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Planai geri, 

bet...

Po visuotinio Australijos lie
tuvių kongreso Adelaidėje nuo
taikos vis dar tebėra labai paki
lios. Konkretūs Adelaidėje mū
sų kultūriniai pasireiškimai, o 
drauge ir visuomeninio gyveni
mo suaktyvėjimas skatina pla
nuoti ir siekti toliau ir plačiau. 
Jau vien tik toks didelis sąskry
dis, stambių meninių vienetų 
permetimas iš vienos vietovės į 
kitą nesiskaitant su didžiuliais 
atstumais mus pačius pagaliau į- 
tikino, kad mes kai norim ką 
nors įvykdyti, tai ir galim. Gal 
būt šito laimėto pasitikėjimo pa
skatinti mūsiškiai užsiima tikrai 
dideliais planais. Štai, neseniai 
skaitėm, kad Melbourno Lietu
vių Dainos Sambūris pasiryžęs 
šiais metais išvykti gastrolėms į 
šiaurės Ameriką, tuo tarpu mū
sų sportininkai rimtai svarsto 
galimybes, kaip atsikviesti ame
rikiečių lietuvių krepšinio rink
tinę, kuri čia parodytų augšto 
lygio žaidimo meną ir tuo pačiu 
pakeltų nuotaikas mūsiškiams 
sportininkams. Sumanymai tik • 
rai yra rimti ir daugeliu motyvų 
pateisinami. Bet kaip juos įgy
vendinti? Taip užsimodami, ar 
mes tik nepervertinam savu pa
jėgų? Šitokie, kaip dabar įpras
ta vadinti, "kultūriniai mainai" 
tarp vieno ir kito kontinento 
ekspertų apskaičiavimu mūsų 
lietuviškai bendruomenei kai
nuotų virš 6.000 svarų. Tai ga
na patraukli ir apvali suma, ku
rią turint rankoje jau galima ką 
nors konkretaus suplanuoti ar
ba pradėti. Pagaliau ir tame pa
čiame mūsų kultūriniame gyve
nime yra visa eilė plyšių, kurių 
neužpildome vien tik dėl to, kad 
trūksta pinigų. Kiekvienu atve
ju šalia turimų asmenų, besidar
buojančių kultūriniuose baruo
se, pinigas yra visados galingas 
variklis. Jo stokojant daugelio 
dalykų tenka atsisakyti tik pa
svajojus, nors jie gali būti ir mir
tinai svarbūs. Tuo tarpu šiems 
tikslams išleistos lėšos vargu ar 
pasiteisintų. Choro gastrolės nei 
lietuviškame gyvenime, nei sve
timiesiems stebuklų neparody
tų, juo labiau, kad važiuojama 
į tų šalį, kur gausu lietuviškų 
chorų ir gal ne blogesnių, negu 
mūsiškis. Jeigu jis būtų toks 
unikumas, kaip kad pasaulyje 
pagarsėjęs kazokų choras, tada 
klausimas visai kitaip stovėtų ir 
čia net nereikėtų abejoti, ar ver
ta ir ar prasminga. Panašiai ir 
su sportininkais. Gerų krepšinio 
komandą, kuri tikrai atsakančiai 
reprezentuotų lietuvius šiame 
krašte, galėtų mūsų sporto klu
bai sudaryti iš savų jėgų ir be 
importo, tik, žinoma, reikėtų 
gerokai pasidarbuoti. Juk pra
džioje mūsiškiai vyravo. Galima 
daug gražių motyvų sugalvoti, 
kad pateisinus tokius užsimoji
mus, bet iš tikrųjų šis sportinin
kų importas tebūtų mūsiškiams 
tik puošimasis svetimomis plun
ksnomis.

Tuo tarpu tokią sumą, jeigu 
ir ją sudarytume, galėtume su
naudoti daug prasmingesniems 
dalykams, kurie nepraeitų su 
viena diena ir nesiremtų vien 
tik pusvalandžio įspūdžiu. Šie 
visi užsimojimai, kaip choro pa
siuntimas į Ameriką arba iš ten 
sportininkų importas, grindžia
mi daugiausia reprezentaciniu

VASARIO 16-ji KITUR
LIETUVOS TRISPALVES VIRŠ KANADOS, JAV MIESTŲ ROTUŠIŲ

VASARIO 16-JI JAV KONGRESELietuvos nepriklausomybės šven
tės dieną, vasario 16-ją, Lietuvos 
trispalvė plėvesavo Toronto (Ka
nadoje) miesto rotušėje. Vasario 
10 d. Vasario 16-ją minint ir Los 
Angeles, Kalifornijoje, tos dienos 
rytą trispalvė plėvesavo ties Los 
Angeles rotušės (City Hali) rū
mais.

VEJAMI I
Islandijos užsienių reikalų mi- 

nisteris įteikė Rusijos ambasadai 
notą reikalaudamas, kad tuojau iš 
krašto pasišalintų du rusai amba
sados nariai, kuriuos vietos poli
cija sugavo beverbuojančius vie
tos gyventojus šnipinėjimui.

ANGLIJA STATYS 
SOVIETAMS?

Norom nenorom Anglija gali 
būti priversta statyti sovietams 
laivus ir pirkti rusų naftą. Jau 
kuris laikas, kaip Anglijoje jau
čiama depresija. Sovietai nori 
kaip tik šitą nelengvą Anglijos 
padėtį išnaudoti ir įkelti koją į
anglų naftos rinką. Kaip praneša 
švedų šaltiniai, sovietai anglams 
pasiūlė statyti jiems laivus. Ru
sai iš savo pusės reiklauja, kad 
anglai pirktų iš jų žibalą ir už pa
statytus laivus apmokėtų tuo pa
čiu žibalu. Anglija, spaudžiama 
Amerikos žibalo magnatų ir taip 
pat laikydamasi įsipareigojimų 
Atlanto gynybos sutartimi laiky
tis nustatytų prekybos dėsnių su

motyvu. Kalbant vien tik apie 
reprezentaciją galime surasti 
tinkamesnių ir reikšmingesnių 
būdų. Sakysim, šiandie savo tar
pe turime pasaulinio masto lie
tuvių dailininkų Australijoje, 
kurių darbai jau reprezentuoja 
lietuvius visur. Kodėl neišleidus 
rinktinių mūsų dailininkų repre
zentacinės knygos su jų spalvo
tais darbais, biografijom ir vie
tos autoritetų rašytom kritikom' 
Galimas daiktas, kad tokį leidi
nį išleidus pinigai nebūtų nesu
grąžinamai išmesti: greičiau jie 
dar grįžtų su kaupu, nes tikrai 
gerai išleistos tokio pobūdžio 
knygos rinka būtų labai plati 
šiapus ir anapus vandenų. Įvai
rių minėjimų ar sukakčių pro
gomis mes apdalinom visų kraš
tų politikus hektografuotomis 
brošiūromis apie Lietuvą ir jos 
šiandie užgniaužtas teises. Grei
čiausia tie politikai nė neatplė
šę numeta. O tačiau mes tokios 
reprezentacinės knygos apie Lie
tuvą, kuri būtų ir aktuali, ir pa
traukli, kurią norimas asmuo 
gavęs pasidėtų ir kartas nuo 
karto vis sugrįžtų prie jos, po 
daugelio metų dar vis tebelau
kiame. Vargu, ar galima tikėtis, 
kad tokį leidinį apie Lietuvą iš
leistų Valstybės departamentas. 
Tą reikėtų padaryti mums pa
tiems. Tokį leidinį išleisti 6.000 
svarų gal ir užtektų, bet tai jau 
būtų monumentalinis ne vienos 
dienos reikalas. Būtų galima su
minėti tokių reikalų ir daugiau, 
bet šitoje vietoje ne tiek svarbu 
išdėstyti visą programą, kiek su
simąstyti, ar panašūs reprezen
taciniai sumanymai tikrai verti 
tokių aukų.

V.K.

Lietuvos nepriklausomybės 45-ji 
sukaktis JAV Kongrese buvo pa
minėta vasario 14 d. Senate ir At
stovų Rūmuose buvo pravestos 
spec, programos su senatorių, kon- 
gresmanų kalbomis. Senate invo- 
kaciją skaitė lietuvių evangelikų 
dvasiškis Algis Jurėnas, o Atsto

R IŠ ČIA
>ytų bloku, šitų visų sovietų siū
lymų kratėsi. Bet po to, kai Brus- 
selyje anglams buvo užtrenktos 
durys įstoti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę, pačioje Anglijoje 
kyla aštrus reikalavimas keisti 
santykius su Sovietų Sąjunga, 
šiuo laiku Anglijoje yra virš mi
lijono bedarbių ir nėra tendenci
jos, kad bedarbė atslūgtų. Situa
ciją išnaudodami sovietai kaip tik 
tuo būdu nori pasigauti Angliją 
sau ant meškerės.

★
Italijoje prezidentas Segni pa

leido parlamentą Ir bus renka
mas naujas balandžio 28 d.

I v
I

Rusai giriasi atgaivinę du prieš
istorinius gyvūnus, kurie buvę 
rasti rusų geologistų šiauriniame 
Sibire 25 pėdų gylyje. Šie stuburi
niai gyvūnai, panašūs į driežus 
esą apie 5.000 metų senumo. Atšil
dyti jie vėl atgiję ir vienas gyvas 
išbuvęs dvi savaites, o antras net 
visą vasarą. Kiek čia tiesos, niekas 
už tai neguldo galvos, bet Vaka
ruose mokslininkai jau seniai tiria 
užšaldytos gyvybės galimybes. 
Taip, sakysim, užšaldyti organai 
arba šiandie taip dažnai reikalau
jamas kraujas gali išbūti labai il
gai ir atšildytas nepraranda savo 
savybių.

*
Vienas Londono mokslininkas 

pasinaudodamas elektroniniais 
smegenimis nustatęs, kad šv. Po
vilas iš 14 laiškų tėra parašęs pats 
tik keturis ar penkis. Visi kiti jam 
priskirtieji laiškai esą kitų auto
rių. 

vų Rūmuose — kun. J. Walteris 
Stanevičius. Senato posėdyje kal
bas ir pareiškimus padarė per 20 
senatorių, o Atstovų Rūmuose — 
apie 100 kongresmanų. Lietuvos 
šventės paminėjimu JAV Kongre
se, kaip ir anksčiau, pasirūpino 
ALT-ba.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
LAISVOJI SPAUDA

Praėjusių metų pabaigoje “The 
International Federation of Free 
Journalists”.surengė Londone pa
vergtųjų tautų laisvosios spau
dos parodą. Parodos lankytojai 
turėjo progos akivaizdžiai susipa
žinti su laisvajame pasaulyje lei
džiama periodine pavergtųjų tau
tų spauda. Iš tos parodos įdo
maus katalogo sužinome, kad pa
gal parodos rengėjų informaci
jas laisvajame pasaulyje laikraš
čių ir žurnalų išeina: albanų 12, 
bulgarų 12, čekoslovakų 36, estų 
37, vengrų 34, latvių 29, lietuvių 
43, lenkų 110, rumunų 96, ukrai
niečių 86, armėnų 4, Karpatų uk
rainiečių 1, kaukaziečių 1, gudų 
1, gruzinų 5, rusų 22, tibetiečių 
1, korėjiečių 2, kubiečių 6.

I ll I
Kuboje, kaip jau buvo seniau 

rašyta, yra normuotas maistas, 
batai ir benzinas. Vasario 26 die
ną buvo įvestas ir drabužių nor
mavimas.

AFRIKIEČIAI BĖGA Iš RYTŲ
BLOKO

Vakarų spauda skiria daug dė
mesio afrikiečiams — studentams, 
šimtais pasitraukusiems į Vakarų 
Europos kraštus ir metusiems stu
dijas “socjaflistinoje valstybėje”. 
Tai įvyko po susidūrimų su bulga
rų policija Sofijoje, afrikiečius iš
vadinus "džiunglių beždžionėmis’ 
ir pan. Pasirodo, dabar afrikiečiai 
teigia, kad studijos komunisti
niuose kaštuose, tai laiko gaišini
mas ir ten rasinė diskriminacija 
esanti didesnė, kaip kapitalizmo 
valstybėse. Bent apie tai įsitikino 
Bulgarijoje studijavę Ghanos stu
dentai. (E)

PADĖKA

A.L.B. Melbourno Apylinkės Valdybai, p. A. Zubrui ir jau
niesiems M.P. bendradarbiams, ir visiems mieliems tautiečiams 
vienu ar kitu būdu prisidėjusioms prie Mūsų Pastogės baliaus 
Melbourne vasario 1 d. gražaus pravedimo, o taip pat visiems 
dalyvavusiems nuoširdžiai dėkojame. Gautas pelnas virš 100 
svarų yra didelė parama lietuviškai spaudai.

A.L.B. Krašto Valdyba ir
M.P. Redakcija ir Administracija

Lietuviai Pasaulyje

LIETUVIŲ TEISININKŲ

DRAUGIJA IŠRINKO

savo centrinę Valdybą į kurią 
įeina: J. Šlepetys, Dr. B. Nemij- 
kas, V. Sidzikauskas, M. Brakas, 
Dr. A. Trimakas, A. Sodaitis ir 
A. Ošlapas. Kandidatais paliko: 
A. Senikas, Dr. J. Petkevičius ir 
V. Stašinskas (Visi New Yorke).

Revizijos komisijon išrinkti: 
Dr. V. Gapas, A. Keturakis ir B. 
Mickevičius — Mikonis. Kandida
tai: P. Dulevičius ir L. Speraus- 
kienė. (New Yorke)

Garbės teismą sudaro (Los An
geles) : Dr. P. Raulinaitis, Dr. P. 
Pamataitis ir A. Dabšys. Kandi
datai: J. Kutra ir S. Paltus.

A I
BAKTERIJOS PARODO,

KUR ŽIBALO ŠALTINIAI

Mokslininkai patyrė, kad žiba
lo šaltiniai išduoda specialias du
jas, kurios labai pamažu sunkia
si per žemę. Yra toms dujoms 
jautrių bakterijų. Jas korėtame 
inde nuleidžiama į žemę ir jeigu 
atrandamas tų dujų veikimas į 
bakterijas, tai ženklas, kad toje 
vietoje gali būti žibalo.

*

60 m. amžiaus rusų rašytojas 
Valeryj Tarsis, kaip praneša ang
lų spauda, uždarytas į beprotna
mį už tai, kad jis bandęs išsiųsti 
savo rankraščius į užsienį, kad čia 
būtų išleidžiami. Du jo veikalai 
(“Mėlynas butelis” ir “Raudona 
ir juoda”) esą išleisti Anglijoje 
Ivan Valeryj slapyvardžiu.

Leonardas Andriekus spaudai 
parengė trečią eilėraščių rinkinį, 
kurį pavadino “Naktigonė". 
Iliustravo dail. T. Valius. Knygą 
išleidžia prieš Velykas.

Kun. Pr. Vaseris, gyvenąs Aus
tralijoje, parašė išleido knygutę 
“Padangių keliai”. Knygoje 
trumpai supažindinama su astro
nomijos mokslu, aprašomos gali
mos kelionės j mėnulį ir plane
tas.

Dail. Kęstutis Zapkus, išvykęs 
studijų tikslais į Europą, dabar 
lanko didžiuosius miestus ir jų 
muziejus. Kalėdų šventes pralei
do Romoje.

Juozo Kapočiaus Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, neseniai iš
leidusi Stasio Santvaro poezijos 
knygą “Aukos taurę,” rengiasi iš
leisti Publijaus Vergilijaus Ma- 
rono "Eneidą”, kurią į lietuvių 
kalbą išvertė dr. Antanas Rukša, 
gyvenąs V. Vokietijoje.

Rūtos leidykla Hamiltone, Ka
nadoje, planuoja išleisti pigių 
knygų seriją, gal būt 4 per me
tus. Jau susitarta šiemet išleisti 
Pr. Alšėno redaguotą rinkinį — 
Pro geležinės uždangos plyšį, kur 
bus sudėti Lietuvą lankiusių žmo
nių įspūdžiai, laiškų, spaudos, ra
dijo žinių fragmentai; antroji 
knyga Jono Noreikos “Trys vel
niai”, apysaka iš nepriklausomy
bės kovų gyvenimo.

RINKIMAI GEELONG’E

Kovo mėn. 17 d. šaukiamas vi
suotinis Geelongo apylinkės susi
rinkimas, su sekančia darobtvar- 
ke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo kvietimas,
3. Pereitų metų visuotinio su

sirinkimo protokolo skaitymas.
4. Apylinkės valdybos pirminin

ko pranešimas,
5. Apylinkės valdybos iždinin

ko pranešimas,
6. Revizijos komisijos praneši

mas,
7. Garbės teismo pranešimas,
8. Organizacijų pranešimai,
9. Diskusijos dėl pranešimų,
10. Kasos apyskaitos tvirtini

mas,
11. Apylinkės valdybos rinki

mas,
12. Revizijos komisijos rinki

mas,
13. Garbės teismo rinkimas,

14. Socialinės moterų globos 
draugijos valdybos rinkimas,

15. Klausimai ir sumanymai,
16. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimas įvyks Geelongo 

Lietuvių Namuose 2-30 vai. p.p. 
Nesusirinkus reikiamam skaičiui 
nustatytu laiku, po pusės valan
dos bus šaukiamas antras susi
rinkimas, kuris bus teisėtas, ne
žiūrint susirinkusių skaičiaus.

Geelongo Apyl. Valdyba

O
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Girdint įvairių nuomonių apie 
šiuo metu pradėtų statyti Lietu
vių — Australų Klubų, man pa
rūpo išsiaiškinti pas jo pirminin
kų p. P. Pilkų kaikurias detales, 
ir todėl pasigavęs jį be įžangų 
pradėjau:

' — Būtų malonu sužinoti, kaip 
vyksta šio klubo statyba, jo juri
dinė padėtis, praktiškos galimy
bės, kuriomis numatoma steigia
mojo klubo pagalba pagyvinti lie
tuvišką veiklą. Pirmiausia, pone 
Pirmininke, norėčiau žinoti, kaip 
toli pažengę klubo statybos dar
bai ir kada numatoma jį užbaig
ti?

— Klubo statybos užbaigimas, 
atsakė pir-kas p. Pilka, — dauge
liu atvejų priklausys nuo pačių 
Canberros lietuvių. Klubų stato
me išimtinai iš lietuvių surinktais 
ir dabar renkamais pinigais. Kiek^ 
vienas klubo narys — steigėjas 
pasižada paskolinti klubo statybai 
ne mažiau 50 svarų ir be to moka 
metinį klubo nario mokestį, j 
steigėjų — narių kategorijų, be 
to, gali būti dar priimami ir ma
žesnes sumas įmokėję tautiečiai, 
jeigu jų medžiaginė padėtis ne
leidžia sudaryti nustatytos su
mos, tačiau jų priėmimas į stei
gėjų eiles priklauso klubo komi
teto nuosprendžiui, šių pinigų, 
esant neskaitlingai lietuvių kolo
nijai Canberroje, savaime supran
tama, nepakaks, nes klubo pas
tatų, neskaitant iš valdžios vel
tui gauto sklypo, nominalinė kai
na, patiems lietuviams savanoriš
kai dirbant, sieks apie 8.000 sva
rų. Didžiųjų dalį pinigų manome 
gauti paskolos forma iš banko. 
Kadangi mūsų klubas gavo teisę 
laikyti gėrimų barų, tai ši aplin
kybė yra pakankamai įtikinanti 
garantija skolintojų instituci
joms. Tačiau paskola bus gauta 
tik tada, kai bus baigti išorės 
darbai, uždengus ir stogų.

— Kokios patalpos numatomos 
klubo pastate?

— Svarbiausia pastato dalis 
yra mūsų apylinkės tautiečių 
skaičiui pilnai pakankama ben
droji salė, kurioje vyks bendruo
menės apylinkės ir kitų lietuviš
kų organizacijų susirinkimai, mi
nėjimai, posėdžiai ir pobūviai. 
Antra gana erdvi patalpa yra nu
matyta gėrimų barui ir atskiram 
sandėliui. Baras, klubo komiteto

IR MES STATOME NAMUS!

įsitikinimu, ne tik mokės gautųjų 
klubui statyti paskolų, dengs vi
sas jo išlaikymo išlaidas, bet, gal 
būt, net sudarys ir pelno, kuris 
bus galima panaudoti lietuvių 
kultūrinei veiklai plėsti. Pastate 
dar numatytas erdvus vestibiulis, 
virtuvė ir du atskiri kambariai, 
kurių vienas bus skiriamas lietu
vių skautų būklui.

— Manau, pone Pirmininke, 
kad ir kitom* lietuvių kolonijoms

CANBERROS LIETUVIŲ — 
(PASIKALBĖJIMAS SU KLUBO 

būtų įdomu sužinoti šio klubo į- 
teisinimo procedūrą, o taip, pat ir 
tas priežastis, kurios įpareigojo 
klubo steigėjus šio klubo apimtį 
išplėsti į mišraus klubo pavadini
mą.

— čia jau truputį jautresne 
vieta, — šypterėjo p. pilka, — ta
čiau ir ši aplinkybė verta išryš
kinti lietuvių spaudoje, kad gal ir 
kitos, mažiau skaitlingos lietuvių 
kolonijos suvoktų tų aplinkybę 
kuri teikia galimybę per mišraus 
pavadinimo klubų dirbti naudin
gų lietuvybei darbų. Pradėsiu iš 
pradžios.

Steigti klubų Canberroje lietu
viai galvojo jau seniai, ypač kad 
sparčiau augančiam mieste lietu
viškai veiklai sunku gauti patal
pų. Tačiau niekas iki šiol negal
vojo apie mišraus klubo pobūdį, 
kuriame tautinė steigėjų grupė 
turėtų esminiai sprendžiamųjį 
balsų ir vadovaujamas pozicijas, 
o kitų tautybių klubo nariai te
galėtų naudotis tik gėrimų baro 
patalpomis be pilnateisio nario, 
galinčio dalyvauti balsavimuose, 
mandato, šitokia narių gradacija 
buvo reikalinga įstatuose numa
tyti ne tik dėl tautinių motyvų, 
bet ir dėl klubo įteisinimo sųly- 
gų, kadangi vieni Canberros lie
tuviai yra neskaitlingi užpildyti 
pageiduajamų klubo narių skaičių 
ir klubų išlaikyti, negaudami pa
jamų iš prašalaičių. ,

— Malonu būtų išgirsti ir dau
giau detalių šiuo reikalu, kadan
gi vaikšto kontraversinės kalbos, 
kad mišraus pobūdžio institucija 
laikui bėgant gali išsivystyti į ne
palankią klubo steigėjams formą,

— Dar vienai kiautiniai, p. Pir
mininke: kuria kalba but kalba
ma klubo komiteto posėdžiuose 
ir klubo narių susirinkimuose?

— Nors klubo statutas ir ne
akcentuoja, kokia kalba bus kal
bama klubo narių posėdžiuose ir 
susirinkimuose, nors klubo pava
dinimas ir pabrėžia klubo mišrų 
pobūdį, tačiau šiuo atveju nėra 
jokios abejonės: klubo komiteto 
narių ir klubo tikrųjų narių ofi
cialioji kalba posėdžiuose ir su
sirinkimuose bus steigėjų kalba, 
šiuo atveju — lietuvių. 
Posėdžių ir susirinkimų protoko
lai bus rašomi taip pat steigėjų 
kalba išverčiant juos į valdinę 
kalbų dėl oficialaus klubų įsipa
reigojimo, saistomo vietos įstatų.

— Tuo būdu galima tikėitis, 
kad klubai įiteng.1 pagyvinti jo 
• teigėjų — lietuvių kultūrinę 
veiklą?

— Nęra abejonės, kad klubo 
tikslas yra Tamstos minėtasis, ta
čiau t ciklos pagyvinimas ir klubo 
išlaikymas priklausys taip pat nuo 
visų Canbreros tautiečių solida
rumo ir ypač šiuo metu, kada 
vyksta klubo statyba, nuo jų dos
numo, nes šios patalpos yra mums 
būtinos visų lietuviškų organiza
cijų veiklai, atseit — lietuvių sa
vaitgalio mokyklai, skautams, 
Šviesai, sportininkams, geguži
nėms, pamaldoms ir t.t.
Taip buvau painformuotas Can

berros Lietuvių — Australų Klu
bo Pirmininko Petro Pilkos apie 
šių pirmųjų lietuvių bendruome
nėj naujoviško pavadinimo įstai-

AUSTRALŲ KLUBO GAIRĖS
PIRMININKU p. P. PILKA)

jei kitų narių (ne steigėjų) 'skai
čius viršytų pačių steigėjų skai
čių?

— Kaip jau minėjau, statutas 
užakcentuoja steigėjams teisę va
dovauti klubui ta prasme, kurios 
jie pageidauja. Taigi, šitokia, ma
no supratimu, perradikali galimy
bė gali įvykti tik steigėjams su
tinkant bei pritariant, ko, savai
me aišku, šiuo metu mūsų tarpe 
įvykti negali. Leisti gi naudotis 
gėrimų baru ir kitiems, noriai 
mokantiems nario mokestį ir pa
liekantiems grašį klubo išlaiky
mui, manyčiau, nėra neleistina 
priemonė. Steigėjų susirinkimui 
nusprendus pagal vienų statuto 
paragrafų yra numatyta dar ir 
trečia narių kategorija su balsa
vimo teise, kurie gali įstoti klu- 
ban užbaigus jo statybų, tačiau 
jų priėmimas bus stropiai klubo 
komiteto prižiūrimas ir eventua
liu atveju pavestas visuotinio na
rių steigėjų susirinkimo sprendi
mui. Taigi, ir šiuo atveju gali bū
ti priimti nariais tik tie, kurie 
steigėjams atrodys parankūs ir 
naudingi klubo tikslų vykdymui. 
Atvykę iš kitur lietuviai ir apsi
gyvenę Canberroje, neišgalėdami 
įmokėti steigėjo mokesčio, kaip 
tik ir yra numatomi priimti į šių 
tikrųjų narių kategorijų. g>i-

LITERATŪROS
- PREMIJOS

Simone Weil, prancūzų resis- 
tencijos kovotoja ir filosofė, dai 
J 943 metais, Londone, viename 
laiSkų draugams rašė: “Jei tik 
pinigai ir fabrikai iš Amerikos 
atneš mums laisvę, mes patek
sime į labai matai kuo besiski
riančią vergystę nuo dabartinės. 
Neužmirškime, kad ne barba
riškos gaujos yra pavergusios 
Europą ir ne iš kitų planetų at
skridę okupantai, kurių nusikra
tymui pakaktų juos išvyti iš 
krašto. Ne, Europa serga gilia, 
vidine liga. Jų reikia pagydyti”.

Vokiečiai dar tuomet tebe
buvo prancūzų okupantais ir dar 
toli gražu nebuvo aišku kaip, 
kada ir kuo karas pasibaigsiąs. 
Jos nuomone Anglija tuomet te
buvo paskutinis Europoje kraš
tas, kuriame tebedegė tradicinės, 
prometėjiškos ugnys ir jinai ti
kėjosi, kad kelios kibirkštys nu
skries kontinentan ir atgaivins 
religingumo ir humanizmo ver
tybes. Ji mirė tais pačiais me
tais ir neturėjo galimybės pama
tyti pokario Europos.

Ar ji matytų tą atgimimą pas
kutinių metų įvykiuose? Ar jos 
viltys pasiteisintų? Ar Europa 
pasveiko?

J952 metais buvo padėti pa
grindai Ekonominei Europos 
Bendruomenei. Susi vienijimui
pradžių padarė ne politinės par
tijos, ne socialinė, religinė ir ne 
militarinė idėja. Tai buvo eko
nomai ir kaip tik tie žmonės, 
kurie tradiciniai buvo laikomi 
vieninteliais pasipelnančiais ka
ru, būtent sunkiosios pramonės 
atstovai. Su tikslu tą sąjungą iš
plėsti didžiųjų valstybių pramo
nės vadai sudarė sąjungą gamy
bos ir pardavimo koordinavi
mui. Anglies ir Plieno pramonė 
sukūrė virš-valstybinę organiza
ciją, kontroliuojančią investici
jas, muitus ir eksportą. Ano me
to vyriausybės tą sąjungą parė
mė ir net davė jai leidimą rink
ti savo reikalams mokesčius. Jė
gos buvo nelygios: Vokietijos 
sunkioji pramonė jau tuomet 
buvo didesnė negu visų kitų da
lyvaujančių valstybių kartu ir 
dauguma abejojo ar kas nors 
doro iš to visko išeis. Rezulta-

RAŠO: JONAS STANIŠK1S

tai betgi pasirodė tiesiog neįti
kėtini. Čia negalime apsieiti be 
skaičių: 1952 metais bendra 
plieno produkcija E.E.B. kraš
tuose buvo 42 milijonai tonų. 
Sovietų Sąjunga pagamino 35,5 
milijonus tonų-, Anglija 17 mili
jonų, J.A.V.—89 mil. 1961 me
tais betgi E.E.B. produkcija bu
vo 73 milijonai, Sovietų — 71 
milijonas, Anglija — 22,5 ir 
J. A.V. — 91 milijonas tonų. 
Kaip matome Europa šiandien 
jau antroje vietoje ir jei prisi
jungtų prie jos Anglija, būtų 
pirmoje vietoje pasaulyje. Bet 
net ir likusi viena ji po trijų me
tų bus pralenkusi visą likusį pa
saulį.

Plieno, pramonė yra skaitoma 
vienu įš patikimiausių ekonomi
nių barometrų. Padrąsinti tokio 
pasisekimo tų pačių valstybių 
atstovai 1957 metais pasirašė 
vadinamų Romos sutartį. Jos 
tikslai, trumpai išsireiškus, yra 
pašalinti visus muitus, vizas ir 
bet kokius kitus suvaržymus pa
sirašiusiųjų valstybių tarpe. Vo-

LAIŠKAS IŠ ADELAIDĖS (I)

Visa š. m. Vasario 16-ios diena 
Adelaidėje buvo skirta Nepriklau
somybės paskelbimo 45-sioms su
kaktuvėms paminėti. Minėjimo iš
kilmės tikrai gražios ir iškilmin
gos.

“Dalyvavusieji džiaugėsi iškil
mingu vėliavų pakėlimu, kurį Lie
tuvių Namų sodelyje atliko Vil
niaus Tunto skautai, o šv. Kazi
miero koplyčios šventoriuje — 
PALKD Taryba.

Prasmingos buvo specialios po
piet šv. Kazimiero koplyčioj at
laikytos mišios, aukotos už Ne
priklausomybės kovotojus. I kop
lyčių organizacijos sunešė savo 
vėliavas.

Tolimesnių iškilmių eigoje ade- 
laidiškiai džiaugėsi vėliavų nulei
dimo iškilmėmis. Šv. Kazimiero 
koplyčios šventoriuje jos buvo nu
leistos tuoj pat po pamaldų Him
no garsams skambant, o Lietuvių 

kiečiai gali steigti fabrikus Itali
joje, prancūzai gali įsigyti turtą 
Vokietijoje, dirbantieji gali dirb
ti kur tik nori. Valiuta būsian
ti standartizuota ir kainos ir at
lyginimai visiškai nevaržomi. 
Buvo numatyta prie to prieiti 
keliais žingsniais, palaipsniui 
nugriaunant tarp tautų išaugu
sias sienas. Jau netrukus pasi
rodė, kad tos sienos griuvo daug 
greičiau negu tikėjosi didžiausi 
optimistai. Gerbūvis taip paki
lo, kad pirmą kartą po Ameri
kos atradimo europiečiai nebe
sidomi emigracija.

Auksas šiandien grįžta Euro
pon. Auksu ir devizais E.E.B. 
1961 metais turėjo 66 milijar
dus markių. J.A.V. — 68 mi
lijardus, Anglija — 13.3.

Nenuostabu tad, kad ne vie
nam kilo mintis sukurti Jungti
nes Europos Valstybes ir rele- 
guoti tradicines valstybes į “šta
tų” lygį- Tos idėjos šalininkai 
dar ir šiandien tebėra mažieji 
— Belgija, Olandija ir Lukšem- 
burgas, bijodami nustoti reikš-

Namų sodelyje prieš minėjimo 
baigiamųjų dalį. Vėliavas nuleid
žiant išsirikiavo LVS Ramovės 
skyriaus nariai. Vėl skambėjo 
Tautos Himnas, o po jo ir Malda 
už Tėvynę.
. Pradedant baigiamųjų iškilmių 
dalį Lietuvių Namų salėje, berods, 
pirmų kartų čia buvo ištisai pers
kaitytas Lietuvos Nepriklausomy
bės Paskelbimo Aktas. Jį perskai
tė tautiniais drabužiais pasipuo- 
šiusi p. K. Vanagienė, kurių jau 
kelintas kartas girdime lietuviš
kuose parengimuose. Po to Apyl. 
V-bos p-kas inž. M. Pocius į sce
nų pakvietė kun. P. Dauknį, kuris 
patiekė visų eilę minčių apie lie
tuviškos veiklos išsišakojimų Ade
laidėje.

Mūsų artimieji kaimynai, bro
liai latviai nesurado laisvo atsto
vo, kad mus asmeniškai pasveikin
tų. Dėl to jie atsiuntė margų gro- 

mės tarp galiūnų. Bet Prancūzi
jos prezidentas de Gaulle pasi
priešino tai idėjai ir susilaukė 
Italijos ir Vokietijos pritarimo. 
Šiandien nebebandoma sukurti 
Jungtinių Europos Valstybių. 
Tikslas yra suverenių valstybių 
Bendruomenė.

1952 metais Anglija buvo 
pakviesta dalyvauti sunkiosios 
pramonės sąjungoje. Ji atsisakė. 
1957 metais jai buvo pasiūlyta 
vieta Romoje — Anglija ir vėi 
atsisakė. Neužtenka to, ji tuo
jau sukūrė “septynių išskirtųjų 
sąjungą”, kuriai betgi visiškai 
nesisekė ir kuri nei idėjiniai nei 
ekonominiai neprigijo. Gi kai 
nebeliko jokių abejonių, kad E. 
E.B. prigis tuomet, 1961 me
tais, Anglija padavė prašymą 
būti pilnu nariu priimtai Euro
pon. Kaip žinome jos prašymas 
buvo atmestas, nežiūrint į Jai, 
kad visos E.E.B. valstybės savo 
ateitį grindė Anglijos dalyvavi
mu. Kas privedė prie to? Dali
nai buvom palietę tą klausimų 
pereitame numeryje. Bet tai per 
didelės svarbos įvykis, kad ga
lėtume jį paaiškinti vien gene
rolo de Gaulle nuotaikomis. 
Tuo netiki net ir jo priešai.

Sekantį kartų — Europos li
ga.

matėlę, pilnų įmantrių žodelių. 
Estų atstovas, pasveikinęs mus 
visos estų kolonijos vardu, daly
vavo bendrose iškilmėse.

Meninės programos vietoje šį 
kartų gausiai susirinkusiems ade- 
laidiškiams Teatro Mylėtojų Sam
būris čia pat suvaidino S. Čiur
lionienės romantinę poemų “Vai- 
vų”. Tai buvo trečias šio veikalo 
pastatymas Adelaidėje, bet vistiek 
adelaidiškiai su malonumu jį se
kė ir džiaugėsi teatro mylėtojais, 
kurių daugumų sudaro vietos lie
tuviškasis jaunimas.

Nei iš vaidinančio jaunimo, nei 
iš jam padedančio senimo adelai
diškiai nelaukė vaidybinių plony
bių, tačiau kaikurie jaunieji visai 
gražiai pasirodė. Visame veikale 
buvo ryškus jaunatviškas entuzi
azmas ir užsidegimas. Lyginant 
su pirmuoju pasirodymu didelė 
jaunųjų vaidintojų dalis padarė

RAŠYTOJŲ D-JOS PREMIJA 
DR. J. GRINIUI

Lietuvių Rašytojų Draugija 
(šiuo metu jos valdyba yra Los 
Angeles mieste, Calif.) 500 doi. 
premijų už geriausių 1962 m. lais
vajame pasauly pasirodžiusių kny
gų paskyrė dr. Jonui Griniui, gyv. 
Muenchene. Premija paskirta už 
Čikagoje išleistų dramų “Gulbės 
giesmė”. Be šios dramos, laurea
tas dar yra paskelbęs dramas: 
“Stella Maris’' ir “Žiurkių ka
mera”.

K. GRIGAITYTĖ LAIMĖJO 
“DRAUGO" SKELBTĄ 
POEZIJOS KONKURSĄ

Čikagoje leidžiama* dienraštis 
Draugas jau dvylikti metai ski

žymų šuolį priekin: scenoje jautė
si šiek tiek drųsiau, laisviau vaik
ščiojo ir buvo natūralesni. Tai bu
vo ypač pastebima šalutinius vaid
menis vaidinančių berniukų ir 
mergaičių tarpe. Iš pagrindinius 
vaidmenis vaidinusių džiuginan
čiai išsiskyrė Birutė Mikužytė, 
vaidinusi sunkų auklės vaidmenį. 
Pasigėrėtinas auklės charakterio 
išlaikymas vienodam ir įtikinan
čiam lygyje. Pažangų padarė ir 
Daina Maželytė motinos rolėje. 
Gražuolė Vaiva (Ona Dubulskytė 
— Baltutienė) ir jos mylimasis 
dainius Straublys (Baltutis) pir
myn eina pamažu. J. Jasys (seniū
nas Vaivys) ir L. Gerulaitis (Per
kūnas) priklauso senai vaidintojų 
gvardijai. Visam veikalui daug 
grožio priduoda R. Daugalio deko
racijos, pavyzdingi šviesos efektai 
(A. Maželis). Vistiek norėtųs per
pus sutrumpinti žaibų šokį.

Dideli nuopelnai priklauso Sam
būrio vadovui rėžis. J. Neveraus- 
kui, kuris, dirbdamas ligšioliniu 
užsidegimu, galės daug duoti ade- 
laidiškiams bendrai ir jaunimui 
ypatingai. Netikėtina, kad “Vai
va” Adelaidėje būtų daugiau sta
toma. Kiek girdėti, J. Neveraus- 
kas ir visas entuziastingas jo sam
būris jau žvelgia į pasakų “Dvyli
ka brolių, juodvarniais laksčiusių”.

DVASINIO PENO ŠALTINIS

Posėdžiais ir meno parengimais 
perpildytomis dienomis beveik ne
pastebėtai praėjo J. Bačiūrto var
do bibliotekos atidarymas Adelai
dės Lietuvių Namilose, nors ta 
biblioteka ilgiems laikams pasi

ria 1000 dolerių premiją už lietu
višką romaną. Pereitai* metai* 
Maironio *ukaktie* proga *uorga- 
nizavo ir poezijos konkursą iu 
1000 dolerių premija (mecenatas 
— prof. Dr. Kazy* Almina*).

K. Grigaitytė konkursui pa
siuntė poezijos rinkinį “Rudens 
lapai”. Konkurso jury komisiją 
sudarė: A. Vaičiulaitis, J. Aistis, 
Dr. J. Baly*, L. Dambriūna* ir 
Dr. Sužiedėlis.

Poetė K. Grigaitytė yra mums 
žinoma iš jo* ankstyvesnių poezi
jos rinkinių: “Aky* pro vėduok
lę” (išleista dar Lietuvoje), “Pa
slaptis” ir “Širdis pergamente" 
(abi išleisto* Amerikoje), Perei- 
tais metai* ji sėkmingai debiutą, 
vo novelių rinkiniu “Veidu prie 
žemės”.

liks ryškiu dvasinio peno šaltiniu 
tiek senimui, tiek ir jaunimui.

Bibliotekoje šiuo metu dar nė
ra didelių lietuviškos knygos iš
teklių, tačiau yra daug pagrindo 
laukti, kad ji smarkiai turtės. 
Maloniu E. Poželienės sutikimu 
į šių bibliotekų įjungiama velio- 
nies advokato Vlado Požėlos bib
lioteka. Ponai Bačiūnai irgi turi 
turtingų lituanistinę bibliotekų. 
Didelė jos dalis, jei ne visa, pa
mažu susitelks Adelaidės Lietu
vių Namuose. Be to, biblioteka 
netrukus praturtės gražiu lietu
viškų pašto ženklu rinkiniu. Jis 
bus prieinamas lietuviškam jau
nimui, savaitgalio mokyklai ir 
turės neabejotinos reikšmės lie
tuviškumui.

Kartu su biblioteka tose pačio
se erdviose patalpose glaudžiasi 
Pietų Australijos Archyvas ir re
tas lietuviškos periodikos rinki
nys. Kad jis yra pavyzdingai tvar
komas pakaks paminėjus Jono 
Vanago vardą. Jis visa tai suor
ganizavo ir juo rūpinasi. Tai re
to ryžto, atkaklumo vyras, pagar
sėjęs visoje Australijoje Lobet- 
halio muziejaus suorganizavimu 
(žiūr. knygoje “Blezdingėlės prie 
Torenso”).

Kaip bibliotekos vedėjas J. 
Strauka* tvirtina, ligi šiol visada 
buvo pakankamas skaičius lietu
vių, besinaudojančių bibliotekos 
knygomis. Reikia manyti, kad bi
bliotekai praturtėjus ir atsiradus 
didesniam knygų pasirinkimui, 
padidės ir skaitytojų skaičius.

V. Radzevičius
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Paruošė Melbourne lietuviai studentai. 
Redaktorius Arūnas žižys.

Pradedant...
Štai Studentų Žodžio numeri*, 

paruošta* melburniškių akademi
kų, šiai* metai* pirma*:*. Studen
tų organizuotame gyvenime nau
jienų nedaug. Tieaa, Adelaidėje 
įvyko dudentų tuvažiavima*, ir 
apie jį dar vi* tebekalbama. Kal
bama ir šiaip ir taip. Centrinė* 
valdybo* pareiga* vėl perėmė 
Melburną*. Nauja* dalykas tai 
ankstyva* melburniškių akademi
ni* savaitgalis. Turbūt, kad nusi- 
grįžtančių saulę dar pasigavusi. 
Šiaipsau gyvenimas kaip ir lig 
šiol.

Kasmetinis tačiau argumentas 
dėl lietuviško jaunimo problemų 
ir pozicijos Australijos visuome
nėje vėl iškilo, ypač per suvažia
vimų. Šių argumentų atgarsiu* 
galima įskaityti ir šiame Studentų 
Žodžio numeryje. Kristina Stan
kevičiūtė į padėtį pažiūrėjo iš li
teratūrinio taško, Jūratė Nor- 
mantaitė labiau iš pedagoginio- 
socialinio, o Vytautas Klimas 
šiuos reikalus matuoja su lengvu 
šypsniu.

.Jeigu tiesa, kad vyresnioji kar
ta, kiekvienai* metais pažvelgda
ma į jaunimų, randa reikalo nuai 
vilti dėl jo nulietuvėjimo ir asi
miliacijos, tai šis numeris turėtų 
juos pralinksminti. Tiesa, dalis 
jaunimo, tarp savęs diskutuojant, 
pareiškia nuomones prieš lietu
viškumo idėjas, ypač kai. jos būna 
pagrindžiamos moralinėmis verty
bėmis. Tas pats faktas tačiau, 
kad jaunimas, o svarbiausia stu
dentija stengiasi patys šiuos klau
simus kasmet iškelti, rodo, kad 
lietuvybės problema yra gyva ir 
aktuali mūsų sųmonėje

Arūnas Žižys

Daug kam, iš šalies stebint, lie
tuvių jaunimas pasirodo energin
gas, judrus, plataus pasaulinio 
bei , gyvenimiško akiračio, vis 
jieškantis nuotykių ir naujybių. 
Su jais palyginus, australų jauni
mas yra žymiai ramesnis, kon
servatyvesnis ir protarpiais net 
siauresnės galvosenos.

Priežasties tų charakteringųjų 
reiškimosi bruožų jieškotina mū
sų vaikystėje. Būdami maži, per
gyvenome neramius laikus. Nuo
latinės permainos bei gyvenvie
čių pasikeitimai paliko didelį įs
pūdį mažo vaiko jautrioje pasą
monėje, įpratino prie įtempto, 
stimuliuojančio gyvenimo. Tas 
nulėmė vaiko ir ateities kelią: 
užtikrino, kad jis bus nenuora
ma, kad jam sunku bus rasti pa
sitenkinimą ramiame, neįspūdin
game gyvenime. Apibendrinant, 
sąlygos buvo labai nesveikos vai
ko charakterio vystymuisi.

Jei galima tikėti, kad žmogaus 
charakteris susiformuoja per pir
muosius kelerius gyvenimo me
tus, ir visa jo ateitis nuo to pri
klauso, tai tikrai mums teko kaip 
tik tą formavimosi laiką pergy
venti neramiai ir nepastoviai. Tė
vai, dėl karo atsidūrę skurde ir 
varge, patys nervindamiesi, nega
lėjo vaikams duoti to užtikrinto, 
saugaus gyvenimo, kurį mes nor
maliais laikais būtumėm turėję. 
Be to, lageriuose, kur vyravo ko
munalinis gyvenimas, ir kur daž
nai šeimos buvo perskiriamos, 
šeimos įtaka vaiko auklėjimui žy
miai sumažėjo. O šeima yra pa
grindinis socialinis vienetas, tu-

Adalbert von Chamisso 
(1781 — 1838 m.), prancūzų di
dikas pabėgo į Prūsiją kartu su 
savo tėvais prancūzų revoliuci
jos metais. Jo tikras vardas buvo 
Louis Charles Adelaide de Cha- 
misso. Vokietijoje jis buvo kara
lienės Luizės pažu, vėliau tapo 
Prūsijos kariuomenės karininku 
ir 1806 m. su prūsais kovojo pries 
prancūzus. Vokiečių akyse jis ro
dėsi tipingu prūsu, tauriuoju ger
manų dainiumi, nežiūrint, kad jis 
buvo svetimos kilmės ir kad jo 
rašyboje sutikdavai galicizmų. Iš
stojęs iš kariuomenės, jis net už
siaugino ilgus garbiniuotus plau
kus, tipingus altdeutsch (senų 
germanų) tradicijai.

Literatūroje jis yra geriausiai 
pažįstamas kaip “Peter Schle- 
mihl’s wunderbare Geschichte” 
(Petro Šlemilio nepaprasta isto
rija) autorius. Tai yra viena pla
čiausiai skaitomų vokiečių roman
tizmo Kunstmaerchen — meniško 
pasakojimo tipo apysaka.

Šis jo veikalas pirmoj eilėj pa
sižymi savo formaliniu naujumu 
to meto šios rūšies literatūrinio 
žanro kūryboje. Tai ypatingai 
efektingu alegorijų ir kartu rea
listinių vaizdų kombinacija, so
fistinė tendencija ir kartu vaiz
davimo paprastumas. Veikalo gi 
turinyje po simbolizmo kauke 
slypi gilūs žmogaus veiksmų mo
tyvai.

Nuolat grįžtama literatūros na- 
grihėtojų prie pačios pagrindinės 
Peter Schlemihl alegorijos. Imant 
žodiškai, galėtų tai atrodyti ne
reikšmingas fantastinės pasakos 
momentas. Skaitytojas turi pats 
išspręsti, ką iš tikrųjų reiškia

Vytautas Klimą*

LAIMINGU NAUJŲ METŲ!
(Prisiminimai

Dar tebebuvo pusė devynių, 
bet salė jau buvo pilnutėlė žmo
nių. čia buvo senų jaunų, augštų 
mažų, lieknų storų, garbanuotų 
nuplikusių — visokių visokiausių. 
Ir visi tie žmonės linksmi ir lai
mingi, draugiški, simpatingi! Ii 
aš buvau tarp jų. Nei augštas nei

* Adelaidė*)

storas, nei nuplikęs nei gražus. 
Bet laimingas, ach, kaip laimin
gas! Dar ir dabar, kai prisimenu 
tų Barossa Vally šampanų, mane 
užplūsta srovė malonių prisimini
mų iš to Naujųjų Metų baliaus. 
Tokių malonių!

Sėdėjome prie mums skirto ats
kiro stalo, apsupti būrio stovinė
jančių draugų. Tarp jų matėsi ir

'■ JŪRATĖ N0RMANTA1TĖ

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO PROBLEMOS
rįs svarbiausios įtakos besivys
tančio vaiko charakteriui, ir jo 
pirmiesiems kontaktams su žmo
nėmis. Kaip jis įpranta reikštis 
savo šeimos santykiuose, taip jis 
paskiau sugyvena ir su kitais. 
Studijos rodo, kad vaikai augę 
prieglaudose, nežiūrint kaip ge
rai jie būtų materiališkai aprū
pinti, žymiai nukenčia psichiškai 
ir užtat yra dažnai atsilikę inte- 
lektuališkai, fiziškai silpnesni, 
nesugyvenami ir nesuvaldomi.

Bet kokios gi problemos slegia 
mus šiandien?

Mes atsidūrėme tarp dviejų 
kultūrų kryžkelėje. Atvažiavę j 
šį kraštą, dėjome visas pastangas 
prisitaikyti, priaugti prie jo. Len
gvai išmokome naują kalbą, perė
mėme daug papročių ir, svarbiau
sia, eidami mokslus, įsigijome ki
tokį akiratį, kitokius dvasios po
lėkius, kitas nuomones ir verty
bių sampratą. Bet kiekvienas mū
sų, kad ir mažai jau kalbąs lie
tuviškai ir nebebendraująs su lie
tuviais, dažnai pajaučia, kad jis 
visdėlto tikru australu netapo: 
kažkuo pagrindinai jis skiriasi, ir 
jokios pastangos to negali pa
keisti. Mumyse rtuo pirmųjų die
nų įdiegtas lietuviškumas. Kiek 
kartų mes girdėjome, kad nes jį 
turime branginti. Kaip dažnai 
mes patys džiaugiamės lietuviš
komis dainomis bei tautiniais šo
kiais. Visi, turbūt, atsimenam, 
kaip su pasididžiavimu savaitga
lio mokyklose klausėmės lietuvių 
istorijos, kaip pobūviuose, o, ap
sirengę tautiniais rūbais, dekla
mavome Maironio eilėraščius, 

Kristina Stankevičiūtė

ŽMOGUS IR JO ŠEŠĖLIS
gchlemihlio šešėlio parda
vimas velniui. Jis gi taip gailisi 
atlikęs šią transakciją, kad vienu 
metu jis net galvoja parduoti sa
vo nemirtingą sielą nelabajam, 
kad atsipirktų savąjį šešėlį. Įpras
ta aiškinti, kad žmogus be šešėlio 
yra žmogus be tėvynės. Chamisso 
pats lyg būtų draskomas dvilypės 
pareigos priešingų interesų tau
tom. Atrodo, tačiau, kad ta pras
me šešėlio netekimas nebūtų dar 
priežastis prarasti reputaciją bei 
pagarbą. Schlemihl nėra vien tiK 
svetimas kitiem žmonėm, bet net 
kitų niekinamas ir laikomas išga
ma. Mano manymu, Thomas 
Mann teisingai pastebi, kad pe
ter Schlemihl tą patį reiškia Cha- 
missui, ką “Die Leiden des jun
gei! Werthers” (Jaunojo Werthe- 
rio kančios) Goethei. Mes prisi
menam dėl šio savo veikalo Goe- 
thę pareiškus: “Ich habe mich 
von Selbstmord freigeschrieben“) 
(Aš išsivadavau nuo savižudybės) 
Thomo Mann interpretacija ge
riau tat išaiškina Peter Schlemihl 
šešėlio netekimo problemą, negu 
paviršutiniškas pareiškimas: žmo
gus be šešėlio yra žmogus be tė
vynės. Nusivylimai ir pažemini
mai, kuriuos Schlemihl turėjo iš
kentėti vien tik dėl to, kad jis 
pardavė savąjį šešėlį, sutampa su 
tais pačiais sunkumais, kuriuos 
ir pats Chamisso išgyveno. Dėl 
susidariusios politinės padėties jo 
savotiškos auklėjimo ir brendimo 
sąlygos padarė tai, kad jis jautėsi 
svetimas kiekviename krašte, net 
ir savo natūralioje tėvynėje. Vei
kale vaizduojama ne vien tik pa
viršutiniškai įprastiniai tremtinio 
sunkumai, bet pažvelgta žymiai

giliau į inteligentiško tremtinio 
vidinių išgyvenimų bei kančių 
tragiškumą. Čia mums atveriama* 
asmeninio identiteto (tapatybė*) 
netekimą*, kuri* išreikšta* šešė- 
lio netekimo simboliu. Žmogus, 
kuris nustoja savo tėvynės, bent 
žino, kas jis yra. žmogus betgi, 
kuris jaučiasi taip pat svetimas 
savo tėvynėj kaip ir svetur, pa
kimba dvasinėj tuštumoj: jis ne
priklauso niekam, ir niekas ne
priklauso jam. Dėl to toks žmo
gus neturi atramos — šešėlio rea
liame bei solidžiame pasaulyje, 
ir jame pilnai neegzistuoja. Cha
misso apysakoje šešėli* tat aiškiai 
simbolizuoja konvencionaliai nor
malų, .solidų ir respektuojamą vi
dinį pasaulį. Ir tiktai tada Peter 
Schlemihl suprato savojo identi
teto vertę, kai jojo neteko.

Tik ilgi ir kančių kupini išgy
venimai privedė Schlemihl prie 
išganingo sprendimo: nekovoti su 
savo natūralia asmenybe, bet ją 
puoselėti ir panaudoti pilnam vi
dinio žmoniškumo .išugdymui. 
Chamisso atskleidė, kad gyveni
me yra žymiai svarbesnių verty
bių, negu turtas ir pilnas jam da
linai svetimos bendruomenės jojo 
akceptavimas. O toji vertybė yra 
mūsų asmeninis vidinis identite
tas, vydūniškai — išlikimas sau 
žmogumi. Yra tat būtina savąjį 
identitetą, savąjį aš pažinti ir jo
jo laikytis, bet nebandyti dirbti
nom priemonėm jo nustelbti ar 
jo atsikratyti. Asmeniškam iden- 
titetui nėra pakaitalų, net, anot 
Chamisso, ir geriausioji draugys
tė to atstoti negali.

Įžvelgiu čia aš reikšmingą so
cialinės psichologijos išvadą

kaip davėme skautų įžodį, kaip 
rimti, susikaupę stovykloje kėlė
me trispalvę giedodami Lietuvos 
himną. Ta tautinė dvasia, su vi
sais tais pergyvenimais ir atsimi
nimais yra į mus įaugusi, pasida
riusi mūsų charakterio dalis. Mes 
jos galime išsižadėti, tiktai išsi
žadėdami dalies savęs.

Kad ir neįsijungę pilnai į aus
trališką gyvenimą, mes visdėlto 
esame jtru gerokai nutolę nuo se
nesniosios kartos. Australija jau 
mus yra šiek tiek pakeitusi, mus 
išauklėjusi kitokioje dvasioje, da
vusi mums kitokių įspūdžių ir 
pergyvenimų. Vyresnioji karta 
mūsų nebesupranta, nepasitiki 
mūsų tariamu anglišku šaltu ma
terializmu, kuris smerkia senti
mentus ir emocijas; nepasitiki, 
kad mes dar išliksime lietuviais. 
Jaunimas nebeužjaučia vyresnio
sios kartos, kuri, jam atrodo, tar
tum paralyžuota skaudžių per
mainų dar tebegyvena ta roman
tizmo dvasia, tipinga visoms jau
noms valstybėms, kuri vyravo jų 
jaunystės laikais. Jaunimas kal
tina, kad vyresnieji jau mažiau
siai 20 metų yra atsilikę nuo gy
venimo ir sutoję be pažangos. Tas 
konfliktas iššaukia natūralų jau
nuolio prieš tėvų kartą sukilimą 
(kuris normaliose sąlygose greit 
pranyksta), ir jaunuolis, nutrau
kęs kontaktą, atsiranda be tos 
jam taip reikalingos vyresniųjų 
atramos.

Mūsų lietuviškasis jaunimas iš
gyvena dvilypį konfliktą — su 
vyresniąja lietuvių karta ir su 
australiškąja aplinka. Jis suveda 
mus — lietuviškąjį jaunimą į bū
rį, į glaudžią sociologinę grupę. 
Čia savojoj draugijoje, kur visi 
yra panašios galvosenos, mes esa
me suprasti ir galime pilnai pa
sireikšti. Bet kyla vėl problema: 
grupė yra persiaura, permaža ir 
perglaudi. Privalomas artimumas 
nenatūralus ir įkyrus, grupavi- 
masis į mažus būrelius dar su
siaurina veiklą ir erzina kitus, 
kyla smulkmeniškumas, nes visi 
visus pažįsta ir žino jų silpnybes. 
Individualizmas apribojamas, nes 
visi persiima grupės nuomonėmis 
ir vertybėmis. Tokiose sąlygose 
yra labai sunku užmegsti arti
mesnius ir pastovius ryšius su ki
tu tos pačios grupės nariu, ir tai 
lietuvybės ateičiai nėra palanku.

mums. Ta»ai aimuo, kuria mano 
paneigti ryžiu* *u *avo (entėvių 
praeitim, iu *avo tėvyne ir bet 
kuria kaina ir įvairiom priemo
nėm bando pilnai aiimiliuoti* 
naujoj aplinkoj, yra lygiai kalta* 
dėl aavojo identiteto, tavojo “aš’’- 
praradimo, kaip ir aamuo, pano
rėję* paneigti naujosios aplinkos 
realumą. Tas baisus vidinis kon
fliktas nuodija jo sielą iki tokio 
laipsnio, kad padėties liguistumas 
skverbiasi į bendruomenę ir truk
do jos sveiką ir darnų vystymąsi.
PASTABA:

Chamisso pažįstama* ir lyriko
je. Ji* buvo *u*idomėję* ir lietu
vių liaudie* dainomi*, kuria* pa
žino iš Karaliaučiau* profeso
riau* Liudviko Rėžo* lietuvių dai
nų rinkinio vokiškojo vertimo: 
“Daino* oder Litausche Volkslie- 
der" (Koenig*berg, 1825 m.).
Chamino vokiečių kalbai davė 
laiivą, poetišką vertimą šių lietu
vių liaudie* dainų: Žvirblyti* — 
Familienfe*t, Našlaitė — Die 
wai*e, Serganti marti — Treue 
Liebe ir Se*yčių raudojime* — 
der Sohn der Witwe.

Red.

keletas žavingų naujų pažįstamų, 
kurių draugiškumą vertėtų užsi
tikrinti ir kitiems metams. Mer
gaitės! Visos gražios, apsirengu
sios kuo dailiausiai, besišypsan
čios kuo meiliausiai. Vaikinai! 
Išlygintais kostiumais, baltutė
liais marškiniais, rūpestingai su
sišukavę, besijuokią, bekalbą, be- 
kilnoję nebesuskaitomusl toStlus. 
Visa tai kurstyte kurstė šventiš
ką nuotaiką.

Reikšmingiausias momentas ar
tėjo. Nejučiomis, vos pastebimai 
visa salė sujudėjo, sunerimo. Mil
žiniška minia visi iki vieno atsi
stojo, pasitempė. Vyrai tiesūs ir 
augšti, jų žmonos šalia jų. Tūks
tantis su viršum balsų, susirinku-

MOKSLO KELIU
Melburno akademikams ir šiaip 

visuomenei perai pažįstamas sta
tybos inžinierius magistras Algir
das Kabaila šių metų vasario pra
džioje išvyko į Sydnėjų lektoriauti 
New South, Wales technologijos 
universitete.

Iki šiol, arti poros metų, A. Ka
baila buvo vyriausias inžinierius 
didelėje statybos bendrovėje Mel
burne. Šių augštų ir pelningų pa
reigų atsisakė, kad galėtų dėstyti 
ir toliau gilintis statybinės tech
nologijos mokslų srityje N. S. W. 
universitete. Pedagoginį darbą A. 
Kabaila kcbis metus yra dirbęs 
Melburno Karališkajam Technolo
gijos Institute, būdamas ten lekto
riumi.

A. Kabaila yra baigęs Lietuvos 
gimnaziją. Karo audrų buvo nu
blokštas į Vokietiją, kur tuoj po 
karo įstojo į Stuttgarto augštų- 
ją technikos mokyklą (Tcchnische 
Hochschule). Šios rūšies Mugėto
sios mokyklos Vokietijoje yra tas 
pat, kas Australijoje technologi
jos universitetai ar prie universi
tetų technikos fakultetai. A. Ka
baila labai gabiai Stuttgarte ėjo 
iš kurso į kursą, ir buvo belikę tik 
baigiamieji egzaminai. Dėl me
džiaginių sunkumų diplomo neįsi
gijęs, atvyko į Australiją. Sun

Tos apraiškos nėra gal labai 
žymios, ir atviros nesantaikos ne
galima pastebėti. Tik pasikalbė
jus su vienu kitu, pasirodo nepa
sitenkinimas, ir paaiškėjo, kad 
grupė vistiek yra nenatūraliai iš
augusi, nes jos nariai ją pasirinko 
tik sąlygų verčiami. Pilnai gi įsi
jungti į platesnę australų ben
druomenę ir susilieti su ja mums 
neleidžia mūsų kultūrinis — so
cialinis paveldėjimas ir mūsų pa

ATGARSIAI
Ridas D a u k u s, išrinktas 

visuotino susirinkimo pirmininku, 
per trumpą laiką sėkmingai nutil
dė tuos savo kolegas ir koleges, 
kurių kalbėjimas jam, matyt, jau 
seniai atsibodo ir kurie jam, kol 
nebuvo pirmininkas, neskirdavo 
dėmesio.

• • •

Per valdybų posėdį viena mel- 
burniškė norėjo pasiekti naują 
kalbėjimo rekordą. Tą vakarą sa
kėsi, kad liežuvis ištinęs. Reikia 
tikėtis, kad jau pasveiko.

Po suvažiavimo studentai susi
krimtę laukia, kad kas nors jiems 
išaiškintų reikšmę žodžių: nutau
tėjimą*, tautiškumą* ir nuodėme. 
Iki šiol gana suprantamos sąvo
kos pasidarė visiškai naujos ir 
nebeaiškios. 

šių iš visos Australijos, iš visos 
Lietuvos, garsia sutartine sudre
bino didžiausią Adelaidės salę. 
Nuskambėjo Lietuvos himnas. 
Taip patriotiška!

Himnas nuaidėjo, baigėsi. Stai
ga... Negi visi vienu metu išsi
kraustė iš proto? Štai viena no 
mažiau šešiasdešimt metų dama 
pašoko ir puolė bučiuoti septy
niolikos metų jaunikaitį. Jaunu
tės mergaitės, kurios per metus 
kažin ar buvo bent kartų pabu
čiuotos, dabar skubiai, efektin
gai ir nuoširdžiai bučiuojamos 
nesibaigiančios eilės vaikinų. 
Kiekvienam, kiekvienai iš eilės 
linkima sveikatos, sėkmės, džiau
gsmo. Ir bučiuojamasi, žmonos 
bučiavo vyrus, vyrai šeimų bičiu
les ir bičiulius. Na, ir žinoma, įsi
mylėjusieji bučiavosi lyg iš viso 
pirmų kartų. Ach, kiek universa
lios meilės!'

Pamažu Naujųjų Metų sveiki
nimų banga atslūgo ir visai išsi
baigė. Užsisvajojusios porelės lė
tai šoko ča-ča; ant minios nusi
leido jausmas ramybės, pasitenki
nimo, lyg ir išsipildymo. Kaiku- 
riuose užsimųsčiusiuose veiduose 
galėjai išskaityti kiekvienų nau
jųjų metų pradžioje daromus pa
siryžimus ir kartu tokį saldų nu
jautimų, kaip malonu bus tuos pa- 
siryžimus laužyti.

kiai pradžioje versdamasis ir men
kai temokėdamas angliškai, stojo 
į Melburno tada dar vadinamą 
technikos koledžą, kur ir įsigijo 
pirmąjį ir antrąjį diplomą. Baigęs 
buvo pakviestas į tą patį koledžą 
lektoriumi. Vėliau buvo nuvykęs 
metams studijuoti į N. S. W. tech
nologijos universitetą, kur įsigi
jo magistro laipsnį. Tas pats uni
versitetas dabar jį ir pakvietė lek
toriumi. Praeitais metais nepaste
bimai ir be garso iš Melburno iš
vyko į Pertho universitetą lekto- 
riauti inž. Z. Budrikis. Jis baigęs 
Sydnėjaus universitetą. X.Y.

čių charakteris.
Visos tos problemos, kad jos ir 

atrodo gal neišsprendžiamos, 
bent dalinai, yra tik pereinamo
sios fazės ženklai. Su laiku skir
tumas tarp senosios ir ateities 
jaunimo kartų turėtų mažėti, ir 
tai duotų sveikesnius ryšius. Be 
to, ateinančios kartos jaunimas 
jau gaus normalias sąlygas nuo 
pat pirmų dienų, kas turėtų pa
lengvinti visas problemas.

Raimundas Puodžius, 
sudaužęs kelią per dziudo demon
straciją Adelaidėje, atrodo, nau
juosius metus bus pradėjęs bloga 
koja.

• • e

Henrikas (melbumiškis) tiek 
mažai miegojo besiruošdamas su
važiavimui, kad atvažiavęs, pusę 
suvažiavimo ' turėjo pramiegoti.

• • •
Nuostabu, kiek lietuviškos dva

sios yra mūsų studentijoje. Jū
ratė, Kristina, Rasa ir Rimga, 
grįžtant automobiliu iš Adelaidės, 
visą laiką ginčijosi nutautėjimo 
reikalais ir priėjo konkretaus 
sprendimo: vėl pradėti (su p. A. 
Karazijienės pagalba) 
Melbourne tautinių šokių grupę. 
Į pirmas repeticijas mažai atsi
lankė, bet per keletą savaičių šo
kėjų skaičius padidėjo iki 20. Be
veik visi studentai.
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ELENA ŽIŽIENĖ

ŠVIETIMO KRIZĖ
KADA ŠVIETIMAS KEIČIASI

Iš visų civilizuoto bendruome
ninio gyvenimo sričių turbūt sun
kiausiai ir lėčiausiai keičiasi švie
timas, ypač teoretiniai pagrindai, 
ant kurių jis remiasi. Rašto mo
kymas yra toks elementarus, vi
sus tik vaikystėje paliečiantis da
lykas, kad, regis, nebėra ko apie 
jį ir kalbėti. Švietimo srities at
radimai, o ir klaidos, pasirodo tik 
po ilgo laiko tarpo ir tai tik taip 
subtiliai, vos pastebimai, palygi
nus su išradimais — ar ir klaido
mis — tokiose srityse, kaip gam
tos moksluose, technikoj, medici
noj, — kad nejučiomis linkstama
galvoti, kad jie ištisai teoretiški, 
o gal ir nereikšmingi. Tačiau kaip 
fizinė žmogaus sveikata priklauso 
nuo jo paties palaikomų ir jį su
pančių higienos papročių, taip ir 
dvasinė sveikata, sugebėjimas gy
venti patenkinančiai ir prasmin
gai, pozityvus įsijungimas į vis 
labiau sudėtingą bendruomenę 
priklauso nuo jo jaunystės auk
lėjimo ir nuo jo gyvenamo kraš
to švietimo klimato.

Besikeičiant socialinėm, ekono
minėm, technologinėm ii- politi
nėm gyvenimo sąlygom, turi keis
tis ir švietimas. Svarbiausieji 
švietimo reformatoriai — teore
tikai pasireiškė istorinius sukrė
timus bei pasikeitimus sekančiuo
se laikotarpiuose, kada tuometi
nė žmonių karta pasirodė stoko
janti charakterio ar pasiruošimo 
pasitikti pasikeitusio laiko reika
lavimus. Taip senų laikų Plato
nas savo auklėjimo teoriją kūrė 
po Peloponeso karo anarchijos 
ir nusivylimų, Montaigne — po 
šešiolikto amžiaus politinių sui
ručių. Rousseau — aštuoniolikto 
amžiaus pradžioje Prancūzijos de
speratiškame nusmukime ir nau
jų kelią ieškojime, o amerikietis 
Dewey (1859-1952) — industri
nės revoliucijos pakeistoje mo
dernioje eroje. Jungtinių Ameri
kos Valstybių, o ir Australijos 
švietimas ir šiandien tebegyvena 
Dewey sistemos įtakoje, tačiau tų 
kraštų, o ir viso pasaulio sociali
nis gyvenimas yra ir vėl taip pasi
keitęs ir taip greitai toliau kei
čiasi, kad ir toji sistema yra pa
senus, atgyvenus ir nebetinkama.

ATSIVERTIMAS
Su mūsų draugijos nariu Tho 

mas Levi (Levonas) susipažinau 
prieš porą metų. Per tą laiką aš 
pastebėjau, kad šis vyras, kuris 
ankščiau žinojo tik kelis lietuviš
kus žodžius, šiandien jau gerai 
kalba lietuviškai. "

Prieš kelias savaites man teko 
su juo išsikalbėti. Jis sako: — 
“Gimiau jau šiame krašte. Tėvai 
buvo lietuviai ir aš mažas būda
mas išmokau lietuviškai. Daugu
ma senųjų lietuvių buvo beraščiai 
žmonės. Tačiau buvo linksmi ir 
nuoširdūs. Labiausia man patik
davo skambios lietuviškos dainos. 
Piknikuose prie stikliuko jie 
traukdavo tas dainas, viens kitą 
bučiuodavo ir prieš galą subuvimo 
visuomet susimušdavo. Kiekvienas 
piknikas baigdavosi tada, kada 
policija išskirstydavo.

Man lankant mokyklą, pama
čiau, kad ne visi žmonės taip el
giasi. Man gėda būdavo prisipa
žinti, kad esu lietuvis, nes Lewis
ton, Maine lietuvius vadindavo tik 
mušeikomis.

Pasitraukiau šalin, apsigyvenau 
tarp svetimtaučių ir pasidariau jų 
bendruomenės narys. Per kelias- 
dešimts metų netik, kad nieko ne
girdėjau apie Lietuvą, bet užmir
šau ir lietuvių kalbą. Liuoslaikį 
praleisdavau prie savo mėgia

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

' Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 

į šeštad. 9-13 vai.
. 8 th Floor, Capitol House, 109 Swaniton St., 

Melb., C.I. (Priešai* Melbourno Town Hall) 
Tel. 62-2231

Jai pakeisti reikia daugiau, ne
gu vieno genialaus reformato
riaus, auklėtojo, mąstytojo — fi
losofo (o iki šiol ir tokio berods 
neatsirado). Reikia visos ben
druomenės realizavimosi, kad pri
brendo laikas naujų kelių ieško
jimui ir bendrai pastangai tuos 
kelius surasti. Tokio bendro re
alizavimosi ir bendros pastangos 
iki šiol nejaučiama, todėl ir gali
ma teigti, kad tiek Jungtinės 
Amerikos Valstybės, tiek Austra
lija išgyvena švietimo krizę.

PEREITŲ DEŠIMTMEČIŲ 
PASIKEITIMAI.

Dvidešimtas amžius, šalia kitų 
vardų, vadinamas gamtos mokslų 
bei technikos progreso, automati- 
jos, atomo amžiumi. Pažanga šio
se srityse yra tokia didelė ir stai
gi, kad vos beįmanoma ją sekti 
ir nebespėjamą prie jos prisitai
kinti. Tarp pirmojo traukinio ir 
garlaivio (apie 1804 m.), ir pir
mojo lėktuvo (apie 1903 m.) iš
radimo praėjo apie šimtas metų, 
taip pat ir tarp pirmos elektrinės 
lempos ir pirmojo kinematografi
jos filmo. Tai buvo pakankamas 
laiko tarpas prie naujų išradimų, 
o ir su jais ateinančių milžiniškų 
viso socialinio gyvenimo pasikei
timų priprasti ir prie jų priside
rinti. Tačiau mūsų šimtmetyje iš
radimai ir jų atnešami pakitimai 
vienas kitą seka nepalyginamai 
greičiau. Atomo suskaldymas ir 
jo naujų jėgų panaudojimas, nau
ji greitieji lėktuvai, erdvinės vis 
toliau skrendančios raketos, radi
jo bei televizijos tinklo išplėti
mas per trumpą laiką visus že
mės rutulio kraštus suartino, su
glaudė, padarė labiau vienus nuo 
kitų priklausančius, vienus kitų 
reikalingus; medicinos pažanga 
žmonių amžių taip prailgino, kad 
mirimai nebeatsveria gimimų ir 
žemės rutulio gyventojų skaičius 
auga 50-čia milijonų per metus. 
Automatiniai industrijos prietai
sai turtingesniuose kraštuose vis 
labiau pavaduoja žmogaus darbo 
jėgą, pamažu naikina nekvalifi
kuotų fizinZių darbininkų luomą 
ir reikalauja neįmanomai greitai 
priauginti vis plačiau reikalingų 
technikų, mechnikų, mašinų kon- 

miausiu užsiėmimo — numizmati
kos.

Vėliau iš Maino persikėliau į 
Ilinois valstybę. Darbovietėje įsi
jungiau į veikiantį numizmatikos 
klubą ir pasidariau to klubo veik
lus narys. Ir štai vieną dieną ma
no bendradarbė dovanoja man vie
ną mažą pinigiuką. Vartau ne
matytą monetą. Žiūriu, žirgas ir 
įrašas Lietuva, antroje pusėje 1 
centas. Netikiu, nejaugi tie lietu
viai turėjo net savus pinigus. Jei 
taip, tai ir Lietuva buvo valstybė. 
Jei valstybė, tai buvo ir kultūrin
gų žmonių, ne tokių kaip Lewiston 
mušeikos.

Ir kuo ilgiau aš tą pinigiuką 
varčiau, tuo daugiau man griaudu 
darėsi, kad aš būdamas lietuvis, 
nieko ikį šiol apie Lietuvą nežino
jau. Ir taip tas vienas centas pa
darė mane ir vėl lietuviu. Netik, 
kad širdyje aš tokiu jaučiuos, bet 
darbovietėje ir kitur dabar visi ži
no, kad aš lietuvis ir aš tuo di
džiuojuosi”.

“Moneta su žirgu privertė mane 
ieškoti žinių apie Lietuvą. Aš su
žinojau, kad Lietuva po dvideši
mts laisvės metų ir vėl yra rusų 
pavergta.

Daug naktų praleidau prie įvai
rių knygų ir enciklopedijų. Ne
išstudijavau, bet atmintinai išmo- 

troliuotojų ir kitokių naujų spe
cialistų kadrą.

Gamtos mokslai taip plečias', 
kad eilinis gimnazijos vyresnių 
klasių fizikos ar chemijos moky
tojas, norėdamas neatsilikti nuo 
vis besikeičiančios programos, 
per savo mokytojavimo laiką sa
vo žinias turi padidinti nebe ke
lis, bet kelioliką kartų...

Taip šiandienos mokyklinio am
žiaus vaikas turi pasiruošti gy
venti daug sudėtingesniame ir 
greičiau besikeičiančime pasau
lyje, negu tas, kuriame ruošėsi 

AkADEJILYE kKOYlki
GRĮŽIMAS i GAMTĄ

Vasario 23-25 dienomis Melbourno lietuviai studentai ruošia 
akademinį savaitgalį gamtoje. Neužtenka, kad viskas vyks primity
vioje, žmogaus vos paliestoje aplinkoje. Nutarta dar, kad stipriau sie
la bus paveikta, kai ir intelektas bus įjungtas. Pagrindinė todėl dis
kusijų tema: “Grįžimas į gamtą”. Kitais žodžiais — Let your hair 
down fZinoma, bus progos ir pasportuoti. Ten yra stalo teniso patal
pos, biliardo stalas, motoriniai lenktyniavimo laivai. Sportas, taip 
nutarė valdyba, užgrūdina kūną ir taip priartina intelektualą Tar
zano būklei.

Ko nepadarė Adelaidėje suvažiavimas, atrodo, teks savaitgaliui. 
Studentų įstatų apšiifavimas gal bus tęsiami ir prie Twin Lakei. 
Adelaidėje intelektai, berods, buvo apsnūdęs, o gamtoje jis budresnis.

KODĖL SKYLA KIAUŠINIS?
Sausio 23 d. įvyko Melbourne studentų susirinkimas. Kalbėta 

daugiausia bėgamaisiais reikalais, bet norėdamas praplatinti studen
tų techniškąjį akiratį, inž. met. Viktoras Adomavičius iš
drožė įdomų referatą apie King Street Bridge ir apie priežastis 
“brittle fracture”. Arūnas Staugaitis, susidomėjus šiuo 
klausimu, paklausė, ar kiaušinio kevalo skilimo priežastis yra taip 
pat “brittle fracture”. Adomas paaiškino, kad taip iš tikrųjų esą.

/

NAUJI STUDENTAI
Kiek žinoma, paikutiniaii moktlo metais Melbourne gimnaziją 

baigė šie lietuviai: Kęstas Antanaitis, Dalė A r a n a už
kaitė, Saulius Bakai t i s , Linas D z i u k a s , Dana 
Jokūbauskaitė, Gintas Kalpokas, Vejūna K e-, 
p ai aite, Vyta K u n c a i t ė, Emilija Vaičiulytė, 
ir Dana V i n g r y t ė. Melburno lietuvių studentų šeima tat 
gerokai padidės.

GAVO STIPENDIJAS
Dana Jokūbauskaitė, Kęstas Antanaitis 

ir Linas D z i ū k a s brandos egzaminus išlaikė labai gerai (su 
atžymėjimais) ir gavo stipendijas. Tik gaila, kad Kęstas nelankys 
Melbourne universiteto, nes žada palaikyti kompniją vienišai Kristi
nai Stankūnevičiūtei Mon'ash universitete.

GERAS FUTBOLININKAS
| paskutinį Melbourne studentų susirinkimą atsilankė anksčiau 

daugumai nepažįstamas studentas Algis S n i r a s. Studijuoja in-
žineriją. Girdėti, kad geras futbolininkai (Australian rules), bet fut
bolo į susirinkimą neatsinešė. Dėl spyrio jėgos tat neteko įsitikinti.

LANKĖS1 DARVINE 
5000 MYLIŲ 1IITC1I-HIK1NANT

Virginija Sikorskytė, taikomojo meno studentė Mel- | 
bourno technologijos institute, su universiteto studente kolege atos- A 
togas praleido kelionėje po Australiją. Hitch-hikindamos buvo pasie- | 
kusios Darviną, Cairns, Mt. Isa, Rum Jungle, Mary Kathleen ir kitas 1 
vietoves. Keliaujantieji prekybos agentai buvę paslaugiausi pavežė- | 
ti. Kelionė užtrukusi 7 savaites; apie 14 naktų pramiegota po atviru j 
dangum. Sakosi, iš viso bus prakeliavusios apie 5000 mylių. Matė gar- I 
siuosius Barossa vynuogynus, uranijaus laukus šiaurės teritorijoje | 
ir Queenslande, sidabro, cino ir švino kasyklas. J

Studentų skyriaus valdyba, reikia manyti, pakvies Virginiją ;e- 
kantį susirinkimą paskaitai. Kiek žinoma, Melbourne lietuvių tik | 
retas tėra matęs Darviną. Tikimasi, kad Virginija bus parnešus! ži- ’ 
nių apie šio tolimojo šiaurės miesto lietuviškąją veiklą.

PASIDARĖ PONAIS MOKYTOJAIS
Rimantai Žitkevičiui ir Arvydai R a m a n a u i- ' 

kai išvažiavo mokytojauti į Victorijoi užkampiui ir tuo pačiu pra- 
įkleidžia Lietuvoi vėliavą ir tikslui už Melbourno ribų. Į mokytojai 
išėjo ir įkyriaui lekretorė Jūratė N o r m a n. t a i t ė, tik ji čia 
pat — Melbourno prietnieityje. Jūratė dėl karjeroi nesiryžta centro 
valdžioi vairo paleitti iš rankų.

GRĮŽTA PRIE MOKSLO
Klimų Vytautas nutarė, kad teisininkai turi geresnę ateitį | 

negu menedžeriai. Tad grįžta į universitetą studijuoti teisės. Arūnas | 
Staugaitis, besiūlydamas daktarams vaistus, gavo danties j 
skausmą. Užsinorėjo pats pagydyti, bet susigriebė, kad neturi licen- ’ 
cijos. Šįmet todėl vėl lankys odontologijos fakultetą.

DAUGIAU STUDENČIŲ
Kiek žinoma, Melbourno univeriitctai šįmet vėl bent dvigubai 

daugiau luiilauki lietuvaičių negu vyrų lietuvių.. Toki įvykii vėl su
kelia ipekuliacijai, ar tik nebui moteryi protingeinėi už vyrui. Kaip 
bebūtų, Melbourno ztudentami yra priežaitiei džiaugtii.

SKYRIUS SUSTIPRĖJA
Iki šiam laikui Melbourne žinoma 10 abiturientų. Berods, visi : 

pasinešę studijuoti. Keletas, turbūt, be abitūros įstos dar- į techno- j 
logijos institutą. Nežinia dar, kokių staigmenų žada Geelongas. Atsi
sveikinančių gi nėra, nes nė vienas universiteto šiemet nebaigė. Jū- < 
rate N ormantaitė, nors ir baigė augštesnįjį mokytojų ko
ledžą, bet universitete tęs psichologijos studijas. Tiesa, Arvydas
Ramanauskas, baigęs mokytojų mokslus, kol kas nemano 
stoti į universitetą. Špokas

kau Lietuvos istoriją. Savo mėgia
mą užsiėmimą — numizmatiką, 
papildžiau pilna Lietuvos pinigų 
kolekcija. Susipažinau su šimtais 
lietuvių, kurių išsimokslinimas ir 
kultūringumas, pralenkia net kitų 
tautų žmones. Lankau visus Chi- 
cagoje vykstančius parengimus, 
stebiuos ir didžiuojuosi, kad mano 
tėvų krašto vaikai taip puikiai ir 
kultūringai gali pasirodyti”.

“Žirgas ant 1 cento monetos at
vedė mane ir į filatelistų draugi
ją. Čia mano žiniomis apie Lietu
vą pasidarė daug platesnė dirva, 
Gražūs Lietuvos pašto ženklai pa
vergė mane ir aš pasidariau fila
telistas. Nors nepilnas dar mano 
rinkinys, tačiau aš atmintinai ži
nau kurių man trūksta”.

— Kalbėjomės ilgai dar apie vis
ką ir mačiau, kad šis vyras gailisi 
prabėgusio laiko. Kiek daug liko 
neišnaudotų progų, kuriomis jis 
galėjo pagarsinti Lietuvos vardą.

Tačiau tų progų jis nepraleidžia 
dabar, štai praeitais metais spalio 
mėn. 6 d. Elektro — Motive Divi
sion, La Grande, III. suruoštoj 
“1962 Hobby Show”, Thomas Levi 
išstato ne Lincolno centų rinkinį, 
bet Lietuvos monetas su žirgu. Iš
statytas rinkinys teisėjų gerai į- 
vertintas ir Thomas Levi gavo 
baltąjį kaspiną ir pagyrimo raštą.

1962 m. lapkričio 4 d. su Lietu
vos pinigų rinkiniu vėl dalyvauja 
Oak Park Coin Club parodoj. Iš
statytas rinkinys papuoštas mone
tose esančių žmonių nuotrauko
mis, su pilnu aprašymu ir kruop
ščiai surinktomis žiniomis. Tho
mas Levi ir šį kartą laimi bronzos 
medalį ir pagyrimo raštą. 

gyventi jo tėvai. Visiems gyven
tojų sluogsniams reikia daugiau 
bendrojo išsilavinimo. Amato be
simokantieji nebegali būti tikri, 
kad po dvidešimties, ar net ir de
šimties metų jų amatas dar bus 
reikalingas ir kad, dėka naujų 
mašinų, jis nebus pasikeitęs iki 
nepažjstamumo. Taip per vos ke
lis praeitus metus kalbą užrašan
ti prietaisai baigia iš darbo iš
stumti stenografes; krautuvių 
kasininkų pareigos keičiasi visur 
paplitus skaičiavimo mašinom, in
dividualūs, kūrybingi, nepriklau
somai dirbą specialistai — ama
tininkai nebeišlaiko konkurenci
jos su plataus masto, mechani
zuotom, industrijos įmonėm. Da
rosi svarbu kelti visų gyventojų 
išsilavinimo bei išsimokslinimo 
lygį ir ugdyti ne tiek siaurai pa

r£Gyvi/ojA
Pažinome lietuvį studentą dar 

savoje žemėj’e, kaip dinamišką, 
pilną idėjų ir įkvėpimo visuome
nei. Tuomet, Vytauto Didžiojo 
Universiteto laikais, jaunasis aka
demikas stovėjo it bendrosios nuo
monės veidrodis, reakcionierius, 
kovotojas už ir prieš tai, kas jam 
rodės derinasi ar nesiderina su tų 
laikų politika bei visuomenės po
reikiais. Mūsų vyresnieji išeivijo
je, daugumoje vieni iš tų reak
cionierių, jaučiasi atidavę savo, 
kaip buvusio “užpykusio jaunuo
lio” duoklę, ir nors dirba prisikel- 
siančios tauos labui, kai kurio
se veiklos srityse nebegali būti 
efektingi. Tai atlikti yra mūsų 
dabartinio akademinio jaunimo 
pareiga.

Nors jaunimas išeivijoje yra 

) Be abejo dar ne vieną premiją 
jam lietuviškas žirgas atneš. O 
jei proga tam bus, Thomas Levi 
ją išnaudos.

Vieno cento moneta su vyčiu į- 
mantuota kaklaraščio segtyje. Ka
da jo užklausiau kodėl jis ją taip 
brangina — atsakė: “Šis pinigiu
kas su Vyčiu nuo dabar yra mano 
talismanas, nes jis mane padarė 
pilnutiniu žmogumi — lietuviu. 
Nešioju jį kasdien ir didžiuojuos, 
kad tokiu esu”.

Kada išsiskyrėme, pagalvojau, 
kad dar daug yra šiame krašte 
žmonių nutolusių nuo lietuvišku
mo ii- gal būt ir jiems užtektų tik 
to vieno pinigiuko su Vyčiu, kad 
jie taptų vėl lietuviais, kaip mūsų 
draugijos narys Thomas Levi.

Liudas Kairys 

ruoštus specialistus, kiek judraus, 
lankstaus ir plataus supratimo 
žmones, sugebančius vis naujus 
pasikeitimus pasitikti, prie jų pri
sitaikinti ir Juos panaudoti. Tech
nikos ir gamtos mokslų amžiuje 
savaime suprantama matemati
niai — gamtinio išsimokslinimo 
svarba, tačiau, nors dažnai links
tama to nepripažinti ar pamiršti, 
ta pati gamtos mokslų ir techni
kos pažanga diktuoja ir sustip
rintą humanitarinį auklėjimąsi. 
Humanitariniai mokslai, kurių pa
grinde yra žmonių savitarpio su
pratimas, bendravimas, žmogiškų 
vertybių pajautimas ir nusaky
mas, moralės dėsnių išsiaiškini
mas, — yra tuo labiau svarbūs, 
kada žaidžiama atominiais prie
taisais, kur neatsargus mygtuko 
paspaudimas gali turėti katakliz-

LITU ANUS”
apkaltinamas pasyvumu ir kon
servatyvumu, galime jį pateisin
ti apkaltinant išeivijos krašto ap
linką ir mūsų vyresniųjų varto
jamą mastelį, kuriuo jau nebega
lima matuoti tautinio pažangumo 
jaunimo tarpe, kaip kad būdavo 
logiška anais nepriklausomybės 
metais. Nenagrinėsime visko. Tik 
paminėsime vieną aspektą, užsi
mojimą, kurį jaunimas gali atlik
ti kur kas efektingiau už mūsų 
vyresniuosius. Ne vienas mūsų 
žymių veikėjų neturi tokios, pla
taus masto progos sueiti į asme
nišką kontaktą su Amerikos bū
simu ir dabartiniu profesiniu luo
mu, kaip kad mūsų akademinio 
jaunimo blokas.

Lietuvos okupacijos aspektu be
sidomintys amerikiečiai nuolat su
silaukia informacijos iš mūsų 
jaunų akademikų tarpo. Ir ne tik 
šiuo vienu aspektu. Amerikiečiai 
tampa supažindinti ir su Lietu
vos kultūra, su Lietuvos politi
niais bruožais. Asmeninis kontak
tas yra geras ir efektingas infor
mavimo būdas. Bet vis dėlto, nors 
ir kaip gausūs mes bebūtume, vis 
susiduriame su sunkumais, norė
dami pasiekti visus įtakingus 
amėrikiečius — intelektualus.

Šiem sunkumams nugalėti ir 
gimė LITUANUS, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos leidžiamas ir mūs- 
sų pačių redaguojamas. Lituanus 
savo puslapiuose išvysto mūsų 
tautos pavergimo, mūsų kultūros 
ir mūsų istorijos aspektus. Litua
nus turi pasiekti kiekvieno Ame
rikos senatoriaus, kiekvieno pa
saulio politikoje įtakingo ameri
kiečio akis. Daugelyje atvejų jis 
yra siuntinėjamas veltui, norint 
parodyti pasauliui lietuvių tautos 
genocido kaltininkus. Tad Litua
nus turi būti kiekvieno patrioto 
lietuvio reikalas ir pasididžiavi
mas.

minių pasėkų. Priaugančioji kar-Į 
ta dar labiau negu šiandieninė JI 
bus atominių prietaisų bei ginklų 
saugotoja ir naudotoja — tam j 
reikalingi neeiliniai charakterio 3 
bruožai. Ta pati karta neišvengs j 
nesprendus medžiaginių gėrybių | 
lygesnio pasidalinimo problemos. M 
Vis labiau persipildančiame pa-1 
šaulyje ateities kartai reikės ieš
koti sklandesnio tarptautinio ben- 
dradarbiavimo, supratimo ir tole- įi 
rancijos. Net kiekvienoje atski- 3 
roję bendruomenėje žmonių am- S 
žiui beilgėjant reikės išsiugdyti S 
daugiau simpatijos ir efektinges- a 
nės socialinės globos seniesiems |t 
ir nedirbantiesiems.

O kad ateities kartos tas di- I 
džiules problemas pajėgtų pasi- |į 
tikti ir spręsti, šiandieninis auk- S 
Įėjimas turi jas tam paruošti.

Prieš Naujųjų Metų balių stu
dentai nuvažiavo į Barossa Val
ley vietinio vyno paragauti. Vy
nas juos gana keistai paveikė. 
Pradžioje visi buvo labai kuklūs 
— net savininko skatinami nedrį
so ragauti. Po kelių stiklų padrą- 
sėjo ir ragavo noriai. Pagaliau 
visi linksmi, bonkomis ir flako
nais apsikrovę, išvažiavo. Vargšas 
Irvis paskubino nusipirkti pirmas 
ir tpdėl savininkas nedavė Jam ra
gauti.
WMWWWWWMWWMW

Minėjome, kad Lituanus leidžia 
Lietuvių Studentų Sąjunga. Tai 
ne visai teisybė. Lituanus yra lei
džiamas gaunamų prenumeratų ir 
Jūsų aukų lėšomis. Todėl Jūs, 
mielas skaitytojau, esate taipgi 
vienas iš tų leidėjų. Savo auka 
Jūs prisidedate prie darbo, kurio 
atnešama nauda vargiai suranda 
sau paralelę. Bet kuris Lietuvos 
laisvės atgavimo darbas buvo sun
kus. Tai galima įrodyti, palygi
nant 'mūsų padėtį su Aušros lai
kais. Anais laikais kovota slap
tai, nuolat dedant pastangų už
kurti patriotizmo liepsnelę snū
duriuojančioje tautoje, šiandien 
kovojame atvirai, platindami Li
tuanus ir prašydami materialinės 
paramos iš mūsų vis kiečiau už
sidarančios tautiečio piniginės.

Su nepalaužtu optimizmu ir Li
tuanus neįkainojamos vertės juti
mu mes kreipiamės į Jus, mielas 
Lietuvi, paremti mūsų kilnų, Lie
tuvos laisvės atgavimui skirtą 
darbą. Neužilgo vienu ar kitu bū
du Jus pasieks kuris nors aka
deminio jaunimo atstovas, prašy
damas materialinės paramos Litu
anus tęstinumui. Neatstumkite jo 
su tuščiomis rankomis, nes suma
žinsite viltis ir prislėgsite jauni
mo entuziazmą darbui, kuris mū
sų, o tikimės ir Jūsų nuomone 
yra kilnus.

Romas Stakauskas (Dr.)
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Sportiniai rūpesčiai Australijoje
(AUSTRALIJOJE VIEŠĖJUSIO p. J. RACIONO PATIEKTI KLAUSIMAI “MŪSŲ 

PASTOGĖS” SPORTO SKYRIAUS REDAKTORIUI A. LAUKAIČIUI)

'1. Kiek, Jūsų nuomone, sporti
nis judėjimas Australijos lietu
viuose prisidėjo prie lietuvybės iš
laikymo ir jos propagavimo?

Su pirmaisiais pokariniais įvai
rių tautybių emigrantais į Aus
traliją atvyko ir apie 10.000 lie
tuvių, kurie, pradžioje nors ir bu
vo išmėtyti po visą plačiąją Aus
traliją, vėliau, daugiau ar mažiau, 
susibūrė į didžiuosius miestus, ku
riuose dabar ir yra pačios didžio 
sios mūsų kolonijos.

Patys pirmieji Australijoje pra
dėjo jungtis sportininkai, vėliau 
sukūrę ir pačias pirmąsias lietu
viškas sportines organizacijas, ku
riose anksčiau ir dabar, pagrin- 
sudaro mūsų jaunimas. Mūsų ge
rai žinomi sportininkai dar Lietu
voje, vėliau ir Vokietijoje, be sa
vųjų klubų iškilo ir australų spor
tinėje visuomenėje, kas labai daug 
išgarsino Lietuvos ir lietuvių var
dą vietinių gyventojų tarpe. Kaip 
pavyzdžius galima būtų duoti: 
Vyt. šutas, gerai žinomas Šiau
lių ir Vokietijos krepšininkas, gy
vendamas pradžioje Lithgow 
mieste, buvo pats iškiliausias to 
miesto žąidėjas, vietinių gyvento
jų laikomas krepšinio “žvaigžde”. 
Vėliau, persikėlus gyventi į Syd- 
nėjų ilgus metus žaisdamas N. S. 
W. valstijos ir Australijos rinkti
nėse, visuomet būdavo supažindi
namas kaip lietuvis. Žymusis Aus
tralijos boksininkas, du kartus 
buvęs Australijos vidutinio svorio 
čempionas Pr. Mikus, tur būt dau
giausiai yra išgarsinęs Lietuvos 
ii- gero lietpvio sportininko var
dą, kai Australijos buv. moterų 
stalo teniso čempionė A. Snarsky- 
tė, kartu su Victorijos valstijos ir 
vienu iš geriausių vyrų stalo teni
so žaidėju V. Sirjatavičium ne
mažiau propagavo mūsų tolimąją 
tėvynę. -Olimpinės 1956 jų metų 
Australijos krepšinio rinktinės 
vieni iš geriausių žaidėjų A. Igną 
tavičius ir St. Uargis, žaisdami ne

ŠACHMATŲ ŽURNALAI minėjo 
lietuvius. Chess Review, Chess Li
fe minėjo meisterį Tautvaišą su 
Chicagos ir Illinois p-bėmis. Chi- 
cagos p-bėse Tautvaišas dalinosi 
pirma vieta. Vladas Karpuška da
linosi B prizu Illinois p-bėse. Bos
tono p-bėse Merkis trečias. Massa
chusetts p-bės Makaitis jaunių 
čempionas. Latvių “šacha Pasau- 
le”, minėdama Tautvaišą, pabrė
žia, kad jis daugkartinis Illinois 
ir Chicagos meisteris. Kanados 
“Chess Chat” rašė apie Igną Ža
lį (jis penktas Kanados p-bėse), 
ir įdėjo J. Paransevičiaus laimėti} 
korep. partiją. Fide (Tarp. Š. Fe
der. organas) tarp Chicagos iški
liųjų minėjo meisterį Tautvaišą ir 
jaunuolį V. Palčiauską. Australi
jos “Chess World” suminėjo 1950 
— 1953 Australijos čempioną Ro
maną Arlauską, ryšium su naujuo
ju Australijos čempionu (1959 — 
1962) latviu K. Ozoliu.

I MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 
JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS!

E. PAGES
MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — 
sąžiningiausiai pagamins Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia 
jam giminaičiui ar draugui pagerbti.
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PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilei ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje
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tik savųjų valstijų, bet ir valsty 
binėje bei olimpinėje rinktinėse, 
buvo žinomi kaip lietuviai sporti
ninkai, kurių vardas, ypatingai o- 
limpiados metu, buvo dažnai link
sniuojamas svetimtaučių tarpe. 
Kone kiekviename Australijos uni
versitete rasime lietuvių, kurie 
atstovautų tų universitetų paski
rų sporto šakų rinktines. Be jų, 
štai Lietuvos krepšinio veteranas 
L. Baltrūnas, kuris dar ir Austrą 
lijoje ilgokai buvo aktyvus krep 
šinio ir tinklinio žaidėjas, vėliau 
buvo žinomas kaip geriausias 
Australijos krepšinio treneris. 
Australijos korespondencinės šach
matų rinktinės, pasaulio pirme
nybėse laimėjusios I-ją vietą, žai
dėjas Lietuvos ir Pietų Australi
jos meisteris R. Arlauskas, Tas 
manijos garsusis sportininkas A. 
Andrikonis ir daug, daug kitų, pa 
rodo vietiniams australams mūsų 
sportinį pajėgumą, tuo pačiu iš
keliant lietuvio ir Lietuvos vardą.

Praėjus jau apie 15-kai metų 
nuo mūsų pradėto gyvenimo šia
me krašte, daug žinomųjų ir ge
rųjų sportininkų pasitraukė iš ak
tyvios sportinės veįklos, bet jų 
vardas ir, daugumoje dirbamas 
sportinis darbas mūsų klubuose, 
sutraukė šimtus jau čia subrendu 
šių jaunuolių, kurių dauguma, 
jeigu ne lietuviškasis sportas, var 
gu ar šiandien būtų mūsų lietuviš
koje aplinkoje. Galima būtų duoti 
daug pavyzdžių, kai jaunuoliai pa
buvę keletą metų lietuviškame 
sporto klube, išmoko ne tik gerai 
lietuviškai kalbėti, bet taip ir 
didžiavosi gindami lietuviškąsias 
spalvas, jausdamiesi esą tikri lie
tuviai. Labai daug lietuvybės iš
laikyme Australijoje prisideda 
metinės lietuvių sporto šventės, į 
kurias suvažiuoja keli šimtai spor 
tininkų ir kurių mes čia jau tu
rėjome trylika.

Aš pilnai esu įsitikinęs, kad 
Australijoje lietuviškasis sporti-

LIETUVOS MEISTERIS V. 
MIKįĖNAS (Vilniaus) puikiai pa
sirodė Sov. S-gos pusfinale, Rygo
je, Laimėjo antrą vietą, priešaky 
didmeisterio Šteino, įsikvalifikuo- 
damas septintą kartą į Sov. S-gos 
pirmenybių baigmę. Žiniose iš Je
revano, kur dabar vyksta Sov. 
S-gos pirmenybės (pirmauja V. 
Korčnojus su 5 iš 6), Vladas Mi
kėnas pasiekė įsidėmėtiną laimė
jimą prieš buv. pasaulio meisterį 
M. Talį. Lygiomis Mikėnas sužai
dė su didmeisteriu Cholmovu ir 
kitą — su Suetinu iš Minsko.

Dr. J. MACKIEWICZ
NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS 

grįžo iš atostogų ir 
pradeda darbą.

25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. 
telef: LB 4083 

s

nis judėjimas yra viena iš pagrin
dinių priemonių jungti vietinį lie
tuviškąjį jaunimą, įdiegiant jam 
tėvynės meilės jausmo ir Lietu 
vos pažinimo. Gal būt dėl to ir 
Australijos lietuvių sporto klubų 
pagrindinis tikslas dabar yra ne 
dideli sportiniai laimėjimai, bet 
lietuvybės ir lietuviškos sportinės 
dvasios išlaikymas jaunime.

2. Su kokiais sunkumais Aus 
tralijos lietuviai susiduria savo 
sportinėje veikloje?

Pagrindiniai Australijos lietu
vių sportininkų sunkumai glūdi 
finansuose. Neturėdami savų sa 
lių ir, daugumoje, aikščių, klubai 
turi mokėti didelius pinigus už 
jų nuomavimą, kas be dalinio į 
sporto' šventės kelionės apmokėji
mo, rteskaitant uniformų, kamuo
lių ir kitų žaidimo priemonių, ati
ma visą klubų surinktą kapitalą. 
Dideliuose miestuose plačiai išsi 
mėtę tautiečiai, turi mažai gali 
mybių dažniau matyti savųjų 
sportininkų rungtynes ar jų pa 
rengimus, kas, žinoma, teikia mū 
sų jaunuoliams ne tik materialinį, 
bet ir moralinį nuostolį. Visos pa
jamos, daugumoje, yra gaunamos

KUR JIS DABAR?
Pereitų metų rugpjūčio 27 d. nuotraukoje matoma* ame. 

rikiečių paleista* aparatas praskrido gruodžio 14 d. pro pla
netą Venerą 21.000 mylių atstume ir dabar nuklydo erdvėse. 
Jis vadinasi Mariner II. Iš jo gautų pranešimų mokslininkai 
nustatė, kad Veneroje gyvybės nėra. Dabar su juo kontaktas 
nutrūkę*. ............

MEDŽIAGA GINTARO 
MUZIEJUI

Vilniaus Valst. dailės muziejus 
šiais metais Palangoje atidaro 
gintaro muziejų. Bus siekiama 
lankytojus supažindinti su visa 
gintaro istorija, būsiąs pavaiz
duotas gintaro apdorojimas, jo 
šlifavimas ir pan. Tačiau susidu
riama su sunkumais, nes sunku 
surinkti retesnius gintaro gaba
lus ar dailės gintarinius kūrinius. 
Dabar kreiptasi į visuomenę, kad 
ji savo rinkiniais talkininkautų 
muziejui, juos perleisdama. Ieš
koma ne tik gintaro gabalų, bet 
ir jo apdirbimo priemonių, įran
kių, literatūros apie gintarą, ar
cheologinių radinių, dainų ir le
gendų. (E)

“DORAS ŽMOGUS NETURI 
NAMŲ”

“Tiesos” vyr. redaktorius G. 
Zimanas dienraštyje (19 nr.) pla
čiai palietęs Lietuvoje plintančią 
negerovę — šmeižimus, galutino
je išvadoje teigia, kad šmeižtai 
esąs praeities palikimas. Esą 
šmeižikų ginklas nukreiptas prieš 
doro žmogaus vardą. Pasak Zi
mano “doras tarybinis žmogus ne
įsigyja namų, vasarnamių, jis ne
sivaiko turto...” Dar jis tvirtina, 
kad komunistai esą šmeižiami 
priešų, tų, kurie dar “svajoja 
apie smetoninį rojų, kam vaide
nasi jo namukas ar centriukas, jo 

iš sportinių pobūvių, aukų ir na
rio mokesčių, kas, žinoma, niekuo
met neviršija esamų išlaidų ir, 
ko pasėkoje, turi būti gerokai ap
ribojama klubų veikla.

Mes, Australijoje gyveną spor 
tininkai, turime pasigirti ir pasi 
džiaugti, kad mūsų darbus pilnai 
įvertina ir supranta ne tik visos 
vietinės lietuviškos organizacijos, 
bet ir plačioji visuomenė ir, jei 
gu Amerikoje, kaip tenka dažnai 
spaudoje skaityti, kad pvz. ir 
paskutinioji Kultūros Kongreso 
metu, sportininkų vardas buvo 
tiesiog vengiamas, vadinamųjų 
kultūrininkų tarpe minėti, tai čia 
mes kartu tiek mūsų Meno Die
nose, tiek eiliniame gyvenime, pa
laikome gražiausius ryšius su vi
sais mūsų kultūrininkais ir, rei
kalui esant, būname jų remiami.

3. Įdomu, kaip australiečiai ver 
tina tautybės rėmuose vykdomą 
sportinį veiklą ir ar tikslu islai 
kyti sportą savo tautinėse ribose 
neisiliejant į aicstraliskąją aplin 
ką?

Visi Australijos lietuvių klubai 
palaiko geriausius santykius su 
australų sportinėmis organizacijo
mis ir neteko man iki šiol girdėti, 
kad australų sporto sąjungos, ku
rių žinioje žaidžia mūsų koman
dos vietiniuose turnyruose, dary
tų bent kokius skirtumus tarp 
jų ir mūsų. Kiekvienas iškilesnis 
žaidėjas besąlyginiai yra kviečia 
mas į jų rinktines ir jam duoda 

Geležinę uždanga praskleidus
įmonėlė...” Tačiau Zimanas ver
čiamas prisipažinti, kad tų šmeiž
tų daug, kad “Tiesos” redakcija 
neseniai gavusi net 33 pusi, ma
šinėle rašytą nepagrįstą skun'dą, 
kad tenka ieškoti būdų su šmei
žikais kovoti ir nebūtinai jiems 
kelti bylą,, bet siekti ir moralinio 
pasmerkimo. Žinoma, dabai- Zi
manas jau kaltina asmenybės kul
to, taigi Stalino laikus. Anuo
met, girdi, tiems šmeižikams bu
vusios palankios sąlygos. O šiaip 
tai esanti praeities liekana, da
bar gi — jau turime “sveiką ta
rybinę atmosferą”. (E)

VIETOJE BAŽNYČIOS
— TELEVIZIJOS STOTIS

švedų spaudos pranešimais, so
vietų valdžios organai Rygoje už
darė baptistų bažnyčią, nugriovė 
jos bokštą ir dabar rengiasi ją 
paversti televizijos stotimi. Jau 
anksčiau buvo uždarytos penkios 
iš aštuonių Rygos baptistų baž
nyčių. (E)

KIEK LIETUVOJE 
SURENKAMA UOGŲ?

Vilniaus radijo duomenimis 
Lietuvoje kasmet surenkami to
kie uogų kiekiai: apie 12.000 to
nų mėlynių, apie 5.000 to bruk
nių, 3.000 to aviečių, 2.000 to 
spanguolių ir 1.500 to žemuogių. 
Dabar uogomis jau susidomėjo 
maisto pramonės darbuotojai.

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

ma pilnateisės, kaip ir jų žaidė 
jams, sąlygos. Nekalbant apie pa
vienių žaidėjų laimėjimus, paski
rų klubų komandos yra laimėju
sios įvairiose sporto šakose pirmą
sias vietas, už kurias jos buvo at 
žymėtos, pažymint lietuvių vardą 
kaip antai: sostinės Canberros 
“Vilko” krepšinio komanda kelis 
kartus laimėjo Anglijos Karalie
nės Elžbietos II pereinamąją 
krepšinio taurę, Adelaidės, Syd- 
nėjaus, Geelongo ' ir Melbourne 
paskiros komandos yra laimėję 
šių miestų pirmenybes vyrų ir 
moterų krepšinėje, stalo tenise 
futbole ir šachmatuose ir už jų 
laimėjimus jiems nebuvo daroma 
jokių išimčių. Australai, būdami 
geri sportininkai, įvertina ir ki
tų laimėjimus, nežiūrint jų tau 
tybės ar rasės, todėl ir mums lie
tuviams nėra jokio tikslo paskirai 
įsilieti į jų paskirus klubus ir ap
linką. (Bus daugiau)

PAŠTO ŽENKLAS
KAS YRA PAŠTO ŽENKLAS?

Ne kiekvienas popierio gaba
liukas su paveiksliuku ir klijais 
yra pašto ženklas.

Mums yra nesvarbu legalus 
pašto ženklo aptarimas. Tačiau 
svarbu, kad žinotume filatelinę 
pašto ženklo sąvoką, kad turėtu
me skirtumą tarp pašto ženklo ir 
paprasto “seal” ar “label”.

įvairūs “seal” yra lipinami gre
ta pašto ženklų, kad antspauduo
jant voką kartu būtų užantspau
duojami ir “seals”, bet tai yra fi- 
latelinės reikšmės nepakeičia.

Pašto ženklas turi turėti ap
mokomąją (franking value) ver
tę savo kilmėj krašte. Tokiu bū
du įvairių egzilinių vyriausybių 
išleisti ženklai negali būti laiko
mi pašto ženklais. Paskutiniu lai
ku buvo pasirodę daug tokių žen
klų išleistų “Free Albania”, Free 
Croatia” ir panašiai. Kas nori ga
li juos rinkti, čia jau yra skonio 
reikalas. Prie tos pačios katego
rijos priklauso ir įvairių D.P. sto
vyklų ženklai, aš pats juos renku, 
tačiau vis viena tai yra tik suve
nyriniai “Seals”. Taip pat. labai

Lietuvos mokslininkai, botanikai 
atlieka tyrinėjimus. Nustatyta, 
kad Lietuvoje augantieji čiobre
liai žydėjimo metu iš kiekvieno 
hektaro išskiria 3890 kg nektaro. 
Esą, čiobreliai, augą nenaudoja
mose dirvos pakelėse, pamiškėse, 
esą puikia bičių ganykla.

MIRTIES BAUSMĖS
Sovietų gynybos ministerijos 

organas — “Krasnaja Zviezda” 
pranešė apie penkių aukštų so
vietinių pareigūnų nuteisimą mir
ties bausmėmis. Visi nuteistieji 
dirbo Rusijos Federacijos Res
publikos įmonėse — karinių reik
menų gamykloje Leningrado ra
jone. Aukščiausiajamę Teisme jie 
buvo kaltinami specialiame fabri
ke užsakę aut. pieštukus (Ball
pen), skutimosi aparatus ir port
felius, vėliau juos pardavinėję 
pasipelnydami. Penkių nuteistųjų 
mirti keturi bendrininkai, jų tar
pe fabriko direktorius Sokolovas, 
nuteisti 15 m. kalėjimo bausmė
mis su turto konfiskavimu. (E)

ŠERNAI IR ŠALČIAI 
LIETUVOJE

Lietuvoje siaučiant sunkiai žie
mai, šernų kaimenės vis dažniau 
klaidžioja tuščiais laukais ir miš
kais. Jie pasirodo ir dienos me
tu, nesibaido žmonių. Kai kuriuo
se Lietuvos rajonuose (pvz. Kel
mės) įrengtos šernams šerti aikš
telės. (E)

PASIKEITĖ “VARPO” 
VALDYBA

Vatario 9 d. Melbourne Lietu
vių Klubo patalpose įvyko sporto 
klubo "Varpa*” metini* susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 40 na
rių. Į naują sporto klubo valdybą 
išrinkti ir pareigomis pasiskirstė:

Pirmin. p. A. Bladzevičius, vi- 
cepirm. p. V. Lazauskas, sekreto
rius p. V. Ališauskas, kasininkas 
p. J. Červinskas, Ūkio reikalų 
vedėjas — p. R. Vaišuti*.

Valdybos adresas: Mr. V. Ali
šauskas 1 Hoddle Str., Essendon, 
W5 — Victoria.

I Revizijos komisiją išrinkta: 
p. J. Valy* ir p. B. Vanagas.

Susirinkimui pirmininkavo p. J. 
Valys.

(va)

abejotinais ženklais yra laikomi 
ir kai kurie “lokaliniai” ženklai, 
būtent: HERM, ISLAND, LUN
DY ISLAND, JETHOU; GUER
NSEY-SARK, CANNA, THOM- 
AND ir kit. -

Pašto ženklai ‘ kurį laiką turi 
būti parduodami vietos paštuose 
už nominalinę kainą. Prisitaikant 
šį dėsnį, turėtų atpulti daug pas
kutinių “Topicals” laidų, būtent 
kai kurių valstybių WRY, UPV, 
BRUSSELS FAIR, ir, žinoma, 
daug “antimaliarinių” laidų.

Pašto ženklai turi turėti sąryšį 
su išleidimo kraštu. Tuo reikalu 
buvo daug rašoma filatelinėje 
spaudoje. LINN’S buvo toks 
straipsnis. “Jeigu jūsų kaimynas 
turėtų spausdinamąją mašiną ir 
sugalvotų atspausdinti paveiks
liukus su olimpiniais žaidimais, 
ar jūs jam mokėtumėte tokią kai
ną, kokią sumokėjote už pasku
tinę seriją pas savo “dealerį”? 
Aišku ne! Jūs pasijuoktumėte iš 
savo kaimyno ir paklaustumėte 
kokį žaidimą jis susigalvojo. Ta
čiau nėra jokio skirtumo tarp jū
sų kaimyno ir krašto, kuris nie
kuomet neturėjo sportininko jo
kioje olimpiadoje, leidžiančio 
olimpinius ženklus.

Tokie ženklai nėra spausdina
mi pašto reikalams, ir tas faktas, 
kad valdžia keletą jų užlipina 
ant laiškų dar nepakeičia jų sto
vio. “They are not postage stamps 
but poster stamps printed to sell 
without service, and many of 
them are not known to those who 
use the postal facilities of the 
country that has put them out.”

Į šią grupę įeina taip pat la
bai daug ženklų ypač paskuti
niuoju metu leidžiama daug viso
kių “astronautų” ir “kosmonau
tų” bei raketų ženklų. Žinoma, 
yra daug rinkėjų kurie juos ren
ka ir dažnai moka didelius pini
gus. Toks jau ekonominis dėsnis, 
jeigu yra paklausa, tai yra ir pa
siūla.

Daugelio valstybių pastų žiny
bos nepraleidžia jokios progos 
išleisti naujas ištęstas laidas ir, 
žinoma, su visais varijantais.

Suglaudus jau aukščiau rašytas 
mintis, matome, kad pašto ženk
las turi atitikti sekančius reika
lavimus:

a. Turi turėti apmokamąją ver
tę savo krašte.

b. Turi būti parduodamas kurį 
laiką vietos paštuose už nomina
linę kainą.

c. Turi turėti sąryšį -su išlei- 
džiančiuoju kraštu.

Jeigu viena kuri sąlyga nebū
tų pilnai išlaikyta, gal dar galė
tume turėti kai kurių abejonių. 
Tačiau, kai bent dvi sąlygos yra 
neišlaikytos, tada jau tokie ženk
lai yra skiriami į sienpopierių 
kategoriją. Jdt.

t
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SALE

S P A U

savas kultūrines pa-

TUNTEA USROS Ku-ka

MIELUS MATULIUS,

vadovaus s. B.

Skrinskų šeima

Gilaus liūdesio valandoje

VANDĄ ŽILINSKIENĘ,

jos tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

ŠYPSOMĖS Augučiai, Biveiniai, Jablonakiai,

Labučiai ir Martišiai

kur

Mūsų 
be p.

dar

VAKARAS 
eilę paklausimų,

Hamil- 
rotušėje 
lietuvių 
buvo ir

tapo 
prie 
Šita

Nugirsta, kad M i k u ž y Č i ų 
pobūvy buvę 90 bonkų šampano.- 
Pusė jų tačiau dingo anksčiau, V 
negu šokėjai galėjo jo paragauti, i

bė- 
pa-

pešty- 
gy vai | 
mažai
auto-,t

Su- 
16 

Lie-

Jūratė 
Rasa, o Tina 

jis neužmigtų, 
naudinga.

DAR IŠ SPAUDOS BALIAUS 
MELBOURNE

Skaučių Živilės d-vės abiejų 
skilčių (tik geltonšlipsių) sueigos 
vyksta kovo mėn. 9 d. skiltininkių 
nurodytose vietose ir laiku.

staiga netekus sūnaus Antano, 

nuoširdžiai liūdesio valandoje užjaučiame

MŪSŲ PASTOGE

HUSU PASTOGE
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

g

CANBERRA
DVIGUBOS IŠKILMĖS

Vasario 23-24 d.d. Canberra 
apylinkės lietuviai iškilmingai ir 
skaitlingai atšventė dvigubas iš
kilmes: lietuviškų dainų koncertu, 
kur dainavo Sydney lietuvių cho
ras “Daina”, vad. p. K. Kava
liausko, ir lietuviškomis pamaldo
mis, kurias atlaikė Sydney lietu
vių kapelionas kun. P. Butkus, at
žymėjo 45-rių metų Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo sukak
tį ii’ pašventino pradėtą statyti 
Lietuvių — Australų klubą. Šio 
klubo steigėjai yra Canberros lie
tuviai.

Vasario 23 d. vakaras buvo 
skirtas jau minėtam koncertui 
jaukioje Manuka priemiesčio ka
talikų parapijos salėje. Susirinko 
pasiklausyti beveik visi canberiš
kiai lietuviai su keletą dešimčių 
svetimtaučių. Kadangi “Dainos” 
choras tik pirmą kartą pasirodė 
Canberroje, tad nenuostabu, kad 
jo padainuotos dainos klausyto
jams paliko gilų įspūdį. Dėkingi 
canberiškiai chorui ir ypač jo di
rigentui p .K Kavaliauskui už 
žavias dainas, nesigailėjo katučių 
priversdami kaikurias dainas kar
toti.

Chorvedžiui p. Kavaliauskui 
Canberros lietuvių apylinkės var
du buvo įteikta kukli dovana at
žymint jo 60-ties metų sukaktį.

Vasario 16-sios minėjimą trum
pu žodžiu pradėjo ir dirigentą pa
sveikino valdybos p-kas Albertas 
Alyta. Anglų kalba referavo apyl. 
valdybos narys A. Andriuška.

Po minėjimo visiems choristams 
buvo surengta vakarienė dalyvau
jant ir daliai canberiškių.

Rytojaus dieną Bradono prie
miesčio St. Patrick bažnyčion pa
maldų suvažiavo canberiškiai ir jų 
svečiai, čia ir vėl giedojo Dainos 
choras, kun. P. Butkui laikant iš
kilmingas pamaldas.

Adelaidės Lietuvių Žiniose” 
Vasario 16 d. numeryje rašoma: 

“Susibarė p. Mauragis su p. Ka
zoku, “Mūsų Pastogės” redakto
rium. Ir tai dėl skaičių. Palikda
mi skaičius jiedviem išsiaiškinti, 
čia norime tik pataisyti netikslu
mą apie bendras Kūčias Lietuvių 
Namuose. Ponas Mauragis savo 
laiške, paskelbtame “Tėviškės Ai
duose”, sugestijuoja, kad Moterų 
Sėkcija, ruošdama Kūčias, norė
jusi pasipelnyti, ir kad Kūčių va
karienės metu buvo “baliavoja- 
ma”, atseit, vartojami svaigina
mieji gėrimai. Kaip gi buvo iš tik
rųjų? Moterų Sekcija ėmė už 
maistą iš dalyvių po 10 šil., o Ka
talikių Moterų Draugija, kuri 
ruošė Kūčias Katalikų Centre 
ėmė po 15 šil. Mes visiškai nuo
širdžiai tikime, kad nei Moterų 
.Sekcija nei Kat. Mot. Draugija, 
ruošdamos Kūčias, nesiekė pasi
pelnyti, o tik pasitarnauti tiems, 
kurie kitaip neturėjo progos toje 
Šeimos šventėje dalyvauti. Kai
nos skirtumas galėjo būti tik dėl 
to, ką buvo norima padėti ant 
Kūčių stalo. Kilnią idėją — ruoš
ti bendras Kūčias — p. Mauragis 
iškreipia į komercinį biznį. Tik
rai užgauna tas, kurios įdeda tiek 
širdies ir darbo tarnaudamos ar
timam. 1
Sugestija, kad Lietuvių Namuo

se Kūčių vakarienės metu buvo 
“baliavojama”, yra be jokio pa
grindo. Jokių svaiginamųjų gėri
mų nebuvo vartojama. Kūčiose 
dalyvavo Gerb. Kun. Dauknys ir 
Kūčių vakarienės metu buvo gie 
damos šventos giesmės.”

“The West Australian” (Perth) 
Vasario 16 d. numery išspausdi
no Eiga E. Rodze (latvė) strai
psnį “Tautinė Lietuvos diena”, 
kuriame rašoma, kad “visame 
laisvajame pasaulyje lietuviai 
šiandie švenčia savo Nepriklauso
mybės Dieną. 1940 m. Sovietų Są
junga okupavo ir prievarta įjun
gė Lietuvą į savo valstybę. Įvedus 
į Lietuvą sovietinę ekonominę sis-

PADĖKA
Mūsų brangiai motinai, uošvei ir senelei Onai Mickienei 

mirus, gilią padėką reiškiame kun. .P Butkui už laidotuvių apei
gas ir palydėjimą į kapines. Nuoširdi padėka ponioms Penkai- 
tienei ir šiurkienei už trūsą ir vargą ruošiant laidotuves, vi
siems mūsų prieteliams ir pažįstamiems už pareikštas užuo
jautas žodžiu bei raštu, už gėles, sukrautas ant velionės kapo 
ir visiems laidotuvių dalyviams, paly dėjusiems mums brangų 
šeimos narį į amžinojo poilsio vietą. Teatlygina Jums Viešpats 
už Jūsų jautrią širdį mus ištiktos skaudžios nedalios metu.

Mickų šeima

Kaip ir dera Nepriklausomybės 
sukakties proga savo pamoksle 
kun. Butkus stipriai užakcentavo 
lietuvių vienybės reikalą nesisky- 
riojant nei politiniu, nei asmeni
niu požiūriu. Pamokė, kaip sugy
venti, bendrauti ir dirbti tikrai 
reikšmingą ir reikalingą lietuviš
ką darbą neiškrypstant iš tikrojo 
kelio į kreivuliuotuosius takelius.

Tuoj po pamąldų visi dalyviai 
susirinko į Lietuvių — Australų 
klubo sklypą pašventinti jau ge
rokai paaugusio pastato kertinio 
akmens. Šia proga kalbėjo Kraš
to Valdybos vicepirmininkas p. 
J. Maksvytis, Canberros apyl. p- 
kas A. Alyta ii’ kun. P. Butkus.

Iškilmes trumpu žodžiu pradėjo 
ir jas užbaigė klubo komiteto p- 
kas P. Pilka. Visi kalbėtojai pa
sidžiaugė, kad canberiškiai neat
silieka nuo kitų lietuvių kolonijų. 
Baigiant iškilmes klubo p-kas P. 
Pilka perskaitė aktą — pasižadė
jimą, kurį pasirašė susirinkusieji. 
Tas aktas turės būti įmūrytas į 
pastato sieną, kaip liudininkas, 
kad šį klubą stato nedidelė Can
berros lietuvių kolonija siekdama 
tuo sustiprinti ir plėsti lietuvišką 
kultūrą.

Užbaigai visų buvo galingai 
sugiedota Marija, Marija.

J. Tautvydas

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ MELBOURNE

Pobūvis Lietuvių Namuose. 
kaktuvinę dieną — vasario 
virš šimto žmonių susirinko į
tuvių Namus, kurie savoje pasto
gėje drauge su savaisiais dalyva
vo Melbourne Lietuvių Klubo Ta
rybos ruoštame pobūvyje. Šokiams 
grojo p. B. Zabielos kapela. Bu
fetui vadovavo p. V. Baltokienė.

Iškilmingos pamaldos. Vasario 
17 d. (sekmadienį) šv. Jono baž
nyčioje kun. P. Vaseris atlaikė iš-

temą ir sovietinio gyvenimo lygį, 
lietuvių gyvenimas pasisuko į blo
gesnę pusę: atsirado trūkumas 
svarbiausių reikmenų ir gaunan
čio vidutinį atlyginimąi pirkimo 
galia labai krito. Sovietinė vald
žia rūpestingai saugoja, kad Lie
tuvos kultūrinis gyvenimas nesu
sisiektų su Vakarais, o rusų lite
ratūra, laikraščiai, teatrai, filmai 
ir muzika brukami lietuviams nu
stelbiant jų 
jėgas.

Ateistinė 
stiprinama, 
inas uždarė 
nizacija's ir

. propaganda nuolat 
ir komunistinis reži- 
visas religines orga- 
jų spaudą. Draudžia

mas religinis mokymas.
Nuo pat pradžios lietuvių tauta 

kietai priešinasi okupantui, ir per 
visą okupacijos periodą Lietuva 
prarado daug tūkstančių laisvės 
kovotojų, kurie buvo užmušti, nu
kankinti, kalinti ir deportuoti.

Rezultate Lietuvos gyventojų 
skaičius, 1939 m. buvęs 3.200.000, 
1959 m. buvo nukritęs iki 2.700. 
000. Skirtumą sudaro kaina, su
mokėta už laisvę ir nepriklauso
mybę. Ir šiandie lietuviai bevil
tiškai tebekovoja ne vien tik už 
laisvę, bet ir už pačią gyvybę”.

*
“Europos Lietuvyje” žurnalis

tas Algirdas Gustaitis ilgesniu 
straipsniu įrodinėja, kad Amerika 
Lietuvos išlaisvinimo reikalų ne
remia. Jis teigia, kad jeigu Ame
rika Lietuvos reikalus remtų, tai 
ji skirtų šiam reikalui ir ginklų, 
bet kadangi šiuo metu atviros ko
vos nėra, o šaltąjį karą su Sovie
tų Sąjunga veda už Lietuvą tik 
lietuviai pabėgėliai, tai Amerika, 
pateisindama savo skelbiamus įsi
pareigojimus turėtų kasmet Lie
tuvos apginklavimui skirti po vie
ną bombonešį arba 30 milijonų 
dolerių metams, kuriuos tremti
niai galėtų sunaudoti savo kultū
riniams ir propagandiniams rei
kalams. Mintis širdį kutena, bet 
kaip įtikinti amerikonus, kad jie 
kasmet skirtų lietuvių išeivių rei
kalams po 30 mil. dolerių? 

kilmingas šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą. Pamaldų metu gražiai 
giedojo bažnytinis choras, vad. p. 
Juškos.

Vėliavos pašventinimas. Mišių 
pradžioje kun .P. Vaseris pa
šventino Lietuvių Karių Veteranų 
Ramovės Melbourno dalinio vėlia
vą, kuriai asistavo kūrėjas sava
noris pik. A. Pridotkas ir Ramo
vės v-bos narys p. K. Baltokas.

Be naujosios Ramovės vėliavos 
pamaldų metu prie altoriaus išsi
rikiavo: tautinė, skautų, sporto 
klubo “Varpo”, Katalikių Moterų 
D-jos ir ateitininkų vėliavos.

Iškilmingas minėjimas. Mel
bourno apylinkės valdybos ruoš
tas minėjimas įvyko erdvioje kino 
salėje Victoria Rd., Richmonde, 
kur susirinko tikrai pasigėrėtinai 
didelis skaičius tautiečių. įnešus 
tautinę Ramovės, skautų ir spor
tininkų vėliavas, minėjimą trum
pu žodžiu pradėjo valdybos, p-kas 
p. B. Zabiela ir pakvietė p. Al
bertą Bladzevičių skaityti paskai
tos. Minėjime dalyvavo ir pasakė 
sveikinimo kalbas: p. Rozitis — 
latvių konsulas Melbourne, p. Eg- 
litis — latvių federacijos atsto
vas ir p. Ots — Melbourno estų 
bendruomenės p-kas.

Meninėje dalyje pianinu pas
kambino Auksė ir Ramunė Savai- 
lytės ir p-lė Vaičiulytė, solo dai
navo p.p. Petras Morkūnas ir 
Vincas Zdanavičius. Pirmajam 
akomponavo p-lė Jakubauskaitė ir 
antrajam p-lė Šva/mbarytė. Už
baigai pasirodė Melbourno Lietu
vių Dainos Sambūris.

Vėliavos nuleidimas. Melbour-f 
ne atsiranda naujas paprotys tau
tinių švenčių dienomis Lietuvių 
Namų sodyboje rytais iškelti, o 
vakarais saulei leidžiantis nuleis
ti vėliavas. Būtų gražu, kad tas 
paprotys prigytų ir kuo didesnis 
tautiečių skaičius tose iškilmėse 
dalyvautų.

Aukos Vasario 16-sios gimnazi
jai. Melbourno Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija su
kakties proga pravedė rinkliavą 
šventoriuje ir minėjimo salėje. 
Aukų surinkta virš 80 svarų. Kas 
dar norėtų tam tikslui paaukoti, 
tesikreipia į Draugijos valdybą.

Graži dovana. Norėdamas įpras
minti sukaktį ir parodyti tautie
čiams, kad tik darbas ir auka įga
lina gražų lietuvišką gyvenimą ir 
sugyvenimą, karių veteranų Ra
movės narys ir ilgametis Lietu
vos kariuomenės karys p. Alfon
sas Bikulčius paaukojo 50 svarų 
Lietuvių Namams.

Rimas Vėtra

Vasario 1 d. įvykusiame 
Pastogės baliuje Melbourne 
Tamošiūnienės programoje 
dalyvavo p. Henrikas Paškevičius, 
padainavęs keletą populiarių dai
nų akordeonu akomponuojant p. 
Kl. Kuzmickui.

Henrikas Paškevičius priklauso 
Melbourne Dainorių Sambūriui ir 
dažnai pasirodo parengimuose su 
solo dainomis.

Kas gi buvo tas Armstrong? 
Tai Šarūnas Žiedas, kupinas są
mojaus. Tą vakarą jam asistavo 
p. Vacbergas.

“AUŠROS” TUNTE 
SUEIGOS

Žalgirio d-vės skautų sueiga 
įvyko vasario mėn. 23 d. 3 vai. 
p.p. Bankstowno lietuvių namuo
se. Ją pravedė pats tuntininkas 
s.v. v.sl. A. Alčiauskas instruk
tuodamas, kaip judesiais-morze 
siųsti pranešimus ir kaip mazgai 
rišami praktikoje. Prieš dvi sa
vaites draugovės skautai turėjo 
namų darbą: morze išrašyti duotą 
tekstą ir jį skubiai pasiųsti tunti- 
ninkui. Su mažomis išimtimis, už
davinys buvo atliktas gerai.

Patirta, kad poros savaičių 
gyje Žalgirio draugovei bus 
skirtas draugininkas.

Sk. vytis'. — Aš jau sulaukęs 
dešimties metų stovėjau dviejų 
metrų atstume vienas ir be jokio 
ginklo prieš kraujo ištroškusį, 
purškiantį Afrikos. liūtą.

Jaun. skautas: — Baisu, 
taip atsitiko?

Sk. vytis'. — Cirke.

Dovaniniai siuntiniai i LI.S.SR
Jei numatote siųsti siuntinį savo artimiesiems, kreipkitės į mūsų firmų. Mes esame su
darę kontraktą su Vneshposiltorgu Maskvoje betarpiam ir greitam Jūsų siuntinių per
siuntimui į Sov. Sąjungą.

HANSA TRADING CO. persiunčia Jūsų pačių sudarytus siuntinius, o taip pat priima užsa
kymus exportyiem kainom: maisto produktų; aprangos ir avalynės; automobilių; padangų; 
motociklų; skooterių; dviračių; šaldytuvų; radio aparatų; TV aparatų; tape rekorderių; 
dulkiasiurblių; skalbimo mašinų; siuvimo mašinų; šautuvų; foto aparatų; laikrodžių; muzi- 
kos instrumentų ir t.t. Pristatymas maždaug per 30 dienų.
Persiųsdami savo siuntinius ar užsakymus per HANSA TRADING CO., užtikrintai mokėsite 
tikslius sovietinius muitus ir minimalius persiuntimo mokesčius.

HANSA TRADING CO
Nth. Melbourne. Tel. 30-3347.

• 590 George St., (Cryital Arcade). Tel. 61-3265, vak. Tel. 75-6578.
• FL 3, 14 Hayley St., Aimlie, A.C.T.
• 41 Tapley. Hill Rd., Hendon, S.A. Tel. J-2879.

• 18 Torren. Ave., Fullarton, S.A. Tel. 7-3626.

MELBOURNE • 197 Flemington Rd 
SYDNEY 
CANBERRA 
ADELAIDE

KARIAMS — SAVANORIAMS
Lietuvos atsargos karių kasdie

niniame gyvenime du dalykai, 
verti dėmesio: laisvoji lietuviška 
kariška spauda ir gyvieji Lietu
vos kūrėjai savanoriai.

Jei mes savo minties spaudos 
neskaitysime, neremsime, ji nu
stos savo pulso. Gi dėl senyvo am
žiaus savo didvyriais savanoriais 
ilgai džiaugtis negalėsime — jų 
gretos mažėja. Taip jau įprasta, 
kad mūsų širdims mieloms die
noms — tautos vykių minėjimuose 
gyvieji Lietuvos didvyriai pager
biami.

Norėdama suteikti daugiau 
džiaugsmo savo tarpe 'esantiems 
savanoriams, kurie lemtingame 
laikotarpyje stojo ginti ir atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę ir siek
dama išreikšti jiems dėkingumą, 
pagarbą ir meilę už jų jaunystės 
žygius, L.V.S. “Ramovė” Mel
bourne skyrius penkiems sky
riaus nariams kūrėjams savano
riams jau pensininkams užprenu
meravo 1963 metams pasaulio lie
tuvių karių — veteranų mėnesinį 
žurnalą ,‘Karį". U.S.

JAUKUS VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Vasario 23 d. A.L.B. Salės se
niūnijos lietuviai su kaimyninės 
Latrobe Valley seniūnijos lietu
viais svečiais ponų Eskortų ūky 
minėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 45-sias metines.

Ilgametis Sale lietuvių seniū
nas p. S. Drungila minėjimą pra
dėjo, paprašęs Latrobe Valley se
niūną p. F. Sodaitį, minėjiman at
vykusį su visa savo gausia šei
mynėle, tarti žodį, po kurio sekė 
p. A. Žemaičio minėjimą atitin
kanti patriotinė paskaitėlė. J. 
Mikštas paskaitė savo kūrybos ei
lėraštį “Tėvynei” ir priedui buvo 
paskaityti iš Yallourn North at
vykusios viešnios p. A. Mečeckie- 
nės gimtojo krašto ilgesiu per
sunkti posmai. Du berniukai: Alb. 
Lenertas (smuikas) ir V. Eskor
tas (.akordeonas) pasirodė su pir
maisiais savo muzikiniais sugebė
jimais. Ateity čia numatoma tu
rėti gražų jaunių orkestrėlį.

Oficialioji dalis baigta Tautos 
Himnu.

Užbaigai jaukiai pasivaišinta 
prie gražiai paruoštų stalų, pa
dainuota, pasišnekučiuota ir sma
giai pasišokta, grojant p. Alg. Ru- 
žinskui akordeonu.

P. Eskertienės ir p. Žemaičio 
pravestos rinkliavos metu Vasa
rio 16-sios gimnazijos naudai su
mesta apie £8.

Yallourno Dulkė

DRAUGININKŲ KURSAI
Greitu laiku numatoma pradėti 

draugininkų paruošimo kursai, 
tunto vadijos parinktiems skau- 
tams-tėms.

Kursai bus pravesti pagal LSB 
atsiųstas programas, jas papil
dant ir pritaikant vietos sąly
goms. Kursams vadovaus s. B. 
Žalys. ,

KAUKIŲ
Tuntas gavo 

kodėl kaukių vakaras, kaip buvo 
skelbta, bus paskutinį kartą Civic 
salėje Cabramattoje?

Atsakymas trumpas.Salė nebu
vo laiku užsakyta ir nėra vilčių 
jos gauti anksčiau 1966 metų. 
Tunto vadija stengsis, kad šis 
kaukių vakaras praeitų ypatingai 
linksmai ir be trūkumų. Kaukių 
vakaras prasideda 7 vai. vak. ge
gužės mėn. 25 d.

Jonelis svečiuose kemša saldai
nių šokolado ir pyragaičių tiek, 
kad net vaišingoji šeimininkė nu
sigąsta :

— Joneli, ar tau nebus bloga 
nuo tiek saldumynų?

— Oi, ne, tetule, iš vidaus aš 
nesu toks mažas, kaip iš viršaus 
atrodau!

KIEK AS SUŽINOJAU!
Melbourne Lietuvių Dainos 

Sambūris, kaip jau buvo anks
čiau pranešta, šių metų pabaigo
je rimtai rengiasi vykti gastro
lėms į Ameriką. Prieš akis stovi 
tik maža kliūtelė — £3.000 trū
kumas. Savo ruožtu sportininkai 
nori parsikviesti Amerikos lietu
vių krepšinio rinktinę j Australi
ją. Irgi maža kliūtelė: apie £3.000. 
Iš abiejų pusių gražūs sumany
mai, bet tik mažas paklausimas 
— prileidžiant, kad mes tuos še
šis tūkstančius svarų sudarę vie
nus išleidžiame, kitus įsileidžiame, 
bet ar nepagalvotume, kad galima 
būtų šią sumą (jeigu ji susidary
tų) išleisti prasmingiau? (Klau
sia Ku-ka).

Vasario 16-eios proga 
tone (Kanadoje) miesto 
pirmą karąt buvo iškelta 
tautinė vėliava. Tas pats 
Toronto mieste. Kažin, jeigu ką
nors panašaus tokia proga paban
džius Australijoje? Bendrai, mes 
savo nepriklausomybės šventę čio
nai švenčiame slapukiškai, kai tuo 
tarpu kitur lietuvių rengiamose 
iškilmėse dalyvauja gubernato
riai, parlamentarai, senatoriai, 
ministerial...

PADĖKA
Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

D-ja dėkoja visiems mieliems ge
radariams svečiams, kurie prisi
dėjo prie mūsų “Blynų” vakaro: 
ponioms, Bielienei, Donelienei, 
Karpavičienei, Olšauskienei, Mi- 
ronienei, Pūkienei, Petniūnienei, 
ir kitoms ponioms, aukojusioms 
blynus ir skanėstus bufetui ir ne
nuilstamai talkininkavusioms prie 
įvairių pareigų; p.p. Grinienei ir 
p. Makūnienei, pravedusioms 
sklandžiai loteriją; visiems, auko
jusiems tiek gerų fantų loterijai; 
p.p. Pūkui, Cibulskiui, Petnifinui, 
ir jaunuoliui Montvidui už taip 
svarbų ii- nuoširdų mums patar
navimą; p.p. Zakarienei, Šidlaus
kienei ir p. Gasiūnui, dalyvavu
siems “jury komisijoje” ir visiems 
visiems labai ir labai ačiū!

Valdyba

ATITAISYMAS
Pereitame M.P. Nr. tilpusioje 

p. K. Kavaliausko padėkoje įsivė
lė techniškų klaidų: be suminėtų
jų išleista ir turėjo būti drauge 
padėkota Sydney Apyl. Valdybai, 
Bankstown Apyl. Valdybai ir 
Bankstown Apyl. Kultūros Tary
bai. Redakcija čia suminėtas ins
titucijas ir p. K. Kavaliauską ma
loniai atsiprašo.
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Melbourne buvo gražiai atsi
sveikinta su Inž. A. Kabaila, ku- į 
ris atvyko į Sydney lektoriauti | 
N.S.W. Universitete. Atsisveikini-; j 
me dalyvavo apie 50 šeimos bičių- | 
lių ir visuomenininkų.

*
Vaikšto žinios, kad sydnėjiškis J 

Jurgis Bistrickas nusipirko vilą J 
ant marių krantelio. Tenkindamas 
savo aistringą meilę (o gal neapy
kantą?) žuvims, dabar galės, kaip 
pasakojama, meškerioti tiesiog, 
nuo savo namo slenksčio.

Adelaidės Liet. S-gos Valdyba, 
pasikvietusi talkon p. J. Vanagą, 
pasiryžusi sudaryti J. Bačiūno 
lankymosi Australijoje albumą. 
Visi prašomi turimų nuotraukų su 
Bačiūnų ar Bačiūnais po vieną 
prisiųsti šio albumo redaktoriui J. 
Vanagui 9 Nestburne . St., West 
Croydon, S.A.

Užmetę akį į mūsų spaudą daž
nas pagalvos, kad Australijoje 
tėra gyvas tik vienas Aušros Tun
tas. Gal kiti priklauso tokiai gi
minei (skautai mėgsta vadintis 
žvėrių vardais!), kurie vasarą 
“žiemoja”?

Važiuojant į Melbourną, Tina 
ir Jūratė įsivėlė į ginčą apie Aus- f 
tralijos ateitį, Anglijai įsijungus j 
į Europos ekonominę bendruomc- | 
nę. Deja, viena ginčijosi iš isto
rinio požiūrio, kita iš ūkinio. H 
Niekaip todėl negalėjo sutarti, 
nors įsikarščiavo kuone iki 
nių. Tuo tarpu Rasa, labai 
suvažiavime dalyvavusi ir 
miegojusi, mėgino snausti 
mobilio priekyje, bet niekaip ne
galėjo dėl diskusijų vis garses
nės gaidos Pagaliau turėjo kelei 
viai persigrupuoti, 
pasodinta su 
šoferio, kad 
tvarka buvo

Anglijos karalienė Elžbieta II i 
vizituodama Adelaidę vasario 20 i 
atidarė Royal South Australian 
Society of Arts surengtą meno 
parodą, kurioje pakviestas daly
vauja su savo kūriniais ir dail.
Algirdai Kudirka,
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