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VIEN AN 
T AKT AN
Kasmet Švenčiame Vasario 16 

d. ir Šiose apeigose ryžtamės au
kotis savo tautos gerovei, kaip 
kad seniau knygnešiai, nepri
klausomybės akto signatarai ar 
nepriklausomybės kovų savano
riai. Kiekvienais metais kalbame 
apie Vasario 16 d. padarinius ir 

pasekmes, kas transformavo mi
lijonų žmdnių gyvenimą nauja 
vaga, naujais užsiangažavimais, 
naujais kūrybiniais polėkiais. 
Šioji transformacija trunka iki 
Šiandie, ir mes patys esame Šios 
Vasario 16-sios deklaracijos re
zultate. Sunku būtų Šiandie įsi
vaizduoti, kokia vaga ir kokia 
kryptimi būtų pasisukęs visas 
mūsų tautos kelias, jeigu tasai 
Vasario 16-sios aktas nebūtų 
buvęs paskelbtas ir neįvykdytas. 
Tačiau visa tai įvyko, ir tai bu
vo tos pačios tautos žmonės, ku
rie tai įvykdė. Mes patys esame 
tų Lietuvos ateities palnuotojų 
ir vairininkų tiesioginiai palikuo
nys, gyveną ta pačia dvasia ir 
siekių to paties idealo — tautos 
laisvės. Skirtumas tarp jų ir mū
sų tėra tik toks, kad jie visa tai 
padarė ir įvykdė, tuo tarpu mes 
temokame tik jų darbus paminė
ti. Žinoma, kilnus ir gražus Šitas 
bruožas, vis tik yra didžiulis 
tarp vykdymo ir minėjimo. Pa
galiau ir minėjimas minėjimui 
nelygus. Jeigu mes ateiname į 
minėjimus arba tuos minėjimus 
rengiame tik dėl to, kad to rei
kalauja tik rutina virtusi Šventė, 
tai tie minėjimai palieka tuSti ir 
be pėdsakų. Visa kas kita, kada 
į minėjimus ateiname degdami 
ryžtu dirbti ir aukotis, kaip kad 
be rezervų dirbo ir aukojosi mū
sų tėvai ar protėviai, jeigu mes 
ateiname į minėjimus suriSti sa
vo likimo su jų likimu ir paro
dyti ano meto ir anų tautos vy
rų žygdarbių tęstinumą, tai tokie 
minėjimai tampa mūsų tautinio 
gajumo atrama, stiprybės vais
tas, aukuro ugnis, kuri mūsų Šir
dis ir krūtines uždega ir mūsų 
dvasių stiprina. Tada ir pati 
Šventė atgauna savo tiesioginę 
prasmę ir tie patys minėjimai pa-
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ISAISKINTAS SOVIETŲ SNIPAS
Australijos federalinė vyriau

sybė vasario 8 d. Sovietų Ambasa
dai įteikė notų reikalaudama, kad 
per septynias dienas apleistų 
Australiją sovietų pasiuntinybės 
trečiasis sekretorius Ivan Fedo- 
rovič Skirpov. Skirpov Australi
jos saugumo organų buvo išaiš
kintas kaip šnipas, ir organiza
vęs šnipinėjimo tinklų visoje Aus
tralijoje. Skirpov šnipinėjimo tiks
lais buvo užangažavęs vienų aus
tralų moterį, kuri pasirodo buvo 
vietos saugumo agentė ir padėjusi 
Skirpovo veiklų išaiškinti. Ši 
agentė nudavė šnipinėjant: sovie
tų naudai ir iš Skirpovo gavusi 
eilę instrukcijų net galingą radi
jo siųstuvų, kuris šiuo metu yra

sidaro nenuobodūs ir prasmin
gi. O tas, be abejo, priklauso 
vien tik nuo mūsų pačių: su ko
kiu jausmu ir su kokiu vidiniu 
nusiteikimu Šių mums taip rei
kšmingą Šventę pasitiksime ir jo
je dalyvausime. Švęskime Vasa
rio 16-ją su tokiu pakilimu, ku
ris iStrintų skirtumą tarp tų, ku
rie prikėlė ir sukūrė Lietuvą ir 
tarp tų, kurie juos ir jų darbus 
Šiandie mini, kad meilė savam 
kraštui troškimas atkurti vėl ne
priklausomą Lietuvą Šiandie 
mus čia esančius sutapatintų su 
1918-jų metų mūsų tautos kar
žygiais ir tvėrėjais. Šioji tapaty
bė ir bus neabejotinas laidas, 
kad Lietuva yra ir bus gyva mū
sų Širdyse. Atsiminkime: aplei
dome savo kraStą vienokių ar ki
tokių motyvų vejami, bet neap- 
leidome Lietuvos, kol mes jausi
mės lietuviais. Lietuvą mes iš- 
sinešėm savo Širdyje, ją ir sten
kimės perduoti ir tiems, kurie 
pačios Lietuvos nematė, nes nie
kas kitas Lietuvos neatkovos be 
mūsų. Tą mums kalba visa Lie
tuvos praeitis, tą patį sako ir 
Vasario 16-ji. Nėra ir negali bū
ti jokio skirtumo tarp kovojusių 
už Lietuvą ir tarp jų kovas ir 
darbus bemininčiųjų. Šiame ke
lyje kiekvienas iŠ mūsų yra anų 
pradėtojo darbo tesėjas arba jų 
užvaduotojas.

Australijos saugumo organų ran
kose. Skirpovas spaudos atsto
vams aiškinosi, kad čia esanti tik 
nepagrįsti ir išprovokuoti veiks
mai, kuriais norima pažeisti ge
rus Australijos ir Sovietų Sąjun
gos santykius. Sovietų pasiuntiny
bė visų šių aferų paneigia, bet 
vis tik Skirpovas iš Australijos 
išvyko. Maskva tuo reikalu neda
vė jokių paaiškinimų nei komen
tarų. Tuo tarpu neatrodo, kad su 
šia Skirpovo afera nutrūktų abie
jų kraštų diplomatiniai santykiai,

TAUTOS FONDO
ATSIŠAUKIMAS

New York, 1963 m. sausio mėn.
Lietuviai,

Mūsų brangioji tėvynė Lietu
va vis dar šventai tebetiki, kad 
laisvasis pasaulis, matydamas pa
vojų savo laisvei, padės mums ko
voje prieš pavergėją iki atgausi
me išplėštą laisvę ir nepriklau
somybę.

šiandien tautų apsisprendimo 
klausimas vis dar yra gyvas ir 
aktualus. Mes matome daug be
sikuriančių naujų valstybių Afri
koje, kur tautelės dar labai ma
žai paliestos civilizacijos ir vals
tybiniam gyvenimui nepribrendu
sios. Neabejotinai ateis laikas ir 
raudonosios imperijos byrėjimui.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš pavergėjų vadovau
ja Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (VLIKAS). Jo ko
va yra labai sunki, o būdai sudė
tingi ir neskelbiami. Efektinges
nei kovai vesti yra labai reikalin
gi ir pinigai, kurių didžioji dalis 
eina šioms kovos priemonėms 
vesti:

a. RADIJUI. VLIKas naudoja
si žinių perdavimui į pavergtų tė
vynę lietuviškai per Madrido, Ro
mos ir Vatikano radiofonus. Oku
pantas labai bijo tiesos žodžio iš 
laisvojo pasaulio ir įvairiausiais 
būdais prieš žinių siuntimų kovo
ja. Tačiau nei grasinimai nei di
delės bausmės nuo žinių sekimo 
neatbaido. Reiškia okupantas nė
ra nei taip galingas nei saugus. 
Mes turime dar daugiau stiprinti

I
BRITŲ — LENKŲ 

PASITARIMAI VARŠUVOJE 
Sausio 26 d. Jablonnoje, Varšu

vos priemiestyje, prasidėjo disku
siniai britų ir lenkų pasitarimai 
sambūvio ir saugumo klausimais 
vid. Europoje. Pagal Varšuvos ra
dijų, pasitarimuose dalyvauja 
apie 50 abiejų kraštų politikų, 
mokslininkų ir žurnalistų. Iš Lon
dono atvyko penki konservatorių, 
keturi darbiečių ir du liberalų 
partijos atstovai. Tų pasitarimų 
iniciatorius esąs lenkų užs. reik, 
min. Rapickis, o jiems vadovauja 
žinomas geografas Stan. Leszc- 
zycki, anksčiau buvęs socialistų 
partijos narys ir laikomas min. 
pirmininko Cyrankiewicziaus ir 
min. Rapackio draugu. Leszczycki 
dalyvavo konferencijose sienų 
klausimais Potsdame, Maskvoje 
ir Paryžiuje. Po karo buvęs užs. 
reik, viceministeriu, Stalino laik
mečiu jis buvo išstumtas ir dirbo 
mokslo srityje. (E) 

kaip kad buvo prieš aštuonerius 
metus su Petrovo byla. Australi
joje bijomasi, kad į sovietų šni
pų rankas nebūtų patekę Woome- 
roje vykdomųjų raketinių tyrimų 
daviniai.

*
Ryšium su neseniai išaiškinto 

sovietų šnipo Skirpovo afera pa
aiškėjo, kad Australijos saugumo 
departamentas turi savo žinioje 
daugiau nei šimtą jaunų moterų 
kontražvalgyboje prieš sovietinius 
šnipus.

ryšius su pavergtąja tėvyne oro 
bangomis, kas labai kelia ten ko
vingumo dvasią ir teikia daugiau 
vilčių.

b. ELTOS BIULETENIAMS.
VLIKas informacijos tikslu lei
džia Eltos biuletenius vokiečių, 
lietuvių, anglų, italų ir ispanų 
kalbomis. ... Tie biuleteniai yra 
siunčiami draugingų kraštų poli
tikams, žurnalistams, visuomeni
ninkams, mokslininkams, spaudai 
ir t.t. Tie biuelteniai yra svarbus, 
labai vertinami ir daug prisideda 
prie laisvinimo kovos. ū

c. RADIO SEKIMO STOČIAI. 
VLIKas išlaiko radijo sekimo sto
tį, kurios pagalba sužinome kiek
vieną svarbesnį įvykį pavergtoje 
tėvynėje. Tomis žiniomis ne tik 
mes pasinaudojame, galėdami ne
delsiant atsakyti į pavergėjo me
lus, bet ir mums draugingų kraš
tų svarbios institucijos bei įta
kingi asmenys, ši mūsų kovos 
priemonė yra taip pat efektinga 
ir taikli.

Tautos Fondas, kaip VLIKo pa
dalinys, rūpinasi lėšų sukėlimu, 
kad kova už tėvynę būtų ne tik 
tęsiama, bet ir suaktyvinta. To
dėl ir šiais metais Tautos Fondas 
laukia Jūsų aukos, tikėdamas, 
kad laisvėje gyvenąs lietuvis ne
nutrauks kovos iki mūsų tėvynei 
Lietuvai vėl išauš laisvės rytojus.

J.A.V. savo aukų, Vasario 16- 
sios proga, prašome siusti ALTui 
per jo skyirus, kadangi ALTas 
piniginiai remia VLIKo veiklų. 
Gi visuose kituose kraštuose ma-

vykia
Virš Turkijos sostinės Ankaros 

susidūrė du lėktuvai, kurie deg
dami nukrito Ulus aikštėje, pa
čiame miesto centre. Neskaitant 
14 žuvusių, kurie skrido, katas
trofos metu užmušta apie 80 
žmonių ant žemės ir dvigubai tiek 
sužeista.

KUBOJE RUSAI STIPRINASI
Paskutiniu metu iš naujo pra

dėta kalbėti apie rusų įsistiprini- 
mų Kuboje. Esą įrodymų, kad ru
sai tebelaiko Kuboje vidutinio 
skridimo raketas ir atstatinėja jų 
iššovimo bazes. Kaskart vis at
plaukia rusų laivų su karinėm me
džiagom. Spėjama, kad šiuo metu 
Kuboje yra virš 30.000 rusų ka
rių ir tarp 100 ir 200 raketų.

★
Valst akademiname operos ir 

baleto teatre Vilniuje sausio 22 d. 
pirmų kartų pastatyta Rimskio

Vasario 16 d. minėjimai
SYDNĖJUJE

Vasario 16 minėjimai pradeda
mas iškilmingomis pamaldomis už 
tėvynę vasario 17 d. (sekmadie
nį) 12 vai. 45 min. St. Benedict's 
baž., Broadway.

Po pamaldų minėjimas tęsia
mas baž. salėje ten pat.

Svečias • iš Melbourne — akty
vus kultūrininkas ir visuomeni
ninkas Antanas KRAUSAS skai
tys paskaitų, po kurios seks me
ninė dalis dalyvaujant "Dainos'* 
chorui, vad. K. Kavaliausko.

Organizacijos kviečiamos daly
vauti su savo vėliavomis.

Cabramattos, Bankstowno ir 
Sydnėjaus apylinkių valdybos

Po Vasario 16-sios minėjimo 
tautiečiai maloniai kviečiami to
liau šventę tęsti Redfern Lietuvių 
Namuose. Bus alučio ir veiks gera 
lietuviška virtuvė.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE

Minėjimas įvyks Vasario 16 
dienų, šeštadienį, sekančia tvar
ka:

1) 10 vai. Vėliavų pakėlimas 
prie Lietuvių Namų (praveda 
skautai);

2) 5 vai. Pamaldos šv. Kazi

LIETUVIS PERPLAUKĖ ATLANTĄ
Amerikiečių spauda plačiau ra

šė apie lietuvio Broniaus Rozin- 
sko, dar prieš trejus metus gyve
nusio Vilniuje, kelionę jachta per 
Atlantą Po ilgų pastangų (Ro- 
zinsko brolis, inžinierius, gyvena 
JAV), Bronius su žmona ir dviem 
vaikais gavo vizų į Lenkiją. Čia 
dvejus metus jis statėsi būrinę 
jachtą “Hermes II”, 1962 m. va
sarų šeimų išsiuntė į JAV, o pats 
nutarė Atlantu perplaukti jach
ta. Pradėjęs, su trimis lenkais, ke
lionę 1962 m. rugsėjo 4 d., iš šte- 

lonėkite savo piniginę aukų siųsti 
Tautos Fondo Atstovybėms ir 
Įgaliotiniams. Tačiau norintieji 
savo aukų įteikti betarpiai Tau
tos Fondui, paršome siųsti šiuo 
adresu:

Lithuanian National Fund
33 West 42nd Street,
Room 1830

New York 36, New York, ū
TAUTOS FONDO VALDYBA 

1
Korsakovo opera "Mozartas ir Sa
lieri”. Opera atliekama rusų kal
ba. Ją pastatė J. Grybauskas, o 
pagr. vaidmenis atliko tenoras 
Virgilijus Noreika (Mozart) ir R. 
Siparis (Salieri).

DE GAULLE
NUTRAUKĖ DERYBAS

Anglijos įstojimo į Europos 
Bendrąją Rinkų redybos staiga 
buvo nutrauktos prez. de Gaulle 
pasipriešinus priimti Anglij į B. 
E. Rinkų su tam tikrais rezer
vais, dėl kurių Anglija labai kie
tai derėjosi. Pagal de Gaulle Ang
lija gali įstoti sutikdama su viso
mis B. E. Rinkos valstybių stato
momis sųlygomis be jokių rezer
vų. Anglijos spauda šiuo prez. de 
Gaulle “diktatorišku” žingsniu la
bai pasipiktinusi, net Anglijos 
min. p-kas MacMillan tuo reikalu 
pasakė labai aštrių kalbų prieš 
de Gaulle.

miero Koplyčioje už Nepriklauso
mybės Akto signatarus ir žuvu
sius už Tėvynės laisvę;

3) 6 vai. 30 min. Vėliavų nulei
dimas nrie Lietuvių Namų (pra
veda "Ramovė”):

4) 7 vai. Iškilmingas minėjimo 
atiaarymas Lietuvių Namų salėje.

Kun. P. Dauknio paskaita.
Sveikinimai.
Po pertraukos — vaidinimas 

"Vaiva”. «
Adelaidės Apylinkės Valdyba

PERTHE
Minėjimas įvyksta vasario 17 d. 

12 vai. serbų salėje Marlborough 
Str. (sekanti gatvė nuo bažny
čios).

MELBOURNE
Vasario 16-sios proga Melbour

ne Lietuvių Namų sodely bus iš
keltos vėliavos vasario 17 d. Pats 
minėjimas prasidės pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje ir po pamaldų 
bus tęsiamas salėje 218 Victoria 
Str. Richmond. Visi melboumiš- 
kiai kviečiami šiame minėjime 
skaitlingai dalyvauti. Organizaci
jos kviečiamos dalyvauti su vė
liavomis.

Saulei leidžiantis iškilmingas 
vėliavų nuleidimas Liet. Namuo
se.

tino (dabar Lenkijos uostas), Ro- 
zinskas šių metų sausio 15 d. pa
siekė, kitoje Atlanto pusėje, Ma
žųjų Antilų salynų — Martinique. 
Jei jam laimingai pavyks pasiekti 
Kubų ir Miami uostų Floridoje, 
JAV, tai Rozinsko odisėja bus pa
sibaigusi. Miami jis turėtų pa
siekti tarp vasario 2-5 d. Keliau
tojas Br. Rozinskas yra 50 m. 
amžiaus, patyręs jūrininkas-mė- 
gėjas, buv. ilgametis nepr. Lietu
vos jachtklubo anrys. (E)

P. VASKYS KURIA 
VASKO FIGŪRAS

Skulpt. Petras Vaškys, moks
lus baigęs Italijoje, turįs skulp
tūros studijų Philadelphijoje, JAV 
ir ten dėstąs meno akademijoje, 
gavo užsakymų iš istorinio Phila- 
delphijos vaško muziejaus paga
minti apie 100-vaško figūrų, vaiz
duojančių žymiuosius JAV istori
nius asmenis ir įvykius. (E)

ĮMONĖS PROJEKTUOJAMOS
IR PERPROJEKTUOJAMOS

Nors sausio mėn. Lietuvoje vy
ko triukšmingi mitingai Elektrė
nuose ir Kėdainiuose, gerbiant 
elektrinės šiluminės ir chemijos 
kombinato statytojus, tačiau per 
Vilniaus radij pagrečiui nuskam
bėjo nusiskundimai, dejavimai 
Lietuvoje vykdomomis statybo
mis. Sausio 24 d. tas radijas pa
skelbė iš Tauragės, kad jau 10 
metų ten statoma čerpių-drenažo 
vamzdžių gamykla, tačiau kada ji 
būsianti baigta — niekas nežino. 
Kaune pilna tos įmonės brėžinių, 
o pati įmonė jau keturis kartus 
buvusi projektuota ir perprojek
tuota. Esą, planuotojai vis ginči
jasi, kų gaminti Tauragėje. Da
bar juokiamasi, kad tiems, vamz
džiams Lietuvoje žaliavos (molio) 
pakanka, tad geriau gaminti ka
nalizacijos vamzdžius, žaliavų tie
ktų Baltarusija ir... būtų tarp
respublikinis bendravimas. Girdi, 
įklimpo vargšai planuotojai, o 
jie, “regis, labai diplomuoti ir ga
na solidžiose kėdėse sėdi”. (E)

*
Pereitų savaitę buvo nuversta 

Irako vyriausybė ir nužudytas 
prezidentas Kassem.

1
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Atsigręžimas i mūsų tautinės 
kultūros konkrečius poreiškius ir 
jų kultyvavimą ir būtų pats vai
singiausias kelias išlaikyti mūsų 
trokštamų lietuvybę ir ben
druomeninę vienybę. Todėl Šios 
dienos rūpestis drauge ir diktuoja 
rytojaus veiklos programų. Nega
liu ir neįstengsiu čia patiekti vi
sos tokios programos, bet tik su
minėsiu keletą punktų, kurie gal 
būt ir sudarytų mūsų veikloš 
branduolį.

LIETUVIŲ MENO DIE
NOS. Kaip praktika parodė, jų 
įvedimas į mūsų lietuviškos veik
los programų drauge įžiebė ir tau
tinį renesansų visoje Australijo
je. Čia dalyviai randa moralinį 
atpildų už ilgų ir varginantį pasi
ruošimų, patenkina mases žmonių 
kurie šiaip vargu ar atvyktų į 
lokalinio pobūdžio parengimus, 
tuo sukeldami juose ne tik entu
ziazmo, bet drauge ir atgaivina 
jau gerokai apvytusias lietuviš
kumo atžalas, čia turiu minty ne 
vien tik dainų šventę, kuri sudaro 
šių kontinentalinio masto lietuviš
kų parengimų vainikų: kiekvienas 
meno dienų programos punktus 
yra nelygstamos vertės ir atlieka 
didelę tautinę misijų.

ST. BALTRAMIJŪNUI 60 M.
Australijoje savo tarpe dar tu

rime visų eilę žmonių, kurie pri
sidėjo prie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, taip pat ir to
kių kurie nepriklausomoje Lietu
voje savo darbais, savo energija 
ir iniciatyva daug prisidėjo ke
liant Lietuvos kultūrinį ir ūkinį 
gyvenimų. Tie reikšmingi vyrai 
šiandie jau perkopę šeštų dešim
tį ir jų eilės kaskart retėja. Vie
nas iš tokių nepriklausomos Lie
tuvos išskirtinų darbuotojų yra 
pernai gruodžio 4 d. atšventęs sa
vo 60-ties metų sukaktį Sta
nislovas Baltramijūnas, šiandie 
kukliai gyvenąs Sydney pašonėje, 
Thiroul.

Iš profesijos Stanislovas Balt
ramijūnas yar agronomas, būtent 
profesija, į kurią dažnas net ir 
Lietuvoje žiūrėjo iš augšto. Ta
čiau Baltramijūnas labai anksti 
suprato, kad Lietuvos ūkyje agro
nomas yra pagrindinis ramstis, 
galįs tų ūkį išvesti iš primityvių 
sąlygų ir sumodernizuoti. Jo dė- 
meyss nukrypo į pieno ūkį, kuris 
sumaniai tvarkomas galėjo pakel
ti krašto ekonominį gerbūvį ir 
ir drauge su savo gaminiais išei
ti į užsienio rinkas. Dirbdamas 
ir specializuodamasis šioje srity
je S. Baltramijūnas į Lietuvos 
pieno ūkį įvedė tokių patobuli
nimų, kurių net ir vak. Europoje 
nežinota. Jo pastangomis ir pro
jektais šalia pieno produktų buvo 
pradėta gaminti vaisių sultys, iš 
kurių ypač populiari buvo “gai
va”. Taip išaugo Lietuvoje ga
lingas ūkinis vienetas Pienocen-
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MOKYKLOS. Jose lietuviš
koji veikla jaunųjų tarpe gali bū
ti išvystoma labai plačiu mastu. 
Mokymo programa vargu ar duo
da tai, ko mes šiandie iš lietuviš
kos mokyklos išeivijoje tikimės, 
žinodamas vaikas apie Lietuvos 
kunigaikščius, Nemuną ar Mai
ronį vargu ar pasijus kiek pa
žengęs lietuviškos kultūros keliu 
ir įgys tautinio sąmoningumo. 
Čia ir vėl kartoju pradžioje teig
tų tiesų: tik per konkrečia* kul
tūrine* apraiška* žmogų* įveda
ma* į tautinę kultūrą ir joje bran
dinama*. Lietuviškoji mokykla 
šiandie turi būti ne tiek moky
mo, kiek tautinio sąmoningumo 
institucija. Vaikas perėjęs lietu
viškų mokyklą gali ir mažiau ži
noti teoretinių žinių, bet jis čia 
gali ir privalo išmokti dainų, pa
sakų, žaidimų; ypač patrauklūs 
vaikų parengimai, kaip kad Ade
laidėje buvo suruošti jaunųjų ta
lentų pasirodymai arba Banks- 

tras, prie kurio sukūrimo ir iš
vystymo savo sumanumu ir kietu 
darbu daugiausia prisidėjo S. 
Baltramijūnas.

Atvykęs į Australiją S. Balt
ramijūnas taip pat nesėdėjo su
dėjęs rankų. Jis buvo pačioje pra
džioje vienas iš Australijos Lie
tuvių Bendruomenės steigėjų iv 
net talkininkaujant kitiems (A. 
Baužei ir Dr. A. Mauragiui) pa
ruošė pirmąjį bendruomenės sta
tutų, kuris su nežymiais pakeiti
mais tebegalioja ir dabar.

Šiuo metu vien tik dėl vietos 
sąlygų' aktyviai nesireiškia visuo
meniniame lietuvių gyvenime, ta
čiau domisi visais lietuviškais

towne vaikų vaidinimai. Kad ir 
mažų vaidmenį turėdamas vaikas 
drauge dalyvauja visame vaidini
me ir išmoksta jį visų. Pagaliau 
ir tėvai čia mato jau konkretes
nius mokyklos rezultatus, negu 
tik pamokos, kurios nedaug vai
ką apšviečia. Neatsisakytų savo 
vaikų leisti į tokius parengimus 
ruošiančių mokyklų net ir tie tė
vai, kurie šiandie savaitgalinėje 
mokykloje nemato ne tik naudos, 
bet ir prasmės. Koks tėvas ar mo
tina nesididžiuos matydami savo 
vaikų scenoje kad ir mažiausioje 
rolėje. Per čia vyksta vaikų lie
tuviškas susigyvenimas, per čia ir 
jų tiesioginis sąmoninimas, nes 
jie aktyviai reiškiasi kultūriniuo
se parengimuose, per kuriuos jie 
nesispirdami kelia kojų ir žengia 
mažytį žingsnį lietuviškuoju ke
liu. ū

Šiandie gyvename tokius laikus, 
kad galima ne tik kartų paruoštų 
dalykų pamatyti, bet jį demon-

reikalais ir vienokiais ar kitokiais 
klausimais tiesiai ir atvirai pa
reiškia savo nuomonę mūsų spau
doje. Turėdamas tokią margą pra
eitį ir pats judinęs Lietuvos ūkio 
reikalus, S. Baltramijūnas turi 
ir gali labai daug ką įdomaus iš 
savo veiklos papasakoti. Mūsų 
Pastogės korespondento paklaus
tas; jis mielai sutiko ir prižadė
jo plačiau apie savo veiklą ir Lie
tuvos ūkinį gyvenimą nepriklau
somybės laikais papasakoti M.P. 
skaitytojams šio laikraščio pusla
piuose. Linkėdami sukaktuvinin
kui ilgų ir kūrybingų metų mes 
tikime, kad jis savo pažadus iš
tesės. L.D. 

struoti daug kartų filmos pagal
ba. Kultūros Taryba čia jau gali 
tiesiog tokius vaikų pasirodymus 
nufilmuoti, ir filmus demonstruo
ti kitose vietovėse, kur buvo ki
tokie pasirodymai arba ypač ten, 
kur nedidelės lietuvių kolonijos 
ir jie patys negali imtis didesnių 
parengimų ar tai dėl mažo vaikų 
skaičiaus, ar dėl to, kad neturima 
tam tinkamų vadovų. Jeigu dides
nės ir pajėgesnės mokyklos savo 
pastatymus kiekvienu kartu nu
filmuotų, tai būtų jau didelis tur
tas, kurį gali rodyti kiekvienai 
mokyklai: tai būtų vaikams pa
trauklios pamokos ir drauge pa
skatinimas kiekvienu kartu vis 
geriau pasirengti, žinant, kad 
bus filmuojama ir kitiems de
monstruojama. O filmuoti reikia 
ne vien tik vaidinimus, bet ir 
mokslo metų užbaigas, Kalėdų 
eglutes ir kt. Kultūros Taryba 
turėtų kaip tik šia puse pasirū
pinti, filmus paskirstyti ir juos 
globoti, čia būtų ne vien' tik ar
chyvinė medžiaga ateičiai, bet 
šiai dienai nepaneigiama lietu
viško auklėjimo priemonė. Jeigu 
sunkiau su filmais, tai galima im
tis magnetofono juostelių, kurios 
daugeliu atvejų gali pavaduoti 
filmus.

SPAUDA IR KNYGOS. 
Spauda mūsų sąlygose nėra vien 
tik informacinė ar komunikacinė 
priemonė, bet visų pirma tautinio 
sųmoninimo galingas veiksnys. 
Turint tai galvoje neturėtų būti 
aiškios konkurencijos tarp mūsų 
laikraščių, nes visa spauda turė
tų būti pašvęsta kaip tik šiam tiks
lui, ir ypač atsimenant, kad joks 
lietuviškos spaudos leidėjas savo 
leidžiamos spaudos neleidžia pa
sipelnymo tikslais. Jeigu mūsų 
vietinėje spaudoje pasireiškė vie
noks ar kitoks antagonizmas, tai 
ne dėl lietuvybės ir ne dėl konku- 
lencijos, bet tik dėl šalutinių nu
krypimų, kurie su lietuviška kul
tūra tiesioginio ryšio neturi. Tai 
yra laikinio pobūdžio dalykai, ku
rie šiandie yra, bet rytoj jau ne- 
begalios. Liūdniausia yra tai, kad 
konkurencijos vardan yra eilė 
apaštalų, kurie turi laiko ir vai
kšto po namus atkalbinėdami ne
skaityti to lietuviško laikraščio, 
o prenumeruoti tik peršamąjį. Tai

GAMINAMA ILSIOS DAINŲ ŠVENTĖS PLOKŠTELĖ

Užsakyta pagaminti II-*ios 
Dainų Šventės plokštelė 10. colių, 
kurioje tilps 14 jungtinio choro 
dainų. Plokštelė* kaina 35 šil. 
plius persiuntimo išlaido* .Užsa
kant 20 ar daugiau persiuntimas 

nėra kova už lietuvišką kultūrą, 
bet daugiau ar amžiau jos grio
vimas. Mano giliausiu supratimu, 
visa lietuviška spauda tarnauja 
lietuviškai kultūrai ir yra jo* ne
atsiejama dalis, išskyrus tą, kuri 
nors ir lietuviškai spausdinama, 
bet tarnauja idėjom* niveliuojan
čioms lietuvių kultūrą.

Iš kitos pusės didžiausias pas
katinimas griebtis lietuviško laik
raščio bus visados tik tada, jeigu 
skaitytojas tame- laikraštyje dau
giau ar mažiau atras pats save. 
Štai dėl ko smulki informacija iš 
vietos lietuvių gyvenimo yra ne
paprastos reikšmės. Daug kas me
ta šešėlį redaktoriams, kad nema
to vietinio gyvenimo savam laik
raštyje. Bet juk laikraštį me* pa
tys išlaikome ir patys jį užpildo
me. Mes neturime samdytų repor
terių, kad galėtume visur juos 
pasiųsti ir surinkti charakterin
gus pasireiškimus, čia turi įsi
traukti visi ir skaitytojai, ir ypač 
bendruomenės Taryos nariai. Vi
si mes raštingi ir sugebame pa
rašyti laišką. Laiškas redaktoriui 
apie vietos gyvenimą ir ypač 
apie asmeninius nutikimus, kaip 
vedybos, krikštynos, draugiški su
buvimai, kelionės atostogų metu, 
pirkimai, pardavimai, persikilno- 
jimai, visa tai naujienos, kurios 
intriguoja ne vien tik tiesiog pa
liestąjį, bet ir jo pažįstamą. O 
drauge ir oficiali informacija 
apie viešus parengimus — visa 
tai sudaro laikraštinę medžiagą, 
mūsų kasdieninio gyvenimo veid
rodį, kuris ir domina, ir drauge 
palieka fiksuotu faktu mūsų šio 
gyvenimo istorijai. Bendruomenės 
laikraščio redaktorius daug kartų 
kvepėsi į asmenis iš įvairių vieto
vių prašydamas daugiau informa
cijų, et laiškai arba nebuvo at
sakyti, arba dažniausiai atsakomi 
mandagiu pažadu, kuris retai ka
da išpildomas. Be tokios gyvo 
gyyenimo informacijos laikraštis, 
tiesa, eina, bet eina tik oficialus, 
be intymumo ir gyvumo. Norėda
mi savo laikraštį pagyvinti ii’ su
aktualinti, patys jame daugiau 
bendradarbiaukime. Ypač šiuo 
reikalu kreipiuosi į čia esančius 
tarybos narius, kurie ne tik patys 
galėtų tai atlikti, bet kiekviena 
proga ir savo vietinius paragin
ti, kad rašytų ir informuotų.

nekaštuo*.
Norintieji gauti plokštelę krei

pia*! V. Šimkų, 33 Rose 
Tee., Wayville, S.A.

Adelaidės Choro vadovybė

KNYGA. Yra pasauyje leidžia- į 
mos knygos, yra ir lietuvių, ku- ? 
rie' norėtų tų lietuviškų knygų | 
gauti, bet mes nesame nieko pa- j 
darę, kad toji knyga kaip galima , 
lengviau pasiektų jos jieškantį. į 
Kodėl nesudaryti Australijoje lie- • 
tuviškų knygų platinimo centro, 
iš kur tos knygos paplistų po vi- < 
są Australiją. Tą galima padary
ti, bet ligi šiolei šito koordinuo
to darbo niekas nesiėmė. Ben
druomenės laikraštis, lygiai kaip 
ir jo redaktorius, mielai šiame 
darbe talkininkautų. Reikia tik 
įsteigti tokį platinimo centrą, kad 
knygos jieškančiajam pati knyga 
būtų žinoma ir kad jam nereikė
tų jieškoti jos užjūriuose, šį dar
bą turėtų kuo skubiau įgyven
dinti kaip tik Kultūros Taryba.

LIETUVIŠKI MINĖJIMAI IR 
PARENGIMAI, čia lygiai atviras 
laukas lietuviškai kultūrai puose
lėti ir kelti. Minėjimai susilauktų 
daugiau lankytojų ir daug dides
nė būtų jų reikšmė, jeigu jie bū
tų paruošti įdomiai ir originaliai. 
Jau ne vieną kartą spaudoje bu
vo keltas mūsų minėjimų žemas 
lygis. Ne dėl to, kad vietiniai mi
nėjimų programų' dalyviai būtų 
išsisėmę arba nusibodę, bet grei
čiau rengėjai žiūri į tokius minė
jimų rengimus labai paviršutiniš
kai. Ir vietinių jėgų užtektų, kad 
jie pasidarytų įdomūs ir patrauk
lūs. Jeigu sakysime organizato
riai, kuriais oficialių minėjimų 
paprastai būna apylinkių valdy
bos, neturi su atitinkamu polėkiu 
žmonių, tai kodėl šito nepavesti 
kviestiniams žmonėms arba net 
atskiroms organizacijoms? Tas 
įneštų gyvumo ir net originalu
mo, nes pavyzdžiui jokia turinti 
savo jėgomis jai pavesto minėji
mo išdirbtu šablonu. Žinoma, tam 
reikia ir laiko. Kas rengtų bent 
kokį minėjimą, turėtų jau apie 
tai žinoti mažiausiai prieš tris 
mėnesius.

Tokia pat kala gali būti ir apie 
kitokius minėjimus ir ypač apie 
ruošiamus vakarėlius, kuriais la
biausiai suinteresuotas jaunimas. 
Vien' tik pasišokimų organizavi
mas neįvedant nieko kito ir to
kių auksinių progų neišnaudoji
mas mūsų kultūriniais pasireiš
kimais palieka labai blankų įs
pūdį. Tiesa, tokie vakarėliai pap
rastai ruošiami pasipelnymo tiks
lu, ir nors tas pelnas skiriamas ir 
kilniems tikslams, bet be progra
mos vakaras palieka neišnaudota 
proga ii’ kartais netgi nuostolin
gas, nes vien tik šokiai didelio 
patrauklumo ne(sužadina. Įvedus 
kad ir paprastuose vakarėliuose 
atitinkamas programas — bet ko
kia forma jaunųjų ir vyresniųjų 
paseirodymas — kuo dalyviai ga
lėtų pasidžiaugti ir net pasigė
rėti, jau ūtų didelis žingsnis pir
myn. Sydney jaunimas šiais me
tais buvo surengęs šiupinį. Buvo 
ir pasigėrėtinų dalykų, ir juokin
gų, bet dalyviams užėmė kvapą.

(Pabaiga psl. 5)

J. BLA VENAS

PRO BASANAVIČIAUS TĖVIŠKĘ
Važiuojant iš S. Kalvarijos į 

pietų vakarus, Bartininkų ir Gra
žiškių kryptimi, pravažiuojama 
eilė didesnių ir mažesnių kaimų 
— Kušliškiai, Jurgežeriai, Miką- 
lajavas, Pakruopiškiai, Kaurtiš- 
kiai, Būdviečiai, Kalnėnai, Akme
nynai, Alksninė ir daugelis kitų. 
Vieškelis vieną kalvelę apsuka, 
per kitą perkopia. Į abi pusi tie
siasi languoti javų laukai, vešlios 
pievos, žali alksnynai, baltalieme- 
niai beržynėliai. Sodybos skendi 
medžių prieglobsty. Gražios apy
linkės, visur matyti darbščių ran
kų vaisiai. Važiuojant vis toliau 
beveik nejaučiama, kad vis ir vis 
pamažu kopiama aukštyn. O iš 
tikro kylama, nes čia jau pietų- 
vakarų Lietuvos aukštumos. Pra
važiavę 10 ar daugiau kilometrų 
ir susiradę tinkamą stebėjimo pa- 
kilumėlę, atsigręžkime. Nustebsi
me t nepaprastas įspūdis! Prieš 
akis milžiniškas žemės persilenki- 
mas, sakytum platus apaugusiais 
krantais 'griovys, kurio antras 
krantas vos įžiūrimas pamėlusia- 
me akiraty. Iš karto sunku spręs
ti apie to įlinkimo didumą. Tik 
po valandėlės — pamažu vesdami 

akimis žemyn pradedant vieta kur 
stovime — iš pradžių išskirsime 
sodybas, paskiau tik bendrus iš
siplėtusių kaimų bruožus, miške
lius, ežerėlius, pievas ir laukus, 
kol pagaliau viskas vėl pradedan- 
čiame kilti krante susilieja į vie
ną plokštumą su tamsesniais ir 
šviesesniais bruožais, lyg milži
niškas modernaus tapytojo pavei
kslas. Antrasis krantas nuo mūsų 
bus atskirtas dešimtimis kilomet
rų. Šis įlinkimas — slėnis primins 
mums dar didžiulės upės išdžiū
vusią vagą, pietiniame gale kiek 
pasisukusią į pietų, rytus, o šiau
riniame — į šiaurės vakarus. Apy
linkes pažįstą žmonės išskiria Ma
rijampolės bažnyčią, Liudvinavą, 
o Kalvarija — pačiame dugne, 
kaip ant delno.

Pasigėrėję šiuo gamtos kūriniu, 
prie kurio paviršiaus išpuošimo 
prisidėjo ir žmogaus rankos. Vėl 
sodybos, kaimai, laukai. Pagaliau 
privažiuosime vieną kaimą, kurio 
vardas įstrigęs į mūsų atmintį 
iš mokyklinių laikų — tai Ožka
balių kaimas. Ožkabalių dainos, 
pasakos jau vaikystėj mus žavėjo 
ir turtino vaizduotę. Artėjant prie 

kaimo dairausi po apylinkę, kuri 
sodyba atkreips dėmesį, kuri bus 
Basanavičiaus tėviškė. Ji turėtų 
kuo nors išsiskirti iš kitų. Klau
siau vežėją, bet jis nevietinis ir 
apie šios vietos gyventojus neži
nąs. Taigi, geriausia paklausti ką 
nors iš vietinių. Netoli kelio šie
ną vartė vidutinio amžiaus mote
ris. Kreipiuos į ją:
— Kuri čia sodyba yra Basanavi
čių? — klausiu.

Moteris sustojo ir valandėlę pa
tylėjo lyg klausimo nesuprasda
ma:

— Kokios sodybos klausiate?
— Basanavičiaus, daktaro Ba

sanavičiaus tėviškes, — paaiški
nu.

— Aa, Basanavičių. Jų jau čia 
nėra. Jau ta pavardė išnyko. O 
sodyba tai ana ta,-— mosterėjo 
ranka. Ir moteris, pasirėmusi ant 
grėblio, pradėjo pasakoti lyg sva
jingai: — matot, senieji Basana
vičiai išmirė, o į ūkį atėjo žentas 
Šmulkštys. Taigi čia visi juk tik 
Šmulkščius žino.

— O ar teko kada nors čia ma
tyti daktarą Basanavičių? — 
klausiu toliau.

— Taip, bet jau labai seniai, 
prieš karą buvo atvažiavęs. Labai 
malonus žmogus, aplankė kaimy
nus, vaikščiojo po laukus, ežiomis, 
keleliais. Matot, čia jaunystę pra
leido. Viskas miela. Jo amžiaus 
žmonių kaime jau nėra.

Moters nurodytoji sodyba mums 
buvo iš kairės pusės, didelių, un- 
ksmingų medžių prieglobsty. Tro
besiai vidutinio didumo, mediniai, 
šiaudiniais, vietomis jau įlinku- 
siais ir samanomis apaugusiais 
stogais. Arklius palikę ant vieške
lio pėsti keleliu pasukome į pačią 
sodybą. Koks tai nepaprastas jau
smas užplūdo širdį — ėjau tuo 
pat keleliu, kuriuo kitados vaikš
čiojo Jonas Basanavičius!... Kiek
viena čia žemės pėda numindžio
ta berniuko, kurio vardas suriš
tas su Lietuvos atgimimu.

Pradėjome apžiūrinėti trobe
sius Per ilgą laiką daug kas pa
keista, remontuota, taigi ir pir- 
mykštumo neperdaugiausia likę. 
Tačiau prie vieno trobesio, rodos, 
prie klėties, užsilikusi pačioje pa
stogėje prikalta skardinė lentelė 
su įrašu, kas tos sodybos savinin
kas. Tai neabejotinas anų laikų 
likutis: ajnūdijus, bet vistik dar 
galima įskaityti rusiškom raidėm 
įrašas “Basanovič”.

Ta lentelė dar nuo daktaro tė
vo laikų, — paaiškino naujasis 
šeimininkas.

Laikas ėjo, viskas keitėsi ir pati 

sodyba, trobesiai jau nebe tie ir 
nebe toki, koki buvo prieš virš 
šimtą metų. Bet didieji plačiaša
kiai medžiai neabejotinai nųitė 
mažą Jonuką žaidžiantį kieme ar 
sode, matė gimnazistą, studentą. 
Tie medžiai ir žemelė tebežymi 
vietą, kurioje gimė žmogus, vė
liau Lietuvos patriarchu vadina
mas.

Antrą kartą tais pat keliais, 
taigi ir per Ožkabalius teko va
žiuoti tik po kelerių metų, bet vi
sai skirtingomis aplinkybėmis. 
Antrasis sovietų antplūdis jau bu
vo persiritęs per Nemuną ir ne
sulaikomai slinko vakarų link. 
Gražieji laukai randuoti apkasų 
grioviais, visi keliai užplūdę api- 
pilkėjusia besitraukiančių vokie
čių mase ir su mantos nuotrupo
mis pabėgėlių. Visų veiduose ne
rimas ir netikrumas. Nakvynei 
apsistojome maždaug tose pat vie
tose, iš kurių prieš kelerius metus 
stebėjau didįjį slėnį. Visais rytais 
kaip milžiniška siena kybojo rus
vai tamsių dūmų uždanga, kuri 
rėmėsi savo apačia į antrąjį did
žiojo slėnio krantą. Vienur kitur 
toje uždangoje ryškėjo šviežiai 
kylą dūmų kamuoliai. Tolimas, 
visu plotu dundėjimas duslus, bet 
galingas. Pradėjus temti uždan
ga iš apačios pradėjo raudonuoti 
sukrekėjusiu krauju, vietomis ju
dėdama, siūbuodama. Priešlėktu
vinių prožektorių pirštai iš lėto 

mosavo pro uždangą. Vienus kitas 
stipresnis ir artimesnis sudundė- 
jimas — besitraukiančios armijos 
naikinamieji veiksmai, įrengimų, 
tilbų sprogdinimai.

Vidurnaktis, rytų padangė vis 
darosi gręsmingai ir siaubingai 
šiurpi. Uždanga visa tamsiai pa- 
raudoniĄvus, siūbavimas didesniu 
plotu, horizontas lyg iškarpytas. 
Ore lėktuvų ūžesys, vienur kitur 
pakimba ir jtamažu slenka švie
selės, jas seka stiprūs dundėjimai. 
Ir šiapus uždangos, vienur pla
čios pašvaistės, kitur tik nežymios 
švieselės, bet jos tuojau didėja, 
gaisrais virsta. Dega Marijampo
lė, Liudvinavas, Krosna, Rudami- 
na, Lazdijai, Būdvietis. Jei šios 
vietovės nevisos ir dienos metu 
galima įžiūrėti, bet vietiniai gy
ventojai žino, kuria kryptimi jos 
yra, o gaisrų pašvaistės leidžia 
jas įsakmiai išskirti.

Rytas niūrus, pilkas, apsidūma- 
vęs, saulė kruvina už uždangos.

Važiuojam pro Ožkabalius, 
žvelgiu į gerokai per pirmąją so
vietų okupaciją pakitėjusią Ba
sanavičiaus tėviškę. Ji tūno prisi- 
gūžus prie žemelės, išauginusios 
didelį lietuvį. Nors naujoji atėjū
nų banga dar baisesnė, sukaupu
si visų praeitų amžių žiaurumų 
ir niekšybių esenciją, bet lietuviš
koji žemelė nesunaikinama. Pra
eities milžinų dvasia gaivina šių 
dienų didvyrių širdis.
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Esame lietuviai studentai, iš 
kurių reikėtų tikėtis daugiausia 
lietuviško sąmoningumo, bet ar 
mes iš tiesų stovime tokioje pa
vyzdinėje augštumoje, kad būtu
me verti tautos elito, iš kurio tu
ri išaugti busimieji tautinės kul
tūros formuotojai ir vadovai?

Rašydamas šiuos žodžius turiu 
prisipažinti — studentų gyvenime 
dabar esu pašalietis, kadaise bu
vęs studentu ir net daliai studen
tijos vadovavęs, gal dėl to mano 
žvilgsnis į šios dienos lietuvišką
ją studentiją yra daugiau reika
laujantis, bet mažiau egzaltuojan- 
tis. Mums visiems didelis džiaugs
mas, kad iš negausios lietuvių 
bendruomenės Australijoje stu
dentų skaičius proporcionaliai su 
kitom tautybėm yra pats didžiau
sias. Tas liudija mūsiškių veržlu
mą ir norą prasimušti iš masės, 
iš minios, ir tuo pačiu įrodyti, kad 
mūsų tarpe yra gajus troškimas 
visur kur pirmauti, bet ne būti 
pastumdėliais. Tačiau šis veržlu
mas mumyse yra įdiegtas mūsų 
tėvų ir protėvių, kurie labai gerai 
suprato mokslo naudą ir prasmę 
moderniajame gyvenime ir visa
dos ilgėjosi, kad jų vaikai pasiek
tų daugiau ir iškiltų daug augš- 
čiau negu jie patys buvo. Tai yra 
ne natūrali apraiška, bet tautinė 
dorybė, kuri specialiai išaugo tik 
pas mus, pas mūsų tėvus ir pro
tėvius, ilgą laiką kentusius sve
timųjų priespaudą ir norėjusius 
bet kokia kaina šitą priespaudą 
pralaužti. Jeigu palyginsime kitų 
tautų emigrantu sne vien tik čia, 
bet ir kituose kontinentuose, lie
tuvių procentualinis veržlumas į 
mokslą yra keleriopai didesnis, 
negu visų kitų, patekusių lygiai j 
tokias pačias emigracines sąlygas. 
Galimas daiktas, daugeliu atve
jų yra ir nemažai prievartos iš 
tėvų pusės, gal patys studentai 
šito tėvų troškimo ir tinkamai 
šiandie neįvertina, bet tikėkit 
man, po kiek laiko ir jums pa
tiems akivaizdžiai paaiškės jūsų 
tėvų kietas užsispyirmas, ir vie
toje nepasitenkinimo jūs jausite 
savo tėvams ne vien tik dėkingu
mą, bet ir didžiulę pagarbą, nes 
jų žvilgsnis, tegu jie šiandie ir 
yra degraduoti į paparsto darbi
ninko kategoriją, buvo ir yra 
daug šviesesnis ir kultūringesnis, 
negu visos eilės tų, kurie tai žino 
bet nieko nedaro savo vaikų atei
čiai ir gerovei. Ir nors tai yra tie
siog surišta su vaikų gerove, vis- 
tiek tas kyla sąmoningai ar ne
sąmoningai iš tautos nusiteikimų 
ir sunkioje priespaudoje išaugin
tų potroškių. Tad tuo, kuo jūs 
šiandie esate ir kuo rytoj būsite, 
tegalite būti dėkingi ne vien tik 
tiesioginiai tėvams, bet pirmoj 
eilėj ir visai tautai, kurioje šis 
jausmas yra įžiebtas ir užgrūdin
tas. Ir jeigu aš šiandie jus klau
piu, ar skaitote lietuviškai, tai nė

AKADEMINIS SAVAITGALIS GAMTOJE

A.L.S.S. Melbourne Skyrius vasario 23 — 25 dienomis ruošia tra
dicinį savaitgalį, kuris įvyks Twin Lakes, netoli Ballan miestelio, 
58 mylios nuo Melburno link Ballarat.

Savaitgalio diskusijoms tema — “Grįžimas į Gamtą“. Bus palies
ta iš dviejų aspektų: teoretinis — ankstyvesniųjų filosofų idėjos; 
praktinis — sociologiniai afektai šiandieniniam gyvenimui. Tema bus 
ne vien tik akademiškai diskutuojama, bet ir realiai išgyvenama — 
praleidžiamas savaitgalis gražioje Twin Lakes gamtoje. Pramogai 
šeštadienio vakarą bus šienapjūtės vakaruška laukuose, o sekmadie
nio vakarą čigoną maskaradas — šokiai prie ežero pakrančių. Trečią 
dieną (pirmadienį) bus sporto pirmenybės — individualinės rungty
nės visose atletikos srityse.

Laukiama gausiai svečių iš kitų lietuvių studentų skyrių. Iš Mel
bourne išvykstama samdytu autobusu penktadienio vakarą. Svečiai, 
atvykę iš kitų skyrių tik šeštadienio rytą, bus nuvežti privačiomis 
mašinomis.

Vykstantieji yra prašomi užsirašyti pas savo skyrių sekretorius, 
sumokant po 1 svarą nakvynės mokesčio. Užsiregistruoti galima ir 
tiesiai pas Melburno skyriaus sekretorę kol J. N o r m a n t a i t ę, 
168 Nicholson st., E. Coburg, tel. 35-5748.

A.L.SS. Melburno Skyriaus Valdyba

ra vien tik sentimentalus krei
pimasis norint jaunimą, ypač aka
deminį jaunimą išlaikyti lietuviš
koje kultūroje, bet pirmoj eilėj 
klausiu, kiek jūs esate sąmonin
gi ir kiek jūs įvertinate tas sąly
gas, kuriomis jūs iš milijonų jau
nuolių būdami rinktiniai naudo
jatės kultūrinėmis gėrybėmis, ku
rios jus ištraukia iš primityviųjų 
sąlygų >r pastato augštesnėje, va
dovaujančių ir kuriančių žmonių 
kategorijoje. Tai, ką jūs pasiek
site ir išsikovosite, neginčijamai 
yra jūsų pačių ir jūsų pastangų 
bei valios vaisiai, tačiau negali
ma paneigti ir tų, kurie jums 
įdiegė tą troškimą siekti ir kilti 
ir drauge sudarė sąlygas jūsų 
darbui ir studijoms. Čia jūsų tė
vai prisidėjo tiesioginiai, o visa 
tauta, lietuvių tauta ir jos patir
tis bei įdiegtas jausmas jūsų tė
vams tik atvėrė akis ir paskatino. 
Štai dėl ko šiandie ir norėtųsi pa
klausti kiekvieno lietuvio studen
to, ar jis jaučia nors kiek dėkin
gumo ne vien tėvams kas yra 
tiesiog natūralu, bet visų pirma 
ir savo tautai, kuri prie to jus 
privedė. Jeigu tas jausmas yra 
kiek nublukęs, jį galima savomis 
jėgomis atgaivinti, o jeigu jis dar 
tebėra gyvas, tai belieka pasiro
dyti tiek kultūringu, kad bent 
atsilygintume savo darbu ir pas
tangomis už tai, ką esame iš sa
vos tautos gavę. O tai yra ne kas 
kita, kaip įsijungimas į savo tau
tiečių eiles, skirti daugiau dėme
sio į mūsų tautinius aktualiuo
sius reikalus ir praktiškai gyven
ti tautos siekimais ir aspiracijo
mis. Šios pastangos nepakenks 
jūsų būsimai karjerai, bet grei
čiau tik ją sustiprins duos dau
giau galimybių pabrėžti jūsų cha
rakteriui ir asmenybei.

Jūsų gyvenimas vystosi vieti
nių sąlygų atmosferoje, ir todėl 
visai nenuostabu, kad lietuviški 
reikalai jums pasidaro antriniai. 
Betgi studentas ir absolventas 
nėra vaikas ar bukaportis žmo
gus, kuris nieko negalvoja ir va
dovaujasi tik tuo, ką jam aplin
ka arba siauražiūriai mokytojai 
jiems padiktuoja. Priešingai, stu
dentas visados buvo ir turi būti 
sau žmogus, pats jieškąs tiesos ir 
už tiesą kovojąs. Štai dėl ko stu
dentija visais laikais buvo ir te
bėra tautos nuotaikų ir kultūri
nio gyvenimo barometras. šia 
prasme lietuvis studentas turi bū
ti juo labiau budresnis, nes ko 
jis pats negalėjo suvokti, tą jam 
padiktavo ilgų amžių tautos gyve
nimas, išmintis ir praktika.

Tiesa, kad lietuviškoji kultūra 
jums antrinė ir galima sakyti va
dovėlinė. Tačiau jūs galite ją pa
tys laimėti daugiau susikaupdami 
ir daugiau susikoncentruodami 
ties šiuo klausimu ir apsvarstę iš 
visų pusių jūs įsitikinsite, kad

jūsų dabartinis ir ateities kelias 
tėra tik lietuviškas kelias, jeigu 
norite pasauliui pasirodyti, kad 
jūs esate verti ne vien tik savo, 
bet visų pirma jūsų tėvų ir pro
tėvių pastangų ir jų aspiracijų. 
Daug laimėsite įsijungdami į lie
tuvišką gyvenimą vietos sąlygo
mis, bet lygiai tiek daug laimėsit 
skaitydami lietuviškas knygas, 
liet, spaudą ir joje aktyviai daly
vaudami. A. Kalnius

PROFESIJA, MOKSLAS, APSISPRENDIMAS
(J. ARMINO PRANEŠIMAS STUDENTŲ SUVAŽIAVIME

Viena iš didžiausių problemų 
jaunuoliui ar jaunuolei, baigu
siam (šiai) gimnaziją (leaving) 
yra tinkamos profesijos pasirin
kimas. Tik labai nedaugeliui ši 
problema lengvai išsprendžiama; 
būtent, tiems, kurie iš prigimties 
turi aiškius polinkius į kurią nors 
mokslo šaką — muzikos, mate
matikos, literatūros ar pan. Ta
čiau daugumai jaunuolių profesi
jos pasirinkimas yra tikra pro
blema, ir nuo šios problemos tin
kamo išsprendimo priklauso stu
dijų sėkmingumas. Žinau daug 
pavyzdžių, kad studentai net po 
keletą metų bandė studijuoti jiem 
svetimą mokslo šaką ir po nesėk
mingų egzaminų ir sugaišto laiko 
metėsi į kitą mokslo šaką; čia 
pasirodė esą gana gabūs ir sėk
mingai baigė arba baigia studi
jas.

Labai gražiai apie pašaukimo 
pasirinkimą pasakė Tihamer 
Toth, Budapešto Un-to profeso

ATIDARYMAS
Septintasis ALSS suvažiavimas 

atidarytas 1962 m. gruodžio 27 d. 
Lietuvių Namuose, Norwood. 
ANTANAS STEPANAS džiau
gėsi gausiu dalyvių skaičiumi ir 
pabrėžė, kad suvažiavimas yra 
puiki proga atnaujinti pažintis, 
nes neužilgo tos pažintys bus 
tarpprofesinės pažintys, ir stu
dentų darbai bus iemiantieji lie
tuvių gyvenime Australijoje.

Kol. Stepanui iškvietus garbės 
prezidiumą, p. L. Garbaliauskas 
pakviestas tarti žodį. Savo kal
boje jis pabrėžė, kad kas nutolsta 
nuo tautinės grupės ir atitrūks
ta nuo tautinio kamieno, nebūti
nai atidaro vartus į svetimų socia
linį sūkurį. Gi susipratęs austra
las su įtarimu žiūri į žmogų, spė
jusį greitai persimainyti. Išvado
je, kas greitai tampa australu, 
tas greit pasidarys ir kuo kitu, 
kada bus naudinga. Toks nėra 
augštai vertinamas pilietis. Tokia 
pat pažiūra į pavardės keitimą.

Baigdamas p. Garbaliauskas pa
linkėjo kolegoms nenuilstamai 

rius. Jis sako, kad ‘iš pašaukimo 
darbų žmogus statosi savo gyve
nimo rūmą. Ir tik tada mes galė
sime pasirinkti savo pašaukimą, 
kai suprasime tuos santykius, ku
rie yra tarp darbo ir augščiausio 
gyvenimo tikslo. Būtų labai klai
dinga manyti, kad darbas stovi 
šalia mūsų vidaus kovų. Ne! Vi
sa, ką mes tik darome, yra dvasios 
jėgos ir noro pasireikšti padari
nys. Tik pergalė laimi išganym.ą”

Toliau prof. Toth klausia: ‘Ko
dėl tiek daug žmonių, nepaten
kintų savo pašaukimu?” Ir pats 
atsako: “Todėl, kad vidinis jų nu
siteikimas neatsako išviršiniams 
jų darbams. O pasiekti tik šiltą 
vietelę, aprūpinti kūno reikalus 
— ne, to žmogui dar permažai. 
Gyvenimo harmonija glūdi tiktai 
sieloje. Bet jeigu siela jaučia al
kį, jaučia nuolatinį tuštumą, kur 
čia gali būti harmonija ir ramy
bė?” Bet nereikia manyti, kad 
žmogus iki paskutinio kraujo lašo

žengti pirmyn moksle, asmeninio 
bendradarbiavimo ir linksmų die
nų.

Sekė sveikinimai. P. Bachūnas 
palinkėjo nepasitenkinti bakalau
rais ar magistro laipsniu, bet kop
ti toliau, į daktarus. P. Bachūnas 
perduodamas Lietuvos ministerio 
Londone p. Balučio sveikinimą 
paminėjo, kad tą dieną min. Ba
lučiui sukako 83 metai, ir primi
nė gyvenimo draugo j ieškantiems 
susirasti jį arba ją savųjų tarpe.

Sveikindamas p. Tymukas 
džiaugėsi, kad numatoma nagri
nėti studentų bendradarbiavimas 
su bendruomene, A.L.S.S. skyrių 
atstovai sveikino: kol. Gerutis 
Kišonas iš Sydney, kol. Jūratė 
Normantaitė, iš Melbourne, kol. 
Vida Andriuškaitė iš Canberra.

Raštu sveikino: L.S.S. Austra
lijos Rajono Vadas v.s. V. Neve- 
rauskas, Liet. Atgimimo Sąjūdžio 
Tarybos vardu p. Grimelis, Ade
laide Vyties sekretorius p. Baltu
tis, A.L.B. Kr. Valdybos Narys 
Jaunimo reikalams p. Zinkus, 
Ateitininkų Sendraugių vardu p. 
Stepanas, Liet. Taut. Akademikų 
Sambūrio vardu p. Krausas, AL 
Kat Kultūros Draugijos vardu p. 
Mauragis, ALFAS vardu p. Urne- 
vičius, P.L.I.A.S. Adelaidės sky-

> riaus vardu p.p. Kmitas ir Riau- 
ba.

Trylikto studentų suvažiavimo 
atidarymas 
nu.

Studentai 
Centrą, St.
lauke laikomose pamaldose drau
ge su kitomis organizacijomis.

Vėliau sugrįžta į liet, namus 
Norwood ir dalyvauta Sportinin
kų pietuose.

POSĖDŽIAI

mm

baigtas Tautos Him-

tada vyko į Katalikų 
Petersi ir dalyvavo

susirin- 
d. RSL 
apie 40

studentų.
Daukus pirmininka-
Jūratė Normantaitė

Visuotinis suvažiavimo 
kimas įvyko gruodžio 28 
salėje, mieste. Dalyvavo 
suvažiavusių

Kol. Ridas 
vo ir kol. 
sekretoriavo.

Kol. A. Stepanas, kaip p-kas 
trumpai apibrėžė Adelaidės sky
riaus veiklą 1962 metais bei Cen
trinės Valdybos darbus.

Gyvai diskutuota studentų da
lyvavimas spaudoje. Nusiskųsta 
kad vis trūksta rašinių iš kole
gų, ir Studentų Žodis dėl to re
tai pasirodo.

R. VIESULO GRAFIKOS PARODA

Amerikoje plačiai pagarsėjęs lietuvis dailininkas Romas Viesulas 
su savo kūryba prisistato ir Australijos meno mėgėjams ir tuo pa
čiu lietuviams. Vasario 15 d. atidaroma jo grafikos kūrinių paroda 
Melbourne, Gallery “A" 275 Toorak Rd., South Yarra. Malonu bus 
susipažinti su mūsų dailininku, apie kurį teko daug girdėti ir skai
tyti ir net gėrėtis jo darbais, paskelbtais knygose ir žurnaluose. Šį 
kartą turėsime progos pamatyti jo originalius kūrinius vieno asmens 
parodoje, kurioje bus išstatyta virš 30 grafikos darbų, ši R. Viesulo 
paroda bus rodoma ir kituose Australijos miestuose. Kada ir kur 
vyks jo paroda kitur, bus paskelbta Mūsų Pastogėje.

Romas Viesulas kaip dailininkas pirmiausia pasireiškė kaip ta
lentingas knygų iliustratorius, vėliau iškilęs ir pagarsėjęs kaip drą
sus ir originalus grafikas. Amerikos kritikai jį laiko vienu iš pen
kiasdešimties geriausių Amerikos grafikų. Nuotraukoje vienas iš pas
kutiniųjų R. Viesulo darbų — šokanti gyvatė (Le serpent qui danse).

ADELAIDĖJE 1962 M.)

turi stengtis susikurti ramų ir 
gražų gyvenimą. Daugybė tų, ku
rie per daug nagrinėja savo pa
šaukimą, niekur neranda ramy
bės, nes reikia sutikti, kad tam 
tikro sielos tuštumo yra visuose 
luomuose ir visose vietose. Nuo 
jo niekas negali pabėgti. O jeigu 
kas stengtųsi, to gyvenimas bū
tų tik didelė bėginėjimų grandi
nė be jokios naudos ir be vaisių.’’

“Ko gi aš iš tikrųjų noriu? — 
klausk save tylos valandomis ir 
atvirai atsakyk. Jeigu tik nori pa
togaus gyvenimo — be vargo ir 
darbo, tad sviesk knygą į kampą 
ir būk turkų paša!”

“O kaip daugelis iš tiesų neži
no, ko jie nori ir net apie tai ne
galvoja! Vieni nori negalimų da
lykų; todėl dirba dirba ir nie
ko nepasiekia; kiti visados svy
ruoja, ir todėl jų darbai nevai
singi; ir tikrai, tie, kurie, siekia 
jų jėgomis ir pasaulio tvarkai tin
kančių dalykų, kurie pasiryžta ir

Susirinkimas priėmė siūlymų, 
kad dabartinės valdybos dar prieš 
rinkimus įpareigotų vienų asmenį 
surinkti rašinius ir pasiųsti St. 
žodžio Red-jai.

Sekantis Studentų suvažiavi
mas įvyks Melbourne drauge su 
sporto švente. Buvo taip pat sių- 
loma suvažiuoti sausio pradžioje 
kitur, kur būtų pravesti konden
suoti akademiniai posėdžiai.

Sekretorė priminė, kad ilgas 
akademinis savitgalis tam būtų 
labai tinkamas.

žurnalo Lituanus padėtis: Mel
bourne jį gauna trys Universitetų 
bibliotekos ir vietinis skyrius. Ki
tur gausiau prenumeruojamas. 
Susirūpinta filisteriais. Jų vieta 
ir teisės studentų sąjungoje ne
aiškiai nurodytos.

įstatų Komisija, sudaryta prieš 
metus, nebuvo pasirengusi prane
šimui. Melbourne valdyba tuo tar
pu teberuošia įstatų projektą.

SEMINARAS

Suvažiavimo seminaras įvyko 
sekmadienį, gruodžio 30 d. Kata
likų Centre, St. Peters.

Prelegentais buvo kun. P. 
Dauknys MIC, p. A. Levickis ir 
p. J. Arminas. Prelegentai kalbė
jo po 20 min.

Kun. P. Dauknys pabrėžė išsi
lavinusio žmogaus įtaką bendruo
menėj ar tai religiniu ar politiniu 
požiūriu.
A. Levickis apibrėžė tautybės są
voką ir moralines pareigas, ku
rios riša narius. Tautos nariai tu
ri bendrą kultūrą, kalbą, praei
tį... Kalbos žinojimas atidaro ke
lius į tautos kultūros lobius. Kal
bos nemokant vengiama dalyvau
ti savųjų tarpe.

Tautos narys turįs moralinę pa
reigą tautai tokią, kaip ir tėvams 
- • mylėt, gerbti ir likti ištikimam. 
Gi tėvų tėvai, sudaro mūsų tautą, 
ir jų papročiai ir ypatybės tėra 
dabartiniai tautiniai reiškiniai; 
jų išsižadėti, reiškia negerbti pro
tėvių.

Baigiant prelegentas pareiškė, 
kad augštąjį mokslą einantieji re
čiau nutautėja.

Paskutinis prelegentas buvo p.
J. Arminas, (žiūr. jo pranešimą 
šiame St. ž. Nr.)

Diskusijų metu daugiausiai bu
vo liečiami nutautėjimo klausi
mai. K. Zd.

ištveria, — tik tie visados laimi!1”
Šios prof. Toth’o mintys iš tie

sų vertos dėmesio. Dar vieną da
lyką reikia pažymėti; kiekviena 
profesija yra gera, “daugelio ne
pasitenkinimas sava profesija ky
la iš to, kad jie pažįsta savo dar
bo sunkumus ir nemalonumus, o 
permažai kreipia dėmesio į kuk
lius tųjų darbų džiaugsmus.”

Matome, kad profesijos pasi
rinkimas pagal savo pašaukimą 
yra labai svarbus ir lemiantis mo
mentas. Nuo to priklauso visa to
limesnė studijų eiga ir sukūrimas 
laimingo gyvenimo. Ar ištiktųjų 
verta įsigyti profesiją, ypač sve
timame krašte, kur ateivis (ne se
nas australas) gali būt nelygiai 
traktuojamas Su senaisiais aus
tralais? Nors toks klausimas yra 
visiškai suprantamas esamose ap
linkybėse, bet, jis yra absoliučiai 
nepagrįstas. Savotiškai pasidaręs 
populiariu mūsų senosios kartos 
tarpe, toks galvojimas, atrodo, 
randa vietos ir jaunųjų galvose. 
Aš neturiu čia statistikos, kiek 
tautiečių yra nukentėję vien tik 
dėl to, kad gimę ne australais.

(Pabaiga psl. 4)
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PROFESIJA...
~"(žiūr pradžią psl. 3)

Man atrodo, kad didžiausia prie
žastis, dėl kurios vienas kitas tau
tietis negavo norimos tarnybos ar 
darbo yra ne jų kilmėje ,bet ang
lų kalbos mokėjime. Darbas įs
taigose reikalauja gero anglų kal
bos mokėjimo žodžiu ir raštu. 
Senesniems ją išmokti nelengva.

Tačiau tie, kurie pasistengė, 
didele dalimi nugalėjo šią kliūti 
ir šiandien laimingai dirba savo 
profesijoje. Gi jauniesiems, kurie 
puikiai kalba angliškai, atviros 
visos durys, ir tik nuo jų pačių 
priklauso, kiek augštai jie pano
rės kilti. Tačiau nereikia manyti, 
kad kažkas turi kažką atnešti ir 
duoti. Viską reikia laimėti darbu, 
didelėmis pastangomis, sąžiningu
mu ir geru, rūpestingu darbo at
likimu. Jeigu jūs pasidairysite ap
link, tai pastebėsite, kad dauge
lis baigusiųjų universitetus dir
ba atsakingose pareigose ir yra 
lygiai traktuojami su visais ki
tais asmenimis, ar jie būtų “nau
jieji” ar “senieji” australai.

Nereikia supainioti dviejų da
lykų: diskriminacijos ir konkuren
cijos. Diskriminacija nereikšmin
ga, tačiau konkurencija yra labai 
reikšmingas faktorius. Tik tie pa
prastai prasiveržia prieki, kurie 
kovoja ir kurių sugebėjimai yra 
didesni už konkurentų sugebėji
mus. Iš savo patyrimo aš galėčiau 
net tvirtinti, kad Australijoje dis
kriminacija yra kur kas didesnė 
prieš anglų imigrantus, negu 
prieš kitų tautybių. Tačiau ir to
ji diskriminaciją yra ne dėl aus
tralų kaltės: anglų imigrantai 
bent savo didele dalimi yra labai 
nepatvarūs ir nepastovūs darbi
ninkai dėl to darbdaviai jų kra
tosi.

Būtų netikslu pasakyti, kad jo
kios diskriminacijos iš viso nėra. 
Ji egzistuoja, bet, kaip jau minė
jau, ji yra visiškai nereikšminga, 
ypač jaunųjų atžvilgiu, ir priklau
so grynai nuo vieno kito “seno 
australo” asmeniškos pažiūros.

Tačiau negana tik pasirinkti 
tinkamą profesiją arba atrasti 
savo pašaukimą. Net ir išsprendus 
šį klausimą, kyla vienas ir gal net 
svarbesnis klausimas: ar moki- 
lac ii viso yra reikalingas?

«
šiais metais į Adelaidės uni

versitetą įstojo A. Zamoiskis, 
Stankevičius, Vasiliauskaitė, Mi
kužis ir Mainelytė.

*
Šiais metais baigęs universite

tą Adelaidėje Antanas Lapšys 
(architektūrą) išvyksta dirbti į 
Sydney. Aldona Mikužytė Tech
nologijos institute baigė atskaito
mybės (ekonomiką?) mokslus.

#
Romas Cibas, buv. Studentų 

žodžio redaktorius, po įtempto 
nedarbo pasiryžo kiek atsikvėpti 
ir išvyko į Surfer’s Paradise, ža
da išbūti tol, kol atgaus prarastas 
jėgas arba kol jų visai neteks.

LAIKAS KEIČIA JUNGTINĖS KARALIJOS

/
šiandien ypatingai visoj Britų 

Valstybių bendruomenėj linksniuo
jama problema, tai J.K. įstojimas 
į Bendrą Europos Rinką.

Kaip žinoma, 1957 metais Ro
moje buvo pasirašytas susitarimas 
tarp šešių valstybių — Belgijos, 
Italijos, Luksemburgo, Olandijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos, pagal 
kurį buvo įsteigta Europos Bend
ra Rinka. Pagrindinis jos tikslas 
— ūkinė muitų unija, kuri būtų 
palaipsniui įgyvendinta per eilę 
metų, vengiant atskirų kraštų stai
gių ūkinių sukrėtimų. Pavyzdžiu 
buvo imama Benelukso — Belgijos, 
Luksemburgo ir Olanidjos muitų 
unija, kuri buvo sudaryta antram 
pasauliniam karui pasibaigus, ir 
kuri tiems kraštams ypatingai bu
vo padėjusi ūkiškai atsikurti iš ka
ro griuvėsių ir pakelti jų ūkišką 
gyvenimą.

Be to Romos susitarimas numa
tė dar daugiau, būtent eiti į toli
mesnį ėjimą — į politinį, bei mili- 
tarinį apsijungimą.

Daugelis netikėjo Bendros Rin
kos teigiamais rezultatais, nes

Paviršutiniškai šis klausimas 
atrodo labai paprastas ir atsaky
mas aiškus: žinoma, reikalingas. 
O kodėl? Atsakyti nėra taip pa
prasta.

Prieš eilę metų skaitydamas 
lietuvišką periodinę spaudą apti
kau vieną straipsnelį, pavadintą 
“Mokslas”. Jo autorius James A. 
Moss. Kas jis, man nepavyko iš
aiškinti. Matomai, kurio nors uni
versiteto profesorius ar lekto
rius. Štai ką James Moss’o lūpo
mis mokslas sako apie save (Žiūr. 
atskirai).

Kaip matome, mokslas gana 
geros nuomonės apie save. Tačiau 
panagrinėję dalyką kiek giliau pa
stebėsime, kad ne viskas taip 
šviesu, kaip Mokslas mano apie 
save. O kas sukūrė žudomuosius 
ginklus, atomines bombas, auto
mobilius, kurie nuodija didmies
čių orą, visokias tabeletes, taip 
pat* kenkiančias sveikatai, ir visa 
eile kitų blogybių? Argi ne mo
kslas čia kaltas?

Aš nežinau, ką pats Mokslas į 
tai atsakytų. Galimas dalykas,

MOK
Ai nešu žibintą, kuria apšvie

čia iKiaaulį, įdiegia žmogui sieki- 
mus, kursto genijų ugnį. Aš su
teikiu sparnus svajonėms, jėgą 
rankoms ir smegenims.

Aš ateinu iš giliausiu praeities 
tamsybių, su kovų randais ir kan
čių raukšlėmis, nešdamas trium- 
fališkai visu amžių išmintį. Tik 
per mane žmogus valdo žemę, orą 
ir vandenis. Su mano pagalba už
kariaujama erdvė.

Aš esu progreso tėvas, kultūros 
kūrėjas ir likimo kalvis. Filosofi
ja, technika ir menas yra mano 
ranką padariniai. Aš nugaliu ig-

Sportininkų bičiulis amerikietis lietuvis Juozas Bachunas įtei
kia trofėjų Adelaidės mergaičių krepšinio k-dos kapitonei Milei 
Siukšterytei. Nuotraukoje matosi dabartinis A.L.F.A.S. V-bos pir
mininkas J. Jonavičius, pereitos V-bos pirm. St. Umevičius ir 
Adelaidės LJS.K. Vytis pirm. J. Jaunutis.

Nuotrauka V. Vosyliaus

NUSISTATYMĄ
I

šimtmečiais buvę egoistiniai prieš
ingumai ir tautiniai lenktyniavi
mai kėlė abejonės ir nepasitikėji
mo. įkūrus Bendrą Rinką jos na
riai pasiūlė ir J. K. prie jų dėtis, 
bet pastaroji, matyt minėtų abe
jonių vedama, pareiškė, kad ji 
esanti Pasaulinės Britų Tautų 
Bendruomenės narys ir jai netinka 
tapti nariu tik Europos Bendros 
Rinkos.

Bendroji Rinka tapusi kūnu 
griebėsi žeminti savitarpes muitų 
užtvaras. Ūkio gaminių ir žaliavų 
cirkuliacija visuose kraštuose vyko 
daug smaikščiau ir ūkinis šių kraš
tų gyvenimas pradėjo stieptis aug- 
štyn išvystydamas visuose kraš
tuose augštos konjunktūros gerbū
vį, nežiūrint kad nors iki šiol mui
tų užtvarų nužeminimo vidurkis tė
ra pasiekęs vos tik 40%. Iki 1966 
metų numatoma savitarpio muitų 
užtvaras visiškai nuimti ir iš tų 
šešių valstybių, kurių gyventojų 
skaičius šiandien jau viršija 172 
milijonus, sudaryti vieną ūkinį vie
netą. Tai būtų augšto civilizacijos 
standarto vienetas, besivejąs gy- 

kad jo atsakymas būtų maždaug 
toks: “Taip, aš suskaldžiau ato
mą ir atidengiau nepaprastus 
energijos šaltinius; aš išradau 
sprogstamąsias medžiagas; aš pa
gaminau vaistų žmonijos sveika
tai išsaugoti; aš išradau automo
bilį greitesniam susisiekimui; ta
čiau jeigu jūsų kvailos galvos visa 
tai panaudoja piktam, aš negaliu 
būti už tai atsakingas. Pavyzdžiui, 
net toks menkas įrankis kaip kir
vis, išmintingo žmogaus rankose 
vartojamas naudingiems tikslams, 
gi kvailo rankose jis gali pavirs
ti žudomuoju įrankiu. Žmogaus 
prigimtis duodasi keičiama labai 
pamažu. Ir tai yra ne mano kaltė.

Visai kitaip į panašų klausimą 
atsakė prancūzų filosofas ir ra
šytojas Jean Jeacque Rousseau 
(18 amžiuje). Į klausimą, ar mo
kslas ir menas tobulina papro
čius, kitaip sakant, ar mokslas 
reikalingas, J.J. Rousseau atsa
kė, kad civilizacija su jos moks
lais ir menu ardo dorovę, ir civi
lizuotam žmogui jis priešpastatė 
kilnų laukinį žmogų. Kitaip sa
kant, jo šūkis buvo atgal į gam
tą!

Tačiau mums visiems aišku, 
kad laukinis žmogus nebuvo ir

S L A S
Horacijų, panaikinti ydas ir anar
chiją.

Aš tapau laisvės citadele, de
mokratijos apsauga, jaunimo vil
tis, suaugusiųjų pasididžiavimas, 
senesniųjų džiaugsmas. Sėkmin
gos tautos ir laimingi namai, ku
riuose aš gyvenu.

Mokykla yra mano dirbtuvė; 
čia aš sukeltu troškimus į ateitį, 
formuluoju idealus ir idėjas, ka
lu raktus, kurie atidaro duris į 
pasisekimą. Aš esu įkvėpimo šal
tinis ir deguonis kvėpavimui. Aš 
esu nenugalima jėgą.

James A. Moss.

x

ventojų skaičiumi J. A. V. Be lais
vo gėrybių judėjimo taip pat vyks
ta laisvas darbo ir kapitalo judėji
mas. Taigi šiandien pramonė auga 
Italijoj, kur buvo didelis darbo 
rankų perteklius, tačiau užtinkama 
italų darbo jėgos ir Prancūzijoj ir 
Vokietijoj, kur buvo darbo jėgos 
trūkumas.

J. K. ,kuri išgabendavo apie 1/3 
viso savo eksporto į Bendros Rin
kos kraštus, pajuto, kad tai jos 
ūkį veikia lyg stabdančiai. Ji ban
do kurti septynių Laisvų Europos 
Kraštų Asociaciją su panašiais 
tikslais. Tačiau esant mažesnės 
apimties partneriams ūkio gerybių 
judėjimo greitis neįstengia išlygin
ti dėl stabdomos jėgos pasireiškian
čių rezultatų. Ir štai prieš gerus 
metus J. K. įteikia peticiją Bend
rai Rinkai, kad ir ji būtų priimta 
jon nariu. Taigi tęsiasi derybos 
dėl priėmimo ir J. K. statomų są
lygų, nes pastaroji kaip vadovau
janti Britų Tautų Bendruomenės 
narys, turi visą eilę vaikų ir pavai
nikių, kuriais, kaip ir dera gerai 

nėra idealas. Be to, laukinis žmo
gus minta ir rengiasi tuo, ką jam 
gamta suteikia. Tiesiog sunku įsi
vaizduoti, kaip šių laikų žmonės 
galėtų išgyventi vien tik iš to, 
ką gamta duoda. Mokslas parūpi
na žmonėms maisto ir drabužių. 
Be mokslo žmonija turėtų didele 
dalimi visai išnykti.

Trečia problema, kurią šia 
proga norėčiau paliesti, yra jaus
mų ir proto konfliktas, išryškėjęs 
kaip tik tuo metu, kada jaunuo
lis (lė) turi sukaupti visas savo 
jėgas mokslui. Tai paprastai įvy
ksta maždaug tarp 17-20 metų 
amžiaus. Dalį jaunuolių jausmai 
pavergia visiškai, jie palieka mo
kslą ir nueina ten, kur jausmai 
nutempia. Kita dalis įstengia ap
valdyti savo jausmus, šiaip taip 
baigia studijas ir pradeda savis- 
togų gyvenimą. Trečia, nedidelė 
dalis, įstengia jausmus sutram
dyti iki tokio laipsnio, kad jie ga
li atsidėti vien mokslui ir pasie
kia labai gerų rezultatų. Juos 
mes vadiname paprastai dvasios 
galiūnais.

Šio konflikto priežastys glūdi 
dviejuose, malto nuomone, fakto
riuose :

1. prigimties savybėse;
2. gyvenamoje aplinkoje.

Visi gerai žinome, kad pasaulyje 
iš 3 tūkstančių milijonų žmonių, 
turbūt nėra nė dviejų, kurie bū
tų absoliučiai vienodi ne tik sa
vo išvaizda, bet dar daugiau savo 
dvasinėmis savybėmis. Vieni yra 
sumanūs, išmintingi, jtvirtava- 
liai, kiti tinginiai, bevaliai, leng
vai pasiduoda kitų įtakai, treti 
turi kokių nors kriminalinių po
linkių ir taip toliau, žodžiu, kiek
vienas individas yra skirtingas, ir 
nėra bendrų priemonių, kurias 
pavartojus, būtų galima visus in
dividus suvienodinti. Gal tai būtų 
net ir netikslu, juk kūryba ir yra 
galima tik tada, kai kūrėjai skir
tingi.

Ir vis dėl to šį tą galima daryti, 
būtent, kiekvienas individas, šiuo 
atveju, kiekvienas studijuojąs, 
pats turi sistematiškai stengtis 
apvaldyti savo jausmu.s Mes visi 
gerai žinome, kad kartais jaus
mai užvaldo protą ir tada kelio 
atgal nėra. Tačiau laikas, ben
dradarbiaudamas su protu ir va
lia, gali daug pasitarnauti ir grą
žinti paslydus} individą į teisin
gą kelią. Pabrėžiu, kad tai pada
ryti gali tik pats individas. Daž
niausiai, jokia pašalinė įtaka čia 
nieko padaryti neįstengia.

Antrasis faktorius, kuris daro 
didelės įtakos kic<kvieyiam indi
vidui, bet ypatingai bręstančiam

KUBOS STUDENTAI UZ LAISVE
I

— Revoliucinių (prieš Castro) 
Kubos studentų direktoratas pa
siuntė raštą Amerikos prezidentui 
Kennedy. Rašte primena atsako
mybę tautų, kurios neparodė rei
kiamos akcijos, kada Giron pa
krantėse saujelė ryžtingų vyrų 
stojo prieš stalinistiškus tankus, 
kai šimtai Kubos studentų, vado
vaujamų ryžtingo Alberto Muller, 

motinai, reikia rūpintis ir dėl jų 
derėtis.

Bendros Rinkos narių tarpe jau 
buvo keliamas ir politinės unijos 
klausimas, bet dėl minėtos J. K. 
peticijos tai buvo atidėta iki J. K. 
įstojimo į Bendrą Rinką klausimas 
nebus išspręstas. Čia J. K. išlenda 
idomi problema, nes jai buvus iki 
pirmojo pasaulinio karo ir net dar 
vėliau po jo pirmąją pasaulio ga
lybe ir jėgų balansuotoja, o šian
dien jau pasidarius tik trečiąja jė
ga, tai naujas faktorius, kuris ją 
gali nustumti į ketvirtą vietą.

Ar J. K. įstos į Bendrą Rinką? 
Žinoma, pačioj J. K. yra balsų už 
ir prieš. Vyriausybės partijos deši
nysis sparnas bando prieštarauti, 
nes jo dar gyvenama šio šimtmečio 
pradžios sąvokomis. Opozicijos kai
rysis sparnas taip pat griežtai 
priešingas, nes jau nemalonūs Ro
mos susitarimo punktai, paneigia 
nacionalizacijas ii- užgina ūkinį li
beralizmą. Be to prisibijoma už
rūstinti rusus, kurie labai priešin
gi tokiai pajėgiai unijai, kas gali 
atsiliepti į taip vadinamą taikos 
koegzistenciją. Gana smarkiai 
spardosi ir Britų Bendruomenės 
nariai, nes jie prisibijo sau ūkiškų 
sutrikimų, o ypatingai baltieji na
riai nenorėtų matyti J. K. presti

Studentai
Iš Lietuvos atvykę pasakojat 

kokias stipendijas gauna studen
tai. Daug kas Lietuvoje klausosi 
lietuviškų radijo transliacijų iš 
Vakarų.

Tik ką iš Lietuvos atvykę, pa
klausti apie studijuojančio Lietu
vos jaunimo gyvenimą, papasako
jo štai ką: dauguma studentų,

KARTAIS NAKTĮ

Kartais naktį po lova pabudus
Pasidaro Širdy neramu:
Toks užkeiktas lietuviškas būdas 
To klajūno, žmogaus be namų.

Ir imi sugraudintas mąstyti, 
Sugraudintas kalbėt sonetu, 
Kaip Jūratė mylėjo Kastytį, 
Ir nuskendo Kastytis, ne tu.

Ir imi pro užmerktas blakstienas 
Važinėti po Kauną fordu, 
Atsiminti nakties mėnesienas 
Ir kas buvo kadaise gardu.

Ir imi, kaip Šarūnas įtūžęs, 
Tvoti priešų raudonas sroves, 
Neskaičiuoti dienų nei naktužės, 
Negailėti aukų nei savęs.

O paskui vėl regi: krinta sniegas 
Ant kepurės ir kaimo stogų, 
Ir po lova vėl užsupa miegas 
Po tautiečio kilnių pareigų.

Ant. Gustaitis

jaunuoliui, yra jo gyvenamoji ap
linka: draugai, šeima, vietovė 
(miestas ar kaimas), darbo prob
lema, atlyginimų standartas ir 
taip toliau. Ir gyvenamoji aplin
ka bent dalinai gali būti keičia
ma. Jaunuolis, gyvenęs kaime, ga
li patekti į miestą ir atvirkščiai. 
Draugai gali būti pakeisti kitais, 
automobilis ar motociklas gali 
būti parduotas arba įsigytas ir 
panašiai. Pakeitimą aplinkos gali 
įvykdyti tiek pats individas, tiek 
pašalinės jėgos, pavyzdžiui, pasi
rinkti draugus priklauso pačiam 
individui. Gi mes visi atvykome į 
Australiją iš Lietuvos priversti 
karo ir jo pasėkų, vadinas, paša
linių, ne nuo mūsų priklausančių 
aplinkybių.

kovojo prieš raudonųjų tiraniją 
Sierras Oriente apylinkėse. Kaip 
ir Vengrijoje, taip ir Kuboje, ko
munistų ginklai, pasinaudojant 
vakariečių neveiklumu, užgniaužė 
išsilaisvintojų pastangas.

Studentai prezidentui primena, 
kad tikroji Kubos krizė neprasi
dėjo su ofenzyvinių ginklų įgabe- 
nimu į Kubą, o su neveikliu ko- 

žo nuosmukio. Gal vieninteliu 
praktiškiausiu pasirodė Bendruo
menės premjerų suvažiavime Lon
done Rodezijos premjeras, kuris 
parėmė J. K. premjerą ir pareiškė, 
kad įstojus J. K. į Bendrą Rinką 
ir esant jai ūkiškai stipriai, ir 
Bendruomenės nariai galės tokia 
pajėgumu džiaugtis ir tapti paten
kintais.

J. K., žinoma, turi skaitytis su 
savo Bendruomenės nariais, nes 
ir į jas išgabenama apie 1/3 visų 
išvežamų prekių vertės ir turi de
rėtis dėl savo ir jų ūkiškų reikalų 
ir taikomų preferencijų.

Kas be to, J. K. pasidarius Eu
ropos Bendros Rinkos nariu nebus 
sustota, bet einama politiškai ka
rinės unijos kryptimi, turint gal
voj nuolatinę rusų grėsmę, nors 
prie tokios unijos įgyvendinimo 
laikas bus smarkokai sulėtintas, 
žinoma, visa tai susilpnintų ir ry
šius su Britų Bendruomenės na
riais

Tačiau reikia pabrėžti, kad J. K. 
vyriausybės visais laikais pasižy
mėdavo šaltumu, sveiku praktiš
kumu ir gyvenimiška patirtimi. 
Manau ir šiuo atveju sugebės rasti 
savo valstybei naudingų išeičių, 
ir gal dar metus nutęs derybas, 
bet suras tam tinkamą sprendimą,

Lietuvoje
lankančių aukštąsias mokyklas, 
gauna stipendijas. Jos duodamos 
atsižvelgiant į studento tėvų už
darbį. Jei studento tėvų ar glo
bėjų šeimoje mėnesinis uždarbis 
kiekvienam asmeniui sudaro apie 
pu 40 rublių, tokiu atveju studen
tas stipendijos negauna. Jos nėra 
didelės ir studentai priversti la
bai taupiai gyventi. Pvz. Vilniaus 
Universiteto studentai pirmaisiais 
mokslo metais kas mėnuo stipen
dijos gauna po 24 rb. (žinoma, 
jiems papildomai pinigų tenka 
prisidurti dar gaunant iš tėvų ir 
kt.... būdais — E.). Panašios ir 
Pedagoginio instituto stipendijos. 
Tie studentai, kurie gerais pažy
miais baigia pirmuosius metus, 
antraisiais mokslo metais jau kas 
mėnuo gauna po du rubliu dau
giau, tad — po 26 rb. stipendijos. 
O jei pirmuosius mokslo metus 
baigia penketukais, tai kitais me
tais stipendija jau pakeliama 
25%. Kiek aukštesnės stipendijos 
Kauno Politechnikos instituto stu
dentams (po 29 rb., pasktuiniais 
metais — apie 40 rb.).

O kaip su dirbančiais studen
tais? čia žiūrima, kiek studentas 
per mėn. uždirba. Jei jis gauna 
ne daugiau kaip 50 rb., tai jam 
stipendija mokama.

Pasižadėjimai iš medicinos stu
dentų. Daug aukštąjį mokslą bai
gusių vengia vykti dirbti į pro
vinciją. Panašiai būna ir su jau
nais gydytojais. Dėl to pastaruoju 
metu iš stojančių studijuoti me
diciną reikalaujama raštiškų pa
sižadėjimų, kad jie, baigę studi
jas, vyks į darbą “pagal pasky
rimą”.

Kaip priimami studentai į ankš
tąsias mokyklas? Stojantiems rei
kia laikyti egzaminus. Pirmenybė 
teikiama tiems egzaminus išlai
kiusiems, kurie turi darbo stažą. 
Pasakotojai teigia, kad nebūtinai 
kreipiamas dėmesys, ar stojantis 
yra buvęs komjaunuoliu. Priimant 
studijuoti, komisijoje, be moko
mojo personalo atstovų, kiekvie
nu atveju taip pat dalyvauja fa
kulteto, kurin studentas stoja, 
komjaunimo sekertorius ir univer
siteto (ar kitos aukšt. mokyklos) 
komjaunimo sekretorius. O egza
minus išlaikiusį kandidatą pri
imant studijuoti, paprastai pa
klausiama, ar jis bus komjaunuo
lis... Pasakotojai teigia, kad Vil
niaus universitete apie 90% stu
dentų priklausą komjaunimui. Ta
čiau vid. mokyklose esą apie 40% 
moksleivių — komjaunuolių.

Atvykusių nuomone, Lietuvoje 
nemaža žmonių klausosi lietuviš
kų radijo transliacijų iš Vaka
rų. Vilniaus universiteto studen
tai taip pat klausos tų praneši
mų. Nors ^transliacijų klausomu- 
mas trukdomas, tačiau dažnai pa
vyksta pranešimų išklausyti ne
trukdomai. (E) 

munistinio režimo įsigalėjimo to
leravimu. Tačiau, studentai sako, 
mes tikime ,kad Vakarų pasaulio 
kantrybė pagaliau gi turi ribas. 
Juk pats Kennedy spalio 22 d. 
yra pasakęs: “Laisvės kaina yra 
visada aukšta, bet Amerika visa
da ją mokėjo. Vienintelis kelias, 
kurio mes nepasirinksime, tai pa
sidavimas. Mūsų tikslas ne prie 
vartos pergalė, ne taika laisvės 
sąskaiton, bet tikorji taika ir lais
vė šiame žemės pusrutulyje ir, 
kaip mes tikimės, visame pasauly
je”.

Kubos studentai pažymi, jog ku
biečiai niekada neatsižadės kovo
ti prieš pavergėjus, kol kraštas 
bus išlaisvintas nuo užsienio do
minavimo, kol bus pasiekta laisvė 
patiems pasirinkti valdymosi sis
temą, turėti nuosavą žemės plote
lį, laisvai kalbėti ir rašyti bei 
reikšti savo įsitikinimus be tero
ro ir pažeminimo.

Laišką prezidentui Kennedy 
parašė Luis Fernandez Rocha, 
kubiečių studentų diręįctoriato ge
neralinis sekretorius.

(.Dr.)

kaip to reikalauja gyvenamasis 
momentas. Juk ir Bendruomenės 
premjerai savo paskutinėj konfe
rencijoj pasisakė prieš J. K. įsto
jimą į Bendrą Rinką, tačiau pa
reiškė, kad J. K. negali į ją rteįs- 
toti. D.S.
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Redaguoja; Antanas Laukaiti.
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Šachmatu dienos Adelaidėjet
XIII lietuvių sporto 

tarpklubines Australijos 
tų pirmenybes laimėjo Adelaidės 
komanda nepralaimėdama nei vie- 

_nų rungtynių ir surinkusi 7 i taš
ko. Antrų vietų gavo Melburnas 
su vienu pralaimėjimu ir surin
kęs 6 t. Trečių vietų gavo Sydnė- 
jus, surinkęs 3į t. su 2 pralai
mėjimais, 
gas su 3 
tik vienų 
šė Rom.
nalų koresp. šachm. pirmenybėse 
pasaulio čempiono vardui gauti; 
Vyt. Opul.ki. už Adelaidės Vytį 
lošia ateito pirmenybėse antroj 
lentoj ir daug yra nugalėjęs stip
rių žaidėjų. Jo pavyzdinė partija 
buvo spausdinta vietos laikrašty 
"Sunday Mail”. P. Lukošiūnas 
irgi lošia už Vytį steito pirmeny
bėse 3 lentoj ir yra nugalėjęs 
buv. Pietų Australijos steito čem
pionų L. Conen. Alg, Markevičiui 
steito pirmenybėse lošia už Vytf 
4 lentoj ir per 3 metus laimėjęs 
daug gražių partijų. Kom. kapito
nas P. Lukošiūnas.

Už Sydnėjų, praeitų metų čem
pionų, lošė Vyt. Patašiui, N.S.W. 
steito šachm. pirmenybėse turi 
2:0 savo naudai prieš buv. Aus
tralijos šachm. čempionų Purdy. 
Jurgi* Žilin.ka., vienas iš geriau
sių Canberros šachmatininkų, lie
tuvių šachm. pirmenybėse senas 
vilkas; V. Augu.tinavičiu. rezer
vo A kl. pirmos lentos žaidėjas. 
Jis yra ir komandos kapitonas.

Melbournų atstovavo Alek.as 
Baltuti., kom. kapitonas, Victori- 
jos steite lošęs šachm. turnyre 
steito čempiono vardui gauti. Gan 
gerai užsirekomendavęs lošėjas.

Verg. Mačiulaiti. ir Jonas Krau- 
laidy. — abu stipriai pasireiškę 
liet, pirmenybėse.

Geelongas. Kom. kapt. Al. Bra- 
tanavičiu. prityręs žaidėjas. Dėl 
vadovavimo kitoms varžybų ko
mandoms, negalėjo susikoncen
truoti šanhmatuose. R. Giedry, ir 
J. Manikauska. gabūs žaidėjai, 
tik trūksta patyrimo.

28.12.62 m. 9 v. ryto erdviose 
Matison’s Chess Club patalpose, 
kuriomis latviai leido pasinaudo
ti nemokamai, prasidėjo pirme
nybės. Melbournas nugali Gee- 
longų 3:0. Adelaidė nugali paei
tų metų čempionų Sydnėjų 2į:į. 
Laimėjo Arlauskas ir Lukošiūnas. 
V. Opulskis ir J. Žilinskas sulošė 
lygias. Dar prieš rungtynes 
Baltutis įspėjo rezultatų! Tų 
čių dienų 2 V. p.p. Sydnėjus 
gali Geelongų 2:1. Taškai V. 
tašiaus ir J. Žilinsko. Geelongui 
laimi J. Manikauskas. Adelaidė 
nugali Melbournų 2:1. Taškai Ar- 
lai^ko ir Opulskio. Me'lbournui 
J. Kraulaidžio.

29.12.62. 1 v. p.p. Adelaidė nu
gali Geelongų 3:0. Taškai Arlaus-

šventės 
šachma-

Ketvirtų vietų Geelon- 
pralaimėjimais ir gavęs 
taška. Už Adelaidę lo- 
Arlauska*, pasiekęs fi-

Norinčių

adelaidiš- 
t., 2 v. V.

ko, Opulskio ir A. Markevičiaus. 
Melbournas nugali Sydnėjų 2:1. 
Taškus laimi V. Marčiulaitis ir J. 
Kraulaidys. Sydnėjui V. Patašius. 
Pradžioje pirmenybių buvo laiko
mas Sydnėjus favoritu. Melbour
nas padarė netikėtų staigmenų, 
nugalėjęs Sydnėjų.

31.12.62 m. 10 v. ryto prasidė
jo žaibo turnyras su rekordiniu 
14 dalyvių skaičiumi, 
žaisti buvo daugiau.

Pirmų vietų laimėjo 
kis R. Arlauskas su 11
Patašius 10 t., 3 v. V. Opulskis 
8į (3 v., kaip laimėjusiam prieš 
Baltutį) 4 v. A. Baltutis 81 t., 5 v. 
J. Žilinskas 8 t.

Pasibaigus žaibo turnyrui visi 
turnyro dalyviai buvo gražiai pa
vaišinti pas šachm. mecenatu* G. 
ir J. Matulevičių*. Ponai Matule
vičiai dovanojo prizus 5 vietoms 
už žaibo turnyrų, Melbourne ir 
Sydnėjaus komandoms už 2 ir 3 
v. ir geriausiam turnyro žaidėjui 
A. Arlauskui. Visiems dovanas 
asmeniškai teikė maloni šeimi
ninkė G. Matulevičienė, kurių da
lyviai išsirinko šachmatų Karalie
ne. šių metų Australijos lietuvių 
tarpkubinių šachm. komandų čem
pionas Adelaidė laimėjo pereina
mųjų taurę, kuri buvo įteikta 
sporto šventės uždarymo'' metu 
kom. kapitonui P. Lukošiūnui. 
Nors buvo šventėje pakeitimų, 
turnyras praėjo malonioje nuotai
koje, be jokių ginčių. Abu turny
rus pravedė P. Lukošiūnas. Žai
bo turnyrų padėjo pravesti R. Ba
ranauskas. Ateinančios šachm. 
pirmenybės bus Melbourne.

P.L.

A. 
pa- 
nu- 
Pa-

JAUNIŲ KREPŠINIS
Džiugu pastebėti ,kad visi klu

bai sparčiai verbuoja jaunius. 
Jaunimo entuziazmas pirmenybių 
metu greit uždegė visus krepšinio 
mėgėjus, ir jų varžybos sukeldavo 
daugiau ūžesio stadione, negu kai- 
kurios senjorų rungtynės.

BERNIUKAI
Nugalėtojais tapo Adelaidės 

jauniai, bet jų treneris A. Meni
nas po dviejų taškų pergalės prieš 
Varpų buvo išmestas iš lygsvaros.

V. Stankevičius — pirmos k-dos 
vidurio puolėjas.

G. Šimkus — k-dos kapitonas. 
Matosi graži krepšininko ateitis.

V. Levickis veržlus ir pavojin
gas priešo aikštėje.

. . .
MELBOURNO VARPAS

“Pepsio” Baikausko treniruoja
mi berniukai paliko ypač gerų įs
pūdį. K. Antanaitis, A. Kalvaitis 
ir A. Skivarauskas duoda daug 
vilčių Varpo Klubui.

SYDNEY KOVAS
Prieauglio matosi. Išskirtinas 

G. Grudzinskas, kuris sėkmingai 
žaidžia senjorų komandoje. Tru
putį apvylė A. Andriejūnas, galįs 
žaisti daug geriau. Daug vilčių 
duoda A. Liubianskas.

GEELONGO VYTIS
Kietai 

komandoms, 
skaidrina 
sirodė G. 
vičius.

pasipriešino visoms
Kęstas Saldukus 

klubo viltis. Puikiai pa- 
Bražionis ir V. Čeraka-

MERGAITĖS
Pelnytai nugalėtojų yardas teko 

Sydney jaunėms. Komandos rams
tis D. Paulauskaitė, gerai asista
vo M. Biretaitė, L. Motiejūnaitė 
ir G. Meškauskaitė.

A.L.F.A.S. V-bo« pirmininko. Sta.y. Urnevičiui, prieš pamaldas Adelaidė* šv. Kazimiero kop
lyčios šventoriuje, atidarydamas XIII-jų sporto šventę, pasveikino spotrininkus.

Nuotrauka: V. Vosyliaus

Adelaidės Vytis kietai pasiprie
šino Sydnėjui ir lengvai įveikė 
kitas komandas. Gerai pasirodė 
D. Radzevičiūtė, E. Pociūtė ir N. 
Vyšniauskaitė.

Iš Melbourne Varpo pažymėti
nos L. Gudeikaitė ir R. Kemežytė.

Geelongo Vyties pranašesnės 
Andrikonytė ir V. Vaičekauskai
tė.

TINKLINIS — VYRŲ GRUPĖ
Nugalėtojas adelaidiškiai. Pa

žanga matosi Sydney tinklininkų 
tarpe. V. Šoka, kaip ir anksčiau, 
dominavo Varpo komandoj. Gee-

Sėdi iš kairė. į dešinę: V. Patašiui, J. Matulevičius, G. Matulevičienė, R. Arlau.ka. ir turnyro 
vadovas P. Lukošiūnas. Stovi V- Vilčinskas, V. Marčiulaitis, Kinčinas, J. Kraulaidys, M. Šert- 
vytis, R. Baranauskas, J. Žilinskas, A. Markevičius ir V. Opulskis.

ŠIANDIENOS...
(Atkelta iš psl. 2)

Ir salė sausakimša, ir visi paten
kinti, nes jau buvo šis tas. O tai 
galima padaryti kiekvienu kartu. 
Net tuos pačius šokius reikėtų 
paįvairinti ar tai sutartinėmis 
prie stalų, ar lietuviškais žaidi
mais, kurie kadais turėjo didelio 
pasisekimo net ir miesto jauni
mui. Ypač toks aktyvus progra
moje dalyvavimas jaunimo yra 
dideliai skatinantis akstinas, nes 
jis čia aktyvus, asmeniškai įsi
lieja į lietuviškų judėjimų.

PASKAITOS. Vienokia ar kito
kia proga suruoštos paskaitos 
vieniems gali būti ir labai įdo
mios, kitiems nuobodžios h’ net 
šabloniškos, tačiau daugeliu atve
jų jos būtinos, jeigu po to seka 
atitinkamai įdomi programa. 
Ypač minėjimų paskaitos turėtų 
būti dažniau pavedamos- skaityti 
jauniesiems. Duota tema privers 
jį ir pasiskaityti ir pačiam arčiau 
susipažinti ar tai su lietuvių tau
tos praeitimi, ar su specifiniais

tautos kultūriniais bei istoriniais 
įvykiais. O kur gi kitur jis ras 
tinkamos medžiagos, jei ne lietu
viškose knygose ar spaudoje. Tas 
priverstų tokį jaunų paskaitinin
ką perversti vienų kitų lietuviš
kų knygų, plačiau susipažinti kal
bamuoju klausimu ir gal dar pla
čiau.

vimuš. Ruošdami rūpestingai ati
tinkamus parengimus ar minėji
mus mes drauge ir sustiprinsime 
jų ištvermę, apie kurių buvo kal
bėta šio žodžio pradžioje.

Baigiant norisi priminti 
kaip mes beveiktume ir kaip 
veiklų planuotume, visados
me bazuotis konkrečiais kultūri-

kad 
savo 
turi-

longo Vytis išsikapstys iš pasku
tinės vietos tik po kietesnio 
bo.

Moterų grupėje Adelaidė 
priešinime susilaukė tik iš

Matomai, Sydnė- 
nepopuliarus, o 
nepajėgia sulip-

long mergaičių, 
juje tinklinis 
Melbournas net 
dyti komandos.

dar-

pasi-
Gee-

LAUKO TENISAS
Pirmom dienom varžybas su

trukdė lietus, šios pirmenybės 
praėjo be entuziazmo. Jei šiuo 
sportu plačiau nebus susidomėta, 
ateityje lauko tenisas gali būti 
išjungtas iš sporto švenčių pro
gramos. Pažymėtina 12-kos me
tų Aldona Morkūnaitė, tik vienų 
kartą pralaimėjusi mergaičių vie
netų finale.

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Ne tik liūdniausias, bet ir nuo

bodžiausias šventės momentas. 
Perdaug taurių, ir jų teikimas uži
ma daug laiko. Pakaktų šventės 
ir atskirų varžybų nugalėtojams 
pereinamų taurių. Savaime aišku, 
dovanos reikalingos individualinių 
varžybų nugalėtojams. Adelaidės 
Vytis paskutinėse šventėse laimė
jo tiek daug taurių, kad turėjo 
net įsigyti 100 svarų vertės spin
tas, bet vargu ar po šios šventės 
įstengs jose laimėtas taures su
krauti. I jas pasižiūrėjus peršasi 
mintis, kad dovanoms išleisti pi
nigai galėjo būti sunaudoti nau
dingiau.

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. (Priėjai. Melbourne Town Hall)
► Tel. 62-2231

*
Aš čia daugiau ribojausi klausi

mais, kurie ligi šiolei buvo ir te
bėra bendruomeninių insjtitueijų 
ar atskirų organizacijų rankose. 
Nebūtų reikalo kalbėti nei apie 
chorus, menininkus, literatus ir 
kitokius meninius vienetus, kaip 
teatras ir pan. Jų pasireiškimas 
ir jų pastangos yra grynai lietu
viškos kultūros konkretus vysty
mas ir kiekvienu atveju visomis 
išgalėmis remtinas.

Visuomenės santykis su lietu
viškų parengimų organizatoriais 
bei meniniais pasirodymais visa
dos labai jautrus. Vienaip pati 
liet, visuomenė reaguoja į rūpes
tingai paruoštus parengimus, ir 
aišku kitaip'j vad. tik atkištinius. 
Kiekvienu atveju visuomenė turi 
ne tik savo skonį, bet ir reikala-

r.iais pasireiškimais. Mūsų lietu
viškos veiklos bazė yra praktiš
koji kultūrinė pusė, nes kaip jau 
buvo minėta, kultūra neišmoksta
ma, bet tik ja gyvenama. Net ir 
toks bendruomenės atstovų suva
žiavimas turėtų apsvarstyti kon
krečius sekančios kadencijos -už
davinius, kurie turėtų būti įgy
vendinti. Abstraktūs planavimai 
arba tik įpareigojimai bendruo
menės vykdomųjų organų budėti 
lietuvybės sargyboje yra visai 
tušti. Kiekvienas toks suvažiavi
mas turėtų padaryti konkrečius 
nutarimus taip, kad po suvažia
vimo susirinkusi naujoji Krašto 
Valdyba sau nestatytų klausimo 
pirmame posėdyje: tai ką dabar 
darysime, vyrai?

(Pabaiga)

STALO TENISAS
Komandinėse vyrų pirmenybėse 

didesnių staigmenų nebuvo, bet 
buvo gausu individualinėse varžy
bose. Š. Urbonas įveikė S. Valaitį 
pirmame runde ir sekančiame 
pralaimėjo prieš veteranų J. Či- 
žauską. Naujas čempionas 16-kos 
metų Vytenis Vasaris antrame 
runde įveikė A. Kaitini.

Mergaičių komandinės pirme
nybės neįvyko, tik draugiškoje 
kovoje Adelaidė įveikė Geelong. 
Individualinėse pirmenybėse da
lyvaujant Aldonai Snarskytei — 
Playford — X ir XII šventės čem
pionei — matėme augštos klasės 
stalo teniso žaidimų. O. Mikalai- 
nytė pusfinale trijų setų kovoje 
laimėjo prieš I. Gudaitytę. Finale 
Aldona įveikė O. Mikalainytę, 
nors pastaroji tvirčiau pasiprieši
no trečiame sete ir rezultatas bu
vo po 19.

Dvejetų pirmenybėse kaip ir 
anksčiau nesimatė didelio entu
ziazmo. Norėtųsi pasiūlyti tiek 
lauko, tiek ir stalo teniso dvejetų 
varžybas išjungti iš sporto šven
čių programos. Dvejetų pirmeny
bėse trūksta entuziazmo, rengė
jams atpultų bereikalingas vargas 
jieškant nugalėtojams taurių ir 
tuo pačiu sutrumpintų perilgas 
dovanų įteikimo ceremonijas.

GINČAS
XIII-sios sporto šventės neofi- 

ciozas. laikraštėlis išėjo kiekvie
nų varžybų dienų ir 150 egz. ne
pakakdavo patenkinti paklaidai. 
Laikraštėlis galėjo būti rimtesnis, 
tačiau jumoristinis populiaresnis. 
Viktoras Baltutis šį pogrindžio 
lapelį sumaniai redagavo. Jo pa
stangomis laikraštėlis buvo įdo
mus ir pasirodė reguliariai.

NESKLANDUMAS
Lydija Šimkutė, lauko teniso 

individualinių vienetų laimėtoja 
šventės uždarymo metu nebuvo 
atžymėta, nes jai skirtos dovanos 
Adelaidės ateitininkai sendraugiai 
laiku nepristatė, šventės rengėjai 
už tai labai apgailestauja, atsi
prašo Lydijos ir dovanų pasiųs į 
Geelongų.

A.L.F.A.S. VALDYBA
Gruodžio 29 d. sporto klubų ats

tovai išsirinko naujų ALFAS val
dybų sekantiems metams. Austra
lijos lietuvių sportinei veiklai pir
mininkaus Jurgis Jonavičius, bu
vęs Kauno LGSF klubo krepšinin
kas, jaunas, gabus ir prityręs vi
suomenininkas, dvejus metus pir
mininkavęs Adelaidės Apylinkės 
Valdybai. Sportininkams gerai 
pažįstami ir kiti ALFAS valdy
bos nariai: ilgametis Adelaidės 
Vyties klubo pirmininkas Jonas 
Jaunutis ir veteranas lauko teniso 
žaidėjas Alfonsas Remeikis.

R. SIDABRAS

J PIGIAUSIAS PERSIUNTIMAS SIUNTINIŲ $
$ I USSR PER ŠVEDIJA
§ NYMAN & SCHULTZ, SYDNEY |
B 184. BROOK STREET, COOGEE. N.S.W. i

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

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

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokojimui. Me* kalbame vokiikai.
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BANKSTOWN

MURRAY’S
HEALTH FOOD STOBES

STORES,

STORES,

STORES,

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

GAB RA M ATT A: MURRAY’S HEALTH FOOD
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD 
5 Kitchener Pde. TeL: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180.

PORT KEMBLA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
107 Wentworth St Tel.: J 1372.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

MŪŠŲ PASTOGĖ 1963 m. vasario 13 d.

NOSU pastogė
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

RETI SVEČIAI BRISBANĖJE
Brisbanės Apylinkės Valdybos 

sukviesti, sausio mėn. 28 d. popie
tę, Ashgrove salėje, sutikome at
vykusius iš Amerikos svečius Po
nų Bačiūnų su ponia.

Apylinkės Valdybos Pir-kas K. 
Gudaitis, trumpu žodžiu svečius 
pasveikinęs, pakvietė p. Bačiūnų 
tarti žodi brisbaniečiams.

P. Bačiūnas išreiškė džiaugs
mų mūsų apylinkės tautiečių dar
niu sugyvenimu. Patiekė davinius 
apytikriais skaičiais apie išblaš
kytų įvairiuose pasaulio kraštuo
se lietuvių bendruomenes.

Prašė: jaunimų — išsilaikyti 
lietuviais, o tėvus — lietuviais už
auginti vaikus, palaikyti savųjų 
spaudų, teikti Amerikos lietuvių 
laikraščiams žinias apie apylinkės 
gyvenimų ir veiklų ir tuo būdu 
užmegzti ryšius ir pažintį.

Perdavė daug sveikinimų — lin
kėjimų iš kai kurių organizacijų 
ir-paskirų bendruomenės darbuo
tojų Amerikoje ir iš lietuviškosios 
diplomatijos pareigūnų ir pažadė- 

. jo per Amerikos lietuvių spaudų 
ir radijų supažindinti mus su ten 
gyvenančiais tautiečiais.

Brisbanės lietuvių bendruome
nės vardu p. Bačiūnų pasveikino 
St. Sagatys, o studentų vardu 
Kai. Sakalauskas.

Sugiedojus Ponams Bačiūnams 
ilgiausių metų Kl. Stankūnas su
organizavo greitomis dainininkes 
— ponias ir mergaites ir išpildė 
tris daineles.

Toliau sekė bendros vaišės ir 
privatūs pasikalbėjimai su pačiu 
p. Bačiūnų, kuris su daugeliu ir 
nusifotografavo.

Galiausiai žiūrėjome svečio at
gabentų filmų.

Sutikome ir pažinome Ponų 
J. Bačiūnų kaipo kuklų, atviros 
širdies žmogų ir energingų, pasi
šventusį lietuvybės gaivintojų, to
kį atsisveikinome ir tokį širdyse 
prisiminsime.

Kviečiame ir ateityje neprava
žiuoti, nepraplaukti ir nepraskris- 
ti pro Brisbanę mūsų kolonijos 
neaplankius.

Corindas Povele

SMAGUS POBŪVIS
Vasario 2 d. A.L.B. Bankstown 

Apylinkės Valdybos ruošiamas 
Havajų Vakaras “Dainavos” sa
lėje sutraukė daug įvairaus am
žiaus svečių. Šis minimas pobūvis 
yra tradicinis, ir kiekvienais me
tais stengiamasi įnešti į jį dau
giau įdomesnių programos nume
rių ir tuo būdu suteikti svečiams 
daugiau linksmybės ir įdomumo.

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Melbourno Lietuvių Savaitgalio 
Mokykla mokslo metus pradeda 
vasario mė.n 16 d. Lietuvių Na
muose, 12 Francis Gr., Thornbu- 
ry. Pamokos prasideda 10 vai. ry
to ir baigiasi 12.30. Lietuvių jau
nimas maloniai kviečiamas.

M.L.S. M-los Vedėjas

CABRAMATTA

PRIĖMIMAS P.P. BAČIŪNAMS

AUSROS TUNTE
Vasario 17 d. Lietuvos Nepri

klausomybės Paskelbimo šventės 
minėjimo proga, visi vienetai uni
formuoti dalyvauja pamaldose, 
kurios įvyks St. Benedicts bažny
čioje, Broadway.

Skautai-tės renkasi ne vėliau 
12.30 vai. Visų vienetų dalyvavi
mas privalomas.

“Aušros'' Tunto Vadija

tuntininkas s.v. v.sl. A. AlčiauS' 
kas.

1-sios Sk. vyčių "Geležinio Vil
ko" d-vės sueiga numatoma vasa
rio 23 d. Draugovės vadas atski
rais pranešimais nurodys sueigos 
vietų ir laikų.

Svečių buvo pilnutėlė salė. Mu
zikos kapela gera ir darbšti — 
grojo be perstojimo ir svečiams 
nedavė nubodžiauti ir snausti. 
Gerai grojo ir visiems labai pa
tiko.

Šiais metais Havajų šokių Prin
cesės titulas atiteko panelei Gra
žinai Meškauskaitei.

Prie minimo pobūvio 
prisidėjo ponios: L. 
Laurinaitienė ir S.

suruošimo 
Lelešienė, 

Kruklienė. 
Valdyba džiaugiasi, minimų ponių 
pagalba.

Ypatingai svečiai gėrėjosi Ha
vajų solo šokiais, kuriuos išpildė 
meistriškai panelė J. Moana. Šis 
numeris ypatingai padarė gilų įs
pūdį jaunuomenės tarpe.

Pastebėtina, kad Sydnėjaus jau
nimui patinka Apylinkės Valdy
bos ruošiami pobūviai ir skaitlin
giausiai juose dalyvauja.

M.Z.

BLYNŲ VAKARAS
Užgavėnės be blynų tai kaip 

balius be muzikos arba vestuvės 
be jaunavedžių. Tad visai nenuo
stabu, kad Užgavėnių blynai yra 
taip glaudžiai suaugę su mūsų 
tautinėm tradicijom ir papročiais, 
jog visose sųlygose ir visuose kraš
tuose, kur tik yra lietuvių, šis bly
nų paprotys uoliai praktikuoja
mas. Kasmet ruošami vieši ir pri
vatūs “Užgavėnių blynų vakarai”. 
Ypač tokių blynų vakarų specia
listės yra beveik be išimties visur 
liet, moterų draugijos. Ir šiais me
tais Sydnėjuje vasario 23 d. Dai
navoje blynų vakarų rengia Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos Drau
gija. Kiek teko nugirsti, tų vaka
rų moterų draugijos kepti blynai 
bus ypatingi, tik toji paslaptis — 
kuo jie ypatingi? Kiekvienas, atė
jęs tų vakarų bus tais nepapras
tais blynais pavaišintas ir grei
čiausiai apžavėtas. Jau šiandie 
reikia taip susitvarkyti, kad ne
trukdomi užsigavėtume blynais.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

MELBOURNE
ŠVENTINIS POBŪVIS
LIETUVIŲ

Visur geari, 
muose geriausia, 
yra savi namai

NAMUOSE 
bet savuose 
Lietuvių Namai 

, visiems tautie
čiams. Darbas visados po ranka, 
o prmogos tik tada, kada' jos su- 
ruošiamos.

Artimiausioji pramoga Lietuvių 
Namuose — tai Nepriklausomy
bės Šventės pobūvis, kuris įvyks 
vasario 16 d. 6 vai. p.p. (šešta
dienį), į kurį M.L.K. Taryba 
kviečia visus tautiečius. Šventinę 
nuotaikų išgyvensime tik 
namuose ir tarp 
pasimatymo.

savųjų.

Rimas

na-

savuose
Tad iki

Vėtra

VAKARASDISKUSIJŲ
Vasario 3 d. įvyko M.K. Čiur

lionio Diskusijų Klubo ketvirtoji 
popietė p. Cininų namuose.,Pašne
kesiui vadovavo N. Cininas ir kal
bėjo apie Lietuvos kryžius pai
liustruodamas savo kūrybos įdo
miais drožiniais: kryžiais ir sim
boliškais barliefais.

Paskaitininkas Nikas Cininas 
išsamiai nupasakojo lietuvių liau
dies kryžių istorinę evoliucijų ir 
paaiškino savo kūrinių prasmin
gą ir gilią simboliką.

Diskusijose ypač aktyviai daly
davo jaunimas. Iš kalbėtojų išryš
kėjo, kad civilizacija nuslopino 
primityvaus žmogaus įdomias eks- 
presingas ir pilnas gyvybės liau
dies meno formas. Liaudies meno 
kūrėjai, jeigu tai išviso bėra ga
lima, turėtų subtiliau įsijausti į 
pačią liaudies meno esmę ir cha
rakterį.

Nepaprastai jaukioje nuotaiko
je praėjusi diskusijų popietė buvo 
baigta ponios Cininienės parouš- 
tais skaniais užkandžiais ii- juo
dųjų Serbentų sultimis.

Ateinanti popietė numatyta mo
kytojos Jūratės Normantaitės bu
te, kur Albertas Zubras praves 
pašnekesį apie lietuvių kalbos vie
tą indoeuropiečių kalbų šeimoje.

* (v.)

Vasario 1 d. p.p. Bačiūnams 
buvo suruoštas priėmimas ir drau
ge atsisveikinimas (jie išvyko iš 
Australijos vasario 4 d.). Priė
mimų organizavo savo namuose 
p.p. Statkai talkininkaujant Cab- 
ramattos ponioms. Dalyvavo apie 
40 kviestinių svečių. Priėmimo 
metu kalbėjo Cabramattos apyl. 
p-kas p. Migevičius pasidžiaugda
mas svečių akivaizdoje, kad šioje 
apylinkėje gyvena taikingiausi 
lietuviai, savo tarpe neturį nei 
ideologinių, nei politinių ginčų. J. 
Bačiūnas — mūsų šių dienų lietu
viškasis vaidila — ragino išlikti 
lietuviais ne vien žodžiais, bet ir 
darbais, primindamas net savo 
vaikus išmokyti melstis lietuviš
kai. Besivaišinant p. B. Bitino va
dovaujami dainoriai traukė dainą 
po dainos, net langai drebėjo. Ne
buvo išleista iš akių ir p. J. Ba- 
čiūno 70 metų sukaktis. Čia visi 
cabramatiškiai galingai traukė il
giausių metų reikšdami nuošir
džiausius linkėjimus. Priėmimas 
ir atsisveikinimas buvo labai nuo
širdus, kad išlydint svečius ne 
vienam ašara nusirito per skruos
tų. D.

RUOŠIAMASI KAUKIŲ 
VAKARUI

Paskutiniame savo posėdyje, 
tunto vadija aptarė ir pradėjo 
paruošiamuosius darbus tradici
niam kaukių vakarui, kuris pas
kutinį kartų įvyks Civic salėje, 
Cabramattoje, gegužės 25 d. šeš
tadienį.

Jau pats laikas būtų pradėti 
ruošti kaukes, tuo išvengiant ke
lių nemiegotų naktų jas ruošiant 
paskutiniųjų savaitę. Inf.

SKAUČIŲ SUEIGA
Skaučių “Živilės” d-vės sueiga 

įvyks ateinantį šeštadienį (16.2. 
63) 2 vai. p.p. Bankstowno lietu
vių' namuose. Sueigoje dalyvauja
me uniformuotos ir punktualiai.

Visais skaučių informacijų rei
kalais kreiptis į skaučių skyriaus 
vedėjų s. “ 
77 4153.

E. Laurinaitienę, tel.

Skaučių skyrius

SUEIGOS
9 d. Bankstowno lietu-Vasario

vių namuose įvyko šiais metais 
pirmoji “Žalgirio” draugovės su
eiga.

Draugovei laikinai likus be 
draugininko, sueigų pravedė pats

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
TAUTYBIŲ KONCERTE

Sausio 27 d. Stuttgarte, Mozart 
salėje, surengtame kelių tautybių 
dainų ir šokių vakare — “Tautų 
balsai” — sėkmingai pasirodė Va
sario 16 Gimnazijos choras ir tau
tinių šokių grupė. Be lietuvių, 
dar dalyvavo lenkų, čekų, kroatų, 
ukrainiečių ir vengrų šokėjai, cho
rai ir paskiri solistai. Vakarų 
suorganizavo katalikų egzilų gru
pių darbo bendruomenė ir jį glo
bojo Rottenburgo diecezija. Vaka
re įžangos žodį tarė prelatas dr. 
Hufnagel. Programos metu vaka
ro dalyvius, svečfius nuoširdžiai 
pasveikino vysk. dr. Leiprecht.

*
Lietuvoje sausio 22 d. paminė

tos 175-sios anglų poeto Byrono 
gimimo metinės. Jo poezija Lie
tuvoje išleista 1955 m., dramos —'■ 
1958 m. ir lyrika — 1961 m. Kai 
kuriose Vilniaus bibliotekose bu
vo eksponuotos rašytojo knygos, 
iliustracijos, literatūra apie By- 
joną. Tų dienų Klaipėdoje buvo 
surengtas literatūros vakaras.

ALB METRAŠČIO RĖMĖJAI
Per Antanų Krausų už Metraš

tį primokėjo šie prenumeratoriai 
melbourniškiai:

po 1 sv.: — V .Lazauskas, A. 
Krausas;

po 10 šik: J. Adomavičius, A.

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

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

JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai g 
gaus Jūsų siuntini nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per x 
visiems gerai žinomų ir rekomenduotinų firmų: MURRAY’S g 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 12 metų turi n 
kontaktų su Vnespolsiltorg’u. Nesiduokite klaidnami kitų skel- H 
bimų. g

12 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- g 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JOSŲ siuntinys g 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 2 
nei vieno siuntinio nepražudė per visų 12 metų, nes Jūsų siun- g 
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes a 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų K 
giminės. v

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

i 
B 
g

BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI!
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 

VASARIO 23 D. 7.30 VAL.
BANKSTOWN DAINAVOS SALĖJE RENGIA TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

BLYNU.
Bus geras bufetas, Užgavėnių blynai, loterija su daugybe vertingų fantų, priziniai šokiai — 

valsas ir tvistas.
GROS GERA KONTINENT ALINĖ KAPELA SU SOLO DAINOMIS.

, Įėjimas suaugusiems 12 šil.
moksleiviams 5 šil.

V AK AR A

KIEK AS SUŽINOJAU!
Vasario 16 d. Dainavos salėje 

Sydney Dainos choras rengia už
darų pobūvį kurio metu bus pa
gerbtas choro dirigentas p. K. 
Kavaliauskas. Vasario 14 d. jam 
sukanka 60 metų. Pobūvyje daly
vauja tik choro kviestieji svečiai.

vienu iš aktyviausių. Teigiama, 
kad jis nepraleidęs nė vieno pobū
vio: jeigu ne jis, tai jo čekis turi 
dalyvauti!

VALDYBA

suojančios įmonės pusininkas ir 
gamybos menedžeris. Šio tipo įmo
nė yra vienintelė visoje Australi
joje.

Pocius, A. Zubras, P. Vaičaitis, 
A. Grikepelis, V. Vaitkus, L. Bar
iais, K. Prašmutas, VI. Jakutis, 
A. Jakubauskas, A. Šeikis, A. 
Krasauskas, A. Šimkūnas, A. Ba
joras, A. Stasytis, B. Sadauskas, 
V. Augūnas, A. Bakštys, L. Balt
rūnas, J. Varškys, A. Mikaila, 
J. Baleišis, J. Normantas, J. Ja- 
siulaitis, J. Antanaitis.

Išvardintiems asmenims A.L.B. 
Krašto Valdyba nuoširdžiai dė
koja.

Vasario 9 d. p.p. Venclovų na
muose Homebush įvyko pirmas 
Sydney lietuvių praktikuojančių 
gydytojų subuvimas su intencija 
įsteigti gydytojų draugijų, šio 
sumanymo iniciatorius Dr. I. 
Venclovas. Ponia Venclovienė sve
čius pavaišino jų kaimyno p. V. 
Skrinskos sumedžiotais karveliais.

*
Melbourne mūsų bendruomenės 

narys p. Chmieliauskas laikomas

d. p.p, Reisgių na- 
sušauktas Krašto 

posėdis, kurį 
Tarybos p-kas 

p. H. Keraitis. Svarstyta trečiųjų 
Lietuvių Meno Dienų reikalai. 
Šios dienos numatomos 1964 m. 
pabaigoje Melbourne.

*
Neseniai teko susipažinti su 

vielos gaminių fabriku Sydnėjuje, 
kurį sėkmingai veda lietuvis Vy
tautas Štelemėkas. Prieš 8-rius 
metus pradėjęs paprastu darbi
ninku jis šiandie yra šios progre-

Vasario 9 
niuose buvo 
Kultūros Tarybos posėdis, 
pravedė naujasis

*
Sydnėjiškė Julija Ivinskienė ne

seniai susilaužė rankų. Prieš kiek 
laiko buvo susilaužiusi ir kojų. 
Pereitų šeštadienį jos gimtadienio 
proga svečiai buvo drauge ir ligo
nės lankytojai.

*
Vasario 8 d. mirė bankstpwniš- 

niškė senutė Mickienė, Vaclovo 
Mickaus motina.

Jau savaitė, kaip Bankstowno 
ligoninėje po apendicito operaci
jos sveiksta p. E. Šliterienė, o 
prieš porų dienų į tų patį aukštų 
(4-tą) atvyko p. K. Vaškevičienė.

Abiems ponioms linkime greit 
pasveikti.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE

LAUKIA MIELŲ TAUTIEČIŲ ATSILANKANT I RUOŠIAMĄ LINKSMĄ

UŽGAVĖNIŲ - BLYNŲ POBŪVI
!♦! VASARIO 23 DIENĄ. LIETUVIŲ N AMUOSE, 12 FRANCIS GROVE, T HORN BURY.

Veiks turtingas bufetas. Pradžia 7 vai. vakaro.

MENO DIENOMS RENGTI DARBO ŠTABO PRANEŠIMAI

Jaunųjų Menininkų Koncertas
MDR štabas gavo iš žemiau iš

vardintų organizacijų ir atskirų 
asmenų pinigines premijas Jau
nųjų Menininkų koncerto daly
viams, gruodžio 30 d. 1962, Lie
tuvių Namuose.

PIANISTŲ KLASĖ: 1-ji pre
mija £ 15, ALB Krašto Valdybos, 
teko K .Rudzinskui (Adealide).

II-ji premija, £10, P.L. Inži
nierių ir Architektų 
laidės Skyriaus, teko 
tei (Melbournas).

III-j i premija, £ 5,
teko G. Genytei (Canberra).

AKORDEONISTŲ KLASĖ: — 
4-ji premija, £15, Pietų Australi
jos Lietuvių gydytojų ir dantų 
gydytojų, teko M. Manikauskai- 
tei (Geelongas),

II-ji premija, £10, m.J. Rudzin-

S-gos Ade-
E. Vaičiuly-

P. Raudžio,

sko, teko J. Germanaitei (Adelai
de) ir .___

III-ji premija, £5, Canberros 
Baltijos Tunto skautų teko R. 
Germanaitei (Adelaide).

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES FON
DAS (U.S.A.) per p. J. Bačiūnų 
likusius koncerto dalyvius apdo
vanojo po £5.

Premijas skirstė vertinimo ko
misija iš šių menininkų: — Min. 
D. Oldham, P. Pr. Mariuko ir P. 
K. Kavaliausko.

MDR. štabo vardu nuoširdžiai 
dėkoju visoms premijas skyru- 
sioms organizacijoms ir pavie
niams asmenims, vertinimo komi
sijai, visiems koncerto dalyviams 
ir tautiečiams, gausiai į šį jau
nųjų menininkų koncertų atsilan
kiusiems. V. Šimkus

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos Valdyba nuošir
džiai dėkoja šiems asmenims už 
suteiktas Draugijai aukas: p.p. O. 
Motuzui, aukojusiam £3, A. Kut- 
kai — £2, Alf. Makarui — £1, 
J. Kurlinskui — 10 šil., poniai O. 
Jarmalavičienei — £1, ir p. X. 
iš Khancoban — £2.

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Nr. 4 paskelbus 

Melbourno Liet. Dainos Sambūrio 
valdybos sąstatų įsivėlė nemaloni 
klaida: Sambūrio valdybos reika
lų vedėjo Vlado Bosikio adresas 
buvo paskelbtas netikslus: Turi 
būti: Vladas Bosikis, 43 Mc Rae 
Rd., (ne 73, kaip buvo paskelbta), 
Rosanna. Tel. 45 2637. Už šį ne
tikslumų gerb. p. V. Bosikį ir su
interesuotuosius maloniai atsipra
šome. Red.

Kovo 2 d. Lietuvių Namuose 
Redfern, Sydney Plunksnos Klu
bas ruošia viešų paskaitų apie mo
derniųjų muzikų. Prelegentas — 
klubo narys ir Dainos choro diri
gentas p. K. Kavaliauskas. Pas
kaita bus iliustruota muzkinėm 
ištraukom. Pradžia 6.30 vai. Visi 
kviečiami atvykti ir pasiklausyti 
šio įdomaus pranešimo.

Ku-ka

ATSISVEIKINOME SU
J. ir M. BAČIŪNAIS

Vasario 4 d. 11 vai. vakaro Ma
riposa laivu iš Sydney uosto iš
vyko J. ir M. Bačiūnai, Austra
lijoje išbuvę nuo pereitų metų 
gruodžio 17 d. Per tų laikų jie ap
lankė visas didesnes Australijos 
lietuvių kolonijas, dalyvavo Ade
laidės suvažiavimuose ir Mene 
Dienose. Tų vakarų atsisveikinti 
su Bačiūnais į laivų susirinko 
gražus būrelis lietuvių ne vien 
tik iš Sydney, bet net ir iš Wol
longong. Nuoširdžiuose pokalbiuo
se netruko ateiti atsisveikinime 
valanda. Graudu ir skaudu buvo 
skirtis su tais žmonėmis, kurio 
Australijos lietuviams paliko visų 
savo širdį. Laivui pajudėjus mums 
mojant jiedu abu stovėjo vieni 
augštutiniam denyje ir šluostėsi 
akis. Bačiūnų vizito metu kiek
vienoje jo lankytoje vietovėje kar
tojosi panaši scena, kaip kad iš
plaukiant laivui: entuziastingi su
tikimai ir dar skaudesni atsisvei
kinimai. Laivas išplaukė į naktį 
nusinešdamas drauge su savimi 
mums taip artimus žmones, kurio 
įliejo į mūsų gyvenimų naujos 
dvasios, naujo ryžto ir naujų vil
čių. Skirstėmės mintimis lydėdami 
juos ir mintyse kartodami — lai
mingo kelio, laimingo kelio...
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