
- ;' s • 
N .n ini J

AUSTRALIAN-LITHUANIAN WEEKLY -- "OUR HAVEN” AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SAVAITRAŠTIS

Registered at the G.P.O., Sydney, for transmission by post as a newspaper.

LEIDŽIA: AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA.
Redaktorius: Julius Veteikis. .Redakcijos adresas: 24 Lovon! Street, Cabramatta, N.S.W. Tel.: UB 3680.

PRENUMERATA
Ištisiems metams — 

£ 3.0.0.
Pusei metų — £1.15.0 

Trims mėnesiams 
£ 1.0.0.

Atskiras nr. — 1/9.
N. Zelandijoje ir 
Anglijoje kaina ta 
pati. Kituose kraš
tuose — £ 4.0.0. me
tams.

1

KOMERCINIAI 
SKELBIMAI 

colis per 1 skiltį 
12/-

Bendruomeniniai — 
10/- 

Skelbimų kaina vie
nai teksto eilutei ar
ba jos vietai — 1/6. 
Nuolatiniams skel
bimams teikiama 
nuolaida.
Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

PRENUMERATA ADRESUOJAMA: 
Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Administracijos tel. YX 9062

Sydney, 1961 m. balandžio 18 d.
Nr. 15 (625). Trylikti metai.

ĮŽANGA I GERA PRADŽIA—J (įralikoč <~Paroda POLITIKOS LABIRINTUOSE
RAŠO: J. P. KEDYS

“Mūsų Pastogės' 2Vr.ll tilpo žinutė, kur pranešama apie 
Sydnėjaus centriniu ir Bankstowno Dainavos namą vadovybių 
bendrą posėdį, kuriame susirinkusieji, esą, priėję išvados, kad 
Sydnėjuje reikalingi tik vieni centriniai namai, kuriuose tilptų 
salė, koplyčia, skaitykla, valgykla ir sporto (aikštė. (Ar netiks
liau būtų vadinti Sydnėjaus Lietuvių Centras? Aut.).

Šio tikslo siekti yra sudaryta net komisija, išrinkus po tris 
asmenis iš kiekvienos pusės. Trijų mėnesių laikotarpyje 
ja pateiks pranešimą, o abiejų namų vadovybės bendrame posė 
dyje tą pranešimą svarstys.

Žinoma, visa tai, kas čia paskelbta, biėra kokia ne paprasta 
naujiena. Jau prieš keletą metų abiejų namų vadovybėms pavyk
davo susirinkti, atseit — jau tada, kol dar nebuvo nė vieni iš šių 
namų perkami ar statomi, tačiau susitarimo pasiekti vis nepa
vykdavo ir tik dėlto, kad abi šalys turėjo po keletą fanatikų, ku
rių vieni šaukė — “mes iš Bankstowno nežengsim nė žingsnio’’, 
kiti gi atsiliepdavo, kad “centriniai namai gali būti visuose prie
miesčiuose, bet tik ne Bankstowne".

Ir štai, šitokių šūksnių ženkle vykdavo derybos, tokių šūkių 
pagalba buvo kovojama dėl lietuvybės...

Suprantama, blaiviai galvojančiam žmogui jau ir tada buvo 
aišku, kad pastangomis dviejus namus įsigyti daroma didelė žala 
lietuviškajai veiklai Sydnėjuje. Deja, fanatikams logika yra sve
tima, kompromisai nepriimtini. Tuo būdu ir (atsirado dvieji na
mai.

Šiuo metu jau praslinko trejetas metų, kai mes gyvename 
Sydnėjuje dviejų namų sąlygose. Šio gyvenimo tikrovė jtarodė 
net ir užkietėjusiems dviejų namų šalininkams, kad nei vieni, 
nei kiti savųjų tikslų nepasiekė.

Centrinius namus perkant, keletas asmenų propagavo, kad 
girdi “už 2.500 •— 3.000 svarų tuos apšepusius namus sumoder
ninsime ir čia, miesto centre, galėsime puikiai įsikurti”. Tačiau 
kai tie namai buvo nupirkti, tai srities specialistai pareiškė, kad 
centrinių namų sumoderninimas kaštuotų apie 12.000 — 15.000 
svarų! Suprantama, tokios pinigų sumelės net ir didžiausi opti
mistai sukaupti negalėjo, tai ir buvo pasilikta prie kuklaus šū
kio — apsilopyti skyles ir liktis lūšnelėje...

Labai panašioje padėtyje yra ir Bankstowno namai. Tiesa, 
jie turi didesnį sklypą ir naują salę, tačiau ta salė yra labai že
ma, net ir žiemos metu tvanki ir didesnio pobūdžio parengimai

komiai-

Praeitą šeštadienį pasibaigė pir
moji naujai įsikūrusios Grafikų 
D-jos (Sydney Printmakers) pa
roda Farmerio Blaxland’o galeri
joje Sydnėjuje.

Paroda, trukusi dvi savaites, 
praėjo su dideliu pasisekimu.

Iš dabartinių dvidešimties drau
gijos narių parodoje dalyvavo 16 
dailininkų, jų skaičiuje ir mums 
visiems gerai pažįstami lietuviai 
dailininkai Eva Kubbos, Vaclovas 
Ratas ir Henrikas Šalkauskas. E. 
Kubbos išstatė 3 medžio ir 2 lino 
raižinius, V. Ratas — 3 medžio 
graviūras ir 1 medžio raižinį ir
H. Šalkauskas — 3 lino raižinius, 
iš kurių vieną spalvotą.

Su džiaugsmu tenka priminti, 
kad visų trijų mūsų dailininkų 
kūriniai didžiųjų australų dien
raščių meno kritikų buvo paminė
ti gerųjų parodos darbų skaičiu
je.

šia proga čia pateikiama tik 
keletas trumpų ištraukų iš aus
tralų spaudos:

...“darbai — kaip J. Henshaw 
dekoratyvinis “Nude”, kuris galė
tų užburti kiekvieną patalpą, ar
M. Nicholson litografija “Image 
of Space”, ar H. Šalkausko lino 
raižiniai, kurie žavi stilingumą 
naujų krypčių abstraktiniame me
ne...

(The Bulletin, 1961 m. 
balandžio 12 d.)

★

Tiktai... “D. Strachan, E. Bark
en, J. Ewart, S. Gould, T. Glegh- 
orn ir H. Šalkauskas yra vienin
teliai, kurie įtikina mus, kad at
spaudai (grafikos, Aut.) yra na
tūrali priemonė jų talento išreiš
kimui”.

(The Sun, 1961 m. 
balandžio 5 d.)

★
Vienas stipriųjų australų tapy

tojų J. Olsen, šio mėnesio 9 d. 
Sunday Mirror’e rašydamas apie 
šią parodą, E. Kubbos atžymi kaip 
tarptautinio standarto dailininkę.

joje negali būti rengiami, nes ji yra tokiems per 'maža. Gal svar- 
blausia, kad \aplink salę dar gyvena žmonės, todėl visi parengimai 
turi būti ramūs, netriukšmingi ir baigtis griežtai prieš 12 vai. >1 
nakties. Be to, salės nuomavimas kitoms tautybėms sutiktų kliū- 
tis, kadangi vietos burmistras leidimą yra davęs naudoti ją tik 
lietuvių reikalams.*’Vadinasi, ir Bankstowno namai bent šiuo 
metu nėra tokioje padėtyje, kad jie būtų tinkami naudotis vi- >1 
siems Sydnėjaus lietuviams, ko šių namų iniciatoriai ir statyto- 
jai tikėjosi ir apie ką ne vieną įtartą yra skelbę. Matyt, kad pa- $ 
dėčiai paaiškėjus, ir jie pasijautę kiek klydę... £

Tatai ir yra tikrosios priežastys, privedusios <abi namų va- X 
dorybes susirinkti draugėn ir jieškoti naujos išeities. Šis atnau 
jinimas mėginimo, kuris buvo nutrūkęs prieš keletą metų, tenka 
tik sveikinti ir visiems, kam tikrai rūpi lietuviškumas, jį remti. 
Jeigu gi i>- dabar dar nastųsi tokių, kurie tam prieštarautų, r ei- > 
ketų ramiai nuo jų atsiriboti ir nekreipti dėmesio. >:

Šia proga reikia tučtuojau pridurti, kad šiuo metu žengti 
prie vieno Lietuvių Centro steigimo Sydnėjuje yra svarbus uždą- 
vinys, vertas panagrinėti, nuo kurių faktorių jis teigiamai ar M 
neigiamai išsispręs. Kaip iš bendrojo posėdžio nutarimo matosi, 
jau pirmasis pasisekimo ženklas būtų, jei sudarytoji komisija 
teigiamai pasisakytų. Po tokio komisijos raporto, posėdžio visu- 
ma jau galėtų padaryti nutarimus, liečiančius raporto įgyvendi- 
nimą. Tačiau ir tuo atveju, jei komisija ir nesurastų tarpusavy a 

bendros kalbos, reikėtų vis dėlto padėtį gelbėti visumos posėdy- $ 
je, abi komisijas atleidžiant ir įsipareigojant sušaukti ūbiems 
Šalims atskirus susirinkimus visų savo narių. Tuose susirinki- *1 
muose reikėtų išrinkti naujas komisijas tam pačiam tikslui. Su 
prantama, į tokias komisijas geriau būtų rinkti ne “senus kovos S 
veteranus”, bet plačiau galvojančius ir į. tas “kovas” neįsijnn- H 
gusius asmenis.

Tatai vienas iš faktorių, kuris gali privesti prie sėkmingos >: 
pabaigos. Tačiau bene svarbiausi! is dalykas, tai visų namų rėmė- $ 
jų didesnis susirūpinimas vienais Sydnėjaus liet, namais. Tatai H 
liečia ypač tuos, kurie iki šiol tik aukojo, bet mažai į namų tvar- >! 
kymą kišosi. Kiekvienas Sydnėjaus ir apylinkių tautietis turi rci >; 
kalauti, kad Sydnėjuje būtų sukurtas tik vienas Lietuvių Centras 
su visomis mūsų tautinei veiklai reikalingomis institucijomis. H 
Šie mūsų pageidavimai reikėtų visomis priemonėmis kelti span- 
doje, susirinkimuose, posėdžiuose ir privačiai, kad tuo būdu tie, >■ 
nuo kurių tatai pareina, šią idėją paspartintų įgyvendinti. £ 

Baigdamas norėčiau dar padaryti vieną pasiūlymą: kol abie- 
jų namų vadovybės nesusitars, laikinai sustabdyti visokias aukas 
šiems namams. Gi vietoje to, pavieniai asmenys turėtų skelbtis >; 
per “Mūsų Pastogę", kokia konkrečia šunta jie įsipareigoja pa- $ 
remti vieną Sydnėjaus Lietuvių Centrą. Aš iš savo pusės padu- 
rau pradžią, pasižadėdamas skirti 100 (šimtą) svarų Sydnėjaus £ 
Lietuvių Centrui, kuris, kaip buvo “Mūsų Pastogės" Nr. 11 skelb- >; 
ta, turėtų salę, koplyčią, skaityklą, valgyklą ir sporto aikštę. J

Stebėtojas

Inž. Z. BUDRIKIO PASKAITA
š.m. kovo pabaigoj Sydnėjuj 

įvyko vad. silpnosios srovės tech
nikų (Convention of Radio and 
Electronics Engineers, Australia) 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
per 800 įvairių šios srities inžinie
rių.
Šioj konvencijoj buvo skaityta visa 
eilė referatų. Daugelis jų buvo pa
remti asmeniniais tyrimais bei 
skaičiavimais laboratorijose.

Viena iš žymiausių paskaitų bu
vo U.S.A. Bell telefonų — radijo 
tyrimų direktoriaus R. Kampfner, 
tema: “Satellite Communication 
Research”. Jis išdėstė aukšto daž
nume (trumpų bangų) radijo spin
dulių siuntimą už horizonto ribų, 
naudojant satelitą lyg veidrodį.

Amerikiečiai yra jau sėkmingai 
pravedą šitokį bandymą su savo 
satelitu “Echo”. Tatai plastikinis 
balionas, skriejąs dar ir dabar ap
link žemę.

Konvencijoj dalyvavo ir lietuvis 
— inž. Z. Budrikis, kuris skaitė 
paskaitą, pavadintą “Matomumo 
slenksčiai bei elektrinio triukšmo 
matomumas televizijoj. (Visual 
thresholds and the visibility of 
random noise in T.V.). šioje pas
kaitoj buvo išdėstyta matematinė 
teorija, kurios pagelba galima esą 
apskaičiuoti matomumo slenksčiai 
ir išaiškinti kai kuriuos televizijoj 
užtinkamus subjektyvinius efek
tus, ypač triukšmo matomume.

Inž. Z. Budrikis šią teoriją pa
rėmė savo paties atliktais Pašto 
ministerijos laboratorijose bandy
mais, pažymėdamas, kad plačiau 
esąs išdėstęs savo tyrimų rezulta
tus ir pačią teoriją P.M.G. labora
torijų raporte “A Describing The
ory of Threshold Vision”.

B. Daukus

PATOGIAUSIAS BŪDAS 
KONFLIKTAMS IŠVENGTI 

— JUOS ATIDĖTI
Pavergtųjų tautų žmonės visa

me pasaulyje nustebę žiūri į did
žiųjų valstybių pastangas kaiku- 
riuos klausimus, dėl kurių galėtų 
kilti dideli ginčai, išimti iš svars
tymų darbotvarkės, atidėti “vėles
niam laikui”. Tuo tarpu vis dar 
neprieinama prie Vengrijos ir Ti
beto pavergimo problemų svarsty
mo Jungtinių Tautų plenume. Da
bar JAV ir Sovietų delegatai susi
tarė išimti iš JT plenumo dabarti
nės sesijos darbotvarkės ir nusi
ginklavimo klausimą. Galimas da
lykas, nusiginklavimo klausimo 
atidėjimas dėl jo sudėtingumo yra 
tikrai vietoje. Bet mažųjų ir ypač 
sovietų pavergtų tautų žmonės ne
gali būti ramūs, kai užtenka dviem 
stambiom valstybėm susitarti — ir 
gyvybiniai mažų tautų reikalai 
atidedami iki nežinios. Neužmirš
tinas anksčiau Stalino, dabar 
Chruščiovo aiškiai pabrėžtas sie
kimas: “Jei tarp savęs susitartų 
JAV-ės ir Sovietų Sąjunga, visi 
pasaulio klausimai lengvai išsi
spręstų”. Kitaip tariant, Kremlius 
norėtų pasaulio padalinimo: Vieną 
pusę valdytų Sovietų Sąjunga, ki
tą Jungt. Amerikos Valstybės. 
Vargu tas planas, kuris būtų pri
imtas tik įvedus abipusę nusigin
klavimo kontrolę ir nustatant 
abiejų sferų geografines ribas, ka
da nors įsikūnys — bet Kremlius 
jį vis naujai iškiša į diskusijas, 
tikėdamas įvairiais suktumais ap
eiti antrąją pusę, t.y. Vakarus.

ALŽYRO PROBLEMA 
SUNKIAI SPRENDŽIAMA

Būdingas Laoso konflikto “pri- 
migdymas”. Jau tarp Vakarų ir 
Rytų kaip ir susitarta, kad Laose 
kovos baigtųs ir tarptautinėmis 
konferencijomis Laoso režimas bus 
padarytas “neutralistinis”, nepri

klausąs nei Vakarams nei Rytams. 
Bet... gerą dalį Laoso krašto laiko 
savo rankose sovietų ir Šiaurės 
Vietnamo apginkluoti komunisti
niai sukilėliai ir jie skverbiasi to
liau, kol eina konferencijoms pasi
ruošimas. Net jei ir bus susitarta 
dėl neutralistinio režimo, tačiau 
kaip bus galima iškrapštyti iš La
oso džiunglių įsiskverbusias komu
nistų gaujas? Kaž kas darosi Ne
palo — ten vėl sukilimas. O iš ki
niečių komunistų pavergto Tibeto 
ateina vis naujos žinios apie tibe
tiečių laisvės kovotojų veiklą prieš 
reguliarinę kiniečių kariuomenę. 
Ryžtingesnį tibetiečiai nenori 
laukti, kol Jungtinės Tautos malo
nės svarstyti Tibeto pavergimo 
klausimą.

Prancūzijos ir Alžyro derybos 
dėl pastarosios laisvo apsispren
dimo įstrigo dar nė neprasidėju- 
sios. Jos turėjo prasidėti balandžio 
7 d. prie Ženevos ežero. Bet Alžy
ro sukilėlių egzilinė vyriausybė 
priešinasi tam, kad Paryžius gre
ta nori tartis ir su kitomis (kitų 
pakraipų) alžyriečių grupėmis, ir 
derybos atidėtos. Tuo tarpu kas 
savaitę sprogsta bombos Prancū
zijoje ir Alžyre, kurios sužeidė jau 
netoli 100 žmonių ir nužudė apie 
20. Alžyro kelias į nepriklausomy
bę iš viso labai kruvinas. Abiejo
se pusąse žuvo jau daugiau kaip 
100.000 žmonių. Tai baisi kaina. 
JAV prezidentas Kennedy žada 
gegužės mėn. atvykti į Paryžių ir 
tartis su de Gaulle dėl Alžyro ir 
kitais klausimais. Yra žinoma, kad 
Alžyro laisvės klausimu Kennedy 

labai daug simpatijų turi alžyrie
čiams. Bet numatyta taip pat tar
tis ir kitais aktualiais Sovietų Są
jungą liečiančiais klausimais. O 
šitas klausimas ir panašūs į jį jau 
ne mažai domina it pavergtųjų 
tautų žmones.

CHRUŠČIOVAS LANKYSIS 
AFRIKOJ

Chruščiovui vėl užėjo noras pa
važinėti. šį kartą po Afriką, šį 
pavasarį jis atlankysiąs Togo,

ŽMOGUS ERDVESE
Milžiniškomis antraštėmis, iš

pūstais pagyrimais ir liaupsini
mais prabilo Australijos ir kita 
vakariečių spauda, kai bolševikai 
praeitą trečiadienį paskelbė oficia
lų komunikatą, kad Sov. Rusijos 
mjr. Jurijus Agarin 200 šimtų my
lių aukštyje vieną kartą apskrido 
4 tonų satelite žemės rutulį ir 
sveikas, kelionės nepaveiktas, lai
mingai nusileido Rusijoj. Komuni
katas nemini, iš kur jis buvo iš
šautas į erdves ir kur nutūpė, ta
čiau Amerikos žvalgybos žinios nu
rodo, kad jis pakilo iš Kaspijos pa
jūrio Turkmėnijoj ir nusileido pie
tinės Rusijos stepėse, į kurias jo 
pasitikti lėktuvu išjudėjo ekipa su 
gydytoju priešaky.

Kaikurie laikraščiai drįsta pri
minti, kad vienas Sov. Rusijos as
tronautas jau buvęs iššautas ir 
susigrąžintas šio mėn. 7 d., tačiau 
jis buvęs ar negyvas, ar išėjęs iš 
proto, todėl buvęs po kelių dienų 
darytas kitas bandymas, kuris, 
girdi, pavykęs. Būdinga čia pri
minti, kad sovietai skelbia tik sa
vo pasisekimus ir pasaulio spau
doj manoma,, kad jie jau senokai 
savo bandymuose siunčia žmones 
į erdves, tačiau vis nesėkmingai. 
Šie spėliojimai tikėtini jau vien 
todėl, kad sovietai neleidžia jo
kiems užsieniečiams būti akivaiz
džiais liudininkais savo skelbiamų 
pasisekimų...

Kokia propogandos skraiste so
vietai bedangstytų savo siekimus 
ir kokiais būgnais bebūbnytų sa
vo išradimų pranašumą, čia verta 
priminti, kad JAV-bių mokslinin
kai šioje srityje visiškai lygiagre
čiai su jais žengia, nes, kaip ži
nome, jie jau taip pat ruošia iš
mesti šio mėn. pabaigoje ar sekan
čio pradžioje savo astronautą į er
dves ir netolimoj praeity yra sėk
mingai iškėlę ir susigrąžinę peles 
ir beždžionę. Kad amerikiečiai ne
skuba, tai tėra tik jų protingumo 
ir atsargumo įrodymas, nes demo

Šimpanzei Ham, sėkmingai grįžusiai iš erdvių Amerikos 
satelite Merkury, padovanojamas obuolys.

Ghana, Malį, Etiopiją, jungt. Ara
bų Valstybes (Nasserį) ir kelias 
kitas Afrikos šalis. Visai aišku, ko 
jis ten važinės. Kaip žinoma, nau
jai išsilaisvinusios Afrikos valsty
bės Jungtinėse Tautose toli gražu 
nebuvo linkusios su Maskva eiti 
išvien, ypač kai Chruščiovas įsišo
ko JT plenume su savo batu, o jo 
kiti delegatai taip pat perdaug 
smarkavo. Chruščiovas mėgins 
Afrikos tautas švelnia šypsena 
nuteikti Maskvos naudai. E.

kratijose, kur viskas daroma vie
šai, nerizikuojama kartais peran- 
kstyvais iššokiais statyti žmonių 
gyvybes į pavojus. Demokratijos 
tikslas nėra tuščia propoganda, 
o realus ir apsvarstytas mokslo 
bandymų siekimas, galįs pasitar
nauti visai žmonijai.

Vakarų mokslininkai, jų tarpe 
ir australai, nepervertina šio rusų 
mokslininkų žygio, nors ir pripa
žįsta jo pasekmių naudingumą 
erdvių nugalėjimo srityje. Praei
tasis trečiadienis, esą, būsiąs įra
šytas žmogaus siekimų istorijoj, 
kai žmogus išdrįso iškilti į kosmo
są ir kai žmonijai realiai atsidarė 
naujos perspektyvos tolimųjų dan
gaus erdvių tyrinėjimuose. Dabar 
jau esąs artimos ateities klausi
mas, kad žmogus pasieksiąs Mė
nulį, Marsą, Venerą, o vėliau gal 
įsiveršiąs ir į kitas erdvių siste
mas.

Beveik visi mokslininkai, o taip 
pat ii- politiniai bei kariniai Va
karų Pasaulio vadai mano, kad 
šis sovietų atsiekimas neturįs stra
teginės reikšmės, nors Amerikos 
prez. J. Kennedy savo pastaba vis 
dėlto primena, kad šis sovietų 
žingsnis esąs grėsmingas ir įrodąs, 
kaip nesiskaitymas su žmonių gy
vybėmis ir jų gerbūviu diktatūro
se koncentruojamas į pasaulio už
valdymo tikslus. Ta proga jis dar 
pastebi, kad tik vieninga vakarie
čių laikysena ir jų beatodairiškas 
gynimas demokratinių laisvių esąs 
tikras laimėjimo laidas prieš ky
lančią totalistinę grėsmę, kuri gal 
gresianti visą šio amžiaus pabai
gą.

Gerai suprantama, kad silpna
būdžių eilėse šis sovietų propogan- 
dinis pasisekimas vėl sukels min
čių, jog komunistinis molinių kojų 
kolosas ne tik prisiveja, bet ir 
pralenkia. Vakarus. Tačiau esmėje 
tatai tėra tik vienašališko pasise
kimo ir apsukrios bei gudrios pro
pogandos sudaryta iliuzija...

1
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EUROPOS VALSTYBIŲ APSIJUNGIMO IDĖJA

1
 Pasakaites, skaitytos dipl. jur. L. Karvelio š.m. $ 

kovo 11 d. sambūrio “Šviesa” Sydnėjaus skyriaus 
parengime Centr. Liet. Namuose Redferne, santrau- <;
ka. į

Prelegentas paskaitos įžangoje 
pabrėžė, kad vieningos Europos 
idėja nesanti nauja, nes ji bando
ma įgyvendinti jau nuo Europos 
istorinės pradžios. •

Šios idėjos įgyvendinimas esąs 
dalintinas į du periodus: prievar
tinį apjungimą ir savanorišką ap- 
sijungimą.

Prievartinis apjungimas jau esąs 
žinomas net iš mitologinės Grai
kijos laikų. Gi šiai valstybei nyks
tant iškilusi Romos imperija, kuri 
valdė beveik visą žinomąjį tais 
laikais pasaulį. Romos kultūrinė 
ir ūkinė įtaka buvo pasiekusi net 
tolimas Baltijos tautas.

Žlugus Romos imperijai, atslin
kęs tamsiųjų amžių laikotarpis, 
tačiau jau aštuntame amžiuje iš
kilusi Popiežiaus vadovaujama 
Universalinės Bažnyčios moralinė 
ir politinė galia. Krikščionybės 
idealas sujungęs Europą į vienin
gą valstybę. Po Karolio Didžiojo 
tačiau ir Šv. Romos imperijos ga
lia ėmusi nykti. Ir moralinė Baž
nyčios įtaka taip pat ėmusi ma
žėti, kai atskilo Graikų Ortodoksų 
bažnyčia ir prasidėjo Reformaci
jos judėjimas.

Vėliau nesėkmingai bandę ap
jungti Europą visa eilė valdovų, 
kurių tarpe Liudvikas XIV, Napo
leonas, Bismarkas.

Po pirmojo pasaulinio karo bu
vo suformuota Tautų Sąjunga, 
jieškojusi galios spręsti tarptauti
nius ginčus, kuri stengėsi elimi
nuoti iš Europos jėgos naudojimą, 
kad garantuotų tautoms laisvę ir 
taiką. Tačiau Vokietijos, Italijos 
ir Japonijos sąjunga šiems Tautų 
Sąjungos principams pasipriešina 
ir vėl paskandina pasaulį nauja
me kare.

Savanoriško Europos apsijungi

mo realūs veiksmai tepasireiškę 
tik po antrojo pasaulinio karo, 
nors šitokio apsijungimo idėja sie
kusi jau senesnių laikų. Čia pre
legentas suminėjo 15 šmt. Bohe
mijos karalių Jurgį Podiebrad, fi
losofą Kantą, grovą de Saint- 
Simon ir visą eilę kitų, kurie siūlė 
visuotinį Europos apsijungimą.

Jau II-jo pasaulinio karo metu 
egzilinės Olandijos, Belgijos ir 
Liuksemburgo vyriausybės sudarė 
tarpusavį susitarimą dėl šių kraš
tų muitų unijos. Šių valstybių są
junga yra žinoma Benelux vardu. 
Kiek vėliau, jau po karo, Europo
je susidarė dvi valstybių bendra
darbiavimo grupės. Pirmajai jų 
pasitarnavo pagrindu Europos At
statymo Planas (European Reco
very Plan), arba tiksliau — Mar
shall© Planas ir antroji grupė bu
vo suformuota Briuselio sutarti
mi, pasirašyta 1948 m. Benelux 
valstybių, D. Britanijos ir Prancū
zijos. Pastaroji sutartis lietė mi
nėtųjų kraštų karinį, ekonomini, 
politinį ir kultūrinį bendradarbia
vimą.

Dar vėliau vėl grupavosi naujos 
Europos valstybių sąjungos, skirs- 
tytinos į karines, politines bei eko
nomines.

Iš karinių žinoma WUDO (Wes
tern Union Defence Organiza
tion), kurią sudarė Briuselio su
tarties valstybės, įjungiant dar V. 
Vokietiją ir Italiją; antroji iš ka
rinių sąjungų yra vadinama WEU 
(Western European Union), ku
riai priklauso visos WUDO vals
tybės drauge su Jungt. Amerikos 
Valstybėmis ir Kanada; trečioji 
karinė sąjunga yra vadinama NA
TO (North Atlantic Treaty Orga
nization), sudaryta 1949 m., į ku- 

I rią įėjo 13 Europos valstybių 

drauge su JAV ir Kanada.
Iš politinio charakterio sąjungų 

yra žinoma vad. Europos Taryba 
(Council of Europe), įsteigta 
1949 m., kuriai priklauso 15 Euro
pos valstybių. Ši organizacija jau 
turi parlamentą ir ministerių ko
mitetą, tačiau neturi jokios ant- 
valstybinės galios ir veikia tik 
grynai kaip patarimo įstaiga, nors 
ji ir yra laikoma bendro Europos 
parlamento pradininke.

Iš ekonominio charakterio Eu
ropos organizacijų verta suminė
ti šios:

OEEC (Organization for Euro
pean Economic Cooperation), ku
ri buvo sukurta tuo tikslu, kad 
administruotų JAV teikiamą eko
nominę pagalbą, žinomą Marsha- 
lo plano vardu;

ECSC (European Coal and 
Steel Community), kurią 1951 m. 
pasirašė Benelux valstybės, V. 
Vokietija, Italija ir Prancūzija. 
Ji tvarko tarp šios sąjungos na
rių plieno ir anglies prekybos rei
kalus ir turi antvalstybinės galios;

EEC (European Economic Com
munity), įsisteigusi 1958 m. Šios 
sąjungos sutartį pasirašė visos 
ECSC valstybės ir ši organizacija 
turi antvalstybinį charakterį. Ji 
siekia savo narių tarpe muitų uni
jos. Be to, ECSC yra numačiusi 
praplėsti bendradarbiavimą eko
nominėje, finansinėje, žemės ūkio 
ir socialinės politikos srityse;

EFTA (European Free Trade 
Area) susiformavo 1959 m. Tar- 
pusavę šios sąjungos sutartį pasi 
rašė D. Britanija, Austrija, Da
nija, Norvegija, Portugalija, Šve
dija ir Šveicarija. Ji yra panašaus 
tipo į EEC, tačiau teapima tik 
pramonės gaminių keitimosi leng
vatas, neliesdama ūkio gamybos.

GAIVINKIME SUKILIMO DVASIA \
ATSIMINKIME 1941 BIRŽELIO 23!

Šiemet birželio 23 dieną sueina 
dvidešimt metų nuo lietuvių tautos 
sukilimo, kuris pašalino sovietinę 
okupaciją, paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos laikinąją vyriausy
bę, perėmė krašto administraciją 
anksčiau, nei karo eigoje pasirodė 
pirmieji vokiečių kariai.

Sukilimas buvo pirmas lietuvių 
ginkluotas rezistencijos išsiver
žimas. Nuo tada lietuvių tauta 
nesiliovė priešinusis okupacijoms. 
Keitėsi okupantai, keitėsi pasi
priešinimo žmonės ir organizaci
jos, keitėsi pasipriešinimo formos 
ir metodai, keitėsi net pozicijos, 
kuriose pasipriešinimas aštriau
siai reiškėsi ar tebesireiškia. Ne
pakitusi betgi liko dvasia, iš ku
rios tekėjo pasipriešinimo veiks
mai; dvasia, kuri reiškė ir tebe
reiškia pasiryžimą gintis nuo 
smurtu primetamo svetimo gyve
nimo turinio ir stiliaus.

Čia pastebėtina, kad D. Britanija 
atsisakė priklausyti EEC organi
zacijai, nenorėdama prarasti leng
vų muitų sutarties su Common
wealth valstybėmis.

Paskaitos pabaigoje prelegentas 
išryškino Europos apsijungimo ga
limybes, kurios einančios dviemis 
kryptimis: federacine ir funkcio- 
naline, formuojant antvalstybinio 
charakterio organizacijas specifi
niams reikalams tvarkyti, čia pre
legentas L. Karvelis pasiūlė dis
kusijas šiais klausimais:

Ar reikalinga vieninga Europa?
Ar tatai įmanoma atsiekti prie 

esamų sąlygų, atsižvelgiant į tai, 
kad ten yra rasinių, kalbinių, re
liginių skirtingumų, neiviehodo 
kultūrinio lygio, iškilių ir atsili
kusių tautų?

Kokia geriausia apsijungimo 
forma — federalinė ar funkcio- 
nalistinė?

Šiuos klausimus kiekvienam 
reikėtų pasvarstyti ir apgalvoti.

D. Kairaitis

Sukilimo negali nutylėti nė oku
pantas. Sukilimo sukaktis pakurs
tė okupanto pastangas juodinti 
sukilimą, apkloti jį melais. Suki
limo sukaktis erzina okupacijos 
agentus, nes pats sukilimo faktas 
nepaneigiamai liudija, kad:

Sukilimas išreiškė visuotinį lie
tuvių tautos troškimą nusikraty
ti svetima okupacija; demaskavo 
ir sovietinį melą, kad lietuvių tau
ta buvo savanoriškai prašiusia 
priimama į Sovietų Sąjungos ver
giją • '

Pasiryžimas sukilti už nepriklau
somybės atstatymą buvo be kom
promisų. Jo nepalaužė ir nacinės 
Vokietijos įspėjimai, paskum gra
sinimai ir represijos. Tai sugriovė 
ir sovietinį mitą, kad sukilimą 
rengę “hitlerininkai”.

Sukilimui vadovavusios organi
zacijos, kaip ankstesnės ir vėles
nės sovietinės deportacijos, pa
tvirtino. jog nacinė Vokietija ir 
jos sąjungininkas Sovietai ėjo tuo 
pačiu keliu •— kalėjimais, depor
tacijomis; žudymais gniaužė lietu
vių laisvės siekimą. Nors Sovietų 
Sąjunga dirbtinais teismais Lie
tuvoje dabar stengiasi pridengti 
savus nusikaltimus nuo pasaulio 
akių, tačiau šimtų tūkstančių de
portavimas, dešimčių tūkstančių 
nužudymas, išniekinimas aikštėse 
tų, kurie nenusilenkė smurtui; te
bevykdomas sąžinės, minties, kū
rybos, tikėjimo ir jo skelbėjų 
prievartavimas; agentų pristaty
mas ganytojais ir kitos klastos -- 
virsta didžiu šauksmu, kad sovie
tinis nusikaltimas susilauktų taip 
pat naujo Niurnbergo.

Atsiminkime 1941 birželio 23! 
— tokio skatinimo balsai mus pa
siekė iš Europos ir Amerikos bi
čiulių bei kitų lietuvių. Manome, 
būtų prasminga ir tikslinga anuos 
individualinius balsus paversti 
bendru kolektyviniu balsu, kuris 
nubanguotų per visą laisvų lietu-

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

PONE REDAKTORIAU,
š.m. III. 24 “M.P.” Nr. 12 at

spausdintas Adelaidės Bendruo
menės susirinkimo aprašymas, ku
riame radau ir. savo pavardę ke
liais atvejais paminėta. Ten ra
šoma: “Susirinkimui Stepanas pa
teikė konkretų pasiūlymą: “Susi
rinkimas neužgina valdybos veiki
mo nepilnoje sudėtyje”. “Už J. 
Stepano pasiūlymą...” ir t.t.

Pone Redaktoriau, užtikrinu 
Jus ir visus “M.P.” skaitytojus, 
kad dėl Valdybos veiklos nepilno
je sudėtyje nė pusės žodžio susi
rinkime nesu pasakęs ir jokio pa
siūlymo tuo klausimu nesu pada
ręs.

Jus gerbiąs
J. Stepanas

vių bendruomenę. Imamės tad 
iniciatyvos kviesti asmenis ir ko
lektyvus, kad sau prieinamu bū
du 1941 birželio sukilimo idėją 
padarytų gyvą savoj aplinkoj.

Spaudos pasisakymai, specialūs 
minėjimai ar trumpas sukilimo 
prisiminimas tinkamu žodžiu mo-. 
kykloje, organizacijos susirinki
me, studijų savaitėje gali virsti 
tarp mūsų nauja minties šviesa ir 
panaujinta valios stiprybe kovoje 
už laisvę Lietuvoje.

Tegul sukilimo atminimas iš
saugoja pasipriešinimo idėją švie
sią ir laisvą nuo oportunistinių 
kolaboravimo pagundų.

Tegul pažadina mūsų intensyvų 
dėmesį Lietuvos žmonių gyveni
mui ir kūrybai kaip tos pačios ne
priklausomos dvasios prasiverži
mui.

Tegul sukelia pagarbą pasiprie
šinimo eigoje žuvusiems — pa
garbą tiek visuotinę, kiek visuoti
nis buvo entuziazmas, kai 1941 
birželio 23 rytą išgirdo prabilus 
Kauno radiją Nepriklausomps 
Lietuvos vardu ir seniai pasiilg
tus, nes draudžiamus, žodžius:

“Lietuva, Tėvyne mūsų”...

Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba

FAUSTAS
IR MODERNIOJI KASDIENA

II — SĄMONINGO GYVENIMO KELIAS
Genialaus kūrėjo viso gyvenimo 

veikalą išnagrinėti keliuose palai
duose puslapiuose būtų tuščia 
pretenzija. Tačiau tokio veikalo 
mintys eiliniam skaitytojoj suke
lia kitų minčių, kurios, atneštos 
j kasdieninį gyvenimą, kartais ke
liais šimtmečiais nutolusį nuo 
paties veikalo, sužadina eilę klau
simų, verčia ieškoti atsakymų, 
vietoje fantastiškų veikalo hero
jų kreipia žvilgsnį į save, savo 
aplinką, savo laiką.

žmogaus gyvenimo prasmės 
klausimas be abejo tol yra nepa- 
senęs, kol yra gyvenančių žmo
nių. Neveltui jis ir svarstytas iš
tisai per žmonijos istoriją. Ant 
skirtingos tos prasmės sampratos 
yra susikūrusios skirtingos civili
zacijos. O pats atsakymas į klau
simą priklauso religijai ir filosofi
jai. Ir Goethės atsakymas išplau
kia iš jo filosofinio įsitikinimo; 
jis gali būti priimtinas ar atmes
tinas, aktualus ar atgyvenęs — 
pagal skaitytojo religinius ir filo
sofinius įsitikinimus.

Iš viso jis yra per platus ir per 
svarbus paviršutiniškam ir sku
botam svarstymui. Tačiau yra du 
Fausto problemos aspektai, ku
riuos įmanoma išjungti iš konteks
to ir svarstyti tiek, kiek jie ak
tualūs šiandienos kasdieniniame 
gyvenime.

Fausto rūpestis buvo — jieško- 
jimas prasmingo ir patenkinančio 
gyvenimo kelio, kurį jis suprato 
tik pakartotame gyvenime prieš 
pat mirtį. Nei vienam mirtinga
jam nėra leista, kartą suklydus, 
gyvenimą pakartoti ir vęl pradėti 
iš naujo. Nei vienas neturi tik 
fantazijos plotuose įmanomų 
Fausto galimybių. Visi priklauso
me fizinių ir materialinių sąlygų, 
nuo bendrųjų įvykių. Nei vienam 
neįmanoma keliauti izoliuoto in
telekto, izoliuotos aistros, grožio

ELENA ŽIŽIENĖ

ar kūrybinės veiklos keliu. O ta
čiau protaujančiam padarui ne
dera būti vien pasyviu žaislu ap
linkybių galioj. Todėl kiekvienam 
svarbu jau savo kelionės pradžioj 
išmokti klausti, kam gyvenimas 
duotas ir kaip žmogui, kaip indivi
dui reikia jį gyventi. Tai yra pir
moji ir svarbiausia Fausto pamo
ka.

Nepaprastai išvystytame mo
derniško miesto tempe yra ten
dencija pasiduoti bendrai srovei ir 
būti jos nešamu nesustojant ir 
nesvarstant. Iš kažkur kitur atei
nančios taisyklės pasidaro kelro
džiai: jos arba pasyviai priima
mos ir, kol sąlygos verčia, jų ne
galvojant laikomasi, arba, sąly
goms neverčiant, taip pat negalvo
jant, jas laužoma. O tačiau tas 
priėmimas ar laužymas turėtų 
bent būti sąmoningas ir išplaukti 
iš sprendimo apie tai, ko žmogus 
iš viso gyvenimo nori ir siekia, ir 
kokios žmogikosios asmenybės jis 
sau linki. Kaip žmogus supranta 
savo gyvenimo uždavinius ir tiks
lą, savo padėtį pasaulyje ir san
tykį su kitais, pagal tai jis susi
kuria ar prisiima ir tam tikrą mo
ralinį kodą — taisykles, kurios re
guliuoja kasdieninę jo veiklą bei 
elgseną. Jų vykdyme ir pasireiš
kia jo asmenybė. Sprendimai apie 
viso gyvenimo liniją negali būti 
statiški: besikeičiant žmogui ir 
jie keičiasi, tačiau jų turi būti są
moningai jieškoma. Nuo pat pro
taujančios jaunystės pradžios iki 
giliausios .senatvės jie turi būti 
svarstomi ir persvarstomi. Asme
nybės ugdymas turi būti sąmonin
gas ir valingas procesas, kuris juo 
sėkmingesnis, juo anksčiau pra
dėtas. Senatvės išmintis nėra pri
puolama dovana — ji yra išdava 
jaunystėje prasidėjusio ir niekad 
nenustojančio jieškojimo.

Paskutinius karo ir pokarės me

tus Vokietijos stovyklose išgyve-
nę įvairių tautybių pabėgėliai tu
rėjo progos pamatyti, ką žmonėms 
padaro staigus įprastinio gyveni
mo būdo sugriuvimas. Kai kurie, 
gal net didžioji dalis, pasikeičia 
iki nepažįstamumo. Per kitus aud
ros praeina jų pastebimai nepa- 
lietusios. Laimingi tie, kurie tuos 
laikus išgyveno nenusivylę savimi
ar kitais.

Visokių stebinančių dalykų ma
tyta per to nelemto “interregnu- 
m’o” laikotarpį, ypač pirmaisiais 
po pabėgimo mėnesiais. Pabėgėlių 
užplūstuose šiaurės Vokietijos 
vieškeliuose tarp nesuskaitomų 
pėsčiųjų, pavienių dviratininkų, 
neperskaitlingiausių ūkiškų, man
ta, vaikais ir ligonimis apkrautų 
vežimų, pasimatydavo ir vienas 
kitas automobilis, ar sunkvežimis, 
nežinia iš kur susimedžiojęs ben
zino.

Matėsi tokių, kuriuose keliavo 
du žmonės su krūva turto, ir jie 
nieku gyvu nebūtų sustoję pake
lyje pavėžėti vos kojas bepavel
kančio sužeistojo, senio, ar moters 
su naujagimiu kūdikiu ant rankų. 
Kiti, prisisodinę pilną automobilį 
keleivių, metė laukan savo pasku
tinį čemodaną, kad dar vienam 
nelaimingųjų padarytų vietos. 
Pirmomis klajonių Vokietijos 
miestuose dienomis susitikta dar 
prieš kelias savaites matytų pa
žįstamų, su kuriais nesenai ben
drauta, dirbta, pramogauta, dalin
tas! įspūdžiais, regimai sutarta 
nuomonėmis, kurie dabar sutikti 
staiga atsisakė pažinti, ir, maty
dami kitą suskurdusį, pervargusi, 
nešvarų, atsuko nugarą ir nuėjo, 
matyt, bijodami, kad nebūtų pa
prašyti pasidalinti sunkiai gauta 
maisto kortele ar dar iš namų at
sivežtomis atsargomis. O buvo ir 
tokių, kurie ir visai nepažįstami, 
išgirdę savo kalbą, pamatę kitą dar 
sunkesnėje padėtyje, negu savo, 
iš kelio ėjo, kad jam pagalbą pa
siūlytų, kad paskutine lašinių pal- 
tele pasidalintų. Buvo tokių, ku
rie kad ir tautiečiai, ir artimi bi
čiuliai, įvairiomis sąlygomis jau 
anksčiau Vokietijoje atsiradę, pa
togiai įsikūrę, ekonomiškai pakan
kamai įsitvirtinę, gailėjosi paau

Tą veidų ir asmenybių kaleido
skopą prisiminus, kiekvienas iš 
karto jaučia, į kuriuos krypsta 
jo simpatija ir į kuriuos — smer
kimas; kuriuos iki šiai dienai mi
nima su pagarba, kaip šviesias as
menybes, o kuriuos bevelijama už
miršti; su kurių charakteriais ins
tinktyviai identifikuojamasi, ir 
kurių purtomasi. O jei tai jaučia
ma, tai vertėtų svarstyti ir kodėl 
taip jaučiama, kodėl vieno žmo
gaus gyvenimo būdas atrodo pri
imtinas, o kito atmestinas, ii’ kat
ro norėtųsi sau.

Taip pat verta svarstyti, kodėl 
staigi suirutė taip nejaukiai pa
keitė vienus, o kitus vos palietė 
o taip pat ir kodėl nejučiomis iden
tifikuojamasi su tais nepasikeitu
siais.

Mažiausiai savęs praranda są
moningieji: tie žmonės, kurių elg
seną reguliuoja ne jėga iš išorės 
primestos taisyklės, paveldėti ir 
nepatikrinti papročiai ar vietinės 
daugumos nuomonė, bei vidinis įsi
tikinimas, sprendimas, kas jiems, 
protaujančioms būtybėms, skaity
tina teisinga, kilnu, garbinga; 
kurie jaučia, kad prasižengimas 
su kai kuriais dėsniais žaloja ir 
žeidžia juos pačius, net jeigu 
toks prasižengimas ir atneštų 
materialinės naudos.

Valstybinių ar policinių priemo
nių žmonių gyvenimui tvarkyti 
neužtenka. Ir įstatymas pilnai 
efektingas tik tada, kai jis yra 
sąmoningai priimtas.

Pasakoja, kad kai prieš kelioli- 
ką metų Melburno policija, siek
dama savo darbo sąlygų pageri
nimo sustreikavo, tai miestas 
įkrito į anarchiją: krautuvių lan
gai buvę daužomi savininkų aki
vaizdoje, prekės plėšiamos ir nai
kinamos, žmonės gatvėse užpuldi
nėjami, eismo taisyklių nebesilai
koma. Trumpu laiku nelaimių 
skaičius nepalyginamai padidėjęs, 
niekas nebesijautęs saugus, ir bai
mė apėmusi visą miestą. Jei vis
kas taip vyko, kaip pasakojama, 
tai tas gąsdinantis nutikimas rodo, 
kad nors kasdieninis bendruome
ninis gyvenimas slenka ramiai ir 
tvarkingai, betgi jį pagrindžianti 
etinė sąmonė dar tebėra labai 
menka, ir kad užtenka menkiausio

koti porą valandų laiko nuo plau
kimo, pasimatymo, muzikos pamo
kos, kad naujai atbėgusio benamio 
vaiką nuo skurdo mirties išgelbė
tų, kad nežinančiam patartų, 
kryptį parodytų. Tuo tarpu kiti, 
viską pametę, dienas naktis gele
žinkelio stotyje prabudėdavo, 
kad vis naujus pabėgėlius pasitik
tų, kiek įmanoma padėtų, patar
tų, suramintų. Buvo visai svetimų, 
ne tautiečių, bet vietinių, oficia
liai priešiškai nusiteikusių gyven
tojų, kurie net jiems nesupranta
ma kalba kalbančius pabėgėlius 
savo namuose priglaudė, ką turė
jo, dalijosi, laiko ir pastangų nesi
gailėdami globojo ir gelbėjo. O 
buvo tokių, kurie valdžios įsaky
mu pas juos apgyvendintus pabė
gėlius kaip beįmanydami skriau
dė ir išnaudojo, jų nedalią dar pa
sunkindami panieka, pašaipa, įžei
dimais.

Vėliau stovyklose matėsi tokių, 
kurie stovyklos rutininį gyvenimą 
priėmė be rezervų ir kuone su 
pasitenkinimu. Mėnesiai ir metai 
nieko neveikimas, U.N.R.A.-os 
ir I.R.O. už dyką siunčiamas mais
tas, Raudonojo Kryžiaus drabu
žiai atrodė natūraliau už praeitą 
darbingą gyvenimą. Įvairumo ir 
pramogos jieškota nebent pastan
goje išvengti kokios nors lageri
nės pareigos, kaip bulvių skutimo, 
ar gatvės šlavimo ir skambiuose 
barniuose eilutėje prie skudurų... 
Spekuliacija tiems žmonėms įgijo 
garbingo amato teises, valdiškas, 
bendrasis stovyklos, pasitraukusių 
vokiečių, o ne kartą ir savo kai
myno turtas pasidarė niekieno 
turtas, ar tiksliau •— to, kuris 
pirmas sugebėjo jį pastebėti ir 
pasisavinti. Tuo tarpu buvo ir to
kių, kurie per ketverius metus 
nenustojo kovoję prieš stovyklinę 
stagnaciją, kurie griebėsi moky
tis amatų, svetimų kalbų, nedaval- 
gę, lopytom alkūnėm lankė gim
nazijas ir universitetus, be atly
ginimo dirbo savo profesijoj ar 
amate, jungėsi į ideologinio, kul
tūrinio ir socialinio darbo grupes, 
ėmėsi administracinių pareigų. Jie 
ir stovyklinių pareigų nesikratė 
ir ilgiausiose, nemaloniausiose ei
lutėse stovėdami, vidinės savigar
bos neprarado. 

išorinio sukrikimo, kad įprastinė 
tvarka per pusdienį išsimuštų iš 
vėžių.

Kiti smulkesni, kasdieniniai ir 
dabar tbevykstą reiškiniai rodo tą 
patį. Kam tenka dirbti su vaikais, 
ar kas seka įvykius mokykloje ar 
stebi vaikų teismo bylas, tas ži
no, kaip lengvai kaikurie vaikai 
pasidaro nusikaltėliais. Sėdi toks 
vaikas klasėje, paklusniai pasiduo
damas mokytojo reikalavimamas 
bei taisyklėms, o pietų pertrauką 
nuėjęs į ‘“Coles”, jeigu galvoja, 
kad jo niekas nemato, vagia ko
kius nors jo akį patraukusius 
menkniekius. Vėliau paklaustas, 
kodėl taip daręs, sakosi, kad neži
nąs, lygiai kaip nežino, nei kodėl 
taip neturėtų daryti. Nelengva 
paskui mokytojui ar teisėjui iš
aiškinti, kad tokio vaiko sau da
roma žala yra didesnė, negu gali
mybė būti krautuvės detektyvo pa
gautu. Iš jauno, mąstyti dar ne- 
įpratusio vaiko negalima reika
lauti, kad jis būtų padaręs abs
trakčius savo gyvenimą reguliuo
jančius sprendimus, tiktai aiškė
ja, kad ii’ jo tėvai nėra tokių 
sprendimų padarę ir kad vaiko ar
timiausioje aplinkoje nėra aiš
kaus nusistatymo, kas iš esmės 
darytina ir kas ne.

Panaši išvada prašosi ir iš kai- 
kurių žmonių kasdieninio darbo 
menkavertiškumo. Iš įvairių įmo
nių bei įstaigų, netgi iš profesi
nių darbininkų girdimos aimanos, 
kad nemėgstama darbo ir jį atlie
kama nebent tiek, kiek neįmano
ma jo išvengti, kad dedama di
džiausios pastangos, kad kuo gud
riau būtų nuo jo išsisukta, o ir 
tai nuo ko neišsisukama, atlieka
ma neapsikenčiant, taip, kad ir 
darbo rezultatai gaunami menki ir 
pats dirbantysis iš jo nepatiria 
nei mažiausio džiaugsmo. Matyti 
darbas nėra padarytas sąmoningai 
pasirinkto gyveninio kelio dalimi, 
taip, kad rūpestingesnis jo atliki
mas būtų ne tik priemonė ekono
miniam tvirtinimuisi, bet ir išraiš
ka su savigarba glaudžiai susiju
sios vidinės dsciplinos. O tačiau 
didžioji žmonių dauguma tris ket
virtadalius savo budinčio gyveni
mo turi praleisti darbe.

(Nukelta į 3 psl.)
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MOKYKLA IR GYVENIMAS |
SA VAITGALIO MOKYKLOS IR JŲ PASKIRTIS

RAŠO: A. KRAUSAS

"Ne, žemės derliumi, ne drabužių švarumu, ne šalies gražumu, 
ve miestų ir pilių tvirtumu gyvena tauta, bet labiau išlaikymu s a- 
v o k ulbos, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir mei
le”-

Mikalojus Daukša, Postilė, 1599 m.

Įžangos vietoje
Pats pagrindinis jaunosios kar

tos auklėjimo ir lietuvybės išlai
kymo veiksnys yra šeima. Po jos 
pirmą vietą užima mokykla. Čia 
kalbėsiu tik apie lietuvių savait
galio mokyklas. Jų tikslas yra iš
auklėti lietuvių vaikus sąmonin
gais lietuviais, kurie ne tik žino
tų savo etnografinę kilmę, bet ir 
mylėtų savo Tėvynę Lietuvą, lie
tuvių tautą, jos kalbą, dainas; 
brangintų lietuviškus papročius ir 
mokėtų suderinti meilę ir pagarbą 
savo tautai su jaunimą stipriai 
veikiančia kitų tautų kultūra ir ci
vilizacija; įsisąmonintų lietuvybės 
išlaikymo ir nepriklausomybės 
atgavimo reikšmę ir prasmę.

Mokymo priemonių 
pasirinkimas

Savaitgalio mokyklose darbas 
prieš dešimtį metų buvo žymiai 
lengvesnis, kaip dabar. Daugelis 
iš mokinių tebeturėjo turtingą tė
viškės prisiminimų kraitį ir Vo
kietijos stovyklose, nors ir var
ge, bet neblogai pramokę lietuvių 
kalbos, geografijos, Lietuvos is
torijos, galėjo čia, Australijoje, 
savaitgalio mokyklose pagilinti ir 
išeiti platesnę lituanistikos pro
gramą. Po keleto metų darbo teko 
programas iš naujo peržiūrėti ir 
siaurinti. J mokyklas šiandien atei
na mokiniai jau čia gimę, taigi 
jų mokymui tenka jieškoti naujų 
būdų bei metodų.

Svetimoji aplinka mūsų vaikus 
negailestingai žaloja ir sunkina 
savaitgalio mokyklų darbą. Pir
miau mokinių žodynas buvo tur

FAUSTAS

IR MODERNIOJI KASDIENA
(Atkelta

Kontrastui ir elgsenos su są
moningai prisiimtom etinėm tai
syklėm pailiustravimui norisi pri
siminti keli skirtingi pavyzdžiai. 
Pirmiausia prisimena apysakaitė 
(lyg ir tikra) iš vieno kelionių po 
senesnę Šveicariją aprašymo. Pa
sakojama, kad šimtmečio pradžio
je Šveicarija buvusi kraštas su 
ypatingai stipria moraline nuovo
ka, toks kraštas, kuriam nereikė
ję nei policijos nei kalėjimų. Vie
nas turistas per atviras vaisių par
duotuvės duris iš gatvės stebėjęs, 
kaip nedidelis vaikas, įėjęs į tą 
parduotuvę, kurioje tuo metu ne
buvę nei pardavėjo nei kitų pir
kėjų, priėjęs prie gražių, patrauk
liai išdėtų vynuogių, apsidairęs, 
ar niekas nemato, atsargiai paė
męs viršutinę kekę, pakėlęs prie 
burnos, pauostęs ir... atsargutė- 
liai padėjęs atgal. Tam vaikui, 
be abejo, tėvai buvo išaiškinę, jog 
vagystė yra negerovė, net jeigu 
jos niekas nemato.

Kad darbas, net ir neglorifikuo- 
tas augs tu profesiniu pasiruoši
mu, gali būti patenkinantis ir ver
tas pasididžiavimo iliustruoja pa
vyzdys tų bavariškų kepėjų, bal
nininkų, mėsininkų, kuriems rū
pestingas jų amato atlikimas yra 
beveik pasidaręs džiaugsmą nešan
ti savęs išraiška ir socialinio sta
tuso užsitikrinimas, kurie savo 
amatą, tarsi žemę ar namus, pa
veldi iš kartos į kartą, ir po ku
rių mirties, giminės ant kapo, 
kaip asmeniško pasižymėjimo žen
klą užrašinėja tokius titulus, kaip 
“Meisteris mėsininkas Johann 
Klaus”, "Nusipelnęs meisteris ke

tingas, žodžių nepritrūkdavo, lie
tuviškas žodis buvo nevengiamas. 
Šiandien tėvų kalba jau svetimes
nė. Ji daugeliui pasilieka namų 
— šeimos kalba, o namai dėl tė
vų įsikūrimo rūpesčių ir darbų 
yra dažnai tušti. Todėl svetima 
kalba skverbiasi į mokyklų kori
dorius, kyšteli galvą net į pačią 
klasę. Jau jaučiamas žodžių trū
kumas ir paprastesnėms sąvo
koms nusakyti. Reikia aiškinti, 
kas yra lakštingala, gegutė, ark
las ir t.t. Sunkiau mokiniai pasi
savina žodžių kaitybą, ypač vie
tininkas šlubuoja, jiems tariant — 
medžiame, medžioję, mede ir pan. 
Skverbiasi ir svetimoji sintaksė: 
ateik ant laiko, parašyk man, kaip 
Tavo Velykos buvo ir pan.

Tačiau savaitgajio nįokyklų 
darbą tinkamai suplanavus ir pa
vartojus visas pagyvinimo prie
mones, galima atsiekti neblogų 
vaisių. Svarbu, kad visi mokiniai 
įsigytų reikalingus vadovėlius. 
Australijos savaitgalio mokyklose 
vartojami šie vadovėliai: St. Zo- 
barsko “Aušrelė” arba A. Rinkti
no — “Kregždutė” I-dalis pir
moje grupėje. A. Rinktino “Kregž
dutė” II dalis ir dr. A. šešplau- 
kio Pratiminė Lietuvių Kalbos 
Gramatika” vartojama Il-je gru
pėje. -IlI-je grupėje lietuvių kalbai 
vartojami: A. Rinkūno “Kregždu
tė” III dalis arba “Sauja Der
liaus” — Nidos Klubo leidinys, 
Dr. A. šešplaukio “Pratiminė Lie
tuvių Kalbos Gramatika”, Pr. Nau
jokaičio” Lietuvių Literatūra ir 
kt. Esmaičio “Lietuvos Istorija” 
ir A. Bendoriaus “Lietuva” pri
taikytos istorijai ir geografijai 
dėstyti. Žaidimams pravesti var- 

is 2 psl.)

GENĖ GABECAITĖ

LIETUVOS KNYGNEŠIAI

bibliottkėlėjc. Ir tas pareigas 
ėjo su jam įprastu atsidėji- 
ir sąžiningumu. Vieną pavasa
ry tą jis pajuto, kad jo gyve- 

kad jis 
Nežiū-

pėjas Otto Weinzierl” ir t.t.
žinau pavyzdį ir vieno lietuvio, 

laisvos Lietuvos augšto pareigū
no, kuris savo darbą suprato, kaip 
svarbią pareigą, kurios sąžinin
giausias atlikimas reiškia išreiški
mą žmogiškos savigarbos. Okupa
cijai užgriuvus, tas pareigūnas 
prarado savo padėtį, turtą ir ar
timiausius šeimos narius. Tačiau 
nelaimės nepažeidė jo pažiūros į 
santykį žmogaus su darbu. Prieš 
amžiaus galą jam buvo leista dirb
ti porą valandų per dieną men
kutėlėse laikino bibliotekininko 
pareigose vieno amatininkų būre
lio 
jis 
mu 
rio
nimo valandos baigiasi, 
staiga sunkiai susirgęs.
rint didelio silpnumo, jis į savo 
bibliotekėlę nuėjo pusvalandžiu 
anksčiau, patikrino sąrašus, priė
mė — išdavė kelias knygas, ap
šluostė dulkes nuo savo stalelio. 
Darbo laikui pasibaigus, rūpes
tingai užgesino šviesas ir užraki
no duris. Parėjęs namo, prisipa
žino negerai jautęsis, paprašė pa
kviesti gydytoją, atsigulė ir — 
per pusvalandį pasimirė. Matomai 
ir jam darbas nebuvo vien pri
mestinė našta, vien būdas užsitik
rinti pragyvenimą.

Žmogus,1 kuris išmoksta į savo 
gyvenimą žiūrėti kaip 
mą visumą, nukreiptą į 
lą ir reguliuojamą to 
spręstų dėsnių, sugeba 
veiksmus tiems dėsniams palenk
ti ir prie jų priderinti.

į nedalija- 
vieną tiks- 
tikslo ap- 
visus savo 

totinos LKF Adelaidės skyriaus 
knygelė “Suk į Ratą” arba skautų 
leidinys “Žaisk!”. Dainavimo mo
kytojas neapsieis be “Dainų Krai
čio”, 200 lietuviškų dainų su gai
domis, išleisto J. Karvelio Ame
rikoje. Vartotinas taip pat “Lietu
vos Žemėlapis”, Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos išleistas.

Esant ir taip sunkioms mokymo 
sąlygoms, be vadovėlių darbas mo
kykloje visai neįmanomas. Mokyk
los vedėjo ir mokytojų pareiga pa
sirūpinti, kad visi mokiniai turė
tų reikalingus vadovėlius, o mo
kinių tėvai turėtų nepagailėti po
ros svarų jiems nupirkti.

Mokyklų programų 
reikalu

Lietuvių Kultūros Fondo Aus
tralijos Valdyba 1951 metais pa
ruošė savaitgalio mokykloms ka
talikų tikybos, lietuvių kalbos, is
torijos ir tėvynės pažinimo pro
gramas. Tais pat metais paruoš
tos jaunimo kursams šios progra
mos: katalikų tikybos, lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos, Lietu
vos geografijos, Lietuvos kultū
ros istorijos bei Lietuvos politinės 
istorijos programos. LKF Austra
lijos Valdyba 1953 metais naujai 
peržiūrėjo visus savaitgalio mo
kyklų nuostatus, kuriuos atspaus
dino ir išsiuntinėjo visoms mo
kykloms vadovautis. Šiomis prog
ramomis ir mokyklų nuostatais 
vadovautasi septyneri metai. Gy
venimas eina savo keliu ir iššau
kia naujų reikalavimų. Netrukus 
ALB Kultūros Tarybos Lituanis
tinė Sekcija vėl peržiūrės iš nau
jo visas programas ir mokyklos 
nuostatus, galutinai paruoš, ats
pausdins ir išsiuntinės mokykloms 
vadovautis. Latviai ir kitos tauty
bės taip pat jau keletą kartų 
keitė programas, nes gyvenimas 
nestovi vietoje.

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
lituanistinės sekcijos skelbtame ra
šinio konkurse laimėjusios pirma 
premiją Genės Gabecaitės, Melbur
no Savaitgalio Mokyklos mokinės 
rašinys.

★

Seniai, prieš 100 metų, rusai, 
kaip ir dabar, buvo užgrobę Lie
tuvą ir neleido lietuviams rašyti 
ir spausdinti lietuviškų ir žemai
tiškų knygų. Mokyklose mokyto
jams liepė vaikus mokyti tik ru
siškai. Žmonės nekentė rusų mo
kslo ir mokė slaptai savo vaikus 
lietuviškai namuose. Rusų valdžia 
labai persekiojo ir baudė lietu
viškai besimokančius vaikų tėvus 
ir mokytojus. Jie draudė katali
kams dvasininkams laikyti mišias 
ir norėjo, kad lietuviai geričiau 
pereitų į rusų tikėjimą.

Valdžia norėjo, kad kuo dau
giausia rusų apsigyventų Lietuvo
je. Užtat rusų valdininkams, po
licininkams ir žandarams mokėjo 
dideles algas. Rusams ūkininkams 
valdžia skolino pinigų žemei ir 
kitiems turtams įsigyti. Rusai kny
gas spausdino ir platino tik ru 
siškomis raidėmis. Bet lietuviai 
neskaitė rusiškų knygų. Jei vaikai 
jų atsinešdavo iš mokyklos, tai 
tėvai jas sudegindavo.

Lietuviai pradėjo knygas spaus
dinti Prūsijoje ir vėliau Mažojoje 
Lietuvoje. Iš Prūsijos slaptai lie
tuviškas knygas ir laikraščius 
įnešdavo per sieną į Lietuvą.

Keturiasdešimt metų (1864 — 
1904) lietuviai knygnešiai kovojo, 
nešė ir platino lietuvišką spaudą 
po visą Lietuvą. Knygnešiai buvo

Rašiniu konkursai ir 
tėvu bendradarbiavimas
Kiekviena mokykla turėtų skait

lingai dalyvauti Lituanistinės Sek
cijos kasmet skelbiamuose rašinio 
konkursuose. Nuo 1955 metų kas
met iki šiol yra skelbiami rašinio 
konkursai savaitgalio mokykloms. 
Juose nemaža mokyklų dalyvauja 
ir tuo paskatina mokinius daugiau 
rašinėti ir tinkamiau reikšti savo 
mintis. Kai kurios savaitgalio mo
kyklos šiuose rašinio konkursuose 
visiškai nedalyvauja. Ir jos turėtų 
įtraukti savo mokinius į jo daly
vių eiles ir panaudoti šią priemo
nę gimtosios kalbos sustiprinimui. 
Mokyklų darbui pagyvinti dary
tinos išvykos į kaimynines mokyk
las, į gamtą, į muzėjus bei meno 
galerijas. Tarpmokyklinis bendra
vimas suartina mokinius ir yra 
reikšmingas.

Mokytojo pastangos, pasiaukoji
mas ir darbas liks bergždi, jei tė
vai glaudžiai nebendradarbiaus 
vaikų mokyme ir auklėjime. Tėvai 
turi-prižiūrėti, kad jų vaikai tin
kamai paruoštų pamokas, sielo- 
tųsi visais lietuviškumo palaiky
mo klausimais, sudarytų savo šei
moje šiltą ir jaukų lietuvišką kli
matą. Be tėvų rūpestingumo ir 
pagelbos tinkamas mokyklos dar
bas beveik neįmanomas.

Dainos ir plokšteliu 
reikšmė

Dainavimo pamokos labai pra
turtina mokymą ir sužadina lie
tuviškumo dvasią. Laimingos mo
kyklos, kurios turi neblogus dai
navimo mokytojus. Jų išmokyti 
gražiai dainuoti mokiniai paįvai
rina mokyklų švenčių ir bendruo
menės minėjimų programas. Jei 
kuri mokykla neturi tinkamo dai
navimo mokytojo, gali šią spragą 
užpildyti lietuviškomis plokštelė
mis. Yra išleistų mūsų žymiųjų 
solistų gerųjų chorų ir ansamb
lių plokštelių albumai. Paskuti
niuoju metu užjūriuose pasirodo 
augštos kokybės ir techniškai tin
kamai įgrotų ilgo grojimo bei ste
reo plokštelių. Laikas nuo laiko 
mokyklos turėtų surengti lietuviš
kos muzikos ir dainų koncertus 
plokštelėmis. Gražiam tarimui ir 
apskritai gimtosios kalbos kultū
rai pakelti labai tinka Montrealio 
Dramos Teatro išleistos plokšte
lės, kuriose iki šiol jau įkalbėti du 
veikalai: K. Borutos — “Baltara- 
gio Malūnas” ir Balio Sruogos — 
“Milžino Paūnksmė”. Tai neįkai
nojamos vertės mokslo priemonė. 
Mokyklų Tėvų Komitetai augščiau 
minėtoms plokštelėms įsigyti tu
rėtų sudaryti lėšas.

visokie žmonės: ūkininkai, kuni
gai, raštininkai, elgetos, piemenė
liai, darbininkai ir lietuviai poli- 
licininkai. Vienas toks lietuvis po
licininkas buvo Miliauskas — Mig
lovara. Labai drąsus knygnešys 
buvo J. Bielinis — Bieliauskas.

Laikraščius ir knygas žmonės 
slėpdavo šiauduose, bičių aviliuo
se, po žeme pakasdavo, į kaminą 
ar po pečiumi kišdavo. Rusai, su
radę lietuvišką knygą, sodindavo 
savininką į kalėjimą arba toli į 
Rusiją ištremdavo. Knygnešiai 
būdavo dar smarkiau baudžiami. 
Juos mušdavo ir kankindavo. Vie
ną žymų knygnešį Kanclerį taip 
kankino, kad jis iš proto buvo išė
jęs. Sunkiausias knygnešio darbas 
buvo knygas pernešti slaptai per 
sieną, kur rusų policininkai, mir
tininkai ir kazokai su arkliais la
bai saugodavo, kad niekas per 
sieną neperlįstų. Sugautas knyg
nešys būdavo nuteistas nuo trijų 
iki penkių metų į Sibirą. Jei kuris 
nesustodavo ir bėgdavo per sieną, 
tai ir nušaudavo. Knygnešiai tu
rėjo ne tiktai policininkų saugo
tis, bet ir savų žmonių išdavikų, 
kurie už pinigus rusams įskųsda
vo.

Geriausias laikas knygoms nešti 
buvo šaltomis su lietumi ir vėjais 
naktimis, rudenyje. Tada polici-

Žaidimai, knygynėliai, 
dienynai ir kita

Kad mokiniai noriai lankytų pa
mokas, tenka pertraukas išnaudoti 
žaidimams ir sudaryti patrauklią 
nuotaiką mokiniuose. Vienas iš 
mokytojų turėtų pravesti įvairius 
žaidimus. Kamuolys žaidimams 
yra nepamainoma priemonė. Mo
kyklas, kuriose tik sausai praeina
ma programa ir nepaįvairinama 
nei žaidimais, nei dainomis ar ki
tomis pramogomis, mokiniai neno
riai lanko.

Pamokas papildyti ir gimtąją 
kalbą sustiprinti yra reikšminga 
priemonė — tai knygynėliai. Mo
kyklos vedėjo ir tėvų komiteto 
rūpesčiu steigtini prie kiekvienos 
savaitgalio mokyklos knygynėliai. 
Melburno ir Adelaidės savaitga
lio mokyklos jau turi tokius kny
gynėlius. Gražu būtų, jei ir visos 
savaitgalio mokyklos panašius 
knygynėlius turėtų. Tenka savait
galio mokyklose pratinti moki
nius skaityti ir prenumeruoti sa
vus laikraštėlius: Eglutę, Skautų 
Aidą, Pėdsekį. Ir kiti jaunimo lai
kraščiai neturėtų būti svetimi.

Svarbu įvesti mokinių ir mokyk
los dienynus, kuriuose būtų atžy
mėta pamokos turinys, pamokų 
lankymas bei įrašymui pažymių 
skiltis. Ypač svarbu mokinių die
nyne atžymėti užduotos pamokos 
turinys, reikalaujant iš tėvų pa
rašo, kad tėvai žinotų, kas užduo
ta ir galėtų savo vaikams pagel
bėti paruošti pamokas ir kontro
liuotų jų pasiruošimą.

Mokslo metams baigiantis tenka 
patikrinti mokinius iš pareito kur
so. Jei iš vienos grupės perke
liant mokinius į augštesnę grupę 
egzaminai nebūtinai reikalingi, 
tai mokyklą baigiantiems būtinai 
reikia padaryti egzaminus, daly
vaujant mokyklos vedėjui, dalyko 
dėstytojui, tėvų bei Kultūros 
Švietimo Tarybos atstovui. Sėk
mingai išlaikiusiems egzaminus ir 
baigusiems mokyklą, išduotini pa
žymėjimai.

Mokyklos gyvenimą labai paį
vairina mokslo metų gale ruošia
mos mokyklų šventės, kuriose mo
kyklos parodo bendruomenei savo 
atsiekimus. Ruoštini ir tautiniai 
minėjimai, vaidinimėliai bei kiti 
parengimai. Tautinių šokių moky
mas, lietuviškų juostų bei medžio 
drožybos pamokymas gražiai pa
įvairina mokyklų programas.

Yra daug įvairių priemonių mo
kslo lygiui pakelti ir paįvairinti, 
šviesos paveikslai, albumai, tin
kamai paveiksluotos ir išleistos 
knygos yra geros pagyvinimo prie
monės. Pav., dailininko VI. Vijei- 
kio naujai ir meniškai išleista kny
ga — albumas “Lietuva Mano Tė- 

ninkai, žandarai sėdėdavo kur prie 
pečiaus ir nenorėdavo sušlapti. 
Daug knygnešių susirgdavo nuo 
tokio darbo. Atnešę į Lietuvą 
knygnešiai platino knygas slaptai I 
per kunigus, moterėles, piemenė-1 
liūs ir elgetas. Senos moterėlės j 
užsidėdavo maišus ant pečių ir ei-1 
davo su knygomis nuo vieno ūki-i 
ninko pas kitą.

Pats vardas knygnešys atsirado 
1884 metais, kai J. Šliūpas pasi-! 
vadino save knygnešiu. Iki to lai-' 
ko juos vadino pakininkais (nuo I 
pakas — ryšulys). Vyskupas M. j 
Valančius labai daug dirbo tuo | 
sunkiuoju laiku ir taip kaip Mozė j 
vedė lietuvišką bažnyčią ir savo 
tautą per nelaimių dykumas ir ne
gyvą jūrą. Neužilgo atsirado Lie
tuvoje daug knygų centrų. Vėliau 
nebeliko nė vienos bažnyčios ir 
kaimo, kur negalėtum gauti lietu
viškų draudžiamų knygų.

Knygnešiai su savo ryšuliais 
ant kupros buvo pirmieji lietuviai 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės. Jie 
parodė mūsų tautos subrendimą ir 
stiprumą. Kiek daug džiaugsmo 
buvo 1904 metais gegužės 1 die
ną, kada po 40 metų lietuviai galė
jo vėl laisvai spausdinti mūsų 
brangia kalba savas knygas.

Rusai pamatė, kad lietuviai nie
kada savo kalbos ir tikėjimo ne
atsižadės.

GENUTĖ 
GABECAITĖ

RAŠINIO KONKURSE I-OS
PREMIJOS LAIMĖTOJA

Genutė Gabecaitė yra gimusi 
194G m. rugpjūčio mėn. 5 dieną 
Vokietijoje, Hanau mieste. 1950 
metais ji su tėveliais, sesute ir 
broliuku atvyko į Australiją, kur 
1957 metais baigė australų pra
džios mokyklą. Vėliau trejus me
tus lankė katalikų augštesnę mo
kyklą, o šiais metais, baigdama 
Prestono Technikos Mokyklos pas
kutinę klasę, ruošiasi toliau studi
juoti Melburno Karališkame Tech
nologijos Institute. Be australiškų 
mokyklų, ji taip pat lankė Melbur
no Savaitgalio Mokyklą Lietuvių 
Namuose, kurią sėkmingai šiais 
metais baigė ir rašinio konkurse 
laimėjo pirmąją premiją.

Nuo 1957 metų yra įstojusi į 
“Džiugo” tunto skaučių eiles ir da
lyvavo keturiose tunto bei rajono 
stovyklose. Šiuo metu eina “Bičių” 
skilties skiltininkės pareigas.

* Lietuviai pasaulinės literatū
ros veikale. Knygų rinkoje pasiro
dė stambus enciklopedinio pobū
džio veikalas vokiečių kalba — 
“XX-jo amžiaus pasaulinės litera
tūros leksikono” pirmoji dalis, api
manti raides A —J. šiame veikale 
pagrindinis dėmesys skiriamas žy
miesiems dabarties literatūros kū
rėjams — lyrikams, dramaturgams 
ir beletristams.

Pasirodžiusoje pirmoje dalyje 
lietuviškajai literatūrai atstovau
ja šios biografijos: J. Aistis, J. 
Baltrušaitis, St. Būdavas ir J. 
Jankus.

vų žemė”. Tai neįkainuojamos 
vertės pagyvinimo priemonė mo
kymui. Lietuvos nematęs mokinys 
iš jo susidarys pilną ir gyvą savo 
Tėvynės vaizdą, nes jame atvaiz
duota Lietuvos istorija ir geogra
fija bei visas kultūrinis Lietuvos 
gyvenimas paveikslais. Kad klasės 
būtų šiltesnės ir lietuviškai jau
kios, tenka jų sienas papuošti lie
tuvių dailininkų paveikslais. Tam 
reikalui ypač tinka dailininkas K. 
Šimonis. Už neįdideįlius pinigus 
galima įsigyti jo darbų reproduk
cijų rinkinį.

Planinga' kova padedant 
jaunimo organizacijoms

Mokyklos pagalbon ateina spor
to klubai, skautų sąjūdis ir kitos 
jaunimo organizacijos. Tėvai tu-
retų į kalbamas jaunimo organi
zacijas savo vaikus leisti. Jos pa
pildo šeimos, mokyklos auklėjimą 
ir mokymą ir labai patraukliomis 
priemonėmis tautiniai formuoja 
mūsų priaugančiuosius.

Mums neturi būti persunkus pa
siaukojimas, pasišventimas išug
dyti tinkamai priaugančią lietu
vių kartą. Ji mums brangi, lyg 
baltas lelijos žiedas ryto aušro
je. Ją turime paruošti tinkamais 
senosios kartos pavaduotojais ir 
savo tautos kultūros tęsėjais. Su
telkę visas jėgas, išlaikysime jau
nimą gyvą lietuvių tautai. “Pa
vojus nutautėti didis, — sako vie
nas iš mūsų pedagogų, — “juo la
biau, kad apie jį mes tik spaudo
je pasisakome ir pasiskaitome, tik 
iškilmingų minėjimų ir sąskrydžių 
progomis viešai tekalbame, bet 
savo kasdienybėje nevisi pakanka
mai rūpinamės pastoviai ir planin
gai kovoti su nutautėjimo pavo
jais mūsų vaikams, nevisi norime 
ir sugebame perteikti jiems meilę 
ir pagarbą tėvų kalbai, papročiams 
ir, apskritai, visoms kitoms tau
tinės kultūros vertybėms.”

Vartojant augščiau išminėtas 
I mokyklos darbui paįvairinti ir su- 
j stiprinti priemones, pakelsime sa- 
i vaitgalio mokyklų lygį ii- atsiek- 
j sime reikiamų vaisių. Tik reikia 
• budrumo, veiklumo bei pasiaukoji
mo. Lietuvių tautinė sąmonė ras 
kelius ir būdus išsilaikyti net pa- 

I čiose nepalankiausiose sąlygose. 
| šiame darbe mokytojas velka sun- 
i kiausią naštą. Jam visi padekime, 
j Visi lietuviški veiksniai ir organi- 
j zaeijos moraliai ir materialiai 
I remkime jį ir palaikykime viso- 
’ mis jėgomis savaitgalio mokyklas.
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LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ 

KONFERENCIJA
Lietuviai mokytojai Viktorijoje 

buvo susirinkę konferencijon Mel
burne Lietuvių Namuose mokyklų 
reikalams aptarti. Pedagogė Ele
na žižienė skaitė paskaitų "Lie
tuvos ir Viktorijos gimnazijos” 
ii- Antanas Krausas — “Savaitga
lio Mokyklos ir jų paskirtis”. Kon
ferencijos dalyviai su dėmesiu iš
klausė paskaitų ir gyvai dalyvavo 
diskusijose. Šių paskaitų santrau
kos spausdinamos atskirai. Dis
kusijose buvo iškeltas suaugusių
jų bendruomenėje besireiškiąs 
nesutarimas, kivirčai, kas mokyto
jų pastangas išauklėti vieningus, 
tėvynę mylinčius jaunuolius pa
verčia niekais. Tai žalingai įtakai 
sumažinti reikia stengtis jaunimų 
išauklėt vienybės dvasioje ir glau
džiau bendradarbiauti tarp mo
kyklų. Buvo taip pat pasiūlyta, 
kad mokytojai daugiau dalytųsi 
mokymo našta, nes tik keletas iš 
jų jau kelis metus vieni tempia 
tų sunkių mokymo naštų, nors ir 
jie turi nemažiau asmeniškų rei
kalų už tuos, kurie visai atsisako 
dirbti.

Lituanistinės Sekcijos seniūnas 
iškėlė reikalų lietuviams mokyto
jams susiburti į mokytojų ratelį. 
Toks ratelis pasitarnaus mokymo, 
auklėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
reikalui. Tokie rateliai galėtų bū
ti įsteigti Adelaidėj, Sydnėjuj ir 
Melburne. Konferencijos metu to
kio ratelio steigimui pritarė Vik
torijos valstijos lietuviai mokyto
jai ir jį įsteigė, įsirašant 18 mo
kytojų.

A. Krausas iškėlė reikalų pa
ruošti naujų mokytojų savaitga
lio ir kitoms mokykloms iš jauno
sios kartos. Senieji mokytojai, il
gai dirbę mokyklose, jau pavargs
ta, pamažu pasitraukia iš mokyk
linio darbo. Reikalinga naujų mo
kytojai, kurie pavaduotų savo pa
reigų pilnai atlikusius mokytojus. 
Gal jaunesniems mokytojams bus 
lengviau prieiti prie jauniausių 
mokinių čia, jau Australijoj gi
musių. J. Normantas iškėlė blai
vybės klausimų ir ragino steigti 
blaivybės sekcijų. Nutarta įsteig
tam mokytojų rateliui dažniau su
sirinkti, aptarti šių dienų savait
galio mokyklų aktualijas ir lietu
vybės išlaikymo reikšmę priaugan
čiai kartai.

Konferencija, subūrusi apie 30 
mokytojų, baigė savo darbus jau
kia arbatėle, kurios metu vieni 
su kitais arčiau susipažino ir pa
sikalbėjo rūpimais mokymo klau
simais. Konferencijai pirmininka
vo Lituanistinės Sekcijos seniū
nas A. Krausas, sekretoriavo mo
kyt. N. Butkus.

K.

DRĄSI LIETUVIO KELIONE
Žinomas Tasmanijos keliautojas 

ir alpinistas lietuvis O. TRUCHA- 
NAS ir vėl padarė drąsią ir nuoty
kingą kelionę dar žmogaus kojos 
nemačiusiose vietose — garsiuose 
Tasmanijos Pietvakariuose.

Truchanas buvo nebenaujokas 
tokioms kelionėms, nes prieš ket
verius metus jis perplaukė su ma
žu laiveliu pavojingomis ir visai 
neištirtomis upėmis iš Tasmanijos 
vidurio iki Indijos vandenyno, šį 
kartą jo kelionės tikslas buvo la
bai panašus į anąjį, nes iš vidurio 
Tasmanijos jau kita upe — Huon 
River •— jis nusileido tiesiai į pie
tus — į Pietų Ledinuotąjį vande
nyną.

Plaukti laiveliu pavandeniui, at
rodo, taip lengva, malonu, tačiau 
ne Tasmanijos Pietvakariuose ir 
ne Huon upėje, kadangi ši upė 
teka per neįžengiamus miškus, 
brūzgynus, kalnus ir uolas. Pra- 
sidėdama aukštai kalnuose, ji nu
krenta palyginus per labai trum
pą nuotolį tūkstančius pėdų. Tai
gi galima įsivaizduoti, kokiu pa
siutusiu greičiu vanduo krenta 
kriokliais ir tarpekliais žemyn. 
Kad pasiektum Huon River pra
džią, reikia keliauti kalnais ir pel
kėmis, neįžengiamom džiugiem, 
kirviu skinant kelią apie dvi sa
vaites, ant pečių nešant maistą, 
apklotą bei kitą mantą.

KULTŪROS BARUOSE LIETUVIŠKOJI VEIKLA PERTHE
RAŠINIO KONKURSO 

LAIMĖTOJAI
ALB Kultūros Tarybos Litua

nistinė Sekcija buvo paskelbusi 
rašinio konkursų tema “Lietuvos 
Knygnešiai”. Komisija, peržiūrėju
si atsiųstuosius darbus, pirmą 
premijų paskyrė Melburno Savait
galio Mokyklos Lietuvių Namuose 
mokinei Genei Gabecaitei. Iš kitų 
darbų komisija atrinko dar tris 
geresnius darbus ir jų autorius 
nutarė apdovanoti knygomis, štai 
jie: Aldona Urnevičiūtė — Ade
laidės Savaitgalio Mokyklos, Ra
munė Zinkutė >— Bankstowno Sa
vaitgalio Mokyklos ir Gediminas 
Statkus — Melburno Parapijos 
Mokyklos.

Šiame konkurse dalyvavo šios 
savaitgalio mokyklos:

Adelaidės, Bankstowno, Melbur
no Savaitgalio Mokykla Lietuvių 
Namuose ir Melburno Parapijos 
Mokykla.

Visos premijų dovanos įteiktos 
laimėjusiems iškilmingo Vasario 
16-tos minėjimo metu: Adelaidėje 
įteikė mokyklos vedėjas V. Stat- 
nickas, Bankstowne mokyklos ve
dėjas B. Genys, o Melburne pats 
ALB Kultūros Tarybos Lituanis
tinės Sekcijos seniūnas A. Krau
sas. Laimėjusieji buvo apdovanoti 
knygomis ir įteikėjų šiltai pasvei
kinti.

Pirmų premijų laimėjusios Ge
nutės Gabecaitės rašinys spausdi
namas šiame laikraštyje.

A.K.

Į BIBLIOTEKAS IR 
RADIOFONUS

ALB Kultūros Tarybos • Litua
nistinė Sekcija daro žygių, kad 
kiekvienoje didesnėje australų 
bibliotekoje visose Australijos 
valstybėse rastų atatinkamą vie
tą mūsų rašytojo Stepo Zobarsko 
paruoštos anglų kalba knygos: 
“Selected Lithuanian Short Sto
ries” — mūsų rašytojų apysakos 
anglų kalba ir "Lithuanian Folk 
Tales” — mūsų liaudies pasakos 
anglų kalba. Anglų žymiausio 
dienraščio “The Times” literatū
rinis priedas iš praeitų metų 
gruodžio mėn. 23 dienos labai šil
tai atsiliepia apie “Selected Lith
uanian Short Stories”, pažymė
damas lietuvių kūrybos naujumą, 
paprastumą ir gyvumą, kur ypač 
įvertinami Vinco Krėvės ir Juozo 
Grušo kūriniai. Lituanistinės Sek
cijos rūpesčiu tie du leidiniai jau 
pateko į Valstybinę Melburno ir 
Tautinę Canberros biblioteką. Taip 
pat Lituanistinė Sekcija darys 
žygių, kad mūsų solistų, chorų, 
ansamblių dainos būtų transliuo
jamos plokštelėmis radiofonuose.

NAUJAS SKULPTORIAUS 
TEISUČIO ZIKARO DARBAS

Skulptorius Teisutis Zikaras 
šiomis dienomis užbaigė šešis mė
nesius trukusį darbą — skulptū-

Praktiškai tai yra neįmanoma, 
todėl šis Tasmanijos kraštas dar 
ir šiandie tebėra neištirtas, visai 
neapgyventas. Plote, kuris yra 
kuone mūsų Žemaitijos dydžio, 
negyvena nė vieno žmogaus, o tik 
kengūros šokinėja, šliaužioja gy
vatės, prakiūtina vombatas, Tas
manijos velnias arba tigras, na, 
žinoma, ir paslaptingasis pabaisa 
bunyip’as (tai Australijos mitolo
gijoj žinomas žvėris — mišinys 
kengūros, triušio ir dar visokių 
kitų žvėrių, kuris gali būti labai 
piktas, nors dažniauiai yra tik iš
dykęs.).

Truchanui čia į pagelbą atėjo 
nūdienė technika. Jis lėktuvu bu
vo nuskraidintas per džiungles ir 
išmestas su visa manta ant vieno 
ežero (Lake Pedder) kranto, nuo 
kur jau buvo nebe taip toli iki 
Huon River. Jis pernešė ant nu
garos visą savo mantą iki upės ir 
pasileido žemyn mažu laiveliu 
(kanu), kurį jis pats pasidarė ir 
kurį galima išardyti.

Pamažu, neskubėdamas ir ty
rinėdamas aplinkines vietas, ste
bėdamasis civilizacijos nepažeis
tos laukinės gamtos grožybėmis, 
keliautojas plaukė žemyn puto
jančiais kriokliais, šimtų pėdų 
aukščio tarpekliais. Daugybę kar
tų reikėjo išlipti ir virve prisiri
šus nuleisti laivelį per pavojingas 

rą fontanui, kuri puošia ETos 
fabriko sodelį Melburne. Kovo 
mėnesio 15 dieną buvo šios ko
mercinės įmonės atidarymas, ku
rio metu paleistas fontanas ir 
penkiašimtinė svečių minia su 
Viktorijos minister!u pirmininku 
Bolte priešaky grožėjosi mūsų 
tautiečio darbu, nulietu iš aliu- 
minijaus. Skulptorius Teisutis Zi
karas su ponia buvo pakviesti iš- 
kilmingon vakarienėnėn, kurion 
susirinko daug įvairių prekybinin
kų ir valdžios atstovų. ETos firma 
skulp. Teisučiui Zikarui išmokėjo 
apie 3000 svarų už dekoratyvinį 
jo kūrinį. Šia proga tenka pabrėž
ti, kad skulp. Teisutis Zikaras gar
sėja savo meno kūriniais australų 
tarpe.

Nuo 1953 metų Viktorijos Skulp
torių Sąjungos narys, o nuo 1957 
metų tos pačios sąjungos yra val
dybos nariu. 1955 mt. suruošia 
pirmąją savo kūrinių parodą Mel
burne. 1955 metais Teisutis Zika
ras laimi pirmąją premiją Bar
nett — Mc. Cutchson už savo re
liginę skulptūrą “šv. Pranciškus”. 
1956 metais dalyvauja Meno Pa
rodoje Olimpiados metu. 1957 me
tais jis suruošia savo piešinių pa
rodą Melburne, 1959 metais jis 
dalyvauja su savo penkiais skulp
tūros darbais Viktorijos valstybės 
skulptūros darbų parodoje Natio
nal Galery of Victoria. Dalyvavo 
jis parodose Vokietijoje, Ameri
koje, Australijoje ir Naujoje Ze
landijoje.

Jo kūrinių reprodukcijos puošia 
australų menininkų leidinius. Jis 
lektoriauja Melburno Karališka
me Technologijos Institute ir dės
to meno dalykus.

A. Kr.

HENRIKAS ŠALKAUSKAS 
MELBURNE

Moderniško meno muzėjus Mel
burne, kaip jau buvo rašyta, su
ruošė žinomo mūsų dailininko 
Henriko Šalkausko kūrinių paro
dą. Kovo mėn. 17 dieną ji buvo 
iškilmingai atidaryta Moderniojo 
Meno Muzėjaus direktoriaus ir 
meno žinovo dr. Allan Wynn šil
tais žodžiais ir pristatytas iš Syd
nėjaus atvykęs pats dailininkas 
Henrikas Šalkauskas gausiam bū
riui parodos atidaryme dalyvavu
sių žiūrovų. Tenka maloniai pa
stebėti, kad į dail. Henriko Šal
kausko individualinės parodos 
atidarymą atsilankė didokas bū
rys ir mūsų tautiečių. Paroda tu
rėjo didelio pasisekimo Melbur
ne. Ji buvo pratęsta dar vienai 
savaitei ir tik kovo 30 dieną už
daryta. Jau pirmąją savaitę buvo 
parduota penki išstatyti paveiks
lai. Parodoj eksponuota 33 daili
ninko kuriniai.

Savo kūrybingumu ir augštu es
tetiniu lygiu, išreiškiamu save kū
riniuose, dail. H. Šalkauskas su
kėlė nemaža susidomėjimo mel- 
burniškių tarpe. Tenka, iš tikrųjų, 
stebėtis dailininko kruopštumu ir 
stropumu, nes vien praeitais me
tais jis dalyvavo 21 parodoje Aus
tralijoje ir užsienyje. Jo kūriniai 
buvo, išstatyti New Yorko, Lon
dono ir Tokio kolektyvinėse pa
rodose. Jo paveikslai puošia NSW, 
Vakarų Australijos ir Viktorijos 
Meno galerijas.

Mes linkime dailininkui H. Šal
kauskui ir toliau pažangos laips
niais kopti augštyn ir savo kūri
niais praturtinti lietuviškos ir 
tarptautinės kultūros lobyną.

A.K.

akmenų griūtis, šniokščiančius 
krioklius.

Nuotykingoji jo kelionė truko 
tris savaites.

Kiekvieną savo kelionę Trucha
nas įamžindavo spalvota fotogra
fija. Paprastai, sugrįžęs iš tokios 
ekspedicijos, jis paruošia ii- su
tvarko visas fotografijas ir jas 
vėliau pademonstruoja visuome
nei. Beveik visos Hobarto aukštes
nės mokyklos bei daugelis kultūri
nių organizacijų yra kvietusios 
Truchaną su paskaitomis ir nuo
traukomis apie paslaptingą ir ne
ištirtą Tasmanijos Pietvakarių 
kraštą. Nenustebtume, kad vieną 
dieną kokia nors Tasmanijos vieto
vė būtų pavadinta lietuvio vardu, 
įvertinant tolimos šiaurės sūnų už 
drąsą ir pasiryžimą betyrinėjant 
šią Australijos salą.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATĄ ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Mes, Pertho lietuviai šiemet la
bai gražiai atšventėme Velykų 
šventes.

Bendradarbiaujant apylinjkės 
valdybai, kuriai vadovauja p. Vyš
niauskienė, ir Pertho lietuviams 
savanoriams, vadovaujant Kęstui 
Miliauskui buvo sudarytas scenos 

PERTHO LIETUVIAI Š.M. VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIME.
Viduryje matome kun. L. Kemešį ir lietuvių bičiulį — 

Pertho Vyskupą.

mėgėjų būrelis, kuris suvaidino 
Velykų antrųjų dienų “Tetų iš 
Amerikos”. Veikalėlis buvo suvai
dintas tikrai gerai, nors vaidinto
jai ir tebuvo tik mėgėjai, o kaiku
rie gal tik pirmą kartą gyvenime 
išėję į scenų.

Manau, kad visuomenei būtų 
įdomu sužinoti ir vaidintojų sąra
šą. Štai jis: V. Kalinauskas, M. 
Šidlauskienė, N. Kairaitienė, E. 
Šidlauskas, P. Krututienė, C. Či- 
kanauskas, P. Žulys, P. Kairaitis 
ii- režisorius K. Miliauskas.

Reikia pasidžiaugti, kad į pasi-

ADELAIDĖS TAUTINIU ŠOKIU t . I
GRUPĖ

Adelaidės Liet. Namai šeštadie
niais yra perpildyti lietuviško 
jaunimo. Sporto aikštėje visada 
mankštinasi ir grumiasi, sporti
ninkai, kambariuose lietuviškai 
mokosi gausus būrys jauniklių, o 
jiems išsiskirsčius, čia susirenka 
Bronės Lapšienės vadovaujami 
jaunieji tautinių šokių šokėjai. 
Tai gražus, kultūringas lietuviš
kas jaunimas, universiteto ir aukš
tesniųjų mokyklų studentai. Jie 
yra joje išaugę, ją pamėgę ir su 
entuziazmu joje dirba. Daugis jų 
jau eilė metų čia šoka, o keturios 
šokėjos net po aštuonis metus 
grupei priklauso.

Tautinių šokių grupė yra viena 
anksčiausiai įsikūrusi Adelaidėje. 
Dar 1949 m., ruošiant pirmą viešą 
Vasario 16-tos minėjimą, V. Rat
kevičius sutelkė miėgėjų grupę, 
kuri labai sėkmingai pasirodė ir 
prasiskynė kelią į plačius austra
lų visuomenės sluoksnius. Mūsų 
šokėjų nuotraukos ir tų šokių ap
rašymai tilpo vietos laikraščiuose 
ir buvo demonstruojami kino kro
nikose. Tautinių rūbų spalvingu
mas ir raštai kėlė pasigėrėjimą 
įvairiose parodose. Per eilę metų 
grupei vadovavo V. Ratkevičius, 
B. Bašinskas, a.a. J. Naujalis, 
Grebliūnienė, G. Vitkūnienė, o 
prieš 7 metus ją perėmė Bronė 
Lapšienė.

Per 12-ka metų grupėje daly
vavo kelios dešimtys lietuviško 
jaunimo, šiuo metu grupei pri
klauso šios šokėjos: D. Brazaus
kaitė, L. Kučinskaitė, A. Mikužy- 
tė, B. Mikužytė, I. Pečiulytė, L. 
Radzevičiūtė, M. šiukšterytė ir V. 
Vasiliauskaitė; šokėjai: A. Bernai
tis, R. Daugalis, R. Dunda, J. 
Morkūnas, J. Pareigis, E. Pocius, 
R. Rudzenskas, V. Straukas ir A. 
Zamoiskis. Nuolatinio akordeonis
to grupė neturi, bet pasirody
muose jai talkininkauja: J. Ginio- 
tis, A. Grigonis ir A. Ružinskas. 
Akordeoną padovanojo apylinkės 
valdyba ir Kultūros Fondas.

Grupė repetuoja šeštadieniais 

linksminimų — vaidinimų atsilan
kė apie 200 tautiečių, kas mūsų ne
skaitlingoj apylinkėj laikytina di
deliu dalyku. Ptrtho lietuvių visuo
menė šio vakaro iniciatoriams ir 
rengėjams tikrai yra dėkinga. Va
karas buvo baigtas jaukia kavute 
ir šokiais.

★

Čia dar atžymėtina viena tikrai 
džiugi žinia apie perthiečių lietu
viškų veiklų. Kun. L. Kemėšio, mo
kytojos p. Lingienės ir kaikurių 
tėvų pastangomis nesenai susior
ganizavo ir sėkmingai veikia sek
madienio mokyklėlė. Iš pradžių 
mokinių skaičius nebuvo didelis, 
tačiau paskutiniu laiku jų žymiai 
padaugėjo. Nors šiuo tarpu dar 
trūksta pirmamečiams mokyti mo
kytojos, bet tikimasi ir šių kliūtį 
pašalinti.

Domas Burncikis

Lietuvių Namuose. Paskutiniais 
metais grupė turėjo šiuos žymes
nius pasirodymus: koncertas per 
televiziją, Refugee Apeal koncer
tas Tivolio teatre, šokiai Adelai
dės Meno Festivalyje, koncertas 
su mūsų choru Kadinoje, labdary
bės koncertos Woodville Spastic 
Childrens Home, neskaitant pasi
rodymų lietuviškuose parengimuo
se. Balandžio mėn. pabaigoj gru
pė kartu su “Lithuania” choru 
pakviesta koncertui į Renmarką, 
o vėliau vyks į Kadiną. Grupė 
gauna daug pakvietimų šokti įvai
riuose australų parengimuose, bet 
laiko stoka verčia nuo daugelio jų 
atsisakyti.

Lietuviai tautinių šokių pasiro
dymus priima su sentimentu, pri
siminimais ir pasididžiavimu, kad 
lietuviškas jaunimas neliko sveti
mas tautiniam liaudies menui ir 
spalvingiems? rūbams. Australams 
mūsų tautiniai šokiai yra kažkas 
naujo, nematyto nei išpildyme nei 
tematikoj. Kartais, kaip pav., TV 
pranešėja sako, išreiškia ir tam 
tikrą pavydą, kad maža tauta yra 
tokia turtinga kultūroj, kuo nega
li pasigirti patys australai.

Grupė savo repertuare šiandien 
turi: Žiogelius, Sukčių, Mikitą, 
Kubilą, Kepurinę, Blezdingėlę, 
Mikitienę, Malūną, Jonkelį. Ruo
šiami dar du nauji šokiai: Žilvita 
ir Audėjėlė. Tai gana didelis re
pertuaras, su kuriuo grupė galė
tų suruošti ir savo atskirą kon
certą. Visus šiuos šokius pastatė 
B. Lapšienė.

B. Lapšienė buvo fizinio auklė
jimo mokytoja Klaipėdos gimna
zijoj ir Pedagoginiam Institute, 
kur dėstė tautinius šokius ir va
dovavo studentų pasirodymams. 
Vokietijoj dirbo su lietuvių pra
džios mokyklos mokiniais, o atvy
kus Adelaidėn, mokytojavo sa
vaitgalio mokykloje ir paskutinius 
7 m. pašventė tautiniams šokiams, 
pavyzdingai išugdė ir suderino vi
są tautinių šokių grupę. "A.L.Ž”.

CANBERROS 
NAUJIENOS

STAIGI MIRTIS
Šio mėnesio 5 d. savo darbovie

tėje staiga mirė canberiškis JUO
ZAS ŽILINSKAS. Ši skaudi žinia 
sukrėtė ne tik a.a. Juozo gimines 
ir artimuosius, bet visą Canber
ros lietuvių bendruomenę.

Juozas Žilinskas gimė 1907 m. 
Jaunių km., Kalvarijos vaisė.. Ma
rijampolės apskr. Mokėsi Kybar
tuose ir Marijampolėje. Humani
tarinius mokslus studijavo Kaune 
ir studijas gilino Romos ir Pary
žiaus universitetuose. Mokytojavo 
Marijampolės gimnazijoje ir pas
kutiniaisiais nepriklausomybės ir 
vokiečių okupacijos metais buvo 
Kybartų gimnazijos direktorium. 
Tremtyje suorganizavo ir direk
toriavo Heselno lietuvių stovyklos 
gimnazijoje. Australijon atvyko 
pirmuoju transportu 1948 metais. 
Apsigyveno Canberroje ir, atlikęs 
dviejų metų sutartį, gavo darbą
C.I.S.R.O. sandėliuose, kur ir dir
bo iki savo mirties. Savo darbš
tumu ir sąžiningumu darbovietėje 
turėjo labai gerą vardą.

Lietuviškoje bendrystėje visur 
ir visada galima buvo sutikti ve
lionį Juozą Žilinską. Nei vieno 
minėjimo, bendruomenės susirin
kimo jis nėra apleidęs. Nuo pat 
pirmųjų Canberros lietuvių orga
nizuotų žingsnių, Juozas visada 
būdavo ir valdybose, ir atstovų 
suvažiavimuose, ir kontrolės ko
misijose.

Velionis J. Žilinskas buvo palai
dotas šeštadienį, balandžio mėn. 
8 d. Laidojimo apeigas atliko kun. 
Hagemanas.

SUŽEISTAS
INŽ. R. KATAUSKAS

Skaudi žinia sukrėtė ne tik 
Vilko klubo sportininkus, bet ir 
visus Canberros tautiečius, kai su
žinota, kad jaunas inžinierius Ro
mas Katauskas savo darbovietėje 
buvo smarkiai sužeistas. Sužeidi
mas, nors ir pavojingas, bet lai
mingas, nes kiek patirta jokių 
komplikacijų nesą, šiuo metu jo 
sveikata gerėja.

R. Katauskas prieš dvejus me
tus baigė Sydnėjaus univ. inžine
rijos fakultetą pagal valstybinę 
stipendiją, šiuo metu dirba De
partment of Works Uper Cotter 
užtvankos statyboje kaip inžine
rijos darbų prižiūrėtojas. Kiek te
ko patirti jaunasis inžinierius yra 
labai aukštai vertinamas savo 
darbdavių. Būdamas studentu, R. 
Katauskas gyvai reiškėsi lietuvių 
studentų sąjungoje, Canberroje, 
yra aktyvus C.L.S.K. Vilkas narys 
ir krepšinio komandos žaidėjas. 
Nors ir gyvendamas už 25 mylių, 
niekada nepraleidžia žaidynių nei 
treniruočių.

STATOSI VASARVIETES
V. Genys ir A. čeičys, prieš ku

rį laiką nusipirkę žemės sklypus 
Batehaven pajūryje, statosi vilas. 
Jas galvoja baigti dar šią žiemą, 
kad ateinančią vasarą galėtų pa
togiai atostogauti.

BAIGĖ UNIVERSITETĄ
Daiva Labutytė baigė Sydnė

jaus universiteto Fizioterapijos 
fakultetą, baigiamuosius egzami
nus išlaikydama kovo mėn. vidu
ryje. D. Labutytė visiems pažįs
tama, kaip Canbei-ros tautinių šo
kių grupės šokėja, “Šviesos” Sam
būrio narė ir Sydnėjaus lietuvių 
studentų sąjungos pirmininkė.

SKAUTAI ATSTOVAVO
Canberros Dienos (48 metų nuo 

Canberros krikšto) festivalyje lie
tuvius atstovavo Canberros skau- 
tai-ės. Vyresnieji skautai buvo 
apsirengę tautiniais rūbais, jau
nesnieji — skautų uniformose. 
Sunkvežimis buvo papuoštas ža
lumynais ir tautine vėliava.

“ŠVIESOS” PASKAITOS
Sambūrio “šviesa” sueigoje 

kovo 3 d. p.p. Kovalskių svetai
nėje M. Misevičius skaitė paskai
tą “Atsiminimai iš Sibiro”. Pre
legentas prieš pirmąjį pasaulinį 
karą gyveno ir dirbo pienininkys
tės srityje rytiniame Sibire, to
dėl įdomiai papasakojo klausyto
jams iš to krašto gamtos ir žmo
nių gyvenimo įvairenybių.

Kovo mėn. 25 d. p.p. Misevičių 
svetainėje “šviesos” sambūrio na
riai ir svečiai išklausė p. S. Mi- 
kučionienės įspūdžius iš viešnagės 
Amerikoje. Susirinkusių žingeidu
mą p. Mikučionienė patenkino pla
čiai apipasakodama apie lietuvių 
gyvenimą Amerikoje.

JAUNIEJI MOKOSI ŠOKTI
Rita Jarašienė pradėjo repeti

cijas su skautų-čių šokėjų grupe. 
P-ia Jarašienė ne tik aukoja savo 
laiką, bet leido naudotis savo sve
tainę, o jos vyras grojo akordeo
nu. Jei viskas gerai seksis, tiki
masi, kad Motinos Dienos minėji
me pasirodys jaunieji tautinių šo
kių šokėjai.

“C.Ž.B.”
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LAFITTE
Geelongiskiai Adelaidėje

ŠIUO REIKALU VISADA JUMS MIELAI 
PATARNAUS

VIENĄ IŠ PIGIAUSIŲ IR GERIAUSIŲ 

ORIGINALIŲ PRANCOZIŠKŲ BRANDY

M. PETRONIS.
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, N.S.W. 

Tel. UJ 5727
Kaina — 24/-

visą laiką, 
nebuvo re- 
dėlto vieš- 

atkakliai,

Velykų švenčių metu Adelaidės 
sportininkus draugiškam vizitui 
aplankė Geelongo “Vyties” sporto 
klubo krepšininkai. Be geelongiš
kių, dar buvo atvykę iš Melbour
ne A. Lazutkaitė ir V. Kuncai- 
tis ir iš Sydnėjaus — D. Kriauce
vičius ir R. Liniauskas. Reikia ap
gailestauti, kad dėl įvairių prie
žasčių svečių komandos (kaip vy
rų, taip ir mergaičių) nebuvo pil
nos sudėties, kas labai atsiliepė 
į žaidimo lygį ir vėliau — į rinkti
nių pajėgumą. Adelaidiškiai labai 
pasigedo J. Gumbio, kuris buvo 
išvykęs į N. Zelandiją su P. Aus
tralijos vyrų krepšinio rinktine.

Svečiai į Adelaidę atvyko au
tomobiliais ir buvo apgyvendinti 
pas sportininkus arba pas kitus 
Adelaidės tautiečius. Varžybos 
vyko kartais nelabai patogiu lai
ku, kadangi australų klubas tuo 
pačiu metu rengė savo karnavalą.

Pirmose varžybose susitiko Ade
laidės krepšininkės su praėjusios 
Sporto šventės čempionėmis gee- 
longiškėmis. Laimėjo adelaidiškės 
33-18 (16-6) rezultatam Geelon- 
kiškėms labai trūko pamainų ir 
labai iš lėto buvo perdavinėjami 
kamuoliai priešakinėms puolėjoms. 
Trūko gerų mėtymų 
nes iš gautų 12 baudų 
alizuota nė viena. Vis 
nios stengėsi kovoti 
nors buvo tikėtasi daugiau iš pui
kiai Sydnėjuje kovojusios Bučky - 
tės. Ji labai gerai nuiminėjo at
šokusius kamuolius ir gerai gynė 
bet, žaisdama centro puolėja, 
perdaug blaškėsi ir sukinį po 
krepšiu tedarė tik į kairę pusę ir 
retai mėgino veržtis tiesiai per 
centrą.

Taškus Geelongo komandai pel
nė: E. Buckytė 6, J. De Lacy 6,
L. Šimkutė 4, A. Lazutkaitė 2, 
R. Akenytė 0 ir B. Valodkaitė 0. 
Adelaidiškės, nors ir žaidė kovin
gai, bet, kaip visada, blogai laikė 
pozicijas ir daug be reikalo blaš
kėsi. Laimėjimą adelaidiškėms 
nulėmė jų geresni mėtymai ir už
tektinos pamainos.

Taškus Adelaidei pelnė: M. Ke- 
lertaitė 8, G. Kitienė su R. And- 
riušyte po 7, D. Radzevičiūtė 4,
O. Kelertaitė 3, M. šiukšterytė su
I. Pečiulyte po 2 ir L. Radzevičiū
tė su K. Baškute po 0. K. Bašku- 
tė, nors amžiumi jauniausia ko

mandoje, žaidė labai užtikrinta', 
apgalvotai ir taikliai perduodavo 
kamuolius, ko daugeliui vyresnių 
komandos žaidėjų labai trūksta.

Vyrų rungtynes laimėjo taip 
pat adelaidiškiai 74-48 (35-20) re
zultatu. Svečiai, neturėdami pa
mainų, savo komandą buvo papil
dę D. Kriaucevičium ir V. Kun- 
caičiu. Geelongui labai trūko 
aukštaūgio centro puolėjo Zen
kevičiaus ir prityrusių gynėjų — 
Bertašiaus su Lipšiu. Gerai žaidė 
greitasis Šimkus ir atsiekė gra
žių metimų. Taškai Geelongui: 
A. Šimkus 16, S. Šutas 11, D. 
Kriaucevičius 8, J. Šmitas 7, V. 
Kuncaitis 5, A. Kisielius 1 ir K. 
Starinskas 0; Adelaidei: Ignatavi
čius 28, Petkūnas 14, Lapšys su 
Daugaliu po 12, Visockis 6, Gude
lis 2 ir L. Urmonas su Alkevi- 
čium 0.

Tą vakarą buvo sudaryta vyrų 
rinktinė, kuri susitiko su West 
Adelaide (vasaros P. Australijos 
čempijonai) komanda. Už mūsų 
rinktinę žaidė ir taškus pelnė: 
Lapšys 16, Šimkus su Petkūnu po 
12, Daugalis 10, Visockis 6, Kriau
cevičius 3, L. Urmonas 2, Kisielius 
1, šutas ir Šmitas po 0. Jeigu 
būtų žaidęs Ignatavičius, tai lai
mėjimas galėjo pakrypti mūsiškių 
naudai.

Velykų antrą dieną mergaičių 
rinktinė susitiko su West Adelai
de komanda, sustiprinta P. Aus
tralijos centro puolėja. Mūsiškių 
rinktinė sužaidė silpnai ir pralai
mėjo 22-35 (7-17) rezultatu.

Silpnas buvo komandinis žaidi
mas ir visiškai nesilipdė puolimas, 
priešininkės atrasdavo spragų ir 
gynime. Taškus pelnė: Buckytė su
M. Kelertaite ir D. Radzevičiūtė 
po 6, Šimkutė su Kitiene po 2. 
žaidė už rinktinę, bet taškų ne
surinko Akenytė, Lazutkaitė, O. 
Kelertaitė, L. Radzevičiūtė, šiukš
terytė ir Pečiulytė.

Vėliau susitiko su stipria latvių 
rinktine mūsų vyrų rinktinė, pa
pildyta šį sykį Ignatavičium ir 
Pocium. Rungtynių pradžioje mū
siškiai žaidė labai silpnai ir mėtė 
prastai. Puslaikį laimėjo latviai 
16 — 26 rezultatu. Antrame pus- 
laikyje stengtasi kietai kovoti ir 
vienu metu teskyrė tik penki taš
kai. Vis dėlto latvių ūgis atnešė 
jiems laimėjimą 46 — 54 galutina
me rezultate. Mums taškus pelnė: 
Ignatavičius 13, Šimkus, Petkūnas 
ir Daugalis po 10, Lapšys 2 ir 
Kriaucevičius 1. šiomis varžybo
mis buvo baigti žaidimai ir svečiai 
buvo pakviesti į Lietuvių Namus 
Adelaidės Sporto klubo surengtai 
vakarienei. Vakarienės metu ta
rė žodį kaikurių organizacijų ats
tovai, iškeldami šitokių viešnagių 
naudą lietuviškam mūsų jaunimui 
ir kviesdami ir toliau bendradar
biauti savo tarpe, per sportą grū
dinant save.

Atsisveikinant su svečiais, visi 
žadėjo pasimatyti per ateinančią 
Sporto šventę Geelonge.

NYMAN & SCHULTZ, Sydney
56, COOPER STREET, SURRY HILLS, N.S.W.

Tel.: 31-3335

B.N.

VYTIS — THORNBURY
OPPORTUNITY 32-37 (17-16)

::
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BUVUSI “R Ū T A”, DABAR —

STATION DELICATESSEN VISKĄ GAUSITE PAS LIETUVIUS PREKYBININKUS

CABRA — VALE HOME FURNISHING.
88 John Str., Cabramatta. Tel. UB 2899

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS

Į LIETUVĄ SIŲSTI

NIJAUS UŽDANGAS LAN

GAMS IR DURIMS, KURIOS

JEI NORITE JAU, KAD ŠIĄ

VASARĄ JŪSŲ NAMUOSE

Nuo 25 vasario 1961 metų, siuntiniai užsakyti per Baltic Stores 
Ltd., pasieks siuntinio gavėją laike 4 savaičių.

LUXAFLEX ALIUMI-

CASEMENT ROLL-UP
F 28

BŪTŲ 20 LAIPSNIŲ VĖSIAU, 

NEDELSKITE UŽSISAKYTI

VYTIES TINKLININKAI
P. Australijos tinklinio varžybos 

eina prie pabaigos ir mūsų vyrų 
komanda pusfinalyje susitiko su 
Lion (ukrainiečių) komanda. Už 
Vytį žaidė Ignatavičius, Visockis, 
Petkūnas, Daugalis, Pyragius ir 
Rakauskas. Susitikimas laimė
tas gana lengvai 15 — 6, 15 — 10 
rezultatais.

92 BROMFIELD ST., CABRAMATTA
SIŪLO JUMS GERIAUSIUS SKANĖSTUS IR MAISTO 

PRODUKTUS.
Užsakymai pristatomi į namus.-
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TAIP PAT, SIUNČIAME SIUNTINIUS I 
ESTIJĄ, LATVIJĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ. 

’SIUNČIAME TIK GERIAUSIOS RŪŠIES PREKES
1 UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ.

Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir visa 
kita, ką galima siųsti su Intourist leidimu. Kiekvieno siuntėjo 

pageidavimai patenkinami.
įvairūs paaiškinimai ir informacijos teikiama veltui.

Mielai pasiunčiame ir pačių siuntėjų paruoštus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS).

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA SIUNTINIŲ BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

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

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS
GARANTUOTAS

VYTIS

Geelonge
REID MURRAY

(15-11) 28-19

Vyties merginos po kelių pralai
mėjimų susitiko su gana pajėgia 
Reid Murray komanda, kuri buvo 
laikoma favoritu laimėti šias 
rungtynes.

Šį kartą tačiau mūsų merginos 
parodė aukštą žaidimo lygį ir 
ypatingai gerai pasavos ir perda
rinėjo gerai kamuolį į centrą, kur 
Buckytė buvo tikrai pavojinga.

Gynimas buvo geras. Akenytė 
su Bratanavičiūtė puikiai nuimi
nėjo kamuolius ir gerai pervesda
vo į puolimą, kur Šimkutė neblo
gai sumėtė. Zdanavičiūtė sužaidė, 
palyginti, labai gerai ii’ kovingai.

Už Vytį žaidė ir taškus pelnė 
— E. Buckytė 9, R. Akenytė 2,
N. Bratanavičiūtė 7, L. Šimkutė 
10, E. Zdanavičiūtė.

Rungtynės buvo paskutinės šj 
sezoną. Kaip įprasta, mergaitės 
sužaidė gana gerai, kai priešas 
stovi antroje vietoje. Gaila, kad 
mūsų merginoms trūksta dar po
ros pajėgesnių žaidėjų, kad rei
kalui esant, galėtų pasikeisti.

N. Bratanavičiūtė, kaip ir visa
da, rodė savo kovingumą. E. Buc- 
kytė perėjo žaisti centran, kur ji
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tj SIŲSKIT SIUNTINIUS TIESIAI Į U.S.S.R.
Mūsų bendrovė yra autorizuota teikti siuntiniams licenzijas J 

visoje Australijoje. * $
Licenzijos kaina siuntiniui 1-22 Ibs tik: ?

K £A: 1.5.0. >
Naujų muitų sąrašams, informacijoms ir licenzijoms kreip- ;♦

5 kitės: į

pasirodė labai gerai. L. Šimkutė 
puolime retkarčiais išvystė gerą 
greitį staigiems prasiveržimams.

Apskritai, visos mergaitės sužai
dė gerai ir, atsižvelgiant į jų sąs
tatą, reikia pasidžiaugti jų atsie- 
kimu.

Sydnėjuje

NEW AUSTRAL CO.
MELBOURNE: 46, Elizabeth St. Tel. 63-9844;
po darbo: 14, Kengarong St., BOX HILL, Tel: WX-6695;
GEELONG: 79, Ryrie St.;
ST ALBANS: 17, Walmer Avenue;
SUNSHINE: 4, Lawson St.;
FOOTSCRAY: 337, Barkley Rd., (Cn. Geelong Rd.);
SYDNEY: PICCADILLY ARCADE, 2-nd Floor,

Castlereagh St., City, Teh BM-6787;
STANMORE: 135, Caruna Road, LM-2151.
NEWTOWN: 445, King street.
WOLLONGONG: 264, Keira St.;
ADELAIDE: Victoria Co. 39, Chesser St. Tel.: W-2684;
PERTH: 487, Hay St., Tel.: 21-6559;

po darbo: 21, Lacey St., City.
BRISBANE: 165, Elizabeth St. Tel: 27-480.

Jeigu Jūs norite, mes išsiųsime Jūsų siuntinį už labai 
mažą atlyginimą, bet kiekvienu’atveju :SUSISIEK1TE SU MU
MIS ... IR JŪS SUTAUPYSITE PINIGUS...

VISUOTINAS METINIS
KOVO SUSIRINKIMAS

S.L.S.K. “Kovo” v-ba šaukia vi
suotiną metinį susirinkimą, kuris 
įvyks Centr. Liet. Namuose Red- 
ferne š.m. balandžio mėn. 30 d. 
2 vai. p.p.

Nariams ir rėmėjams dalyvavi
mas būtinas.

S.L.S.K. Kovo v-ba

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai. z
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

Dr. J. MACKIEWICZ
NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS 

grįžo iš atostogų ir priima 
ligonius adresu:
25 Balston Str., St. Kilda, Vic. 

telef: LB 4083

SIUNTINIŲ TARNYBA Į USSR
Jei nori pigiai, greitai ir tikrai pasiųsti savo standartinį 

ar paties supirktą siuntinį per 100 metų senumo Švedijos firmą, 
tai kreipkis į:

'igxaflex ALUMINIUM AWNINGS

Vyniojamoji lango už
danga “Casement" 

suteikia reikiamai švie
sos ir apsaugoja nuo 

karščio.

ATVĖSINS NAMO VIDŲ IR 

PAGRAŽINS IŠORĘ.

ARCADIA DOOR CANOPY 
■' F 29

LUXAFLEX UŽDAN-

GOS YRA EMALIUOTOS, TO-

DĖL JŲ NEVEIKIA NEI LIE

TUS, NEI SAULĖ.

LUXAFLEX “ARCADIA".. 
DURŲ UŽDANGA APSAUGO 
JŪSŲ FRONTINES DURIS 
NUO LIETAUS IR SAULĖS.

MERIDIAN
F 4

Automatiškai nusilei
džia ir pasikelia, sau
godama Jūsų namų 
nuo karščio ir duoda

ma pavėsį.

KREIPKITĖS VIRŠUJ NURO

DYTU ADRESU DĖL TIKS

LESNIŲ INFORMACIJŲ.

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1961 m. balandžio 18 d.

nOSV. PASTOGĖ Ilgamečiai choro dainininkui
ANTANUI ŠEKELIUI,

jo tėveliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą -reiškia

“L1TUAN1A” CHORAS

NAUJAS KAPAS 
SYDNĖJUJE

Balandžio mėnesio 11 dieną 
Auburne, sitaigą mirė Mykolas 
Mardosas. Jis gimė 1907 metais 
Salako mieste. Išaugo didelėje 12 
vaikų šeimoje. Išmokęs batsiuvio 
amato, turėjo savo dirbtuvę ir bu
vo gražiai įsikūręs savo gimtaja
me mieste. Karo audros išblokš-

SYDNĖJUS
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA

Š.m. kovo 26 d. Sydnėjaus lie
tuviai visuotiniame metiniame 
susirinkime išsirinko naują apy
linkės valdybą. Pagal balsų daugu
mą buvo išrinkti ir jau pirmame 
posėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — H. Stošius, vice
pirmininkas — Juozas Kapočius, 
sekretorius Kazys Želvys, iždinin
kas — Juozas Šuopys ir kultūros 
reik, narys — Stepas šiška.

Tenka pažymėti, kad ir Sydnė
juje kiekvienais metais vis didė
ja tautiečių skaičius bendruome
nės organų rinkimuose ir į valdo
muosius organus išrenkama dau
giau jaunosios kartos atstovų.

Aktyvia teise dalyvavę bendruo
menės nariai šiame susirinkime 
buvo apsimokėję lietuvio mokes
tį.

S.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus 

“Dainos” Chorui, vad. muz. K. 
Kavaliausko, kad savo darniomis 
giesmėmis suteikėte žavaus iškil
mingumo bažnyčioje mūsų su
tuoktuvių proga.

V. ir N. Jurkšaičiai

PAMALDOS
Balandžio 23 d. pamaldos Went- 

worthville Karmelitų bažn. 10 vai. 
45 min.

Balandžio 23 d. Wollongong lie
tuviams pamaldos W. Katedroj 5 
vai. po pietų.

Balandžio 30 d. St. Mary’s lie
tuviams pamaldos St. Mary’s pa
rapijos bažn. 9 vai.

Balandžio 30 d. pamaldos Cam
perdowne 12 vai., kurias atlaikys 
svečias kun. St. Gaidelis S.J. ir 
klausys išpažinčių nuo 11 vai. 
prieš pamaldas.

Tai graži proga atlikti išpažin
tį, pradedant gegužį — Marijos 
mėnesį ir gegužines pamaldas.

K.P.B.

PRANEŠIMAS
Š.m. balandžio 30 d. (sekmadie

nį) 3 v. po pietų Centr. Lietuvių 
Namuose Redferne šaukiamas 
Sydn. Liet. Moterų Soc. Globos 
D-jos metinis susirinkimas 

sekančia darbotvarke:
1) Susirinkimo atidarymas, 2) 

prezidiumo sudarymas, 3) Valdy
bos ir revizijos komisijos prane
šimai, 4) diskusijos dėl praneši
mų, 5) valdybos rinkimai, 6) re
vizijos komisijos rinkimai, 7) ei
namieji reikalai ir 8) susirinkimo 
uždarymas.

Idėjos draugus:

" ALGI BUČINSKĄ — MARYTĘ PADAGAITĘ -
• ■ ..
■■ ir ”

VYTAUTĄ BUROKĄ — JADVYGĄ ZAKARAUSKAITĘ, --< ► - >.
* ■ sukūrusius lietuviškas šeimas, nuoširdžiai sveikina“ t - -
" ir laimingo gyvenimo linki “
- * B I >.
«■ • Sydnėjaus Ateitininkai

” Mielus “
:: MARINĄ OSINAITĘ “
“ ir - ■
” ' LAURIE COX,
" sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina ir laimingos
.. ateities linki “
’’ Elena, Audrius ir Jonas Laurinaičiai

AUŠROS” TUNTO NAUJIENOS«

NAUJI VADOVAI 
DRAUGOVĖSE

Naujai persitvarkiusios Jaunes
niųjų Skautų Žalgirio draugovės 
draugininku nuo š.m. kovo 17 d. 
paskirtas v.v. A. Alčiauskas. Į 
draugovę priimami ir jaun. skau
tai kandidatai (8-12 m. amžiaus). 
Registruotis pas draugininką su
eigų metu arba laiškais, nurodant 
savo amžių ir adresą. Drauginin
ko adr.: A. Alčiauskas, 1 Beatri
ce St., Auburn, N.S.W.

Persitvarko ir DLK Kęstučio 
d-vė. Jai vadovauti laikinai apsi
ėmė ps. B. Žalys (9 Lloyd Ave., 
Yagoona, N.S.W.).

Skautų Vyčių Geležinio Vilko 
Būrelis savo š.m. kovo 31 d. su
eigoje persitvarkė į d-vę — jau
nesniųjų ir vyr. amžiaus vyčių 
būrelius. D-vei vadovauja s.v.v. 
si. A. Garolis.

TUNTO SUEIGA
Pasaulio Skautų Patrono šv. 

Jurgio dienos minėjimas įvyks š. 
m. balandžio 30 d. Ingleburne, 
“Aušros” stovyklavietėje. Ta pa
čia proga, 4 vai. po piet stovyk
lavietėje bus ir šv. Mišios, kurias 
atlaikys Dvasios Vadovas ps. kun. 
P. Butkus. Rinkimosi laikas ir kt. 
detalės skautams-ėms bus pra
nešta atskirai vienetų vadovų. 
Skautų-čių tėveliai ’ ir bičiuliai 
kviečiami į stovyklavietę atvykti 
po piet. Ž.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už au

kas:
Wollongongo lietuviams, auko

jusiems £10.0.0; Cabramattos — 
£5.0.0 ir Kazimierui Butkui už 
paaukotas stovyklines lovutes.

“Aušros” Tunto Vadija

Nesusirinkus nustatytu laiku 
reikiamam skaičiui narių, po pu
sės valandos susirinkimas skaity
sis teisėtas, nežiūrint kiek narių 
susirinkime dalyvaus.

Jeigu dėl mažo narių skaičiaus 
nebus galima išrinkti vykdomieji 
organai, susirinkimas nebus antrą 
kartą šaukiamas, bet bus sudaryta 
D-jos likvidacinė komisija.

Todėl valdyba nuoširdžiai pra
šo visas nares kuo skaitlingiau
siai dalyvauti, taip pat prašo pri
kalbinti ir pakviesti daugiau po
nių, kurios sutiktų stoti D-jos na
rėmis.

Reikia tikėtis, kad taip gražiai 
pradėtas ir per eilę metų dirbtas 
kilnus D-jos darbas bus tęsiamas 
ir toliau. D-jos Valdyba

MELBURNAS
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS

1961 m. balandžio m. 30 dieną 
1 vai. p.p. St. John’s parapijos 
salėje (kampas Hoddle St. ir Vic
toria Pole., East Melbourne), šau
kiamas A.L.B. Melbourne Apylin
kės visuotinas susirinkimas šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas; 2. 
Laikinos mandatų komisijos kvie
timas; 3. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas; 4. Mandatų komisijos 
sudarymas; 5. Apyskaitiniai pra
nešimai: a) Valdybos, b) Kontro
lės Komisijos, c) Garbės Teismo; 
6. Diskusijos dėl apyskaitinių pra
nešimų; 7. Valdybos apyskaitos 
tvirtinimas; 8. Vykdomųjų organų 
rinkimai: a) Valdybos, b) Kont
rolės Komisijos, c) Garbės Teis
mo; 9. Sąmatos priėmimas 1961- 
62 metų kadencijai; 10. Organi
zacijų pranešimai; 11. Einamieji 
reikalai ir 12. Susirinkimo užda
rymas.

Šaukiamuoju laiku nesant kvo
rumo, sekantis sus-mas šaukiamas 
1 vai. 30 min., kuris bus teisėtas.

Primenama, kad reikalų svarsty
me gali dalyvauti visi bendruo
menės nariai be išimties, bet bal
savimo teisę teturi tik užsimokė
jusieji lietuvio mokestį 10 šilingų 
metams arba nedirbantieji, užsi
registruodami nedirbančiųjų są
raše. Mokestį galima sumokėti 
bet kuriuo laiku V-bos iždininkui 
p. P. Vaičaičiui ir salėje prieš su
sirinkimui prasidedant.

A.L.B. Melbourne Apyl.
Valdyba

BANKSTOWNAS •
PRANEŠIMAS

Š.m. balandžio 30 dieną, sek
madienį, Bankstowno Dainavos sa
lėje Inžinierių ir Architektų 
Draugija ruošia viešą paskaitą, 
tema:

Susipažinkime su radijo lempa ..
Bus nagrinėjama mokslinio ty

rimo pažanga radijotechnikoj ir 
elektronikos išsivystymas. Paskai
ta gausiai iliustruojama filmomis. 
Prelegentas inž. J. čelkys.

Pradžia 6 vai. 30 min. vakaro.
Kviečiame visus kuo skaitlin- 

giau dalyvauti.
Inžinierių ir Architektų 

Draugijos Valdyba
PADĖKA

Dainavos Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką A.L. Katalikų Kul
tūros D-jai už surengimą Kaziuko 
Mugės Dainavos Namuose Banks
towne, kurios visą pelną — £77.3.8 
— paskyrė sporto aikštės įrengi
mui.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. P. But

kui, poniai M. Padagaitei — Ru
činskienei, p-lei J. Zakarauskai- 
tei, p.p. A. Kramiliui, V. Buro
kui, V. Lašaičiui, E. Lašaičiui, J. 
Gudaičiui, M. Šumskui, St. Šat
kauskui, V. Kondreckui, p.p. Jan- 
tauskams, p.p. Belkų šeimai, P. 
Laurinaičiui ir J. Ramonui, lan-

Mielą ponią VANDĄ ŽILINSKIENĘ, 

jos vyrui Juozui Žilinskui mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime

N. Žygienė ir Cibulskių šeima

Mielam JUOZUI ŽILINSKUI mirus, 

jo žmonai Vandai nuoširdžią užuojautą reiškia
Dantų Šeima

A. A.

Mūsų mylimam draugui

JUOZUI ŽILINSKUI MIRUS,

Jo žmonai, broliui, brolienei ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

AUGUČIŲ ir B1VEINIŲ šeimos

A. A.

MYKOLUI MARDOSUI MIRUS,

p. Jadvygai Mardosienei nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

Auglių šeima

Gilaus liūdesio prislėgtą
P. J. MARDOSIENĘ, 

netekus brangaus vyro Mykolo, nuoširdžiai užjaučia
ir drauge liūdi

E.K. Belkai

MYKOLUI MARDOSUI STAIGIAI MIRUS, 

jo žmonai Mardosienei gilią užuojautą reiškia
P.P. Balkus

Mielą J. MARDOSIENĘ,

jos brangiam vyrui Mykolui mirus, 
nuoširdžiai užjaučia

A. Ankudavičienė

tas iš tėvynės ir atvykęs į Austra
liją, keletą metų savo raumenų 
jėgą atidavė įvairiems bosams. 
Vėliau, norėdamas būti savaran
kiškas, įsigijo batų taisymo dirb
tuvę Auburne. Biznis sekėsi ne
blogai, bet pradėjo silpti širdis, 
širdies smūgis ir nutraukė jo gy
venimo siūlą.

Dideliame skausme liko našlė 
žmona. Senutė 99 metų motina 
gyvena Lietuvoje.

Mykolas Mardosas buvo nuo
širdus lietuvis. Ilgėjosi savo tėvy
nės ir brangino jos atminimą. Kur 
tik susirinkdavo lietuviai — baž
nyčioje, minėjimuose, pramogose 
— visur sutikdavai jį visada links
mą ir gerai nusiteikusį. Labai mė
go lietuvišką spaudą, dažnai nusi
pirkdavo lietuvišką knygą, prenu- 
meravosi laikraščius. Lietuviškam 
reikalui niekada negailėdavo sva
ro. Buvo draugiškas, atviros šir
dies žmogus, visada pasiruošęs ki
tam pasitarnauti ir padėti, dėl to 
tiek lietuvių, tiek australų pažįs
tamų tarpe buvo tikrai populia
rus.

Palaidotas balandžio 14 d. Rook- 
woodo katalikų kapinėse, lietuvių 
skyriuje. Kun. P. Butkus atliko 
laidojimo apeigas ir pasakė atsi- 
sveikininimo žodį. Į paskutinę po
ilsio vietą palydėjo skaitlingas 
būrys bičiulių ir pažįstamų. Ant 
kapo buvo sudėta daug vainikų 
ir gėlių.

Tebūna jam lengva svetimoji že
mė...

ADELAIDĖ
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

Adelaidės bendruomenės meti
nio visuotino susirinkimo, įvyku
sio 1961 m. kovo 19 d., išrinkta 
naujoji Apylinkės Valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: pirminin
kas J. Jonavičius, vice-pirminin- 
kas J. Lapšys, sekretorius S. Dun
da, iždininkas S. Dainius, narys 
švietimo ir kultūros reikalams — 
inž. V. Navakas.

WOLLONGONGAS
VISUOTINAS SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio 23 d. Wollongon

go ALB valdyba šaukia visuotiną 
narių susirinkimą, kuris įvyks pa
rapijos salėje tuoj po lietuviškų 
pamaldų.

Dienotvarkėje: valdybos bei 
kontrolės komisijos pranešimai, 
apyskaitų tvirtinimas, naujos val
dybos bei kontr. komisijos rinki
mai, einamieji reikalai bei suma: 
nymai.

Valdyba

Mielą Sesę, "Aušros” Tunto Skaučių Skyriaus vedėją 
P». M. OSINAITĘ 

ir 
p. L. COX,

jų jungtuvių proga nuoširdžiai sveikina ir daug 
šeimyninės laimės linki

“Aušros" Tuntas

kiusiems mane ligos metu Lewish
am Hospital ligoninėje.

Jūsų malonus apsilankymas su
teikė man daug džiaugsmo po 
sunkios operacijos ir praskaidrino 
pilkas ligonio dienas.

Su gilia padėka
P.P. BALKUS

CABRAMATTA
TRADICINĖ GEGUŽINĖ

Pranešame, kad š.m. balandžio 
23 d., sekmadienį, Cabramattos 
Apyl. Valdyba ruošia iškylą — 
gegužinę Lietuvių skautų žemėje 
Ingleburne.

Kviečiami visi, kas tik gali ir 
nori nuotaikingai sekmadienio po
pietę pralesti.

Užkandžių prašoma pasiimti, bet 
bus pasirūpinta trokštančius pa
girdyti.

Renkamės Cabramattoje prie 
stoties priešais buv. “Rūtos” krau
tuvę ir 10.30 vai. išvykstame.

Transportas bus parūpintas jo 
neturintiems.

Tik blogam orui esant iškyla ne
įvyks. Valdyba

Š.M. BALANDŽIO MĖN. 22 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V. VAK. "

BANKSTOWNE — “DAINAVOJE” “
- ►

“ROŽYTĖS” RUOŠIA ~

KONCERTĄ - BALIU
I I « ►- ►

Programoje išgirsite visiškai naujas dainas.
•i » -< -

Grieš Federovo orkestras, veiks turtingas bufetas. ’’
Savo atsilankymu prisidėsite prie sporto aikštelių įrengimo.

Įėjimas suaugusiems 10 šil., moksleiviams 5 šil. “
Bilietai galima gauti pas dainininkus arba prie įėjimo.

ROŽYTĖS - -

į SIUNTINIAI LIETUVON ==
“ COSMOS TRADING CO., ”

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC., Tel. FX 2325 --
” Pristatymas per 2J-3 mėnesius. Siuntinius draudžiame iki £150.- <► 
“ AGENTAI: ”
" Adelaidė: J. Lapšys, 28 Grange Rd., Hindniarsh, S.A. Tl. 46-3229 “ 
-• Sydney: J. Skirka, 84 Cumberland St., Cabramatta, N.S.W. -- 

Tel. UB 1396. ”
<. Perth: M. Lingė, 21*Brookman St., Perth, W.A. Z
•• Hobart: N. Kantvilas, 57 Strickland Ave., Hobart, Tas.
” Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic. "

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

ROSE
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.

‘.W.VA'.'.W.W.'.'.V.W.W.'.'/.V.'.'.VAW.'.W.WAYZ,

2 PUIKIAUSI MOTERŲ SALIONAI 
BANKSTOWNE

FRANK'S
FETHERSTONE ST., (PRIEŠ POLICIJĄ) 

II AUKŠTAS, tel. 70-8023 
ir

380 SOUTH TERRACE (II AUKŠTAS), 
tel. 70-6644.

DARBĄ ATLIEKA PRITYRĘ UŽSIENIO 
KIRPĖJAI SPECIALISTAI.

Kainos tikrai prieinamos.

Printed by MINTIS PTY. LTD., 417 Burwood Rd., Belmore, Sydney 
(Tel.: 75 7094), for the Publisher Australian-Lithuanian Community, 
P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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