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REIKŠMINGIEJI SUVAŽIAVIMAI
PAGRISTAS SUSIRŪPINIMAS

Tarsi nejučiomis jau prabėgo 
10 metų, kai mes apsistojome toli
miausiame nuo mūsų Tėvynės 
kontinente. Pradžioje galvojome, 
kad teks čia svečiuotis neilgai, 
nes nesinorėjo tikėti, kįad Vaka
rų galybės, savo siekiuose prokla
muojančios visoms tautoms lais
vę, nesiryš iškelti ir Lietuvos by
lą, kuri taip akivaizdžiai byloja 
apie komunistinę skriaudą ne tik 
mūsų kraštui, bet ir šimtams mi
lijonų kitų pavergtų tautų.

Tačiau, nežiūrint taip ilgo lau
kimo, niekas iš mūsų neprivalėti! 
pulti neviltin. Būdami sąmoningi, 
mes juntame ir matome, kad mū
sosios tėvynės išlaisvinimas nėra 
atsijęs nuo bendro tarptautinių 
problemų komplekso, kuris anks
čiau ar vėliau turės būti išspręs
tas vienokiu ar kitokiu būdu.

Esmė yra ta, kad mes išliktume 
ir toliau sąmoningais lietuviais 
patriotais ir savo Tėvynės amba
sadoriais svečioje šalyje.

Išgyventasis dešimtmetis mus 
.džiugina, nes be vieno — kito pa- 
smulkėjimo tautinės veiklos dir
vonuose, mes ir toliau liekamės 
tais pačiais, kokiais buvome ir 
Tėvynėje. Lietuviškoji organizaci
nė veikla, palyginti, ir toliau yra 
aktyvi, medžiaginė tautinių insti
tucijų gerovė kyla. Mes vis dar 
pajėgiame, nors ir nesame skait
lingi, išlaikyti net 2 savaitraščiu, 
mes visuose didesniuose šio kraš
to centruose jau įsigijome lietu
viškus namus, mes vis dar dos
niai remiame savus sambūrius, 
juose dalyvaudami ir aukodami. 
Svarbiausia ir esmingiausia — 
mes padedame siuntiniais savo 
artimiesiems iškankintoj ir skur
de skęstančioj Tėvynėj.

Visa tai rodo, kad mes žengia
me teisingu keliu, nors kartais 
gal nebūname užtenkamai dosnūs, 
kai reikia aukoti bendriesiems 
laisvinimo reikalams, atseit — 
mes vengiame matyti tolesnius, 
nors gal ir esmingiausius savo 
tautos uždavinius.

Tačiau gal ir nebe pagrindo 
daugelis iš mūsų jaudinasi dėl sa
vojo jaunimo ateities. Pastarai
siais metais lituanistinis jaunimo 
mokymas ir auklėjimas pradeda 
silpti, čia kaltos, suprantama, iš
orės sąlygos, tačiau didesnis mū
sų įsitempimas ir suradimas kitų 
veiksmingesnių kelių galėtų ir šią 
negerovę pe, tik pašalinti,; bet 
net atnešti žymaus pagerėjimo.

ESMINIS TARYBOS 
UŽDAVINYS

Šia ’ prasme pirmoji prievolė 
priklausytų ALB-nės Tarybos su
važiavimui, kuris š.m. gruodžio 
28, 29 ir 30 dienomis vyks Mel
bourne. Linkėtina, kad rinktiniai 
Australijos lietuvių atstovai savo 
pagrindiniu uždaviniu laikytų lie
tuviškojo jaunimo reikalų svars
tymą. Visi kiti reikalai, kurių 
darbotvarkėje yra numatyta visa 
eilė, reikėtų greičiau perbėgti, 
kad liktų pakankamai laiko susi
kaupti nutarimams ar sugestijoms, 
kaip geriau ir našiau išlaikyti mū
sų jaunimą lietuviais ne tik var
du, bet ir siela.

šiam tikslui pasiekti yra įvai
riausių būdų. Tikėtina, kad suva
žiavusieji iškels nemaža šios link
mės problemų, kurių tiksliausios 
reikėtų apspręsti ir iš jų pasida
ryti gyvenimiškų išvadų, čia svar
bu ne graudenimais raginti mūsų 
jaunuolius liktis likimo skirtais 
mūsų bendruomenės nariais, bet 

duoti jiems tokį kelią, kuris būtų 
patrauklus ir drauge lietuviškas.
SPORTININKŲ SĄSKRYDŽIO 

NAUDA
Gaila, kad ir šiais metais Kalė

dų meto lietuviškieji susivažiavi
mai ne visi vyks vienoj vietovėj, 
nors lietuviškieji sporto klubai 
savo žaidynes ruošia taip pat 
Melbourne, kur suplauks žymi da
lis mūsų jaunimo aktyvo. Puose
lėdami fizines savo galias, reikia 
tikrai džiaugtis, lietuviai sporti
ninkai eina gera tautine kryptimi. 
Jie kovoja už lietuvio vardą ir 
garbę. Dažnas tarpusavis bendra
vimas juos jungia tamprion tau- 
tinėn grupėn, kur lietuviškas žo
dis skamba sporto aikštėse ir sa
lėse. Be to, pastaraisiais metais 
sportininkai pradeda įvesti tikrai 
girtiną savo judrios veiklos as
pektą — ruošti lituanistinio žino
jimo varžybas, šio pradininkai 
buvo Sydnėjaus jaunieji sporti
ninkai, vedami energingo vadovo 
p. V. Daudaro. Jei ateityje šis 
gražus užsimojimas prigis ir ki
tuose Australijos lietuvių sporto 
klubuose, tai galima bus su tikru 
pagrindu džiaugtis, kad išsivystys 
įdomios krypties lituanistinės mo
kyklos, kurios.gali duoti ne ma
žiau naudos už savaitgalines. Lie
tuviškojo sporto vadai turėtų šią 
galimybę, rimtai apsvarstyti ir li
tuanistinių varžybų pradą įsivesti 
į visus savo klubus.
SKAUTŲ TAUTINĖ STOVYKLA

Yįačiai reikšmingą šventę at
žymės Tautinė Australijos Lietu
vių Skautų Stovykla prie Mel
bourne 40 metų lietuvių skautų 
veiklos sukakčiai paminėti.

Skautų organizacija išeivijoj 
vaidina išimtinai svarbų vaidme
nį lietuvių jaunimo auklėjimo ir 
patriotinio sąmoninimo prasme. 
Jau pati organizacija savo tiks
lais yra kilni ir neabejotinai tei
giama. Savo praktiškoje veikloje 
— lietuviškosios išeivijos skautija 
eina jos vadų nugrįstu ir prižiū
rimu tautiniu keliu. Galima tikrai 
didžiuotis, kad Australijos lietu
vių skautų vadija iki šiol sugebė
jo svetimoje gyvenimo aplinkoje 
ir tikėkimės, ateityje sugebės iš
laikyti Australijos lietuvius skau
tus, kaip savystovų lietuvišką vie
netą.

O Australijos lietuvių skautų 
eilės, kaip matėme iš nepailstan
čio Rajono Vado A. Krauso strai
psnio M.P. 48 Nr., viršija net 400 
skaičių. Tatai tikrai imponuojan
tis skaičius, vertas akivaizdaus 
pasididžiavimo, kad mūsų jaunie
ji lietuviškosios skautijos eilėse 
auga ne tik kilnių idealų žmonė
mis, bet ir sąmoningais patriotais.

STUDENTAI ADELAIDĖJE
Gal jau taip aplinkybėms susi

dėjus, šių metų Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimas vyksta 
ne Melbourne, bet Adelaidėje. 
Suprantama, kiekviena organiza
cija turi savo veiklos rutiną ir ei
gą. Tačiau ateityje reikėtų rasti 
būdų, kad visi lietuviškųjų sam
būrių kalėdiniai susivažiavimai 
vyktų tame pačiame Australijos 
didmiestyje. Ta proga reikėtų 
bendrai numatyti bent pusdienio 
bendras posėdis, kad senimas 
drauge su savo jaunaisiais bro
liais . pasverstytų lietuviškojo vei
kimo problemas, nuoširdžiai iš
klausytų jaunųjų pageidavimus ir 
drauge apspręstų ateities veikimo 
gaires.

Malonu priminti, kad Australi

jos lietuviškoji studentija neteis
ta nuo savosios tautos. Turėdami 
gerokai per 100 savųjų studentų 
įvairiuose šio krašto universite
tuose ir jau gerą būrį baigusių
jų aukštąjį mokslą, mes džiaugia
mės ir didžiuojamės, kad į išėju
sių senesniųjų postus ruošiasi jau
nieji lietuviai intelektualai. Be 
labai nežymių nuobyrų, mūsų stu
dentija yra sąmoningi tėvynai
niai, lygiai, kaip ir vyresnieji, be- 
sisieloją lietuviškaisiais reikalais. 
Jau eilę kartų šiame laikraštyje 
pasirodę “Studentų žodžio” nu
meriai mums sako, kad mūsoji 
studentija ne tik nemiršta savo 
tėvų kalbos, bet ją gražiai puose
lėja ir rašytiniam žodyje. Yra pa
grįstos vilties, kad “Studentų žo
džio” skyrius po šio suvažiavimo 
rodysis perijodiškai.

MENO DIENŲ REIKŠMĖ
Pabrėžtinai čia paminėtina ypa

tinga šių metų kalėdinė šventė — 
tai Meno Dienų rengimas Mel
bourne.

Australijos Liet. Kultūros Fon
do vadovybės iniciatyva melbur- 
niškiai lietuviai ir į jį suskridusie- 
ji galės tikrai pasigėrėti subty- 
liuoju Melbourne choru, garsiuoju 
Adelaidės lietuvių teatru, pavie
niais mūsų žymiaisiais solistais, 
V. Kudirkos šimtmečio gimtadie
niui atžymėti akademija ir visos 
Australijos lietuvių dailininkų pa
veikslų paroda.

Ši mūsų kultūrinių vertybių iš
kilni demonstracija, siejama su 
gausiais suvažiavimais, yra pats 
ryškiausias mūsų tautinės ‘kultū
ros nemirtingumo įrodymas. Ini
ciatoriams ir vykdytojams pri
klauso nuoširdžiausia pagarba.

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vertas dėmesio dar ir Austr. 
Liet. Katalikų Federacijos suva
žiavimas Melbourne per š.m. Ka
lėdų atostogas. Jame irgi bus 
svarstoma ne tik grynai religi
niai, bet ir tautiniai reikalai.

— x —
Taigi išvada nėra tamsi. Pra

dėdami antrąjį savo gyvenimo de
šimtmetį naujame krašte, Austra
lijos lietuviai — ir senimas ir 
jaunimas — vis toliau ir plačiau 
ryškina lietuviško kelio liniją, 
todėl visiems šiuo kalėdmečiu 
vykstantiems suvažiavimams lin
kėtina našiausio darbo nuošird
žiausioj broliškumo nuotaikoj.

J.V.

★ Fed. Vokietijoje rinkimus 
laimi stambiosios demokratinė^1 
partijos. Rinkimuose į Bavarijos 
seimelį CSU (krikšč. dem.) gavo 
45,6 proc. visų balsų (pereituose 
seimelio rinkimuose 1954 m. 38 
proc.), socialdemokratai 30,9 pro
centų (28,1 proc.), vokiečių trem
tinių partija BHE 8,6 proc. (10,2 
proc.), bavariečių partija BP 8,1 
proc. (13J2 proc.) ir demokratų 
partija FDP 5,5 proc. (7,2 proc.). 
Kelios nacionalistinių ekstremistų 
partijos gavo tiek mažai balsų, 
kad nepraveš nė vieno atstovo. Pa
žymėtina, kad 3/4 visų balsų pa
duota už dvi didžiąsias demokra
tines partijas. — Hesseno krašto 
seimelio rinkimai tą patį rodo, tik 
kad čia vyrauja socialdemokratai, 
gavę 46,9 proc. balsų (1954: 42,6 
proc.), krikšč. dem. CDU gavo 
32 proc. (24,1 proc.), demokratų 
FDP 9,5 proc. (20,5 proc.), vokie
čių tremtinių BHE 7,4 proc. (7,7 
proc.). Kitos partijos atstovo ne
pravedė.

MELBURNO MENO PARODOS 
IŠVAKARĖSE

Šiemet Kalėdos Melburne žada 
būti nepaprastos: visas kultūrinis, 
visuomeninis bei sportinis Austra
lijos lietuvių gyvenimas įgaus 
augštesnį spaudimą, taip ilgai 
kauptos jėgos pratrūks ir organi
zuotai prasiverš visur — posėdžių 
salėje, scenose, sporto aikštėse — 
užliedamos visa, kas vadinama lie
tuvišku reikalu, nors tai būtų tik 
svarstymas prie šachmatų lentos.

Toks sporadiškas spazmas, džiu
gus ir reikšmus, yra būdingas tik 
suvažiavimams.

Patekusiems į šį lietuvišką sū
kurį — atstovui įnikus diskusinia
me žodelytyje, jaunuoliui kovoje 
dėl taško ar, pagaliau, tų įvykių 
sekundantams suglebus kaitroje — 
LKFondo rūpesčiu sudaryta proga 
dvasiniai atsigaivinti — proga pa
vadinta Kultūros Dienomis.

Viena reikšmingiausių šio polė
kio apraiška yra lietuvių dailinin
kų meno paroda, įvyksianti š.mėn. 
21 — 31 d.d. Victorian Artists So
ciety patalpose, 430 Albert St. 
East Melbourne. Jausmo ir ryžto, 
proto ir valios triūsas, suglaustas 
visų draugėn North Gallery salėje, 
byloja mums apie tos parodos 
dalyvius.

Minimoji paroda', aplinkybių ir 
apimties dėlei, būtų tikslu laikyti 
II-ąja Australijos lietuvių daili
ninkų apžvalgine. Mat, seniai, 
dar priešspūtnikiniais laikais 1953 
m. rugsėjo 7 — 19 d.d. Sydnėju- 
je mūsų menininkai, tiesa, kuklio
mis, bet sutelktinėmis jėgomis 
Mark Foy’s Art Gallery salėje iš
statė pirmąsias savo drobes. (Vi
suomenė, paskendusi savo reika
luose, tikriausiai jau bus tai pri
miršusi...)

Dailininkai gi šį įvykį pasiliko 
gyvą savo atmintyje; jie didino 
savo gretas ir daugino viltis pana
šiai vėl susiburti...

KELIOS AKTUALIJOS
JAV VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO

ATSAKYMAS PLB 
SEIMUI

Atsakydamas į PLB Seimo pa
dėką už sovietinės agresijos pa
darinių nepripažinimą, Valstybės 
Departamentas Valstybės Sekre
toriaus Dulles vardu dėkoja PLB 
Seimo Pirmininkui ir, be kita ko, 
rašo:

— Pabaltijo tautų nelaimė 
Jungtinių Valstybių vyriausybei 
kelia gilų susirūpinimą. Mes at
sisakėme pripažinti Pabaltijo val
stybių įjungimą į Sovietų Sąjun
gą ir, kaip žinote, tebetęsiam bu
vusių valdžioje prieš Sovietų Są
jungos okupaciją Lietuvos, Lat
vijos, Estijos vyriausybių atsto
vų pripažinimą. Kaip prez. Ei- 
senhoveris ir Valstybės sekreto
rius Dulles daugeliu atvejų yra 
pabrėžęs, šios vyriausybės politi
ka tvirtai siekia sovietų viešpata
vimui Rytų Europoje taikiomis 
priemonėmis padaryti galą ir pa
dėti Rytų Europos kraštams at
gauti valstybinę nepriklausomybę. 
Būkite tikras, kad Jungtinių Val
stybių vyriausybė panaudos kiek
vieną tinkamą priemonę šios po
litikos vykdymui.

Atsakymas pasirašytas V. D. 
Public Services Division šefo 
Maurice S. Rice.

Individualios pastangos dėka, 
mūsų kūrėjas išsikovojo kaskart 
platesnio australų kritikų pripa
žinimo. ši savybė, atsiekta ryžto 
ir ištvermės kaina, jiems nusako 
mūsų kultūrinį veidą, kuris, laimei 
įgauna vis gyvesnių ir šiltesnių 
spalvų. Begaliniai svarbu yra 
mums tą veidą išsaugoti nenu- 
blyškusį. šitokia prasme supra
tęs organizuojamosios Melburno 
parodos pobūdį, L.IGFondas — 
kaip rengėjas ir sumanytojas — 
pasirinko uždaviniu viešai paro- 
rodyti, tiek saviesiems tiek ir 
kitiems, kompaktišką, galimai to
bulesnį Australijos lietuvių daili
ninkų kūrybinį genijų.

Parodos idėjai atsiliepta entu- 
zistingai; bendras pritarimas reiš
kėsi vienur drausmės ir organi
zuotumo kupinas, kitur gal tru
putį palaidžiau. Tačiau visur bu
vo teisingai įžvelgta reikalauja
mo momento svarba ir esmė — 
kopti aukščiau mūsų vietinių pi
liakalnių.

Ačiū 1958 Seneliui, kuris jau 
paskutinę savo kadencijos valandą 
dar sugebėjo sutelkti ties mūsų 
kultūros skrynia tokį gražų, ryž
tingą būrį, štai tie Sydnėjaus, 
Adelaidės ir Melburno padangių 
atstovai:

J. Bistrickas, P. četkauskas, V. 
Jomantas, V. Kabailienė, E. Kub- 
bos, V. Meškėnas, J. Mikševičius, 
S. Neliubšis, V. Ratas, V. Ryd- 
linskas, H. Šalkauskas, A. Vaičai
tis, T. Zikaras ir L. Žygas.

Pagarba jiems ir, švenčių pro
ga, linkėjimai ir toliau nenuils
tamai sėkmingai kurti.

V. Simankevičius

Parodos lankymo valandos: šio
kiadieniais 10-6 v.v., šventadie
niais 2-6 v.v. (gruodžio 25 d. už
daryta) .

HLASKO LENKIJON 
NEBEGRIS

Jaunas lenkų rašytojas Marek 
Hlasko, kuriam tėra 24 m., šių 
metų pradžioje, išvykęs iš Len
kijos kaip turistas, sukėlė didelį 
triukšmą, kai išspausdino Pary
žiuje savo apysaką “Kapinės”, 
kurią Lenkijoje išspausdinti ne
galėjo. Nors tik prieš išvykstant 
jis buvo gavęs premiją, tačiau 
buvo griežčiausiai pasmerktas. 
Tarp kitko buvo uždrausti visi 
filmai pastatyti pagal jo apysa
kas. Vokietijoje mišrus lenkų ir 
vokiečių kolektyvas pastatė filmą 
pagal jo apysaką “8-ji savaitės 
diena”. Negana to, kad tą filmą 
buvo uždrausta įvežti į Lenkiją, 
bet Lenkijos vyriausybė dar pa
reiškė protestą prieš jo rodymą 
Venecijos tarptautiniame festiva
lyje.

Po pirmųjų užsipuolimų dėl 
apysakos “Kapinės”, Hlasko pa
reiškė, kad užsieny pasilikti jis 
visdėlto nemanąs, tačiau, matyt, 
paveiktas vis griežtėjančių puo
limų, jis kreipėsi į Vak. Berlyno 
valdžios organus, prašydamas 
pripažinti jam politinio pabėgė
lio teises.

MALONŪS SKAITYTOJAI!
Jau pats laikas pratęsti “Mūsų 

Pastogės” prenumeratą 1959 me
tams ir atsilyginti už praeitą laiką.

Savaitės Žinios
BERLYNAS SU VAKARAIS
Sovietų propagandai spaudžiant 

Berlyną padaryti laisvu miestu, 
V. Berlyne buvo perinkta miesto 
savivaldybė. Nauji rinkimai pa
rodė, kad Berlyno dabartinio bur
mistro Brandto vedama kova prieš 
sovietų užmačias pasiglemžti 
miestą, yra palaikoma bemaž visų 
gyventojų.

Nors komunistai buvo sukon
centravę visą savo smogiamosios 
propogandos ugnį, tačiau jiems 
nepavyko pravesti nė’ vieno at
stovo. Ir iš viso už komunistų 
partiją tebalsavo tik 1,9 proc. rin
kikų, kai tuo tarpu ankščiau jie 
vis dėlto pajėgdavo surinkti apie 
3 proc. balsų. Naujon miesto sa- 
vivaldybėn paskutiniųjų rinkimų 
daviniais įeis 78 socialdemokratų 
ir 55 krikščionių demokratų atsto
vai.

Vakarų komentatorių nuomone, 
ši rinkimų rezultatų reikšmė gali 
paveikti sovietus — palikti Berly
ne status quo, nesigriebiant kurių 
nors represijų

★ Pranešama iš Maskvos, kad N. 
Chruščiovas atleido Sovietijos NK- 
WD viršininką gen. Ivaną Serovą, 
kuris savo budeliškais darbais gar
sėjo visame pasauly. Jis, o ne kas 
kitas, vykdė ir 1941 metų birželi
nes deportacijas Lietuvoj.

Manoma, kad jis buvo atleistas 
ne dėl jo žiaurumų, o dėl baimės, 
kad gali pasidaryti pavojingas ir 
pačiam Chruščiovui.

★ Latvių karių paradas, anglų 
karninkams dalyvaujant, buvo su
ruoštas Bielefelde ryšium su Lat
vijos nepriklausomybės 40 metų 
sukaktim.. Parade dalyvavo apie 
350 latvių karninkų ir karių, tar
naujančių anglų transporto dali
niuose. Britų brigados generolas 
latviams įteikė vėliavą. Iškilmin
game minėjime be anglų dalyvavo 
ir vokiečių karininkai. Latvių su
kaktuvinių minėjimų įvyko ir .kai- 
kuriose kitose vietovėse, vienur 
kitur dalyvaujant ir lietuvių visuo
menės atstovams. Iškilmėse visur 
pasireiškė latvių ryžtas siekti ir 
toliau Latvijos nepriklausomybės.

★ Už “Pabaltijo uniją”. “Stutt- 
garter Zeitung”, “Osnabrūcker 
Tageblatt”, “Rhein-Ems-Zeitung”, 
“Tagesspiegel”, “Hamburger 
Echo”, “Mainpost” ir kai kurie 
kiti Vokietijos laikraščiai lapkri
čio mėn. antroje pusėje paminė
jo latvių laisvinimo veiksnių atsi
šaukimą, kuriame t.k. siūloma 
siekti Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybių unijos, kuri ateity
je geriau galėtų apginti atgausi
mą tų kraštų nepriklausomybę. 
Pabaltijo unija, be to, kaipo vie
netas, įsijungtų į bendros Euro
pos šeimą.

“Diktatūros nėra amžinos*. 
“Svenska Dagbladet” (Stockhol
me) įsidėjo žinomo Pabaltijo tau
tų draugo prof. Birger Nerman il
gą straipsnį, kuriame t.k. rašo
ma: “Pabaltijo kraštų ’ tremtiniai 
nuostabia ištverme išlaikė tikėji
mą į savo tautų laisvę. Iš tikrųjų, 
diktatūros nėra amžinos, ilgainiui 
rusams bus sunku laikyti 100 mi
lijonų žmonių pajugtus vergijai... 
1918-20 metais Pabaltijo tautos 
ii1 suomiai sutrukdė bolševikiniam 
režimui prasiskverbti iki Baltis 
jos jūros ir tuo šiaurės Europai 
buvo duota 20 metų atvanga, kol 
komunizmo esmė plačiau buvo su
prasta. Už šitas pastangas pabal- 
tiečiai yra nusipelnę didelės Va
karų pasaulio padėkos”.

E.I.
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Grafikos Technika
DEMONSTRAVO DAIL. V. RATAS

TAIP, AŠ NESU JOKS DAKTARAS"

<Š.m. lapkričio 29 d. dail. V. 
Ratas Sydnėjuje sambūrio “švie
sos” ruoštame pobūvyje demonst
ravo grafikos technikos metodus.

įžangoje prelegentas pabrėžė, 
kad lietuviškoji dvasia daugiau
sia ir ryškiausia pasireiškia tuose 
plastinio meno kūriniuose, kur 
panaudojamas medis. Kitaip ta
riant, grafika lietuvio sielai esan
ti artimiausia ir todėl populia
riausia. Vieno anglų kritiko pa
reiškimu, anglai pasiekią grafikoj 
gerų rezultatų tik įtemptu ir 
kruopščiu darbu, kai tuo tarpu 
lietuviams tatai esą tarsi įgim
ta, nors anglai šioje meno srity
je yra skaitomi vieni tarp pirmų
jų-

Grafikoj esą naudojamos įvai
riausios medžiagos. Tinkamiau
sias medis, dail. V. Rato nuomo
ne, esanti Kaukazo palmė. Pasku
tiniu metu pradėtas plačiai varto
ti linoleumas, kuris savo elastin^ 
gurnu lengvai duodasi apdirbamas 
ir švelnus spaudžiant

Pagrindiniai medžio pjaustymo 
būdai grafikoje esą — medžio rė
žimas ar jo graviūra. Pirmuoju 
atveju dailininkas naudoja išilgi
nio pjūvio medį ir jį rėžia išgaub
tais į save kaltais; antruoju •— 
graviūruojama plokščiais kaltais 
nuo savęs skersinį medžio pjūvį. 
Linoleumui vartojama kiek dides
ni kaltai, kurių yra kelios formos 
ir dydžiai. Vieni jų yra vartojami 
plonom linijom išvesti, kiti sto
resnėm ar plokštumom išimti.

Linoleumo ir medžio raižiniai 
esą sunku vienas nuo kito net 
specialistui atskirti. Medžio gra
viūra dažniausia esanti mažesnė 
ir švelnesnė, nei medžio rėžinys.

Pagaminus klišę, dailininkas ją 
atspaudžia popieriun keliais bū
dais: presu arba rankomis. Spau
džiant rankiniu arba automatiniu 

presu rezultatas esąs gaunamas 
vienodas, čia dailininkas neturįs 
progos paįvairinimams. Spau
džiant ranka, esą, galima išgauti 
norimus niuansus ir reikalą atlik
ti tobuliau.

Dažai esą vartojami su nedide
liu aliejaus procentu. Jie papras
tai paliejami ant plokštelės, ku
riais įtrinamas volelis. Po to vo
leliu įtepama klišė, uždedamas ant 
jos popieris ir, atatinkamai įtry
nus, kitoje popieriaus pusėje gau
nama grafikos nuospauda, čia 
ypač esanti svarbi dailininko kon
trolė. Geriausias šiam tikslui esąs 
japoniško šilko popieris. Varto
jamas ir ryžių popieris. Popie- 
rio storis būna įvairus: vartoja
mas ir ploniausias, leidžiąs daili
ninkui matyti kitoj pusėj vyks
tantį persispausdinimą, o storiau- 
sian esą galima įspausti reljefinį 
vaizdą. Grafiniai darbai spaudžia
mi ir keliomis spalvomis.

Originaliais darbais skaitomi to
kie, kur juodu pieštuku atžymi
ma eilės numeracija, data ir dai
lininko pasirašoma.

Reikia pabrėžti, kad šią “Švie
sos” sambūrio suruoštą grafinio 
meno terhnikos demonstraciją 
įtemptai sekė gausiai susirinkę 
šviesiečiai ir jų svečiai, palydėję 
prelegento aiškinimus nuoširdžiais 
plojimais. Demonstracijos eigą p. 
P. Raštutis užfiksavo filmon.

Vėliau sekė trumpi šokiai ir tą 
patį vakarą “šviesos” sambūris 
pagausėjo dviem nariais: Nemira 
Ivinskaite ir Vyteniu Šliogeriu.

G.D.

LIETUVI, 
NEUŽMIRŠK UŽSUKTI I PAŠTĄ 

SU “MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATOS PINIGAIS!

Berlyne buvo nelauktas ir liūd
nas įvykis, kurį vakarų Vokietijos 
spauda praėjo suminėdama, bet 
daugumas be komentarų. įvykis 
su garsiuoju “laisvųjų juristų tar
dymo komitetu”, kuris komunis
tam buvo daug kraujo prigadinęs.

Komitetas rinko žinias rytų Vo
kietijoje apie įvykius, kurie rodė, 
kaip komunistinė valdžia laužo 
teisę. Du tomai tokių surinktų 
įvykių kalba stipriau nei ilgame
tė propaganda. Komiteto gera 
informacija iš anapus uždangos 
buvo laimėjus vakaruose didelio 
pasitikėjimo.

Bolševikai niršo prieš komitetą. 
Kai kuriuos jo narius jiems pasi
sekė pagrobti, bet vis nebuvo pa
imamas pats komiteto pirminin
kas dr. jur. Theo Friedenau, ku
ris 1950 buvo atbėgęs iš rytų Vo
kietijos, ten palikęs savo advoka
tūros praktiką ir nuo tada vado
vavo komiteto veikimui.

Pagaliau bolševikam pasisakė. 
Prieš kelias savaites rytų Berlyne 
buvo sukviesta rytų ir vakarų 
Berlyno spaudos konferencija. 
Laikraštininkam komunistai patei
kė dokumentus, pagal kuriuos dr.

GRĮŽĘS I LIETUVĄ PASIKORĖ

Prieš keletą mėnesių iš Kolum
bijos, Pietų Amerikos, sugrįžo į 
okupuotą Lietuvą Pranas Radze
vičius ir Aleksandras Stonys su 
žmona. Kaip paprastai okupantas 
juos gražiai sutiko, fotografavo 
ir reklamavo, gi iš jų išgautą žo
dį fabrikavo, išddižiai skelbė ir 
kitiems pasitraukusiems į laisvą 
pasaulį pasekti jų pėdomis.

A. Stonys kilimo žemaitis, tau
ragiškis, iš užsiėmimo stalius, 
žmogus menko išsilavinimo ir ne- 
kurį laiką Kolumbijoje dirbo sa
vo amate, o daugiausiai jam teko 
dirbti žemės ūky. Nuo 1950 metų 

Theo Friedenau nėra “dr. jur.”, 
nei Friedenau. Jis esąs tik Horst 
Erdmann. Jis buvęs Hitlerio jau
nimo vadas. Jis sovietinėj zonoj 
suklastojęs dokumentus ir svetima 
pavarde buvo gavęs teisę verstis 
advokato praktika.

Menkniekis, kad Erdmann pa
sivadino Friedenau — prisidengti 
nuo bolševikų yra reikalinga ir 
suprantama. Jau abejojimų ke
lia pasivadinimas “dr. jur.” Frie
denau pareiškė: “taip, tikrai ne
esu daktaras, bet tokį titulą pri
sidėjau prie savo slapyvardžio; 
tai slapyvardžio dalelė” Friede
nau visiškai atmetė kaltinimą dėl 
vadovavimo hitleriniam jaunimui.

Vakarų Berlyno teisininkam, 
kaip teisės saugotojam, labiausiai 
nusikalstamas atrodė dokumentų 
suklastojimas, ir jie pradėjo tardy
mą. Tada pats Friedenau pareiš
kė, kad jam 8 metų darbo užteks. 
Jis pasitraukia iš “laisvųjų juris
tų tardymo komiteto” pirmininkų. 
Jo vietą užėmė baudžiamojo sky
riaus vedėjas Walter Rosenthal.

Taigi komitetas neiširo, bet 
smūgis jo pirmininkui paraližiavo 
didelį bolševikų priešą.

ten gyvendamas daug ūkių per
ėjo, neretai juos administruoda
mas, tačiau vis buvo nepatenkin
tas ir visaip blaškėsi, net sykį ir 
plaukų kirpėjo amato griebėsi 
Medellino mieste, bet ir iŠ to 
nieko neišėjo. Mėgo kartu su 
žmona burnoti ant to krašto, kur 
gyveno ir ant tų geradarių, ku
rie jiems davė progos čia atsi
rasti. Tokių minčių apsėsti ir. su
sigundė grįžti namo, manydami 
“rojuje” vis bus geriau gyventi. 
Ką tik gautomis žiniomis — jie 
vargšai ten laimės nerado. Ji mi
rė, o jis pasikorė.

“ŠATRIJOS” VIETININKUOS
ŠVENTĖ

L.S.S. Australijos Rajono “Šat
rijos” vardo mišri skuatų-čių vie- 
tininkija, Lietuvos skautų 40-ties 
metų gyvavimo sukakčiai paminė
ti*, buvo numačiusi praeito mėne
sio pabaigoje suruošti Jubilėjinę 
sueigą-šventę. Sueiga buvo numa
tyta pravesti kuo iškilmingiau 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
proga, t.y. lapkričio 23 dieną. Bu
vo tam ruošiamasi, tačiau kun. 
dr. Bačinskui gavus paskyrimą 
tuo laiku lankyti Tasmanijoje 
gyvenančius lietuvius, Geelong’o 
kolonijoje lietuviškos pamaldos 
nebuvo laikomos. Kadangi šios 
sukakties šventė norima atšvęsti 
pradedant pamaldomis, Jubilejinė 
Sueiga teko nukelti net į gruo
džio mėnesio 21 dienos sekmadie
nį.

Minėtą dieną, 11.00 vai. ryto, 
visi skautai organizuotai dalyvau
ja pamaldose, kurias atlaikys ir 
šventei pritaikintą pamokslą pa
sakys Vietininkijos Dvasios Va
dovas kun. dr. Bačinskas Nth. 
Geelong’o katalikų bažnyčioje. 
Pamaldų metu bus pašventinta 
Vietininkijos vėliava. Skautiškas 
jaunimas raginamas tą dieną kuo 
skaitlingiau prieiti išpažinties ir 
priimti šv. Komuniją, kad Dievas 
laimintų jų kelius ir darbus po 
naująja vėliava.

Antrą valandą po pietų Lietu
vių Namų salėje bus pravesta 
šventės sueiga, kurios metu kal
bės nenuilstamas jaunuomenės 
auklėtojas psktn. A. Bakaitis bei 

vietininkiją sveikins lietuviškų 
organizacijų atstovai.

Meninę sueigos dalį išpildys 
šatrijiečiai ir svečiai melbourniš- 
kiai. Kaip jau buvo anksčiau 
skelbta, bus suvaidintas psktn. A. 
Karpavičiaus scenai pritaikytas 
vaizdelis “Regėjimas”, jaunosios 
šatrijietės pašoks lietuvių liaudies 
tautinius šokius, iš jaunų krūti
nių skambės lietuviškos dainos, 
kurios mintimis nukels klausyto
jus ... į Šatriją, Rambyną ir Vi
liją mielą...

Šios šventės programoje suti
ko dalyvauti “Atžalyno” grakš
čiosios šokėjos — Jūratė Valytė 
ir Elena Kleinaitytė, išpildydamos 
vientisinę lietuvių liaudies šokių 
pynę, šokėjas akordeonu palydės 
A. Fišeris, kanklėmis — Danutė 
Giedraitytė.

Baigus sueigos meninę dalį, 
bus tęsiama dr. V. Kudirkos var
do lietuvių savaitgalio mokyklos 
mokslo metų baigimo šventė, ku
rios metu vaikučius aplankys lie
tuviškas Kalėdų Senelis ir apda
lins jaunuosius dovanėlėmis. Ne
liks nuskriausti ir vyresnieji, ku
riuos karvute ir skaniais sumuš
tiniais pavaišins skautiško jauni
mo gerosios mamytės.

Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami šioje jaunimo šventėje da
lyvauti. Laukiama L.S.S. Austra
lijos Rajono vadovybės, gausaus 
skaičiaus sesių ir brolių džiugie- 
čių, kas paskatintų šatrijiečius 
augti ir stiprėti.

ALKA

J. SLAVĖNAS

PRIMIRŠTA ASMENYBĖ
(M. GUSTAIČIO MIRTIES SUKAKČIAI 

ATŽYMĖTI)
Tęsinys iš “M.P.” 49 Nr.

DIREKTORIAUS LEIDINIAI
Lietuvių literatūros einamojo 

kuiso medžiagos trūkumui- suma
žinti Gustaitis pats šį tą patiek
davo. Lazdijuose būdamas išleido 
Petro Kriaučiūno monografiją, 
Basanavičių ir Aušrą, Pono Tado 
santrauką (mokyklos reikalams). 
Be to, spausdino strapisnių švie
timo Darbe, Židiny. Stambesnis 
veikalas mokyklos reikalui tuo 
metu buvo parašytas ir “Dirvos” 
bendrovės Marijampolėje išleis
tas “Stilistika”.

Gustaitis buvo didelis graikų ir 
romėnų senovės mylėtojas. Dės
tydamas aukštesnėse klasėse loty
nų kalbą jis tikrai daug sielos čia 
įdėdavo. Skaitomus programinius 
kūrinius jis galimai išplėšdavo.

VISUR SU
Gustaitis ilgai pakęsdavo nees

minių trūkumų gimnazijoje esimą. 
Kai dar gimnazijai besikuriant 
kai kurie mokytojai iškėlė peda
gogų tarybos posėdyje mokinių 
uniformų reikalą, Gustaitis šypso
damasis pastebėjęs, kad esą būtų 
gražu jas turėti, mokiniai gražiau 
atrodytų viešumoje, bet esą tuo 
tarpu švarus ir tvarkingas rūbas 
tebūna jų uniforma. Tik vėliau, 
palaipsniui, buvo įvestas privalo
mas kepurių dėvėjimas, o dar vė
liau ir visa uniforma.

Kartą gimnaziją atlankė švieti
mo ministeris dr. Bistras. Tai bu
vo dar pačiais sunkiaisiais gim
nazijos laikais. Buvo viduržie
mis. Įėjęs su visa svita į klasę 
ministeris susiraukė, pamatęs mus 
su virsimais rūbais ir tuojau su
komandavo nusivilkti. Mes greit 
nusirengėm. Drebėjom nuo šal
čio, nes klasė buvo nekūrenta. 
Pabuvęs keletą minučių ministe
ris išėjo. Visus išlydėjęs, Gustai
tis vėl prasidarė koridoriaus du
ris ir šypsodamasis pasakė: Ap
sivilkite!

Mokinius’jų butuose Gustaitis 
retai lankydavo. Tai atlikdavo 
klasių auklėtojai. Tačiau moki- 

Duodavo plačias žinias apie skai
tomą autorių, jo kūrybą, išnagri
nėdavo mitologiją, paliestas kūri
niuose vietoves. Taigi greta su 
skaitomu kūriniu mokiniui pasida
rydavo pažįstamas visas tos ap
linkos ir laiko fonas, kuriame kū
rinys buvo sukurtas, šį tą Gustai
tis ir išvertė tuo metu — Cicero
no kalbą prieš Katiliną (spausdin
ta “Židiny”), Vergilijaus Eneidos 
vieną giesmę, keletą Horacijaus 
eilėraščių. Rankraščiuose buvo 
likę kai kas iš Ovidijaus, dar vie
na Cicerono kalba ir kit. Dar vie
nas Gustaičio naujumas — vieną 
valandą per savaitę jis versdavo 
su mokiniais M. Sarbievijaus lo
tyniškąsias odes.

MOKINIAIS
niui susirgus jis buvo nuolatinis 
lankytojas. Ateidavo su gydyto
ju, tiesiog tėviškai rūpindavosi.

Kiekvieneriais metais gavėnios 
metu mokiniams būdavo suren
giamos rekolekcijos. Kartais at
važiuodavo kunigų iš kitur, kar
tais savi jas pravesdavo, nes ša
lia tikybos dėstytojo dar buvo ir 
lotynų kalbos (žemesnėse klasė
se) dėstytojas kunigas. Visada 
rekolekcijose Gustaitis užimdavo 
žymią vietą. Ypatingi būdavo jo 
pamokslai — trumpi, gausūs pa
vyzdžiais ir sakomi savotiškoje 
dvasioje. Visada pats, ateidamas 
iš zokristijos, atsinešdavo kėdę, 
ją pasistatydavo bažnyčios vidu
ryje, tarp sėdynių. Mokinius pa
prašydavo susėsti į sėdynes. Tada 
visi klausytojai būdavo aplink 
pamokslininką. Visada su giedria 
šypsena pamokslus sakydavo tie
siog draugiškoj dvasioj, tarsi, pa
sikalbėjimo formoj, be jokių 
graudenimų. Kiekviena gamtos 
apraiška — Dievo esimo ir Jo di
dybės įrodymas.

Gustaitis neatsiribodavo nuo mo
kinių ir ne pamokų metu. Dažnai 
jį tekdavo matyti už miestelio, 
toli, popietinėmis valandomis. Jis 

mėgdavo pasivaikščioti, nueidavo 
į mišką. Jei pakeliui sutikdavo 
vieną ar kelis mokinius, juos už
kalbindavo, tuojau rasdavo arti
mą kalbą ir dažniausiai direkto
rius ir mokiniai susijungdavo į 
bendrą pasivaikščiojimą. Kartais 
tiesiog iš namų drauge su moki
niais išeidavo — ar tai su tais, 
kurie dirbo gimnazijos raštinėj, 
ar su bet kuriais. Tokie pasivai-

PIRMIEJI DA
1926 m. pavasarį Gustaitis su

silaukė savo triūso ir vargo pir
mųjų vaisių: po egzaminų, ku
riuose dalyvavo švietimo ministe
rijos atstovas, buvo įteikti sep
tyniems asmenims gimnazijos bai
gimo atestatai ir tai iškilmei jau iš 
anksto buvo rengtasi. Iškilmingas 
atestatų įteikimo aktas buvo atlik
tas salėje, dalyvaujant visiems 
mokytojams ir mokiniams ir kvies
tiems svečiams. Po oficialinės da
lies direktorius su ašaromis aky
se asmeniškai įteikė kiekvienam 
baigimo atestatą, pasveikino. Po 
to sekė gimnazijos choro ir or
kestro koncertai, užsibaigę ben
dru pasilinksminimu.

Taigi, Gustaičio kūdikis, taip 
varge augintas, susilaukė pirmų 
apčiuopiamų vaisių — pilnos gim
nazijos. Mokyklos gyvenimas pa
sidarė normalus, mokytojų lygis 
toks pats, kaip ir visose ano me-

PAVOJAI V
O vienok ši mokslo institucija 

kuone visą laiką buvo likvidavimo 
šešėlyje. Tai buvo Gustaičio did
žiausias sielvartas, jo nepalikęs iki 
pat mirties. Jam būdavo labai 
skaudu, kad jo argumentų nenorė
davo Kaune suprasti. Mat, Laz
dijų gimnazija buvo “Žiburio” 
draugijos išlaikoma. Ta pati drau
gija dar išlaikė Prienų ir Šakių 
gimnazijas. Be švietimo ministe
rijos pašalpos draugija nebūtų 
pajėgi tai padaryti. O dėl Lazdi
jų gimnazijos švietimo ministeri
ja turėjo savo argumentus: visų 
pirma Lazdijai buvo pačiame val
stybės pakrašty; į vakarus ir pie
tus už 7 km. tęsėsi tuo metu va
dinama demarkacijos linija, ski
rianti Lietuvą nuo okupuoto Seinų 
krašto. Taigi, gimnazija iš dvie
jų pusių neturinti užnugario. 
Antra, neturtingi Dzūkijos gyven
tojai, nors ištroškę savo vaikams 

kščiojimai būdavo malonūs, nes 
Gustaitis papasakodavo iš savo 
kelionių įvairiuose kraštuose, iš 
prieškarinės veiklos. Bet ypač bū
davo gražu sekmadieniais, kai mo
kiniai eidavo į bažnyčią (neri- 
kiuotėj): būrelis didesnių ir ma
žesnių berniukų ir mergaičių, o 
jų tarpe kaip ąžuolas priaugan
čiame riešutyne — jų direktorius.

RBO VAISIAI
to gimnazijose, su tendencija me
tai iš metų gerėti. Patalpos pa
tenkinamos, fizikos kabinetas, 
biblioteka, įvairios kitos reikmenys 
daugiau nei vidutiniškos. Gimna
zija turi gerą dūdų ir stygų or
kestrus, chorą, įvairias sporto 
priemones, veikia įprastinės ano 
meto moksleivių saviauklos orga
nizacijos ir būreliai, literatūros, 
vaidintojų ir kiti rateliai. Ruošia
mi vaidinimai, koncertai, iškil
mingi minėjimai, pasilinksmini
mai, suaugusiems paskaitos, spor
to varžybos, žodžiu, jaunimas, be 
tiesioginių mokslo uždavinių, turi 
visapusiškas lavinimosi ir auklė
jimosi sąlygas. Miesto visuomenė 
mėgsta gimnazijos parengimus ir 
mielai lanko. Atėmus tuo metu 
iš Lazdijų gimnaziją, būtų pa
justa nieku neužpildoma tuštu
ma.

IS KABOJO
mokslo, sunkiai pajėgia leisti to
liau, kaip 4 klases. Nors pirmo
sios klasės perpildytos, bet jau 
pradedant penktąja mokinių skai
čius žymiai krenta, šis faktas 
pateisintų progimnaziją, tuo tar
pu tie, kurie norės toliau mokytis, 
galėtų būti lengvai absorbuoti di
džiulių Marijampolės ir Alytaus 
gimnazijų.

Gustaičio argumentai sunkiai 
įtikindavo Kauną. Mes pajusda
vom, kad jau gimnazijai grėsmė 
sustiprėjusi iš Gustaičio veido. 
Giedrioji šypsena išnykdavo nuo 
jo lūpų, atrodydavo susirūpinęs ir 
kelioms dienoms ar net savaitei 
išnykdavo. Mes sakydavome — 
išvažiavo grumtis. Taip pat iš 
veido pažindavome, jei tos grum
tynės duodavo bent laikinų vaisių.

Dėl mokinių aukštesnėse klasėse 
mažėjimo Gustaitis priešpastaty
davo savo argumentavimus: esą 

tai laikinas pokarinis reiškinys. 
Po kelių metų, krašto ūkiniam pa
jėgumui pakilus (o tam akstinas 
— Švietimas) mokinių skaičius vi
sose klasėse susinormuos. Šis 
Gustaičio pramatymas, nors jam 
pačiam ir neteko patirti, pilnai pa

MOKYTOJŲ KURSAI
Negaliu tiksliau patiekti duome

nų apie 2-jų metų pradžios mo
kyklų mokytojams rengti kursus 
prie Lazdijų gimnazijos. Viena 
tik žinoma, kad jų sumanytojas ir 
spiritus movens buvo M. Gustaitis. 
Tų kursų tikslas — parengti mo
kytojų pradžios mokykloms, ku
rios tada jų buvo labai reikalin
gos. Kursai sutraukė nemaža jau

KUKLAUS GYVENIMO ASMENYBĖ
Privatus Gustaičio gyvenimas 

buvo labai kuklus. Nebuvo girdė
ti, kad jis būtų rengęs balius ar 
juos kitur lankęs. Laisvesnį nuo 
pareigų laiką skirdavo lektūrai ir 
kūrybai. Sekmadieniais kartais 
padėdavo vietiniams kunigams 
bažnyčioje, kartais net pas ligo
nius buvo vežamas. Per savo var
dines, kaip tradicija, su mokyto
jais ir mokiniais vykdavo į neto
limą Dumblio dvarą, kurio savi
ninku buvo apskrities viršininkas 
Volonsevičius. Čia diena buvo 
prajeidžiama žaidžiant parke, pa
ežerėj ir kukliai pasivaišinant rū
muose. Kas met pavasariais irgi 
su mokytojais ir mokiniais būdavo 
daroma ekskursija į vad. Pilaitę. 
Tai nedidelis piliakalnis prie išsi
lenkusio Baltojo ežero. Apie šį 
piliakalnį Gustaitis buvo parašęs 
baladę, šiaip gi privatus gyveni
mas vyko kukliame kambary. Pra
džioje Gustaitis gyveno pas vie
ną ūkininką, vėliau ant gimnazi
jos patalpų, pastogėje. Vienam 
kambary buvo ir salionas, ir val
gomasis, ir kabinetas ir pagaliau 
miegamasis. Kai buvo pastatytas 
atskiras namelis, erdvė kiek pra
siplėtė, bet irgi nežymiai. Gus
taitis teturėjo vieną kambarį apa
čioje, kur buvo salionas ir drau
ge miegamasis (lova širma ati
tverta), o viršuje nedidelis darbo 
kambarėlis ir drauge bibiloteka. 
Tame pat namely dar vienas kam
barėlis buvo skiriamas gimnazi
jos raštinei.

Savo privatiniam darbui — 
skaitymui, perrašinėjimams — 

sitvirtino. Vietos gyventojai, rem
dami Gustaičio pastangas, rašė 
švietimo ministerijai peticijas, 
siuntė delegacijas. Tai visa irgi 
padėdavo. Tačiau, gal būt, dau
giausia lėmė -— Gustaičio autori
tetas ir nepalaužiamumas.

nimo iš Lazdijų gimnazijos, iš ta
da jau dirbusių, bet neturėjusių 
cenzo mokytojų, nuo Alytaus, 
Marijampolės ir kitur. Kursai 
veikė pačiu sunkiausiu gimnazijos 
organizavimosi metu ir juose pa
mokos vyko prieš piet ir po pietų, 
gimnazijos ir pradžios mokyklos 
patalpose. Viso buvo išleista dvi 
laidos.

Gustaitis pasikviesdavo iš aukš
tesnių klasių pora mokinių, pa
prastai tokių, kurie gerai moky
davosi ir kurių tėvai būdavo ne
pasiturintys, jis tinkamai užmo
kėdavo ir jie jam padėdavo jo 
asmeniškame darbe. Per pietus, 
kurie tęsdavosi ilgokai, vienas iš 
jų skaitydavo laikraščius, žurna
lus. Vėlau būdavo tvarkomi rank
raščiai, perrašinėjama, skaitoma, 
dalinai išpildoma privati kores
pondencija. Rankraščiai būdavo 
tvarkomi labai rūpestingai, šva
riai, be jokių sutepimų ar taisy
mų. Lapai sudedami draugėn ir 
persegami kaspinu. .Rankraščius 
Gustaitis ypatingai saugojo. “Gai
srui turtą sunaikinus ar vagiui 
išvogus, jei sveikata tarnaus, vėl 
galima įsigyti: jei žus kūryba — 
įkvėpimas gali ir nesugrįžti” — 
sakydavo. Gyvendamas Lazdijuo
se, be minėtos literatūrinės isto
rinės medžiagos Gustaitis išleido 
sonetų rinkinį “Varpeliai”, ats
pausdino periodikoje savos kūry
bos ir eilę lotynų klasikų bei 
Mickevičiaus kūrybos vertimų. Be 
to, išleido pamokų rinkinį.

Skaitymo valandomis buvo per
skaitoma kuone visa negausi to 
meto lietuvių literatūra. Sėdėda
mas supamojoj kėdėj ir iš lėto 
supdamasis, Gustaitis kartais iš
tisą valandą išbūdavo žodžio ne
prataręs. Padėjėjų valandoms pa
sibaigus, Gustaitis likdavo vienas. 
Iki vėlokos nakties žibėdavo ži
burėlis. čia jis kurdavo ar skai
tydavo.

(Nukelta į 3 pst)
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“DR. ŽIVAGO“
POPULIARUSIS ŠIŲ METŲ LITERATŪROS KŪRINYS

Boriso Pasternako veikalas 
“Dr. Živago”, išleistas Italijoje, 
suteikė autoriui šių metų litera
tūros Nobelio Premiją. Tačiau 
sovietinio režimo spaudžiamas, 
Pasternakas premijos atsisakė, 
prisipažindamas suklydęs.

Atrodo, Pasternakas tapo dar 
viena sovietinio rėžimo auka. Ati
duodamas savo veikalą leidėjui už 
Rusijos ribų, kūrėjas žinojo, kas 
jo laukia. Rizikuodamas savo lais
ve, o gal ir gyvybe, jis paskelbė 
pasauliui tiesą apie komunistinės 
Rusijos dvasinio ir ideologinio 
gyvenimo sužlugimą, o pasauliui 
sužinojus apie tą tiesą, pats kūrė
jas ją “atšaukė”, prisipažindamas 
“suklydęs”.

Dr. živago”, svarbiausias vei
kalo veikėjas, nėra joks herojus, 
bet silpnos valios, aplinkybių 
stumdomas, silpnai protestuojan
tis filosofas. 20- tų jų metų inte
lektualai naujoje sovietinėje san
tvarkoje turėjo persiorientuoti, 
atsižadėti laisvos galvosenos ir 
tarnauti nustatytai tvarkai, arba 
būti izoliuoti. Dr. živago negalė
jo atsisakyti laisvos galvosenos, 
už tat tapo išmestas iš visuome
ninio gyvenimo. Bolševikinės pa
žiūros j žmogų ir gyvenimą jam, 
laisvam mąstytojui, tiek yra ab
surdiškos ir iškrypusios, kad jis 
net nenori apie tai diskutuoti. Su
dėtingo gyvenimo aiškinimas ir jo 
tvarkymas ar pertvarkymas pagal 
marksistines doktrinas yra nepa
tenkinamas, tiesiog siauraprotiš- 
kas. “Gyvenimas tai ne medžiaga,

PRIMIRŠTA ASMENYBĖ
(Atkelta iš 2 psl.)

Gustaitis buvo visiems prieina
mas ir labai tolerantiškas. Ar 
turtingas ar vargšas, senelis ar 
vaikas, nežiūrint išsilavinimo, ti
kybos, įsitikinimų jo buvo reika

DZŪKIJOS MUZIEJUJ ASMENIŠKAS TURTAS
Naujojo gimnazijos pastato pa

stogėje buvo skirtas nemažas 
kambarys Gustaičio sumanytam 
Dzūkijos muziejui. Per Dzūkijos 
mokytojus, klebonijas, pagaliau 
per savo mokinius Gustaitis, pa
lyginti, per trumpą laiką surinko 
apčiuopiamą kiekį muziejinių eks
ponatų. čia galybės visokių ak
mens radinių, kuriems buvo pri
skiriama akmens laikotarpio am
žius, metalo įrankių, indų ir kito
kių likučių, iškastų iš piliakalnių 
ir pilių griuvėsių. Toliau sekė 
įvairūs liaudies dirbiniai, įran
kiai, smūtkeliai, kryžiai, koplytė
lės, žaislai; kultuvės, verpstės, ra
teliai, juostų ir raštų stovai ir 
įvairūs ūkio įrankiai. Gausūs au

ŠVIETIMO ŽIDINIO REALIZAVIMAS
1939 metų pavasarį, t.y. 12 me

tų praėjus nuo M. Gustaičio mir
ties, man teko kurį laiką Lazdi
juose buvoti. Nors dar taip neil
gas laikas, vienok mokyklos die
nos, negrįžtamai į praeitį nurie
dėjusios, aplankius tas vietas vi
sada stoja prieš akis, kaip kokia 
filmą.

Miestelis nepaprastai pasikeitęs. 
Nesinorėjo tikėti, kad jis kada 
nors buvęs toks, kaip pirmaisiais 
gimnazijos metais. Visos didesnės 
gatvės išgrįstos, rinkos aikštė pa
versta sodu, daug gana gražių 
namų. Jų tarpe — puikūs, su vi
sais modemiškais įrengimais, 
skambą jaunimo balsais, gimnazi
jos rūmai. Dabar gimnazija jau 
suvalstybinta, gausi mokiniais ir 
nieku nesiskirianti nuo tų, kurios 
laikomos modemiškomis. Žiūrė
damas į tuos rūmus vieno pasi
gedau — M. Gustaičio vardo. 
Nors jo čia nebuvo, bet vistiek 
čia buvo M. Gustaičio 
kūdikis, jau išaugęs į puikų jau
nuolį.

Senieji gimnazijos pastatai at

kuri gali būt vienaip ar kitaip 
lipdoma”, sako Dr. Živago. “Gy
venimas tai savęs atkūrimo prin
cipas — nuolatos atsinaujijąs, besi- 
keičiąs, besiformuojąs savaime. 
Gyvenimas yra aukščiau kieno 
nors bukaprotiškų teorijų apie j j”.

Dr. Živago paneigia smurtą, pa
reikšdamas, kad tik geru žmogus 
gali būti patrauktas prie gero. 
Padalinimas žmonių į klases ir 
skelbimas, kad tik proletarijatas 
yra progresyvus ir turis teisę val
dyti — yra juokingas. Komunis
tų idealizuojama ir propoguojama 
žiauri darbininkų revoliucionierių 
neapykanta intelektualams, profe
sionalams ir turtingiesiams yra 
nekas kita, o tik barbarizmas.

Pasmerkdamas marksizmą, vie
ton jo Dr. živago propaguoja 
krikščionybę. Jo manymu, yra bu
vusi tik viena revoliucija žmoni
jos istorijoje, būtent, Kristaus 
atėjimas ir jo paskelbta Evenge- 
lija. Tik Evengelija ugdo laisvą, 
besiaukojančią ir gyvenimą ku
riančią asmenybę.

Dr. živago nesmerkia spalio re
voliucijos, bet ją kritikuoja. Re
voliucija, panaikinusi individuali
nę laisvę, krikščionišką meilę pa
keitusi neapykanta, savaime buvo 
pasmerkta nepasisekimui.

Aišku, su tokiomis idėjomis Dr. 
živago nepritapo prie naujos san
tvarkos. Kaip ir daug tokių inte
lektualų, jis tapo atstumtuoju, ir 
palaiko ryšius tik su savo arti
miausiais draugais.

le mielai sutinkamas, paguodžia
mas, sušelpiamas, su visais jis 
rasdavo kalbą. Miestelio nelietu
viškoj visuomenėj Gustaičio as
muo buvo labai gerbiamas.

dinių, rūbų eksponatai ir ypač 
moterų papuošalai. Galybės iš vi
sų Dzūkijos kampelių velykinių 
margučių ir t.t. Gustaitis buvo 
nemaža skyręs muziejui savo as
meniškai surinkto turto: čia bu
vo keletas originalinių paveikslų, 
nemaža rankraščių, pav. kun. Ta
tarės rankraščiai, įvairių senų ir 
retų lietuviškų knygų ir lakraš- 
čių komplektų. Muziejuje buvo 
saugomas karaliaus Zigmanto Au
gusto Lazdijų miestui suteiktų 
privilegijų akto originalas, iki 
muziejaus įsteigimo išlikęs klebo
nijoje. šventadieniais muziejų 
aplankydavo nemaža miesto gy
ventojų.

rodė kuklūs, susigūžę, dabar lai
kinai naudojami pradžios mokyk
lai, kurios antrieji rūmai dar ne
buvo baigti įrengti, čia tai vargo 
dienų paminklas, bet kartu ir ne
palaužiamos jų šeimininko M. 
Gustaičio valios liudininkas. “Šis 
Dzūkijos kampelis turi turėti 
švietimo židinį” — sakydavo sun
kiomis valandomis.

Vieną popietį, kai oras buvo 
pilnas pavasario kvapų, dabar 
jau tinkamai sutvarkyta gatve 
nuėjau į kapus. Kalvelės aukštu
moje susiradau M. Gustaičio ka
pą. Prieš laidojant paskubomis 
buvo išmūrytas rūsys. Ar dėl šal
čio ar kitų priežasčių rūsio skliau
tas įkritęs, drauge kuklus apstik- 
linto akmens paminklas pasviręs 
į tą pusę. Paminkle, šalia pavar
dės ir datų, įstatyta fotografija, 
o jos apačioje iškaltas posmas iš 
velionio eilėraščio:

“čia glūdi giesmės nerašytos, 
čia tvyro mintys nesakytos, 
Kurias likimas užslopino,
Ir niekas, o niekas jų nežino.”

EL. PAUKŠTIENĖ |
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"... MOS’ LIETUVAITĖ — 
DARBŠTI MERGAITĖ...”

Jam priešpriešiais pastatomas 
jo artimas draugas Dudorov, ka
lėjęs už kažkokį politinį nusikai
timą ir sugrįžęs “reformuotas”. 
Pagal Dudorovo žodžius, “širdin
gas išsikalbėjimais su tardytojais 
pravėdino jo smegenis ir jį per
auklėjo”. Gordon, bendras Dr. 
Živago ir Dudoręvo draugas, jieš- 
kantis sau visuomenėje vietos, su
tinka su persiauklėjimu kalėjime. 
Tačiau Dr. Živago lieka ištikimas 
laisvai asmenybei.

Tuoj po to pasikalbėjimo Dr. 
Živago miršta. Jo laidotuvės — 
tai simbolis visos Rusijos inteli
gentijos laidotuvių. I paskutinę 
kelionę Dr. Živago palydi daug jo 
draugų, kurių, pasirodo, jis daug 
turėjęs.

Jo gyvenimo epizodas nepasibei- 
gia, neatnešąs nelaimės jo arti
miesiems. Dr. živago mylimoji, 
tuoj po laidotuvių išėjo iš namų 
ir nebegrįžo. Charakteringai pa
aiškinama: “Matyti, buvo areš
tuota gatvėje ir mirė ar prapuolė, 
Viešpats žino kur, anoniminiu nu
meriu atžymėta ilgame sąraše, 
vienam iš daugybės moterų kon
centracijos stovyklų šiaurėje”.

Antroji romano dalis prasideda 
1943 m. pasikalbėjimu tarp Dudo
rovo ir Gordono, stebuklingai iš
ėjusių gyvais iš koncentracijos 
stovyklų. Skaudūs prieškariniai 
pergyvenimai juodu įtikino, kad 
Dr. živago buvo teisus.

Dudorovo nupasakotas pergy
venimas iš koncentracijos stovyk
los, yra charakteringas daugeliui 
nelaimingų NKVD kalinių, atga
bentų į žmogaus nelankyto miško 
vidurį, kur daugiau nieko nėra, 
tik lenta su užrašu: “Gulag 92 
Yan 90”, “štai jūsų stovykla”, 
jiems parodyta, “įsikurkite kaip 
sugebate”. “Dideliame šaltyje, 
nuogomis rankomis mes iškirtome 
mišką”, pasakoja Dudorov. “Pa
tys sau pastatėme stovyklą, pa
mažu prikirsdami medžių savo ka
lėjimui, pamažu aptverėme save 
aukšta tvora, įtaisėme patys sau 
kalėjimo celes ir patys pastatėme 
sargybos bokštus. Viską tą patys 
sau padarėme savo rankomis”.

Tai ne tik charakterizuoja kon
centracijos stovyklų steigimo pro
cesą, bet simboliškai atvaizduoja
ma, kaip rusų intelektualai, atsi
žadėję laisvo galvojimo ir laisvos 
individualinės veiklos, uždarė sa
ve ir visą tautą į savo pačių su
kurtą kalėjimą.

Atėjęs karas sulaužė pančius, 
atnešė palengvėjimą ir viltį. Ro
manas baigias optimistiškai, ge
resnės ateities viltimi.

Rūta

KINŲ JUMORAS
Apskrities viršininkas šventė 

savo gimimo dieną.
Vienas jo pavaduotojų, norėda

mas įsiteikti, nutarė ta proga 
nunešti vertingą dovaną.

Sužinojęs, kad viršininkas gi
mė po pelės ženklu, jis užsakė 
padaryti natūralaus didumo auk
sinę pelę.

Viršininkas su džiaugsmu pri
ėmė dovaną, gėrėdamasis savo pa
valdinio protu ir išradingumu. 
Bet po to jis pasivedėjo pataikū
ną j šalį ir patyliukais pasakė:

— Aš dėkingas tau už dovaną. 
Bet ar tu žinai, kad greit bus 
mano žmonos gimimo diena? At
mink: ji už mane jaunesnė viene- 
riais metais ir gimė po karvės 
ženklu.

PADĖKA
Sydn. Liet Mot Soc. Globos 

Draugija širdingai dėkoja čia iš
minėtiems asmenims už piniginę 
paramą: inž. I. Jonaičiui už au
ką 25 sv., p.p. šaltmirui — 10 
sv., Augustinui — 5 sv., M. Pet
roniu: — 5 sv., šapronui 3 sv., 
Dr. Navratil — 2 sv., Sporto klu
bui “Kovas” — 2 sv., J. Zaka
rauskui 1 sv.

Taip pat dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems produktais, loterijai 
fantais, darbu bei automobilių 
patarnavimais: p.p. E.M. Philpott 
& Son, B.K. Barnes, dail. V. Ra
tui, Adickui, Adomėnienei, Alek
nai, Aleksandravičiui, Dr. Amb- 
rozienei, Ankudavičienei, Bačiu- 
lienei, Badauskienei, Baikovienei, 
Baužienei, Bliokienei, Brazelie- 
nei, K. Butkui, čelkienei, čes- 
navičienei, Daniškevičienei, Dan- 
tai, Daukienei, Giniotienei, Gin- 
talaitei, Gintalienei, Grinienei, 
Grosienei, Jarumbauskiene?, Ju- 
raitienei, Jurkšaitienei, Kamins
kienei, Kapočiams, Kedienei, La- 
šaitienei, Marčiulionienei, Meiliū- 
nienei, K. Narbutienei, Obelavi- 
čiams, Olšauskienei, Osinienei, 
Penkaitienei, Penkauskienei, Pu- 
žienei, Ratienei, “Rūtai”, Simniš- 
kienei, šarkienei, Šidlauskui, 
Venclovienei, Vičiulienei, Virgi- 
ninkienei ir Zigaitienei.

Nuoširdus dėkui dainininkei p. 
Gasiūnienei už gražias dainas, p. 
Br. Kivąriui už ąkompą'navimą 

ir visiems, atsilankiusiems į Drau
gijos ruoštus pobūvius, nes tik 
bendra ir vieninga auka galėjome 
sušelpti nelaimėn patekusius tau
tiečius.

Syd. Liet. Mot. Soc. GI.
Draugijos Valdyba

Tęsdamas gražias tradicijas, So
cialinės Globos Moterų Komite
tas, Melbourne, sukvietė visas 
nares, jų šeimas ir bičiulius me
tinei Popietei >— Kavutei, š.m. 
lapkričio mėn. 29 d., Lietuvių 
Klubo patalpose, 12 Francis Gro
ve, Thornbury.
. Nors šeštadienis paprastai esti 

labai užimta diena kiekvienoje 
šeimoje, bet mūsų moterys, ku
rioms rūpi artimo gerbūvis ir ku
rios sielojasi visuomenės reika
lais, visada atranda valandėlę lai
ko ir yra pasirengusios ją paau
koti šiam gražiam tikslui. Ne tik 
laiką, bet — kaip jau visiems ži
noma — visur jos ateina su savo 
gardžiais užkandžiais ir lietuvišku 
nuoširdumu pavaišinti kiekvie
ną...

Prieš Popietę narės turėjo po
sėdį, kuriame buvo svarstyta ir 
nustatyta darbo gairės ateinan
tiems veiklos mėnesiams. Pirmi
ninkė p. Kuncaitienė pabrėžė, kad 
riša s mūsų veikimas susideda ne 
iš pramogų ir pasilinksminimų, 
bet iš darbo ir triūso... O ypač 
dabar, kai artėja šventės, visokie 
suvažiavimai ir minėjimai — dar
bo bus pilnos rankos visoms, nes 
lietuvišku vaišingumu norime su
tikti ir atstovus Melbourno suva
žiavime ir sportininkus Sporto 
šventėje.

Be to, nemaža bus ir balių, ku
riuose reikės paruošti bufetus, ku
rie, tikimės, papildys mūsų kasą 
ir tuomi įgalins mus daugiau var- 
gan patekusiems tautiečiams.

Rūbų ir pinigų rinkimo vajus 
prasidės pasilikusiems Vokietijo
je tautiečiams sušelpti.

Tad naujieji metai šaukiasi 
daugiau energijos, daugiau pasi
aukojimo iš mūsų moterų.

Apie 4 vai. p.p. pradėjo rink
tis narės ir svečiai, ir Lietuviš
kuose Namuose stalai, staiga kaip 
toje pasakoje, niekam netarus to 
magiško žodžio “stalelį užsi- 
dengk”, jau buvo apkrauti gėry
bėmis.

Po posėdžio susirinkę prie ka
vutės ir lietuviškos giros, už ku
rią labai širdingai dėkojame p. 
p. Prašmutams, nė nepajutome, 
kaip visų nuotaikos pakilo ir, ži
noma, neapsiėjo be dainos, sutar
tinių ir tautiškų pašokimų... čia 
p. Zabiela stvėrėsi akordeono ir 
senos australiškos ^indys ’JUiti- 
tuvių Namuose pajuto klumpako- 
jo ir polkutės trypsėjimą... kad

KOSMETIKOS PRAMONĖ
Jau žiloje senovėje moterys 

j ieškojo būdų save pagražinti. 
Net tryliktame šimtmetyje prieš 
Kristų egiptietės vartojo kosme
tiką, o karalienė Nefretetė buvo to 
meto grožio idealu. Graikės var
tojo dažus ir kvepalus, o Atėnuo
se dargi buvo įvestos bausmės gat
vėse besirodančioms apsileidusio- 
ms moterims. Gi romėnėms buvo 
žinomi plaukų dažymo būdai.

Taigi iki dabartinio kosmetikos 
pramonės suklestėjimo kelias buvo 
ilgas. Ypač istoriniu požiūriu ne
seniai tepraėjęs karalienės Vikto
rijos amžius buvo kosmetikos prie
monių vartojimui dideliu stabdžiu. 
Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą
dažymasis buvo laikomas tik savęs 
nerespektuojančių moterų dalyku. 
Tiktai po 1920 metų kosmetikos 
gaminiai vis labiau pradėjo būti 
moterų perkami ir visuotiniai var
tojami.

Mūsų dienų kosmetikos pramo
nė yra ypatingai išbujojusi. 1957 
metais amerikietės išleido apie 4 
bilijonus dolerių įvairiems kosme
tikos reikmenims, žinomos kos
metikos firmos vadovas Max Fac
tor sako: “Moteris jaučiasi neap
sirengusi, jeigu ji nevartoja kos
metikos”.

Iš tiesų, šiandieniniai kosmetikų 
firmų vadovai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse suka sau galvas, 
kaip išgalvoti naujas, tobulesnes 
lūpų pieštukų spalvas, efektinges- 
nius kremus, pudras ir kitokius 
kosmetikos dalykus. Žinomiausios

ir labiausiai populiarios kosmeti
kos firmos Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse šiuo metu yra Helena 
Rubinstein, Elizabeth Arden ir 
Revlon.

Helena Rubinštein yra kilusi iš 
Lenkijos. Jos kelionė į Ameriką 
ėjo per Australiją. Būdama dar 
tik 25 metų, ji sugebėjo uždirbti 
vieną milijoną dolerių. Dabar jos 
turtas siekia maždaug 100 milijo
nų dolerių.

Elizabeth Arden savo karjerą 
pradėjo New Yorke Fifth Avenue, 
sekretoriaudama viename grožio 
salione. šiandien jos vardo firma 
parduoda ne tik kosmetikos gami
nius, bet užlaiko du grožio pasito-
bulinimo kurortus Maine ir Arizo
noje. Arizonos grožio kurorte pra
ėjusį pavasarį dvi savaites pra
leido pirmoji Jungtinių Valstybių 
dama — Mamie Eisenhower.

Abi šios moterys yra jau senos. 
Niekas tikrai nežino jų metų. 
Spėjama, kad Helena Rubinštein 
yra persiritusi aštuntąją, o Eliza
beth Arden septintąją dešimtį.

Jos abi yra didelės priešininkės. 
Tačiau abi dar labiau nekenčia 
Revlon firmos vadovo Charles 
Ravson. Charles Ravson yra ypa
tingai pasinešęs į naujų dalykų at
radimą. Jo firmoje dirba apie 70 
chemikų. Iš tikrųjų, Revlon firma 
pati pirmoji parūpino blizgantį 
lūpų pieštuką ir įvairius purškia
muosius plaukų lakus.

Iš visų kosmetikos gaminių tik 
vieni kvėpalai nėra populiarūs.

net beržai prie verandos linkčiojo 
iš nustebimo...

Mes esame labai dėkingos p. 
Zabielai už gražią programą ir 
paįvairinimą mūsų vakaro lietu
viškomis melodijomis.

O gėrybės ant stalo džiugino 
tuos, kurie šypsodamiesi užkan
džiavo.. .

Taigi, Popietė praėjo linksmai 
ir jaukiai, ir tie, kurie atėjo, ne
sigailėjo sugaišto laiko nei toli
mos kelionės tramvajais ar trau
kiniais atgal į savo namelius Mel
bourno priemiesčiuose — atgal į 
kasdienybę ir darbą.

Bet mums yra labai džiugu, kad 
Melbourno Socialinės Globos Mo
terų širdys yra šiltos ir jautrios, 
ir jų darbščios rankos dar ne vie
ną kartą, kaip ir ligi šiol, glo
bos suvažiavimus bei minėjimus 
savo vaišingumu, ruoš pietus ir 
užkandžius, ir ne viename dar ba
liuje matysime jų “triūso vaisius” 
— gausiai apkrautus lietuviškais 
skanumynais bufetus...

Todėl galime drąsiai užbaigti 
senos dainos žodžiais:

“Mūs’ lietuvaitė, darbšti mer
gaitė: ravi ir sėja ir siuvinėja.

Kiemelį šluoja, gražiai dainuo
ja dainelę graudžią...

Verpia ir audžia...” —
kad ir ne drobės ritdniuĄi —1 
audžia meilę ir globą, kad ap
suptų tuos, kam ligos, vargas ar 
nelaimė kiemą aplanko, kad nu
šluostytų ašara* seneliams ir naš
laičiams, kurių dienos yra nykios 
ir tuščios tarp svetimų kur nors 
Vokietijoje, arba net ir čia, iš
eivijoje.

Tad tegu nemažėja darbščių 
moterų gretos, bet didėja.

GERO VĖJO NAUJIEMS 
METAMS!

EJ.

PASIJUOKIM
ŽĄSŲ PIEMUO

Amerika turi nemažai pensijo- 
natų ir mokyklų turtingųjų šei
mų merginom. Viename tokiame 
bendrabutyje merginos apspito 
klausti jauną mokytoją:

— Ar teisybė, kad jūsų tėvas, 
būdamas mažas ir neturtingas, 
ganė kaime žąsis?

— Tikra teisybė, — atsakė ta
sai jaunas vyrukas. — Bet taip 
pat teisybė, kad ašei iš savo tėvo 
paveldėjau jo profesiją.

Supranta priežaitį
Geležinkelių stotyje vyras lau

kia grįžtančios žmonos. Staiga 
stoties budėtojas paskelbia, kad 
traukinys pavėluos visą valandą. 
Vyras šypsodamasis kreipiasi į 
greta stovintį nepažįstamą poną 
sakydamas: “Taip tai mano žmo
nos darbas. Aš ją gerai pažįstu”.

Trys nemaloniausi dalykai: ne
ištikimas draugas, atšildytas mai
stas ir plepi boba. (Kiniečiai)

Pereitais metais Coty firma, par
duodama kvepalus, turėjo daugiau 
nei vieną milijoną nuostolio'. Gi 
labiausiai šiuo metu perkamos 
parfumos yra Arpege, Chanel No 
5 ir My Sin. Kvepalų pardavimo 
nuostolis gali būti aiškinamas tuo, 
kad amerikietės naudoja tiek daug 
kvepiančių kosmetikos gaminių, 
jog kvėpalai joms beveik ir nerei
kalingi.

šiais laikais žmonės, medicinos 
padedami, ilgiau gyvena ir ilgiau 
atrodo jauni. Gi priedo moterys 
dar nori atrodyti gražiomis. Tai
gi protingieji kosmetikos gaminto
jai yra išėję rinkon su pasiryžimu 
parduoti moterims viltį gamtos 
netobulumams šalinti.

Vienoje New Yorko reklamoje 
yra pasakyta: “Nėra negražių 
moterų. Yra tik tinginės”.

Iš tikrųjų, šiandien gamtos ne
tobulumai, jeigu ir negali būti 
visiškai panaikinti, tai daugelis 
moterų kosmetikos priemonių pa
galba bent sugeba juos pagražinti 
bei paslėpti. (“M”)
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MOŠŲ PASTOM 1958 m. gruodžio 15 <J.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba reiškia nuoširdžią padėką 
organizacijoms ir gerb. tautiečiams, aukojusiems Lietuvių Namų 
skoloms mokėti laikotarpy jo nuo 1958 m. vasario 24 d. iki 1958 m. 
lapkričio 23 d. Ta pačia proga skelbiame sąjungos narių įmokėtąjį! 
nario mokesti, kuris yra pažymėtas skliausteliuose.

LIETUVIŲ NAMAMS AUKOJO:

skyriaus V-ba , 13.0) Mariukas Pr. 3.0.0; Mažeika 
(nlnrn cnVniia * /Ii 10 Gi * XfullcUil 1 .0.0 I

A.L.K. Fondo t 
15.0.0; A.L.B. Moterų sekcija 
9.0.0; A.L.B. Skautų “Vilniaus T.” 
7.0.5; A.L.S. Prezidiumas 1.11.4; 
J. Arminas 5.4.8, N.M. (6.12.0); 
R. Andriekus 1.10.0; Aleksandra
vičius 1.4.0; Andriusevičius P. 
(5.0.0); Bečiulis J. 6.0.0; Baskų 
Vaikai 5.0.0; Bogumirskis 2.10.0; 
(5.0.0); Bagdonas S. 2.0.0; Bečiu- 
lis Pov. 1.0.0; Baltulis 1.0.9; 
Bielskus 1.0.0; Birbilai 0.4.0; (5. 
12.0); Baranauskas 1.0.0; Būtau- 
ris 1.0.0; Borjer B. (6.0.0); Bor- 
jer E. (1.0.0X; Binkevičius (3. 
13.0); Butvinskas (4.0.0); Bajo
rūnas A. (3.12.0); Cibulskis J. 
5.0.0; Čibiras St. (6.12.0); čep- 
lauskienė A. (9.4.0); Cieminis K. 
(3.12.0); Čėsna Br. (1.0.0); Dun- 
dai O.S. 3.0.0, (8.16.0); Dunda 
St (8.16.0); Dunda Al. (2.6.0); 
Damaševičius 3.0.0, (2.0.0); Davi- 
davičius 3.10.9, (5.13.0); Dičiū- 
nas B. 0.8.0, (11.16.0); Daugalis 
Alg. (2.0.0); Dubrauskas E. (3. 
15.0); Dubrauskienė 1.0.0; Dum
čius V. (6.12.0); Eičas M. 3.0.0; 
Elza 1.0.0; Gudiškiai V.L. 5.0.0; 
Garbaliauskas L. (10.4.0); Gar- 
baliauskienė R. (6.12.0); Garba
liauskas L.R. (6.4.0); Gaigalas A. 
3.0.0; Gavelienė P. (9.5.0):; Ga
velis A. (4.18.0); Gudaitis 2.0.0; 
Gerulaitis L. (1.0.0); Grynas 
0.10.0; Gučius J. (4.18.0); Glau- 
bertas (3.0.0); Jonavičienė 44.14. 
0, (9.4.0); Jonavičienės pobūvio 
rink. 4.9.5; Jurgelionis (6.12.0); 
Jaciunskas K. 1.2.0; Jucienė U.
I. 16.2; Janušaitis (1.0.0); Jucius 
A. (4.7.0); Jatulis P. (5.0.0); 
Juodis 5.0.0; Jasiūnas J. 1.0.0; 
Jasiūnas Alf. 1.10.0; Janulioniai
J. A. 3.0.5; Jastmanis B. 1.0.0; 
Kapočiūnai 10.0.0; Kasauskas T. 
5.0.0; Kalvaitis J. (6.12.0); Kal
vaičio išleist pob. 1.10.0; Krivic- 
kaitė E. 1.12.2; Karvelis Iz. (6.0. 
0); Kuniutis K. 1.0.0; Klimašaus
kas 0.11.6; (4.19.0); Kalikas 
0.10.0; Karia J. (4.0.0); Kanas

(3.12.0); Kanas P.
Lapš y s Juozas 5.0.0, 

Lapšys Jonas (10.4.0);

L. 2.0.0, 
(3.12.0); 
(4.0.0); 
Langienė ir Gerdauskas 5.0.0; 
Linkus V. (7.0.0); Libikai 0.10.0; 
Langevičius J. (6.1.0); Lazaus
kienė 0.10.0; Lukavičius B. 
(3.8.0); Laučiai 0.10.0; Laurinai
tis (1.0.0); Liaksas (1.0.0); Lu
košiūnas P. (3.6.0); Mažeika V. 
10.0.0; Mockūnas J. 5.0.0, (2.10.0); 
Mykolaitis (1.12.0); Morkūnas A- 
5.0.0, (1.0.0); Mikužis Pr. 5.0.0, 
(1.0.0); Merūnas A. 5.0.0, (4.12. 
0); Marcinkevičius V. 4.0.3, (5.

: R. (6.12.0); Malička 1.0.0; Mar- 
tinkus L. (5.6.0); Morkys 1.0.0; 
Morkūnienė A. (1.0.0); Mikeliū- 
naitė A. 1.1.2; Mikeliūnas A. 
(8.10.0); Mikeliūnienė E. (6.1.0); 
Maželienė J. 0.10.0; Maželis A. 
(6.0.0); Marmukonis B. (6.12.0); 
Mikužis J. (4.15.0); Maziliauskas 
R. 0.8.9; Mulvinskas S. (6.18.0); 
Mariukas P. (1.0.0); Miliauskas 
Alb. (1.10.0); Nemeika B. 5.0.0; 
Neliubšys St (14.0.0); Neliubšie- 
nė N. (1.0.0); Navakienė M. 
2.0.7; (6.0.0); Markūnas Iz. (6. 
0.0); Navakas Alg. 1.0.0; Ostraus
kas C. 5.0.0; (1.12.0); Opulskis 
T. (3.12.0) Pyragius J. 10.16.0, 
(6.12.0); Povilaitis S. (6.12.0); 
Pocius M. 5.0.0, (3.12.0); Požėla 
V. (6.12.0); Pakalnis 6.7.12; Paže- 
reckas V. 5.0.0; (1.0.0); Pūslys 
J. (3.12.0); Petkūnienė M. 1.12.0; 
Petkūnas V. (6.4.0); Pimpė L. 
1.7.9; Pusdešris Pr. (4.18.0); Pus- 
dešrienė S. (4.18.0); Petraška 
1.0.0; Piečiukaitis V. 1.0.0; Piečiu- 
kaitis C. 1.0.0; Petruškevičius V. 
0.16.0; (8.10.0); Pocius K. (6.2.0); 
Pacevičius L. (1.0.0); Rinkliava 
L.N. 5.8.0; Raginis V. (6.12.0); 
Raginis O. (6.12.0); Račkus J. 
1.15.0; Reivytis St (12.18.0); 
Rapkevičius I. 0.8.0; (8.17.0);
Riauba Jz. (1.0.0); Račiūnas Ig. 
(9.4.0); Reisonas K. (9.4.0); Rei- 
sonienė E. (1.0.0); Radzevičius 
V. (8.10.0); Rudzenskas M. (5.18. 
0); Rumsevičius St (2.6.0); Sat- 
kus Pr. 10.0.0, (6.12.0); Šerelis 
A. 6.0.0, (1.0.0); Skubeika 9.3.82; 
Snarskis 5.3.0; šliužas A. (24.0. 
0); Straukas Br. (1.0.0); Šimkus 
5.0.0; Statnickas 5.0.0; Sabeckis 
(1.0.0); Šukys Br. 5.0.0; šarnec- 
kis K. (1.0.0); Sudintas F. 5.0.0; 
S takai ris K. (1.0.0); Šimkaus mi
nėjimo proga 4.13.22; Stankevi
čienė M. (1.0.0); Strimaitis Jz.
I. 0.0; Stankevičiūtė L. (2.0.0); 
Strenkauskas J. 5.0.0; Stepanas 
Jz. (1.17.0); Sašinas A. 1.0.0; 
šertvytis M. (3.13.0); Steponai
čiai A.M. 1.10.0; Taunys Ig. 
(4.0.0); Tugandis V. 2.9.6; Urbo
navičius N. 5.0.0, (11.6.0); Uldu- 
kis V. 3.0.0; Umeris R. 1.0.0; Val- 
čiukas L. 10.0.0; (3.12.0) ; Vil
činskas V. 5.0.0; Vaskas G J- 
5.0.0; (1.0.0); Vabelis Z. 6.5.0; 
Vidugiris Alf. (4.2.0); Visockis J. 
5.0.0; Vebrys J. (2.0.0); Velička
J. 5.0.0; Vismantas J. (5.5.0); 
Vildžiai 2.0.0; Vasiliūnas L. 
(2.0.0); Varnauskienė N. (1.12.0); 
Žilys Jz. 5.0.0; Žebergas 1.0.0.

A.L.S-gos Valdyba

yra
BANK OF

NEW SOUTH WALES
ĮSTEIGTAME 1817 m.

TURTAS VIRŠIJA 6 500,000,000

Australijos seniausias ir didžiausias komercinis bankas 
teikia draugišką ir paslaugų patarnavimą virš 1,000 
skyriuose bei agentūrose kiekvienoje Australijos valsty
bėje, N. Zelandijoje, FUI, Papuoj, N. Gvinėjoj Ir Lon
done.

Rąžyk ar atsilankyk artimiausiame Skyriuje Ir 
papražyk brožiūroa “A Complete Banking Service”.

Jus maloniai priims —

BANK OF 
NEW SOUTH WALES 

r* mw vivtn walis with iimitid liinuh)

Bendras ir taupos 
skyriai

AM701U

500 SIIVIIVIL BE UŽDARBIO!
Kalėdų proga Lietuvių Prekybos Bendrovė nupirko VILNONIŲ medžiagų ir kitokių dalykų tokius kiekius, jog užteks jų sudaryti 

'500 specialių kalėdinių siuntinių, kurie bus siunčiami ĮJJJ JOKIO UŽDARBIO_  kaip dovana išreikšti padėką visiems šio kraš-
to lietuviams už tą plačią paramą, kuri jų buvo parodyta Bendrovei nuo pat jos įsikūrimo.

KIEKVIENĄ TOKĮ KALĖDINĮ SIUNTINI SUDARO:

2.
3.

5.
6.

Trys jardai VILNONĖS medžiagos paltams (mėlynos ar žalios spalvos). Į
Trys jardai su ketvirčiu VILNONĖS medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui (mėlyna su ruožiukais).
Trys jardai pamušalo. ■
Storas, labai šiltas aukšta apikaklė, kitaip dar sibiriniu vadinamas megztinis (mėlynas ar-žalias).
Pora žieminių moteriškų kojinių. i
Pora žieminių vyriškų kojinių. <

Vidutiniška panašaus siuntinio kaina bet kurioje kitoje firmoje būtų apie £ 28.0.0, bet mums pasisekė nupirkti tas medžiagas i 
ypač žema kaina, ir ant tų 500 kalėdinių siuntinių mes nenorime nieko uždirbti, dėl to ir siunčiame juos už tą kainą, kurią patys mo-i 
kėjome, — taigi siūlome tą savąjį specialų kalėdinį siuntinį tiktai už

14.10.0 SVARU STERLINGU,

j tą sumą Iškaitydami visus mokesčius — sovietini muitą, licenziją, draudimą, supokavimą ir pasiuntimą.

TURINT GALVOJE TAI, KAD TŲ SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ YRA RIBOTAS KIEKIS, O MES NORIME VISIEMS 
DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, DĖL TO VIENAS ASMUO GALI UŽSAKYTI NE DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUNTINIUS.

Į Mūsų tas specialus kalėdinis siuntinys sveria 11 svarų. Jei norite, prie jo galite dar pridėti 10 svarų savo nupirktų ar iš mūsų
[katalogo pasirinktų prekių. Jei pridėsite savo prekių, tai už tas pridėtines mokėsite tik muitą; jei pridėsite pagal mūsų katalogus pas! 
[rinktų prekių — mokėsite tik už pačias prekes. Abiem atvejais nereikia mokėti jokių papildomų manipuliacinių ar patarnavimo mo
kesčių.

Dabar mes jau galime siųsti 21 svarą sveriantį siuntinį ir sudėti į jį 17 atskirų dalykų (ne 12, kaip buvo ligi šiol). 
Tą specialų kalėdinį siuntinį gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurios nors kitos firmos. 
Kas paprašys, tuoj nemokamai pasiųsime šito specialaus kalėdinio siuntinio medžiagų pavyzdžius.

PRAŠOM RAŠYTI:

Lithuanian Trading* Company
1 A, HUNT STREET

LONDON W.ll

GREAT BRITAIN

Kad geriausi ir pigiausi yra “T A U R O" siuntiniai”.

Atstovai: Adelaidėje Mr. I. Vitkūnas, 1 Guthrie St., Hilside;
Canberroj Mr. K. Makūnas, Barton House, kambarys 29.
Mes jieškome atstovų bendradarbiauti su mumis ir iš kitų di
desnių lietuviškų kolonijų. Rašyti:

TAURAS
88, GOLDSMITH AVE. LONDON, W. 3. ENGLAND.

NYMAN & SCHULTZ (Inturisto agentai 
Švedijoje) prašo paskelbti, kad, remiantis in
strukcijomis iš Maskvos, jau daugiau ŠVEDI
JAI NĖRA LEIDŽIAMA PRIIMINĖTI SIUN
TINIUS IŠ AUSTRALIJOS, kurie
EITŲ PER ŠVEDIJĄ Į LIETUVĄ IR KITUS USSR KRAŠTUS.I.....

IHUBRAY’S HEALTH FOOD STORES
SPECIALUS PRANEŠIMAS!!!

NUO 1959 M. SAUSIO MEN. 1 D. NUSTATYTA NAUJI ŽEMESNI MUITU MOKESČIAI.
MURRAY'S HEALTH FOOD STORES dMaugiasi galėdama* painformuoti visuomenę, kad siuntisių j 

USSR siuntėjų naudai sovietų muitų mokesčiai nuo 1959 m. sausio mėn. 1 d. yra nustatyti ŽEMESNIU PASTOVIU TARIFŲ 
O (čia įeina ir muitinės inspekciniai mokesčiai).

Visų prekių muitų mokesčiai dabar nustatyti, neatsižvelgiant į prekių kainas. SĄSKAITOS DABAR NEREIKALINGOS.
Mažų patarnavimo mokestį ima USSR, į kurį įeina visos išlaidos, plus MOŠŲ KOMISIJA ir TIK VIENOS PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOS. Jokių kitų mokesčių nereikia mokėti.
ŠTAI KELI PAVYZDŽIAI NUSTATYTŲJŲ NAUJŲ MUITŲ MOKESČIO:

Užvalkalai 2/3, rankšluosčiai 2/3, pora medvl. kojinių, pirštinių 2/3, pora nailoninių kojinių, pirštinių 4/6, lovai paklodė 6/9, 
parkerinės plunksnos 4/6, megsriniai 18/-, pora vyr. ar mot. batų £ 1-2-6, vilnonės antklodės, kelionės skaros £ 1-7-0, vilno
nės paltams medžiagos yrd. 13/6, vilnonės kostiumams medžią gos yrd. 11/3, medvilnės, dirbtinio šilko yrd. 2/9, vyr. marški
niai 9/-, įvairūs laikrodžiai £ 2-9-6, vilnoniai vyr. kostiumai £ 4-1-0, vyrų arba moterų puspaltis £ 1-16-0, vyr. kelnės 
£ 1-11-6, kailių apikaklė £ 1-16-0, kailių puspaltis £ 4-10-0, kailių paltas £ 11.5.0, vyr. odos puspaltis £ 3-3-0, odinis puspaltis 
(kailiniu pamušalu) £ 3-7-6, plaukų segtukai (clippers), skustuvai 11/3, vaistai 25%, smulkios prekės 70%, kosmetika 100%.

Kadangi mes esame SIUNTIMO AGENTAI AUSTR ALIJOJ IR SIUNČIAME SIUNTINIUS TIESIAI | USSR IR 
BALTIJOS KRAŠTUS, mes garantuojame jums, kad sutaupy site keletą svarų, kai muito mokesčiai yra nustatyta.

MES NETURIME RYŠIO NEI SU LONDONU, NEI SU ŠVEDIJA 
pareikalavus p?*siunčiame pilnus katalogus: PALYGIN KITE MOŠŲ KAINAS.

MURRAY’S Health Food Stores
CROSS, SYDNEY, N.S.W. Tel. FA 5195.91 DARLINGHURST ROAD, KINGS

AGENTAI
SYDNEY: r ’

M. & N. PEKIC, GROCERY, 143 CABRAMATTA RD. 
CABRAMATTA, N.S.W. UB 2082. OLYMPIC SURPLUS 
STORES, 293 CHURCH ST. PARRAMATTA, N.S.W. YL 9728. 
M. CIBULSKIS, 468 BURWOOD RD. BELMORE, N.S.W. 
TEL.:75.«578. j , į į

NEWCASTLE, N.S.W.
FRY’S DELICATESSEN, 557 HUNTER ST. NEW

CASTLE, N.S.W. Tel. B 3596.
PERTH, W.A.

S. & L. FURNISHERS, 229 NEWCASTLE ST. PERTH, 
WJL TEL. BA 7842.

MELBOURNE, VIC.
CONTAL CO. 387 LITTLE BOURKE STR. MELBOURNE, 

VIC. TEL. MU 1608, MU 3627.
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PASLĖPTI RUSINIMO PLANAI
AUKŠTESNIS MOKSLAS BUS 

TIK UŽSISPYRĖLIAMS IR 
PRIVILEGIJUOTIEMS

Adelaidėje
VYTIS I-MA — WEST 

ADELAIDE 49:54 (24:26)
Šį kartą dėl vykstančių uni

versiteto egzaminų komanda ne
galėjo žaisti pirmame sąstate ir 
pasirodė silpnokai. Antrame pus- 
laikyje vytaečiai įbuvo persvėrę 
rezultatų keletą taškų savo nau
dai, bet, likus aikštėje tik ketu
riems žaidėjams, laimėjimo nepa
jėgta išlaikyti. Taškai Gumbys 
16, Petkūnas 14, Klimaitis 12 ir 
Visockis 7.

VYTIS JAUNIAI — AUSSIE 
36:43 (14:18)
komandoje žaidė poraPriešo

Pietų Australijos jaunių rinkti
nės žaidėjų, taigi mūsiškiams, 
nors ir padedamiems Lapšio, buvo 
sunkios rungtynės. Dauguma žai
dėjų yra puolėjai ir labai pasi
gendama gerų gynėjų. Taškai: 
Lapšys 12, Kalibatas su Andriu- 
šių po 6, Karpys, Dunda ir Ru- 
dzenskas po 4.

VYTIS JAUNĖS — POSTAL 
29:39 (17:12)

resnius turi tik trijų valstybių 
metikai, tai J.A.V., Italijos ir Če
koslovakijos, kai po Lietuvos se
ka: Švedija, Lenkija, Islandija, 
Vengrija, P. Afrika, Vokietija, 
Norvegija, Kanada, Prancūzija, 
Jugoslavija ir kt. Jis šiuo metu 
yra geriausias metikas Europoje, 
nes niekas nei šiemet nei pernai 
nėra pasiekęs geresnio rezultato.

< Maskvoje įvykusioje prof
sąjungų spartakiadoje labai ge
rai pasirodė Lietuvos boksininkai, 
pirmąją dienų iš visų dešimties 
susitikimų pasiekę dešimtį perga
lių. Visas dešimtukas pateko į 
keturfinalius, iš kurių septyni į 
pusiaufinalus ir du į finalus. Vil
nietis L. Rugys laimėjo pirmų 
vietų, gaudamas aukso medalį, kai 
S. Lazaris — sidabro ir panevė
žietis Šimonis — bronzos. Ko
mandinėse pirmenybėse lietuviai 
išsikovojo pirmų vietų. Lietuvos 
rinktinės treneris yra A. Šocikas, 
buvęs du metus Europos čempio
nas, kurio įdėtas darbas aiškiai 
matėsi, rašė didieji Maskvos laik
raščiai.
• Maskvoje vyko Tarybų S-go*

Nors priešininkių komanda yra 
iš I-mos divizijos, bet naujai su
daryta ir nėra iš stipriųjų. Mū
sų jaunės šį kartų sužaidė pras
tai. Nepajėgta visiškai uždengti 
priešo centro puolėjos. Gynimas 
bendrai buvo visiškai silpnas. Kai 
kurios puolėjos visiškai nedengė 
savo žaidėjos, netgi nepajėgė 
grįžti per centro liniją. Baudų 
gavimas buvo be reikalo ir savo 
naudai gautų baudų neišnaudoji
mas taip pat prisidėjo prie pra
laimėjimo. Geriausiai sužaidė 
krašto puolėja D. Radzevižiūtė. 
Taškai: Andriusevičiūtė 17, D. 
Radzevičiūtė 9 ir L. Radzevičiū
tė 3.

kurias iš 162 dalyvių laimėjo lie
tuvė geografijos mokytoja A. Re- 
melytė.

# Maskvos koteliai pradėjo 
sekti vakarų valstybių pavyzdžiu. 
Po didesnių varžybų, ypatingai 
kai kas skiriami aukso medaliai, 
vakaruose yra tradicija aukso me
dalio laimėtojų apdovanoti tortu. 
Po paskutiniųjų Maskvos profsą
jungų pirmenybių ir rusai įsakė 
savo hotelių kepėjams kepti tor
tus, kurių lietuviai sportininkai 
gavo net 14.

• Vilniaus miesto pirmenybė
se Tarybų S-gos bėgimo dvigu
bas rekordininkas J. Pipynė pa
gerino dar vieną T.S. rekordą, 
2000 m. nubėgęs per 5 m. 8,3 s.

Pagal Chruščiovo pasiūlytų ir 
dabar oficialiai paskelbtų planų, 
— kuris bus vykdomas ir Lietuvoj 
kol ten bus Maskvos valdžia — 
mokyklos bus visiems prieinamos 
ir maždaug privalomos tik aštuon
metės, vaikams — jaunuoliams 
nuo 7 iki 15 metų.

Po aštuonerių metų mokyklos 
(baigę jų ar nebaigę) maždaug 15 
metų jaunuoliai visi turės eiti 
dirbti — į fabrikus ar kolchozus.

Toliau mokytis, jeigu norės, ga
lės tik laisvu nuo darbo laiku, va
karais, naktimis, ir tai tik po to, 
kai jau bus įgijęs “profesinį pa
rengimų”, tai yra, kurį laiką pa
dirbėjęs ir pramokęs to darbo, į 
kurį pagal aplinkybes bus patekęs. 
Kitaip sakant, nuo 17 — 18 metų 
amžiaus jaunuoliai (kurie nebus, 
18 ar 19 metų sulaukę paimti ka
riuomenėn), galės tęsti mokslų va
dinamose darbo jaunimo viduri
nėse mokyklose, veikiančiose va
karais, arba pamainomis (kur yra 
daugiau dirbančių dviem ar trim 
pamainom fabrikuose), arba nea
kivaizdiniu (korespondenciniu) 
būdu.

šios aukštesnėsės mokyklų kla
sės bus tolesnis bendrojo lavini
mo ir drauge vadinamojo politech- 
ninio mokymo tęsinys, nes salia 
ligi šiol vidurinėse mokyklose 
(gimnazijose) dėstomų dalykų, 
bus dėstomi ir praktinio gamybos 
darbo dalykai.

Kaikurie, gabesnieji (ar ištiki- 
mesnieji, turį geresnes partijos 
rekomendacijas) galės lankyti ir 
normaliai veikiančias vidurines 
mokyklas (aukštesniąsias klases), 
bet irgi tik dirbdami tuo pačiu 
metu ir gamyboje. Jie galėsiu bū
ti atleidžiami nuo darbo 2 ar net 
3 dienas kas savaitę nuo darbo 
(dirbs 4 ar 3 dienas).

Dar labiau atrinktiems bus ga
limybė mokytis be pertraukos ligi 
vidurinio mokslo baigimo mokyk
lose — internatuose, tai yra, mo
kyklose, kurių mokiniai ir gyvens 
prie mokyklų laikomuose bendra-

bučiuose, atskirti nuo šeimos ir 
kitokios “pašalinės” įtakos. To
kių mokyklų — internatų būsią ne 
tik bendro lavinimo programa, bet 
taip pat ir specialių — muzikos, 
dailės ir kt, į kurias mokiniai bū
siu atrenkami pagal pastebėtus jų 
ypatingus gabumus.

Specialiosios mokyklos — tech
nikumai, kuriose šalia bendrojo 
lavinimo programos mokoma ir 
tam tikros specialybės, irgi galės 
būti lankomi tik šalia darbo — 
vakarais, pamainomis, sezonais 
(kaimų rajonuose) arba neakivaiz
diniu būdu.

LIETUVIŠKOS AR RUSIŠKOS 
MOKYKLOS?

Komandos Vytis II-ra ir mer
gaičių I-ma turėjo laisvų savaitę 
ir nežaidė.

LAUKO TENISAS
Lauko teniso vykstančiame 

nyre be pralaimėjimų eina 
pus, po vienų pralaimėjimą 
Remeikis ir Ignatavičius.

tur-
Lei-
turi

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef. 

(Priešais Melbourne Town Hall.) 
Centr. 1819

g

Dabar daugumoje Lietuvos mo
kyklų dėstomoji kalba yra lietuvių, 
het jau antrųjų metų vidury pra
dedama mokyti ir rusų kalbos, ku
riai skiriama kasmet vis daugyn 
pamokų ir vyresnėse klasėse tų 
pamokų būna net daugiau kaip 
lietuvių kalbos. Yra miestuose 
(net ir tokiuose, kaip Kupiškis ar 
Kuršėnai) ir rusų dėstomąja kalba 
vidurinių mokyklų. Jose tačiau 
mokiniai (daugiausia rusų kolonis
tų ar karių vaikai) pamokomi ir 
lietuvių kalbos (kad galėtų čia 
paskui patogiau likti okupacinės 
valdžios pareigose).

Naujasis planas reiškia susirū
pinimo, kad dvi kalbos ir dar vie
na Vakarų Europos kalba (anglų, 
prancūzų ar vokiečių) pareikalau
ja daug laiko, nebėra kur beįs- 
prausti vadinamąjį politechninį 
mokymą. Numatoma pertvarkyti 
taip, kad nerusiškuose kraštuose 
visur galėtų būti mokyklos arba 
gimtąja, arba rusų dėstomąja kal
ba, ir gimtąja kalba dėštančioj 
mokykloj rusų kalba būtų dėsto
ma tik kaip neprivalomas daly
kas, tiems, kurie nori, o kur dės
tomoji kalba rusų, ten to krašto 
gimtoji kalba liktų tik neprivalo
mo dalyko padėty. Vakarų Eu
ropos kalba, pagal sąlygas, taip 
pat galėtų būti pripažinta nepri
valomu dalyku (dabar viena tokia 
kalba privaloma). Tėvai turėtų

S į

patys spręsti, į kokią mokyklą leis
ti vaikus — rusiškų, ar į savąja 
kalba dėstančia.

šiame plane yra tendencija iš
plėsti rusiškų mokyklų tinklą ne- 
rusiškuose kraštuose labai nekal
tu būdu. Pavyzdžiui, lietuvių 
kalbai okupacinė valdžia Lietuvoje 
ir toliau pripažins visas teises, net
gi nevers vaikų mokytis rusų 
kalbos! Bet iš kitos pusės padėtis 
jau yra sudaryta ir be abejo bus 
palaikoma tokia, kad be rusų kal
bos toliau kolchozo ar nekvalifi
kuoto, menkiausiai atlyginamo 
darbininko padėties nenueisi. Tė
vai, kurie nuspręs vaikus leisti į 
lietuviškas, tai yra, lietuviškai 
dėstančias mokyklas, žinos, kad jų 
vaikai neišmoks, arba tik silpnai 
tegalės pramokti rusų kalbos ir to
dėl bus pasmerkti likti šimtanuo- 
šimtiniais proletarais. O rusiškos 
mokyklos bus jau tikra to žodžio 
prasme rusiškos, kur lietuvių kal
bos galės būti tik šiek tiek moko
ma, kaip neprivalomo, nelabai 
reikalingo dalyko. Visi okupuoti 
nerusiški kraštai bus pastatyti 
prieš sunkų ir svarbų apsispren
dimą. Planuotojai, be abejo, ti
kisi, kad mokinių tėvai bus “pro
tingi” ir apsispręs už rusiškas 
mokyklas... Kaip bus iš tikrųjų, 
gal jau pradės aiškėti ateinančiais 
metais, nes dabar paskelbtasis pro
jektas be abejo bus ateinančiame 
partijos suvažiavime priimtas, ir 
ateinančiais metais pradės jį vyk
dyti. Lietuvoje ligi šiol niekas 
nei vienu žodžiu šiems naujiems 
planams dar nepareiškė pritarimo, 
bet dabar, kai planas oficialiai 
paskelbtas ir rengiamas priimti, 
turbūt turės kas nors pradėti jį 
garbinti ir už jį dėkoti...

LNA

siunčiant medžiagą 
medžiagos kainos, 

buvo 150%, avaly-

SIUNTINIAMS SUMAŽINS 
MUITĄ

Teko patirti, kad nuo 1959 m. 
sausio 1 d. Sovietų Sąjunga suma
žins muitą siuntiniams, siunčia
miems į Sovietų Sąjungą ir Pa
baltijo kraštus. Nuo to pat laiko 
muito tarifas pakeičiamas tokiu 
būdu, kad mokestis bus nustaty
tas nuo kiekvieno siunčiamojo 
dalyko rūšies, nepriklausomai 
nuo to daikto kainos.

Ligšiol siunčiant gatavus rūbus 
reikėjo mokėti muito 100% nuo 
rūbų kainos,
— 50% nuo 
šilkui muitas 
nei — 75%.

Nuo Naujųjų Metų muito mo
kestis bus toks: vyr ir mot. žie
minis viln. paltas — 4 sv. 2 šil.; 
moteriški kailiniai — 8.19.2; ru
deninis viln. paltas — 3.8.1; va
sariniai viln. paltai ir lietpalčiai
— 2.13.9; pusviln. rūbams mui
tas mažesnis maždaug ketvirčiu 
viln. kostiumas — 3.4.6; mot. 
vilnonis kostiumas — 2.17.4; vil
noniai megztiniai •— 0.7.2; vil
nonė suknelė — 1.5.1; vyr. marš
kiniai — 0.17.11; vaikų avalynei 
muitas pusiau mažesnis; vilnonė 
medžiaga kostiumams už metrą
— 0.9.0; viln. medžiaga mot. suk
nelėms už metrų — 0.7.2; pusvil- 
nonė ir medviln. medžiagoms 
muitas mažesnis; rankinis ir kiše
ninis laikrodis — 1.19.5; staliniai 
laikrodžiai ir žadintuvai — 0.10.9; 
skustuvai ir kerpamosios mašinė
lės — 0.9.0.

Vaistai 25 proc. nuo kainos. 
Maisto produktams muito mokes
tis beveik nepakeistas.

Viskas, kas čia pažymėta, yra 
anglų valiuta. E.L.I.

PIGIAUSIAI IR '‘GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

36 WALPOLE ST., KEW, VIC. 
TEL. WM 6032

STALO TENISAS
šiuo metu yra pravedamas 

dviejų minusų stalo teniso turny
ras.

B.N.

stalo teniso žino- 
pcr kelius metus 
matys pačių stip- 
stalo tenisininkių

Sportas 
Lietuvoje

• Šešiolikmetė N. Ramanaus
kaitė, viena iš iškiliausių dabar
tinių Lietuvos stalo tenisininkių, 
vykusiose varžybose su Vengrija 
laimėjo prieš pasaulio moterų dve
jeto čempionę Macoci, iškovoju
sią bronzos medalį šių metų Eu
ropos pirmenybėse. Jau dabar žy
mieji pasaulio 
vai tikisi, kad 
Ramanauskaitę 
riųjų pasaulio 
tarpe.

• Lietuvos pusvidutinio svorio 
čempionas Tamulis nugalėjo Len
kijos čempioną Voiciekovskį. Ta
mulis ilgų laikų buvo ir yra vi
sos Tarybų S-gos čempionas. Re- 
vanšinėse rungtynėse Kaune len
kas taip pat pralaimėjo dar dides
ne taškų persvara, iškovodamas 
aštuntą tarptautinę pergalę iš as
tuonių susitikimų.
• Lietuvos disko metimo čem

pionas A. Baltušnikas numetė dis
ką per 57 metrų, bet, neišlaikęs 
pusiausvyros, peržengė ratą. Jo 
oficialus rezultatas yra 57.58 m., 
kas yra tik 40 cm. mažiau už Eu
ropos rekordą, priklausantį Ita
lui Konsolini. Tikimasi, jog labai 
greitu laiku šis lietuvis pastatys 
naujų Europos rekordą. Už da
bartinį Baltušniko rezultatą ge-

i J. Strautins į
į 5-TH FLOOR į

306 The Causeway
MELBOURNE
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE

' COSMOS TRADNG CO.
SAV. A. VAITIEKŪNAS

Norite pigiai ir su pilna pristatymo garantija pasiųsti siuntinį 
į Lietuvą? Kreipkitės į mus. Pasinaudokite mūsų nauja siunti
nių apdraudimo sistema. Jūsų siuntinys gali būti apdraudžiamas 
iki £ 100.- vartės!

Maistų hermetiškai uždarytose dėžutėse galima siųsti kartu 
su medžiagomis ir rūbais.
SEKANČIAI SIUNTAI PRIIMAME SIUNTINIUS IKI GRUO
DŽIO MĖN. 17 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRESATUS KO
VO MĖNESIO VIDURY, 1959 M.
Siuntiniai priimami iki 44 Ibs svorio. Oro pašto siuntiniai kai
nuoja extra 25/- nuo kiekvieno 1 1b svorio. Pristatymas per 4 
savaites. Seniems klijentams didelė nuolaida, užeikite — įsiti
kinsite !

III
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DĖMESIO!
Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų. Kainos žemesnės 
negu turguose ar kur kitur. Tiesiai iš fabrikų į Jūsų siuntinius:

Vilnonės kostiuminės medžiagos nuo 25/- — 40/- yardas 
Vilnonės suknelėms medžiagos nuo 10- — 18/- yardas 
Vilnonės paltinės medžiagos nuo 12/------ 30/- yardas

taip pat viršutinės, padų ir kitokio* odos.
Gaunamos Essendone ir pas visus agentus.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
Mieste; 300 LITTLE COLLINS ST., MELBOURNE (6 aukštas) 
TEL. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindmarsh, S.A.
Brisbanėje: Cosmo* Trading Co., Room 1, Herschel Chambers, 

Cr. George & Herschel St., Brisbane, Q*1<L
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., Perth, W.A.
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tasm.

(Trolleybusu nuo G.P.O. Stricland Ave. iki 20 sust.) 
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

X
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38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis. 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.

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA ĮSTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA ĮSTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, nes už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidykite, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik visokiu* siuntinius, bet taipogi ir maisto siuntinius!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažų mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MOŠŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA ŠALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrimų” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND.
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DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS

LIET. KULTŪRINĖMIS DIENOMIS.
Iš miškų atvyks skautai. Sportininkai dalyvaus organizuotai koncerte.

Pirmomis lietuvių kultūrinėmis 
dienomis Melburne didžiulis susi
domėjimas.

Su dideliu susidomėjimu lau
kiama adelaidiškių teatralų vaidi
nimo. Ponas J. Gučius moka sa
vo darbą, ir jo kolektyvas tikrai 
augšto meninio lygmens. Su ŠA
RŪNU atgis romantiški, milžiniš
kos įtampos ir didžių kovų priešis
toriniai Lietuvos laikai. Įsiaudri
nusią žiūrovų dvasią praskaidrins 
žaismingasis Moliere su savo MO
KYKLA ŽMONOMS.

Kas tautai gyveno, gyvena ir 
miręs tautoje. Toks yra VINCAS 
KUDIRKA. Jo tat ir dera švęsti 
šimtmetinė gimimo sukaktis, šia 
proga Melburne bus lietuvybės 
demonstracij a. Tam 
vakarui tinka tik iškilmingiausias 
rūbas, tik giedriausia nuotaika. 
Moterys ruošiasi atvykti tautiškai 
apsirengę bei šiaip vakaro tuale
tais. Skautų stovykla bus tik įsi
kūrusi, bet į Kudirkos šimtmečio

KONCERTĄ — AKADEMIJĄ at
vyks su visa vadovybe. Organi
zuotai dalyvaus ir mūsų šaunieji 
sportininkai. Suskambės malonio
ji solistės G. VASILIAUSKIENĖS 
daina. Visai persiorganizavęs, su 
naujomis dainomis pragys Melbur
no Lietuvių DAINOS SAMBŪRIS 
Savo daina širdžiai kalba, širdžiai 
atliepia. Mes ją retai girdime. 
Dainų, tik svetimų, girdime per 
radiją, kino filmose. Bet groja 
mechaninė dėžė, garsas sklinda iš 
negyvo instrumento. Su šios rū
šies daina negalima meninė są
veika, kokią išgyvenama su gyvu 
dainininku scenoje.

Kaikas kalba, kad Melburno 
Lietuvių Kultūrinės Dienos bū
siančios savotiškos lietuvybės re
kolekcijos. Galima tuo tikėti. Yra 
teigiančių, kad koncerto vakarą 
nė vienas lietuvis namuos neliks. 
Rengėjai nebūkštauja — St. Kil- 
dos salė sutalpins.

N.N.

SPECIALUS SPEKTAKLIS
KRAŠTO TARYBOS

Ryšium su Krašto Tarybos su
važiavimu Melbourne, Adelaidės 
Teatro-Studijos buvę auklėtiniai, 
vadovaujami savo režisieriaus p. 
V. Gučiaus, š.m. gruodžio 28 d., 
sekmadienį, Melbourne duos spe
cialų spektaklį, susidedantį iš V. 
Krėvės “Šarūno’* koncertinio skai
tymo ir Moljero komedijos "Mo
kykla žmonoms".

Aktoriai ir režisierius, vykda
mi Melbournan savo kaštais ir sa
vo rizika, kartu su savim gabena
si ir visas reikalingas spektakliui 
dekoracijas bei garderobą.

Abu šiuos veikalus, kuriuos 
melbourniškiai turės progos pa-

SUVAŽIAVIMO PROGA
matyti per Kalėdų atostogas, Ade
laidės visuomenė didžiai vertina. 
“Šarūno" koncertinis skaitymas 
buvo pateiktas Adelaidės lietu
viams minint Tautos šventę ir su
teikė visuomenei tikro malonumo. 
Aktoriai puikiai perdavė mūsij 
klasiką Krėvę-Mickeivičių'. “Mo
kykla žmonoms” buvo pastatyta 
kaip Teatro-Studijos septynerių 
mokslo metų vaisius, baigiant 
Studijos mokymosi periodą.

Nėra abejonės, kad melbour
niškiai nepraleis progos šiuo 
spektakliu pasigėrėti, nes, gali
mas daiktas, kad tuos veikalus 
pamatyti jiems bus vienintelė 
proga.

SYDNĖJUS
“ŠVIESOS” NARIŲ DĖMESIUI

Sekančių metų sausio mėn. (per 
Australia Day savaitgalį) Can- 
berros “šviesos" skyrius kviečia 
sydnėjiškius kolegas atsilankyti į 
Canberrą. Yra numatyta įdomi 
programa ir ši išvyka bus gera 
proga artimesniam narių susipa
žinimui. Nakvynė bus parūpinta; 
kelionės kaina — £ 3.7.7.

Kviečiame visus narius prisidė
ti prie šios išvykos pasisekimo. 
Užsirašyti prašome pas A. Olšaus
ką, 94 Louis St., Granville, 
YU 2728, ne vėliau gruodžio 31 
dienos.

Tolimesnė informacija bus skel
biama spaudoje. Valdyba

ŠVIESA RENGIA NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

Ir šiais metais Sydnėjaus švie
sos sambūris Naujų Metų sutiki
mą rengia Milsons Point salėje. 
Pobūvin svečiai kviečiami laiškais, 
nes pobūvis bus uždaro pobūdžio.

ATVYKSTA KALĖDŲ SENELIS
Š.m. gruodžio 21 d. Kalėdinė 

lietuvių vaikų šventė įvyks Basks- 
towno Lietuvių Namuose šia tvar
ka:

3 vai. p.p. oficialus Bankstowno

savaitgalio mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

Po trumpos oficialiosios dalies, 
vaikai, laukdami Kalėdų Senelio, 
patys papuoš eglutę. Dalis papuo
šalų eglutei bus parūpinta, bet 
kas gali, atsineša nors po vieną 
žaisliuką ir pats jį uždeda ant eg
lutės. (Norinčiuosius po šventės 
žaislus pasiimti atgal, prašome 
paženklinti, užrašant savo pavar
dę).

Kalėdų Seneliui atvykus, vai
kai parodys, ką išmokę, bus dek
lamacijos, šokiai, muzikinė prog
rama, savaitgalio mokyklų pasiro
dymai ir t.t. Taip pat programoje 
pakviesti dalyvauti Sydnėjaus 
skautai ir skautų tautinių šokių 
grupė.

Po pasirodymų, Senelis, įverti
nęs vaikų pastangas, apdovanos 
kalėdinėmis dovanėlėmis. Toliau 
bus vaišės ir žaidimai.

Kaip jau buvo rašyta, pats Se
nelis dovanų nepajėgs atnešti, to
dėl tėvai, kurie norės su Seneliu 
matytis, galės tai atlikti scenos 
užkulisyje.

Kol vaikai žais, tėveliai kvie
čiami prie bendro stalo pasivaišin
ti atsineštais sumuštiniais.

Šventėje kviečiami dalyvauti 
visi Sydnėjaus apylinkių lietuviai.

Salė atidaroma 2 vai. p.p.
Bankstowno Sav. Mokykla

PAMALDOS
KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS

Dar kartą primenu, kad Kalė
dinėj skuboj neužmirštumėm su
stoti ir susimąstyti: ar į mano 
Širdį ateis Kristus Kūdikis — Šv. 
Eucharistijoj?

Svečias kunigas — Tėvas L. 
Paltanavičius maloniai patarnaus 
klausydamas išpažinčių:

Gruodžio 20 d. — šeštadienio 
ryte 9-10 vai. St. Felix’s bažn. 
Bankstowne (prie Hume Hgw.);

Gruodžio 20 d. po pietų 3-4 vai. 
St. Mary’s parapijos bažnyčioje 
(Great Western Hgw.);

Gruodžio 20 d. — šeštadienio 
vakare nuo 6-8 vai., o jei reikės 
ir ilgiau — lietuvių pamaldų — 
St. Joseph’s bažn. Camperdowne 
(prie Missenden Rd.);

Gruodžio 21 d. — sekmadienį 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. Cam
perdowne. Per lietuviškas pamal
das kunigo svečio pamokslas ir 
Sydnėjaus lietuvių bendra Kalė
dinė Komunija^ (3 vai. prieš tai 
nevalgyti);

Gruodžio 21 d. — sekmadienį, 
po pietų nuo 4 vai. iki pamaldų 
išpažintys Wollongongo Katedroj 
— visų Wollongongo apylinkių 
lietuviams. K.P.B.

KALĖDINIS PASVEIKINIMAS 
lietuviškai per Sydnėjaus 2SM Ra
dio stotį Kalėdų I dieną (25 d.) 
vakare apie 6 vai.

Pasveikinimo žodį tars Sydnė
jaus Lietuvių Kapelionas kun. P. 
Butkus.

BANKSTOWNAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Mr. Do- 
vanan’nui už paskolinimą buldo
zerio, du kartu išlyginant sklypą 
ir už paskolinimą stalų, kėdžių ir 
suolų Bankstowno Lietuvių Na
mams. Taip pat dėkojame p.p. 
Valteriui Pauperiui, Stasiui Šat
kauskui ir Jonui Mikutavičiui už 
tarpininkavimą ir pagalbą atlie
kant šiuos darbus.

Kartu apgailestaujame dėl pa
sklidusių gandų, kad p.p. V. Pau
peris ir J. Mikutavičius paėmė at

lyginimą už atliktą darbą, čia 
pareiškiame, kad nė vienas iš jų 
negavo atlyginimo, o visus patar
navimus atliko savanorišku talkos 
būdu.

B.L.N. Valdyba

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Šiemet jau ir Bankstowno Liet. 

Namuose yra rengiamas Naujų 
Metų sutikimas gruodžio 31 d. 
Tęsis nuo 8 v.v. iki 1 vai. nak
ties. Gros gera muzikantų kape
la. Sutikimą rengia Bankstowno 
Lietuvių Namų Valdyba.

PRANEŠIMAS
Š.m. gruodžio mėn. 21 d. Ban

kstowno Lietuvių Namuose, tuoj 
po vaikų šventės, šaukiamas tėvų 
(kurių vaikai lanko Bankstowno 
savaitgalio mokyklą) susirinki
mas.

Tėvų Komitetas

GEELONG* AS
GEELONGO LIETUVIAI 

EUCHARISTINIAME 
FESTIVALYJE*

Vadovaujant kun. dr. Bačins- 
kui, būrys geelongiškių lietuvių 
š.m. lapkričio 2 d. (sekmadienį) 
po lietuviškų pamaldų, automobi
liais išvyko ekskursijon į Sanbu- 
ry.

Sanbury, “Rupertswood” Sale
ziečių vienuolyno parke buvo iš
kilmingai švenčiama Eucharisti
nis Festivalis, Dievo motinos ap
sireiškimo Lurde 100-čiui pami
nėti.

Tarp daugelio tūkstančių tikin
čiųjų, daugelio kitataučių grupių, 
tautiniais rūbais ir bažnytinėmis 
relikvijomis pasipuošusių, iškil
mingoje eisenoje ir Geelongo lie
tuvių moterys ir mergaitės nešė 
meniškai papuoštą pagalvėlę su 
Aušros Vartų Dievo Motinos pa
veikslu.

Malonu pastebėti, kad “Tribu
ne", Viktorijos katalikų laikraš
tis, pirmame puslapy įsidėgo tik 
geelongiškių lietuvių nuotrauką.

CHORAS RUOŠIASI 
KALĖDOMS

Kurį laiką Geelongo bažnytinis 
choras buvo nustojęs daryti repe
ticijas. Nenuilstamu dainos mylė
toju — choro vadovu p. Renkaus- 
ko, R. Zenkevičiaus, p. Zenkevi- 
čienės ir kapeliono pastangomis 
Geelongo bažnytinis choras š.m. 
lapkričio 9 d. susirinko pasitarti.

Pasitarimo metu išrinkta choro 
vadovybė iš p.p. Zenkevičienės, 
Starinskaitės ir Steponavičiaus.

22 choristų dalyvavimas praėjo 
jaukioje ir pakilioje nuotaikoje. 
Visi yra pasiryžę sekmadieniais 
prieš Mišias parapijos mažojoje 
salėje daryti repeticijas ir išmok
ti kalėdines giesmes. Choro vado
vybė kviečia visus balsinguosius 
papildyti Geelongo bažnytinio 
choro eiles.

PAJIEŠKOJIMAI
LIETUVOS RAUDONASIS 

KRYŽIUS
(14b) Reutlingen, Gartenstr. 5 

(Vakarų Vokietija)
prašo visus, galinčius suteikti ži
nias apie žemiau išvardintus as
menis LRK paieškojimų skyriui

viršpažymėtu adresu.
Štai jie: Ališauskas Jonas, gi

męs 1925 m. Kybartų v., išvykęs 
1944 in.; Grėbliūnienė Anželia, 
gim. Marcinkutė — 1921 m. Tau
ragėj Narijauskienė Stefa, gim. 
Tamulaitytė į— 1925 m. Petrašiū
nuose, išvyko į Leipcigą Šapkus 
Pranas ir sūnus Alfredas,* Ša- 
kurskis Jonas, 70 m. amž. gyveno 
Čikagoje, USA; Ščitnickaitė Ma
rija ir Stasė (40-45 m.), iš Ky- 
beikių, Kybartų v.

• IŠNUOMOJAMI du kambariai 
ir virtuvė 120 Chester Hill Rd., 
Bass Hill, NSW.

VISI IR ŠIAIS METAIS Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
SPORTO KLUBO KOVAS RENGIAMĄ

DIDĮJĮ

NAUJU METU SUTIKIMO

kuris įvyks
CITY STATE BALLROOM.

Salė pakartotinai praplėsta ir sumodernintą. Nauji pasku
tinės mados vėsintuvai palaiko Australijos kalnų gaivinantį 
orą.

Jų pačių parūpinta muzika ir turtinga vakarienė visus vi
suomet maloniai nuteikia.

Įdomi programa. Prieš 12 vai. A. Laukaičio žodis.
Bilietus ir staliukus jau dabar galima užsisakyti pas Val

dybos narius telefonais: 51 4476, 71 3557 ir 82 3228.

Sporto Klubo Kovas Valdyba

įui

ALB-NĖS SYDNĖJAUS, BANKSTOWNO IR CABRAMATTOS
APYLINKIŲ VALDYBOS

Š.M. GRUODŽIO 27 D.
(Kalėdų trečiąją dieną, šeštadienį)

rengia

BALIŲ - ŠOKIU VAKARA
Cabramattos miesto savivaldybės (Civic Hall) salėje. I

Hansa Trading Co.
10 PATRICK STR. MELBOURNE C.I.

iš Lonsdale Str. prieš MYERS 

taip pat

13 MOORE ST., MOE, VIC.

§000000000000000000000006000000000000000000600  ̂
8 “Noriu pabūt žmogum bent kelias valandas” 8 
O— pasakė vienas tautietis, susitikęs savo ilgai nematytą prie- O 
Otelių SYDNĖJAUS LIETUVIŲ O

| tradiciniame baliuje r 
8 DIDINGOJE SYDNĖJAUS SALĖJE, GEORGE ST., 8 

I TROCADERO. I

X 1959 m. sausio mėn. 9 d. vėl šiame baliuje kviečiame visus X 
Xprietelius ir Didž. Gerb. Tautiečius ne tik pabūti žmonėmis, X 
xbet ir išgyventi neužmirštamas dvasios pakilimo valandas su X 
Xmūsų jaunaisiais talentais: IRENA VILNONYTE ir RAMONA X 
X RAT AITE, o ypač “DAINOS” choro lietuviškų melodijų gar- 3 
Xsuose. X
X Skoningi patiekalai bufete, gaivinantys gėrimai, įvairios O 
Xkitos pramogos ir garsioji Trocadero šokių kapela — neapvils O 
Onė vieno. , X
8 ĮĖJIMAS TIK 15 ŠILINGŲ 8
X Pelnas skiriamas lietuvių šalpos reikalams. X
X Pradedame 7.15 vai. vak. — punktualiai, o baigiame 12 vai. o
X Salė uždaroma 12,30 nakt. X
8 SYDNĖJAUS LIETUVIŲ CARITAS O

PILNAI APDRAUSTI SIUNTINIAI LIETUVON 
IR SIBIRAN IKI 44 SV. SVORIO, 

Patarnaujame tiksliai, gerai ir pigiai.
Laivai išplaukia iš Melboumo: gruodžio 22 d., sausio 5 d. ir sausio 31 d. 
DĖMESIO VISI MŪSŲ KLIJENTAI! ..Tiek užsakymus vaistams ir 
maistui, tiek Jūsų pačių sudarytus dovaninius siuntinius nuo gruodžio 
1 d., 58 m. galime persiųsti žymiai pigiau. Visų detalių spaudoje 
skelbti negalime, bet kviečiame apsilankyti. Užtikriname, kad neap- 
sivilsite.
TAIP PAT TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ AUGŠTOS KOKYBĖS 
KOSTIUMINIŲ IR PALTINIŲ MEDŽIAGŲ — IMPILŲ — ĮVAIRIŲ 
RŪŠIŲ ODOS — AVIKAILIŲ — ANTKLODŽIŲ — SKARŲ — SKA
RELIŲ IR DAUGELĮ KITOKIŲ DALYKŲ LABAI PRIEINAMOM 
KAINOM.

LIETUVIŠKABENDROVĖ
issEsasHsa5Į!SIĮSaJaSa5a5a52525BSa5aSH25aS2SZ5d5H525H5a‘^525E5a52525

Numatyta įdomi programa ir pigus, turtingas bufetas.
Gros visiems žinomas ukrainiečių orkestras.
Balius tęsis nuo 8 v. vakaro iki 2 v. ryto.
Nepraleiskite geriausios progos jaukioj nuotaikoj užbaigti 
Kalėdų Švenčių džiaugsmą.
Bilietai gaunami ir staliukai užsisakomi pas visų trijų apylinkių 
valdybų narius arba baliaus metu prie įėjimo.

MAŽĄ DEPOZITĄ,

■i.

I
X

t

RENGĖJAI

^^^••z*^**.*^**^*^**^*^**.*^*^*^*^^^*

NUOSAVUS NAMUS, ■

įmokėjus
f i
i v

GREITAI, TVARKINGAI IR GRAŽIAI PASTATO JUMS

M. LUCAS & CO.
(SAVININKAS M. LUKAUSKAS)

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI. 
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, -N.S.W. 
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
Skambinti telefonu WJ 2272 — darbo dienomis iki 9 vai. 

ryto ir po 6 vai. vakaro.
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Sam’s Drapery Store
10 GROTE ST., ADELAIDE 

TEL. LA 5531
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