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TAIKA - TEISINGUMAS - SAUGUMAS
VIEŠAS VISŲ ANTIKOMUNISTINIŲ JĖGŲ 

SUSIRINKIMAS SYDNEY MIESTE
Kaip jau visiems žinoma, prieš 

keletą mėnesių Australijos komu
nistų partija pradėjo organizuoti 
"Taikos ir nusiginklavimo tarp
tautini kongresų”.

Komunistai, turėdami dideli 
patyrimų, vardan “taikos” sugebė
jo i ši kongresų įtraukti ne tik ko
munistus ir komunistuojančius, bet 
netgi kaikurių religijų vyskupus ir 
tanesnio rango dvasiškius, A.L.P. 
parlamento narius, kurių oficialiai 
suairegistravę yra virš 30, kairių
jų unijų vadus ir tt..

Vyriausias federalinės valdžios 
prokuroras jau prieš kiek laiko 
oficialiai yar {spėjęs, kad saugu
mas yra surinkęs smulkesnių žinių, 
jog šis kongresas yra komunistų 
sumoksiąs ir {spėjo susilaikyti nuo 
dalyvavimo.

Nežiūrint to visi rengėjai eina 
pirmyn tų kongresų pravesti su di
dele pompa netgi pasikviesdami 
komunistinių simpatikų iš kitų pa
saulio kraštų.

Antibolševikinis Tautų Blokas 
(ABN) Sydney, turėdamas šį fak
tų prieš akis, savo rugsėjo 29-sios 
dienos posėdyje nutarė imtis kon- 
traakcijos.

SVARBU
DABARTIS

1964 metų A.L. Bendruomenės 
Suvažiavimo Atstovams

Kartas nuo karto smagu į 
praeitį pasižiūrėti, įdomu mesti 
žvilgsnį į stiklo kamuolį ar či
gonės akis ieškant ateities, bet
gi kasdieną būtina pažiūrėti į 
veidrodį, kad žinotume, kaip at
rodome šiandieną. Šitas kasdie
ninis žvilgsnis į veidrodį yra la
bai svarbus žmogaus gyvenime, 
nors jis nepasakoja praeities, 
nepranašauja ateities, o tiktai 
gražina į realybę.
.Toks pažvelgimas į realybę 

tinka ne tiktai atskiram žmo
gui, bet ir žmonių bendruome
nėms, dar labiau organizacijoms 
ir jų priešakyje stovintiems va
dovams. Neužtenka pasižiūrėti į 
veidrodį, o reikėtų ir pasiklaus
ti: ar einame kartu su gyveni
mu, ar mūsų veikimas suderin
tas su laiko dvasia, ar mūsų jė
gos ir aukos geriausiai pasitar
nauja mūsų pavergtai tėvynei?

Spėju, kad atsakymas nebus 
visur teigiamas.

Gyvename A.L. B-nės suva
žiavimo išvakarėse. Apylinkės 
kaskart vis sunkiau suranda ats
tovų į šį svarbų susirinkimą. 
Kodėl?

Viena priežastis, gal būt, yra, 
kad daugumas žmonių nežino, 
nemato ar nesupranta šito suva
žiavimo reikšmės; kita, nema
žesnė priežastis, kad praeities 
suvažiavimai buvo ne visada 
realūs ir atitinką laiko dvasią.

Kiekviename suvažiavime 
verkšlename dėl griūvančios vie
nybės, kuri taip reikalinga mūsų 
darbams, bet ką padarėme pa
dėčiai pagerinti apleidę suva
žiavimo sales?

Lietuvybės išlaikymas mūsų 
priaugančioje kartoje — kita 
graži tema. Deja, žodžiai čia 
maža ką padės.

Lietuviška spauda — visi su
tinkame, kad reikia ne tik tai 
išlaikyti, bet ir tobulinti, pada
ryti suprantamą jaunimui, bet 
vietoje tobulinimo eikvojame jė
gas leisdami įvairių spalvų lape
lius.

Jaučiame, kad veikimas tik
rai pagyvėtų, jeigu kiekviena

Tam tikslui spalio 4 d. buvo su
šauktas platesnis antikomunistinių 
organizacijų posėdis dalyvaujant 
liberalų partijos atstovams, Chris
tian — Anticommunist Crusade, 
Sydney universiteto studentų, A.B. 
N. ir kaikurių imigrantų antiko
munistinių organizacijų atstovams, 
šiame posėdyje buvo nutarta spa
lio 25 d. t.y. Taikos kongreso ati
darymo dienų šaukti kontra viešų 
antikomunistiškai nusistačiusių jė
gų susirinkimų Sydney mieste. Su
sirinkimo vieta bus St. Phillip 
Church salėje ir šventoriuje York 
Str. prieš pat Harbour Bridge. 
Pradžia 7 vai. vak.

šiam uždaviniui {vykdyti susi- 

Amerikoje pagaminti prieštankiniai pabūklai, kuriais pa
leistos raketos tiksliai pataiko į tanko dydžio objektą dviejų 
km. atstume. Jie yra pėstininkų ginkim ir lengvai neSioja- 
mi (sveria apie 75 kg.).

didesnė lietuvių kolonija turėtų 
Į gerus reprezentacinius namus.

Gražiausia, vis tik, kai susi
pjauname dėl tuščio puodo — 
visi tada nuo mūsų bėga: ne tik
tai jaunimas, kuriam tas triukš
mas nesuprantamas, bet ir dau
gumas pagyvenusių bendruome
nės narių.

Pažiūrėkime į veidrodį ir 
grįžkime į tikrovę. Darbo daug 
ir mūsų darbui reikalingi visi 
darbininkai. Nelaukime, kad 
mus suvažiavusius apsvaigintų 
pagyrų telegramomis, bet padė
kokime ir pasveikinkime tuos, 
kurie dirbo ir dirba tautinį dar
bą, nežiūrint, kas jie bebūtų.

Pasvarstykime, kaip surasti 
oakaitalą mūsų retėjančiom gre
tom, kaip išlaikyti tautinį gyvu
mą ir entuziazmą mažose kolo
nijose. Sudarykime sąlygas mūsų 
kultūrininkams, chorams ir ki
tiems menininkams kurti ir pa
sirodyti mūsų visuomenei. Pa
galvokime, kaip patobulinti mū
sų spaudą, panagrinėkime, ar 
tikslu bendruomenėje kurti spe
cifinius klubus ar sąjungas ben
druomenės namams įsigyti ir 
iiems valdyti.

Vardan kenčiančios tėvynės 
naduokime ranka tiems, kurie 
laikinai neina kartu su mumis 
— nadare pradžią venkime vis
ko, kas skaldo mūsų ir taip ne
gausias jėgas.

J. Pelenauskas
A LB Melbourno Apylinkės 

Pirmininkas 

rinkimas išrinko valdybų iš šių or
ganizacijų atstovų: Liberalų Par
tijos, Demokratinės Darbo Parti
jos, Christian — Anticommunist 
Crusade, Sydney universiteto stu
dentų ir A.B.N. Busimasis susirin
kimas ir pati išrinktoji valdyba nu
tarta pavadinti: Taikos, teisingu
mo ir saugumo vardu, turinti vi
siškai priešiškų tikslų taikos ir nu
siginklavimo kongresui.

Čia norima atkreipti visų lietu
vių dėmesį, kad šiame taikos, tei
singumo ir saugumo susirinkime 
kuo gausia dalyvautumėm tuo pa
rodydami budėjimų savo tautinių 
interesų sargyboje. "

J.P.K.

VILTIS VAKARUOSE
CHRUŠČIOVAS NORI VAKARUOSE PIRKTI 50 

CHEMINĖS PRAMONĖS FABRIKŲ
Vak. Vokietijos spaudos atstovai 

Maskvoje praneša, kad Chruščio
vas suplanavo iš “Vakarų kapita
listų” nusipirkti ištisus cheminės 
pramonės fabrikus. Tik visa bėda, 
kad Kremliaus ižde švilpauja vė
jas. Be ilgalaikių kreditų iš Va
karų Chruščiovo sumanymas “che- 
mizuoti” Sovietų ūkj gali nueiti 
vėjais. Vakariečiai turėtų Krem
liaus bosui cheminės pramonės fab
rikus parduoti išsimokėjimui per 
maždaug septynerius — penkio
lika metų.

Privilioti Vakarų pramonin
kams, kurie galėtų cheminės pra
monės {rengimus Sovietuose fi
nansuoti ir tuo būdu neblogų 
biznį padaryti, Chruščiovas su
galvojo didžiulę tarptautinę pa
rodų Maskvos Sokolnikų parke. 
Ji norima pravesti patraukliu šū
kiu — “chemija industrijoj, sta
tyboj ir žemės ūky”. Jau išsiųsti 
žinomesnėms cheminės pramonės 
firmoms visame ‘ pasaulyje pir
mieji kvietimai parodoje daly
vauti. Ji turi {vykti 1965 m. rug
sėjo 11-26 d. Su parodoje daly
vaujančiomis firmomis Sovietai 
tikisi užmegzti ankštus kontaktus 
ir jas sugundyti cheminės pra
monės investicijomis Sovietų Są
jungoje. Mat, ši pramonė yra 
svarbi ir karo ginklų sektoriuje. 
Užvis labiausiai Sovietams rūpi 
iš Vakarų įsigabenti mašinas ir
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KOVOS VIETNAME
Pietų Vietname komunistai ple

čia savo ofensyvų. Vyriausybės 
pajėgos iš kelių vietų turėjo savo 
pozicijas užleisti maištininkams. 
Pereitos savaitės kovose komunis
tai pašovė amerikiečių helikopteri, 
kuriuo skridę 5 amerikiečiai ir 1 
vietnamietis žuvo.

PREZ. DE GAULLE PIETŲ 
AMERIKOJE

Pereitų savaitę Prancūzijos prez. 
C. de Gaulle oficialiai vizituoja 
Pietų Amerikos kraštus. Jo kelio
nė nėra labai triumfališka, nes be
veik visur vietos policijai tenka 
kietai grumtis su demonstrantais.

Turkijoje {vyko stiprus žemės 
drebėjimas, kurio metu yra apie 50 
žuvusių ir daug sužeistų. Žemės 
drebėjimo sugriauti ištisai keturi 
kaimai.

*
Pereitų savaitę rytinėje (komu

nistinėje) Vokietijoje buvo didelės 

net ištisus fabrikus dirbtinėms 
trųšoms ir sintetinėms chemi
nėms medžiagoms gaminti. Juos 
domina ir naujausi tipai matavi
mo instrumentų, nauji pakrovimo 
ir iškrovimo kranai ir t.t. Jie no
rėtų masiškai gauti ir naujau
sios cheminės literatūros.

Vakarų pramonininkų investici
joms, kuriant Sovietuose cheminę 
pramonę, trukdo NATO ir Berno 
Unijos draudimai prekiauti su So
vietų Sąjunga gaminiais, svarbiais 
karo pramonei, bei teikti jai ilga
laikių kreditų. Iki šiol šį draudimų 
laužyti išdrįso tik Anglija, davusi 
Kremliui paskolų 12 metų. Tačiau 
Chruščiovas viliasi ilgalaikių pas
kolų ir iš kitų NATO partnerių, 
nes, jo manymu, kapitalistai nega
lėsią atsispirti pagundai daryti 
biznį, kuriame Sovietų užsakymai 
cheminei pramonei sieks milijardi
nes sumas...

Chruščiovo vilionės yra labai 
pavojingos, nes jos taiko sugriauti 
NATO valstybių vienybę, iki šiol 
išlaikytų nusistatymu nestiprinti 
Sovietų Sąjungos ūkiškai, juo la
biau militariškai. Reikia tikėtis, 
kad vakariečiai įžvelgs, jog Sovie
tai cheminės pramonės sukūrimu 
nori nugalėti savo ūkinę krizę ir 
galų gale žengti Chruščiovo sva
jonės — taikiu būdu palaidoti kapi
talizmų — link. (E)

Įvykiai pasaulyje
iškilmės — švęsta 15-kos metų su
kaktis, kaip gyvuoja komunistinė 
rytų Vokietija. Jos bosas W. Ul- 
bricht Berlyne pareiškė, kad šia 
proga bus amnestuota 10.000 poli
tinių ir nepolitinių kalinių.

57 PABĖGO TUNELIU
Anų savaitgalį 57 rytų berlynie

čiai, prasikasę tunelį po Berlyno 
siena, sėkmingai pabėgo f Vak. 
Berlynu. Gal būt pabėgę ir dau
giau, bet komunistai greitai tunelį 
sifsekė ir kaip pranešama, dar 
šaudė į tunelį, manydami ten dar 
esančių bėglių. Į Vak. Berlynu tuo 
tuneliu perbėgo 23 vyrai, 31 mote
ris ir trys vaikai.

Apie tų patį laikų į Vak. Vokie
tijų perbėgo sienų 14 vokiečių, o 
vienas rytų vokietis, pabėgęs žy
miai anksčiau .sugrįžęs atgal į ry
tų Vokietijų per užminuotų sienų 
į vakarus persivedė savo žmonų ir 
du vaikus.

BRITŲ KARALIENĖ 
KANADOJE

Anglijos Karalienė Elžbieta II 
ir princas Pilypas šiuo metu vieši 
Kanadoje, kur išbus 8 dienas. Ne
žiūrint grasinimų iš Kanados pran
cūzų pusės karališkoji pora vis- 
tiek vizito neatidėjo, bet lankymo
si metu karalienė ir jos vyras bus 
stropiai Kanados organų saugomi.

#
Vokiečių spauda praneša, kad 

iškeldinimas stovykliniuose bara-

MIRĖ DR. V. TERCIJONAS

Rugsėjo 12 d. New Yorke mirė 
gydytojas, visuomenės veikėjas dr. 
Vincas Tercijonas, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Buvo gimęs 1890 
m. Marijampolės apylinkėje, medi
cinos mokslus baigęs Maskvoje. 
Nepriklausomoje Lietuvoje tarna
vo Sveikatos departamente, gydy
tojo pareigas ėjo Kauno vaikų li
goninėje, Vytauto Didžiojo Uni
versiteto vaikų klinikoje, kartu 
užsiimdamas privačia praktika. 
Aktyviai veikė Kūdikių gelbėjimo 
draugijoj, Lopšelio, Pieno Lašo, 
Motinos ir Vaiko globos draugijoj, 
Kovai su džiova draugijoj ir kitur 
Emigravęs į JAV, reiškėsi Susivie
nijime Amerikos Lietuvių (SLA).

(E)

Meno
DAIL. V. RATO 

PARODA
Žinomo mūsų dailininko Vac

lovo Rato individualinė dailės 
paroda atidaroma spalio 16 d. 
The Lennox galerijoje (352 
Church St., Parramatta) ir truks 
ligi spalio 31 d.

Parodos lankymo valandos: 
kasdien, įskaitant šeštadienius 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 
vai. p.p.

Dail. V. Ratas šioje parodo
je išstato 32 savo kūrinius — 
daugiausia lino, medžio ir gipso 
graviūros.

Kūrinių kainos svyruoja tarp 
7 — 34 gns.

Sydney lietuviai kviečiami 
kuo gausiau parodą lankyti ir 
susipažinti su dail. V. Rato 
naujausia kūryba. 

kuose gyvenančių pabėgėlių į nor
malius butus dar užsitęs vienerius 
metus. 1960 m. V. Vokietijoje bu
vo 2099 gyvenamosios stovyklos, iš 
kurių iki šiol panaikinta 724. Jose 
tais metais gyveno 143.000 pabėgė
lių iš Rytų Europos. Vienas treč
dalis jų buvo iki 1963 m. galo iš
kelti į normalius butus. (E)

*
N.S.W. vyriausybė paskyrė 

1964-65 metams 83 milijonus sva
rų švietimo reikalams. Didelės 
sumos taip pat paskirtos sveika
tos ir soc. globos reikalams. Ne
žiūrint to N.S.W. vyriausybė nu
mato per šį laikotarpį turėti apie 
2 mil. svarų deficito. Nuostolius 
valstybei neša daugiausia viešo
jo susisiekimo departmentas (ge
ležinkeliai).

PASITARIMAS SU 
UKRAINIEČIAIS .

VLIKo Vykd. Tarybos nariai 
rugsėjo 28 d. Miunchene turėjo 
pasitarimų aktualiais reikalais su 
Ukrainiečių Tautinės Tarybos at
stovais. Buvo pasikeista nuomo
nėmis dėl tarptautinės politikos 
ir pavergtųjų tautų padėties joje. 
Nutarta gruodžio mėn. sukviesti 
Baltų Tarybos ir Ukrainiečių Tau
tinės Tarybos konferencijų, kurio
je be kitko bus padaryti specialūs 
pranešimai tarptautinės politikos 
problemomis. (E)

V. SIDZIKAUSKAS EUROPON

žinomasis mūsų politikas, lietu
vių delegacijos PET Seime pirmi
ninkas V. Sidzikauskas spalio 18 d. 
atvyksta Europon. Pirmiausia 
sustos Londone, paskui vyks į Vo
kietijų, iš čia į Romų ir galiausiai 
j Paryžių. Lapkričio pradžioje nu
mato grįžti atgal New Yorkan, kur 
nuolatos gyvena. Kelionės tikslas 
— atnaujinti kontaktus su Lietu
vai draugingais asmenimis ir ins
titucijomis didžiosiose Europos 
valstybių sostinėse, atstovauti PET 
Seimui spalio pabaigoje Paryžiuje 
įvyksiančioje PET atstovų konfe
rencijoje, painformuoti ir pasitarti 
su Lietuvos diplomatiniais atsto
vais ir Europoje gyvenančiais mū
sų veikėjais apie pastangas ap
jungti politinius lietuvių veiksnius.

(E)

takais
Wollongong miesto konkursinėje 

dailės parodoje be kitų dalyvavo ir 
lietuviai: Henrikas Šalkauskas, 
Eva Kubbos ir Leonas Urbonas, 
čia premijas laimėjo: už akvarelę 
H. Šalkauskas ir už piešinį E. Ku
bbos.

Šiuo metu vykstančio Sydnejuje 
Waratah festivalio meno parodoje 
dalyvauja lietuviai: Eva Kubbos, 
Adomas Kubbos, H. Šalkauskas, 
Algirdas Šimkūnas, Leonas Urbo
nas ir jaunųjų sekcijoje Ričardas 
Badauskas. Šioje parodoje H. Šal
kauskui paskirta premija už akva- 
relinį kūrinį.

100 GN. VYTUI KAPOČIŪNUI
Adelaidėj įvykusioj konkursinėj 

jaunųjų meno parodoj (ligi 25 me
tų) lietuvis Vytas Kapočiūnas lai
mėjo pirmų premijų už kūrinį 
“berniukai žvejoja”. Spalio 7 d. 
“Women’s Weekly” paskelbta au
toriaus kūrinio spalvota reproduk
cija ir paties Kapočiūno fotogra
fija su gražiu aprašymu.
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VAISINGOS DISKUSIJOS
DISKUSINĖ KULTŪROS FONDO POPIETĖ ADELAIDĖJE

Rugsėjo pabaigoje Adelaidėje 
Kultūros Fondas surengė kultū
rinę popietę su visai nauja pro
sams.

Penkiems adelaidiškiams: Rui
giui Andriuliui, M. Rudzenskui, 
Jz. Lapšiui, Dainai Maželytei ir 
A. Stepanui (pastarieji du atsto
vavo jaunimą) buvo iš anksto 
pateikti trys klausimai, prašant, 
kad popietės metu tais klausimais 
jie pareikštų savo nuomones ir 
čia tarpusavyje padiskutuotų.

Patiektieji klausimai buvo: 1. 
Ar mūsų lietuviškos kultūros 
darbai (vaizduojamas menas, mu
zika," literatūra, teatras ir kt) 
yra- tinkamoj aukštumoj, lygi
nant su vietine, t.y. australiška 
kultūra? 2. Izoliavimasis, asimi
liacija ar tautinis veržlumas? 3. 
Kodėl mažai skaitoma lietuviška 
spauda (knygos, žurnalai, laik
raščiai) ?

Į popietę atsilankė gana gra
žus adelaidiškių būrys. Moterų 
Sekcijai vaišinant kava ir pyra
gaičiais, penketukas pakaitomis 
reiškė savo nuomones pateiktais 
klausimais.

PULGIS. ANDRIUŠIS yra įsi
tikinęs, kad vaizduojamam mene 
Australijoje gyvenų lietuviai me
nininkai praneša australus ir, 
proporcingai imant, jų daugiau 
iškopia į pirmaujančias vietas. 
Savo nuomonę jis rėmė dailinin
kų H. Šalkausko, Kubos, Rato- 
Rataiskio ir kitų iškilimu ir pir
mavimu. Jis toliau nurodė, kad 
muzikos pasaulyje nekaip. Mes 
neturime savų kompozitorių. O 
teatro tai jau visai nėra. Jo ne
turi ir australai, bet tenkinasi 
importuojamu teatru ir impor
tuojama kultūra.

Nereikšdamas savo nuomonės 
Mtampju, klausimu, Pulgis And- 
^iųęis, plačiau buvo sustojęs ties 
trečiuoju ir pareiškė, kad pagal 
išleidžiamų knygų tiražus, trem
tiniai skaito gana daug knygų. 
Tremties knygų tiražai nėra ma
žesni už tuos tiražus, kurie buvo 
Nepriklausomoj Lietuvoj. Kai 
kurių knygų spausdinatna net 
daugiau. “Mūsų Pastogę“ skai
to beveik kas trečia lietuviška 
šeima Australijoj. Kiti skaito 
“Tėviškės Aidus”. Be to, ateina 
ir laikraščių iš š. Amerikos. Pul
gis taip pat nurodė, kad tremties 
lietuviai, išversdami angliškai lie
tuviškus kūrinius, lietuvių lite
ratūrą įvedė į anglo-saksų kraš
tus ir rado jų pripažinimą.

JZ. LAPŠYS, liesdamas lietu
vių pasireiškimus kultūroje, mi
ni tautinius šokius, chorų pasi
rodymus, australų tarpe ir pabrė
žia australų pripažinimą, įverti
nimą. Lietuviai su savo meniniais

POPULIARIAUSIAS

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

ansambliais visur mielai laukia
mi. t

Liesdamas asimiliaciją, jis nu
rodo, kad asimiliuojantis galima 
išlaikyti ir savo specifines savy
bes, lietuviškos kultūros apraiš
kas. Pati asimiliacija gali reikš
tis išviršine forma (pavardžių nu
lietuvinimu iki neatpažinimo ar
ba visišku jų pakeitimu) ir juri
dine forma (pilietybės priėmi- 
mu). Jis nurodo, kad pavardžių 
keisti visai nėra reikalo.

Kiekvienas lietuviškas jungi
masis, galvoja Lapšys, yra savo
tiška izoliacija. Jis pilnai prita
ria tautiniam veržlumui.

Prisipažindamas, kad jis visai 
neturi laiko skaitymui, Jz. Lap
šys pabrėžia, kad skaitymui la
bai didelės reikšmės turi patrau
klumas, sugebėjimas pagauti 
skaitytoją. Pačių lietuviškų laik
raščių išleidžiama perdaug.

M. RUDZENSKAS liečia mies
čioniškąjį, plokštųjį meną, kuris, 
anot jo, Lietuvoje buvo vadina
mas “chaltūra”, gi čia jis reiškia
si visokiais “popsais”. Sinarkiai 
miesčionėjanti mūsų visuomenė 
tuos “popsus” (daineles ir mu
ziką) taip pat mėgsta, tačiau 
niekas iš lietuvių šioje srityje sa
vo jėgų nebando.

Tautinis veržlumas, anot Ru- 
dzensko, turi ir gerų ir blogų pu
sių. Jei bandysime atkakliai įro
dinėti savo pranašumą, galime

KALENDORIAUS REIKALU
Mūsų Pastogė numato išleisti ir ateinantiems 1965-siems 

metams kalendorių, knygelės formato, panašiai kaip turėjome 
šiemet. ■

Ta proga kreipiamės į skaitytojus prašydami talkos ir 
paramos:

a) duoti nurodymų ir sugestijų, ko norėtų matyti kalen
doriuje ir ko pasigedo šiųmetiniame;

b) organizacijų valdybos prašomos prisiųsti savo adre
sus;

c) prekybininkai, verslininkai ir profesionalai kviečiami 
skelbtis kalendoriuje mūsų visų patogumui. Skelbimų kainos 
žemiausios: paduodant tik verslo ar įmonės adresą ir telefoną 
— £1; visas puslapis — £5.

Mūsų Pastogės bičiuliai ir platintojai kviečiami parinkti 
kalendoriui skelbimų ir iš kitataučių. Tas palengvintų pakelti 
išleidimo kaštus, kurie susidaro gana stambūs.

Skelbimus ir visą medžiagą, skirtą kalendoriui, siųsti ne 
vėliau kaip iki spalio 31 dienos.

Kalendoriaus dydis priklausys nuo tautiečių paramos.
Kalendorius bus nemokamas Mūsų Pastogės skaityto

jams priedas ir bus išsiuntinėtas visiems gruodžio pradžioje.

A. VAIČAITIS

H. ŠALKAUSKO PARODA 
MELBOURNE

Rugsėjo 29 d. South Yarra 
Gallerijoje buvo atidaryta H. Šal
kausko kūrinių paroda, kurioje 
buvo išstatyta 27 darbai; iš jų 5 
maišytos technikos, 16 akvarelių 
ir 6 taip vadinami serigrafiniai 
paveikslai. Serigrafine technika 
vadinami grafiniai darbai, paga
minti spaudžiant dažus ant po
pieriaus per šilkinio audeklo sie
telį. Tai technika, grafikų jau 20 
metų sėkmingai ir plačiai naudo
jama.

H. Šalkausko kūryba yra gerai 
žinoma ne tik Australijoje, bet 
ir kituose kontinentuose. Jis ne
pailstamai dalyvauja grupinėse ir 
dažnai ruošia individualines sa
vo kūrinių parodas. Taip pat H. 
Šalkauskas per eilę metų išsis
kyrė iš kitų kaip daugiausia pre
mijuojamas dailininkas. Visos 
meno galerijos čia Australijoje 
yra prasiturtinusios savo kolekci
jas H. Šalkausko paveikslais. 
Nemaža lietuvių namų irgi pasi
puošę jo kūriniais, kas rodo ir 
mūsiškių progresyvią mąstyseną 
ir pajautimą dabarties meno for
mų.

Tarptautiniuose meno centruo
se — New York, Tokyo, London, 
Sao Paulo, Ljubljana, Toronto 
Lugano ir kitur H. Šalkausko kū
ryba buvo meno mylėtojų stebėta 
ir teigiamai vertinta.

Šiuo metu Melbourne esamo
je parodoje H. Šalkausko darbai 
yra įspūdingi ir geri. Visų tech
nikų paveikslai skoningi ir for
mos tiek žemiškos, delnais apčiuo
piamos, tiek tyros atmosferinės, 
gyvenančios erdvėje yra stipriai 
pabrėžtos, aiškios ir gyvybingos. 

tapti labai nepakenčiama rakšti
mi svetimam kūne. Viskas turėtų 
būti daroma atsargiai, nes mes 
tik svečiai, o australai šeiminin
kai.

Pripažindamas, kad izoliacija 
siaurina pavienio žmogaus kultū
rinį progresą, Rudzenskas nuro
do vokiečių kolonijas Australijoj. 
Vokiečiams per ilgus metus pa
vyko išsaugoti savo tautines sa
vybes vien dėlto, kad jie laikėsi 
krūvoje ir puoselėjo savo tauti
nę kultūrą.

— Žodis asimiliacija turėtų 
būti visai išbraukta iš mūsų žo
dyno, — čia Rudzenskas nepri
pažįsta jokių kompromisų ar įsi
jungimo į australišką visuomenę 
su savom kultūrinėm apraiškom.

Labai įdomios buvo jaunimo 
atstovų nuomonės visąis trim 
klausimais.

DAINA MAŽELYTĖ nurodo, 
kad nors australai neturi valsty
binio teatro, bet veikia visa eilė 
mėgėjų teatrų. Ji lankanti jų vai
dinimus, tačiau tie vaidinimai, 
palyginus su adelaidiškių Teatro 
-Studijos vaidinimais, stovi že
miau. Teatras-Studija buvo toli 
pažengęs, šio teatro angliški pa
statymai (trys trumpos komedi
jos) buvo aukštai įvertintos aus
tralų meno kritiko.

Maželytė galvoja, kad mūsų 
solistai negali būti palyginti su 
australų. Mūsiškiai tinka tik sa-

Jis kaip ir kiti kūrybingieji šio 
laiko menininkai yra toli palikęs 
matomuosius daiktus ar grubia 
akimi atpažįstamą aplinką. Jo pa
veiksluose beužtinkame natūros 
iškarpų ir jo paveikslai nėra lan
gas į natūrą.

Šalkausko akvarelėse įžiūrime 
civilizuoto žmogaus simbolizmo 
pėdsakus. Puikiai žinodamas ak- 
varelinės technikos galimybes 
dailininkas drąsiai formuoja savi
tus objektus ir spontaniškai, at
rodo net šešių inčų teptuku juo
dų rėmų karkasuose užsuka gel
tonos ar raudonos spalvos ka
muolius amžinam judėjimui. Tai 
gal neatsitiktinis, bet logiškas 
supratimas mokslo naujovių, ku
rios šiuo metu didžiai įtakoja ir 
yra sunkiai beišskiriamos iš me
ninio kūrybingumo ribų. Pavei
kslai “Uostas 3” ir “Gamtovaiz
dis 2” yra tas pats motyvas, tik 
“Gamtovaizdis 2” yra begaliniai 
stiprus, trykštąs gyvybe, jėga ir 
džiaugsmu. Tai galėtų būti akva- 
relinės technikos pavyzdžiu. Vė
lesni atmosferiniai paveikslai, 
kaip “Tapyba 3” ir “Tapyba 44” 
yra šviesūs ir aiškūs, persunkti 
dideliu kiekiu svajingumo. Įdo
mu čia pastebėti, kad gana že
miškas dailininko charakteris, 
apsuptas grubaus, rėkaujančio ir 
glušinančio populiaraus austra
liško meno gali sukurti svajin
gus kūrinius.

Grafikoje kaip ir tapyboje Šal
kauskas laisvai demonstruoja sa
vo vidinį nusiteikimą. Jo kompo
zicijos nevaizduoja natūralaus 
pasaulio, bet turi formalinį cha- 

vam rateliui. Ji išvardija visą 
eilę pasaulinio masto garsenybių, 
kilusių iš Australijos, ir spėja, 
kad Australijos klimatas labai 
palankus sopranams.

Neaukštai ji vertina ir lietu
viškus chorus. Adelaidės Litua- 
nia chorą, kuriame ji pati dai
nuoja, vadina tik choreliu, kuris 
neprilygstąs ne tik australų mė
gėjų chorams, bet net ir latvių 
chorui. (Lituania chore dainuo
ja trys Maželių šeimos nariai: 
tėvas, motina ir dukra).

— Tautinis veržlumas yra bū- 
tenybė. Tai vienintelis mūsų 
ginklas prieš komunizmą. Verž
lumu mes tegalime parodyti, kad 
komunistai išgujo mus iš mūsų 
Tėvynės. — Šiuos Dainos Mase
lytės žodžius susirinkusieji suti
ko smarkiu plojimu. Ir tai buvo 
vienintelė matoma svečių reakci
ja per diskusijas.

Pasipriešindama Jz. Lapšiui, 
Daina Maželytė kvietėsi į pagel- 
bą Websterio žodyną ir kartu su 
juo akcentavo, kad asimiliacija 
reiškia absoliutų atsisakymą nuo 
turėtų savybių. Tačiau asimiliaci
ja labai lėtas ir ilgs kelias. Pir
majai kartai asimiliacija nepavo
jinga, net negalima.

— Skaitome labai mažai, — 
pareiškė Daina, greičiausia turė
dama galvoje jaunimą (o gal ir 
senimą?). Bendras nesidomėji- 
mas lietuviška knyga apsunkina 
ir tuos, kurie norėtų geresnių 
knygų susirasti. Jai ligšiol nepa
vykę gauti senosios lietuvių kar
tos klasikų. Namuose ji jų netu
rinti, o viešose bibliotekose ne
są.

Per visas diskusijas Daina Ma
želytė pasirodė, kaip plačiai ap
siskaičiusi gilios erudicijos lietu
vaitė, kuri turi savo nuomonę ir 
nesivaržo ją atvirai pareikšti Vi
sus klausimus ji gvildeno iš es
mės ir, atrodo, kad kiekvienam 
dalykui ieškojo medžiagos ati
tinkamoj literatūroj.

ANTANAS STEPANAS, ant
rasis jaunimo atstovas, spėja, 
kad iš jaunimo išaugs gerų ins
trumentalistų ir gerų vaizduoja
mojo meno atstovų, kurie jau 
dabar atitinkamai reiškiasi. Ta
čiau tai yra individualių lietuvių 
jaunuolių laimėjimai, prie kurių 
lietuviškoji visuomenė nedaug te- 
prisidedanti. Pats dalyvaudamas 
tautinių šokių reprezentacinėje 
grupėje, jis pareiškia, kad tau
tinių šokių grupei, maloniau esą 
šokti svetimiems, negu saviems. 
Platesnių paaiškinimų šiuo klau
simu jis nedavė.

Liesdamas antrą klausimų gru
pę, jis sutinka, kad senimui nė
ra reikalo sielotis dėl asimiliaci
jos. Tačiau lietuviška izoliacija 
tam tikra prasme skirianti tėvus 
nuo vaikų, kurie auga, mokosi, 
bendrauja su australais ir pasi
savina kaikurias australiško gy
venimo savybes. Jaunimas domi
si dalykais, kurie tėvams, gyve
nantiems uždaram pasauly, nesu
prantami. Jis norėtų, kad tėvai 
sutiktų savo vaikus pusiaukelyje 
tarp lietuviško ir australiško pa
saulio. Tai pagelbėtų geriau vie
niems kitus suprasti. Nors, anot 
Stepano, lietuviškas jaunimas 
bendrauja su australais, bet jie 
jaučiasi daug laimingesni savų
jų tarpe. Lietuviško jaunimo bū
ryje nuotaikos linksmesnės ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERB. REDAKTORIAU,

Žinau, kad turi svarbesnių da
lykų paskelbti šiame laikraštyje, 
bet skirk vietos ir mano keliems 
žodžiams.

Nors ir nebūdamas iš tų lietuvių 

raterį. Naudodamas paprasčiau
sius formalinius elementus dai
lininkas įdomiai žaidžia teptuko 
potėpiais ir išgauna netkėtą tik
rovę. Serigrafija Nr. 1 yra tų 
subtylių grafinių elementų pa
vyzdys. Mes žiūrovai tas įdomias 
formalines kompozicijas apčiuo
piame ir išgyvename daugiau 
jausmais.

Maišytos technikos paveikslai 
yra įdomūs užsimojimai, bet nė
ra tokie jautrūs ir pilnai šalkaus- 
kiškai išsakyti. Tai galėtų būti 
medžiaga naujoms kompozici
joms, jeigu ta sugestija atitinka 
dailininko kūrimo būdui. Tarp 
šio pobūdžio paveikslų pasigen
du vieno puikaus ir didingo — 
“Lietinga zona”, kurią pernai te-

Veikli lietuvaitė
Kartą paklausiau Danutės: “Ko

dėl tu tiek daug dirbi su Newcastle 
lietuviais?” O ji man atsakė: 
“Kad reikia dirbti. Mūsų čia tiek 
mažai, o darbo daugi”

Žemaitijos duktė Danutė, baigusi 
Australijos mokyklas, pasiliko išti
kima savo tėvų kalbai, kultūrai ir 
lietuvių tautos dvasiai. Kai 1953 
m. p. M. Rimgaudienė suorganiza
vo Newcastle lietuvių Meno Grupę 
— Tautinį Lietuvių Teatrą, Danu
tė, tada dar mokyklinio amžiaus 
mergaitė, toje grupėje šoko, daina
vo ir vaidino. Ir nuo to laiko Da
nutė metai iš metų iki šios dienos 
nepailstamai aktyviai dalyvauja 
Newcastle lietuvių meninėje, kul
tūrinėje ir net bendruomeniniai — 
politinėje veikloje.

Kai p. M. Rimgaudienė režisavo 
įvairius vaidinimus, montažus ir 
pasakas, Danutė jai buvo pirmoji 
padėjėja ir artistė. Tais metais 
p. Rimgaudienė kalbėjo: “Nežinau, 
ką aš ir bedaryčiau be Danutės!”

Newcastle lietuvių chorą St. Žu
kas suorganizavo 1955 m. Nuo pat 
pirmos dienos tan choran įsijungė 
Danutė ir jame tebedainuoja ji iki 
šios dienos.

Danutė yra nuolatinė tautinių 
šokių šokėja, dirba su ateitininkais 
ir yra buvusi ateitininkų kuopelės 
valdybos pirmininke.

Drauge ji yra nuolatinė meno 
vakarų programų pranešėja. Ji 
daug gelbsti ir talkininkauja apy
linkės valdyboms reprezentacinėse 
ceremonijose kaip pas burmistrą, 
padedant vainikus prie žuvusių 
karių paminklo ir t. t. ir 1.1, žo
džiu, Danutė yra lietuviško žiburė- 

dainos skambesnės. Asimiliacijos 
problemą turėtų spręsti kiekvie
nas jaunuolis individualiai, tačiau 
čia reikalingas pastovus tėvų va
dovavimas.

— Knygos nuperkamos, bet ar 
jos skaitomos? — klausia Stepa- 
nas ir čia pat atsako, kad jauni
mas neskaito, nes nėra jaunimui 
atitinkamos periodikos, nėra li
teratūros, nėra, pagaliau, ir lai
ko. Svarbiausia, kad jaunimas 
neturi noro. Po ilgų studijų nie
kas nenori imtis į rankas rimtos 
knygos ir žvalgosi komikų. Ne
reikia pamiršti, toliau jis nurodo, 
kad dalis jaunimo visai nemoka 
lietuviškai skaityti, nors kalbėti 
dar šiaip taip susikalba. Kai vai
kai klausia tėvų, ką jie darys su 
lietuvių kalba, tėvai neranda 
jiems tinkamo atsakymo.

Skaitymo klausimą gvildenant, 
diskusijų dalyviams ir pačiai su
sirinkusiai adelaidiškių krūvai in
formacijų suteikė Adelaidės lie
tuvių bibliotekos vedėjas p. B. 
Straukas. Jis nurodė, kad biblio
teka auga labai palengva, dau
giausia iš geradarių malonės. 
Dabar bibliotekoje yra apie du 
tūkstančiai leidinių. | Pastoviai 
biblioteka naudojasi apie 60-70 
asmenų. Reikia biblioteką nuo
latos papildyti naujais leidiniais. 
Kai tik atsiranda naujų knygų, 
padidėja ir skaitytojai. Nauja 
knyga graibstyte išgraibstoma.

Kultūros Fonldo pirmininkas 
p. J. Mockūnas, kuris vadovavo 
šioms diskusijoms, paskaitė Ade
laidės lietuviškos parapijos kios

veikėjų “aktyvistų”, vis tiek ne
galiu viešai nepasidžiaugti pasku
tiniuoju metu išjudinta Sydnejuje 
skautų veikla. Va, ilgojo savait
galio metu buvo surengta trijų 
dienų stovyklėlė — iškyla, kur bū
relis mūsų mažutėlių pabuvo ir pa

ko matyti Sydnejuje. Kiek prisi
menu, tai pats geriausias ir stip
riausias Šalkausko paveikslas iš 
visų jo darytų kompozicijų.

Mane stebino paveiksle atžy
mėta menininko impulsų darna ir 
jėga. Net technikiniai atsitikti
numai papildė kompozicijos stip
rumą. Norisi tikėti, kad Šalkaus
kas yra stipriausias savo kūrybo
je ten, kur jis iš anksto neregis
truoja matytų objektų, bet pasi
tikėdamas praeities žinojimu jis 
leidžia laisvai žaisti savai žmo
giškai energijai. Spalvų ir linijų 
žaismingas paskirstymas plokš
tumose ir atsitiktinumų įjungi
mas į kompozicijas yra instink
tyvus ir pats būdingiausias šiuo 
metu jo kūrybos bruožas.

DANUTĖ SKUODAITĖ

lio saugotoja — vaidilutė plieno 
mieste — Newcastle.

Danutę Skuodaitę pamatysi ir 
visuotiniuose apylinkės susirinki
muose, kurie paprastai tokioms 
jaunoms lietuvaitėms nėra labai 
patrauklūs.

Danutei lietuviškai — kultūrinis 
darbas sekasi labai gerai, gal dėl 
to, kad ji tam darbui turi ne tik 
gabumų bei vidinių ir išviršinių 
privalumų, bet pirmoj eilėj ir dėl 
to, kad ji yra nuoširdi ir sąmonin
ga lietuvaitė. Prieš porą metų 
Newcastle lietuvių choro sureng
tuose gražiausios lietuvaitės rinki
muose Danutė ir čia išėjo pirmoji!

Mes linkime Danutei gražių atei
ties dienų ir tokio pat energingo 
darbo lietuviškuose dirvonuose, 
kaip iki šiol. M. Š.

9
ko vedėjo pareiškimą, kuriame 
nurodyta, kad kioskas per metus 
parduoda lietuviškos spaudos už 
1500 svarų. 50% visų į Australi
ją atsiunčiamų “Aidų” parduo
dama šiame kioske, čia nuperka
ma vidutiniškai po 6 egz. visų 
“Draugo” išleistų knygų ir po du 
— “Nidos” knygų klubo. Vaikų 
literatūra eina labai silpnai. Kiek 
padidėja prieš Kalėdas. Kiosko 
vedėjo nuomone, adelaidiškiai, 
lyginant su kitomis kolonijomis, 
palaiko lietuvišką knygą gana ge
rai, tačiau lyginant su kolonijos 
pajėgumu, pirkimas nepakanka
mas.

Diskusijų klausiusieji pripažįs
ta, kad diskusijos pasisekė ir mie
lai pritarama Kultūros Fondo už
simojimui ateityje eiti panašiu 
keliu. Kai kas nurodo, kad pir
mieji klausimai buvę labai pla
tūs. Kiti norėtų, kad panašiose 
diskusijose savo nuomones ar pa
pildomus klausimus galima būtų 
teikti iš šalies, iš publikos. Nu
rodoma, kad susirinkusieji irgi 
turi savo nuomones diskutuoja
mais klausimais. Tačiau jeigu to
kie dalykai būtų leisti diskusinė
se popietėse, jie, greičiausiai iš
sivystytų į nepabaigiamus ginčus, 
net į asmeniškumus. Kultūros 
Fondas, atrodo, parinko asmenis 
iš įvairių sluoksnių ir pareikštos 
nuomonės buvo tikrai įdomios. 
Kiekvienam valia su jom sutikti 
ar ne, nes kiekvienas turi savo 
protavimo liniją ir savo logiką.

V. Radzevičius

bendravo savų tarpe, atitraukti 
nuo televizijų ir naminių vaidų.

Neseniai, rugpjūčio mėnesio mo
kyklinių atostogų metu Sydney 
skautų vadovybė irgi nors dalinai 
užėmė vaikus iškilom, sueigom, siu
vimo bei šokių kursais. Vaikai 
buvo ištraukti iš gatvės, užimti, 
duoti jiems užsimėmimai. Dirban
tieji tėvai negali per visą atostogų 
metą palaidnų vaikų sukontroliuoti 
ir tai jiems didelis rūpestis, čia 
kaip tik laiku ir labai sumaniai 
atėjo pagalbon skautų vadovybė, 
kurių atskiri asmenys net darbo 
dienomis atsisakė savo darbų, kad 
galėtų savo skiltis ar net draugo
ves ir šiokiadieniais užimti, subur
ti, padėti vaikams produktyviau 
savo atostogų laiką praleisti. Tai 
pavyzdys iš vadovų pusės, kaip rei
kia savo organizacijų nariais rū
pintis ir juos globoti. Kiek žinau, 
jokia kita organizacija tiek daug 
dėmesio neskiria savo mažiesiems 
organizacijos nariams, kiek skau
tai. Tokia rūpestinga mūsų ma
žųjų globa iš skautų vadovybės mes 
visi tegalime tik didžiuotis ir jiems 
būti dideliai dėkingi.

A. Pn Sudn«v
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RUOŠKIMĖS 
SUVAŽIAVIMUI
Baigiasi - mokslo metai. Artėja 

egzaminai, o po jų ir atostogos.
Svarbiausias šių atostogų įvy

kis bus Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos suvažiavimas 
Melbourne.

Studentai šio suvažiavimo lau
kia ir jau dabar ruošiasi ir pla
nuoja kelionę: Mūsų visų rūpes
tis, kad suvažiavimas būtų tikrai 
prasmingas, kad visi dalyviai 
džiaugtųsi ne tik maloniai pra
leistu laiku ir neabejotinu mel- 
burniškių vaišingumu, bet kad 
grįžę jaustų, kad parsivežė dau
giau, negu tik naujas pažintis ir 
maloniai praleistas dienas.

Suvažiavimas turi duoti naujo 
impulso tiek visai sąjungos vei
klai, tiek ir atskiram studentui.

Kokius klausimus suvažiavime 
reikėtų svarstyti, kokius susirin
kimus bei pobūvius organizuoti, 
kaip tikslingiau išnaudoti ta* ke
lias Australijos Lietuvių Studen
tų bendrai praleidžiama* dienas, 
yra mūsų priešatostoginė* te
mos.

Jomis užpildytą ir norėtųsi 
matyti sekantį “Studento Žo
džio” puslapį. Suvažiuos visi — 
ir studentai, ir fuksai, ir filiste
riai. Tad visų nuomonės ir min
ty* yra svarbios ir reikalingo*.

Gr.

NAUJI FILISTERIAI
VIKTORAS MARTIŠIUS
Diplomuota* teisininką*

Vytautas Martišius gimė 1939 
m. Kaune, gimnaziją baigė Can- 
berroje 1957 m., o 1963 m. baigė 
Australian National Universitete 
teisių fakultetą Bachelor of Laws 
laipsniu. Studijavo daugiausia 
"part time” gaudamas Public 
Service stipendiją. Šiais metais 
jis atlieka praktiką valdžios įs
taigoje Canberroje.

Sveikinant naująjį filisterį ma
lonu pažymėti, kad jis šalia stu
dijų dar dalyvavo Canberros lie
tuvių tautinių šokių grupėj ir 
nuo 1958 m. iki dabar vadovauja 
Canberros lietuvių studentų są
jungoj skyriui. Be to, jis yra 
Canberros Lietuvių Klubo sekre
torius. Filisteris Viktoras yra 
nuolatinis Canberros australų 
spaudos bendradarbis.

MINDAUGAS MAURAGIS
Mindaugas Mauragis gimė 1942 

m. gegužio 22 d. Vilniuje, baigė 
Christian Brothers High School 
Sydnejuje, o Sydney Teachers 
College baigė 1963 m. Dabar mo
kytojauja Kingsgrove High
School Sydnejuje.

Naujasis mokytojas yra akty
vus skautas nuo 1953 m. Jis yra 
ir tautinių šokių grupės nuolati
nis dalyvis, dažnai parengimuose 
pasirodo ir kaip akordeonistas.

Priklausydamas sporto klubui 
Kovui jis žaidžia tinklinį, o 1963 
-64 m. įeina į Liet. Stud. S-gos 
Sydney Skyriaus valdybą.

Šiuo metu Mindaugas dar stu
dijuoja Sydney universitete ma
tematiką. Jis taip pat priklauso 
Aerostat Society ir įsigijęs Judo 
Uni. Society rudą diržą.

NIJOLĖ BIŽYTĖ
gimė 1944 m. spalio 12 d. Vo

kietijoje, baigė St. Mary’s High

U.S.A. Kongreso biblioteka Washingtone yra didžiausia pa
saulyje. Joje yra 41 mil. leidinių vienetų, o jo* lentynų ilgi* 
bendrai sudaro 270 mylių. Čia yra apie pusė mil. knygų aklie
siems, parašytų braille sistema arba plokštelėse. Biblioteka 
naudojasi ne vien amerikiečiai, bet ir visas pasaulis. Čia dirba
ir visa eilė lietuvių.

STUDENTU ŽODIS

Redaguoja Gražina Reisgytė 135 Mimosa Rd., Greenacre, N.S.W. Tel. 70 3978

LIETUVIS TARPTAUTINĖJE NAUJAS MAGISTRAS
ARENOJE

Savo tarpe darbininkų gal 
dar turime pakankamai, bet 
žmonių, kurie iškiltų į tarptau
tinius sąjūdžius ir ten dirbdami 
drauge darbuotųsi ir pačios lie
tuvių tautos interesams, pasitai
ko labai retai. Su kokiu pasi
tenkinimu gaudome žinutes, 
kad tai vienoj, tai kitoj srity lie
tuvis iškilo į augštesnes platfor
mas ir pasauliui žinomas, kaip 
mokslininkas, menininkas ar 
koks kitoks specialistas ir taip 
jis pasidaro daugelio matomas. 
Tačiau išskyrus mus pačius re
tai kas jame įžiūri lietuvį.

Vis tik atsiranda veikėjų, 
kurie išėję į tarptautinę areną 
atlikdami savo specialias funk

School Hurstville ir mokytojų ko
ledžą Sydnejuje 1963 m. Dabar 
mokytojauja Peakhurst pradžios 
mokykloje.

Nijolė šoka tautinius šokius, 
1962 m. studentų valdyboje bu
vo fuksų atstovė.

VITOLIS EUGENIJUS 
STAŠIONIS

Diplomuotas inžinierius

Vitolis E. Stašionis gimė 1942 
m. sausio 25 d. Kaune, 1958 m. 
baigė St. Patrick College Strath- 
field’e, o pernai įgijo Sydney uni
versitete inžinieriaus diplomą Ba
chelor of Engineering laipsniu. 
Dabar dirba A.W.A. firmoje Syd
nejuje. Studijuodamas visą laiką 
gavo valstybinę stipendiją.

•V.E. Stašionis nuo 1953 m. pri
klauso skautų organizacijai, tau
tinių šokių grupei, dainuoja “Ro
žyčių” oktete ir kaip sporto klu
bo Kovo narys žaidžia tinklinį 
ir krepšinį.

Naujasis filisteris dabar vado
vauja Liet. Stud. S-gos Sydney 
skyriui, o prieš porą metų buvo 
to paties skyriaus iždininku. 

cijas drauge darbuojasi ir kaip 
lietuviai. Štai, jau keletas metų, 
kaip sėkmingai reiškiasi tarp
tautinėje PAX ROMANA Fe
deracijoje lietuvis Dr. Vytautas 
Vygandas. Pereitoje šios organi
zacijos tarptautinėjle konferen
cijoje, įvykusioje Washingtone 
rugpjūčio pradžioje, jis buvo iš
rinktas ketvirtai ka
dencijai iš eilės jos pirmininku.

Čia pora žodžių ir apie Pax 
Romana. Ši organizacija yra 
tarptautinis šviesuomenės sąjū
dis, apimąs visų tautų ir rasių 
katalikus studentus ir augštąjį 
mokslą baigusius intelektualus. 
Šiuo metu Pax Romana fede
racija turi virš dviejų milijonų 
narių. Lietuvių Studentų Ateiti
ninkų Sąjunga priklauso Pax 
Romana pilnateisiu nariu nuo 
1925-jų metų. Nuo 1947 m., 
šalia Pax Romana akademiško
jo katalikiškojo jaunimo sąjun
gos įsteigus ir intelektualų, t.y. 
augštąjį mokslą baigusių sąjun
gą, drauge buvo priimta ir Atei
tininkų Sendraugių Sąjunga.

Dr. V. Vygandas tarptautinės 
federacijos egzekutyve nėra pir
mutinis iš lietuvių. Dar 1935 m. 
Pax Romana konferencijoje jos 
pirmuoju vicepirmininku buvo 
išrinktas Dr. Pranas Dielinin- 
kaitis, šiose pareigose sėkmin
gai išbuvęs keletą metų.

Dr. V. Vygando iškilimas 
tarptautinėje plotmėje yra drau
ge ir mūsų laimėjimas bei pasi
didžiavimas. Jam vadovaujant 
Lietuvos ir lietuvių vardas pla
čiai propaguojamas per visą pa
saulį, o jis pats, būdamas tokio
je augštumoje, yra tikras lietu
vių tautos ambasadorius ir re
prezentantas.

Dr. Vytautas Vygandas, pir
masis iškelia mintį ir suorgani
zavęs išleidžia šiandie taip gra
žiai lietuvius reprezentuojantį 
LITUANUS žurnalą, kurį nu- 
sivežęs į Pax Romana suvažia- 
vima San Salvadore plačiai pa
skleidžia tarp suvažiavusių. 
1958 m. atstovaudamas ateiti- 
ninkiją Pax Romana suvažiavi-

Filisteriai, studentai ir bendruomenė
Bendrai paėmus, filisteriai ga

li pasirinkti tarp dviejų galimy
bių santykyje su lietuviška ben
druomene: jie gali laikyti save 
šio krašto piliečiais, esančiais 
lietuvių kilmės, kurie tačiau sa
vo kilme nesirūpina, kurie tą 
kilmę laiko daugiau ar mažiau 
maloniu faktu, bet negalvoja, 
kad ji užkrauna jiems kokni 
nors pareigų.

Tuo atveju nėra problemos: 
filisteriai praleidžia savo laisva
laikį kaip jiems patinka, ben
drauja su tais, su kuriais nori. 
Trumpai sakant, filisteriai ir 
bendruomenė eina savais ke
liais. Nėra ko galvos sukti ir dėl 
studentų. Šie, baigę mokslus, 
taip pat, įsijungia į vietinį aus
trališką gyvenimą. Jie priklau
sys savų specialybių organiza
cijoms, jeigu norės ir, jeigu tik 
norės, tose organizacijose jieš- 
kos ryšio su kitais savo kihnės 
kolegomis.

Antra vertus, filisteriai gali 
į save žiūrėti, kaip į lietuvius, 
kurie turėtų aktyviai dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, šiuo atve
ju verta pasvarstyti, kokia būtų 
geriausia jų rolė ir kaip ją įgy
vendinti. Prieš rolę siūlant ta
čiau reikia bent trumpai api
brėžti dabartinę mūsų bendruo
menės padėtį.

“Bendruomenės padėtis” — 
tai gana neaiški sąvoka. Būtų

ANDRIUS CHODA
Inžinerijos magistras

Andrius Choda gimęs 1935 m. 
Kaune. Gimnaziją baigė 1952 m. 
Sydnejuje ir tais pačiais metais 
įstojęs į Sydney universitetą po 

me Eichstaette jis išrenkamas į 
jos vyriausią valdybą, kur jis 
užsirekomenduoja kaip energin
gas ir gabus vadovas taip, kad 
sekančių metų Manilos (Filipi
nuose) suvažiavime jis išrenka
mas visos Pax Romana federa
cijos pirmininku. Būdamas pir
mininku jis pačioje organizaci
joje įveda eilę reformų, kas bu
vo nepaprastai teigiamai įver
tinta ir jis 1960 m. Lisabonos 
suvažiavime perrenkamas šiai 
pozicijai antrą kartą, o 1962 m. 
Montevideo suvažiavime ir tre
tįjį kartą. Pagaliau ir šių metų 
Pax Romana suvažiavimas ne
rado Dr. V. Vygandui tinkamo 
pakaitalo ir jos pirmininku per
renkamas ketvirtai kadencijai.

Be šių pareigų Dr. Vygandas 
duoną pelnosi tarnaudamas 
American Airlines vyriausiu ko
merciniu psichologu, Ateitinin- 

laiko gaišinimas kalbėti apie lie
tuvių finansinį stovį. Kad vie
nas turtu stovi geriau už kitą, 
yra būdinga visoms bendruome
nėms, ne tik mūsų. Tas pats ga
lioja ir dėl nežinomų pareigų 
tarnybose. Trintis tarp “jauni
mo” ir “senimo” taip pat nėra 
ypatingas lietuviškas bruožas. 
Tuo gali lengvai įsitikinti kiek
vienas, pasekęs dienos spaudą. 
Kad toji trintis pas mus yra 
kartais taip aiški, turi gilesnes 
priežastis.

Politinių emigrantų grupės, 
kokios jos bebūtų, pereina per 
panašias stadijas kurių yra ke
turios: pirmoji stadija apima 
pirmus metus po to, kai emi
grantai apleidžia ar pabėga iš 
savo krašto. Tuomet visi linkę 
galvoti, kad jie nuo namų at
skirti bus tik trumpą laiką. Visi 
tikisi, kad tuojau pat (už sa
vaitės, kitos) prasidės dideli 
įvykiai, kurie sudarys sąlygas 
garbingai grįžti. Toje stadijoje 
mes buvome Vokietijoje ir dar 
pirmaisiais mėnesiais Australi
joje.

Antroie stadijoje viltys grei
tai sugrįžti nusmunka ir po tru
putį visi pradeda apsiprasti su 
mintimi, kad niekas tikrai neži
no. kas ateityje tikrai atsitiks. 
Tačiau senesni emigrantai dar 
dvasiškai nėra pametę ryšio su 
tėviške. Jie dar dalinasi į parti

ADELAIDES STUDENTŲ
MENO PARODA

Retai atsitinka, kad turime pro
gos pamatyti studentų meno dar
bus, ypač Adelaidės lietuvių stu
dentų meno kūrinius bet tokią pro
gą sudarė Adelaidės studentų są
junga, suruošdama vienos dienos 
parodą kur dalyvavo net penki bu
simieji menininkai, būtent, Rimas 
'Daugalis, Vytautas Kapočiūnas, 
žibutė Mars Emilija Matiukaitė 
ir Vytas šerelis. Parodą apžiū
rėjo netoli pusantro šimto Adelai
dės lietuvių.

Rimas Daugalis buvo iškabinęs 
tris medžio raižinius, kurie nors 
gana šaltai formalūs, įrodė, kad 
lietuviškas tautos menas dar nepa
mirštas mūsų kylančių menininkų 
tarpe. Pastarasis išstatė ir kele
tą aliejinių peizažų. Jie gerai iš
vystyti, gyvos judančios spalvos, 
gyva gamta, bet kažkaip nepa
traukli. Rimas šiuo laiku dėsto 
meną gimnazijoj, o kiek laisvalai
kio lieka, atsideda kūrybai.

Iš visų stipriausiai reiškiasi Vy
tautas Kapočiūnas, kuris dar lan
kydamas meno mokyklą jau laimė
jo pirmą premiją visos Australijos 
jaunųjų menininkų varžybose (virš 
400 dalyvių). Jis pasirodė su trim 
portretais, kurie iškart žiūrovą su
žavi šviesa ir spalva, patraukda- 
mos dėmesį į piešinio charakterin
gus bruožus. Gyvai vysto siužetą, 

ketverių metų gavo inžinieriaus 
diplomą Bachelor of Engineering 
laipsniu. Po metų Andrius įsigijo 
B. of E. Honors, o šiais metais 
jam buvo pripažintas inžinerijos 
magistro laipsnis. Šiuo metu An
drius dirba Australian Gas Light 
Co. Kiek anksčiau 1959-63 m. jis 
buvo asistentu N.S.W. universitete 
ir priklausė lietuvių studentų val
dybai 1959-60 metais.

kų Federacijoj jis eina gen. se
kretoriaus pareigas, priklauso 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyboje. Kaip jau minėta, jis 
yra Lituanus žurnalo steigėjas 
ir buvo eilę metų jo leidėju.

Savo darbais Dr. V. Vygan
das įrodė, kad jis moka tobulai 
suderinti savo pasaulėžiūrinius 
įsitikinimus su visos lietuvių 
tautos aspiracijomis, ir dėl to jo 
iškilimas ir pripažinimas tarp
tautinėse viršūnėse mūsų tautai 
turi didelės svarbos. Čia būda
mas ir reprezentuodamas mūsų 
tautą jis ne vien tik mūsų pa
čių, bet ir svetimųjų matomas 
gal būt pirmiau kaip lietuvis. 
Ir tai yra nepaprastai daug. Šio
ji Dr. Vytauto Vygando lietu
vių tautos ambasadorystė nėra 
kanceliarinė, o gyva ir dinamiš
ka, lygiai kaip ir pats Dr. V. 
Vygandas. L.D.

jas, kaip ir tenai, skirstosi į to
kias pat organizacijas ir naudo
ja tą patį politinį žargoną (mūsų 
atveju — “tautininkai”, “liau
dininkai”, “krikdemai” ir t.t.). 
Pasirodo tendencija žiūrėti į vie
tinius gyventojus kreivokai iš
kylanti iš subyrėjusių vilčių: štai, 
anie neturėjo jokių vargų, jų 
valdžios nieko nedaro ir t.t. 
Taip pat atsiranda ir tokių, ku
rie pradeda tolti nuo daugumos. 
Iš pradžių tai būna t ik atskiri 
asmenys, tačiau jų skaičių grei
tai didina augamieji jaunuoliai, 
kuriems tėvų ir jų pažįstamų 
kalbos pradeda nebesirišti su jų 
kasdienybe. Nėra aiškiai nusta
tomos tezės ir antitezės, nes 
emigrantų būreliai būna perma- 
ži, kad susidarytų partijos, nėra 
tačiau ir vienybės, apie kurią 
vis kalbam.

Trečioje stadijoje senoji kar
ta pradeda rodyti, prabėgančių 
metų svori ir jiems sąvokos, 
perimtos iš praeities, pradeda 
atrodyti tuščios, todėl jie jas vis 
rečiau mini. Bet dėl anksčiau 
minėtos tendencijos nusisukti 
nuo aplinkos jie nesidairo į da
bartini pasaulį surasti ko kito, 
nepradeda domėtis, kas vyksta. 
I nauiuosius įvykius jie ir da
bar žiūri iš savo siauro taško. 
Tarpusavis gyvenimas susmul- 
kėia. kyla didžiuliai disputai dėl 
dalykų, kurie anksčiau buvo 

kaip įrodo jo gyvulių studijos, ku
rios tiesiog iš rėmų norėtų šokti. 
Vytautas, baigęs studijas Adelai
dėje, žada Europon keliaut.

Žibutė Mars taip pat jau pasi
reiškus Adelaidėje menininkė, be
simoji mokytoja. Parodoje išstatė 
keletą paveikslų, kuriuose pasine- 
šus vaizduoti žmonių grupes ar tai 
būtų liaudies dainininkai ar gegu- 
žininkai. Tai vis tikri žmonės, 
nors kartais pasigendam jų tarpu
savio ryšio, kuris atsiras besitobu
linant kompozicijoj.

Emilijos Matiukaitės du orna
mentiniai pavyždžiai pilnai neiš
ryškina užsimojimų, tėra lyg ban
dymai; lauktina daugiau kūrybos.

Vytas šerelis, antrametis meno 
mokyklos studentas, dalyvavo su 
gausiu rinkiniu. Portretus jis pie
šia gan originaliai, įkvėpdamas 
gyvybės charakteriams pavartoda
mas ištemptas proporcijas. Jo 
graviūros daugiau mokyklinės, bet 
rodo susidomėjimą įvairiom techni
kom.

Reikia pareikšti nuoširdų ačiū 
Adelaidės L.S.S. suruošus tokią 
“žaibinę” parodą ir tikėtis, kad 
jie suruoš ir daugiau tokių pat 
įžvalgų į lietuvių jaunųjų meninin
kų kūrybas.

Antanas

FUKSĖS POŽIŪRIS
APIE SYDNEY LIET. 

STUDENTUS
Kaip pirmus metus studijuo

janti Sydney universitete esu 
paprašyta pasisakyti apie Sydney 
lietuvių studentų veiklą.

Gaila, nesu daug susipažinusi 
su šia organizacija. Tam dau
giausia trukdė nepatogus susisie
kimas ir kitos priežastys. Dėl to 
ir gal dar daugiau trūkstant stu
dentiškų pobūvių aš tepažįstu tik 
keletą lietuvių ir iš jų organiza
cijos nedaug sulaukiau morali
nės ’naudos.

Kodėl fuksai nesidomi studen
tų sąjunga, man atrodo, būtų 
svarbiausia priežastis, kad iš vi
so trūksta entuziazmo. Jeigu są
junga nori pritraukti naujų na
rių, turi parodyti daugiau orga
nizuoto vadovavimo, turi narius 
laiku ir tiksliai informuooti apie 
savus parengimus ir pasitkrinti, 
ar nariai turi priemonių ir galės 
tokiuose parengimouse dalyvauti.

Kad lietuviai gali suruošti ge
rų pobūvių, parodė “Initium Se- 
mestri”. Ten mes matėme tikrai 
individualinę ir gaivinančią pro
gramą.

Reikia tikėtis, kad tokių paren
gimų kaip “Initium Semestri” 
bus daugiau, lygiai taip pat būtų 
labai gerai, diskusijų vakarai, kur 
studentai galėtų susirinkti, susi
pažinti ir pareikšt savo mintis 
bei galvojimą.

Audronė Grudzinskaito

smulkmenos. Asmeniški kivir- 
čiai darosi vis dažnesni ir ma
žiau maskuojami. Jaunųjų ir 
kitų atsiskyrėlių skaičius taip 
padidėja, kad jau nebeaišku, 
kas “atsiskyrėlis”, ir kas “susi
pratęs”.

Po trečios stadijos. senųjų 
pats reakcioniškiausias sparnas 
pavirsta į savotišką sektą. Tą 
stadiją dabar reprezentuoja ru
sai monarchistai, kurie čia turi 
mažą klubą: ant sienų kabo pa
geltę herbai ir ūsotų kunigaikš
čių fotografijos, keli senyvi 
žmonės kalba apie dalykus, ku
rie beveik niekam nebesupran
tami. Ateina ir jaunesni narių 
anūkai, tačiau vargu ar kas nors 
ten dar tikisi, kad iš to visko 
kas nors bebus. Iš tikrųjų viskas 
vyksta tik iš papratimo ir neno
ro pamesti sapnų pasaulio.

Mes vietiniai lietuviai dabar 
esame trečioje stadijoje, bet to
lumoje jau matosi ateinanti ir 
ketvirtoji. Pasiklausant kaiku- 
rių senesnių žmonių susidaro 
įspūdis, kad jiems Lietuva jau 
virsta į kažkokį mitologinį kraš
tą, kur viskas buvo daug gra
žiau, daug geriau. Taip, pavyz
džiui, prieš kiek laiko teko gir
dėti, kaip vienas tautietis gynė 
Lietuvos mokslą. Susidarė įspū
dis, kad tenai jau gimnazistai 
buvo Kantai ir Einšteinai. Ko- 

(Pabaiga 4 psl.)
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AKADEMINIAI
MELBURNE

Broliai Algis ir Vytas Klimai atšventė savo bendrą gimtadienį 
Vyto namuose, kurie yra tokie erdvūs, jog reikėjo sukti galvą, kaip 
juos ta proga užpildžius. Į šiuos rūmus susispietė beveik visas Toorak 
iškilesnis jaunimas, tik labai jie pasigedo lietuvaičų — niekaip ne
buvo galima jų rasta. Bet niekas nenusiminė, nes vietinės gražuolės 
mokėjo geriau lietuviškai net už pačius lietuvius.

★ ★ ■
Sekmadienio vakare Melbourne gražuolės Danutės namuose įvy

ko studentų vakaras. Adelaidiškis p. P. Rūtenis dailiai supažindino 
studentus su lietuvių liaudies dainomis daug jų padainuodamas 
akomponuojant pianistei iš pačių studenčių tarpo.

Po gražių ir net negirdėtų liaudies dainų, kurios tiek sužavėjo 
studentus, kad daugumas vietoje prisipažino, jog iš tikrųjų jie esą 
lietuviai, kilo gausi puota. Buvo tiek daug gerta ir valgyta, kad nie
kas negalėjo nuo stalo pakilti ir visi, pagauti patriotizmo, traukė 
vieną po kitos liaudies dainas, o kai kurias net su angliškom melo
dijom!

★ ★
Medikas Karolis jau baigė savo egzaminus. Iš rūpesčių ir vėly

vų vakarų miegant prie knygos jis tiek sublogo, kad dabar net sun
ku jį beatpažinti. Atrodo, kad įdėtas vargas pasiteisino, nes dabar 
Karolis yra labai laimingas.

★ ★
Architektai Rasa ir Algis taip sunkiai ir darbščiai studijuoja ir 

stato pilis debesyse, kad profesorius leido jiems ir jų bendramin
čiams ateinančius metus leisti beatostogaujant bei instruktuojant 
Melbourne architektus!

★ ★
Melbourne studentai sunkiai ruošiasi šių metų suvažiavimui. 

Žada būti konferencijos parlamento rūmuose, puotos gubernatoriaus 
rezidencijoje ir vienos dienos ekskursija į Kubą. Svečiai bus apgy
vendinti garsiajame “Southern Cross” viešbutyje ir bus vežiojami į 
visus parengimus valdiškomis karietomis. Norintieji dalyvauti šiame 
suvažiavime prašomi registruotis pas studentų centrinės valdybos 
sekretorę ir prisiųsti depositą. Likusi suma sumokama šio suvažiavi
mo atidaryme.

★ ★

Akademinė statistika
Melburno universitetuose šiemet 

studijuoja pilną laiką 23 studen
tai: Melburno universitete 19, Mo- 
nash 4. Vienas augštąjį farmacijos 
mokslą studijuoja farmacijos kole
dže. Baigti šiemet turėtų 10: medi
ciną 2, farmaciją 1, humanitari
nius mokslus 4, architektūrą 2, so
cialinius mokslus 1.

Dalimis (part time) studijuoja 
14 asmenų. Iš jų 8 ruošiasi peda
gogikos diplomo egzaminams, 2 
medicinos specialybės egzaminams, 
2 išvykę į Europą, t y. laikinai 
pertraukę studijas Melburne. 
Technikos koledžuose pilną laiką 
studijuoja 5, gi dalimis 14. Iš jų 
8 šiemet turėtų baigti. Mokytojų 
koledže studijuoja 3 — visos mer
gaitės. Viena studijuoja trečius 
metus specialybei ir šiemet turėtų

baigti. Gailestingųjų seserų mo
kykloje mokosi 8, biznio koledže 1, 
Konservatoriją lanko 1, baleto mo
kyklą 1.

Universitetą iki šiam laikui bai
gė 18 asmenų, iš jų vienas, pradė
jęs Melburne, pabaigė JAV. Ku
nigų seminariją baigė 1, technikos 
koledžą 14, iš jų vėliau 2 įsigijo 
universiteto mokslinius laipsnius. 
Mokslą nutraukė: universitete 1, 
technikos koledže 8.

ADELAIDĖS STUDENTŲ 
SKYRIUS

Skyriuje šiemet 45 aktyvūs na
riai, 5 lietuviai studijuoja, bet nėra 
įstoję į skyrių.

Universitete studijuoja 84, mo
kytojų seminarijoje 6, technikos

NUSIDAVIMAI
Krepšinio klubas “Midus” kietai sportuoja ir sparčiai ruošiasi 

iškopti į šių metų sporto šventės nugalėtojus. Nežinia, ar dažnas ko
mandos pralaimėjimas kovos lauke, ar pats midus greitai retina jų 
eiles. Užpildyti plyšius kandidatų būtų daug, tik augštas komandos 
lygis ir griežti reikalavimai jų neprileidžia.

SYDNEY
Fuksė Audronė Grudzinskaitė seka brolio Gedžio pėdomis: pri

klauso Sydney universiteto moterų sekcijos krepšinio komandai ir 
jau spėjo susilaukti pagyrimų “Honi Soit” sporto puslapyje.

★ ★ . ■
Sydnejiškiams gerai pažįstami “Mopsis” ir “Staska” bandė su 

balionu “Archimedes I” sumušt amerikiečius ir rusus ir pirmieji pa
siekti mėnulį. Kolegių laimei, “Archimedes I” saugiai grįžo į žemę 
su besišypsančiais “spacemenais”

★ ★
Melburniškiai — filisteris R. Sližys ir kol. Vyt. šalkūnas atosto

gų metu žada dviračiais apvažiuoti Tasmaniją. Lauksim jų kelionių 
įspūdžių “Studentų Žodyje”.

★ ★
Paskutiniame “Stud. Žodyje” buvo paminėta, kad canberiškis 

stud, archit; Vytautas Švedas... Apgailime ir apgailestaujame, kad 
toje korespondencijoje buvo netikslumų: Vyt. švedas šiais metais 
yra tik abiturientas ir tikimės, kad jam sėkmingai baigus gimnaziją 
kitais metais labiau tiks aukščiau pavartotas titulas.. šarka

Filisteriai studentai...
(Atkelta iš pusi. 8)

kie ten turėjo būti filisteriai, 
mūsų galvos net neišneštų. Taip 
pat teko susitikti ir žmonių, ku
riems net ir Šapoka atrodytų 
esąs ružavas — tokie jie buvo 
patriotai. Kas tik ne pagal jų 
norus, tas “komunistiška”, “in- 
telektuališka”, “kosmopolitiš
ka” ir t.t.

Tiap pat yra būdinga, kad 
atsirado “izoliacionistai”; prieš 
keletą metų tokie projektai bū
tų nepaminėti ,nes lindimas į sa
vo kiautą dar nebuvo pasiekęs 
tokio laipsnio.

Prieinant prielaidų, kad tapi
mas sektantais yra nepavydėti
nas likimas, filisterių rolė mūsų 
bendruomenėje mano nuomone 
turėtų būti bandymas tą sulai
kyti.

Kaip niekas kitas jie tam. tin
ka. Universitetai yra vietos, ku
riose kertasi visos naujos kul
tūrinės ir politinės srovės. Kas

koledže 5, meno mokykloje 5.
Iki šiam laikui baigė mokslus: 

universitetą 2, mokytojų seminari
ją 8. Studijas nutraukė 1 — išvy
ko į JAV.

juos lanko, visuomet tos įtakos 
gauna ir būna modemiškesnis 
žmogus kaip kiti. Kai kas čia 
gali pasakyti, kad yra tokių da
lykų, kurie nesikeičia, kad yra 
tiesų ir problemų, kurios lieka 
tos pačios, ir be abejo, čia yra 
daug tiesos. Tačiau tos proble
mos pasirodo vis kitokiuose rū
buose ir aplinkybėse, ir kas ne
susigaudo, tas greitai pradeda 
loti į medį, ant kurio jau seniai 
niekas nesėdi.

Tiek žodžiu, tiek raštu filis
teriai turi būti tie žmonės, kurie 
atkreipia kitų dėmesį į tai, kas 
vyksta pasaulyje, ką kiti daro. 
Jie kovoja už tai, kad pasaulis 
yra įdomus, kad jis keičiasi ir 
kad negerai į jį žiūrėti iš niū
raus emigrantinio kampo.

Filisterių santykis su studen
tais tuomet nusistato iš to pa
ties taško dar turint minty mū
sų studentų organizacijų bruo
žus. Lietuviai studentai labai 
dažnai gyvena dvigubą gyveni
mą: tai, kas vyksta namuose, ir 
tai, ką girdi paskaitose, būna 
priešingybės. Ne vienas lietuvis 
studentas dėl to sudaro gana ne
laimingo žmogaus įspūdį. Iš vie-
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Didžiausia ir labiausiai patikima siuntinių firma su sa
vo skyriais visose Australijos valstijose, su pilnais V/O 
Vneshposyltorg įgaliojimais siųsti jūsų pačių paruoštus siun
tinius, o taip pat priima įvairių dovaninių siuntinių ir maisto 
užsakymus persiųsti jūsų artimiesiems į Sov. Sąjungą. Že
miausios aptarnavimo ir persiuntimo kainos. Greitas ir rū
pestingas aptarnavimas. Norį smulkesnių informacijų prašo
mi kreiptis į įstaigą Melbourne arba asmeniškai teirautis 
kiekviename šių skyrių:
BRISBANE: 12 Pine St., Bulimba, Qld, tel. 95 5086.

10 Vale St., Red Hill, Qld. 
SYDNEY: 590 George St. (Crystal Palace Arcade),

tel. 61 3265.
CANBERRA: Hat 3, 14 Hayley St., Ainslie, ACT.
MELBOURNE: 197 Flemington Rd., North Melbourne, 

tel. 30 3347.
LAUNCESTON: 41 William St., Launceston, Tas. 
GEELONG: 79 Ryrie St., Geelong, Vic., tel. 3216. 
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton, tel. 7 8626.

39 Chesser St., City, tel. W 2684.
41 Tapleys Hill Rd., Hendon, tel. 4 2879. 

PERTH: 58 Alma Rd., Mt. Lawley, tel. 28 3046.

Reikalaukite katalogų ir kainoraščių, ir įsitikinsite, kad 
mūsų firma yra pigiausia siuntinių persiuntimo institucija 
Australijoje. r"
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nos pusės jis norėtų atvirai pasi
sakyti, iš kitos pusės jis tačiau 
žino, kad tai iššauktų didelio 
pasipiktinimo. Rezultate gauna
si studentija be nugarkaulio, ir 
senoji karta negali suprasti, ko
dėl mūsų studentai tokie lep
šiai. Bet kaip gi gali būti kitaip, 
jeigu iš tikro niekas nenori gir
dėti to, kas būtų pasakyta.

Tokiose aplinkybėse filiste
rių pareiga turėtų būti studen
tų palaikymas. Čia ne finansinis 
klausimas; studentai turi turėti 
jausmą, kad yra lietuvių, ku
riems jų nuomonės artimos, ku
rie juos supras, ir kad pasakę 
savo nuomonę jie nepaliks vi
siškai izoliuoti. Praktiškai jie 
tai gali daryti aktyviai gindami 
naujesnes nuomones tiek susi
rinkimuose, tiek pokalbiuose, 
tiek straipsniais ,jeigu juos ra
šo. Taip pat filisteriai ir studen
tai galėtu suruošti diskusijas, 
kuriose būtu iškeliamos naujos 
politinės ir kultūrinės proble
mos. kurias būtu bandoma sprę
sti išeinant iš naujo taško. Be 
to, filisteriai galėtų surengti pa

skaitas, kuriose nestudijuojan
tiems patiektų žinių apie nau
jus horizontus savo srityse. Taip 
pat filisteriai ir studentai galėtų 
laikas nuo laiko sudaryti foru
mus, kur keli galėtų pasisakyti 
savo nuomones apie pasaulinius 
įvykius ir kaip mes turėtume į 
juos reaguoti.

Čia pasiūlyta pozicija nei 
studentams, nei filisteriams ne
būtų lengva. Senos* galvosenos 
ir atsisakymas žiūrėti į pasaulį 
įdomaujančiomis, o ne karčio
mis akimis nėra būdingas vien 
tik mums, Australijos lietu
viams, bet emigrantinė psicho
logija, kuri temdo protą ir už
daro duris į pasaulį, daugelį iš 
mūsų labai paveikė. Nėra abe
jonės, kad žmonės, pasisaką už 
naują, bus apkalbami, kartais 
net užnuolami spaudoje. Jiems 
bus prikaišiojami įvairūs daly
kai nuo nutautėjimo iki išdavi
mo. Bet gi iš kitos pusės navyk- 
tų gal ne vieną žmo<nj ištrauk
ti iš srovės, kuri veda į socia- 
loginį muziejų.

Studiosus anonymus

SALLY SALMINEN

K A T R Y N A
VERTĖ M. MIKALIŪNAS

(žiūr. pradžią Nr. 89)

. Tai buvo Vasterby ir abu miškai: Norrojen 
ir Soderojen; tartytum milžiniškos rankos, ap- 
glėbdamos “žvaigždės ragą”, saugojo kaimą nuo 
šaltų ir drėgnų jūros vėjų.

Sunku apsakyti, kaip visa tai domino ir ste
bino Katryną. Nei vienas pakelės krūmas, nei 
vienas akmuo neliko jos nepastebėtas. Ji buvo 
tyli ir pirmukart neklausė nenutilsiančių Jo
hano plepalų. Pamatęs, kad jam nevyksta su
dominti jos pasikalbėjimu, jis pradėjo dainuoti 
jūreivių dainas. Jis žengė nerūpestingais žings
niais dainos taktan ir mosavo rankoj nešamu 
Katrynos drapanų ryšulėliu.

Pagaliau, tarpmiškės glėbyje ryškiau išsi
skyrė kaimas, nusidriekdamas abipus kelio. Tai 
geras kelias, bet labai. siauras, galvojo Katryna.

— Taip, tai yra Vasterby! — sušuko Joha
nas ir, vėl uždainavęs savo dainą, keliavo toliau.

Katryna pamatė kelis senus, raudonai dažy
tus namus, tūninčius tarp medžių ir- krūmų, 
slėnio gilumoje. Vienur ir kitur kalvose buvo 
matyti balti, naujoviški namai. Jos širdis su
stojo plakusi. Kuris tų namų yra jos? Kairėje 
kelio pusėje stovėjo gražus dviejų aukštų na
mas su balkonais, bet jis nebuvo baltas, o gel
tonas. Johanas vedė ją vis tolyn; tai negalėjo 
būti tas. Toliau dunksojo dideliame sode puikus, 
šviesiai pilkas namas. Gal tai šis? Johanas nu
rodė gražųjį namą, ir Katrynos skruostai nu
kaito, bet vyras tarė:

— čia gyvena kapitonas Nordkvistas, šios 
salos nevainikuotas karalius. Jis turi didelį ūkį, 
krautuvę ir kelioliką laivų. Tas žmogus, pati 
įsitikinsi, daugiakartis milijonierius. Jis yra ir 
mūsų “Fridos” savininkas. Kad jį šimts, tai 
stambiausias visoje Suomijoje laivų savininkas!

Jis išdidžiai skėtriojo rankomis, bet Katry
nos mintys nuklydo į toliau pietuose matomą 
šviežiai dažytą namą. Johanas nurodė jį ir pa
sigirdamas tarė:

— čia gyvena kapitonas Svenssonas, irgi 

t

stambus ūkininkas ir šykščiausias visame vals
čiuje žmogus.

— Aa, — atsiliepė Katryna.
Už pasakiškai gražaus kalno, tamsiame 

Norrojen miško fone, matyti šviesiai žalia spal
va dažytas gražus namas. Bus tas, galvojo Kat
ryna vildamosi, bus tas. Jis yra tiek šviesus, 
jog jį galima pavadinti baltu, ir net su balko
nais. Ji neišdrįso stačiai paklausti, o tik paste
bėjo:

— Žiūrėk, Johanai, tai gražus namas!
— Taip, gražus, — patvirtino Johanas, — 

tai puikus namas, jame gyvena kapitonas Eng- 
manas. Jis neturi žemės, bet užtat turi labai daug 
pinigų. Kad jį šimts, jis yra linksmiausias 
pasaulio laivininkas.

— Aa, — vėl teištarė Katryna. — O kas 
gyvena šitame gražiame name, tenai, kur mėly
ni darželio varteliai? Jis primena man mano 
gimtinės namus.

— Čia gyvena Kalle Sefferis, — ir tai Jo
hanas tarė tokiu tonu, lyg būtų ką labai svar
baus pasakęs. — Sefferiai yra didžiausi nenau
dėliai ir sukčiai visame miestelyje: tiek gyvio, 
kiek yra šiame name, nesutilptų tavo tėvo vi
sam ūky j.

— Ak, dangau, — atsiduso Katryna. — 
Kuomet gi mes prieisim laukus? — paklausė ji.

— Laukus? Mes gi jau praėjom pro didelę 
jų dalį.

— šitų mažų sklypelių! Tai tu laukais lai
kai tuos tvoromis aptvertus sklypelius?

— Taip, turi būti. Matai, kiekvienas ūkinin
kas privalo turėti vakaruose savo pievas, ry
tuose dirvas ir daržus, šiaurėje ganyklas ir pie
tuose irgi pievas. Miško mes turim kiek tik rei
kia ir todėl galime apsitverti visas savo žemes.

— Aa, — vėl pakartojo Katryna. Jai staiga 
visa žemė pasirodė ankšta, sugniaužta ir su
maišyta.

Visai arti kelio stovėjo ma*žas, raudonas, 

baltomis kertėmis namelis. Jį supo mažas dar
želis, ir Katrynai pasirodė, kad už namo yra 
vaismedžių sodas. Namelio pasieniai buvo gau
siai apaugę įvairiaspalvėmis gėlėmis ir vijok
liais. žydinčios pelargonijos puošė langus, ku
rių gražias užuolaidas kedeno vėjelis. Už baltai 
ir raudonai dažytos tvoros augo penki vešlūs, 
šakoti medžiai, nusidriekdami virš kelio.

Katryna, pamačiusi juos, nieko netardama, 
sustojo, atsiduso:

— Obelys... — sušnibždėjo ji.
— Taip, patvirtino Johanas. Tai yra ponios, 

kaip mes sakom, čia gyvena senutė pastoriaus 
našlė. Ji turi labai gerų obuolių, gali manim pa
tikėti. Pažvelk, anakur ji pati sėdi ir moko Eri
ko dukrelę Elvirą skaityti. Taip, kai kurie ūki
ninkaičiai yra nieko sau vaikai. Eriko mergaitė 
ateina čionai ir mokosi skaityti, rašyti ir siuvi
nėti, tarytum ji būtų tikro kapitono vaikas.

— Kur gi Eriko namas?
— Jis tenai, greta raudonojo, kapitono 

Nordkvisto namo. Ūkininkas Erikssonas niekam 
tikęs, bet jo žmona yra gražiausia moteris visoje 
Ahvenanmaa.

— Aa, — vėl pakartojo Katryna. Ji jautėsi 
nuvargusi, o jų kelionei nebuvo galo. Kada gi 
Johanas pasakys: — Štai čia mes gyvenam.

Jie priėjo plačią aikštę kaimo viduryje, ir Jo
hanas paaiškino, jog tai esanti turgavietė ir kad 
šventadieniais čia susirenkąs visas kaimas.

— Šit kaip, -r- nustebo Katryna.
— Tikrai taip, šis raudonas namas dešinėje, 

priklauso Bliumui. Jaunojo Viktoro Bliumo krei- 
viausios kojos visoje saloje, ir jis yra mekas. Ten, 
toliau, ana krautuvė yra Nordkvisto.

Vieškelis suko šiaurėn, ir kelias, kuriuo juodu 
dabar ėjo, buvo labai siauras ir akmenuotas. Jis 
visą laiką kilo įkalnėn, ir žemė darėsi vis blogesnė 
ir sausesnė; laukai buvo kupstuoti. Tarp uolų 
stovintieji nameliai atrodė labai vargingi ir maži.

— O kas čia gyvena? — paklausė Katryna.
— čia gyvena darbininkai samdiniai.
Vis toliau ir toliau vedė Johanas Katryną. 

Dabar jau visur aplinkui buvo vien uolos, o reti, 
kur-ne-kur stovintieji nameliai buvo maži ir ap
griuvę.

Aukštose kalvose stovėjo kaimo vėjiniai ma
lūnai. Ant vieno malūno sparno tupėjo varna ir 
ironingai karksėjo. Katrynai suspaudė širdį, bet 
ji vis dar tikėjosi, kad tas gražusis baltas namas 
su balkonais ir vaisių sodu, kokio nors stebuklo 
dėka, atsiras prieš ją. Staiga vyras sustojo ties 

viena trobele.
— Taip, pagaliau mes namie! — sušuko jis 

išskėsdamas rankas ir teikdamas veidui išdidžią 
išraišką.

Katryna beveik neteko žado; ji vis labiau 
raudo. Prieš ją buvo maža trobelė, sukrypusi, ne
tinkuota ir jūros vėjų apardytu stogu. Trobelė 
stovėjo plikoje uoloje ir aplink ją, be šiukšlyne 
namo pasieniais augusių kelių dilgėlių, nebuvo jo
kios kitos želmės. Uoloje matomos tvorų liekanos 
bylojo apie tai, kad kadaise trobelė buvusi aptverta. 
Tvarto ir malkinės nebuvo, bet užtat buvo, kaip ir 
namelis, sukrypusi išvietė, kurios durys kabojo ant 
vieno kablio.

Katrynos akys vėl nuslydo namo pusėn. Ja
me buvo du pažaliavusiais stiklais langeliai; vieno 
išmušto stiklo vieton buvo įgrūstas purvinas skar
malas. Slenkstyje buvo didelė, žiurkių išgraužta 
skylė.

Jaunoji moteris stovėjo, kaip nebylė, it perkūno 
pritrenkta; paskui ji atsisuko į vyrą. Apmetusi 
jį žvilgsniu, ji atsigręžė vėl į namo pusę ir pašai
piai tarė:

— Ak, tai čia tavo didysis namas su balkonais, 
— ir žiūrėdama į saulės išdegintą kalno šlaitą ji 
pridūrė: — ir tavo žemė, tavo sodas!

Bet vyras stovėjo it nieku dėtas. Jis nustebęs 
pakėlė akis.

• — Mano didysis baltasis namas? —Tuoj jo 
veidas pralinksmėjo. — Aa, taip, cha, cha, cha... 
Argi tu tikėjai viskuo, ką aš tau pasakojau?

Katrynai jau sprūdo nuo lūpų aitrus atsaky
mas, bet tuo pat laiku jų užnugaryje pasigirdo 
skardus juokas, ir jie abu sumišę atsisuko. Kažin 
koks vyriškis lipo kalno takeliu.

— Kiek girdėjau, tu, Johanai, parsivedė! į na
mus jauną žmoną! — ir vėl skambus juokas.

— Tai kapitonas Nordkvistas! — sušnibždėjo 
skubiai Johanas, paskui jis atsitiesė ir nerūpestin
gai nusišypsojo.

Kapitonas Nordkvistas, salos karalius, tas, 
kuriam priklauso anas gražusis namas, pagalvojo 
Katryna. Ji smalsiai apžiūrėjo tą vyrą. Kapito-. 
nas buvo aukštas ir lieknas, plačios krūtinės, o 
savo laikysena jis vertė žiūrėti į save su pagarba. 
Visi jo judesiai buvo staigūs ir dvelkė jėga, kakta 
buvo aukšta, nosis didelė ir kumpa, akys didelės, 
spindinčios, lūpos plačios. Tai buvo puikus vyriš- 
kis, bet iš jo aiškiai kyšojo išdidumas ir šiurkštu
mas; tai labai kenkė jo išvaizdai. Jis paspaudė 
Johanui ranką ir užgaulingai nusijuokė.

(Bus daugiau)

4
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Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

XV-ji Sporto Šventė
Pranešame visoms Australijos 

Lietuvių Sporto Klubų Valdy
boms, kad XV-toji Australijos 
Lietuvių Sporto Šventė įvyks 
Melbourne gruodžio 28-31 d.d.

šioje Šventėje bus pravestos 
sekančios sporto varžybos:

Vyrų ir moterų krepšinis.
Berniukų ir mergaičių krep

šinis. t
Vyrų tinklinis.
Vyrų ir moterų lauko teni

sas.
Vyrų ir moterų stalo tenisas, 
šachmatai.
Sporto klubų valdybos priva

lo iki spalio mėn. 23 d. praneš
ti ALFAS Valdybai, kuriose 
sporto šakose numato dalyvau
ti, kartu nusiunčiant šio rašto 
nuorašą Melbourno LSK Varpo 
Valdybai (V. Ališauskas, 1 Ho- 
ddle St., Essendon, W5, Vic).

Smulki XV-tos Sporto Šven
tės programa bus paskelbta

gruodžio pradžioje.
Australijos Lietuvių 

Fizinio Auklėjimo ir Sporto
Valdyba

17 OKUPUOTOS LIETUVOS 
SPORTININKŲ j OLIMPIADĄ 

“Komjaunimo Tiesa” (rugs. 22 
d. 18 nr.) skelbia, kad Sovietų 
Sąjungos sportinių organizacijų 
centro taryba patvirtino “šalies 
olimpinės delegacijos į XVIII 
vasaros žaidynes Tokijuje sudė
tį”. Joje yra iki šiol rekordinis 
okup. Lietuvos spirtininkų skai
čius —17. Būtent: “Žalgirio” 
irkluotojai: Jucys, Liutkaitis, Le
vickas, Jukna, Jagelavičius, Kar
ia, Briedis, Bagdonavičius, Vait
kevičius, Sterlikas, Motiejūnas; 
lengvaatlečiai: Kalėdienė, Alek- 
sdejūnas, Orentas, Varanauskas, 
Vaupšas bei du kartus Eūropos 
bokso čempionas Tamulis. (E)

Neseniai visą pasaulį apskrie
jo nauja sportinė žinia — Japo
nijos puslengvio svorio sunkumų 
kilnotojas I. Mijakė Nigatos mie
ste pasiekė du naujus pasaulio 
rekordus: jis išrovė 120,5 kg. ir 
trikovėje iškėlė 385 kg. Tai tas 
pats Mijakė — Romos olimpia
dos sidabro medalio laimėtojas. 
Tai nebe pirma ir, reikia tikė

tis, ne paskutinė Japonijos spor
tininkų paraiška Tokio olimpia
dai. Ji rodo, kad olimpiados šei
mininkai ruošiasi sutikti savo 
svečius ne tik pavyzdingomis 
sporto bazėmis ir kitais olimpi
niais įrengimais, bet ir lygiaver- 
čia sportine kova, naujomis olim- 
ninio sporto pergalėmis.

Skaitytojams, be abejo, įdo
mu žinoti, kaip Japonijos sporti
ninkai kovodavo olimpinėse žai
dynėse.

Pirmą kartą jie startavo Stok
holmo olimpiadoje (1912 m.). 
Nors bėgikai Mišima ir Kanagu- 
ri tuomet nepasiekė ypatingų re
zultatų, bet, kaip sakoma, olim
pinė sąskaita buvo atidaryta. 
Ypatingų laimėjimų šiaidieniniai 
olimpiados šeimininkai nepasiekė 
ir 1920 bei 1924 metais. Bet už
tat 1928 metais Amsterdame Oda 
Mikio trišuoliu nušoko 15 m. 
21 cm., o I. Tenzta nuplaukė 200 
krūtine per 2:48,8. Abu jie buvo 
apdovanoti olimpiniais aukso me

daliais, o I. Tenzta tapo ir olim
piniu rekordininku.

Tokia buvo Japonijos plaukikų 
olimpinė pradžia, nes jau sekan
čiose žaidynėse jie prabilo pilnu 
balsu: J. Mijazaki laimėjo 100 
m. laisv. stiliumi (58,2), K. Kita- 
mura — 1500 m., M. Kijokara — 
100 m .nugara ir kt. Taip JAV 
plaukikai susilaukė pirmo rimto 
konkurento.

Salia plaukikų ir trišuolininko 
č. Nombu tose pačiose žaidynė
se gerai užsirekomendavo joji
kas T. Niši, laimėjęs Didžiojo 
tautų prizo varžybas.

1936 metais Berlyne prie Japo
nijos plaukikų savo aukso meda
lį pridėjo ir pirmoji moteris H. 
Maechata, laimėjusi 200 m. krū
tine plaukimą. Nuo plaukikų ne
daug atsiliko ir lengvaatlečiai: 
jie ir toliau sėkmingai tęsė savo 
olimpines tradicijas — laimėjo 
trišuolio ir maratono varžybas, 
gerai rungtyniavo šuolio į tolį ir 
šuolių su kartimi rungtynėse.

Pokario metais Japonijos spor
tininkai pirmą kartą dalyvavo 
olimpinėse žaidynėse 1952 me
tais. Tuomet savo žodį tarė imty
nininkai ir gimnastai. Po 4 metų 
prie jų vėl prisijungė plaukikai, 
šių sporto šakų atstovai savo pa
jėgumą dar kartą patvirtino Mel
bourno olimpiadoje.

Romos olimpiadoje prie “Te

nos padeda. Tačiau japonai nesi
vadovauja vien tik šia patarle. 
Nors jų sportas palyginti jau
nas, tačiau jis remiasi senomis 
atskirų sporto šakų tradicijomis, 
gerai organizuotu fizinio auklė
jimo darbu mokyklose ir labai 
intensyviu kitų šalių sporto pa
tirties nagrinėjimu.

“Tekančios saulės” šalyje la
bai populiarios “džiu-do” imty
nės. Joms mokyti yra net specia
lios mokyklos. Be to, Japonijoje 
kultivuojamas taip vadinamas 
Kendo fechtavimas (fechtavima
sis bambuko lazdomis), šaudy
mas iš lanko, jojimas (kavaleris
tų varžybos), beisbolas ir kt. 
Plaukimas šioje šalyje yra liau
dies sportas.

Visam šalies sportiniam gyve
nimui vadovauja mėgėjų sporto 
asociacija (įsteigta 1911 m.), ku
ri šiuo metu jungia 35 sporto or
ganizacijas (atskirų sporto šakų 
federacijas). Svarbiausias šalies 
sportinio gyvenimo įvykis — na
cionalinis sporto festivalis, ku
riame dalyvauja iki 20000 sporti
ninkų.

Japonijos sportininkus Tokijo 
olimpiadai ruošia specialus ko
mitetas, kuriame dirba daugiau 
kaip 100 žymiausių trenerių, mo
kslininkų ir kt. Sparčiai ruošiasi 
šios šalies imtynininkai — pasau
lio 1963 metų laisvųjų imtynių

antros komandinės vietos laimė
tojai. Jų tarpe yra puslengvio 
svorio pasaulio čempionas O. 
Botanbė, M. Chota, š. Kovano, 
K. Abe ir kt.

Nemiega ir džiudistai H. Met- 
suda, S. Katamura, H. Tomita 
ir kt. Vienas visų imtynininkų 
pasiruošimo trūkumas yra tas, 
kad šalyje nėra aukštų stambių 
vyrų, dėlko japonai negali gerai 
pasiruošti pussunkaus ir sunkaus 
svorio atletų.

Nors Japonijos plaukikai, kaip 
komentuoja pasaulio sporto spe
cialistai, ir nenugalės JAV plau
kikų komandos, tačiau M. Sigi- 
mien, I. Sikisi ir kt, pratęs šlo
vingas savo šalies olimpiečių tra
dicijas. šias tradicijas toliau tęs 
ir sunkumų kilnotojai (H. Fuku
da, S. Isinoseki, J. Mijakė), leng
vaatlečiai (Sugijoka, T. Oto, K. 
Sakuraij, N. Okanloto), boksinin
kai (K. Tanabe, Takojama, Sizo- 
tozi) ir kitų olimpinių sporto ša
kų mėgėjai.

Ypač įdomus bus Japonijos 
tinklininkų, kurie pastaraisiais 
metais pateikė neblogą paraišką 
olimpiados aukso medaliams, pa
sirodymas.

Kiek prastesni reikalai su krep
šiniu. Kadangi nėra aukštų vyrų, 
treneriai moko krepšininkus ge
rai mėtyti iš vidutinių ir ilgų 
nuotolių. Taip, pavyzdžiui, rink
tinės narys Ošima jau pasiekė 
neblogų rezultatų (taiklumas — 
70-80 procentų.

Olimpijados pabiros
kančios saulės” šalies imtyninin
kų, gimnastų ir plaukikų prisi= 
jungė boksininkai, sunkumų kil
notojai ir šauliai. Ypač sėkmin- PŪKINES KALDROS

Preliminarinėse krepšinio rung
tynėse Jokohamoj Australijos rin
ktinė šeštame savo laimėjime nu
galėjusi Kubą 77:65 ir septintame 
laimėjime nugalėjus Indoneziją 
82:68 atsistojo antroje kvalifikaci
nio turnyro vietoje ir užsitikrino 
galimybę dalyvauti olimpiniuose 
krepšinio žaidimuose.

Į laimėtojų ketveriuką, atrodo, 
pateks ir be pralaimėjimo einanti 
Meksika, trečioj vietoj stovinti 
Kanada ir dėl ketvirtos vietos ko
vosiančios Kuba su Pietų Korėja. 
Olimpiniuose krepšinio žaidimuose 
išviso dalyvaus 16 komandų, Aus
tralijos krepšinio vadovas B. An- 
gove spaudai pareiškęs, kad jo va
dovaujama komanda po šių kvalifi
kacinių žaidimų yra gerai pasiruo
šusi ir tikisi olimpijadoj patekti 
į pirmą 8-kę, kas australams leis
tų sekančioje olimpijadoje dalyvau
ti tiesiog be jokių priešolimpinių 
žaidimų.

• • •
Iki šiol daugumas sporto šakų, 

ypatingai plaukimas, visus savo re
kordus ir laiką matuodavo ranki
niais chronometrais, šioje olimpi
jadoje japonai išgalvojo naują 
įrankį ir sportininko atsiektą lai
ką galima užregistruoti nedalyva- 
jant žmogui, šis prietaisas užre
gistruoja net šimtąsias sekundės 
dalis. Jis pradeda veikti pasigirdus 
starterio šūviui ir sustoja plauki
kui palietus baseino sienelę. Kad 
išvengus susidūrimo su bangomis, 
bangų spaudimo, prietaisas finiše 
reaguoja tik į 600 gr. spaudimą 
1 kv. cm. kurį išvysto plaukiko 
spaudimas prisilietimo momentu. 
Finišo bordas padarytas iš minkš
tos plastinės masės. Lengvojoj at
letikoj vietoj to, kad šlapias foto 
finišo nuotraukas nešus teisėjų ko
legijai, japonai sugalvojo į išryš
kintą foto juostą nukreipti specia
lią telekamerą kuri vaizdus per
duoda tiesiog teisėjui. Tokio olim
pijadoj bus panaudota daugiau 
kaip 1000 įvairiausių tipų chro
nometrų. • • •

Olimpinių žaidimų pagelbon atei
na ir Japonijos kariuomenė. Yra 
sudarytas specialus darbo batalio
nas ir 5460 kareivių. Savo žinioje 
jis turi: 780 įvairių priemonių kro
vinių pervežimui, 600 automobilių, 
10 helikopterių ir tris pabūklus. 
Kareiviai patruliuos prie įėjimo į

"olimpinį kaimelį”, palaikys tvar
ką gatvėse, reguliuos judėjimą prie 
olimpinių objektų ir palaikys ra
dio ir televizijos ryšius su visomis 
varžybų vietomis. Žaidynių atida
rymo ir uždarymo metu bus arti
lerijos saliutas.

• • •

Olimpijados dienomis Japonijo
je bus išleisti specialūs olimpiniai 
pinigai, pagaminti anksčiau. Žai
dynėms pasibaigus jie nustos ga
lioti ir bus vertingi tik pinigų ko
lekcionieriams.

• • •
šiuo metu jau daugiau kaip pu

sė visų sportininkų susirinkę i Ja
poniją ir jie apgyvendinti trijuose 
“olimpiniuose kaimeliuose”, kurie 
yra Tokio, Oiso ir Kamidzava. To
kio kaimely, kuris yra dvigubai di
desnis už Romos, yra 14 keturaugš- 
čių namų ir 259 mediniai namai, 
čia gyvens 7.200 sportininkų ir 
jiems yra paruošta keturios val
gyklos, 3 pirtys, kino teatrai, paš
tas ligoninė, bankas ir ugniagesių 
stotis. Šis kaimas suskirstytas į 
septynis sektorius, kurių kiekvie
name apsigyvens dalyviai, artimi 
kalba ir papročiais. Iš viso admi
nistracija svečiams ir sportinin
kams paruošusi 30.000 lovų.

• • •
XVIII-ios olimpijados atidarymo 

ceremonija bus paįvairinta japonų 
liaudies šokiais. Šiam reikalui ja
ponai skiria daug lėšų ir galvoja, 
kad turistai, suvilioti rytų egzoti
kos, su kaupu grąžins šiuos pini
gus, išleistus tokiam pasirodymui.

• * *
Japonai ypatingą dėmesį kreipia 

ne tik į savo, bet ir iš viso į pa
saulio jaunimą. Tokio miesto savi
valdybės sąskaiton į žaidynes pa
kviesta 1.200 jaunimo grupė iš viso 
pasaulio ir iš įvairių jaunimo or
ganizacijų. šių dalyvių amžius yra 
nuo 15 iki 25 metų.

* • «
Mažai kam žinoma, kad Japoni

jos tradicinis liaudies sportas yra 
kubilų lenktynės. Jos organizuo-

jamos kaip tokios sporto varžybos 
tarp vyrų, moterų ir vaikų. Yra 
plaukiama siaurais vandenimis 
vienviečiuose ir dviviečiuose kubi
luose ir laimėtojai turi parodyti 
puikią techniką, vikrumą ir drą
sumą, kaip geriau išsilaikyti plau
kiančiame kubile, šis sportas dar 
į olimpijadą neįeina ir jį galės 
matyti tik turistai ir svečiai.

gai rungtyniavo gimnastai (vy
rai).

Apie augantį Japonijos sporti
ninkų meistriškumą byloja ir ne
oficialūs komandiniai olimpiniai 
žaidynių rezultatai (XV — 13, 
XVI — 9, XVII — 7 vieta).

Na, o kaip bus per XVIII olim
piadą?

Sakoma, kad namuose ir sie-

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iiaimokėjimui. Me* kalbamo vokiškai.

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klientų susilaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽ
DARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siuntiniams naujas eksportines medžiagas, GAMINTAS ANGLIJOJE.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
D -4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiu

mui arba suknelei ir sijonui, royal, žalios ar vyšni
nės spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.;
1 didelė spalvota šilkinė skarelė;
1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, sterlingais 
£10.5.6, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), 
kurį sudaro:
8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos
tiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, royal, žalios ar vyninės 
spalvos;
6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės skarelės;
2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0, 
įskaitant visus mokesčius.
Dar papildomai sutaupoma $9.00.

i i

2)

3)
4)

1)

2)

3)
4)

>■ i : 1 ■ ■ ' ■
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro-.
D

2)

3)

4)

5)

ar 2 vaikieškiems paltams tamsiai mėlynos, mėlynos, 
kupranugario, pilkos ar rudos spalvos;
4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui ar
ba suknelei ii sijonui, vyšninės, royal, žalios ar ru
dos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko piamušalui, 
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., juo
dos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00. 1 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $55.00, Kanados $59,40, sterlingais £19.9.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
D

2)

3)

5)

61 jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos ar 
rudos spalvos;
8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, royal, žalios ar vyno spal
vos;
8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, roy
al, žalios ar rudos spalvos;
4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamuša
lui, bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, sterlingais £26.11.3, 
įskaitant visus mokesčius.
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POLITIKA
— Tik vienas iš tūkstančio su

pranta pasaulinę politiką.
— Negali būtil Tad kodėl aš 

juos taip dažnai sutinku?

Į
MES JAU PADARĖME EILĘ PAMINKLŲ MIRUSIEMS 

JŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAMS! g

L. PAGES
I

MONUMENTAL MASON,

10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — it 
•ąžiningiaiuiai pagamina Jūsų užsakytąjį paminklą mirusia* :* 
Jam giminaičiui ar draugui pagerbti. Į-į

8

31 jardai gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriš
kam kostiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos 
spalvos;
3 jardai pakinės medžiagos vyriškam ar moteriškam

Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų kli
entas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme AURIBOTI UŽSAKY
MUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEKVIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM 
SIŲSTI tuojau. ;iw ” ; 1 ; ■ . ...........................

Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės sau užsitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauk
sime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PASTŲ nemokamai pasiųsime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

Lithuanian Trading Company
341, Ladbroke Grove London, W. 10 England
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MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
GEELONG

BENDRUOMENĖS BALIUS 
GEELONGE

Dar gerokai prieš balių vyko 
mūsų Liet. Namuose stambūs pa
sirengimai: išlygintos namų grin
dys ir gerai išvaksuotos, langai 
papuošiami naujom žalio velveto 
užuolaidom, o stalai naujomis stal
tiesėmis padengiami.

Gerai žinodami Valdybos tuščių 
kasų vietos lietuviai nelabai norė
jo tikėti tokiais prajovais, nes tas 
viskas kainuotų apie porų šimtų 
svariukų.

Gal solidarumo ar smalsumo ve
dini į suruoštų balių gausiai lietu
viai susirinko iš arti ir toli.

Vos tik įkėlus kojų per slenkstį 
pasijunti lyg palmių pavėsyje, o 
skoningai išpuošta salė gėlėmis ir 
žalumynais kėlė jaukių vakaro 
nuotaikų.
t va1, vak: apyl- P-kas P-
J. Gailius pasveikino vakaro sve
čius ir padėkojo už tokį gausų at
silankymų. Reikėjo gerokai susi- 
§ Jaudinti,. kad visi sutilptų. Tarsi 

erindamiesi prie puošnios salės 
ir patys svečiai buvo iškilmingiau 
apsirengę ypač ponios. Taip pat 
ir bufete padarytas perversmas —

dingę sumuštiniai, o jų vietoje 
lėkštės su rūpestingai paruoštais 
patiekalais.

Bendruomenės baliaus gražuolė 
buvo renkama slaptu balsavimu, 
šioji garbė atiteko aktyviai ir 
darbščiai lietuvaitei p-lei E. Vai
čekauskaitei paskutinių metų gim
nazistei. Ji buvo apdovanota ąžuo- 
lo lapais ornamentuota lėkšte, ku
rių paskyrė krautuvininkas p. J. 
Deckys. Antroji vieta gražuolių 
rinkime teko p-lei I. Aleksiūnaitei. 
Jai kaip dovanų lietuvis fotografas 
p. Pranckūnas žadėjo padaryti me
niškų jos nuotraukų.

Gerai ir rūpestingai organizuo
tas vakaras nejučiomis prabėgo 
ir džiugu buvo stebėti, kad visi 
jautė pareigų paremti pirmuosius 
ir vienintėlius Australijoje Lietu
vių Namus, statytus ir adminis
truojamus ALB Geelong Apylinkės 
Valdybos.

Buvęs

MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Spalio 4 d. Geelong Dr. V. Ku

dirkos vardo savaitgalio mokyklos 
Tėvų Komitetas savo posėdyje nu
tarė mokslo metus užbaigti tokia 
tvarka:

Spalio 31 d. Geelong Liet. Na
muose ruošiamas balius mokyklai 
paremti.

Gruodžio 6 d. mokyklos šventė 
— metinis pasirodymas.

Gruodžio 20 d. rengiama Eglutė 
mokyklos mokiniams ir visiems 
lietuvių vaikams.

Drauge skelbiamas tuščių bute
lių vajus. Visi, turį tuščių butelių, 
prašomi pranešti Komiteto na
riams arba palikti prie Liet. Na
mų. Už butelius gautas pelnais 
praturtins Eglutę.

Visi kviečiami skaitlingai atsi
lankyti į numatytus parengimus ir 
ypač į tradicinį mokyklos balių, 
kur ne tik maloniai praleisite lai
kų, bet ir paremsite lietuviškų 
mokyklų.

Tėvu Komitetas

SYDNEY

PRANEŠIMAS
Sydney Liet. Mot Soc. Globos 

D-jos Valdyba maloniai prašo Po
nių paaukoti loterijai fantų spalio 
31 dienos rengiamam D-jos vaka
rui Bankstown “Dainavos’ ’salėje.

Fantus prašome atvežti į Lid- 
combe prie bažnyčios ir įteikti p. 
Karpavičienei arba bet kuriai V- 
bos narei.

p. Karpavičienės adresas: — 
4 Chisholm Ave., Belmore, N.S.W. 
Draugijos Valdyba iš anksto dė
koja.

Sekretorė

PRANEŠIMAS STUDENTAMS

Studentai, kurie iš Sydney nu
mato vykti į suvažiavimų Melbour
ne, prašomi registruotis pas V. 
Stašionį 11 Berala St, Berala, tel. 
649 9062, arba pas M. Mauragį 
82 Victor Ave., Picnic Point, tel. 
77 6707 iki spalio 25 dienos.

Važiuojantiems bus parūpintos 
apsistojimo vietos ir bilietai į pa
rengimus.

Ypatingai suvažiaviman kviečia
mi jaunieji studentai — fuksai.

A.L.S.S. Sydney Skyriaus 
Valdyba

TĖVIŠKĖS AIDU
B A L I U S J:

” SPALIO 17 D., ŠEŠTADIENĮ, PRADŽIA 7 VAL. P.P. " 

:: BANKSTOWNO LIETUVIŲ SALĖJE 7.

. Įdomią meninę programą išpildys: solistė p. M. Berno- ;; 
-• tienė, Algis Pinkas su Bijūnėlių ir Rožyčių ansambliu ir 
:: kt. staigmenos. , "
- • Gera kontinentalinė muzika, puikios dekoracijos, tur- • •
' ’ tingas bufetas ir gėrimai. ;;

" Bilietai gaunami pas Dr. A. Mauragį, J. Ramanauską, ;; 
-• B. Genį, K. Daniškevičių ir prie įėjimo.
- Bilietų kaina 12 SU., moksleiviams pusė kainos.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Melbourne Lietuvių Dainos Sam

būrio 15-kos metų gyvavimo jubi
liejaus minėjimo iškilmės ir jubi 
liejinis koncertas įvyks spalio 21 
d. Kew miesto rotušėje 6 vai. vak 
Į šias iškilmes atvyks svečių i 
Sydney ir kitų vietovių.

*
Nepamirškite, kad melburniečių 

ramovėnų balius įvyks lapkričio 21 
d., šeštadieni 7 vai. vak. Richmond 
miesto rotušėje.

*
L.V.S. “Ramovės” MelboUmo 

Skyriaus lietuviams karo invali
dams šelpti Komitetas vėl pasiuntė 
£70 į Vokietijų paremti ten esan
tiems lietuviams karo invalidams 
Kalėdų švenčių proga.

*
Pabaigęs statyti Adelaidės Liet 

Namus inž. K. Reisonas iš Adelai
dės gavo truputį atopūsčio ir at
vyko į Sydney pasisvečiuoti pas 
sūnų ir susipažinti su dar nema
tytais anūkais. Ar tik sydnejiš- 
kiai neužkraus jam panašių parei
gų, kokias jis turėjo Adelaidėje? 
Ponia Reisonienė jau antras mė
nuo, kaip vieši Sydnejuje padėda
ma marčiai kuoptis su vaikais. 
Taip Adelaidėje Reisonų kaip ir 
neliko (bent laikinai).

* .
Rugsėjo 4 d. Sydnejuje įvyko 

šaunios vestuvės: susituokė B. Šar- 
kauskas su p-le Simanavičiūte. Po 
jungtuvių šauni vestuvinė puota 
buvo surengta Bankstown Liet. 
Namuose. #

Šių metų Kanados Lietuvių Die
nos įvyko spalio 10 — 12 d. d. Ha
milton mieste, toje pačioje vietoje, 
kur prieš 10 metų įvyko pirmoji 
Kanados Lietuvių Diena, čia įvy
ko tautinių šokių festivalis, chorų 
ir solistų koncertai ir kt.

Spalio 4 d. p.p. Slavėnų namuo
se įvyko Sydney liet, literatų pa
sitarimas, kurio metu įvyko J.A. 
Jūragio ir A.J. Skirkos dvasios ir 
širdies kūdikių — knygų “Tolimie
ji miražai” ir “Kur bėga Šešupė” 
krikštynos. Kūmais pabuvo A. Gri
nienė ir A. Gasiūnas. “Naujagi
miai” buvo perrišti kaspinais, pa
puošti rožių žiedais ir pašlakstyti 
šampanu. Po krikštynų pasikalbė
ta literatūros temomis ir pasiklau
syta A. Skirkos ir J.A. Jūragio po
ezijos.

*
Pereitų savaitę Sydnejuje 5 die

nas svečiavosi lietuvaitė iš Los An- 
Seles Dalia Petraitytė, kuri keliau- 

ama po tolimuosius rytus lankėsi 
Hong — Konge, Japonijoj, Singa
pūre. Sydnejuje ji buvo p. Pajau
tos Daukutės — Pullinen viešnia.

. ..*■
Geelongo liet, bendruomenės ne

seniai suruošto baliaus gražuolė 
abiturientė Elena Vaičekauskaitė, 
pasirodo, baigus gimnazijų žada 
stoti į vienuolynų. Elenutė Gee
long lietuvių tarpe yra aktyvi 
veikėja: šoka tautinius šokius, 
skautauja ir visur liet, reikaluose 
taikau ja.

★

Anų kartų paminėjau, kad A. 
Zubro bute Melbourne liet, jauni
mas turėjo literatūrinį symposium. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad toje 
puotoje aktyviai dalyvavo ir mu
zikai: Dana Jokūbauskaitė ir 
Klevas Rudzenskas. Ku-ka

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTĖ

Spalio 25 d., sekmadienį, Kris
taus Karaliaus ir Sydney at-kų 
metinės šventės minėjimas prade
damas iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Joachim bažnyčioje, Lidcombe 
įprastinę valandų. Giedos “Dainos” 
choras, vad. p. K. Kavaliausko. 
Ateitininkai pamaldose dalyvaus 
organizuotai su savo vėliava. Tuo
jau po pamaldų ten pat parapijos 
salėje iškilmingas posėdis, kurio 
metu naujų narių įžodis. Progra
moje — jaunųjų dainos, solo, de
klamacijos ir savos kūrybos skai
tymas.

Tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Rengėjai
SAVANORIŲ SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 19 d. Punchbowl įvyko 

L.KJC.S. Australijos skyriaus Syd
ney rajone gyvenančių kūrėjų sa
vanorių metinis visuotinis susirin
kimas. Dalyvavo dešimt iš dvy
likos čia gyvenančių savanorių. 
Susirinkimui pirmininkavo E. Mi- 
gevičius, sekretoriavo J. Kapočius. 
Į naujų valdybų išrinkti: pirm-ku 
V. Šliogeris, ižd-ku E. Migevičius 
ir sekretorium J. Kapočius. Kont
rolės Komisijon išrinkti: J. Garolis 
ir J. šlyteris.

Tarp kitų nutarimų susirinki
mas nutarė paaukoti Lietuvių ka
puose bendro paminklo statybai 
£25. Pats susirinkimas praėjo dar
bingoje nuotaikoje. Jam pasibai
gus dalyviai prie namų šeimininko 
J. Garolio paruoštų vaišių stalo 
turėjo progos prisiminti kovų už 
nepriklausomybę laikotarpio įvai
rius nuotykius.

Dalyvis

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Spalio 18d., sekmadienį, 6 vai. 

vak. p.p. Kazokų namuose (13 
Percy Str., Bankstown) šaukiamas 
Plunksnos Klubo posėdis. Posėdžio 
metu kalbės apie dailę klubo narys 
dali. Leonas Urbonas. Visi Klu
bo nariai kviečiami posėdyje daly
vauti.

NEPASITENKINIMAS

VOKIEČIŲ TREMTINIŲ

TARPE

Iš Lenkijai paskirtos Vokietijos 
dalies ištremtieji karingesni vo
kiečiai ruošiasi sudaryti orgainza- 
ciją, kuri griežčiau pasisakytų sa
vo tėvynės reikalais.

Jiems nerimų kelių kai kurių 
žinomų vokiečių pasisakymai, kad 
Oderio-Neisės siena turi būti pa
tvirtinta. Tokie pasisakymai esu 
su pasitenkinimu sutinkami Var
šuvoje.

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

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

Tel. 63-2231

Mielus dainininkus —
REGINĄ SIMANAVIČIŪTĘ 

ir
BENIŲ SARKAUSKĄ —

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir 
nenutrūkstančios laimės linki

"Dainos” choras ir Dirigentas

NAMINIAIS REIKALAIS
BANKSTOWN LIETUVIŲ

NAMŲ SUSIRINKIMAS
Bankstown Lietuvių Namų 

“Dainavos” Metinis-visuotinis na
rių susirinkimas šaukiamas spa
lio 25 d. 4.30 vai. namų salėje, 
šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas;
3. Namų Valdybos Pirmininko 

ir Iždininko pranešimai;
4. Revizijos Komisijos prane

šimas;
5. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Namų statybos baigimo klau

simas;
7. Namų išsilaikymo klausimas;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiamu laiku reikalauja

mam skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio susirinkimas įvyks
ta, nežiūrint dalyvių skaičiaus.

šis Bankstown Lietuvių Namų

“Dainavos” susirinkimas bus vie
nas iš svarbiausių, nes jame nu
matoma svarstyti namų gyvybi
nius klausimus ir vėliau nustaty
ti eilę nutarimų dėl namų fi
nansinės padėties ateičiai.

Tokiu būdu visų namų narių 
dalyvavimas susirinkime yra net 
privalomas ir būtinas, jeigu na
riui rūpi lietuvybės išlaikymas 
Australijoje ir jos klestėjimas 
mūsų tarpe.

Po susirinkimo bus patiekti vi
siems nariams pietūs — užkan
džiai su alumi nemokamai gro
jant plokštelių muzikai. Žmonės 
ras tikrų šilumą pabūti nors vie
ną kartą metuose savo tarpe lie
tuviškoje pastogėje, kurioje jie 
įdėjo tiek daug vilties, darbo, 
rūpesčio, tuos namus kurdami.

Dabartinė Namų Valdyba ti
kisi sulaukti gausaus narių atsi
lankymo susirinkiman.

Bankstown Lietuvių Namų
“Dainava” Valdyba

Maloniai kviečiame Melbourne ir iš kitur tautiečius atsilankyti į

. I

METINI LIETUVIU NAMU BALIU
I J » t

KURIS ĮVYKS 1964 M. SPALIO 16 D. (PENKTADIENĮ) APŠILDOMOJE

BRUNSWICK TOWN HALL

Įdomi programa — Gera muzika — Turtingas bufetas
Pradžia 7.30 vai. vakaro. Pabaiga 2 vai. ryto

TAUTIEČIAI, Jūsų gausus apsilankymas bus kertinio akmens padėjimas naujiems 
Lietuvių Namams — Melbourne.

M.L.K. Valdyba

i t
“AUŠRA”

Išnaudodami ilgąjį savaitgalį, 
spalio 3 — 5 d. d. Sydnėjaus skau
tai išvyko savo stovyklavietėn In- 
gleburne. Nežiūrint šaltokos ir 
vėjuotos pirmosios dienos, palapi
nių mieste apsigyveno 13 skaučių 
ir 15 skautų.

šeštadienį, 8 vai. ryto atidaromi 
stovyklavietės vartai pirmiesiems 
stovyklautojams, o 11 vai. stovykla 
jau pilna gyventojų. Palapinės 
pastatytos. Virtuvės dūmai pra
nešė tolimesniems kaimynams, kad 
skautai čia apsigyveno. Oficialus 
stovyklos atidarymas 3 vai. p. p. 
Viduryje rajono pakelta trispalvė 
patvirtino, kad čia stovyklauja lie
tuviai skautai. Pristatyta stovyk
los vadi ją: viršininkas — ps. J. 
Zinkus, viršininko pavad. s.v.v.sl. 
M. Rudys, adjutantas ir skautų 
pastovyklės virš, s.v.v.sl. H. Anta
naitis, ūkio dalies ved. s.v.v.sl. V. 
čižauskas, laužavedys ps. A. Al- 
čiauskas, skaučių pastovyklės virš, 
v.s.sl. Ramunė Zinkutė ir transpor
to ved. Kęstutis Narbutas. Sydnė
jaus Skautų Tėvų ir Rėmėjų k-to 
pirm. p. S. Sankauskas linki vi
siems gražaus stovyklavimo. Pra
sideda užsiėmimai. Vakare at
vyksta tunto dvasios vad. s. kun. P. 
Butkus, jis ruošia III-čio pat. laips
nio skautus iš religinės programos. 
Sutemus, laužą uždega pirmą kar
tą stovyklaujančios skautės J. Bo- 
gušaitė ir G. Jurkūnaitė. Tyla 
10.00 vai. nakties. Sargyba — 
“Žalgirio” d-vės skautų.

STOVYKLAVO
Sekmadieni, patekanti saulė nu

švietė išsirikiavusių stovyklautojų 
veidus, kviesdama paskubėti nau
jos dienos darbams. Rytinis patik
rinimas, vėliavos pakėlimas, pa
maldos, kurias atnašauja kun. P. 
Martuzas. Po pusryčių įvairūs už
siėmimai, prie kurių prisideda dar 
pora visai dienai atvažiavusių ma
žesniųjų skaučių. Po pietų, per 5 
min. stovykla pasirengia žygiui, 
kur sekant kelionės ženklais buvo 
rasti du “sunkiai sužeisti” žmonės. 
Suteikus pirmąją pagalbą, sužeis
tieji pristatyti į stovyklą.

Su pirmaisiais svečiais į stovyk-

lą atskubėjo ir živiliečių draugi- 
ninkė. Neramu namuose, kai be
veik visos skautės stovykloje. Va
kare laužas. Vaidina, dainuoja ir 
šoka skautai, neužsileidžia ir sve
čiai, p. Maksvyčio paraginti sudai
nuoja skambią lietuvišką dainą. 
10 vai. tyla. Sargyboje “Živilės” 
d-vės skautės.

Paskutiniosios dienos programa 
pradedama skautiškais užsiėmi
mais ir baigiama “vėliavos vogi
mu”. Sugiedojus Tautos himną, 
stovykla baigta 12.30 vai.

R.

DĖMESIO AUŠROKĖM8 
šiais metais švenčiamas Kauno 

Aušros Mergaičių Gimnazijos 100 
metų jubiliejus.

Ta proga buvusios šios gimnazi
jos, mokinės kviečia visas Austra
lijoj gyvenančias aušrokes bend
ram susitikimui, kuris numatytas 
gruodžio mėn. Meno Dienų metu.

Tiksli data ir vieta bus paskelbta . 
vėliau.

Norinčios dalyvauti šiame susi
tikime prašomos rašyti šiuo adre
su:

E. Šemetienė, 51 Hartwood St, 
East Kew, Vic. Tel. WL 4383 iki 
lapkričio 5 d.

Organizatorės

PRANEŠIMAS
L.V.S-gos “Ramovėj’ Sydney 

Skyriaus Valdyba praneša, kad 
lapkričio 1 d. po pamaldų Lid
combe katalikų bažnyčios salėje 
įvyks Lietuvių veteranų S-gos 
narių metinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Skyriaus Pirmininko prane

šimas,
4. Revizijos Komisijos praneši

mas,
5. Valdybos ir Revizijos Komi

sijos rinkimai.
Klausimai bei sumanymai. v
L.V.S-gos “Ramovė" Sydney 

skyriaus Valdyba maloniai kvie
čia visus narius, dalyvauti šiame 
susirinkime. Taip pat prašome 
dalyvauti buvusius Lietuvos ka
riuomenės karius ir šaulius, kurie 
ta proga galės įsirašyti į S-gos 
narius.

Susirinkimas prasidės 1.00 vaL 
p.p. Nesusirinkus reikalingam 
skaičiui po valandos laiko, bus 
vykdomas susirinkimas nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

L.V. S-go» “Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNŲ
AUKOS

L.V.S-gos “Ramovė” Sydney 
skyriaus Valdyba spalio 4 d. savo 
posėdyje nutarė ir paskyrė au
kas:

1. Paminklo statymui, lietuvių 
kapinėse — Rokwood £ 60.0.0,

2. Sydney Dainos Chorai £ 10,
3. Savaitgalio lituanistikos mo

kyklai Lidcombe £ 10.0.0,
4. Vasario 16-tos gimnazijai 

Vokietijoje. £ 20.0.0 ir
5. Savaitgalio lituanistikos mo

kyklai Bankstown £ 10.0.0.
6. Sydeny Liet Mot. Soc. Globos 
Draugijai (Senelių Namams) 
£15.0.0.

MELBOURNE APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Remiantis Krašto Valdybos ben- 
draraščiu No. 5 iš liepos 29 dienos 
1964 m. Melbourne bus renkami 
atstovai į Krašto Tarybą.

Tam tikslui spalio 18 dieną 1.80 
vai. p.p. M.U. salėje 168 Hoddle 
St, Collingwood šaukiamas visuo
tinis ALB Melbourno Apylinkės 
narių susirinkimus.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Krašto Tarybos atstovų rin

kimai.
2. Einamieji eikalai.
Savos bendruomenės reikalai vi

siems turi būti svarbūs — ateiki
me visi.

Melbourne Apyl. V-ta

SERGA ST. KOVALSKIS
Buv. Krašto Valdybos p-kas p. 

S. Kovalskis guli Prince Alfred 
ligoninėje Syanejuje. Po kelių 
operacijų jo padėtis susikomplika
vo, ir pereitą savaitę jam buvo 
amputuota dešinė koja.

PADĖKA

Nuoširdžią skautišką padėką
reiškiame poniai Stasei Gruzdienei, 
paaukojusiai £10.0.0 Melbourne 
liet, jūrų skautų reikalams ir už 
jos malonų rūpestį jūrų budžiais 
Australijos rajone.
' Atvykusi iš Amerikos p. St. 
Gruzdienė perdavė Melbourne 
skautams Bostono jūros skautų 
tunto linkėjimus ir turėjo progos 
pasimatyti su visa Džiugo tunto 
vadovybe bei skautais.

Gero vėjo gerb. skautų rėmėjai 
linki

Melbourne's jūros budžiai
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