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Pirmoji Lietuvos turistų grupė, 
aplankiusi eilę Amerikos miestų, 
jų tarpe Washington^, Čikagą ir 
Detroitą, bet daugiausia turėjusi 
progos pabūti New Yorke, gruo
džio 27 d. išskrido atgal. Ji Ame
rikon atvyko gruodžio 15 d. ir bu
vo globojama amerikiečių kom
panijos, kuri rūpinosi jų nakvyne, 
maistu, kelione ir įdomesnių vie
tų lankymu.

Grupėje buvo iš viso vienuolika 
asmenų iš įvairių profesijų. Jų 
tarpe buvo iš Vilniaus rašytojai 
ir žurnalistai Alfonsas Bieliaus
kas, Mykolas Sluckis ir Mykolas 
Rubinsonas, foto korespondentas 
Juozas Grikienis, filmų režisorius 
ir operatorius Leonas Tautrimas, 
mokslininkas ekonomistas Kazys 
Meškauskas, Klaipėdos vidurinės 
mokyklos direktorius Jurgis Ba
naitis, Šakių rajono “Lenino ke
liu” kolūkio pirmininkas Kostas 
Glikas, administracijos darbuoto
jas ir Anykščių rajoninio laikraš
čio redaktorius Algirdas Utkus, 
sportininkas Eduardas Eismantas 
ir technologė inžinierė Ina Sa
dauskaitė iš Kauno.

Visi jų jauni žmonės, retas per
žengęs keturisdešimtį. Jie sveikai 
atrodo įr gerai apsirengę. Matyt, 
ir neblogai uždirba, jei įstengia 
keliauti. O ta jų kelionė į Ameri
ką, pasirodo, jau nebuvusi pirmo
ji. Prieš tai ne vienam jau yra 
tekę lankytis visoje eilėje komu
nistinių ir kapitalistinių kraštų.

ši kelionė, kuri kiekvienam jos 
dalyvių kaštavo 6,500 rublių, arba, 
doleriais skaičiuojant, šešis su pu
se šimto, didžiumos jų atsiliepi
mu, padariusi jiems didelio įspū
džio. Nors ir daug svetimų kraš
tų mačiusiems, Ameriką pamatyti 
buvusi ne vieno svajonė.

Kiek jie tos Amerikos pamatė, 
sunku žinoti, bet, tur būt, bendrą 
įspūdį jie vis dėlto susidarė ir 
apie amerikietiškąjį tempą ir apie 
Amerikos lietuvius, nors iš jų tar
po didžiumoje jiems teko būti va-^ 
dinamų progresyviųjų draugystė
je.

KAS JUOS DOMINO
Bet jiems, atrodo, buvo įdomūs 

ir kiti Amerikos lietuviai. Taigi, 
kad ir neorganizuotai, tos ekskur
sijos dalyviai, kiek girdėti, buvo 
susitikę ir su savo giminėmis, ku
rie nepriklauso anai progresyvių
jų grupei, ii- su pažįstamais, ku
rie Lietuvą yra palikę II Pas. ka
ro sūkuriuose.

Ypač pastarųjų, vadinamų dy- 
pukų, gyvenimu kai kurie ekskur
sijos dalyvių domėjosi, ir tuo, 
kaip jiems pavyko prigyti ir susi
rasti vietą tame amžinai skuban
čiame gyvenime. Juos domino tai, 
kokius jie darbus dirba ir po kiek 
uždirba, kaip jie taip greit prasi
gyveno, užpirko namus ir įsigijo 
automobilius. Jiems buvo įdomu 
ir tai, kaip jie tarp savęs sugyve
na, kokias organizacijas turi ir 
kiek lietuvybe rūpinasi.

Grupėje buvę kultūrininkai, at
rodo, ir Amerikoje išeinančios 
spaudos ir knygų paskaitą ir tu
rį savo nuomonę apie čionykštę 
mūsų rašytojų veiklą. Kai kurie 
jų reiškė nuomonę, kad mūsiškiai 
rašytojai Amerikoje savo kūri
niuose piešia iškreiptą Lietuvos 
vaizdą, ir tai, anot jų, esą todėl, 
kad jie nepilnai pažįsta tenykštės 
Lietuvos gyvenimą.

Be to, jie stebėjosi ir mažais 
Amerikos lietuvių leidinių tira
žais, iškeldami saviškius tūkstan
tinius, pamiršdami, kad šitą dar
bą pas juos atlieka valstybė, o 
Amerikos lietuviai šitai vykdo pa
viene iniciatyva.

DOMĖJOSI JAUNIMU
Ypač kultūrininkai iš turistų 

grupės domėjosi čionykščių rašy
tojų prieaugliu, o kai kurie jų 
jaudinosi, pasakodami, kad visoje 
eilėje atvejų jų aplankytų dypu- 
kų vaikai kalbėję angliškai. Taip
gi kai kurie jų apgailestavo, kad 
tuose parengimuose, kurie buvo 
surengti jiems pagerbti, nesimatę 
jaunimo, o1 didžiumą sudarę jau 
pagyvenę ar jau baigią senti lie
tuviai.

Teko būti liudininke vieno tokio 
pasikalbėjimo, kuriame du asmens 
iš vadinamųjų pažangiųjų svečiui 
aiškino, kad kitos grupės savo po
būviuose jaunimo turi. Ypač bu
vo nurodytas katalikų ir tautinin
kų srovių jaunimas.

Savo bendrų įspūdžių ekskursi- 
ninkai neformulavo, pasitenkinda
mi bendru posakiu, kad tie įspū
džiai dar “nesusivirškinę” ir kad 
tik sugrįžus namo būsią galima 
suvesti balansą. .

Privačiai ne vienas jų stebėjosi, 
kad Amerikos lietuviai nepasiilgs
ta Lietuvos. Vienas, pavyzdžiui, 
pasakodamas, kad Naujuosius Me
tus jisai sutiksiąs Vilniuje, tarp 
kitų dalykų išsireiškė: “Kaip jūs 
čia galite ištverti?” Aš tik dvi sa
vaitės kaip iš namų, o jau ir pa
siilgau jų”.

KAS TIE TURISTAI
Apskritai, tie žmonės iš Lietu

vos, nesustojant ties jų oficialiais 
pareiškimais, kuriuos jie yra da
rę jiems rengtuose priėmimuose, 
atrodo kaip ir visi kiti žmonės. 
Vienas ir sako: “Na, sakykite, 
kaip gi mes jums atrodome, argi 
rašysite, kad su ragais, jeigu jų 
neturime?” Jie vis įsitikinę, kad 
mūsų spauda juos ir apskritai Lie
tuvoje dabar esančią tvarką per 
piktai puola, nors puikiai žino, 
ką ir kiek jų pačių spauda tenai 
apie mus rašo.

Kaip turistai, šie lietuviai ne
siskiria šuo kitų turistų. Jie ir do
misi viskuo, nors patys apie save 
mažai ką pasakoja, jie ir žiūri, 
kad galėtų daugiau pamatyti ir 
ko nors nusipirkti.

Jei iš kitų kraštų jie parsivež
davo ko nors, tai iš Amerikos kai 
kurie jų planavo parsivežti po 
kostiumą ar po nyloninį švarką. 
Tačiau daug ko pirktis, atrodo, 
jiems nebuvo galimybių ne tik 
dėl to, kad jų dolerių suma ribo
ta, bet ir kad, lėktuvu keliaujant, 
bagažo svoris nustatytas.

šalia tų stambesnių dalykų, Lie
tuvos turistai, atrodo, turėjo ne
maža sąrašų ir smulkių dalykėlių, 
kuriuos jiems draugai Vilniuje ar 
Kaune užsakė atvežti lauktuvių. 
“Kaip gi! Iš Amerikos sugrįžus 
reikės ką nors padovanoti” — iš
sireiškė ne vienas.

UŽAUGĘ TARYBINĖJE 
SANTVARKOJE

Lietuviui, ypač tam, kuris Lie
tuvą paliko tuo metu, kai gal ne 
vienas tų vyrukų, kurie buvo tij 
ekskursantų tarpe, tada žygiavo 

Lietuvos linkui, yra įdomu iš ar
čiau juos pažinti.

Jie mažai arba ir visai neprisi
mena Nepriklausomosios Lietu
vos, kurią jie savo kalbose ir raš
tuose dabar vadina “smetonine 
Lietuva” ir kurią jie sąmoningai 
ar nesąmoningai niekina, iškelda
mi visa, kas nuveikta komunisti
nėje santvarkoje.

Jie visi yra baigę aukštuosius 
mokslus tarybinėje santvarkoje ir 
toje santvarkoje turi aukštas tar
nybas. Tai dalis Lietuvos inteli
gentijos, kuri dabar Lietuvoje 
vaidina svarbų vaidmenį.

BOSIĄ IR DAUGIAU 
EKSKURSANTŲ

Po šios grupės, kalbama, kad 
ateityje būsią žymiai daugiau tu
ristinių grupių iš Lietuvos. Ypač 
tikimasi, kad ateinančiais metais 
palengvėsiąs išvykimas į Lietuvą 
ir buvusiems išvietintiems lietu
viams.

Ši ekskursija buvo beveik pusė 
tos didelės grupės, kuri Ameri
kon turėjo atvykti rugsėjo mėn. 
pabaigoje, bet kuri negalėjo at 
vykti, nes Amerika nedavė vizų.

Amerikos valdžia tada, sakoma, 
vizas jiems duoti buvo atsisakiusi 
todėl, kad jie važiavo respubliki
niu pagrindu sudarytoje grupėje. 
Lietuvos respublikos gi Amerika, 
kaip žinia, nepripažįsta; atseit 
Lietuvos aneksijos.

Kai dabar Amerika šiai grupei 
vizas davė, kai kurie bando aiš
kinti, jog tasai faktas reiškiąs, 
kad Amerika de facto jau pripaži
no Lietuvos tarybinę respubliką. 
Kiti lietuviai prisibijo, kad taip 
nebūtų. f

Yra kalbama, kad anksčiau Ame
rikos valdžia nedavusi vizų Lietu
vos veiksniams intervenuojant. 
Kyla klausimas, kaip gi yra dabar. 
Ar Amerikos valdžia padarė kokį 
nors pagrindinį pakeitimą savo nu
sistatyme, ai- kas čia kita?

DĖL TO “PRIPAŽINIMO”
Lietuvių veiksniuose pasiteira

vus, teko patirti, kad ir tenai esa
ma nuomonių, jog JAV valstybės 
departamentas padaręs pakeitimų 
savo nusistatyme, bet, esą, dėl 
to dar nereikia eiti į kraštutinu
mus.

Esą, oficialiai dar vis tiek ne
pakeičia Amerikos valdžios nusi
statymo nepripažinti Lietuvos 
aneksijos. Šituo atveju, esą, kai 
kam gali susidaryti tam tikras nei
giamas įspūdis, bet kai kurie tų 
Veiksnių nurodo, kad nereikia pa
miršti, jog čia kad ir lietuviai, bet 
jie visi atvyko, kad ir primestais 
jiems, sovietiniais pasais. Todėl, 
esą, Amerikos valdžia jiems davu
si vizas formaliai, kaip ji tas vi
zas duodanti ir kitiems Sovietų 
Sąjungos piliečiams.

"PRAKTIŠKAS” GESTAS 
IR KAS TOLIAU

Toliau kai kurie iš tų pačių lie
tuviškų veiksnių aiškink, kad šiuo 
metu, kai tebeturima dar švieži 
JAV valstybių departamento pa
tikinimai, jog Lietuvos atveju nie
ko nėra pakitėją, pastarasis val
džios žygis galėtų būti aiškinamas 
tik kaip “praktiškas” gestas.

Ešą, galima prileisti, jog Ame
rika tuo nori sudaryti progą, kad

Jungt. Amerikos Valstybių pre-| 
zidentas dar nebuvo išrinktas, o 
Maskva jau intensyviai stengėsi 
sudaryti tokias nuotaikas, kad su 
naujuoju prezidentu — jei jis 
bus Kennedy — pavyksią susitar
ti kuo puikiausiai. Grįšią “gerie
ji” Franklino Roosevelto laikai, 
to prezidento, kuris davėsi Sta
lino apeinamas. Visa eilė Chruš
čiovo ir kitų jo pareigūnų po 
JAV prezidento rinkimų rodo, kad 
Maskva į naująjį prezidentą Ken
nedy ir jo užsienio politikos vyk
dytojus deda daug vilčių.

Ko Maskva tikisi? Tiesiai pasa
kius, ji tikisi su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis kaip nors susi
tarti, ypač pavergtųjų tautų są
skaitom Kad siekia susitarti, tai 
aiškėja ne tik iš vilingų pareiš
kimų, bet ir iš kai kurių politinės 
taktikos žymių. Maskva laikosi pa
lyginamai ramiai Berlyno klausi
mu. Kai kilo naujasis ginčas Lao
se (Indokinijos erdvėje), Maskva, 
tiesa, iš pradžių lėktuvais ir gink
lais rėmė komunistinius Laoso su
kilėlius, bet kartu rėmė ir pasiū
lytą atgaivinti Laoso tarptautinę 
kontrolę (susidedančią iš Kana
dos, Indijos ir Lenkijos atstovų), 
su kuo sutiko ir Vakarų valsty
bės. Tai reiškia, kad Maskva ven
gia ir čia naujų padėties paašt
rėjimų ir naujos “vietnamiškos” 
ar “korėjiškos” situacijos. Paly
ginamai kantriai ir santūriai lai
kosi Maskva ir Afrikoje. Dar pa
žymėtina, kad naujoji Fed. Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos preky
bos sutartis, taip pat tarpzoninės 
prekybos susitarimai tarp Bonnos 
ir Pankovo, irgi buvo pasiekti ne 
be tam tikro Maskvos nusiteiki
mo santykius ir centrinėje E'uro- 
poje kiek galint švelninti, ne ašt
rinti.

Pabrėžtina, kad visa tai is Mask
vos pusės yra tik taktika, dau
giau nieko. Yra tik priemonės su
sitarti su Vašingtonu, kad galė
tų iš jo išgauti kuo daugiau nuo
laidų ir Centro ir Rytų Europos 
tautų sąskaiton ir kitais atžvil
giais. Chruščiovas gali pasiūlyti: 
Norite, kad Berlyne liktų status 
quo? Gerai, bet kartu pripažin
kite status quo ir Rytų Europoje. 
Norite, kad nesikištume į jūsų, Va
karų, vidaus reikalus? Gerai, bet 
pasižadėkite, kad nesikišite ir į 
mūsų vidaus reikalus, pvz., nekel
site Pabaltijo klausimo. Aišku.

ateityje daugiau ir Amerikos lie
tuvių galėtų nuvykti į savo gim
tąjį kraštą, ir tai ne tik dabarti
niams Lietuvos valdovams prita
riančių, bet ir iš kitokių srovių, 
ir kad jie turėtų progos pamatyti 
tenykštį gyvenimą.

Tačiau čia pat buvo pareikšta ir 
abejojimų dėl tokio Amerikos val
džios žygio išmintingumo, nes ne
buvo tikima, jog Sovietų Sąjunga 
iš savo pusės sutiks duoti kokių 
nors lengvatų amerikiečiams.

Taigi, atrodo, mūsų lietuviams 
dabar terūpi du dalykai: kad Ame
rikos valdžia nepadarytų kokių 
nors Lietuvos statusą liečiančių 
pakeitimų ir kad vis dėlto turistai 
iš Lietuvos galėtų Amerikon va
žinėti. Čia įžiūrima net ir naudos. 
Sako, Lietuvos žmonės savo aki
mis pamatys Ameriką ir kritiškiau 
sutiks žinias apie ją iš tarybinių 
šaltinių.

“E.L.” I. 

visas pasaulis žino arba turėtų ži
noti, kad Pabaltijo kraštai nėra 
Sovietų Sąjungos vidaus reikalas, 
bet taip pat aišku, kad Maskva 
darys visa, kad pasiektų, jog Ame
rika ateityje daugiau nebedekla- 
ruotų Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės troškimų teisėtumo. Mask
va, žinoma, gali pasiūlyti dar ir 
kitokios rūšies mainus tai “Pabalti
jo dėmei” užklijuoti, esamai pa
dėčiai įteisinti. Su Eisenhowerio 
režimu reikalas Maskvai nepavy
ko. Dabar bandys su Kennedy

FOTO MĖGĖJŲ PARODOS IŠDAVOS
Nors ir labai paskubomis ruoš

ta, bet pirmoji foto mėgėjų pa
roda Sydnėjuje susilaukė palygi
namai visai patenkinamų rezulta
tų.

Parodoje, buvo iškabinta arti 
500 įvairaus formato nuotraukų, 
jų tarpe keliasdešimt meninių, ke
liolika iš suvažiavimo aktualijų 
ir likusios — istorinės kultūrinės 
iš įvairių lietuviškojo gyvenimų 
sričių, šalia salėje iškabintų nuo
traukų p. A. Krausas iš Melbur
no prisiuntė tris didžiulius albu
mus viso arti 400 įvairaus forma
to nuotraukų, daugumoj liečian
čių mūsų organizacinį gyvenimą. 
Šie albumai gerokai paįvairino ir 
praturtino šią pirmąją foto mėgė
jų parodą.

Jury Komisija, vertindama pa
rodą, parodė nemažą kietumą ir 
teišdavė tik penkis pažymėjimus.

valdžia. Pavyks, ar nepavyks — 
pabandyti juk galima. Pasaulio 
politikos žaidimas dabar yra toks 
“aukštas”, kad iš Chruščiovo ga
lima laukti ir gana žymių kompen
sacijų Vašingtonu: (pvz., nusigin- 
klavio ir panašiais klausimais).

Iš kitos pusės naujasis JAV 
prezidentas Kennedy ii- jo suda
rytasis užsienio politikos kolekty
vas jau yra ne kartą pabrėžę, 
kad sieksią ateityje “dinamiškes- 
nės Amerikos politikos”. Bet kuo 
ta judresnė užsienio politika tu
rės pasireikšti, niekas konkrečiai 
nežino. Jau buvo pranešta (ir vėl 
dementuota), kad prezidento Ken
nedy ambasadorius ypatingiems 
reikalams, Harriman, netrukus po 
valdžios perėmimo būsiąs siunčia
mas specialiai misijai į Maskvą, 
kad paruoštų dirvą naujam susi
tikimui su Chruščiovu. Žinia, kaip 
sakyta, buvo dementuota, bet yra 
žinoma iš ankstesnių pareiškimų, 
kad Kennedy vyriausybė stengsis 
ištirti, ar su Maskva būtų galima 
tartis. Kita vertus, žymus demo
kratų senatorius Mansfield, ne
laukdamas derybų su Maskva, jau 
pats pasiūlė, kad Amerika ir So
vietų Sąjunga susitartų abipus 
geležinės uždangos tam tikroje 
juostoje sumažinti bent dalį savo 
karinių pajėgų. Tai pasiūlymas po
litiko, kuris, matyt, tikrosios pa
dėties Europoje dar arčiau nepa
žįsta. Tokiu procentualiu suma
žinimu Vakarų gynyba būtų žy
miai susilpninta, o sovietinės ir 
sovietinio bloko pajėgos nedaug 
stiprumo tenustotų. Tai bemaž 
panašu į lenkų užs. reik, ministe- 
rio Rapackio planą, kuriuo buvo 
siūloma Vid. Europoje įsteigti be- 
atominę zoną, į kurią neturėjo 
įeiti net sovietines raketines ba

zes ties Karaliaučium.
Netik vienas senatorius Mans- 

fieldas yra už tokius “kompromi
sinius” išlyginimus, kurie Vaka
rams bemaž nieko, o sovietams 
daug duotų. Negalima akių už
merkti, kad Vakarų kraštuose yra 
ne mažai tokių “kompromisinin- 
kų”. Naujam prezidentui Kenne
dy perėmus JAV valdžią, tie “kom- 
promisininkai” pasidarys galbūt 
dar drąsesni. Jų įtakos negalima 
nuneigti. Juk jau Eisenhowerio 
laikais sovietinis satelitas, komu-

Pažymėtina, kad visos parodos 
čempijonu tapo p. Vosylius iš Ade
laidės, surinkęs net 4 pažymėji
mus: pirmą ir antrą vietą už me
nines nuotraukas ir pirmą ir ant
rą vietą už nuotraukas iš kultūri
nio istorinio skyriaus. Vienas pa
žymėjimas teko ir Sydnėjaus foto 
mėgėjui p. Raštučiui už nuotrauką 
iš aktualijų skyriaus.

Parodos metu foto mėgėjai tu
rėjo pusiau formalų pasitarimą, 
kuriame buvo iškeltas reikalas 
glaudžiau bendradarbiauti tarpu
savy, Sydnėjuje įsteigti foto mė
gėjų būrelį ir suaktyvinti rinkimą 
nuotraukų ir negatyvų foto mėgė
jų archyvui. Kol Sydnėjuj bus iš
rinkta būrelio vadovybė, su kitais 
foto mėgėjais ryšiams palaikyti 
yra paskirtas p. Raštutis.

J.P.K.

nistinė Lenkija, buvo remiama 
šimtais milijonų dolerių paskolų ir 
kitais būdais. Tai irgi jau buvo 
“dinamiška”, “kompromisinė” po
litika Rytų atžvilgiu. Deja, lenkų 
liaudies masėms iš to dinamišku
mo mažai tebuvo naudos, juo bu
vo paremtas tik komunistinis re
žimas. Masių padėtis kaip buvo, 
taip liko skurdi.

Pavergtosioms tautoms kyla 
pareiga akylai sekti Vašingtono 
— Maskvos artimiausių mėnesių ir 
metų santykių raidą. Ypač Pabal
tijo tautoms yra ko susirūpinti, 
nes jos dėl savo geografinio nuo
šalumo ir mažumo per lengvai 
“pražiūrimos”, ypač kai Maskva 
visą laiką stengiasi pasaulio sąži 
nę Pabaltijo tautų likimo atžvilgiu 
kiek galint užmigdyti. Mūsų tiks
las pasaulio sąžinę nuolat žadin
ti. E.L

LIETUVOS 
AKTUALIJOS

SUNKUMAI SU DERLIAUS 
KŪLIMU

Lkp ck ir ministerių taryba 
įsakmiai ragina skubėti derliaus 
kūlimą. Tuo atžvilgiu esą dar daug 
atsilikusių rajonų ir kolchozų.

NAUJA KAVINĖ-AUTOMATAS 
KAUNE

Kaune,1 Stalino ir Raud. armi
jos prospektų sankryžoje (Lais
vės alėjos ir Savanorių prošp. 
kampas) atidaryta nauja kavinė 
-automatas “Daina”. Kavinė esan
ti įrengta pagal dailininko J. Vi- 
rako projektą. Ešą astuoni auto
matai konditorijos gaminiams, 
kavai, sultims ir kt.

/
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VIENYBĖS ŽENKLE

TŪKSTANČIAI DEMONSTRAVO LIETUVIŠKĄJĄ
VEIKLA

%

PRAEITU METU GRUODŽIO MEN.
PABAIGOS SUVAŽIAVIMU IB MENO DIENU ATGARSIAIS

(Reportažinis šių iškilnu ij aprašymo tęsinys)

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS 
REIKALU

Savo pranešime Krašto Valdybos 
pirmininkas, kaip matėme praei
toje “Mūsų Pastogės” laidoje, de- 
tališkai išnagrinėjo lietuviškosios 
veiklos Australijoj daugelį poreiš- 
kių. Šį kartų jis ilgėliau sustojo 
prie Tautos Fondo atstovybės rei
kalų.

Kadangi praeitasis Krašto Ta
rybos suvažiavimas įgaliojęs Kraš
to Kontr. Komisijų įvykdyti revi
zijų sustojusios veikti Tautos 
Fondo Atstovybės Australijoj, tai 
šis įsipareigojimas ir buvęs atlik
tas iš surinktų apylinkėse duome
nų ir dokumentų. Pirmininkas čia 
tačiau pabrėžė, kad ne visos any- 
linkės šio tikslo vykdymui talki
ninkavo, nors ir buvo pakartotinai 
raginamos. Krašto Valdyba, esu, 
prašiusi centrinę Tautos Fondo 
atstovybę įgaliojimų, kad išreika
lautų iš buv. Tautos Fondo Ats. 
Australijoj iždininko dokumentus, 
tačiau centras kažkodėl tokio įga
liojimo iki šiol neatsiuntęs.

Kitais T.F. Atstovybės reikalais 
Krašto Valdybos pirm. inž. Iz 
Jonaitis davė sekantį paaiškinimų:

“Krašto Valdyba prašė centri
nę Tautos Fondo Valdybų nurašy
ti £395 skolų, sunaudotų svarbiam 
lietuvybės išlaikymui — "M.P.” 
leidimui. Buvo atsakyta, kad sko
los visiškai nurašyti negali, ta
čiau jų galima grąžinti tada, kai 
Krašto Valdyba bus tam pajėgi. 
Krašto Valdyba vis dėlto jau pas
kutiniaisiais metais pervedė £100 
Tautos Fondo skolos grąžinimo 
sąskaitom”

Šiuo metu Krašto Valdyba sa
vo kasoje turinti £472 Tautos Fon
do Valdybai priklausančių pinigų 
ir jie kiekvienu momentu galį bū
ti išsiųsti ten, kur Tautos Fondo 
Centrinė Valdyba nurodysianti.

Krašto Valdyba savo kadencijos 
metu dėjusi nuoširdžių pastangų 
atgaivinti Tautos Fondo atstovy
bę Australijoj, jieškojusi atstovy
bės vadovavimui tinkamų asmenų, 
tačiau, deja, jų suverbuoti nepa
vykę, apie ką esą pranešta ir 
Tautos Fondo centrinei vadovybei.

SANTYKIAI SU
KUNIGŲ SEKRETORIATU

Šis klausimas, kiek Australijos 
Liet. Bendruomenė iš lietuviško
sios Australijos spaudos galėjo su
sidaryti nuomonę, yra tikrai opus. 
Šių santykių sureguliavimui pra
ėjusios Krašto Valdybos buvę dė
ta rimtų pastangų, bet nenormali 
padėtis besitęsianti ir dabar.

Kadangi buv. kadencijos Kraš
to Valdybos pirm. inž. Iz. Jonai
tis visais klausimais atvirai ir nuo
širdžiai kalbėjo, lai manytumė
me, kad ir šiuo reikalu AL Ben
druomenei butų pravartu išgirsti 
jo tiesų žodį:

"Buvo gautas Sekretoriato Va
dovo laiškas, kuriame siūlyta glau
desnis bendradarbiavimas su Ben
druomenės vadovybe, paliekant 
abiems šalims laisvę veikti savo
se srityse, tačiau iš Sekretoriato 
pusės buvo patiektos ir šio ben
dradarbiavimo sąlygos, kurios tu
rinčios būti išpildytos dar prieš tų 
susitarimų, būtent: pageidauta ap
gailestauti dėl prieš maždaug fi
lius metus tilpusio “M.P.” straips
nio, kuriame esąs buvęs nepalan
kiai paliestas Melburno liet, ka
pelionas kun. P. Vaseris.

Krašto Valdyba, nesijausdama 
galinti sudarinėti sutartis ar dary
ti panašaus pobūdžio pareiškimus 
su tos ar kitos religijos bei orga
nizacijos juridiniais asmenimis, 
manė, kad bendradarbiavimo ga
lia glūdi ne rašytuose pasižadėji
muose, bet abipusėje geroje valio
je, todėl pasiūlė viešą bendro po
būdžio deklaracijų, kuri pagyvin
tų abišalį bendradarbiavimą, pa
mirštant anksčiau buvusius nesu
sipratimus.

Deja, į mūsų bendros deklara
cijos proklamavimo pasiūlymų ne

buvo gauta atsakymo, o Kunigų 
Sekretoriato Vadovas asmeniškai 
pareiškė, kad bendradarbiavimo 
reikalas esąs nesutvarkytas.

Turiu čia pabrėžti, kad buv. 
Krašto Valdybos ir Kunigų Sekre
toriato Vadovo santykiai buvo ge
ri ir iš abiejų pusių buvo rodyta 
bendradarbiavimo noras ir sutari
mas.

Iš įvykių eigos sprendžiant, vi
sų nesutarimų šaknys glūdi Kata
likų Federacijos leidžiamo “Tėviš
kės Aidų” savaitraščio nusiteiki
me, kuris, atstovaudamas politi
niai — partinius tikslus, drumstė 
bendruomeninę veiklos darną.

Minėtas savaitraštis esąs už Ku
nigų Sekretoriato Vadovo įtakos 
ribų. Su dideliu apgailestavimu 
čia dar turiu priminti, kad lietu
vių kapelionai Australijoj atsisa
ko rašyti didžiųjų religinių šven
čių proga straipsnius į Bendruo
menės organą "Mūsų Pastogę”, 
nors šito jie ne kartą buvo pra
šyti”.

KAS NUVEIKTA 
ADMINISTRATYVINĖJ SRITY

Tęsdamas savo pranešimą, Kraš
to Valdybos pirm. inž. Iz. Jonai
tis iki detalių nušvietė Krašto 
Valdybos darbus Austr. Liet. Ben
druomenės administravimo srity
je. Pagal jį, Krašto Valdyba tu
rinti nuolatinę savo būstinę Centr. 
Sydnėjaus Liet. Namuose Redfer
ne. čia esanti sukoncentruota raš
tinė, archyvai ir visas Krašto Val
dybos žinioje esąs turtas. Kraš
to Valdybos nariai kas sekmadie
nį budėję savo būstisėje, kad ga
lėtų turėti tampresnio sąlyčio «u 
Bendruomenės nariais.

Administracijos darbų srityje 
buvę atlikta šimtai įvairiausių 
darbų, kuriuos vykdę Krašto Val
dybos nariai atliekamu nuo dar
bo laiku ir ne tik neatlyginami, 
bet iš savo uždarbių aukodami vi
sas kelionių ir kitas išlaidas.

Administratyvinių darbų gran
dyje buvęs atspausdintas Austr. 
Liet. Bendruomenės statutas, pa
ruoštos Lietuvio Mokesčio kvitų 
knygos ir išdirbta tvarka šio mo
kesčio atsiskaitymų su apylinkė
mis procedūrai. Be visos eilės 
stambesnių ar smulkesnių Krašto 
Valdybos administratyvinio pobū
džio darbų, kuriuos savo praneši
me Krašto Valdybos pirm. inž. Iz. 
Jonaitis detalizavo, buvę susidurta 
dar ir su juridinės paskirties klau
simais. Čia būdingesnis yra Kraš
to Valdybos kreipimasis į Krašto 
Garbės Teismą dėl Bendruomenės 
įregistravimo Australijos valdžios 
įstaigose. Garbės Teismo atsaky
mas buvęs: Australijos Liet. Ben
druomenę užregistruoti vietinės 
valdžios įstaigose esą būtų nenau
dinga.

"Mūsų Pastogė” šios kadenci
jos Krašto Valdybos buvusi perre
gistruota ne paskiro asmens titu
lu, bet Krašto Valdybos vardu, 
atseit — dabar “M.P.” leidėjas 
esąs pati Austr. Liet. Bendruome
nė, ir ateityje nesą reikalingi vis 
nauji perregistravimai, kas sutau
pysią dalį "M.P.” išlaidų.

šios Kadencijos Valdyba ište
sėjusi išpildyti pr. Krašto Tarybos 
pavedimą, surinkdama £230 miru
siojo "M.P.” redaktoriaus pamink
lui pinigų iš Bendruomenės narių 
ir pastačiusi jo atminimui pamink
lą Sydnėjaus Rockwoodo kapinė
se.

Vienu iš didžiausių rūpesčių 
buvęs derinimas šiųmetinių suva
žiavimų, nes ir ateityje Krašto 
Tarybos sesijų metu norima su- 
skraidinti ne tik mūsų visuomeni
nių sąmbūrių narius vienon vie
ton, bet suorganizuoti ir meninius 
bei kultūrinius mūsų menininkų 
bei kultūrininkų pasirodymus.

Krašto Valdyba turėjusi tamp
rius ryšius su Pasaulio Liet. Ben
druomenės Vadovybe, VLIKu, N. 
Talka,Diplomatine Liet. Tarnyba
bei Amerikos, N. Zelandijos ir Vo

kietijos bendruomenių vadovybė
mis. Su Austr. Liet. Bendr. apy
linkėmis bendradarbiavimas buvęs 
gana glaudus, nors kaikurios Apy
linkės nerangiai reagavusios į 
Krašto Valdybos aplinkraščius ir 
raštus. Pavyzdingiausiomis apylin
kėmis esą skaitytonos: Melburno 
bei Adelaidės apylinkės ir Salės 
(Vic.) seniūnija.

Krašto Valdyba atstovavusi vi
sur, kur buvusi kviečiama ir svei
kinusi visus, kur buvę reikalin
ga.

Šia proga Kr. V-bos pirminin
kas tačiau apgailestavo, kad ne
žiūrint Krašto Valdybos narių 
nuoširdžių pastangų nepailstamai 
aukotis Bendruomenės reikalams, 
visą savo poilsį ir daug asmeniš
kų aukų skiriant šiems tikslams, 
visdėlto buvę susilaukta visos ei
lės nepagrįstų užmetinėjimų, nors 
iš kitos pusės turėta ir nuošir
džių talkininkų.

Krašto Valdybos pirm. inž. Iz. 
Jonaitis čia ypatingai pabrėžė 
Krašto Valdybos iždininko ats. 
mjr. A. Kutkos atsidavimą Ben
druomenės reikalams, pažymėda
mas, kad šios kadencijos metu jam 
teko atplėšti per 3.000 įvairiausių 
laiškų, juos užregistruoti, dažno
kai atsakyti ir pakvituoti. Šie rei
kalai pareikalavę iš p. A. Kutkos 
2 — 3 darbo dienų savaitėje, 
suprantama, atsižadant dar ir sa
vo pragyvenimo išlaidų dalies, va
žinėjant, bemaž kasdieną į paštą, 
Krašto Valdybos būstinę ir kitur. 
Perkrauti bendruomeniniais dar
bais buvę ir Krašto Valdybos sek
retorius S. Pačėsa bei Krašto Kul
tūros Tarybos pirmininkė T. Reis- 
gienė.

Apskritai Krašto Valdybos na
riai visi dirbę daug ir nuoširdžiai, 
jei ko ir nepadarę, tai tik trūkę 
tam laiko ir lėšų. Taip dirbant, 
aišku, pasitaikę ir klaidų, nes tik 
tas neklystus, kas nedirbąs...

BEND R U OiM ENIN ĖS VEIKLOS 
APŽVALGA

Paskutinėje savo pranešimo da
lyje Krašto Valdybos pirm. inž. 
Iz. Jonaitis bendrais bruožais ir 
skaičiais peržvelgė Austr. Liet. 
Bendruomenės visuomeninės ir 
kultūrinės veiklos suvestinę, ku
rios daviniai buvo surinkti iš apy
linkių gautų pranešimų.

Būdinga čia pažymėti Krašto 
Valdybos pirmininko pateikti da
viniai, kad šiuo metu Australijoj 
yra tik per 8.000 lietuvių. Mūsų 
įprastinis 10.000 lietuvių skaičius 
Australijoj esąs netikslus, nes ja
me esą įjungiami ir kitų tautybių 
Lietuvos piliečių skaičiai, būtent 
— žydų ir kt. Be to, šiuo metu jau 
daug esą išvykę į Jungt. Ameri
kos Valstybes ir kitur.

Jo patiekti daviniai paskirsto 
Australijos lietuvių skaičių šitaip; 
Sydnėjuje ir priemiesčiuose (50 
klm. radijusu) 2.500 lietuvių, Mel
burne — 1.500, Adelaidėje — 
1,200, Gcelonge — 400, Canberro- 
je — 300, Brisbanėje — 300, Per- 
the ir V. Australijoje — 400, kito
se apylinkėse mažesni skaičiai.

Dabar AL Bendruomenę suda
rančios 14 apylinkių ir 2 seniūni
jos.

Mažosios ALB-nės apylinkės 
esančios pavyzdingos santykiau
jant su Krašto Valdyba: geriau 
atsiskaitančios Lietuvio Mokestį ir 
esančios jautresnės šalpos reika
lams, daugiau prenumeruojančios 
bendruomeninę spaudą, tačiau be 
tautinių švenčių minėjimo ir vie
no kito pobūvio platesnės veiklos 
jos negalinčios išvystyti. Mažosio
se apylinkėse ypač esą tragiška 
su lituanistiniu jaunosios kartos 
švietimu, todėl esą būtų visai tiks 
linga, kad mažesniųjų apylinkių 
tautiečiai koncentruotųsi į dau
giau lietuvių apgyventus centrus.

Savo pranešime Krašto Valdy
bos pirmininkas pateikė suvažiavi
mui kaikuriuos statistinius davi
nius apie lietuviškąją veiklą. Mel

burno abiejose savaitgalinėse mo
kyklose ir lituanistiniuose kursuo
se esą apie 160 mokinių, Geelon- 
ge — 46 mokiniai, Bankstovvne — 
50, Sydnėjaus centre — 20, Bris- 
banėj — 10, Canberroje — 10 ir 
Adelaidėje — 55.

Šiuo metu lietuvių studentų 
Australijoje esą apie 130, o baigu
siųjų Australijos universitetus — 
52.

Lietuvių choruose dalyvaują apie 
150 tautiečių, teatrai veikią Ade
laidėj ir Sydnėjuje, tautinių šokių 
grupės Adelaidėj ir Bankstowno, 
lietuviškosios bibliotekos esančios 
įsteigtos Adelaidėj, Melburne ir 
Sydnėjuje, Australijos Liet. Spor
to Klubuose dalyvaują apie 350 
jaunuolių ir Liet. Skautų Sąjunga 
sujungusi savo gretose apie 320 
lietuviukų.

Bendruomeninius Liet. Namus 
turinčios Adelaidės, Geelongo, 
Bankstowso, Melburno ir Sydnė- 
jaus apylinkės, kurių bendra ver
tė siekia per 50.000 svarų, neskai
tant Adelaidės ir Melburno Cari
tas vardu įsigytųjų parapijinių pa
talpų.

Be to, Sydnėjuje skautų “Auš
ros” tuntas turįs dar savo stovyk
lavietę £ 1.500 vertės ii- Sydnė
jaus liet, kapeliono kun. P. But
kaus bei ats. karių “Ramovės” 
pirm. Juozo Kapočiaus iniciatyva 
esą įsigyta lietuviškos kapinės 
Rockwoodo kapinyne.

Inž. Iz. Jonaitis toliau dar kal
bėjo apie Australijos liet., organi
zacijas, detalizuodamas jų veiklą, 
apie lietuviškąją Australijos spau
dą ir kitus meninius, kultūrinius 
bei visuomeninius šio krašto lietu
vių pasireiškimus.

KRAŠTO KONTROLĖS
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Krašto Kontrolės Komisijos 
pirm, teisin. Leonardas Karvelis 
pagal visus revizavimui įprastinius 
formalumus pateikė Krašto Tary
bos suvažiavimui tikslų ir aiškiais 
ataskaitiniais skaičiais formuluo
tą Krašto Valdybos ir “Mūsų Pas
togės” revizijos aktą.

Šio akto paskelbimas suvažiavi
mui nekėlė jokių klausimų ar ne
aiškumų, nes buv. Krašto Valdyba 
ir “M.P.” administracija sąmatą 
yra įvykdžiusios tiksliai ir sąži
ningai.

Krašto Kontrolės Komisijos ak
te buvo pabrėžta piniginės atskai
tomybės tikslingumas ir pagirtinas 
atskaitomybės knygų vedimas.

Todėl suvažiavimas Krašto Kon
trolės Komisijos revizijos aktą pri
ėmė vienbalsiai.

KRAŠTO GARBĖS TEISMO 
PRANEŠIMAS

Krašto Garbės Teismas šios sa
vo kadencijos metu teturėjęs tik 
vieną spręstiną bylą ir būtent: gin
čą tarp Melburno Lietuvių Namų 
Klubo ir Melburno Apyl. Valdy
bos. Krašto Garbės Teismas grą
žino Melburno apyl. Valdybos pa
siųstą skundą neišspręstą, kadan
gi ši byla nesanti Krašto Garbės 
Teismo kompetencijos uždaviniu.

BENDROS IŠVADOS
Jūsų bendradarbis, kuris pats 

ištisai dalyvavo Krašto Tarybos 
suvažiavimo posėdžiuose, jaučia 
pareigą išreikšti kaikurias savo 
pastabas, jo manymu, itin reikš
mingas Australijos Liet. Bendruo
menės veiklos ateičiai.

Suvažiavimas vyko nuoširdžia
me vienybės ženkle, nežiūrint ke
leto atstovų, kurie bandė įnešti 
į rimtus posėdžius tam tikro ne
sklandumo, keliant klausimus dėl 
lietuviškosios visuomenės tariamos 
nesantarvės, ypač santykiuose su 
Katalikų Federacija. Tačiau posė
džiams įpusėjus ir visus vykdo
mųjų organų ataskaitinius prane
šimus išklausius ir šie keli atsto
vai, atrodo, prisiderino prie ben
drų suvažiavimo nuotaikų.

Čia itin svarbu pabrėžti vieną 
praeito suvažiavimo momentą, ku
ris įnešė naujumo ir gyvumo. 
Krašto Valdybos iniciatyva, Kraš
to Tarybos . daugumai pritariant, 
antrąją suvažiavimo dieną, t.y. 
gruodžio 29 d. Bankstowno “Dai
navos” salėje buvo suvažiavimo 
posėdis, kuriame dalyvavo ir dis
kutavo keliamų temų diskusijose 
visa visuomenė, aiškiai dominuo
jant mūsų jaunimui.

Pagrindinę čia paskaitą, tema:

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS

Pr. metų gruodžio 30 d., paly
ginti, ne perdaug skaitlingai ir 
gal kiek tingiai rinkosi lietuviai 
erdvion latvių salėn Strathfielde.

Čia ėjo tie, kurių dar neiškan
kino Sydnėjaus drėgni karščiai, 
kurie dar ne galutinai pavargo 
nuo suvažiavimų posėdžių, svečia- 
vimosi ir vaišingo svetingumo. Ma
tėsi ir žvalaus jaunimo, ypač mū
sų studentijos.

Visi jie norėjo išgirsti lietuviš
kos kūrybos žodį, žodį tųjų, kurie 
čia Australijoje, dirbdami kartais

skaitė keletą savo humoristinių ei
lėraščių.

Pirmojoj koncerto daly sol. A. 
Gučiuvienė meliodingai ir žaviai 
padainavo A Kačenausko “Pate
kėk, Aušrine”, S. čerienės “Savo 
skambančia daina” ir S. Gailevi- 
čiaus — “Nauja daina”, o pianis
tė Dorothy Oldham paskambino 
pianinu M.K. Čiurlionio nokturną 
Cis-moll, VI. Jakubėno Pasakų ir 
M.K. Čiurlionio muzurką Es-moll.

★
Antrojoj vakaro programos da

ly pirmuoju scenoje pasirodė J.A.

A. GUČIUVIENĖ KONCERTO METU
Pianinu palydi Adelaidės liet, bičiulė Dorothy Oldham.

Nuotrauka V. Raštučio

ir sunkius darbus, tik savo atlie
kamu laiku sėdasi prie eilėraščio 
posmo ar intriguojančio, meniškai 
apipavidalinto apsakymo, novelės, 
apybraižos.

Iš programos jau matėsi, kad 
vakaras užtruks, nes kūrėjų ir 
skaitytojų programoje sužymėtos 
ilgokos eilės, o dar juk turėjome 
girdėti ir Adelaidės lietuvių bičiu
lės pianistės Dorothy Oldham 
skambinimą. Ypač visi susirinku
sieji laukė žinomosios mūsų solis
tės, viešnios iš Adelaidės, p. An
taninos Gučiuvienės koncerto.

Po V. Kazoko neilgo pasisaky
mo apie žodį ir dainų, sekė mono
logas iš Balio Sruogos istorinės 
kronikos "Kazimieras Sapiega”, 
skaitomas aktoriaus Antano Ga
šlūno. Šioj pirmojoj daly pasirodė 
rašyt. Elzė Rataiskienė, paskaly
dama vaizdelį “Gegužinė”, po jos 
sekė J. Mikšto eilėraščių skaity
mas, atliktas aktoriaus S. Skoru- 
lio. Pulgio Andriušio novelę “Pir
moji ir paskutinė” perskaitė ak
torius S. Paulauskas, o režisorius 
J. Gučius pats perskaitė “Lemtin
gąjį” — sceną iš savo sukurtos 
istorinės kronikos. K. Kunca pa-

Jūragis su savo kūrybos eilėmis. 
P. Pilka paskaitė pasaką Balnas 
ir M. Slavėnienė skaitė savo eiles.

Auditoriją ypač jaukiai nuteikė 
žinomoji aktorė K. Dauguvietytė 
— šniukštienė, su įsijautimu pa
deklamavusi ištrauką iš G.G. By
ron poemos “Chill Harold” ir 
Adomo Mickevičiaus “Alpėse”, čia 
ir vėl pasirodė akt. A. Gasiūnas 
su savo kūrybos eilėmis.

Po pianistės Dorothy Oldham 
piano muzikos, kur ji paskambino 
vieną Chaminade ir du Fr. Chopin 
kūrinius, vėl scenoj matėme so
listę A. Gučiuvienę, kuri padaina
vo G. Pucini maldą iš operos 
“Tosca” ir P. Čaikovskio — Jean
ne d’Arc atsisveikinimas iš operos 
“Orleano Mergelė”.

Vakaro programai vadovavo akt. 
St. Paulauskas.

Kaip jau minėjau, auditorija 
nebuvo po poilsio, todėl girdėjosi 
balsų, kad šis vakaras buvęs per 
ilgas, tačiau meninio žodžio 'ir 
dainos bei muzikos mėgėjai dėkin-
p ir rengėjams ir kūrybos išpil- 
dytojams už keletą neužmiršta
mų valandų, išgyventų pasigėrė
tinai ir maloniai.

Js.

“Mūsų kultūrinės veiklos apimtis 
ir jos ateities galimybės” — skai
tė prieš du metu vadovavęs mū
sų bendruomenei žinomas teisiniu 
kas Stp. Kovalskis. Tatai buvo gili 
intelektuališkai ir aktuali dabarti
nei mūsų kasdienybei paskaita, 
vaizdingai paįvairinama Lietuvos 
politine ir kultūrine istorija.

Preligentas tikrai vaizdžiai nu
brėžė kelius, kuriais žengdami mes 
galėtume išlaikyti lietuviškumą 
šiame krašte ir ypač aiškiai pa
žvelgė jis į mūsų santykiavimą su 
Australijos visuomene, pagilinda
mas šios akimirkos mūsų meninės 
ir kultūrinės veiklos vaizdų apy
braižą, kurios laikydamiesi mes 
galėtume daugiausia atlikti savo 
tautos kultūrines vertybes puose
lėdami ir valstybinį Lietuvos suve
renumą atstatydami.

Šiame bendravimo su lietuviš
kąja bendruomene priešpiečio 
sambūryje mūsų jaunieji akade
mikai — med. dr. I. Venclovas ir 
inž. R. Zakarevičius, kurie dar tik 
nesenai yra peržengę per savo am
žiaus dvidešimtmetį, skaitė įdo
mius referatus lietuviškojo jauni
mo veiklos reikalais.

St. Kovalskio paskaitos ir jau
nųjų referatų mintis aktingai dis
kutavo susirinkusi auditorija ir 
ypač mūsų jaunimas — studentai 
ir kiti.

Kai peržvelgiame mūsų neskait
lingos Bendruomenės aktyvo skai
čius, kai juntame mūsų jaunimo- 
lietuviškos veiklos rūpesčius ir 
matome tą jaunimą esant 
lietuviškųjų aktualybių aptarimo 
dalyviais bei girdime jo- pažadus 
tautinio išsilaikymo ir Lietuvos 
išlaisvinimo akcijoje, tai ir neno
romis norisi -priminti aniems už 
geležinės uždangos parsidavė
liams, o ir šio krašto mūsų “kriti
kams”, net ir spaudoje kartais lai
do jantiems . Liet. Bendrupmenės 
potencialų reiškimąsi, kad nesku
bėtų su savo pranašystėmis • ir 
sprendimais, nes jie yra diktuoja
mi ar nesąmoningumo ar Lietu
vos okupanto.

Krašto Tarybos suvažiavimas 
trečiąją suvažiavimo dieną, priė
mus esmingas rezoliucijas ir nuta
rimus, buvo baigtas Tautos Him
nu pakilioj ir vieningoj nuotai
koj.

J. Tautvydas
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SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
GAUDEAMUS IG1TUR...

Studentų himno žodžiais, pasiū
lius Sąjungos pirmininkei Daivai 
Labutytei, nuaidėjo skaitlingas ir 
įspūdingas ALSS suvažiavimas, 
kurio pirmasis posėdis vyko pr. 
mt. gruodžio 27 d. Centr. Liet. 
Namuose Redferne.

Atidaromąjį pasveikinimą tarė 
kol. D. Labutytė, garbės prezidiu- 
man sukviesdama — Krašto Val
dybos pirm. inž. Iz. Jonaitį, dva
sios vadovą kun. P. Butkų ir S-gos 
skyrių atstovus: kol. L. Urmoną 
(Adelaidė), kol. J. Kovalskį (Can
berra) ir kol. K.A. Zdanavičių 
(Melburnas).

Po prezidiumo narių linkėjimų 
sėkmingo ir našaus darbo suva
žiavimui, sveikinimus žodžiu dar 
išreiškė Krašto Kultūros Tarybos 
pirm. T. Reisgienė, “Mūsų Pasto
gės” redaktorius J. Vėteikis, Syd
nėjaus, Bankstotwno ir Cabramat- 
tos apylinkių pirmininkai, Savano
rių S-gos pirm. ats. pik. V. Šlio
geris, Sydnėjaus Namų Tarybos 
vardu teis. EVn. Kolakauskas ir 
PLIAS Sąjungos Sydnėjaus sky
riaus atstovas p. Dirginčius.

Visi kalbėtojai pasidžiaugė skait
lingu studentų, suskridusių į šį 
V-jį suvažiavimą, skaičiumi, linkė
dami aktingai įsijungti į tautiną 
lietuvių veiklą ir ruoštis ateities 
darbams, pavaduojant mūsų vyres
niuosius.

“Mūsų Pastogės” redaktorius pa
sidžiaugė, kad vis daugiau ir dau
giau kolegų įsijungia į laikraščio 
bendradarbių eiles, kad praėju
siais metais “M.P.” studentų prie
das “Studentų Žodis” rodėsi be
veik kas mėnesį reguliariai. Jis iš
reiškė viltį, kad ateityje šis prie
das gal dar padažnėsiąs ir būsiąs 
aukštesnis intelektualiniu savo ly
giu bei aktualumu.

Pirm. kol. D. Labutytei per
skaičius raštu gautuosius sveikini
mus, kol. R.' Daukus paskaitė re
feratą tema: “Mūsų uždavinys, 
prisidedant prie Lietuvos išlaisvi
nimo”.

Referatas nebuvo ilgas, tačiau 
gerai paruoštas ir gilus. Jame bu
vo išnagrinėti klausimai ir bandy
ta jieškoti kelių, kuriais žengiant 
būtų atstatyta Lietuvos respubli
kos nepriklausomybė. Preligento 
minčių ir siūlymų originalumas 
sukėlė susirinkusių tarpe gyvą su
sidomėjimą.

Suvažiavimo atidarymas buvo 
baigtas Tautos Himnu.

★

Tolimesnė suvažiavimo, eiga, 
kuri tęsėsi iki gruodžio 30 d., vyko 
programoje numatyta tvarka, nu
krypstant tik detalėse, kai jaunat
viškas studentų entuziazmas pa- 
slinkdavo ta ar kita kryptimi į sa
vitarpio bendravimo pramoginius 
malonumus.

★

Studentų krepšinio rungtynės 
su lietuvių sportininkų rinktine 
Police Boy’s Club salėje Newtow- 
ne buvo pralaimėtos, tačiau daly
vavimas šiose rungtynėse suteikė 
kolegoms daug malonumo, o, be 
to, susiradome čia daug naujų pa
žinčių su kitais lietuvių jaunuo
liais. Ypač susirinkusią publiką ža
vėjo Sydnėjaus kolegų — Dau- 
kaus, Mauragio ir Stašionio — pa
demonstruotos džiudo imtynės, 
kuriose jie yra atsiekę daug gražių 
rezultatų. Džiudas, reikia pabrėž
ti, šiuo metu yra greitai populia
rėjanti sporto šaka.

Primintini čia ir ypač įspūdingi 
sportininkų pietūs Redferno Maso
nic Hall salėje, kuriuose susirin
ko šimtai lietuviškojo jaunimo. 
Studentų suvažiavimo dalyvių dau-
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gumas juose taip pat dalyvavo ir 
dar labiau sutvirtino savo ryšius 
su mūsų sportininkais.

★

Vakare vykusiame uždarame 
studentų pobūvyje Town Hall 
Ashfielde mes jautėmės savoj ap
linkoj ir pakiliam akademikų ben
dravime. šokome jaunatviškai, vai
šinomės saikingai, dainavome lie
tuviškai ir nepamiršome savo pa
mėgtosios polkos su ragučiais. Šis 
mūsų pobūvis buvo dar paįvairin
tas ir kultūriniu filmu, kurį de
monstravo vienas filmų mėgėjas. 
Filme buvo pateikta keletas vaiz
dų iš nesenai vykusios studentų 
iškylos į Bobin Head.

DALIS STUDENTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ.
Prezidiume matome iš kairė«: R. Daukų, suvažiavimo atidarymo m etų skaičiusį referatą, kol. K. 
Zdanavičių, kol. J. Kovalskį, kol. L. Urmoną, Sydnėjaus liet, kape lioną kun. P. Butkų ir Krašto v-bos 
pirm. inž. Iz. Jonaitį.

Iš šio pobūvio organizuotai ma
šinomis kolegos nulėkė į smėlėtąjį 
pajūrį išsimaudyti ir tęsti lietu
viškųjų dainų meliodijas...

. *
Kitą rytą (gruodžio 28 d.) visi 

suvažiavimo dalyviai susirinko 
D. Labutytės bendrabučio, vad. 
“Rožančių Vila”, gražioje svetai
nėje, Darling Point, Sydnėjuje.

Čia pūtė švelnus jūros vėjelis, 
mes girkšnojome kavą su ledais 
ir keletą valandų praleidome, ap
tardami organizacinius savo są
jungos ir kitus aktualius lietuviš
kus reikalus.

Šia proga Sąjungos skyrių ats
tovai pateikė suvažiavimui savo 
skyrių veiklos apybraižas, iš kurių 
paaiškėjo, kad visi skyriai metų 
bėgyje yra turėję po kelius visuo
tinus susirinkimus, visą eilę valdy
bų posėdžių ir vienokio ar kitokio 
pobūdžio pobūvių bei iškylų.

Buvo pasiekta bendros visų da
lyvių nuomonės, kad reikia plėsti 
lietuviškąją veiklą, suruošiant stu
dentų metinius balius, kurie mus 
dar daugiau suartintų ne tik tar
pusavyje, bet ir su lietuvių visuo
mene. Buvo taip pat pritarta min
čiai, kad reikalinga rengti daugiau 
akademinių vakarų su diskusijo
mis, kurie padėtų ne tik bendrau
ti, bet ir lavintis, ruošiantis atei
ties visuomeniniam gyvenimui.

Sąjungos pirm. kol. D. Labuty
tė čia padarė ataskaitinį Centri
nės Valdybos pranešimą, kurios 
pagrindiniu uždaviniu buvęs šio 
suvažiavimo ruošimas. Šiais metais 
suvažiavimo pasiruošimas parei
kalavęs daugiau pastangų, nes jią 
reikėjęs suderinti su kitais lietu
viškaisiais suvažiavimais ir Meno 
Dienomis. Kitų metų Studentų 
suvažiavimas nutarta derinti su 
sportininkų sąskrydžiu. Jis vyks 
greičiausiai Geelonge.

★

Čia buvo perskaitytas laiškas, 
gautas iš Jungt. Amerikos Valst. 
Lietuvių Studentų S-gos Tarptau
tinio Komiteto pirm. Algirdo Bud- 
reckio, kurio mintis suvažiavimo 
dalyviai nuodugniai išdiskutavo. 
Tame laiške kol. Budreckis siūlė 
politinę studentų veiklą centrali
zuoti JAV-bėse. Mes šio siūlymo 
negalėjome priimti jau vien dėlto, 
kad Australijoj politiškai veiklai 
yra specifinių sąlygų, derintinų 
prie šio krašto apystovų.

★

Tą pačią popietę vėl susirinkom 
Milson’s Point salėn aptarti toli
mesnius Sąjungos reikalus. Suva

žiavimo dalyvių susirinko arti pus
šimčio.

Posėdžiui pirmininkavo K. Zda
navičius ir sekretoriavo — V. Pa
tašius.

Centro Valdybos pirm. D. La
butytė čia pateikė Australijos liet, 
studentų, šių metų abiturientų ir 
baigusiųjų Ausralijos universite
tus skaičius. Nepilnais daviniais 
studentų esą užregistruota per 
130, abiturientų iki šiol težinoma 
esą tik 30, o Australijos universi
tetus baigusiųjų jau esą arti 50.

Centrinei Valdybai praeitos ka
dencijos metu dar- nepasisekę pa
gaminti studentų ženkliuko, nors 
jo projektai jau esą gauti net ke
li. Studentų Valdyba ypač artimai 
bendradarbiavusi su ALB-nės 
Krašto Valdyba, apie savo veiklą 
informavusi kitų kraštų lietuvius 
studentus, su kuriais esą palaiko
mo ryšiai. Ypač glaudūs ryšiai esą 
užinegsti su JAV-bių lietuviais 
studentais, iš kurių esą gauti vei
klos pasiūlymai, patarimai ir t.t.

Po vykusių diskusijų buvo nu
statyta, kad pakaitine tvarka Cen
trinės Valdybos būstinė perkelia
ma į Melburną dviems metams.

Išsamiai buvo išgvildentas klau
simas dėl “Studentų žodžio” ir 
“Jaunimo Kvieslio” sujungimo į 
vieną jaunimo skyrių. Šį projektą 
yra iškėlęs žinomasis kultūrinin
kas A. Zubras. Prieita išvados, kad 
šiuo tarpu “Studentų Žodį” dar 
derėtų leisti atskirai, nes jame 
nagrinėjama daugiausiai tik speci
finiai studentų reikalai.

Buvo paliestas ir universitetus 
baigusiųjų, vad. graduantų klausi
mas. Iki šiol baigusieji dar 5 me
tus buvo skaitomi pilnateisiais 
Sąjungos nariais, tik be teisės bū
ti renkamais į statutinius valdy
bos narius. Kolkas nesą numato
ma steigti atskiros baigusiųjų or-

I. VENCLOVAS

JAUNIMAS IK LIETUVYBĖ
(Tik šiemet baigusio medicinos mokslus Sydnėjuje 
referatas, skaitytas pr. mt. gruodžio 29 d. Krašto 
tu Dainavos salėje.)

Lietuvių spaudoje randame 
straipsnių, pareiškiančių baimę 
dėl lietuviškumo išsilaikymo išei
vijoje. Tokią pat baimę galime už
tikti paskaitose ir kitokiose disku
sijose. Kai lietuviai atvažiavo į 
Australiją, būdavo raginimų lie
tuviškumą išlaikyti, bet, atrodo, 
kad mažai kas abejojo dėl jo išlai
kymo. Po dešimties metų šiame 
krašte tokio optimizmo nesutinka
me. čia norėčiau pasvarstyti, kaip 

ganizacijos, taigi ši padėtis palik
ta ir toliau.

Melburno atstovas painformavo 
susirinkusius, kad Melburno sky
rius esąs įregistruotas SRC (Aus
tralijos Studentų Atstovų Tary
boj) kaip atskiras studentų klu
bas, vardu Australian Lithuanian’s 
Students Society. Ši aplinkybė 
esanti teigiama jau vien dėlto, 
kad bendraujama su australų stu
dentais ir jie susipažįstą su mūsų 
reikalais. Šis faktas teikiąs ir me
džiaginės naudos, nes galima esą 
pasinaudoti skelbimų lenta, pašto 
dėžute, raštinės patarnavimais ir 
gal net gauti piniginės paramos.

Apspręsta, kad ir kiti skyriai pa
bandytų įsiregistruoti.

Buvo keltas klausimas ir dėl lie
tuvių kalbos kursų steigimo aka
deminėj plotmėj. Paaiškėjo, kad 
lituanistikos katedrų ir lituanisti
nių kursų įsteigimas prie Austra
lijos universitetų yra sunkus, nes 
ir Fordhamo universitete Ameri
koj lituanistinė katedra vos tik 
vegetuoja.

Šios dienos vakarą studentai da
lyvavo Dainų šventėje Sydnėjaus 
Town Hall.

★

Gruodžio 29 d. daugumas stu
dentų dalyvavo diskusinėse paskai
tose, kurias buvo surengusi Kraš
to Valdyba Bankstowno Liet. Na
muose.

Apie 2 vai. p.p. susirinkome 
Chevron Hillton viešbutyje Potts 
Pointe pietums. Gėrėjomės gra
žiais jūros vaizdais iš viešbučio 
viršuje įrengtos valgyklos ir mal
šinome alkį patiektaisiais liuksusi
nio viešbučio patiekalais, šiuo ofi
cialioji šiųmetinių suvažiavimo 
dalis ir buvo baigta.

Primintina čia dar kol. Z. Bud
rikio paskaita gamtos mokslų iš
sivystymo tema, kurią baigus, vie
nam kolegai, susilaukusiam 21 me 
tų amžiaus, buvo sudainuota “Il
giausių metų”.

Gruodžio 29 d. vakarą studentai 
surengė vad. “Tropikų vakarą” 
Latvių salėje Strathfielde. Čia bu
vo kviestas visas jaunimas, ir ypač 
daug matėsi sportininkų. Daugelis 
mergaičių dėvėjo specialiai šiam 
vakarui pasiūtas sukneles pagal 
tropinių kraštų apsirengimo ma
das.

čia ir vėl dundėjo polka ir skam
bėjo lietuviškos dainos. Vakaras 
prabėgo tikrai jaukioje ir links
moje nuotaikoje.

jaunimas supranta lietuviškumą ir 
ar tos abejonės ir baimės yra pa
grįstos ar ne?

Aš daugiausia dėmesio kreipsiu 
į savo amžiaus jaunimą. Su jau
nesniais aš turiu mažiau patyrimo 
ir todėl jų nuotaikas mažiau pa
žįstu. Panagrinėjus jaunimo nuo
mones, bus galima nustatyti lie
tuviškumo išsilaikymą šiame kraš
te, nes, nors ir dalis vyresnio am
žiaus lietuvių yra atšalę lietuviai, 
atrodo, kad vyresnioji karta lietu
viškumą išlaikys. Todėl ateities 
lietuviškumo išlaikymas priklausys 
nuo šios dienos jaunimo nusista
tymo.

*
Kai jaunimas yra kaltinamas 

tautiškumo netekęs, yra pateikia
mi daviniai apie jaunimo dalyva
vimą tautiniuose parengimuose. 
Pareiškiama, kad mažai jų ateina 
į susirinkimus, parengimus ii- t.t. 
Lietuvoje žmonėms lietuviška vei
kla rūpintis daug nereikėjo. Galė
tume sakyti, kad žmonės, atlikda
mi kasdieninius darbus, susitikda
mi savo draugus ir pažįstamus, 
jau lietuviškai veikė. Išeivijoje, 
kad viešai lietuviškai veiktume, 
reikia kasdieninį gyvenimą per
traukti. Todėl nemanau, kad lie
tuviškas gyvenimas turėtų susidėti 
vien tik iš viešų parengimų. Pa
rengimai turi būti rengiami ir yra 
labai apgailestautinas reiškinys jų 
negausus lankymas. Bet negalime 
tikėtis, kad visi lietuviai visuose 
parengimuose visuomet dalyvautų. 
Lietuvius, lankančius parengimus, 
skaityčiau aktyviais nariais, bet 
neskaityčiau, kad pasyvūs Ben
druomenės nariai yra jau lietuviš
kos sąmonės nustoję. Manyčiau, 

1 kad didelės reikšmės turėtų turėti 
bent koks tarpusavis bendravimas. 
Nustatant jaunimo nuomonę, rei
kia žiūrėti į asmenišką jų nusi
statymą.

Šitaip žiūrint, reikalas nėra taip 
pesimistiškas, kaip kad yra dažnai 
pareiškiama mūsų spaudoje. Man 
atrodo, kad dauguma mano am
žiaus jaunimo nori lietuviškumą 
išlaikyti. Bet yra tokių, nors ir 
mažumoje, kurie jau tolsta lietu
viškumo. šiuos mes galime pa
skirstyti į tris grupes. Didžioji 
grupė, gal būt, susidaro iš tokių, 
kurie nuo lietuviškumo atsiskyrė 
dėl daugiau atsitiktinių priežas
čių. Dėl gyvenimo sąlygų jiems 
nebuvo progos su lietuvišku jauni
mu artimiau pabendrauti. Lietu
vių gal mažai jie pažinojo, ir dėl 
didelių atstumų naujų pažinčių 
neužmezgė ir daugiausia susitiko 
tik su vietiniais gyventojais. Po 
kiek laiko visi jų draugai tebuvo 
tik vietiniai ir, ypatingai, jeigu šie 
jaunuoliai daug reikšmės duodavo

★

Sekančią dieną rinkomės prie 
Bankstowno “Dainavos” salės ir 
išvykome iškylai į Stanwell Park 
paplūdimį, čia maudėmės, spor
tavome, nusifilmavome. Po to dar 
užsukome pas kol. Raimundo 
Baltramiejūno tėvelius į netoliese 
esančią vasarvietę, kur buvome 
nuoširdžiai priimti ir pavaišinti.

★
Naujuosius Metus sutikome 

sportininkų ruoštame baliuje New- 
towno Police Boy’s Club salėje. 
Buvo karšta, šimtai žmonių, grojo 
melburniškio Zabielos muzikos 
kapela. Bet mums, jauniesiems, 
ir čia buvo nebloga ir smagu. Jau 
Naujųjų Metų paryčiais didelė 
mūsiškių dalis susimetė pas p.p. 
Reisgius Bankstowne, kur vėl lin
ksminomės ir šokome.

Naujų Metų dieną dar kartą iš
judėjome paplūdimin, kur maudė
mės, šnekučiavomės ir besiskirs- 
tydami gailėjomės, kad taip grei
tai ir nejuntamai pralėkė suva
žiavimo dienos.

Tačiau jos paliko mūsų širdyse 
jaukių pėdsekių žiupsnį, vis pri
mindamos naujų kolegų veidus ir 
tardamos, kad mes esame vienos 
tautos vaikai ir iškilminguose su
sitikimuose ir pilkojoj kasdieny
bėj... *

K.A.Z. 

jaunojo dr. 1. Venclovo 
Tarybos suvažiavimo me- 

daugumos nuomonei, jie pradėjo į 
lietuviškumą dėmesio nekreipti. 
Šis procesas ypač greitai vyko, 
jeigu jų tėvai nebuvo karšti lie
tuviai ir jiems neįdiegė meilės ir 
pagarbos savo žmonėms. Šie jau
nuoliai gyvena kasdieninį gyveni
mą prisitaikydami prie aplinkos, 
nesąmoningai eidami, kur daugu
ma jų draugų eina. Jeigu būtų 
taip nutikę, kad jų draugai būtų 
lietuviai buvę, ir jie lietuviais bū
tų išsilaikę.

Kitoje grupėje randame jaunuo
lius, kurie ne tik kad nuo lietuvių 
yra atitolę, bet kurie tiesiog lie
tuvių nemėgsta, nes lietuvius skai
to atsilikusiais, moderniško gyve
nimo nesuprantančiais. Tokių jau
nuolių yra nedaug. Kai pirmos 
grupės jaunuoliai atšalo dėl netu
rėjimo jokios stiprios savo nuomo
nės, paskutinieji jaunuoliai sten
giasi pasisavinti sau, kas jiems at
rodo yra mandriausia. Jų tėvų šal
tas su kitais tautiečiais elgesys 
daug padeda šiam nusistatymui iš
sivystyti.

Į trečią grupę galime priskirti 
tuos, kurie atitolo dėl teoretinių 
samprotavimų. Jie yra nusistatę 
prieš tvirtą tautybės idėją. Jie 
galvoja, kad tautybė, kokia ji be
būtų, yra mažos vertės. Jie skaito, 
kad reikia prisitaikyti prie gyve
nimo, nes tie, kurie neprisitaiko, 
žūna. Prisitaiko jie prie tos tau
tos, prie kurios jiems yra pato
giausia. Nesakyčiau, kad jie vi
siškai jokio ištikimybės jausmo ne
turi, bet jie skaito visiškai natū
raliu reikalu savo tautinį jausmą 
perkelti j kitas kryptis, jeigu gy
venimo sąlygos yra tokios, kad ta
tai suteikia naudos. Kai pirmos 
grupės jaunuoliai atitolsta nesą
moningai, šie jaunuoliai yra pil
nai apgalvoję, ką jie daro. Šio 
nusistatymo jaunuolių taip pat ne
daug tėra.

Kalbant apie jaunesnius, atrodo, 
kad padėtis yra kitokia. Manyčiau, 
kad yra daug priklausančių pirmai 
grupei, kurie tolsta nuo lietuvybės 
gyvenimo sąlygų įtaigojami.

★

Nežinau, ar šitoks paskirstymas 
lietuvybės atitolusių jaunuolių yra 
tikslus, nes iš tikrųjų, kitų žmonių 
nusistatymą mes galime tik spėti. 
Gal būt diskusijose kiti kitokios 
nuomonės bus. Tačiau reikia pri
pažinti, kad nutautėjimo priežas
čių yra daug ir todėl, kalbant apie 
pastangas lietuviškumą išlaikyti, 
šiokį tokį paskirstymą nutautėji
mo priežasčių reikia turėti. Dar 
kartą norėčiau pareikšti, kad, nors 
nutautėjusių jau yra, jie yra vis- 
dėlto mažumoje.

Panagrinėjus jaunimo nusista
tymą, kyla klausimas, kas dėl to 
būtų galima daryti? Ar galime šią 
padėtį pakeisti ar ne? Ir jei gali
me, tai kas reikia daryti? Ką tik 
buvo pareikšta, kad dauguma jų 
nutolo dėl atsitiktinių aplinkybių. 
Kiti nutolo dėl asmeniško charak
terio ypatybių, šie pastarieji arba 
gerbia, kas naujausia ir mandriau
sia, arba iš viso tautybės nepri
pažįsta. Bet visuose šiuose atve
juose tėvų įtaka yra labai didelė. 
Jeigu tėvai pamato, kad jų vaikai 
nuo lietuviškumo tolsta, ir jeigu 
jiems tatai rūpi, jie stengsis vai
kus taip auklėti, kad jie būtų pri
traukti prie lietuviškos visuome
nės. Jeigu patys tėvai yra atšalę 
lietuviai, nutautėjimas jų vaikų 
ypač greitai įvyks. Labai mažai vil
ties dėl tų jaunuolių, kurių tėvai 
nėra tvirti lietuviai. Todėl pir
miausia sąlyga lietuviškumui iš
laikyti jaunuomenėje skaitau tvir
tą tėvų lietuvišką nusistatymą. 
Kitaip, anksčiau ar vėliau, viena 
ar kita priežastis jaunuolius nu
tautins.

Tėvų nusistatymo tačiau dar ne
užtenka. Yra atsitikimų, kad tė
vai nori, jog jų vaikai su lietu
viais bendrautų, bet vaikai tėvų 
nuomonės šiuo atveįu visiškai ne
gerbia. Ar galime šiuos jaunuo
lius prie lietuvybės pririšti?

Reikėtų stengtis jaunuolius, ma
žai susitinkančius su lietuviais, 
painformuoti apie lietuviškus pa-

(Nukelta į 4 psl.)
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rengimus ir į juos pakviesti. Yra 
daug tokių, kurie apie šiuos pa
rengimus nieko nežino. Taip pat 
reikėtų su jais juo daugiau asme
niškai susipažinti, šiomis pastan
gomis jaunuoliai, nutautėjų dėl 
stokos lietuviškų pažinčių, gal bus 
atvesti atgal j lietuviškų visuo
menę.

Manau, kad daugiausia vilties 
tolimesnei ateičiai duotų ilgametės 
pastangos visos bendruomenės su
pažindinti vietos bendruomenę su 
lietuviais. Dauguma australų apie 
lietuvius beveik nieko nežino. Rei
kėtų stengtis taip gyventi ir elg
tis, kad lietuviai būtų žinomi ir 
gerbiami. Sakyčiau, kad lietuviai 
šiuo metu nėra nei negerbiami nei 
gerbiami, nes iš viso labai mažai 
mes esame žinomi. Jeigu šios pas
tangos būtų sėkmingos, mažiau 
mūsų jaunuolių nutautėtų, nes su
sitikdami su vietos gyventojais 
jie nesijaustų labai atsiskyrę nuo 
daugumos, ir lietuviškais jie rei
kalais taip greitai nemestų domė
tis. Kokia bebūtų lietuviško jaus
mo nustojimo priežastis, šis nu
tautėjimas vyksta tik tuomet, kai 
susitinkama su vietos visuomene.

Taigi baigiant vėl pabrėžiu, kad 
jaunuomenės lietuviškumo išsilai
kymo pagrindu reikia laikyti tvir
tų tėvų lietuviškų nusistatymų. 
Taip pat pastangos turėtų būti da
romos daugiau atitolusių mūsų 
jaunuomenę su lietuviška veikla 
supažindinti. Beto, daugiau pas
tangų reikia dėti vietos visuome
nę su lietuviais supažindinti, nors 
ir neatrodo, kad jaunuomenė (bent 
mano amžiaus) yra taip nutolusi 
nuo lietuviškumo, kaip kad dažnai 
yra galvojama. Jaunesniuose lie
tuviuose lietuviškumas yra silp
nesnis, bet ir jų ateities lietuviš
kumui sutvirtinti labai daug rei
kšmės turės visos mūsų visuome
nės nusistatymas ir veiksmai.

SUJUNGIMO 
REIKALU

Penktame ALSS visuotiniame 
suvažiavime buvo iškeltas “Jauni
mo Kvieslio” ir “Studentų žodžio” 
sujungimo klausimas. Vieni iš stu
dentų pareiškė norų sujungti abu 
“M.P.” priedus ir neskirstyti ra
šančio jaunimo; kiti siūlė išlaikyti 
"St. Ž.” koks jis yra, nes “Jauni
mo Kvieslys” turįs griežtesnę cen
zūrų ir skirtingų tonų. Pritrūkus 
laiko šių problemų diskutuoti, 
abiejų skyrių redaktoriai nutarė 
sušaukti atskirų posėdį po susi
rinkimo, kuriame visdėlto buvo nu
tarta palikti viskų, kaip iki šiol bu
vo, su tuo skirtumu, kad “J.K.” 
bendradarbiai sutiko bendradar
biauti “St. Ž.” leidžiant. Tikėki
mės, kad šis melburniškių pavyz
dys paskatins studijuojantį jauni
mų daugiau remti studentiškų 
spaudų.

Redakcija

INFORMACIJŲ BIURAS 
KALBA

Paskutiniu laiku abiturientų var
das yra dažnai linksniuojamas. 
Pernai jų turėta apie 30 — tai re
kordinis lietuvių abiturientų skai
čius. Rezultatams paaiškėjus, pas
tebėta, kad daug lietuvių įsigijo 
brandos atestatus su pagyrimais. 
Iš jų geriausiai baigė canberiškė 
VIDA ANDR1UŠKA1TĖ — du pa
gyrimai (honours ir trys — A.).

★

Nesitikėjau, kad kolegos taip 
labai įdomausią šiuo skyreliu. To
kiu lengvu būdu rašydamas ne 
viskų kartais paminiu. “S.Ž.” re
daktoriai prašė mane paminėti ke
lias pavardes, kurias pereitų kar
tų praleidau, būtent — naujuosius 
mūsų daktarus. Su kol. Irvin 
Venclovų kartu medicinų baigė 
Sigitas Martinkus Adelaidėje ir 
Jurgis Mikolajūnas Melburne, o 
dar prieš juos medicinų pradėjo ir 
baigė Australijoj ndelaidiškiai ko
legos Nemira šurnaitė ir Algis 
Jankauskas.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO STOVYKLA
RAŠO: VYT. ŠIAURYS

Pirmoji LSS Australijos Rajo
no bendroji stovykla baigėsi. Sto
vyklautojai, kurių dalis, ypač jau
nesnieji, ašarodami apleido per 2 
savaites pamėgtų gamtos kampe
lį — “Aušros” stovyklavietę Ing- 
leburne, N.S.W. Dabar čia vėl tik 
tyliai šlama vieniši eukaliptai ir 
akacijos, juokiasi rytais padykę 
kukaburos, čiulba, švilpauja įvai
rūs paukšteliai, o vakarais, sute
mus, iš savo guolių pakyla jaukie
ji oposumai, kuriais ne vienų kar
tų, naktimis, žavėjosi stovyklos 
sargybiniai.

Ši stovykla — tai antrasis kon
tinentinio masto liet, skautų ban
dymas susiburti į vienų vietų (pir
musyk susirinkta Viktorijoje, 1958 
-59 m. — Tautinėje Stovykloje), 
arčiau susipažinti, bendrai pasto- 
vyklauti, pasidalinti patyrimu. Va
dovams ir vyresniesiems ši sto
vykla suteikė progos aptarti savo 
problemas, nes sausio Ž d. čia įvy
ko LSS Australijos vadovų suva
žiavimas.

Stovykla prasidėjo 1960 m. 
gruodžio 29 d., baigėsi š.m. sausio 
9 d. Stovyklavo apie 180 skautų- 
čių. Jų ne visi stovyklavo pilna 
laikų; kai kuriuos varžė darbas ar 
įsipareigojimai ryšium su bendruo
menės suvažiavimu ir Meno Die
nomis Sydnėjuje, ir jie galėjo at
vykti tik po N. Metų ar tik sa
vaitgaliais ir švenčių dienomis.

Kontingentais stovyklautojai 
pasiskirstę buvo maždaug taip:

L “Aušros” tuntas (Sydnėjus), 
vadovas A. Dudaitis — bern. 41, 
merg. 26, viso 67.

“Aušros” tuntas (Canberra), 
vadovas A. Dudaitis — bern. 14, 
merg. 13, viso 27.

“Aušros” tuntas (Wollongongas) 
vadovas A. Dudaitis — bern. 7, 
merg. 0, viso 7.

2. “Džiugo” tuntas (Melburnas), 
vadovas A. Adomavičius, skaučių 
vadovė B. Antanaitytė — bern. 29, 
merg. 29, viso 58.

3. "Vilniaus” tuntas (Adelaidė) 
vadovas P. Alkevičius, pavaduo
tojas J. Morkūnas — bern. 8, 
merg. 9, viso 17.

4. “Ventos” V-ja — bern. 2, 
merg. 0, Viso 2.

Stovyklos štabų sudarė: Stovyk
los viršininkas — ps. P. Pilka, 
Stovyklos v-ko pavad. — ps. B.

*

Studentų rengtas "Vakaras Tro
pikuose” praėjo su dideliu pasise
kimu, ypačiai įdomi buvo kolegių 
apranga. Redaktorius neleidžia 
paminėti vardų tų studenčių, ku
rios daugiausiai krito į akį. Kaip 
gaila, kad ne visi yra plačių pa
žiūrų.

*

Grįžtant namo iš skautų Rajo
ninės Stovyklos baigiamojo lau
žo, kol. Vytenis Šliogeris turėjo 
mašinos nelaimę. Su ja net namų 
negalėjęs pasiekti. Laimė tik, kad 
jis išliko nesužeistas.

Be kol. Šliogerio, dar vienas 
studentas spėjo sudaužyti savo au
tomobilį ir pats laimingai išsisu
ko. Tai — kol. Audronis Stašio
nis. Kol kas kolegoms sekasi: ne
laimėj randa laimę.

★

Užsigavo kaip spauda per abi- 

Žalys, Stov. adj. — s.v.v.sl. T.J. 
Rotcas, Ryšių ir inf. vadovas — 
s.v.v.sl. A. Dudaitis, Dvasios va
dovas — ps. kun. P. Butkus, Dar
bų vadovas — v.v. A. Alčiauskas. 
Ūkio v-kas — v. K. Keraitis, Mai
tinimo vad. — ps. A. Plūkas.

Stovykla buvo suskirstyta į 3 sa
varankias pastovykles: skaučių, 

STOVYKLOS ŠTABO PALAPINĖJE
Iš kairės: ps. B. Žalys, v. sklt. T. Rotcas, ps. P. Pilka ir “Aušros” 
tunto tuntininkas A. Dudaitis. Nuotrauka V. Raštučio

VAIZDE MATOME DALĮ STOVYKLAUJANČIŲ SKAUČIŲ VĖLIAVOS NULEIDIMO METU. Nuotrauka V. Raštučio

skautų ir jaun. skautų. Joms va
dovavo: Skaučių — pastovykles 
v-kė — ps. V.R. Keraitienė, pa
vad. — ps. M. Osinaitė, adj. — 
v. sk. s.si. B. Antanaitytė. Skautų 
pastovykles v-kas — s.v.v.sl. V. 
Adomavičius, pavad. — s.v. psl. J. 
Morkūnas. Jaun. Skautų pastovy- 
klės v-kas — s.v.v.sl. A. Garolis, 
adj. — skautas V. Švedas.

Maitinamas! buvo iš vienos vir
tuvės. Ūkio dalis savo darbų atli
ko geriau nei gerai. Maistas buvo 

turientų pagerbimo vakarų. Vi
siems buvo leista sveikinti abitu
rientus, o kai atėjo spaudos eilė, 
laiko pritrūko. “M.P.” redaktorius 
per savo atstovų norėjo trumpai 
palinkėti abiturientams būti tik
rais lietuviais studentais; “S.Ž.” 
red. irgi juos norėjo pasveikinti 
ir priminti jų pareigų — nuo šių 
metų pradėti rašyti į “Studentų 
Žodį”.

Šiaip vakaras buvo puikiai or
ganizuotas, visi abiturientai gavo 
p<J dovanų, gero maisto buvo iki 
valiai ir muzika visus iškvietė šo
kiams, kai nedrųsus abiturientai 
padarė pradžių. Labiausiai visiems 
patiko neapmokamas įėjimas, net 
aukų lapo nesimatė. Didžiausia 
padėka dėl šio baliaus buvo išrei
kšta poniai N. Žygienei, kuri iškė
lė šių mintį (pagerbti abiturien
tus) per Cabramattos Apyl. v-bos 
posėdį ir kuri buvo įgyvendinta 
visų trijų Šydu. apyl. valdybų. 

patiekiamas laiku, sotus ir geras. 
Prie virtuvės nuolatiniai dirbo, be 
jos vadovo ps. A. Plūko, s.v.sl. M. 
Mauragis, jūrų budys A. Buiakas 
ir s.v. kand. V. Stašionis. Trans
portui vadovavo s.v.v.sl. A. Mige- 
vičius. Jiems talkininkavo sydnė- 
jiškiai skautai vyčiai, ir, žinoma, 
kasdien iš pastovyklių skiriamos 

dvi budinčios skiltys.
Sanitarinę pagalbų teikė med. 

stud, s.v.sl. G. Kišonas, o esant 
stovykloje ligonis tikrino v.s. dr. 
V. Kišonas ir buvęs aušrietis dr.
I. Venclovas.

Dvasiniu stovyklos gyvenimu 
rūpinosi LSS. Australijos Rajono 
Dvasios vadovas ps. kun. P. But
kus, pats visų savaitę čia prasto- 
vyklavęs. Pamaldos turėtos sausio 
1, 3, 4, 5, 6 ir 8 d.d. (sausio 8 d. 
šv. Mišias atlaikė žinomas jauni-

★
Kitas abiturientų pagerbimas 

įvyks š.m. kovo 18 per INIT1UM 
SEMESTRE Šį balių kasmet ruo
šia studentai, priimdami brandos 
atestatus gavusius jaunuolius į 
savo eiles fuksų krikšto apeigose. 
Tikėkimės vėl skaitlingai susirinks 
mūsų jaunimas, kad pradėtų nau
jus studijų metus.

Inocentas
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mo bičiulis Tėvas S. Gaidelis S.J.) 
Parodėlę įrengė ir tvarkė v.s.

A. Krausas. Parodėlė, nors šį kar
tų ir negausi eksponatais, bet la
bai įdomi — keliuose milžiniškuo
se, v.s. A. Krauso pagamintuose 
albumuose, atsispindėjo ne tik 
LSS gyvenimas, pradedant nepri
klausomos Lietuvos skautavimu ir 
baigiant LSS dalyvavimu tarptau
tinėse džiamborėse ir kt. sąskry
džiuose, bet juose buvo matyti ir 
tarpt, skautybės augimas bei veik
la. Jais domėjosi ne tik patys sto
vyklautojai, bet ir svečiai, čia at
vykę iš Australijos Džiamborės, 
vykusios Landsdowne, prie Sydne- 
jaus, apie 15 mylių nuo Rajoninės 
Stovyklos.

Stovyklos dienotvarkė buvo 
maždaug tokia:

7.00 vai. kėlimasis, ryto man
kšta, susitvarkymas, pamaldos; 
8.10 vai. vėliavų pakėlimas; 8.30 
vai. pusryčiai; 9.30 vai. inspekci
ja; 10.00 vai. užsiėmimai, žaidi
mai; 12.30 vai. pietūs; 13.30 vai. 
poilsis; 14.30 vai. maudymasis;
16.30 vai. pavakariai; 17.00 vai. 
lituanistinio pobūdžio užsiėmimai, 
žaidimai; 18.30 vai. vakarienė;
19.30 vai. vėliavų nuleidimas; 20.00
vai. pasiruošimas laužui; 20.30
vai. laužas ir 22.30 vai. tyla.

Užsiėmimų metu buvo ruošia
masi iš patyrimo laipsnių progra
mų, daromi įrengimai stovykloje 
ir t.t. Popietinių užsiėmimų metu 
lituanistinius pašnekesius pravedė 
šie paskaitininkai, s. A. Zubras 
(2), “M. Pastogės” red. p. J. Vė- 
teikis (1), p. V. Saudargienė (1).

Vietoj popietinių užsiėmimų sau
sio 6 d. buvo padaryta išvyka į 
Australijos Džiamborę. Paskiri 
kontingentai į stovyklos pabaiga 
padarė ekskursijas po Sydnėjų ir 
jo apylinkes.

Stovykloje veikęs red. kolekty
vas, vadovaujamas s. A. Zubro ir 
talkininkaujamas s.v.sl. R. Cibo, 
s.v.v.sl. A. Kazlausko ir Ievos Di- 
džytės išleido 8 nr. laužo laikraš
tėlio “žiežirbų” ir iš dalies pa
ruošė š.m. “Pėdsekio” nr. 1-2.

Kaip mašininkės talkininkavo 
v.sk. v.sl. A. Paragytė ir skautė
L. čelkytė. Gi bendradarbių tu
rėta visose pastovyklėse.

Vakarais, nors porų sykių ir lie
tutis lijo, stovykla rinkdavosi prie 
laužo, kur skambėdavo lietuviška 
daina, kur buvo krečiami pokš
tai, vaidinama ir deklamuojama. 
Kaip tradicija, prieš pat baigiant 
laužų išeidavo ir žiežirbų “dien
raštis”, kurs būdavo čia balsiai 
perskaitomas.

Laužo vietoj vienų dienų imtą ir 
padaryta išimtis — suruoštas “fil
mų” vakaras, čia stovyklautojai 
ir svečiai pamatė prieš porų metų 
suktų spalvotų filmelę iš “Auš
ros” tunto (ir Tautinės Stovyklos) 
gyvenimo (pagamintų p. V. Raštu
čio), o taip pat daug spalvotų 
vaizdų per raganinę lempų iš Aus
tralijos gyvenimo, 10-sios Tarpt. 
Džiamborės Filipinuose ir Pasau
linės Vadovų Kosferencijos Indi
joje (nuotraukos: v.s. A. Krauso, 
s.v.v.sl. A. Dudaičio, ps. P. Pil
kos ir kt.)

Visų stovyklavimo metų tarp 
paskirų skilčių (išskyrus skilti- 
ninkų kursus) vyko konkursas dėl 
švaros, susitvarkymo, drausmės 
ir lietuviškumo (kas reiškė liet, 
kalbų!). Liet. Kalbos kontrolei net 
buvo išduoti spec, “pasai”, ku
riuos stovyklautojai saugojo kaip 
savo akį.

Stovykloje savitų gyvenimų ir 
programų turėjo ps. V. Delkaus ir 
ps. B. Žalio vadovaujami skilti- 
ninkų kursai, talkaujami lektorių 
s. dr. A. Mauragio, v.s. A. Krauso, 

ps. P. Pilkos, ps. kun. P. Butkaus 
ir s.v.v.sl. A. Dudaičio. Juose da
lyvavo 20 kursantų iš “Aušros”, 
“Džiugo” ir “Vilniaus” tuntų. Iš 
jų buvo sudarytos 4 skiltys: skau
čių — “Lakštingalų” ir “Gegu
čių”, ir skautų — “šikšnosparnių” 
ir “Liūtų”. Darbas vyko teoretiš
kai ir praktiškai; gi programa bu
vo platoka, tad kursantams, pra
mintiems “karo mokykla”, teko 
gerokai pasispausti. Jie ir buvo 
stovyklos pažiba. Juos skyrė nuo 
kitų brolių ir sesių ne tik skirtin
gos spalvos, bet ir kursantų dėvi
mas kaklaraištis.

Kulminacinis stovyklos gyveni
mo taškas pasiektas sausio 8 d. 
—• stovyklos oficialaus uždarymo 
dienos vakarų.

17.30 vai. į vėliavų aikštę iš lau
žavietės su maršu įžygiavo Rajo
no ir tuntų vėliavos, skaučių, 
jaun. skautų ir skautų pastovyk
les. Dalyvaujant Rajono ir stovyk
los vadovybėms bei gražiam bū
riui svečių buvo skaitomi stovyk
los V-ko įsakymai — daug pagir
tų, vienas kitas ir papeiktas...

“Pėdsekio” Red. Kolektyvo do
vanos geriausiam Rajoninės Sto
vyklos skautui ir skautei atiteko 
Ramunei Zinkutei ir Augiui Za- 
moiskiui.

Rajoninėje Stovykloje vykusia- 
. me skilčių konkurse pirmąsias vie
las išnešė:

pavyzdingiausia skiltis — “Stir
nos”; tvarkingiausia skiltis — 
“Juodosios gulbės” ir lietuviškiau
sia skiltis — “Voveraitės”.

Pavienių skautų-čių konkurse 
pripažinta, kad Rojoninėje Sto
vykloje buvo:

pavyzdingiausia skautė — Ge
nutė Dambrauskaitė; pavyzdin
giausias skautas Manfredas 
Makauskas; pavyzdingiausias jaun. 
skautas — Jeronimas Belkus; tvar
kingiausia skautė — Gabija Geny-, 
tė, tvarkingiausias skautas — An
tanas Kalvaitis; tvarkingiausias 
jaun. skautas —■ Algis Liubins- 
kas; lietuviškiausia skautė — Ieva 
Didžytė; lietuviškiausias skautas

— Algis šemetas ir lietuviškiau
sias jaun. skautas — Auksis Sa
dauskas.

Į šį konkursų neįėjo skiltininkų 
kursai. Sesei Birutei Mikužytei, 
kaip geriausiai baigusiai skiltinin
kų kursus, įteikta s.v.v.sl. M. Rud
žio dovana — didžiulė knyga 
“skilties dienoraščiui”.

Rajoninės Stovyklos užbaigų 
vainikavo visa eilė naujų LSS na
rių. Čia įžodį davė:

Jaun. skauto — aušriečiai Ri
čardas Badauskas, Kajus Kazokas, 
Jonas Pilypaitis, Vidas Pauliuko- 
nis, Romanas Reisgys;

Skaučių įžodį — aušrietės Dan
guolė Genytė, Virginija Mikutė, 
Jūratė Reisgytė, Kristina Žiurkai
tė, Manfredas Makauskas; džiu- 
giečiai — Zita Grybaitė, Birutė 
Mikalauskaitė ir Andrius Kaspe- 
riūnas; vilnietė — Elžbieta Po
ciūtė.

Taip pat buvo ir visa eilė pra
ėjusių skautų I-jį ir II-jį patyri
mo laipsnius bei įsigijusių specia
lybes.

Giedant Tautos Himnų, tyliai 
paskutinį kartų nusileido Tautinė 
ir Australijos vėliavos...

Vakare, dalyvaujant gausiai mi
niai svečių, įvyko uždaromasis lau
žas, pravestas stov. laužavedžio 
v.v. A. Alčiausko. O po jo dar 
kartų tylų paskelbė trimitas...

Sausio 9 d. visi, išskyrus pasi
ruošusius paekskursuoti po Syd
nėjų džiugiečius, išsiskirstė. Liko 
tik mažas pionierių būrelis užbai
giamiesiems darbams.

Sudiev, Rajonine Stovykla!1
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XI-JI SPORTO ŠVENTĖ
KREPŠINIS

Kaip ankstyvesnėse, taip ir šio
je sporto šventėje, pagrindinė var
žybų šaka buvo krepšinis, sukėlęs 
didžiausių susidomėjimų žiūrovų 
tarpe, žaidimo lygis visose koman
dose, nors daugumoje ir papildy
tose naujomis jaunųjų jėgomis, 
buvo aukštas ir prilygo geriau
sioms vietinių australų koman
doms.

Atidarymo dienų pirmosios krep
šinio rungtynės vyko tarp studen
tų ir Šventės dalyvių rinktinių. 
Nors prieš šias rungtynes ir buvo 
spaudoje kontraveršinių atsiliepi
mų, tačiau, žvelgiant į jas iš esmi
nio taško, jos buvo draugiškas 
sportinių jėgų išbandymas tarp 
mūsų studentų ir kitų krepšiniu 
kų. Pačiose rungtynėse aiškiai 
matėsi Šventės dalyvių persvara, 
ir jie jas laimėjo 51:32 (28:15) 
santykiu.

Antrose atidarymo dienos rung
tynėse Lietuvaičių Rinktinė lai
mėjo prieš australes 33:28 (14:17). 
Pirmąjį puslaikį mūsų merginos, 
nors ir žaisdamos labai kovingai, 
negalėjo suderinti žaidimo aikštė
je ir tatai išnaudodamos austra- 
lės puslaikį laimėjo. Tačiau antrą 
puslaikį visų žaidimų į savo ran
kas perima mūsiškės ir, darydamos 
gražius praėjimus, rungtynes lai
mi savo naudai. Taškus pelnė: Ki- 
tienė 6, Andriušytė 4, Radzevičiū
tė 2, Šimkutė 5, šiukšterytė 2, 
Buckytė 4, Bratanavičiūtė 2, L. 
Radzevičiūtė 4, Kelertaitė su La- 
zutkaite po 2. Moterų rinktinės 
vadovas buvo adelaidiškis A. Me
ilūnas.

Vyrų rinktinės kova prieš aus
tralus buvo ypatingai graži ir į- 
tempta, nes visų rungtynių laikų 
abi komandos parodė labai didelį 
žaidimo greitį, ko pasėkoje taš
kų santykis per visas rungtynes 
buvo apylygis ir laimėtojas nebu
vo aiškus iki paskutiniosios minu
tės. Šiose rungtynėse buvo aiš
kiai pastebimas aukšto lygio krep
šinio žaidimas ir lietuvių pusėje 
puikiai žaidė jaunieji mūsų krep
šininkai, kurie, jeigu ne dabar 
dar, tai labai greitu laiku galės 
užimti buvusiųjų mūsų žinomiau
sių krepšininkų vietas, nepadary
dami lietuviams krepšininkams jo
kios gėdos. Taškus prieš australus 
pelnė: Ignatavičius 20, Gumbys 
17, Soha 10, Kriaucevičius 8, Va
saris 4, Zenkevičius ir Šimkus po 
2 ir Alkevičius 1. Vyrų rinktinei 
vadovavo sydnėjiškis A. Laukaitis.

Šventės varžybų pirmosios rung
tynės vyko vyrų grupėje tarp Mel
burno ir Canberros, kurias leng
vai laimėjo varpiečiai 54:39 
(25:11). Daugiausiai taškų Mel
burnu! pelnė: Soha 24, Plečkavs- 
kas 10 ir Canberrai — T. Žilins
kas 14, Gocentas 7.

Adelaidės — Hobarto rungty
nės baigėsi lengvu adelaidiškių 
laimėjimu 70:31 (33:16). Taškai: 
Adelaidei — Visockis 22, Lapšys 
21; Hobartui — Urmonas 8.

Pirmosios dienos įdomiausios 
vyrų rungtynės buvo tarp Geelon- 
go Vyties ir Sydnėjaus Kovo, šei
mininkai, priešingai visoms žaidi
mo teoremoms, pirmųjį puslaikį, 
nors žaisdami atkakliai ir greitai, 
negalėjo įmesti sviedinio į krepšį, 
kai geelongiškiai, puikiai išnaudo
dami gautus baudinius metimus, 
savo tikslesniais mėtymais įsten
gė atsiplėšti ir puslaikį laimėjo 
25:14. Antrajame puslaikyje ko- 
viečiai vedė žaidimų ir vienu Tai
ku jau buvo priartėję tik vieno 
taško skirtumu ir, nors antrąjį 
puslaikį jie įstengė laimėti pen
kių taškų skirtumu, tačiau pra
džios nesėkmė laimėjimą suteikė 
geelongiškiams santykiu 46:40. 
Jaunoji Kovo komanda parodė gra
žų susižaidimų ir, jeigu ateityje 
jie galės metų bėgyje žaisti aus
tralų pirmenybėse, kas duotų 
jiems daugiau žaidimo praktikos 
ir pasitikėjimo savimi, tai ateity
je jie bus kietas riešutas kitoms 

mūsų komandoms. Taškų daugiau
siai pelnė: Geelongui — Zenkevi
čius su šutu po 13; Kovui — 
Kriaucevičius 18, Vasaris 12.

Šventės jauniausių komandų 
(Canberros ir Hobarto) rungtynės 
buvo gana įtemptos ir tik sostinės 
žaidėjų geresnis veržlumas ir tiks
lesni mėtymai atnešė jiems laimė
jimų 43:30 (27:6). Taškai: Can
berra — KataUskas 12, Miniotas 
9; Hobartas — Milinkevičius 18, 
Urmonas 6.

Ilgametis Australijos lietuvių 
meisteris Adelaidės Vytis gana 
lengvai nugalėjo sydnėjiškius 
69:37, nors pirmasis puslaikis bu
vo apylygis ir baigėsi tik 21:17 re
zultatu. Taškai: Adelaidė — Gum
bys 27, Visockis 18, Ignatavičius 
15; Sydnėjus — Vasaris 16, Da- 
niškevičius 10.

Parodžius ypatingai gražų susi
žaidimų ir puikius mėtymus, Gee- 
longo Vytis nugalėjo savo “am
žinus priešus“ — Melbourne Var
pų 54:32 (29:12). Taškai: Mel
bournas — Soha 18; Geelongo Vy
tis — Zinkevičius 20, Šimkus 14.

Adelaidės Vytis prieš Canberrą 
laimėjo be žaidimo.

Sydnėjus lengvai laimėjo prieš 
Hobartų 74:44 (36:21). Taškai: 
Sydnėjus — Vasaris 22, Šmitas 12. 
Hobartas — Milinkevičius 16, Pet
raitis 11.

Geelongo vytiečiai prieš Hobar
to Perkūną laimėjo 65:22 (26:9). 
Taškai: Geelongas — Šimkus 17, 
Zenkevičius 18; Hobartas — Mi
linkevičius 8.

Sydnėjus prieš' Canberrą laimė
jo be žaidimo.

Pačių didžiausią šventės staig
menų suteikė Melburno krepši
ninkai, kurie, žaisdami labai at
kakliai ir su vis augančiu pasiti
kėjimu savimi, po, gal būt, iš 
gražiausių ir karščiausių šventės 
vyrų rungtynių, nugalėjo šventės 
meisterį Adelaidės Vytį 47:45 
(26:26). Šiose rungtynėse adelai- 
diškiai, ypatingai antrajame pus
laikyje, parodė komandinį pakri
kimą, nekovojo dėl sviedinio ir per 
daug tarpusavy “soliavosi”, kai 
varpiečiai, naudodami gerų pozici
nį žaidimą ir atkaklų veržlumą, 
išnaudodami visas priešininkų 
klaidas, atsiekė puikų laimėjimų. 
Taškai: Melburnui —Soha 18, Ur
bonas 9; Adelaidei — Ignatavi
čius 19, Visockis 16.

■ Geelongas lengvai nugalėjo Can- 
berrų 65:27 (36:16). Taškai — 
Zenkevičius 26, šutas 22; Canber
ra — Miniotas 9, Gružas 7.

Laimėjus prieš Adelaidę, Mel
burno vyrai, norėdami surinkti 
juo daugiau taškų prieš Hobartų, 
žaidė be atsikvėpimo ir laimėjo 
103:36 (57:17). Taškai: Melburnas 
— Soha 28, Kuncaitis su Vaišu- 
čiu po 24. Hobartas — Petraitis 
10.

Paskutiniosios dienos rungtynė
se Melbournas laimėjo prieš Syd- 
nėjų 54:47 (25:23). Kaip ir anks
tyvesnėse kovose, sydnėjiškiai la
bai gražiai kovojo pirmųjį puslai
kį, antrajame iki žaidimo vidurio 
kova vyko apylygiai ir tik žaidi
mo pabaigoj varpiečiai atsiplėšė 
ir įstengė laimėti rungtynes. Taš
kai: Melburnas — Urbonas 16, So
ha 15. Sydnėjus — Kriaucevičius 
13, Daniškevičius 10.

Paskutinėse šventės rungtynėse 
Adelaidės Vytis užtikrintai laimė
jo prieš Geelongo Vytį 54:40 
(24:18). Šiose rungtynėse buvo 
daug daugiau tikėtasi iš geelongiš- 
kių, ypatingai po jų labai gražaus 
pasirodymo prieš Melburnu. Taš
kai: Adelaidė — Ignatavičius 32, 
Gumbys 10; Geelongas — Zenke
vičius 16, Šimkus su Zdanavičium 
po 5.

VYRŲ LAIMĖTOJAI
Adelaidės Vyčiai, Melburno 

Varpui ir Geelongo Vyties koman
doms gavus po vienų pralaimėji
mų, šventės laimėtojas buvo spren
džiamas iš daugiausiai surinktų 

ir gautų taškų. Adelaidės Vytis 
turėjo 268:155, kas sudarė 1.729% 
ir todėl tapo šventės krepšinio 
laimėtoja. Antroji vieta teko Gee- 
longo Vyties komandai 270:175 — 
1.543%, trečioji — Melburno Var
pui 288:221 — 1.303%. Ketvirtųjų 
vietų užėmė Sydnėjaus Kovas, 
penktųjų — Canberros Vilkas ir 
šeštųjų — Hobarto Perkūnas.

MOTERŲ KREPŠINIS
Moterų krepšinio varžybos pra

sidėjo tarp Adelaidės ir Sydnė
jaus ir adelaidiškės, būdamos tik
rai pajėgios, labai lengvai laimė
jo 72:7 (37:2). Taškai: Adelaidei
— M. Kelertaitė 19, O. Radzevi
čiūtė 12; Sydnėjus — Gilienė 4.

Geelongiškės, parodydamos gra
žų susižaidimų, atsiekė laimėjimą 
prieš Melburną 22:14 (12:5). Taš
kai: Geelongas — Šimkutė 10, 
Buckytė 8; Melburnas — Lazut- 
kaitė 8, šilvaitė 4.

Geelongo merginos lengvai nu
galėjo sydnėjiškes 45:5 (25:1). 
Taškai: Geelongui — Buckytė 20, 
Bratanavičiūtė 11; Sydnėjui — 
Šliafertaitė 4.

Adelaidės vytietės gana lengvai 
laimėjo prieš Melburną 55:19 
(38:11). Taškai: Adelaidė — M. 
Kelertaitė 20, D. Radzevičiūtė 9; 
Melburnui — G. Kalvaitytė 6, La- 
zutkaitė 7.

Melburno merginos prieš Sydnė- 
jų laimėjo be žaidimo.
Pačios įdomiausios moteeų grupė

je rungtynės buvo tarp geelongiš- 
kių ir Adelaidės vytiečių. šios abi 
komandos,, būdamos daug pajė
gesnės už kitas komandas, sukėlė 
nemažą susidomėjimą. Nors ade
laidiškės ir turi didesnį patyrimą 
žaidime, tačiau šiose rungtynėse 
jos neparodė gero komandinio su- 
sižaidimo ir turėjo pasiduoti jau
nesnei geelongiškių komandai, ku
ri savo veržlumu ir geru dengi
mu visai sužlugdė priešininkes. 
Geelongo komandoje ypatingai ge
rai sužaidė centro puolėja Buc
kytė, kuri šiuo metu yra gal būt 
viena iš geriausių mūsų krepšinin
kių Australijoje. Geelongiškės, 
laimėdamos 28:22 (14:11), užtik
rintai tapo pirmenybių laimėtojo
mis, palikdamos Adelaidę antroje 
vietoje, Melburną trečioje ir Syd- 
nėjų ketvirtoje. Daugiausiai taš-1 
kų prieš Adelaidę įmetė: Geelon
go — Buckytė 14, Bratanavičiū
tė 8; Adelaidė — M. Kelertaitė, 
šiukšterytė ir L. Radzevičiūtė 
po 4.

IŠ KREPŠINIO 
STATISTIKOS 
GERIAUSI METIKAI

XI-sios Sporto šventės krepši
nio varžybose daugiausiai taškų 
surinko:

Vyrai: 1. Soha (Melb.) — 107;
2. Zenkevičius (Geel.) — 88; 3. 
Ignatavičius (Adei.) dvejos rung
tynės nežaistos) — 86; 4. Vasaris 
(Sydn.) — 82; 5 ir 6. Kriaucevi
čius (Syd.) ir šutas (Geelong.) — 
po 69; 7. Šimkus (Geel.) 67; 8. 
Visockis (Adei.) — 64; 9. Gumbys 
(Adei.) — 58; 10. Milinkevičius 
(Hobart.) — 55.

Moterys: Buckytė (Geel.) — 46;
2. M. Kelertaitė (Adei.) — 45;
3. D. Radzevičiūtė (Adei.) — 26;
4. ir 5. Šimkutė (Geel.) ir And- 
riušytė (Adei.) — po 25; 6 ir 7. 
Bratanavičiūtė (Geel.) ir Kitienė 
(Adei.) — po 24; 8. L. Radzevi
čiūtė (Adei.) — 20; 9. Lazutkai- 
tė (Melb.) — 17 ir 10. O. Keler
taitė (Adei.) — 12.

MAŽIAUSIAI BAUDŲ 
GAVUSI KOMANDA

Vyrai: Canberra (dvejos rung
tynės nežaistos) — 31; Adelaidė
— 46; Hobartas — 59; Melbur
nas — 62; Geelongas — 63 ir 
Sydnėjus — 76.

Moterys: Melburnas — 15; Syd
nėjus — 20, Adelaidė — 33 ir 
Geelongas — 38.

BAUDŲ MĖTYMAI
Vyrų komandiniai: 1. Adelaidė

— 15 (Ignatavičius įmetė 13 bau
dų) 2. ir 3. Sydnėjus ir Hobartas, 
įmetę po 7; 4. Geelongas — 4;
5. Melburnas — 0. Canberra bau
dų nemetė.

Moterų komandiniai: Adelaidė
— 10 (O. Kelertaitė įmetė 6) 2. 
Sydnėjus — 6; 3. Melburnas — 
3 ir 4. — Geelongas — 1.

Vyrų individualūs mėtymai; 1. 
Ignatavičius (Adei.) — 10; 2.
Gumbys (Adei.) — 6.

© & a jl ii i
Kuklumas — graži būdo savy

bė, tačiau komerciniu tinklu iš
raizgytame pasaulyje jis neteikia 
mažiausios naudos.

Mūsų dailininkai, nedėdami pa
stangų reklamuoti ir reklamuotis, 
mano manymu, praranda daug, 
ypač moralinės paspirties realy
bę, kurią galėtų suteikti, na, kad 
ir mūsų tautiečiai, nebūtinai me
nų suprantantys ar vertinantys.

Meno Dienų proga pr. metų 
gruodžio mėn. 27 — 30 dienomis, 
kaip žinome, Bankstowno “Daina
vos” salėje vyko Sydnėjaus ir 
apylinkių lietuvių dailininkų me
no paroda. Joje dalyvavo net sep
tyni ne tik mums, bet ir platesnei 
australų visuomenei žinomi lietu
viai dailininkai.

Jaunasis dail. Z. Anuškevičius 
— Jacyna buvo šion parodon išsta
tęs 4 savo paveikslus akvarele.

Žinomasis mūsų dailininkas, jau 
Neprikl. Lietuvos laikais pagarsė
jęs grafikoj ir tapyboj V. Ratas, 
iškabino tikrai žavingus žiūrovui 
8 savo darbus, kurių trys buvo 
medžio graviūra ir penki monoty- 
pai.

šiuo metu Australijoj ir pasau
lyje garsėjąs dail. H. Šalkauskas 
šioje parodoje iškabino 7 savo pa
veikslus, kurių ne visi buvo kraš
tutinio moderninio meno kūriniai. 
Lankytojai, kiek man kaip eili
niam parodos dalyviui teko patir
ti, tikrai žavėjosi jo lino raiži
niais.

Dail. Vladas Meškėnas su pen
kiais savo kūriniais užėmė išskir
tinę vietų šioje parodoje, nes jo 
kūryba ypač domėjosi mūsų vy
resnieji, kurie ir iš viso šioje pa
rodoje turėjo progos pasigrožėti 
ir eiliniam žiūrovui suprantama 
kūryba, kilusia ne tik iš asmeni
nių menininko išgyvenimų, bet 
pateikiančią tokios tematikos, ku
ria gali gėrėtis kiekvienas mirtin
gasis.

Gaila, kad dail. A.M. Šimkūno 6 
parodoj išstatytieji paveikslai ne
buvo skirti pardavimui, nes pa
rodos lankytojų balsas buvo pa

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS”

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

Moterų individualūs mėtymai:
1. V. Griškaitytė (Sydnėjus) — 4;
2. M. Karpavičienė, Šliafertaitė 
(Sydn.) ir D. Radzevičiūtė (Adei.) 
— po 2.

ŠVENTĖS LAIMĖTOJAI
šventės laimėtojui nustatyti už 

komandinius sporto šakų laimėji
mus yra duodami taškai. Anksčiau 
būdavo laimėjusiai komandai duo
dama tiek taškų, kiek toje šakoje 
dalyvaudavo varžovų, skaitant taš
kus laiųiėjimo tvarka mažyn. Nuo 
1958-jų metų šis skaičiavimas klu
bų atstovų buvo pakeistas ir da
bar taškai skiriami tik pirmųjų 
trijų vietų laimėtojams (už I-mų 
vietų — 3 tšk., už II-trų — 2 ir 
IlI-čių — 1.). čia duodami taškai 
abiejais skaičiavimo būdais: da
bartinis ir skliausteliuose buvęs.

XI-sios Sporto Šventės laimėto
ju tapo Adelaidės Vyties Sp. Klu
bas, surinkęs 18 (32) tšk., antrųjų 
vietų laimėjo Sydnėjaus Kovas — 
13 (27), trečiąją, vietą laimėjo 
Geelongo Vytis — 11 (23), ket
virtąją — Melburno Varpas — 
9 (23), penktųjų — Hobarto Per
kūnas — 2 (7) ir šeštąją — Can
berros Vilkas — 1 (10).

ALFAS VALDYBA
Sporto šventės metu įvyko visų 

Australijos lietuvių sporto klubų 
atstovų posėdis, kurio metu buvo 
išrinkta nauja ALFAS Valdyba 
sekantiems metams. ALFAS pir
mininku ir toliau buvo išrinktas 
žinomasis Australijos lietuvių 
sporto darbuotojas adelaidiškis 
Stasys Urnevičius, o į Valdybą 
įeina B. Nemeika ir A. Merūnas 
(abu iš Adelaidės). Apie atstovų 
nutarimus bus duota daugiau ži
nių vėlesniuose Sp. Sk. numeriuo
se.

(Bus daugiau)
A. L-tis 

lankus jo nature mortams.
Eva Kubbos dalyvavo parodoj 

su 6 medžio raižiniais ir 2 pieši
niais.

Nesant meno kritiku, sunku ver
tinti paskirus parodos darbus, ta
čiau vis dėlto galima drąsiai pa
brėžti, kad bendras parodos įspū
dis lankytojui buvo malonus ir 
imponuojantis.

Paveikslų išskirstymas ir sutvar
kymas buvo žavėtinas. Dėlto, ma
nau, priklauso padėka parodos or
ganizatoriams ir jų padėjėjams.

Dar kartų grįžtant prie mūsų 
dailininkų kuklumo, norėtųsi 
kreiptis ir į mūsų visuomenę. Lie
tuvių dailininkų parodas reikėtų 
lankyti skaitlingiau, sųmoningai 
galvojant pasirinkti savo namams 
vienų ar keletą paveikslų. Reikia 
suprasti mūsų dailininkų darbų ir 
atsidavimų žengiant kūrybos ke
liu ne perdaug palankiose aplin
kybėse, o, be to, reikia taip pat 
justi ir savojo meno grožį, kuris 
vienu ar kitu aspektu vis dėlto 
yra tautiškas ir lietuviškas.

Čia pateikiu JAV-bių lietuvių 
dienraščio “Draugo” aptarimą 
australų dailininkų parodos, vy
kusio pr. metų lapkričio pabaigo
je Newjorke, kurioje savo darbus 
turėjo ir mūsų pažįstamieji lie
tuviai menininkai.

Ten rašoma: “Lapkr. 16 d. Li- 
goa, Duncan Galerijoj, New Yor
ke buvo atidaryta Australijos dai
lininkų paroda. Joje dalyvavo: 
Aavik, Abolins, Bisenieks, Leitu, 
Koks, Dadswell, Mannik, Haw
kins, Jurjans, Kmit, Krivs, Mik- 
sevičius, Molder, Pehme, Ratas, 
Šalkauskas, Trumpis, Zusters, Ru- 
ega, Tali?ik, Tsirak.

Paroda atkelta iš Paryžiaus, 
kur jų globojęs buvęs premjeras 
Pau Boncour. Iš New Yorko pa
roda keliama į Vancouverį, San 
Francisco, Londoną ir kitur.

Australiečių agentūra meno kri
tikus šitaip supažindina su savai
siais dailininkais — jie esą tiesio
ginėj “lietuvio genijaus dailinin
ko M.K. Čiurlionio (1875-1911) 

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

Tel.: 31-3335

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:

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 62-2231

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

E O S E
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėyimui. Mes kalbame vokiškai.

LIKERIAI

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

ir Stock gaminius.

GARSŪS VISAME PASAULY,

BRANDY, 
VERMOUTH-

DABAR GAUNAMI IR AUSTRALIJOJ.

dvasinio mistinio simbolizmo įta
koj”. ši paroda atskleidžianti aus
traliečių gyvenimo būdų, kur kiek
vienas ateivis laisvai pritampąs 
prie australų tautos. “Australija”, 
toliau rašoma pranešime, “taip 
senas kontinentas su neapibrėžtu 
moderniuoju potencialu daro atei
viams dailininkams didžiulį įspū
dį.”

Duncan galerijos katalogo įva
de nepasirašęs meno kritikas įdo
miai aiškina australiečių grupės 
abstraktizmo kilmę. “Abstraktu
sis menas yra glaudžiai siejamas 
su Wassily Kandinsky, kuris šio 
šimtmečio pradžioj buvo politinės 
ekonomijos asistentu Tartu Uni
versitete, Estijoj. Bet įkvėptas di
džiojo lietuvio dailininko Čiurlio
nio kūrybos Kandinsky metė pro
fesūrų. Tai tas pats Čiurlionis, 
kurio įtaka jaučiama ir Soutine 
su Lipshitzu, kilusiu iš Lietuvos, 
kūriniuose.

Čiurlionio Laiko ir Erdvės vie
ningumo sąvokos atsispindi įvai
riose Rato, Šalkausko, Molderio ir 
Aaviko interpretacijose, šiems 
dailininkams Čiurlionis buvo pa
grindinis įkvėpėjas, paveikęs jų 
meninį išsivystymą.

Vaclovas Ratas buvo Čiurlionio 
Muziejaus Kaune, Lietuvoj, kura
torium. Čiurlionio įtaka atsispindi 
Rato grafikoj, medžio raižiniuo
se, nuostabiu giminingumu lyri
kai, gracijai ir muzikai.

Tuo pačiu būdu Šalkauskas ba- 
zuoja savuosius printus, tąja ar
chaiška abstraktine prigimtim, ku
ri jungia lietuvių kalbą taip stip
riai su sanskritu, kaip tebegyva 
seniena yra gimininga išnyku- 
sioms rūšims.

Mikševičius išreiškia didybės ir 
atavistinės poezijos aspiracijas 
importe, kuriame abstrakcija ir fi- 
gūriškumas tampa tarytum kaimy
nais.

“Australų dailininkai meno vi
suotinumo komplekse atrado vi
sai naują fokusą — užbaigiamas 
įvadas kataloge”.

St. D.
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WJSU PASTOGĖ Mielą kanclerį TAMARĄ ir poną VINGILI 

sveikiname, sulaukusius brangaus sūnelio.
Tegul Dievas augina jį Jūsų dideliam džiaugsmui.

Židinicčiai ir Tėvūnas

Netekus sūnelio Juliuko, 
ęerb. ponui CEIČIUS 

liūdesyje giliai užjaučia

Vytautai Doniela

ADELAIDE SYDNEJUS

SAVU KELIU
Jonas ir V. Venclovavičiai, yra 

žymūs prekybininkai Adelaidėj.
Beveik prieš dvejus metus ši 

ndt-laidiškių šeima atsisakė valdi
nių darbų ir pradėjo verstis pre
kyba. Su palyginti mažu kapita
lu, gavę paskolų, jie nusipirko 
maisto produktų krautuvę su gy
venamu namu. Per pusantrų me
tų krautuvės apyvartą jie padvi
gubino, o pereitų metų gale prie 
esamos krautuvės ir gyvenamo na
mo pristatė dar 5 krautuves, tuo 
būdu įkurdami taip vadinamų 
"Shopping Centre”.

Krautuvę, iš kurios pradėjo 
biznį, Venclovavičiai jau yra par
davę ir nusipirkę kitą didesnę 
maisto produktų parduotuvę. Iš 
čia jie aptarnauja netik atsilan
kančius, bet taip pat atlieka pre
kių pristatymus j namus. Per juos 
taip pat galimu įsigyti papiginto
mis kainomis elekrinių reikmenų, 
baldų ir kitų namų apyvokos da
lykų.

Venclovavičiai konstatuoja, kad 
prekyboje, ypač taip vadinamam 
“delikatesų biznyje” reikalinga 
daug ko atsisakyti, pamirštant as
meninį ir visuomeninį gyvenimų. 
Tcnką dirbti visas septynias die
nas nuo ankstaus ryto iki vėla is 
vakaro. Jonas Venclovavičius šiuo 
atveju yru ryškus pavyzdys. Anks
čiau jis daug veikė ir kaip akto
rius ir kaip režisierius.

“A.L.2.”

PADĖKA
Adelaidės Apylinkės Valdyba 

reiškia padėkų ponams Alseikai, 
V. Dumčiui, A. Grigoniui, J. Jonn- 
vičiui, B. Jurgelioniu!, B. Marmu- 
koniui, A. Mikeliūnui ir V. Mor- 
kiui, padėjusiems surengti ir pra
vesti Naujųjų Metų sutikimo bu
lių. Taip pat dėkoja visiem vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju
siom prie baliaus sėkmingumo ir 
visiems skaitlingai atsilankiusiems 
svečiams.

A.L.B. Adelaidei Apylinkei 
Valdybe

RENGIA GEGUŽINE
ALB Moterų Sekcijų maloniai 

kviečia visus lietuvius, jaunus ir 
senus, į Sekcijos rengiamą vaikų 
šventę — gegužinę, kuri įvyks š. 
m. sausio 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet National Purk įprastoj lie 
tuviėkų gegužinių vietoj.

Gegužinės programoj vaikų pa
radas, lenktynės, žaidimai ir t.t.

Suaugusiems bufetas, alutis ir 
kiti gėrimai.

Moterų Sekcijos Valdyba

W0LL0NG0NGAS
PRANEŠIMAS

S.m. sausio 29 d. Wollongongo 
parapijos salėje tuoj po lietuviš
kų pamaldų šaukiamas visuotinas 
ALB Wollongongo apylinkės su
sirinkimas.

Darbotvarkėjei Valdybos ir 
Kontrolės Komisijos pranešimai, 
naujos Valdybos ir Kontr. Komisi
jos rinkimai ir einamieji reikalai 
bei sumanymai.

A.L.B-nėi Wollongongo 
Apyl. Valdyba

BANKSTOWNAS
PREMIJA NATŪRALIAUSIAI 

■HAVAJŲ VAKARO" 
GRAŽUOLEI

Pnpddomai pranešame, kad Ban- 
kstowno Apylinkės Valdyba yra 
nutarusi premijuoti “Havajų Va
karo" gražuolę. Tad visas jaunas 
paneles bei ponias kviečiame ne
praleisti šio ištaigaus vakaro.

"Havajų Vakaras”, kaip jau 
anksčiau skelbta spaudoje. įvyksta 
"Dainavos” salėje Bankstowne 
š.m. sausio mėn. 28 d., šeštadienį. 
Pradžia 7 vai. vok. Stalus prašo
me rezervuoti iš anksto pas Kas
tytį Stašionj telef. UU 6707 arba 
asmeniškai pas Valdybos narius 
— M. Nakulį. A. Kramilių bei p.p. 
Romą ir Gražiną Hornus.

Gėlių vainikai, balionai ir kita 
bus galima gauti prie įėjimo. Be 
to. veiks turtingas bufetas ir grieš 
gera kapela. Studentams ir moks
leiviams įėjimas papigintas.

A.L.B. Hankslowto Apylinkės
Valdyba

PAMALDOS
Sausio 29 d. St. Mary’s lietu

viams pamaldos St. Mary’s para
pijos bažnyčioje 9 vai. ryto.

Vasario 3 d. — pirmaiii penk
tadienis — išpažintys Bass Hill 
parapijos bažnyčioje nuo 7 vai. 
vakaro.

Vasario 5 d. pamaldos Banks- 
tovvno lietuviams St. Brendan’s 
bažnyčioje 10,45 vai. ryto.

K.P.B.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos Australijos 

skyriaus valdybos 
PRANEŠIMAS

S.m. sausio 28 d. 3 vai. p.p. Cab- 
ramattoje, 39 Junction Str. įvyks 
Kūrėjų-savanorių metinis susirin
kimas šia darbotvarke:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai,
3. Skyriaus Valdybos pirminin

ko ir iždininko pranešimai,
4. Revizijos K-jos pranešimas,
5. Diskusijos,
6. Skyriaus V-bos atsistatydini

mas ir naujų organų rinkimai ir
7. Klausimai bei sumanymai.
Pastaba: Prašome su savimi tu

rėti Kūrėjų-savanorių įrodomuo
sius dokumentus.

Skyriaus Valdyba

’’ŠVIESOS” SAMBŪRIO IŠKYLA
Sambūrio “Šviesa" metinė išky

la įvyks š.m. sausio 28 d. (šešta
dienį) Baitman's Bay — toje pa
čioje vietoje, kaip ir pereitais me
tais.

Ten pat atvyks ir Canberros 
"šviesos” skyrius.

J iškylą bus važiuojama priva
čiomis mašinomis.

Norintieji vykti, susitaria per 
V-bos narius dėl kelionės priemo
nių.

Samb. “Svietą” Valdyba

PADĖKA
širdingai dėkoju už manęs lan

kymų Parramattos ligoninėje po
nioms — Cibulskienei, Kapočie- 
nei, Olšauskienei ir Simniškienei, 
o taip pat širdingas ačiū poniai 
Osinienei.

Džiaugiamės, jei ir ateityje ap
lankysite ligonius.

Stepai Kavaliautkai

STUDENTAI DĖKOJA
Sydnėjaus Studentų V-ba nuo

širdžiai dėkoja visiems, kurie vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
A.L.S.S-gos suvažiavimą rengiant.

Ypatinga padėka reiškiama po- 
nioms Gečiauskienei, Grosienei, 
Vaičiurgienei, Daukienei, Zakare
vičienei, Kovnlskienci, p. K. An- 
kui ir p.p. Reisgiams.

Sydn. Studentų V-ba

PRANEŠIMAS
Pr. metų gruodžio mėn. pabai

goje vykusio A.L.S.S-gos suvažia
vimo išdavoje Centrinę Studentų 
Valdybą sudarė Melburno kolegos.

Todėl čia prašoma visą kores
pondenciją, adresuotą Centr. Stu
dentų Valdybai, siųsti Liet. Stud. 
Melburno skyriaus valdybai.

Inf.

VIEŠA IŠKYLA | GAMTĄ
Sydnėjaus ateitininkai organ i - 

zuoja viešą išvyką j gamtą, kuri 
įvyks prie Nepean upės už I’cn- 
rithoj s.m. sausio 29 d., sekmadie
nį. ) ra parinkta vieta prie upės 
su smėlėtu krantu, kuri yra idea
li mažiems vaikams pačiame pa
kraštyje, toliau yra pakankamai 
gilu ir suaugusiems.

Kadangi sausio 29 d. išpuola 
pamaldos St. Mary's lietuviams, 
tai išvyka pradedama pamaldomis 
9 vai. ryto St. Marys katalikų 
bažnyčioje. Kviečiame juo dau
giau choristų dalyvauti šiose pa
maldose ir vėliau gegužinėje, kad 
moraliai paremtume brolius lietu
vius. gyvenančius St. Marys kolo
nijoje. Kadangi pamaldos laiko
mos drauge ir australams, tai no
rėtume pasirodyti su lietuviško
mis giesmėmis. Tuoj po pamaldų 
vykstama į numatytą iškylos vie
tą. Iškyla neįvyktų tik labai lie
tingam orui esant. Pranešame, 
kad veiks bufetas su visais kitais 
lietuviškos gegužinės malonumais.

Dėl smulkesnių informaejų ir 
tikslios iškylos vietos nurodymo 
kreiptis telef. UU 9174 pas A. Bu
činską.

Sydnėjaui ateitininkų Valdyba

KŪČIOS SYDNĖJAUS 
LIETUVIAMS

Jau pats Kūčių žodis mus nu
kelia į tėviškės gimtuosius namus, 
baltutėliu sniegu apdengtus lau
kus, apšarmojusius medžius, fan
tastinėmis gėlėmis šalčio išmar
gintus lango stiklus. Rodos, dar 
taip sesenai, kas iš mokyklos suo
lo, kas iš universiteto ar įstaigos, 
jautėme pareigą subėgti prie ben
dro Kūčių stalo, pabūvoti tėvų ir 
brolių tarpe, šiandieną likimo at
blokšti Į šią padangę, pasigenda
me tos romantikos, tos nuo pačios 
vaikystės įprastos aplinkos.

Nors neįprastose sąlygose, bet 
tų pačių tradicijų skatinami, pali
kę miesto triukšmą, kinus bei ba
rus ir susirinkome į Sydnėjaus 
Lietuvių Namų Tarybos pastango
mis suruoštas Kūčias.

Pakilioje ir rimtoje nuotaikoje 
per 60 asmenų, daugiausia vien
gungių, sėdome prie tradiciniais 
valgiais apkrauto stalo. Kūčias 
pradėjo kapelionas kun. P. But
kus malda ir bendrai sugiedota 
Kalėdine giesme. Tartame savo 
žodyje Kapelionas pasidžiaugė 
gausiu skaičium dalyvių, neužmir
šusių šių iš Lietuvos atsivežtų 
taip prasmingų tradicijų. Baigęs 
savo žodį, kun. Butkus, su kiek
vienu dalindamasis plotkele, spau
dė ranką, reikšdamas nuoširdžius 
linkėjimus. Šią akimirką pasiju
tome, kad esame vienos lietuviš
kos šeimos nariai.

Kūčių stalas, mūsų darbščiųjų 
šeimininkių — p.p. Boreikienės, 
Cibulskienės, Mirpnienės ir Rad
zevičienės — tikrai gausiai buvo 
apkrautas. Stalo gėrybėms suma
žėjus ir sočiai pasistiprinus, Ka
pelionas Kūčias užbaigė malda. 
Susirinkusių vardu P. Alekna pa
dėkojo kun. Butkui už atsilanky
mą ir dalyvavimą. Padėkojo jis 
taip pat ir šeimininkėms už triū
są, įteikdamas Kalėdų Senelio pa
liktas prie eglutės dovanėles.

Po oficialios dalies užsimezgė 
gyvesni pašnekesiai ir buvo reiš
kiamas pageidavimas, kad ir atei
tyje būtų ruošiamos bendros Kū
čios.

Tenka pasidžiaugti, kad Namų 
Taryba supranta, jog ruošiant 
bendras Kūčias pasitarnaujama 
ne vien religiniu, bet ir tautiniu 
atžvilgiu. Dėdė Pauliu*

PADĖKA
Kazimierui Butkui, baldų krau

tuvės savininkui Cabramattoje, už 
paaukotus 46 jardus linoleumo 
Liet. Namų reikalams, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Sydnėjaus Lietuvių 
Namų Taryba

PADĖKA
A.L.B-nės Krašto Tarybos su

važiavimo ir XI-tosios Sporto 
Šventės metu ruošiant Tarybos 
atstovams ir Sp. šventės daly
viams pietus, už nuoširdžią pa- 
gelbą ypatingą padėką reiškiu 
Melburno ponioms — Stankūnavi- 
čienci ir Rekešienei;

taip pat nuoširdžiausią padėką 
I reiškiu ir sydnėjiškėms ponioms 
, — Osinienei, Narbutienei, Mont- 
i vydienei, Penkaitienei, Čelkienei, 
. Šidlauskienei, Radzevičienei, Bin

kienei, Gylienei bei A. Griškaity- 
tei ir V. Griškaitytei.

Tik Jūsų visų talkininkavimas

BIELII KAS APIE MOKSLINI 
DARBĄ LIETUVOJE

Mokslų akademijos prezidiumo 
vyr. mokslinis sekretorius prof. 
Kazys Bieliukas spaudoje pareiš
kė, kad šiuo metu Lietuvoje vei
kia 12 aukštųjų mokyklų, kurio
se studijuoja beveik 30.000 stu
dentų. Be to, veikių 28 mokslinio 
tyrimo institutai. Mokslų akade
mijos įstaigos pokariniais metais 
išleidusios daugiau kaip 5000 
spaudos lankų mokslinės literatū
ros. Maždaug tiek pat mokslinės 
literatūros išleidusios Lietuvos 
aukštosios mokyklos ir kitos mo
kslinio tyrimo įstaigos. Iš nau
jausiųjų Mokslų akademijos lei
dinių Bieliukas minėjo “Lietuvos 
TSR istorijos“ antrąjį tomų, ku
ris atiduotas spaudai, ir “Lietu 
vos upių katastro’’ antrąjį tomų. 
Jis pats jau daugelį metų ruo
štųs spaudai ežerėtyros kursą. 
1960 metais jo instituto bendra
darbiai parengę ir išleidę du 
straipsnių rinkinius trimis kalbo
mis — lietuvių, rusų ir anglų —

JONAS KELERTAS

JONAS KELERTAS - “ AUŠROS ” TUNTO

Kada kalbama apie Sydnėjaus 
skautų “Aušros” tunto bičiulius, 
o ypač apie jų prieš porą metų 
įgytą “Aušros” stovyklavietę, tai 
tuojau suminimas ir p. J. Kelerto 
vardas. Klausiate — kodėl? Gi to
dėl, kad be jo greičiausiai nebūtų 
iki šiol ir “Aušros” stovyklavie-. 
tės! Iš keleto mūsų nuoširdžių rė
mėjų tarpo, jis įnešė stambiausią, 
stovyklavietės išpirkimui reikalin
gos pasėdos dalį — £208, prie to 
dar paaukodamas kelias dešimtis 
svarų stovyklos įrengimams, š.m. 
sausio 1 d., Rajoninės Stovyklos 
metu, jis savo paskolą nubraukė, 
ją padovanodamas “Aušros” tun
tui, tuo žygiu baigdamas išpirkti 
šį žavų lietuvišką žemės kampelį. 
Aušriečiai džiaugiasi ir kitomis 
jo dovanomis bei paslaugomis: nu
sižiūrėjęs, kad stovyklos malkų 
kirtėjai vargsta kirsdami stores
nius rąstus, jis jiems atvežė nau
jutėlaitį dvirankį pjūklą ir ožius, 
statant būklą — padovanojo stogą; 
nusipirkęs už Campbelltown’o 22 
akrų žemės plotą, jis pirmiausiai 
jį pasiūlė skautams — gal ji tik
sianti jų stovykloms. Visas jo di
desnes ir mažesnes paslaugas iš
skaičiuoti sunku, nes jų daug...

Šia proga savo skaitytojus no
rėtume supažindinti su p. Jono 
Kelerto, šio iš pažiūros ramaus ir 
tylaus visuomenininko, darbais ir 
gyvenimu; žmogaus, kurio krūti
nėje plaka nuoširdi lietuviška šir
dis, visuomet pasiruošusi padėti 

padėjo laiku ir tvarkingai pamai
tinti kelius šimtus svečių.

(-) T. Simniškienė,
Sydn. Mot. Soc. Globos D-jos 

Pirmininkė

TRADICINĖ EGLUTĖ
Š.m. vasario mėn. pradžioje 

Sydnėjaus Mot. Soc. GI. Draugija 
vėl ruošia tradicinę eglutę Syd
nėjaus ir apylinkių vaikams.

Tikras laikas ir kitos smulkme
nos bus pranešta vėlesnėse “M. 
P.” laidose.

Draugijos Valdyba

SEKTINAS PAVYZDYS
Pasaulio Lietuvių Bendruome

nės seimo atstovas ir aktyvus Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
narys, p. Jonas Valys, gyv. Mel
burne, giliai suprasdamas Sydnė
jaus Centr. Lietuvių Namų svarbą 
lietuvybės išlaikymui, įstojo na
riu. Pono Jono Valio gražiu pa
vyzdžiu turėtų dar daug sydnėjiš- 
kių lietuvių pasekti įsijungiant į 
Sydnėjaus Lietuvių Namų narių 
eiles.

D.P.

PATIKSLINIMAS
Praeitoje “M.P.” laidoje (1-2 

Nr.Nr., 5 psl.) “Veiklos rezoliuci
jų” skirsnyje — Rezoliucija dėl 
veiksnių vienybės — per neapsi
žiūrėjimą įsivėlė klaida.

Sakinyje — “suvažiavimas ran
da, kad rinktų mūsų politinių vei
ksnių veikla” — žodis “rinktų” 
nebuvo suvažiavimo dalyvių pri
imtas ir todėl laikytinas išbrauktu.

“M.P.” redakcija
/

ATSIPRAŠYMAS
Pereitame “Mūsų Pastogės” nu

meryje buvo padėka asmenims, 
prisidėjusioms darbu, pinigais ar 
kitokiais būdais prie Dainų Šven
tės dainininkų pobūvio. Per ne
apsižiūrėjimą buvo praleistos dvi 
pavardės: p. šarkauskienė, paga
minusi daugumą valgių savo na
muose ir pasamdžiusi transportą 
viską nugabenti, ir p. Osinienė, 
aukojusi £ 5.

šias ponias labai atsiprašau ir 
nuoširdžiai dėkoju.

K. Kavaliauuka*, 
“Daino«” Choro Dirigentas

vieną tarptautiniam geografų 
kongresui, kitą tarptautiniam geo
logų kongresui.

Sesę RŪTĄ KRAUSAITĘ
ir

VIKTORĄ SAVICKĄ
jungtuvių proga nuoširdžiai sveikina

MECENATAS
lietuviškajam, o ypač liet, jauni
mo reikalui. Ir ši jo pagalba atei
na ne žodžiais, bet darbais.

Tarp kita ko, neapsigaukite ra
mia p. J. Kelerto išvaizda. Tai 
tik išorė!... Gi jo siela tikro skau
to — audringa ir veržli, kaip ma
tysite! iš jo biografijos.

P. J. Kelertas gimė 1898 m. 
gruodžio 13 d., Panevėžyje. Lankė 
rusų mokyklą Radviliškyje. Tėvui 
esant batsiuviu, ir jaunasis Jonu
kas iš pat mažens pradėjo moky
tis šio amato, jį gerai įsisavinda
mas. Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu jis buvo vokiečių mobilizuotas 
gaisrininku. Vėliau, vokiečiams 
pasitraukus, stojo į paties sukur
tą gaisrininkų komandą Panevėžy
je, kur ilgesnį laiką dirbo kaip 
skyriaus vedėjas, savo žinioje ope
ruodamas 32 vyrais.

1920 m. jis tarnavo 8-tam Vy
tauto Didžiojo pėstininkų pulke, 
dalyvaudamas Augustavo kautynė
se ir Širvintų mūšyje. Užsibaigus 
nepriklausomybės kovų akcijai, 
grįžęs namo, 1922 m. jis vedė, su
silaukdamas gražios 2 sūnų ir 2 
dukterų šeimos (šiuo metu visi 
Australijoje).

Apie savo atvykimą ir įsikūrimą 
Australijoje, p. J. Jelertas jūsų 
korespondentui papasakojo:

“Šeimoje buvom 3 broliai. Visi 
trys dirbome batsiuvystėje. Už
darbis, nors skųstis ir nebuvo ga
lima, nebuvo didelis, tad mums, 
jauniems vyrams, parūpo pajieš- 
koti laimės plačiajame pasaulyje. 
Nutarėm — aš vyksiu j Australi
ją, vienas brolių vyks į Kanadą 
(sąlygomis susidėjus jis išvyko j 
Argentiną), o antrasis vyks į Ar
gentiną. Kur bus geresnės sąlygos 
įsikūrimui, ten vėliau visi susi
rinksime. I Australiją atvykau 
1929 m. lapkričio mėn. Tuo metu 
čia buvo didelė bedarbė, bet aš 
darbą savo specialybėje gavau. 
Brolių kviečiamas, kiek vėliau, no
rėjau vykti į Argentiną, net bu
vau nusipirkęs bilietą, bet gavęs 
žinią iš Lietuvos, kad ten mirė

SKLYPAI! SKLYPAI! SKLYPAI!

Puikios gyvenvietės tiesiai Golden Beach paplū
dimyje, priešais Įlanką (Bay) arba populiariam 
Eildon Weir.
Žemas depozitas ir lengvos išsimokėjimo sąlygos 

laike 5-riu metu.

TATAI GERIAUSIA JUMS PROGA.

Kreiptis i:
Daną GIEDRAITYTĘ

Tel. 67-7501, po darbo — JW 3370.

WILLM0RE & RANDELI
150 QUEEN ST., MELBOURNE

NUOSAVUS NAMUS,

jmokėjui mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS 
t REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI.

| M. LUCAS & CO.
107 MACQUARIE STR., PARRAMATTA, N.S.W. 

X PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS. 
Y IŠRŪPINAME PASKOLAS.
X Tel.: YL 7222 darbo laiku. Po darbo — WJ 2272.
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Melbourne Skaučių
Skyrius

mano sūnus, savo planus pakei
čiau, ir atsikvietęs šeimą, pasto
viai įsikūriau Australijoje — Syd
nėjuje”.

Sydnėjuj gyvendamas, iš prad
žių dirbęs batų dirbtuvėje, vėliau, 
1940-1941 m., pradėjo dirbti na
muose, o paskui net samdytis dar
bininkų; taip jis įsteigė savo nuo
savas dirbtuves. Dėl susidariusių 
sąlygų, nuo 1948 m. p. Kelertas 
dirbo batų fabrike, laike 1951-53 
metų — namuose, o šiuo metu vėl 
dirba fabrike, kaip meistras. Pa
klaustas, ar nemano mesti darbo, 
p. Kelertas atsakė, kad darbas 
jam teikiąs malonumo, ir jis ne
žinąs, kaip galėtų be jo gyventi.

P. J. Kelerto visuomeninė veik
la Australijoje prasidėjo 1930 m., 
kai jis įstojo į Australijos Liet. 
Draugiją. Kurį laiką jis buvo šios 
d-jos valdybos nariu. Apie šį lai
kotarpį p. Kelertas prisimena: 
“Narių buvo mažai, darbas sun
kus!”

Šiuo metu p. Kelertas, be ALB 
Bankstowno Apylinkės, dar prik
lauso Bankstovvno “Dainavos” 
Liet. Namų Klubui, ir čia prisidė
damas gausia auka, paaukodamas 
savo įnašą — £175.

Tai toks trumpas, bet sektinas 
vieno vyr. kartos lietuvio emi
granto gyvenimo kelias. Mes drįs
tame statyti jį kaip pavyzdį mū
sų šių dienų tremtiniams!

Gi iš “Aušros” Tunto vadovybės 
ir skautų-čių mūsų mielajam me
cenatui mūsų nuoširdi, skautiška 
padėka: Ačiū, ačiū, ačiū!

Vyt. Šiaurys

* Dr. J. MACKIEWICZ į
* NERVŲ LIGŲ $
>: SPECIALISTAS £
!♦; grįžo iš atostogų ir priima
J ligonius adresu: >’
:*s 25 Balston Str., St. Kilda, Vic. J 
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