itin opus ir svar
bus klausimas spaudoje yra pakanka
mai išgvildentas ir išryškintas. .Dabar 
telieka tik praktiškas šios problemos 
vykdymas, kur, mūsų nuomone, yra 
kompetetinga Australijos Lietuvių 
Bendruomenės centrinė vadovybė. Ji 
turėtiį išdirbti tikslų mokyklų planą 
ir instruktuoti šiuo reikalu apylinkes.

Redakcija.

_ v
Savaites Žinios
★Korėjoje sąjungininkų armijos 

vykdo ofenzyvą. Supama iš 3-jų pu
sių P. Korėjos sostinė Seoulas. Nors 
komunistai rodo kietą pasipriešinimą, 
tačiau amerikiečių ginklų persvara 
juos stumia atgal. Rašoma, kad ko
munistų pusėje siaučia dėmėtosios šil
tinės epidemija.

★N.S.W. namų savininkai nusiskun
džia, kad butų nuomų kainos yra per- 
žemos. Pagal juos, nuo 1939 m. iki
1950 m. rugsėjo mėn. drabužių kainos 
Sydnėjuje pašoko visu 182%, maisto 
— 71%, tuo tarpu kai namų nuomos 
kainos tepakilo tik 1,1%.

Tame pačiame laikotarpyje valdiški 
mokesčiai labai pakilo ir sargų, kiem 
sargių bei sodininkų algos padvigu
bėjo. Todėl daugelis namų savinin
kų, dažnai vyresnio amžiaus žmonių, 
kurių visas pajamas sudaro mažo na
muko bei butelio nuomos mokestis, 
atsidūrę kritiškon padėtin, nes jie 
1939 metų pajamomis turi padengti
1951 metų išlaidas.

★Didelį nustebimą visuomenės tar
pe sukėlė D. Britanijos maitinimo 
ministerio pareiškimas, kad jis vedąs 
derybas su Vak. Vokietijos vyriausybe, 
norėdamas gauti iš Vokietijos tam 
tikrą skaičių avių, kurių importas su
mažintų mėsos trūkumą imperijoj.

★Pranešimu iš Kanados, visiems' 
darbingiesiems emigrantams, atvyku- 
siems į Kanadą, bus išduodama £55 
dydžio parama paskolos formoje pra
diniam įsikūrimui.

★21 vokiečių karo nusikaltėliui, ku
rie buvo sąjungininkų teismų nubau
sti mirties bausme, Aukščiausias Ame
rikos Komisaras Vokietijai McCloy 
sprendimą pakeitė kalėjimu iki gyvos 
galvos. Be to, žinomajam Vokietijos 
pramoninkui Alfredui Knippųi buvo 
grąžinta laisvė ir nuosavybės teisės. 
Tačiau 7 vokiečiams, daugiausia kon
centracinių stovyklų tarnautojams, 
labai sunkiai nusikaltusiems, išžudziu- 
siems apie 1 mil. žydų, mirties bausme 
buvo patvirtinta.

★Australijos opozicines partijos va
das Mr. Chifley pasitaisęs po ligos dar 
ilsisi savo namuose Bathursto, tačiau 
greitai žada vykti į Canberrą ir vėl įsi
jungti į politinį darbą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju gerb. poniai 

Baužienei, p.p. Baužei, kunig. Butkui, 
Narbutui, Miniotui, Kapočiui ir Sau
dargui, kurie padėjo daug pastangą 
ir paaukojo savo brangu laiką, ruo
šiant 1950 metais gruodžio mčn. 28 
dieną tradicinį lietuvitj suvažiavimo 
balių.

Išpildžiusiems meninę dalį — p. 
Dauguvietytei, p-lci Vilnonytei, p. Vil
noniu! ir ypatingai mūsų tautinių 
šokių grupei su jos vadove p-le B. Kir- 
lyte priešakyje taip pat tariu lietuvi
šką ačiū.

Visi aukščiau paminėti asmenys ir 
tautinių šokių grupė pirko įėjimo bi
lietus ir jokiomis reprezentacijomis 
nesinaudojo. Į balių atsilankė 584 
asmenys ir gryno pelno gauta 
£42/9/6. Vienam asmeniui įėjimas 
kainavo 14/- šilingų, o už vieną asme
nį mokėti reikėjo: "Trocadero” — 9 
šilingus ir taxation — 3į šilingo, viso 
12į šilingų.

Baliaus pelnas skiriamas esantiems 
Vokietijos ligoninėse serganteims tau
tiečiams sušelpti ir už gautą sumą ne
trukus bus nupirkti maisto paketai ir 
išsiųsti.

—A. Ustijanauskas, 
Baliui Rengti Organizacinio 

Komiteto Pirmininkas.
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Psl. 2

Vokietija politikos sūkuriuose
Vakarų Pasaulis, ieškodamas vienin

go kelio, kad sustabdytų komunizmo 
plėtimąsi, susiduria su sunkia vad. sfe
rinės įtakos zoni] problema. Šitij 
zoni] buvimas yra kiekvienos didelės 
valstybės saugumo ir įtakos laidas ir 
tuo pačiu savos rūšies militarinio pa
jėgumo kriteriumas. Dar gerai atsi
mename, kaip 1940 metais Maskvoje 
buvo pasirašyta slapta sutartis tarp 
Sov. Sąjungos ir Hitlerinės Vokietijos, 
savo svarbiausiu tikslu turinti įtakos 
zonų pasidalinimą. Sov. Sąjungos įta
kos zonai buvo priskirtas visas Pabal- 
tijis, išskyrus Lietuvą, Vokietijai — 
Balkanai. Kada sovietai nesilaikė šio 
susitarimo ir užėmė Lietuvą, pagrei
tėjo Hitlerio apsisprendimas pradėti 
karą su Sov. Sąjunga. Suprantama, 
čia gana didelį vaidmenį suvaidino ir 
ta aplinkybė, kad šiedu kraštai buvo 
visai skirtingų politinii] ideologijų.

Šiuo metu tarptautinė politinė pa
dėtis dar labiau susikomplikavo. Čia 
išryškėjo du svarbiausieji oponentai: 
Rytai (komunizmas) ir Vakarai (de- 

\mokratijos). Bu v. ašies valstybės da
bar neteko savo esminės įtakos ir pa
teko į aukščiau paminėtųjų kraštų 
įtakų sferas. Vakarų valstybių tarpe 
reikalą itin sunkina tūlas nesutarimas, 
nes USA, D. Britanija ir Prancūzija 
turi gana skirtingus savo regioninius 
interesus. Tatai yra viena iš silpniau
sių Vakarų Pasaulio vietų, kuo naudo
jasi sovietai, stiprindami savo politi
nes ir militarines pozicijas.

Ašies valstybių partneriai (Vokieti
ja, Italija ir Japonija) savo kultūra ir 
gyvenimo būdu vis dėlto yra vakarie
čiai. Šia aplinkybe nori pasinaudoti 
Vakarų blokas ir jas įkinkyti į anti
komunistinį vežimą, ypač pasinaudo
jant šių valstybių gausią gyventojų 
masę. Bent šiuo tarpu daugiausia 
varžomasi dėl Vokietijos.

Kokia gi esmėje dabar yra Vokie
tijos padėtis?

1945 m. liepos mėn. įvykusi Pods- 
damo konferencija (USA, SSSR, D. 
Britanijos ir Prancūzijos) patvirtino 
ankstyvesnį nutarimą pasidalijant Vo
kietiją į keturias okupacines zonas. 
Dalis Rytinės Vokietijos buvo perduo
ta Lenkijai. Sov. Sąjunga skaito, kad 
tas perdavimas yra galutinis, nors va
kariečiai mano, kad tik laikinis. Ber
lynas padalytas į ketinius sektorius ir 
valdomas visų keturių didžiųjų val
stybių komendantūrų. Keturių pajė
gų komisija sudaryta valdyti ir visai 
Vokietijai, tačiau praktikoje kiekvie
na zona valdo tas, kas ją yra užėmęs. 
Bendrųjų Podsdamo nutarimų tebe
silaikoma tik kaikuriais klausimais, 
būtent: karo nusikaltėlius baudžiant, 
išmontuojant karo pramonės įmones, 
paskirstant reparacijas ir kt. Bendros 
politikos reikaluose nesusitariama ir 
rivalizuojamasi. Prasidėjus šaltajam 
karui tarp buv. karo sąjungininkų, 
Vokietijos valdymo klausimuose atsi
rado esminių nesutarimų, kurie kar
tais turi net tikrojo karo pradžios 
ribą. Viso šito rezultate jau 1948 
metais vakariečiai panoro sukurti Va
karti Vokietijos valstybę ir įvedė va
karuose pinigų reformą. Sovietai pro
testuodami paskelbė Berlyno blokadą.

riui paliekama teisė pasirinkti ryškiau
sią lietuvių asmenybę (iš gyvų ar jau 
mirusių), ir ją apibūdinti. Pageidau
jama, kad straipsnis būtų parašytas 
mašinėle ir nebūtų ilgesnis kaip keturi 
puslapiai (paliekant tarpus tarp eilu
čių — double space), geriau trumpes
nis.

5. Autorius gali siųsti kelis straips
nius apie kelis jo pasirinktus ryškiau
sius lietuvių tautos asmenis, pasirašy
damas tuo pačiu slapyvardžiu. Premi
ja tegalės būti skiriama tik viena tam 
pačiam autoriui.

6. Sprendimo bešališkumui pati
krinti autoriai turi pasirašyti slapy
vardžiu, o atskirame uždarame voke 
pažymėti savo tikrąją pavardę ir adre
są, taipgi įrašant siunčiamų rašinių 
pavadinimus ir pasirinktą slapyvardį.

7. Siųsdami savo rašinius konkurso 
komisijai, autoriai tuo pačiu sutinka, 
kad jų kūriniai, premiją laimėję ar 
nelaimėję, gali būti išspausdinti 
"Drauge”.

8. Straipsnius siųsti adresu: Straips
nio Konkurso Komisijai, "Draugas”,

| 2334 So. Oakley avė., Chicago 8, Ill.

Naujas “Draugo” Konkursas
RYŠKIAUSIOJI LIETUVIU 

ASMENYBE
Pasibaigė pirmoji XX šimtmečio 

pusė. Tai gera proga iškelti nuopel
nus tų lietuvių kultūrininkų, rašytojų, 
pedagogų, politikų, visuomenininkų 
ir kitų, kurie daugiausia nusipelnė 
1900-1950 metų laikotarpyje. Tam 
reikalui:

1. Dienraštis “Draugas" skelbia 
konkursų: Ryškiausioji Lietuvių As
menybė. Konkursui skirtas straipsnis 
turi būti įteiktas iki 1951 m. gegužės 
mėn. 1 dienos.

2. Už tris geriausius straipsnius ski
riamos premijos: 1 — 50 dolerių, II — 
30 dolerių ir III — 20 dolerių. Premi
jas parūpins District Savings & Loan 
Assn., kurios vedėjas yra Juozas Mo
zeris.

3. Prcmijuotiniems kūriniams nusta
tyti teisėjų komisiją sudaro: konsulas 
dr. P. Daužvardis, dr. K. Drangelis, 
redaktorius Edv. Kubaitis, dr. O. La
banauskaitė ir prof. B. Vitkus.

4. Konkurse dalyvaujančiam auto
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LIETUVIŲ CHARTĄ ir PLB čia 
nusakytus tikslus, nes jei tie tikslai 
būtų atmesti, tuomet nebebūtų ir 
PLB, o kažkas kita. Vadinasi, VLIK
as laikinąją savo suorganizuotą PLB 
priveda ligi Pasaulio Lietuvių Seimo 
prezidiumo stalo. Dėl tolimesnio ben
dradarbiavimo PLB srity susitaria su 
Seimo vadovybe. Tie bendradarbia
vimo nuostatai turėtų būti patvirtinti 
paties Seimo ir įtraukti į atitinkamą 
statutą.

17. VLIKas, pripažindamas PLB 
organizatorium ir tvarkytoju patį pil
nateisį lietuvių išeivį ir konstatuoda
mas kiekvieno lietuvių išeivių gyvena
mojo krašto skirtingus reikalus ir dar
bo sąlygas, Pasaulio Lietuvių Seimui 
paliko teisę nustatyti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei konstituciją, o ( 
kiekvienam kraštui — savo krašto sta
tutą. Tuo būdu VLIKo nustatyta 
tvarka ‘Tasaulio Lietuvių santvarkoje 
organizacijos svorio centras palieka- Į 
mas atskirų kraštų Lietuvių Bendruo
menėse. Kadangi kiekvieno krašto 
bendruomenė turi skirtingi] gyvenimo ‘ 
ir veikimo sąlygų, todėl daug santvar- | 
kos dalykų paliekama krašto organi
zacijos statutui spręsti. Tatai duoda 
galimybės kiekvieno krašto bendruo
menei prisitaikyti prie vietos sąlygų ir 
reikalų ir suteikia jai daugiau sava
rankumo bei lankstumo“ (Pas. Liet. 
Bendr. Įved. žodis 7 pusi.). Supran
tama, kad kiekvieno krašto statutas 
turės būti suderintas su Pasaulio Lie
tuvių Seimo nustatyta konstitucija. 
Tuo būdu pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kraštai tvarkysis autonomiškai. 
Pagal VLIKo nuostatus PLB nei iš 
viršaus vienodinama ir diriguojama
nei kerpama pagal vieną mastelį, bet 
sutvarkyta dominijų sistema.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
bus anglų tipo lietuviškasis Common- 
wealthas. Tuo būdu turi atkrist bai
minimasis, kad stojant į PLB galėsią 
susidaryti iš gyvenamosios valstybės 
organų tam tikrų nesmagumų ir su
varžymų.

18. PLB krašto statutas reikalingas
ir dabartinėje PLB laikinoje būklėje 
vadinasi — prieš Pasaulio Lietuvių 
Seimo susirinkimą. PLB kuriasi ir . 
susikuria minėtam Seimui nesusirin
kus. Nebūtų suorganizuotos Bend
ruomenės, nebūtų ir Seimo. Juk Seimą 
suorganizuota Bendruomenė renka ir 
šaukia. Jei bendruomenė organizuo
jasi ir veikia prieš Seimo susirinkimą, 
lai ji turi turėt ir savo statutą ne tik 
jai susiorganizuoti, bet ir susiorgani
zavus tvarkytis, nepaisant to, kad tas 
statutas kaip ir visa organizacija bus 
tik laikino pobūdžio. (B.d.)

Bukime vieningi 
visais atvejais

Artėja mūsų nepriklausomybės 
šventė — Vasario šešioliktoji. Nepa
mirškime, kad tą dieną šalia mūsų 
trispalvės minėjimo sales turi puošti 
ir mūsų Baltijos kaimyntj — latvių ir 
estų — vėliavos.

Juk mūstj nepriklausomybes dieno
mis, ypač paskutiniu metu. Vasario 
Šešioliktąją Lietuvių Tautinė Vėliava 
plevėsavo ne tik Lietuvoje, bet ir vi
same Pabaltijyje, šis nuosprendis jau 
buvo virtęs tradicija, šių trijų tautų 
nepriklausomybės šventėse buvo taip 
pat keičiamasi menine programa ir 
pritaikintomis paskaitomis.

Nuo šios gražios tradicijos nereikė
tų nutolti nė dabar. Nuo baltų suar
tėjimo ir vienybes eiti atgal, kad ir 
kaip mūsų priešai to norėtų, yra ne
valia. Kas to neboja, atseit — nebesi
laiko mūsų valstybėse buvusių tradi
cijų, tas kenkia lietuvių ir visų baltų 
gyvybiniams interesams. Tik bendro- . 
mis jėgomis, plėsdami ir gilindami 
aisčių tautinę ir visų baltų valstybinę 
vienybę, galėsime išsaugoti baltų tau
tų tautines savybes ir iškovoti jų ne
priklausomybes.

Tremtyje mes turime ypač bendrau
ti ir visus vargus persirgti drauge, o 
visus džiaugsmus išgyventi bendrose 
salėse ir vienuose subuvimuose. Tat 
gi į šių metų Vasario šešioliktosios 
šventę sukvieskime juo daugiau mūsų 
baltiškųjų draugi}, o jų nepriklauso
mybes minint gausiai lankykimės ir 
pas juos.

Tegul visų trijų Pabaltijo tautų vė
liavos simbolizuoja neatplėšiamą vie
ningumą.

Jonas Norma-ntas

Šį kovos rundą vis dėlto laimėjo Va
karai. Kai laikui bėgant vis labiau 
ryškėjo skirtingumai dėl Vokietijos 
valdymo metodų, vakariečiai 1949 m. 
gegužės mėn. 8 d. paskelbė Vakarų 
Vokietiją federaline respublika su so
stine Bonn’oje. Sovietai, atsakydami 
vakariečių žygiui, įsteigė Ryti] Vokie
tijos respubliką pagal komunistų mo
delį.

Taigi šiandieną mes turime net dvi 
Vokietijos respublikas su dviemis 
valdžiomis. Abi jos skelbiasi atstovau
jančios demokratiją ir abi kaltina 
viena kitą tarnaujant imperialisti
niams tikslams. Objektyviai spren
džiant šiame reikale teisingi yra Vaka
rai. Juk USA ir D. Britanijos politi
kos pagrinduose glūdi tų kraštų esmi
niai gyvenimo bruožai — ekonominio 
klestėjimo galimybės laidavimas ir 
sveikos moralės tautoje palaikymas. 
Šie kraštai tiki į laisvą visuomenę ir 
laisvo žmogaus intelektą, kaip esminę 
sąlygą taikiam tautų tarpusavio ben
dradarbiavimui ir jų gerovės kėlimui. 
Sovietinio komunizmo imperialistinė 
diktatūra yra šimtaprocentinė šito gy
venimo priešginybė, ir todėl ankstesnis 
ar vėlesnis šitų skirtingi] pasaulėžiūrų 
susidūrimas yra neišvengiamas.

Ideologinė Rytų ir Vakarų pasaulių 
kova jau gana paryškėjo ir Vokietijo
je. USA, D. Britanija ir Prancūzija 
daro visa, kad perauklėtų vokiečių 
tautą, įkvėptų jai demokratinių prin
cipų daigus. Ar šios pastangos duos 
vaisių, parodys ateitis, tačiau pastan
gos yra dedamos. Norėdami prisitai
kinti prie vokiečių tautos nuotaikų, 
vakariečiai pradeda užmiršti buv. na
cių generolų ir vadų kaltes, vis dau
giau ir daugiau duodami vokiečiams 
ūkinių ir politinių laisvių. Matyda- 
m pavojų iš rytų, vakariečiai žingsnis 
po žingsnio eina prie Vokietijos atgin- 
klavimo. Tik dėl to V. Vokietijoje 
panaikinta mirties bausmė ir garan
tuota pilna sąžinės ir žodžio laisvė.

Rytinėje Vokietijoje tuo tarpu vyk
sta visai priešingi gyvenimo reiškiniai. 
Ten vyrauja vienos partijos diktatūra 
su visomis totalistinio gyvenimo pasė
komis. Ten baiminamasi slaptosios 
policijos, slopinama privati iniciatyva, 
daromas farsas, renkant vyriausybę ir 
t.t.

Koki gi viso to rezultatai ir kaip į 
visa tai reaguoja patys vokiečiai?

Vakarų vokiečiai, atrodo, puikiai 
supranta savo svorį šių dienų pasauly
je ir todėl stato sąjungininkams vis 
daugiau ir daugiau reikalavimų, kurie 
palaipsniui ir nuolat juos atpalaiduo
ja iš nugalėto padėties. Juose vėl pra
deda atgyti militarinė dvasia ir tylus, 
geismas ateityje atsirevanšuoti dėl ne
pasisekusių praeities karų. Dėl to va
karietis vokietis nemėgsta okupacinio 
statuso, sunkiai pakenčia alijantų ka
rinių pajėgi} buvimą savame krašte, 
nors jam ir yra aišku, kad be galingos 
alijantų apsaugos ir priežiūros jis bū
tų greitas sovietų grobis. Vokietis jau
čiasi atstovaująs Vakari] kultūrą ir 
mano, kad jam nėra pakeliui su Rytų 
tautomis. Be to, jis neužmiršta pa
darytos skriaudos, ištremiant' milijo
nus vokiečių iš rytinių sričių į vaka-

P.L.B.
(Tęsinys iš 105 “M.P.” Nr.)

15. Perorganizuojant bendrines or
ganizacijas į PLB gali atsirasti tos ar 
kitos rūšies praktišką kliūčių ir sun
kumų jų vardams pakeisti. Kurios 
jau turi savo krašto įstatymų pripaži
nimą ir globą, tos kliūtys gali atsirasti 
iš atitinkamų vyriausybinių organų. 
Jų gali atsirasti ir iš kitų šaltinių. 
Vardas nėra principo dalykas, tačiau

ne be reikšmės. Kur kitos išeities 
surasti nebūt galima, tektų PLB struk
tūrą ir tikslus ir toliau dengti tos, pa
čios draugijos vardu, kuri perorgani
zuojama į PLB. Tais atvejais tos 
draugijos įstatus reiks kad ir neoficia
liai taip pakeist ar papildyti, kad jos 
organų ir padalinių pavadinimai su
taptų su PLB santvarkos nustatytais 
ir jos tikslai ir priemonės nesiskirtų 
nuo PLB4ikslų ir priemonių. Tačiau 
be pagrįstos priežasties tos galimybės 
nereikėti] griebtis. Vis dėlto ir vienas 
grynas vardas praktikoje turi savo 
reikšmės ir praktiškos vertės. Ir su 
senu vardu PLB turi būti visuotina, 
t.y. apimti visus lietuvius.
V. LAIKINOSIOS PLB ORGANIZA
CIJOS SUDARYMAS IR KRAŠTO 

STATUTAS
16. Teisėtas ir tikrasis PLB organi

zatorius ir tvarkytojas yra pats pilna
teisis lietuvis išeivis — tremtinis, arba 
kitaip sakant — senasis emigrantas ir 
dabartinis tremtinis. Jis ir atsakomy
bę imasi už jos gyvenimą, darbus ir 
pasėkas. Tačiau kaip visur, taip ir 
čia turėjo kas nors imtis iniciatyvos 
pradėti tą PLB suorganizavimo darbą. 
Jį pradėjo Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, kuris sukūrė visą 
tremtinių organizacinį gyvenimą Vo
kietijoj ir Austrijoj — Lietuvių Trem
tinių Bendruomenę, Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių ir tt. Tai daryti jis turi 
ir teisės ir pareigos pagal savo Lietu
vos organizuotos visuomenės autori
zuotą nusistatymą.

VLIKas paskelbė LAIKINUOSIUS 
PASAULIO LIETUVIŲ SANTVAR
KOS NUOSTATUS, pagal kuriuos 
sukuriama Laikinoji PLB 
organizacija. VLIKo paskelbtieji 
nuostatai yra privalomi tik ligi Pasau
lio Lietuvių Bendruomenes vyriausio
jo šeimininko ir sprendėjo — Pasaulio 
Lietuvių Seimo — susirinkimo. Susi
rinkęs jis perima visus bendruomenės 
reikalus į savo rankas. Jis gali ir kal
bamus VLIKo nuostatus pakeisti pa
gal savo valią, tik palikdamas galioje |

rus ir prijungiant tas sritis prie Lenki
jos. Rytprūsių likimas taip pat ne
duoda jam ramybės. Šią tarpusavę 
prarają dar labiau gilina sena ger
manų ir slavų tautų neapykanta vieni 
kitiems. Taigi visa šita kalba už tai, 
kad vokiečiui vis dėl to mielesni ir 
savesni Vakarai.

Rytinės Vokietijos gyventojai nesi
duoda gundomi bolševistinėmis iliuzi
jomis. Gyvenimo praktika ir praėju
sio karo patirtis jiems įsakmiai sako, 
kad bolševizmas nepriimtinas jų tau
tai, nes jis naikina privačios nuosavy
bės jausmą žmonėse, kuris yra labai 
stiprus vokiečh} tautoje. Be to, juos 
vylioja laisvesnis, sotesnis ir savaran
kesnis Vakarų Vokietijos gyvenimas. 
Nors dalis R. Vokietijos jaunimo ir 
yra pasidavusi bolšcvistinės propogan- 
dos įtakai, tačiau didžiuma tautos lau
kia išgelbėjimo iš vakarų..

Hillerio Vokietija atnešė žmonijai 
nemaža skausmo ir kančių. Vokiečių 
tautai dabar yra duota progos atpirkti 
savo kaltes, liejantis į bendrą frontą 
su Vakarais. Ar jos vadai paseks šį 
kultūringojo pasaulio šauksmą ir ar 
politinės sąlygos leis tatai įvykdyti, — 
šiuo tarpu dar gana sunku tvirtinti.

J. Stereika

Skaitykite ir platinkite “MŪSŲ 
PASTOGĘ“, vienintelį lietuvių sa
vaitraštį Australijoj.

“M.P.” nuo pat savo pasirodymo 
pradžios veda nepriklausomą liniją, 
kurioje telpa visi, kuriems rūpi 
Lietuvos į nepriklausomybės atstaty
tas.
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THE grim events in Korea have 
aroused the free world from a peri

lous quietude. While the cost in lives 
and treasure is appalling, the Red 
aggression in that country may prove 
in the long run to be a godsend, for 
it has served final notice that the 
Kremlin is bent on world conquest — 
by armed force, if need be.

If the free world fully heeds the 
notice — takes account of stock, ferrets 
out and corrects errors, pushes ahead 
full steam on sound lines, and keeps 
its economic balance — we can be 
ready for the eventuality if all-out war. 
Indeed, if we are ready, there pro
bably will be no all-out war. It is a 
question first whether there is time 
for preparation, and second whether 
we take full advantage of it. Hence 
we need to evaluate the means and 
techniques we will use if forced to 
fight with our full strength.

On military research and develop
ment we have not done badly, but we 
need to do better and to do it much 
faster. There is a race between offen
sive and defensive techniques in every 
field, especially in that of strategic 
bombing. We need to be in the lead 
both in means of stopping enemy 
bombers and in means of penetrating 
enemy defenses. There is a decided 
possibility that the defence may catch 
up, that radar warning nets, anti-air
craft artillery, ground-controlled in
terception utilizing jet-propelled air
craft, and ground-to-air missiles may 
make it increasingly impractical to 
penetrate to prime targets.

We must credit Russia with the abi
lity to progress rapidly with all these. 
If the Red hierarchy becomes able, 
at some future date, to prevent the 
delivery of atom bombs onto its great 
industrial and administrative centres, 
the danger point will have arrived. 
At that time we must be able to stop 
their armies and to protect our own 
centres.

The ground-to-air guided missile 
promises to be the key weapon in a 
system of defence against high-altitude 
bombing. Travelling af bullet speed 
along a radar beam, carrying a heavy 
charge and a proximity fuse, such a 
weapon against the high-flying bomb
er can be deadly. It is not here yet, 
in quantity and tested reliability, but 
it can be, and it offers the greatest 
promise of key centres to high-altitude 
bombing. We should not let anything 
stand in the way of bringing it to full 
fruition at an early'date.

While the means of strategic bomb
ing have been well developed, the 
Western allies are not properly equip
ped with tactical air pow'er. It is well 
accepted that when great armies clash

The Weapons Needed 
For Freedom

By VANNEVAR BUSH

on a well-defended line tactical air in 
quantity is essential to success. Rus
sia has profited from the many ex
amples of this in the last war, and has 
built tactical air extensively.

The U.S. Navy and Marines have 
their own air support for their mis
sions. The Army depends upon the 
Air Force for its tactical air support. 
It docs not nok have what it needs to 
do its job, in spite of the magnificent 
effort in Korea, for most of that was 
conducted with planes not specifically 
designed for the purpose. This defect 
must be corrected as rapidly as the 
inevitable delays of construction will 
allow’. There is no doubt that the Air 
Force, now’ facing the facts squarely, 
can meet the need, and will, with full 
support. With U.S. support, the other 
allies can do much, for they can build 
as well as America can, and less ex
pensively.

The time may come when strategic 
air operations, even with the A-bomb 
or the possible H-bomb of the future, 
will not pay out. Any operation in 
war to be successful must do more 
vital damage to the enemy than it 
costs in men and treasure. If that 
day comes, and long before, we need 
to think of the A-bomb as a tactical 
weapon to stop great armies. It may 
even be true that we would be nearer 
right, all things considered, to think 
in these terms today. The tactical use 
of the A-bomb to break up concentra
tions of tanks, artillery and masses of 
men may, in the long run, be more 
important than its strategical use. It 
w’ould certainly be more salutary for 
the world.

It may well be that World War II 
w’as the last in which the clash of great 
fleets w’ill be a determinant, or in 
which the operation of great aircraft 
carriers will be of primary impor
tance. We must face, if we fight a 
major war in the not too remote fu
ture, fleets of undersea craft, fast and 
of long endurance, armed with extra
ordinarily deadly weapons—torpedoes 
of greater range, speed and subtlety 
than the world has hitherto known. 
We face attacks on our merchant fleet 
by guided bombs from the air. We 
face the modern submarine mine, 
which is exceedingly difficult to 
sweep. Mines placed from the air, 
arranged so that they can be swept 

fully as much so as war in the air or 
on the sea. It demands for success, 
therefore, aedve efforts in research, 
development, procurement, training, 
and the use of the most advanced 
weapons. A striking illustration of 
this matter is that of anti-tank de
fence. There has-appeared a new 
anti-tank weapon of great power 
which can in time render the heavy 
tank largely obsolete. This is impor
tant, for the Russians are said to have 
40,000 tanks, many of them heavies. 
Their whole doctrine of land w’arfare 
revolves about tanks and massed artil
lery to prepare the way.

But the day is coming when it will 
no longer pay to build heavy tanks, 
because they will be too vulnerable. 
And if they become practically obso
lete our potential enemy will have to 
do a lot or re-orientation and re
equipping, which would probably 
take years.

The new anti-tank w’eapon is based 
on the principle of the shaped charge, 
whose virtue is that it can penetrate 
a surprising thickness of armor — in 
fact, any armor a tank can carry. 
During World War II the bazooka 
fired a rocket which carried a shaped- 
charge projectile, and super-bazookas 
have since been built which have been 
useful in Korea. We also have air
craft rockets that use shaped charges.

The trouble with the bazooka is 
that it is of short range and inaccu
rate. But a shaped-charge'projectile 
has now been built that can be fired 
from a high-velocity gun, which can 
hit a moving tank at 1500 yards with 
high probability of scoring with the 
first shot. Moreover, this type of pro
jectile can be combined with the in
expensive recoilless gun which can be 
carried by a jeep or used as a squad 
weapon. About 200 such guns can be 
built for the cost of one heavy tank. 
The race between guns and armor has 
taken a sharp turn in favour of de
fence.

There are other opportunities for 
the sort of ingenuity and enterprise 
that produced this advance in anti
tank artillery. Land mines and means 
for laying them offer defensive possi
bilities. Defence against low-flying 
aircraft is full of chances for progress.

Such are some of the main lines of 
the change in weapons and techniques 
of war during the past five years.

The free nations are now awake to 
the threats. They must move far and 
fast and use to the utmost the time 
that is still theirs. Thus, if there 
comes another all-out war, can they 
defend themselves with confidence. 
Thus indeed may they hope to pre
vent an all-out war from occurring at 
al], —The Reader's Digest

only with enormous effort, vastly in
crease the power of an enemy to deny 
us ports. Air attack on shipping has 
potent aids in rocket weapons and 
guided bombs.

It is essential to our success in war 
that we maintain our transport over 
the seas. 'The Navy’s mission is as 
important as ever, and this task has 
changed radically. We no longer 
build battleships to fight battleships. 
There is much question whether great 
carriers are now worth the cost of 
building, maintaining and supporting 
them. The small carrier certainly has 
its place, to take air power to remote 
places and to fight submarines, and 
we may come to mosquito fleets of all 
sorts — agile, versatile and hard to hit 
by torpedo or bomb.

A great part of the equipment with 
which we fought submarines in the 
past war was rendered obsolete when 
a torpedo appeared that could out
range underwater sound-detecting 
apparatus, and could home on its tar
get by various means. The snorkel 
and the high-speed submarine, impor
tant though they are, are lesser threats 
than this.

The day of the convoy may be over, 
and we certainly need to develop and 
build in quantity cargo carriers of 
such speeds at sea as to be immune to 
submarine attacks, and means such as 
we used at Normandy to land cargo 
in spite of mines. There is no point 
in discussing airlift when millions of 
tons of cargo must be moved thous
ands of miles, if it can be done by 
fast cargo ships virtually immune to 
submarine attack.

The outlook for sea warfare is not 
all one-sided; there are many answers 
to die threats, many devices already 
built or capable of development; 
many ways of going on the offensive 
against the submarine, and of bring
ing down mine-laying or bombing air
craft, many devices in fact that have 
not been described, and will not be 
mentioned here. It is against all these 
threats to our sea communications 
that the re-orientation of our naval 
programme inevitably must be dir
ected.

Land warfare with mechanized 
controlled guns and rocket-carrying 
armies, communication nets, radar
aircraft is an extremely complex affair

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

The aborigines find their food sup
ply mostly in kangaroos, possums and 
emus. They like, too, lizards, goannas 
and snakes, and the juicy grubs inha
biting various trees. A tasty feast for 
many of the tribes are the moths that 
appear in great numbers in the spring
time. Nardoo cakes are an aboriginal 
delicacy. The lubras make them 
from the nardoo plant, which is some
thing like a shamrock in appearance. 
The seeds are ground into powder 
between flat stones, mixed with water 
and baked in the ashes of the camp 
fires. Members of the tragic Burke 
and Wills expedition lived for some 
time on nardoo cakes, which a tribe 
of natives gave to the starving men. 
Another dish that our aborigines are 
immensely fond of is witchetty grub 
— large white grubs, two or three 
inches long, found sometimes in the 
ground and sometimes in the trunks 
of trees. When thrown in the hot. 
ashes, and cooked slightly, they taste 
something like scrambled eggs, only 
a little sweeter.

The Quetta Memorial Cathedral, 
Thursday Island, was built to com
memorate a wrecked vessel, the 
Quetta. The angelus is rung on the 
ship’s bell every evening. The com

pass has been made into one of the 
fonts. The ship’s riding lamp burns 
as the lamp of remembrance and the 
lectern is made from a piece of teak 
from the ship. Among the relics are 
a porthole covered with eighteen 
years’ growth of coral, a lifebuoy and 
a flag. Many beautiful windows 
commemorate those who lost their 
lives in the wreck. One is a thanks
giving offering for the life of Emily 
Lacey, the heroine of the Quetta dis
aster.

★ ★ ★

Longreach, noted for its cleanliness, 
employs hundreds of goats as street 
cleaners. Hot and cold water is laid 
on, the hot water coming from bores 
the cold from the Thompson River.

Australia made the first stripper 
harvester. Hugh V. McKay was the 
builder, now his works occupy over 
40 acres near Melbourne, Victoria. 

Pigeon postal service connects New 
South Wales timber mills on the rug
ged North Coast One bird carried 
an urgent message between two mills 
in three-quarters of an hour. The 
same journey by car over winding

hilly roads would have taken three 
hours.

★ ★ ★
The Victorian State Research Farm 

has one of the strangest libraries in 
the world — a "library” of wheat 
specimens. Among the thousands of 
varieties from every country it has a 
grain of wheat originated from seed 
found in Tutankhamen’s Tomb, 
placed there thousands of years before 
Christ.

Lake Gallilee, near Aramac, Q’ld., 
is the most peculiar lake in the world. 
Its 70 square miles area is half salt 
which is not separated from the other 
half which is fresh. Neither mix.

★ ★ ★

No other street in the world, not 
even Harley Street, London, has so 
many medical men as Macquarie 
Street, Sydney. It has 433 brass plates 
of medicos down its comparatively 
short length.

Blue Bell Rock, an island off North 
Queensland, was up till 1877 non- 
existant. On the night of February 
11 of that year thestcamer “Blue Bell” 
was travelling from Brisbane to Rock
hampton over that area when the 
island suddenly arose and wrecked the 
ship. In the crevices of rocks can still 
be seen parts of the wreckage.

There are thirteen varieties of 
cuckoos in Australia. These are the 

birds that leave their eggs in other 
birds’ nests. They flatly refuse to rear 
their children. The female cuckoo 
watches her opportunity to leave her 
egg in the nest of some poor unsus
pecting mother-bird, and never waits 
to see it hatched. She is always care
ful to choose, howrever, the nest of a 
bird that, like cuckoos, eat insects. 
Not to create t6o much suspicion, she 
usually puts only one egg in the nest. 
The foster-parents must surely be 
puzzled and perplexed when they see 
the egg hatched and their strange 
baby makes its appearance. A comi
cal sight is to see two poor worried 
and bewildered little blue wrens try
ing to satisfy the enormous appetite 
of what must seem to them quite a 
terrible child; and it is to their credit 
that they bear no malice but stick to 
their adopted baby until it can look 
after itself.

The only place in the world where 
black opals are found is Lightning 
Ridge in N.S.W. On this field quite 
a number of opalized fossils have been 
found—reptiles, fish, and even plants, 
transformed into precious opal. The 
most interesting is what Science has 
given the name of "The Crocodile of 
Lightning Ridge.” This is a frag
ment of jawbone, with six teeth, that 
once belonged to a prehistoric croco
dile. The fossil has been completely 
changed into beautiful blue-black 
opal. It is now in the Australian 
Museum, Sydney.
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SYDNEJAUS TAUTINIU ŠOKIU GRUPE CANBERROJE
Šių metų sausio men. 20-27 dieno

mis Canberra minėjo Commonweal* 
th’o 51 metų jubiliejinę šventę. Ta 
proga buvo pakviesti įvairių tautybių 
atstovai išpildyti meninę dalį. Lietu
vius atstovavo Sydnčjaus tautinių šo
kių grupė, vadovaujama l.e. grupės 
vadovės pareigas p. A. Ustjanauskie- 
nės. Šiai šventei Immigracijos Depar
tamentas ruošėsi su dideliu kruopštu
mu, o taip pat parodė daug didesnį 
rūpestingumų, negu kad praeitais me
tais, globojant tuos asmenis, kurie iš
pildė meninę dalį.

Taigi, mūsų jaunieji šokėjai, susi
rinkę š.m. sausio men. 20 dieną, 8 vai. 
ryto prie Immigracijos Departamento 
Sydnėjuje, rado juos belaukiantį mil
žinišką autobusą. Pasirodo, ta pačia 
mašina vyko ir Ukrainiečių vyrų cho- 

'ras, vadovaujamas jų dirigento, prof. 
Struk’o. Susitarus dėl vietų, sėdome į 
autobusą, ir tokiu būdu prasidėjo mū
sų kelionė į visų Australijos valstijų 
sostinę- — Canberra. Visos kelionės 
metu buvo labai maloni ir linksma 
nuotaika. Mūsiškiai sudainavo dau
giau dainų, negu galima būtų jų rasti 
bet kuriame liaudies dainų dainyne ir 
tokiu būdu ukrainiečiams gavosi įspū
dis, jog čia vyksta ne šokių grupė, bet 
choras. Ir kada vėliau teko kalbėtis 
tuo reikalu su jų dirigentu, jis labai 
apgailestavo, kad tokia puiki balsų I 
medžiaga nėra niekur panaudojama.

Pusiaukely mus laukė su pietumis, 
kuriuos pavalgę su geru apetitu, kelia
vome toliau. Pavakary pasiekėme ke
liones tikslą ir čia atvykęs Immigraci
jos D-to atstovas, atskyręs vyrus nuo 
moterų, išvežiojo vienus į vieną, kitus 
į antrą hostelį esančius skirtingose 
miesto dalyse. Tas šiek tiek numušė 
mergaičių ūpą, nes nustojusios savo 
partnerių, nebejautė taip kaip anks
čiau stiprios žemės po kojomis. Tą 
patį vakarą įvyko visų tautybių atsto
vų pirmasis posėdis, kurio metu buvo 
susitarta dėl galutinės programos.

Sekančią dieną susilaukėme malo
nios staigmenos ta prasme, kad buvo 
išsikovota, jog visi šokėjų grupės daly
viai bus apgyvendinti viename hoste- 
lyje. Tai buvo būtinai reikalinga, nes 
kitokiu būdu laiku atlikti repeticijas 
buvo neįmanoma. Visi tapo linksmi 
ir laimingi, o to pasėkoje vėl visame 
hostelyje buvo girdimos lietuviškos 
dainos.

Pirmas pasirodymas buvo Parla
mento rūmų sodelyje, kur mūsiškiai, 
sušokę keletą šokių, susilaukė, kaip 
paprastai, gero pasisekimo. Po to bu
vome pakviesti užkąsti ir atsigaivinti, 
kur išbuvę gerą pusvalandį, apleido
me sodelį ir darnioje gretoje praėjome 
gro ministerį Holtą, kuriam ta proga 

rašto Valdybos sekretorius p. Ust- 
janauskas, kuris kartu su grupe buvo 
nuvykęs Canberron, padėkojo už ma
lonų pakvietimą ir vaišes. Ponas 
ministeris padėkojo už dalyvavimą 
šventėje ir palinkėjo grupei geros 
sėkmės ateities darbuose.

Kitą dieną buvo uždaras koncertas 
teatro salėje. Čia mūsiškiams teko 
išeiti pirmiesiems ir, taip sakant, iš 
karto pakelti publikos nuotaiką. Tai 
visiškai pavyko, nes sušoktą polką 
lydėjo nenutrūkstama katučių audra.

Trecias pasirodymas buvo numaty
tas atvirame ore, priešais Parlamento 
rūmus, Canberros visuomenei. Kadan
gi trečiadienį pasitaikė blogas oras, tai 
koncertas buvo atidėtas ketvirtadie
niui. Tokiu būdu trečiadienis liko 
laisvas ir jį grupė išnaudojo, suruoš- 
dama savo dalyviams šokių vakarą su 
žaidimais kuris taip pat praėjo links
mai ir su pasisekimu.

Ketvirtadienio rytas davė vilčių, kad 
bus gražus oras, tačiau vakare pasi
taikė gan stiprus vėjas. Nežiūrint to, 
prie Parlamento rūmų, gražioje pieve- 
lėje susirinko per 6000 žmonių minia 
ir su nekantrumu laukė, ką čia vaiz
duos naujieji australai. Programa

buvo įvairi ir įdomi. Neklystu saky
damas, jog čia suvažiavo stipriausios 
naujųjų australų meno pajėgos ir to
kiu būdu visas koncertas praėjo gan 
aukštame meniniame lygyje. Mūsų 
tautinių šokių grupė sušoko pirmoje 
ir antroje koncerto dalyje po tris šo
kius, kuriuos žiūrovai labai šiltai priė
mė. Pasibaigus koncertui ministeris 
Holtas padėkojo visiems programos 
dalyviams ir visuomenei, kuri tokiu 
gausiu atsilankymu atitinkamai įver
tino jų pastangas. Po to visi, kurie 
pildė programą, buvome nuvežti į 
atsisveikinimo pobūvį. Čia visą laiką 
buvęs programos dalyvių globėjas, Im
migracijos Departamento pareigūnas, 
p. Armstrong’as, atsisveikindamas, la
bai džiaugėsi, kad taip gražiai viskas 
pavyko ir palinkėjo visiems laimingai 
pasiekti savo gyvenamas vietas. Į jo 
kalbą atsakė p. Ustjanauskas, kuris 
visų vardu padėkojo už didelį rūpestį 
ir svetingumą, parodytą šio atsilanky
mo metu.

Tokiu būdu darant bendrą išvadą, 
tenka pasakyti, kad švente tikrai pui
kiai pavyko ir ja džiaugėsi be išimties 
ir tie, kurie ją ruošė, ir tie, kurie buvo 
pakviesti išpildyti meninę dalį.

Sekantį rytą vėl sėdome į autobusą 
ir, šį kartą dainuojant jau ir ukrainie
čiams, pavakary laimingai pasiekėme 
Sydnėjų. Ukrainiečių choras padarė 
didelę staigmeną, nes Canberroje iš
moko vieną lietuvišką dainą, kurią 
kelionės metu sudainavo mums.

Pabuvus keletą dienų su grupe, 
tenka tuojaus pastebėti jų gražų tar- 
aisavį sugyvenimą ir norą prisidėti, 
ur tik prisieina atstovauti lietuvių 

reikalus. Viena iš dalyvių, gavusi 
priepuolį, jokiu būdu nesutiko pasi
likti lovoje tik tam, kad grupė galėtų 
koncerte pilname sąstate dalyvauti. 
Kito vėl neatbaidė grąsinimas atleisti 
iš tarnybos, tik dėl to, kad galėtų 
kartu važiuoti į Canberrą. Tai yra 
labai gražus bendradarbiavimo ir pa
sišventimo pavyzdys, kuris galėtų būti 
statomas kitiems. Asmenys, kurie apie 
tautinius šokius nusimano ir matė 
grupę šokant praeitais metais Canber
roje, visi tvirtina, jog yra padaryta di
delė pažanga ir grupė šiuo metu yra 
tokiame lygyje, jog be kritikos gali 
visur atstovauti lietuvių tautos šokius. 
Tai, be abejo, yra didelis nuolatinės 
grupės vadoves, p-les Birutės Kirlytės, 
nuopelnas, kuri su dideliu atsidavimu 
dėjo visas pastangas ir sugaišo daug 
savo brangaus laiko, kol paruošė gru
pę iki nūdienio lygmens.

Tikimės, jog grupė ir toliau sėkmin
gai garsins lietuvių vardą mūsų tauti
niais šokiais tiek savo, tiek australų 
visuomenės tarpe.

Ustėnas.
. ................iiiiilillllllllllll...... llIUIItltlIlIlHHIIHHIIlnUHUUtKIIIM.’

PADĖKA
Prisiuntusiems savo meno | 

kūrinių Kilnojamajai Meno ir Į 
Tautodailės Parodai dailinin- f 
kams Kalgovui, Ratui — Ratai- > 
skiui, ’ Rakštelei, Šalkauskui, Į 
Šimkūnui ir Vaičaičiui Širdin- ą 
gai dėkoju.

J. Bi s t r i c k a s, i 
Kilnojamosios Parodos Meno Ė 

Skyr. Vadovas

Svarbus pranešimas
Vasario šešioliktosios (Nepriklau

somybės Šventės) minėjimas įvyksta 
Sydnėjuje š.m. vasario men. 16 d. 20 
vai. P a d d i n g t o n Town Hall pa
talpose.

Programoje: iškilmingas posėdis ir 
menine dalis.

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

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

Sydnčjaus Apylinkės Valdyba

ŠV. K A Z I M 1 E R A S —m ūsų 
tautos GI o b e j a s

Jo šventė š.m. kovo mėn. 4 d., sek
madienį, norima juo iškilmingiau pa
minėti.

Po pamaldų Šv. Juozapo bažnyčios 
parapijos salėje. Camperdown, ruošia
ma Šv. Kazimiero akademija su pri
taikyta paskaita ir plačia menine pro
grama.

Maloniai prašomi visi tautiečiai juo 
skaitlingiau dalyvauti.

Akademija — minėjimą ruošia 
ALKD-ja.

Gavėnios išpažinčių 
tvarka

Gavėnios metu ir toliau iki atskiro 
pranešimo St. Mary’s katedroje Syd
nėjuje išpažinčių bus klausoma šia 
tvarka:

Kiekvieno mėnesio šeštadienį prieš 
I-jį mėnesio sekmadienį Tėvas Gai
delis 7,30 — 8,30 vai. vak., o kiek
vieno mėnesio šeštadienį prieš III-jį 
sekmadienį kun. P. Butkus 7,30 — 
8,30 vai. vak.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS 
visoms A.L.B-hčs Apylinkėms ir Seniū
nijoms.

Kadangi reikalinga yra išsiųsti 
aplinkraščiai, tačiau neturima kaiku- 
nų apylinkių ir seniūnijų tikslių 
adresų, tai maloniai prašau visas apy
linkes ir seniūnijas galimai greičiau 
pranešti man savo adresus.

Be to, visą susirašinėjimą su A.L.B- 
nes Krašto Valdyba prašau siųsti ma
no vardu sekančiu adresu:

Mr. A. Ustijanauskas.
28 College Street. Sydney, N.S.W.

A. Ustijanauskas, 
ALB Krašto Valdybos Sekretorius.

Juozui Budrevičiui 
ir jo šeimai, skaudžiai liūdin
tiems dėl mylimos dukrelės Regi
nos mirties, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą ir drauge 
liūdime

S. ir R. š m i d t a i, 
Mt. Magnet, W.A.

★Pranešame Perth’o lietuvių žiniai, 
kad A. Miliausko batų tai
symo dirbtuvė randasi ne Bulwer St., 
302A, kaip buvo “M.P.’’. 102 Nr. 
paskelbta, bet Bulwer St., 320 A.

★Paieškau Aldonos Bielke- 
v i č i e n ė s. Rašyti: Br. Gudo- 
nis, 3 Burr St., Bendigo, Vic.

CANBERRA
• Į Canberrą atsikėlė iš Bonegillos 

lietuvis kunigas Bačinskas.
• Š.m. sausio mėn. 27 d. YWC’os 

namuose įvyko Canberros apylinkės 
lietuvių metinis susirinkimas. Buvo 
išrinkta nauja valdyba: kun. Bačins
kas, A. Ceičys ir A. Gasiūnas.

Nutarta rengti .Vasario šešiolikto
sios minėjimą be linksmosios dalies.

DAR DEL ADELAIDES 
TEATRO

Sausio men. 18-20 dienomis mel- 
bourniškiai išgyveno nepaprastą meno 
šventę. Sporto klubo “Varpas" pa
kviestas Adelaidės Lietuvių Teatras 
Cathedral Hall davė du spektaklius. 
Penktadienį suvaidino Genecken Gol- 
deno 3-jų veiksmų komediją "Pirmąjį 
Skambutį". Vaidino: V. .Ratkevičius, 
L. Giniotytė, A. Petrikas, L. Karam
zinas, E. Dainienė, S. Kanienė, B. 
Rainys, A. Gutis, N. Skindzevičius, D. 
Pyragiūte, V. Ancevičius ir B. Bakšin- 
skas. Veikalą režisavo P. Rūtenis ir 
E. Dainienė, dekoracijos dail. L. Žygo. 
Veikalo pastatymas tikrai geras ir pra
lenkė, atsižvelgiant į sunkias sąlygas, 
visus mūsų lūkesčius. Ypač būdingus 
tipus sukūre V. Ratkevičius/Robert 
Misselain/E. Dainienč/Toulousel Cle- 
mense/ir B. Rainys/Lisol Emil/Suvai- 
dintoji komedija iš Paryžiaus gyveni
mo yra gilios ir pamokinančios pras
mės. Ir labai užimtas savo prolesijoj 
vyras neturi užmiršti savo žmonos, 
gyvenimo draugės ir šeimos tarpe 
kreiptinas dėmesys į estetinį bei dailų 
apsirengimą bei kitas išviršines for
mas.

Šeštadienį Adelaidės Lietuvių Tea
tras duoda progos pagyventi mūsų gy
vosios tautos prieglobsty suvaidinda
mas P. Vaičiūno "Sudrumstąją Ramy
bę". Vaidino: V. Ratkevičius, S. Ka
nienė, B. Rainys, N. Skidževičius, B. 
Cėsna, E. Dainienė, D. Pyragiūte, L. 
Karamzinas ir A. Petrikas. Veikalą 
režisavo E. Dainienė, dekoracijos dail. 
A. Marčiulionio. Šis veikalas padarė 
gilesnį įspūdį į žiūrovus, kurių buvo 
per 500 prisirinkę. Turėjome progos 
pagyventi tėviškės nuotaikomis ir pri
siminimais, gyvom spalvom atsiskleidė 
gimtinės pasaulis, kame taip viskas 
brangu ir artima. Artistai atliko savo 
vaidinius darniai ir su menišku išgy
venimu. Ypač būdingus tipus sukūrė 
E. Dainienė/Paulina/, B. Rainys/kle- 
bonas/ ir A. Petrikas/Tvirbutas/. Pra
dedant lietuviškuoju policininku bai
giant tėviškuoju idealiu klebonu vis
kas taip sava, taip gyvai prabyla į mus 
pati Lietuva.

Adelaidės Lietuvių Teatro meniško
ji širdis yra Lietuvos Valstybinio Tea
tro aktorė E. Dainienė, kuri Išugdė 
gražų teatro kolektyvą sunkiausiose 
sąlygose. Garbė idealistam entuzia
stam Adelaidės Teatro vaidilomsl

Kai po spektaklio uždanga nusilei
do, pakilo katučių audra. Gėlių puok
štės, šie gilieji padėkos simboliai, už
tvindė sceną. Adelaidės Lietuvių Tea
tro vaidilas sveikino sporto klubo 
“Varpas” pirm. J. Makulis, PLB Mel
bourne apylinkės pirm. K. Mieldažys, 
LKF Australijos Apygardos pirm. P. 
Raulinaitis, LKF Melbourne Skyriaus 
pirm. A. Krausas, PLB Geelongo apy
linkės pirm. Raginis. Į sveikinimus 
atsakė teatro režisorė E. Dainienė ir 
teatro administratorius P. Kanas. Po 
spektaklio buvo suruoštos artistams 
vaišės, kurios praėjo labai draugiškoje 
jaukioje nuotaikoje.

Su dideliu pasišventimu ir meile 
administruoja teatrą P. Kanas. Tenka 
daug kliūčių nugalėti. Po viešnagės 
Melbourne yra numatytos teatro gas
trolės Sydnėjun ir Brisbanėn.

A. Krausas.

LIETUVIAI AMERIKOS ARMIJOJ
Azijoje lietuvių kartų yra jau eilė 

metų. Tai tarptautiniuose Prancūzų 
legionuose tarnaują lietuviai Indoki
nijoje. Jų ten išviso yra kelios dešim
tys.

Kaip praneša JAV spauda gausūs 
lietuvių būriai, jų tarpe ir daug trem
tinių, stoja savanoriais į JAV kariuo
menę.

ĮSIDĖMĖTINA žinia
Pranešame Australijos lietuvių žiniai, kad “Mūsų Pastogės" 

redakcija ir administracija persikėlė naujon ir nuolatinėn vieton 
pačiame Sydnčjaus 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. Stakauską.

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.

Printed by Pusličio Prem (ISIS) Pty. Ltd, 11-1S Recent Street, Sydney, toe the PuMlehee 
Anthony Bau»e. 5 Hampden St.. Hnrlstone Park. Sydney. N.8.W.
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