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Į Naujuosius Mokslo Metus
Moksleivių atostogos jau baigė

si. Atsilsėję ir atsigavę, kupini 
naujos energijos būriais mūsų vai
kai vėl pradeda lankyti krašto 
mokyklas. Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis tenepamiršta savo vaikų 
leisti į lietuvių savaitgalio mo
kyklas ir lituanistinius kursus.

Išplėskime savaitgalio mokyklų 
tinklą, kad kiekvienoje apylinkėje, 
kiekvienoje seniūnijoje, kur yra 
bent keletas vaikų, veiktų savait
galio mokykla. Jai įsteigti reika
linga tėvų susipratimo ir noro, 
reikia pasišventėlio mokytojo ir 
vaikų, reikalinga moralinė ir ma
terialinė parama visų lietuviškų 
veiksnių (LKF skyrių, apylinkių 
valdybų ir kitų organizacijų). 
Sutartinai ir vieningai veikiant 
bus galima nugalėti visas kliūtis 
steigiant naujus mokslo židinius 
arba Jau veikiančius žymiai pa
gyvinti ir sustiprinti. Klausimas 
yra gyvybinis ir visuotinas. Sa
vaitgalio mokyklas turi paremti ir 
prisidėti išlaikyti ir viengungiai, 
žodžiu visi tautiečiai.. Išsigelbėti 
nuo tautinės mirties galime tik 
kreipdami ypatingą dėmesį į pri
augančią kartą, į jos auklėjimą ir 
švietimą.

Kai imsimės to didelio ir labai 
svarbaus darbo su nuoširdumu, 
pasiaukojimu, visos sunkios mo
kyklos išlaikymo problemos teigia
mai išsispręs. Joms atsiras patal
pos, mokytojas ir vaikai.

Sekmingesniam mokyklos darbui 
patartina prie kiekvienos mokyk
los sudaryti tėvų komitetus. Jų 
pareiga atpalaiduoti mokytoją nuo 
mokyklos išlaikymo rūpesčių, kad 
jis galėtų visą dėmesį nukreipti į 
auklėjimą ir mokymą. Veiksmin
gas tėvų komitetas nepaprastai 
daug gali pasitarnauti mokyklos 
darbui ir glaudžiam ryšiui tarp 

mokyklos ir tėvų palaikymui. Kiek
viena šeima, leidžianti vaikus mo
kyklon, turėtų bent porą svarų 
duoti būtiniausioms mokyklos iš
laidoms padengti.

Be tėvų pagalbos mokytojo 
darbas bus nesėkmingas. Ypač 
svarbi tėvų priežiūra beruošiant 
pamokas namuose. Įvairios pra
mogos vaikus išblaško. Jei tėvai 
namie neprivers bent porai valan
dų prisėsti prie lietuviškos kny
gos ir paruošti pamokas, mokyto
jas negalės daryti pažangos su 
mokiniais, kurie ateis į mokyklą 
iš gatvės, į knygas nė nepasižiū
rėję, juo labiau, kad darbas sa
vaitgalio mokyklose yra “lyg pri- 
dėtihis”. Nemažiau svarbus yra 
mokinių tvarkingas mokyklos lan
kymas”. Jei mokinys į savaitgalio 
mokyklą teateis kas trečią ar ket
virtą savaitgalį, jis maža teišmoks 
ir dar trukdys kitus, tvarkingai 
lankančius.

Be vadovėlių darbas mokykloje 
yra žymiai sunkesnis. T<k1č1 jam 
palengvinti tėvai turėti? nupirkti 
visus gaunamus vadovėlius. Leng
va širdimi duodami vaikų promo- 
goms, ledams ir saldainiams pini
gai, nepašykatėkime poros svarų 
vadovėliams nupirkti.

Prie mokyklų steigtini mokyk
lų knygynėliai. Idoniios pasiskai
tymų knygelės praturtins mokinių 

• žinias ir įpratins mokinius dau
giau skaityti gimtąja kalba.

Labai svarbu, kad bent mokyk
los vedėjas būtų pedagogas, tam 
darbui išėjęs mokslą. Jo priežiū
roje ir jaunesni mokytojai, tinka
mai tam darbui nepasiruošę, gali 

daug padėti mokymo darbe ir pa
siekti neblogų* vaisių. įsteigtos 
nemokytųjų mokyklos, esant ne
paprastoms sąlygoms, dažnai neiš
silaiko ir užsidaro. Gavę pedago
ginį išsilavinimą dar nepriklauso
moje Lietuvoje mokytojai, turėtu
me grąžinti savo tautai skolą ir 
aktingai įsijungti į mokymo dar
bą, kol bus paruošti mokytojai iš 
jaunesnės kartos.

Lituanistinis švietimas paįvairi
namas mokinių pasirodymais (dek
lamacijomis, vaidinimais, tauti

niais šokiais, dainomis, iškylomis) 
sustiprina darbą mokyklose ir su
daro tą gerą klimatą, kuriame pa
siekiamas užsibrėžtas tikslas. 
Esant kelioms mažesnio masto 
mokykloms vienoje vietovėje, pa
tartina rengti šventes ir pasiro
dymus bendrai visoms mokykloms.

Atkreiptinas dėmesys į mokslo 
priemones. Jau turime Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos išleistą 
gerą Lietuvos žemėlapį su mūsų 
krašto vardynu, Augustino Lietu

Maribyrnongo (Melb.) savaitgalio mokyklos mokiniai su savo mokytojais ir tėvais. 
Nuotrauka V. Vasario.

SATELITINIUOSE KRAŠTUOSE
Tautos švente ir
“tylos streikas”

Iš Londono pranešama, kad 
Budapešte vėl iš naujo kylą pasi
priešinimo banga prieš sovietų 
durtuvais palaikomą Kadaro vy
riausybę. Vengrai yra pasirinkę 
naują kelią pareikšti savo nusis
tatymui prieš komunistinę vald
žią. Nežiūrint didelio pavojaus, 
mieste platinami atsišaukimai, ra
gina kovo 15 d. — Vengrijos lais
vės šventė — vengrus nesirodyti 
gatvėse ir tą dieną skelbiamas vi
suotinis Vengrijos tautos “tylos 
streikas”, kaip protestas prieš 
Vengrijos sovietinį pavergimą. At
sišaukimuose rašoma: “Tik tie, ku
rie nori, kad Vengrijoje būtų so
vietines įgulos, kovo 15 d. bus ma
tomi gatvėse”.

Tą dieną komunistine vyriausy
bė organizuoja “džiaugsmo eise
nas”, norėdama galimai triukš
mingiau paminėti Vengrijos lais
vės sukaktį.
' IŠVYKO JAV PASIUNTINYS

Jungt. Amerikos Valstybių vy
riausybė atšaukė iš Budapešto sa
vo įgaliotą ministerį. Vengrijos 
vyriausybė paprašė jį atšaukti, 
kadangi jis nuo lapkričio 2 dienos 
nėra įteikęs savo paskyrimo raš
tų.

JAV savo naujai paskirtajam 

vos albumą. Pasirūpinkime, kad 
kiekviena mokykla šias mokslo 
priemones galėtų įsigyti.

Bent didesnėse vietovėse ban
dy kimi* steigti vaikų darželius. Jų 
reikšmė be galo didelė. Neseniai 
LKF Australijos Valdyba patvir
tino lituanistinių dalykų progra
mas, skirtas studentams, lankan
tiems augštąsias mokyklas. Tuo 
būdu LKF užbaigė sudaryti visų 
laipsnių lituanistinio švietimo pro
gramas pradedant vaiko amžiumi 
ir baigiant akademinio išsilavini
mo jaunuoliais.

Ženkime į naujuosius mokslo me
tus su didesniu moraliniu ir mat(»- 
rialiniu dėmesiu mūsų mokykloms. 
Mūsų visų pareiga prisidėti prie 
mūsų jaunosios kartos lietuvybės 
išlaikymo. Tik visi į tą didį darbą 
įsijungdami ir pavartodami visuo
tinąs priemones išsaugosimi* savo 
priaugančiuosius nuo tautinės mir
ties.

A. Krausas. 
LKF Švietimo Vadovas.

ministeriui buvo pavedusi pasky
rimo raštus įteikti Nagy’o vyriau
sybei, gi po tautinės revoliucijos, 
Vengrijoje įsigalėjus režimui, ku
ris laikosi sovietinių durtuvų pa
galba, JAV įgaliotas ministeris 
paskyrimo raštų šiai vyriausybei 
nebeįteikė. Jis atvykęs į Vieną pa
reiškė, kad kardinolas Mindszenty 
vis tebėra Jungt. Amerikos Vals
tybių pasiuntinybėje ir yra visiš
kai atskirtas nuo gyvenimo už 
pasiuntinybės namų sienų.

Izraelis pasitraukia iš 
Egipto

Po ilgų derybų ir stipraus spau
dimo, Izraelio min. pirm. Ben-Gu- 
rion įsakė Izraelio kariuomenės 
daliniams pasitraukti iš Gazos iš
kyšulio ir Akabos įlankos pakraš
čių. Šią sritį, pagal susitarimą, 
perima savo kontrolėn Jungtinių 
Tautų Organizacijos policija.

Ryšium su prasidėjusia Izrae
lio armijos evakuacija, Jeruzalėje 
įvyko protesto demonstracijų 
prieš vyriausybę, žydų jaunimas, 
ypač studentai, reiškia nepasiten
kinimą dėl ministerio pirmininko 
padarytų nuolaidų.

Amerika garantavo, kad bus 
gerbiamas Izraelio suverenumas ir 
užkirstas kelias jo teritorijos už
puldinėjimams.

SEATO Konferencija
Canberroje

Praeitą savaitę Canberroje pra
sidėjo SEATO (South — East 
Asia Collective Defence Treaty 
Council) — Pietų — Rytų Azijos 
Saugumo Tarybos posėdžiai, ku
riuose dalyvauja 8 tautų 250 de
legatų. Beveik visos valstybės — 
SEATO nariai — atsiuntė savo 
užsienių reikalų ministerius. Ame
rikos delqgacijai, kurią sudaro 

60 žmonių, vadovauja užs. reik, 
min. Dulles. Konferenciją atidarė 
Australijos min. pirm. Menzies, 
posėdžiams pirmininkauja Austra
lijos užsienių reikalų min R.G. 

Casey. Daug klausimų bus svars
toma prie uždarų durų, toli ne vi
si nutarimai bus skelbiami spau
doje.

Tai yra didžiausia tarptautinė 
konferencija kada nors buvusi 
Australijoje.

SEATO sudaro Jungt. Amerikos 
Valstybės, Anglija, Australija, N. 
Zelandija, Pakistanas, Siamas, 
Prancūzija ir Filipinai.

NERAMU 
INDONEZIJOJ

Iš New Yorko pranešama, kad 
Indonezijoje vyksta “bekraujė” re
voliucija. Sukilėliai, kuriems vado
vauja pik. leitn. Ventje Samual, 
valdžios kontrolę perėmė Celebos, 
Molukų ir Lesser Sunda salose. 
Sumatra jau anksčiau yra išsly
dusi iš centrinės valdžios rankų. 
Indonezijos armija reikalauja, 
kad vyriausybė eitų vakarietinės 
demokratijos keliu ir griežtai prie
šinasi prezidento Soekarno planui, 
pagal kurį būtų sudaryta be opo
zicinė vyirausybė, į kurią įeitų ir 
komunistai. Soekarno užmačioms 
pasipriešino ir kitos įtakingos par
tijos. Manoma, kad komunistai šį 
kartą Indonezijoje į valdžią neįsi
spraus.

Tarp sukilėlių ir centrinės vy
riausybės vyksta pasitarimai. Ma
noma, kad kruvinų kovų bus iš
vengta. Pažymėtina, kad Indone
zija, kurią sudaro daugybė salų, 
turi apie 80 mil. gyventojų.

ATVYKS 5000 VENGRŲ

Iš Canberros pranešama, kad 
lėktuvais į Australiją netrukus at
vyks 5000 vengrų pabėgėlių, ku
rių 3.200 atskris tarp kovo 15 d. 
ir gegužės 31 dienos. Jie atvyks 
daugiausia iš Austrijos, Italijos ir 
Šveicarijos. Iki balandžio pabai
gos laukiama atvykstant apie 5000 
vengrų laivais.

NAUJAS VARDAS ŽEMĖLAPY J
PRAEITĄ SAVAITĘ BRITAI NETEKO GOLD COAST KOLONI
JOS. JOS VIETOJ ATSIRADO NEPRIKLAUSOMA GHANOS 
VALSTYBĖ. KAS YRA ŠIS NAUJAGIMIS?

Gold Coast, ikšiol buvusi britų 
kolonija, praeitą savaitę paskelbta 
nepriklausoma valstybė ir dabar 
vadinasi Ghana.

Naujoji valstybė yra Afrikoj. 
Ji turi 4.5 mil. gyventojų, dau
giausiai besiverčiančių žemdirbys
te. Didžiausios pajamos iš ekspor
tuojamo kokoso aliejaus.

Gold Coast — Auksinio Kran
to britų kolonija pasaulio dėmesį 
patraukė labai nesdniaJ. Ir tik 

bene prieš metus pradėjo aiškėti, 
kad ši Afrikos tauta, netrukus 
gaus valstybinę nepriklausomybę. 
Dėl tautos laisvės ir valst. suve
renumo kiečiausiu kovotoju pasi
rodė Kwame Nkrumah, auksaka
lio sūnus, tėvų pašvęstas mokyto
jo profesijai. Bet busimasis minis
teris pirmininkas siekė toliau — 
jis sukrapšto pinigų, įstoja į Lin
coln negrų universitetą ir čia įs
teigia politinę partiją, kuri šian
dien' naujojoje Chana valstybėje 
turi savo rankose valdžią.

Vėliau jis atsiduria Londone. 
Studijuoja teisę. įgyja kelis dip
lomus ir daktaro laipsnį, čia jis, 
studijuodamas, labai skurdžiai gy
vena. verčiasi iš pamokų, plauja 
restoranuose indus, vėliau tarnau
ja afrikiečių tautinėse organiza
cijose ir ruošia savo tautos Išlais
vinimo planus.

Grįžęs j savo kraštą, įsivelia į 
aktyvų politinį gyvenimą. Pasi

reiškia kaip aštrus kalbėtojas prieš 
britus. Sėdi kalėjime. Išėjęs, lais
vėn dar aršiau metasi kovon. Vėl 
kalėjime. Jam besėdint už grotų 
jo partija laimi rinkimus. Išleis
tas iš kalėjimo, kad atsisėstų į 
ministerio pirmininko kėdę.

Dr. Kwame Nkrumah užkūrė 
laisvės gaisrą Auksiniame Krante, 
šiandien jis savame krašte yra 
tiesiog garbinamas. Ten ir nėra 
kito jam lygaus politiko, valstybi
ninko ir taip gerai pažįstančio 
britus vyro.

Ghana turi daug problemų: 
švietimas, kur yra daug neraštin
gų, ekonominis šalies atkutinamas 
— pirmieji ir svarbiausi uždavi
niai.

Bet Ghana laisva ir nepriklau
soma. Nuleidžiant prie parlamento 
rūmų britų vėliavą ir iškeliant jos 
vietoje Ghanos tautinę vėliavą, ke
lių tųkstančių minia tiesiog svai
go laisvės laimėjimu. Anglijos ka
ralienės sveikinimą perskaitė spec, 
jos atstovas. I Accra, šalies sosti
nę, suskrido daugybė augštų sve
čių iš užsienių, kad pasveikintų 
naująjį tautų bendruomenės narį.

Ghanos ministeris pirmininkas 
pareiškė, kad Ghana artimiausiu 
laiku pasistengs susirasti kelią į 
Jungtinių Tautų Organizaciją ir 
pasiliks Britų Valstybių S-gos na
riu, kaip Indija ir kitos buv. bri
tų kolonijos.

LENKIJOS SEIME
Pučia Vakarietinės Demokratijos Vėjai

Reuterio pranešimu, politiniai 
stebėtojai naujajame Lenkijos sei
me, kurio pirmasis posėdis įvyko 
vasario 27 d., išgirdę dalykų, ku
rie juos labai nustebino — prof. 
Antoni Wajtysiak, bepartyvių blo
ko atstovas, pasakęs daug karčios 
kritikos ministerio pirmininko ad
resu, pareiškė, kad jis balsuosiąs 
prieš naujai sudarytąją vyriausy
bę. Ir šis atstovas nebuvo nei 
areštuotas nei likviduotas.

A. Wojtysiak seimo debatų me
tu nurodęs, kad min. pirm. (Jozef 
Cyrankiewlcz) Stalino laikais, bū
damas šiose pareigose, piktam iš
naudojęs savo padėtį ir todėl jis 
nematąs jokio pagrindo, kad šis 
žmogus vėl turėtų būti skiriamas 
ministeriu pirmininku. Jis pareiš
kė, kad balsuosiąs prieš Cyrankie- 
wicz vyriausybę. Šį pareiškimą 
vieni palydėjo su aplodismentais 
kiti švilpimu. Po karštų debatų, 
9 susilaikius ir vienam balsuojant 
prieš, seimas patvirtino naująją 
vyriausybę.

Naujajam Lenkijos seime, pa
našiai kaip ir kitose vakarų vals

tybėse, yra kelios politinės parti
jos. Komunistinė jungtinė darbi
ninkų partija turi 237, Ūkininkų 
— 118, Demokratų — 39, Romos 
katalikų ir kitų kraštutinių deši
niųjų — 12, bepartyvių bloko — 
51 atstovas.

Dabartiniame Lenkijos seime, 
kaip praneša užsienio laikraščių 
atstovai iš Varšuvos, esanti visiš
ka žodžio laisvė ir kiti aiškūs va- 
karietinės demokratijos poreiškiai, 
ko nėra nė viename kitame ko
munistų valdomame krašte.

• Lenkų jauninto laikraštis 
“Sztandard Mlodach” skundžiasi, 
kad Sov. Sąjungoje sovietai len
kus laiko antraeiliais žmonėmis. 
Ukrainoje, Gudijoje ir Lietuvoje 
gyveną lenkai esą atkirsti nuo sa
vo tėvynės. Daug lenkų nori grįž
ti ar persikelti į Lenkiją. Tačiau 
Sovietai visaip trukdo repatrijuo
ti. Paskiausiu metu Maskva pra
dėjo trukdyti net ir lenkų trans
liacijas iš Varšuvos. Tuo būdu su
sidaro dar nauja geležinė uždan
ga — išilgai Būgo.
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Savaitgalio Mokykloms Besisteigiant
ADELAIDES Mokslo metams prasidedant patiekiame skaitytojams pluoštų žinių 

apie mokyklų steigimųsi ir jų veiklų bei sąlygas, kuriose tenka 
dirbti mūsų tyliesiems darbuotojams — mokytojams.

BATHURSTO

ALB SUVAŽIAVIMAI (2) 
laiko perspektyvoj

MELB0URN0

Jam talkavo visa eilė 
G. Levickiene, Ivoška, 
Gricius, čepliauskas, 
V. Neverauskas, P.

Savaitgalio Mokykla 
yra pirmoji, kuri pradėjo savo 
darbą Australijoje. Tai viena did
žiausių ir pavyzdingiausių mokyk
lų veikiančių mokyklų tinkle. Ją 
įsteigė dr. kun. P. Jatulis 1949 m. 
lapkričio 29 d. šv. Juozapo salėje, 
Adelaidėje. Jis jai ir vadovavo iki 
1954 m. kartu dėstydamas tikybą, 
tautinius ir religinius papročius 
Lietuvoje, 
mokytojų: 
poetas A. 
Paliulienė,
Kalvaitienė, A. Gavelis, L. Kaz
lauskas, V. Šimkus, O. Zamolskie- 
ne, V. Statnickas. 1954 m. mokyk
la persitvarkė pagal LKF nuosta
tus ir pasisekė išnuomoti patoges
nes mokyklai patalpas šv. Cecili
jos mokykloje. Gautos trys klasės 
su pianinu ir žaidimų aikštėmis. 
Darbas žymiai palengvėjo, mokyk
la gavo pilną vaizdą: suolai, rašo- 
sios lentos, skambučiai. Pamokos 
vyksta visom grupėm šeštadieniais 
nuo 10 iki 13 vai. Pirmos dvi va
landos skiriamos nustatytai prog
ramai išeiti, o paskutinę valanlą 
mokoma tautinių šokių ir dainų. < 
1954 m. mokyklos vedėju pakvie
čiamas tos mokyklos mokytojas V. 
Statnickas, kuris tebeeina šias pa
reigas ir šiandien. Kaikurie mo
kytojai pasitraukia, ateina nauji. 
Iš jų suminėtini: Andriušienė, B. 
Straukas, Br. Lapšienė. Tautinių 
šokių mokytoja Lapšienė išmokė 
mergaites šokti ir turėjo keletą pa
sirodymų australų mokyklose ir 
kitur, tuo reprezentavo lietuvius, 
nes kitos tautinių šokių grupės 
Adelaidėje tais metais nebuvo. 
Mokslo metai užbaigti P. Andriu- 
šlo “Vabalų vestuvėmis”, kurias 
paruošė V. Šimkus. Taip pat jo 
paruošti mokiniai padainavo kele
tą dainelių. Pirmą kartą mokykla 
išleido 12 baigusiųjų, išdavė pa
žymėjimus bei apdovanojo juos 
knygomis.

1955 ir 56 m.m. mokyklos dar
bas vyko normaliai. Pamokų neap
leista nei vienos. Mokytojai buvo 
labai punktualūs. Vadovėliais ap
rūpinti visi mokiniai, rašomąsias 
priemones atsinešdavo vaikai. Na
mų darbus atlieka patenkinamai 
su maža išimtimi. Kiekvienas mo
kinys kas šeštadienį įmoka po 1 
šilingą mokyklos kason. Bendruo
menės valdyba kreipia nemažą dė-

dradarbiauja. Jis yra veiksmingas 
ir nemaža prisideda prie mokyklos 
išlaikymo. Mokykla metų užbaigos 
šventę švęsdavo bendrai su Mel
bourne kitomis mokyklomis. Pas
kutiniaisiais metais visos Melbour
ne mokyklos šventė paskirai. Ma
ribyrnongo mokykla suruošė Kalė
dų eglutę ir užbaigos šventę. Jon 
susirinko mokiniai, jų tėveliai bei 
svečiai. Baigusieji mokyklą, lai
mėjusysis rašinio konkurso pre
miją ir pažangesnieji moksle ap
dovanoti knygomis. Progarmoje

Centrinė Mokykla 
pradėjo veikti pora mėnesių vėliau 
už Adelaidės mokyklą. Ji įsteigta 
1950 m. vasario 16 d. tautininko 
mokytojo J. Makulio Iki 1953 m. 
spalio mėn. joje dirbo šie moky
tojai: J. Makulis (vedėjas), kun. 
Pr. Vaseris ir A. Karpavičius. Vė
liau buvo pakviestas mokytojas 
L. Vacbergas. Mokyklą lankė per 
50 vaikų. Ji turėjo vienuolių se
selių mokyklos patalpas prie šv. deklamacijos ir mokytojos M. Bu- 
Jono bažnyčios. Nuo 1954 m. va-!lakienės paruoštas A. Giedriaus 
sario mėn. 14 d. kalbama mokyk- I 
la patenka į didelius sunkumus ir 
negirdėtą būseną. Apie tai čia ne
rašysime, nes plačiai buvo skelb
ta spaudoje.

Mokykla persikėlusi į Colling- 
woodą tęsė savo darbą toliau. 
Nuoma už patalpas pareikalavo 

nemaža lėšų, kurias duodavo LKF 
Melbourne skyrius, Apylinkės val
dyba ir Tėvų komitetas. Kiek pa
dirbėjus naujose sąlygose pasitrau
kia mokyklos vedėjas J. Makulis. 
Jo pareigas perima mokytojas L. 
Vacbergas ir mokytojo A. Karpa
vičiaus talkinamas tęsia darbą to
liau. Mokykla yra išleidusi 15 mo
kinių Ir išdavusi baigimo pažymė
jimus. Collngwoode suruoštos 1954 
ir 1955 m. mokslo metų užbaigtu- 
vės, kurių progarmas išpildė visų 
mokyklų, esančių Melbourne moki
niai. šventės praėjo labai įspūdin-

vaizdelis “Ramūnės sapnas”, šven
tė užbaigta tautiniais žaidimais. 
Tėvų komitetas įvertino mokytojų 
darbą Ir juos apdovanojo. Pirm. 
V. Andriukonis ir komiteto narys 
J. Adomavičius padėkojo mokyto
jams už darbą. Kalėdų senelis (A. 
Bulakas) atkeliavo iš Lietuvos ir 
kiekvieną vaiką nudžiugino dova
nėlėmis. Pasivaišinę ir pasilinks
minę, praleidę kelias valandas jau
kioje nuotaikoje, vaikai ir. tėvai 
išsiskirstė namo, šventėje dalyva
vo ir anksčiau baigusieji šią mo
kyklą mokiniai.

Maribyrnongo mokyklos dar
bas vyksta sklandžiai, visi moki
niai turi vadovėlius ir mokslo prie
monių. Mokytojus yra labai nu
džiuginę Apylinkės valdybos, pir
mininkaujant P. Baltučiui, pado
vanoti mokytojams mūsų dailinta- 1 
kų paveikslai.

“M.P.” Redakcija, norėdama 
duoti ALB Krašto Tarybos suva
žiavimo vertinimą, žiūrint iš lai
ko perspektyvos, kreipėsi į eilę 
ALB suvažiavimo atstovų, prašy
dama pareikšti savo nuomonę. Vi
siems buvo patiektas maždaug ši
toks klausimas:

— KAIP, TAMSTA, VERTINI 
ALB KRAŠTO TARYBOS SUVA
ŽIAVIMĄ, KOKIOS BŪTŲ TAM
STOS SUGESTIJOS, PAGEIDA
VIMAI, ŽIŪRINT I SUVAŽIAVI
MĄ (IR SUVAŽIAVIMUS AP
LAMAI) IŠ BENDRUOMENINIŲ 
INTERESŲ TAŠKO.

Atstovams tačiau buvo palikta 
pilna laisvė pasisakyti, kuo buvo 
charakteringas praeitas suvažiavi
mas ir bendra pažiūra į suvažia
vimą apskritai.

Liet. Mokykla
įsteigta mokytojos M. Bulakienės 
rūpesčiu pereinamoje stovykloje 
1950 m. kovo men. Pradžioje te
buvo tik šeši mokiniai. Vėliau pa
daugėjo iki 14. Suskirstsyti j jau
nesniąją ir vyresniąją grupę. Su 
jaunesniaisiais buvo dirbama šio
kiadieniais kasdien, o su vyres
niaisiais — sekmadieniais. Bran
duolį sudarė pereinamosios sto
vyklos dirbančiųjų šeimų vaikai. 
Be mokyklos steigėjos mokiniams 
pašnekesių pravesdavo pedagogas 
K. Rindzevieius ir supažindindavo 
mokinius su mūsų tautos istorija. 
Sktn. dr. Kišonas prie mokyklos 
buvo įsteigęs skautų skiltį. Tauti
nėse šventėse ir minėjimuose mo
kiniai padeklamuodavo ir vaidinda
vo. Mokyklai patalpas parūpinda
vo barako seniūnas. Nesant tuščio 
kambario mokytoja naudojo savo 
butą.

Nors ir labai sunkios darbo są
lygos, keletas mokinių pradėjo 
skaityti ir rašyti gimtąja kalba. 
Mokykla, veikusi metus su viršum,
1951 m. birželio mėn. užsidarė, . . _
mokytojai M. Bulakienei išvykus ksnos klubo pirmininkas Vincas 
j Melboumą. šios mokyklos pavyz- ( Kazokas pareiškia šitokių sampro- 
dys rodo, kad mokytojas, vos i 
lęs koją į svetimą krantą, prade
da rūpintis vaikų mokymu.

(Žiūr. 4 psl.)

REIKIA 
■KONKRETAUS 
DARBO PLANO

ALB Bankstowno Apylinkės ats
tovas, Sydnėjaus Lietuvių Plun-

mesį mokyklai ir kasmet paskiria 
po 25 sv. Moterų Sekcija po 20-25 
svarus. LKF Adelaidės Skyrius 
taip pat remia ir konkrečiai pade
da mokyklai. Mokinių skaičius 
svyruoja tarp 55 ir 75.

Praėjusiais mokslo metais mo
kykloje dirbo 8 mokytojai: mokyk
los globėjas kun. dr. P. Jatulis, 
mokyklos vedėjas V. Statnickas, 
Stepanienė, Lapšienė, Grėbliūnie- 
nė, Pocienė, J. Neverauskas, Va
siliauskienė. Tėvų komitetą suda
ro: Sirutis, Jucienė, Damasevičlus, 
Riauba. ir Grėbliūnas. Komitetas 
nuoširdžiai bendradarbiavo su mo
kykla, aktyviai prisidėjo prie mo
kyklos vakaro suruošimo, vidury 
metų surengė vakarą “šiupinį”, 
kurio pelną paskyrė mokytojų do
vanoms pirkti. Mokslo metų už
baiga atšvęsta įspūdingai. Mokyk
la suruošė viešą vakarą, kur vai
dino vaizdelį “Snieguolė ir 7 nykš
tukai’, deklamavo, dainavo Ir šoko 
tautinius šokius. Programą ruošė 
visi mokytojai, bet daugiausia pri
sidėjo režisierius J. Neverauskas. 
Vakaras turėjo didelį pasisekimą 
Ir buvo žiūrovų teigiamai įvertin
tas.

Adelaidės Savaitgalio mokykla 
gali būti pavyzdžiu kitoms mo
kykloms. Dėka jos steigėjo ir glo
bėjo kun. dr. Jatulio gilaus su
pratimo, mokyklą remia visi lietu
viški veiksniai: LKF Adelaidės 
Skyrius, Bendruomenės Valdyba, 

Moterų Sekcija ir nei viena iš tų 
organizacijų jos nesisavina. Ji yra 
Adelaidės Lietuvių Savaitgalio Mo
kykla. Jos vedėjas V. Statnickas 
palaikė visuomet glaudžius ryšius 
su LKF švietimo vadovu ir ben
dradarbiavimas buvo tvarkingas ir 
našus.

čiau, bet, būdamas toks, koks esu, 
pačiam bendruomenės atstovų su
važiavimui statyčiau daug dides
nius reikalavimus ir uždavinius. 
Mano galva, suvažiavimas neturi 
apsiriboti vien tik Krašto Valdy
bos apyskaitų išklausymu bei nau
jos valdybos išrinkimu. Ir jeigu 
i rtoliau mūsų atstovų suvažiavi
mai apsiribos vien tik formaliais 
reikalais, tai aš pirmas pasisaky
čiau, kad tokie suvažiavimai patys 
savęs nepateisina. Kas liečia pa
čius suvažiavimus, aš pats ten pat 
raštu patiekiau kaikurias sugesti
jas, kurios ne tik kad nepraėjo 
kaip rezoliucijos, bet net nebuvo 
svarstytos. Kai ką aš norėčiau ir 
Čia patiekti, tuo pačiu akcentuo
damas, kad bendruomenės suva
žiavimai yra mūsų sąlygomis ne 
vien tik n ikalingi, bet net ir bū
tini, tik jeigu jie praeis kitokioje 
dvasioje, šalia formalių reikalų, 
kurie yra neišvengiami, suvažia
vimas turi išdiskutuoti ir paruošti 
konkretų sekančių dvejų metų 
veikloa planų, kas ir sudarytų pa
ties suvažiavimo turini ir prasmę. 
Tokio plano projektą parengia 
Krašto Valdyba, jį prieš suvažiavi
mą paskelbia spaudoje, kaip med
žiagą ir diskusijų bazę bendruo- 
mens atstovams. Tok] išdirbtą pla
ną turėdama savo rankose naujoji 
Krašto Valdyba, susirinkusi pirmo 
posėdžio, neklaus pati savęs — 
tai ką mes dabar darysime, kaip 
kad buvo su ankstyvesnėmis, bet

ivy*-
iškė- I tarimų:

’ — Kaip
Australijos 
nūs atstovų 
suvažiavimo dalyvis pasisakyčiau, 
kad patsai suvažiavimas praėjo 
gana drbingoje nuotikoje, trijų

O).
vertinti pereitų metų 
Lietuvių Bendruome* 
suvažiavimų? Kaip to

ATSIMINĖ
DR. J. BASANAVIČIŲ

j Po Vėlinių įvykių Rasų kapuo- 
į s<* dabar jau ir bolševikai mini dr.
1 J. Basanavičių. Vilniaus radijas 

1957.2.16 trumpa žinute priminė, 
i jog “šiandien sukanka 30 metų, 
i kai Vilniuje mirė Jonas Basana- 
| vičius. Basanavičius yra žinomas 
kaip tautosakininkas .etnografas 
ir kultūros veikėjas”. Kitoj žinu-

I tėj, nusakančioj, ką rašo tos die
nos “Tiesa”, Basanavičius atžymė- 

' tas jau kaip “žymus lietuvių tau
tos kultūros ir mokslo veikėjas”. 
Apie J. Basanavičiaus kultūrinį 
palikimą rašo Juozas Daukša. Apie 
Basanavičiaus nuopelnus Nepri
klausomai Lietuvai — betgi neuž
simenama. Tačiau lietuviai ir be to 
žino, kas buvo Basanavičius Lie
tuvai. E.

Adelaidės liet, savaitgalio mokykla 1956.12.15 statė “Snieguolė ir 
7 nykštukai” vaizdeli. Nuotraukoje matome G. Sirutytę (Snieguolę), 
nykštukus: J. Vildžių, G. Šimkų, Jašiūnų, Užubalį, Kasciukaitį, Jo
nuiaitį ir Maželį. Dekoracijos daiL Neliubšio.

gai. Ypač daug širdies ir darbo 
įdėjo mokyklos vedėjas L. Vacber- 
gas. Paskutiniaisiais metais mo
kykla veikė privačiose patalpose.

MARIBYRNONGO
Savaitgalio Mokykla 

įsteigta LKF Melbourne Skyriaus 
rūpesčiu 1951 m. rugpjūčio mėn. 
12 d. Mokyklai nupirko pagrindi
nius baldus: du stalus ir 8 kėdes už 
£ 27.12.4 ir paskyrė £ 7.10.0 mo
kyklos knygynėlio pradžiai. Mo
kyklon užsirašė 20 mokinių. Pir
maisiais metais dirbo šie moky
tojai: A. Krausas (vedėjas), Ve
ronika Kazlauskienė, Marija Bu
tkienė, kun. Pr. Vaseris ir K. 
Mieldažys. Vėlesniais metais moki
nių užsirašė 28. Mokytojavo: kun. 
J. Kungys, Marija Bulakienė, V. 
Motūza, A. Mikaila ir A. Krausas. 
Nuo 1953 m. iki šių dienų moky
tojų sąstatas buvo pastovus: A. 
Krausas (vedėjas), M. Bulakienė 
ir kun. J. Kungys. Mokinių buvo 
kasmet beveik tas pat skaičius: 
20. Mokykla veikia privatinėse, 
mokyklos vedėjo patalpose. Ją bai
gė ir gavo mokyklos baigimo pa
žymėjimus 10 mokinių. Mokinių 
tėvai nuo šeimos moka 2 svarus 
kasmet mokyklos reikalams ir po 
vieną svarą mokyklos knygynėliui 
praplėsti. Jis su kiekvienais me
tais papildomas naujaisiais leidi
niais. šiuo metu mokyklos knygy
nėly yra per 150 knygelių. Mokyk
los vedėjas duoda iš savo asme

niškos bibliotekos pasiskaityti kny
gų ir mokinių tėvams. Prie mo
kyklos veikia ir tėvų komitetas 
su kuriuo mokykla glaudžiai ben-

LITUANISTIKOS

korespohdenciniai kursai
LKF Aurtralijos Valdyba 1954 

m. balandžio mėn. 28 d. posėdy 
nutarė įsteigti lituanistinius ko- 
respondencinius kursus ir jų ve
dėju pakviesti pedagogą A. Zub- 
rą. Tų pačių metų liepos mėn. 8 
d. valdyba su tų kursų vedėju A. 
Zubru išdiskutavo korespondenci- 
nį mokymą ir patvirtino kursų ve
dėjo pristatytą mokslo personalą: 
J. Janulaitis — Lietuvos Geogra
fijai, A. Karazijienė — Lietuvių 
kalbai ir liet, kalbos istorijai, kun. 
J. Kungys — lietuvių kultūros is
torijai ir relig. dalykams, A. Zub- 
ras (kursų vedėjas) — lietuvių 
literatūrai ir Lietuvos politinei is
torijai. Nutarta leisti “LITHUAN- 
ICUM”, kurį gauna moksleiviai 
nemokamai, o dirbantieji jo leidi
mą paremia laisva auka. Nustaty
ta, kad korespondencinis kursas 

išeinamas trijų metų bėgyje. Kur
sų ir “Lithuanicum” administra
torium paskiriamas J. Janulaitis. 
1954 m. išleista 2 “Lithuanicum” 
sąsiuviniai, o 1955 m. — 6 sąsiu
viniai. Pirmųjų numerių buvo 
spausdinama 80 egz., o Nr. 7 ir 
8 buvo jau atspausdinta po 130 
egzpl. 1956 m. nustojęs eiti “Li
thuanicum” 1957 m. vėl atgaivi
namas ir kiekvienas numeris nag
rinės tam tikrą atskirą temą. Pre
numeratorių Victorijoje buvo 24, 
Naujoje Zelandijoje 1, Pietų Aus
tralijoje 4, N.S.W. — 3, Canberroj
— 1, Brazilijoj — 1, Prancūzijoj
— 1, U.S.A. — 1, Anglijoje 1.

dienų laikas buvo pilnai užpildy-; bus konkretus ir aiškus įpareigo
tas posėdžiais .dalyviai skirstėsi* jimas, kuris net ir su mažesne 
namo gerokai išsisėmę, išsilydę,’ 

na, ir galima sakyti tuščiomis ran
komis... Kodėl? Taip ir aš SflVęS 
klausiau, dar tą patį vakarą grį
žęs iš suvažiavimo. Juk, atvirai 
kalbant, be naujos valdžios ir be 
tų išmintingų, vietomis patetiškų, 
vietomis kandžių kalbų nieko dau
giau ir nebeliko. Netgi trūko ir 
keliančios, entuziastingos nuotai
kos, kuria suvažiavime užsikrėtęs 
bendruomenės atstovas grįžtų na
mo su nekantrumu vykdyti to, kas 
buvo suvažiairimo nutarta, supro
jektuota, suplanuota. Gaila, šito 
suvažiavimas nedavė, ir tai, pasa
kyčiau, meta šešėlį pačiam suva
žiavimui. Jeigu aš būčiau visuo
menininkas ,gal tuo ir pasitenkin-

SVETIMIEJI APIE MUS
VASARIO 16-SI0S IŠKILMES KITUR

Laisvinimo veiksniai, radijai, 
spauda ii* plačioji visuomene šil
tai sutiko galingiausios pasaulyje 
valstybės užs. reik. min. Dulles ir 
kitų kraštų žymių pareigūnų pa
reiškimus, paskelbtus ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 39 me
tų sukaktimi. Tuobūdu JAV vy
riausybė dar kartą konstatavo, 
kaip smurtingai Sov. Sąjunga, su
laužiusi visus duotus pažadus, už
grobė Lietuvą su kitais Pabaltijo 
kraštais ir jėga, nesiskaitydama 
su gyventojų valia, įjungė į sovie
tinę teritoriją. Amerikos vyriau
sybė žino lietuvių tautos padėtį, 
jos kančias ir ryžtą laisvai gy
venti. Ji taip pat žino laisvinimo 
veiksnius ir lietuvių pastangas sa
vojo krašto nepriklausomybei at
statyti.

Amerikiečių spaudoje draugi? 
gražiai atžymėtos Alto pastango
mis Vasario 16-jai pagerbti prak
tikuojamos iškilmės, suruoštos 
JAV senate ir atstovų rūmuose, 
kur invokacijas paskaitė kun. J. 
Valantiejus ir kun. dr. P. Cinikas, 
o kalbas, reikalaudami Lietuvai 
laisvės, pasakė daugumos vadai ir 
visa eilė kitų įtakingų senatorių 
bei kongreso narių. Tiek paverg
tame krašte, tiek Sibire tremty, 
tiek laisvėje, pažymima, visi mūsų 
tautiečiai gyvena viena mintimi — 
kad pavergtoji tėvynė juo greičiau 
atgautų laisvę ir kaip nepriklau
soma vėl įsijungtų į kitų laisvųjų 
tautų šeimą.

Plačiai Lietuvos laisvės šventė 
paminėta taip pat spaudoje ir per^ 
radijus, kurie tos dienos iškilmes 
baigė laisvinimo veiksnių atsišau
kimais, žymių vyrų pareiškimais

iniciatyva įgalins valdybą šį tą nu
veikti ir atlikti. Toksai planas 
turėtų būti suvažiavimo esmė ir 
branduolys. Drauge su suvažiavi
mu turėtų įvykti ir didesnio ar 
mažesnio masto lietuviškosios kul
tūros manifestacija, kad patsai 
suvažiavimas, kaip tos manifesta
cijos branduolys, praeitų pakilioje, 
šventiškoje nuotaikoje. Šitą visą 
šventę arba suvažiavimo dekora
tyvinę pusę parengia toji ben
druomenes apylinkė, kurioje tasai 
suvažiavimas įvyksta, čia turėtų 
rasti vietos koncertai, teatro spek
takliai, literatūros vakarai, net 
paskaitos. Ir tam turėtų būti ren
giamasi ne paskutinę dieną, bet 
jau dabar, kaupiant tam reikalui 
lėšas ir kt. šitoks šventei pasiren
gimas pagyvintų patį lietuviškąjį 
gyvenimą ir net išjudintų apsnū
dusius. Pradžioje gal bus sunku,

ir — lyg laisves metais — iš Ka
ro Muziejaus transliuotomis iškil
mėmis prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, po kurių suskambėjo Lietu
vos himnas. Deja, vietoje visiems 
lietuviams tokių brangių pamink
lų Karo Muziejaus sodely okupan
tai ir jų samdiniai įtaisė bolševi
kinius stabus.

Bonnos ir kitoj vokiečių spau
doj gražiai atžymėtas Tarptauti
nio Komiteto Krikščioniškajai Kul
tūrai Ginti vokiečių sekcijos su
ruoštas Vasario 16 minėjimas Bon- 
noje. Minėjimą reikšminga kalba 
atidarė pasižymėjęs vokiečių poli
tikas dr. Puender. Latvių vardu 
nuoširdų sveikinimo žodį tarė min. 
R. Liepinš, estų — pulk. Jakob- 
sen’as, vengrų — ats. gen. Hen- 
nyey, ypač pabrėžęs, jog Vengri
joj laisvės ginti stojo ne kokie 
“buržujai” ar tariamieji '’fašis

tai”, kaip mėgina įrodinėti bolše
vikų spauda, bet pirmoj eilėj Jau 
komunistinį apmokymą išėjęs ven
grų jaunimas, o jų nuotaikomis 
užsikrėtė ir kiti. Tačiau netenka 
abejoti, jog su laiku, kad ir po 
didžiausio teroro, laisvės rytas iš
auš visiems pavergtiesiems. URT 
valdytojas dr. P. Karvelis tarė žo
dį apie šventės prasmę per radiją. 
Ypač jautrią kalbą pasakė Vokie
čių užs. reik, ministerijos (Aus- 
waertiges Amt) atstovas pas. pat. 
Starke, kuris sakėsi išbuvęs dau
giau kaip metus laiko vienoje ka
meroje su arkiv. M. Rainiu ir ne
galėjo atsistebėti jo dvasios tvir
tumu, kilnia asmenybe, kuri švie
siai spinduliavo visiems, kam tik 
tekdavo su juo susidurti. Baigia
mąją kalbą pasakė vokiečių sek-

bet mano manymu tokios lietu
viškos šventės, susietos su suva
žiavimais, turėtų įeiti j tradiciją, 
juo labiau, kad suvažiavimai vyks
ta vis kitoje vietoje, kas gal būt 
sužadintų lokalinę ambiciją o drau
ge ir šventą konkurenciją pasiro
dyti geriau, negu kita vietovė. 
Manote, kad neužteks tam laiko? 
Protingai jį suskirsčius, laiko tik
rai užteks, ypač perkračius pa
ties suvažiavimo programos punk
tus. Pavyzdžiui, pereitame suva
žiavimo buvo galima išbraukti pu
sę progarmos punktų, kurie nebu
vo esminiai ir be kurių suvažia
vimas būtų nepraradęs savo cha
rakterio. Pagaliau tuo pačiu metu 
galima posėdžiauti ir svarstyti ke
lis klausimus iš karto, darbą pas- 
kirsčius sekcijomis. Tuo ne tik bū
tų laimima laiko, bet būtų akty
viai įtraukti į produktyvų darbą 
visi bendruomenes atstovai. Tadu 
užtektų valandos arba pusvaland
žio sekcijų darbams reziumuoti ir 
juos suvažiavimui priimti.

Taip aš vaizduojuos našų ir tu
riningą lietuvių bendruomenės ats
tovų suvažiavimą. Jie ne tik kad 
pagyvintų lietuvišką veiklą, bet 
būtų drauge ir graži demonstra
cija to, ką mes galime ir ką nu
veikėme.

V. Kazokas.

cijos valdybos narys dr. Ruppert 
palinkėjęs lietuvių tautai vėl grei
tai sulaukti laisvės. I minėjimą, 
be vokiečių, buvo atvykę taip pat 
kitų tautybių atstovų.

Iškilmingi minėjimai įvyko vi
sur, kur gyvena lietuviai.

Elta.
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Lituanistinis Švietimas Australijoje MINDAUGAS
PIRMASIS LIETUVOS KARALIUS

1. PROGRAMOS IR MOKYKLŲ 

NUOSTATAI

LKF steigdamas savaitgalio mo
kyklas ir kursus arba palaikyda
mas Ir remdamas paskirų asmenų 
ar kitų organizacijų įsteigtas mo
kyklas siekia: išauklėti lietuvių 
tremtinių vaikus sąmoningais lie
tuviais, kurie ne tik žinotų savo 
etnografinę kilmę, bet mylėtų sa
vo Tėvynę Lietuvą, lietuvių tau
tą, jos kalbą, dainas; brangintų 
lietuviškus papročius ir mokėtų su
derinti meilę ir pagarbą savo tau
tai su jaunimą stipriai veikiančia 
kitų tautų kultūra ir civilizacija; 
įsisąmonintų lietuvybės išlaikymo 
ir nepriklausomybės atgvimo rei
kšmę ir prasmę.

Todėl LKF ypatingą dėmesį 
kreipia į vaikų ir jaunimo litua
nistinį mokymą. Yra daromi žy
giai, kad lituanistinis mokymas 
būtų lengvai prieinamas kiekvie
nam lietuviukui, kiekvienai lietu
vaitei. Jau nuo 1950 m. LKF Aus
tralijos Valdyba yra patvirtinusi 
Švietimo Skyriaus prityrusių pe
dagogų komisijos sudarytas litu
anistinių dalykų ir tikybos prog
ramas.

Po trijų metų tos programos 
buvo is naujo peržiūrėtos ir dau
giau pritaikytos Australijos sąly
goms. Iki šiol pagal jas ir einami 
visi dalykai savaitgalio mokyklo
se. Tos naujai peržiūrėtos progra
mos LKF Australijos Valdybos 
1953 m., priimtos ir patvirtintos. 
Be. jų LKF Australijos Vaidyba 
tais pat metais priėmė Savaitga
liu Mokyklų Nuostatus, paruoštus 
mokytojų komisijos. Tie nuosta
tai palengvina ir subendrina darbą 
savaitgaliu mokyklose.

II, Savaitgalio mokyklos 
ir kursai

Australijoje veikė arba veikiu 
savaitgalio mokyklos šiose vieto
vėse:

VICTORIJOJE:

1. St. Albans, 2. Melbourne — 
Centrinė Mokykla, 3. Maribyrnon- 
ge, 4. Claytone, 5. Altonoje, 6. 
Glenroy, 7. ,E. Melbourne — pa
rapinė mokykla, 8. Morningtone, 
9. East Geelonge, 10. North Gee- 
longe, 11. Melbourne — Akivaiz
diniai Lituanistikos Kursai, 12. 
Korespondentiniai Lituanistikos 
Kursai Melbourne.

NEW SOUTH WALES:

13. Cabramattoj, 14. Ryde, 15. 
Bankstowne, 16. Camperdowne, 
17. Wollongonge, 18. Newcastly, 
19. St. Marys.

P. AUSTRALIJOJE — 20. Ade- 
laidėje.

TASMANIJOJE — 21. Hobarte.

A.C.T. — 22. Canberroje..........

Q-LANDE — 23. Brisbanėje.
Kaikurios iš šių mokyklų užsi

darė. Victor!joje: St, Albans ir 
Claytono, N.S.W.: Cabramattos, 
Newcastlio ir Rydės.

čia minimos mokyklos yra už
sidariusios penkerių metų laiko
tarpy. Joms užsidarius, kaikur įsi
kūrė tuoj naujos. Praėjusiais mo
kslo metais sėkmingai baigė dar
bą 17 mokyklų.

III. "Lithuanicum”
Savaitgalio mokyklas baigusiems 

LKF Australijos Valdyba įsteigė 
Korespondencinius Lituanistikos 
Kursus. Bet kurioje vietovėje gy
venąs jaunuolis gali tęsti lituanis
tinį švietimą ir pagilinti savo ži
nias. Tam tikslui LKF Australi
jos Valdyba leidžia “Lithuanicum”. 
šiuo metu šis lituanistikos švie
timas praplečiamas ir sustiprina
mas įvedant egzaminus ir lituanis
tikos dalykų studijas universite
tus lankantiems arba kitose augš- 
tesnėse mokyklose besimokan
tiems. Studentų suvažiavimas Syd- 
nėjuje vienbalsiai nutarė įsijung
ti į lituanistikos studijas.

I
I

(Ii LKF Švietimo Vadovo A. 
Krauso pranešimo LKF atstovų 
suvažiavime, įvykusiame 1957 m. 
sausio 26 d. Melbourne).

IV. MOKYKLŲ KNYGYNĖLIAI

Prie kiekvienos mokyklos steig- 
tinas knygynėlis. Jame turėtų bū
ti tinkami skaitiniai, kurie papil
dytų mokinių žinias ir pagelbėtų 
tinkamiau išeiti nustatytą kursą. 
Knygynėlių reikšmė nepaparsta. 
Tokius knygynėlius turi Maribyr- 
nongo ir Parapinė mokykla Mel
bourne. Kitos mokyklos naudojasi 
bendruomenių (Adelaidėje) ar 

LKF (Melbourne) knygynais.

V. VADOVĖLIŲ PAROPINIMAS

šiandien sunkokos sąlygos dirb
ti mokykloje. Be vadovėlių dirbti 
visai neįmanoma. Todėl LKF sten
giasi aprūpinti mokyklas vadovė
liais. Tą darbą atlieka LKF Spau
dos Kioskas Geelonge, p. Laury
no Bertašiaus vadovaujamas ir 
LKF švietimo vadovas. Mokyklų 
aprūpinimas vadovėliais vyksta 
palyginti sklandžiai. Jei ilgiau 
kartais užtrunka ar atsiranda ne
sklandumų, tai todėl, kad mokyklų 
vedėjai iš anksto jų neužsako ar
ba vadovėlių laidos išsemtos.

Praėjusiais metais buvo pritrū
kę elementorių, šiais metais pasi
rodė jų naujos laidos. Blogiausia 
kad yra mokyklų, kurios neturi va
dovėlių pakankamai ne dėl jų trū
kumo, bet dėl nenoro sumokėti ke
liolika šilingų. Jų parūpinimą iš 
dalies apsunkina ir ilgas neatsis- 
kaitymas už juos.

Iki šiol LKF Kioskas ir LKF 
Švietimo Vadovas parūpino mo
kykloms apie 1000 egz. vadovėlių.

VII. MOKYKLŲ PASIRODYMAI
Mokyklos dalyvauja su deklama

cijomis minėjimų progarmosc. Di
desnės mokyklos turi chorus, tau
tinių šokių grupes. Kaikuriose vie
tovėse yra organizuojami minėji
mai ir šventės vien tik vaikams ir 
jaunimui. Taip pat organizuoja
mos iškylos ir apsilankymai kai
myninėse mokyklose.

Didelės mokyklos turi savo pliu
sus ir minusus. Viename mieste 
veikiant kelioms mokykloms, di- 
dt-snis vaikų skaičius ima lankyti 
dėl patogesnio susisiekimo mo
kyklas. Darbas mokyklose su kiek

R. SPALIS

STOVYKLAI BESIBAIGIANT
Dvi savaitės praėjo kaip viena 

diena. Paskutinį vakarą išsirikia
vo draugovė prieš kryžių ir vėlia
vą. Įsakymų knyga slėpė visą ei
lę naujienų. Kęstutis pakeltas į 
vyresniojo skiltininko laipsnį, o 
Antanas su Petru į skiltininko. 
Žirgų paskiltininkis vienintelis iš
laikęs į pirmąjį patyrimo laipsnį. 
Į antrąjį išlaikė daugiau, kurių 
tarpe ir Arabas. Tvarkingumo 
konkurso laimėtojai sakalai gavo 
garbės gairelę. Galų gale visiems 
stovyklos dalyviams buvo padėko
ta už gražų sugyvenimą, skautišką 
nuotaiką.

Po oficialios dalies keletą kar
tų lėkė augštyn Kęstutis ir kiti 
apdovanotieji ar išlaikiusieji pa
tyrimo laipsnius.

Taigi, triukšmingai šventė savo 
paskutinį vakarą, bet ir su tam 
tikru kartumu, nes rytoj tos pa
čios rankus, kurios tokiu kruopš
tumu gražino, kūrė — viską ly
gins, ardys, kad ir ženklo buvu
sios stovyklos neliktų.

Jonas žiūrėdamas bijojo įsi
vaizduoti, kaip rytoj atrodys ši 
apnuoginta vieta, kur dar plazde
na juokas, gyvybė, kur žydi maži 
namukai, kur glaudžiasi papuoši-
mai. Nebenurimdamas, jausdamas 
didelę skriaudą, atsisveikindamas 
ratu nužingsniavo per stovyklą.

Sakalų palapinės, du samanų 
minkštasuoliai, sofa, prieš skilti
ninko palapinę sakalo galva, įvai
rūs įrengimai puodeliams, šaku-

vienais metais sunkėja. į jas atei
na jau nemaža vaikų nebekalban
čių lietuviškai, pradėjusieji lanky
ti krašto mokyklas nuo pirmo sky
riaus, tenka griebtis naujų metodų 
ir susidaro kliūčių išeiti progra
mas.

VIII. RAŠINIŲ KONKURSAI

LKF Australijos Valdyba 1955 
m. buvo paskelbusi rašinio kon
kursą tema “Vilniaus Miesto įkū
rimas“. Pirmąją premiją laimėjo 
Adelaidės Savaitgalio mokyklos 
mokinė Giedrė Stasiškytė. 1956 
m. konkursinis rašinys paskirtas 
tema “Kodėl aš kalbu lietuviškai“. 
Pirmoji premija teko Maribyrnon- 
go mokyklos mokiniui Algimantui 
Grikepeliui, antroji ir trečioji — 
Adelaidės mokyklos mokinėms Lai
mai Radzevičiūtei (II) ir Graži
nai Sirutytei (III). Laimėjusieji 
apdovanoti įdomiomis knygomis. 
Rašinio konkurso komisiją suda
rė: pirm., LKF švietimo Vadovas 
A. Krausas, nariai A. Vaičaitis, 
LKF Australijos Valdybos pirmi
ninkas ir kun. J. Kungys. Gaila, 
kad kaikurios mokyklos visai ne
dalyvavo rašinio konkurse.

IX. BAIGIAMOS PASTABOS

Mūsų vaikams reikia pasišven
tėliu mokytoju, tėvų ir valdybų 
paramos ir bendradarbiavimo, rei
kia, kad kiekvienas vaikas turėtų 
vadovėlius bei vaikų laikraštėlį ir 
knygelių pasiskaityti. Darbas tuo 
atveju galės sklandžiai vykti ir 
atsieks pageidaujamų vaisių, juo 
labiau, jei šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimas bus glaudus ir 
nuoširdus, su meile ir tikru įver
tinimu paremtas. Džiugu paminė
ti, kad yra vietovių, kuriose tėvai 
ir valdybos parodė nepaprastą dė
mesį ir supratimą mūsų mokyk
loms. Sėkmingam darbui reikalin
ga parama mokykloms, ypač šei
nius priežiūra berengiant pamokas 
namie. Tik visoms bendruomenės 
institucijoms glaudžiai ir nuošird
žiai bendradarbiaujant įveiksime 
visas kliūtis ir nugalėsime pavo
jus lietuviškumui išlaikyti.

Lenkiu galvą ir reiškiu gilią pa
dėką mokytojui ir tėvams, kurie 
šiandien neša didžiausią naštą 
mokykloms išlaikyti. Kviečiu dar
bais ir parama gyviau įsijungti 
LKF skyrius, ALB apylinkių val
dybas, kviečiu visus lietuvius į 
mūsų priaugančios kartos švieti
mą.

tėms, lėkštėms, rankšluosčiams. 
Greta ereliai — ne tokie turtingi 
įrengimai, bet aplink palapines 
akį veria spalvingi papuošimai, 
lelijėlės. Gedimino stulpai. Vilkai 
kukliausi. Samanomis apdėtas ku
pstas, kur įbesta gairelė, žemėje 
iškasti foteliai su įkaltais kuolais 
nugarai atsiremti, štabo palapinė, 
prie jos iš vytelių pintas staliukas, 
patogios iš vytelių pintos kėdės. 
Per tris metrus toliau elniai su 
šachmatų staliuku, su minkštais 
suoliukais. Rodos, nepatikėtum, 
kad aplink palapines nepatiesalai 
iškloti, bet paprasta_ miško med
žiaga, žėrinti turtingiausiomis 
spalvomis. Pagaliau mielasis žir
gų kampelis su savo tinklais poil
siui, su skilties ramove, kur ratu, 
apie iš pilkųjų samanų grybo pa
vidalu padarytą stalą, įtaisytas 
patogus atsiremti minkštas suoliu
kas. Palapinėje talpus skilties įvy
kių kampelis su žirgu, dienoraš
čiu, fotografijomis, dirbiniais.

Iškilmių aikštelėje beržo kryžius, 
baltu kotu virš pušų kylanti vė
liava, dienotvarkė lenta, eglių sto
gelio dengiama, žemėje aplink lie
tuviški raštai.

Tarp pavėsio, bent trisdešimt
metrų nuo iškilmių aikštelės, drau
govės pietų stalas, žaidžiąs, mar
guliuojąs samanomis, geltonu smė
liu, konkorėžiais ir kitokiomis 
gamtos dovanomis, kurios išsitie- 
susios pynėsi j vandens lelijų pa-
veikslus, raštus, emblemas. Atvykę Nuotykių”)

Pradžioje Lietuvoje buvo gausu 
įvairių kunigaikščių ir kunigaikš- 
tukų. Paskui jie ėmė jungtis. At
siradęs stipresnis kunigaikštis ge
ruoju ar jėga priversdavo kitus jo 
klausyti ir sujungdavo savo vald
žioje didesnius Lietuvos plotus. 
Taip Lietuva jungėsi, kol paga
liau visa pateko į vieno kunigai
kščio rankas, kuris pasivadino 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. 
Kas buvo tas pirmasis visos Lie
tuvos valdovas, deja, nežinome. 
Pirmasis mums žinomas sujungtos 
Lietuvos didysis kuni
gaikštis, o vėliau 
karalius, "yra Min
daugas. Jis valdė Lietuvą 
maždaug prieš 700 metų, tai yra 
XIII šimtmetyje po Kristaus gi
mimo. Sunkus jam buvo valdymas. 
Is kelių pusių Lietuvą spaudė prie
šai. O ir viduje buvo neramu. Kai 
kurie kunigaikščiai , net iš Min
daugo artimų giminių tarpo, mai
štavo prie jo valdžią. O kai Min
daugas bandė juos jėga sudrausti, 
jie susidėjo su priešais — kry
žiuočiais ir rusais. Priešų iš visų 
pusių apsuptas, Mindaugas nu
tarė apsikrikštyti. Manė, kad ta
da gal nors kryžiuočiai jo nebe- 
puls. Iškilmingas Min

IŠ LIET. TAUTOSAKOS
Mįslės

1. Kur gaidys trims karaliams 
gieda? (Smalininkuos, nes ten ne
toli trijų valstybių sienos).

2. Ėjau keliu, kely sutikau sa
vo mielą — nepažinau; dėjau į 
antį — nepalaikiau; nešiau ranko
je — išmečiau (Bitė).

3. Už žmogų didesnis, už plun
ksną lengvesnis (šešėlis).

4. Mano tėvas turi lygius lau
kus, tame lauke ąžuolas, tame 
ąžuole dvylika šakų, ant kiekvie
nos šakos keturios šakelės (Metai)

5. Juodas šuo keliu bėga, pilni 
nasrai mėsos (Kurpė).

6. Kada gyvas buvau — gyvus 
penėjau, kai numiriau — gyvus 
nešiojau ir gyvi apačioj manęs 
vaikščiojo (Valtis).

7. Ateina ponaitis raudona ser- 
mėgaite: “Nuginkit vištas, šunų 
nebijau.” (Sliekas).

8. Dvylika vyrų vienoj lovoj gu
li ir niekas nėra prie krašto (Ra
to stipinai).

9. Viską girdi, viską mato, o 
nieko nesako (Kelias).

10. Stovi žmogus ant kalno, juo 
ilgiau stovi, tuo trumpesnis tam
pa (žvakė).

svečiai ilgai negalėdavo atsitrauk
ti .sotindami akis, fotografuoda
mi; net Jonas, prie jo dvi savai
tes sėdėjęs, dabar ilgai stebi, tar
tum pirmąkart pamatęs.

(Ištrauka iš “Gatvės Berniuko 

daugo krikštas į v y- 
k o 1251 metais. Taigi neseniai 
šventėme 700 metų sukaktį. Kar
tu su Mindaugu apsikrikštijo jo 
žmona, vaikai ir būrys dvariškių. 
Po to Mindaugo prašomas, popie
žius įkūrė pirmąją Lietuvos vys
kupiją. Pagaliau Min
daugas su didelėmis 
iškilmėmis buvo 
vainikuotas pirmuo
ju Lietuvos karalių- 
m i.

Bet Mindaugo vargai ir dabar 
nepasibaigė. Kryžiuočiai visvien 
nesilibvė Lietuvos skriaudę, o vi
duje pakilo prieš jį dar didesnis 
bruzdėjimas. Dalis kunigaikščių 
ėmė kaltinti Mindaugą, kam jis 
atsižadėjo senovės lietuvių dievų 
ir apsikrikštijo, šie sąmokslinin
kai pagaliau Mindaugą užpuolė ir 
nužudė su visa šeima — žmona 
ir vaikais. Taip žuvo pirmasis Lie
tuvos karalius, padaręs daug,gera. 
Jis sukūrė stiprią Lietuvos vals
tybę ir įvedė ją į krikščioniškųjų 
Europos valstybių tarpą.

Nėra tikrai žinoma, kur buvo 
Mindaugo sostinė, bet manoma, 
kad Kernavėje.

(Iš A. Rinkūno “Kregždutė“ 
III dalis)

Patarlės
1. Keikestis pro burną išeina, 

pro nosį (ausį) atlenda.
2. Pati kiaulė maišą drasko, pa

ti ir žviegia.
3. Kas kels katino uodegą, kad 

ne jis patsai.
4. Kai viena karve uodegą ke

lia, tai ir kitos paskui bėga.
5. Visų dantys balti, bet neži

nai kas už dantų.
6. žodis žvirbliu išlekia, o jaučiu 
pargrįžta.

DAINAVOS ŠALIS SENOVĖJE
Daugel mūsų tėvynėje yra pui

kių ir gražių vietų, daugel yra ša
lių, kur pagarsėjo darbais tėvelių, 
bet tarpe jų visų garsiausia ir 
gražiausia Dainavos šalis — ir sa
vo augštais kalneliais ir žemomis 
klonimis, savo tamsiomis giriomis, 
didžiais tankumynais, kur nei 
žmogus nepraeina, nei žvėris ne- 
pralenda, tik maži paukšteliai čiul- 
buonėliai pralekia, tik raibosios 
gegulės ir lakštingėlės, kur anks
tų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuo
ja, ten niaurią girelę linksmina.

NEUŽTRENKITE DURU BENDRUOMENĖS 
LAIKRAŠČIUI

PRENUMERUOKITE “MŪSŲ PASTOGĘ” IR 1957 METAIS 
Prenumerata metams S. 3.0.0, pusei metų £ 1.10.0. Pinigus siųsti: 

“Mūsų Pastogė”, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W..

KODĖL AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI

(Lietuvių Kultūros Fondo Austra-
Ii jos Valdyba kasmet skelbia sa
vaitgalio mokyklų mokiniams raši
nio konkursą. 1956 m. konkurse pir
mąją premiją laimėjo Maribyrnon- 
go savaitgalio mokyklos mokinys 
Algimantas Grikepelis, kurio dar
belį čia ir spausdiname).

★
“Ne žemės derliumi, ne dra

bužių švarumu, ne šalies gražu
mu, ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvena tauta, bet labiau išlai
kymu savo kalbos, kuri didina 
ir išlaiko bendrumą, santaiką 

ir meilę”.
Mikalojus Daukša.
★

Kada pradėjau garsus suvokti 
ir pirmuosius žodelius tarti, vis
kas skambėjo lietuviškai. Kalbu 
lietuviškai, nes esu lietuvis. Lietu
vių kalba yra mano gimtoji, ma
no tėvų kalba.

Gimtoji kalba yra nelyginant 
žiburys, kuris šviečia žmonėms ; 
lyg kelrodis, kuris neleidžia nie
kam išklysti iš kelio.

Lietuvių kalba neišnyko rusų 
riespaudos laikais, kada netik raš

tas, bet ir lietuviškas žodis buvo 
uždraustas. Mamytės slapta prie 
ratelių mokė vaikučius kalbėti ir 
skaityti.

Kalbu lietuviškai, nes lietuvių 
kalba yra man brangi, del kurios 
tiek daug pavojun save statė, ken
tėjo kalėjimuose ir mirė mūsų 
knygnešiai. Be mokslo, be pinigo, 
išėję iš varganų grytelių — ėjo 
jie tamsiomis naktimis su lietu
višku spausdintu žodžiu, lyg moti
na, prisiglaudusi kūdikį prie ssavo 
krūtinės. Nešė tą lietuvišką žibu
rį, atsižadėję savęs, per šaltį ir 
pavojus, norėdami, kad jis šviestų 
kartų kartoms. Kad lietuvių kal
ba, lyg židinys rusentų šeimose^ 
teikdama šilimą, meilę ir sugyve
nimą. Tik gimtoji kalba jungia 
tautą vienybėn ir ugdo tarpusavio 
susipratimą. Saugodami ir kovo
dami už gimtąjį žodį, lietuviai pa
jėgė nusikratyti vergijos pančių 
ir būti laisvi.

Atsimenu pirmąjį išmoktą eilė
raštį, kada dar visai mažas bu
vau: “Aš žinau, man sakė ne kar
tą tėvukas, kad yra Lietuva ir aš 
lietuviukas”. Lietuviukas! — man 
šaukia vidaus balsas. Tai kaip tu
riu kalbėti? Ar galiu pamiršti ir 
išsižadėti savo gimtosios kalbos? 
žinoma, ne, niekados!

Gyvendami svetimame, bet lais
vame krašte, turim dar labiau lie
tuvių kalbą branginti ir ugdyti sa
vo jaunose širdyse, tikėdami, kad
ir vėl išauš Lietuvai laisvės ry
tas.

Tad ką parvešime Lietuvai grįž
dami? Tik grąžią nesudarkytą lie
tuvių kalbą, kuri sujungs mus 

visus prie bendro Lietuvos at
statymo.

A. Grikepelis.

7. Aš tau, tu šuniui, šuo uode
gai, uodega — vikst.

8. Nuo vilko bebėgdamas, užbė
go ant meškos.

9. Obuolys nuo obels netoli te
rieda.

10. Nespjauk į vandenį, rasi pats 
gersi.

Bet už mažus paukštelius čiul- 
buonėlius, už lakštingalėles gar
siau dainuoja ten jaunos sesulės, 
Dainavos šalies skaisčios merge
lis...

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį 
skamba jų dainos ir giriose tam
siose, ir lankose žaliose, kai šiene
lį grėbia, ir laukuose plačiuose, 
kur rugelius jaunos pjauna, ir ža
liame vyšnių sodelyje, kur berne
lį liūdi...

V. KRĖVĖ.

3
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LAIKYKIME .lAlMYIA
O kaip jj laikyti?
Tai problema, kuri rūpėjo vi

siems, visur ir visada. Jaunystė 
yra nerūpestingos vaikystės pa
baiga ir vidinio persiorientavimo 
pradžia, žmogaus gyvenime tai 
yra pats dinamiškiausias, triukš
mingiausias periodas. Tai perio
das, kada jaunuolis-lė turi būti 
vyresniųjų suprasti, kada visa jų 
ekspansija turi būti nukreipta 
tinkama linkme. Jei savam kraš
te turėjome visas sąlygas rūpinti 
savo jaunimą, tai išeivijoje tos są-1 
lygos pakito.

Sveika priemonė, padedanti be
siblaškančiam Jaunimui susitvar
dyti, susikaupti, prieiti reikalin
gos pusiausvyros — tai sportas. 
Toji sritis gal geriausia atitinka 
bręstančio jaunimo energijos pra
siveržimams sutalpinti. Sportuo
jantis jaunimas, kuris daugumoje 
yra tokio amžiaus, kada formuo
jasi jo emocinis ir pasaulėžiūrinis 
charakteris, sporto pagalba kont- 
roliuja ir pašalina pasireiškiančias 
neigiamybes.

Užtat nė kiek nestebėtina, kad 
j sporto organizacijas jaunimas 

veržte veržiasi. Gal kiek stebėti
na, kad mūsų vyresnieji, vieton 
skatinę tą veržlumą, dažnai jį 
stabdo; vieton mokinę jaunimą, 

kaip fizines pajėgas derinti su 
dvasinėmis, nekartą patiekia jau
nimui pluoštus mokslinės kritikos, 
•» patį sportą kone nusižengimu 
paverčia. Tokią pažiūrą reikia 
skubiai reviduoti ir taisyti.

XXX

Sportas arba fiziškas ugdymas, 
kaip dabar vadinama, nėra nau
jas išradimas. Jis yra perėjęs il
gų šimtmečių bandymą ir šiandie
ną sudaro visų pripažįstamą mo
kslinę sist«ną, pedagogikoj už

imančią svarbią vietą.
Literatūroj pirmuosius pėdsa

kus apie sportą randame Homero 
Iliados 23-je knygoje, kur jis mi
ni “pugilismo” rugtynes (bokso 
prototipas — kumščiavimasis nuo
gomis rankomis). Dar plačiau tą 
patį aprašo Virgilijus savo Enejl- 
deje. Aš neminėsiu senosios Grai
kijos ir Romos sportinės raidos. 
Apie senuosius ir atgaivintuosius 
Olimpinius žaidimus plačiai ir 
gražiai aprašė “M.P.” A. Laukai
tis.

Senojo pasaulio sportinės tra
dicijos gal kiek nuslopo viduri
niais amžiais, kada visų rūpestis 
buvo nukreiptas į eretikų ir raga
nų deginimą ir kai dideli mokslo 
vyrai — scholastai dienų dienomis 
vedė mokslinius disputus, kiek ant 
adatos smaigalio gali sutilpti vel
nių. Tačiau ir tada, medicinos 
mokslui darant pažangą, buvo na
grinėjami ir fiziško ugdymo klau
simai.

Iš ankstyvesniųjų laikų būtina 
pažymėti 1957 m. pasirodęs italų 
gyd. J. Markurialio garsus veika
las “Gimnastikos menas”, kur bu
vo aprašyti senovės graikų, romė
nų ir arabų medicinos pasiekimai 
šioje srityje. Tikrą fiziško ugdy
mo reikšmę iškėlė John Lock sa
vo 1693 m. knygoje “Mintys apie 
ugdymą”, kur jis iškėlė kūno ir 
sielos galių vispusiško plėtojimo 
reikalingumą. Buvo dar daug ir 
kitų, kol pagaliau švedas Per Hen
rik Ling (1776-1839) savo veika
lais padėjo pagrindus fiziškojo 

ugdymo mokslams. Jis buvo švedų 
gimnastikos sąjūdžio Švedijoje ir 
pasaulyje kūrėjas. Ling, kaip ir 
klasikinėje senovėje, augščiausiu 
fiziško ugdymo tikslu laikė kūno 
ir sielos sveikatą, pagrįstą vispu
sišku visų žmogaus galių suderini
mu.

Vokietis Fr. L. Jahn (1778-1852) 
sukūrė vokiečių tautinės gimnas
tikos sąjūdį. Pagal jį, gimnasti
kos tikslas — ugdyti naują rite- 
riją, siekiančią įgyvendinti vienin
gos ir laisvos Vokietijos idealą. Po 
to, modernieji sporto sąjūdžiai 
pradėjo reikštis Anglijoje, Prancū
zijoje ir kitur.

Tautinių sistemų rivalizacija 
daug padėjo fiziško ugdymo pa
žangai. Tačiau kiekvienas sąjūdis 
ar jis protegavo švediškus laisvus 
judėsius, ar žaidimus, ar gimnas
tiką, ar įrankių sportą, ar dvasinę

bei fizinę higieną, — savo pagrin
de siekė kūno ir sielos jėgų har
monijos. Todėl vėliau atsiradęs 
profesionalinis sportas, virtęs 
azartu, pasipelnymo šaltiniu, ska
tinęs žiaurumą ir brutalumą — iš 
fiziškojo ugdymo sistemos visiš
kai eliminuojamas ir smerkiamas.

aktyvios sportinės veiklos, visą lai
ką buvau Kauno Šančių sporto klu
bo “Kovo” nariu-rėmėju. Dauge
lis tokių pat, kaip aš, vieno ar ki
to klubo nariai rėmėjai, kas mė
nesi mokėjome savo klubui nedideli 
pinigėli ir kitais būdais rėmčme: 
mes jutome, kad taip reikia ir de-
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Nepriklausomoje Lietuvoje fiziš
kas ugdymas smarkiai žengė prie
kin. Jis buvo įvestas visų rūšių mū
sų mokyklose ir jam buvo teikia
ma didelė auklėjamoji reikšmė. 
Kūno Kultūros Rūmai leido žurna
lą ‘Fiziškas Auklėjimas”, skirtą 
pedagoginės mankštos, sporto ir 
sveikatos reikalams. Visame kraš
te plito įvairios sporto organizaci
jos, sutelkusios gerus būrius mū
sų jaunimo. Tas sportinis jauni
mas turėjo stiprų užnugarį — 
sporto veteranus ir įvairių profe
sijų intelektualus. Jie mėgo spor
tą ir sportuojantį jaunimą, rėmė 
juos ne tik moraliai, bet ir mate
rialiai. Paskutiniais metais Lietu
voje per sporto žaidynes, o ypač 
per futbolo ir krepšinio pirmeny
bių rungtynes, mūsų stadionai iš
sipūsdavo nuo žiūrovų. Džiugioj 
minioj matėsi dvasiškių, karių, 
profesorių, laisvų profesijų žmo
nių, valdininkų, amatininkų, dar
bininkų, o daugiausia jaunimo, 
jaunimo... Visi vienodai jaudino
si, reiškė entuziazmą, skatino į 
pergalę, tuos, kuriems simpatiza
vo, visi vienodai džiaugėsi pasie
kimais.

Aš niekada nenutraukiau saitų 
su sportininkais: pasitraukęs iš

rą.

O kaip yra dabar?

Teisybė yra, kad mūsų sporto 
organizacijos savo narių gausumu 
praneša kitas. Teisybė yra, kad 
lietuvybės reikalui mūsų sporti
ninkai yra atlikę daugiau, negu 
kiti: niekur jaunimas neturi pro
gos taip dažnai, gausiai ir sveikoj 
aplinkumoj bendrauti, kaip sporto 
organizacijose. Teisybė yra, — 
šiuo kart karti teisybė, — kad 
mūsų jauni sportininkai yra pa-' 
likti patys sau, be vyresniųjų pa
galbos. Turime gausiai savųjų 
tarpe pedagogų, gydytojų, karių, 
visą krūvą buvusių sporto entu- 
zistų ir dar ir dar... Visų prievo
lė būtų eiti su jaunimu, padėti 
jiems spręsti jų problemas — tiek 
sportines, tiek kitas. Mums priva
lu būtų nurodyti jiems tikrus fi
ziško ugdymo kelius, būti jų na
riais rėmėjais ir paremti juos 
karts nuo karto ne tik moraliai, 
bet ir materialiai. Mūsų jaunimas 
yra geras, jis ant mūsų nepyks
ta, būkime ir mes vyresnieji jiems 
geri, eikime, kur jų daugiausia su
sitelkę ir veskime juos, kur rei
kia: juk tai mūsų didžioji pareiga.

LEONARDAS KARVELIS.

ISTORINIS ŽVILGSNIS
Žvelgdami į praeitį, mes susi

duriame su istoriniu reiškiniu. Is
torija įprasta laikyt! tas periodas, 
kai atsiranda rašytiniai dokumen
tai. Daugelis būtų linkę istorijos 
amžių praplėsti į priešistorinius 
laikus, apie kuriuos byloja pale
ontologija, archeologija, antropo
logija, etnografija, kalbotyra. Tai 
tik užuomina, nes sutarta tas sri
tis palikti suminėtoms discipli
noms, o istorijai skirta tenkintis 
kuklesniu, tačiau konkretesniu aki
račiu.

Kas yra istorija, kas yra jos ob
jektas? Tai klausimas, kuris nėra 
taip lengva atsakyti. Mes jaučia
me, kad istorija nėra tos rūšies 
mokslas, kuris tyrinėtų tiek kon
krečią medžiagą, kaip kad įpras
ta gamtamoksliui. Istorija, be abe
jonės, priklauso humanistikai, kur 
turima reikalo su žmogaus dva
sios pasireiškimu, gi dvasia nesi
duoda taip konkrečiai apčiuopia
ma, matuojama, kaip kad galima 
kad ir su tuo pačiu žmogaus kūnu. 
Ilgai vyravo nuomonė, kad istori
jai terūpi faktai, todėl tik juos 
istorikas teturįs fiksuoti, datuoti 
ir klasifikuoti. Bet tos pažiūros 
kritikai pabrėžia, kad vieni sausi 
faktai neturi prasmės, jie tesudaro 
tik praeities griaučius, bet be dva. 
sios, be širdies, be gyvybės. Fak
tai įgauna prasmės tik priežas
čių ir pasekmių šviesoje. Prancū
zas Lucien F e b v r e, College 
de France profesorius, faktus is
torijoje palygina su plytomis ar
chitektūroje: kaip plytos neduoda

Melbourno “Varpo” krepšinio žaidėjai. 1956 m. Australijos liet, spor
to šventėje Sydnėjuje “Varpo kre pšininkai laimėjo I vietą ir mo
terys — II.

SAVAITGALIO MOKYKLOS
ALT0N0S

Savaitgalio Mokykla
įsteigta LKF paraginimu 1954 m. 
liepos mėn. 20 d. mokytojo L. Ma- 
lakūno. Mokykla veikia jo, mokyk
los vedėjo, privatinėse patalpose. 
Tai nedidelė mokykla, joje moko
si 9 mokiniai. Mokykla dalyvavo 
mokyklų šventėse, pasižymėjo ge
rais deklamatoriais ir yra padariu
si iškylas į kaimynines mokyklas. 
Mokykla išsilaiko vedėjo L. Mala- 
kūno pasišventimu ir pastangomis.

SALES
Savaitgalio Mokykla

buvo įsteigta bendruomenes seniū
nijos 1953 m. balandžio mėn. Už
sirašė 9 mokiniai. Mokykla veikė 
pusę metų ir dėl tėvų abuojumo, 
netinkamų patalpų ir inventoriaus 
trūkumo užsidarė tų pačių metų 
spalių mėn.

GLENROY
Savaitgalio Mokykla

yra pati jauniausio ji. Ji įsteigta 
LKF rūpesčiu, tėvams labai palai
kant šiai mokyklai patalpas 
duoda susipratęs tautietis A. Ba
joras. Tėvai jam labai dėkingi už 
tai. Mokyklai vadovauja ir moko 
mokytoja Genovaitė Semione, ti
kybos pamokyti atvyksta kun. Pr. 
Vaseris. Mokslo metams pasibai
gus, mokinių tėvai įteikė mokyk-

los vedėjai dovaną už jos pasiau
kojimą ir darbą. Pradžioje įsirašė 
6 mokiniai. Būtų gera, kad apy
linkėje gyveną tėvai leistų savo 
vaikus į Glenroy mokyklą ir pa
didintų mokinių skaičių.

MORNINGTONO
Savaitgalio Mokykla 

įsteigta mokytojo A. Bakaičio rū
pesčiu. Ji veikė jo privačiose pa
talpose. Mokinių buvo 19. Porą me
tų padirbėjęs nuo mokyklos vedė
jo pareigų atsisakė ir 1956 m. ją 
perdavė kitam mokytojui dėl sto
kos laiko ir daugelio kitų pareigų.

H0BART0
Savaitgalio Mokykla 

įsteigta buv. Apylinkės pirminin
ko A. Kružo rūpesčiu. Jam talka- 
vo A. Kantvilas. Mokinių skai
čius svyruoja nuo 12 iki 15. Nors 
ir labai ši mokykla remiama Apy
linkės valdybos, susilaukia didelių 
sunkumų. Pirmiausia apylinkėje 
nėra veik nei vieno prityrusio mo
kytojo, antra tėvai žiūri į mokyk
lą labai abejingai, neparodo rei
kiamo dėmesio vaikų lituanistinių 
dalykų mokymui. Vaikai mažai do
misi lietuviška mokykla, nemaža 
iš jų kalba jau svetima kalba net 
namie. Todėl mokykla veikia su 
didelėmis pertraukomis. Prieš mi
nėjimus ar kitas šventes mokyk
la atgyja. Mokytojai bando moki-

nius įtraukti į darbą beruošiant 
pasirodymus, žaidžiant ar pasako
jant bandoma duoti pagrindinių 
žinių iš mūsų tautos istorijos ir 
geografijos. Sunku mokinius su
drausminti. J pamokas renkamasi 
labai nereguliariai. Mokykla pra
dėjo veikti 1953 m. vasario 16 d. 
I eglutės šventę susirenka beveik 
visi vaikai. Kalėdų senelis turį 
progos juos visus paegzaminuoti 
ir patikrinti žinias. Steigėjui A. 
Kružui į Melbourną išvykus to
liau tęsia darbą A. Kantvilas tal- 
kaujamas Jakšto ir štuopio. Apie 
programų išėjimą negali būti kal
bos. Mokiniai vos paskaito ir pa
rašo. Tai savotiška mokykla, ga
lėtum ją pavadinti gal "miško” ar 
“laisvoji”. Nors ir su pertrauko
mis veikianti mokykla prilaiko 
kiek jos mokinius nuo galutinio 
nutautėjimo.

CABRAMATTOS
Savaitgalio Mokykla

įsteigta 1954 m. vasario 16 d. Ją 
įsteigė tuometinė ALB Cabramat- 
tos Apylinkės valdyba. Patalpas 
davė p.p. Pauliukoniai. Mokyklos 
vedėja buvo S. Klygienė, mokyto
javo pirmaisiais metais J. Petniū- 
nas, J. Veteikis, Kun. P. Butkus, 
L. Veteikienė, A. Cininienė ir p. 
Petniūnienė. Po kelių mėnesių dar
bo, dėl patalpų stokos negalint 
dirbti pačių jauniausių vaikų gru
pei, iš mokymo darbo pasitraukė 
p.p. Klygienė, Petniūnienė ir Ve- 
teikienč. Mokyklai vadovauti ėmė
si A. Cininienė. Mokyklą pasto
viai lankė apie 20 mokinių. Pa

dą r architektūros kūrinio, taip iš 
vienų faktų dar nėra istorijos. 
Vokiečių mokslininkai Leopold 
Ranke ir Johan G. D r o y- 
s e n istorijos uždaviniu laikė su
vokti buvusių įvykių, apskritai 
praeities vadovaujančias idėjas. 
Pagal juos tat suardimas idėjos, 
jos atidengimas būtų pagrindinis 
istorijos mokslo uždavinys. Yra 
tiesos, kad vyraujančios idėjos le
mia įvykių, t.y. veiksmų raidą, 
bet gyvenimo tikrovė — įvykiai 
keičia ir idėjas. Tas pats L. Fe- 
bvre sako, kad istorija yra moks
las apie žmogų, bet ne apie daik
tus ir sąvokas. Mūsų pažiūra la
bai artima L. Febvre minčiai, nes 
ir mes norime istorijoje matyti 
besireiškiantį, taigi veiksmo žmo
gų, besireiškiantį politiškai, eko

nomiškai, sociališkai, apskritai kul
tūriškai ir religiškai. Mes taip pat 
manome, kad istorija tesutinka 
žmogų tik socialiniame junginyje, 
kad neįmanoma veikiantis istoriš
kai izoliuotas žmogus ,nes reiškia- 
masi tik sambūriuose. Tegu ir vi
sada išlieka individas, tačiau jis 
yra to pavidalo, kokiam leidžia 
jam būti laikas ir socialinė ap
linka. žmogų formuoja dieviško
sios moralinės normos, papročiai 
ir paties žmogaus sukurtosios tei
sinės ir elgsenos normos. Bet ir 
papročiai, ir žmogaus sukurtosios 
teisinės ir elgsenos normos nors 
ir lėtai, taigi sunkiau pastebimai, 
o visdėlto keičiasi, kaip ir visa ki
ta žemiška yra paženklinta kaitos 
žyme. Neginčijama Berlyno pro
fesoriaus Heinrich v. Treit- 
s c s k e mintimis, kad žmonės 
kuria istoriją, tačiau čia pat rei
kia papildyti, kad ir istorija, net 
žmogui jos sąmoningai nesuvo
kiant, kuria žmogų.

Pabrėžom, kad istorijoje mes 
sutinkame žmogų ir, būtent, ak
cijos žmogų. Tas žmogus tačiau 
labai skiriasi nuo roboto bei ma
šinos, nes jis turi sąmonę ir pa
žįsta gera ir bloga, skiria teisin
ga nuo klaidingo, kitais žodžiais— 
žmogus pažįsta vertybių mastą ir 
savo veiksmuose juo vadovaujasi, 
tegu ir kartkartėmis klysdamas, 
moralinių principų nukrypdamas, 
bet ir vėl keldamasis. Istorijoje 
sutinkamas žmogus yra kūrėjas, 
nes jis gamtą keičia, įkinko Ją 
tarnauti žmogaus tikslams, išran
da ir tobulina įnagį, sąmoningai 
ar nesąmoningai, o visdėlto vai
ruoja įvykiams ir kuria rytojų.

Istorija sugeba patraukti dėme
sį mokslininkų, bet ji sugeba pa
gauti ir plačiąsias mases, kaip ge
ba grožinė literatūra, gi pastaro
sios patrauklumas glūdi sugebėji-

me patenkinti žmogaus smalsumą. 
Istorija yra todėl ir mokslas ir 

menas .Kaip mokslas yra labai pla- 
' čios apimties, nes istoriko žvilgs
nis būtinai susiduria ir su religi
ja, ir su sociologija, su filosofija 
ir psichologija ir daugybe kitų 

pažinimo sričių. Iš viso, kyla klau
simas, ar galima visuotinos apim
ties istorija, nes šiais laikais, pa
žinimui taip išplitus, nebegalima 
sutikti tokios apimties erudito. 
Istorija, savo objektu turėdama 
veiksmo žmogų sambūryje ir pra
eityje, turi eiti jam pažinti ana
litiniu keliu, stengdamasi jį pa
žinti iš visumos. Istoriko žvilgsnio 
platumas ir vertinimų subjektin- 
gumas yra priežastis, kad istori
joje dažnai susiduriame su nuo
monėmis ir net labai įvairiomis, 
net visiškai priešingomis. Filoso
finiu požiūriu nėra net objektin- 
gosios istorinės praeities, t.y. sa
vaimingo dalyko, o yra tik reiški
nys. Praeities gi reiškinį mes pa
žįstame tik iš dabarties, suvokia
me reflektuojančiai su dabarties 
sąlygotos sąmonės pagalba. Isto
riją todėl tegalima rekonstruoti tik 
iš formos, bet ne iš tikrojo jos tu
rinio. Istorijoje mes sutinkame 
laiką. Laikas yra tąsa įvykio arba 
tarpas tarp pabaigos vieno ir 
pradžios kito įvykio. Kas atsitin
ka, kai įvykis darosi istoriniu reiš
kiniu? Yra skirtumas, kai įvykis 
nugrimsta užuomarštin — jis 
dingsta iš žmonių sąmonės, tada 
joks priėjimas prie jo nebegali
mas. Istorinis gi įvykis, kuris iš
liko žmonių sąmonėje ir virto is
toriniu reiškiniu, gavo ateitį, ty. 
tą tarpą nuo jo pabaigos ir mūsų 
dabartinio to įvykio suvokimo. Ka
dangi istorinis įvykis turi ateitį, 
tai Jis būtinai turi ir praeitį, nes 
praeities įvykis, o toks tik istori
jai tepriskiriamas, yra netekęs 
dabarties. Reiškinys tat ir vyksmo 
metu būtinai yra jau paženklin
tas praeinamumo šešėliu.

Sutiksime su italų filosofo Be
nedetto C r o c o pažiūra, kad 
visa istorija yra savo esme dabar
ties reiškinys. Juk iš tikrųjų, jei 
Ir patraukia mūsų dėmesį tokio 
praeities reiškiniai, kurie yra ne
tekę reikšmės ir prasmės dabar
čiai, bet mes jų nebegalime su
prasti ano laiko dvasioje ir Jiems 
būtinai suteikiame Šių dienų turi
nį. Istoriją mes ne tiek atkuria
me, kiek ją atgaiviname. Tiksliau 
mes galime pažinti praeities žmo
gaus kūrinius — istorinius pamin
klus, pav. piramides. Ir tas mūsų 
pažinimas tėra daugiausia forma
lus, bet ne esminis, nes šiam rei
kalui mums tenka tik spėlioti, o 
spėliojimai yra mūsų šių dienų 
dvasios sąrangos sąlygoti.

A. ZUBRAS.

sikeista vizitais su Bankstowno 
mokykla.

1955 m. mokyklos vedėju buvo 
išrinktas E. Migevičius. Mokyto
javo A. Cininienė, kun. P. Butkus, 
V. Bitinas ir J. Veteikis.

1956 m. mokykloje dirbo J. Ve
teikis, V. Bitinas ir J.A. Skirka, 
talkavo N. Cininas ir L. Deikienė. 
Mokykla pastaraisiais metais vei
kė silpnai, sumažėjo mokinių skai
čius ir užsidarė mokslo metų neuž
baigus. Naujoji apylinkės valdy
ba, tikisi, kad pasiseks surasti pa
talpas ir mokyklos darbas galės 
būti tęsiamas toliau.

XXX

LKF Melbourne skyrius paruo
šė ir išleido inž. K. Mieldažio 
Lietuvos žemėlapi. Juo aprūpino 
Melbourno mokyklas ir kaikurias 
kitas, kurios pasiprašė. Adelaidės 
Savaitgalio Mokyklos mokytojas

Milaknis paruošė ir išleido kontū
rinį Lietuvos žemėlapį pratyboms, 
o dail. E. Marčiulionienė nupiešė 
didelį, sieninį Lietuvos istorijos 
žemėlapį Adelaidės mokyklai. LKF 
Adelaidės skyrius išleido žaidimų 
knygą “Suk į ratą”. Jau ir ats
pausdintas ir išleistas Lietuvių 
Enciklopedijos Leidyklos Andriaus 
paruoštas didelis Lietuvos žemėla
pis su vardynu. Neseniai pasirodė 
Augustino Lietuvos albumo ant
roji laida.

A.K.

G & B Auto Remontai 
Taisoma privačiai

— papigintai
Reikalui esant mašinas paimame 
ir pristatome atgal.

Padstow, Tel. UU 9174

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW.

Rockdale atotis. TeL: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St, St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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DARBAS TURI BŪTI PADARYTAS TAIKA AR PALIAUBOS?
SAVŲ NAMŲ REIKALU

(čia spausdiname A. Mikailos pra
nešimą, padarytą Melbourne Lie
tuvių Klubo Tarybos vardu ben
druomenės apylinkės visuotiname 
susirinkime š.m. kovo 3 d., kurio 
mintys įsidėmėtinos ne tik Mel
bourno, bet ir visos Australijos 
lietuviams. Red.)

ir josios išraiška ma- 
mūsų brangios tėvy-

privalo turėti vietą,

Yra žinoma, kad lietuvių tauti
nei bei kultūrinei gyvybei reikštis 
reikalinga trijų pagrindinių ele
mentų: pirmiausia, pačių lietuvių, 
antra, laisvės lietuvybei išpažinti 
Ir jai puoselėti, ir trečia, nors mi- 
nimalinių materialinių priemonių, 
kurių pati svarbioji yra 

sava pastogė.
Visi lietuviai gyvai jaučia aiš

kią skriaudą lietuviškumui stiprėti 
neturėdami savos pastogės. Sava 
pastogė turi būti vieta, kur kiek
vienas iš mūsų, kada norėdamas 
ar atspėdamas laiko, individualiai 
ar grupe, galėtų vykdyti savo tau
tinę ir kultūrinę — lietuviškąją 
misiją. Esmėje savo pastogė būtų 
savo dvasia 
ža dalelytė 
nės.

Lietuviai
kur jie galėtų kultūringoje aplin
koje reikšti savo tautinės kultū
ros gyvastingumą.

Lietuvių Klubo tikslas tėra vie
nas: “sudaryti sąlygas lietuvių 
kultūrai ugdyti ir lietuviškai veik
lai skatinti”, kaip sako Klubo įs
tatų 4 str.

Matome, kad čia nėra kokios pa
skiros grupės ar srovės reikalas. 
Čia yra kiekvieno iš mūsų ir mū- , 
sų visų bendras reikalas — su
daryti sąlygas mūsų tautinei kul
tūrai ugdyti ir lietuviškai veiklai 
skatinti, duodant pastogę, 
lietuvišką aplinką ir atmosferą.

Čia nėra nei kairiųjų nei deši
niųjų, nei šiaip ar kitaip skirsto
mų ar rūšiuojamųjų. Tėra viena 
žymė ir kvalifikacija — tai gyva, 
liepsnojanti ir

kūrybinga lietuvybė.
Tai, kas čia sakoma, nėra šiaip 

sau plikas tvirtinimas, tai yra fak
tas, gyva tikrovė. Lietuvių Klubui 
Melbourne priklauso 13 organiza
cijų iš 15 ar 16 Melbourne esan
čiųjų. Juk tai, galima pasakyti, 
visus organizacijos, o ir pati ben
druomenės apylinkė yra Lietuvių 
Klubo narys.

Kiekvienam iš mūsų yra aišku, 
kad, jei 13 organizacijų sunešė 
daug daugiau, negu po keletą sva
rų kiekviena iš savo labai kuklių 
pajamų, kai kada atiduodamos net 
paskutinį “našlės skatiką”, tai tat 
neginčyjamai rodo:

(1) kad jos kuria lietuvių ben
druomeninius namus ir (2) kad 
lietuvių namai Melbourne yra 

tokia pat būtinybė,
dargi neišvengiamybė, kaip kiek
vienam iš mūsų yra oras ar’kas
dienė duona gyvybei palaikyti.

Negerai, kad kai kada, iš reika
lo nesuspratimo, bandoma lietuvių 
namų reikalą suniekinti, “užtepti” 
lietuvių namų svarbą ar jų ben
druomeniškumą. Bet tai tėra tuš
čios pastangos, nes kiekvienas iš 
mūsų visgi turi

tikrovės supratimą,

ir kokis vienišas balselis, kalbąs 
“prieš”, lietuvių namų Melbourne 
nesugriaus.

šiuo metu Klube yra 327 na
riai, kurių kiekvienas yra įmokė- 

■ jęs nemažiau kaip £ 5 nario įna
šo. Betgi yra narys, kuris yra įmo
kėjęs pinigais ir vekseliais £ 70. 
Tai yra rekordinis įnašas, čia tu
rime konstatuoti, kad lietuvybė 
mumyse yra gyva: esama rankų, 
duosniai remiančių

gerą lietuvišką darbą.
šiandien Klubo kasoje (apskri

tais skaičiais) yra: grynų pinigų 
£ 3300, vekseliais £ 2900, viso £ 
6200. žinoma, pagal vekselius pi
nigai suplauks kason dviejų su 
puse metų bėgyje.

Mes visi suprantame, kad šian
dieną su tokia suma rankose plą- 

I čiai užsimoti negalime: juk pini- 
gas ne vieno asmens išmintimi ar 
rizika investuojamas. Tai yra pi
nigas

lietuvybės išlaikymui 
skirtas. Klubo Taryba suvokia lai
ko faktoriaus svarbą ir yra užsi
angažavusi ir jieško tinkamo mū
sų reikalui objekto, ir, tokį radusi, 
nelūkuriuos.

Augščlausias Australijos lietu
vių bendruomenės organas ir augš
člausias autoritetas yra Krašto 
Taryba — Australijos bendruome
nės atstovų suvažiavimas. Prieš 

du mėnesiu ALB atstovų suvažia
vimas, pereitų metų gruodžio 
d.lietuvių namų reikalu štai 
nutarė:

“ALB Krašto Tarybos V-ji 
sija reiškia didelį pasitenkinimą, 
kad lietuvių namai Geelonge, Syd- 
nėjuje, Melbourne, Adelaidėje ir 
Bankstowne jau yra įgyti, arba 
sparčiai einama prie jų įsigijimo.

Krašto Taryba yra tikra, kad 
šie lietuvių namai yra bendruome
nės namai ir visiems bendruome
nės nariams yra statomi, nes ne 
savininko pavadinimas turtų regis
tre lietuvių namus daro tokiais, o 
tai, kam tie namai tarnauja ir ko
kia dvasia juose viešpatauja.

Lietuvių namai yra ir turi būti 
gražūs lietuvių jaunimo židiniai, 
lygiai ir visokeriopo bei šakoto 
lietuvių tautinio ir kultūrinio gy
venimo ir reiškimosi centrai.

Suvažiavimas reiškia pasigėrė
jimą asmenimis, kurie dirba šį di
delį ir tikrai nelengvą lietuvių na
mų statymo darbą, reiškia padėką 
visiems, kurie piniginiais įnašais

29 
ką

se-

namų įsigijimą reimia ir skatina 
visus tautiečius Australijos lietu
vių namų statybos darbą stipriai 
remti 

Šia 
namų 
ti — 
kurie

Taigi, matome, kad kiekvieno 
lietuvio tautinė pareiga 

yra konkrečiai paremti lietuvių 
namų Melbourne įgijimą. Ir šią 
tautinę pareigą atlikime visi, sąži
ningai ir pilnutiniai, išpirkdami 
bent po vieną įnašą ar jį užsaky
dami.

Melbourno Lietuvių Klubas turi 
327 narius. Tai yra permaža, nes 
klubo narys turi būti

kiekvienoj lietuvio šeimoj, 
klubo nariu privalo būti kiekvie
nas paskiras lietuvis duonpelnis. 
Lietuvių Klubo narių skaičius ga
li ir turi būti padvigubintas.

Lietuvių namų negali pastatyti 
keli asmenys, kad ir didžiausiais 
patriotais būdami, bet šitai visai 
nesunkiai įgyvendinsime visi, mū
sų visų bendromis, 

sutartinomis pastangomis.
327 Lietuvių Klubo nariai, 

tarpe 13 lietuviškų organizacijų, 
kviečia kiekvieną, dar neįsirašiusį, 
stoti į Lietuvių Klubą 
lietuvių namų statybos 
kvietimo

į bendrą suderintą 
tikrai svarbiam reikalui — lietu
vybei išlaikyti atmesti negalima. 
Ir niekas iš lietuvių šio kvietimo, 
šios bičiuliškai tiesiamos rankos 
teneatmeta.

Darbas yra daugau negu įpusė
tas. Jis turi būti užbaigtas. Tai 
yra pats svarbiausias šios dienos 

bendruomeninis uždavinys, 
šitai konstatavo ir Australijos 
tuvių seimas.

Remkime šį darbą, kaip jį 
mėme, paraginkime atšąlusius 
tuvius stoti kluban nariais — 
ir saviems vaikams

bendrųjų namų statyti.
.J..JmJ.»J»

X
❖

ir toliau.
pat proga skatinami lietuvių 
įsigijimą efektyviai parem- 
atlikti tautinę pareigą tie, 
ikšiol nėra dar to padarę”.

jų

Kviečia i 
talką! šit

talką,

lie-

re- 
lie- 
sau

į Dr. J. Mackiewicz

NERVŲ SPECIALISTAS

* 25 Balston St., St. Kilda, Vic.

Telefonas LB 4083

Melskimės Lietuviškai

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 1Q9 Swanston St, Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourno Town Hall.) 
Centr. 1819

MAISTAS — MEDŽIAGOS — VAISTAI
Dovanų pakietėliai siunčiami iš Anglijos į Rusiją — Lietuvą — Lat
viją — Estiją — Ukrainą •— Baltgudiją. Muito ir visus kitus mokes
čius sumoka siuntėjas — adresatas, atsiimdamas siuntinėlį, nieko ne
moka. Paprastas siuntinys adersatą pasiekia per 6-8 savaites. Siun
čiame ir oro paštu. Visi siuntiniai pilnai apdrausti. Prekių kainoraš
tis pareikalavus. Galima pamatyti ir prekių pavyzdžius.

0 D R A
Registered Overseas Parcel Service

111 Bourke Street, MELBOURNE. Telef. MF 6178. 
Po darbo vai. JJ 2630.

Agentūros visose Australijos valstybėse.

R. KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS LENKIJOJE PASKUTI
NIŲ įvykių šviesoje.

Pasaulinėje spaudoje, ryšium 
su paskutiniųjų mėnesių įvykiais 

Lenkijoje, nagrinėjama taip pat R. 
Katalikų Bažnyčios dabartinė pa
dėtis tame krašte. Tuo klausimu 
plačiai buvo rašyta prancūzų laik
raštyje “Le Monde” (1956.XI.30), 
vokiečių žurnale “Herder-Koores- 
pondenz” (1957 m. sausio mėn.) 
ir kitur. “Le Monde” koresponden
tas Philipp Ben savo straipsnį net 
pavadina “Bažnyčios Pergalė”, 
kai tuo tarpu “Herder-Koorespon- 
denz” pasitenkina kuklesniu titu
lu: “Valstybė ir Bažnyčia Lenki
joje”.

Vertinant įvykius, kiekvienam 
lengva pastebėti, kad Lenkijoj R. 
Katalikų Bažnyčios padėtis šian
dien yra kitokia, nei prieš Gomul- 
kos grįžimą valdžion. Lenkijos 
Primas Kard. Vyszynski po savo 
išlaisvinimo, tiesa, nekalbėjo apie 
Bažnyčios pergalę, tačiau vistik

I rado reikalo ne tik padėkoti Die
vo Apvaizdai, suteikusiai savo 
Bažnyčiai jėgų persekiojimo me
tais, bet taip pat pareiškė, kad 

vadovaujantieji valstybės vyrai su
prato religinės taikos svarbą ir 
kad Bažnyčiai dabar atsirado žmo
giškų vilčių ateities gyvenimui ir 
veiklai.

Bažnyčios ir Valstybės santy
kiuose yra atsiekta 
klausimais Bažnyčiai 
tino susitarimo.

1. Atšauktas 1953 
mėn. 10 d. dekretas, pagal kurį 
visi bažnytiniai pareigūnai gale-: 
jo būti skiriami tik su valstybės 
organų sutikimu. Vietoj to, dabar 
valstybinėms institucijoms palie
kama tik teisė protestuoti, ski
riant vyskupus, dekanus ir kle
bonus.

2. Mokyklose dėstoma religija ir 
religijos mokytojai skiriami susi
tarus su bažnytine vadovybe. Val
stybė jiems moka algas. Religijos 
pamokos neprivalomos, tačiau tvar
karaštyje jos derinamos lygiomis 
teisėmis su kitais dėstomaisiais 
dalykais.

Garantuojama laisvė ir galimy
bė religiniams patarnavimams li
goninėse ir kalėjimuose.

4. Leidžiama grįžti į savo gy
venvietes ištremtiems kunigams ir 
vienuoliams.

5. Sureguliuojamas vakarinių 
Lenkijos sričių (buvusios Vokieti
jos) bažnytinis administravimas.

Pats kardinolas Vyszynski tam
pa jų Apaštalikiškuoju Administ
ratorium, o tiesioginiam adminis
travimui jis skiria Generalinius 
Vikarus.

Susitarime neliečiama katali
kiškųjų organizacijų, katalikiško-

sios spaudos, bažnytinio turto ir 
eilės kitų svarbių sričių. Tačiau 
vyriausybė ir šalia to susitarimo 
parodė nemaža geros valios ženk
lų Kat. Bažnyčios atžvilgiu, ypač, 
paleidžiant eilę dvasiškių iš kalė
jimų.

KUR GLŪDI TO

PALENGVĖJIMO ŠAKNYS?

kai kuriais 
visai priim-

m. vasario

Nepaslaptis, kad lenkų tauta yra 
giliai katalikiška. Tas pats “Le 
Monde” korespondentas Philipp 
Ben savo akimis matė sausakim
šai pilnas bažnyčias, šiandien ei
na į pamaldas net tie, kurie ne
seniai buvo aršūs bedieviai, kom
partijos nariai. Kunigų skaičius 
ne tik nesumažėjo, bet net paau
go. Vaikai ir jaunimas tikybos pa
mokas, ligi šiol buvusias visai pri
vačias ir trukdomas, lanko visuo
tinai. Beveik nėra šeimos, kuri 
savo vedybas atliktų be Bažny
čios palaiminimo. Visi naujagimiai 
krikštinami. Tikintieji uoliai re
mia Bažnyčią visuose reikaluose. 
Tų dalykų negalėjo nepastebėti 
Gomulka, kai pasiryžo eiti nuo 
Maskvos skirtingu keliu. Jam bu
vo būtinai suartėti su Katalikų 
Bažnyčios hierarchija, kad įgytų 
tautos pasitikėjimą ir, tuo pačiu, 
užnugarį savo reformoms. Iš ki
tos pusės, taip pat ne paslaptis, 
kad lenkai yra ligi kaulo smege
nų persisunkę neapykanta rusams. 
Jie turi pakankamai patyrimo, 
kad iš Maskvos ateinančiam ko
munizme 
ją, kiek 
mą. Jie 
vergijos,
didžiausių pasaulėžiūrinių skirtu
mų. Tai paaiškina lenkų katali
kų pasitikėjimą savo nacionali
niais komunistais ir jų pagrindi
niu eksponentu Gomulka. Visi 
jaučia ir supranta, kad didžiausio
ji šio meto būtinybė yra visos 
tautos vieningumas. 
Ne iš kitų motyvų, o tik vengiant 
didesnio blogio, ryžosi net pats 
kardinolas Vyszynski paraginti 
tikinčiuosius atlikti savo balsavi
mo pareigą. Pasirinkimas nevilio- 
jantis: arba pasisakyti už komu
nistą Gomulką, tuo paremiant jo 
santūrią laisvėjimo politiką, arba 
atsitiks, kaip Vengrijoje.

ji ilgai pakęs, tiesa santūrų, bet 
labai aiškų lenkų tolini mąsi nuo 
bendrosios komunistinės linijos?! 

Kaip ilgai grobuonis pakęs pavo
jų prarasti savo grobį? Tų klau
simų atsakyme kaip tik ir glūdi 
pagrindiniai Katalikų Bažnyčios 
Lenkijoje ateities laidai.

Lenkų tautos istorijoje randa
me daug herojiškumo siekiančių 
reiškinių, ji sėte nusėta sukili
mais prieš savo pavergėjus, šian
dien iš jos reikalaujama nepapras
to apdairumo, kantrybės ir išmin
ties. R. Katalikų Bažnyčios atei
tis 
su

Lenkijoje siejasi neatskiriamai 
visos lenkų tautos ateitimi.
KUN. BRONIUS LIUBINAS

(ELI)

Michailovo planas
VYKDOMAS PER JĖGĄ

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS KAN. AL. SABALIAUSKO 
PARUOSTA MALDAKNYGĖ

VIEŠPATIES ANGELAS
Maldaknygė yra ypač patogi jau

nimui ir kitiems. Savo išvaizda ir 
gražiu įrišimu prilygsta kitomis 
kalbomis išleistom maldaknygėm. 
Nors maldaknygė turi 288 pusla

pius, bet yra atspausdinta taip ge
rame ir ploname popieriuje, kad 
gali tilpti liemenės kišenėje.
Maldaknygė mūsų poeto buvo pa

ruosta atsižvelgiant į naująjį li
turginį sąjūdį ir mišių giedomo- 
sios dalys bei kitos svarbesnės 
maldos buvo įdėtos drauge lietu
viškai ir lotyniškai. Didžiosioms 
šventėms ir laidotuvėms įdėtos tų 
dienų kintamosios šv. mišių mal
dos, joje rasite daugiau kaip 30 
giesmių.
Kalbą lygino prof. Dr. A. Salys. 
Maldaknygės kainos:
Odos lux auksuoti kraštai — 4.50 
dol. Odos imitacija auks. kraštai 
— 2,50 dol. Odos imitacija raudo
ni kraštai — 2,00 dol.

Išleido Edvardas Vilutis, 3808 Alder St., East Chicago, Ind., 
U.S.A.

Australijoje maldaknygės gaunamos: Mr. N. Butkūnas, 
9 Cowper Str., St. KILDA, Vic.

Taip pat ir pa» kitus knygų platintojus.

matytų ne tiek ideologi- 
gruobuunišką imperiallz- 
bijo daugiau svetimos 
negu savitarpio, kad ir

“Exil-Zeitung-Dienst” Nr. 17 
rašo apie Michailovo komiteto už 
grįžimą į tėvynę veiklą ir pažymi, 
kad praeitų metų rudeniop jis ga
lėjo laikytis šūkiu: “Vakaruose 
nieko nauja”, šiam repatriacijos 
generolui nesisekė pasidžiaugti ko
kiais nors laimėjimais repatriaci
jos srity, o po Vengrijos įvykių 
atrodė, kad bus belikusi tik viena 
galimybė: susikrauti tyliai visą dar 
nespausdintą propagandinę med
žiagą ir pačiam su savo štabu 
grįžti namo. Matyt, vengdamas 

namie galimos nemalonės, Michai- 
lovas, kaip rašo minėtasis “E.- 
Z.-D.”, vis nepasiduoda , nes:

“Vis dar stropiu punktualumu 
atsiunčiami į vakarus jo propagan
diniai atsišaukimai. Bet vis tik 
pasiūla yra didesnė, nei jų parei
kalavimas. Tai parodo pabaltiečių 
pabėgėlių gausus pavyzdys, kurie 
kelia protestus Federaliniam paš
tui už pristatymą šios propagandi
nės medžiagos adresatams. Tokiu 
būdu tokios siuntos pašto grąžina
mos , kaip “nesuradus adresato”, 
atgal į rytų Berlyną komiteto ad
resu. šis komitetas į tai savo me
tu reagavo štai kokiu triuku: vi
sa grąžintoji medžiaga buvo Iš 
naujo perpakuota ir, nepažymint 
siuntėjo, vėl pasiųsta paštu iš 
Hamburgo, Hannoverio ir kitų va
karų Vokieteijos miestų”.

PER 400
PASIEKS

DIENŲ
MARSĄ

KOKIOS PERSPEKTYVOS 
ATEIČIAI?

Komunistinėje lenkų spaudoje 
šiandien galima rasti išsireiškimų, 
kad marksizmas pirmoj eilėj yra 
tik istorijos filosofija ir ūkinė teo
rija ir kad jis reikalingas papil
dymo kitose srityse. Klausimas, 
ar tai oficialioji dabartinių lenkų 
komunistų pažiūra ir ar ją pri
imant, bus leidžiama Kat. Bažny
čiai skelbti laisvai savo pasaulė
žiūrą. Taip pat klausimas, ar Kat. 
Bažnyčia pasitenkintų tokia lais
ve ir konsekventiškai atsisakytų 
nuo bet kokio vaidmens politinėje 
— visuomeninėje plotmėje. O jei
gu pačioje lenkų tautoje ir pavyk
tų surasti bendro sugyvenimo bū
dus, kyla klausimas, kaip pasieilgs 
Maskva, kuri šiandien dar stovi, 
kaip nepermatomas sfinksas. Ar

Vokiečių kilmės 
linger, amerikiečių karinių išradi
mų vienos mokslinės įstaigos vedė
jas, pareiškė, kad šiandien įmano
ma pagaminti raketą, kuri per 400 
dienų pasieks Marsą ir į žemę su
grįš per 320 dienų, šios raketos 
projektas yra tyrimų stadijoje.

dr. Ernst Stuh-

• Vid. Rytuose, kaip spėjama, 
bus apie trys ketvirtadaliai visų 
ligi šiol pasaulyje žinomų skys
tųjų atsargų. Vien tik maža Ku- 
wajato seiki ja turi didesnes tų 
degalų atsargas, negu Jungtinės 
Amerikos Valstybes. Dar didesnes 
atsargas turi Saudi Arabija.

Arabijos karalius Saudi, lanky
damasis Amerikoje, gavo iš prezi
dento Ęisenhowerio užtikrinimą, 

kad JAV teiks karinę pagalbą, jei 
Saudi Arabijoje mėgintų stiprin
tis sovietai.

SIUNTINIAI I VISUS KRAŠTUS
Greitai — Patikimai — Pigiai - 

GARANTUOTAS PRISTATYMAS, ARBA PINIGAI 
GRĄŽINAMI!

Išsiunčia eksporto firma turinti 10 metų patyrimą.

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8 A. THURLOE PLACE, LONDON S.W. 7, ENGLAND 

Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias 

MEDŽIAGAS. RŪBUS, AVALYNE.
VAISTUS

ar kitas prekes geriausiai apsimoka siųsti.
Rašykite lietuviškai ir Jūs gausite atsakymą su kainoraščiu 
Jūsų gimtąja kalba (visos kainos žymimos anglų svarais).
SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIBTUS PER LONDONĄ, JŪS SU
TRUMPINSITE JŲ KELIĄ I KRAŠTĄ.

Juo Greičiau, Tuo Geriau I
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6 MŪSŲ PASTOGĘ 1957 m. kovo 12 d.

PASTOGĖ
IŠ ALB SYDNĖJAUS APYLINKĖS 

VALDYBOS VEIKLOS

MELBOURNAS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 3 d. šv. Jono parapijos sa
lėje įvyko ALB Melbourne Apy
linkės metinis narių susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo J. Motiejū
nas. Išklausius valdybos pirminin
ko, iždininko ir kontrolės komi
sijos pranešimų, įvyko gyvos dis
kusijos dėl apyl. V-bos veiklos. 
Eo pasiaiškinimų ir "pasiteisini
mų”, apyskaitas patvirtina ir iš
rinkta nauja apylinkes valdyba 
šios sudėties: p.p. Samuolis, Gri
gaitis, Motiejūnas, Rocys ir Vai
tiekūnas. Kontrolės komisija ir 
garbės teismas palikti tie patys.

Susirinkime buvo užsiregistra
vę 140 žmonių, balsuojant paduo
ta 181 kortelė. Po rinkimų Mel
bourne Liet. Namų Klubo Tarybos 
pirm. A. Mikaila padarė pran<*ši- 
mą apie namų įsigijimo reikalus. 
(Pranešimas atspaustas 5 pusi. 

Red).
Naujajai valdybai linkime sėk

mingo ir našaus darbo. (I).

AKADEMINIS SAVAITGALIS

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Melbourne skyrius ir šiemet su
rengė akedeminį savaitgalį, kuris 
įvyko vasario mėn. gale, Mt. Eve
lyn fizinio lavinimo stovykloje 
(25 mylios nuo Melbourne). Da
lyvavo 54 stovyklautojai. Be Mel- 
boumiškių šiemet savaitgalio pra
leisti buvo atvykę 7 adelaidiškiai 
ir 2 sydnėjiškiai.

Savaitgali atidarė senj. E. Pan- 
kevičius, ASS įgaliotinis Austra
lijos Rajonui. Stud. med. A. Stau
gaitis skaitė referatą “Žmonija ir 
žmoniškumas”. Diskusijas pravedė 
junj. V. Vaitkus. E. žižienės pas
kaitos “Kelias iš vienatvės” dis
kusijas pravedė adelaidiškis senj. 
T. žurauskas.

Sekmadienį pamaldas atlaike at
vykęs kun. P. Bačinskas.

Kaukių baliuje už originaliausią 
kaukę pirmą premiją laimėjo “ur
vinis žmogus” — adelaidiškis Rei- 
sonas, “velniukas” — abiturientė 
R. Laisvėnaitė ir “sultonas” — 
V. Baltutis.

Akademinis savaitgalis buvo 
pravestas tema: “XX-to amžiaus 
žmonijos problemos”.

JONINIŲ VAKARAS 
MELBOURNE

Maž. Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Melbourne skyrius birželio 
mėn. gale žada suruošti Joninių 
vakarą — balių, kurio pelnas bus

SYDNĖJUS
ATSILIEPĖ 60.

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba prieš porą mėnesių išsiun
tinėjo apie 250 laiškų su solidaru
mo ženkliukais apylinkės nariams, 
prašant susimokėti solidarumo mo
kestį. Iki šiol į laiškus atsiliepė 
60 tautiečių. Iš jų 39 prisiuntė 
pinigus, kiti grąžino solidarumo 
mokesčio ženkliukus. Pažymėtina, 
kad daugis, siųsdami solidarumo 
mokestį, pridėjo dar aukų apylin
kės valdybos kasai papildyti, Syd
nėjaus liet, namams, bendruome
nės laikraščiui ir kt. Pav. P. Kaz
lauskas prie 12 šil. solidarumo mo
kesčio pridėjo “M.P.” £ 3.0.0 au
ką, apylinkės valdybai £ 2.4.0 ir 
1 šil. 4 p. — nario mok., iš viso 
prisiuntė £ 7.0.0, Jonas Makaro
vas prie solid, mokesčio ir nario 
mok. prijungęs £ 1.4.0 S. Liet, 

namams, prisinutė £ 4.0.0, Henri
kas Meiliūnas — £ 2.0.0. Iš viso 
prisiųsta £ 44.12.0. ALB Sydnė
jaus Apylinkės valdyba tiki, kad 
atsilieps į laiškus visi tautiečiai — 
susimokės solidarumo mok. arba 
grąžins ženkliukus. (n).

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
DĖMESIUI

A.L.S. Sąjungos Sydnėjaus sky
riaus valdyba praneša, kad Initium 
Semestri šiemet įvyks kovo 15 d., 
penktadienį, R.S.S. & A.I.L.A. 
Campsie skyriaus Memorial salė
je (Anglo Road, Campsie), 7.30 
vai. vak.

Kviečiami dalyvauti visi stu
dentai .senieji ir šiemet pradėju- 
sieji, lankantieji paskutinę gim
nazijos klasę (Leaving), o taip 
pat Newcastlio ir Canberros lie
tuviai studentai.

Informacijų reikalu skambinti 
— UU 7675.

PAS SKAUTUS

Sydnėjaus skautų vyčių “Gele
žinio Vilko” būrelio sueigoj nau
ju būrelio vadovu išrinktas A. 
Vasaris, adj. — K. Protas ir iždi
ninku — J. Bliokas.

Praeitais metais būreliui vado
vavo Vyt. Deikus.

ALB BANKSTOWNO 
APYLINKES 

SUSIRINKIMAS
Kovo 17 d. 12 vai., “Capitol” 

mažojoj salėj, Bankstowne, šau
kiamas visuotinis — metinis ALB 
Bankstowno Apylinkės susirinki
mas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, 2. Susirinkimo pirmi
ninko rinkimas, 3. Vykdomųjų or
ganų pranešimai: a) Apyl. valdy
bos, b) Kontrolės komisijos, c) 
Moterų sekcijos, 4. Diskusijos dėl 
vkdomųjų organų veiklos, 5. Veik
los ir finansinės apyskaitos tvir
tinimas, 6. Apylinkės valdybos 
rinkimai, 7. Kontrolės komisijos 
rinkimai, 8. Pranešimas Banks
towno liet, namų reikalu, 9. Klau
simai ir sumanymai, 10. Susirin 
kimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesusirinkus rei
kiamai daugumai, po pusės valan
dos įvyks susirinkimas ir bus 
skaitomas teisėtu, nežiūrint atsi
lankiusiųjų skaičiaus.

Visi apylinkės lietuviai kviečia
mi dalyvauti susirinkime.

ALB Bankstowno Apyl. V-ba.

LKF Valdyba pasiskirstė 
pareigomis

Naujoji Liet. Kultūros Fondo 
Australijos Apygardos Valdyba 
pasiskirstė pareigomis šiaip: An
tanas Mikaila — pirmininkas, A. 
Krausas — vicepirmin. Ir švieti
mo vadovas, J. Antanaitis — sek
retorius, Albertas Zubras — jau
nimo reikalų vadovas, Alb. Pocius 
— iždininkas.

Pirmininko adresas: 42 Golf 
Links Rd., Glenroy, Vic.

ALB Sydnėjaus Apylinkės val
dyba, išrinkta veik prieš metus' 
laiko, baigia savo kadenciją. Ne
trukus įvyks šios apylinkės val
dybos rinkimai. Tikėtina, kad ir 
vėl susiras žmonių, kurie parodys 
reikalo supratimą ir prisiims, tegul 
ir sunkias, bet garbingas bendruo
menės reikalų tvarkymo ir orga
nizacinio darbo pareigas.

Dabartinė valdyba per vienerius 
metus, sąžiningai dirbdama, pa
darė tai, kas įmanoma esamose 
sąlygose padaryti. Ji nepraleido 
nei vieno svarbesnio mūsų tautai 
įvykio nepaminėjus ir vadovaujan
ti ranka buvo jaučiama visuose 
bendruomeninio gyvenimo -reika

luose.
Nekalbant apie kitus atliktus 

darbus, Čia norisi paminėti valdy
bos suteiktą žymią paramą Syd
nėjaus lietuvių namams įgyti. Pa
sižadėjusi bendruomeniniams na

mams duoti £ 250, ji savo pažadą 
tesėjo su kaupu. Žinant kuklias

niško pravedimo, žino, kad tai 
reikalauja ir daug laiko, ir ener
gijos, ir išmanymo, žinoma, pati 
viena valdyba nebūtų įveikusi visų 
darbų atlikti — jai talkavo parei- 
gingesnieji bendruomenės nariai, 
kas rodo, kad valdyba sugebėjo 
gražiai bendradarbiauti ir susiras
ti vertų talkininkų. Ypač organi
zacijų talka augštai vertinama.

Sydnėjaus apylinkės valdybai 
faktiškai tenka rūpintis, apjungti 
bendruomeniniam veikimui ir tuos 
tautiečius, kurie gyvena New 
South Wales ribose, bet nepriklau
so kuriai kitai apylinkei bei seniū
nijai. O tokių apstu.

čia keliom eilutėm prisiminta 
Sydnėjaus apylinkė todėl, kad pa
rodžius, jog turint noro ii- ryžto 
įmanoma ir sunkiose sąlygose pa
siekti gražių rezultatų, kad pesi
mistų kalbos, jog Sydnėjiškiai pra
dedą šalintis bendruomeninio vei
kimo, yra nepagrįstos.

Alonis.

PR ANEŠIMAI
“KOVO” SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad š.m. kovo 16 d. 
6 vai. vakaro Masonic Hali, New- 
towne yra šaukiamas Sydnėjaus 
Lietuvių Sporto Klubo “Kovo” na
rių, narių rėmėjų metinis — vi
suotinis susirinkimas.

paskirtas Mažosios Lietuvos rei
kalams.

M. Lucas & Co.
BUILDERS & CONTRACTORS 

(REG.)

(Sav. M. Lukauskas) 
56 Yarrara Rd., Penant Hills 

Tel. WJ 2272
Turime pardavimui 2 naujus (fib
rą) dviejų miegamųjų namus 
Marylande« Tik £ 600 depozitas
(Kaina £ 3550). Be to, turime di
desnių ir mažesnių paskolų, kurias 
norintieji gauti prašomi paskubėti.

Pajieškojimai
★ Vytautas Lažas prašomas at

siliepti šiuo adresu: J. Langevi- 
čius, 3 Talbot Rd., Croydon Park, 
Adelaide, S.A. Yra žinių iš šei
mos.

★ Vytautas Sabašinskas arba

PADĖKOS

ALB Geelongo apylinkės valdy
ba širdingai dėkoja visiems ją 
sveikinusiems minint Vasario 16- 
ją savo nuosavoje salėje.

Valdyba.

Nuoširdžiai dėkoju ALB Sydnė
jaus Lietuvių Moterų Soc. Globos 
draugijai, kuri mane moraliai ir 
materialiai rėmė nuo T. B. sanato
rijos iki dabar, kas man suteikė 
jėgų ir vilties vykdyti savo dva
sinį pašaukimą — vykstu į Romą 
tęsti studijų kunigų seminarijon. 
Dar kartą širdingas dėkui Drau
gijos valdybai ir visoms jos na
rėms.

Povilas Martūzas.

Antanas Petrikaitis, atsiliepti šiuo 
adresu: Mr. V. Mamaitis, 103, Ab-
bots Park Rd., London, E.10. Eng
land. Yra žinių iš tėvų.

★ Liudvikas Jančauskas, kilęs 
iš Vanagių km., Ž. Naumiesčio 

vai., arba žinantieji apie jį, prašo
mi rašyti: S. Butvydas, 23 Jeays 
St., Bowen Hills, Brisbane, Qld.

Yra žinių iš namiškių.
* Jonui Balčiūnui, kilusiam iš 

Skodinių km., Kupiškio vals., yra 
svarbių žinių. Kreiptis: A. Jokan
tas, 2 Cairns St., Herne Bay, NSW

SOTUS IR APSIRENGĘS BŪ
DAMAS ATSIMINK VARGSTAN
ČIUS BROLIUS VOKIETIJOJE.TAUTIETI, TAUPYK LAIKA! c

Kam gaišti vaikščiojant po restoranus, jeigu 
PIRMOJI LIETUVIŠKA GĖRIMU PREKYBA 

SYDNĖJUJE
(Sav. M. Petronis ir J. Daubaras)

81 HILLCREST AVENUE, TEL. LU 4464, HURSTVILLE
visų rūšių užsieninius ir vietinius spiritinius gėrimus, alų ir vyną 
(itališko vyno galionas tik 12/6), europietiško bei australiško maisto 
produktus, paskambinus telef. LU 4464, už tą pačią kainą pristato 
Jums tiesiog į namus. Šitai ypač svarbu ruošiant šeimyninius ir viešo 
pobūdžio pobūvius ir balius.

Neužmirškite — pirmoji lietuviška gėrimu prekyba Sydnėjuje 
visuomet pasirengusi Jums patarnauti.

ALB Sydnėjaus valdyba (iš kairės): Pov. Grosas, VI. Miniotas, 
A. Jasaitis (pirm.), Alf. Šidlauskas ir K. Kemešys.

pajamas, nes tautiečiai labai šykš
čiai susimoka solidarumo mokestį, 
atrodė, kad valdyba savo pasižadė
jimą vargu betesės per vienerius 
metus. Deja, skeptikai įsitikino 
klydę. Valdyba suruošė didelį ba
lių Trocadero salėje, kurin susi
rinko apie 600 žmonių, ir iš gauto 
pelno galėjo užlopyti visas “sky
les”. Iš šio baliaus pelno buvo pa
dengtos ALB Krašto Tarybos su
važiavimo išlaidos, kurių didžioji 
dalis kliuvo Sydnėjaus apylinkei, 
įnešė pasižadėtą sumą Sydnėjaus 
lietuvių namų kason, išmokėjo ra
šomąją mašinėlę ir dar išteko £ 50 
bendruomenės laikraščiui paremti. 
Tikėkime, kad netuščią kasą per
duos naujajai valdybai.

Iš šalies žiūrint, gali atrodyti, 
kad darbai, kuriuos atliko ši val
dyba, yra mažai reikšmingi, ki
tas pasakys, kad stebuklų ir ši, 
kaip ir kitos valdybos, nėra pada
riusi. Sutikime, kad paprasti mir
tingieji stebuklų ir nedaro, nes 

jie to ir negali padaryti. Tačiau 
tas, kas yra prisidėjęs prie minė
jimų ruošimo, prie švenčių prave
dimo, tokių balių, kokį turėjome 
Trocadero salėje prieš praėjusias 
Kalėdas organizavimo, arba ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimo tech*

Vienminčius AGNĘ ir SIMĄ GRINUS, sukūrusius laimės židinį,

širdingai sveikiname ir linkime darnaus gyvenimo.

O.P. Lukošiūnai.

Sydnėjaus Kovo Sp. Klubo narius 

ELYTĘ PETRUKEVIČIŪTĘ 
ir 

VALERIJONĄ ŠUTĄ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir daug laimės ateities gyveni-
me linki

‘Kovo” Valdyba.
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SIUNTINIAMS I LIETUVĄ
c

GERIAUSIAS KELIAS PER N. BUTKŪNA<
atstovaujantį didžiausią Europoj siuntinių firmą TAZAB & CO. Ra
šykit: 9 Cowper St., St. Kilda, Vic. Susitikti patogiausia Melb. Liet. 
Parap. Kioske, kur galima pamatyti mediagų pavyzdžiai ir platus 
vaistų sąrašas. Priimami užsakymai ir telefonu: LU 6671.

Jokio pavojaus permokėti: Kainos firmos nustatytos; prekės 
augštos rūšies. Pristatymas garantuotas. Platus lietuviškas kainoraš
tis. Vaistai siunčiama ir oro paštu, žymiai atpigintas tarifas!

Atsiminkit: tik geros medžiagos turi augštą vertę Lietuvoj bei 
Sibire!

Priimami ir jūsų pačių sudaryti siuntiniai (su pirkimo kvitais).
Pas Butkūną galite užsisakyti ir įvairiausią lietuvišką spaudą bei 

plokšteles.

Sale, Vic.
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kaip ir kiekvienais metais vie
tinis australų kunigas atlaike Šv. 
Mišias už žuvusius brolius del Lie
tuvos laisves. I minėjimų buvo pa
kviesti keli lietuviai iš artimiau
sių miestselių. Buvo labai malonu 
matyti naujus veidus.

Minėjimas pradėtas Tautos him
nu. Po to A. Žemaitis paskaitė ge
rai paruoštą paskaitą apie lietu
vių kovas dėl savo tautos laisvės. 
Skatino visus užmiršti asmeninius 
nesutarimus, būti vieningiems ir 
nenustoti vilties, kad tėvynė bus 
laisva. Tautietis, kurio šeima yra 
išvežta j Sibirą, papasakojo, kaip 
Jis būdamas dar moksleivis paliko 
knygas ir savanoriška! įsijungė i, 
kovojančių eiles. Nors anuomet ko
vos ir buvo sunkios, bot tvirta 
lietuvio valia ir pasiryžimas viską 
nulėmė.

Vaikučiai padeklamavo lietuviš
kų eilėraščių, o p. Raila padaina
vo lietuviškų dainų.

Buvo prisiminti ir lietuviai likę 
Vokietijoj. Jiems paremti po •£ 
1.0.0 aukojo: T. Gailiūnas, A. že
maitis, A. Eskirtas. Po 0.10.0: 
M. Butauskienė, J. Butauskas, S. 
Drungilas, J. “Plikis”. J. žeman- 
tauskas 8 šil. Keli nežinomi suau
kojo £ 1.6.0.

Viso surinkta — £ 6.14.0.
Minėjimas praėjo labai jaukioj 

nuotaikoj. Bičiuliškai buvo pasi
šnekėta ir kukliai pasivaišinta.

Seliškė.

DIENOTVARKĖ:
1) Susirinkimo pirmininko rin

kimas, 2) Klubo pirmininko pra
nešimas, 3) Sekcijų vadovų pra
nešimai, 4) Revizijos komisijos 
pranešimas, 5) Klausimai ir suma
nymai, 6) Valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai.

Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas.

“Kovo” Valdyba.

LIET. KULT. FONDO SĄSKAITA

“Mūsų Pastogės” Nr. 9, str. 
“Kultūros Fondo uždaviniai”, bu
vo pažymėta, kad Lietuvių Kul
tūros Fondo Australijos Valdybai 
pinigus lietuviškajai kultūrai rem
ti galima siųsti per banką, nuro
dant, kad sąskaitos Nr. bus pra
neštas vėliau, čia tad pranešama, 
kad pinigus Kultūros Fondui 
siunčiant reikia adresuoti šitaip: 
Australian — Lithuanian Cultural 
Fund. Cheque account, Common
wealth Bank of Australia, Mel
bourne.

A. BENIUŠIO
PALIKIMO REIKALU

Pranešu giminėms ir suintere
suotiems, kad 1956 m. spalio mėn. 
24 d. Grassy, King Island mirusio 
Antano Beniušio palikimo reikalu 
reikia kreiptis j Public Trust Of
fice, 446 Elizabeth Str., Hobart, 
Tasmania.

K.K. Kuncevičius.
4 Ridgcnay, Kensington, Vic.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
TEATRO MYLĖTOJŲ GRUPĖ,

vadovaujama rež. J. Venslovavi- 
čiaus, šiuo metu repetuoja V. 
Alanto 3-jų veiksmų komediją 
“Buchalterijos klaida”. Veikalas 
numatoma pastatyti gegužės mė
nesy.

“PAVERGTOJI LIETUVA”

Vokietijoje pradedamas leisti 
“Pavergtoji Lietuva” mėnesinis 
žurnalas, kuriame bus doudamos' 
žinios api^ pavergtos Lietuvos 

būklę. Pirmas numeris išeina ko
vo mėn. Iki metų pabaigos žurna
lo kaina £ 2.0.0. Prenumeratą 
siųsti: S. Miglinas c/o Tremtis, 
Unterhausen, b. Reutlingen, Wil- 
helmstr. 104, W. Germany.

Pinigus galima išsiųsti iš kiek
vieno pašto.

Ponams ŠEŠTOKAMS — Va
lerijai, Vladui ir jų šeimai, 
mylimam tėveliui, uošviui ir 
seneliui mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

V. Kasputis.

PERKAME IR KITAIS REIKA
LAIS KREIPIAMĖS PIRMIAU
SIAI l TAS FIRMAS, KURIOS 
SKELBIASI “MOŠŲ PASTOGĖJ”.

Mūsų mielus prietelius

Viltį ir Algį KRUŽUS, 

sulaukusius sūnaus Petro — Gin
tauto, nuoširdžiai sveikiname

V.A. Koženiauskai.

LITERATŪROS — DAINOS — MUZIKOS

VAKARAS MELBOURNE
Melbourniškiai, prisidėsite prie lietuviškos kultūros puoselėjimo 

atsilankydami š.m. kovo mėn. 23 d. 7.30 vai. į
CARMELITE HALL RUOŠIAMĄ DAINOS, LITERATŪROS IR 

MUZIKOS VAKARĄ.
Programą išpildys J. Švabaitė, V. Žemkalnis, J. Mikitas, K.K. KunJ- 
cevičius, A. Badauskas, Zdanavičius, P. Morkūnas, vyru kvartetas, 
“Atžalyno” šokių grupe ir Melbourne teatro grupės aktoriai p.p. Bal
tutytė ir Lazauskas.

Bilietai gaunami pas LKF bibliotekos vedėją p. Geštartą ir įei
nant į salę. Bilietų kaina 6-8 šil.

L.K. Fondo Melbourno Sk. Valdyba.
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