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POZITYVUS
AKTAS

Pereitame A LB Krašto Ta
rybos suvažiavime įvyko vienas 
darbotvarkėje nenumatytas pun
ktas, būtent santykių sunorma- 
vimas tarp bendruomenės va
dovybės ir Australijos liet, ka
talikų kunigų Sekretoriato. To 
pasitarimo pasėkoje ir buvo i? 
abiejų pusių priimta pereitame 
Mūsų Pastogės numery paskelb
toji deklaracija.

Kaip žinome, savotiška trin
tis tarp bendruomenės vadovy
bės ir liet, kunigų truko gana 
ilgoką laiką. Čia ne vieta nagri
nėti, kodėl bus nesutariama ir 
kodėl tas nesutarimas nebuvo 
pašalintas anksčiau. Šioje vieto
je belieka tik pasidžiaugti, kad 
pagaliau įvyko persilaužimas, iš 
ko galima tikėtis pozityvių re
zultatų visai mūsų lietuviškai 
veiklai.

Toji lietuviškoji veikla už sa
vojo krašto ribų yra labai ša
kota ir reikli, reikli darbininkų, 
reikli išteklių, reikli ir tautiniai 
broliško sutarimo, kuris yra pa
grindas mūsų atsparumui ir iš
likimui. Galėjome savo tarpe 
tokius ideologinius ar pasaulė
žiūrinius nesutarimus sau leisti 
ir net palaikyti nepriklausoma
me savo krašte, nes jie tarna
vo tam tikra prasme ir teigia
mai — buvo kaip kurstomasis 
variklis veržlumui, darbui, kū
rybai, bet tuo laiku nereikėjo 
rūpintis tais dalykais, kurie 
šiandie sudaro mūsų viso pasi
reiškimo tikslą ir prasmę: nerei
kėjo rūpintis nei lietuvybės iš
laikymu, nei pavergto krašto iš
vadavimu. Laikas ir aplinkybės 
šiandie mums diktuoja kitokį 
požiūrį į gyvenimą ir kitokius 
uždavinius. Per tą ilgesnį bena
mio gyvenimo laikotarpį net r 
paskutinieji skeptikai turėjo įsi
sąmoninti, kad savu laiku Lie
tuvoje galiojusių sistemų trans
plantacija tegu ir miniatiūriniu 
mastu dabarties sąlygose ir lai
ke yra ne tik tuščias ir bepras
mis darbas, bet, turint prieš akis 
šios dienos mūsų tikslus, netgi 
trukdąs ir žalingas. Ten, kur vi
sos jėgos turi būti kaupiamos 
visų tikslui, skirstytis į grupeles 
ir dar jas nuteikiant viena kitai 
priešiškai, yra kirtimas šakos, 
ant kurios sėdime. Šitą mūsų 
nepriklausomybės laikų gyveni
mo vaidinimą pirmiausia paste
bėjo kaip tik mūsų jaunimas, 
kuris čia neįžiūrėjo jokios pras
mės ir tai pavadino atsilikimu 
nuo gyvenimo arba gyvenimu 
vakarykščia diena.

Praregėjimas tikrovės nutrau
kiant susidarytosios iliuzijos šy
dą jau įvyko, daugeliu atvejų ir 
pavėluotai, praradus daug laiko 
ir net jėgų. Praregėjo pernai 
mūsų politiniai veiksniai konso- 
liduodamiesi ir jungdamiesi vie
ningam darbui, jais pasekė ir 
mūsų skaičiumi mažytė Austra
lijos lietuvių kolonija, ilgesnį 
laiką nesuradusi kalbos tarp sa
viškių.

Mes žinome, kad visi mūsų 
užsimojimai, pasistatytieji tiks
lai ir uždaviniai grindžiami ne 
įstatymais bei įsakymais, o tik 
gera valia, moraliniu tautinės 
sąžinės imperatyvu. Kas šitą sa
vyje nešioja ir jaučia, tas tikrai 
įsijungs bendram tautiniam dar
bui ir pagal pajėgumą žinos ir 
savo vietą. Susitarimai ir dekla
racijos paliks tik popiery tuš
čiais žodžiais, jeigu jos nebus 
grindžiamos širdimi, meile so

LAISVINIMO VARDAN MIRĖ W. CHURCHILL
GLAUDESNIS MŪSŲ POLITINIŲ VEIKSNIŲ BENDRADARBIAVIMAS

1965 m. sausio 8 ir 9 dieno
mis Čikagoje įvyko pasitarimai, 
dalyvaujant: Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro Valdybai, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Valdybos atstovams, 
Tautos Fondo Valdybos pirmi
ninkui, JAV LB Centro valdy
bai ir Lietuvos Generaliniams 
Konsulams Čikagoje, ir Toronte 
— Kanadoje.

Turėdami galvoje sovietinės 
agresijos tebetrukdomą Lietu
vos suverenumo vykdymą ir pa
vergtųjų lietuvių asmens teisių 
ir pagrindinių laisvių paneigi
mą;

žinodami Sovietų Sąjungos 
planingą bei sistemingą politi
ką absorbuoti Lietuvą — lygiai 
Estiją ir Latviją — politiškai, 
ūkiškai ir kultūriškai į monoli
tinę sovietinę imperiją;

susirūpinę dabartinės tarp
tautinės padėties koegzistencine 
raida, bet drąsinami tautų ap
sisprendimo teisės praktiško 
vykdymo vis didesnio tautų 
skaičiaus atžvilgiu, kolonializmo 
apraiškų visuotinio naikinimo 
bei antikolonialistinių jėgų stip
rėjimo, o taip pat Rusijos — 
Kinijos interesų priešiškumo bei 
tarptautinio komunizmo suski
limo, sutarėme visomis galimo
mis priemonėmis dar labiau su
stiprinti kovą dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės atsta
tymo ir į tą kovą dar veikliau 
įjungti visus patriotiškai nusista
čiusius lietuvius.

Tam tikslui siekti:
Darnaus vieningumo dvasia 

buvo svarstoma ir derinama at
skirų institucijų bei organizacijų 
Lietuvos laisvinimo veiklos pro
grama; pasiskirstytas atskirų 
uždavinių vykdymas; ryšium su 
okupanto 1965 m. suintensyvin
ta propaganda, aptarti laisvųjų 
lietuvių uždaviniai ir jų tauti-

IR KINIJA GRASINA
LAIDOTUVĖM *

Pereitą savaitę komunistinės 
Kinijos užsienių reikalų ministe
ris perspėjo kad vakarų imperia
listai nesikištų į Pietryčių Azijos 
kraštų reikalus. Kas šio perspėji
mo neklausys, čia suras sau ka
pus, įtikinėjo komunistų ministe
ris. Tai buvo pasakyta Pekine at
sisveikinimo kalboj palydint namo 
Indonezijos ministerį Dr. Suban- 
drio, kuris keletą dienų konferavo 
su Kinijos vadais ir pasisakė esąs 
labai patenkintas pasimatymo re
zultatais. Iš savo pusės Subarfdrio 
pareiškė, kad Indonezija ir Kinija 
turi vieną bendrą priešą — im
perialistus, kuriems vadovauja 
Anglija ir Amerika.

— ★ —
Pereitą savaitę pasitraukė Ang

lijos užsienių reikalų ministeris 
Mr. Walker. Dėl daugelio priežas
čių Anglijos darbiečių vyriausy
bė braška ir kiti pranašauja nau
jus rinkimus dar šiais metais.

vai tautai ir saviesiems. Tasai 
pradžioje minėtas susitarimas 
visiems mums priimtinas, kaip 
pozityvus aktas, kaip žingsnis į 
realybę, kurioje seniai gyvena
me, bet vis jos nepripažinome. 
Tikėkimės, kad šis realusis žin
gsnis bus įprasmintas ir realiais, 
pozityviais darbais.

(v.k.) 

nio budrumo stiprinimas; ieško
ta būdų ir priemonių laisvųjų 
lietuvių balsui į pavergtąją Lie
tuvą pagyvinti bei suintensyvin
ti ir pavergtųjų lietuvių tikėji
mui į Lietuvos nepriklausojny- 
bės grįžimą sutvirtinti; sutarti 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo paskelbimo — Vasario 
16-sios 47-jų metinių sukakties 
minėjimo šūkiai. Ypač šiais mo
tais tie minėjimai turi būti visų 
laisvųjų lietuvių vieningumo, 
kovingumo ir nepalaužiamo ryž
to demonstracija.

Akivaizdoje besikeičiančių 
tarptautinių santykių ir Sovietų 
Sąjungos galimų laisvės ir ne
priklausomybės nuolaidų sateli
tams, aptarti būdai ir priemonės 
Lietuvos laisvės kovos poveikiui 
padidinti ir laisvojo pasaulio an- 
tikolonialistinėms jėgoms prieš 
sovietinį kolonializmą pakreip
ti,

Rasoti žiedai — V. Vosyliaus nuotrauka, laimėjusi foto parodoje Melbourne 
pirmą vietą.

įvykiai pasaulyje
Amerikos prezidentas L. B. 

Johnson buvo sunkiai persišaldęs 
ir net paguldytas į ligoninę. Pas
kutiniais pranešimais jo sveika
ta taisosi.

— * —
Popiežius Paulius VI-sis sausio 

25 d. paskyrė 27 naujus kardino
lus sudarydamas kardinolų kole
giją iš 103 kardinolų.

NEPASTOVI VIETNAME 
VYRIAUSYBĖ

Pereitą savaitę ir vėl įvyko per
versmas Pietų Vietname, kur ka

Turi būti suaktyvintas lėšų 
kovai dėl Lietuvos laisvės telki
mas. Vasario 16 minėjimo va
jaus pinigai turi būti siunčiami 
AL Tarybai. Susitarta dėl jų pa
skirstymo ir sunadojimo.

Šių metų pavasarį sutarta su
kviesti VLIK, ALT, PLB bei 
Lietuvos Diplomatų konferenci
ją, kuri sutartų ir paskelbtų Lie
tuvos laisvinimo tikslą ir užda
vinių deklaraciją okupacijos 25 
metų sukakties propagandai ne
utralizuoti.

Laisvieji lietuviai kviečiami 
vieningai telktis apie Lietuvos 
laisvinimo veiksnius ir Lietuvių 
Bendruomenės organus, padvi
gubinti savo veiklumą ir dos
numą Lietuvos laisvės ir lietu
vybės reikalams.

Amerikos Lietuvių Taryba 
Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas

riniai organai su gen. Khanh 
priešaky nuvertė buvusią vyriau
sybę ir perėmė krašto kontrolę į 
savo rankas. Prileidžiama, kad 
anksčiau vykusios prieš vyriausy
bę budistų ruoštos demonstracijos 
privedė prie perversmo. Vykstant 
krašte civiliniam karui prieš suki
lėlius komunistus, gen. Khanh 
greičiausiai palaikys krašte dikta
tūrinę tvarką.

— ★ —

Pereitą savaitę mirė Persijos 
ministeris pirmininkas po to, kai

Sausio 24 d. mirė Londone'sa
vaitę be sąmonės išgulėjęs Wins
ton Churchill, buvęs Anglijos 
ministeris pirmninkas, paskuti
niojo karo herojus ir politikas, 
uždėjęs savo antspaudą ne tik ant 
Anglijos, bet ir ant viso pasau
lio. Gera ar bloga jo vadovybė, 
teisingos ar neteisingos jo poli
tikos išdavos, tai spręsti ne mums, 
bet istorijai, kurią jis sukūrė ir 
kurion jau dabar ir pats įėjo.

W Churchill mirė peržengęs 90 
metų ribą. Prieš maždaug 20 me
tų pasitraukęs iš politinio gyve
nimo jis leido savo dienas dau
giau užsiimdam'as darbais, ku
riuose jie jieškojo sau malonumų 
— rašė atsiminimus, tapė pa
veikslus, keliavo drauge su savo 
bičiuliu graiku laivų magnatu 
Onasis. Net ir čia jis nepaliko 
tik sau žmogus, o buvo iškeltas 
į viršūnes paskiriant jam Nobe
lio literatūrinę premiją.

Anglijos istorijoje buvo daug 
garsių vyrų, pradedant tokiais, 
kaip Cromwell, Wellington ir ki- 

pasikėsinimo metu jis buvo fata
liškai sužeistas.

— ★ —
Amerika jau baigia visus pasi

ruošimus paleisti į erdves laivą 
su dviem astronautais. Skridi
mas numatomas balandžio pra
džioje.

SOVIETĖ TVARKA
Sibire, kaip sovietiniai laikraš

čiai praneša, keturi darbininkai 
buvo nuvežti į tolimą vietovę, kad 
prakirstų kelią į naftos užtiktus 
šaltinius. Jiems buvo palikta mai- 

tais. Bene didžiausias ir įtakin
giausias iš jų buvo W. Churchill.

Teisingai vienas iš jo privačių, 
asmeninių palydovų jam mirus 
išsitarė: “Kai karalius miršta, 
sakome ‘Tegyvuoja karalius!’ bet 
kai dabar Sir Winston numirė, 
kas užims jo vietą?”

Churchillio mirtis jautriai pa
lietė ne tik anglus, bet tiesiog vi
są pasaulį. Kiekvienas kraštas 
jautė savu laiku jo ranką ir iš 
kiekvieno krašto jam mirus atei
na atitinkami atgarsiai.

Jo laidotuvės įvyko šeštadienį, 
30 d. Jose dalyvavo ir Anglijos 
karalienė Elžbieta II. Iš anglų 
pusės žiūrint, tai buvo didžiau
sias Churchilliui parodytas res- 
pektas, kokio neturėjo nė vienas 
anglų valstybininkas.

W. Churchill kūrė istoriją ne 
tik savo veiksmais ir vadovybe, 
bet ir gyvu sąmojum, ku
rio jam niekad nepritrūko. Yra ei
lė jo taiklių išsireiškimų, kurie 
prigijo visame pasaulyje. Jis pir
masis Sov. Sąjungos uždarumą 
pavadino geležine uždanga.

Tiesa, Churchilliui šiandien 
reiškiama pagarba yra daugiau 
atsiminimų diktuojama, nes iš 
tiesų jis politikai ir pasauliui mi
rė prieš maždaug 20 metų. Pa
sitraukęs iš aktyvaus politinio gy
venimo Churchillis neturėjo dau
giau jokios įtakos ir net nesirū
pino, kaip jis vertinamas ir guo- 
dojamas. ši jo mirtis yra tik už- 
vertimas istorinio puslapio, kuris 
jau buvo prirašytas prieš kaip 
minėta 20 metų. Nežiūrint to, 
žmogui, kuris lėmė ne tik asme
nų, bet ir daugelio kraštų liki
mą, pridera atitinkama pagarba.

— ★ —
Be daugelio valstybių atstovų į 

W. Churchill’o laidotuves buvo 
nuvykęs ir Australijos ministeris 
pirmininkas Sir Robert Menzies.

‘ t '■

“DRAUGO” ROMANO
PREMIJA A. BARANAUSKUI

14-ji “Draugo” romano premija 
paskirta rašytojui Albinui Bara
nauskui. Laureatas gimęs 1924 
m. birželio 3 d. Bartninkuose, 
Vilkaviškio apskr. Yra išleidęs 
novelių rinkinį “Sniego platumos" 
(1956), už kurį laimėjo “Aidų” 
premiją ir “Kalvos ir lankos” 
(1959). Rašytojas nuolat gyvena 
Waterbury, Conn. Premijos įteiki
mas įvyks Čikagoje kovo 14 d.

(E)

sto keturioms dienoms ir žadėjo 
penktą dieną helikopteriu juos 
atsiimti. Tačiau helikopteris atvy
ko tik po 17 dien.ų. Kad gyvi iš
liktų, darbininkai turėjo valgyti 
savo aprangą — avinius kailinius, 
kuriais jie vilkėjo.

— ★ —
Kanada pasirašė sutartį sti 

raud. Kinija ir jai numato par
duoti 27 milijonus bušelių kviečių.

R. VOKIETIJOS ŠPIEGAI
AUSTRIJOJE

Sausio mėn. austrų policija su
ėmė vieną Rytų Vokietijos agentą 
ir toliau narpliojo ulbrichtinių 
vokiečių suorganizuoto šnipinėji
mo tinklo likučius. Pirmieji su
ėmimai buvo praėj. metų gruodžio 
mėn. Neseniai suimto agento H. 
Marwegen bute rasti mikrofilmai 
ir filmų aparatai. Paaiškėjo, kad 
Rytų Vokietijos agentai veikę jau 
kelerius metus ir dirbo austrų 
pramonės įmonėse Vienoje, Trais- 
kirchene ir kt vietovėse. (E)

1
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LIUDAS BARKUS

MATERIALINIU IŠTEKLIU VAIDMUO B-NEJE
I t

(Žiūr. pradžią per. M. P. Nr.)

Kadangi pinigų pasiskirsty
mas pas žmones nėra vienodas, 
pilnai suprantama, kad dalis 
lietuvių turi ir skolų, kurių su
ma gali būti žymiai didesnė ne
gu 2 milijonai svarų. Tad jei 
mes lietuvių turimomis 2 mili
jonų svarų santaupomis paten- 
kintumėm nors dalį kitų lietu
vių turimų skolų, per metus ga
lėtumėm sutaupyti pirmu atveju 
(skaičiuojant permokėtus proc. 
£2.15.0) virš £57 tūkstančių 
svarų (£2.100.00 padaug. iš 
£2.75 proc.), o antruoju atveju, 
(skaičiuojant permokėtus proc. 
£8.15.0, arba 8,75 proc.) — 
virš 183 tūkstančių svarų, pa
ėmus vidurkį kas met sutaupy- 
tumėm virš £90 tūkstančių sva
rų. Tai yra suma, kuri mūsų 
bendruomenės finansinius rei
kalus pastatytų visai ant kitų 
pamatų.

Taip galvodami melboumiš- 
kiai lietuviai prieš trejetą metų 
įsteigė Lietuvių Kooperatinę 
Kredito Draugiją Talką, kuri 
šiuo metu turi per 100 nariu ir 
nesiekianti 10.000 svarų kapi
talą. Virš 20 proc. narių nau
dojasi Talkos duodamomis pas
kolomis, kurios yra pilnai ap
draustos skolininkų mirties at
veju. Be to, Talka padeda sa
vo nariams ir kituose ekonomi
niuose reikaluose. Draudžian- 
tieji turtą nuo ugnies, apiplėši
mo ir atUekantieji kitas draudi
mo rūšis nariai gauna 221% 
draudimo mokesčių nuolaidos.

Pereitais apyskaitiniais me
tais Talka ir individualūs jos 
nariai, savos organizacijos pa
dedami, yra sutaupę per 700 
svarų, o lietuvių bendruomeni
nėms institucijoms paremti bu
vo išmokėta per 50 svarų. Atsi
žvelgiant į Victorijos valstijoje 
gyvenančių lietuvių skaičių, 
Talkos narių skaičius nepateisi
namai mažas. Tas parodo mū
sų bendruomeninės veiklos 
sampratos siaurumą.

Yra nuominių, kad įsteigtų 
ekonominių organizacijų pelnai 
nebus greit efektyvūs ir mūsų

bendruomenei iš to nebus grei
tos paramos. Tačiau turime 
prisiminti, kad mes gyvename 
ne tik šia diena; tie patys mate
rialiniai nedatekliai bus ir atei
tyje. Tad jei dėl nenumatomų 
žaibiškai pralobti aplinkybių 
dabar nieko nedarysime, netu
rėsime jokių perspektyvų ir 
ateičiai ekonomiškai sustiprėti.

Kai kuriose LB apylinkėse 
turimų ir ruošiamų įsigyti Lie
tuvių Namų eksploatacijos pro
blema verta nemažesnio dėme
sio. Šiuose namuose bendruo
menės organizacinis gyvenimas 
vyksta tik savaitgaliais. Kitas 
penkias savaitės dienas Lietuvių 
Namai tušti. Jie tušti todėl, 
kad dėl jų vietos situacinės pa
dėties ar dėl nepakankamo ko
merciniams reikalams jų paruo
šimo ir dėl įstatyminių varžtų 
negalima pilnai jų eksplotuoti. 
Iš viso, šiuo reikalu vyrauja 
konservatyvi pažiūra, kad Lie
tuvių Namai turi būti naudoja
mi vien tik kultūriniams paren
gimams, atribojant juos nuo vi-

juojame dėl jų nesidomėjimo 
mūsų tautiniais reikalais. Ta
čiau be dejavimo nieko daugiau 
nedarome. Didesnis, nors taip 
pat tik teoretiškas rūpestis yra 
mūsų nukreiptas į nykstančią 
savos bendruomenės dalį — se
nimą, negu į bendruomenės 
ateitį — jaunimą. Senimui, gal 
todėl, kad besirūpinantieji esa
me šioje kategorijoje, planuoja
me statyti namus, organizuoja
me šiokias tokias lėšas. Gi apie 
besimokančiam jaunimui reika
lingą teikti materialinę paramą 
negirdėti nė užuominų. Todėl 
perdaug nekaltinkime, kad mū
sų jaunimas nuo lietuvių tolsta, 
nes jis iš lietuvių bendruomenės 
jokios apčiuopiamos paramos 
nesusilaukia; iš jos jaunimas 
girdi vien tik priekaištus. Kiek
vienoje lietuvių bendruomenės 
apylinkėje rasime mokyklinio 
amžiaus jaunimo, reikalingo di
desnės ar mažesnės materialinės 
paramos, bet pasiteisiname, kad 
bendruomenė neturi lėšų tokią 
paramą suteikti.

administruoja virš 200 tokių 
fondų, kurių kapitalai siekia 
nuo kelių milijonų iki kelių 
tūkstančių svarų. Šių fondų re
miami, vien tik Melboumo uni
versitete studijuoja keliasdešimt 
studentų.

Ar negalėjo lietuviai ką nors 
panašaus padaryti? Patyrėme iš 
savosios spaudos, kad paskuti
nių poros metų laikotarpyje mi
rę keletas mūsų tautiečių paliko 
be testamento ir be čia Australi
joje gyvenančių tiesioginių jų 
turto paveldėtojų po kelis tūks
tančius ar kelis šimtus svarų. 
Visas jų paliktąsis turtas apie 
£20.000 atiteko vietos Public 
Trustees administracinei nuo
žiūrai. Va, tokiais ir kitais pa
našiais reiškiniais mes parodo
me savo tautinį nesubrendimą ir 
civilizuotiems žmonėms skirta
teise nepasinaudojome. Ar ne
galima buvo tokiais palikimais 
.atidaryti pradinį fondą lietuvių 
tautos kultūros, mokslo ir

INSPEKTORIUS ATVYKSTA 
VASARIO 13 D. DAINAVON!

niu mastu ją organizuoti. Sis 
atstovų suvažiavimas, pagaliau, 
turėtų duoti impulsą minėta 
kryptimi reikalą išjudinti. Tas 
impulsas pasireikštų tuo, jei su
važiavimas paskatintų o atsto
vai sava iniciatyva paveiktų:

1. Visas didžiąsias ALB apy
linkes nedelsiant įsteigti Lietu
vių Savitarpio Kredito Draugi
jas. Kokio pobūdžio šios drau
gijos steigtinos ko-operatinio ar 
akcinio, yra vietoje gyvenančių 
tautiečių apsisprendimo reika
las. Išeinant iš mūsų bendruo
meninės struktūros, ko-operati- 
nė organizacija geriau atitiktų 
bendruomenės charakterį.

2. Steigti ir juridiniai įteisinti 
Lietuvių Fondą, kurio paskirtis 
būtų: visiems lietuviškiems rei
kalams lėšų telkimas, jų admi
nistravimas ir skirstymas Lietu
vių Bendruomenės apimtyje 
vokiančioms mūsų organizaci
joms, paskiriems asmenims, 
bei Įeitoms institucijoms, kurias 
nurodo į šį fondą lėšas skirią 
asmenys. Lietuvių Fondo val
dybai atitiktų fondų patikėtinio

funkcijos.
3. Kviesti visus lietuvius, 

naudojantis civilizuoto pasaulio 
žmonėms įstatymų suteiktąja 
teise, nedelsiant parašyti testa
mentus. Testameintus rašant 
prisiminti savi tautiniai, ben-
druomeniniąi interesai.

4. Kviesti visus lietuvius rem
ti įsteigtąsias Kredito Draugijas 
ir Lietuvių Fondą savais įna
šais, indėliais ir testamentų pa
likimais. Lietuvių organizacijos 
savas turimas atsargoje lėšas tu
rėtų laikyti Lietuvių Kredito 
Draugijose didindamos tuo apy
vartos kapitalą. Naudodamiesi 
tik savų Kredito Draugijų tei
kiamais kreditais ir visais kitais 
jų patarnavimais save ekono
miškai stiprinsime.

Visi savosios, bendruomenės 
apimtyje dirbamieji darbai pri
klauso vieni kitų. Todėl tik 
darniai ir visuotinai bendradar
biaudami iniciatyva, kūryba, 
ryžtu, darbu ir finansais savus 
lietuviškuosius poreiškius iš ne
žinios išvesime į bendruomeni
nę ir pasaulinę viešumą.

SUDIE K. NORMANTIENEI
(1904.XI.21 — 1964.12.10)

POSĖDŽIAVO VYRIAUSI 
B-NĖS ORGANAI

Sausio 23 d. turėjo savo posėdį 
ALB Krašto Kultūros Taryba va
dovaujant naujam Kult Tarybos 
pirm. p. K. Kavaliauskui. Svar
styta daugiau formalūs reikalai. 
Eilei Tarybos narių jau pasibai
gęs darbo kadencijos laikas tad 
nutarta prašyti buv. narių, kad 
sutiktų dirbti ir sekančioje ka- 

,. (įencijoje, o taip pat, pakviesti ir 
•naujų narių, kad Kult. Tarybos 
darbas būtų našesnis. Jau šiame 
posėdyje buvo rūpestingai svars
toma busimųjų Meno Dienų rei
kalai ir programa. Kaip iš prak
tikos žinome, buv. Meno Dienų 
programos buvo labai perkrautos 
ir linkstama Meno Dienų paren
gimus kiek siaurinti, kad suva
žiavę žmonės jaustų švenčių nuo
taiką, o ne perkrovimą darbais. 
Kiek parengimų turės sekančios 
Meno Dienos, paaiškės kitame 
posėdy.

Sausio 24 d. p.p. Narušių na
muose įvyko Krašto Valdybos po
sėdis. Čia Kr. Valdyba palietė 
visą eilę aktualių klausimų, kurių 
įgyvendinimui reikės skubios ak
cijos. Krašto Valdyba laiko, kad 
Sydnejuje esančios trys apylin
kės savęs nepateisina ir bus ima
masi žygių tas apylinkes sujung
ti į vieną. Į numatomą 1966 m. 
šaukiamą pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą Amerikoje pasiųsti 
delegatų iš Australijos liet, jau
nimo. Tuo reikalu teks tartis su 
veikiančiomis bendruomenėje 
jaunimo organizacijomis. Nutar
ta pagyvinti lietuvio mokesčio 
rinkimą. Tuo reikalu Kr. Valdy
ba numato paskelbti atsišaukimą 
ir taip pat per atskirų ben-nės 
padalinių organus aplankyti kie
kvieną lietuvio šeimą.

Siame posėdyje daugiau buvo 
sustota prie Mūsų Pastogės turi
nio. Prieita išvados, kad redak
torius abejotinus skelbti rašinius 
patiekia pasisakyti Kr. Valdybai. 
Šiaip smulkesniais reikalais ta
riamasi su Valdybos pirmininku.

sų kitų įprastų ir mūsų pačių 
praktikuojamų gyvenimiškų ap
raiškų, kurios suteiktų Lietuvių 
Namams kasdienį judrumą ir 
duotų jų išlaikymui pelno. Se
kant gyvenimo eigą, vertėtų šio. 
konservatyvizmo atsisakyti. Tu
rimus ir ypač ruošiamus įsigyti 
Lietuvių Namus reikėtų pritai
kinti šalia kultūrinių, taip pat 
ir komerciniams tikslams. Iš ša
lies žiūrint, Canberros lietuviai 
šią problemą bus tiksliausiai iš- 
sprendę. Vertėtų Lietuvių Na
mų įsigijimu besirūpinantiems 
paprašyti iš canberiškių šiuo 
reikalu informacijos ir patari
mų. Lietuvių Namai turi patys 
išsilaikyti iš jų eksploatacinių 
pajamų; o procentai už įdėtą į 
iuos kapitalą aukotini namų 
kultūrinei paskirčiai.

Žvilgterėkime į materialių iš
tekliu reikšmę aplamai lietuvy
bės išlaikymui. Nuolat rūpina
mės lietuviškuoju jaunimu. De-

Sioje srityje mes daug turime 
pasimokyti iš australų. Nepa
neigsime, kad australai yra la
bai labdaringi, nors tas labda- 
ringumas, daugeliu atvejų, yra 
susietas su jų praktiškais išro- 
kavimais — biznio pelnų maži
nimu, kad sumažinus privalo
mus mokesčius ir pareklamavus 
savą biznį. Tačiau rasime ne
maža ir be asmeninių išrokavi- 
mų gausiai visuomeniniams rei
kalams aukojančių. Skaitome, 
spaudoje apie Sir Ian Potter ati
darytą vieno milijono svarų fon
dą įvairių mokslinių tyrimų ir 
kitiems karitatyviniams reika
lams. Sir Adolph Basser (se
nas emigrantas iš Krokuvos, žy
dų kilmės) paskyrė šešis šimtus 
šešiasdešimt tūkstančių (£660. 
000) įvairiems labdaros, moks
lo ir savosios bendruomenės rei
kalams: Vos tik viena patikėti
nių bendrovė: “The Trustees 
Executors and Agency Co Ltd.”

MURRAY’S
HEALTH FOOD STORES

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

TEL * 26 1768
(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)

JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg*u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

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

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

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

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD
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moksleivių šalpos reikalams? 
Pradžia tikrai būtų buvusi labai 
graži ir visų sektina. Kodėl taip 
neįvyko ir ateityje vargu ar be- 
jvyks, kaltė mūsų pačių, nes Iki 
,šiol niekas šiais reikalais kon
krečiai nesusirūpino.

Gal pasakysime, kam mums 
rūpintis besimokančiam mūsų 
jaunimui miaterialinės paramos 
teikimu, kada jie jos gali gauti 
iš vietos vyriausybės. Pereitais 
mokslo metais Victorijos valsti
jai teko 1550 Commonwealth 
scholarships (stud, gyvenan
tiems atskirai £7.7.6 savait. gy
venant. su tėvais £4.15.0 per 
savaitę.). Tačiau palyginkime, 
koks santykis skirtų stipendijų 
su studijuojančio jaunimo skai
čiumi Victorijoj, išeinant iš šio 
santykio yra reikalaujamos iš 
norinčių gauti stipendijas ir tam 
tikros kvalifikacijos (konkursi
niai egzaminai)

Be to, prieš pateksiant j uni
versitetą jaunimas turi baigti 
gimnaziją, Dėl materialinių ne- 
dateklių visi geriausi norai kar
tais baigiasi tuo, kad mūsų jau
nuoliai gimnazisto uniformą tu
ri pakeisti paprasto darbininko 
kombinzonu, jame palaidodami 
visas savo geresnės ateities vil
tis. Jei tokiais atvėjais ateitu- 
mėm j pagalbą, savos bendruo
menės materialiai remiami lie
tuviai jaunuoliai pajustų tos 
bendruomenės reikalingumą, ja 
domėjimąsi ir su ja glaudesnį 
bendravimą. Bendruomenės pa
galba išsimokslinę jie paliktų 
savoje bendruomenėje, kaip, 
tenka manyti, dėl tokių aplinky
bių paliko dirbti savosios tautos 
labui visa eilė mūsų ankstyves
nės kartos lietuvių kultūrininkų, 
nors jie galėjo dirbti svetur ge
resnėse sąlygose. (K. Petraus
kas, Tallat — Kelpša, St. Šim
kus ir k.)

Peržvelgę kaikuriuos lietuvių 
išeivių ekonominės veiklos 
bruožus, susidarome aiškesni 
vaizdą kaip galime organizuotai 
dirbdami patys sau padėti. Juk 
ir šiais metais Amerikos lietu
viu krepšininku atvyka i Aust
ralia, pareikalavusi apie £10. 
000 vien tik kelionės išlaidu, 
ganėtinai išrvškina ekonominių 
resursu reikšmę lietuviškaiam 
reikalui. Materialiniu ištekliu 
reikšmė mūsų bendruomeninei 
veiklai visur ir visada akcentuo- 
iama, tik. dėia, nesiimama ini
ciatyvos plačiu, bendruomeni-

Amžinas esmi keleivis, kurs 
per amžius keliauja ir statosi 
ant laiko kalvų Sventnamį 
pasišvęsti Aukščiausieijam.

Gruodžio 10 d. mirė savaitga
lio mokyklos mokytoja Kotryna 
Normantienė ligoninėje Melbour
ne eidama 61 metus. Velionė bu
vo pašarvota J. Allisono laidojimo 
direkcijos koplyčioje Sydney Rd. 
Brunswicke. Giminės, bičiuliai ir 
gražus būrelis studentų atsisveiki
no su velione giliam skausme ir 
suskaupinle. Pačios laidotuvės 
įvyko gruodžio 12 d. prasidėjusio
mis gedulingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė liberalų kat. kun. 
J. Dickson. Jose dalyvavo gra
žus būrelis tautiečių. Kun. Dick
son, kuris trejus metus užsitęsu- 
sioje ligoje ją gydė ir guodė, pa
sakė prasmingą pamokslą apibū
dindamas velionės nueitą gyveni
mo kelią.

Pamaldoms pasibaigus laidotu
vių dalyviai su gėlėse skendėjan- 
čiu karstu nuvyko į Carltono ka
pines. čia kunigas sukalbėjo lai
dojimo maldas, J. Meiliūnas Mel
bourne Apylinkės V-bos vardu ta
rė atsisveikinimo žodį, A. Krau
sas bičiulių vardu atsisveikino ir 
trumpais bruožais nušvietė velio
nės nueitą nelengvą kelią ir už
baigė velionės didžiai gerbiamo 
Vydūno malda.

Velionė Kotryna Lisauskaitė — 
Normantienė gimė 1904 m. lap
kričio 21 d. Vilniuje. Abu jos tė
vai iš Vilnijos krašto: motina iš 
Molėtų, tėvas iš Ašmenos. Velionė 
augo Rygoje. Vėlau persikėlė gy
venti Kaunan ir čia baigė Dr. 
Tumėno suaugusiems gimnaziją, 
studijavo Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Išėjo pilną teisiu fakul
teto kursą. Moksle parodė didelį 
pasiryžimą, nes tiek gimnazijos 
mokslus, tiek universiteto studijas 
baigė tarnaudama ir užsidirbda
ma kasdeninę duoną. Tarnavo 
vaistų gamybos ir prekybos fir
moje “GERMAPO”. Yra dirbusi 
Joniškėlio ligoninėje kaip gailes
tingoji sesuo ir tarnavusi Biržų 
Pasvalio ir Raseinių vaistinėse. 
Studijuodama priklausė Studentų 
Teisininkų Dr-jai ir Draugijai 
Užsienio Lietuviams Remti. Buvo 
tos draugijos studentų skyriaus

Vilnius dabar

STORES,

STORES,

STORES,FOOD
Tel.: 61-5180.

Žinomo Vak. Vokietijos dienraš
čio “Frankfurter Allgemeine” 
Maskvos korespondentas Hermann 
Poerzgen pernai aplankė įvairias 
Sovietų S-gos sritis, buvo Pabalti
jy bei Vilniuje. Jo įspūdžiai 
paskelbti neseniai išėjusioje kny
goje "Die sowjetische Windrose”. 
Rašydamas apie Vilnių, jis pažy
mi, kad "lietuvių sostinėje” susi
duriančios įvairių tautų įtakos. 
Vilniuje esanti pati gražiausia 
Rytų Europos gotiška šv. Onos 
bažnyčia. Esą, Vilniaus vaizdą 
išryškina 30 bažnyčių. Vokiečio

žurnalisto teigimu, vienuolikoje 
bažnyčių pamaldos laikomos lietu
vių ir iš dalies lenkų kalba. Nuo
lat augąs miestas, teigia Poerz
gen, tik dabar atlietuvinamas. 
Palyginus su prieškariniais me
tais, jis pasižymįs švara, skonin
gomis krautuvių vitrinomis ir gy
ventojų mandagumu.

Apie Taliną jis pastebi, kad tai 
“langas į Vakarus”. Bažnyčios 
ir paminklai liudija artimus sai
tus su Vakarų kultūra, gyvento
jais.

(E)

sekretore. Taip pat priklausė Vil
niečių Dr-jai. Vilnių atgavus, ve
lionė apsilankė savo gimtajame 
mieste ir giliai išgyveno sostinės 
grįžimą Lietuvai. Jos pusbrolis 
Vytautas, vilnietis ūkininkas, ga
vo lietuvių dovaną — gražų erzi-- 
lą. Kaip ūkininkui jam reikalin
gesnis būtų darbinis arklys, bet 
to eržilo nepardavė ir juo labai 
didžiavosi.

1936 m. velionė ištekėjo ir buvo 
kun. Pauperio evangelikų-liutero
nų bažnyčioje Kaune sutuokta. 
1941 m. liepos mėn. 25 d. gimė jai 
dukrelė Jūratė, kuri jau baigusi 
universitete pedagoginius moks
lus, mokytojauna vienoje iš Mel
bourne gimnazijų ir yra lietuvių 
skaučių veikėja.

Velionė gyvendama Geelonge, 
kuomet dar lietuviai neturėjo sa
vo namų ir savaitgalio mokykla 
sunyko, savo nuosavuose namuo
se atgaivino ją ir kol lietuviai pa
sistatė savo bendruomeninius na
mus, mokė ir mokyklai vadovavo. 
Velionė buvo gera organizatorė 
ir veikėja. Mokė mokinius šokti 
tautinių šokių ir ruošė programas 
įvairiems minėjimams ir pasiro
dymams. Su jaunimu dirbo ir So
mmers stovykloje gyvendama. Ku
rį laiką buvo Geelongo Apylinkės 
V-bos sekretore ir visa širdimi rė
mė skautus ir buvo didelė jų rė
mėja. Matydama didelę komikų 
žalą jaunimui, stojo kovon prieš 
komikų skaitymą, įsteigė antiko- 
mikų dr-ją, viešai pravedė Gee
longe komikų deginimą. Jis buvo 
pakartotas australams žurnalis
tams prašat ir nufotografuotas. 
To viešo komikų deginimo atvaiz
dus atsapusdino Geelongo “Ad
vertiser” ir perdavė ABC radio 
stotis. Po komikų deginimo velio
nė Kotryna Normantienė su anti- 
komikų dr-jos nariais nuėjo pas 
Geelongo burmistrą ir paprašė pa
skirti vaikiškų knygų. Burmistras 
prašymą teigiamai išsprendė ir 
paskyrė 300 knygų rinkinį, kuris 
nuolat pakeičiamas naujomis kny
gomis. Tas knygas velionė tvarkė 
savo namuose, dalino vaikams 
skaityti. Su laiku iš to išaugo bi
blioteka, kuriai patalpas jau ap
mokėdavo savivaldybė. Velionė 
buvo numačiusi tą bblioteką smar
kiai praplėsi ir perduoti savival
dybės žinion.

Dėl dukters studijų velionė tu
rėjo persikelti į Melbourną gy
venti. Praplėtimas bibliotekos at
krito. Prieš persikeliant į Mel
bourną savivaldybės tarnautojai 
išvežė knygas ir baldus. Velionei 
atrodė lyg įvyksta laidotuvės. Ir 
iš tikrųjų tas kultūros židinys su 
dideliu entuziazmu įsteigtas buvo 
palaidotas ir šiandien toje miesto 
daly bibliotekos nebėra. Normantų 
namai Geelonge labai prisidėjo 
prie savaitgalio mokyklos išlaiky
mo, vėliau juose buvo biblioteka 
ir ilgesnį laiką veikė tos apylin
kės protestantų vaikams sekma
dienio mokykla, kurioje dirbo liut. 
kun. Petch ir mokyt, misionierius 
Brugerman.

Melbournan atsikėlusi leido sa
vo dukrą Jūratę į mokslus, kurį 
laiką tarnavo vienoje plokštelių 
firmoje, bet neilgai. Kepenų vėžys 
trejus metus velionę kankino. Bu
vo bandyta ją operuoti, bet atra
dus ligą giliai įsišaknijusią, nuo 
to atsisakyta. Kun. J. Dickson ją 
gydė dvasiniu būdu ir ją guodė 
užsitęsusioje ligoje. Paskutinius 
trejus metus kančių ir didelių 
skausmų kankinama mažiau sau
lės ir šilumos bepatyrė, kol Di
džioji Meilė ir Malonė ją priglau
dė amžinai. Tebūnie Tau brangi 
Kolege,' lengva Austrai jos žemė!

A. Krauaas

VYSKUPO PR. BRAZIO 
KONSEKRACIJA — 

VASARIO 14 D.
Praėj. metų pabaigoje nominuo

to vyskupu Pr. Brazio konsekra
cija įvyks Romoje vasario 14 d.

(E)
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Apie dabarties studentus
KODĖL DABARTIES LIETUVIAI STUDENTAI KITOKIE?

Ryškus faktaįs alpie dabarties 
lietuvi studentą yra tas, kad jis, 
palyginus su studentais nepri- 
klaus. Lietuvoje ar net prieš tai, 
skiria mažiau dėmesio pasaulėžiū- 
roms ir ideologijoms. Tiesa, da
barties studentija turi tris ar ke
turis pasaulėžiūriškai orientuotus 
sąjūdžius, tačiau ir jie gauna 
daug paspirties iš vyresnių ideo
logų. Iš vyresnių ideologų ne kartą 
teko girdėti nusiskundimų, kad jų 
grupių jaunieji nariai nesą pa
kankamai stropūs, nesilaiką pa- 
saulėžūrinio grynumo, esą per
daug tolerantiški.

Šitoks liberalus bruožas išduo
da, sakyčiau, stipriausią anglo
saksiškų universitetų įtaką mūsų 
studentams. Rytų Europoje, ku
riai geografiniu atžvilgiu pri
klausė ir Lietuva, ilgus amžius 
vyravo autoritarinė dvasia, kuri 
visuomeniniame gyvenime pasi
reiškė kaip mintis, kad skirtingų 
pasaulėžiūrų žmonės yra , tartum 
savotiški nuklydėliai.

Anglosaksų pasaulyje yra dau
giau tolerancijos, ir todėl pasaulė
žiūrų įvairumas aštresnio konflik
to nesukelia. Jei Rytų Europoje 
individai bei organizacijos prilygo 
aštriabriauniams akmeniukams, 
kurie besijudindami negailestin
gai raižė savo kaimynus, pas an
glosaksus briaunos nebėra tokios 
aštrios, ir todėl kaimynų tiek ne
žeidžia.

Tačiau kartu mūsų studentai 
išstatyti tam tikram pavojui. Kai 
mūsiškiai įpročiai susiduria su 
anglosaksiškaisiais, lengva pama
nyti, kad tolerantiška laikysena 
jau reiškia visišką .atsisakymą 
nuo pasaulėžiūros. Tolerancija 
gali virsti galvojimo apskritai at
metimu. To, žinoma, visai nėra. 
Tolerancija reikalauja ne pasau
lėžiūros atmetimo, bet tiktai pri
pažinimo, kad ir kitas turi teisę 
reikšti savo pažiūras. Pasaulė
žiūra yra idėjinis turinys, gi tole
rancija ir autoritariškumas yra 
skirtingi sugyvenimo būdai. Ry
tų Europa, plačiai imant, turėjo 
pasaulėžiūrinių skirtumų, bet 
dvasinė laikysena buvo gana auto- 
ritariška, vedanti į bereikalingus 
konfliktus ir jausmų antplūdžius. 
Anglosaksai taip pat turi skirtin
gų pasaulėžiūrų, bet su priešinga 
mintimi nemėgina kovoti smerki
mu ir naikinimu, ši tolerantiška 
laikysena yra stipri universitetuo
se ir todėl mūsų studentai visai 
natūraliai ją lygina su išeivijoje 
vykstančiais ginčais ir randa, kad 
daugelis jų yra, palyginti, bepras
miai arba esmėje asmeniško pobū
džio..

Pasaulėžiūrinio intereso sušvel
nėjimas mūsų studentijoje yra 
gana aiškus. Su šiuo faktu yra 
susijęs priekaištas mūsų studen
tams, kad jie, užmiršdami pasau
lėžiūrą, užmiršta ir tautinius rei
kalus, nebėra pakankamai patrio
tiški. Sakoma, kad jų patriotiš
kumas yra menkesnis, negu jų 
vyresniųjų kolegų nepriklausomo
je Lietuvoje ar prieš tai caristi- 
nėje Rusijoje. Jei anais laikais 
netrūko įvairiausių patriotizmo 
pasireiškimų, pradedant prakal
bomis ir baigiant demontracijomis 
bei kalėjimo bausmėmis, šiandien 
lietuvį studentą sunku įtraukti 
į tarptautinę laisvinimo akciją. 
Jei anais laikais patriotinės reak
cijos kildavo ne tik iš paskirų stu-
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jos.

Nepriklausomoje Lietuvoje tu
rėjome du universitetus: Kaune

Vytauto Didžiojo universitetą 
ir Vilniuje — Vilniaus Un-tą.

Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune veikė šie fakultetai: hu
manitarinių mokslų, teisių ir eko
nomikos, gamtos — matematikos, 
medicinos, technikos ir teologi
jos — filosofijos.

Vilniaus universitete, kuris pra
dėjo veikti lietuvių administruo
jamas 1940 m., buvo šie fakulte
tai: humanitarinių mokslų, tei
sės — ekonomikos, gamtos — 
matematikos, medicinos ir miški- 

dentų, bet ir studentiškųjų orga
nizacijų, šiandien studentų sąjun
gos tokiais atžvilgiais yra, paly
ginti, apsnūdusios. Tiesa, Ame
rikos studentai leidžia “Lituanus”, 
tačiau iš tikrųjų to žurnalo leidi
mas guli tik ant keletos žmonių 
pečių, kurie jau seniai užbaigė 
studento dienas. (Tarpkitko, da
bar, berods, “Lituanus” leidimą 
perėmė vyresnioji karta).

Priekaištas, kad dabarties stu
dentams trūksta patriotizmo, turi 
pagrindo. Tačiau iš kitos pusės, 
šiam patriotizmo trūkumui yra ir 
priežasčių. Kalbant, sakysime, 
apie caristinės Rusijos lietuvius 
studentus, negalime užmiršti fak
to, kad jų karštą patriotizmą iš
šaukė sąlygos, kurių dabar nėra. 
Lietuvių studentų patriotiniai pa
sireiškimai caristinėje Rusijoje 
buvo natūrali reakcija prieš kon
kretų priešą, nes juk Rusija buvo 
tiesioginis Lietuvos okupantas. 
Be to, Rusijos universitetuose bei 
politikoje apskritai Pabaltijo pro
blema buvo gana opi. Kitais žo
džiais, patriotizmą keldavo ir pa
laikydavo problemos aktualumas 
bei faktas, kad priešas buvo čia 
pat, tiesiog ranka pasiekiamas.

Panaši, nors švelnesnė padėtis 
išliko ir nepriklausomoje Lietuvo
je. Nors formaliai kraštas buvo 
laisvas, praktiškai įtampa su kai- 
kuriais kaimynais nebuvo nuslū
gus!. Reikėjo saugoti Klaipėdą, 
nebuvo galima nurimti dėl Vil-

Iliustracija iš Meno Dienų leidinio

v

Suvažiavimo dienos
(MELBURNIŠKĖS STUDENTĖS DIENORAŠTIS)

Gruodžio 26 d. Šeštadienis

Šiandie studentų, atvykstančių 
iš kitų miestų, registracija. Įdo
mu, k>as atvažiavo, bet negaliu nu
eit pasižiūrėti — ir pati laukiu 
svečių.

Vakare įvyko Sydney liet, teat
ro “A tžalos” spektaklis — J. B. 
Priestley pjesė "Inspektorius at
vyksta”. Vaidinimas įdomus mu
ms studentams ne tik pats savyje, 
bet ir dėl to, kad mums gerai pa
žįstama Daiva Labutytė čia vaidi
no Sheilos rolę. Gražiai vaidino 
ir ji, ir visi kiti.

ninkystės.
Be universitetų Lietuva turėjo 

dar ir augštųjų mokyklų: Lietu
vos Mokslų Akademija, Žemės 
Ūkio Akademija Dotnuvoje, Ve
terinarijos Institutas Kaune, Pe
dagoginis Institutas Klaipėdoje 
(vėliau perkeltas į Šiaulius), Me
no Mokykla Kaune, Muzikos Mo
kykla (konservatorija) Kaune ir 
Klaipėdoje (vėliau perkelta j 
Šiaulius), Augštoji Karo Mokyk
la ir t.t.

Nepriklausomos Lietuvos stu
dentų gyvenimas ir veikla buvo 
skirtingi nuo Australijos studen
tų gyvenimo. Apie tai skaitysi
me tolimesniuose “Stud, žodžio” 
puslapiuose. 

niaus, gi įtampa buvo lyg dumplės 
patriotiškumo žarijoms. Ši stu
dentija, kaip jautri tautos dalis, 
konkrečius pavojus gerai jautė ir 
todėl vis iš naujo reagavo.

Australijoje ir kituose vakarų 
kraštuose padėtis kitokia. Nei 
australai, nei amerikiečiai, nei ki
ti nėra lietuviams pavojingi ta 
konkrečia prasme, kuria buvo pa
vojingi kaikurie Lietuvos kaimy
nai. . Buvo prasminga demons
truoti prieš lenkus ar rusus, bet 
nėra prasmės demonstruoti prieš 
australus ar amerikiečius. Taip 
pat reikia pripažinti, kad šiuo me
tu Lietuvos klausimas yra gerokai 
primirštas. Jį kelti iš naujo rei
kia daugiau energijos bei pasiry
žimo, negu tada, kad tenka tik re
aguoti į kitų nuolatinę agresiją. 
Mūsų studentijos patriotizmas bū
tų didesnis, jeigu, sakysim, toks 
Berlynas būtų lietuviška proble
ma. Nenuostabu todėl, kad tauti
nės propagandos darbe aktyviai 
dalyvauja tik stipresnės politinės 
orientacijos studentai. Tačiau tai 
nereiškia, kad likusiųjų patriotiz
mas jau būtų visiškai žuvęs. Jis 
egzistuoja bent potencialiai tais 
atvejais, kai pvz. universitetuose 
Rytų Europos klausimą užkabina 
komunistų kalbėtojai. Reakcija iš 
mūsų studentų pusės gana stipri. 
Reaguoja net tie, kurie atrodė sa
vo tautos jau visai atsisakė. De
ja, Lietuvos klausimas yra, paly
ginti, primirštas, ir todėl reikia

Gruodžio 27 d. Sekmadienis.

11-30 vok pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje. Po pamaldų suvažia
vimo atidarymas. Deja, nebuvau 
— reikėjo ruoštis tautinių šokių 
festivaliui.

2 vai. p.p. Tautinių Šokių fes
tivalis Albert Parke. Be galo kar
šta. Net ir žiūrovai prakaite mir
ksta, o ką bekalbėti apie šokėjus! 
Vargšės kolegės ir kolegos! O jų 
nemažai tarp šokėjų ir sportinin
kų. Menkas malonumas šokt ir 
sportuot dulkėtame tvankiam sta
dione. Tačipu visi išlaikė — nei 
vienas nenugriuvo.

Vakare bendri studentų, šokė
jų ir sportininkų pietūs. Visi jau
ni, visi kartu Richmond rotušėje. 
Ir valgėm, ir šokom, ir susipaži
nom. To neužteko — dar į priva
čius pobūvius važiavom. Buvau 
dviejuose pobūviuoęs, o užbaigėm 
savo namuose. Jau 4 vai. ryto.

Gruodžio 28 d. Pirmadienis.
Iš ryto skyrių valdybų ir seniū

nų posėdis. Svarstomas sąjungos 
įstatų pakeitimas. Reikės paklaust 
kol. K. Kazlausko, kas ten buvo, 
kaip ten buvo. Po to K. Rindze- 
vičiaus paskaita, "Akademinio gy
venimo problemos istrijos eigoje”. 
Nelabai girdėjau, nes trukdė 
"canberiškis” iš dešinės. Bet gal 
bus ‘‘Studentų Žody” — pasiskai- 
tysžu. Ir ne aš viena taip galvo
jau. Diskusijų kaip ir nebuvo —

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

Išeiname su nauja “Studentų 
žodžio” antrašte, kurią paruošė 
šiais metais National Art School 
dailės studijas baigusi Irena. Pau- 
liukonytė. Už parodytą palanku
mą Irenai reiškiame nuoširdžią 
padėką.

Red.

sutikti, kad konkrečiai lietuvių 
studentų politinė veikla yra gana 
silpna, ne veltui net užsitarnau
janti kaltinimo.

Su patriotizmo trūkumu surišta 
ir nutautėjimo problema apskri
tai. Kad jos pavojus yra didelis, 
ir kad jo negalima pašalinti vie
nas kitą raginant, yra visiems 
aišku. Nutautėjimo atžvilgiu yra 
nelaimė, kad išsikėlėme į anglo
saksų kraštus ir todėl esame išsta
tyti įtakai stiprios anglosaksų 
kultūros. Nežiūrint, kad daug 
kas vyresnio amžiaus tautiečių 
linkę smerkti anglosaksų kultūrą 
kaip materialistinę, kaip išsigi
musią ir panašiai, faktas betgi lie
ka, kad anglosaksų kultūra yra 
turtinga. Kita mūsų nelaimė yra 
ne vien tai, kad esame maža tau
ta, bet ir tai, kad mūsų tautinėje 
kultūroje jausmo elementas stip
resnis už protinį. Dviejų kultūrų 
susidūrime protas su savo aštres
nėmis analizėmis, planavimu bei 
technika apskritai yra rimtas 
priešas jausmams. Dviejų kultū
rų susikirtimui išstatytas jaunuo
lis, šiuo atveju, studentas, linkęs 
palyginti abiejų atsiekimus ir pa
sirinkti tą, kuri yra daugiau nu
veikusi, ar, kitais žodžiais, iš ku
rios jis gali daugiau . pasisemti, 
šitą padėtį gerai išreiškia tartum 
priekaištaujantis klausimas, nere
tai sutinkamas jaunimo lūpose, 
būtent, “ką man duoda lietuvy
bė”? Toks klausimas yra lyg rau
donas signalas atsiradusio pavo
jaus, ir už jo glūdi, kaip minėta, 
kultūrų sugretinimas. Šitam pa-

(Nukelta į psl. 4)

ką darysi.
Vakare pobūvis. Ir tuo pačiu 

metu jaunųjų menininkų koncer
tas. Kur eiti? Nuėjau į koncertą. 
Daug studentų programoje. 
S trauko s muikas dieviškai skam
bėjo! O Gintarą Kalpoką vien dėl 
jo balso galima įsimylėti!

Blogai, kai tuo pačiu metu vy
ksta du parengimai. Jaunųjų me
nininkų koncertas buvo skirtas 
jaunimui. O pasirodo, publikos 
daugumą sudarė vyresnieji. Stu
dentų beveik visai neliko. Tokių 
nesklandumų ateity reikėtų ven
gti.

Gruodžio 29 d. Antradienis

9 vai. kol. Martišiaus paskaita 
"Lietuviško jaunimo įtraukimas į 
bendruomeninę veiklą", o po jos 
Dr. V. Donielos — "Kodėl dabar
ties studentai kitokie?” Kol. Mar
tišiaus negirdėjau, nes pramiego
jau. Mat, vakare, kolegos, grįž
dami iš South Pacific užsuko pa- 
sipasakot, kaip ten linksma buvo. 
Na, žinoma, ir mes dar truputį 
pasilinksminom. Taip ir negale- 
jau laiku atsikelti. Vis raminame 
vieni kitus — rriptysime "Studen
tų Žodyje”!

Bet kol. Donielos paskaita ne
paprastai įdomi. Diskusijose pa
sireiškia daugiau vyresnieji. Iš 
"studentų" kalbėjo tik Doniela, 
Šliogeris ir Martišius. Pasirodo, 
ne aš viena miegįalė — pačių stu
dentų buvo labai mažai.

Nauij Filisteriai
ALGIRDAS IVINSKIS 

t

Gimė 1931 m. Kaune. 1956 m. 
įstojo į Queensland universiteto 
art fakultetą ir po ketverių me
tų jį baigė Bachelor of Art lai
psniu. šiuo metu dirba kaip psi
chologas vaikų klinikoj. Turi pa
linkimų į meną ir Brisbanės lie
tuviai dažnai pasidžiaugia jo de
koracijomis. Algirdas Ivinskis ve
dęs ir su žmona Nijole augina 
dvi dukreles.

Gimė 1942 m. Panevėžyje, Lie
tuvoje. Gimnaziją baigė St. Jo- 
sep’s College, Brisbane. 1962 m. 
baigė Queensland universitete 
Science fakultetą Bachelor of 
Science laipsniu, o pernai įgijo 
ir Bachelor of Science First 
Class Honors. Studijuodamas da
lyvavo eilėje universiteto klubų. 
Dalius taip pat veiklus skautas, 
aktyvus ir sąmoningas lietuvis. 
Jis taip pat tęsia post graduate 
studijas ir jau šiais metais sau
sio mėn. išvyko į USA įsigyti ma
gistro laipsnio.

Jau daugiau kolegų buvo A, 
Kabailos paskaitoj "Konvencinė 
išmintis”. Čia buvo jau gyvos 
diskusijos ir susidomėjimas. Ir 
juiti pasidariau platesnių užrašų. 
Po paskaitos pietavau su kelio
mis kolegėmis ir žinoma kolego
mis. Vis dėl to skaniau valgyt, 
kai yra kur akis pasiganyti.

Po pietų turėjo būti išvyka į 
pajūrį. Nežinau, ar kas organi
zuotai vyko, ar ne. Mes nutarėm 
važiuot namo ir ruoštis Dainų 
Šventei.

Dainų Šventė buvo graži. Tik 
mano skoniu dainos perdaug "gic- 
smiškos”, permriža "tra-lia-lia" 
tipo dainų, kurios žmonėms suda
ro daug geresnį įspūdį, ypač sve
timtaučiams. Po Dainų Šventės 
vėl šokom privačiuos namuos.

Gruodžio 30 d. Trečiadienis.
Piknikas. Nebuvusi. Sako, ten 

buvę labai smagu. Ir pati apylin
kė graži — prie upelio, kalnuota. 
Ten vietomis užtinki apleistų senų 
aukso kasyklų. Gaila, kad nebu
vau — vis ta mama su sjrn’o "pa
silsėk". Vakare įvyko pabaigtuvių 
pietūs. Tikrai jauku. Orkestras 
geras, labai geras. Kolegos gra
žūs ir labai simpatiški. Prakalbos 
trumpos ir vis į “tašką". Buvo 
tikrai labai gražu. Niekas neno
rėjo išeiti, kai reikėjo baigti. Ži
noma, ir nebaigėm — važiavom 
dar į privačius namus pasišokti. 
Ir šokom!

Gruodžio 91 d. Ketvirtadienis.
Po pietų įvyko diskusijos tema 

"Lietuviai studentai kituose kraš
tuose”. Diskusijos nebuvo labai 
gyvos, nes. dar nebuvome visi gy-

MALVIDA VILKINAITĖ

Gimė Klaipėdoje. Vokietijoje 
— Kempten stovykloje baigė dvi 
lietuvių gimnazijos klases. 1956 
m. baigė Brisbane Girls Gram
mar, 0-1957 m., gavusi valstybinę 
stipendiją stojo į Queensland 
universitetą studijuoti medici
nos. 1964 m. ten baigė mediciną 
Bachelor of Medicine ir Bache
lor of Surgery laipsniais. Dabar 
atlieka praktiką Townsville ligo
ninėje. Mida aktyviai dalyvauda
vo Brisbane lietuvių tautinių šo
kių grupėj ir vietiniame chore.

ATGARSIAI
štai kokius įspūdžius iš stu

dentų suvažiavimo parsivežė ir 
šarkai prisiuntė vienas sydnejiš- 
kis:

Linksmiaiuūu vakarai — ant 
vandens South Pacific patalpose, 
kur kiekvienam kvadratiniam 
jardui teko 6 twistininkai I

Sumaniausia mergina — ade- 
laidiškė Violeta, kuri, pritrūkus 
vietos, šoko twistą kabėdama pa-’ 
lubėj.

Nelaimingiausia mergina — 
brisbanietė Mida, turėjusi iš
skristi į pasaulio galą (Tdwnsvll- 
le, Qld.) dar prieš Naujų Metų 
balių.

Raštingiausia mergina — mel- 
burniškė Ievutė, rašiusi per su
važiavimą, rašiusi po jo skautų 
stovykloje ir dabar dar suvedan
ti įspūdžių balansą.

Turtingiausias — Algis Bula- 
kas, nuolat rašęs čekius (vėliau 
kitų nuliūdimui paaiškėjo, kad 
ant čekių dalino tik savo adre
są).

Balsingiausios — adelaidiškės 
Daina, Violeta, Jūratė, kankinu
sios “dieduku” priešingą lytį pu
santros valandos.

Nematyčiausios — naujazelan- 
dietės, su kuriomis, deja, nete
ko ir pasikalbėti.

Konvingiausios — melburniškė 
Bronė ir sydnejiškė Niolė, nega
lėjusios pasidalinti sydnejiškiu 
Raimundu.

Ištvermingiausioji — Veteranų 
kompanija, susėdusi prie Bulako 
stalo, alaus ir paveiksliukų po 
septinto pratęsimo.

Prisimintiniausieji — Melbour
ne studentų valdyba įskaitant ir 
Parvillės Henriką, pasigailėjusį 
neprisišokusių Naujų Metų ba
liuje.

vi po praėjusios nakties linksmy
bių. Vakare Naujų Metų balius. 
Balius kaip balius — nei daugiau, 
nei mažiau. Po baliaus vėl pobū
viai, tekanti saulė pajūry ir daug, 
daug liūdnų "iki pasimatymo” ki
tame suvažiavime. O gal ir grei- 
čiau...

Gaila, kad jau pasibaigė. Ir 
taip greitai. Reiktų, kad studentų 
suvažiavimo metu para turėtų ne 
24, o 48 valandas, o Savaitė ne 
septynias, o keturiolika parų!
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A. KRAUSAS

DEIMANČIUKU BEJIEŠKANT
JAUNŲJŲ MENININKŲ KONCERTAS

NAUJAN GYVENIMAM

Jaunieji menininkai atnešė j 
Meno Dienas Melbourne vieną iš 
gražiausių vainikų. Jis buvo sod
rus, įvairiaspalvis ir žavėtinas. 
'Solo dainos, kvintetas, choras, 
smuikas, akordeonas, piano, dek
lamavimas ir šokis sudarė jau
nųjų menininkų parengimo pro
gramą. Jos išpildytoj ų, individu
alių, pavienių dalyvių buvo 30, 
choro — 24. Įvertinimui progra
mos dalyviai buvo suskirstyti į dvi 
grupes:,jaunesniuosius nuo II iki 
15-kos metų, ir vyresniuosius nuo 
16 iki 22 metų. Jaunesniųjų buvo 
14, vyresniųjų individualių, pavie
nių 16. Pasirodymams vertinti 
buvo sudarytos dvi komisijos. 
Deklamavimui vertinti komisiją 
sudarė: Alena Karazijienė, Emi
lija Šeikienė ir Antanas Krausas, 
kitiems dalykams: P. Morkūnas, 
B. Kiveris ir St. Eimutis.

Deklamuotojų buvo šeši. Trys 
jaunesniųjų grupėje ir trys vy
resniųjų. Jaunesniųjų deklama
vimą vertinimo komisija taip įver
tino: pirmoji vieta teko Ritai Ta
mošiūnaitei iš Melbourne, antroji 
vieta Rasai Žvirblytei iš Geelongo 
ir trečioji vieta Aldonai Medelytei

Pianistės R. Klimaitytė (.kairėj) 
ir N. Masiulytė

iš Geelongo. Vyresniųjų grupėje 
pirmoji vieta teko Daliai Viliū- 

-naitei iš. Adelaidės, antroji vieta 
Daliai Statkutei ir trečioji vieta 
Ievai Didžytei. Tenka pabrėžti, 
kad Dalia Viliūnaitė savo meist
rišku deklamavimu visa galva iš
siskyrė iš visų deklamuotojų ir 
yra iškilusi iš mokyklinio lygio. 
Tai tikras deimančiukas deklama
vimo mene!

Muzikos, dainavimo ir šokio 
vertinimo komisija jaunesniųjų 
grupės dalyvius šiaip įvertino. 
Akordeonistei J. Germanaitei iš 
Adelaidės paskirta pirmoji vieta, 
E. Šurkai iš Sydnėjaus antroji 
vieta. Už skambinimą pianinu 

Apie... studentus
(Atkelta iš psl. 3)

vojui atvira ir studentija, kadangi 
iš vienos pusės ji -susitinka su 
rimčiausiu ir turtingiausiu anglo
saksų kultūros aspektu, ir iš kitos 
pusės dėl įvairių priežasčių nepa
kankamai pažįsta savąją.

Paskirų individų savanoriškas 
nutautėjimas priklauso ir nuo jų 
dvasinės struktūros. Daugumas 
žmonių instinktyviai suvokia, kad 
nutautėjimas yra lyg nenatūralūs 
procesas, nes čia žmogus tartum 
išduoda save patį, atsisako savęs. 
Šitoje instinktyvioje įžvalgoje yra 
daug teisybės, bet ji bereikalingai 
apdengiama miglomis, kai prade
dama vartoti “vertybių” ar pana
šius terminus. Psichologiškai, 
savanoriško nutautėjimo procesas 
yra ne taip jau komplikuotas da
lykas. Visada pasitaiko žmonių, 
kurie yra savimi nepatenkinti, lyg 
tai nori nuo savęs pabėgti ir gyve
nimą pradėti iš naujo, užmirštant 
savąjį “aš”. Nutautėjimas sava
noriškas persimetimas į kitą tau
tinę grupę yra kaip tik vienas iš 
mėginimų pabėgti nuo senojo 
“aš”. Kitais žodžiais, savanoriš
kas nutautėjimas yra gana dažnas 
dalykas vidinės harmonijos netu
rinčiam žmogui. Ir priešingai, 
vadinami stiprūs charakteriai nu-. 
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pirmoji vieta teko R. Klimaitei iš 
Adelaidės, antroji Z. Belkutei iš 
Sydnėjaus, trečioji V. Inkrataitei 
iš Sydnėjaus. Šokėjai L. Apiny- 
tei iš Sydnėjaus. (Greitasis stepa- 
vimas ir klumpių šokis), paskirta 
pirmoji vieta ir dainininkui K. 
Laukaičiui iš Sydnėjaus teko ant
roji vieta. Vyresniųjų grupėje 
akordeonistei R. Germanaitei iš 
Adelaidės paskirta pirmoji vieta, 
M. Manikauskaitei iš Geelongo

Pranešėja ir deki. I. Didžytė 
ir Dainininkas G. Kalpokas

antroji vieta. Smuikininkui V. 
Straukui iš Adelaidės paskirta 
pirmoji vieta, U. Grufui iš Gee
longo antroji vieta. Pianistei N. 
Masiulytei iš Adelaidės pirmoji 
vieta, E. Vaičiulytei iš Melbourne 
antroji, J. Vaičiulytei iš Melbour
ne trečioji vieta. Pianistų tiek 
jaunesniųjų, tiek vyresniųjų gru
pėje buvo daug, viso net vienuoli
ka. Todėl 5 iš jų negavo įverti
nant I — III vietos. Vyresniųjų 
dainininkų grupėje G. Kalpokas 
iš Melbourne laimėjo pirmą vietą, 
A. Zamoiskis iš Adelaidės antrąją 
vietą.

Be individualių, pavienių daly
vių koncerto programoje dalyvavo 
ir kolektyviniai vienetai: Adelai
dės trio, A. Zamoiskis — barito
nas, V. Straukas — smuikas, N. 
Masiulytė — pianinas, Geelongo 
Savaitgalio Mokyklos choras, va
dovaujamas kun. dr. P. Bačinsko, 
mergaičių kvintetas ir M. bei V. 
Manikauskaičių duetas — akorde
onas ir gitara. Adelaidiškis trio 
darniai ir iškiliai atliko Viktoro 
Kuprevičiaus Lopšinę. Gražiai 
pasirodė ir kun. dr. P. Bačinsko 
choras, padainavęs penkias daine
les. Paties autoriaus — chorve
džio dainelė “Ten toli”, publikai 
smarkiai plojant, pakartota. Ap
skritai šis Geelongo mokyklinis 
choras nedidelis, 24 dalyvių, bet 
darniai susidainavęs, simpatingas.

tautėjimui nėra linkę, nes jie su
geba svetimas įtakas inkorporuoti 
į savo dvasinį gyvenimą. Iš šito 
taško žiūrint, mūsų dabarties stu
dentas kartais pritrūksta vidinės 
stiprybės ta prasme, kad svetima 
kilmė yra lyg dvasioj užsimezgęs 
skaudulėlis. Pradedama perimti 
radikalesnius svetimus papročius, 
pigias standartines frazes, ir tuo- 
mi pasidaryti, kaip sako, dvigu
bais vietiniais gyventojais.

Užbaigai pora pastabų apie daž
ną nusiskundimą, kad dabarties 
lietuvis studentas neskiria pakan
kamai dėmesio rimtesnei, t. y., 
intelektualinei veiklai. Palyginus 
su pokariniais studentais 45-tų — 
48-tų metų Vokietijoje, matome, 
kad dabarties studentų darbai, 
lietuvių kalboje, toli gražu nepa
siekia ano staigaus ir aukšto kū
rybinio prasiliejimo puikiais žur
nalais, straipsniais, net knygomis. 
Atrodo, jog karo meto išgyveni
mai ir tiesioginis susidūrimas su 
vakarietišku mintijimu anų die
nų studentuose nors keliems me
tams iššaukė didelio pergalvoji
mo, pervertinimo procesą. Toks, 
sakytume, iš pačios širdies einąs 
veiksmas buvo turbūt kulminaci
nis taškas mūsų akademinėje isto- 

Didelė padėka ir pagarba kun. dr. 
P. Bašinskui su nepaprastu pasi
aukojimu ir sugebėjimu paruošu
siam taip gausingą būrį jaunimo 
šiam reikšmingam koncertui iš ne
didelės Geelongo lietuvių bendruo
menės!

Kolektyvūs pasirodymai nebuvo 
konkursiniai ir vertinimo komisi
ja jų neatžymėjo.

ALB Krašto Valdyba paskyrė 
50 svarų dovanoms. Deklamuoto- 
jams įteiktos Mačernio, Vaičiūnie
nės ir Tulauskaitės eilėraščių kny
gos. Kitiems dail. V. Vijeikio 
puošniai išleista “Lietuva, Mano 
Tėvų Žemė”, Mariaus Katiliškio 
“Šventadienis už miesto”, M. K. 
Čiurlionis “Apie muziką ir dailę”, 
Kanauninkas Mikalojus Daukša 
“Prakalba”, O Ant Kalno, Ant 
Aukštojo, 15-kos mūsų kompozito
rių dainų rinktinė. Laimėjusiems 
pirmas, antras ir trečias vietas 
Jaunųjų Menininkų Koncerto or
ganizatorius įteikė specialius pa
žymėjimus su įvertinimo komisi
jos parašais.

Pažymėtina, kad PLB Pirminin
kas J. J. Bačiūnas, negalėdamas 
asmeniškai dalyvauti Jaunųjų 
Menininkų Koncerte, perdavė gra
žius sveikinimus programos daly
viams ir svečiams, o kiekvienam 
jaunam menininkui, dalyvavusiam 
šiame parengime padovanojo po 
lietuvių dainorėlį su gaidomis 
“Lėk Sakalėli”. Tai labai graži 
ir vertinga dovanėlė, paskirta su 
nuoširdžia meilė mūsų Bendruo
menės Vyriausiojo Vadovo.

Jaunųjų Menininkų Koncertas 
praėjo pakilioje, entuziazmo dva- 

Akademinės nuotrupos
Sydnejuje likę kolegos Naujus Me tus sutiko pas Kęstą Ankų. Sa

ko, buvę neglogai, nors ir ne visai kaip Melbourne.
★

Sausio 2 d. išvyko į U.S.A. Genutė Dambrauskaitė, lankiusi me
no mokyklą.

★
Renata ir Alius Migevičiai atidarė vestuvių sezoną Sydnejuje. 

Jie sumainė aukso žiedelius sausio 15 d. Vasario 6 d. sumanys An- 
tuanetė, Baužaitė su Henriku šliteriu, o birželio mėnesį ir filisterių 
pirmininkas Šliogeris su Astrida Adamsaite.

★
Šiais metais brisbaniečiai ne tik Melbourne šoko, bet ir Sydney 

neaplenkė: po ir prieš suvažiavimą čian lankėsi Mida ir Lucius Vil
kinai, Dalius ir Evaldas Sagačiai.

★
Mainais į Brisbaną sydnejiškių deleguotas kol kas tik vienas kol. 

Valdas Vaičiurgis. t /
★

Populiarųjį sydnejiškį Dr. Vytautą pajūriai veikia blogai: kiek
vieną kartą sloga, kurios gydytis vis grįžta į Newcastle.

★
Sydnejiškės kolegės Nakutytės (Janina farmacijos antrą kursą ir 

Rimta Art fakulteto pirmą kursą) mokslo metus užbaigė geriausiais 
savo kursuose pažymiais.

Šarka

rijoje. Deja, su emigracija ir po 
jos sekusiu materialistiniu sėslu
mu kūrybinė veikla sunyko, ir stu
dentija pasinėrė į gana lėkštą 
naudos ieškojimą, atsiduodama 
dažniausiai mokslui ir galvojimui 
apskritai tik tiek, kiek reikalinga 
metinių egzaminų išlaikymui. Ši
ta proga reiktų pridėti, kad inte
lektualinis sėslumas kolkas, atro
do, esąs vienas iš lietuvių tautos 
bruožų, einąs ranka rankon, kaip 
antra medalio pusė, su stipriu 
tradiciniu, konvenciniu galvojimu. 
Šitokiame fone ir mūsų studentija 
į mokslą paprastai žiūri iš utilita
rinio taško, nepagalvodama, kad 
yra ir toks dalykas kaip mokslas 
mokslui. Turime daug gabių žmo
nių su puikiais egzaminu pažy
miais, bet nedaug tyrinėtojų ku
rių užsiėmimas būtų kaip anglai 
sako, “research”. Turime specia
listų, bet nedaug mokslininkų. 
Lietuvio žvilgsnis nuolat lieka 
nukreiptas į praktinę naudą, o 
ne į naujų mokslo horizontų 
atvėrimą. Retas dalykas yra pas 
mus nerami, ieškojimo dvasia, 
laužimasis pro minties /varžtus. 
Bet juk kaip tik tokia ieškojimo 
dvasia ir yra pagrindinis istori
jos variklis. Uždara, konvencijo
mis susikausčiusi tauta nieko nau
jo nebesukuria, praranda kūrybi
nį pajėgumą ir tokiu būdu atei
nančias generacijas išstato tauti
nei pražūčiai. Tiktai gyvas ir di
namiškas organizmas gali inkor-

šioje. Būkštavimai dėl klausyto
jų atsilankymo nepasitvirtino. 
Organizatorių viltys buvo kelerio
pai pralenktos. Žiūrovų į koncer
tų prigužėjo pilnutėlė, erdvi salė. 
Jie gyvai reagavo j kiekvieną jau-
nųjų talentų pasirodymą gausiais 
plojimais, o patiems iškiliausiems 
kildavo gyva katučių audra. Iš 
tikrųjų iš dalyvavusių talentų 
deimančiukais sužibo deklamuoto- 
ja Dalia Viliūnaitė ir dainininkas 
Gintaras Kalpokas. Nemaža ta
lentą parodė smuikininkai V. 
Straukas ir U. Grufas, daininin
kas A. Zamoiskis, akordeonistai 
J. ir R. Germanaitės, M. Mani- 
kauskaitė ir E. šurka, pianistės 
N. Masiulytė, E. Vaičiulytė, R. 
Klimaitė ir Z. Belkutė bei šokėja 
L. Apinytė. Neblogai pasirodė ir 
visi kiti. Linkėtina visiems nenu
leisti rankų ir savo talentus lavin
ti kruopščiu ir nenuilstamu darbu. 
Patartina pianistams ir akordeo
nistams ateity daugiau pasirinkti 
lietuviškus veikalus. Aprūpinki
me jaunuosius lietuviškų kūrinių 
leidiniais!

Tėvų, mokytojų ir pačių talentų 
viltys pasitvirtino. Lietuvių ben
druomenė labai įvertino jaunuo
sius menininkus, jų pasiekimus 
ir atsilankė į tą reikšmingą jau
nuomenės meno šventę ne 50, bet 
dešimteriopai daugiau. Žiūrime 
į menininkų prieauglį saulėtai, su 
didžia viltimi. Jaunimas mūsų ne
apvils, tik mes jį remkime viso
keriopai, tiek-matrealiai, tiek mo
raliai.
.Tėvams, mokytojams ir ypač vi
siems jauniesiems menininkams, 
dalyvavusiems šiame šauniame 
koncerte, išreiškiu savo nuoširdžią 
padėką ir kaip to koncerto organi
zatorius esu jo pasisekimu dau
giau kaip patenkintas. Mūsų vil
tys, mūsų jėgos jaunime!

SPAUDA AUSTRALIJOJE
1958 m. australai išleido apie 

18 mil. svarų knygoms, kas atitin
ka 38 šilingai vienam asmeniui.

1963 m. nustatyta, kad 48 proc. 
visų suaugusių Australijoje skai
to knygas. Iš visų Australijoje 
parduodamų knygų tik 30 proc. 
pirkėjų perka knygas savo reika
lams. Likusieji naudojasi biblio
tekomis ir kitais šaltiniais.

Australija turi 500 knygynų, iš 
kur kiekvienam 20.000 gyventojų 
tenka vienas knygynas. Britani
joje viena knygų krautuvė atiten
ka 40.000 gyventojų, o Amerikoje 
net 90.000. Pasirodo, australai 
knygas skaito!

— ★ —
Australijos rinkoje yra daugiau 

negu 100 įvairių importuotų per
iodinių leidinių angliškai ir sveti
momis kalbomis.

poruoti naujas patirtis, patsai ne
prarasdamas savo tapatybės.

Grįžtant prie studentų galima 
klausti, ar studentiškoji veikla 
yra pakankamai studentiška. Ta
čiau kartu negalima pamiršti, kad 
didele dalimi studentija atspindi 
tautoje vyraujančias laikysenas, 
lygiai kaip vaiką neretai sufor
muoja namų aplinka. Dinamiš
kumo ir kūrybingumo uždavinys 
todėl yra ne tik studentų, bet ir 
visos tautos.

A. ir R. Migevičiai

Sausio 15 d. kun. P. Butkus St. 
Joachim Lidcombe bažnyčioje su
tuokė Alių Migevičių ir Renatą 
Šapronaitę. Šv. Mišių metu ga
lingai skambėjo p. Br. Kiverio 
vadovaujamas oktetas, kurio da
lyviai giedojo kartu, duetais ir- 
solo. Taip pat grojo smuiku ir 
V. Stašionis, palydimas vargo
nais A. Pluko.

Kun. P. Butkus savo pamoks
le džiaugėsi jaunąja pora;’ juos 
abu pažino dar iš jų vaikystės.

Jaunųjų veidai nesvetimi Sid
nėjaus lietuviams. Alius ypač bu
vo aktyvus skautų “Aušros” tun
te, matydavom jį šokantį tauti
nius šokius ir “Švyturio” an
samblio dalyvių tarpe ir kt. Re-

DE PROFUNDIS...
Daina — tai žodžiai ir melo

dingi garsai, sujungti sielos ir 
jausmo juosta į visai naują me
ną. Liaudies daina ypatingai iš 
gilumos šaukia klausytojus per
gyventi tautos dvasią, grįžti po
etinio plėtimosi pėdsakais į gi
lią praeitį, kurios istorija neuž
rašė. Tad nenuostabu, kad klau
som dainų, o dar labiau jas dai
nuojant mes gaunam gilų pasi
tenkinimą. Mus apsupa kažko
kia ramybė. Taip galvojau pasi
baigus Meno Dienoms Mel
bourne, bet tas pergyvenimas 
turėjo mažą pradžią — aš tik 
mėgau dainuoti.

Kas mane privertė giliau pa
sižiūrėti į tas mūsų liaudies dai
nas? Draugai australai, kurių 
veiduose po vieno koncerto ma
čiau žibantį susidomėjimą ir net 
stebėjausi, kad patys pasisiūlė 
ateiti ir į kitus koncertus. Tas 
rodo ne tik interesą naujienai, 
bet ir gilesnį pergyvenimą, lyg 
tai užgavimą panašių stygų, ku
riomis grojo mūsų proseneliai 
kaimuose. Pradėjau klausytis 
pažįstamų dainų svetimom, nau
jom ausim ir žavėtis. Svetim
taučiai parodė man lietuvio gi
lų pajautimą ir gyvenimo inter
pretaciją tose gražiose ir gau
siose dainose. Pradėjau gvilden
ti, kodėl mūsų dainos yra pa
trauklios ,nors ir žodžiai nesu
prantami.

Marija Gimbutienė knygoje 
“The Balts” rašo: "... mans life 
was inseparable from daina “the 
song” (in the folkloristic ar
chives of Lithuania and Latvia 
there are. about 500.000 collec
ted songs, leading in to wonder 
how many more may have dis
appeared in past ages and with 
the loss of Baltic territories'). 
The Balts song ceaselessly, as 
though singing were as neces
sary and as easy as breathing. 
And their songs for all occasions 
reflect these people’s feeling of 
hinship with mother earth and 
her many creatures, and appre
ciation of her manifold gifts”, 
šitas lyriškas interpretavimas 
pasaulio persiduoda žodžiuose, 
pačioj meliodijoj, tas individua
lumas irgi jaučiamas.

Vienu laiku klausant klasiki
nės muzikos atėjo man mintis, 
kad, pavyzdžiui, Chopin yra 
vienas iš muzikos milžinų ne to

nata nors gal tiek aktyviai ir ne
priklausė mūsų organizacijoms, 
bet dažnai buvo matoma daugu
moje parengimų. Abu siekia au
kštesnio išsilavinimo: Alius pra
ėjusiais metais nusinešė naujai 
įsteigtą premiją kaipo geriausiai 
baigęs matininko mokslus. Rena
ta teatšventus pernai savo 2I-jį 
gimtadielnį dar tebestudijuoja 
pharmaciją universitete.

Renata vienturtė duktė, sako
ma esanti pirmos klasės virėja, 
Alius, kilęs iš didesnės šeimos, 
bet jauniausias ir vienintelis ber
niukas.

Į jaunavedžių puotą, kuri vy
ko Alise House, Pendle Hill, su
sirinko gražus būrys svečių. Prie 
puikiai paruoštų stalų buvo ke
liamos taurės į jaunavedžių svei
katą. Sveikino: Kun. P. Butkus, 
abu Krašto Valdybos pirminin
kai: buvęs inž. Jonaitis ir dabar
tinis p. Narušis, p.p. Šapronas, 
ir Migevičius bei kiti. Taip pat 
besivaišinant paaiškėjo, kad p.
P. Šapronas švenčia savo gimta
dienį su ten taip pat buvusiu jo 
draugu australu; abiems buvo 
atgiedota ilgiausių metų ir per
duoti sveikinimai. Sveikinimų 
tarpe buvo perskaityta eilė tele
gramų ir laiškų, kurių didelis 
skaičius buvo ir iš Lietuvos. Vi
si svečiai gėrėjosi jaunųjų dova
nomis, gautomis iš Lietuvos gin
taro, medžio išdarbinių ir kt.
Besilinksminant smarkiai skam

bėjo lietuviškos dainos, o vėliau 
svečiai net sudarė šokių orkes
trą, nes muzikai atsidavusių sve
čių netrūko.

Jaunoji pora automobiliu išvy
ko povestuvinėn kelionėn Mel
burno link, prieš tai pasišovę 
aplankyti ir Snieguotuosius Kal
nus.

A. Bukas.

dėl, kad pamėgdžiojo to am
žiaus muzikinę madą, bet kad 
atrado tarp lenkų liaudies dva
sios ir savo širdies jausmo ryšį, . 
iš kur nauja išraiška gaidose 
paliko ateičiai. Jis muzikas vi
soms tautoms ir amžiams, nes 
sužydėjo semdamas tautos šak
nimis gyvenimo prasmę. Tai yra 
visos muzikos pagrindas; klasi
kinė muzika nueina diplomuotu 
keliu, o liaudies menas palieka 
prieinamas visiems. Visa liau
dies išmintis yra tautosakoje, o 
liaudies jausmai dainose. Iš tų 
dainų mes gauname dalį dvasi
nio kraičio.

Dainų Šventė davė progos tas 
žinomas dainas naujai išgirsti 
kaip kad atskiri lašai susijungtų 
sąmoningai ar nesąmoningai ir 
kaip srovė iš bedugnių senų gal 
dar senesnių už žmogaus istori
ją duotų mums vakarą po min
ties ąžuolais, kai dar jie. sene
liams paslaptis šlamėjo.

Sugrįžau ne į Lietuvą, bet dar 
toliau, ir įkvėpiau su Melbour
ne šaltu oru vienu atsidusimu tą 
gilų jausmą ir supratimą kaip 
mums ir ateities kartoms galin
gą palikimą.

Koks yra Dainų šventės tiks
las, kuris tarp choristų būtų dar 
daugiau jaučiamas ir klausyto
jams daugiau duotų, jeigu dėl 
vieno choro ambicijos nebūtų 
varžybų ir nemalonios įtampos. 
Mes visi suvažiavome sielą at
verti, atnaujinti gyvenimą, dai
nuoti — ne konkuruoti.

Rūta K.

ABITURIENTAI

VAK. AUSTRALIJOJE

1964 m. gimnazijas baigė šie 
lietuviai: A. Kaminickas, F. But
kus, V. čižeikaitė, V.P. Garnys, 
D.A. Grinius ir P.W. Norvilas.

Atsimenant, kad Vak. Austra
lijoje lietuvių yra mažai, šis bai
gusiųjų augštesniąsias mokyklas 
jaunų lietuvių skaičius yra tikrai 
džiuginantis. Belieka jums, mie
lieji jaunuoliai, palinkėti nesus
toti, bet siekti daugiau mokslo, 
o tiems, kuriems pereitais me
tais nepavyko, atsigriebti šiais 
metais. Pirmyn į šviesų!

' A. Vembuta*
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Redaguoja: Antanas Laukaiti*

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

STALO IR LAUKO TENISAS

SPORTO DIENOS MELBORNE
(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

STALO TENISO pirmenybės 
įvyko Albert Park stadijone, kur 
1967 įvyks pasaulio pirmenybės.

Komandinėse vyrų pirmenybėse 
Melbourne Varpo sportininkams 
A. Balnioniui, J. Ablonskiui ir 
V. Vasariui po atkaklios kovos 
pavyko nukonkuruoti Hobarto 
Perkūno reprezentantus A. An- 
drikonį ir S. Valaitį 3:2 santykiu. 
Abu taškus pralaimėtojams iško
vojo komandinėse pirmenybėse 
pralaimėjimo nepatyręs A. An
drikonis. Antanas įprastu pasto
viu žaidimu dominavo komandi
nėse varžybose ir rungtynėse 
prieš Sydnėjaus Kovų išvengė 
pralaimėjimo net ir po to, kai 
R. Siniauskas nepaprastai sėk
mingai puldamas trečiame sete 
pirmavo 12:6. Paminėtinas šven
tėje pirmų kartų dalyvavęs ade- 
laidiškis M. Deckys. Martyno 
lygis dar ne visai prilygsta pir- 
maujančiom komandom, tačiau 
pergalė prieš sydnejiškį V. Bin
kį teikia giedrių perspektyvų 
ateičiai. Pirmenybėms pasibaigus 
komandos užėmė tokias pozici
jas: 1. Melbournas, 2. Hobartas, 
3. Sydnejus, 4. Adelaidė.

Nemažiau atkaklios varžybos 
vyko ir moterų komandinėse pir
menybėse. Tik po atkaklios dve
jetų kovos prieš Geelongo Vytį 
nugalėtojoms tapo Adelaidės Vy
ties sportininkės O. Mikalainytė 
ir A. Mikužytė. Pralaimėjimo ne
patyrusi O. Mikalainytė pasirodė 
pajėgiausia stalo teniso žaidėja, 
nors sutiko tvirtų pasipriešinimų 
iš geelongšikės G. Kaladienės. 
Neblogai pasirodė ir Giedrės 
partnerė G. Valaitienė. A. Ko- 
valskięnė sužaidė silpniau, negu 
pereitose šventėse, tad Melbour
ne sportininkėms teko pasiten
kinti trečia vieta.

Individualinėse vyrų pirmeny
bėse nustebino melburniškis Al
gis Balnionis, įveikęs hobartiškį 
A. Andrikonį, ilgametį lietuvių 
čempionų 17:21, 21:17, 21:12.

Naujasis stalo teniso čempio
nas šį sportų pamėgo Vokietijoje. 
1950 m. atstovavo Tasmanijos 
rinktinę ir individualiose pirme
nybėse užėmė antrų vietų. Algis 
veda taktiškai apgalvotų žaidimų 
ir atidžiai kovoja už kiekvienų 
taškų. Prityręs 33 m. amžiaus 
sportininkas palaužė tiesiog fan
tastiškų A. Andrikonio gynybų. 
Titulas tvirtose rankose.

Trečia vieta atiteko J. Ablon
skiui, XI-sios šventės čempionui 
ir ketvirtų užėmė 18 m. amžiaus 
V. Vasaris, XHI-sios šventės nu
galėtojas. Abu melbumiškiai, ir 
reikia pasakyti, kad net 6 Varpo 
sportininkai dalyvavo individua
liose varžybose.

Moterų individualinėse pirme
nybėse Adelaidės Vytį atstovavo 
net 7 stalo teniso žaidėjos. Jau 
pirmame runde įvyko staigmenų. 
Daug žadanti sportininkė D. Vi- 
liūnaitė (Adelaide) įveikė ko
mandos draugę A. Mikužytę 21: 
18, 21:19, o 16 m. amžiaus ade- 
laidiškė A. Urnevičiūtė, pirmų 
setų laimėjusi prieš melburniškę 
A. Kovalskienę po atkaklaus pa
sipriešinimo turėjo nusileisti pe
reitų dvejų švenčių finalistei.

Finalinė kova tarp O. Mikalai- 
nytės (Adelaide) ir G. Kaladie
nės (Geelong) vyko sensacingai, 
nes Giedrė, laimėjusi pirmų setų 
21:17, antrame pirmavo net 
19:15 Onutė kritišku momentu 
panaudojo stiprų kairės pusės 
puolimų ir laimėjusi setų 21:20, 
trečiame sete pasirodė žymiai 
pranašiau laimėdama 21:10.

Staigmena buvo ir iš Melbour
ne sportininkų. V. Vasaris ir V. 
Zdanavičius individualinėse dve
jetų pirmenybėse finale įveikė 
ilgamečius hobartįškius čempio
nus — A. Andrikonį ir S. Valai
tį (21:9:22:20).

Moterų dvejetų finale O. Mi
kalainytė (Adelaide) ir A. Ko- 
valskienė (Melb.) įveikė Geelon
go G. Kaladienę ir G. Valaitie
nę 21:16, 21:16. Tačiau didžiau
sio pasipriešinimo susilaukta ;š 
jaunų Adelaidės sportininkių D. 

Viliūnaitės ir A. Urnevičiūtės 
pirmame runde, kurios favori
tėms nusileido tik po atkaklios 
kovos pirmame sete. 21:23, 15:21.

Mišrių dvejetų finale R. Jaru- 
tis (Melb.) — G. Kaladienė 
(Geel.) įveikė favoritus A. Bal- 
nionį (M(elb.) ir O. Mikalainytę 
Adei.). 21:19, 22:24, 21:12.

Bendrai paėmus tiek vyrų, tiek 
moterų grupėje stalo teniso žai
dimo lygis išlaikytas augštumo- 
je, tik gaila, kad išskyrus Ade
laidę ir Melbournų kiti klubai 
apsileidę prieauglio paruošimu. 
Primenybes sumaniai pravedė 
prityręs Australijos lietuvių sta
lo teniso darbuotojas Juozas Ab- 
lonskis.

LAUKO TENISAS

Pirmenybės įvyko Albert Par
ko sporto rajono puikiose teniso 
aikštelėse. Deja, to negalima pa
sakyti apie pačias varžybas, nes 
prieš kelerius metus šį sportų 
įjungus j sporto švenčių progra
mų buvo tikėtasi daug geresnių 
rezultatų.

Komandinėse vyrų pirmenybė
se arba tikriau pasakius rungty
nėse Adelaidės sportininkai J. 
Clayton — Smith (S. Zablovskis) 
ir D. Atkinson įveikė Melbourno 
atstovus santykiu 3:2. Paminėti
nas jauno varpiečio V. Špokevi
čiaus atkaklumas kovoje prieš J. 
Clayton — Smith, kur tik tetrū
ko vieno tikslaus smūgio iki per
galės. Permainingų susitikimų pa-

KETVIRTOJI DIENA

Gruodžio 30-ji pradėta Adelai
dė — Hobartas tinklinio rungty
nėmis. Adelaidiškiai laimėtojai 
neparodė geresnio žaidimo. Rezul
tatai 15-7, 15-10.

Antrose tinklinio rungtynėse 
buvo tikėtasi kietesnio sydnejiš- 
kių pasipriešinimo Melbourno 
“Varpui”. Atrodo, kad Sydne- 
jaus tinklininkai, pralaimėję po
rų susitikimų, prarado viltį ir no
rą laimėti. Melbournas laimėjo 
15-8, 15-13.

Krepšinio rungtynes pradėjo 
Adelaidės ir Melbourno mergi
nos. Nors melbourniškės sušvy
tėdavo gražiais kamuolio perda
vimais, bet turėjo permažai pa
tyrimo nugalėti adelaidiškes. 
Rungtynės baigtos 34-9 (12-4). 
Daugiausia taškų Adelaidei pel
nė R. Andriušytė (15) ir Mel- 
boumui Adomavičiūtė (4).

Susitikus Sydnėjaus ir Geelon- 

vyko laimėti adelaidiškiui 6:1, 
6:5, 10:8.

Komandinėse moterų pirmeny
bėse vaizdas dar liūdnesnis, nes 
trofėjus Adelaidės mergaitėms 
atiteko be kovos. Pereitų metų 
čempionė A. Morkūnaitė nesu
laukė pasipriešinimo individuali
nėse varžybose.

Individualinėse vyrų pirmeny
bėse dėl ligos nedalyvavo vetera
nas A. Remeikis (Adei.) ir dėl 
tarnybos pereitos šventės čem
pionas varpietis A. Gavelis. Dėl 
perkrautos programos varžybose 
nedalyvavo O. Atkinson, o J. 
Clayton — Smith startavo susi
žeidęs, tad į finalų iškopti pa
vyko broliams Žilinskams (Can
berra) be didesnio pasipriešini
mo. Po apylygės kovos česius ži

Commonwealth of Australia

REGISTRATION FOR
NATIONAL SERVICE

ALL MALE BRITISH SUBJECTS
ordinarily resident in Australia, 

whether natural born or naturalised,
WHOSE TWENTIETH BIRTHDAY FALLS IN THE PERIOD 

1ST JANUARY, 1965, TO 30TH JUNE, 1965, INCLUSIVE

MUST REGISTER
between

25TH JANUARY 1965 AND 8TH FEBRUARY 1965

HOW TO REGISTER: Registration Forms are obtainable from Post Offices 
and District Employment Offices of the Department of Labour and 
National Service. Detailed instructions are given in these Forms.

WHEN TO REGISTER: Completed Registration Forms must be forwarded 
to the Registrar for National Service by 8th February, 1965, even though 
the person required may not actually turn 20 until after that date.
A person who is absent from Australia during the period within which he 
is required to register must register within 14 days after his return.
EXEMPTIONS: The ONLY persons exempt from liability to register are certain diplomatic 
personnel, aboriginal natives of Austrella end full-time serving members of the Permanent 
Naval, Military or Air Forces.

VOLUNTARY REGISTRATION: Volunteers, as under, must complete a 
Registration Form and send it to the Registrar.
• Males turning 20 in the first half of 1965 who are not British subjects 

and wish to volunteer for national service.
• Males (including those not British subjects) who are 18 years and 

9 months and uęder 20 and wish to volunteer for national service 
ahead of the normal call-up.

FAILURE TO REGISTER by 8th February, 1965, by a per
son required to register will render him liable to a penalty 
of up to £50 and to be called up for service regardless of the 
result of the ballot which will be held to select persons for 
call-up.

go merginų komandoms įvyko 
sensacija. Geelongo vytietės “už
darė į gardų” gerai ir pavojingai 
žaidžiančių kovietę D. Paulaus
kaitę ir laimėjimu .tikrų Sydne- 
jaus komandų privertė kapitu
liuoti Netikėtas laimėjimas bai
gėsi 21-18 (10-2) rezultatu.

Adelaidės vyrai lengvai laimė
jo prieš Hobartų, nors antras 
puslaikis buvo žaistas labai silp
nai. Rezultatas 57-18 (31-6).
Adelaidei daugiausia taškų pelnė 
Gumbys (16) ir Daugalis (11), 
Hobartui Andrikonis (10).

Labai mažai trūko, kad Gee- 
longas būtų nugalėjęs Sydnėjaus 
“Kovų”. Pirmas puslaikis baigtas 
lygiomis ir tik prieš pat galų te
pavyko dviejų taškų skirtumu 
sydnejiškiams laimėti. Rezulta
tas 46-44 (22-22). Sydnejui dau
giausia taškų surinko Grudzins- 
kas (19) ir Lukoševičius (14), 
pralaimėtojams Kazlauskas (10) 
ir Brazdžionis 8).

linskas įveikė T. Žilinskų 8:6, 6:4.
Vyrų dvejetų titulas teko D. 

Atkinson (Adei.) ir A. Andriko- 
niui (Hob.) kurie gana įtikinan
čiai įveikė č. Žilinskų (Canb.) 
6:1, 6:2.

Čia pat iškyla klausimas, ar 
nereikėtų šių sporto šakų, kuria 
ne visi klubai pakankamai domi
si, išjungti iš sporto švenčių pro
gramos. Tam aš nepritarčiau, nes 
lauko teniso populiarumas Aus
tralijoje mums visiems labai ge
rai žinomas. Daugelis lietuvių 
moksleivių šį sportų praktikuoja 
mokyklose. Reiktų tik juos už
verbuoti į lietuvių sporto klubus, 
ir lauko teniso rytojus bus už
tikrintas ateities sporto švenčių 
varžybose.

R. Sidabras

PENKTOJI DIENA
Paskutinė Sporto šventės die

na kaip ir ankstyvesnės pradėta 
tinklinio rungtynėmis. Geelongas 
laimėjo prieš Hobartų be kovos. 
Hobartiškiams nepajėgus laiku 
pastatyti komandos laimėjimas 
užskaitytas 15-0, 15-0 Geelongui.

Paskutinės tinklinio rungtynės 
įvyko tarp senų varžovų, būtent, 
Adelaidės ir Melbourno. Pirmąjį 
setų adelaidiškiai žaidžia pakri
kai ir niekas nebando užblokuo
ti V. Sohos smūgių. Prakišus pir
mąjį setą vytiečiai susiima ir pra
deda patys tiksliau pulti bei sta
tyti blokus. Abudu sekančius se
tus kartu ir rungtynes laimėjo 
Adelaidė rezultatais 10-15, 15-11, 
15-10.

Krepšinyje Geelongas laimėjo 
prieš Hobartą 30-21 (24-11). Pas
kutiniame šios šventės susitikime 
šeimininkai melbourniškiai nuga
lėjo Sydnėjaus “Kova” 52-46 (22 
-24). Rungtynės iš pradžių buvo 
labai įtemptos, ir sunku buvo 
įspėti laimėtoją iki paskutinio 
rungtynių ketvirčio. Pralaimėto
jams daugiausia taškų pelnė Lū

VYRŲ KREPŠINIO VARŽYBŲ LENTELĖ

I Adelaidės “Vytis” Bendri įmesti krep. 323 gauti krep. 142
II Melbourno “Varpas” Bendri įmesti krep. 179 gauti krep. 166
III Sydnėjaus “Kovas” Bendri įmesti krep. 198 gauti krep. 207
IV Geelongo “Vytis” Bendri įmesti krep. 132 gauti krep. 156
V Hobarto “Perkūnas” Bendri įmesti krep. 111 gauti krep. 181

MOTERŲ KREPŠINIO VARŽYBŲ LENTELĖ:

I Adelaidės “Vytis” Bendri įmesti krep. 103 gauti krep. 60
II Geelongo “Vytis” Bendri įmesti krep. 62 gauti krep. 68
III Sydnėjaus “Kovas” Bendri įmesti krep. 92 gauti krep. 65
IV Melbourno “Varpas” Bendri įmesti krep. 34 gauti krep. 98

Susitikimai su Estais
žiais metais Melbourne vyko 

estų sporto varžybos, ir jie, su
darę savo tinklinio ir krepšinio 
rinktines, susitiko su mūsų šių 
sporto šakų rinktinėms. Mūsų 
tinklinio rinktinė buvo sudaryta 
iš šių žaidėjų: S. Visockis, J. 
Gumbys ir J. Morkūnas — visi 
iš Adelaidės, V. Soha, J. Kuncai- 
tis iš Melbourno, R. Zenkevičius 
iš Geelong ir K. Krapauskas, M. 
Mauragis ir J. Eismontas iš Syd- 
nejaus. Pirmame sete mūsų vy
rai žaidė, geriau pasakius, tik 
žiūrėjo kaip suparaližuoti. Nebu
vo pastatyta nė vienas blokas ir 
puolime trūko gerų padavimų ir 
smūgiavimų. Antrame sete pra
dėta žaisti ir sukovota gana ge
rai. Naudojant dvigubus, kartais 
trigubus blokus buvo pristabdy
tas estų puolimas ir patiems pa
sidaryta progų pulti. Visgi rei
kia pripažinti, kad estai tinklinį 
žaidžia daug geriau, negu mūsų 
vyrai. Pralaimėta 4 — 15, 13 — 
15. /

Susitikę krepšinio rinktines 
iš pradžių rodė kad bus kieta ko
va ir reikės dėti pastangų norint 
atsiekti laimėjimą. Estų vyrai 
gana aukšti ir rungtynes prade
da didoka sparta. Pirmus taškus 
iš baudos ir vėliau iš metimo 
pelno estai. Gumbys laimi tašką

PRANEŠIMAS FILMŲ 
REIKALU

Kas norėtų iš Australijos lie
tuvių kolonijų dar pamatyti Ka
nados lietuvio žurnalisto J. Bu- 
lionio filmą, suktą Amerikos liet, 
krepšininkams viešint Australi
joje pereitais metais, gali nedel
siant kreiptis į A. Laukaitį 38 
Cheltenham Rd., Croydon, NSW. 
Norintieji prašomi su užsaky
mais paskubėti, nes pats filmas 
netrukus bus grąžintas į Kanadą 
autoriui. 

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokė jimui. Me* kalbame vokiškai.

koševičius (22) ir laimėtojams 
Vaišutis (16).

Vyrų tinklinyje laimėtojai iš
sidėstė tokia tvarka:
I Adelaidės “Vytis”, II Geelon
go “Vytis”, III Melbourno “Var
pas”, IV Sydnėjaus “Kovas” ir 
V Hobarto “Perkūnas”.

Moterų tinklinyje pirmoji vie
ta atiteko Adelaidės “Vyčiai" ir 
antroji Geelongo “Vyčiai”.

Vyrų krepšinyje komandiniai 
nepadaryta pažangos. Pavieniai, 
ypatingai jaunų žaidėjų tarpe 
matyti padaryta pažanga ir kai 
kurie klubai su laiku turės ge
rų pamainų. Tas pats galima pa
sakyti ir apie moterų krepšinio 
komandas. Labai gerą įspūdį pa
lieka Melbourno, Geelongo ir 
Adelaidės jaunieji krepšininkai 
ir krepšininkės. Reikia apgailes
tauti, kad toks senas sporto klu
bas kaip Sydnėjaus “Kovas” iš 
viso neturėjo jaunių komandų.

Tinklinyje jauno prieauglio te
matyti pora žaidėjų. Žaidimo ly
gis nepakilęs, bet ir nesmukęs. 
šiai sporto šakai klubai privalėtų 
skirti daugiau dėmesio.

iš baudos, Andrikonis pilną me
timą, seka Daugalio ir Lapšio 
metimai, ir mes vedame 7-5. šeš
tą žaidimo minute estai išlygina 
ir rezultatas 8-8. Estai gerai nu- 
įminėja kamuolius nuo lentų bet 
labai daug pelno baudų. Mūsiš
kiai žaidžia šalčiau ir daugiau 
užtikrintai. Puslaikis baigiamas 
27-18 mūsų naudai. Antrame pus
lankyje mūsų vyrai dominuoja 
aikštėje, nors estai deda visas 
pastangas švelninti rezultatą. 
Šios garbės rungtynės baigiamos 
dvidešimties taškų persvara mū
sų naudai. Rezultatas 65-45. Už 
mūsų rinktinę žaidė ir taškus 
pelnė: R. Daugalis 22, G. Gru- 
dzinskas 10, J. Gumbys 8, D. At
kinson (treneris) 6, V. Soha 6, 
S. Lukošiūnas 5, A. Andrikonis 
4, R. Zenkevičius 2, A. Lapšys 2 
ir A. Vaišutis 0.

ši rinktinė, gavusi progos kar
tu pasitreniruoti, susižaisti, ga
lėtų pasiekti neblogų rezultatų. 
Daugumai esant jauno amžiaus 
eilę trūkumų galima pašalinti 
žaidžiant už savus klubus. Rink
tinė norėtų Velykų švenčių metu 
nuvažiuoti į Canberą ir ten su
žaisti su sostinės rinktine suda
rant sąlygas vietiniams lietu
viams pamatyti mūsų krepšinin

kus. Baly* Nemeika

PRANEŠIMAS 
ŠACHMATININKAMS 

šiuo pranešu Sydnėjaus lietu
vių šachmatininkų žiniai, kad 
“Riga Shield” turnyras bus pra
dėtas vasario 21 d. “Kovo” ko
manda įregistruota ir dalyvaus 
turnyre, kuris šiais metais bus 
žaidžiamas sekmadieniais nuo 6 
vai. vakaro NSW Table Tenis 
Centre, 66 Hume Highway, Sum
mer Hill. Komandą sudaro 10 
žaidėjų. Norintieji turnyre daly
vauti praneša man telefonu 
55 1721.

Šachmatų sekcijos vadovas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
GEELONG

15-KOS METŲ VEIKLOS IR 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS GEELONG’E
A.L.B. Geelong’o Apylinkės 15- 

kos metų veiklos atžymėjimas 
įvyks tokia tvarka:

1. Vasario 16-tos savaitėje pasi
rodys specialiai iliustruotas su ap
rašymais apie Geelong’o lietuvių 
organizacijas “Mūsų Pastogės” 
numeris.

2. Vasario 21 dienų 10.15 vai. 
ryte, kun. dr. P. Bačinskas atna
šaus Šv. Mišias St. Johan bažny
čioje, Nth. Geelong. Organizaci
jos pamaldose dalyvauja su vėlia
vomis, kurių metu gieda Geelong’o 
Lietuvių Choras.

3. Iškilmingas minėjimas 2.30 
vai. p. p., Geelong’o Lietuvių Na
muose. Paskaitų skaitys jauno
sios kartos atstovas dr. K. Zdana
vičius; po jo seks’įvairių vietos 
meninių jėgų pasirodymas ir ben
dra kavutė.

4. Vasario 27 dienų, 7.00 vai. 
vakare, toje pačioje salėje Jubilė- 
jinis Balius.

šių svarbių datų atžymėjimui, 
kiekvienas Geelong’o lietuvis — 
lietuvė turi jausti savosios garbės 
pareigų dalyvaujant, nes nuo atsi
lankymo priklausys ir ateities 
veikla.

šia proga Apylinkės Valdyba 
kviečia artimųjų Victorijos kolo
nijų organizacijų vadovybes, pa
vienius lietuvius, o ypatingai čia 
gyvenusius tautiečius, kurie savo 
veiklumu, aukomis, darbu ir sų- 
moningumu davė pradžių vienin
gai organizacijai ir Lietuvių Na
mams.

A.L.B. Geelong Apylinkės
Valdyba
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Nuskriaustas vasaris
Romėnų metų skaičiavimas, jų 

mėnesių pavadinimai labai paplitę 
įvairiose kalbose. Romėnai seno
vėje naudojosi kalendoriumi, kuris 
buvo padalytas į 10 mėnesių ir tu
rėjo 804 dienas. Lyginius skaičius 
prietaringi romėnai laikė “nelai
mingais”, todėl mėnesiai turėjo 
arba 29, arba 31 dienų. Metai pra
sidėdavo pirmuoju pavasario mė
nesiu — kovu — Mars, skirtu karo 
dievui Marsui. Gruodis — Decem
ber — buvo dešimtasis — paskuti
nysis mėnuo, kilęs nuo lotyniško 
žodžio “decem” — dešimt. Laiko 
tarpas tarp gruodžio ir pavasario 
pradžios buvo “nemėnesinis”. To
kie metai žymiai atsilikdavo nuo 
saulės metų.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

Būkite malonus rasti vietos 
Mūsų Pastogėje, šioms kelioms 
mano pastaboms, dėl p. K. Kava
liausko paskaitos "Kultūriniais 
klausimais” išspaus. M.P. Nr. Z, 
keletos sakinių.

P. K. Kavaliauskas rašo: "Tik 
prisiminkime savo gyvenimų UN- 
RA stovyklose. Tų stovyklų tar
nautojai buvo arba sukčiai, no
rėdami lengvai pasipelnyti mus 
apvogdami, arba nevykėliai, ne
sugebą dirbti atsakingo darbo 
savo krašte, todėl sėdėjo stovy
klose.”

Gal ir pasitaikydavo nesąžinin
gumo, bet apkaltinti visus, be iš
imties UNRRA tarnautojus, suk
čiais, vagiais ir nevykėliais, per 
drąsu, a ■
• UNRRA milžiniški šalpos 

darbai nenuginčijami ir įrašyti 
pasaulio istorijon. Tik UNRRA,

MELBOURNE
LIETUVIŠKA PASTOGĖ

WOODEND’E, VIC.
Privažiavus Woodend (40 mylių 

nuo Melbourne) prie pat geležin
kelio tilto pasukti kairėn į Ash
burn Rd. Pavažiavus apie vieną 
mylių pasukti dešinėn į Donslos 
Rd. Dar 300 jardų, ir dešinėje 
kelio pusėje prie vartų rasite už
rašų “Lituanica”. Čia yra Mel
bourne Lietuvių Brolijos Sodyba.

Dar tik kuriamės, bet vistiek 
kviečiame pravažiuojančius tau
tiečius čia užsukti ir pasižiūrėti, 
o jei laikas leidžia ir sustojus pa
ilsėti. Iš anksto pranešus ir pa
lapinę leidžiama pasistatyti ir pa
atostogauti. Yra vanduo, elektra, 
penki akrai miško, gyvenamas na
mas (baigiamas įrengti) ir gyve
namas barakėlis.

Minėtų turtų vienas geradaris 
tautietis paskolino Melbourne Lie
tuvių Brolijai dešimčiai metų be 
jokio atlyginimo.

Melbourne Lietuvių Brolija yra 
visiškai savarankiška organizaci
ja, vadovaujasi laikinais įstatais. 
Brolijos tikslas — parūpinti pas
togę lietuvių kilmės seneliams ir 
padėti nelaimėn patekusiam tau
tiečiui. Pastogę ruošiame ne sau, 
bet tam, kurį ištiko nelaimė. 
Kviečiame visus lietuvius būti 
lietuviškos pastogės talkininkais, 
kviečiame visus būti Brolijos na
riais. Nariu gali būti kiekvienas 
tautietis, — tė, kuris sumoka 
vienkartinį įstojamųjį mokestį 5 
šilingus ir nario metinį mokesčio 
dar penkis šilingus. Jokių kitų 
įsipareigojimų neturi.

Brolijos metiniame narių susi
rinkime pereitų metų lapkričio 15

VII a. pr. m. e. “nemėnesinis” 
laikotarpis buvo išskirtas į du mė
nesius: vienuoliktuoju mėnesiu bu
vo padarytas sausis — Januarius, 
dvyliktuoju ir paskutiniuoju metų 
mėnesiu tapo vasaris — Febru- 
arius, šitaip pavadintas mirusiųjų 
dievo garbei. Jo daliai teko 28 d., 
kurios nepriklausė kitiems mėne
siams. Paskutinioji 28-ji jo diena 
buvo skirta “mirusioms sieloms”. 
Taip vasaris tapo dvigubai “nelai
mingas”: buvo trumpesnis už ki
tus mėnesius ir turėjo, lyginį skai
čių.

Pridėjus prie metų du mėnesius, 
romėnų kalendorius vis dėlto atsi
likdavo nuo saulės daugiau kaip 10 
dienų. Kiekvienais metais kalen

o vėliau IRO pagalba dėka ir 
mes atsiradome čia. Pagaliau p. 
K. Kavaliauskas negailestingai 
pasmerkia, sukčiais, vagiais ir ne
vykėliais ir šimtus lietuvių tar
nautojų dirbusių įvairiose UN
RRA pareigose ir taip pat suge
bėjusių eiti atsakingas pareigas 
savo tėvynėje.

Su pagarba
A. Skėrys

Red. pastaba. Prelegento p. K. 
Kavaliausko užuomina apie minė
tų institucijų eilę tarnautojų ne
prasilenkia su tiesa. Ne tik mūsų 
praktika tai gali patvirtinti, bet 
ir aprašymai savu laiku spaudoje. 
Tiesa, ne visur ir ne visi tokie bu
vo. Buvo ir gerų, sąžiningų, net 
garbingų žmonių. Čia autorius 
minty neturi minėtose instituci
jose lietuvių tarnautojų. Apie tai 
buvo diskutuota po paskaitos ir 
ALB Tarybos suvažiavime. 

d. buvo nutarta neskubėti regis
truotis į valdiškas šalpos organi
zacijas, bet pasilikti ir toliau lie
tuviška šalpos organizacija.

Dabar ši organizacija skelbia: 
asmenys, kurie gauna valstybinę 
pensiją, neturi savos pastogės ir 
kuriems buto nuoma persunki, 
prašomi kreiptis į Brolijos Valdy
bą. Mes galime parūpinti nemo
kamą pastogę vyrams Woodend’e. 
Valdybos adresai:

K. Mieldažys, 4 Como Pde., 
Maribyrnong, tel. 3177289;

Ben. Zabiela, 16 Pierce St., 
Yarraville, tel. 3146628.

Melb. Liet. Brolijos Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Lankęsis Sydnėjuje adelaidiškis 

J. Arminas užėjo pasidairyti ir į 
“Minties” spaustuvę, kur spaus
dinama “Mūsų Pastogė”. Svečias 
stebėjosi dar nematęs tokios tvar
kingos ir švarios spaustuvės. Ne
nuostabu, kad ir “Mūsų Pastogė” 
tokia švari!

*
Vasario 16-sios minėjimas Syd

nėjuje rengiamas vasario 20 d. 
Auburn salėje. Po minėjimo šo
kiai su pasivaišinimais.

*
Pasiruošimai 1966 m. Lietuvių 

Dienoms Sydnėjuje jau pradėti: 
Dainų šventei, Taut, šokių festi
valiui ir Naujų Metų baliui užsa
kyta Sydney Town Hall!

*
Aliaus ir Renatos Migevičių 

vestuvėms buvo specialiai suorga
nizuotas choras, vad. B. Kiverio. 
Sako, sugiedojo ir sudainavo pui
kiai. Jeigu taip šis ir "Dainos” 
choras sudarytų jungtinį!

doriaus dienos vis mažiau atitik
davo gamtos reiškinius. Todėl kas 
dveji metai tekdavo pridėti trylik
tą mėnesį — marcedonijų (tai 
reiškia “vystantis” — pasirodęs 
vienais metais jis pradingdavo ki
tais). Marcedonijus trukdavo 22 
— 23 dienas. Papildomo mėnesio 
įvedimas buvo atsakingas dalykas. 
Naudodamiesi suteiktais įgalioji
mais, romėnai, dangstydamiesi ka
lendoriaus “taisymu”, čia trumpin
davo, čia ilgindavo metus. Įklim- 
pusiems į skolas buvo parankesni 
ilgi metai, o mokesčių rinkėjai no
rėjo trumpesnių metų. Painiava 
buvo tiek politiniame, tiek ir ūki
niame Romos gyvenime. “Romos 
generolai, — rašė apie tai Volte
ras, — visada laimėdavo, bet jie 
niekada nežinodavo, kokią dieną 
jie laimėdavo”. Pagrindinės liau
dies šventės, susijusios su gamtos 
reiškiniais, kiekvienais metais vis 
anksčiau įvykdavo. Pavyzdžiui, 
Bakcho — vyno ir linksmybių die
vo —■ diena buvo švenčiama vynuo
gėms dar nesunokus, kai dar nie
kas neturėdavo vyno, o rugiapiūtės 
šventė kartais įvykdavo žiemą.

Iš esmės kalendorių reformavo 
46 m. pr. m. e. romėnų karvedys 
ir politikas Julijus Cezaris, daly
vaujant Egipto astronomui Sozige- 
nui. Pagal Julijaus kalendorių 
metai buvo padalyti į 12 mėnesių, 
kuriuose buvo 365 dienos. Kiek
vieni ketvirti metai būdavo "metais 
su diena” — turėjo 866 dienas. 
“Pilnų” mėnesių (turėjusių 31 die
ną) skaičius liko ankstesnis, o prie 
kiekvieno "tuščio” (turėjusio 28 
dienas) ir prie vasario mėnesio, 
turėjusio 28 dienas, buvo pridėta 
po vieną dieną. Taip vasaris ir šį 
kartą liko nuplautas, palyginus jį 
su kitais mėnesiais, — jis turėjo 
29 dienas (keliamaisiais metais — 
80).

Mirus Julijui Cezariui, vienas iš 
mėnesių — liepa — buvo pavadin-

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės pas

kelbimo minėjimas Sydnėjuje ruo
šiamas vasario 20 d., šeštadienį, 
vakare Auburn salėje. Po minė
jimo iškilmių šokiai. Sekančią 
dieną šventės proga iškilmingos 
pamaldos Lidcombe bažnyčioje. 
Platesnė programa bus paskelbta 
vėliau.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Sydney lietuviams evangeli

kams pamaldos įvyks ne įprastoje 
nuolatinėje vietoje, bet privačia
me p. p. Pimaičių name, 88 Fer
rier Rd., Sefton vasario 14 d., 
sekmadienį, pirmą valandą po pie
tų.

Sausio 23 d. Sydney valst. me
no galerijoje atidaryta trys me
tinės konkursinės parodos: Ar
chibald, Sulliman ir Wynne. Jo
se savo darbus išstatę ir trys lie
tuviai dailininkai: Vladas Meškė
nas Archibald parodoje (Dobell 
portretas) ir Wynne parodoje 
Henrikas Šalkauskas ir Ieva Kub- 
bos su akvareliniais darbais.

★ *
Melbourne lietuviškuose subuvi

muose visur aktyviai dalyvavo ir 
iš N. Zelandijos p. Cibulskis. 
Prieš važiuodamas namo dar per
bėgo ir per Sydnėjų aplankyda
mas pažįstamus ir su naujais su
sipažindamas. Žadėjo M.P. skai
tytojams papasakoti, kaip Aus
tralija atrodo naujazelandiečio 
akimis.

*

Geelongiškė lietuvaitė E. Vai
čekauskaitė vasario 13 d. išvyks
ta į Ameriką, kur įstos į vienuoly
ną. Vietos lietuviai jai išleistu
ves rengia vasario 6 d.

*
Paviešėjęs Sydnejuje nuo pat 

Naujų Metų adelaidiškis Gedimi
nas Andriušis sausio 19 d. išvyko 
namo iki padugnių ištyrinėjęs 
Sydnejų ir apylinkes. Gediminas 
išvyko daugiau žinodamas apie šį 
miestą ir labiau jį pažinęs, negu 
daugelis čia ilgus metus gyvenu
sių vietinių.

*
Sydnejuje dar niekad nematyti, 

kun. P. Butkaus “atkasti” lietu
viškoje scenoje Caritas baliaus 
metu pasirodė gana talentingi šo
kėjai — Rita Usevičiūtė ir Vik
toras Usevičius. Reikia tikėtis, 
kad jie lietuviškuose parengimuo
se bus dažniau matomi.

*
Inž. Petras Dirkis iš N. Gvinė

jos šiomis dienomis vieši N. Ze
landijoj. Atvykęs tarnybiniais rei
kalais, bet išnaudos kiekvieną mi
nutę susitikdamas su vietos lie
tuviais.

★

Prieš karą sveikinimų kortelės 
Australijoje buvo naujovė,' o da
bar jos siunčiamos masiškai. Vien 
1963 m. Australijoje pasiųsta apie 
10 mil. sveikinimo' kortelių. Kas
met įvairių sveikinimų kortelių 
pareikalavimas auga.

★

tas jo vardu —- Julius. Kiek vė
liau, mėnuo sekęs po liepos, taip 
pat buvo kitaip pavadintas: jis ga
vo Romos imperatoriaus Augusto 
vardą — Augustus. Įsakymas apie 
naują mėnesio pavadinimą jau bu
vo išleistas, kai staiga senatas su
sigriebė: rugpiūtis — Augustus 
teturėjo 30 dienų, tuo tarpu liepa 
— Julius, skirtas jo pirmtakui, — 
31. Tai, Augusto nuomone, pabrė
žė Cezario pranašumą prieš jį, o 
su tuo, žinoma, jis nenorėjo sutikti.

Senatas palaikė imperatorių, ir 
buvo nuspręsta rugpiūtį prailginti, 
paėmus dieną iš kokio nors “pil
no” mėnesio, turinčio 31 dieną. 
Bet iš kokio mėnesio paimti dieną? 
Pirmoji metų mėnesių pusė buvo 
skirta dievams, ir romėnai neno
rėjo jų rūstinti. Po jais sekęs lie
pa — Julius jau buvo pakeistas ir 
Augustas nenorėjo sudaryti prece
dento, bijodamas, kad ateityje tai 
gali paliesti jo vardo mėnesį.

Po ilgų svarstymų garbėtroškos 
imperatoriaus auka tapo vėl tas 
pats vasaris — Februarius, nes jis 
buvo skirtas "mirusioms sieloms”, 
kurios jau nebegalėjo įsižeisti. 
Taip iš vasario vėl buvo atimta 
diena (keliamuosiuose metuose vis 
dėlto liko dvidešimt devynios).

(E.L.)

Po pamaldų p. Pimaitis kviečia 
visus pasilikti jo sodyboje paben
dravimui. Kun. V. Kosticenas, 
kuris lankėsi Japonijoje ir daly
vavo Tokio olimpijadoje, kaip 
evangelikų liuteronų kapelionas, 
parsivežė daug Tokio miesto, jo 
apylinkių bei iš olimpijados nuo
traukų — diapozityvų (slides) ir 
mielai sutiko p. p. Pimaičių na
muose ekrane jas parodyti.

Taip pat sužinota, kad vasario 
mėnesio pabaigoje kun. V. Kosti
cenas Melbourne lietuvių evange
likų kviečiamas atvykti pamaldom 
į Melbourną.

Sydney Liet. Evangelikų 
Parapijos Taryba

DĖMESIO SYDNEY LIET. 
JAUNIMUI IR JŲ TĖVAMS
Nuo vasario 7 d. sekmadieniais 

2 vai. p.p. prie Bankstowno Liet. 
Namų įrengtoje sporto aikštelėje 
bus krepšinio treniruotės berniu
kams ir mergaitėms. Sydney Liet. 
Sporto Klubas Kovas kviečia mer
gaites ir berniukus atvykti į tre
niruotes. Tėvai taip pat raginami 
savo paauglius vaikus pasiųsti į 
ruošiamas treniruotes.

S.K. Kovo Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖS 
KOMPLEKTŲ RINKĖJAMS
Jau buvo pereitų metų pabai

goje skelbta, kad dar tebėra ats
kirų senų pavienių Mūsų Pasto
gės numerių, kurie sukrauti pas 
Povilą Alekną 9 Hill Str., Cab- 
ramatta, N.S.W. Norintieji dar 
gali gauti reikiamų savo kom
plektams numerių kreipdamiesi į 
p. Alekną minėtu adresu ir ap
mokėdami persiuntimo išlaidas.

NEPAMIRŠTAM!
L.V.S. “Ramovės” baliuje, įvy

kusiam pereitų metų lapkričio 21 
d. Richmond salėje, penkto sta
lo svečiai likučius £1.3.0 (vieną 
svarą ir tris šilingus) paskyrė 
“Mūsų Pastogei”.

Dalyvis I
Nepamirštantiems “Mūsų Pas

togė” taria nuoširdų ačiū!

KOMUNIZMO GRĖSMĖ
VAKAR IR ŠIANDIEN ,t

Tokiu šūkiu organizuojamas 
viešas susirinkimas Latvių na
muose 32 Parnell Str., Strath- 
fiėld. I

MIRUSIEJI

Prieš Kalėdas parblokštas vė
žio ligos mirė bankstownietis Ka
rolis Galinaitis, 63 m. amžiaus. 
Palaidotas gruodžio 15 d. Rook
wood kapinėse evangelikų sekto
riuje. Iki 1941 m. repatrijacijos 
gyveno Jurbarke, kur turėjo sa
vo namus ir dirbo telefonų linijų 
tiesime. Į Australiją atvyko 1950 
m. Liūdesy paliko žmona, trys 
dukros ir sūnus.

★

Sausio 23 d. būdamas svečiuose 
Melbourne staiga mirė Geelongo 
lietuvis Jonas Mačiulis, 64 m. am
žiaus. Palaidotas sausio 26 d. 
Geelong kapinėse.

*
Anąsyk sutiktas buvęs Krašto 

Valdybos p-kas p. Jonaitis džiau
gėsi dabar turįs laiko ne tik sau
lutėje pasikaitinti, bet vakarais 
net ir į televiziją pasižiūrėti. Apie 
savo tolimesnius planus taip ir 
neprasitarė...

*
Pratęsdami Dainų Šventės nuo

taikas, adelaidiškiai choristai už
siprašė balandžio 24 d. Melbour
ne Dainorių Sambūrį bendrai pa
koncertuoti ir artimiau bendrauti. 
Melbourniškiai šį kvietimą mielai 
priėmė, ir taip Adelaidėje netru
kus vėl suskambės dviejų stambių 
chorų sutartinės.

Aną sekmadienį S. Grince- 
vičius savo namuose suruošė S. 
Narušio išleistuves į Krašto Val
dybą. Dalyvavo visi Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos nariai. S. 
Narušis pažadėjo nepamiršti savo 
senų bendradarbių ir, reikalui 
esant, ateiti į pagalbą.

Ku-ka

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės šių metų kalendoriaus 40-tame puslapyje paduo

tame skelbime įsivėlusi klaida, kurią čia atitaisome:
Lietuviška T.V., Radijo, transistorių ir kitų elektrinių aparatų 

dirbtuvė, kurios savininkas J. Krasauskas Melbourne (29 Camden 
St, Pascoe Vale, tel. 35 5059) vadinasi ne ASTOR, bet
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Susirinkimas įvyks vasario 6 
d. Pradžia 7.45 vai. vak. kalbė
tojai: E. Wilson, E. Rodze, prof.
Dragan ir W. Arthur. Kalbėtojai 
palies komunizmo pavojų Euro
poje, Australijoje ir bendrai vi
same pasaulyje.

Susirinkimą organizuoja spe
cialus šiam reikalui sudarytas ko
mitetas, j kurį įeina imigrantų 
antikomunistinės organizacijos fr 
australų antikomunistiniai veikė
jai.

J.P.K. II

ŠACHMATININKŲ 
SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE

Vasario 7 d. (sekmadienį) 4 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose 6 Eaštry 
Str., Norwood šaukiamas Vyties 
šachmatininkų susirinkimas, kur 
bus renkama nauja sekcijos vado
vybė.

Sekcijos nariai ir losiantieji 
šachmatafis maloniai kjviečjlafmi 
šiame susirinkime skaitlingai da
lyvauti. w

Šachmatų Sekcija

SKAUTAI KVIEČIA
Pasibaigus vasaros stovyklai 

Sydnėjaus skautai pradeda šių 
metų veiklos programą: sueigos, 
iškylos, ekskursijos, tautinių šo
kių mokymas, žaidimai ir kt.

Prieš persitvarkant ir suskirs
tant į skiltis, kreipiamės į visus 
Sydnėjuj ir apylinkėse’ gyvenan
čius tėvus, prašydami savo vaikus 
įjungti į skautų organizaciją. Pri
imami nuo 6 metų amžiaus berniu
kai ir mergaitės... Skautų vadai, 
naujuosius kandidatus bus pasi
ruošę sutikti vasario mėn. 21 d. 
Lidcombe prieš pamaldas (Nepri- 
kl. švente). Dėl skautų informa
cijos, kreiptis į tunto vadijos na
rius.

Neužmirškime, savųjų draugys
tės mums niekas neatstos. _

“Aušros” Tunto Vadija

Pajieškojimai
Pajieškomos: 1. Ida Manomai- 

tytė, kilusi iš Dainių kaimo prie 
Jurbarko, 1950 m. buvusi Bone- 
gillos stovykloje;

2. Mėta Daugėlaitė — Matola, 
kilusi iš Klaipėdos krašto 1950 m. 
buvusi Australijoje.

Žinantieji apie jas arba jos pa
čios prašoma pranešti jieškančiai 
Mortai Galinaitienei, 66 Nobel 
Aye., Greęnacre, N.S.W.

Veronika Liebienė, gyv. Puot- 
kalių km., Skuodo Rajone, Lietu
voje, pajieško savo dukters Justi
nos. Ji pati ar žinantieji apie ją, _ 
malonėkite rašyti aukščiau duotu 
adresu arba M. P. redakcijon.

•

PAJIEŠKOMAS
Kiškūnas Juozas gimęs Pane- , 

vėžio ap. Stultiškių km. yra žinių 
iš Lietuvos. Arba apie jį žinan
tieji prašomi pranešt šiuo antra
šu: J. Rapševičius 87 Charles st. 
Prospect S. A.

Linksmiau
— Skubąs yra toks žmogus, ku

ris kalba prie slenksčio 20 minu
čių, kadangi neturi laiko įeiti į . 
vidų.

★
— Rūpestis tai yra šios dienos 

saulės uždengimas rytdienos de
besimis.

★
— Pesimistas yra optimistas 

su patirtimi.
★

— Kiekvienas vyras labiau pa
tenkintas žmona, kuri moka gerai 
virti, negu ta kuri moka gerai 
lotynų ar graikų kalbas.

★
— Vaikus gerais sunku išau

ginti todėl, kad jie stengiasi sekti 
tėvų pavyzdžiu.

★
— Dekoltė tai yra iškirpimas, 

su kuriuo kartais galimą pagauti 
slogą, o kartais vyrą.
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