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AR REMTINA
MŪSŲ SPAUDA?

I

Siame numeryje spausdiname 
Mūsų Pastogei paremti aukotojų 
sąrašą. Be atskirų asmenų Mūsų 
Pastogę stipriai parėmė ir kažku
rios apylinkių valdybos. Tai yra 
tikrai gražus mostas iš rėmėjų 
pusės, kuris ypač svarbus ir rei
kalingas australiškajai lietuvių 
spaudai. Jeigu skaitytojų para
mos šaukiasi Amerikos ar Kana
dos lietuvių spauda, kur yra de
šimteriopai daugiau ir lietuvių 
skaitytojų ir lietuvių verslininkų, 
remiančių lietuvišką spaudą savo 
skelbimais, tai juo labiau tos pa
galbos reikalinga mūsų spauda, 
kuri yra tikrai persilpna, kad jo
je skelbtųsi australiškos firmos 
ar verslininkai. Savą spaudą mes 
privalome išlaikyti patys savo pa
stangomis. Atsižvelgiant į šių die
nų sąlygas ir kylančias kainas, 
šio laikraščio prenumerata tikrai 
yra žema. Šia proga norėtųsi pa
cituoti kanadiškių “Tėviškės Ži
burių” vedamąjį, kurio mintys 
yra lygiai aktualios ir mums.

“Visuomenės paramos šiandie
ną daug kas šaukiasi. Iškyla ku
ris nors projektas, remiamas vie
nos ar kitos grupės, ir jau eina
ma į visuomenę su ašaromis... 
maldauti aukų. Visi laikraščiai 
užpildami pranešimais, atsišauki
mais ir tai dažnais.

Laikraščio puslapiais naudoja
si įvairios visuomenės grupės. 
Kartais jos reikalaute reikalauja, 
kad jų pranešimai bei skelbimai 
būtų spausdinami ir tai nemoka
mai. Ligšiol dauguma laikraščių 
taip ir daro. Juk jie yra visuome
nės tarnyboj, ir nori savo misiją 
vykdyti pilnutinai. Iš kitos betgi 
pusės, labai dažnai pamirštama, 
kad pats laikraštis yra reikalingas 
visuomenės paramos. Iš jo reika
laujama, bet kai tenka jam ati
duoti savo duoklę, kyla išsisuki
nėjimai. Esą laikraštis ir taip iš
silaiko; esą mokamos prenumera
tos, skelbimai ir 1.1.

Duosnumo šiuo atveju nelabai 
daug kas parodo. Net tos grupės 
bei organizacijos, kurios naudoja
si laikraščio puslapiais, neranda 
lėšų jo paramai. Juk daugelis or
ganizacijų savo ižduose, kad ir 
kukliuose, turi lėšų. Kartais jos 
paskirstomos įvairiems reikalams, 
bet laikraštis užimrštamas. Pvz., 
laikraščiui tenka rašyti apie dau
gelį vietovių, dėti kartais ir ne
trumpas korespondencijas, susi
jusias su vietinių organizacijų 
veikla. Juk tos organizacijos me
tų gale lengvai galėtų pasiųs
ti laikraščiui auką, kuri lengvin
tų jo išlaikymą. Bet apie tai tik 
reta kuri organizacija pagalvo
ja.

Ir visdėlto, reikia pasakyti tie
są, laikraščiai paramos yra reika
lingi. Iš prenumeratų jie toli gra
žu išsiversti negali. Reikia būti
nai turėti kitų šaltinių, kad būtų 
įmanoma padengti būtiniausias 
išlaidas. O jos auga ir auga ne
sulaikomai.

Laikraščių tarnautojai, paly
ginti yra menkai atlyginami. 
Dirbdami kitur, jie galėtų turėti 
žymiai didesnes pajamas. Jie tai 
žino, bet pirmoj eilėj jiems rūpi 
visuomenės tarnyba, kuriai jie 
buvo pakviesti. Jei šie žmonės 
sutinka su tam tikrom nuolaidom, 
tai betkurios spaustuvės kvalifi
kuotas personalas į tuos reikalus

SAVAITĖS AKTUALIJOS
ĮTAMPA DĖL NAUJOSIOS 

GVINĖJOS

Šiuo metu kaip pasaulio, taip 
ir Australijos politinį įtempimą 
sudaro Indonezijos ir Olandijos 
kivirčas dėl Vakarų Naujosios 
Gvinėjos. Indonezijos preziden
tas Dr. Šokamo pareiškė, kad 
Vakarų Naujoji Gvinėja turi bū
ti išvaduota .dar šiais metais, ir 
tam tikslui paskelbė mobilizaci
ją, pravedė intensyvų karinį pasi
ruošimą, paskyrė net gi adminis
traciją išvaduotajai N. Gvinėjai 
tvarkyti. Jau suspėjo įvykti ir pir
masis ginkluotas susidūrimas, ku
rio metu du Indonezijos torpedi
niai laivai paskandinti, tačiau ka
ras neįsliepsnojo, nes aiškiai In
donezija dar karui nėra pasiruo
šusi ir antra, dar Dr. Šokamo 
diktatūrinis režimas nėra galuti
nai įsitvirtinęs, nes kaip tik nese
niai prieš jo gyvybę įvyko aten 
tatas. Australijos vyriausybei šis 
Indonezijos — Olandijos kivirčas 
sudaro tikrą politinę mįslę. Jei
gu ji išliktų bent tokioje politinė 
je padėtyje, kurioje yra šiandie, 
tai tektų Australijai santykių su 
tokiu dideliu kaimynu neardyti ir 
likti neutraliai, juo labiau, kad 
nei JAV, nei Anglija Olandijos 
tvirtai nepalaiko. ..Tačiau jeigu 
dabartinis režimas susvyruotų ir 
tvirtai įsigalėtų komunistai, kas 
yra labai galimas dalykas, tai to
kiu atveju šiandien būtų daug ge
riau australams eiti iš vien su 
Olandija. Tuo tarpu klausimas 
reikalingas greito sprendimo. 
Bent tuo tarpu atrodo, kad Aus
tralija laikysis nuošaliai, ypač 
gavusi Indonezijos garantijas, kad 
Australijos valdomos Naujosios 
Gvinėjos Indonezija neliesianti.

SOVIETAI BARASI SU 
RAUD. KINIJA

Jau kuris laikas Sovietų Są
junga nesutaria su Raud. Kinija 
dėl “nustalininimo” politikos ir 
taikaus sugyvenimo idėjų, kurias 
skelbia Chruščiovas. Yra ir dau
giau nesutarimo židinių. Paskuti
niu laiku Maskvos “Pravda” net
gi viešai bara ir graso pašalinti 

žiūri kitaip, ypač tais atvejais, kai 
tenka naudotis nesavų tautiečių 
spaustuvėmis.

Kad bendradarbiai už savo dar
bą turi teisės į atlyginimą, nėra 
abejonės. Bet leidėjams tai suda
ro naujų išlaidų poziciją, kuri to
lydžio didėja. Jei mūsų laikraš
čiai turėtų didelius tiražus, su
prantama, visas reikalas kitaip 
atrodytų. Dabargi lietuvių laik
raščiai, jų leidimas, yra paremti 
idealistų pastangomis, o ne tira
žais. Reikia todėl mūsų visuome
nei prisiminti, kad laikraščiai pa
ramos reikalingi — tiek iš orga
nizacijų, tiek iš paskirų asmenų.

Kartais mūsų tautiečiai savo lė
šas išleidžia labai lengvai įvai
riems dalykams, bet laikraščiui 
jos kažkaip sunkiai atplaukia. 
Nevienas tautietis pasižymi duos- 
numu pvz. parapijų šventovėms 
— nuperka joms brangių dalykų. 
Tai girtinas dalykas, bet kartu 
reikia neužmiršti, kad savotiška 
šventovė yra ir laikraštis. Tai 
šventovė, iš kurios sklinda lietu
viškasis gyvybės žodis. Brangin
kime jį ir remkime”. 

iš' socialistinio judėjimo. Tikimasi 
staigių ir nelemtų permainų so
vietų — kinų santykiuose.

DE GAULLE KOVOJA SU
SAVAIS IR SVETIMAIS

De Gaulle planas suteikti Al
žyru: nepriklausomybę jau beveik 
siekia galutinio susitarimo su pa
čiais Alžyro laisvės kovotojais, 
tačiau reikalai pablogėjo pačioje 
Prancūzijoje, nes taip vadinama 
“slaptoji armija” prieštarauja to
kiai De Gaulle politikai ir išvys 
tė tokį baisų terorą, Prancūzijoje 
ir Alžyre, kad ne tik policinin
kai, bet ir parlamento nariai bei 
ministerial pasijuto nesaugūs. De 
Gaulle režimas šiuo metu laiko 
paskutinį egzaminą.

EUROPOS ŪKINĖ 
BENDRUOMENĖ

GALUTINAI SUTARĖ

Didžiausias klaustukas buvo 
žemės ūkio produktų įjungimas į 
bendrą planą. Sis klausimas paga

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBOS P-KAS DR. J. SUNGAILA 

PRANEŠA:
....— PLB Vaidybos dabartinė su
dėtis tokia: dr. J. Sungaila — 
pirm., J. Matulionis — vicepinn., 
V. Meilus — sekr. ir ižd., E. Čiup- 
linskas — prot. sekr., J. Krali- 
kauskas — kultūros reikalams, K. 
Grigaitis ir B. Vaškelis — nariai.

— J. Matulionis pirmininko pa
reigose išbuvo be pertraukos tre
jus metus, todėl natūralu, kad kas 
nors kitas turėjo jį pavaduoti, nes 
šiai valdybai dar liko dveji metai 
ligi jos kadencijos galo ir antrojo 
PLB seimo, kuris įvyks 1963 me
tais.

— Pirmasis mūsų rūpestis buvo 
stiprinti PLB organizaciniu atž
vilgiu. Todėl užmegzti glaudūs ry
šiai su visų PLB kraštų valdybo
mis, kurių iš viso turime 18.

Aktyviai dalyvavome ir politi
nėje srityje: buvo suorganizuota 
protesto laiškų bei telegramų tal
ka Lietuvos atstovybėms Vatika
ne bei Brazilijoj ginti ir radijo 
valandai Romoje išlaikyti. Vienas 
iš svarbiausių PLB Valdybos po
litinių žygių buvo vienybės ir so
lidarumo konferencijos 1960 m. 
organizavimas, tačiau ši konferen
cija neįvyko, pasipriešinus vienam 
iš “veiksnių”.

— Vienas iš artimiausių užsi
motų darbų yra PLB Kultūros Ta
rybos sudarymas. Kitas labai svar
bus mūsų ateities uždavinys — 
PLB antrojo seimo sukvietimas.

— Visiškai atvirai ir apgailes
taudamas turėčiau pasakyti, kad 
pastovesni santykiai, ypač tarpu
savio informavimosi atžvilgiu, 
tarp PLB Valdybos ir Vliko, Alto, 
LL Komiteto, diplomatų ir t.t., 
nėra užsimezgę... Turime vilties, 
kad JAV LB CV artimoje ateity 
suras artimus kelius, vedančius į 
glaudų bendradarbiavimą su Altu. 
Mūsų .santykiai su Vliku yra ko
rektiški, bet šaltoki. Kokios to 
priežastys, sunku atsakyti. Gal 
įtarimas, kad PLB Valdyba pre
tenduoja Į vyr. politinio veiksnio 
vaidmenį? Tačiau iš tikrųjų tas 

liau išspręstas; žemės ūkio pro
duktams Europos Ūkinėje Ben
druomenėje muitai nukirpti iki 
50 proc. ir einama prie galutinio 
muitų panaikinimo. Sį susitarimą 
dėl žemės ūkio produktų Vak. 
Vokietijos kancleris Dr. K. Aden
auer vertina kaip vieną reikšmin
giausių įvykių Europos istorijo
je. Jeigu Europa bus sveika ir 
vieninga ūkiškai, jai bus lengviau 
susitarti ir politiškai. Tai bus kie
ta atsvara prieš komunizmą.

AUSTRALIJOJE BEDARBĖ 
NEATSLŪGSTA

Sis faktas kelia didelio susirū
pinimo federalinei vyriausybei, 
kuri šiuo metu labai intensyviai 
studijuoja ir rengia planus trum
palaikio bei ilgalaikio pobūdžio 
Australijos ūkinei stabilizacijai ir 
kurie greitu laiku bus paskelbti 
visuomenei. Iš čia paaiškės, ko
kių priemonių valdžia imsis tvar
kydama ūkinius vidaus reikalus.

J.P.K.

neturi jokio pagrindo. Mes esame 
už Vliko, kaip institucijos, išlaiky
mą, bet neabejojame, kad jis rei
kalingas perorganizavimo.

— PLB Valdyba, kaip instituci
ja, yra labai svarbi ir reikšminga. 
Todėl ji ir turėtų susilaukti visų 
lietuviškų sluogsnių, taip pat ir 
spaudos atitinkamo respekto ir 
talkos savo darbuose.

DIPLOMATIJOS
ŠEFAS SVEIKINA

Lietuvos Diplomatijos šefas Sta
sys Lozoraitis yra pasiuntęs se
kančio turinio laišką Kauno Arki
vyskupijos Generaliniam Vikarui 
Monsinjorui Kazimierui Šauliui, 
jo devyniasdešimts metų sukakties 
proga:

AUKŠTAI GERBIAMAS IR

BRANGUS PRELATE,
Retai kuris žmogus gali minėti 

savo ilgo gyvenimo sukaktį taip 
įsitikinęs, kad pavyzdingai atliko 
visas savo pareigas, kaip Tamsta 
galėsi tai padaryti .sausio 16 dieną, 
sulaukęs devynių dešimtų 'metų 
amžiaus.

Lietuvių tauta ir Lietuvos., Baž
nyčia yra liūdininkės, kad Tams
ta joms paskyrei savo gyvenimą, 
joms visą gyvenimą ištikimai tar
navai, kilniai vykdydamas evange. 
lines dorybes ir pilietines parei
gas.

Gilus tikėjimas, karšta Lietuvos 
meilė, gryna doktrina, aukštas tei
singumo pajautimas, jautri širdis 
— vedė Tamstą visados tiesiu ke
liu lietuvio, kunigo, mokytojo ir 
valstybės veikėjo darbe.

Būdamas vienu moderninės Lie
tuvos valstybės kūrėjų kaip Nepri
klausomybės Atstatymo Akto Sig
nataras, Tamsta ir vėliau didžiai 
tai nusipelnei, nes stiprinai ją sa
vo veikla ir pavyzdžiu.

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. Lietuviai 

rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse dalyvauti. Laimėto
jui bus išmokėta 1,000 (vieno tūkstančio) dolerių premija.

Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, skelbiamos 
šios sąlygos:

a) Vekalo žanras — romanas.
b) Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
c) Veikalo tematika ir dydis neaprėžiami, bet kūrinys turi bū

ti vertingas literatūriniu požiūriu.
d) Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį leidžia spaus

dinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
e) Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro išleidimo 

teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų tartis visų pirma su Vilties 
Draugijos leidykla.

f) Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury komisijai 
atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 6 vai. vakaro.

g) Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčiami tokiu 
būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duoda ne tikra savo pavarde, 
bet pasirašęs slapyvardžių, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras 
vokas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus slapyvardis, 3.Vo- 
kan Įdedamas mažesnis uždaras vokelis su tikra autoriaus pavarde 
ir adresu.

h) Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams 
išlaikant šiuo atveju reikalingą slaptumą.

i) Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų spausdin
ti savo skiltyse, dėl to su autorium tariamasi atskirai.

k) Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro Dirvos re
dakcijos atstovas — Stasys Santvaras, du rašytojai, Lietuvių Rašy
tojų Draugijos nariai — Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du 
grožinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras Vizgirda ir 
Juozas Kapočius. Jury komisijos sprendimai daromi balsų dauguma.

l) Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių premija bus 
įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos metinės šventės metu, 1962 m. 
rugsėjo 29 d.

m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti mašinėle, 
nelaukiant nustatyto termino, siunčiami šiuo adresu: Stasys Sant
varas, Dirvos romano konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., 
U.S.A.

Dirvos Redakcija

Trumpai
IŠ LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 

VAŠINGTONE VEIKLOS

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Me
tų proga Lietuvos Atstovas Va
šingtone, J. Rajeckas, gavo svei
kinimus iš JAV Prezidento Ken
nedy, buvusio prezidento Eisen- 
howerio, aukštųjų Valst. Departa
mento pareigūnų bei visos eilės 
dipl. misijų šefų. Ta proga buvo 
pasikeista sveikinimais su laisvų
jų valstybių ambasadoriais Va
šingtone. Sausio 4 d. Lietuvos 
Atstovas dalyvavo Diplomatinio 
Korpuso dekano misijų šefams su
rengtame‘priėmime. (E’)

★
Olandijoje, esant tirštam rūkui, 

tarp Utrecht ir Rotterdam susidū
rė du traukiniai. Katastrofoje žu
vo 93 žmonės ir daug sužeistų.

★
Pasaulio maisto bankui Kanada 

paskyrė 5 milijonus dolerių. Ban
kas įsteigtas neseniai padėti ba
daujantiems ir atsilikusiems kraš
tams. šiam bankui U.S.A, pasky
rė 40 mil. dolerių ir Danija 2 mi
lijonus dolerių.

Sekdama tokių retų žmonių kaip 
Tamsta pavyzdžiu, mūsų tauta 
pergyvens sovietų okupaciją ir at
statys savo laisvą valstybę ir Lie
tuvos Bažnyčios laisvę.

Lietuva, priešo okupuota, negali 
išreikšti Tamstai savo dėkingumo 
bei pagarbos. Todėl jos vardu ir 
Diplomatinės Tarnybos vardu, la
bai širdingai sveikinu Tamstą, lin
kiu Tamstai ilgiausių metų, pra
šydamas kartu priimti mano gi
liausios pagarbos ir visiško prisi
rišimo žodžius.

Lietuvos Diplomatijos šefas

ŠIAIS METAIS
AUGŠTUOSIUS MOKSLUS 

BAIGĖ SYDNEY MIESTE:

Bagdonavičius Kostas odonto- 
l°gijų> Danta Gytis mediciną, 
Grincevičius Stasys inžineriją, 
Batakius Vytautas komerciją, 
Vingilis B. mediciną, Zarembai
tė Laima odontologiją, Krausienė 
— Stankevičiūtė Elvyra gamtos 
matematiko fakultetas.

Grincevičius Stasys ir Danta 
Gytis jau turėjo gamtos mokslų 
bakalauro laipsnį.

Danta Gytis baigė antruoju iš 
savo kurso, su pirmos klasės 
“Honors”.

DIDŽ. BRITANIJA

Lietuvių Sąjungos metinis suva
žiavimas įvyko š.m. sausio 13-14 
d.d. Londone, šiame suvažiavime 
nusistatyta daugiau kreipti dėme
sio į tautinius, kultūrinius sociali
nius uždavinius. Pasiryžta stiprinti 
turimą spaustuvę, kad ji ilgainiui 
būtų pajėgi atlikti bet kokį lietu
viškos spaudos darbą. Numatomas 
sušaukti Europos lietuvių jauni
mo didesnis suvažiavimas, lietuviš
kų bendruomenių susitikimas ir kt. 
Turėsiąs padidėti, patubulėti ir 
“Europos Lietuvio” savaitraštis. 
Suvažiavimą pasveikino Pasiunti
nybės patarėjas V. Balickas. Pra
nešimus padarė s-gos pirm. J. Vil
činskas, Tarybos pirm. S. Kuz
minskas, Lietuvių Namų B-vės 
pirm. S. Nenortas. Sąjungos pir
mininku vėl išrinktas Juozas Vil
činskas, į valdybą įėjo: P. Maša- 
laitis, S. Nenortas, J. Lūža, V. 
Strimas, V. Jūras ir A. Pranskū- 
nas. Bendrovės pirm. — S. Nenor
tas. (E.)
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NEIŠNAUDOJAMOS PROGOS
Besiklausant valstybinio radio

fono Adelaidėje pastebėjau, kad 
duodama įvairių tautybių muzi
kos ir dainų, bet lietuviškų neįe
ito girdėti. Manau, kad panašiai 
yra ir kituose miestuose.

Tada sugalvojau parašyti laiš
ką valstybiniam radiofonui 
(5AD) programų skyriui prašy
damas, ar negalėtų duoti lietu
viškos muzikos. Savo laiške nu
rodžiau plokštelės pavadinimą, 
jos Nr. ir leidėją. Dideliam mano 
nustebimui praeitų metų lapkri
čio 16 d. per 5AD stotį, ‘‘Conti
nental music” pusvalandį 5.00 — 
5.30 vai. transliavo ištisai mano 
pageidautą plokštelę.

Valstybinėje Adelaidės biblio
tekoje yra keletas lietuviškų kny
gų, bet jos mažai skaitomos, o 
kai kurios net treji metai nepa
liestos.

Kreipiausi laišku klausdamas, 
ar negalėtų įsigyti daugiau lietu
viškų knygų ir daviau “Nidos” 
adresą. Gruodžio 19 d. gavau 
laišką iš bibliotekos su padėka už 
suteiktą lietuviškų nkygų leidyk
los adresą ir man pranešė, kad 
jie pasiuntę laiką Nidai užklaus- 
darni, kokios lietuviškos knygos 
būtų gaunamos.

Po to asmeniškai kreipiausi į 
radiofoną ir biblioteką ir gautą 
informaciją noriu čia pasidalinti 
su Mūsų Pastogės skaitytojais.

Radiofono programų skyriaus 
tarnautojas man pareiškė, kad 
niekas neprašo lietuviškų plokš
telių muzikos. Jie turi specialų 
pusvalandį “Ring for a record”, 
bet jis nežinąs, kad kas nors 
skambintų arba rašytų laišką 
prašydamas tam tikros plokštelės 
muzikos ar dainos. Be to jis pa
reiškė, kad prašant būtinai nuro
dyti plokštelės pavadinimą, jos 
Nr. ir leidėją. Tos žinios jiems 
reikalingos greičiau surasti pra
šomą plokštelę, o jos nesant ir 
net ją įsigyti pačiam radiofonui. 
Jo pareiškimu jie mielai paten
kiną klausytojų pageidavimus, 
jeigu tai įmanoma.

Valstybinės bibliotekos tarnau
tojas man paaiškino, kad jie mie
lai įsigytų pageidautiną skaityto
jų knygą, tik prašė būtinai nuro
dyti knygos pavadinimą ir leidė

jo adresą.
Turint galvoje, kad visų valsti

jų sostinėse yra valstybiniai ra
diofonai ir bibliotekos, patartina, 
kad daugiau lietuvių rašytų laiš
kus su asmeniškais pageidavi
mais ir prašymais, kurie pagal 
galimybes bus tenkinami. Prieš 
prašant lietuviškų knygų patar
tina pirmiau sužinoti, gal kartais 
prašomą knygą biblioteka jau tu
ri.

Lietuviškai muzikai radiofo
nuose, o taip pat lietuviškai kny
gai bibliotekose durys yra atda
ros, tik naudokimės proga ir ra
šykime daugiau laiškų keldami 
savo pageidavimus. Girdėsime 
radio bangomis daugiau lietuviš
kos muzikos ir galėsime skaityti 
norimas lietuviškas knygas. Kuo 
didesnis lietuvių skaičius rašys 
pageidavimus, tuo geriau. Dides
nis laiškų skaičius parodo didesnį 
susidomėjimą, ir prašymai mielai 
bus tenkinami.

Išnaudokime progą, kurios dar 
nesame išnaudoję, nes kitos tau
tybės tomis progomis naudojasi 
jau seniai. Nesvarbu, kad turime 
plokštelių ar knygų namie. Daug 
svarbiau, kada jos yra viešai 
transliuojamos arba viešų insti
tucijų įsigytos.

J. Riauba

RUSIJA NESIDALINA
Komunistinė Kinija užsipuolė 

Rusiją, kad ši nesidalina su kitais 
komunistiniais kraštais savo eko
nominiais ir militariniais turtais. 
Savo laiške .Kinija, kurį išsiunti
nėjo komunistų partijų atstovams, 
reikalauja suvažiavimo šiam klau
simui svarstyti. Kinija prieštarau
ja, kad vienintelė Rusija bando 
save iškelti ekonominiai ir milita- 
riniai nekreipiant dėmesio j kitus 
kraštus. Bendras komunizmas te
galįs būti atsiektas kartu: vienas 
kitam padedant. Rusijos pareiga 
būtų remti kraštus, kurie yra že
mesniam lygyje. Viena iš tokių 
valstybių esanti Kinija, tačiau, 
kaip ir kitos valstybės, iš Rusijos 
jokios pagalbos negauna.

Stebėtojai praneša, kad Kinija 
yra peržengusi ribas Kruščiovo 
kritikavime.

PAVYKĘS ORGANIZACIJŲ PASITARIMAS

1961 m. gruodžio mėn. 17 d. Lietuvių Namuose Redfern, 2 vai. p.p. 
Įvyko visų lietuviškų organizacijų, esančių Sydnėjaus Metropolitain 
ribose, pasitarimas dėl pasiskirstymo kalendorinėmis datomis 1962 me
tų ruošiamiems pobūviams, šokiams ir minėjimams.

Pasitarime dalyvavo visos didesnės organizacijos.
Visoms organizacijoms, kurios dalyvavo šiame pasitarime, supra

to jo reikšmę ir parodė gerą valią, kas leido pasiekti gražaus sutari
mo, Sydnėjaus Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja ir tikisi, kad ir 
ateityje visos organizacijos glaudžiai bendradarbiaus, siekdamos vie
ningos visuomeninės veiklos tremtyje.

Apačioje spausdinamas parengimų kalendorius, 1962 metams.

Sausio mėn. 5 d. — šešt. — Caritas.
Sausio mėn. 20d. — šešt. — Abiturientų vakaras.
Sausio mėn. 29 d. — šešt. — Kovas.
Vasario mėn. 3d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Vasario mėn. 10 d. — šešt. — Bankstown Namai.
Vasario mėn. 17 d. — šešt. — Skautų Tėvų Komitetas.
Vasario 18 d. — sekmad. — Cabramatta, Bankstown, Sydney Apyl. 
Vasario mėn. 24 d. — šešt. — Choras.
Vasario 25 d. — sekmad. — Sydney Apylinkė.
Kovo mėn. 3d. — šešt. — Katalikų Draugija.
Kovo mėn. 10 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Kovo mėn. 11 d. — sekmad. — Sydney Apylinkė.
Kovo mėn. 18 d. — sekmad. — Sydney Apylinkė.
Kovo mėn. 24 d. — šeštad. — Bankstown Apylinkė.
Balandžio mėn. 1 d. — sekmad. — Bankstown Namai.
Balandžio mėn. 28 d. — šeštad. — Studentai.
Gegužės mėn. 5 d. — šešt. — Sydney Apylinkė.
Gegužės mėn. 12 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Gegužės mėn. 13 d. — sekmad. — Sydney Apylinkė.
Gegužės mėn. 19 d. — šešt. — Katalikų Draugija.
Gegužės mėn. 26 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Birželio mėn. 9 d. — šešt. — Baltų Komitetas.
Birželio mėn. 16 d. — šešt. — Sydney Namai.
Birželio mėn. 23 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Liepos mėn. 7 d. — šešt. — Jaunimo Komitetas.
Liepos mėn. 14 d. — šešt. — Soc. Moterų Draugija.
Liepos mėn. 21 d. — šešt. — Kovas.
Liepos mėn. 28 d. — šešt. — Sydney Apylinkė.
Rugpiūčio mėn. 4 d. — šešt. — Bankstown Namai.
Rugpiūčio mėn. 11 d. — šešt. — Katalikų Draugija.
Rugpiūčio mėn. 25 d. — šešt. — Choras.
Rugsėjo mėn. 1 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Rugsėjo mėn. 8 d. — šešt. — Sydney Apylinkė.
Rugsėjo 9 d. — sekmad. — Cabramatta, Bankstown ir Sydney Apyl.
Rugsėjo mėn. 15 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Rugsėjo mėn. 22 d. — šešt. — Sydney Apylinkė.
Spalio mėn. 6 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Spalio mėn. 13 d. — šeštadienis — Sydney Apylinkė.
Spalio mėn. 21 d. — sekmad. — Sydney Apylinkė.
Lapkričio mėn. 4 d.'— sekmad. — Ramovė.
Lapkričio mėn. 10 d. — šešt. — Choras.
Lapkričio mėn. 17 d. — šešt. — Bankstown Namai.
Lapkričio mėn. 24 d. — šešt. — Bankstown Apylinkė.
Gruodžio 26 d. — trečiad. — Cabramatta, Bankstown ir Sydney Apyl. 
Gruodžio mėn. 31 d. — pirmadienis — Kovas.

SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA

Pinigai gali būti siunčiami į gimtąjį kraštą neatidėliojant paštu ar 
telegrafu arba Jūs pats galite pinigus pasiųsti. Prityrę banko 
tarnautojai patars apie skubiausią ir tinkamiausią metodą pinigus 
persiunčiant.

Šis patarnavimas prieinamas kiekviename banko skyriuje, 
nežiūrint ar Jūs turite einamąją sąskaitą ar ne.

Jūsų pasiteiravimas mielai laukiamas.
Pilnas bankinis aptarnavimas ,
yra prieinamas Jums imamai:

Taupmenų sąskaita ■ > i J
Čekių sąskaita ’ ' i
Procentus nešantys indėliai ’ -i

Laisva kelioninė tarnyba bet kurioje pasaulio dalyje.

BANK OF
NEW SOUTH WALES

(INCORPORATED IN MW SOU r H WALTS WITH I IMI1I D LIABILITY)

Bendri ir taupmenų indeliai
-------------------------------------------------------------------- WTO"

Pažymėtini 1961 m. Įvykiai
Sausio mėn. John Kennedy įžen

gė į Baltuosius Rūmus kaip tris
dešimt penktasis Amerikos Jung
tinių Valstybių prezidentas.

Balandžio mėn. Argentinoje Iz
raelio šnipų buvo sugautas ir at
gabentas į Izraelį perduotas teis
mui Adolf Eichmann, buv. naci
nės Vokietijos stambus pareigū
nas, apkaltintas 6 milijonų žydų 
sunaikinimu. Metų pabaigoje nu
teistas mirti.

Balandžio 12 d. į erdvę buvo pa
leistas pirmas žmogus — Sovietų 
Sąjungos aviacijos majoras Juri 
Gagarin. Jis apskrido aplink žemę 
per 1 vai. 48 min. Taip pat šį mė

nesį Pietų Afrika išstojo iš Britų 
Commonwealth.

Rugsėjo mėn. komunistai galu
tinai perdalino Berlyną pastaty
dami mūrinę sieną, šį mėnesį Af
rikos Konge lėktuvo nelaimėje žu
vo Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Dag Hammarskjold.

Spalio mėn. Chruščiovas pašali
no Stalino kūną iš Raudonosios 
Aikštės mauzoliejaus Maskvoje. 
Tuo jis pradėjo akciją, norėdamas 
ištrinti visus Stalino pėdsakus iš 
istorijos.

Gruodžio mėn. Robert Gordon 
Menzies dar kartą laimėjęs rinki
mus tapo Australijos ministeriu 
pirmininku.

Nuotykiai Europoje 
pries 20 metų

Tą pačią dieną karalienė Elž
bieta ir jos dukterys Elžbieta (tuo
met 12 metų) ir Margareta (8) 
sugrįžo iš krikštynų didžiausio 
pasaulyje komercinio laivo “Queen 
Elizabeth”, pagaminto Glasgow 
laivų dirbtuvėse. Apie tą patį lai
ką Peenemuende’je (Vokietijoje) 
buvo iššauta raketinė bomba, nu
skridusi 11 mylių. Ją sukonstruk- 
tavo Wernher von Braun (Šiuo 
metu jis lankosi Australijoje, 
Sydney universiteto iškviestas 
skaityti paskaitų apie raketų ga
mybą J.A.V. — ab).

Spalio 5 d. Anglijos parlamente 
ginčai. W. Churchill Muencheno 
sutartį laiko “didžiausiu pralaimė
jimu”, tačiau Chamberlain laimi 
parlamente pasitikėjimą.

Spalio 10 d. čekoslovakams, žy
dams ir vokiečiams socialdemokra
tams bėgant iš Sudetų, vokiečių 
okupacija tapo įvykdyta. Lenkai 
privertė Čekoslovakiją užleisti 
jiems Teschen teritoriją.

David Sarnoff, J.A.V. Radio 
B-vės pirmininkas, paskelbė: "Te
levizija kiekvieno namuose tech
niškai įmanoma”.

Lapkričio 1 d. Vokietijos-Italijos 
nuosprendžiu priskirta .prie Ven
grijos dalis Ruthenijos. Vieno mė
nesio laikotarpyje Čekoslovakija 
neteko vieno trečdalio savo teri
torijos ir piliečių Hitleriui, Len
kijai ir Vengrijai.

Prancūzijoje pasirodžiusi Char
les de Gaulle’s knyga “La France 
et Son Armee” apie modernią ka
riuomenę, susidedančią iš šarvuo

1938 m. rugsėjo 30 d. Heston 
aerodrome, netoli Londono, minis- 
teris pirmininkas N. Chamberlain, 
išlipęs iš lėktuvo, mosikavo popie
rių susirinkusiai anglų miniai ir 
paįenkintas šaukė: “Taika! Gar
binga taika!...*’ Tai buvo dokumen
tas, pasirašytas dar tą patį rytą 
Miunchene paties Chamberlain, 
Prancūzijos premiero Edouard Da- 
ladier, Hitlerio ir Mussolini — 
taikos sutartis.

Tos konferencijos rezultate at
slūgo įtampa Europoje. Dėmesio 
centras tuo metu buvo Čekoslova
kijos valdomi Sudetai Vokietijos 
pasienyje, kur didesnioji gyven
tojų dalis kalbėjo vokiškai. Iš 
pradžių Hitleris tai teritorijai rei
kalavo autonomijos, o vėliau tie
sioginio prijungimo prie Vokieti
jos.

Chamberlain du kartus specia
liai vyko pas Hitlerį pasitarimams, 
ir kiekvieną kartą Hitleris savo 
reikalavimus vis didino, tvirtinda
mas, kad “Tai yra mano paskuti
nis teritorinis reikalavimai Euro
poje“. Paskutinio vizito metu 
Hitleris pareikalavo, kad ši "ne
pakenčiama“ situacija turi būti 
išspręsta iki spalio 1 d., o kitu at
veju vokiečių kariuomenė įžygiuos 
ir okupuos sudėtus.

Keturių Didžiųjų konferencijo
je dviem dienom prieš nustatytą 
datą: Vokietijai pripažinta Sude
tai ir patenkinti Lenkijos, bei 
Vengrijos reikalavimai j kitas Če
koslovakijos teritorijas. Visi buvo 
patenkinti, išskyrus Čekoslovakiją.

per Lenkiją iš Vokietijos į Rytų 
Prūsiją.

Monako Princas Rainier de Gri
maldi, būdamas 15 metų, studijavo 
Šveicarijoje, o jo dabartinė žmo
na Grace Patricia Kelly (9 metų) 
mokėsi Germantown, Pennsylvani- 
joje, Ravenhill vienuolyno mokyk
loje.

Balandžio 7 d. Didįjį Penkta
dienį Italijos kariuomenė užėmė 
Albaniją, ištrėmė Karalių Zog ir 
padarė plyšį tarp Graikijos ir Ju
goslavijos.
balandžio 27 d. Anglijos parla

mentas pirmą kartą taikos metu 
paskelbė mobilizaciją.

Hitleris rytojaus dieną atšaukė 
Anglijos-Vokietijos plaukiojimo 
susitarimus ir nutraukė nepuoli
mo sutartį tarp Vokietijos — Len
kijos.

Australijoje Robert Gordon Men
zies tapo Ministeriu Pirmininku 
(pirmą kartą) ir Iždo Ministeriu. 
A J. McLachlan (Postmaster-Gene
ral), paskelbė, jog televizija yra 
experimentaline prabanga, Austra
lijai per brangus dalykas.

Gegužės 3 d. Rusijos komisaro 
užsienio reikalams pareigas iš M. 
Litvinovo perėmė V.M. Molotov, 
nes pirmasis buvo žydas; galvoja
ma, tai įvyko siekiant Rusijos ge
resnių santykių su Hitleriu. Niki
ta Kruščiov tapo pilnateisiu Polit- 
biuro nariu. Fidel Castro, būda
mas 12 metų, dirbo Kuboje savo 
tėvo cukraus plantacijoje.

Gegužio 22 d. Vokietija — Itali
ja pasirašė karinę sutartį. Vokie
tijos karo pajėgos šiuo metu buvo 
beveik dvigubai stipresnės, nei 
rugsėjo mėnesyje. Grobis iš Čeko
slovakijos aprūpino 35 divizijas, o 
Čekoslovakijos “Skoda” gamyba 
prilygo Anglijos produkcijai.

Liepos 10 d. esant išdėstytiems 
dviems milijonams vokiečių ka
riuomenės Lenkijos pasienyje, 
Chamberlain pareiškė parlamente,

čių, tankų ir stiprios karo aviaci
jos, krašto vyriausybės ir kariuo
menės viršūnių buvo ignoruoja
ma, bet Vokietijos karo vadovybė 
tuo įdomavos.

Amerikietė Pearl Buck gavo No
belio premiją. Fizikos premija ati
tekti Enrico Fermi, italui.

1939 saurio 11 d. Chamberlain, 
su lietsargiu rankoje, atvyko į Ro
mą lydimas Užsienių Reikalų Mi- 
nisterio Lordo Halifax užmegsti 
draugiškumo ryšių su Mussolini, 
kurio Užsienio reikalų ministeris 
Grafas Galeazzo Ciano atraporta
vo savo sėbrui Joachim von Rib
bentrop: “Nieko nebuvo atsiekta”.

Japonijoje sustiprėję karininkai 
atstatydino silpną Princo Fumi- 
maro Konoye’s vyriausybę.

Rusijoje Anastas I. Mikoyan pa
skirtas komisaru užsienio preky
bai.

Vasario 14 d. Hitleris patenkin
tas stebėjo nuleidžiamą į vande
nį karo laivą “Bismarck”.

Britų Tarpplanetinė Draugija 
apskaičiavo, kad kelionė į mėnulį 
gali kainuoti £stg. 315,656.

Mirė Romos Katalikų Bažnyčios 
Popiežius Pius XI.

Kovo 15 d. Hitleris, sulaužyda
mas pasirašytą sutartį, užima Mo
raviją ir Bohemiją, motyvuoda
mas, jog čekoslovakai persekioja 
ir kankina vokiečius. J Prahą su
važiavo korespondentai bei žurna
listai iš viso pasaulio stebėti Hit
lerio įžygiavimo į Prahą.

Trim dienom anksčiau Kardino
las Eugenio Pacelli, vainikuoja
mas Popiežiumi Pijum XII-ju. Ar
kivyskupas Angelo Giuseppi Ron- 
calli — dabartinis Popiežius Jo
nas XXIII tuo metu buvo Instan- 
bule, kaip apaštališkas Delegatas 
Turkijai ir Graikijai.

Kovo 23 d. Hitleris pradeda 
spausti Lenkiją, reikalaudamas 
Danzig*o ir taip pat koridoriaus 

kad jis padėsiąs Lenkijai, jei bus 
paliesta jos nepriklausomybė.

Nikolai A. Bulganin buvo pas
kirtas Rusijos vice-premjeru.

Stockholme buvo atidarytas 
“Lingiad” pasaulio gimnastikos 
festivalis.

Rugpjūčio 23 d. visų didžiau
siam nustebimui Vokietija — Ru
sija pasirašė komercinį ir nepuo
limo paktą. Lenkija, užblokuota iš 
vakarų, dabar ir iš rytų, negali įsi
vežti karo reikmenų.

Rugpjūčio 25 d. Anglija su Len
kija pasirašė pakartotiną sutartį, 
papildomai garantuojant, jei Len
kiją puls vokiečiai, į karą įsitrauks 
ir Anglija.

Wladyslaw Gomulka sėdėjo Lod
zės kalėjime už komunistišką veik
lą.

Leitenantas Gamal Abdel Nas
ser, baigęs karo akademiją, tarna
vo Alexandrijoje.

Dag Hammarskjold tuo metu 
Švedijos Finansų Ministerio pa
vaduotojas.

Rugpjūčio 28 d. Anglija įspėjo 
Hitlerį, kad “Lenkijos klausimas 
turi būti taikiai išspręstas.” Pran
cūzija uždarė Vokietijos pasienį. 
Vokietijoje įvesta maisto normų 
kortelės. Anglija, Prancūzija, Vo
kietija ir Lenkija .buvo beveik pil
nai mobilizuotos.

Rugpjūčio 30 d. Hitleris vakaie 
pranešė, kad jis pasiruošęs tartis 
su Lenkijos atstovu, jei anas at
vyks per 24 valandas su pilnais 
įgaliojimais. Anglijos Ambasado
rius Berlyne Sir Nevile Hender
son vidurnaktį pristatė Anglijos 
protestą Von Ribbentrop’ui, kad 
toks reikalavimas Lenkijai yra ne
tinkamas, nes Lenkija, siųsdama 
savo atstovą, nežino net kas bus 
svarstoma. Ribbentrop’as tuoj pat 
ten vietoj perskaitė 16 paragrafų 
numatytą programą, bet pareika
lavus kopijos atsisakė suteikti: 
“šis dokumentas netenka savo ver

tės, nes Lenkijos įgaliotinis neat
vyko”. %

Rugsėjo 1 d. be formalaus karo 
paskelbimo Hitlerio kariuomenė 
įžygiavo į Lenkiją. Prancūzija su 
Anglija pareikalavo vokiečių ati
traukti kariuomenę ir atnaujinti 
pasitarimus. Hitleris, užsidėjęs 
Pirmojo Pasaulinio Karo unifor
mą, atsakė: “Aš nenusiimsiu šios 
uniformos iki pergalė bus mūsų... 
arba... aš gyvas nematysiu pabai
gos”. Europoje prasidėjo Antrasis 
Pasaulinis Karas.

Spalio 3 d. 9.00 vai. Anglijos 
ultimatumas Vokietijai: atšaukti 
kariuomenę iš Lenkijos iki 11.00 
vai., kitu atveju Anglija stoja į 
karą. 11:15 vai. Chambelain radi
jo bangomis paskelbė Britų Im
perijai: “šis kraštas stoja į karą 
su Vokietija. Lai Dievas laimina 
visus ir lai Jis užstoja teisybę.”

Paruošė — ab — 
★

SENIEJI TURTAI
Cairo mieste maža mergaitė, 

žaisdama iškastoje duobėje, rado 
puodynę su 288 auksinėmis mone
tomis. Pinigai iš 10 šimtmečio. Ar
cheologai spėja, kad tai paslėptas 
turtas kalifo, valdžiusio Egiptą X 
amžiuje.

GIRTI PAUKŠTELIAI
Los Altos priemiestyje, San 

Francisco, gyventojai nustebę žiū
rėjo, kai tūkstančiai strazdų, iš
kritę iš medžių svyrūniavo gatvė
se ir negalėjo paskristi. Buvo iš
aiškinta, kad paukščiai prieš tai 
buvo “užpuolę” uogyną ir tiek 
persivalgė uogų, kad nuo jų pasi
gėrė ir nevaliojo paskristi nei ge
rai paeiti.

£ 23 MILIJONAI ANT GALVŲ
Pranešama, kad Anglijoje mote

rys praėjusiais metais skrybėlėms 
išleido £ 23 milijonus sterlingų. 
£ 2 milijonais daugiau negu 1960 
m.
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VI-sis SUVAŽIAVIMAS
SUVAŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI

Melbourne, 1961 m. gruodžio 27 d.

— miestas jau palengva grįžta 
į kasdienybę, žmonės pamažu pra
randa švenčių nuotaiką, tik prie 
vieno gatvės kampo renkasi sma
gus jaunimas — tai lietuviai stu
dentai dar kartą suplaukę į vieną 
vietą iš visų Australijos universi
tetų į Vl-jį A.L.S.S. suvažiavimą. 
Neilgai trukus pasiskirstom į ma
šinas ir pirmyn į Geelong — suva
žiavimo atidarymą.

Pirmas įspūdis labai geras — iš
dalintos oficialios programos net 
su skoningu viršeliu ir dar gaunam 
suvažiavimo prisiminimui po ženk
liuką. Pagaliau įgyvendinta kai ku
rios dar nuo seno siūlytos idėjos. 
Ženkliuką ir programos viršelį pa
ruošė kolegos V. Šalkūnas ir A. 
Bulokas.

Pats suvažiavimo atidarymas 
kuklus ir trumpas. Įžanginį žodį 
tarė A.L.S.S. centrinės valdybos 
pirmininkas V. Šalkūnas, sudary
tas garbės prezidiumas ir išklau
syti įvairių organizacijų sveikini
mai.

Dar patenkinus visus fotografus 
svilinančioj saulėj išvykom į šv. 
Jono bažnyčią dalyvaudami kartu 
su sportininkais pamaldose. Liku
sioji šios pirmos dienos dalis pra
ėjo susipažįstant su sportinnkais, 
dalyvaujant Sporto Šventės iškil
minguose pietuose ir net dalyvau
jant kaikuriose rungtynėse. To va
karo pobūvis įvyko “Pacific Star” 
klube. Vieta jauki, jautėsi šioks 
toks susigrūdimas, tačiau tas ne
žlugdė jaunimo nuotaikos.

Gruodžio 28 d.

Po svečiavimosi Geelonge iš 
programos matėsi, kad prasidės 
rimtesnioji suvažiavimo dalis. Kol 
kiti dar ilsėjosi, jau kruopštūs 
skyrių valdybų nariai posėdžiavo 
nuo 10 vai. ryto Parapijos Namuo
se. Po gerų pietų, paruoštų Kata
likių Moterų Draugijos, sakė vi
suotinis susirinkimas Lietuvių Na
muose. Jam pirmininkavo kol. Ar
minas (Adelaide), o sekretoriavo 
kol. D. Labutytė (Sydney). Cen
trinės V-bos pirmininkas kol. V. 
Šalkūnas patiekė ataskaitinį pra
nešimą. Visa v-bos veikla buvusi 
nukreipta į suvažiavimo organiza-

nimo švente”. Studentai šią pro
jektuojamą šventę palaiko ir tai 
idėjai pritaria.

Visuotinio susirinkimo metu iš
kilo ir Studentų Sąjungos įstatų 
peržiūrėjimas. Šį įstatų peržiūrė
jimą ir jų sutvarkymą visuotinis 
susirinkimas pavedė trijų narių 
komisijai, kurią sudaro: teisinin 
kė G. Biveinytė, teis. R. Daukus ir 
V. Martišius, šioji komisija pa
ruoštus įstatus prstatys skyrių val
dyboms tvirtinti. Susirinkimas bai
giamas sumanymu •— tuojau pra
vesti rinkliavą “Lituanus” žurnalo 
reikalams.

Susirinkimo išvarginti studentai 
atsigavo valgydami Soc. Globos 
Moterų Draugijos parengtą vaka
rienę. Tuoj po vakarienės vėl grįž
tama į salę išklausyti kol. I. Ta
mošaitienės programoje numatyto 
pranešimo.

Prelegentė išsamiai peržvelgė 
suvažiavimų įsisenėjusius bruožus 
ir davė praktiškų pasiūlymų, kaip 
padidinti jų naudą ir reikšmę aka
deminėj plotmėj. Diskusijų metu 
kilo daugiau pasiūlymų, ir jeigu 
jie neliks tik tušti žodžiai, tai 
ALSS ateityje tikrai pasirodys 
veikli.

ši diena užbaigta kultūriniu va
karu. Išklausėm p. Morkūno va
dovaujamo vyrų okteto dainų, pa- 
sižiūrėjom filmų iš praėjusių su
važiavimų, kurias demonstravo p. 
V. Butkūnas. Priede dar matėm 
filmų iš bendruomenės gyvenimo 
įvairiose vietovėse, rodomų kun. 
Dr. P. Bačinsko.

Gruodžio 29 d.

— Pajūriais, pamariais... Suva
žiavimo dienos bėga, ir būtų gai
la neišnaudoti palankaus Melbour
ne oro. Tad studentai patraukia į 
gamtą. Pajūry tikrai atsigavom: 
kas nebijojo sušlapti, bangose nar
dė, kas smėly kaitinosi, kas kito
kių užsiėmimų susirado. Paskui pa
traukėm autobusu į Geelong norė
dami dar kartą susitikti su spor
tininkais ir su jais drauge gam
toje pasivaišinti. Mūsų pastangos 
susirasti juos buvo tuščios, ir tik 
sugriuvom pas kol. Kazį atšvęsti jo 
gimtadienio. Grįžom į Melbourne 
jau giedant gaidžiams.

pusės. Išklausius minėtus praneši
mus trumpa pertrauka, kurios me
tu mažose grupelėse diskutuojama 
girdėtomis mintimis, o išvados ir 
kilę klausimai po pertraukos bu
vo viešai patiekti ir svarstomi. Bu
vo diskutuojama akademinės min? 
ties laisvė, katalikiškų universi
tetų svarba, lietuvių studentų vie
ta australų tarpe ir t.t. Iškeltos 
prelegentų mintys, jų pasiūlymai 
ir kilę diskusijų metu klausimai 
gali būti toliau diskutuojama ats
kirais būreliais skyriuose. Gautos 
išvados keltinos ateinančiame su
važiavime.

Diena baigiama uždaru studentų 
pobūviu ten pat universitete, gi 
vakarienę šį kartą parengė pačios 
Melburniškės studentės, parody
damos savo kulinarinį meną.
Gruodžio 31 d.

Sekmadienis. Štai, jau ir pasku
tinė suvažiavimo diena. Po pa
maldų visi renkamės į Chevron 
Hilton viešbutį. Čia įvyksta iškil
mingi šio suvažiavimo pietūs ir 
jo užbaiga. Begeriant kavutę mū
sų garbės svečias Dr. Kaunas pa
pasakojo apie studentų dienas Lie
tuvoje. Taip pat atsisveikinimo 
žodį tarė ir kun. Dr. P. Bašinskas. 
Iškilmingi pietūs baigiami kol. V. 
Šalkūno kalba su viltimi vėl vi
siems pasimatyti sekančiame su
važiavime.

Taip ir prabėgo šios denos, ku
pinos juoko, rimties ii’ svarios sa
vo turiniu. Skirstėmės galvodami 
apie išnaudotas ir neišnaudotas 
progas ir audėm mintyse jau nau
ją suvažiavimą... D-ė

Pirmą Kalėdų dieną Melburne 
šv. Jono bažnyčioje susituokė Ar
vydas Krausas su Elvyra Stanke
vičiūte. Sutuoktuvių apeigas atli
ko kun. Pr. Vaseris. Apeigų metu 
gražiai pagiedojo P. Morkūnas, 
įspūdingai vargonais palydint J. 
Juškai. Pamergėmis buvo Daiva 
Labutytė (Canberra) ir Nijolė 
žvirgždinaitė (Sydnėjus), pabro
liais — Danius Kairaitis (Sydnė
jus) ir Algimantas Bulakas (Mel
burnas).

Po sutuoktuvių įvyko Jono Stan
kevičiaus ir Anelės bei Antano 
Krausų nuoširdžiu rūpesčiu šau
nios vaišės Maribyrnonge, naujai 
pristatytoje svetainėje. Dalyvavo 
arti 80 svečių iš Sydnėjaus, New
castle, Canberros, St. Marys ir 
Melburno. Naujojo židinio žvakes 
uždegė jaunavedžiai Elvyra ir Ar
vydas, jiems talkino su gražiais 
šeimyninio gyvenimo linkėjimais 
Anelė Krausienė ir Jonas Stan
kevičius bei jaunojo seserys Dan
guolė ir Rūta. Žvakes uždegus 
pabrolis Danius Kairaitis pa
skaitė sveikinimus raštu ir tele
gramomis. Jų tarpe buvo gauti 
sveikinimai tetos Apolonijos iš 
Sibiro, tetos Onos iš Pakruojaus 
(Lietuvos), iš jaunojo pusbrolio 
Kazimiero iš Antalieptės, iš ra
šytojo Antano Giedriaus ir visa 
eilė sveikinimų iš bendradarbių, 
žodžiu sveikino jaunavedžio tė
vas Antanas Krausas, jaunosios 
tėvas J. Stankevičius, kun. Pr. Va
seris ir Antanas Mikaila. Visi lin
kėjo gražaus šeimyninio gyveni
mo jaunavedžiams. Trumpu žodžiu 
padėkojo sveikintojams ir tėvams 
bei giminėms jaunavedis Arvydas 
Krausas. Vaišėms vadovavo pa
brolis Algimantas Bulakas. Gra
žios lietuviškos dainos skambėjo 
visą vaišių laiką. Vyko gyvos var
žytinės tarp Melburno ir Sydnė
jaus jaunimo. Ypač gražių dainų 
pravedė P. Morkūnas ir kun. Pr. 
Vaseris. Protarpiais svečiai susi
rinkdavo spalvuotomis šviesomis 
ir lampinjonais papuotame sodely
je, kur dainos nenutilo iki vėly
bos nakties. Mėgėjai šokti links
minosi naujai pastatytose patal
pose, kurios taip pat buvo atitin
kamai dekoruotos.

Antrą Kalėdų dieną susirinko 
šaunus būrys jaunimo ir giminių 
išlydėti jaunavedžių. Po pietų 
jiedu išvyko pajūriais pamariais 
Sydnėjaus kryptimi. Jaunoji pora 
šiuo tarpu gyvens Sydnėjuje. Abu 
jiedu praėjusiais metais baigė 
augštuosius mokslus ir kurs šeimy
ninį gyvenimą. Jiems linkime ge
riausios sėkmės!

Kalėdų pirmą dieną susituokę Elvyra Stankevičiūtė, šiais 
metais baigusi gamtos -— matematikos (Science) fakultetą, 
ir Arvydas Krausas, pernai baigęs telekomunikacijos in
žineriją.

Sveikiname mūsų pirmininkę
kol. ELVYRĄ STANKEVIČIŪTĘ 

ir
kol. ARVYDĄ KRAUSĄ

sukūrus lietuvišką akademikų šeimą.

Sydnėjaus Studentai

Kokios geraširdės Sydney studentės. Studentų suvažiavimo metu 
pastebėta, kad viena jautr sydnėjiškė fuksė padėjo pavargusiam Mel
bourne Studentų Valdybos pirmininkui nešti suvažiavimo naštą tai 
švelniai glostydama jo drebančią ranką, tai rūpestingai nubraukdama 
raukšles nuo jo rūpesčių išvagoto veido.

• • t

Col. Kęstas Protas išvažiavo patenkintas — net penkias merginas 
sutalpinęs į savo mašiną. Grįžo taip pat su penkiom, bet jau be šyp
senos, ir teko nugirsti kad nė viena .studentė neprileidžiama prie jo 
“zephyro” arčiau dviejų metrų. Ir vien tik dėl to, kad buvo penkios 
skirtingas nuomonės dėl kiekvieno pasiūlymo kelionės metu. Keista..,

•

Heidelbergo gimnazijos abiturientė Erna D e c k y t ė, lauk
dama egzaminų rezultatų, planavo savo ateitį — būti ar nebūti vais
tininke. Mažai kas tepraleidžiamas per paslaptingąjį farmacijos kur
są: reikia žinoti tam tikrus burtų žodžius, be kurių ten nesiseks. Er
nai patarta kreiptis į Martyną D i d ž į, kuris gal ir teiktųsi di
džiąją paslaptį lietuvaitei išduoti. Deja, šis stropus farmacininkas 
sunkiai prieinamas, nes kai nedirba, tai buriuoja ar meškerioja. Mel
bourne jis vadinamas Altonos atsiskyrėliu.

•
Dar vienai vaistininkystės žinovai Gintarai Kalpokai Tait- 

vomii valandomis studijuoja žvaigždei, iš kurių tikisi sužinoti tavo 
ateitį. Jis skundžiasi gimęs po bloga žvaigžde. Piichologai tvirtina, 
kad taip negali būti ir ragina nepaiiduoti žvaigždžių įtakai.

•
Šviesiaplaukių abiturienčių Melburne netrūksta. Tarp jų turime 

Laimą V i n g y t ę, Rasą Ž i ž y t ę, Erną Deckytę ir 
Dalę Grigaitytę. Yra ir tamsiaplaukių — Jūratė P a r a- 
g y t ė, Danutė Jokūbau skaitė. Vyrus atstovauja Kęstas 
Antanaitis, Raimundas Kazlauskas. Tikriausiai 
yra ir pamirštų, kuriuos retai sutinkame. Linkime paminėtiems ir 
nepaminėtiems sėkmingų metų ir laukiame universitete.

Susirinkęs iš visų pūlių per egzaminui pagyrimui, įtud. humani
tarai Arūnai ..Ž i ž y • . ..buvo išbūriavęi dviem lavaitėm į jūrą atii-

vimą, nes valdyba naujai perrink
ta tik prieš 5 mėnesius labai daug 
laiko neturėjo. Drauge, suvažiavi
mo pirmininko paprašytas ko). 
Šalkūnas painformavo susirinku
sius apie įvykusius nesusiprati
mus. Šią informaciją dar papildė 
protokolų ištraukomis, kurias per
skaitė kol. I. česnaitė. Vėliau sekė 
pranešimas apie pereitais metais 
įsteigtos Jaunimo Patariamosios 
Komisijos prie Krašto Valdybos 
nutarimus. Numatyta vieną die
ną metuose paskirti specia
liai jaunimui ir pavadinti ją “Jau-

Gruodžio 30 d.

Vėl universiteto sienos, pažįsta
mas kvapas ir nuotaika. Melbour
ne universiteto patalpose renka
mės diskusijoms, šios dienos tema 
buvo — “Australijos Lietuvio aka
demiko savęs suradimas”, ši tema 
buvo nagrinėjama įdomiu ir mūsų 
studentams visai nauju būdu. Pas
kaitos skaitomos trijų prelegen
tų: kun. Dr. P. Bašinskas nagri
nėja temą iš filosofinės pusės, po
nia E. žižienė iš socialoginės pu
sės ir p. A. Bakaitis iš politinės

Rodas vis dar tebetęsia savo atostogas pas mamą, lovoje, suban- 
dažuotas mediciniškuose aliejuose mirkytais rankšluoščiais. Australiš
ka saulė pasiekė net jo kaulų smegenis. Kai baigs luptis trečia oda, 
Rodas vėl jausis lyg išgėręs jaunatvės eleksyro. Tad šio numerio stu
dentiška kronika truputį kitokiame stiliuje ir iš kito pasviečio. Už 
ją dėkingi būkime melburniškiams.

•
Yra pavojui Melburno mieitui sumoteriškėti. Rata Ž i ž y t ė, 

•ėkmingai išlaikiusi abitūros egzaminui, studijuos architektūrą. Pir
masis jos projektai baigui būsiąs moterų .teklyčioi rūmai Melburne. 
Bestudijuodama jieškoiianti statybos inžinieriaus, kuria projektą re
alizuotų. Dėl pinigų ji neiirūpina — moteris, jei panorint:, ir pasaulį 
augštyn kojom apverčianti.

gauti nuo jį taip “pritrenkusios" laimės. Grįžęs iš kelionės ir atgavęs 
vidinę pusiausvyrą, ėmėsi naujo sporto: šaudyti. Čia, mat, jis nenori 
pasiduoti prityrusiam šauliui Karoliui Kazlauskui. Studentų 
suvažiavimo metu jo namuose beveik visai nebuvo. Po visko nuvyko 
į skautų stovyklą, kur būdamas adjutantu (ir beveik pačia galva) ri
kiavo ir drausmino visus, nors pats ne visada drausmės laikėsi.

•
Rasa Ž i ž y t ė, šių metų abiturientė, laimėjo beveik visas sa

vo mokyklos premijas — sporto, meno ir mokslo. Dabar pas ją at
plaukia krūvos laiškų, praančių jos autografo.

“Kuo mažiau dirbi, tuo geriau” — sako “geležinkelietis“ Andriu* 
Kaspariūnas. Esąs tai lengvas būdas per atostogas pasipini
gauti.

| VIENINTELĖ TIKRA |
S VODKA |

£ ORIGINALIOSE BONKOSE, KURI VADINASI J

Į STOLICNAJA Į
£ YRA VISADA GAUNAMA PAS >5
g <8
| M. PETRONĮ, |
$ 152 Liverpool Rd., Enfield, N.S.W. Tel. UJ 5727.

Melburne mediciną baigė Kristina Brėdikytė, gi fiziką 
tik 21 metų Rimvydas Sližys. Abu ėjo per universitetą iškeltom 
galvom: niekad niekur nesuklupo iki išeinant pro duris.

•
Medikui Karoliui Kazlauskui dėl menkutėlio riešo kau

liuko per egzaminus teko skaudžiai nukentėti — neatpažino, ar kairei 
ar dešinei rankai priskirti. Pasižadėjo dešiniosios nebekelti prieš ko
legas ir skirti dailiajai lyčiai. Tą jis ištikimai vykdė per studentų 
suvažiavimą ir, atrodo, ištęsės.

Šiaip jau vyras per tuos studentų ir sportininkų suvažiavimus 
subankrutavo: “autobusas" keleivių visad pilnas, o benzinui pats vie
nas iš.kišenės trauk. Viena tik paguoda, kad per tas keliones greta 
būdavo Irena.

•
Liucija Petkevičiūtė atsisveikino su baigiamąja klase 

ir žada ruoštis direktoriams sekretoriauti, o gal ir pačiam premjerui. 
Dana su pagyrimais užėmė sesers vietą baigiamojoj klasėj. Nepaten
kintos pusbroliais, kad nepavežėja į pobūvius. Tėvo negi prašysi. Su- 
pykusios norėjo išvažiuoti pas seserį Laimą į Canberrą, bet pabijojo 
būti tetomis.

Inž. Algiui Kazlauskui per šias atostogas devyni darbai, 
dešimtas badas: pas studentus bėk, pas sportininkus į Geelongą va
žiuok, krautuvėje tėvą pavaduok, adelaidiškes viešnias ir svečius pri
iminėk, vyčiams vytinėk. Šiaip jau ėmėsi metams darbo. Į ketvirtą 
technikos fakulteto kursą pereinant, užsiliko vienas egzaminas. Algis 
nori dabar įsigyti inžinieriui privalomą metų darbo praktiką ir po to, 
išlaikęs egzaminą, baigti technikos kursą Melbourne universitete.

•
Gamtos mokslų studentas He nrikas Malakūnas labai 

kruopščiai tupinėjo apie mašiną, kad ši suvažiavimui atrodytų kaip 
nauja. Su egzaminais bala nemato. Raimonda Malakūnaitė 
tikra dėl vietos augštesniam, antramečiam kurse. Bepigu, sako brolis, 
sportininkėms: jos pratusios į augštį šokinėti.

Remigijui Bakaičiui antraeilius reikalus teko rudeniui 
atidėti. Dėl tų visų studentiškų vargų rudenį teks su profesoriais pasi
kalbėti ir pačiai studentų galvai Vytautui š ą 1 k ū n u i. Jis ne
nusimena. Suvažiavimas praėjo sklandžiai ir kultūringai, jo užaugin
tų mažųjų skautų pilna stovykla.
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SUVAŽIAVIMU PRASMĖ
I

(I. TAMOŠAITIENĖS REFERATAS,
SKAITYTAS VI-ME STUD. SUVAŽIAVIME)

Metiniai Lietuvių studentų su
važiavimai dabar tapo tradiciniais. 
Pats pirmasis suvažiavimas 1956 
metais, buvo organizuojamas su 
intencija suteikti galimybę lietu
vių jaunimui, studijuojančiam įvai
riuose Australijos universitetuose, 
arčiau susipažinti, pabendrauti, 
pasidalinti mintimis. Savaime aiš
ku, kad lietuviai studentai studi
juoją tame pačiame universitete 
sueina, bendrauja, dalinasi įspū
džiais, kalba gimtąja kalba. Betgi 
lietuvių studentų skaičiai paski
ruose universitetuose yra nelabai 
gausūs, todėl artimesnis bendravi
mas tarp visos Australijos lietu
vių studentų yra labai pageidau
tinas. Studijuojantis jaunimas sa
vo studijų metu ne vien tik ruo
šiasi įvairioms profesijoms, bet tuo 
pačiu bręsta ir ruošiasi visuome- 
niniui bei šeimyniniui gyvenimui. 
Mums vienas iš svarbesnių uždavi
nių yra išlikti sąmoningais lietu
viais. Dabartinėje mūsų aplinku
moje nutautėjimo galimybės yra 
plačios, ir sąlygos tam labai palan
kios. Jau yra patirta, kad nutautė
jimas žymiai mažiau pasireiškia 
grynai lietuviškose šeimose ir to
dėl būtina sudaryti sąlygas lietu
vių jaunimo bendravimui savųjų 
tarpe, plačiame rate, kad būtų dau
giau progų kurti lietuviškas šei
mas. Čia ir būtų vienas akstinas 
ir toliau ruošti lietuvių studentų 
suvažiavimus, akademinius savait
galius, bei panašius susibūrimus, 
nes šiuose susibūrimuose yra gali
mybė ne vien tik susipažinti, pasi
linksminti, bet ir dalyvauti rimtes
nėse diskusijose.

Deja, atrodo kad iki šiol labiau 
buvo akcentuojama linksmoji su
važiavimų dalis, negu rimtoji — 
diskusinė. Kiek man teko būti šiuo

ŽINIOS
Vienai ii Sydnėjaus klausia melburniškių, kas toliau daryti. Dziu

do mokslų fakulteto nė vienam Australijos universitete nėra.
•

Kolegai Arvydui Dumčiui nesisekė: dėl ilgos ir gyvuliškai 
karštos kelionės (iš Adelaidės per dykumas) volkswagenas tiek įniršo, 
kad sugriaužė greičių dėžės dantis. Melburno studentiški rūpesčiai 
pribaigė. Taip Arvydas liko nupėstintas. Garažo dantistai šimtuką 
užgiedojo. Viena bėda ne bėda — Melburne žmogų Vida suėda. Ateik, 
o jos nėra!1 Visi išskrido, o Arvydą vis Melburne tebesutinki: tai į ga
ražą, tai pas Vidą. Nenusimink, Arvydai! Viliokių žvaigždžių nesu
prasti nei man, nei tau.

•
“Pasilikau Melburne”, sako Gerutis Kišonas, “kad galėčiau ge

riau pažinti tenykščių Jūrą, nes Sydnėjuj tokios gražios nematai”. 
Tai tau, o melburniškiai Algis ir Vytas Klimai susižavėję Sydnėjaus 
pretty Bondi.

•
Pražuvo, kaip Viktoras Adomavičius j Newcastle išva

žiavęs. Negi teirausies Birutės! Laimingų metų redakcija linki jam 
per laikraštį. Birutė iš ilgesio pasidarė Worri Yallock vaikų darželio 
vedėja. Rasa talkininkė — ji nori pamiršti “čigoną”.

•
Architektas Venis Kemėšis vis dar tebėra priglušintas eg

zaminų. Atrodo, lyg batai ir kišenės statybinių plytų būtų prikrautos. 
Nesvarbu — egzaminų rezultatai geri, ir pašokta metais į priekį.

Būsimasis mokytojas Arvydas Ramanauskas jau dabar 
ruošiasi bušo gyvenimui ir mokosi skalbimo. Tik bėda, kad su moder- 
ninėtn priemonėm. O mašina įtraukė kaklaraištį ir davė antausį. Kai 
skautės paklausia dėl mėlynės, tai vytiškai paaiškina: nemėtykit ba-
nano žievių ant šaligatvių! Matote, paslydau ir susimušiau.

Dviejų skautų dvi dilemos. Arūnui — ir Jievutė ir Danutė; Rai
mundui — būti gimnazijos ar pradžios mokyklos mokytoju.
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se studentų suvažiavimuose, disku
sijų netrūko, nei gražių minčių, 
nei gyvo dalyvavimo tose diskusi
jose. Gal per mažai apie tai girdi 
bendruomenė, gal per mažai yra 
atsiliepiama apie tai spaudoje. O 
gal tos diskusijos pasilieka tik gra
žios mintys be praktiško pritaiky
mo, kadangi studentai jas pamiršta 
vos išsiskirstę iš suvažiavimų. Aš 
pilnai sutinku su kolega Genium 
Procuta, kuris savo straipsnyje 
“J darbą” (Studentų Žodis. M.P. 
gruodžio 20 d.) Sako, kad yra 
daugiau kalbama, negu veikiama. 
Iki šiolei ruoštuose suvažiavimuose 
beveik visos paskaitos ir diskusi
jos buvo pravestos vyresnės kartos 
akademikų, bendrų visuomeninių 
problemų temomis. Temos kaip 
nutautėjimas, tautinis sąmonin
gumas, visuomeninis bendravimas, 
studentų vaidmuo bendruomenėje, 
senosios ir jaunosios lietuvių kar
tos santykiai ir panašios temos, 
buvo ne kartą diskutuotos ar bent 
paliestos. Šios temos yra studen
tams aktualios, vertos gvildenimo 
ir diskusijų, bet mano manymu 
ne akademinio pobūdžio, ir gal 
studentams netiktų vien tik ben
druomeninėmis temomis apsiriboti.

Aš norėčiau siūlyti ateities su
važiavimuose pašvęsti daugiau lai
ko aptarimui konkrečių planų vi
suomeninėje veikloje bei lietuvy
bės išlaikyme. Bendros filosofinės 
diskusijos lietuviškojo bendruome
ninio gyvenimo problemų yra rei
kalingos, bet mes negalime remtis 
vien tik teorija — teorijos prakti
kavimas, pritaikymas bei įgyven
dinimas padės mums būti susipra
tusiais lietuviais ne tik ant popie- 
rio, bet ir kasdieniniame gyvenime. 
Manau, ne vienas iš studentų galė
jo pastebėti jog mano aukščiau mi

nėtos temos yra gvildenamos (dau
giau ar mažiau) beveik per kiek
vieną suvažiavimą, ir todėl reikėtų 
laukti daugiau konkrečių pasiūly
mų, kurie išplauktų iš viena ar 
kita linkme nukreiptų pasisakymų 
anų temų atžvilgiu.

Manau, kad kai kurie iš jūsų 
prisimena, kad prieš kelerius me
tus Il-me Visuotiname ALSS Su
važiavime (kuris taip pat vyko 
Melbourne) buvo inž. architekto 
V. Žemkalnio padarytas pasiūly
mas leisti studentišką laikraštėlį 
ar sudaryti studentams skirtą sky
rių lietuviškoje Australijos spau
doje. To pasiūlymo pasėkoje mes 
turime “Studentų Žodį”, kuris nors 
ir ne reguliariai leidžiamas, betgi 
yra gyvas studentijos pasireiški
mas lietuviškoje spaudoje. Aišku 
būtų gerai jį dar pagyvinti — 
duoti daugiau medžiagos. Taigi, 
suvažiavimų metu būtų gera proga 
aptarti kokio pobūdžio straipsniai 
būtų labiau pageidautini. Ai- “Stu
dentų Žodis” turėtų būti savo tu
riniu nukreiptas daugiau į stu-* 
dentiją, ar į plačiąją bendruome
nę? Jeigu taikomas grynai studen
tams, tai ar nevertėtų duoti dau
giau akademinio pobūdžio diskusi
nių straipsnių ir 1.1.? Antruoju 
atveju jeigu “Studentų Žodis” yra 
laidas tarp dabar studijuojančio 
jaunimo ir senosios kartos bei prie
auglio, tai ar nebūtų pageidautina 
talpinti straipsnius daugiau in
formacinio pobūdžio? Tiktų tada 
nušviesti išsimokslinimo galimy
bes, pašalpų bei stipendijų gavimo 
galimybes; aprašyti naujus mok
slus, įvairius atradimus. Įvairių 
profesijų, įstaigų ir darbų aprašy
mai gali paskatinti mūsų jaunimą 
veržtis į aukštesnius mokslus, gi
lesnį išsilavinimą. Tai yra tik pora 
pasiūlymų, tik dalis galimybių pa
daryti “Studentų žodį” studenti
jos gyvavimo reiškiniu.

Taip pat siūlyčiau suteikti gi
lesnės minties ateities suvažiavi
muose suruošiant lituanistikos te
momis seminarus, kur diskusijos 
būtų vedamos daugiau akademi
niais pagrindais. Lietuviams stu
dentams turėtų rūpėti gilinti savo 
žinias ne* tik savo pasirinktose spe
cialybėse bet ir savo tautos lobyne, 
ar tai būtų literatūros, istorijos, 
geografijos, meno ar tautosakos 
srityje. Tiek gi yra įdomių disku
sijoms tinkamų lietuviškų knygų, 
parašytų dabar ar anksčiau, išei
vijoje ar okupuotoje Lietuvoje. 
Tiek galimybių yra studijuoti lie
tuvių kalbos savybes — ne vienas 
iš studentų studijuoja humanitari
niame fakultete anglų, vokiečių, 
prancūzų, rusų bei kitas kalbas, tai 
kodėl nepagilinti savo žinių lietu
vių kalboje. Pasaulio filologai, ty
rinėję indoeuropiečių kfilbas, mo
kosi lietuvių kalbos, nes be jos ne
gali išsiversti savo tyrinėjimuose. 
Lietuvių tautosakos lobynas yra 
turtingas legendomis, apsakymais, 
priežodžiais, mįslėmis ir pasakomis 
—' reikia tik iš jo pasisemti, pa
žinti tautos būdą, jos papročius, 
o tada ir tauta ir tėvynė bus ar
timesnė ir mielesnė. Esu tikra,

LIETUVOS MOKYTOJAI
LIETUVOJE 11.000 MOKYTOJŲ BE AUGŠTOJO MOKSLO

Kaune sausio 4-5 d.d. buvęs 
švietimo darbuotojų suvažiavimas 
pasveikino Sovietų S-gos kom. 
partijos centro komitetą. Jis, aiš
ku, “karštai pritarė” Maskvoje 
priimtai programai. Taip pat daly
viai pritarė ir tam, kad “idėjiškai 
buvo sutriuškinta” antipartinė Mo
lotovo, Malenkovo, Kaganovičiaus 
ir kitų grupė. Visų Lietuvos švie
timo darbuotojų esanti garbės 
pareiga visiškai įgyvendinti visuo
tinio privalomo aštuonmečio mo
kymo įstatymą.

Pasitarimo dalyviai kreipėsi į 
mokytojus, tėvus, visuomenę ir 
nurodė į mokyklose esančias "abe
jingumo nuotaikas”. Girdi, svar
biausias moksleivių darbo tikslas 
esąs..., kad to darbo procese būtų 
ugdomas komunistinės visuome
nės žmogus. Tokį žmogų auklėti 
— dabar pirmasis uždavinys mo
kytojams, o jį vaizduoti — rašy
tojams, dailininkams.

Pasirodo, kad lietuviškasis jau
nimas ne tap lengvai pajungia
mas tokiam “auklėjimui” ir tai 
liudija nurodytos trys blogybės, 
veikiančios Lietuvos jaunimą: tai
gi, žaloja jaunimą kapitalis
tinės praeities atgyvenos (jos 
tą jaunimą ir įpainiojančios 
į “buržuazinio nacionalizmo vora
tinklius”), tas nelaimingas jauni

kad ne kartą buvo progų mūsų stu
dentams apšviesti kitataučius apie 
Lietuvą, Lietuvos praeitį — senąją 
— istorinę, ar artimųjų laikų, Lie
tuvos dabartinę padėtį, mūsų tau
tos likimą po komunizmo priespau
da. Ar gali visi studentai pasakyti, 
kad jie kiekvieną pasitaikiusią pro
gą pilnai yra išnaudoję? Čia ir 
kiltų klausimas, ar užtenkamai 
žinių apie Lietuvą ir lietuvius turi 
mūsų studentai, kad galėtų laisvai 
pasakoti ir duoti konkrečius atsa
kymus į jiems statomus klausimus.

Dėl praktiškai įgyvendinamo 
darbo Lietuvos ir lietuvių labui til
po gana ilgas kolegos G. Procutos 
straipsnis paskutiniame “Studentų 
Žodyje” (žiūrėk “Mūsų Pastogė” 
gruodžio 20 d.) iš kurio čia truputį 
pacituosiu. Kol. Procutos nuomone 
suvažiavimams trūksta turinio. 
“Jie yra lyg balionai — linksmi ir 
nerūpestingi, tačiau ir jie, atrodo, 
pradeda nusibosti. Juo labiau, kad 
stoka gilesnės rimties neatitinka 
mūsų laiko dvasios”. Tai yra ne 
vien kol. Procutos nuomonė, bet ir 
anksčiau yra pasirodę spaudoje už
metimai studentams dėl per didelio 
kiekio pasilinksminimų suvažiavi
muose. Kol. Procuta sako kad “Me
tiniai studentų suvažiavimai tam
pa neišnaudotomis auksinėmis pro
gomis sutelkiant studentiją reikš
mingai akcijai...” ir duoda labai 
konkretų pasiūlymą padaryti rink
liavą “Lituanus” žurnalui paremti, 
pastebėdamas, kad išeivijoje Li
tuanus” yra gyvenančios lietuvių 
studentijos pastangų vaisius už lie
tuvių tautos ir kultūros gyvastin
gumą. Per eilę metų žurnalas be 
dirbtinių pastangų įstengė apjung
ti kelių pasaulėžiūrų ir kelių kartų 
akademikus, atseit, yra tapęs mūsų 
vienybės paminklu, vienybės, ku
rios niekados mūsuose nėra buvę 
užtektinai". Kol. Procuta net ir 
gana smulkiai nurodo kaip tai bū
tų galima įvykdyti, kada ir kokiu 
būdu būtų galima pravesti vajų 
“Lituanus” žurnalui paremti.

Šitokio pobūdžio idėjos ir pasiū
lymai turėtų išplaukti iš diskusi
jų bei paskaitų temų. Gruodžio 
mėn. 12 d. “Mūsų Pastogėje” tilpo 
Alb. Pociaus straipsnis “Studentų 
suvažiavimui artėjant”, kuris ga
na išsamiai paliečia dabar studi
juojančio jaunimo visuomeninio 
darbo įsitraukimo klausimą. Tai 
yra labai aktualus klausimas, kuris 
gana išsamiai buvo diskutuotas su
važiavime, vykusiame prieš pora 
metų Canberroje. Atrodo, kad būtų 
laikas tuo klausimu ne tiek disku
tuoti, kiek susirūpinti įgyvendini
mu to, ko iš studentijos tikimasi 
ir laukiama.

mas dar bandomas nuvesti religi
nių prietarų klystkeliais, pagaliau 
jis... užkrečiamas privačiasavinin- 
kiškumo, egoizmo ir individualiz
mo nuotaikomis. Tai negerovės, 
kurios, komunistų akimis veikia ne 
tik jaunimo, bet ir iš viso Lietu
vos gyventojų dvasią. Lietuvos 
partiniams vadovams rūpinantis 
jaunimo komunistiniu auklėjimu, 
jie dar pabrėžė reikalą aktyvinti, 
stiprinti komjaunimo ir pionierių 
veiklą.

Iš pasitarime kalbėjusių V. Kuz- 
ininskis pabrėžė, kad Lietuvos mo
kyklose dar dirba apie 1.000 mo
kytojų, neturinčių augštojo moks
lo (plg. “Tiesa”, 5 nr.). Savo kal
boje J. Paleckis pirmiausia moky
tojams davė tokių patarimų: jie, 
esą, turį neapkęsti bet kokio tau
tinio ar rasinio diskrminavimo, 
įžeidinėjimo... Jis pripažino, kad 
Lietuvoje dar daug esama žmo
nių, kurie... atsilikę kultūroje, o 
tas atsilikimas reiškiasi tuo, kad 
jie neatsikratę nuo seno įdiegtų 
pažiūrų. Girdi, jie savo galvosena 
“tebetūno kapitalistinės — bur
žuazinės pasaulėžiūros klampynė
je”. Dar pasitarime kalbėdamas 
N. Akmenės vid. mokyklos dir. 
P. Tupikas pabrėžė — kiekvienas 
mokytojas yra kovingas ateistas...

Kai kurie mokytojai nusiskun-

E. ŽIŽIENĖSOCIALINĖS IR MORALINĖS JAUNIMO PROBLEMOS
DALIS DISKUSINĖS PASKAIT OS, SKAITYTOS VI STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIME MELBOURNE

1. Lietuviškas akademinis jaunimas išeivijoje.

Nesenai girdėjau vienos austra
liškos gimnazijos direktorių pasa
kojantį įspūdžius iš metinio Vik
torijos augštesnių mokyklų direk
torių suvažiavimo. Tarp kitų jis 
paminėjo nusiskundimus iš tokių 
mokyklų, kuriose didelė ar dides
nioji mokinių dalis yra emigrantai. 
Tenai disciplinos palaikymas esąs 
sunkesnis ir auklėjimo problemos 
specifinės, reikalaujančios ypatin
gų pastangų, dažnai teatnešančių 
menkų rezultatų.

Ar iš tokių pastabų galima da
ryti toli siekiančias išvadas — abe
joju. Tačiau jos pailiustruoja vie
tinių gyventojų įsitikinimą, kad 
ateivių jaunimas, net ir nugalėjęs 
pirmykščius kalbos ir išorinių skir
tingumų sunkumus, vis dėl to nesu- 
silieja neatskiriamai su savo nau
ja aplinka ir sukelia įvairias sude
rinimo ar pritaikymo problemas. 
Tų problemų vienoks ar kitoks 
sprendimas dalinai apsprendžia 
netik jaunuolio socialinio, bet ir jo 
moralinio gyvenimo vystimąsi, 
nors pats jaunuolis jų ir nežinotų 
ar nenorėtų pripažinti.

Ir lietuviškam jaunimui, ypač 
tiems, kurie į Australiją atkelia
vo paaugusiais vaikais, o šiandien 
jau bebaigia gimnazijas ar studi
juoja universitetuose, tenka ieš
koti tų problemų sprendimo. Pir
miausiai jis patiria konfliktą tarp 
besikryžiuojančių dvilypių išorinių 
papročių bei tradicijų: lietuviškų, 
jįj tėvų atsivežtųjų ir anglo-sak- 
siškų, šiam krašte išaugusių. Pap
ročiai nėra nei staigiai išmokstami 
ar pasisavinami, nei taip jau leng
vai pagrindžiami ar išaiškinami. 
Jie nejučiomis išauginami tam tik
rose istorinėse bei geografinėse 
sąlygose atskirų žmonių grupių, 
kurioms jie pasidaro svarbia ir 
reikšminga gyvenimo dalimi. Jie 
apima ne tik specialų meti
nių švenčių ir vienkartinių gy
venimo įvykių, kaip krikštynų, 
vestuvių, laidotuvių ritualą, bet ir 
smulkiausius kasdieninius pasireiš
kimus, visą žmonių tarpusavio ben
dravimą. Paprastai į galvą neat
eina klausinėti tų papročių kilmės 
ir logikos.

Vienos apsiėjimo formos “tinka”, 
kitos “netinka” ir tiek. Mūsų jau
nimui teko patirti, kad dažnai tai, 
kas “tinka” namuose, netinka mo
kykloje ar universitete, kas “pri
imta” lietuviškoje aplinkoje, “ne
priimta” australiškoje. Tie skir
tumai nėra esminiai, bet jaunuolis 
negali jų nepastebėti, o pastebėjęs 
nesiaiškinti, kad tie dalykai, kurie 
skiriasi su vietovėmis ir žmonių 
grupėmis negali būti labai svarbūs 
ir todėl galbūt atmestini. Dažnai 
išorinės elgsenos, o su ja or mora
linių taisyklių nerašytas kodas pa
vadintas aiškiai neigiamu “kon
vencijos” vardu, ir jei neatmeta
mas, tai bent nebelaikomas rimtos 
pastangos vertu dalyku. Kai ku
riose grupėse stoka sklandžios, 
laisvai gražios elgsenos darosi cha
rakteringa.

Kolegas
IRENĄ ir IRVI REISONUS, 

sulaukusius dukrelės, nuoširdžiai sveikina 
ir linki daug džiaugsmo

A.L.S.S.

Sydney Skyriaus Valdyba
~~~~~~~~

dė, kad mokiniai “nubyra”, aplei
džia mokyklą. Štai, tik pirmaisiais 
šių mokslo metų mėnesiais Kauno 
meste paliko mokyklą 200 mokslei
vių. Pasitarime tarė žodį ir minis
trų tarybos pirm, pavaduotoja L. 
Diržinskaitė — jos žodžiais, “bur
žuazijos valdymo laikų palikimas 
iš tiesų ne tap lengva užlyginti...” 
Buvo daryta priekaištų ir Lietu
vos rašytojams — jie mažai domi
si mokytojų, moksleivių gyvenimo 
aprašymais. Esą, apie studentus 
Lietuvoje tėra viena knyga, o apie 
vid. mokyklos gyvenimą nieko ne
matyti.

Didelė dalis vyresnio amžiaus 
lietuvių išeivijoje prarado savo 
pirmykštę socialinę ar profesinę 
padėtį. Kai kuriems po dešimties 
metų pastangų pasisekė ją vėl at
gauti; tačiau jau ir pastangos jos 
atgavimui, o tuo labiau pats pra
radimas paliko juose nebeišdildomą 
kartėlio bei apsivylimo žymę. Sa
vo pačių gyvenimo tarsi pataisy
mui ar pateisinimui, kiekvieni tė
vai kaip beišmanydami stengiasi 
savo vaikams duoti tai, kas iš jų 
pačių buvo atimta ar bent sutruk
dyta: socialinę padėtį, mūsų sąly
gose įmanomą tik per stiprų aka
deminį — profesinį pasiruošimą. 
Intensyvus vaikų mokslinimas yra 
ryškus lietuvių išeivijos bruožas. 
Tiek inteligentai, tiek fiziniai dar
bininkai, lietuviai iš paskutiniųjų 
savo vaikus leidžia net stumia per 
gimnazijas ir universitetus. Mūsų 
šeimose skaitosi įprasta, kad abu 
tėvai dirba metai iš metų, atsisa
kydami ne tik atostogų, pramogų, 
bet ir būtiniausių reikmenų, kad 
vaikai galėtų lankyti brangias pri
vačias mokyklas, mokytis muzikos, 
studijuoti universitete, važinėti iš 
valstijos į valstiją atostogauti, ir 
aplamai, gyventi taip, kaip Aus
tralijoj tegyvena stipriai pasitu
rinčių šeimų vaikai. Skaitosi natū
ralu, kad už namų per dieną dirb
dama motina vakarais, po pagrin
dinio apsiruošimo dar stengiasi su
taupyti laiko suaugusiam sūnui ar 
dukteriai juos atleisdama nuo 
įprastinių jaunimo pareigų — jų 
kambario apsitvarkymo, indų iš
plovimo, žolės nupjovimo. Jaunieji, 
kurie laimi stipendijas, visuomet 
yra turtingesni už savo tėvus, nes 
lietuvių šeimose neįprasta, kad 
vaikai piniginiai atsilygintų už 
savo išlaikymą bei maitinimą, ne
bent jie tik už savo pramogas pa
tys užsimoka. Lietuvių bendruome
nė į studijuojantį jaunimą, kaip į 
būsimą lietuvybęs perdavėją žiūri 
su ypatinga meile ir dėmesiu: vi
sur jų laukiama, jų nuomonės klau
soma ir su ja skaitomasi.

Išdavoje studijuojantis jaunimas 
nejučiomis pasijaučia tokioje pri
vilegijuotoje padėtyje, kad ir jų 
mokslas ima regėtis ne tiek jiems 
patiems reikalingas, kiek jų tė
vams ir vyresniesiems, ir todėl ma
žiau brangintinas ir vertintinas. 
Jis ima atrodyti natūrali teisė, ne 
sunkiai iškovota privilegija, kaip 
būdavo Lietuvoje, kur didelė dalis 
jaunimo mokėsi visokiausiuose trū
kumuose ir varge, ar net kaip Aus
tralijoje, kur daug studijuojančių 
savo mokslo išlaidom turi patys 
užsidirbti ar susitaupyti. O kada 
mokslas nebeatrodo privilegija, jis 
lengvai gali pavirsti nepageidau
jama, sunkia našta. Studijavimas 
virsta studentavimu; priemone 
įdomesniam bendravimui, malones
niam laiko praleidimui, ir tik ma
žąja dalimi, tikram mokymuisi.

(Tęsinys kitame nr.)

SUSIRŪPINTA AZIJOS 
STUDENTAIS

Australijos Imigracijos Departa
mentas atkreipė dėmesį į Azijos 
kraštų studentus, kurie atvažiavę 
į šį kraštą studijuoti daugiau laiko 
skiria pramogoms. Tai esą daugu
moje turtuolių vaikai, kurie at
vyksta į šį kraštą “pauliavoti”. 
Susiradę sau darbus, išsinuomavę 
gerus butus, naktis praleidžia po 
įvairius naktinius klubus. Ateity
je, jei kurie neišlaikys egzaminų, 
turės pasiteisinti, kitu atveju bus 
deportuojami.

4



1962 m. sausio 31 d. MŪSŲ PASTOGĖ 6

Redaguoja; Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Xll-ji Sporto Šventė
RAŠO V. AUGUSTINAVIČ.IUS 

(Pabaiga)

XII-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 
UŽDARYMAS

Sporto salės viduryje stovi sta
las apkrautas žibančiomis taurė
mis. šventės rengėjų vardu A. Bra- 
tanavičius kviečia laimėtojus pri
imti jiems skirtas taures. Kiekvie
ną, gavusį taurę, palydi karšti plo
jimai. Gražiai kovota varžybose, 
bet tikrai gražus laimėtojų įverti
nimas ir pagerbimas. Taures sky
rė Geelongo lietuvių oganizaci- 
jos ir pavieniai asmenys bei Gee
longo sporto klubas, o Geelongo 
moterų krepšinio komandai taurė 
gauta iš Amerikos — J. Jonušo 
dovana.

Po trumpų Sporto šventės užda
ryme kalbų Adelaidės sp. klubui 
įteikiama Sporto šventės vėliava 
ir maršui grojant paskutinį kartą 
iš sporto aikštės išžygiuoja spor
tininkai, taip gražiai ir garbingai 
atlikę savo pareigas XII-je Sporto 
Šventėje.

mes. Mums lietuviams yra malonu 
skaityti australų spaudą, kurioje 
mūsų vardas giriamas. Sportininkai 
yra vieni iš tų, kurie per sportą 
garsina lietuvių vardą pasaulyje.

PADĖKA
geelongiškiams, taip
priėmusiems XII-sios

Mieliems 
nuoširdžiai 
Sporto šventės sportininkus, pri
klauso nuoširdi padėka. Malonu 
buvo sportuoti jaunimui matant 
pilną salę lietuvių žiūrovų. Ben
drai pasikalbėjus su kiekvienu 
lietuviu, gyvenančiu Geelonge, 
jauti jų meilę mūsų jaunimui ir 
taip gilų mūsų tautinių reikalų 
supratimą.

Sportininkai dėkoja
XII-sios Australijos Lietuvių Sporto šventės rengėjai ir suvažia

vę į šventę sportininkai, už sveikinimus žodžiu ar raštu širdingai dė
koja:

A.L.B. Krašto Valdybos pirm. p. Daukui, A.L.F.A.S. Valdybos 
pirm. p. S. Urnevičiui, A.L.B. Krašto V-bos Jaunimo vadovui p. J. 
Zinkui, Adelaidės Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirm. p. J. Jona- 
vičiui, Geelongo Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirm. p. V. Bindo- 
kui, Australijos Liet. Katalikų Federacijos Valdybos pirm. p. Grigai
čiui, Kun. Dr. P. Bašinskui, A.L.F.A.S. Valdybos įgaliotiniui p .B. 
Nemeikai, p. Bachūnui už sveikinimus ir 20 dolerių auką, “Mūsų Pas
togės” sporto skyriaus redaktoriui p. A. Laukaičiui, p. J. J. Jonušui 
už sveikinimus ir paaukotą taurę, Geelongo Mergaičių krepšinio ko
mandai, p. Vincui Binkiui, p.p. Vidai ir Aldonai Griškaitytėms ir Na
talijai Liutikatei, buvusioms Kovietiems, dabar gyv. Aukland’e New 
Zealand. Geelongo Savaitgalio Mokyklos tėvų komiteto pirm. p. Gailiui. 
Geelong’o Moterų Sekcijos pirm. p. čerekavičienei. Geelong’o Bažny
tinio Komiteto pirm. p. Stagiui. Geelong’o Choro administartoriui p. 
A. Steponavičiui. Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos pirm. p. 
išalkūnui. Geelong Basketball Association pirm. p. E. O’Keefe. Adelai
dės “Vytis” sporto klubo Valdybos pirm. p. J. Jaunučiui. Melbourne 
/‘Varpas” Sporto Klubo Valdybos, pirm: p. V. Lazauskui. Sydnėjaus 
“Kovas” Sporto Klubo Valdybos pirm. p. V. Augustinavičiui. Hobarto 
"Perkūnas” Sporto Klubo Valdybos pirm.- p. A. šiaučiūniui.

G.L.S.K. “Vytis”

rezultatus 
kiekvieną 
skaitėme

AUSTRALŲ SPAUDA 
APIE MUS

Visus sporto varžybų 
gražiais aprašymais 
Sporto Šventės dieną
australų spaudoje. “Geelong Ad
vertiser” įdėjo dvi mūsų Sporto 
Šventės nuotraukas: viena nuo
trauka Melbourno “Varpas” mer
gaičių krepšinio komandos, ir ant
ra iš varžybų Kobaltas — Gee- 
longas. Aprašydami mūsų Sporto 
Šventės atidarymo iškilmes pažy
mėjo, kad tai primena pasaulio 
olimpinių žaidimų atidarymo iškil-

Kiekvienas Sporto Šventės da- vių olimpijadoje, Kaune, 
lyvis bei žiūrovas pastebėjo žai- bronzos medalį. Du kartus teko 
džiantį lauko tenisą vieną sporti- atstovauti Lietuvą Prancūzijoje, 
ninku, kuris savo amžiumi atrodė Gyvenant Vokietijoje teko žaisti 
kelis kartus senesnis už savo prie- daugelyje turnyrų, 
šininką. Tai Alf. Remeikis Ade
laidės sporto klubo narys. Varžy- Alf. Remeikis gimęs 1906 me- 
boms pasibaigus, jį užkalbinau, tais. Visiems jauniems sportinin- 
Alf Remeikis pasisakė, kad lauko kams yra pasididžiavimas ir gar- 
tenisą žaidžia 37 metus ir yra pir- bė, kad jie savo tarpe turi šį mū- 
masis laimėtojas Lietuvos lauko sų brangų sportininką, pirmąjį 
teniso varžybose, kurios pirmą 
kartą buvo pravestos 1928 me
tais. 1930 metais, antrą kartą 
laimėjo lietuvos čempiono vardą, 
gaudamas Vytauto Didžiojo me
dalį. 1938 metais pasaulio lietu-

gavo

Lietuvos lauko teniso čempioną. 
Alf. Remeikis patikino, kad, atei
nančioje Sporto Šventėje ir vėl 
gins Adelaidės klubo vardą. Sėk
mės Siam mūsų garbingam spor- 
tinikui! V. A.

Ištrauka iš p. J. Jonušo laiško:
“Mano vardu pasveikinkit Geelong’iškius ir svečius sportininkus, 

suvažiavusius į šventę. Jeigu Australijos lietuviai sportininkai ir ma
žai progresuotų, bet pasiliktų tokioje padėty, kaip kad man dar būnant 
Australijoje, — tai vistiek jie pralenktų Amerikos lietuvius sporti
ninkus organizaciniu atžvilgiu dešimteriopai, nekalbant apie draugiš
kumą, lietuviškumą arba sportiškumą.

Linkiu visiems Geeolng’iškiams sportininkams ir organizatoriams 
sėkmingai nugalėti visas kliūtis ir dar kartą įrodyti, jog Geelong’as 
yra viena iš tų nedaugelio vietovių, kurie netik moka suburti lietuviš
ką jaunimą sportinėms varžyboms, bet ir įdiegti kiekvienam dalyviui 
to reto draugiškumo, kuris amžinai pasilieka dalyvaujančių širdyse.”

METINIS KLUBŲ ATSTOVŲ 
POSĖDIS

Sporto šventės metu įvyko me
tinis klubų atstovų posėdis, ku
riame dalyvavo po du atstovus iš 
kiekvieno sporto klubo ii’ Austra
lijos fizinio auklėjimo ir sporto 
valdybos du atstovai. Nežiūrint, 
kad CanbeiTos sporto klubo spor
tininkai nedalyvavo Sporto Šven
tėje, bet posėdyje jų atstovas bu
vo. Posėdžiui pirmininkavo J. 
Jaunutis, sekretorius — A. Brata- 
navičius.

Išklausius visų sporto klubų 
atstovų pranešimus apie klubų 
veiklą paaiškėjo, kad Australijos 
lietuvių sporto klubai kasmet pro
gresuoja, plėsdami klubų veiklą ir 
sportininkų gretas papildydami 
priaugančiu jaunimu. Visų sporto 
klubų bendras rūpestis tai lėšų 
klausimas, kuris kaskart darosi
sunkesnis. Lėšos reikalingos nau-^- 
joms uniformoms, komandų regis
tracijos mokesčiams ir sporto 1 
aikščių nuomai. Adelaidės, Mel
bourno ir Geelongo klubai naudo- 1 
jasi sporto aikštėmis kurias jiems • 
įruošė lietuvių namų Tarybos bei 
Valdybos ir perdavė jų žiniai ir 
naudojimuisi. Sydnėjaus, Canber- 
ros ir Hobarto klubai savo sporto 
aikščių neturi, todėl jiems reikia 
sporto aikštes nuomotis. Sydnė
jaus klubas per metus aikštės nuo
mai išleidžia apie 120 svarų.

Išrinkta nauja Australijos fizi- : 
nio auklėjimo ir sporto valdyba į 
iš pasiūlytų kandidatų, kuriuos : 
patiekė tik du sporto klubai Ade
laidė ir Sydnėjus. Pagal balsų i 
daugumą Adelaidės patiekti kandi- ; 
datai S. Urnevičius, B. Nemeika 
ir A. Merūnas tapo išrinkti. Atei- . 
nanti Sporto šventė nustatyta : 
Adelaide, šiuo reikalu buvusioji : 
Ausralijos fizinio auklėjimo ir '

sporto valdyba jau buvo gavusi iš 
visų sporto klubų sutikimą sude- 
derinti Sporto šventę su Australi
jos lietuvių bendruomenės atsto
vų suvažiavimu.

Priimta rezoliucija pasiųsta A. 
L.B. Krašto Valdybai.

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

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

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

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

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

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

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD 
293 Church St. Tel.: YL 9728. 
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, ' 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.
PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St. Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
114 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,
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JAUNIAI
GEELONGAS — SYDNĖJUS 

35 — 34
Jauniesiems krepšininkams, ku

rie dėl mažo patyrimo negalėjo 
žaisti bendrose krepšinio varžybo
se už savo komandas, Sporto Šven
tės rengėjai davė progos pasiro
dyti suorganizuotose Geelong — 
Sydney varžybose. Geelongiškiai 
jauniai, kurių tarpe žaidė keli iš 
Adelaidės, laimėjo vieno taško 
skirtumu. Būsimos Sporto šventės 
rengėjai turėtų pasirūpinti, kad 
būtų pravestas jaunių krepšinio 
turnyras. Tas duotų mūsų jaunie
siems daugiau paspirties ir entu
ziazmo.

pradėjo Naujuosius metus su ne
sėkme: Vytis I-ji komanda pralai
mėjo prieš Demons 20-36 ir jau
nės prieš North Adelaide 15-48.

Tinklinyje mūsų čempionai, 
pralošė prieš latvius 0-2.

Antroji komanda laimėjo be ko
vos, nes jų priešas nepasirodė.

Moterys pralaimėjo prieš latves 
0-2 ir laimėjo 2-1 prieš Volga. 
Moterims daug pagelbėjo p. N. 
Vitkūnienė.

ir jaunuo-

mūsų krep- 
Jūsų pagel-kurios be 

ilgai išsilaikyti augš-

treniruotis, plėskime

SPORTAS ADELAIDĖJE

1962 m. Adelaidės sportininkai 
pradėjo pusiau sėkmingai.

Vyties vyrai, po visų pergalių 
Geelonge, sugrįžę namo pralaimė
jo prieš West Torrens, 26-47;

Vytis II-oji komanda laimėjo 
be kovos, o jauniai pralaimėjo 
prieš Glenelg.

Vyties moterų komandos irgi

KUR ADELAIDĖS JAUNIMAS?
Vytis Sporto Klubo Valdyba, 

kreipiasi į jaunuoles 
liūs.

Padėkite sustiprinti 
šinio jėgas, 
bos negalės 
tumoje.

Pradėkite
tą mūsų pamėgtą sportą dar iš 
Lietuvos, kad Adelaidė ir toliau 
galėtų didžiuotis sportininkų per
galėmis.

Mes turime jaunių komandas, 
bet australai turi daugiau prie
auglio, gi mes turime pasitenkinti 
esamomis jėgomis.

Mes tikimės, kad Jūsų tėveliai 
atkreips dėmesį į mūsų šauksmą 
ir paaukos dalį laisvalaikio, atve
žant savo vaikus į krepšinio tre
niruotes, kurios vyksta kas sek
madienį nuo 1 vai. iki 3 vai. krep
šinio stadione Forestville, prie 
Goodwood geležinkelio stoties.

Edą.

Skaitytoju
Gerb. Pone Redaktoriau,

JAUNIMO ŠVENTĖS KLAUSIMU

Dirbtinas atskiros šventės ar 
dienos jaunimui įvedimas dar la
biau padidintų mūsų parengimų 
“infliaciją”. Ne vienas minėjimas 
virsta trafaretišku pareigos atli
kimu dėl laiko ar jėgų stokos tin
kamai suorganizuoti, arba labai 
geram parengimui (kaip “Aušros 
Sūnų” vaidinimas) trūksta žiūro
vų vien dėl to, kad jis įterptas 
tarp visos eilės kitokių linksmy
bių.

Garbingiausią mūsų istorijos lai
kotarpį prisimename rugsėjo 8 — 
tautos šventės dieną. Tai didinga 
mūsų tautos praeitis. Jaunimas 
yra mūsų tautos ateitis. Būtų tin
kama ir simboliška tuos du reiški-

Nuomonės
nius sujungti — tautos šventė 
yra jaunimo diena. Tai būtų lyg 
lietuviška “Empire Day”. Jauni
mas kasmet pasisemia stiprybės iš 
didingos praeities.

Ligšioliniai tautos šventės minė- 
jmai būdavo nepriklausomybės 
šventės pakartojimai — nieko nau
jo, originalaus. Vaikams sunku 
būna suprasti, kuo viena skiriasi 
nuo kitos. Vasario 16 minėjimas 
galėtų likti vyresniųjų rankose, 
kaip daugau politinio pobūdžio 
įvykis, o tautos šventė jaunimo 
rankose, kaip tautinės didybės ma
nifestacija. Vien savaitgalio mo
kykit} mokytojai su mokiniais to 
negali pravesti tinkamai ir įspū
dingai: visos organizacijos ir me
no jėgos turėtų aktyviai prisidėti, 
studentai pačiose pirmose greto
se. H. Keraiti., Sydney

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

Gerb. Pone Redaktoriau,
Viename privačiame pobūvyje 

visi ten buvusieji su pasigėrėjimu 
komentavo tilpusią M.P. Nr. 1-2 
žinutę apie Adelaidės Moterų Sek
cijos surengtas bendras Kūčias, 
sutelkusias apie 200 žmonių ir 
pravestas tikrai krikščioniškoj nuo
taikoj: bendra malda, tradicinis 
plotkelių laužymas, kalėdinės gies
mės ir t.t. Tačiau visi pasigedo 
vieno dalyko, kodėl koresponden
cijoje nieko nebuvo paminėta apie 
vietos kapelioną. Ar jis tose Kū- 
čiose nedalyvavo? Išeinant iš jo 
pareigų ir paskirties jo dalyvavi
mas tose Kūčiose atrodytų būti
nas. Išvengiant negeistinų komen
tarų korespondentas turėjo šio 
svarbaus fakto neaplenkti. Jei ta
čiau kapelionas nedalyvavo, tai ži
noma jis turėjo rimtų priežasčių, 
ką skaitytojai turėtų žinoti, kad 
nepasidarytų savų išvadų.

N.L., Sydney
Jūsų minima žinutė paimta iš 

Adelaidės Lietuvių Žinių biulete
nio Nr. 1 (37), tad už jos tikslu
mą neatsakome. M.P.Red.

Gerb. Pone Redaktoriau,
Nuo pat pirmo Mūsų Pastogės 

numerio iki pastarojo laiko syd- 
nėjiškiai M.P. skaitytojai ir lietu
viška visuomenė džiaugėsi, kad 
buvo iš anksto skelbiamos lietu
viškos katalikiškos pamaldos. Tai 
buvo didelis patarnavimas vietos 
lietuvių visuomenei, kuri už šią 
paslaugą buvo dėkinga tiek vietos 
kapelionui kun. P. Butkui, tiek ir 
šio laikraščio Redakcijai. Gi pas
kutiniu laiku ši svarbi informaci
ja Mūsų Pastogėje arba nepilnai 
paduota, arba jos net visai nėra. 
Norėtųsi viešai paklausti, kodėl 
taip yra: ar Mūsų Pastogė pamal
dų skelbimo nelaiko svarbiu daly
ku, ar vietos kapelionui daromos 
kokios nors kliūtys, kad jo prane
šimai M.P. nebepasirodo? Mes syd- 
nėjiškiai su susirūpinimu sekame 
šį reikalą ir tikimės, kad šitas ne
normalumas ateityje bus atitaisy
tas. Jeigu lietuviškos pamaldos 
būtų visą laiką pastoviai laikomos 
vienoje vietoje, tai gal šis reika
las ir nebūtų toks aktualus, bet 
kada jos laikomos įvairiose vieto
vėse ir skirtingu laiku, tai susida
ro didelių keblumų. Bažnyčioje iš 
sakyklos skelbiama pamaldų tvar
ka nepasiekia visų tikinčiųjų, ku
rie dėl vienų ar kitų priežasčių 
tą dieną pamaldose negalėjo daly
vauti.

J. Ramanauskas, Greenacre

Redakcijos pastaba: Mūsų Pas
togės Redakcija su skaitančiąja 
visuomene labai apgailestauja kad 
tokia svarbi mūsų visuomenei in
formacija ne dėl Redakcijos kal
tės paskutiniu metu nutrūko. Bu
vo jieškota kontaktų su vietos ka
pelionu ir su juo aiškintasi. Po ii-

gų diskusijų kapelionas sutiko, kad 
ir jam kaip kunigui tokia padėtis 
labai nemaloni, tačiau jis ..nieko 
negalįs padaryti, nes taip elgtis 
jis verčiamas. Redakcija, gavusi 
augščiau atspausdintą laišką, krei
pėsi į tą patį kapelioną prasyda
ma betarpiško kunigo paaiškinimo, 
tačiau kapelionas tai padaryti atsi
sakė. Žodžiu, M.P. Redakcija pa
darė viską, kad ši informacija vi
suomenę pasiektų pilna iš tiesiogi
nių šaltinių. Iš savo pusės Redak
cija stengsis ir toliau skelbti pa
maldų tvarką siekdama tuo tikslu 
informacijos partizaniniu keliu. 
Jeigu kartais toji informacija ne 
visada bus tiksli ir pilna, už tai 
Redakcija nesiima jokios atsako
mybės. Tiems, kurie šiam reikalui 
pasišventę ir kurie iš tos lietuviš
kos visuomenės gyvena, turėtų ki
taip su ja skaitytis.

' Nota bene: kai pamaldų reikalu, 
tai Mūsų Pastogė boikotuojama ir 
su ja nesiskaitoma, bot kada tų 
pačių asmenų organizuojamas koks 
nors parengimas, siekiant paramos 
iš tos pačios visuomenės, tai toji 
pati M. P-gė pajieškoma ir baisiai 
reikalinga.

Tepasidaro skaitytojai .sau ati
tinkamas iš to išvadas.

M.P. Red.

TĖVAI IR VAIKAI
Gerb. Pone Redaktoriau,

“M.P.” Nr. 3, 24. 1. 1962 veda
masis apie jaunimą palietė labai 
reikšmingą ir aktualią mūsų vie
šo gyvenimo, ar geriau “sugyve
nimo”, sritį.

“Tėvų ir vaikų” problema ne 
nauja. Sutikdamas principe su ve
damojo mintimis, norėčiau atkreip
ti dėmesį ir į antrą medalio pusę.

Nepadarykime mūsų jaunimo 
“mamytės sūneliu”. Teikime jam 
respekto, bet būkime, kur reikia 
ir griežtesni; ne lepinkime, bet 
grūdinkime juos,, drauge būdami 
teisingi. Tad kalbėdamas į temą, 
pasakysiu atvirai: mūsų sportinin
kų rengiami naujų metų sutikimai 
visuomet stokojo tvarkos, kuri vis 
labiau baidė vyresniuosius. Gi už- 
pereitų (1960-61) metų chaotiš
kas naujų metų sutikimas ne vie
ną vyresniųjų, ypač garbingų sve
čių iš kitur atvykusių atžvilgu, 
buvo ne tik ne pagarbus, bet gal 
net ir užgaulus.

Mes vyresnieji tikrai norėtume 
tokias iškilmes, kaip Naujų Metų 
sutikimas, atšvęsti bendrame po
būvyje, kur jaunimas būtų šeimi
ninkais, jei jie daugiau pasirūpin
tų savo svečiais.

Su tikra pagarba —
L. Bitinėli*

29.1.1962
Bankstown, N.S.W.,
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KOSU PASTOGĖ
REIKALINGAS

Mūsų Pastogei administratorius. 
Suinteresuotieji šiuo reikalu krei
piasi į ALB Krašto Valdybos 
p-ką p. inž. B. Daukų, 273 Coo
per Rd., Yagoona, Tel.: 70-5281.

Pranešimai

MELBOURNE
NUSISEKĘS POBŪVIS

Per Tris Karalius Melburno 
Apylinkės Valdyba Lietuvių Na
muose, Thornbury suruošė jaukų 
pobūvi. Jame dalyvavo nemažas 
būrys tautiečių. Nuotaikai suda
ryti labai pasitarnavo balsingieji 
Melburno choristai, kurių veda
mos dainos nenutilo viso pobūvio 
metu. Svečių tarpe buvo atsilan
kiusių ir iš kitų miestų. Pobūvis 
praėjo labai gražiai, davė 25 sva
rus gryno pelno. Bufetų organiza
vo p. Petrašiūnienė, talkinant po
nioms: Antanaitienei, Pelenaus- 
kienei ir Ginčiauskienei. Bufetui 
aukavo pinigais ir produktais šie 
tautiečiai: Balčiūnienė, Bosikis, 
Bratiška, Butlerienė, J. Dagys, 
Daunoravičius, M. St. Eimučiai, 
Kabailienė, Lazauskas, Meiliūnas, 
Milvydienė, Rukšėnas, J. Valys, A. 
Mičiulienė, Vingys, A. Vyšniaus
kienė, Zabiela ir žižys.

Gražiai pabendrauta, pasisve
čiuota, linksmai pašokta ir padai
nuota. Būtų gera, kad šis Trijų 
Karalių pobūvis įeitų į tradicijų.

IŠVYKSTA I UŽJŪRIUS
Šio mėnesio 27 dienų išvyksta 

laivu "Canberra” ilgesnėn studijų 
kelionėn, tikslu pagilinti architek
tūros studijas, p. Davis Bitė su po
nia į Kanadų. I ten vykdami jie 
užsuks pirma į Amerikų ir lanky
sis Čikagoje ir kitose Amerikos 
vietovėse. Apie porų metų numa
to padirbėti vienoj architektų fir
moje, o vėliau grįžti per Angliją, 
aplankyti Europą bei Indiją. Iš 
Melbourno šiais metais ruošiasi iš
vykti į Ameriką ilgesnėn susipa
žinimo kelionėn p. V.I. Tamošai
čiai ir p. V. V. Aleknai.

(k).

bai. Tačiau ir be stalių kiekviena 
laisva ranka labai pageidautina, 
nes yra visa eilė kitų darbų, ku
riuos norima galimai greičiau pa
varyti priekin: reikalinga dar kai 
kurių pertveriamųjų vidaus sie
nų, nedidelių iškasimų ir t.t.

Statybos vadovas inž. K. Reiso- 
nas džiaugiasi ligšioliniais talki
ninkais ir jų pasiaukojančiu dar
bu. Jis su pasigėrėjimu konstatuo
ja, kad į talkas atvyksta vyrai, ku
rių darbovietės yra tolimoj pro
vincijoj. Turint daugiau darbo 
rankų, visą statybą bus galima 
greičiau pavaryti priekin.

A.L.Ž.

FESTIVALIS ADELAIDĖJE
Praėjusiais metais Adelaidė su

ruošė pirmą Meno Festivalį, kuris 
turėjo gana didelį pasisekimą. Da
bar norima jį išvystyti į metinę 
pasaulinio garso šventę. Šiais me
tais festivalis įvyks kovo . 17 — 
31 d.d. Šventė planuojama įspū
dingo ir didelio masto. Visi atvyk
stą į Adelaidę traukiniais ir lėk
tuvais šventės proga, bus sutikti 
gražių merginų ir apdovanojami 
gėlėmis.

SYDNEY

POSĖDŽIAVO
Sydnėjaus lietuvių namų tary

ba sausio 27 d. posėdyje svarstė 
galimumus pastatyti naują pasta
tą nugriovus esamąjį. Pagal pro
jektą, pirmame augšte būtų erd
vus priebutis (holas) su laiptais 
į antrąjį augštą, didelė svetainė, 
valgyklos kambarys, bilijardo kam
barys, virtuvė, sandėlis ir tuale
tai. Antrame augšte — tik salė 
ca. 250 sėdimų vietų, scena ir už- 
scenis.

Alternatyviai buvo svarstomas 
klausimas parduoti esamus namus 
Redferne ii- įsigyt sklypą kitur, 
lengvai visiems pasiekiamoj vie
toj. Nauji namai tokiame sklype 
būtų planuojami su gausesnėm pa
talpom ir didesne sale.

Vienaip ir kitaip išsprendus 
klausimą, jis bus atiduotas spręs
ti ir aprobuoti visuotinam narių 
susirinkimui.

M.P.I.

DIDELI GAISRAI VIKTORIJOJE
Ilgokai užsitęsusios sausros Vik

torijoje sukėlė didelių gaisrų. Pe
reitą savaitę ugnis sunaikino eilę 
gyvenamų namų. Yra net žmonių 
aukų. Taip pav., S. Andrews vie
tovėje sudegė 70 namų, Warrandy- 
te miestelyje 60 namų, Kalorama 
— 40 namų ir tiek pat kitose vie
tose.

ALB Krašto Kontrolei Komisija 
sausio 13 — 14 dienomis darė 
Krašto Valdyboje turto ir atskai
tomybės patikrinimą už 1961-sius 
metus. Aktai jau surašyti ir per
duoti Krašto Valdybai.

Krašto Valdyba paruošė pajamų 
— išlaidų atskaitomybei vesti tai
sykles, kurių projektą patiekė V- 
bos sekretorius V. Patašius ir iž
dininkas R. Venclovas. Krašto 
Kontrolės Komisija susipažinusi 
su tomis taisyklėmis pripažino, kad 
jos paruoštos labai kruopščiai ir 
pavyzdingai. Atskaitomybės suvie
nodinimas yra didels ir labai reikš
mingas darbas, kurį atliko Krašto 
Valdyba.

PADĖKA
Melbourno “Džiugo” Tunto 

Skaučių Skyrius nuoširdžiai dėko
ja Melbourno Socialinės Globos 
Draugijai už taip didelę ir vertin
gą paramą — dvi palapines, pado
vanotas mums švenčių proga.

Ta pačia proga dėkojame vi
siems Melbourno tautiečiams vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
sierns prie sėkmingos ir pelningos 
mūsų ruoštos loterijos (įvyk. 10 
gruodžio), kuri buvo ruošta Tunto 
vasaros stovyklai paremti.

Melb. Skaučių Skyrius

ADELAIDE
APIE ADELAIDĖS 

LIETUVIŲ KOLONIJĄ
Kaip mums teko patirti, Ade

laidės lietuviu bičiulis p. Juozas 
Bachunas projektuoja išleisti ats
kirą knygelę, kurioje būtų pavaiz
duotas Adelaidės lietuvių koloni
jos gyvenimas. Knygelės pagrin
dą sudarytų ta medžiaga, kuri bu
vo parengta “Mūsų Pastogės” 
Adelaidės numeriui. Šiuo metu su
sirašinėjamą dėl medžiagos papil
dymo ir jos susisteminimo.

STATYBA VAROMA TOLYN
Pirmoji šių metų statybinė tal

ka, pravesta sausio 6 d., buvo ga
na gausi ir darbinga. Išorinių sie
nų mūro darbai privesti iki stogo. 
Pradėti lubų medžio darbai.

Sausio 20 d., šeštadienį, dau
giausia buvo atliekami stalių dar-

VASARIO 3 D. “DAINAVOS” SALĖJE, EAST BANKSTOWN,

APYLINKĖS VALDYBA RENGIA

HAVAJŲ VAKARĄ
I t

Programoje numatoma Havajų solo šokiai, havajų vakaro 
princesės rinkimai iš netekėjusių mergaičių, jai dovanos pasky
rimas ir t.t.

Pradžia 7 vai. vak.

Veiks bufetas ir turtinga loterija, kaip jau paprastai būna 
Valdybos rengiamuose vakaruose.

įėjimas: vyrams — 15 šilingų, moterims ir moksleiviams 
10 šilingų.

A.L.B. Bankstown Apylinkės

Valdyba

MŪSŲ PASTOGEI AUKOJO 
1961 METAIS

V. čižauskas £0.10.0, V. Bartuš- 
ka £ 1.10.0, J. Balčiūnas £ 1.0.0, 
B. Stašionis £ 1.0.0, A. Žemaitis 
£ 0.10.0, J. Umber £ 1.0.0, S. Lo
zoraitis £ 2.3.6, K. Gudaitis £ 2.0.0, 
Salės seniūnija £ 9.17.2, A. Gri- 
kepelis £ 1.0.0, A. Klimaitis £
O. 10.0, B. Vanagas £ 0.10.0, M. 
Gaivaliauskienė £ 0.10.0, A. Masai- 
tis £ 1.0.0, B. Kasporas £ 1.0.0, 
Z. Storpirštis £ 0.10.0, B. Leito- 
nas £ 1.0.0, B. Sadauskas £ 2.0.0, 
A. Bislys £ 2.10.0, V. Dailydė £ 
2.0.0, O. Akenis £ 0.10.0, A. Un- 
dzėnas £ 0.10.0, J. Jonaitis £ 1.3.10, 
V. Kuncaitis £ 0.10.0, J. Ruzgys 
£ 2.0.0, Launcestono Apyl. Valdy
ba 7.7.0, S. Dunda £ 1.0.0, J. Kur- 
linskas £ 0.10.0, M. Nakutis £ 1.0.0, 
V. Brilingas £ 0.10.0, A. Malinaus
kas £ 0.10.0, . Andrulis £ 0.10.0, 
A. Leveris £ 0.10.0, S. Paulauskas 
£ 1.0.0, T. Brants £ 0.10.0, V. Bo
sikis £ 1.0.0, A. Druskinis £ 1.0.0, 
Brisbanės Apyl. Valdyba £ 36.4.0, 
Hobart Apyl. Valdyba £ 10.7.0, 
E. Valevičius £ 0.10.0,' J. Adoma
vičius £ 1.0.0, S. Grybas £ 0.10.0,
P. Tunkūnas £ 0.10.0, Albury Apyl. 
Valdyba £ 3.0.0, S. Gedminas £ 
1.0.0, B. Vanagas £ 0.10.0, T. Po
cius £ 0.10.0, S. Jurevičius £ 1.0.0, 
S. Rudzenskienė £ 1.0.0, Latrobe 
Seniūnija £ 5.0.0, J. Ivoška £ 0.10.0, 
A. Bukauskas £ 1.0.0, V. Burneikis 
£ 3.0.0, Wollongongo Apyl. Val
dyba £ 10.0.0, J. Kemežis £ 0.10.0, 
R. Kačerauskas £ 0.10.0, J. Rinkė 
£ 1.0.0, M. Vilkelis £ 0.10.0, Adelai
dės Apyl. Valdyba £ 100.0.0 ir ki
ti smulkesnėmis sumomis.

Iš viso per 1961 paaukojo Mūsų 
Pastogei £ 233.2.3.

Visiems aukojusiems “Mūsų 
Pastogei A.L.B. Krašto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja, prašydama vi
sų ir toliau remti bendruomenės 
laikraštį.

PRANEŠIMAS
Mūsų Pastogės platinimo va

jaus metu pradėjusiems gauti 
A.L.B. laikraštį:
MIELI TAUTIEČIAI,

Nuo 1961 m. rugsėjo mėn. 1 
d. Jums buvo pradėtas siuntinė
ti A.L.B. laikraštis Mūsų Pasto
gė, tikslu susipažinti su juo ir 
užsiprenumeruoti. Dalis iš Jūsų 
jau atsiliepė teigiamai ir laikraš
tį užsiprenumeravo, bet nema
žas skaičius tautiečių gauną laik- 
ratį “Mūsų Pastogė’’ iki šiol ne
pasisakė savo nuomonės. Laik
raštis Jums dar siuntinėjamas, 
bet susidurdamas su didelėmis iš
laidomis turės būti nutrauktas, 
jei greitu laiku ne pranešite Ad
ministracijai savo nusistatymo 
tuo reikalu.

Mūsų Pastogės Administracija 
maloniai prašo visų tų tautiečių, 
kuriems laikraštis bus pradėtas 
siuntinėti paskelbus jo platinimo 
vajų, galimai greičiau pranešti 
savo nusistatymą dėl tolimesnio 
jo siuntinėjimo bei prisiųsti pre
numeratos mokestį adresu:

“Mūsų Pastogė’’, Box 4558, 
G.P.O., Sydney, N.S.W.
x Mūsų Pastogės

Administracija

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS EVANGELIKAMS

Pranešame, kad lietuvių evan
gelikų — liuteronų pamaldos įvyks 
ne šių metų vasario 4 d., bet se
kantį sekmadienį — vasario 11 d. 
12 vai. 30 min. Sydney evangelikų 
bažnyčioje 90 Goulburn Str.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas.

Parapijos Taryba

“SKUBĖKITE I KAVAI!
Vasario 3 d. “Dainavos” salėje 

tikrai bus galima daug ką pama
tyti, pasišokti, pasidžiaugti iki 
ausų ir iškilti į orbitą jaunoms 
mergaitėms dalyvaujant konkurse 
dėl Havajų vakaro princesės karū
nos. Tą vakarą ji reprezentuos vi
są vakaro eigą ir bus pažiba sve
čių, kurie ją išsirinks pagal Ha
vajų dailumo ypatybes.

Teisėjai bus nešališki, parinkti 
iš svečių, kurie, gal būt, bus atsi
lankę į tą vakarą pirmą kartą. Po 
to, matysime Havajų šokėjas, ku
rios pašoks įdomius solo šokius. 
Viena kita žada net padainuoti ir 
pagroti havajiškai. žodžiu, laukia
ma apsčiai daug artistų ir svečių. 
Ypatingai labai bus įdomu mūsų 
lietuviškam jaunimui ir čia daly
vauti programoje ir konkurse.

Tad skubėkite visi į Havajų va
karą su jaunystės energija, šyp
sena ir visu savo nuotaikos paki
limu!

— mz —

MELBOURNE NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

POBŪVIS
įvyks š.m. vasario mėn. 17 d. 6 vai. p.p. (Šeštadienį) 

LIETUVIŲ NAMUOSE.

• Šventei pritaikinta meninė dalis,
• Šokiai,
• Turtingas bufetas ir kiti patarnavimai.

Visi Melbourno ir apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami ir 
mielai laukiami. Pakvietimus įsigyti galima Lietuvių Namuose telef. 
JJ 3691 ir pobūvio dieną prie įėjimo.

M.L.K. Taryba.

STATYSIT NAMĄ?'/.. 0
S • AR ŽINOTE, kad Melbourne jau 8 metai sėkmingai veikia 
ft $
8 BUDRIO STATYBOS FIRMA | S ft
ft • AR ŽINOTE, kad mes statome namus, arba geriau viską, kas ji

yra statoma, pagal Jūsų paruoštus planus.. Įį
• AR ŽINOTE, kad mes statome standartinius, trijų miegamų, $ 

PLYTŲ FANIEROS namus, ant Jūsų sklypo... f:
TIK NUO £ 3395. B

TAS PATS “DE LUX” £ 3595 jį:
Taip pat, paruošiame planus, išrūpiname paskolas ir panašiai. 
Visais reikalais, rašyti arba asmeniškai: ft

47 MORINDA STREET, E. RINGWOOD, VIC. $ 
Tel. 87 8273.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

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

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

vwwvwvwwmawwvwvwvwvvwvwvvwwwvvwvwwvwvwia

KALĖDŲ EGLUTĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Pereitais metais, prieš Kalėdas, 
įvyko gimnazijos salėje įspūdinga 
Kalėdų Eglutė. Ją ruošė abiejų 
konfesijų vadovai — katalikų ka
pelionas kun. dr. Navickas ir Evan
gelikų Jaunimo Ratelio vadovas 
mokyt. Fr. Skėrys.

Eglutėje dalyvavo apie 170 mo
ksleivių ir svečių. Buvo nemaža 
svečių ir iš vokiečių visuomenės 
pusės — ypatingai buvo malonu 
svečių tarpe matyti artimesnių 
apylinkių vokiečių dvasiškių abie
jų konfesijų, kurie praeityje yra 
nemažai padėję gimnazijos reika
luose.

Mokytojas Skėrys savo sveikini
mo kalboje priminė visems lietu
vių ir vokiečių kalbom Kalėdų 
šventės reikšmę. Visi graudūs pri
siminimai maišosi su Kalėdų skel
bimu:

“Nesibijokte; štai, aš apsakau 
Jums didelį džiaugsmą, nes šią 
dieną gimė Jums Išganytojas”. 
Tegul ir svetimame krašte šis Ka
lėdų džiaugsmas ir ramybė gaivi
na mūsų širdis. Kalėdos yra šei
mos šventė, kurioje yra meilė, tai
ka ir ramybė, šiais laikais Kalėdos 
išnaudojamos kitiems tikslams. 
Biznieriai daro didžiausius biznius 
ir moka žmoniją panaudoti ir 
įkinkyti savo užsmojimams. Ei
nant per didmiesčius reklama ne
apsakomai graži, žmonės perka 
kiek tik išgali, kad galėtų ką nors

Kūčių vakare dovanoti. Kerdžiai 
Betliejuje neturėjo Kalėdų eglu
tės. Jie nepasikeitė dovanomis. Jie 
negalėjo būti su savo šeimomis. 
Jie turėjo dirbti ir saugoti kaime
nę visą naktį. Bet jie turėjo tikrai 
linksmas Kalėdas.

Tegu toji angelų lūpomis pa
skelbta žinia visų lietuvių (šia
pus ir anapus geležinės uždangos) 
širdis palinksminta tikru Kalėdų 
džiaugsmu ir nauja viltimi. Teuž- 
gema kiekvienam Išganytojas Jū
sų širdyse, baigė mok. Skėrys sa
vo sveikinimo kalbą.

Po sveikinimo kalbėjo lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijos katalikų ka
pelionas kun. dr. Navickas, evan
gelikų kunigas Martynas Klumbys 
ir vyresnysis mokytojas Saliamo
nas Antanaitis, kuris savo žodyje 
pasakė, kad Kalėdos yra evange
likų ir katalikų susiartinimo šven
tė gimnazijoj. Bendros eglutės 
sustiprina vienybę ir krikščionybę 
mokinių ir mokytojų tarpe.

Programą užpildė mūsų gimna
zijos mokiniai. Šiais metais pirmą 
kartą eglutės programoje pasirodė 
mūsų jaunųjų mergaičių šokėjų 
grupė. Tai grupei vadovauja mūsų 
mergaičių bendrabučio vedėja ir 
kūno kultūros mokytoja panelė 
Gedikaitė, kuri prieš pusantrų me
tų atvyko iš dabartinės Lietuvos. 
Mergaitės pašoko 5 šokius. Šokiai 
ypatingai žavėjo vokiečius svečius, 
kurie pirmą kartą atsilankė mūsų 
gimnazijoj. Solo pašoko Lina Ba- 
jerytė ir Jūratė Jurkšaitė. Šeši 
mokiniai pasakė eilėraščių vokie
čių ir lietuvių kalba. Fleita pagro
jo Margareta Kiminaitė ir piani
nu paskambino 8 klasės mokinė 
Žiba Povilavičiūtė — Vykintajtė. 
Lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
bendras choras pagiedojo 4 gies
mes. Jis buvo paruoštas ir diriguo
jamas gimnazijos mokytojo Kazio 
Motgabio. Taip pat pasirodė ir 
berniukų choras, kuris sugiedojo 
tris giesmes.

Po programos trumpą žodį tarė 
gimnazijos direktorius prof. dr. 
Gronis. Jis išreiškė didelę padėką 
rengėjams už taip kultūringą pro
gramos pravedimą.

Po programos kunigas dr. Na
vickas ir mok. Skėrys išdalino mo
kiniams, mokytojams ir studen
tams po didelį maišelį su visokiais 
skanėstais. Programai pasibaigus 
mokytojas Skėrys padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie Eglutės 
programos. Ypatingą padėką jis 
išreiškė visiems aukotojams užjū
ryje ir Europoje, kurie savo au
komis prisidėjo prie Eglutės pra
turtinimo.

Atlikus programą ir išdalinus 
dovanas visi svečiai ir mokiniai

Kiek aš sužinojau!
Valteris šimboras, evangelikų 

teologijos studentas, pirmą kartą 
laikė evangelikams pamaldas Ya
goona evang. bažnyčioje. Be vie
tos evangelikų tikinčiųjų į jo lai
komas pamaldas susirinko ir ne
mažas būrelis lietuvių tikinčiųjų.

★

Sydney bendruomenės apylinkės 
pirmininkas (H. Stošius) primena 
vietos lietuviams, kad vasario 16- 
tos minėjimas numatomas sureng
ti vasario 18 d. Anzac salėje (Col
lege Street). Plačiau apie šį minė
jimą ir jo programą skaitysime 
sekančiuose M.P. numeriuose.

★

Johana Kyzelytė šiais metais 
baigusi Teacher’s College paskirta 
mokytojauti Yagoona pradžios mo
kykloje.

★
Kęstutis Karvelis iš Bankstown 

didelis gyvulių draugas: nenorė
damas užgauti pasipainiojusio 
šuns, jis staigai sukdomas krito 
nuo dviračio ir susižeidė ranką. 
Dabar jo ranka įmūryta gipse.

★

Estų rašytojas ir buvęs estų 
laikraščio “Meie Kodu” redakto
rius Peeter Lindsaar prisiuntė Mū
sų Pastogei straipsnį apie estus 
Australijoje. Estijos nepriklauso
mybės sukaktis yra vasario 24 d.

Savo atostogas praleido Brisba- 
nėje Jonas Beitelis ir Bartkus su 
žmona iš Greenacre, kurie drauge 
aplankė savo bičiulį P. Budrį. P.

Budrys yra aktyvus lietuvis Bris- 
banėje, rodos, net vietos lietuvių 
choro organizatorius ir vedėjas.

★
B. Stašionis, Mūsų Pastogės admi
nistratorius, dar kartą savanoriškai 
leidosi ligoninėje gydytojų pjaus
tomas. Reikia tikėtis, kad jam 
greitu laiku nereikės skųstis venų 
išsiplėtimu kojose.

*
Jūratė Reisgytė, R. Zinkutė, R. 

Adomėnaitė ir G. Dambrauskaitė 
išvyko į skautų egzilų Jamboree, 
įvykstančią sausio 27-29 dienomis 
Otford, N.S.W.

★
Krašto Valdybos iždininkas R. 

Venclovas su žmona išvyko atos
togų. Iždininko pareigas jam išvy
kus laikinai perėmė Krašto V-bos 
pir-kas inž. B. Daukus.

★
Šiomis dienomis atostogų iš

vyksta ir Krašto Valdybos sekre
torius V. Patašius. Vyt. Patašius 
šiais metais yra baigęs ekonomi
kos mokslus.

★
Mūsų Pastogės redaktorius, Can
berra apylinkės kviečiamas, vasa
rio 11 d. išvyksta į Canberra, kur 
dalyvaus Vasario 16-tos minėjime 
ir skaitys ta proga paskaitą.

Dr. Gytis Danta, šiais metais 
baigęs Sydney universitete medi
ciną su pirmo laipsnio Honors, sa
vo gydytojo praktiką atliks Prince 
Alfred ligoninėje, čia tebeprakti
kuoja pernai baigęs Dr. I. Venc
lovas. Ku-ka

prie gardžiai paruoštų užkandžių 
praleido dar keletą valandėlių ge
roj nuotaikoj gimnazijos valgyk
loj. Kitą dieną jau pasirodė Eglu
tės aprašymai su nuotraukomis 
‘Mannheimer Morgen”, “Weinhei
mer Nachrichten”, “Odenwalder 
Zeitung” ir “Viernheimer Tage- 
blatt”. Fr. Sk.

KALĖDOS LENKIJOJE
Kalėdų švenčių metu Lenkijos 

bažnyčios buvo perpildytos žmo
nių. Kard. Višinskis gavęs iš Po
piežiaus Jono 23-jo sveikinimą 
lenkų tautai, jį perskaitė Varšu
vos bazilikoje. (E)
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