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NEATIDĖLIOTINAS REIKALAS
Prieš kurį laiką šio laikraščio 

skiltyse buvo keltas klausimas, 
kad Australijos lietuviams reikėtų 
steigti kooperaciniu pagrindu or
ganizuotą kredito įmonę. Tie žo
džiai, atrodo, ir liko tarsi tyruose 
šaukiančio balsas. Tačiau klausi
mas yra tiek rimtas ir reikalingas 
skubaus sprendimo, kad jo atidė
liojimą jau reikėtų laikyti beveik 
nusikaltimu. Kiekviena praleista 
savaitė ar mėnuo dėl to neša nuos
tolius ne kam kitam, tik mums 
patiems. Nuostoliai mums patiems 
asmeniški, nuostoliai ir mūsų ben
druomenės organizaciniam pajė
gumui.

šiuo kartu vėl judindamas lyg 
ir užmirštąjį reikalą, noriu pažiū
rėti, ar mes, Australijos lietuviai, 
turime tas sąlygas, kurios reika
lingos tokią įmonę steigiant.

Kooperaciniu organizacijų pag
rindinis tikslas — tarpusavinė pa
galba tenkinant savo ūkinius arba 
ekonominius reikalus. Konkrečiai 
aptariant kooperacinės kredito 
įmonės tikslą, jis būtų — organi
zuota, tarpusavinė, teikiama pa
lankiausiomis sąlygomis, finansi
nė parama savo nariams.

Kad tokios finansinės paramos 
mums ne vienam reikėjo, reikia ir 
reikės, gal net neverta įrodinėti, 
kaip sakoma, neverta burną au
šinti. Taigi tokią kredito įmonę 
steigti yra reikalinga ir tikslin
ga.

Kitas klausimas, ar tokią įmo
nę steigiant turėtume pakankamą 
narių skaičių? Jei steigiant akci
nes bendroves žiūrima ne narių 
skaičiaus, bet stengiamasi sukelti 
reikalingą kapitalą, tai steigiant 
kooperacines įmones žiūrima, kad 
būtų pakankamas skaičius asme
nų, ne tik norinčių pasinaudoti pa
lankiausiomis sąlygomis teikiama 
parama, bet taip pat pasiryžusių 
duoti minimaliai mažu įsipareigo
jimu tokios paramos prašančiam. 
Juk patarlė sako, kad grūdelis 
prie grūdelio — pūrelį daro.

Turint tatai galvoje, manyčiau, 
kad tokias kooperacines kredito 
įmones galėtų steigti Adelaidės, 
Melbourne, Sydnėjaus (gal ir Gee
longo) lietuviai, šių vietovių įmo
nės galėtų aptarnauti ir savo vals
tijų tautiečius — narius, kad ir 
toliau gyvenančius.

Kad Adelaidėje, Melbourne, 
Sydnėjuje yra pakankamas skai
čius tautiečių, kurie galėtų ir pri
valėtų burtis j kooperacines įmo
nes, netenka abejoti. Praeities 
pavyzdžiai tą tvirtina. Prisiminti
na, kad kooperacinis judėjimas 
prasidėjo ir išsiplėtė visame pa
saulyje tiktai iš 28 Rochdal pra
monės darbininkų — audėjų sam
būrio, kurie pirmieji susijungė 
organizuotan vienetan, jieškodami 
kelių lengvinti savo ekonominį 
gyvenimą.

Prisimintina ir Lietuvoje veiku
sias kooperacines kredito įmones: 
bankelius, kasas, ūkininkų smul
kaus kredito draugijas. Jų narių 
skaičius niekur nebuvo tūkstan
čiais skaičiuojamas. Taip pat dau
geliui buvusių tarnautojų gerai 
prisimenamos tarnautojų taupo
mosios — skolinamosios kasos, 
kurios gražiai veikė ir didelį savo 
nariams patarnavimą teikė. Jų na
rių skaičius irgi tik šimtais skai
čiuota.

Tačau geriausias Australijos 
lietuviams pavyzdys būtų Kana
dos lietuviai, kurie Montrealyje 
turi lietuvių kooperacinį banką 
“Litas” ir Toronte — lietuvių 
kredito kooperatyvą “Parama”.

Montrealio “Litas” pradėjo dar
bą 1955 m., turėdamas 79 narius 
ir 392 dolerių kapitalą. Dabar šis 
bankas išaugo į pajėgią įmonę, 
kurios metinė apyvarta jau viršija 
milijono dolerių sumą, turi apie 
450 narių, apie 300.000 dolerių in
dėlių ir duoda virš 10.000 dolerių 
gryno pelno per metus.

Toronto kredito kooperatyvas 
“Parama” per 8 metus taip pat 
pasiekė tų pačių, tuo tarpu Aus
tralijos lietuviams tik tesvajoja- 
mų, gražių rezultatų, t.y. daro 
metinę apyvartą virš milijono do
lerių, o pereitais metais turėjo 
net 27.000 dolerių gryno pelno.

Tikrai nemanau, kad Montrea
lio ir Toronto lietuviai, įsteigę 
kooperacines kredito įmones ir be
sinaudoją jų patarnavimais, būtų 
lipdyti iš kitokio molio. Australi
jos lietuviams tereikia tik su
krusti ir pasekti tikrai gražiu 
Kanados lietuvių rodomu pavyz
džiu.

Dar klausimas, kuris koopera
ciniu įmonių veikloje virtęs gele
žine taisykle — tai visų narių 
lygybė. Čia visi nariai lygūs, visi 
nariai turi po 1 balsą reikalus 
sprendžiant, visų narių tenkinami 
tie patys ekonominiai reikalai, 
čia niekam neteikiama privilegi
ją-

Šis narių lygybės principas ir 
davė tą galią, kad į kooperacinį 
judėjimą įsijungė visame pasauly
je milijonai žmonių. Šis principas 
šaukia ir mus, Australijos lietu
vius, burtis visiems į kooperaeinę 
organizaciją, kad galėtume, vie
ni kitiems padėdami, lengvinti 
mūsų pačių ūkinius reikalus.

Baigiant dar vienas klausimas, 
ar turime tam darbui tinkamų va
dovų? čia jau reikia kreiptis į 
buvusius Lietuvos kooperatinin
kus: Kas, kas, bet tik jūs koope
ratininkai turėtumėte šį reikalą 
savo darbu ir turima patirtimi iš
vesti į gyvenimą. Tik jūs pradė
kite, o pritarėjų ir padėjėjų į jūsų 
gretas šimtai įsirikiuos.

Šiomis palaidomis mintimis vėl 
pajudinau gyvybinį reikalą. Būtų 
gera, kad ir daugiau apie tai pa
sisakytų. Tada būtų išsamiau rei
kalas išdiskutuotas, išryškėtų ga
limybės ir gal greičiau atsirastų 
iniciatorių šį reikalą įgyvendinti 
Australijos lietuvių gerovei.

Reikalas tikrai neatidėliotinas.
Kęstutis Daumantas

REDAKCIJOS PASTABA: Mū
sų žiniomis kooperacinės kredito 
įmonės steigimo reikalas Melbur
ne yra jau eigoje. Šiuo metu stu
dijuojami Kanados lietuvių koop. 
kredito įmonių statutai, nagrinė
jami Australijos įstatymai ir arti
moje ateityje jau numatomas su
šaukti tuo reikalu informacinis 
susirinkimas.

“M.P.” redakcija

KOMUNISTINIAME KACETE 
VOKIETIJOJE NUO 1945 METŲ

ESĄ 'ŽUVĘ APIE 22.000 
ŽMONIŲ

Vokietijos sovietinės zonos ko
munistinis režimas buvusį nacių 
įrengtą kacetą Sachsenhausen per
ėmė savo reikalams. Nuo 1945 me
tų iki dabar čia yra žuvę apie 
22.000 politinių kalinių: nuo šilti
nės ir kitų epideminių ligų, bet vi
sų daugiausia nuo išbadėjimo. Nuo 
1945 metų per tą komunistinį ka
cetą perėjo bent 50.000 žmonių. Iš 
jų 80.00 buvo deportuoti į Sovietų 
Sąjungą. Tik 40% deportuotųjų 
išliko gyvi.

Veiksnių žygiai Vašingtone
Visur rasta, pavergtųjų tautu laisvės reikalu nuoširdus supratimas.

UNO džiunglėse.

Lietuvių ir kitų tautų veiksniai 
nuolat daro žygių, kad ypač dabar 
tarptautinėje plotmėje būtų iškel
ti Rytų ir Centro Europos tautų 
reikalai. Pavergtųjų Seimo vado
vybė balandžio 13-15 lankėsi J V 
Kongrese ir JAV Informacijų įs
taigoje. Senatoriams ir kongres- 
manams įteikė savo memorandu

AMERIKOS ASTRONAUTUI PASISEKĖ
Amerikos astronautas mjr. Shephard praeitą penktadienį iš 

Cape Canaveral bazės Floridoj raketa buvo iškilęs 115 mylių 
erdvių aukštumon ir laimingai nusileido žemėn.

Paskutiniais pranešimais, jis esąs sveikas ir šiandieną vyks
ta į Vašingtoną pas pyez. J. Kennedy. Būsiąs apdovanotas aukš
čiausiu žymeniu už drąsą ir narsumą.

Po šios sėkmės amerikiečių mokslininkai skelbia, kad jau 
ruošiamasi skridimui aplink žemę. Greičiausiai skrisiąs jūrų pik. 
Įeit. John Glenn, kuris apskrisiąs žemę 3 kartus. Po to būsią 
vykdomi pirmieji bandymai pasiekti artimiausias planetas. 
Amerikiečiai mano, kad Amerikos žmogus įkelsiąs koją į Mė
nulį apie 1967 metus, čia matome į raketos viršų keliamą ast
ronauto kabiną.

mą, kuris išryškina sovietų pa
vergtosios Centro ir Rytų Europos 
padėtį ir vaidmenį Rytų — Vaka
rų santykiuose ir jų- eventualiam 
sprendimui.

“UN—AMERICAN
ACTIVITIES COMMITTEE”

Atstovų rūmų pirmininkui kon- 
gresmanui F.S. Walter už jo at
sidėjimą kovai su komunizmu ir 
už jo humanistinę paramą komu
nizmo aukoms Pavergtųjų Seimo 
vadovybė įteikė savo specialų adre
są. Jį įteikiant, Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas Sidzikauskas savo žo
dyje pažymėjo, kad kongresmanas
F. S. Walter “savyje jungdamas 
humanistą, gelbstint} nelaimės au
kas, su kovotoju, siekiančiu išrau
ti pačią nelaimių priežastį, yra 
įkvėpiantis pavyzdys”. Adresą į- 
teikiant taip pat dalyvavo ir žo
dį tarė Attorney General R. Ken- 

nedy, Rūmų teisių komisijos pir
mininkas kongresmanas E. Celler, 
Valstybės sekretorius padėjėjas B. 
Hayes ir Aukštasis Tremtinių ko
misaras F. Schnyder.

Informacijų įstaigoje Paverg
tųjų Seimo vadovybė turėjo nuo
širdų, susipratimo ir bendradar
biavimo dvasia praėjusį, pasitari

mą su šios įstaigos, kurios žinioje 
yra ir radio transliacijos įvairio
mis kalbomis, vadovybe tautinių 
transliacijų reikalais.

Vis tai geros žinios. Tačiau bū 
ta ir kitų, mažiau malonių žinių.

UNO DŽIUNGLĖSE: Už 
LAISVĘ KOVOJANČIŲ TAUTŲ 

KLAUSIMAI VĖL ATIDĖTI

Būtų turėjęs būti Jungtinių 
Tautų visumos garbės reikalas 
tuos du klausimus (Tibeto ir Ven
grijos), jau kelintą kartą atidėtus, 
bent šioje pasibaigiančioje sesijo
je pasvarstyti. Tačiau ir Tibeto ir 
Vengrijos klausimai liko taip sau 
lyg tylomis atidėti iki kitos — ru
deninės — sesijos. Kas žino, ar ir 
tuomet tie klausimai dar bus svar
stomi. Tuo tarpu Tibete liejasi 
upeliais kraujas tų laisvės kovo
tojų, kurie ir dabar dar nenustoja 
vilties atgauti savo kraštui iš ki

niečių laisvę. Kurijoziška buvo tų 
abiejų klausimų eiga New Yorke. 
Maskva tarėsi kažin kokį kilnų 
žestą atlikusi, kai paleido į laisvę 
virš Barento ežero sovietų numuš
tą amerikietį lakūną iš “B 47” 
bombonešio ir sutiko tą klausimą 
išimti iš JT dienotvarkės. Tuoj pa
sigirdo Maskvos sąlyga: Jūs, ame
rikiečiai, dabar sutikite išimti iš 
šios sesijos darbotvarkės ir Ven 
grijos bei Tibeto klausimus. Iš 
JAV delegacijos netrukus buvo 
pareikšta, kad šitoks mainas nega
limas. Bet paskutinė šios JT sesi
jos diena parodė, kad toks mainas 
vistik buvo įgyvendintas. Tie du 
klausimai atidėti rudens sesijai...

TEN KUBA, ČIA RYTŲ
EUROPOS PAVERGTOS

TAUTOS

Aštrūs buvo debatai Kubos 
klausimu, kuris buvo pasidaręs ak
tualus, kai Kubos išlaisvinimo gru 
pė įsiskverbė į Kubos teritoriją. 
Diktatorius de Castro šį kartą dar 
laimėjo. Bet kaip bus kitą kartą? 
Chruščiovas Kubos klausimu pre
zidentui Kennedy net du laiškus 
parašė, vieną įžūlesnį už kitą. 
Kennedy į tuos laiškus nė neatsa
kė. Bet prezidentas ir JAV užsie
nio reikalų ministerija, perteikda
ma prezidento mintis, paskelbė, 
kad JAV ir toliau pasisako už 
laisvą tautų apsisprendimą visur 
pasaulyje. JAV yra už tuos, kurie 
nori tautai laisvės, o ne už tuos, 
kurie tautą prislegia pančiais, 
kaip tai yra Rytų Europoje. 
Chruščiovas tiesioginiai buvo kai 
tinamas žmogaus teisių klastoji
mu. Visur, kur komunistinė mažu
ma pasiglemžia valdžią, ten gy 
ve.ntojai netenka laisvės. Paskuti
niais pranešimais Kuba paskelbta 
komunistine valstybe.

Britų radijas BBC savo komen
tare pabrėžė, kad JAV Kubos su 
kilėliams turbūt mažiau pagalbos 
suteikė, kaip Maskva de Castro 
režimui, bet ji kelia didžiausią 
triukšmą. Pasaulis neužmiršęs so
vietinio kolonializmo skaudžius 
padarinius Rytų Europoje. Tai 
mintys, kurias ir VLIKas ir 
ALTas ir PETas visoje eilėje raš 
tų ir asmeniškų kreipimosi patei
kė tarptautinėms instancijoms. 
Pavergtųjų tautų atstovai laisva
jame pasaulyje pabrėžė tų tautų 
reikšmę ir svarbą laisvojo pasau
lio kovoje su komunistine ekspan
sija. Buvo aiškinta ir tai, kaip at
siliepia dabartinės Vakarų nuotai
kos į pavergtąsias tautas. Vakarai 
negali neatsižvelgti ir į pavergtų
jų nuotaikas.

NET MASKVOJE EILĖS PRIE 
MĖSOS KRAUTUVIŲ

Stambieji sovietų miestai pap
rastai būdavo aprūpinami produk
tais geriau, negu smulkesnieji 
miestai. Bet, pranešimais iš Mask
vos, dabar ir Maskvoje prie mais
to krautuvių, ypač prie mėsinių, 
dažnai matytis pirkėjų eilės, nes 
produktų nebūna tiek, kad visiems 
užtektų. Valstybinė plano komisija 
paskelbė, kad mėsos gamyba So
vietų Sąjungoje pastaruoju metu 
sumažėjusi net 13%. Pirkėjams iš 
to paskelbimo jokios naudos.

POLITIKA IR 
KASDIENYBĖ
PAVERGTŲJŲ SEIMO 

PROTESTAS

Balandžio 21 Pavergtųjų Seimas 
pasiuntė protesto telegramas 
Jungtinių Tautų Pilnaties pirmi
ninkui F. S. Boland ir valstybės 
Sekret. Dean Rusk bei JAV Dele
gacijos Jungt. Tautose pirm. A. 
Stevenson dėl išėmimo iš Jungt. 
Tautų darbotvarkės Vengrijos ir 
Tibeto klausimų. “Sprendimas pri
pažįsta šios pasaulio organizacijos 
dvigubą mastą”, sakoma telegra
moje. “Dabar aišku, kad neturi 
galimybės būti diskutuojama tie 
dalykai, kurie nepatinka šių lai
kų didžiajai koloninei galybei 
(Sov. Sąjungai)”. Protesto tele 
gramoje Valstybės Sekretoriui Pa 
vergtųjų Seimas apgailestauja, 
kad “laisvosios valstybės kapitu 
liavo Vengrijos ir Tibeto diskusi
jas tuo metu, kai laisvės priešai 
Jungtinėse Tautose vykdė savo 
ofenzyvą.”

Kr.

VEIKSNIŲ PASITARIMAI 
VAŠINGTONE VYKO BALAN

DŽIO 28 — 29 DIENOMIS

VLIKui atstovavo visas jo vyk
domasis prezidiumas. Be to, pasi
tarime dalyvavo ALTo, LLK ir 
Lietuvos Pasiuntinybės Vašingto
ne atstovai. Buvo tariamasi eile 
aktualių klausimų, pvz., kaip iš
naudoti birželio minėjimus Lietu
vos laisvės reikalui skelbti, kaip 
pritraukti naujų jėgų Lietuvos 
laisvinimo darbui sustiprinti. So
vietinio kolonializmo Lietuvoje ir 
kituose pavergtuose kraštuose 
klausimas, tautų apsisprendimo 
teisės įgyvendinimas — tai kitos 
svarbios pasitarimo temos. — Nu
matoma, kad ALTo vadovybė lan 
kysis Valstybės departments ir tu
rės pasitarimų su kai kuriais se 
natoriais ir kongresmanais.

VYKSTA LIETUVIŲ 
DELEGACIJA

Lietuvių delegacija vyks į Tarp
tautinio Laisvųjų profesinių są
jungų centro egzilėje 6-jį kongre
są* kuris įvyks gegužės 26-28 die
nomis Briuselyje. Prieš kongresą 
įvyks dar centro tarybos posėdis. 
Tarybos nariai iš lietuvių yra J. 
Glemža ir J. Vilčinskas.

LEISTA APSIGYVENTI 
ŠVEDIJOJE

Atbėgusiam lietuviui jūrų kapi
tonui duota teisė kolkas apsigy
venti Švedijoje. Svetimšalių reika
lams tvarkyti komisija leidimą 
davė kol kas trims mėnesiams 
(taip jau būta ne kartą ir su ki
tais į Švediją atbėgusiais). Tuo 
laikotarpiu veikia dar ir toks judė
jimo laisvės susiaurinimas: Kapi
tonas gali švedų jam išduotu sve
timšalio pasu judėti po visą Šve
diją — išskyrus Stockholmą, Mal- 
moe ir Goetborgą. Turint galvoje 
jo atvykimo aplinkybes, toks teisių 
susiaurinimas pirmuoju laiku gal 
ir suprantamas. Dar pažymėtina, 
kad pačios švedų įstaigos daro pa
stangų lietuvį įkurdinti Švedijo
je pastovesniam laikui, parūpi
nant jam pastovų butą ir darbo
vietę. Ar atbėgusia turi planų emi
gruoti toliau į užjūrį, kol kas ne
žinia. E.
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“ŠVIESOS” DEŠIMTMETIS ' 
AUSTRALIJOJ

RAŠO: J.P. KEDYS

Šiemet sueina 15 metų * nub 
“Šviesos” sambūrio įsisteigimo ir 
10 metų nuo jo veiklos Australi
joj.

Abi šios sukaktys yra tikrai rei
kšmingos ir todėl regionalinei 
"Šviesos” valdybai prašant sten
giuosi čia suglausta forma šiuos 
įvykius atžymėti.

KODĖL JSIKORĖ "ŠVIESA"?
Baigiantis antrajam pasauli

niam karui, apie 65.000 lietuvių iš
spruko iš bolševikų nagų, kurių 
daugumas apsigyveno V.Vokietijoj 
ir Austrijoj. Vos tik patrankų 
griaudimui aptilus, lietuviai tuo
jau pat ėmė reikštis tautine veik
la, stengdamiesi žymia dalimi at
kurti Lietuvoje veikusias institu
cijas bei organizacijas. Jaunes
nioji lietuvių karta energingai 
griebėsi mokslo ir beveik nebuvo 
V. Vokietijoj tokio universiteto, 
kuriame nestudijuotų lietuvių bū
relis. Lietuviai studentai tuojau 
atkūrė Nepriklausomoje Lietuvo
je veikusias korporacijas, kaip — 
ateitininkus, skautus, neolituanus 
ir t.t. Tačiau, kaip žinome, visos 
nepriklausomais laikais egzistavu
sios studentų korporacijos veikė 
politiniai partiniu ar religiniu pa
grindu.

Vokietijos universitetuose stu
dijuojančio lietuviškojo jaunimo 
dalis galvojo, kad to meto sąlygo
se akademinių korporacijų atkūri
mas senais principais nėra tikslus 
ir todėl reikia pajieškoti platesnės 
platformos lietuviškajam akade
miniam jaunimo subūrimui, neatsi
žvelgiant į jų religinį ar parti
niai — politinį skyriojimąsi.

Tuo tikslu 1946 m. pavasarį 
Tuebingeno universiteto lietuvių 
studentų būrelis ir įsteigė vad. 
akademinės jaunuomenės sambūrį 
“Šviesų”, šios organizacijos ideo
loginių gairių įžangoje yra aiškiai 
nusakytas sambūrio ideologijos 
pagrindas:

“Tuo metu, kai Tėvynėje likęs 
jaunimas kovoja žūtbūtinę kovų 
už tautos laisvę, lietuvių akėdemi- 
nis jaunimas užsienyje, jausdamas 
atsakomybę prieš brolių kraujų, 
jungiasi j "šviesos” sambūrį — 
dvasinės rezistencijos sąjūdį... ko
voti už laisvų Lietuvą ir lietuviš
kumo išlaikymų...”

Už “šviesos” sambūrio pasise
kimų studijuojančio jaunimo tar
pe kalba jau vien šie faktai, kad 
trumpu laiku visur, kur tik studi
javo kiek žymesnis lietuvių būre
lis, tuojau įsisteigė “šviesos” sky
riai V. Vokietijoj, be to — Pary
žiuje, Švedijoj, Šveicarijoj ir net 
Argentinoj? Lietuvių studentų 
Atstovybėje, kuri būdavo renka
ma kasmet, “šviesos” sambūrio 
nariai sudarydavo daugumų. Tatai 
rodė, kad sambūris buvo stipriau
sia akademinė organizacija.

"ŠVIESOS" KŪRIMASIS IR
VEIKLA AUSTRALIJOJ *

Prasidėjus emigracijai iš Vokie
tijos ir kitų Europos kraštų į už
jūrį, aiškiai matėsi, kad kinta 
"Šviesos” sambūrio veiklos sąly
gos ir reikalingas organizacinio 
charakterio prisitaikymas naujoms 
aplinkybėms. Todėl "šviesa” iš 
grynai akademinio pobūdžio orga
nizacijos patapo visuomeniniu kul
tūriniu sambūriu su akademinėmis 
tradicijomis (žiūrėk ideologinių 
gairių įžangos papildymų).

Australijoje plačiu maštabu ir 
šakota lietuviška veikla “šviesa” 
buvo įžiebta Sydnėjuje 1951 metų 
vidury. Pirmasis sambūrio susirin
kimas įvyko 1951 m. gegužio 5 d., 
kuriame buvo išrinkta laikinoji 
organizacinė valdyba iš 3-jų as
menų. Kiek vėliau, birželio 24 d., 
Milsons Point salėje įvyko gausus 
"šviesos” susirinkimas. Dalyvavo 
pilna salė žmonių ir šiame susi
rinkime buvo išrinkti nuolatiniai 
valdomieji organai: valdyba, rev. 
komisija ir garbės teismas. Skai
tytina, kad ši data davė pradžią 
sambūrio dešimtmečio veiklai, ku
ri yra išmarginta daugiau nei šim
tine įvairiausio pobūdžio tautiniai 
kultūrinių parengimų: paskaitų

su diskusijomis, literatūros vaka
rų, minėjimų, suvažiavimų, iškylų, 
sporto varžybų, Naujų Metų suti
kimų, jaunimo vakarų ir dešimčių 
čia neišminėtų kitokio pobūdžio 
parengimų.

tos istorija, ūkis, ateitis, menas, 
lietuvių kūrimasis Australijoj bei 
kituose kraštuose ir t.t. šitoks 
“Šviesos” sambūrio prieraišumas 
prie lietuviškųjų problemų ir šių 
klausimų svarstymas bei studijavi-

"švieioi” Sambūrio Regionalinė Valdyba dešimtmečio pradžioje.
Iš kairės: H. Šalkauskas, V. Doniela, J.P. Kedys, H. Kmitas ir P. Pilka.

SAMBŪRIO VEIKLOS TURINYS

Nežiūrint, kad savo pavadini
mais "Šviesos” parengimai buvo 
ir yra labai įvairūs, tačiau savo 
dvasia jie visi yra labai artimi, 
nes apie 80% jų lietė ir liečia 
mums visiems taip mielą žodį — 
Lietuvą. Tačiau Uitai dar nerodo, 
kad tie parengimai turėjo būti 
monotoniški, o kaip tik priešingai 
— jie buvo labai margaspalviai, 
nes juose buvo nagrinėjama tau-

mas aiškiai rodo, kad sambūriui 
Lietuva ir lietuviškumas yra pir
moje eilėje ir kad “Šviesa” aiš
kiai tęsia savo įsipareigojimus, 
įrašytus ideologinių gairių įžan
goje.

Be abejo, “šviesai” nėra svetimi 
ir kiti klausimai, būtent: mokslo 
pažanga, pasaulio politinė situaci
ja, australiškasis gyvenimas ir 
panašūs dalykai, kuriems sambū
ris savo veikloje skiria apie 20% 
savo parengimų.

"ŠVIESA” POPULIARI VISOJE 
AUSTRALIJOJE

Šalia Sydnėjaus, nepaprastai 
aktyvią veiklą rodo Canberros 
“šviesos” skyrius. Tenka tik ste
bėtis, kad tokioje mažoje lietuvių 
kolonijoje, Canberros “Šviesos” 
skyrius jau eilę metų nenutrūks
tama reguliarių ir vertingų pa
rengimų grandine prisideda prie 
sambūrio veiklos stiprinimo šiame 
kontinente. Pažymėtina, kad Can
berros skyriuje aktingai dalyvau
ja visi žymesnieji apylinkės vi
suomenininkai.

Nemažus pėdsakus yra palikęs 
ir Melbourne “Šviesos” skyrius 
vietos visuomeninėje veikloje, šio- 
jo skyriaus veikla nuo pat jo įsi
kūrimo, su mažomis išimtimis, 
reiškėsi daugiau uždaruose savo 
narių parengimuose, dėl to plačio
ji visuomenė mažiau apie šį skyrių 
ir jo veiklą girdi.

Nemažas būrelis “šviesos” sam
būrio narių yra ir Adelaidėj, ku
rie taip pat viešoje veikloje nesi- 
reiškia, tesiribodami privačiais su
sitikimais.

Baigiant verta pažymėti, kad 
“šviesos” sambūris giliai įsišakni
jo Australijos lietuviškosios visuo
menės tarpe ir kaikuriuose šio 
krašto miestuose yra pirminėse 
pozicijose savo kultūrine veikla. 
Ypač pažymėtina aplinkybė, kad 
sambūriu yra didelis susidomėji
mas studijuojančio jaunimo, kuris 
daugumą sudaro, pavyzdžiui, Syd
nėjaus skyriaus narių tarpe.

Šis ir daugelis kitų čia suminė
tų faktų aiškiai rodo, jog sambū
ris “šviesa” daug prisideda, kad 
mūsų jaunimas išsilaikytų lietuviš
kose gretose.

Pirmoji "Šviesos” Sydnėjaus sk. vadovybė. Sėdi iš kairės: J.P. Ke
dys, V. Saudargienė, D. Paltarokaitė — Skorulienė ir H. Šalkauskas.

Stovi iš kairės: P. Pilka, J. Reisgys, gyd. M. Bobianskas, H. Kmi
tas, J. Masiokas ir J. Miknius.

0 
g

£

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ •• ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦•♦ ♦♦ ♦• ♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ••

Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.

AKADEMINĖS JAUNUOMENĖS SAMBŪRIS
“ŠVIESA

Tuo metu, kai tėvynėje likęs jaunimas kovoja žūtbūtinę ko
vą už tautos laisvę, lietuvių akademinis jaunimas užsienyje, 
jausdamas atsakomybę prieš savo brolių kraują jungiasi į “Švie
sos” sambūrį — dvasinės rezistencijos sąjūdį. Sambūris ryžtasi 
kovoti už laisvą Lietuvą ir lietuviškumo išlaikymą tremtyje, 
siekdamas išugdyti profesiniai išlavintą, visuomeniniam 
paruoštą ir dvasiniai atsparų žmogų — asmenybę.

(Prasidėjus lietuvių emigracijai iš Europos, sambūrio 
skyrių suvažiavimas 1949.IV.2-4 d.d. Tūbingene, Vakarų 
tijoj, priėmė šitokį įžangos papildymą. Aut.)

Besiskirstant Vakarų Europoj esančiai lietuvių tautos da
liai po užjūrius, sambūryje susitelkęs akademinis jaunimas, 
norėdamas ir ateityje sėkmingai pasiekti savo tikslų, atsisako 
nuo vien tik akademinio sambūrio pobūdžio ir žengia į plates
nius užsienio lietuvių sluogsnius kaip sambūris “šviesa”.

darbui

Šviesa
Vokie-

LIETUVOS IR VIKTORIJOS GIMNAZIJOS

TREJOPI ATESTATAI. MOKSLO 
DALYKŲ PASIRINKIMAS

Atsižvelgiama į siekiamo moks
lo lygio įvairumą, gimnazija iš
duoda trejopus mokslo baigimo 
pažymėjimus, žemiausias yra vi
durinysis pažymėjimas (Interme
diate), gaunamas išlaikius egza
minus iš ketvirtos (lygintinos su 
lietuviška šešta) klasės, šito pa
žymėjimo reikalaujama iš daugu
mos žemesnių įstaigos tarnauto
jų, o taip pat įstojimui Į gailes
tingųjų seserų ir kai kurias kitas 
specialybių mokyklas. Antras yra 
mokyklos baigimo (Leaving) pa
žymėjimas, gaunamas po penktos 
(lietuviškos septintos) klasės eg
zaminų ir reikalingas įstojimui į 
pradžios mokyklos mokytojų ins
titutus, karo, girininkystės ir dar 
kitas mokyklas. Penktoji klasė 
skaitosi gimnazijos užbaigimas, 
bet be teisės stoti į universitetą, 
šešta klasė užbaigiama brandos 
atestatu (matriculation). Ji skir
ta specifiniam į universitetą sto
jančių paruošimui.

Jau nuo trečios, o ypač ket
virtos klasės mokiniai savo profe
sinio ar komercinio kurso ribose 
pradeda rinktis mokslo dalykus. 
Viduriniam mokyklos . pažymėji
mui reikia išlaikyti egzaminus iš 
šešių dalykų, baigimo — iš pen
kių, o brandos atestatui — iš ke
turių. Platesnis dalykų pasirinki
mas yra profesinėje grupėje. 
Anglų kalba visiems privoloma, 
o kiti dalykai dalinasi į dvi pag
rindines grupes: gamtos — ma
tematikos ir humanitarinių daly
kų.

Dalykų pasirinkimas taikomas 
prie universiteto atskirų fakultetų 
reikalavimų. Taip, pavyzdžiui, sto
damas j humanitarinių mokslų fa
kultetą abiturientas turi būti išlai
kęs egzaminus iš vienos svetimos 
kalbos. Gamtos mokslų fakultetas 
reikalauja matematikos ir fizikos 
arba chemijos, panašiai ir medici
nos fakultetas. Toks sutvarkymas 
reiškia, kad mokinys jau ketvir
toje klasėje turi jausti, kokios

RAŠO: ELENA ŽIŽIENĖ

ANTRA DALIS

profesijos jis sieks.
Kadangi mokomasi tik riboto da

lykų skaičiaus, jie išeinami nuo
dugniai. Egzaminai yra rimti ir 
sunkūs: juose reikalaujama preci
zijos, sugebėjimo greitai ir kon
centruotai dirbti. Bebaigiąs gim
nazistas jau mokyklos suole spe
cializuojasi. Užtat jo bendras išsi
lavinimas nukenčia. Gamtos — 
matematikos moksluose besispe- 
cializuojąs mokinys gali nieko ne
žinoti apie pasaulio literatūrą ar 
antikinę istoriją. Kalbininkas ga
li būti visai nesusipažinęs su aukš
tesne matematika, ir panašiai. 
Nuo pirmosios iki paskutinės gim
nazijos klasių mokinių skaičius 
vis mažėja. Taip mokykloje, ku
rioje į pirmą klasę įstoja apie 120 
mokinių, abitūros klasė gali tetu
rėti apie 20, o dažnai ir gerokai 
mažiau. Todėl daugumoje mokyk
lų šeštosios klasės visai nėra. Po 
penkių klasių gavę baigimo pa
žymėjimą, mokiniai turi-keltis į ki
tą didesnę mokyklą, kuri turi šeš
tąją klasę ir surenka mokinius iš 
kelių kitų mokyklų.

VALSTYBINĖS IR PRIVAČIOS 
GIMNAZIJOS

Valstybinėse gimnazijose už mo
kslą nemokama. Privačios gimna
zijos savo sistema seka valstybi
nes, bet jose dažniausiai išven
giama busimųjų akademikų su 
tais mokiniais, kurie gimnaziją 
lankys tik iki keturiolikos metų 
suderinimo problemos. Kadangi 
jose už mokslą mokama, dažnai 
gana brangiai, tai į jas dažniausiai 
įstoja tik tokie vaikai, kurie ke
tina eiti pilną kursą. Jose skir
tumas tarp pirmosios ir šeštosios 
klasės mokinių skaičiaus dažniau
siai mažesnis. Daugumas privačių 
mokyklų žūtbūtinai stengiasi išlai
kyti šeštą klasę, net jei ji ir bū
tų negausi.

Kitas esminis skirtumas tarp 
valstybinių ir privačių Viktorijos 
mokyklų yra tai, kad privačios 
mokyklos dažniausiai yra religinės 
bei pasaulėžvalginės. Vaikuose

ugdoma tam tikra pasaulėžvalga, 
jie nuolatos įtaigojami, nuteikia
mi kuria nors kryptimi. Valstybi
nes mokyklas stengiamasi išlaiky
ti nepasaulėžvalginėmis. Tuo po
žvilgiu įdomu prisiminti Lietuvos 
prieškarines valstybines gimnazi
jas, kurios, nors ir nebuvo pasau
lėžvalginės, bet vis dėlto savyje 
talpino įvairias pasaulėžvalginio 
auklėjimo grupes: šalia skautų, o 
kai kur ateitininkų, jose veikė vi
sa eilė ir kitokių susibūrimų, ku
rių reikšmė ypatingai išryškėjo 
abiejų okupacijų metu, kuomet ei
lėje gimnazijų susikūrė aktyvūs 
resistencijos branduoliai. Viktori
joje įvairios jaunimo organizaci
jos yra iškeltos už gimnazijos ri
bų. Taip, pavyzdžiui, skautų viene
tai taikomi prie vietovių, ne prie 
gimnazijų. Jose susitinka vaikai, 
kurie gyvena kaimynystėje, nors 
jie lankytų skirtingas mokyklas. 
Politinių pakraipų organizacijos 
Viktorijos mokyklose neįsivaiz
duojamos.

RELIGINIS AUKLĖJIMAS
Ilgą laiką Viktorijos valstybinės 

gimnazijos buvo skaitomos griež
tai pasaulietiškos. Švietimo de
partamento siuntinėjamose ins
trukcijose randama pakartotini 
priminimai, kad mokytojai veng
tų įtaigoti mokinius bet kokia re
ligine kryptimi, ir paties religijos 
užsiminimo buvo rūpestingai ven
giama. šitą pastangą nesunku su
prasti prisiminus britų kraštuose 
išgyventą ilgametę nesantaiką tarp 
katalikų ir protestantų. Australi
joje įvairios religinės grupės turi 
savo atskiras privačias mokyklas, 
kuriose religinis auklėjimas ypa
tingai stiprus. Valstybinės mokyk
los turi sutalpinti įvairiausių re
ligijų vaikus, todėl ir buvo many
ta, kad religiją palikus užmokyk
linio privataus tėvų ir bažnyčios 
auklėjimo sričiai, yra išvengiama 
vidinės nesantaikos ir ugdoma to
lerancija.

Prisiminę lietuvišką mokyklą, 
žinome, kad pas mus religija buvo
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TIKSLAI

1. Ugdyti lietuvių jaunuomenėje laisvės meilę ir gilų huma- 
nišką patriotizmą, suderintą su žmonijos gerovės reikalavimais.

2. Ugdyti lietuvių jaunuomenės tarpe kultūringą bendra
darbiavimą, žmoniškumą, broliškumą, solidarumą, asmens ii’ 
skirtingų pažiūrų gerbimą.

3. Kelti lietuvių akademinio jaunimo dvasinės ir visuome
ninės kultūros lygį, oriejentuojantis į Vakarų pasaulį ir ugdyti 
tos kultūros lietuvišką pobūdį.

4. Plėsti ir gilinti lietuvių akademinio- jaunimo žinias apie 
įvairių kraštų kultūrinį gyvenimą, visuomeninę santvarką, po
litinę ir socialinę bei ūkinę organizaciją.

IDEOLOGINĖS GAIRĖS
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1. Sambūris laiko žmogaus asmenį aukščiausia vertybe ra
cionaliam pasauly. Pasaulėžiūrai susidaryti žmogus turi visišką 
laisvę. Bet kokie įsitikinimai religijos atžvilgiu gerbiami.

2. Kiekvienas žmogus turi stengtis ugdyti savo asmenybę, 
aktyviai dalyvaudamas kultūriniame ir visuomeniniame gyve
nime.

3. žmogus, santykiaudamas su kitu žmogumi, vadovaujasi 
artimo meilės principu, jam padeda, gerbia jo asmenį ir pažiū
ras.

4. Visa socialinė organizacija turi tarnauti žmogui, kaip 
asmeniui ir bendruomenės nariui, jo nepajungdama totalitariz- :Įr 
mui. Atskiras asmuo bendruomenės interesus stato aukščiau 
savo interesų, kai bendruomenės tikslai sutampa su žmonijos 
siekimu užtikrinti žmogui laisvę ir gerbūvį.

5. Tinkamiausias žmogaus gyvenimo sąlygas bendruomenė
je užtikrina demokratiniai principai. Bendruomenės organiza
ciją, kuri tuos principus savo ideologijoje ar veikloje neigia, 
sambūrio nariai laiko sau priešinga.

6. žmogus gali geriausiai išplėtoti savo pajėgas tautoje. 
Kiekviena tauta turi teisę tvarkytis laisvai nepriklausomos vals
tybės pagrindais, derindama savo siekimus su tarptautinio soli
darumo idėja.

7. Sambūris, kaipo kultūrinės ir visuomeninės saviauklos 
organizacija, nesiriša su jokia politine srove ar partija.

dėstoma kaip mokslo dalykas, o 
kapelionams už jų darbą valstybė 
atlygindavo panašiai kaip ir ki
tiems mokytojams. Su čia patiria
momis problemomis Lietuvoje ne
susidurta, nes didžioji krašto dau
guma buvo vienos religijos — ka
talikiška. Mažumos buvo tokios 
nedidelės, kad tarpreliginės įtam
pos nesijautė.

Paskutiniais metais ir Viktori
joje keičiasi nusiteikimai religinio 
auklėjimo atžvilgiu. Nors mokyk
los vis dar tebėra pasaulietiškos, 
bet gi dabar beveik į visas įsilei
džiama įvairių religijų atstovai 
vienai savaitinei pamokai. Iki 
šiol tos pamokos nebuvo pilnai 
sėkmingos, nes ateiną dvasiškiai 
nėra mokytojai. Tačiau kelios di
džiosios Viktorijos mokyklos jau 
įsivedė ir pilną religinį auklėjimą: 
pasikvietė visą laiką mokančius 
kapelionus, kurie yra ir pilnai pa
ruošti mokytojai. Visą savaitę su 
mokiniais dirbdami, jie, be abe

jo, turi didelės įtakos. Tačiau jų 
atlyginimui lėšos turi būti surink
tos privačiais būdais i— valstybė 
jiems algų nemoka. Tokiose mo
kyklose, kurios turi pastovius ka
pelionus, visa auklėjimo dvasia 
darosi vis labiau krikščioniška: 
šalia religijos pamokų, pačioje 
mokykloje atliekamos ir religinės 
pratybos, be to, santykiuose su 
pavieniais mokiniais kapelionai 
užima patarėjų ir vadovų vietas. 
Tie naujai įvesti minėtų kelių Vik
torijos mokyklų kapelionai yra 
protestantai, bet skelbiasi nepri
klausą jokiai specialiai denomina
cijai. Jų mokomoji religija esanti 
bendrai krikščioniška. Oficialiai 
mokiniai nėra verčiami religijos 
pamokose bei pratybose dalyvau
ti, bet praktiškai nedalyvauja tik 
katalikai, pravoslavai ir žydai, ir 
tai tik tada, kai tėvai asmeniškai 
paprašo, kad jų vaikai nuo tų pa
mokų būtų atleidžiami.
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KELIOS
KRITIŠKOS PASTABOS

Būtų daug geriau, jei nereikėtų 
rašyti šių žodžių, tačiau gyvenimo 
tikrovė yra karti ir ilgiau tylėti 
negalima. Tiesa, dar eilę metų bū
tų galima dangstytis laimingo ne
žinojimo skraiste, bet bus daug 
sveikiau dabar jų atskleisti ir 
žvilgtelti, kaip iš tikrųjų yra.

Jau ketvirti metai, kaip iš ar
čiau ir toliau stebiu lietuvių stu
dentų gyvenimų Australijoje ir 
jame šiek tiek dalyvauju. Supran
tu, kad gyvenimų sekant iš toliau 
galima nepastebėti kaikurių deta
lių, o drauge ir kaikurių faktų. 
Bet iš kitos pusės, stovint nuoša 
liai, galima daugiau kų matyti, nei 
maišantis pačiame sūkuryje. Vaiz
das iš toliau būna platesnis ir pil
nesnis. Jei kas netiki, pamėginki
te kada nors meno galerijoje iš 
labai arti stebėti kokį nors meno 
kūrinį, po to pasitraukite kiek 
toliau ir pamatysite, kad iš toliau 
susidaro daug pilnesnis vaizdas.

Objektyvi kritika nėra lengvas 
dalykas, gal todėl pas mus jos 
trūksta. Daug lengviau yra kų 
nors keliais bendrais išsireiškimais 
pagirti. Visiems tokiu atveju ma
loniau, bet ne visuomet taip ga
lima. Ateina laikas, kai tylėjimas 
yra kenksmingas. Paimkime kaip 
pavyzdį mūsų ir kaimyninių vals
tybių likimų. Ilgai Jungtinėse Tau
tose buvo tylima dėl Pabaltijo 
valstybių pavergimo, tarsi tie kraš
tai būtų laisvi ii’ vestų normalų 
gyvenimų. Tokia tyla netik kad 
buvo žalinga mums, bet drauge ir 
visam Vakarų pasauliui. Tik Sovie
tų Sųjungai ypatingai gramozdiš
kai užlipus vakariečiams ant kojų, 
jie pradėjo atsikirtinėti, iškelda
mi ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
pavergimų. Bet ne laikas šunis la
kinti, kai reikia medžioti!

Šių minčių vedamas, drįstu kri
tiškai žvilgtelėti į vienų Australi
joje gyvenančių lietuvių studentų 
trūkumų, būtent — neveiklumų 
politiniame Lietuvos vadavimo 
darbe. Tiesiog nuostabu, kaip bū
nant studentu gali išlaikyti nepa- 
sinėręs į šį darbų. Stebuklų šiais 
laikais mažai pasitaiko, bet lietu
vių studentija Australijoje įsten
gė vienų padaryti — jų rankutės 
yra nesuteptos politišku darbu, 
jie yra balti kaip pavasariniai 
avinėliai. Be abejo, daugumas pa
manys, kad tai yra viena iš kil
nesnių dorybių!

Čia nekalbu apie naminius Aus
tralijos lietuvių ginčus, o apie 
Lietuvos tragiškų padėtį. Mūsų 
kraštas yra PAVERGTAS žiau
riausia to žodžio prasme. O kų tuo 
tarpu mūsų tautos atžalynas daro 
Australijoje? Kaip tenka iš šio 
skyriaus skilčių skaityti ir iš ei
lės asmeniškų laiškų patirti, daž
niausiai jie renga šaunius egzotiš
kus pasilinksminimus, tarsi su ry
tojaus aušra visas pasaulis nueis 
po šimts raguotųjų ir jų šūkis — 
tai išgerkime, vyručiai, kol dar 
galima...

Gerai yra paūžti ir pasilinksmin
ti, bet juk neesame jau maži vai
kai ir todėl reikia Į gyvenimų rim
čiau pažiūrėti. Mūsų tautos isto
rijoje jau turėjome gerų pamo
kų, kai sulenkėjusi ponija, aklai 
besivaikydama malonumų ir išdai
gų, praūliavojo jungtinę Lietuvos 
-Lenkijos valstybę. Taigi viskas 
turėtų būti daroma su saiku, o tų 
ypač turėtų suprasti studentija,

+ Su Dievo pagalba ir mokslu šarvuoti

.. Tik stokim i darbą už laisvę kovoti,- -
” Išnyks palydovai nakties!

RAŠO: GENIUS PROCUTA

LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS DALIS AUCKLANDE SU 
SVEČIAIS IŠ AUSTRALIJOS.

Iš kairės į dešinę: K. Kaminskaitė, V. Grigaliūnas, D. Ni- 
peraitė, A. Griškaitytė ir J.Gumbys (abu iš Australijos, iš kurių 
Gumbys žaidžia krepšinį už Pietų Australiją), A. Cibulskytė, 
D. Pečiulytė, R. Tarvydas ir J. Cibulskis (priekyje).

kuri yra rinktinė mūsų visuomenės 
dalis.

Studentija visais laikais buvo 
jautriausia visuomeniniams reika
lams, greičiausiai reaguodama į 
socialinius ir politinius įvykius, 
pažeidžiančius žmogaus teises ar 
laisvę. Iš kurios pusės ir bet ko
kia tironija beateitų, studentai ar 
tai Vengrijoje, ar Turkijoje ne 
vien tik žodžiu, bet ir ginklu ran
koje stojo į kovų. Lietuvos stu
dentija buvo užsigrūdinusi jau 
nuo imperialistinių caro laikų, 
skaitlingai stojo į partizanų eiles 
ir didvyriškai kovėsi, kai Sovietinė 
Rusija užplūdo mūsų kraštų, kad 
vykdytų savo groboniškus planus.

Nejaugi mes, laisvėje gyvenan
tieji, nematome šių laikų proble
mų, kurios mus ypatingai liečia? 
Nesinori tikėti, kad mes esame 
tiek atbukę ir egoizme paskendę, 
kad tragiškoje mūsų tautos būk
lėje praeitume pro šalį, neištiesė 
pagalbos rankos savo žmonėms.

Aš buvau labai nustebęs ir, at
virai kalbant, nusivylęs, kai stu
dentai paskutiniame suvažiavime 
Sydnėjuje nutarė nesijungti į 
Lietuvių Studentų Sųjungos Ame
rikoje centralizuojamų politinę 
programų. “Mes šio siūlymo nega
lėjome priimti jau vien dėlto, kad 
Australijos politiškai veiklai yra 
specifinių sųlygų, derintinų prie 
šio krašto apystovų” — buvo lie
tuvių studentijos Australijoje at
sakymas.

Tik pagalvokite, koks rimtas ir 
svarus argumentas — specifinės 
sųlygos! Bet kur jų nėra?' Žinoma, 
kad kiekvienas kraštas turi tam 
tikras sąlygas, to niekas nepakeis. 
Bet reikia turėti kur nors stiprų 
centrų ir iš ten derinti lietuvių 
studentijos kova už Lietuvos lais
vę, atsižvelgiant į kiekvieno kraš
to specifines sųlygas. Visiems tu
rėjo būti aišku, kad toks centras 
turi būti J.A. Valstybėse, kur yra 
pajėgiausia Lietuvių Studentų Sų
junga, daugiausiai lietuvių ir tarp
tautinės politikos centras. Atmes
dama šį pasiūlymų, lietuvių stu
dentija Australijoje viešai pade
monstravo savo politinį nesubren
dimų.

Štai ta politinė programa, ku

rių Sydnėjuje suvažiavę studentai 
atmetė:

1. Lietuvių tautos laisvė ir Lie
tuvos valstybės nepriklausomybė 
yra tautos egzistencijos ir jos vi
sokeriopos gerovės būtinoji sąly
ga.

2. Suvereninė Lietuvos valsty
bė dėl dabartinės Tarybų Sąjun
gos okupacijos nėra išnykusi, tik 
suvereninių valstybės organų vei
kimas yra laikinai sutrukdytas.

3. Demokratinė Lietuvos valsty
bės santvarka bus suderinta su 
plačiųjų tautos sluoksnių intere
sais ir bendromis pasaulinėmis są
lygomis.

4. Siekiant aukščiau minėtų tiks
lų Lietuvių Studentų Sąjungos po
litinis veikimas įmanomas trimis 
kryptimis:

a. propogandiniu — diplomati
niu būdu. Lietuvos byla privalo 
būti nuolat keliama svetimtaučių 
tarpe.

b. tautiniu — kultūriniu. Sau
goti atskirus tautos narius išeivi
joje nuo nutautėjimo.

c. specialiais uždaviniais. Rink
ti medžiagą Lietuvos ateičiai ir 
būti pasiruošus sutikti visas krizes 
ir problemas.

5. Lietuvių jaunimo politiniam 
veikimui vadovauja Lietuvių Stu
dentų Sąjungos politinis skyrius, 
kuris renkamas dviejų metų'laiko
tarpiui. Šiame darbe LSS derina 
veiklą su Lietuvių Bendruomene 
ir politinių organų veikimu.

Kaip matote, ši programa yra 
gana lanksti ir plati, jų galima 
lengviausiai pritaikyti prie bet ku
rio krašto sųlygų. Kodėl ji buvo 
nepriimta, yra savos rūšies mįs
lė. Sujungę gretas, būtumėme 
stipresni ir daugiau galėtumėme 
padaryti, bet prisidėti reiškia dau
giau darbo — čia tikriausiai ir 
bus šunelis pakasta®.

Kitas dalykas yra “Lituanus” 
žurnalo leidimas. Kaip tikriausiai 
daug kam yra žinoma, šis leidinys 
yra leidžiamas Lietuvių Studentų 
Sųjungos Amerikoje. Jis yra rim
čiausias mokslinio lygio žurnalas 
anglų kalboje, kurį lietuviai yra 
pajėgę išleisti. Kaip dauguma to-

(Nukelta į 4 psl.)

REDAKCIJA KALBA
DĖL ŠIO “S.Ž.”

Primename mūsų skaitytojams, 
kad pagal galimybes šio “S.Ž.” 
laidų skiriame Naujos Zealandijos 
lietuvių studentų veiklai nušvies
ti. Tikimės, galėsiu geriau susipa
žinti su užjūrio kolegomis, turė
dami progos pažint ne tik jų min
tijimų, bet ir veidus.

DĖL SEKANČIO “S.Ž.“
Turime vėl malonių staigmena. 

Tarp kitų straipsnių ir aprašymų 
jame suspindės ir Brisbanės ži 
būrelis. Berods, tatai bus brisba- 
niečių debiutas “S.Ž.”, kuris, tiki
me, ateityje kartosis.

VALDYBOS 
PRANEŠIMAI

ALSS valdyboms, nariams ir 
“St. ž.” skaitytojams pranešame 
naujosios Sydnėja'us studentų 
valdybos adresus:

Pirmininkė — kol. S. Stanke
vičiūtė, 19 Challis Ave., Potts 
Point, N.S.W., tel. FL 1534; sek
retorė — kol. D. Bajelytė, 9 Or
chard St., Croydon, N.S.W., tel. 
UJ 0289.

Studentų Valdyba
★

Kol. R. Cibas Jr. dėl sušluba
vusios sveikatos nuo š.m. gegužio 
1 d. pasitraukė iš valdyboje eina
mų iždininko pareigų.

Naujai į valdybų įėjo I-ji kan
didatė — kol. Laima Zarembaitė.

Studentų Valdyba

SYDNĖJAUS STUDENTAMS

Birželio 3 d. vakarų šaukiamas
H.E.L.L. (vengrų, estų, latvių ir 
lietuvių) studentų susirinkimas 
Sydnėjaus liet, namuose Redferne. 
Bus 4 trumpos (10-15 min.) pas
kaitos ir seks diskusijos apie stu
dentų apatijų Australijoje. Kvie
čiami visi studentai. Vakaras už
daras.

Studentų Valdyba

PABALTIEČIŲ
TAUTOS DAR

SUKAUSTYTOS
ŠITOKIO PAVADINIMO MEL

BOURNO LAIKRAŠTIS “THE 
AGE” (1961.11.18) ATSPAUDE 
ŽEMIAU PAMINĖTĄ LAIŠKĄ 
REDAKTORIUI.

PONE, — Neperseniausiai p. 
Chruščiovas Jungtinėse Tautose 
reikalavo, kad visos tautos, kurios 
dar neturi pilnos laisvės, privalo 
iš karto gauti nepriklausomybę.

Iš to žmogaus pasakymo galima 
spręsti, kad Sovietų Rusija tarsi 
būtų jau parodžiusi šiam pagei
davimui kelių, grųžindama Lietu
vai, Latvijai ir E'stijai laisvę, kurių 
ji nuo jų išplėšė laike pereito ka
ro maišaties.

Tačiau nieko panašaus nėra pa
daryta ir Pabaltijo tautos dar vis 
sukaustytos retežiais! Jos prie
varta rusinamos tautų “brolišku
mo” vardu, ir bent koks pasiprie
šinimas šiam procesui yra rusų 
smerkiamas, kaip “šovinistinis na
cionalizmas”.

Šiuo metu laisvajame pasauly
je gyvenų lietuviai mini savo ne
priklausomybės 43-čių sukaktį. So
vietų Rusija sunaikino Lietuvos 
nepriklausomybę 1940 metais, o 
kartu ir Estijos bei Latvijos.

Šiandienų sovietų okupuotoj 
Lietuvoj net mažiausia manifes
tacija atgauti tautai nepriklauso
mybę yra smarkiai baudžiama. 
Jau tūkstančiai prarado savo gy
vybes žiauriu rusų viešpatavimo 
metu, kovodami nepalyginamų ko
vų dėl tautos laisvės.

Gyvenimo ironija, kai sovietų 
vadai, pradedant Chruščiovu, drįs
ta pozuoti kaip laisvės kovotojai 
ir pavergtų tautų globėjai. Tatai 
mūsų laikų didžiausia melagystė.

Pabaltijo tautos yra vis dar so
vietų vergijoje!'

LIETUVIS STUDENTAS

(Aucklando universitetas, N.Z.)

Vaizde matome:
N. Zelandijos kol. V. Grigaliūnų, kalbantį su mūsų baleri
nomis — R. Rataite ir R. Plokštyte.

LAIŠKAS BRAZILIJOS PREZIDENTUI
(Nuorašas laiško, siusto asmeniškai Brazilijos 

prezidentui Janio Quadros. Rašytas anglų kalba.)

JŪSŲ EKSCELENCIJA,
Beveik neįtikėtinai liūdnos ži

nios mus pasiekė prieš porų dienų, 
kad Jūsų Vyriausybė svarsto lie
tuvių atstovybės ir konsulato vei
kimo uždarymų Jūsajam krašte.

Mes vis dėlto negalime patikėti, 
kad Brazilijos vyriausybė galėtų 
taip negarbingai pasielgti.

Jūsų žmonės daug metų turėjo 
kovoti ir kentėti, kol neiškovojo 
laisvės ir nepriklausomybės, taigi 
Jūs žinote laisvės kainų ir vertę.

Lietuvių tauta irgi turėjo klam 
poti Kalvarijos taku iki laimėjo 
nepriklausomybę 1918 metais. Ta
čiau mes vėl praradom savo lais
vę 1940 m., kada Sov. Rusijos im
perializmas mus pavergė.

Atšaukdami diplomatinį pripa
žinimų lietuvių atstovybei ir kon
sulatui Jūsų krašte, Jūsų vyriau-

TIK NIEKAM NESAKYK, KAD...
Vienas iš pirmųjų, kuris kreipėsi 

į redaktorių, norėdamas sužinoti, 
kas “po galais” yra ta Audronė, 
buvo Danius Kairaitis. Nejaugi 
jis norėtų su manim geriau susi
pažinti? Aš esu nedrųsi, bet jei 
jis norėtų sužinoti mano telefono 
numerį, tai gal pamėgins paskam
binti 65 1221?

★

Kadangi šis “St. ž.” daugiau ar 
mažiau skiriamas oklandiečiams, 
reikėtų ir man žiūronus nukreipti 
į Naująją Zealandiją. Savosios sa
los studentams suteiksiu “neilgų” 
pertraukų.

★

Kų gi pirmuoju aš regiu, jei ne 
tų romantiškųjį humoristų Genių 
Procutą. Studentės žino, kaip ma
loniai skamba jo švelnūs žodeliai 
muci; muci, mu...

Žinoma, nenorėčiau iš Geniaus 
padaryti Casanovos, nes paskui 
visas studentes jis tikrai nelaksto. 
Kai sugrįžo populiariosios Kuli- 
kauskaitės į N.Z., Genius kažkam 
parašė: “Romos ir Česės dar nesu
tikau. Matai jos gyvena ... Wel- 
lingtone, maždaug 450 mylių nuo 
Aucklando”.

Pagalvojau, Genius netiktų Syd
nėjaus lietuvių studentų hič-hai- 
kerių asociacijai.

★

Bičiuliškai rašant, nemanykit, 
kad nemoku rašyti rimtai. Pereitų 
savaitę sužinojau, kad Milda Hart
ley — Babrauskaitė SU vyreliu 
Murray susilaukė sūnaus. Kaip 
malonu!

★

Tiesa, kad oklandiškiai, nuvykę 
pasitikti Aldonikės (Griškaitytės) 
iš Sydnėjaus, staiga pagalvojo: kų 
reikės daryti, jei neatpažinsim, 
bet ši problema neiškilo. Aldona 
pati juos atpažino. Pamačius ant
rų Natą Liutikaitę (Natos mamų), 
paklysti juk negalėjo.

★

Natos mamai atvykus į Sydnėjų 
dukters aplankyti, vienas mano 
kolega ponios paklausė, ar nenorė
tų pasilikti čia gyventi. P. Liuti
kienė atsakė, kad .Nata dar nori 
pamatyti ir “Angliju, ir Kanadą, 
ir jai dar neaišku — “kur mūsų 
šarka nutups!”

★

Kiekvienas žmogus kitaip pla
nuoja savo ateitį. Ramūnai Tar- 

sybė duria mūsų tautai į nugarų, 
kai mes jau ir taip esame pavergti 
brutalios Sovietų priespaudos.

Teisybės, laisvės ir mūsų tautie
čių kraujo, išlieto nepalyginamame 
pasipriešinime Sovietų žiauru
mams, vardu, mes kreipiamės į 
Jūsų Ekscelenciją ir Jūsų Vyriau
sybę prašydami ir toliau pripa
žinti lietuvių diplomatines ir kon 
suliarines pasiuntinybes Brazili
joj, kap teisėtas Lietuvos Respub
likos atstovybes. Tik tuo būdu pa
saulis paliudys, kad Brazilijos tau
ta nepritaria sovietinei mūsų my
limos Lietuvos okupacijai.

Su aukšta pagarba ii’ geriau
siais linkėjimais,

(-) Genius Procuta, 
Naujosios Zelandijos Aucklando 
universiteto lietuvių studentij 

vardu.

vydas, dabar studijuojąs archeo
logijų, žada rinkti akmenis. Aldo
na Žiginskaitė,, neseniai išstudija
vus Australijos kontinentų ir gy
ventojus, taupo pinigus apžvalgyti 
Ameriką. Raima Kulikauskaitė, ir
gi pabuvojus mūsų saloj, vėl gy
vena Welingtone, bet svajoja apie 
Sydnėjų. Nenustebkit, jei vieną 
gražią dieną įkalbės savo namiš
kius persikelti per jūreles.

★

Prirašius tiek daug apie dabar
tinius tarpusavio bendravimo vi
zitus tarp N.Z. ir Australijos, ga
lima paminėti, jei mano užrašai 
tikslūs, kad juos pradėjo oklan- 
diškė Dalia Niperaitė. Ji namo su
grįžo jau maždaug prieš metus.

★

Atsiminkit vieną dalyką: nie
kuomet nepasitikėkit foto apara
tui. Fotografuojant Oklando jau
nuomenę, Dalia Pečiulaitytė buvo 
ne formoj. Deimančiukas (taip 
studentai mus vadina) visur ir vi
suomet žiba. Net ir iš tos nuo
traukos matosi, kad Dalia turi gra
žius, ilgus plaukus ir kad studi
juoja humanitarinius mokslus.

★

Juo ilgiau žiūriu, tuo daugiau 
mano galva svaigsta dėl neišaiški
namos problemos: kokiu būdu Vy
tas Grigaliūnas, didžiausias roken
rolo mėgėjas, prisikombinavo taip 
arti prie dviejų svarbiausių klasi
kinės muzikos interpretatorių?

★

Rašai, rašai žmogus ir vis ne
pastebi kai ir vėl grįžti prie emi
gravimo temos. Nevisi išlaksto iš 
N.Z., nes pavyzdžiui Kristina Ka
minskaitė nesenai iš Kanados per
sikėlė gyventi į Oklandą. Berniu
kai jų vadina “vivaišium”, o ji 
juos irgi mėgsta.

★

Liko dar pažymėti mūsų redak
toriaus bendravardžius — Jurgį 
ir Audronę Cibulskius. Romusėlis 
ginasi, kad jis ne giminė, net 
Cibu pradėjo save vadinti. Ko jis 
bijo? Jurgis ir Audronė yra tik
rai malonūs jaunuoliai. Audronė 
(koks gražus tas vardas) studijuo
ja braižybų, o Jurgis, berods, in- 
žinieriją.

★

Inocentas dar nepasveiko.
Audronė
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KELIOS KRITIŠKOS PASTABOS
(Atkelta iš 3 psl.)

kio turinio leidinių, “Lituanus” iš- i 
eina keturius kartus j metus, pa- ’ 
sklisdamas anglų kalbų vartojan
čių universitetų, politinių centrų j 
ir ryškesnių asmenybių tarpe, 
dažniausiai nemokamai (kartais i 
mainais už mokslinius kitų insti
tucijų leidinius). Kiek žinau, “Li
tuanus” žurnalų gauna ir Austra
lijos universitetai (jei negauna, 
tai aiški studentų kaltė, nes ad
ministracija kreipėsi j centrinę 
valdybų, prašydama antrašų). Žur
nalo turinį sudaro lituanistinių 
dalykų nagrinėjimas, daug vietos 
skiriama dabartinei Lietuvos poli
tinei būklei svarstyti. Kiekvienas 
numeris yra iliustruotas rinkti 
niais lietuvių dailininkų darbais 
ir turi vedamąjį, kur geru žurna
listiniu stiliumi yra keliamas Lie
tuvos išlaisvinimo reikalas. Leid- 
nys yra gerai techniškai sutvarky
tas ir leidžiamas ant gero popie- 
rio. Tiražas apie 6.000. Jei ištekliai 
leistų, būtų spausdinama didesnio 
skaičiaus.

Tokio žurnalo leidimas yra ne
pigus. LSS stengiasi įvairiausiais 
būdais sutelkti lėšas, rengdama 
metinius vajus, kreipdamasi į mū-1 
sų veiksnius bei rinkdama prenu
meratas. Bet pinigų dažniausiai 
trūksta ir kartais šis geriausias 
informacinis leidinys vos įstengia 
pasirodyti. Kadangi "Lituanus” 
yra siuntinėjamas į visas ketu
rias pasaulio puses ir atstovauja 
Lietuvos reikalus, jo leidimas lie
čia ne tik J.A.V. gyvenančius lie
tuvius.

Tačiau nesigirdėjo, kad ALSS 
centrinė valdyba ar atskiri sky
riai būtų mėginę sutelkti šiam 
leidiniui finansinės paramos iš lie
tuvių visuomenės Australijoje. 
Jei Naujoje Zelandijoje keli stu
dentai iš mažos lietuvių grupės 
surenka apie £40, Australijoje gi 
yra virš 130 studentų iš apie 10, 
000 lietuvių, kurie galėtų sutelkti 
gerokų sumų, kuri įgalintų pla
tesnį “Lituanus” cirkuliavimų. 
Šiuo reikalu keliais atvejais buvo 
kalbėta ir rašyta, bet nieko rim
tesnio nepadaryta. Centrinė val
dyba tikriausiai neturi laiko ar 
neparodo iniciatyvos, skyriai, be 
abejo, laukia gero pavyzdžio iš 
aukščiau, o paskiri nariai juk ne
gali pajudėti, nes tai tikriausiai 
būtų kišimasis į kitų reikalus ir 
griovimas nusistovėjusios tvar 
koa...

Suvažiavimai, iškylos, pasilinks
minimai, na ir karts nuo karto 
rimtesnės paskaitos (bet ir tos te
silaiko tik ant V. Donielos ir G. 
Dantos pasisakymų spaudoje), pa 
galinu — kad ir rimčiausios kalbos 
neteks savo prasmės, jei nebus 
imtasi darbo joms įgyvendinti. 
Studentai juk gerai žino, kad be 
tikrų pastangų nieko negalima at
siekti, nr tatai būtų mokslo, sporto 
ar kuri kita sritis. Darbas yra visų 
laimėjimų raktas.

Lietuvos laisvinimo veikla taip 
pat yra reikalinga rimtų jėgų su
telkimo ir ištesėtų pastangų. De
ja, šioje srityje lietuvių studenti
ja Australijoje dar neįstengė iš
kopti iš vaikystės laikotarpio, ki
taip sakant — dar nesubrendo, 
nors linksmintis moka kaip dideli...

Lietuvių visuomenė Australijoje 
yra sudėjusi daug vilčių į savo 
studentijų, kuri vienų dienų turės 
perimti vadovavimų, bet didelis 
klausimas, ar studentija tam ruo
šiasi, ar ji bus tautiškai pajėgi 
toms pareigoms? Bet ne vien tik 
vietinė lietuvių dalis yra nukrei
pusi savo viltis į studentijų. Iš 
Lietuvos įvairiausiais būdais atė
jusios žinios atskleidžia mūsų tė
vynėje likusių apeliacijų į mus, 
kad dėtumėme visas pastangas 
kaip galima gelbėti mūsų tautų 
nuo pražūties, nes rusiškasis ko
munizmas nori mus sunaikinti. 
Tas šauksmas yra mūsų kraujo 
brolių ir seserų įspėjimas, nes pa
vergėjas, žudydamas mūsų tautų, 
drauge žudo ir mus. Pabuskime iš 
saldaus miego, nes gali ateiti lai
kas, kad užmigę daugiau neatsi- 
kelsime... Jei mes turime žūti, tai 
daug prasmingiau ir garbingiau 
yra žūti su ginklu rankoje. Ne
svarbu, ar tas ginklas būtų šautu
vo, plunksnos ar nemiegotų naktų 
pavidalo kovojant už būvį. Kai 
žmonės kovoja, tai visuomet yra 
galimybė laimėti. Atsisakyti kovos

reiškia — iš anksto pasmerkti sa
ve pražūčiai.

Laikas išeiti iš savo siauro tarpo 
j Australijos visuomenę, studenti
ja laisvai valdo anglų kalbų ii 
daug geriau žino australus, nei 
vyresnieji. Prabilkime gyvu ir 
spausdintu žodžiu (iš Zelandijos 
lietuviai studentai įstengia pa
siekti Australijos dienraščių skil
tis, o jūs ar esate išnaudoję šių 
auksinę progą, kuria galima pasi
naudoti bet kada?!). Parodykime 
juo platesnei Australijos žmonių 
masei, kad ne vien tik Afrikos 
tautos yra išnaudojamos, kad ne 
tik Tibetas ir Vengrija nori ir turi 
būti laisvi. Išryškinkime jiems 
Lietuvos kryžiaus kelius ir, aš esu 
tikras, kad atsiras norinčių mums 
padėti. Nežiūrint tautinių ir kul
tūrinių savybių, daugumas žmo
nių neatsisako padėti. Bet negali
me kažinko ypatingo tikėtis iš 
vietinių žmonių, jei mes patys ne
parodome ryžto ir meilės savam 
kraštui.

Dažnai padejuojame, kad aplin
ka mums yra nedėkinga, kad ki
tataučiai mūsų nesupranta ir mums 
nepadeda, bet ar gali ramia sąžine 
kiekvienas sau atsakyti, kad 
visas galimas pastangas savo 
tai padėti prieš nuleisdamas 
kas?

Laiko tėkmė dildina mūsų 
lę Lietuvai. Bet jei mes galime 
sau įsisąmoninti, kad tik išlikda
mi lietuviais mes atliksime morali
nę pasaulinio masto misiją, bū
tent — pasipriešinsime blogio ti
ronijai, kuri stengiasi mus, teisy
bės pusėje stovinčius, sunaikinti, 
tai tuo įprasminsime savo gyve
nimų. Mūsų kova ir pasipriešini
mas turi gilių prasmę, mūsų tau
ta, kaip liudija lietuvių kalba, 
yra viena iš seniausių. Man rodos, 
kad lietuviai dar nesuvokia, jog 
mūsų tautos išlikimas ir pasiprie
šinimas pražūčiai yra glaudžiai 
susietas su metafizinėmis vertybė
mis. Lietuviškumas nėra vien tik 
liaudies dainelės ir polka su ragu
čiais, bet čia jau kita tema kitam 
kartui.

Šis kritiškas žvilgsnis buvo dau
giau iš neigiamos pusės, jis nėra 
taikomas paskiriems individams. 
Išimčių yra, bet, deja, jos yra per 
retos, kad galėtų pateisinti visų 
lietuvių studentiją Australijoje. 
Lietuvybė nėra tuščias vardas, bet 
tam tikra esmė, jai pateisinti rei
kia daugiau negu socialinio pobū
džio reiškinių, kuriais dažniausiai 
grindžiate savo gyvenimą. Yra 
augštesnių būdų lietuviškumui iš
reikšti ir vienas iš jų — politinė 
veikla, kurios kaip tik pasigendu. 
Dar kartą pabrėžiu, kad čia nėra 
siaurai suprasto politiškumo, bet 
tik plačioji politikos prasmė, ku
rių Aristotelis skelbė apibūdinda
mas pilnutinį žmogaus gyvenimą.

dėjo 
tau- 
ran-

Ponios Kenworthy pasirodymas 
operos premjeroje sukėlė visuotiną 
susidomėjimą. Balta atlasinio šil
ko suknelė buvo papuošta širmonė- 
lių kailiais, susegtais ant peties 
pailga puikia rubino sagtimi. Jos 
kaklą ir ausis puošė tokio paties 
stiliaus, kaip ir sagtis, rubinų ir 
deimantų papuošalai, o rankas 
dengė net penkios brilijantinės a- 
pirankės.

Kitą rytą ponia Kenworthy su 
didžiausiu pasitenkinimu skaitė 
rytiniuose laikraščiuose:

“Ponios Kenworthy naujieji ru
binai, kurie buvo atrasti vienoje 
senoje rusiškoj ikonoje, yra tikrai 
atžymėtinas laimėjimas jos papuo
šalų kolekcijoje.”

Ponios Kenworthy širdis malo
niai šilo, kai ji prisiminė, kad va
karykštėje premjeroje jos ložės 
durys buvo nuolatos varstomos 
taip daugelio ponių. Jų tarpe net 
trys aukšto rango tituluotosios tei
kėsi pareikšti susižavėjimą jos ru
binais ir palyginti juos su Lady 
Dair papuošalais. Ji šypterėjo, kai 
prisiminė savo mažąjį užguitą vy
rą poną Kenworthy, kuris buvo 
taip begaliniai susijaudinęs ir nuo
lat linkčiodamas kilmingosioms 
ponioms, visas sumišęs, vis tryp
čiojo nuo vienos ant kitos kojos.

Jos vyras buvo taip pat labai 
apstulbintas nuo jiems rodomo dė
mesio, kad netgi leidosi nutempia
mas į ištaigiausi restoraną ir nė 
nemirksėdamas užsisakinėjo pa
čius prabangiausius patiekalus ir 
šampaną. Pati ponia Kenworthy 
buvo taip puikioje nuotaikoje, kad 
net nevertė jo valgyti austrių ir 
kaviaro, kurių jis paprastai nepa
kęsdavo, o leido užsisakyti pap
rastos žuvies. Tiesa, ji buvo dėlto 
pasipiktinusi, kad tokiam puikiam 
restorane žmonės valgo paprastą 
žuvį, bet jeigu jau kiti valgo, tai,

ĮVAIRENYBES
NORI IŠTIRTI PABALTIEČIŲ 

KARIŲ SOVIETAMS 
IŠDAVIMO UŽKULISIUS

Kai kurie žymūs užsienio publi
cistai kreipėsi į pabaltiečių laisvi
nimo veiksnių ir informacijų insti
tucijas, prašydami padėti jiems 
surasti to gėdingo išdavimo iš 
Švedijos dokumentus ir šiaip duo 
menis (asmeniškus atsiminimus ir 
pan.). Užsienio latviuose tuo rei
kalu ypač susirūpino buv. latvių 
karių organizacija “Daugavas va- 
nagi". Jų centras Stockholme lat
vių laisvoje spaudoje paskelbė at 
sišaukinią, kuriuo raginami atsi
liepti visi žinantieji ką nors kon- 
kietaus apie tą išdavimo akciją, 
ar turintieji dokumentų.

MIRĖ LIETUVIS TEISININKAS
Mirė teisininkas Bronius Iva

nauskas, eidamas 65 metus, nuo 
širdies priepuolio. Buvo Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas. Teisin
gumo ir teismo srityje ėjo įvairias 
pareigas iki pasitraukdamas iš 
Lietuvos į Vokietijų, paskiau į 
Ameriką. Buvo veiklus lietuviškų 
organizacijų darbuotojas.

NAUJAS REIKALŲ VEDĖJAS
Naujojo VLIKo reikalų vedėjo 

pareigas pradėjo eiti žinomas vi
suomenininkas žurnalistas Kazys 
Mockus.
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DIMARCO BROS of

MARGERY LAWRENCE

Laisvai vertė E. V-nė

KUNIGO PASAKOJIMAS

(Tęsinys iš M.P. 17 Nr.)

REKOMENDUOJA JUMS ST. GEORGE VIRTUVIŲ KROSNIS

PRADEDANT NUO £99-15-0

• Del išsimokė j imo, pirkimo ar parupi- 
nimo teirautis telefonu UB 7276.

Mes esame specialistai visų elektros 
reikmenų ir pilnai aprūpiname Jūsų 
namą baldais.

mei

lll’lti’ t B1MB U11 I 121 GE0RGE ST> LIVERPOOL, tel. UB 7276 
UMiTMz>MMW l>llv^ 86 BROMFIELD ST., CABRAMATTA, tel. UB 2198

REKOMENDUOJAME, KAIP GERIAUSIĄ PIRKIMO VIETĄ!

iš jaukių kavinių. Kai akimirkų 
auksakalys mandagia foma išreiš
kė susižavėjimą jos grožiu, mergi
na šypterėjo ir paraudo, tačiau 
tuoj nukreipė kalbą savo darbda
vės linkui.

— Bet tikrai... ji atrodo labai 
blogai, pone Felstedai.

— Mano vardas yra Tomas, ir 
aš prašau jus mane taip vadinti. 
Sakote, kad ji bjauriai atrodė, ta
čiau bjauriau, kaip visada, juk ji 
nebegali atrodyti...

— Nebūkit beširdis! pratarė 
panelė Smith, vartydama nedidelę 
dėžutę tablečių, kurios turėjo pa
gelbėti jos darbdavei nuo 
atsiradusios neuralgijos.

— Jos išvaizda rodė, 
tikrai kentėtų aštrius 
skausmus, — patylomis 
panelė.

— Tegul Dievas laimina tuos 
jos galvos skausmus, kurie suteikė 
progos trumpam Jūsų laisvalaikui, 
— nenumaldomas kalbėjo Felste- 
das. — Juk Dievas žino, kad Jūs 
šito tikrai užsitarnavote!

Dabar vienintelis panelės Smith 
atsakymas buvo maldaujantis jos 
žvilgsnis, tačiau jis buvo taip iš
raiškus, kad jaunasis juvelyras 
išdrįso švelniai paglostyti jos ran
ką...

Kai panelė Smith grįžo namo, 
tai paaiškėjo, kad jos parvežtieji 
vaistai jau nebuvo reikalingi, nes 
ponios galvos skausmai baigėsi 
taip pat staigiai ir paslaptingai, 
kaip ir prasidėjo. Tačiau ponia 
Kenworthy vis dėlto buvo begali
niai blogoj nuotaikoj ir čia pat 
užpuolė savo sekretorę, kad toji be 
reikalo valkiojusis po Londoną, 
švaistydama brangų laiką ir t.t.

Nežiūrint didelio nepopuliaru
mo, ponia Kenworthy vis dėlto 
gaudavo daugybę pakvietimų į 
įvairius pobūvius. Visuomenė po I 
jo pasaulinio karo grūmėsi dėl ger
būvio ir nedrįso ignoruoti turtin
gųjų žmonių. P-ia Kenworthy daug 
kur lankydavosi, dažnai kaitalio
dama savo papuošalus, kurių ji 
turėjo daugybę. Didieji ikonos ru
binai keletą savaičių gulėjo ne
naudojami gražiai išdrožinėtoje 
raudonmedžio 
vieną dieną jie 
šviesą,kai ponų 
buvo pakviesta 
į netolimą grafų pilį.

: aristokratų pasauly, pabuvoti su

suprantama, nėra priežasties, kad 1 
ir jos Alfredas negalėtų jos valgy- 1 
ti... Tačiau šampaną jis vis dėlto 1 
turėjo išgerti, nors jis jo taip pat 
nemėgo. Negi paliksi pusę butelio 
šampano padavėjui!

Nežiūrint taip pilnutėlio pasi
sekimo išvakarėse, ponia Kenwor
thy kitą rytą atsibudo su baisiais 
galvos skausmais. Kadangi ji iki 
šiol džiaugėsi “arklio sveikata”, 
tai tikrai sunerimusi stvėrė šalia 
lovos gulintį rankinį veidrodį. 
Peržvelgusi savo veidą, ji konsta
tavo, kad neatrodo serganti: jo 
apvalainumas, dengiamas išdriku
sių plaukų kuokščių, buvo raudo
nas, kaip visada. Išgėrusi aspirino 
tabletę, ponia Kenworthy paskam
bino tarnaitei, kad leistų jai ra
miai ilsėtis ir netrukdytų. Toks 
ponios paliepimas pradžiugino vi
sus tarnus.

šitaip reikalą patvarkius, ponia 
Kenworthy mėgino užmigti, ta
čiau miegas neėmė. Priešingai — 
galvos skausmas nuolat didėjo. Jos 
galva ūžė ir degė, tarsi ji būtų kaž
kokių karštų retežių spaudžiama. 
Svaigdama ir nepratusi kentėti, ji 
išgėrė dar keletą aspirino tablečių, 
vėlėliau kažkokių nervams ramin
ti miltelių ir dar stipresnių vaistų. 
Tačiau kai niekas nepadėjo, ir gal
va plyšo nuo skausmų, ji pasišau
kė savo sekretorę ir paliepė tuč
tuojau vykti pas daktarą.

Panelės Smith širdis šokinėjo iš 
džiaugsmo, kai ji paskubomis vil
kosi nudėvėtą apsiaustėlį ir dėjo
si melsvą pablukusią kepuraitę. 
Nors jos drabužiai ir atrodė var
gani, tačiau jie dar labiau pabrė
žė jos jaunatvišką grožį. Ji vyko 
į Londoną pas “madingiausi” po
niučių daktarą.

Londone panelė Smith susirado 
progos pabūti drauge su auksaka
liu Felstedu. Jiedu sėdėjo vienoje

staiga

tarsi ji 
galvos 

pridėjo

LIVERPOOL 
& 

CABRAMATTA

kilmingomis poniomis ir nugalėti 
jas jų aplinkoje, jeigu jau ne kuo 
nors kitu, tai bent savo brangiau
sioms puošmenoms, buvo didžiau
sias milijonierės Kenworthy šir 
dies troškimas. Todėl tviskanti 
džiaugsmu ir išdidumu, tarsi de
gąs kandeliabras, ji sėdosi į puoš
nų limuziną šalia pasirietusio už 
guitojo savo vyro ir grįžo vėlokai 
su paįrusia nuotaika namo.

Kitą rytą panelė Smith sužino
jo iš tarnų, kad ponia grįžo įtūžu
si ir išblyškusi, kaip nelemtoji 
mirtis. Ji staiga susirgusi ir turė
jusi grįžti namo dar nė neįpusėjus 
vaišėms. Kai sekretorė įžengė į 
ponios miegamąjį, ji nepaprastai 
nustebo, matydama,kad ponios 
rankos yra aptvarstytos ir šioji 
priekaištingai prabilo:

— Ko stovi, tarsi užkerėta kvai- 
šė? Sakyk gi ką nors pagaliau?

Panelė Smith prikando lūpą.
— Aš nežinau, ką turiu sakyti, 

— ji sumurmėjo, — nes viskas 
taip netikėtai... Aš tik dabar suži 
nojau iš tarnaitės, 
sergate.

— Aišku, kad aš 
tai riktelėjo ponia, 
antklodę ir stengdamosi patogiau 
atsisėsti lovoje.

Tą akimirką jaunosios sekreto
rės širdį suspaudė baimė ir ją nu 
purtė šaltis, nes ji pamatė, kad abi 
ponios kojos yra taip pat aptvars
tytos.

— Tur būt, būsiu reumatizmą 
gavusi, nors ir negaliu suprasti 
kur ir kokiu būdu. Poną Kenwor 
thy ši nelemtoji liga jau senai 
kankina, tačiau iš kur ji įniko į 
mane?...

Čia ponia staiga susičiaupė, pri
siminusi, kad tik paprastos mote
rėlės savo vyrus pavardėmis vadi
na.

Greičiausia esu peršalus Škoti
joj paskutiniųjų atostogų metu. 
Ten juk buvo taip drėgna... Tik 

’ stebiuosi, kodėl šis skausmas įsi- 
■ laužė į kojas ir rankas, kurias lyg 
i geležiniu virbu kas gręžtų.

Panelė Smith vėl pajuto tą keis
tąjį baimės jausmą, lyg šalto vė
jo dvelktelėjimą, virpinantį širdį. 
Tačiau susivaldžiusi, ji ramiu bal
su tarė:

— Aš užjaučiu jus ponia. Gal 
paskambinti daktarui Sydney?

(Bus daugiau)

kad jūs taip

sergu, — pik 
nusimesdama

dėžutėje. Tačiau 
vėl išvydo dienos 
Kenworthy šeima 
iškilmingų pietų 

Dalyvauti

4
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KREPŠINIO SEZONĄ 
PRADEDANT

moterų I-mos ko- 
District (aukščiau 
ir iš čia geriems 
atviras kelias į

Krepšinio žaidimas Australijoje 
plinta ir populiarėja nepaprastu 
greičiu, šiuo metu krepšinio spor
tas yra antras Australijoje savo 
populiarumu. Krepšinį išpopulia
rinti labai daug prisidėjo pabal- 
tiečiai, jų tarpe ir lietuviai. Ple
čiantis šitai sporto šakai kartu ky
la ir žaidimo lygis? Jeigu anks
čiau pabaltiečiai čia buvo nenu
ginčijami šios sporto šakos meist
rai, tai šiuo laiku jau pirmauja 
australai. Lietuviai krepšininkai- 
kės, išskyrus kelis pavienius as
menis, pasiliko vietoje arba net 
smuko žemyn. Australai, turėdami 
daug prieauglio, anksčiau ar vė
liau neišvengiamai turėjo mus 
pralenkti. Tačiau šis pralenkimas 
buvo pergreitas ir daugumoje dėl 
mūsų pačių apsileidimo kaltės. 
Jeigu ir ateityje mūsų žaidėjai 
nedarys pažangos, tai greitai bus 
išstumti iš aukštesniųjų žaidimo 
klasių j žemesniąsias, kas tikrai 
pablogins mūsų sporto klubų nuo
taikas ir moralę.

Kalbėdami apie mūsų krepšinio 
sporto negeroves, pavyzdžiu paim
sime šiuo metu, gal būt, pajėgiausi 
Australijos lietuvių sporto klubą 
— Adelaidės “Vytį”. Pietų Aus
tralijos krepšinio pirmenybėms 
vytiečiai yra užregistravę penkias 
komandas (3 vyrų ir 2 moterų). 
Žaidėjų šioms komandoms turima 
pakankamai ir pamainų klausimas 
nėra tragiškas, nors buvo kiek 
vėlokai susirūpinta jauniais. Dau
giau sunkumų turima dėl trene
rių, nes senieji sportininkai sun
kiai atsitraukia nuo “T V”. Liūd
niausias klausimas — tai žaidimo 
lygis. Vyrų ir 
mandos žaidžia 
šioje) grupėje 
žaidėjams yra
valstijos ir Australijos rinktines. 
Iš šios grupės komandų manda
gioje formoje buvo pareikalauta 
pakelti žaidimo lygį ir ateityje, 
komanda atsidūrusi lentelės apa
čioje, bus perkelta i žemesnę kla
sę. P. Australijos krepšinio sąjun
gos vadovybė yra apsisprendusi 
pakelti krepšinio žaidimo lygį ir 
dės visas pastangas, reikalauda
mi, kad žaidėjai ir klubai šito 
siektų. District grupės komandų 
skaičius sumažintas iki 10, nu
braukiant Estonią ir Y.M.C.A. ko
mandas ir latviams sudarant vieną 
jungtinę komandą. Visa tai turint 
prieš akis, vytiečiai, ir toliau no
rėdami žaisti aukščiausioje kla
sėje, turi labai, labai pasitempti.

Norint pasiekti aukštesnį žaidi
mo lygį, reikalinga daugiau tre
niruočių. Pirmiausia reikalinga 
pilnai išnaudoti dabar turimą 
treniruočių laiką. Vyrų grupė, su 
mažomis išimtimis, tatai stengiasi 
atlikti. Atvirkščiai yra su motetų 
grupe. Ypatingai su I-ma koman
da. Iš turimo 2i vai. treniruočių 
laiko pilnai teišnaudojama apie 
30 minučių, likusis laikas pralei
džiamas poilsiaujant ir besikal
ant. Dažnai treneris ir V-bos 
tariai turi prašyte prašyti žaidė- 
as, kad eitų į aikštę treniruotis. 
Toks sportininkų-kių elgesys ali
na geriausius norus treneriams 
>ei vadovams ir visiems yra liūd- 
ta, kai mato vietoje žvalių — en
tuziastiškų sportininkų-kių ap- 
inūdusius “bytnikiško” tipo jau- 
iuolius-les, įvairiai išsisukinėjan
čius nuo treniruočių. Sportininkai 
lažnai laukia iš trenerių “stebuk- 
ą”, o jų nesant, pralaimėjimų 
taltę suverčia jiems (treneriams). 
Zietoje jieškojus kaltininkų kitų 
arpe, žaidėjai turėtų peržvelgti 
avo žaidimo trūkumus ir stengtis 
uos pašalinti laike treniruočių, 
keltui treneriai leistų laiką, mo- 
ydami derinių, kai žaidėjai nesi- 
tengia išmokti pagrindinių daly- 
ų — kamuolio perdavimų (pa- 
uočių), driblingo ir mėtymų. Ko
la nauda bus iš prasiveržimo, 
»igu žaidėjas iš po krepšio nepa-

jėgia įmesti kamuolio, nekalbant 
jau nuo baudos linijos, iš kur aus
tralų vaikai mėto su 80% pasise
kimu. Norint pakelti žaidimo lygį, 
reikalinga daug geriau mėtyti, 
ypatingai iš toliau. Be tolimesnių 
mėtymų galimumų, užtenka prie
šui panaudoti zoninį gynimą, pa
daryti “košę” po krepšiu ir viskas 
likviduota. Mėtymų išmokti turi 
kiekvienas žaidėjas-ja pats, čia 
treneris mažai ką gali pagelbėti. 
Mėtymams išmokti sąlygos yra la
bai geros. Turima sporto aikštelė 
prie Lietuvių Namų, kuria galima 
naudotis septynias dienas per sa
vaitę, tik reikia gerų norų.

Žemesniųjų komandų jaunieji 
žaidėjai dažnai pareiškia, kad jų 
vietas aukštesnėse komandose tu
ri užėmę vyresnieji žaidėjai ir 
jiems nėra progos progresuoti. 
Vietoje tuščių pretenzijų, jaunie
ji žaidėjai turi įrodyti savo žaidi
mo pranašumą, o ne tuščiai kalbė
ti. Niekas nelaikys geresnio žai
dėjo žemesnėje klasėje, jeigu jis 
tikrai yra geresnis. Tam turima 
pavyzdžių: Gumbys ir Daugalis 
labai greitai atsidūrė pirmoje ko
mandoje, bet jie tatai pasiekė sa
vo žaidimo lygiu, o ne kalbomis. 
Dažnai buvo, kad daug žadą jau
nieji žaidėjai, atkelti į aukštesnę 
komandą, sustoja vietoje ir neda
ro pažangos, šito priežastim yra 
galvojimas, kad, girdi, aš jau ge
ras ir nėra reikalo daugiau tre
niruotis, ir, svarbiausia, kaip jau 
minėjau, viską daro “palaimintas” 
apsnūdimas ir tingėjimas. Pamėg
džiojant australus visose gyveni
mo srityse, kažkodėl nesistengia
ma pasimokyti iš jų sportiškumo, 
kur tikrai jie gali būti mums pa
vyzdžiu. Australai yra be išim
čių šimtaprocentiniai paklusnūs 
savo treneriams, nors tie trene
riai daugumoje išrinkti iš eilinių 
žaidėjų tarpo. Ir geriausias savy
bes bei patyrimą turį treneriai 
nieko nepasieks, jeigu žaidėjai 
bus kurti jų patarimams ir patys 
(žaidėjai) neparodys noro daryti 
pažangą. Kas čia pasakyta apie 
krepšinio žaidėjus, dažnai tinka 
ir kitų sporto šakų dalyviams. 
Yra, žinoma, ir giedresnių išim
čių, keletas puikių jaunuolių, no
rinčių geru sportišku sasvo elge
siu ir pastangomis tobulėti savo 
pasirinktoje sporto šakoje. Jie ga
lėtų būti pavyzdžiu visiems ki
tiems. Gaila tačiau, kad dauguma 
sportininkų-kių sau pavyzdžiu pa
sirenka “bytnikiško” tingėjimo 
grybo apsėstus jaunuolius-les, kas 
jų ateičiai tikrai nieko gera neža
da.

Adelaidės krepšininkai-kės tik
rai gali pasiekti daug daugiau šį 
sezoną, bet tatai pareis vien nuo 
jų pačių pastangų. Jeigu bus pa
sitempta daugiau laike treniruo
čių, tai geresni žaidimo rezulta
tai ne tik džiugins pačius žaidė
jus ir jų vadovus, bet pritrauks ir 
daugiau rėmėjų iš tautiečių tarpo.

B. Nemeika

Adelaidėje
BALIAUS GRAŽUOLĖ IŠRINKTA

Adelaidės lietuviai surengė labai 
gražų priėmimą nesenai iš Lietu
vos atvykusiai p-lei Renatai Ūme 
raitei, kuri buvo išrinkta “Vyties” 
baliaus gražuole 1961 mt. Antra 
vieta teko p. G. Kitienei ir trečia 
4 p. Gusčiuvienei.

Labai buvo malonu matyti devy 
nias kandidates, bet laimė teko tik 
vienai, nors klubo valdyba yra dė
kinga visoms kandidatėms ir jų iš- 
statytojams. Baliaus gražuolę tu
rėjo garbės išstatyti p. Marmuko 
nis, kuris su savo draugais dau
giausiai ir bilietų išpirko. Dėl ant 
ros vietos laimėtojos taip pat dide
lis ačiū J. Sadauskui, kuris vado
vavo gražiai propogandai rinkimo 
metu dėl savo kandidatės.

HOBARTO JAUNIMAS SPORTUOJA
Kaip žinome, Hobarto (Tasma- 

nijoj) lietuvių kolonija yra labai 
maža. Joje skaičiuojama tik apie 
200 lietuviškų širdžių, o ir iš jų ne 
visi dalyvauja lietuviškoje 
loję.

Tačiau Hobarto jaunimas 
burtis lietuvių sporto klube 
kūnas”, kuriam energingai

šios sudėties valdyba: pirm. 
Valaitis, sekrt. — p. Jakš- 
ižd. — P. Šiaučiūnas, čia 
pabrėžti, kad ypatingų pas- 
deda p. Šiaučiūnas, norėda-

veik-

bando 
“Per- 
vado-

vauja 
— S. 
tas ir 
reikia 
tangų
mas juo daugiau lietuvių jaunimo 
sutraukti į sportininkų eiles. Tam 
tikslui jis negaili nei išlaidų, nei 
laiko. Pagaliau p. Šiaučiūnui ir 
pavyko sumedžioti nemažą būrį 
lietuviško jaunimo, kuris su užsi
degimų sportuotų, tačiau dalis tų 
jaunuolių tėvų galvoja, kad spor
tas yra kenksmingas sveikatai, ki
ti gi mano, kad tatai 
didelėmis išlaidomis il
tys savęs skriausti...

Šių pastangų dėka
“Perkūno” klubą sutraukti net 10 
jaunų lietuvaičių, kurios mokysis 
krepšinio.

Ir štai vieną šeštadienio prieš-

surišta su 
nenori pa

pavyko į

VYTIS II — DEMONS (22-79)
Pagal rezultatus atrodo, kad mū 

su mergaitės nemoka žaisti, nors 
čia buvo priežastis kitokia: De
mons komandoje žaidė rinktinės 
žaidėja C. Winning, kuri buvo 
perdaug pavojinga po krepšiu. 
Šiaip mūsų mergaitės sužaidė la
bai gerai ir taškus pelnė: Powierza 
14, Trusz 4, Kuncaitytė 2, Šulcai
tė 2. žaisti padėjo — Baškutė, Ka 
pačiūnaitė, Mainelytė, Matiukaitė 
ir Pociūtė.

VYTIS — WEST TORRENS 
57-62 (vyrai)

Vyties pirmoji vyrų komanda 
turėjo gal ir daug nelaimės šiose 
žaidynėse, nes nebuvo Ignatavi
čiaus ir Gumbys, vos įpusėjus ant 
ram kėliniui, gavo penkias baudas, 
kas labai atsiliepė žaidimui. Taš
kus pelnė: Gumbys 17, Petkūnas 
14, Lapšys 8, Visockis 2, Urmonas 
6 ir Daugalis 1.

Eda*

pietę jos susirinko į puikią krep
šinio salę pirmam bandymui. Vie
nos jų buvo su batukais, o kitos 
— net visai basos, tačiau visos 
vienodai troško juo greičiau pra
mokti dar joms svetimo žaidimo.

Š.m. balandžio. 22 d. įvyko pir
masis šių jaunų sportininkių “kri
kštas”, nes jos rungėsi su senokai 
žaidžiančia australių komanda. 
Pirmieji mergaičių žingsniai buvo 
nedrąsūs, jos baiminosi ir abejojo 
savo jėgomis.

Po teisėjo švilpuko prasidėjo žai
dynės. Jau keletą metų žaidusios 
krepšinį australės tuoj pradėjo 
krauti mūsiškėms krepšius. Žaidi
mą sekė ir nemažas mūsų tautie
čių būrelis, kurie, atrodė, kad 
įmanytų, tai tikrai nuoširdžiai sa
vo jaunėms padėtų... Pradžioje at
rodė, kad finalias bus liūdnas, ta 
čiau merginos greitai susigriebė 
ir parodė gyvą atkaklumą. Dėl ši
to nustebo ne tik mūsiškiai, bet ir 
australų žiūrovai, nes joms pavy
ko rezultatus išlyginti ir persver
ti!... Mūši; mergaitės sumetė aus- 
tralikėms 10 taškų. Tatai yra įvy
kęs faktas ir šiandieną mes jau 
turime Australijoj penkias lietu
vaičių krepšinio komandas.

Pirmosiose rungtynėse dalyvavo 
šios “Perkūno” klubo jaunosios 
žaidėjos: komandos kapitonė — 
Gema Vahickaitė, Birutė Gutaitė, 
Gerdutė Jonušaitė, Audronė Ber- 
žanskaitė, Elizabeta Rose, Angeli
ka Poškutė ir jauniausia koman
dos žaidėja — dvylikametė . Ge
nutė Jurevičiūtė. Taškus pelnė G. 
Valuckaitė 8 ir B. Gutaitė — 2.

Rungtynėms pasibaigus, koman
dos kapitonė Gema Valuckaitė iš
sitarė :

“įmetusi pirmą krepšį, nežino
jau, ar verkti, ar juoktis”...

šis įvykis rodo, kad Hobarto 
merginos jau sudarė krepšinio ko
mandą ir ruošis į šių metų pabai
goje įvykstančią sporto šventę 
Geelonge.

Būtų tikrai gražu ir pasididžiuo- 
tina, kad Hobarto tautiečiai paro
dytų didesnių kolonijų lietuviams 
pavyzdį ir visi leistų savo vaikus 
“Perkūno” klubo nariais, nes tik 
sportas suburs mūsų jaunimą po 
Trispalve. Sporte užsigrūdinę, mes 
būsime naudingi ne tik sau, bet ir 
tėvynei Lietuvai.

|. Slroulins 306 The Causeway, Melbourne
Tel. MF 6673 — uždaryta pirmadieniai*

3 Ibs * 7 Ibs * 11 Ibs * 22 Ibs
SIUNTINIAI J LIETUVĄ

SIUNČIAME TIESIAI PAŠTU IŠ MELBURNO

VYNAS, PUIKUS MAISTAS, ŠOKIAI RESTORANE

BALALAIKA
133 DARLINGHURST RD., KINGS KROSS 

Tarptautinė garsenybė — VLADIMIR KOSTROMIN 
•avo akordeonu suteiks Jums tikrą malonumą.

RINKTINĖ VIRTUVĖ.
Rezervuojant vieta* — skambinti tel. 35-5722

t CABRAMATTA HOTEL
Tel. UB 1619

'j* moderniškiausia* viešbuti* prie Cabramattos gelžinkelio tilto
X Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- 
X sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi į namus. Vakarais — 
X gera muzika.

MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

L. PAGES
MONUMENTAL MASON

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781

sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.

LIETUVIŠKA STATYBOS BENDROVĖ CANBERROJE

A.C.T. Builders Pty. Ltd.
Siūlo visus patarnavimus statybos srityje, taip pat paruošia 

planus, specifikacijas ir apskaičiavimus.
Adresas: 13 LONSDALE STREET, BRADDON, A.C.T.

Telef. J 4094.

!

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:

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

Tel.: 31-3335

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių —J 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., Cj 
šeštad. 9-13 vai. į
8th Floor, Capitol House, 109 Sw«mton St., I 
Melb., C.I. (Priešai* Melburno Town Hall)

Tel. 62-2231

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 stoti*. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.
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MODERNI KONTINENTALINĖ MOTERŲ KIRPYKLA 

LYDIA 
Plaukų kirpimas, sudėjimas, dažymas, 

sena ir nuspalvinimas.
Adresas: Frisina Chamber*, 359 Chapel 

Tel. UY 4279. Kalbame įvairiomis

pusmetinė šukuo-

Road, Bankitown. 
kalbomis.

STOCK
GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY,
VERMOUTH - LIKERIAI

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

Be kitų įvairiausių vietinių ir užsieninių gėrimų pas M. Petronj 
152 Liverpool Rd., Enfield, Sydney, tel. UJ 5727, jūs gausite 

ir Stock gaminius.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES 

646 George St., Sydney, Australia 
(Kampas Liverpool St.) 

TEL.: 21-4254 arba BA-4254 
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi 
kontaktą su Inturistu. Nesiduokite klaidinami kitų skelbimų.

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dai
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 12 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galinio žuvimo,ir mei 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminė*.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
AGENTS:

SYDNEY: M. & N. PEKIC, GROCER, 143 Cabramatta Rd., 
Cabramatta. UB 2082.
Olympic Surplus Store*, 293 Church St., Parramatta, YL 9728 
M. Cibulskis, 468 Burwood Road, Belmore, N.S.W. Tel.: 75 6578. 
Bankstown Quality Centre, 5 Kitchener Pde., Bankstown 
Tel.: UY 8089.
AMALGAMATED EMPORIUMS, 52 FLUSHCOMBE ROAD, 
BLACKTOWN, N.S.W. Tel: 622-3160.
Associated Emporiums 52 Flushcombe Rd., Blacktown. - 
Tel. 622-3160.
K. & N. Disposals, 107 Wentworth St., Port Kembla, J 
Gringila Disposals, 5 Hand Street, Gringila. Tel.:
NEWCASTLE, N.S.W.: Fry’s Delicatessen, 557 Hunter Street, 
Newcastle, N.S.W. Tel.: B 3596.
MELBOURNE, VIC.: CONTAL CO. 114 Elizabeth St., Mel
bourne MF 8498 arba 63-8498.
BRISBANE, QLD.: E. JURKA, 10 Vale Street, Red Hill, 
Brisbane, Queensland.
PERTH, W.A.: S. & L. Furnishers, 229 Newcastle St., Perth, 
BA 7842
ADELAIDE, S.A.: S. & M. Eica., 41 Tapley’s Hill Rd., Hendon 
Tel.: J 2879.
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SYDNĖJUS
ŠVIESOS DEŠIMTMETIS

Jau praėjo dešimts veiklių metų, 
kai “šviesos” sambūris įsisteigė 
Australijoje. Tų progų atžymėti 
Sydnėjaus skyrius gegužio 13 d. 
rengia iškilmingus pietus — šo
kius “Caronet” restorano patal
pose, George St., Wynyard.

Dalyvaujantieji kviečiami susi
rinkti “Pfakleis” Hotel Lounge, 
8 v.v.

Įėjimas tiktai su pakvietimais.
Sydnėjaus skyriaus valdyba

PAMALDOS
(Motinos diena Sydnėjuje bus 

minima gegužės 14 d. (sekmadie
nį).

Pamaldos už mirusias ir gyvas 
motinas Camperdowne 12 vai. Bus 
tik šios vienos pamaldos visiems 
Sydnėjaus lietuviams. Išpažinčių 
bus klausoma nuo 10 vai. 30 min.

Jaunimas — skautai ir ateiti
ninkai — raginami priimti šv. Ko
munijų už savo motinas.

Kadangi tatai yra antrasis mė
nesio sekmadienis, tai ir visų 
vaikučių mėnesinė išpažintis ir 
Komunija.

Bendras Motinos dienos minė
jimas su menine dalimi tų pačių 
dienų 5 v.v. bus tęsiamas Daina
vos salėje Bankstowne.

Gegužės 11 d. (šeštinėse) ge
gužinės pamaldos St. Mary’s lie
tuviams parapijos bažnyčioje 7
v.v. Po jų bus laikomos šv. Mišios, 
kurių tų dienų privalu išklausyti 
visiems katalikams.

Gegužės 14 d. — šeštadienį — 
Lidcombės lietuviams gegužinės 
pamaldos 6 v.v.

SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS D-JOS

KONTROLĖS KOMISIJOS

PRANEŠIMAS
Kontrolės Komisija, susidedanti 

iš p.p. P. Donelienės, B. Jarem- 
bauskienės ir A. Adomėnienės, 
1961 m. balandžio mėn. 22 d. pa
tikrino Draugijos kasos knygas 
nuo 1960 m. gegužės mėn. 13 d. 
iki 1961 m. balandžio mėn. 22 d.

Patikrinus rasta, kad per tų lai
kų pajamų buvo £1162.14.3 

išlaidų £ 831.11.8
Balansas £ 331. 02.7

Kasos knygos, vedamos draugi
jos iždininkės p. Kaminskienės, yra 
tvarkingos ir visi įrašai atitinka 
patiektiesiems pateisinamiems do
kumentams.

Kontrolės Komisija siūlo visuo
tinam Draugijos susirinkimui nuo
širdžiai padėkoti Draugijos val
dybai už nepailstamų šalpos darbų 
mūsų tautiečių tarpe.

Visuotinam susirinkime, įvyku
siam 1961 m. balandžio mėn. 30
d. dalyvavo tik vienuolika Drau
gijos narių ir Draugijos valdybai 
atsistatydinus, Kontrolės Komisi
jai buvo pavesta sušaukti, dar vie
nų Draugijos narių susirinkimų, 
kuriame būtų nutartas Draugijos 
likimas. Susirinkimo vieta ir data 
bus paskelbta vėliau.

Kontrolės Komisija

PRANEŠIMAS
Š.m. gegužio 21 d., sekmadienį, 

5 vai. vakaro A.L.K. Kultūros 
Draugija šaukia metinį visuotinį 
narių susirinkimų Dainavos salėje 
Bankstowne.

Susirinkimas prasideda geguži
nėmis pamaldomis, kurioms vado
vaus draugijos dvasios vadas kun. 
P. Butkus.

Po pamaldų bus tęsiamas susi
rinkimas toliau pagal šių dienot
varkę :

a) Apyskaitiniai valdybos pra
nešimai, b) naujos valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, c) eina
mieji reikalai ir d) paskaita, ku
rių skaitys inž. A. Jakštas, nese
nai grįžęs iš Amerikos tema: 
Įspūdžiai iš Amerikos gyvenimo. 
Paskaita bus iliustruojama pavei
kslais ir atsakinėjama į įvairius 
iškeltus klausimus.

Po paskaitos linksmoji dalis ir 
alutis.

Visus prijaučiančius tautiečius 
kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Valdyba

IŠ “DAINOS” CHORO 
VEIKLOS

Š.m. gegužio 7 d. Dainavos sa
lėje įvyko Dainos choro narių po
sėdis. Daugumai choristų pagei
daujant, paskutinės dvi repetici
jos jau vyko Bankstowno Daina
vos salėje. Kadangi choro repeti
cijų tvarka reikėjo nustatyti for
maliai, tai tam tikslui ir buvo 
sušauktas šis posėdis. Atsistatydi
nus ilgamečiu! choro seniūnui An
tanui Kapočiui, reikėjo rinkti nau
jų seniūnų, kuriuo buvo išrinktas 
Edvardas Lašaitis, 190 Denison 
tr., Newtown, kandidatais liko — 
Paulius Laurinaitis ir Vytautas 
Burokas; bosų seniūnas — A. Kra-

PASTOGĖ
milius, tenorų ,— V. Burokas ir so
pranų p. Zakarevičienė.

Daugumai choristų pageidau
jant ir nubalsavus, dabai- repeti
cijos vyks Dainavos salėje Banks
towne kas sekmadienį 5 vai. vak., 
išskyrus gegužio 14 d., nes tos die
nos repeticija nukeliama į gegu
žio 12 d. 7 v. 30 min. vak. čia 
norėčiau apeliuoti Į visų organi
zacijų vadovus ir kiekvienų susi
pratusį lietuvį, kad ragintų juo 
daugiau įsijungti į choristų eiles.

Ypatingai reikalingi altai, be to, 
ir visi kiti, kurie kada nors yra 
dainavę ar mėgsta dainuoti. Dai
nos choro dirigento ir visų esan
čių choristų vardu aš kviečiu ne
delsiant įsijungti į šį gražų mū
sų tautų reprezentuojantį viene
tų. Choro dirigentas K. Kavaliaus
kas ir buvęs seniūnas A. Kapo
čius pakartotinai užakcentavo, kad 
šis choras yra visų Sydnėjaus lie
tuvių choras. Jis. dainuoja ten, 
kas jį kviečia ir kur šaukia lietu
viškas reikalas. Taigi dar kartų 
kreipiuosi ypatingai į Kultūros 
Tarybas ir kitas organizacijas: ne- 
suverskite choro organizavimo 
reikalų tik ant choro dirigento ir 
choro seniūno pečių. Argi tik 
jiems vieniems turėtų rūpėti šie 
reikalai? Yra jau numatyta pa
statyti pirma operetė Sydnėjuj ir 
paruošiamieji darbai jau vyksta. 
Visi balsingieji tautiečiai bus su
tikti chore su džiaugsmu.

A. Kramilius, 
Posėdžio sekretorius

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

tautiečiams, kurie moraliai ir ma
terialiai užjautė ir rėmė mus, ypač 
kun. P. Butkui, mūsų mylimos 
žmonos ir motinos Stefos Eirošie- 
nės ligos ir laidotuvių metu.

Eirošių šeima, 
St. Mary’s, N.S.W.

PRANEŠIMAS
Abiturientams pagerbti Komite

to p-kė p N. Žygienė praneša bu
vusio abiturientų pobūvio daly
viams ir ypač patiems abiturien
tams, kad foto nuotraukų iš po
būvio galima gauti adresu: Swift 
Photo Service, 67 Eriiest St., La- 
kemba, N.S.W., tel. — UL 3846.

Didelio formato nuotraukos kai
na 10 šil., atvirutės dydžio — 5 šil.

M.P.I.

MELBURNAS
STEIGIAMAS LIETUVIŲ 

BANKAS
Melburno lietuvių bendruome

nės susirinkimo metu buvo pra
nešta, kad baigiama aiškintis vie
tos įstaigose Melburno lietuvių 
kooperatinės kredito draugijos 
steigimo kaikurie statutiniai ne
aiškumai. Reikalų baigus aiškin
tis, nedelsiant būsiųs sušauktas 
Melburno lietuvių, užinteresuotų 
tokios draugijos steigimu, infor
macinis susirinkimas. Patirta, kad 
jau dabar esųs keletas desėtkų 
tautiečių šiai idėjai pritariančių 
ir žadančių įsigyti net po keletu 
įnašų.

Lb.

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Kaip jau buvo “M.P.” minėta, 
balandžio mėn. 30 d. St. John’s 
parapijos salėje įvyko A.L.B. Mel
burno apylinkės metinis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 165 
bendruomenės nariai, susimokėję 
lietuvio mokestį ir dar apie porų 
desėtkų šių pareigų atlikti “neįs
tengusių.” Susirinkimas patvirtino 
apylinkės valdybos veiklų ir išrin
ko naujus apylinkei vadovauti as
menis: į apylinkės valdybų — K. 
Baltokų, A. Krausų, J. Petrašiūnų,
J. Pelenauskų ir F. Tamošaitį, 
kandidatas p. Savickas; į kontro
lės komisijų: V. Lazauskų, V. Re
kežių, B. Vanagų, kandidatai — 
V. Bosikis ir V. Savaitis; į garbės 
teismų: L. Barkų, V. Bartuškų, 
J. Dudėnų, J. Meiliūnų ir A. Mi
kailų.

Susirinkimas bendruomenės rei
kalus aptarė, padarydamas kaiku- 
rių pastabų dėl apylinkės valdy
bos pranešimo ii- gražių pasiūly
mų ateities veiklai.

“Tėviškės Aidai”, aprašydami 
šį susirinkimų, pastebėjo, kad ja
me Melbourne gyvenų lietuviai 
katalikai nedalyvavę. Stebėtina 
tačiau, iš kur lietuvių tarpe vis 
dėlto atsirado tiek daug “nekata- 
likų”? Teko matyti susirinkime 
ir vietos lietuvių katalikų kapelio
nų, todėl kyla klausimas, ar ir jis 
bus jau perėjęs į kita tikybų?

Vrž.

NAUJA MELBURNO 
STUDENTŲ VALDYBA

Nauja Melburno liet, studentų 
skyriaus valdyba praneša, kad per 
bendrų visuotinį susirinkimų buvo 
išrinktas naujas pirmininkas — 
Antanas Fišeris, o valdybos nariai 

sudaryti iš Kazio Zdanavičiaus, 
Kristinos česnaitės ir Rimgaudo 
Šlyžio.

Valdybos nariai pasiskirstė pa
reigomis: sekretorium •— Kazys 
Zdanavičius, iždininku — Rimgau
das Slyžis, pabaltiečių studentų 
reikalams ryšininkas — Kristina 
česnaitė.

Pirmiausias naujos valdybos žy
gis suruošti studentų metinį ba
lių ir Initium Semestri. Po to no
rima aktyviai veikti Antikomunis
tinio Tautų Bloko veikloje.

M.P.I.

AR STUDENTAMS REIKIA 
PINIGŲ?

Dabar jau tradicija, kad Kalė
doms lietuvių studentai suvažiuo
ja į vienų iš didžiųjų Australijos 
miestų. Ateinančių vasarų melbur- 
niškiai studentai bus šeimininkai, 
kurie priims svečius. Suvažiavi
mui paruošti ir svečius priimti 
reikia pinigų. Kasoje Melburno 
studentai pinigų visai neturi. Šių 
metų studentų baliaus pelnas bus 
skiriamas ateinančios vasaros lie
tuvių studentų suvažiavimui pa
remti.

Balius įvyks birželio 2 d., penk
tadienį, Richmond Town Hall. Ba
liaus pradžia 7.30 vai., pabaiga 2 
vai. ryto. Pradėję tat baliavoti 
penktadienį, užbaigsim šeštadienį. 
Nesirūpinkit, kų valgysit ir ger
sit. Apie viską yra pagalvoję ren
gėjai.

A.F.

ADELAIDĖ

VYTIES SPORTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Š.m. gegužės 14 d. 3 vai. 30 m. 
popiet Lietuvių Namuose ALS 
“Vytis” metinis susirinkimas. Die
notvarkė: Susirinkimo atidarymas, 
prezidiumo rinkimai, mandatų ko
misijos sudarymas, valdybos pra
nešimai (pirmininko ir iždininko), 
revizijos komisijos pranešimas, 
diskusijos dėl pranešimų, valdybos 
veiklos tvirtinimas, naujos valdy
bos rinkimai ir einamieji reikalai.

Balsavimo teisę turi visi klubo 
nariai, užsimokėję nario mokes
tį už 1960 metus. Nesusirinkus 
reikiamai daugumai, po pusvalan
džio susirinkimas teisėtas nežiū
rint skaičiaus.

ALS Klubo "Vytis” Valdyba

Š.M. GEGUŽIO 13 D. (ŠEŠTADIENĮ) 7 V.V.
CENTRINIUOSE SYDNĖJAUS LIET. NAMUOSE, 

20 BOTANY RD., REDFERN RENGIAMI

ŠOKIAI
Grieš “Fi-FI” muzika, veiks turtinga Namų Tarybos vai- >• 

gykla ir visi kiti pasivaišinimai prie turtingo bufeto.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

SKAUTŲ “A U Š R O S” TUNTAS 
Š.M. GEGUŽIO 27 D. (ŠEŠTADIENI) 

RENGIA

TRADICINI
KATKUJ 1811.11- 

karnavalą'
• kuris vyks puikioje

CIVIC HALL SALĖJE CABRAMATTOJE
Gros “Spaudos Baliaus“ kapela, vadovaujama A. Federoff.

Veiks turtingas Senųjų Skautų Židinio rengiamas bufetas. 
Be to, bus įdomi fantinė loterija, kaukių paradas bei kitos 

pramogis ne tik jauniems, bet ir vyresniems.
Kaukės nusimaskuos 11 vai. vakaro, kurių pirmos trys 

geriausios bus premijuotos.
Kaip praeitis rodo, tradiciniame skautų rengiamame karna

vale dalyvauja daug svečių, tai nedelskite užsisakyti staliukus 
ar įsigyti bilietus jau iš anksto pas “Geležinio Vilko” būrelio 
vyčius, ar skambinant “Mūsų Pastogės” redakcijos telefonu — 
UB 3680, ar kasoje prie įėjimo.
PRADŽIA 7 V.V. PABAIGA 2 VAL. RYTO,

{ėjimas — 15 šil.
PELNAS SKIRIAMAS SKAUTŲ STOVYKLAVIETEI GERINTI.

"AUŠROS” TUNTAS

IŠ KULTŪROS 
TARYBOS VEIKLOS

PRANEŠIMAS
Pranešame visuomenės žiniai, 

kad jau galutinai baigiama pa
ruošti pereitų metų pabaigoje įvy
kusio Dainų šventės koncerto 
plokštelė. Ilgo grojimo plokštelėje 
įdainuotos devynios jungtinio cho
ro dainos (įskaitant ir Lietuvos 
Himnų) ir keturios dainos atskirų 
chorų (kiekvieno Dainų Šventėje 
dalyvavusio choro po vienų dainų). 
Plokštelės aplanko titulinę pusę 
skoningai ir meniškai parengė dai
lininkė Eva Kubbos. Lietuviams 
plokštelė bus žymiai nupiginta. Se 
kite Mūsų Pastogėje mūsų prane 
Šimus, kuriuose bus netrukus pas
kelbta plokštelės platintojo adre
sas ir jos kaina.

ALB Krašto Kultūros Taryba

PADĖKA
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

paprašyta dailininkė Eva Kub
bos sukomponavo ir paruošė 
tikrai estetiškai vertingų ir pa
trauklių lietuviškos plokštelės ap
lanko titulinę pusę. Už šitų jos 
darbų ii- už nuoširdų talkininkavi 
mų reiškiame dailininkei Eva Kub
bos gilių ir nuoširdžių padėkų.

ALB Krašto Kultūros Taryba

PASAULIO SKAUTŲ 
PATRONO DIENA

Vilniaus Tuntas šv. Jurgio die
nos šventę pradėjo dalyvaudamas 
su savo vėliava pamaldose šv. Ka
zimiero koplyčioj. Dvasios vadovas 
kun. J. Kungys pasakė tai dienai 
pritaikytų pamokslų.

Tunto sueiga įvyko Lietuvių 
Namuose. V. s. V. Neverauskas 
perdavė tuntininko pareigas s.v. 
vyr. si. inž. Romui Urmonui ir 
pasidžiaugė, kad tokių atsakingų 
pareigų imasi jauni ir energingi 
vyrai, kurie pakeičia senuosius ir 
yra laidas ateičiai. Naujasis tun- 
tininkas buklų atidaryti pakvietė 
jo globėjus S. Vanagų ir S. Pace- 
vičienę. Dvasios vadovas buklų 
pašventino ir paragino išlaikyti 
skautybės idealus ir būklo neap
leisti. Apylinkės Valdybos atsto
vas p. J. Lapšys pasidžiaugė gra
žiu skautų darbu ii- vaikiniu. 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pir
mininkas p. V. Raginis perdavė 
skautams skirtų kambarį ir, džiau
gdamasis* gražiu būklo įrengimu, 
pabrėžė, kad kiek Sąjungos lėšos 
leidžią, daromos sąlygos, kad jau
nimas turėtų savo kampelį ir ga-

PONUI EIROŠIUI, mielai žmonai mirus, likusiam liūdesyje 
ir giliame skausme, o ir vaikučiams, netekus brangios mamytės 
S. Eirošienės, atsidūrus giliame sielvarte, — reiškiame giliausią 
užuojautų, prašydami Augščiausiojo tvirtybės Jums pakelti taip 
skaudžią nelaimę.

Elvyra ir Kazys Belkai

ONUTĖS MIČIULYTĖS — ILČIUKIENĖS 

motinai mirus Lietuvoje, nuoširdžiai ją ir jos 
šeimą užjaučia

Juozas, Antanas ir E. Kapočiai

lėtų vystytis išlaikydamas lietu
vybę. Abu kalbėtojai sveikino Ra
jono Vadų v.s. V. Neverauską, 
pradėjusį eiti aukščiausio lietuvių 
skauto vadovo pareigas Australi
joj.

Po oficialios dalies svečiai ap
žiūrėjo išpuoštų buklų, kurio bal
dai pagaminti nevartojus vinių. 
Labai domėtasi skautininko Vana
go paruošta įvykių ir kronikos 
knyga iš mūsų skautų veiklos Pie
tų Australijoj pradedant 1948 me
tais. Svečiai įsirašė specialion 
knygom

Arbatėlėje, kuri suruošta pade
dant skautų tėvų komitetui, tarp 
svečių buvo matyti daug žymių 
Adelaidės lietuvių visuomenės vei
kėjų.

Temstant pradėtų laužą vedė ps. 
V. Šulcas. Dainoms ir juokui ne
buvo galo. Ypatingai gražiai pasi
rodė paukštytės savo vaizdinga 
deklamacija. Visiems patiko pasi
rodymai ir rajoninės stovyklos dai
na, kurių dainavo 17 ten stovykla
vusių.

Šventė ir tunto būklo atidary
mas baigtas tradicine Ateina nak
tis laužui užgęsus.

Iš “A.L.Ž.”

NEWCASTELIS
APYLINKĖS VALDYBOS 

RINKIMAI
Š.m. bal. mėn. 23 d., tuoj po 

katalikų pamaldų Broadmeadow 
parapijos salėje įvykęs visuotinis 
Newcastelio apylinkės lietuvių 
susirinkimas buvo pradėtas val
dybos nario J. Zakarausko ir iš
rinkta nauja valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė sekančiai:

P. Brūzga — pirmininkas, K. 
Jazbutis — vicepirm., J. Č.esnai- 
tis — sekretorius, J. Levickas — 
iždininkas ir H. Zakarauskas — 
narys kultūros reikalams. Kandi- 
tatais liko J. Levickienė ir B. 
Liūgą.

Rinkimai įvykdyti slaptu balsa
vimu. Balsų skaičiavimo komisisją 
sudarė Dr. V. Kišonas, A. Baja- 
lis ir J. Statkus.

Į Kontrolės komisijų buvo iš
rinkti — Dr. V. Kišonas, J. Stat
kus ir M. šeškus. Kandidatu liko 
J. Vilkas.

1960 m. kontrolės komisija dėl 
tam tikrų priežasčių negalėjo pa
daryti valdybos kasos revizijos, 
todėl visuotinis susirinkimas įga

Kolegiškai sveikiname 
fil. M. OSINAITĘ, 

sukūrus šeimos židinį su
P. L. COX

Sydnėjaus studentai

NIJOLĘ ŠLEFERTAITĘ ir VILIŲ JURKŠAITĮ, 
sukūrusius lietuviškų šeimų, 

sveikina ir laimingos ateities linki
Sp. Kl. “Kovo” Valdyba, 

sportininkai ir nariai rėmėjai

t IRENĄ ir AUGIDIJŲ BERNOTUS -■
., - ■
-- dvynukų gimimo proga nuoširdžiai sveikiname
” ir daug laimės linkime

Sp. KI. “Kovo” Valdyba,
” sportininkai ir nariai rėmėjai ..
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liojo naujai išrinktųjų kiek galima 
grečiau padaryti senosios valdy
bos kasos revizijų ii- rezultatus 
pranešti ateinančiam visuot. susi
rinkimui.

Senajam soc. globas moterų 
komitetui, kurį sudarė ponios — 
M. Andriūnienė, M. Lapinskienė ir
S. Viskauskienė, susirinkimas pa
reiškė gilią padėkų už gerų ir na
šią veiklą. -

Į naująjį soc. globos moterų 
komitetą išrinktos ponios: B. Vil
kienė, O. Jazbutienė ir P. Bu
čienė.

S-me dalyvavo 38 Newcastelio 
Apylinkės lietuviai-ės. Rinkimuo
se balsavo dirbantieji, susimokė
ję solidarumo mokestį, o nedir
bantieji pagal A.L.B-nės Statutų 
to mokesčio neprivalėjo mokėti.

S-mui pirmininkavo St. Žukas, 
sekretoriavo — M. šeškus.

Tos pačios dienos vakarą ir to
je pačioje salėje greta australų 
dainorių, koncertavo ir Newcas
telio lietuvių choras, diriguoja
mas St. Žuko. (Koncertą rengė 
Broadweadow australų katalikų 
mokyklos tėvų komitetas ir pel
nas buvo skirtas tos mokyklos 
naujai salei statyti).

Mūsų choras susilaukė ilgų plo
jimų iš australų publikos. Buvo 
sudainuotos keturios naujos, tik 
naujai išmoktos, dainos. Tai buvo 
lyg ir generalinė Newcastelio lie
tuvių choro repeticija prieš didį
jį dainų vakarą, kuris įvyks š.m. 
gegužio mėn. 13 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro Anzac halėje, Hamiltone. 
Be to, šiame dainų vakare dai
nuos ir A. Pluko vedamas “Ro
žyčių” oktetas. Į šį didžiulį dainų 
vakarą žada atvykti ne tik visi 
Newcastelio lietuviai, bet ir daug 
svečių iš Maitlando, Sydniajaus 
ir iš kitų vietovių. Todėl choro 
vedėjas St. Žukas jau yra sudaręs 
adresų sąrašą, kur tuos svečius po 
dainų ir šokių galės pernakvodin- 
ti.

Korespondentas

“M.P.“ ADMINISTRACIJA 
KREIPIASI

Tautietis, prisiuntęs “Mūsų Pas
togei” £2 iš Glenelg pašto (S.A.) 
š.m. balandžio 14 d., prašomas pra
nešti savo pavardę, adresų ir už 
kų pinigai buvo siųsti.
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