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T autos Šventoj o

Diena
Kiekviena tauta tini savo didvyriu, 

kurie savo kilniu heroizmu ar mirtimi 
įamžina savo vardą: tautai nemiršta 
tas, kas miršta-dėl jos.

Ir Katalikų Bažnyčia turi savo hero
jų, kurių vieni mirė kankiniais už Kri
staus Karalystę, kiti gi visą gyvenimą 
vykdė Aukščiausiojo valią. Jie vadi
nami Bažnyčios šventaisiais ir jų var
dai amžiams lieka gyvi, jų gyvenimas 
ir dorybės statomi pavyzdžiu, jų as
muo keliamas i altoriaus garbę.

Bet yra ir tokių asmenybių, kurios 
pajėgė savyje sujungti kilniuosius tau
tos troškimus ir Aukščiausiojo valią. 
Jie yra kartu tautos didvyriai ir šven
tieji. Beveik kiekviena tauta turi to
kių nemirštančių švyturių: prancū
zams yra tokios — Genovaitė ir Joana 
d’Arc, vengrams — karalius Steponas, 
čekams — karalius Vaclovas, britams — 
karalius Eduardas. Visi jie ne tik tau
tos ir valstybės didvyriai, bet is šven
tieji. Jiems pagerbti skirtos dienos 
yra šventes, kuriose susilieja tautinis 
ir religinis iškilmingumas.

Lietuviams tokia diena yra kovo 4- 
toji. Tai jauno Lietuvos karalaičio 
Kazimiero diena.

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Kroku
voj kaip karaliaus bei didž. kunigaik
ščio Kazimiero ir Vengrijos karalaites 
Elžbietos Habsburgaitės tretysis sūnus 
— gausioj trylikos vaikų šeimoj. Iš 
jų išaugo šeši sūnūs ir penkios dukros. 
Keturi Šv. Kazimiero broliai sėdėjo 
sostuose: Lietuvoj, Lenkijoj, Čekijoj, 
Vengrijoj, o penktas iškilo net iki kar
dinolo. Keturios seserys ištekėjo už 
vokiečių kunigaikščių. Šv. Kazimiero 
tėvas buvo Jogailos ir Alšėnų kuni
gaikštytės Sofijos sūnus. Taigi Šv. 
Kazimiero kilmės kamienas grynai 
lietuviškas — gediminaieių, tik iš mo
tinos pusės jo gyslose tekėjo ir Habs- 
burgų kraujas.

Garsus ano meto istorikas kan. Dlu
gošas ir humanistas Pilypas Calima- 
chas Buonacuorsi suteikė jaunam Ka
zimierui retą išauklėjimą. Kaip ven
grų sosto pretendentas, jis gana jaunas 
tėvo buvo pasiųstas į Vengriją, bet, 
matydamas kitokią vengrų tautos va
lią, pats nuo sosto atsisakė. Dar kartą 
grįžęs prie studijų, savo nepaprastais 
gabumais atkreipė Lietuvos didikų dė
mesį. Šie norėjo jį padaryti savaran
kišku Lietuvos valdovu ir darė žygių 
slapta jį paskelbti Didž. Lietuvos Ku
nigaikščiu.

Didelę valstybinę išmintį jaunasis 
Kazimieras parodė, tėvui esant užim
tam karais, savarankiškai tvarkydamas 
valstybės administraciją. Sutvarkė 
finansus, apvalė kraštą nuo plėšika
vimų. Kažkokia vidaus jėga, kuri sly
pėjo jame, vertė visus paklusti ir vyk
dyti jo parėdymus. Paskutinius pen
ktus savo amžiaus metus jis praleido 
Vilniuje, tvarkydamas Lietuvos kance
liarijos reikalus su nepaprastu kruop
štumu ir atsidavimu pareigai. Per 
trumpas jo buvo amžius, kad giliau 
būtų įsibrėžęs mūsų istorijoje, tačiau 
visame darbe jis reiškėsi kaip daug 
žadąs ir labai išmintingas valstybinin
kas, su kurio sprendimais sutikdavo 
net pats karalius.

Bet šalia to sunkaus administraci
nio darbo, jis neapleidžia ir savo dva
sinio pasaulio, nuolat tobulindamasis 
kaip krikščionis, nes jo nuomone, val
dovas turįs būti ir idealus krikščionis, 
siekiąs tiesos ir teisingumo, duodąs 
savam kraštui ir valdomiesiems gerbū
vį ir meilę ir visuomet pasiruošęs pa
tarnauti.

Gal dėl to nepajėgė jo pavergti 
puošni ir ištaiginga Vavelio pilis

Immigracijos ministeris p. Holt su Ponia Canberros koncerte, kurį surengė 
naujieji australai. Priešaky matome ir Sydnėjaus Lietuvių šokių grupę.

Krokuvoje, lankoma garsių Europos 
svečių, pilna muzikos, skambaus juoko 
ir spindėjimo; nesužavėjo jo širdies 
nė karaliaus sostas, karūna, karališkos 
vedybos, kurių slapčia gal troško ne 
viena kunigaikštytė ir grafaitė. Rei
kėjo daug tvirtos valios nenueiti dau
gelio karalaičių keliu, o nerimti ilgesy 
kito pasaulio — tyro ir giedraus. Tai 
didi ir kieta kova su savim ir su visa 
aplinka, kurią jis veda gyvendamas 
kaip asketas. Jis, karalaitis, naktį 
apleidžia savo pūkinį guolį ir gula ant 
grindų arba slapčia, eina melstis į Die
vo Namus, kai visas dvaras linksminasi 
ar miega. Po šermonelių mantija jis 
slapčia dėvi aštrią ašutinę ir pasnin
kauja daugiau, negu eiliniam krikščio
niui privaloma; lanko ligonis ir elge
tas ir neša jiems išmaldas.

Būdingas, kaip ir visai lietuvių tau
tai įprasta, buvo Šventojo Karalaičio 
kultas ir susižavėjimas dangaus kara
liene Marija. Jos garbei jis pasnin
kavo šeštadieniais, žavėjosi jai skirtais 
himnais ir giesmėmis, net pats bandy
damas jai kurti. Viena iš jo sukurtų 
giesmių yra patekusi ir į bažnytinį 
giesmyną.

Persidirbimas, jaudinimasis dėl val
stybės ir dvaro gyvenimo negerovių, 
siekimas tobulybės ir dangaus — pa
laužia jo fizines galias, ir jis suserga 
džiova. Paskutiniąsias dienas pralei
džia jis lietuviškame Gardine ir ten 
miršta 1484 m. kovo mėn. 4 d., sur 
laukęs vos 24 metų amžiaus. Jo pa
laikus priglaudžia Vilnius, kuriame jis 
praleido gražiausius savo herojinio 
gyvenimo metus.

Jo asmuo gal ir būtų likęs užrair- 
USj skirtas Lietuvai 
is susidomėjo šio 

švento karalaičio gyvenimu. Tu r būt, 
jau tuomet melstasi į jį ir įvyko tie 
stebuklai, kurie vėliau minimi jo ka
nonizacijos byloje: pagijimas vieno 
aklojo, vieno raišo ir kitu ligonių, o 
taip pat paslaptingas jo pasirodymas 
ant balto žirgo lietuvių kovų su ru
sais metu ties Polocku ir vedimas ko
vos iki mūsų pergalės. Nuncijus pa
rašo karalaičio biografiją, į kurią at
kreipia dėmesį ne tiktai Roma, bet ir 
kiti pasaulio kraštai. Jo kultas ima 
reikštis Neapolio Karalijoj, Bavarijoj, 
Olandijoj ir kitur.

1521 m. Kazimieras paskelbiamas 
Palaimintuoju, o 1602 m. popiežiaus 
Leono X — Šventuoju ir Lietuvos Pat
ronu.

Tautos meilę savo šventajam liudi
ja graži Šv.' Kazimiero šventovė Vil
niuje ir puošni koplyčia Vilniaus kate
droj, kur ilsisi šventojo palaikai; o

štas, jei ne Nu nei j 
ir Lenkijai, kuri
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Savaites Žinios

Čekoslovakijos 
premjeras kalėjime

Sąjungininkų saugumo įstaigos iš 
Vokietijos praneša, kad Čekoslovaki
jos min. pirmininkas Dr. Vladimiras 
Clementis esąs kalinamas Pragos ka
lėjime. Jis buvęs suimtas prieš dvi 
savaites, kai NKWD dariusi valymą, 
suiminėdama antisovietinūs politikos 
(titoistų) šalininkus.

Tačiau Londono sluogsniuose dėl 
šios žinios keliama abejonių, nes ma
noma, kad Dr. Clementis yra pabėgės 
į Vakarų Europą su svarbiais doku
mentais.
Gandai dėl invazijos 
į K i n i j ą

Tolimuose Rytuose kursuoja gan
dai, kad Nacionalistinės Kinijos ka
riuomenė iš Fonnozos ruošiasi keltis 
į Kinijos žemyną, norėdama išvaduoti 
kraštą iš komunistų sauvalės. Šiam 
tvirtinimui paremti naudojamas pas
kutinis gen. MacArthuro pareiškimas, 
kad jam šiuo metu nesąs svarbus Ko
rėjos teritorijos išlaisvinimas, o jis de
dąs visas viltis į komunistinės kinų 
kariuomenės sunaikinimą. Generolas 
šito siekiąs todėl, kad sumažintų Kom. 
Kinijos armijų pajėgumą ir tuo pa
ruoštų dirvą invazijai į Kinijos žemy
ną.
Achesonas perspėja 
sovietus dėl Tol. Rytų

Amerikos valstybės sekretorius 
Achesonas spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad Ramiojo Vandenyno sau
gumas yra didžiausias Amerikos vy
riausybės rūpestis. Jis perspėjo Sov. 
Sąjungą ir jos partnerius Tol. Rytuo
se, kad jie nedrįstų pradėti naujos 
agresijos šiame regijone, nes ji, šio 
valstybės vyro pareiškimu, sukeltų 
rimtų komplikacijų.

Toliau Achesonas pažymėjo, kad 
Amerikos interesas esąs aptarti drauge 
su Australija ir N. Zelandija Ramiojo 
Vandenyno srities gynybos reikalus, 
nors šis klausimas turįs labiau rūpėti 
D. Britanijai, Prancūzijai ir Portuga
lijai, kurios šiame regijone turinčios 
savų kolonijų.
Bombanesiai gali 
sunaikinti ir Rusiją

Amerikos karinių pajėgų strateginio 
bombardavimo šefas generolas Lemay, 
senato komisijos iššauktas, pareiškė, 
kad be pėstininkų dalinių reikią siųsti 
į Europą tolimojo skridimo bombone
šius, kurie yra pajėgūs sunaikinti net 
ir Sov. Rfusijos industriją. Amerikos 
karinių pajėgų vadovybė greitu laiku 
išvystysianti avijaciją, suorganizuo
dama 95 atskiras kovos grupes, kurių 
tarpe būsią gausūs" tolimojo skridimo 
bombanešiai.

visame krašte nerasi bažnyčios, net 
šeimos, kurioje nebūtų jo paveikslo. 
Liaudies legendose ir giesmėse, liau
dies menininkų drožiniuose jis toks 
turtingas, kaip retas kuris šventasis. 
Jis kartu su rymančiais kryžiais ir Rū
pintojėliais Lietuvos pakelėse ir sody
bose budi ir globoja savo mylimą tėvų 
šalį. Ne tik pavieniai asmenys, bet 
ir draugijos bei vienuolynai puošiasi 
jo vardu.

Kai Rusijos carų valdžia, slopinda
ma visa, kas lietuviška, ėmė kliudyti 
ir Šv. Kazimiero garbinimą, tai katali
kiškos Lietuvos vaikai, atsidūrę Ame
rikoj, tuo vardu ėmė vadinti parapi
jas, vienuolynus ir įvairias draugijas. 
Panašiai ir Australijos lietuviai susi
būrė į Katalikų Draugiją ir pasirinko 
Šv. Kazimierą savo globėju. O Lietu
vos skautai jau senai yra pasirinkę Šv. 
Kazimiera savo Patronu.

Gražus, spontaniškas Kazimierinis 
sąjūdis buvo kilęs 1943 sukaktuviniais 
metais, kai buvo plačiai užsimota 
įamžinti jo vardą muzikoj, poezijoj, 
tapyboj ir paminėt jo šventę valsty
biniu mastu ir specialiu aktu Vytauto 
Didž. Muziejuje. Deja, okupantas 
neleido, kad tokiu iškilmingu ir viešu 
būdu tauta pagerbtų savo šventąjį, 
tačiau mažesni minėjimai — šventės 
nubangavo per visą šalį. . .

Karo audrų ir tremties vargų tarsi 
prislopintas šis gražus sąjūdis, šiuo 
tarpu vėl iš naujo atgaivinamas ir tai 
ypatingu būdu: Lituvos vyskupai 
tremtyje, matydami visai tautai, o 
ypač jaunimui gręsiančius pavojus,> o 
kartu norėdami sužadinti lietuvių 

i pasitikėjimą savo šventuoju Globėju, 
į paprašė Šventąjį Tėvą Pijų XII. kad 
jis savo apaštališkąja galia paskirtų 

■ šv. Kazimierą viso lietuvių jaunimo 
Globėju, šv. Tėvas Pijus XII, atsaky
damas į Lietuvos vyskupų ir tikin
čiųjų prašymą, savo dekretu 1950 m. 
birželio mėn. 11 d. Romoje paskyrė ir 
paskelbė neatšaukiamai ir visiems lai
kams Šv. Kazicmierą ypatingu Dan
guje esančiu Globėju visam lietuvių 
jaunimui. Šia proga Lietuvos vysku
pai tremtyje išleido specialų laišką, 
kuriuo ragina mūsų tautiečius, išsibla
škiusius po pasaulio kraštus, o ypač 
lietuvišką jaunimą, ypatingu būdu 
pamilti ir garbinti savo ir tautos Glo
bėją, kuris .anais sunkiais laikais gel
bėjo Lietuvą, ir kuris gali jai padėti 
ir šių dienų kovose.

Čia verta prisiminti tą simbolinę 
Polocko stebuklo reikšmę šiems lai
kams. Tarsi išsiliejusi Dauguvos upė, 
baisus potvynis yra užliejęs visą mūsų 
kraštą. Turi vėl pasirodyti baltasis

raitelis, pamoti ranka ir pirmasis 
mestis i bangas, kad to žygio užburti 
niestijsi visi ir . . . išlaisvintų, kas 
pavergta.

Kaip Nepriklausomybės gimimo iš
vakarėse buvo gyva legenda, kad šv. 
Kazimiero kariuomenė laukia Kauno 
požemiuose išeiti ir išlaisvinti mūsų 
kraštą nuo priešų, taip ir dabar mes 
tikim, kad jo vardu mūsų kariai ir 
Lietuvos jaunimas laimės Tėvynes 
laisvės kovą.

Jis dieviškom dorybėm pasipuošęs 
karžygis — tarsi baltas Vytis ir Lietu
vos laisvės Pranašas — jau prieš 300 
metų (1655) perspėjo Maskvos Levi- 
jataną, kad liautųsi spaudęs ir skriau
dęs kuklią kenčiančią Lietuvą, nes 
ateis laikas ir . . . ištiksiąs Rusiją toks 
didelis prispaudimas, jog nebūsią išsi
gelbėjimo net už Volgos ir Uralo : . .

Kun. P. Butkus
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VASARIO SESIOUKTOII MELBOURNE
A. Čelnos vadovaujamas vyrų cho

ras padainavo dvi Naujalio ir Dam
brausko dainas, o mišrusis choras me
niškai išpildė keturius įvairių kompo
zitorių kūrinius. A. Valius solo klar
netu pagriežė Weberio “Concertino 
es dur”.

Antroji meninė dalis pradedama A. 
Gustaičio vieno veiksmo vaizdeliu 
“Sekminių vainikas”. Tai Melbourne 
Lietuvių dramos Mėgėjų premjera. 
Veikalą pastatė P. Morkūnas, dekora
cijos A. Gabeco. Tiek vaidinimas, 
tiek dekoracijos labai šiltai nuteikė 
žiūrovus. Plačiau apie pastatymą 
teks skyrium pakalbėti.

Meninę programą užbaigia J. Pet- 
rūšaičio vadovaujami tautinių šokių 
šokėjai, labai gyvai ir tinkamai pašokę 
Žiogelius, Malūną ir Oželį. Gražus 
dekoracijų fonas ir margi tautiniai 
drabužiai susiliejo į skoningą spalvų 
simfoniją, primindami mieląją tėvi
škę.

Minėjimas truko 3 vai. 30 min. Po 
8 ar 9 vai. dienos darbo kiek vargino 
jo ilgumas. Ateity tektų pagalvoti 
dėl programos sutrumpinimo ir jos 
tinkamesnio patvarkymo. Bet apskri
tai meninė programa buvo su didele 
meile ir kruopštumu paruošta. Tik 
kaikurių kalbėtojų kalbos, kurių buvo 
per daug, meta tamsų šešėlį, kas griovė

Melbourno ir apylinkės lietuviai 
šventė Vasario šešioliktąją tos pat die
nos vakare. Atlikę dienos darbus, 
rinkosi buliais pavieniai ir ištisos šei
mos į Cathedral Hall erdvias patalpas 
mūsų brangiausios tautinės šventės 
paminėti. Gausingai suėjo jaunų, se
nų ir vaikų per 600 ir pripildė pilną 
salę ir balkoną. Gražu, kad toks gau
sus būrys mūsų bendruomenės narių 
didžiai vertina Lietuvos prisikėlimo 
dieną.

Iškilmingą minėjimo aktą atidarė 
naujas PLB Melbourno Apylinkės 
pirm. Sil. Balčiūnas pakviesdamas į 
garbės prezidiumą mūsų organizacijų 
vadovus bei latvių ir estų bendruome
nių atstovus. Scena skoningai papuo
šta tautinėmis vėliavomis ir Vytim.

Buv. PLB Melbourno Apylinkės 
pirm. K. Mieldažys taria žodį, perduo
damas savo eitas pareigas Sil. Balčiū
nui. Latvių atstovas šiltais žodžiais 
pasveikina lietuvių bendruomenę Ne
priklausomybės šventėje, užbaigdamas 
linkėjimu: “Tegyvuoja Baltijos tautų 
draugystė!” Estų atstovas nuoširdžiais 
žodžiais pasveikina, linkėdamas netru
kus atgauti Nepriklausomybę. Prof. 
Raulinaitis paskaitė rezoliuciją, išrei
škiančią pritarimą VLIKui ir Vykodo- 
majai Tarybai. Pagrindinę paskaitą 
skaitė Br. Zumeris, iškeldamas visas 
lietuvių neigiamybes. Paskaita buvo j*.. . . .• ,. ~.kruopščiai paruošta ir daug aktualių I “kr« sve.ntes bei. v,sos lle?vl» ben‘ 
minčių iškelta. Ji būtu labai tikusi *uomenes vieningumo išgyvenimą, 
eiliniam bendruomenės susirinkimui, 11 ““ėjimą, kaip ir pridera, suėjo vi- 
bet Nepriklausomybės šventėje iškel-1 sokl’l Pa”“r’J *r !s,nknln“! tautiečių.

_ • • i- • ___ O fzil'io Kruncri'i miimv vicipmctos mūsų neigiamybės ir parodytos 
žaizdos neigiamai paveikė klausyto
jus. Tokiomis progomis visuomet 
buvo įprasta iškelti mūsų tautos lai
mėjimai, kovos už šviesesnę ateitį. O 
ir šiandien, apžvelgę lietuvių ben
druomenės gyvenimą Australijoje, 
galėtume iškelti nemaža ir šviesių 
reiškinių, kurie sukeltų mumyse pasi
tikėjimą, ryžtumą, pasiaukojimą savo 
kenčiančiai Tėvynei Lietuvai.

Meninė dalis pradedama poetės 
Julijos Švabaitės kūryba. Ji paskaitė 
tris savo kūrinius: Vakaras, Sapnuoju 
saulę ir Mintys apie tėvynę. Ypač 
pirmasis stiprus ir nusisekęs eilėraštis. 
Adolfas Vaičaitis gražiai padeklamavo 
Kazio Bradūno “Sapnas iš šiaurės” ir 
J. Baltrušaičio “Motina žemė”. Vin
cas Zdanavičius užbaigė poezijos 
kūrinių menišką pertiekimą B. Braz
džionio “Tremtinio malda”.

O tokia brangia mums visiems 
proga buvo išplakti aštrokais žodžiais 
“žodžio menininkai” ir “tolerancijos 
šalininkai”. Bent Nepriklausomybės 
šventėje PLB apylinkių vadovybės 
turėtų sudaryti sąlygas mūsų ben
druomenės glaudesniam suvienijimui, 
o ne jos skaldymui. Kalbėtojai turė
tų partijos bilietus giliau paslėpti ki
šenėse, kad jie nešmėkšotų. Vasario 
šešioliktoji yra visų lietuvių šventė!

Labai vykusiai paminėjo Vasario 
šešioliktąją lietuvių katalikų kapelio
nas. Pr. Vaseris. Tiek pamoksle, tiek 
atspausdintame lapely buvo su didele 
meile mūsų brangiai Tėvynei iškelta 
lietuvio nueitas kelias ir jo kovos dėl 
laisvės. Gražios giesmės ir jautriai 
pasakytas pamokslas sužadino dar di
desnį prisirišimą savo kraštui ir ken
čiančiai Tėvynei.

A. Krausas.

GENEROLAS EISENHOVERIS
Pereitų metų pabaigoje, kai gen. 

Eisenhoveris buvo paskirtas Atlanto 
S akto valstybių armijos vyriausiu va- 

u, visa pasaulio spauda kartojo jo 
vardą. Jam patikėta Europos saugu
mas tuo laiku, kai vyksta didžiulė ko
va dėl pasaulio taikos.

Dwight David Eisenhoveris yra ne
mažiau populiarus Europoje, kaip ir 
Amerikoje. Jo vardas per praeito 
karo invaziją į Europos žemyną buvo, 
kaip ir šiandien, linksniuojamas dau
gelio milijonų žmonių lūpomis. Jis 
buvo tapęs herojum, nes jo atliktasis 
žygis į Europą prilygo didžiausiems 
karo vadų žygiams. Jo vadovaujamos 
armijos pralaužė Atlanto pakraščių 
moderniausias fortifikacijas, kurias 
milijoninė Adolfo Hitlerio vergi] 
masė, kaip antikos piramidžių statyto
jai, buvo aptverusi Europos vakarinius 
krantus.

Dwight David Eisenhover, populia
riai JAV ^vadinamas “Ike” vardu, 
gimė 1890 m. neturtingoje šeimoje 
Abilen mieste, Kansas valstijoje. Jo 
tėvas ten dirbo viename fabrike. Jau
nąjį David viliojo kariškio karjera. 
Baigęs garsiąją West-Point karo moky-

klą, 1915 m. jis pakeliamas į leitenan
tus. Jau 1917 m. jis paskiriamas prie
štankinės mokyklos viršininku Colto 
stovykloje ir čia ruošia amerikiečių 
pėstininkus 1917-1918 metų vakari] 
fronto kovoms Europoje. Nuo 1923 
iki 19’4 m. jis gyveno Panamos kanalo 
zonoje ir čia parašė knygą apie ameri
kiečių karių kovas 1914 m. kare. 
Kiek vėliau jis pereina dirbti į karo 
ministerijos sekretoriatą ir paskiria
mas gen. MacArthūro dešiniąja ranka. 
1935 m. jis skiriamas specialioms pa
reigoms į Filipinus. 1940 m. jis gau
na uždavinį padidinti amerikiečių 
armiją iš 172.000 iki 1,5 mili
jono vyrų. 1942 m. gauna naują 
paskyrimą, kaip ginkluotų pajėgi] 
Europoje viršininkas ir vadovauja 
sąjungininkų operacijoms Šiaurės 
Afrikoje. Jam vadovaujant, 1943 m. 
vasarą buvo padarytas šuolis į Sicili
jos salą ir 1944 m. birželio 6 d. isto
rinė invazija į Prancūzijos krantus.

Šiuo metu šiam prityrusiam ir pa
sižymėjusiam kariui teko prisiimti 
sunkią, bet garbingą pareigą: saugoti 
Europos širdį nuo raudonųjų Atilos 
hordų užplūdimo. Br. K.

SYDNEJAUS LIETUVIU KATALIKU REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos įvyks š.m. Verbų šešta

dienį ir sekmadienį (kovo mčn. 17-18 
dienomis). Jos prasidės šeštadienį 6 
vai. vakaro Camperdown St. Josephs 
bažnyčioj konferencija, palaiminimu 
su šv. Sakramentu ir antra konferen
cija, o po to bus klausoma išpažinčių.

Verbų sekmadienį bus klausoma 
išpažinčių nuo 8 vai. ryto. 10 vai. bus 
atlaikytos pirmosios tą dieną Šv. Mi
šios ir, kaip paprastai, 11 vai. 30 min. 
bus Iškilmingosios Mišios, bendroji 
Komunija ir rekolekcijų pamokslas. 
Po trumpos pertraukos, bus rckolek-

cijų užbaigimas: pamokslas ir palaimi
nimas. •

Rekolekcijas praves ir išpažinčių 
klausys nesenai iš Austrijos atvykęs 
kun. Dr. P. B a č i n s k a s, kuris šiuo 
metu gyvena Canberroj.

Mielieji tautiečiai nuoširdžiai kvie
čiami atlikti Velykinę šv. Sakramentų 
praktiką, ypač, kad šie metai yra Ju
biliejiniai — šventieji. Gyveną 
arčiau, prašomi ateiti išpažinties šešta
dienio vakarą.

Kun. P. But k u s 1

(Tęsinys iš 108 N r.)

Kaip tik bus suorganizuota visuose 
kraštuose Laikinieji PLB krašto Ko
mitetai — LOK ir išsiaiškinta JAV 
lietuvių nusistatymas PLB reikalu, 
VLIKas sudarys 66 str. numatytą PLB 
Vyr. LOKą, kuris turės sušaukti Pa
saulio Lietuvių Seimą. Seimas pas
kelbdamas kalbėtą konstituciją PLB 
perves iš laikinosios būklės į pastovią
ją. VLIKo Laikinieji Nuostatai, ku
rių uždavinys PLB organizaciją prive
sti ligi PL Seimo ir jo nustatytos kon
stitucijos, nustos galioję taip pat tuo 
metu, t.y. Seimui nustačius Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Konstituciją. 
Gi PLB Vyr. LOKas nustoja veikęs 
Seimui išrinkus PLB Vyriausiąją Val
dybą.

23. Steigti PLB organizaciją yra du 
keliai. Kur yra bendrinė organizacija, 
ten pavedama krašto LOKo pareigas 
eiti tos bendrinės organizacijos valdy
bai. Kur tokios organizacijos nėra, 
nors būtų kitų organizacijų tobulas 
tinklas, ar jokių organizacijų nebūtų, 
ten ar Liet, Išlaikymo Tarnyba skiria 
asmenis į LOKą, ar tai padaroma vie
tos iniciatyva, painformuojant minėtą 
tarnybą apie LOKo sudarymą ir jo 
sąstatą. LOKe turėtų dalyvauti viso
kių krypčių bent didesnių organiza
cijų atstovai:

24. PLB krašto LOKas atlieka to
kius uždavinius:

surašo laikinąjį krašto statutą. 
PLB laikinasis statutas duoda
mas Liet. Išlaikymo Tarnybai 
patvirtinti, o sudarytoji PLB 
organizacija toj pačioj tarnyboj 
įregistruojama. Tarnybai pat
virtinus statutą, krašto PLB nu
stoja vaduotis Laikinais PLB 
Santvarkos Nuostatais ir vaduo
jasi priimtuoju statutu.
Priėmus ir patvirtinus krašto 
statutą organizuoja visame kra
šte nustatyta tvarka PLB apylin
kes. Jei bendrinė organizacija 
turi savo padalinių, ji gali pave
sti jiems eiti apylinkių ar apy
gardų PLB organų pareigas, ar 
juos paversti, apylinkėmis ar 
apygardomis. Tai priklauso nuo 
to, ar bendrinė organizacija pa
sivadins PLB: ar tapdama fak- 
tina PLB pasiliks veikti senu 
vardu dėl bet kokios pateisina
mos priežasties LOKas gali skirti 
savo įgaliotinius pravesti apylin
kėse rinkimams. Vietoj apylin- 
kių valdybos krašto valdybos ga
li būti skiriamas seniūnas nepri
klausomai nuo apylinkių narių 
skaičiaus.

c. Jei ras reikalinga ir tikslinga

organizuoja apygardas.. Apy
garda pagal Laik. Nuostatus 
nėra privali. Šį klausimą spren
džia LOKas, susidarius gi krašto 
valdybai tas klausimas pereina 
jos kompetencijai. Bus kraštų 
su apygardomis, bus ir be .jų 
LOKas gali organizuoti apylin
kes ir apygardas Laik. PLB sant
varkos nuostatais neturėdąmas 
savo statuto.

b.

d. praveda rinkimus į krašto tary
bą, kuri išrenka krašto valdybą. 
Nuo krašto valdybos išrinkimo 
momento krašto PLB LOK, ku

ris visą laiką ėjo krašto PLB tary
bos ir valdybos pareigas, nustoja 
veikęs. LOKas visą raštinę, 
archyvą, turtą ir kasą perduoda 
krašto PLB valdybai.

25. Krašto tarybos ir valdybos narių 
skaičių nustato statutas. Statutas 
sprendžia taip pat ir rinkimų į krašto 
tarybą tvarką bei nustato tarybos ka
denciją.

Krašto PLB organizaciją kuria kiek
vienas kraštas nepriklausomai nuo to, 
kiek krašte yra lietuvių. Dėl mažo 
lietuvių skaičiaus tų lietuvių neturime 
jokios teisės išskirti iš PLB tikslų sie
kimo. Tai šventoji kiekvieno lietuvio 
pareiga. Juk nuo tos pareigos atli
kimo priklausys lietuvio išeivio tau
tinė vertė. Prie kitų kraštų juos pri
skirti nėra praktiškos galimybės. To
kiais atvejais jiems patiems leidžiama 
nusistatyti PLB organizacinė schema. 
Jei bus vienai apylinkei kurti reikia
mas lietuvių skaičius, ten ir apylinkės 
organizacija galima pasitenkinti, vadi
nasi — vyriausias bendruomenės orga
nas bus visų pilnateisių narių susirin
kimas, kuris surašys statutą, ir išrinks 
visus kitus organus — valdybą, kon
trolės komisiją, ar kontrolierių ir tt.

26. Kaip reikėtų bendruomenės or
ganus vadinti ?

Tikslingiausia šitaip: Venccuelos 
Lietuvių Bendruomenė ar Švedijos 
Lietuvių Bendruomenė, D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba ar 
Taryba, JAV Lietuvių Bendruomenės 
Bostono Apylinkė ar Seniūnija, Ko
lumbijos Lietuvių Bendruomenės Me
delyno apylinkės valdybos pirminin
kas ir tt.

Atskirų kraštų lietuvių bendruome
nių organai nereikalingi prie savo pa
vadinimo dar ir bendro PLB pavadi
nimo, kuris gali kartais net to ar kito 
krašto organų nereikalingą reakciją 
sukelti krašto lietuvių bendruomenės 
statutą registruojant. Tuo tarpu kai 
pakeitimas žodžio “sąjunga” ar “drau
gija” į žodį “bendruomenė” niekam 
sunkumų sudaryti neturėtų.

M. Krupavičius 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnybos 

Valdytojas.

GINAMAS LIETUVIO VARDAS
Praeitame “Mūsų Pastogės” nume

ryje buvo gana'išsamiai aprašytas ne
lemtasis įvykis su tariamuoju lietuviu 
(kaip paskui paaiškėjo jis yra ukraji- 
nietis iš Odesos) Mychaylo Wasylenko, 
kuris ardė savo namo stogą, kad 
iškraustytų vieną australų šeimą. 
Perskaitęs australų spaudoje plačiai 
aprašytą įvykį, tuoj supratau, kad 
Wasylenka nėra joks lietuvis, ir nuė
jau į vieną iš australiškųjų redakcijų, 
prašydamas, kad patikrintų Wasylen
ka tautybę ir pakoreguotų klaidinantį 
pranešimą. Grįžęs namo šį savo parei
škimą surašiau raštu ir išsiuntinėjau 
kitoms redakcijoms. Po kelių dienų 
australiškieji laikraščiai trumpomis 
pastabomis vis dėlto pranešė, kad 
Wasylenka nėra lietuvis, nors jis ir 
buvo pareiškęs policijai, savindamasis 
lietuvio vardą.

Kaip matome, Wasylenka sąmonin
gai pasakė netiesą policijai, norėda
mas apšmeižti gerą mūsų vardą ir nu
teikti vietos gyventojus prieš mus. 
Panašūs reiškiniai reikia visu stropu
mu sekti ir jei jų atsirastų vėliau, tuo
jau griebtis žygių, kad užkirstume 
kelią.

Šiuo klausimu ir ALB-nės Mel
bourne Apylinkės valdyba yra išsiun
tinėjus! australiškų Melbourne lai
kraščių redakcijoms protesto raštus.

A. U s t j a n a u s k a s, 
ALB Krašto Valdybos Sekretorius

Atspausdino Pulgio Andriusio 
ispudzius

Vienas iš didžiųjų vakarų Vokieti
jos savaitinių iliustruotų žurnalų, 
“Frankfurter Iliustrierte,” pereitų 
metų lapkričio mėn. per kelius nume
rius spausdino rašytojo Pulgio And- 
riušio kelionės iš Europos į Australiją 
įspūdžius, pavadindamas juos “Ich 
wanderte aus.” Žurnalas savo skaity
tojams suglaustai patiekia mūši] talen
tingojo rašytojo kelionės aprašymą, 
paįvairindamas Australijos vaizdų 
iliustracijomis. Autorius savo gabia 
plunksna su gera doza andriusiško 
jumoro aprašo savo kryžiaus kelius, 
vykstant iš Vokietijos į Australiją. 
Tarp kitko pažymėtina, kad daug kar
čios tiesos parašyta apie tuometinį 
(pora metų atgal) Bonegillos pereina
mosios stovyklos medicinos personalą. 
Šios emigrantams skirtos ligoninės 
sergančiųjų traktavimas toli gražu ne
prilygo nė primityviausiai globai.

Reikia manyti, kad žurnalas, at
spausdinęs minėtus įspūdžius, turėjo 
nemažą pasisekimą, turint galvoj, kad 
vokiečių tarpe susidomėjimas emigra
cija į Australiją yra gan didelis.

Neaiškiais sumetimais žurnalo re
dakcijos po šiais įspūdžiais nepadėjo 
autoriaus Pulgio Andriusio. pavardes. 
Ji tepažymėjo, kad čia spausdinama 
vieno emigranto įspūdžiai, kuris 1949 
metais išvyko iš Vokietijos, kad Aus
tralijoj susikurtų sau nauja gyvenimą.

Br. K.
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Outline History of
Lithuanian Literature

By A. Vaičiulaitis

I.
THE DAINOS - LITHUANIAN 

FOLK-SONGS
The first printed material in 

I Lithuanian literature dates back to 
the middle of the 16th century. How- 

-ever, the Lithuanian nation abound
ed in folklore from very ancient times. 
In 1938 the folklore archives in Kau
nas had a collection of over 300,000 
various legends, songs, ballads, fables, 
riddles, and proverbs.

And whereas among many peoples 
such types of folk art have long been 
non-existent, the Lithuanian nation 
.continues to add to its collection with 
new creations. Thus the World War 

.and subsequent events gave rise to 

.a goodly crop of additional folk-songs.
The beauty and originality of the 

folk-song emanate from its lyrism. 
There are not many Lithuanian epic 
songs remaining today, although the 
heroic deeds of the ancient heroes 
were usually recorded in song.

Folk-songs are a particularly lucid 
mirror of the Lithuanian nation’s 
aspirations, its dreams, its past glories 
and its innermost spirit. From time 
to time these folk-songs give expres
sion to the voices of the distant past, 
when the adventurous Vikings reach
ed the shores of Lithuania; or the 
events of later centuries, when the 
Swedes and the soldiers of Napoleon 
marched through Lithuania; here are 
depicted the famines, the exiles, the" 
years of serfdom, the persecutions and 
rebellions — the entire sombre pic
ture of suffering which so often op
pressed the nation.

Besides thes mementoes of the past; 
Lithuanian folk-songs record the 
ancient pagan beliefs of the Lithua
nians, when their ancestors believed 
in an animistic philosophy of life and 
.spiritualized the forces of nature. The 
pagan Lithuanian viewed with awe 
the wedding of the Moon and the 
Sun, the flowing of blood from the 
bark of the Sacred Oak. The Sun was 
to him the “Beloved Little Daughter 

<of God,” and the Little Son of God

Australia The Amazing
By BELIEVE BILL BEATTY

Who discovered Australia? The 
^credit of discoverey is generally given 
in school text-books to the Portuguese 
.and the Dutch as the first to sight 
Australian shores. Dr. W. G. God- 
Geographical Society of Queensland, 
•dard,; in an address before the Royal 
attributed the first discovery of Aus
tralia to the Chinese.

It appears that in the fifteenth cen
tury Chinese landed on the north-west 
■coast of Western Australia and travel
led right round the continent. More
over they made a perfect porcelain 
map of Australia, which they called 
■"The Land of the South.” This map 
was much superior to and more accu
rate than any made by Captain Cook 
■or the early Dutch and Portuguese 
•explorers. Dr. Goddard asserts that 
in the year 1420 the Emperor Yung 
Lo sent thousands of junks manned by 
30,000 soldiers to capture Ceylon. 
After they had passed Sumatra, storms 
and heavy seas separated the junks. 
Some were driven to the coast of Wes
tern Australia. It was then that the 

’Chinese circumnavigated Australia. 
Returning eventually to their home
land they presented the Emperor with 
the records of theia adventures and 
made for him the exquisite map of 
Australia — the Amazing.

★ ★ ★
Here is a legend of the Kookaburra 

— the Laughing Cavalier of the Aus
tralian bush. It appears that the 
Kookaburra was a serious-minded bird 
until something so tickled his fancy 
that he resolved never to be grave 
again. When the world was very 
'young the ancestor of all Kookas was 

dragged the streams of Lithuania with 
a silken fish-net.

The theme most frequently recur
ring in the songs of the Lithuanian is 
the expression of his spiritual aspira
tions, joy and suffering. The long 
periods of hardship and dark suffer
ing found an outlet in his dreams of 
more beautiful lands, where the tree- 
tops are burnished with the gold of a 
joyous sun, where the blue of the sea 
murmurs its everlasting, soothing lul
laby, where the gates of his air
castles are dazzling in their brilliance, 
where his mother works over a silken 
tapestry of ravishing beauty. The 
Lithuanian reveals in his songs not 
only the bottomless depth of his soul, 
but also his endless phantasy, which 
has so richly personalized Nature, 
with its forests, its streams, and its 
green fields. He reveals herein his 
aesthetic perception of the beauties 
of Nature. Although born in a poor, 
moss-covered cottage, he has found 
food for his beauty-hungry heart in 
the stars, in the simplicity of the 
clover blossom, in the hum of the bee, 
in the song of the cuckoo, and even in 
the wailing of the harsh, wintry gale.' 
In his songs the Lithuanian also 
glamorizes the monotony of his hum
drum existence, beginning with the 
days of the little shepherd, through 
the festivities of marriage, to the com
placent day-dreaming of the aged 
grandmother. Thus, in these songs 
we see the ploughman in the field, 
the reapers in the rich- grainfield; we 
see the maiden and her mother at the 
loom and spinning-wheel, or hum
ming a melancholy lullaby at the 
cradle; we see the labourers ankle
deep in the cold mud of the bleak, 
autumn potato-field, working from 
morning till night for their meagre 
subsistence.

All these — and many other echoes 
of nature, everyday life, and the 
glories of the past — we find in the 
folk-song of the Lithuanian, reveal
ing the exquisite mosaic of his crea
tive phantasy, the positiveness of his 
poetic taste, and the depth of his soul.

resting on a gum-tree when his watch
ful eye noted a black snake upon a 
rock. Close by a little Jirri-Jirri 
(Willie Wagtail) was hopping around 
in a friendly fashion. The cunning 
reptile opened his jaws wide, like the 
spider and the fly story, invited the 
little bird .to examine his parlour. 
Little Willie Wagtail took a peep. 
But the snake’s mouth closed quickly 
and that’s where the story should 
have ended.

Noontide heat tends to make rep
tiles sleepy, and so it happened that 
this particular fellow coiled himself 
on the rock and preparing for slum
ber, yawned widely. Out from the 
open jaws flew little Willie, leaving 
his erstwhile host apage with aston
ishment. The old Kookaburra who 
saw all the proceedings was so amused 
that he forgot his customary dignity 
and laughed loud and long. There
after, when men heard the Kooka
burra laugh, they knew he had sud
denly recollected the incident of the 
Willie Wagtail and the black snake.

'rhe longest teams of quadrupeds 
seen on any roads in the world are 
tltpse driven on the Boorolloola track 
of the Northern Territory, and some 
of the far western routes. Donkeys, 
mules and camels arc mainly used for 
the carrying, and often a team com
prises 150 donkeys.

★ ★ ★
In the old mining days William 

Osmond of Pleasant Creek, Victoria, 
had 200 shares in the Duke Mine, 
which he thought were useless. When 
a local bootmaker made him a pair

of boots he offered the shares in lieu 
of payment, which were accepted. A 
month later the mine struck a rich 
reef and the same shares realised 
£18,000.

★ ★ ★
Turtle and crocodile riding is an 

everyday sport in Australia’s northern 
waters, but Roy Wilson of Sandgate 
(Queensland) indulges in the sport 
of shark riding. He has given nume
rous exhibitions. On one occasion, 
in front of several hundred onlookers, 
he dived from a pier seized the fins 
of a shark which measured nine feet 
in length and sat straddle-legged 
across its body. Though the monster 
dived for the bottom, Wilson retained 
his seat, and within five minutes had 
forced the shark to the surface again.

★ ★ ★
The world’s richest foot-race is held 

annually in Australia. It is run at 
Stawell, Victoria, and is known as the 
Stawell Gift. This 130 yards foot-race 
has, since its inauguration in 1878, at
tracted overseas as well as local run
ners. Attendance at the last meeting 
was 22,000.

★ ★ ★
The world-famous midget yacht — 

the Vee Jay — was evolved and design
ed by Sydney sportsmen as an ideal 
boat for lads up to the age of 18. 
Simple to sail, if they capsize they 
can’t sink, and can be righted in a 
second. There arc now more than a 
thousand of them all over the world.

★ ★ ★
Afghan camel drivers in the out

back use novel methods for patching 
the sores on the backs’of their camels, 
caused by carrying repeated loads of 
copper ore. They sew over the sores 
pads made of goat skin. Other camel 
drivers have used pads of sheep skins 
to patch the backs of the animals.

It is not surprising, therefore, that 
of all the forms of Lithuanian poetry, 
the world has most learned to love 
Lithuanian folk-songs. Several cen
turies previous, such literary giants as 
Lessing, Herder, Mickiewicz, and 
Goethe expressed their admiration for 
Lithuanian' folk-songs and translated 
some of them into their native 
tongues. Goethe used these folk
songs in his drama “The Fisher Girl,” 
while the composers Schumann, 
Schubert, and Chopin set them to 
music. In more recent times that in
terest in Lithuanian folk-songs has not 
lessened; such poets as Richard Deh- 
mel, C. Balmont, and O. W. Milosz 
have not only expressed their admira
tion for them, but have also translated 
them into other languages.

II.
DUONELAITIS

Like a massive pillar, forming the 
basis of Lithuanian literature, stands 
Kristijonas Duonelaitis (in Latin Do- 
nalitius, 1714-1780). Born in East 
Prussia, near the present Lithuanian 
border, he was schooled in Koenigs- 
berg and throughout his whole life 
remained intimate with Lithuanian 
serfs, whom he so vividly characterized 
in his writings. Ke knew the common 
people well, loved them, sympathized 
with them, and espoused their cares 
and anxieties. Spending the best 
years of his life as pastor in a village 
parish, just a few kilometres from 
Lithuania, and listening to the mys
terious murmurings of nature, he 
absorbed its secrets. He made a study 
of the habits of the people, and with 
keen interest followed the fate and 
fortunes of the Lithuanians, his fel
low-countrymen, of whom in the be
ginning of the 18th century East Prus
sia still contained a large number, but 
who were about to be roofed out 
through pestilence, war, and coloniza
tion.

Along with his parish duties Duone
laitis managed to find time to devote 
to various mechanical pursuits, to 
music, and especially to poetry. Per
haps his deepest interest lay in Greek 
and Roman classical poetry, whose 
hexameter form he revived in. his 
“Metai” (The Seasons) and fables. 
“The Seasons”, first printed in 1818, 
is one of the most beautiful works in 
Lithuanian poetry. It is like some 
realistic idyll, in which the author

portrays the sorrows and the joys of 
the common people, creating some un
forgettable types. He invests nature 
itself with especially attractive and 
flawless colours—the coming of spring, 
the sharp winds of autumn, the chirp
ing of the birds, and the activity of 
tiniest insects.

Note how vividly the poet depicts 
the arrival of spring in the animal and 
insect world:

The climbing sun now was awaken
ing the world •

Ar}d laughing at the frigid winter's 
upset trade.

The rats and skunks withdrew from 
cold and dingy nooks;

Crows, ravens, magpies, sparrows, 
thrushes, wrens, and owls,

Mice with their young, and mold
warps, praised the glowing 
warmth.

Bugs, flies, mosquitoes, bumblebees, 
gnats, wasps, and fleas,

In streaming flocks have congre
gated and set out

To sting the idle rich as well as 
toiling poor.

And even the queen bee has called 
her family,

Reminding that ’tis time to start 
gainful work.

Soon swarms of them through cre
vices began to zoom,

Each fifing merry tunes and flying 
far and wide.

Spiders sitting in the corners spun 
their yarn, .

Or scaling dusty walls, stretched 
long entrapping nets.

And e’en the bears and wolves were 
skipping in gay mood

And searching at the forest’s edge 
for luscious game.

The stork with other neighbours 
happily returned x

And, husbandly, upon the roof 
clattered his bill.

And while he so rejoiced, his ever* 
loving spouse

Came out of the cold household in 
a joyful mood

And greeted her loved husband 
with her glowing beak.

They found the summit of the straw 
roof much despoiled;

And their own house, built but the 
year before the last,

Was weather-beaten, bent and sag
ging on each side.

Parts of the walls, some braces, 
parapets, and beams

Were torn away by the relentless 
winter gales.

Doors were demolished, sills all 
wrecked, and windows gone;

The northern wrath had wrought a 
havoc to their home.

So both of them now, as all good 
homemakers should,

Attentively fell to restoring theit 
abode.

The husband fetched great quanti
ties of rods and twigs,

While his good wife patched up 
their home to suit her taste;

And when their long and painful 
work was fully done,

The two. of them flew off to a green 
marsh nearby;

Then, having caught and eaten 
some few frogs and toads,

Together they xoholeheartedly gave 
thanks to God.

The language of “The Seasons”, 
although containing quite a few bar
barisms, is vividly expressive and close 
to those people and that land about 
which the poet wrote. Employing 
lifelike imagery, he was especially 
adept in describing nature. Using 
this same vivid language, he does not 
hesitate, on occasion, to preach a ser
mon or explain a precept to his un
letter peasants.

The interest in “The Seasons” goes 
beyond the bounds of Lithuanian 
literature. It is a worthwhile contri
bution to world literature, since, in 
an age of sentimental -poetry, this 
volume of sound realism becomes a 
rare and forunate exception. “The 
Seasons” has had several translations 
into German, as well as Polish, Rus
sian and Lettish. Just before World 
War II the book was being translated 
into French and now an English 
translation is being prepared.

(To be continued.)
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ĮIŪSU PASTOGE
IS MUSU BUITIES

BATHURSTAS. §.m. vasario 16 
d., 8 vai. vakaro, “K“ bloko salėje, 
•įvyko iškilmingas Nepriklausomybės 
šventės minėjimas — aktas, kurį ati
darė ir pravedė apylinkės valdybos 
pirmininkas dr. St. Skapinskas, savo 
žodyje pabrėždamas, kad ši diena yra 
gilaus susikaupimo ir pasiryžimo die
na, prašydamas žuvusius už Lietuvos 
laisvę pagerbti susikaupimo minute ir 
sugiedoti “Marija, Marija” . . .

Poto sekė įspūdinga ir turininga 
prof. Rindzevičiaus paskaita, dauge
liui dalyvaujančių išspausdama ašaras 
ir sukeldama pasiryžimą tesėti paskai
tininko šūkį: “Kol yra ir bus bet kur 
gyvas lietuvis, bus gyva ir Lietuvai 
kova už Tėvynę yra kova ir už kiek
vieną lietuvį, ypač už mūsų tautos 
ateitį — jaunimą.”

Po paskaitos pasveikino Bathursto 
stovyklos estų ir latvių grupių atsto
vai.

Minėjimą paįvairino mok. Bula- 
kienės surežisuotas ir pastatytas scenos 
vaizdelis “Mes saugom savo Tėvynę”, 
kurį atliko jaun. “Lapinų” skilties 
skautai, ir deklamacijos, kurias išpildė • 
mūsų mažieji, kaikurie teturį tik 4 m.“ 
amžiaus. Iš jaunimo ir mažųjų ypač 
gražiai pasireiškė: A. Adamsaitė, R. 
Bulakaitė, D. Rindzevičiūte ir 4m. P. 
Skapinskas. Už tai tėvų ir dalyvavu
si)) padėka priklauso mok. M. Bula- 
kienei, kuri, nežiūrint sunkių sąlygų, 
su pasišventimu auklėja mūsų jauni
mą.

Mok. M. Kymontui su akordeonu 
vedant ir visiems daly vau jauties minė
jime kartu pritariant, buvo sudainuo
ta: “Lietuva brangi”, “Tykiai, tykiai”, 
ir "Leiskit į Tėvynę."

Nors šiuo laiku mūsų apylinkė ir 
neskaitlinga tautiečiais, bet šiame mi
nėjime dalyvavo beveik visi, kaip 
suaugę, taip jaunimas ir mažieji, — ( 
viso apie 80 asmenų.

Minėjimas buvo užbaigtas Tautos j 
Himnu.

J. A. Skirka

Š.m. vasario men. 13 d. mūsų stovy
klos neskaitlinga lietuvių grupė paly
dėjo į kapus pirmąją mirusią šioje 
stovykloje tautietę Madoną Naujokai
tę. Mažoji velionė yra gimusi 1950 m. 
rugsėjo men. 1 d. ir mirė 1951 m. 
vasario mčn. 12 d. plaučių uždegimu. 
Palaidota Bathursto evangelikų ka
puose.

Prie kapo tėvams p.p. Irenai ir 
Jonui Naujokams užuojautos žodį pa
sakė apylinkės valdybos sekretorius 
J. A. Skirka.

Tai yra pirmasis mažutės lietuvaitės 
kapas tolimosios Australijos Bathursto 
kapuose.

S-a

MERRED IN (IV. A.)
Jau antrą kartą atšventėme Vasario 

Šešioliktąją šiame negailestingai sau
lės kepinamame Vakaru Australijos 
kampe. Susibūrę draugėn, vietos ko
plyčioje išklausėme pamaldų, prašy
dami Aukščiaušįjį laisves savajai 
Tėvynei.

Tą patį vakarą susirinkome į pala
pinių kaimelį už miesto. Prie šaltų 
gėrimų ir vaisių stalo jaukiai ir bičiu
liškai pasišnekučiavome ir pagyveno
me senaisiais savo tėviškių įspūdžiais. 
Šios šventės, būdami negausūs ir nega
lėdami iškilmingiau atžymėti, surin
kome £6 auką Tautos Fondui, kurią 
per “Klusų Pastogės“ redakciją pasiun
tėme ten, kui ji turi priklausyti.

DĖMESIO SYDNĖJAUS 
SPORTININKAMS

liksiu įsteigti Sydnėjuje sporto 
klubą, kviečiu visus sportininkus ir 
prijaučiančius š.m. kovo mėn. 4 dieną 
tuoj po lietuvių pamaldų susirinkti 
Camperdown bažnyčios salėje į Sydnė- 
i’aus sporto klubo steigiamąjį susirin- 

imą.
A. U s t j a n a u s k a s, 
Krašto Valdybos sekretorius.

Paskutines naujienos
Atidaroma naujos 
anglies kasyklos

Kaip žinome, Australijos anglių 
.kasyklose dabar vykdomas (unijų nu
tarimu) vienos dienos savaitėje strei
kas. Ši aplinkybė labai mažina ang*- 
lies produkciją, kas verčia vyriausybę 
griebtis radikalių priemonių.

Dėl šios priežasties Kuro ir Lai’ i- 
ninkystės ministeris senatorius Mc- 
Leay paskelbė dekretą, kad tik NSW 
valstijoje atidaroma 10 naujų anglies 
kasyklų, kur verbuojama apie 1.500 
naujų darbininkų. Darbininkai, esą, 
gali būti ir nedirbę ankščiau kasy
klose. Vyriausybė visais būdais šiems 
darbininkams padėsianti įsikurti ang
lies kasyklų rajonuose, įsigyjant nuo
savus namus ai gaunant geromis sąly
gomis butus. Šių naujų darbininkų 
dienos atlyginimas sieksiąs apie £14 
savaitėje.

Senatorius visu griežtumu pasmerkė 
šį viendienį angliakash) streiką ir pri
minė, kad dėl jo vyriausybė esanti 
priversta importuoti anglį ir plieną 
iš užjūrių dvigubai brangesnėmis kai
nomis.
C hur chillis 
nepatenkintas

Kai D. Britanijos ministeris pirmi
ninkas Atlee paskelbė, kad jungtinį 
Atlanto Pakto valstybių laivyną vado
vaus amerikiečių admirolas, Anglijos 
parlamentarų tarpe kilo nepasitenki
nimas ir ginčai. Konservatrių partijos 
lyderis Churchillis pareiškė nepasiten
kinimą, kad tą postą užims amerikie*- 
tis, įrodinėdamas, kad Anglijos admi
rolai taip pat gerai galį vadovauti 
karo laivyno operacijoms, kas esą 
įrodyta visos eilės praėjusių kari). 
Ypač keista esą, kad paskutiniu metu

visus karinius postus vadovauja ame
rikiečiai, būtent: vyr. Atlanto Pakto 
karinių pajėgų viršininkas esąs ameri
konas gen. Eisenhovcris, Korėjos 
fronto vyr. vadas amer. gen. Mac- 
Arthūras ir dabar laivyno vadas būsiąs 
taip pat amerikonas. Net ir dalis 
angliškųjų darbiečių atstovų šią Chur- 
chillio nuomonę palaikė.
T r u manas pranašauja 
staigmenas

Savo kalboje masonų vadų susirin
kime Amerikos prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad Amerikos apsiginklavi
mas auga į tokį laipsnį, kuris gali su
daryti pasaulio politikos padėtį, kad 
būtų išvengta trečiojo visuotino karo. 
Ši ginklavimosi programa reikalinga 
esanti visos tautos paramos. Kiekvie
nas amerikietis, pradedant prezidentu 
ir baigiant darbininku, turįs prisidėti 
prie šios programos įvykdymo, norint 
apsisaugoti nuo rimtų įvykių, kurie 
esą prieš akis. Amerikiečių tauta tu
rinti suprasti,kad jai gali reikėti kau
tis su nemoralia pajėga, kuri nesilaiko 
sutarčių ir netiki į tuos dalykus, už 
kuriuos Amerikos vyriausybė kovoja. 
Kataliku universitetas 
S y d n ė j u ;

Federalinės Australijos vyriausybės 
leidimu yra steigiamas Australijoj 
Katalikė) Universitetas prie Sydnėjaus. 
Dėl šio leidimo avengeliškoji visuo
menės dalis rodo didelį nepasiteinki- 
nimą, o jos vadai savo kalbose ir spau
doje įrodinėja šio leidimo netikslumą. 
Amerika gamina 
atominius laivus

Amerikos sanatoriaus Warren Mag
nuson pareiškimu, astuonių ar devy
nių mėnesių laikotarpyje Amerika pa
baigs gaminti atomo energija varomus

I KULTŪROS FONDO TALKA!
LKF idėja jau seniai judinama.! lioteką praplėsti ir įsteigti prie jos 

skaityklą, kurioje būtų gaunami lietu
viškieji laikraščiai ir iš kitų kraštų. 
Tėvai, atlydėjusieji mažesniuosius vai
kus sekmadienio mokyklon, galėtų 
tinkamiau laiką praleisti skaitykloje. 
Nemaža yra atsivežusių iš Vokietijos 
organizacijų ar mokyklų knygų per
duota bendruomenės reikalui. Tad 
prašome tokias atsivežtas knygas per-

Daug rašyta ir kalbėta dar Nepriklau
somybės laikais. Tremtyje, Vakarų 
Vokietijoje, LKF mintis buvo atkurta, 
Nežiūrint vist) gražių pastangų, dėl 
emigracijos tremtyje nesuskubta išry
škinti ir realizuoti tos labai svarbios 
organizacijos veiklą. Šiuo metu Aus
tralijoje ir Amerikoje dedamos gražios 
pastangos ją išplėsti ir išpopu
liarinti mūsų plačios bendruomenės duoti Lietuvių Bibliotekai, jos bus 
tarpe. Lietuvių Kultūros Fondo Mel- prieinamos visai Melbourno ir apylin- 
bourno Skyrius deda pastangas savo 
veiklą plėsti konkrečiais darbais. Šiuo 
tarpu būdami visi susirūpinę įsikūri
mu, negalime atlikti platesnių užsimo
jimų. Bet gyvenamasis momentas rei
kalauja atlikti neatsidėliojamus žy
gius. Štai jie:

1. Sekmadienio mokykla ir paau
gliams kursai. Melbourne prie Šv. 
Jono bažnyčios jau kuris laikas veikia 
skautų tuntininko J. Makulio įsteig
toji sekmadienio mokykla. Bet iš to
limesnių miesto sričių negali ji paten
kinti visų vaikų. Kaikuriems tektų 
vykti net iki 10 mylių norint pasiekti 
ją. Norėdamas palengvinti ir praplė
sti taip labai svarbų lituanistinių daly
kų mokymą,’ LKF Melbourno Skyrius 
steigia vakarinėje miesto daly sekma
dienio mokyklą ir paaugliams kursus 
Maribyrnonge. Mokslo programos 
jau paruoštos. Mokytojai baigiami 
surasti ir apygvendinami arčiau moky
klos. Tėvai gali drąsiai patikėti mo
kymą ir auklėjimą, nes jie turi ilga
metę praktiką iš Nepriklausomos Lie
tuvos laikų. Sekmadienio mokyklon 
siunčiami vaikai nuo 7 iki 16 metų. 
Į Paauglių kursus — nuo 16 iki 21 
metų. Tėvai, gyvenantieji vakarinėje 
miesto daly, vaikus registruoja pas 
LKF Melbourno Skyriaus pirmininką 
šiuo adresu: A. Krausas, 24 Grand
view Avenue, Maribyrnong, W3, Vic. 
Malonius tėvelius, kuriems rūpi, kad 
vaikai nepamirštų lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, prašome užrašyti 
juos į savaitgalio mokyklą. Lietuvos 
geografijos, istorijos ir lietuvių litera
tūros pamokose bus žadinamas prisiri
šimas ir meilė savam kraštui ir garbin
gai mūsų tautos senovei. Religijos 
pamokose bus pamokyti gimta kalba 
reikalingi) maldų ir katekizmo. Mok
slas mokykloje nemokamai.

2. Lietuvių biblioteka. Jau veikia 
Melbourne prie šv. Jono bažnyčios 
LKF ir PLB Melbourno Apylinkės 
rūpesčiu įsteigtoji biblioteka. Knygos 
išduodamos skaityti kas sekmadienį 
nuo 10 vai. iki pamaldų ir pusę valan
dos po pamaldų. Daromi žygiai bib-

povandeninius laivus. Tuo pačiu 
metu Amerikos oro laivyno vadovybė 
pareiškė, kad ji pradėjusi gaminti ato
minius lėktuvų variklius, kurių pagal
ba lėktuvai galės išsilaikyti be nusi
leidimo ore ištisus mėnesius.v
Gripo epidemija 
Amerikoj ir Kanadoj

Paskutinėmis dienomis šimtai tūk
stančių gripo susirgimų užregistruota 
Amerikoj ir Kanadoj. Liga čia tu
rinti lengva formą.
Sąjungininkai stumiasi 
pirmyn

Praėjusios savaitės Korėjos frontų 
pranešimais, sąjungininkų armija 
Centrinėje Korėjoje, sunkiai kovoda
ma, stumiasi pirmyn. Jos tikslas šia 
riboto pobūdžio ofenzyva išstumti 
priešą už 88 paraleles. Kovų sąlygos 
esančios nepaprastai sunkios, nes Ko
rėjoje pradeda pavasaroti ir todėl visi 
susisiekimo keliai yra neišbrendami 
nuo purvo. Kiniečiai rodą kietų, pasi
priešinimų ir esu jiems įsakyta žūt-būt 
išlaikyti laikuriuos strateginius punk
tus.

P R A N E § I M A S
Praeitame “Mūsų Pastogės” nume

ryje, skelbiant Sydnėjaus lietuviu kata
liku pamaldų programą, buvo pamir
šta įdėti, kad kųp. P. Butkus š.m. kovo 
mčn. 4 d. 9 vak ryto atlaikys Šv. Mi
šias Wallgrove stovykloje. Prieš pa
maldas bus klausoma išpažinčių. 
Kviečiami ir St. Mary’s stovyklos lietu
viai.

★ Šležienė Vlada, gyv. 53 Hewitt 
avė., Toronto, Ont., Canada, prašo

kės visuomenei. Visais biblioteką lie
čiančiais klausimais prašau kreiptis į 
LKF Melbourno Skyriaus sekretorių,, 
bibliotekos vedėją P. Alekną aukščiau 
nurodytu laiku bibliotekos patalpose. 
Čia galima paduoti pareiškimus įstoti 

' į LKF narių eiles bei sumokėti nario 
' mokestį.
; 3. Atspausdinimas būdingesnio vei
kalo, metraščio ir kt. Daromi žygiai 

i išleisti vieną būdingesnį mūsų laikui 
! rašytojo veikalo, žadinantį mūsų tau
tos atgimimą. Tam reikalinga lėšų. 
Aukomis, pajamomis už koncertą ir 
prenumeratos pagalba bus bandoma 
sukelti lėšas. Skyriaus Valdyba bai
gia paruošti Melbourno ir apylinkės 
(Victor i jos) metraštį, kuriame atsi
spindės mūsų bendruomenės ir jos 
organizacijų veikla iki šių dienų. La
bai svarbu užfiksuoti mūsų pirmieji 
žingsniai, kol dar nepamiršta, ir ap
saugoti ateinančioms kartoms. Pagei
dautina būdingesni įsikūrimo momen
tai ir pavienių asmenų. Leidiniui 
medžiagą siųsti skyriaus pirmininko* 
vardu aukščiau nurodytu adresu. 
Bus daroma žygių paruošti ir infor
macinį leidinį apie Lietuvą anglų kal
ba supažindinti mūsų dabar gyvena
mo krašto šeimininkus.

4. Literatūros bei muzikos vakaras- 
koncertas. Gegužės mėnesį valdyba 
yra nutarusi suruošti įspūdingą litera
tūros, išraiškos šokio bei muzikos kon
certą — vakarą Melbourno visuome
nei. Jau iš kaikurių menininkų gauti 
sutikimai dalyvauti programoje. Da
romi žygiai, kad šis parengimas būtų 
aukšto meninio lygio ir įspūdingas sa
vo įvairumu ir programa.

Savo užsibrėžtiems tikslams atsiekti 
valdyba kviečia malonius tautiečius į 
veiklią talką bei paramą. Būkime 
visi kultūros bei tautinės sąmonės pa
laikytojai. Rašykimės į LKF narių 
eiles be pažiūri) ir įsitikinimų skirtu
mo, bet lietuviškai jaučią ir galvoją 
lietuviai, susirūpinę savo tautos liki
mu ir ateitimi.

LKF Melbourno Skyriaus Valdyba

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 svečiai ir visi tautiečiai, kurie 
prieš susirinkimą paduos įstojamuo- 
sus į D-ją pareiškimus.

ALKD-jos Centro Valdyba
Estu Nepriklausomybes Švente

Š.m. vasario men. 24 d. Sydnėjaus 
estai iškilmingai paminėjo savo Ne- 
prkl. šventę. Žmonių į erdvias As
sembly Hall (York St., City) sales bu
vo prisirinkę per 1.000.

Iš lietuvių visuomenės tarpe kviesti
nių svečių dalyvavo “Mūsų Pastogės” 
leidėjas ir ats. red. p. A. Baužė.

Po oficialiosios dalies, minėjimas 
buvo perkeltas į Estų Klubo patalpos, 
kuriose buvo pasakyta kalbų, sveiki
nimų ir vieni kitiems linkėjimų.

Minėjimas dėl gausaus dalyvių skai
čiaus ir gražiai sutvarkytos programos 
reikia laikyti nusisekusiu.

atsiliepti p.p. Makauskų šeimą, gyv. 
Sydnėjuje, ir p. čeičį,gyv. Canberroje.

★ J. P. Mačiulis, gyv. 110 W. Oak 
St., Šhenondooh, Pa., USA, prašo atsi
liepti p.p. Viliumi šeimą, kuri šiuo 
metu gyvena Melbourne.
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