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NEATSISAKOME KOVOS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS

ATVYKO TĖV. J. BOREVIČIUS, S.J.
Lietuvos valstybės šventės pro

ga — Vasario 16 dieną — mes 
minime dvi aukščiausias ir kartu 
natūraliausias tautų egzistenci
jos vertybes: laisvę ir nepriklau
somybę. Jas turėti yra kiekvie
nos civilizuotos tautos idealas, 
neginčytina teisė ir vyriausias 
politinis tikslas. Jas iš kurios 
tautos atimti yra didis nusikalti
mas. šias dvi vertybes lietuvių 
tauta buvo atgavusi atstatydama 
1918 metais savo valstybę, kuri, 
beje, nėra naujadaras, nes jos 
kilmė siekia viduramžių. Ją ats
tačiusi, lietuvių tauta susidarė 
visus galimumus gyventi norma
lų gyvenimą, ugdyti savo kultūrą 
ir tobulinti materialines sąlygas, 
nepriklausydama nuo svetimų in
teresų, bet laisvai bendradarbiau
dama su kitomis tautomis. Tuos 
galimumus lietuviai sėkmingai 
panaudojo: mūsų kraštui buvo 
atdaras pažangos kelias j laimin
gą ateitį, j tokią ateitį, kurios 
tikėtis turi teisę kiekviena darbš- 
ti, dora, susipratusi tauta.

šį kelią mums pastojo Sovie
tų Sąjunga, okupuodama Lietuvą 
ir sugriaudama mūsų valstybės 
bei visuomenės pagrindus, ku
riuos mes buvome sukūrę Euro
poj įtakoje, dalyvaudami jos isto
rijoje ir pažangoje. Sovietai pri
metė mums ne kokias aukštesnes 
politinio ar socialinio gyvenimo 
formas, bet tą santvarką, komu
nistinę santvarką, kuri pačioje 
Sovietų Sąjungoje jau beveik pu
sės šimtmečio bėgyje neįstengė 
duoti žmonėms gerbūvio, nualino 
dvasinį gyvenimą ir po šiai die-

nai laikosi smurtu. Nėra nei vie
nos gyvenimo srities, pradedant 
socialiniais ar pilietinių teisių 
klausimais ir baigiant Bažnyčios, 
mokslo, meno reikalais — kurio
je sovietai nevartotų prievartos, 
nes po šiai dienai jie neturi žmo
nių laisvo pritarimo. Vienas bru
talių tos prievartos pasireiškimų 
yra okupacinės valdžios sumany
mas minėti šįmet sovietų įsiver
žimo į Lietuvą ir okupacijos 25 
metų sukaktį. Toks sumanymas 
yra ne tik mūsų tautos įžeidi
mas, bet teisybės bei teisės pa
niekinimas, kuris pabrėžia sovie
tų nusikaltimus Lietuvos atžvil
giu,

O svarbiausias sovietų nusikal
timas yra tai, kad jie yra atėmę 
iš Lietuvos valstybinę laisvę ir 
nepriklausomybę, taigi tas verty
bes, kurias Vakarai suteikia šian
dien net laukinėms tautelėms.

(Nukelta į psl. 2)

SVEIKINAME ESTUS!
Vasario 24 d. viso pasaulio 

estai švenčia savo tautinę — 
nepriklausomybės paskelbimo 
dieną, nepriklausomybės, kurią 
estų tautinė taryba paskelbė 
1918 m. Tai įvyko kaip tik iš
vakarėse, kada vokiečių kariuo
menė užėmė besiderant tarp vo
kiečių — rusų taikos paliaubų. 
Sugriuvus vokiečių imperijai Es
tija liko atvira visokiems gaiva
lams. Šiose sąlygose estai patys 
turėjo kovoti už savo nepriklau

Pakeliui į Australiją Tėvas Jonas Borevičius, S.J., aplankė 
PLB Valdybos pirmininką Juozą J. Bačiūną-Bachūną ir jo 
ponią, Honolulu, Hawaii. Pasikalbėjo lietuvių visuomeniniais 
reikalais. Šia proga, jie siunčia nuoširdžiausius linkėjimus vi
siems Australijos lietuviams ir džiaugiasi Australijos lietuvių 
vienybe.

somybę prieš rusų raudonąją ar
miją, prieš vokiečių kariuome
nės likučius. Čia ypač estai dė
kingi britų laivynui, sustabdžiu
siam sovietinio laivyno agresiją 
ir taip pat suomių, danų ir šve
dų savanoriams. Estų laisvės 
kovos truko apie 14 mėnesių ir 
baigėsi visiška estų pergale.

Nepriklausomybės metais es
tai savo krašte sukūrė žydintį 
kultūrinį, ekonominį ir politinį 
gyvenimą. Ypač buvo išvystyti 

šilti ir draugiški santykiai su 
suomiais, latviais ir lietuviais.

Kad estai yra sena ir kultū
ringa tauta, liudija faktai, jog 
pirmoji estiška knyga pasirodė 
1535 metais (pirmoji liet, kny
ga išleista 1547 m.), o Tartu 
universitetas, pagarsėjęs visoje 
šiaurės Europoje, (įsteigtas 1932 
m.

Nežiūrint nepuolimo pakto su 
Sovietų Sąjunga, sovietai 1939 
m. įvedė savo karines bazes Es
tijoje ir vėliau visas kraštas bu
vo pilnai okupuotas, kaip kad ir 
kitos Pabaltijo valstybės. Pir-

Vasario 25 d. Sydney aerodrome^ 
būrelis lietuvių pasitiko atvykusį 
iš Amerikos į Australiją lietu
viams vesti misijų tėv. J. Borevi- 
čių, S.J.

Svečią gražiai pasveikino vietos 
kapel. kun. P. Butkus, Krašto 
V-bos vicepirm. p. B. Barkus. 
Sydney ateitininkų vardu pasvei
kino p-lė Pužaitė įteikdama gėlių 
puokštę.

Savo žodyje tėv. J. Borevičius 
pasidžiaugė turįs galimybės susi
pažinti su Australijos lietuviais 
ir padėkojo Australijos Liet, ku
nigų sekretoriatui, iškvietusiam jį 
šiam reikšmingam darbui.

Privačiame pokalby svečias pri
siminė ib pernykščius svečius 
krepšininkus, kurių išvykos org. 
komitetui pats priklausė ir prie 
jos labai daug prisidėjo.

Tos pačios dienos vakare sve
čias išvyko jau į darbą pas Bris- 
banės lietuvius.

mosios sovietinės okupacijos 
metais estai prarado 60.000 sa
vo žmonių, kas sudaro 5% visų 
krašto gyventojų. Apie 30.000 
estų karo pabaigoje pasitraukė 
iš Estijos bėgdami nuo bolševi
kų. Jie laisvajame pasaulyje tę
sia kovą už savo tautą ir jos 
laisvę. Estų išeivių kultūrinis .'r 
politinis centras yra Švedijoje ir 
Kanadoje.

Nepriklausomybės šventės 
proga mes lietuviai sveikiname 
savo bendro likimo brolius es
tus ir linkime kaip galint grei
čiau atgauti savo laisvę.

VALSTYBES 
DEPARTAMENTAS
VASARIO 16 PROGA

Ryšium su Lietuvos Nepriklau
somybės 47-ja sukaktimi, Valst 
Departamentas Vašingtone pri
siuntė Lietuvos Atstovui J. Rajec
kui tokio turinio raštą:

“47-sios Lietuvos Nepriklauso
mybės Dienos proga man malonu 
Tamstai pareikšti Vyriausybės ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
nuoširdžius sveikinimus.

Jau praslinko beveik 25 metai, 
kai suvereninė lietuvių tauta, So
vietų Sąjungai ją neteisėtai oku
pavus, neteko tautinės nepriklau
somybės. Tačiau per visus tuos 
metus neišblėso lietuvių tautos 
dvasia ir jos troškimas gyventi 
laisvėje bei nepriklausomybėje.

Pripažindama laisvųjų žmonių 
teisę į tautinį apsisprendimą, JAV 
Vyriausybė atvirai ir kietai laikė
si jos paskelbto nusistatymo ne
pripažinti prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Tuo 
būdu Jungtinės Amerikos Valsty
bės ne tik pritaria lietuvių tautos 
pasišventimui siekti laisvės ir 
tautinės nepriklausomybės, bet ir 
išreiškia įsitikinimą, kad tai pa
galiau išsipildys”.

Su nuoširdžiais linkėjimais
(pasirašė) George W. Bali, 

einąs Valst. Sekretoriaus parei-

SUSIRINKIMAI APYLINKĖSE MIRUSIEJI
gas

Washington, DC. vasario 7 d.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
VISUOTINIS METINIS 

SUSIRINKIMAS
A.LB Adelaidės Apylinkės vi

suotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas 1965 m. kovo mėn. 21 
d., 3 vai. p.p., Lietuvių Namuo
se, Eastry Str., Norwood. Laiku 
nesusirinkus reikalaujamam na
rių skaičiui, susirinkimas įvyks 
po pusės valandos ir bus teisėtas 
nežiūrint dalyvių skaičiaus. (A. 
LB. statuto str. 20).

SUSIRINKIMO DIENOTVAR
KĖ: 1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo pirmininko rinki
mai; 3. Mandatų komisijos rinki
mai; 4. Apylinkės Valdybos pir
mininko pranešimas; 5. Apylin
kės Valdybos rinkimai; 6. Kon
trolės Komisijos rinkimai; 7. 
Garbės Teismo rinkimai; 8. Apy
linkės Valdybos iždininko prane
šimas; 9. Kontrolės Komisijos 
pranešimas; 10. Garbės Teismo 
pranešimas; 11. Pranešimas iš 
Krašto Tarybos Atstovų suvažia
vimo; 12. Adelaidės Lietuvių S- 
gos pranešimas; 13. A.L.B. Mo
terų Sekcijos pranešimas; 14. 
A.L.B. Savaitgalio Mokyklos pra
nešimas; 15. Pasisakymai dėl pra
nešimų ; 16. Einamieji reikalai; 
17. Susirinkimo uždarymas.

A.L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba pasiremdama A.L.B. sta
tutu, šiam susirinkimui pravesti 
nustato sekančias taisykles: 1. 
Siūlyti kandidatus, balsuoti 
sprendžiant bendruomenės reika
lus ir rinkti jos organus turi tei
sę kiekvienas bendruomenės na
rys suėjęs 18 metų amžiaus ir 
sumokėjęs Australijos lietuvio 
mokestį už 1964 metus, arba pa
reiškęs, kad jis nedirba.

2. Pirmam punkte nurodytas 

sąlygai atitinkančiam bendruo
menės nariui Apyl. Valdyba iš
duoda paruoštus balsavimo ir 
rinkimų korteles, kurias gaunan
tieji pasirašo sąraše. Mokesčio 
priėmimas ir kortelių išdavimas 
pradedamas pusvalandžiu anks
čiau ir baigiamas balsavimui pra
sidėjus.

3. Kandidatai siūlomi raštu ar
ba žodžiu. Siūlytojas iš anksto 
gauna kandidato sutikimą būti 
renkamu. Kandidatui nedalyvau
jant susirinkime sutikimas būti 
renkamu turi būti patiektas raš
tu.

4. Renkamais gali būti ben
druomenės nariai, suėję 21 me
tus ir turį teisę balsuoti.

5. Renkant bendruomenės or
ganus, balsuojama slaptai.’ Iš
rinktais laikomi pagal eilę dau- 
giauiai balsų gavę kandidatai. Jei 
kandidatai gautų po lygiai balsų, 
išrinktas laikomas vyresnis am
žiumi.

6. Balsuojant į rinkimų lape
lius įrašoma tik tiek kandidatų, 
kiek reikalinga išrinkti: į Apyl. 
Valdybą — 5 kandidatai, į Kon
trolės Komisiją — 3 kandidatai 
ir į Garbės Teismą — 5 kandi
datai. Rinkimų lapeliai į kuriuos 
bus įrašyta daugiau kandidatų, 
kaip reikalinga išrinkti, skaito
mi negaliojančiais.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

CABRAMATTOS APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

ALB Cabramattos Apylinkės 
Valdyba remdamasi ALB Krašto 
Valdybos raštu, šaukia Cabramat
tos Apylinkės narių visuotinį su
sirinkimą kovo 13 d. 5 vai. p.p. 
(šeštadieni), p. P. Aleknos sody
boje 9 Hill Str., Cabramatta, kur 
įvyks ir vasaros užbaigimo pobū

vis su įdomia programa.
Bus svarstoma Cabramattos, 

Sydney ir Bankstown Apylinkės 
sujungimas į vieną Sydney Apy
linkę.

Reikiamam narių skaičiui laiku 
nesusirinkus, už valandos susirin
kimas bus skaitomas teisėtu neat
sižvelgiant į dalyvaujančių narių 
skaičių.

Maloniai kviečiame visus Cab
ramattos apylinkės lietuvius su
sirinkime ir pobūvyje dalyvauti.

Cabramattos Apylinkės V-ba

BANKST0WN0 APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

ALB Bankstowno apyl. Valdyba 
kovo 14 d. (ne 7, kaip buvo anks
čiau skelbta), 3 vai. p.p. Daina
voje šaukia visuotinį susirinkimą.

Bus svarstoma: visų Sydney 
apylinkių apjungimas į vieną apy
linkę ir einamieji reikalai.

Klausimai labai svarbūs ir visus 
apylinkės lietuvius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

Bankstowno Apylinkės 
Valdyba

Žinios
SUSIRŪPINĘ

KARO NUSIKALTĖLIAIS
Berlyno Spandau kalėjime sėdi 

Niurnbergo teismo nuteisti tik 
trys nacinės Vokietijos karo nusi
kaltėliai, kurių išlaikymas ir prie
žiūra sąjungininkams per metus 
kainuoja apie 111.000 svarų. Va
kariečiai nori tą kalėjimą uždary
ti ir nusikaltėlius perkelti kitur, 
bet rusai nesutinka.

*
Būdamas šiaurės Korėjoje so

vietų premjeras Kosyginas pasakė 
politinės svarbos kalbą, kurioje 
raginama visas pasaulio komunis
tų partijas jungtis iš vien prieš 
kapitailstų ir imperialistų pavo

MIRĖ PROF. INŽ
JONAS SIMQLIONAS

Vasario 11 d. Čikagoje mirė 
prof. inž. Jonas šimoliūnas, su
laukęs 85 metų amžiaus. Jis savo 
veikla ir darbais yra įnešęs di
džiulį įnašą lietuvių tautai ir Lie
tuvai.

Prof. J. šimoliūnas gimė 1878 
m. Panevėžio apskr. Baigė Rygos 
politechnikos institutą kaip sta
tybos inžinierius. Jis daug dirbo 
po pirmojo karo Lietuvos susisie
kimo atstatyme ir kaip pedagogas 
— profesorius universitete. Šalia 
savo specialybės plačiai reiškėsi 
ir kaip visuomenininkas.

1950 m. iš Vokietijos nuvykęs į 
Ameriką ištisą dešimtmetį vado
vavo Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungai, drau
ge buvo lietuvių profesorių Ame
rikoje draugijos garbės narys.

jų. Būdamas Pekine Kosyginas 
matėsi su kiniečių raudonuoju bo
su Mao Ce Tung.

— ★ —

Vasario 24 d. Rytinės Vokieti
jos (komunistinės) galva Ul- 
bricht, atvyko oficialaus vizito į 
Egiptą, kurį iškilmingai pasitiko 
Egipto prezidentas Nasser. Vaka
rų Vokietija tuo labai piktinasi, 
nes Egiptas, priimdamas Ul- 
brichtą kaip valstybės galvą, 
drauge pripažįsta ir rytų Vokie
tiją. Dėl to vak. Vokietija galinti 
nutraukti Egiptui ekonominę pa
galbą.

Išspausdino visą eilę knygų su
sisiekimo klausimais. Bene stam
biausias yra keturių tomų jo vei
kalas “Statyba”, išleistas 1936 — 
1943 m.

MIRĖ KAZYS GINEITIS

Vasario 2 d. Čikagoje mirė Ka
zys Gineitis, ekonomistas, buvęs 
Lietuvos gen. konsulas Londone. 
Jis buvo gimęs 1895 m. Taurag
nuose, Utenos apskr. 1915 m. bai
gė Panevėžio realinę mokyklą, 
moksleiviu būdamas dalyvavo 
slaptoje moksleivių kuopelėje, 
rengdavo vakarus. 1916 m. išvyko 
į JAV, ten išėjo gamtos mokslų 
studijas, gyvai dalyvavo lietuvių 
veikloje. 1917-19 m. buvo “Drau
go” red. pavaduotoju, nuo 1919 
m. “Lietuvos”, Čikagoje, redakto
rius. Kaip patyręs, išsilavinęs in
telektualas, Gineitis nuo 1920 iki 
1931 m. dirbo Londone Lietuvos 
Pasiuntinybėje. Dirbdamas Lon
done ir čia gilino studijas. 1928 
m. gavo paaukštinimą į gen. Lie
tuvos konsulus Londone.

Svarbi K. Gineičio veikla eko
nominėje srityje. Nuo 1931 m. bu
vo paskirtas “Pienocentro” ir 
“Maisto” perkybiniu atstovu Ang
lijai. Nuo 1932 m. Pasiuntinybės 
Londone žemės ūkio attache. K. 
Gineitis skatino pieno gamybą ir 
kiaulių auginimą, labai aktyviai 
dalyvavo organizuojant pieno, mė
sos produktų pardavinėjimą užsie
niui. Buvo jaunųjų ūkininkų or
ganizacijos steigimo pradinjnku. 
Nuo 1949 m. K. Gineitis vėl bu
vo įsikūręs JAV. žymūs paskelb
ti darbai: “Amerika ir Amerikos 
lietuviai” (1925), “Lithuanian 
Quality Products” (1938). E.)

Apie lietuvius
AUSTRIJOJE IŠLEISTAS tri

jų tomų biografinis, literatūrinis 
ir bibliografinis žodynas “Pasau
lio literatūra". Leidinyje skirta 
vietos ir lietuvių literatūrai. Be 
bendro pobūdžio apžvalgos, strai
psniais apibūdinta K. Donelaičio, 
S. Nėrės, Maironio, V. Mykolai
čio-Putino, B. Sruogos, A. Vie
nuolio ir Vaižganto gyvenimas bei 
kūryba. f

PREMIJA Dr. A. MUSTEIKIUI
Sociologijos skyriaus vedėjui 

Dr. A. Musteikiui D’Youvlle kole
gijoje Amerkoje kolegija paskyrė 
1000 dolerių premiją studijinėms 
kelionėms į Europą. Dr. A. Mus
teikis yra Amerikos lietuvių spau
doje aktyvus bendradarbis poli
tiniais ir sociologiniais klausimais.

ALEKSIS RANNIT, estų po
etas, Yale un-to Rytų Europos 
kolekcijų konservatorius ir pro
fesorius, skaitė viešas paskaitas 
apie Donelaitį Vašingtono valsty
biniame un-te lapkr. 30 d. ir Kali
fornijos un-te gruodžio 1 d. Lig- 
šiol Aleksis Rannit skaitė paskai
tas apie Donelaitį šešiuose Ame
rikos ir trijuose Europos un-tuose, 
įskaitant Madridą, Ciurichą ir 
Helsinkį.

ATPIGO BENZINAS
N.S.W. valstijoje nuo vasario 

22 d. atpigintas benzinas puse pe
no už galioną. Taip, už “standard” 
benzino galioną reikės mokėti 
3/3i, o už “super” galioną 3/6.
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MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. kovo 1 d,

Mūsų mieloms bičiulėms

G. SEMIENEI ir E. 2I2MARAITEI

reiškiame gilią užuojautą Motinai Lietuvoje mirus
Marija Batakienė 

Anelė ir Antanas Krausai

INSPEKTORIUS' BANKSTOWNE
ĮSPUD2IAI IS SPEKTAKLIO “INSPEKTORIUS ATVYKSTA”

Sydney Lietuvių Teatras At
žala, J.B. Priestley 3-jų veiks
mų pjesę “Inspektorius atvyks
ta” paruošė specialiai Meno 
Dienoms Melbourne (1964 m. 
gruodžio mėn. 26 d.), o nekan
traujančiai Sydney publikai pa
rodė š.m. vasario mėn. 13 d. 
Dainavoje, Bankstowne.

Kekvienas vaidinimas, 
būtų ir labai mėgėjiškai pastaty
tas, teatru besidominčiam žmo
gui yra labai įdomus.

Kalbant apie šį vaidinimą, 
pirmiausia norėtųsi pasidžiaugti 
dviem bruožais, kurie kiekvie
nam pastatyme yra nepaprastai 
svarbūs ir nulemia jo vertę, bū
tent, pirma: nebuvo nė vieno 
aktoriaus, kuris savo vaidmenį 
atliktų taip silpnai, kad kiekvie
nam žiūrovui kristų į akis; ant
ra: visi aktoriai savo rolėse, tri
jų veiksmų eigoje “nepavargo” 
ir iki galo, nuosekliai išvedė 
atvaizduojamąjį charakterį.

Nors veikalo siužetas kiek
vienam aktoriui žodžiais leidžia 
stipriai pasireikšti, tačiau iš vai
dybinės pusės nedėkingas, nes 
veiksmo beveik nėra. Viskas re
miasi pokalbiais? Šis pastatymas 
lengvai galėjo būti nuobodus, 
bet tai buvo išvengta dėl augš- 
čiau minėtų dviejų bruožų.

Programos komentaruose pa
reikšta, kad trys aktoriai 
los scenoje debiutuoja: 
Karpis, p. R. Poškus ir 
Stašionis.

Norėčiau pirmiausia 
juos pareikšti įspūdžius.

p. A. Karpis — Arturo Bir- 
lingo rolėje, buvo pirmasis, ku
riam teko pasireikšti, nes atvy
kęs inspektorius jį pačioje pra
džioje “prirėmė prie sienos”.

p. A. Karpis savo vaidmenį 
atliko įdomiai ir įtikinamai. 
Ryškus netik kad nepaprastai 
stiprusvaidybinis talentas, bet 
p. A. Karpis turi žiūrovus ža
vinčią vaidybinę techniką. A- 
naiptol nesijaučia, kad scenoje, 
jis būtų “naujokas”.

nors

Atža- 
P-.A. 
p. K.

apie

Antras debiutantas — p. R. 
Poškus Geraldo Krofto rolėje. 
Dar pirmam veiksme iš pasikal
bėjimų sužinom, kad Geraldas 
Kroftas yra augštos kilmės ir 
tenka pripažinti, kad p. R. Poš
kus tinkamai tą Krofto savybę 
žiūrovams perdavė tiek savo lai
kysena, tiek ir jausmų santūru
mu, būdingu augštos kilmės 
žmonėms.

Trečiajam debiutantui, p. K. 
Stašioniui atiteko nedėkingiau
sia rolė. Pirmam ir antram 
veiksme jis iš viso neturėjo ro
lės, tačiau jo veidas buvo iškal
bingas. 2iūrovo akys dažnai 
užkliūdavo už jo veido ir gal ne 
vienas žiūrovas paklausė savęs: 
“Ko gi tas vyrukas taip susirū
pinęs?”. Pagaliau, trečiam 
veiksme išryškėjo, kad jis “giliai 
įklimpęs” ir yra kuo būti susi
krimtusiam. p. K. Stašionis,

Eriko rolėje, savo susigraužimą 
veidu ryškiai žiūrovams perda
vė.

Sugebėjimas veide, išreikšti tą 
ar kitą jausmą yra didelis vaidy
binis talentas ir p. K. Stašionis jį 
turi.

Aktorė K. Dauguvietytė syd- 
nėjiškiams puikiai pažįstama iš 
kitų Atžalos spektaklių, Sybilės 
— motinos vaidmenį gražiai 
perdavė gera scenine technika ir 
puikia dikcija.

Panelė D. Labutytė Sheilos 
vaidmenį suvaidino labai nuo
širdžiai. Sakyčiau ji su savo ro
le tarsi suaugo. Pirmam veiksme 
buvo lyg “sausoka”, bet vėliau 
sultingai atskleidė simpatišką 
Sheilos sielą.

Inspektoriaus rolę turėjo pats 
režisorius, p. S. Skorulis. Man 
asmeniškai, iš anksto žinančiai

pjesės turinį, nepaprastai patiko 
p. S. Skorulio inspektoriaus ro
lės interpretavimas, p. S. Sko
rulis inspektoriaus rolėje nebu
vo nei griežtas teisėjas, nei iro
niškas kaltintojas — jis buvo 
tiesus, ramus, bešališkas. Jis 
buvo, sakyčiau, tarsi būtybė “iš 
anapus”, atvykus parodyti žmo
nėms jų nedorybes tam, kad jie 
pasitaisytų.

Nors nėra patartina pačiam 
režisoriui vaidinti, bet ši sykį 
niekas nenukentėjo: nei paties 
p. S. Skorulio vaidyba, nei jo 
režisūra, nei kitų aktorių vaidy
ba.

Spektaklis “Inspektorius at
vyksta” yra labai pavykęs pas
tatymas, ryškiai parodąs p. S. 
Skorulio, kaip režisoriaus, su
brendimą.

Tenka Atžalai palinkėti ir to
liau nenuilstamai dirbti lietu
viškąjį gyvenimą praturtinant 
tokiais pat stipriais pastatymais, 
kaip buvo “Inspektorius atvyks
ta”.

A. Grinienė

Šios

NEATSISAKOME KOVOS!
(A tkelta iš psl. 1)

VAIKU MENO PARODA
Dailės paroda Meno Dienose 

Melbourne labai sėkmingai pra
ėjo. Joje dalyvavo žymus mūsų 
iškiliųjų dailininkų skaičius ir jų 
darbų pasižiūrėti atvyko gausus 
būrys lankytojų. Dailininkas 
Adolfas Vaičaitis, tos parodos 
organizatorius, buvo įdėjęs daug 
širdies ir meilės. Toorak Meno 
Galerijos direkcija įvertindama 
augštų parodos lygį, jų pratęsė 
trim savaitėm australų žiūro
vams.

Dail. A. Vaičaičio nepaprastas 
nuopelnas yra, kad jis šioje pat 
galerijoje, tuo pat laiku Meno 
Dienose suruošė labai vykusiai 
pirmąją lietuvių vaikų meno pa
rodą Australijoje. Eksponatus į 
parodą atsiuntė Melbourne Sa
vaitgalio Mokyklos vedėjas L. 
Vacbergas, Adelaidės Savaitgalio 
Mokyklos vedėjas M. Reinkė, 
Geelongi Savaitgalio Mokyklos

TAUTOS AMBASADORIAMS
“Australijos Lietuvių Bend

ruomenės Krašto Tarybos suva
žiavimas Melbourne 1964 m. 
gruodžio 27-30 d.d. konstatuo
ja, kad lietuvių pasiryžimu, dar
bu ir lėšomis anglų kalba lei
džiamas žurnalas “News Digest 
— International" yra vienintelis 
politinio pobūdžio kovos su ko
munizmu periodinis leidinys vi
same lietuviškame pasaulyje ir 
vienintelis tokio tipo žurnalas 
australų spaudos tarpe. Deltai 
to jis atlieka nepaprastai reikš
mingą darbą Lietuvos bylai par 
laikyti pasauliniame politikos 
forume ir daug prisideda prie 
Lietuvos laisvės atstatymo.

Priimant visa tai dėmesin 
ALB Krašto Tarybos Suvažia- 
vimas kviečia visą lietuvišką iš- 
eiviją uoliai “News Digest — 
International” leidimo ir plati
nimo darbe talkininkauti".

ALB Krašto Tarybos 
Suvažiavimas

jau daug metų, kai pabėgo
me nuo raudonojo teroro Širdy
se prisiekę tapti savo tautos am
basadoriais visam pasauliui 
skelbiant bolševikinio siaubo 
žiaurumus, pasilikusių savo tė
vynainių kančią ir vargus pra
šant Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės.

Ankstyvesniais prievartinės 
tremties laikais daugiau ar ma
žiau savo žodį tesėjome: net ir 
vietinės kalbos nemokėdami ta
čiau be baimės kiekvienam čia
buviui aiškinome apie raudonų
jų grobikų sauvalių, savo daina, 
šokiais ir kitais viešais pasirody
mais pabrėždami pavergtos tė
vynės vargą ir sielvartą.

šiandieną gi mūsų laisvės 
šauksmas gerokai aptilo. Gal 
mes pavargome., gal nusivylėme, 
gal pradėjome nebetikėti į savo 
tėvynės laisvą rytojų?.. Tačiau 
nežiūrint šių įsibrovusių neran
gumo ir abejonių piktžolių vis 
dar likome lietuviais, ką rodo 
mūsų turtinga kūrybinė veikla 
visame pasaulyje.

Todėl džiaugiantis tinkamu 
savo papročių apsaugos ir jų 
puoselėjimo pajėgumu mes vis 
dėlto susimąstome dėl gerokai 
primiršto, galima sakyti, vieno 
iš svarbiausių mūsų veiklos as
pekto — Lietuvos laisvinimo 
akcijos išvystymo. O Lietuvos 
laisvino reikalai, mūsų giliu įsi
tikinimu, yra pirmaeiliai! Jei 
mūs kraštas bus nutautintas am
žino pavergimo grandinių kan
čiose, jei raudonasis teroras ir 
toliau nesulaikomai plėsis grės
damas laisvajam pasauliui, jei 
kraštai, kuriuose gyvename, ir 
toliau merdės komunistinės pro
pagandos įtaigojamoj politikoj, 
jei mes tylėsime ir nešauksime, 
tai tada visos mūsų viltys dėl 
Lietuvos išlaisvinimo žus. Mū
sų gi tautos likučiams, išvengu
siems komunistinės mirties, ta
da iš 
priešų

Kad 
vojaus 
vos laisvinimo akciją pagyvintų, 
grupė Australijos lietuvių savo 
išmone ir lėšomis jau antri me
tai leidžia antikomunistinį tri- 
mėnesinį anglų kalba žurnalą 
“News Digest — International”. 
Šis žurnalas teturi tik vieną tiks
lą — kovoti su komunizmu, ir 
šis jo uždavinys, kaip jūs, mieli 
lietuviai, suprantate, yra ir ne
lengvas, ir atsakingas. Sunki 
leidėjų ir redaktorių pareiga įsi
laužti į apkerpėjusią įvairių tau
tų galvoseną ir ypač nelengva 
išryškinti jiems nūdienos pavo
jus ir raudonojo slibino grėsmę.

Tačiau nežiūrint viso to, jau 
tūkstančiai šio žurnalo egzemp
liorių paplito įvairių tautybių 
tarpe, Lietuviai čia ištempė sun
kiausią dalį ir tik jūsų, mieli lie
tuviai, dėka, mes įstengėme iki 
šiol išsilaikyti ir šimtus kiek
vieno numerio egzempliorių 
veltui išsiuntinėti Australijos ir 
kitų Vakarų valstybių vyriausy
bių nariams, politikams, visuo
menininkams, bažnyčių vado
vams, laikraščių redaktoriams,

A. Kraujai

vedėjas kun. Dr. P. Bačinskas. 
Iš Canberros p. P. Pilka bei ke
letas pavienių asmenų atsiun
tė eksponatų. Krašto Kultūros 
Taryba šiai parodai paskyrė 30 
svarų.

Parodos eksponatams premi
juoti Meno Dienoms Rengti Ko
mitetas sudarė komisijų, kurion 
įėjo vaikų meno parodos orga
nizatorius ir iniciatorius A. Vai
čaitis, B. Adomavičienė ir VI. Ja
kutis.

Gruodžio 19 d. posėdyje komi
sijai buvo patiekta 104 vaikų 
piešiniai, iš kurių buvo atrinkti 
parodai 53 darbai. Dovanoms pa
skirstyti gautieji vaikų piešiniai 
buvo suskirstyti j tris grupes 
pagal piešėjų amžių. I-oji grupė 
ligi 7 metų, II-oji grupė 8-10 me
tų ribose ir III-oji grupė 11-12 
metų. Komisija skyrė kiekvienai 
amžiaus grupei po keturias dova
nas ir vienų aukščiausių dovanų' 
už geriausių darbų visoje paro
doje. Dovanoms buvo parinktos, 
dailės reikmenys, dailininkų E. 
Kubbos, H. Šalkausko ir A. Šim
kūno dovanoti grafikos kūriniai 
bei knygos. Dovanas pirko ir aky
liai išskirstė j grupes p. VI. Ja
kutis.

Aukščiausioji dovana atiteko, 
Vincui Lukaičiui, 7 m. amžiaus. 
Dovanos vaikų grupėje ligi 7 me
tų amžiaus buvo paskirtos: pir
moji dovana Jolantai 5į metų, 
antroji — Mildai Kabailaitei, 7 
metų, trečioji — Rasai Paškevi
čiūtei, 5 m., ketvirtoji — Olivijai, 
šimaitytei, 6

Vaikų 8-10 
pėje: pirmoji 
Pilkai, 10 m.,
gui Simankevičiui, 8 m., trečioji 
— L. Lukaitytei, 9 m., ketvirtoji

— Neriai Pilkaitei, 8 m.
Vaikų 11-12 metų amžiaus gru

pėje: pirmoji dovana Eglei žižy- 
tei, 11 m., antroji — Tomui Aniu- 
liui, 11 m., trečioji — EI Kisie- 
Jytei, 12 m., ketvirtoji — Juli
jai Neverauskaitei, 12 m. Ponas 
Povilas Lukošiūnas pastebėjęs O. 
Šimaitytės paveikslą, paskyrė jai 
1 svarą.

Iš visos parodos išsiskyrė Vin
co Lukaičio tvirti, aiškūs ir vaiz
dingi darbai. Jis panaudojo pa
čius moderniškiausius vaizdavi
mo būdus: karpymą, klijavimą, 
savitą objektų kompoziciją ir ne
mažą vaizduotės turtingumą.

Stebėtinai stiprūs buvo Eglės 
žižytės spalvų deriniai ir abstrak
čios kompozicijos. Mergaitė turi 
įgimtą konstrukcijos pajautimą 
ir neabejotinai instinktyviai jau-

m.
metų amžiaus gru- 
dovana — Arūnui 
antroji — Mindau-

naujo pakibs mirtingųjų 
Damoklo kardas... 
žiaurią komunistinio pa- 
tiesą atskleistų ir Lietu-

ir t.t. Nereikia manyti, kad mū
sų siųstųjų žurnalo numerių 
niekas neskaito. Mes gauname 
nemaža gražių padėkos laiškų 
su vienokio ar kitokio dydžio, 
aukomis.

Bet gi čia vis dėl to turime 
konstatuoti vieną faktą: žurna
lo plėtimasis kitataučių tarpe., 
vyksta perlėtai, dėl ko mes ir 
kreipiamės į jus prašydami kon
krečios paramos:

1. Užsiprenumeruoti žurnalą
šiems metams, kurio metinė 
prenumerata tekaštuoja tik 
12/-; 1

2. tapti žurnalo rėmėju au
kojant £1.0.0 metinės prenu-1 
meratos;

3. mūsų biznieriai ir kiti, ku
rie turi didesnes pajamas, yra! 
nuoširdžiai kviečiami tapti žur
nalo garbės prenumeratoriais 
paremiant £5 metine auka;

4. prašome stengtis surasti 
naujų prenumeratorių kitų tau
tų tarpe ir perskaityto žurnalo 
nesunaikinti, bet duoti jį kitam 
pasiskaityti.

Pabrėžiame, kad žurnalo lei
dimas nėra grindžiamas pelnu, 
nes jo leidėjams, redaktoriams 
ir administratoriui bei platinto
jams iki šiolei nebuvo apmokė
tos net jų daromos nemažos as
meninės išlaidos.

Žurnalo revizavimui yra pa
kviestas oficialus valdinę priė

-

ap-
0

He
bei

Ir

sovietų padarytos neteisy
bės negali nuslopinti jokios 
linkybės ir jokie sumetimai, 
ypač niekas negali nuslopinti 
tuvių tautos teisės į laisvės 
nepriklausomybės atstatymą.
juo ilgiau trunka sovietų okupa
cija, juo ryškesnė darosi ši teisė 
ne tik mums, bet ir svetimųjų 
akyse.

Šiomis dienomis vienas šveica
rų politikas parašė man, negalįs 
įsivaizduoti, kad Baltijos Valsty
bės būtų pasmerktos gyventi azi- 
atiškos tamsumos ir priespaudos 
katakombose. Taip apibūdina 
mūsų padėtį sovietų okupacijoje 
tos šalies — Šveicarijos — pilie
tis, kuri yra laisvės, demokrati

čia erdvės jėgą.
Taip pat išskirtini, be pastan

gų ir kruopštaus darbo, bet la
bai drąsūs ir gyvi Arūno Pilkos 
piešiniai. Nepaprastai jautrūs ir 
įdomūs M. Simankevičiaus, labai 
progresyvūs E. Meškėno, savo
tiški M. Kabailaitės ir kitų dar
bai.

Vaikų darbų paroda nuteikė 
maloniai, o keletas pajėgių ta
lentų sustiprina viltį lietuvių pri
augančios kartos pajėgumu Aus
tralijoje. šios reikšmingos paro
dos iniciatoriui ir organizatoriui 
dail. A. Vaičaičiui priklauso gili 
padėka. Linkėtina, kad tokio rin
ktinio lygio vaikų darbų parodos 
būtų ruošiamos ir ateity, jeitų į 
tradiciją.

jos, teisėtumo pavyzdys. Ir taip 
tikrai yra. Okupuodami Lietuvą, 
persekiodami patriotizmo, tikėji
mo, laisvos nuomonės išreiški
mus, sovietai verčia mūsų tautą 
gyventi lyg katakombose, sle
piant širdyje savo jausmus, o 
ypač — troškimą gražinti Lietu
vai laisvę.

Šį troškimą išlaikyti krašte gy
vą, jį stiprinti gilinant lietuvių 
savitarpio solidarumą, ugdant 
tautinę kultūrą ir gerbūvį, ben
draujant kiek tai leidžia sąlygos 
su kitomis sovietų pavergtomis 
tautomis ir su laisvojo pasaulio 
civilizacija, — yra geresnės atei
ties laidas, žinoma, lietuvių tau
ta viena negali išsivaduoti iš so
vietų okupacijos. Bet ir Sovietų 
Sąjunga su visomis jos prievartos 
priemonėmis nepajėgia sunaikin
ti laisvės idėjos nei lietuvių, nei 
kitų komunizmo pavergtų tautų 
širdyse. Nesulaikomas tos idėjos 
plėtimasis ir stiprėjimas privalo 
gaivinti mūsų įsitikinimą, kad 
nors ir kaip būtų ilgas kelias su
grįžti į laisvę, Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymas ne 
tik yra mūsų idealas ir teisė, bet 
ir politinis tikslas.

PARODA, PREMIJOS IR
(KRITIŠKAS MENO MYLĖTOJO ŽODIS)

Taip, Lietuvių Meno Dienos 
jau praeity ir pasidarė istorijos 
dalis.

Jų atidarymui pasirinktą Dai
lės paroda, suruošta Tobrak ga
lerijoje Melbourne. 2inoma, ap
žiūrėjau parodą ir kadangi dau
gelis lietuvių menininkų savo 
reikšmingais įnašais pakėlė me
no lygį šiame krašte, aš tikėjau
si ypatingai stiprios parodos.

Programoje šis įvykis įrašytas 
kaip paroda. Įsivaizduokite., 
kaip nustebau, kada paroda, pa
sirodo, išvirto į konkursą ir dar 
kokį konkursą!

Galerija perpildyta visokio 
plauko kūriniais be suskirsty
mo grupėmis.: Visų pakraipų 
menas — tradicinis ir moder
nus, portretinis ir abstraktinis, 
ekspresionistinis ir impresionis
tinis; aliejus, akvarelė ir grafi
ka. Viskas vienoje iškilioje mai- 
šatynėje. Ir tokiame, konglume- 
rate įžengia teisėjas, kuris kaip 
Saliamonas prašomas išskirti 
“geriausius” veikalus. Panašūs 
dalykai neturėtų pasikartoti.

saiką davęs auditorius, kuris 
stropiai prižiūri pajamų ir iš
laidų paskirstymą.

Taigi viso to išvadoje mes 
maloniai prašome neatsisakyti 
mūsų žurnalo platintojams bei 
įgaliotiniams, kurie kreipsis į 
jus, užsiprenumeruoti žurnalą 
ar paremti jo leidimą vienokia 
ar kitokia auka. Mums būtų dar 
maloniau, kad neapsunkintumė
te mūsų platintojų ir išsiųstu- 
mėte savo prenumeratos pinigus 
ar auką tiesiog redakcijos adre
su:

“News Digest — Internatio
nal” Box 62, P.O. Belmore, 
Sydney, N.S.W.

Tikime, kad kiekvienas lietu
vis atliks savo tautos ambasa- 
dorystės pareigas suteikdamas 
mums galimybės dar labiau pa
aštrinti antikomunistinės kovos 
ginklą.

Leidėjų ir Redakcijos vardu:
J.P. Kedys 
J. Vėteikis1

Tas juk ne vien tik išmuša iš 
lygsvaros žiūrovą, bet, jei tokios 
“Meno Dienos” kartosis regu
liariai, tai esminis dalykas yra 
paties menininko pasitikėjimas, 
dalyvavimas ir pritarimas. Ma
no supratimu, užtenka tik pa
sakyti, kad joks save gerbiąs 
menininkas, kuris matė tą paro
dą ir konkursą, nesutiks dau
giau dalyvauti savų taitiečių 
organizuojamoje betkokioje pa
rodoje.

Lietuviai labai užsispyrusiai 
stengiasi išlaikyti savo tautišku
mą, kas ligi tam tikros ribos yra 
pagirtinas bruožas, bet kai jie 
aršiai gina savo namų ' ‘
kad neįsiveržtų visa tai, kas va
dinama “Australiana”, 
tiniškas australiškumąs, 
pasakyčiau, anglo-saksonizmas, 
įskrenda vidun per langus, šio
ji konkursinė paroda yra pui
kiausias pavyzdys. Meno kon
kursai čia, Australijoje, yra la
bai populiarūs, bet jie taip pat 
labai rūpestingai organizuoja
mi.

Kažkas ir kažkada vykdant 
pasiruošimus “Meno Dienoms”, 
atrodo, pakišo mintį organizuo
jamą meno parodą paversti 
konkursine. Sumanymas pui
kiausias! Ko bereikėjo? Pinigų 
premijoms ir teisėjo. Tiek, be 
abejo, kiekvienas žino. Bet ko 
dar.? O, labai daug.

Pajieškokime skirtumo tarp 
parodos ir konkurso arba kon
kursinės parodos. Parodą gali
ma būtų aptarti kaip nekonkur- 
sinį rinkinį įvairių menininkų 
darbų, kurių išdėstymas ir pre
zentacija gali ir turi būti meni
nis darbas savyje. Konkursas 
arba kompeticija yra atvejąs, 
turįs nustatytas rašytas taisykles 
ir nuostatus, vadinamus “daly
vavimo sąlygomis”; daugeliu at
vejų suskirstytas kategorijomis 
arba sekcijomis ir turįs mažiau
sia vieną teisėją, paskelbiant iš 
anksto jo vardą ir kvalifikacijas 
konkurso sąlygose, kurio darbas 
yra paskirti premiją arba pre
mijas nustatytų sąlygų ribose.

slenkstį,

paviršu- 
arba,

Niekad menininkas nesutiks 
dalyvauti konkursinėje parodoje 
neišstudijavęs konkursinių są
lygų Tada tik įstoja su savo pa
sirinktoje, srityje darbais, kiek 
jų leista, taikydamasis prie jam 
žinomo teisėjo skonio.

Bet ką gi atradome Toorak 
galerijoje?

Pirmiausia, maždaug šešetą 
mėnesių prieš parodą dailinin
kai buvo prašomi suteikti pava
dinimus ir dydį savo kūrinių, 
kuriuos jie numato parodoje iš
statyti. Iš vienų prašoma trijų 
darbų, kitiems būva pasakyta, 
kad bus leista išstatyti tik po 
vieną darbą, šie. reikalavimai 
matomai susilaukė nuoširdaus 
atgarsio, ką liudija parodoje 
augštas individualių darbų ly
gis.

Tada, dviem ar trim savai
tėm prieš parodos atidarymą šis 
laikraštis paskelbė, kad jau su
aukota pinigų premijoms. Ko
kioms premijoms? “Geriau
siam” iš darbų. Kaip ir kokio 
lygio? šie klausimai niekam ki
tam nerūpėjo, išskyrus pačius 
dailininkus.

Ir ką gi pamatėme? Istorinį 
įvykį! Pirmą kartą konkursas 
be sąlygų ir visas kūrinių rinki
nys tiesiog buvo perduotas 
kompeticijai — konkursui! Tuo 
pačiu metu viešai buvo paskelb
ta, kad paroda išvirto į kompe- 
ticiją, ir jau buvo penalu ku
riam nors iš dailininkų protes
tuojant atšaukti savo kūrinius 
nesuardžius viso parengimą, neš 
kaip tik tuo metu katalogas jau 
buvo spausdinamas.

Bet gi dar ne viskas! Seka 
liūdniausias epizodas. Teisėjas, 
girdėjau, buvo skulptorius, pak
viestas nuspręsti — išrinkti “ge
riausiąjį” kūrinį, kur iš tiesų 
pirmą kartą istorijoje aliejiniai 
darbai, akvarelės ir grafikos kū
riniai buvo įskaityti į tą pačią 
kategoriją. Ir taip kaip niekur 
nieko šis teisėjas, pereidamas 
per galeriją, atlieka savo, “štai, 
šis aliejinis portretas diskvalifi
kuojamas”. Kodėl? “Nes jis jau 
kartą premijuotas kitamle kon
kurse”. Ir ką gi jis padaro? Jis 
paskiria vieną iš premijų abs
trakčiam akvareliniam darbui 
nežinodamas, o gal ir nesigilin
damas, kad tasai kūrinys taip 
pat jau buvo laimėjęs premijų!!!

Teko girdėti, kad būsimos 
lietuvių “Meno Dienos” įvyks 
už poros metų Sydnejuje. Tikė
kimės, kad būsimieji dailės pa
rodos rengėjai gerokai iš anks
to turės nuspręsti, ar bus ruo
šiama paroda, ar konkursas.
Meno mylėtojas — anglosaksas
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MES PATYS

KONVENCINĖ IŠMINTIS
DISKUSIJOMS PATIEKTA PASKAITA A.L. STUDENTŲ SUVAŽIAVIME MELBOURNE

Konvencinė išmintis reikalau
ja, kad visuomeninių susibūri
mų proga būtų svarstomi socia
liniai, ekonojniniai bei humani
tariniai klausimai. Nors mes vi
si, it tos plastikinės gėlės, ne
egzistuotume be technologinių 
sąlygų, kurios pasidarė moder
naus žmogaus integralia dalimi, 
apie technologiją — fiziką, in
žineriją, mediciną ir t.t. tokiuo
se susibūrimuose kalbėti neva
lia.

Tad ir šioje paskaitoje inži
nieriui ir humanitarinių mokslų 
bemoksliu! tenka svarstyti hu
manitarinę temą, kuria pavadin
sime “Konvencine išmintimi”.

Žmogus ir jo sukurtų ben
druomenių gyvenimas yra val
domas idėjų. Tad santykis tar
pe idėjų ir sąlygų bei įvykių, 
kuriuos jos interpretuoja, yra 
gan įdomus — tą santykį ir pa
svarstysime.

Smalsumas reikalauja, kad į 
vykiai ir sąlygos, kurios jiems 
duoda akstiną, būtų interpre
tuojami idėjomis. Idėjomis do
mimės, jas diskutuojame, dėl jų 
ginčijamės, net ir kovojame., 
bandydami kitiems įrodyti mūsų 
idėjų pranašumą. Vienas iš stip
riausių žmogaus norų, — tai, 
kad jo mintys rastų pritarimo.

Individo sukurtos idėjos, ku
rias visi jo bendrai atmeta, yra 
ne tik laikomos, bet dažniausiai 
ir yra, sakytume, tušti svaičio
jimai. Per gausiai tokius svai
čiojimus kuriančius žmones už
darome tam tikrose jiems pas
kirtose įstaigose.

Kitos sėkmingesnės idėjos yra 
priimamos ištisų grupių žmonių. 
Jas supranta, jomis tiki ir vado
vaujasi ištisos bendruomenės. 
Savo supratimą augštai vertin
dami tokias idėjas, kurias su
prantame ir priimame, taip pat 
labai vertiname.

Nors idėjas dažnai puoselėja
me ne vien tik dėl jų priimti
numo, betgi kaip matome, jų 
priimtinumas yra svarbi ir rei
kalinga ypatybė.

Sekdami ekonomijos profeso
rių Galbraith, tokias idėjas, ku
rias vertiname ir puoselėjame, 
daugiausia dėl ių priimtinumo 
pavadinsime. “Konvencine Iš
mintimi”. (Žiūr. J.K. Galbraith

LIETUVA — MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ
STUDENTŲ ORGANIZACIJOS

Tiek Vilniaus, tiek Vytauto Di
džiojo universitete Kaune visi 
studentai priklausė kuriai nors 
korporacijai ar draugijai, nors 
priklausymas nebuvo privalomas. 
Skirtumas tarp korporacijų ir 
draugijų reiškėsi vidine drausme 
tradicijomis ir uniforma.

Visos studentų organizacijos — 
tiek draugijos, tiek korporacijos 
dar turėjo kepuraites, o korpora
cijos dar ir spalvas. Tai buvo 
maždaug inčo pločio juostos. 
Korp! spalvų juostelė buvo nešio
jama per dešinį petį. Jas nešioti 
turėjo teisę tik senjorai, o ypa
tingų korp! iškilmių metu korp! 
garbės nariai ir filisteriai.

Draugijų pagrindą sudarė stu
dijuojamas dalykas, pav., Huma
nitarų Draugija, Teisininkų 
Draugija ir 1.1.

Priklausymas kokiai nors drau
gijai sudarė varžtų priklausyti 
dar ir kitai organizacijai. Korpo- 
rąntas, norėdamas įstoti j kurią 
nors draugiją, turėjo gauti korp! 
valdybos sutikimą.

— “The Afluent Society”).
Kad idėjos yra dažnai verti

namos vien dėl jų priimtinumo, 
t.y., kaip dažnai vertinama kon
vencinė išmintis, galima spręsti 
iš to, kad esama tokių įstaigų, 
kurios apklausinėjimų būdu 
bando sužinoti, kokia politinė 
platforma susilauks piliečių pri-. 
tarimo ar kokie nauji universi
tetų kursai bus palankiausiai vi
suomenės sutikti. Tokie apklau
sinėjimai negvildena idėjų tei
singumo, jie tik bando nustatyti 
jų priimtinumą, šitokiais ap
klausinėjimais patikrinta kon

NAUJI FILISTERIAI

BERNARDAS JARAŠIUS

Bernardas gimė 1940 m. lapkri
čio 25 d. Vilkaviškio mieste, Lietu
voje. Į Australiją atvyko 1950 m. 
devynerių metų amžiaus, čia bai
gęs pradžios mokyklą įstojo į Es- 
sendon High School, bet vėliau 
persikėlus tėvams į Hawthorn pe
rėjo į Camberwell High School, 
kurią baigęs su trim honorais iš 
chemijos, fizikos ir matematikos 
1959 m. įstojo į Melbourne uni
versitetą medicinos fakultetą, ku
rį baigė 1964 m. gruodžio 19 d. 
“Bachelor of Medicine” ir “Ba
chelor of Surgery” laipsniais.

Studijuodamas antruose metuo
se pasižymėjo fiziologijoj ir bio
chemijoj šiuos dalykus baigdamas 
antruoju iš visų med. studentų. 
Ketvirtuose metuose užėmė antrą 
vietą bakteriologijoje, o penktuose

1937 metais Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune buvo apie 
97 korporacijos ar draugijos. Vė
liau universiteto senatas nustatė, 
kad kiekviena studentų organiza- 
'cija turėtų nemažiau kaip 25 
universitete studijuojančius na
rius. Po tokio nuostato keliolika 
korp!, daugiausiai svetimtaučių, 
turėjo užsidaryti.

Oficialiai universiteto studen
tus tiek preš senatą, tiek užsie
nyje reprezentavo Studentų Ats
tovybė, kuri buvo renkama visų 
studentų slaptu balsavimu. Kan
didatas daugiausia patiekdavo 
korporacijos. Čia ypatingai pasi
reikšdavo ideologinės korporaci
jos.

Draugijos universiteto gyveni
me neturėjo didesnės reikšmės. 
Studentų gyvenimui vadovavo 
korporacijos.

Visos korporacijos galima būtų 
suskirstyti į tris pagrindines gru
pes:

1. Politinės — ideologinės.
2. Regionalinės, kuriose būrėsi 

vencine išmintimi ir vadovauja
si politikai bei kitokie admini
stratoriai.

Geras kalbėtojas susilaukia 
audiencijos pritarimo, jo idėjos 
priimtinos. Blogas ignoruoja
mas, jo mintys nepriimtinos.

Tikriausias būdas pasidaryti 
geru kalbėtoju ir susilaukti au
diencijos pritarimo, tai yra, 
naujas ir dažnai įmantrus for
mulavimas tų minčių, kuriomis 
klausytojai jau yra anksčiau 
bent dalinai įtikėję. Tad kon
vencinės išminties nagrinėjimas 
ir sudaro pagrindinį politikų bei 

ir šeštuose metuose už pasižymėji
mą dermatologijoj net laimėjo pi
niginę premiją, vadinamą “The 
Hermann Lawrence Prize”. Me
diciną baigė trečiuoju ir dabar 
dirba kaip “resident Doctor” St. 
Vincents ligoninėj. Galvoja spe
cializuotis chirurgijoje.

Visus šešerius metus studijuo
damas gavo “Dafydd Lewis" sti
pendiją Bernardas buvo aktyvus 
jūros skautas, mėgsta žvejybą ir 
medžioklę.

KAZYS ARVYDAS 
ZDANAVIČIUS

Gimė Kaune 1939 m. į Australi
ją atvyko 1949. Gimnaziją baigė 
Geelonge. 1957 m. baigęs gimna
ziją įstojo į Melb. universiteto 
medicinos fakultetą, kurį baigė 
1964 m. “Bachelor of Medicine” ir 
“Bachelor of Surgery” laipsniais.

Bestudijuodamas Kazys akty
viai dalyvavo studentų sąjungoje
ir 1960 m. buvo Melbourne sky
riaus pirmininku. Taip pat geras 
Geelongo Vyties krepšininkas.

šiais metais Kazys dirba St. 
Vincents ligoninėje. Ateityje nu
mato specializuotis chirurgijoje.

studentai pagal savo kilmės vietą.
3. Profesinės, sukurtos studi

juojamojo dalyko pagrindais.
Iš politinių — ideologinių di

džiausios buvo:
a. tautininkų: L.S.T. Korp. 

“Neo-Lituania”, “Filiae Litua- 
nia”, Korp! “Lietuva” ir kt.

b. Ateitininkų Sąjunga: miš
rios korporacijos — “Šatrija”, 
“Gaja”; vyrų — “Kęstutis”, “Vy
tautas”, “Grandis”; mergaičių ir 
moterų — “Birutė”, “Giedra”.

c. Varpininkų: korp! “Žalgi
ris”, korp! “Varpas”.

Dar socialdemokratų buvo 
korp! “žiežirba”; stud, skautų 
korp. “Vytis” ir studenčių skau
čių draugovė.

Regionalinės — korp! “Samo- 
gitia” ir korp! “Filiae Samogi- 
tia” (žemaičių korp!), ir suval
kiečių korp. “Sudavia” ir “Vir- 
gines Sudavia Korp! “Jūra” — 
jos nariai ypač domėjosi mūsų

MOŠŲ PASTOGĖ

universitetų ir mokyklų dėstoto- 
jų repertuarą.

Viena iš įdomiausių konven
cinės išminties savybių yra tai, 
kad ji gyvena ilgiau negu tos są
lygos, kurios jai davė akstiną.

Žmogus, itin vertindamas sa
ve supratimą ir žinojimą, sykį 
kokią mintį ar dėsnį perpratęs 
ir priėmęs, dėl savigarbos nega
li jo vėliau atsisatyti. Tai tur 
būt ir yra pagrindinė įsigalėju
sių idėjų stiprybė — konven
cinė išmintis pastovi ir nekin
tama — ji greičiau miršta, bet 
nesikeičia.

Lietuvių bendruomenėje išei
vijoje konvencinės išminties ne
stokojame. Visas mūsų pseudo 
-politinis susigrupavimas parem
tas idėjomis, lomos interpre
tuoja paskutinių Nepriklauso
mybės metų gyvenimo sąlygas. 
Turime grupę (“partiją”), kuri 
puoselėja tas idėjas, kuriomis 
vadovavosi paskutinė Nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė. 
Ta grupė ir šiandien lyg repre
zentuoja poziciją ir tradiciniai 
remia išeivinę “vyriausybę”.

(Nukelta į psl. 4)

VIDA VALIUKEVIČIŪTĖ
— PRICE

Dr. A. Valiukevičiaus ir dantų 
gydytojos Monikos Valiukevičie
nės dukra Vida gimė Lietuvoje. 
Vokietijoje lankė lietuvių mokyk
lą, o 1949 m. atvyko į Australiją. 
Baigusi gimnaziją Geelonge 1960 
m. pradėjo studijuoti humanitari
nius mokslus Melbourne universi
tete. 1964 m. įsigijo “Bachelor of 
Art” laipsnį iš psychopatalogijos.

1962 m. Vida ištekėjo. Lietuvių 
studentų veikloje Melbourne reiš
kėsi 1963 m. Ateinančiais metais 
Vida su vyru žada persikelti į 
Ballarat, šiais metais ji dirba 
Melbourne kaip psichologistė.

IEVA DIDŽYTĖ
Gimė Kaune. Į Australiją at

vyko 1949. - Baigus Williamstown 
gimnaziją 1961 pradėjo studijas 
Melbourne universitete pasirink
dama humanitarinius mokslus. 
Pernai įsigijo “Bachelor of Art” 
laipsnį ir šiemet pradėjo Melbour
ne universitete studijuoti siekda
ma pedagogikos diplomo. Ateity
je mokytojaus gimnazijoje dėsty
dama prancūzų ir vokiečių kalbas.

Studijuodama Ieva priklausė 
liet. stud, sąjungai ir Melb. liet, 
tautinių šokių grupei. Jau daug 
metų dirba su skautais. Ieva Di- 
džytė aktyviai dalyvauja Melb. 
bendruomenės parengimuose, yra 
“Studentų žodžio” ir “Jaunimo 
Kvieslio” bendradarbė. , 

pajūrio reikalais.
Profesinės — Vyrija “Plienas’’ 

ir korp!1 “Grandis” (technikos 
studentai), korp. “Fraternitas Li- 
tuaniae” ir “Gaja” (medikai).

Gana didelė ir įtakinga buvo 
atsargos karininkų korp! “Ramo
vė”.

Be to, dar pažymėtinos korp! 
Romuva ir korp! Romuvos Vaidi
lutės”, stud, šaulių korp! “Sa
ja” ir kt.

Svetimtaučiai turėjo savo kor
poracijas ir draugijas.

Savus namus ir studentų ben
drabučius turėjo korp. Neo-Li- 
tuania ir Ateitininkų Eąjunga.

Beveik visų Lietuvos universi
tetuose veikusių korporacijų fi
listerių ar narių yra ir Australi
joje. Kitame “Stud, žodžio” nu
mery skaitysime keletos jų prisi
minimus apie jų korporacijų vei
klų.

Ateinančiais metais Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse šaukia
mas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Amerikoje jau vyks
ta tam pasiruošimai. Šiuo reika
lu pradėjo rūpintis ir mūsų ben
druomenės Krašto Valdyba.

Kyla klausimas — o kaip mes 
patys? Ką mes galvojame apie 
šį didįjį sąskrydį? Ar Australi
jos lietuvių jaunimas turėtų bū
ti atstovaujamas? Kokias tie 
mūsų atstovai turėtų turėti kva
lifikacijas? Kas ir kokiu būdu 
turėtų juos parinkti?

Labai svarbus pagaliau yra ir 
lėšų klausimas. Kas ir kaip tas 
lėšas turėtų orgnizuoti?

Tai vis klausimai, kuriuos 
mes visi turėtume apgalvoti ir 
pasisakyti.

Mes labai dažnai ir gal net 
perdažnai skundžiamės, kad vy
resnieji mus atstumia, neleidžia 
pasisakyti .pasireikšti.

Jaunimo kongresas yra mūsų 
— jaunimo reikalas. Bet mes,

MARTYNAS DIDŽYS
Martynas gimė Kaune 1942 m., 

į Australiją atvyko 1949 ir apsi
gyveno Altona priemiestyje Mel
bourne. Gimnaziją baigęs įstojo 
į Royal Victorian College of Phar
macy ir baigė 1964 m.

Bestudijuodamas Martynas pri
klausė Liet. Stud. Sąjungai ir 
Melb. liet, tautinių šokių grupei. 
Jis yra Melb. liet, jūros budžių 
būrelio vadas, aktyvus skautas, 
priklauso Hobsons Bay Yacht klu
bui ir beveik visą laisvalaikį pra
leidžia bebūriuodamas. Patinka 
jam ir sausumos kelionės — daug 
iškylauja. 

AKADEMINIAI NUSIDAVIMAI
1964-jų metų suvažiavimo ženkliukai buvo tokie populiarūs, kad 

jų pritrūko. Ženkliuko projektą paruošė studentai architektai Venis 
Kemėšis ir Antanas Kęsminas.

* *
Suvažiavimo tradicinė iškila praėjo linksmai, nors dalyvautojų 

ir buvo mažokai, nes visi po Dainų Šventės ir po pobūvio pas p.p. 
Kepalus buvo pavargę ir laiku neatsikėlė, o pasilikę Melbourne kor
tom lošė.

* *
Tą pačią iškylos dieną buvo ir suvažiavimo užbaigimo pietūs. 

Garbės svečiais buvo Melbourne universiteto anatomijos profesorius 
Ray su savo lietuve žmona, Monash universiteto politikos mokslo 
lektorius Playford su savo lietuve žmona, visi prelegentai — K. Rin- 
dzevičius, A. Kabaila, Dr. V. Doniela, V. Martišius, Krašto Valdybos 
atstovė D. Labutytė, Melbourne liet, kapelionas kun. P. Vaseris ir 
A. Zubras.

★ ★

Suvažiavimo metu iškilo klausimas apie lietuvių kalbos įvedimą 
į egzaminuojamų gimnazijos baigimo mokslo dalykų skaičių. Pain
formuota, kad tai įvykdyti nebūtų labai sunku. Suvažiavimas išrin
ko atstovus iš Melbourne ir Sydncjaus toliau tuo reikalu teirautis.

★ ★

Vasario 13 d. po “Atžalos” spektaklio “Inspektorius atvyksta” 
studentai ir tautinių šokių grupė susirinko pas Romą Račkauską at
švęsti jo gimtadienio. Prieš trejus metus atvykęs iš Lietuvos Romas 
šoka Sydnejaus lietuvių tautinių šokių grupėje. Vakaras praėjo sma
giai Romui Cibui vadovaujant žaidimams ir Jurgiui Kolakauskui fo
tografuojant.

★ ★
I Bankstowno apylinkės suruoštą Havajų vakarą susirinko daug 

studentų. Buvo atvykusių ir svečių iš Melbourne ir Adelaidės — Ie
va ir Martynas Didžiai, A. Stepanas.

★ ★
Daug mūsų kolegų išvažiuoja į užsienį. Šiais metais Dalius Sa

gstys iš Brisbanės ir A. Lapšys iš Adelaidės jau išskrido, o netrukus 
išlydėsim kolegas Irvį Venclovą, Staską Grincevičių, Viktorą Marti
šių ir Vytautą Donielą. Ir Ieva Didžytė jau glamžo bilietą belauk
dama atostogų Fidži salose.

★ ★
Vasario 21 d. Sydnejaus studentai karštai diskutavo Initium 

Semestri paruošimo reikalus. Initium Semestri įvyks kovo 20 d. 7 
vai. Bankstowno salėje. Laukiame svečių kolegių ir kolegų ir iš ki
tur. Sarka

gailą, iki šiol tylime. Tylime ne 
tik darbais ,bet ir žodžiais, lau
kiame, kad kas kitas viską pa
darytų, sutvarkytų, o tada vėl 
atsiras progos padejuoti, kad 
esame ignoruojami...

Mielos kolegės ir kolegos! 
Sekančiuose “Studentų Žodžio” 
puslapiuose prašau šiuo reikalu 
kaip galint daugiau pasisakyti, 
visą reikalą giliau panagrinėti. 
Laukim pasisakymų iš filisterių, 
studentų ir fuksų, nes šis reika
las liečia mus visus.

Gr.

LEIDINIAI APIE
PAVERGTUOSIUS KRAŠTUS

Pavergtųjų Europos Tautų or
ganizacija New Yorke pradėjo 
leisti seriją leidinių anglų kalba 
apie jos atstovaujamus devynius 
Rytų ir Vidurio Europos kašrtus. 
Kiekvienas tų leidinių turi 48 psl. 
Europos žemėlapį su devyniais 
kraštais. Pastaruoju metu pasiro
dė: “Albania”, “Bulgaria’ ir Cze- 
coslovakia”. šie leidiniai tinka 
kaip informacinė medžiaga sveti
miesiems ape pavergtuosius kraš
tus. Toliau numatyti leidiniai apie 
Estiją, Vengriją, Latviją, Lietu
vą, Lenkiją ir Rumuniją. (E)

NIJOLĖ AUŠRELĖ 
MALIŠAUSKAITĖ

Gimė Švenčionėliuose. Atvykus 
į Australiją baigė Brisbanės State 
High School ir 1960 m. įstojo į 
Queensland universitetą odontolo
gijos fakultetą, kurį baigė perei
tais metais ir dabar dirba kaip 
dantų gydytoja Footscray Dental 
Services Melbourne.

Nijolė aktyviai dirbo su skau
tais nuo 1954 m., priklausė Bris
banės taut, šokių grupei ir ypa
tingai mėgsta groti akordeonu 
lietuviškas melodijas.
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KONVENCINE.
(Atkelta iš psl, 3)/

Taip pat turime ir grupę, ku
rios konvencinė išmintis, pa
remta paskutinės Nepriklauso
mos Lietuvos opozicijos sąlygo
mis. Nors jau 25-ri metai pra
ėjo nuo to laiko ir niekas ne
abejoja, kad lygiai tokios aplin
kybės kaip prieš 25-rius metus 
nebeegzistuoja ir nebeegzistuos, 
ši grupė jaučia pareigą ir privi
legiją gvildenti Lietuvos Ne
priklausomo gyvenimo silpny
bes, kurių, žinoma, buvo nema
žiau kaip ir kitose nepriklauso
mose valstybėse. Paradoksiška, 
jog ta pati grupė nedvejodama 
sutiks, kad per kelis paskutinius 
šimtmečius trumpas 1918-tų — 
1940-tų mėtų nepriklausomybės 
laikotarpis buvo mūsų Tėvynei 
pats palankiausias. Nei vienas 
daktaras, tur būt, nesileistų į 
detalių slogų bei gripų priežas
čių nagrinėjimą tokio paciento, 
kuris yra žuvęs eismo nelaimė
je prieš 25-rius metus,' betgi 
mes randame tai priimtina.

Konvencinės išminties pavyz
džių iš mūsų bendruomenės gy
venimo galėtume surasti gana 
daug — jų detaliai čia nagrinėti 
neverta. Daugis, ypač jaunuo
menė, juos jaučia.

Kadangi žmogui natūralu 
puoselėti priimtinas idėjas, tad 
senoji karti dažniausiai ir ats
tovauja konvencinę išmintį 
Gal, kaip tik todėl atsiranda 
naujų neva jaunuomenės sam
būrių, kurie bando išvengti su
sidūrimo su konvencine išmin
timi ją ignoruodami ir nuo jos 
atsitverdami savo įstatais. ,

Paradoksiška, kad dar jau
nesnės kartos žmonės šitų sam
būrių vengia, irgi, tur būt, bėg
dami nuo konvencinės išmin
ties. Tokiu keliu eidami ateity
je, galimas dalykas, turėsime or
ganizacijas kaip kad pavyzdžiui: 
“Filisteriai po 65-tųjų”, kurios- 
na bus priimami tik tie, kurie 
universitetus baigę 1965-tais 
metais ar vėliau

Panagrinėję konvencinės iš
minties priežastis ir prieš pasi
duodami savo pačių kuriamiems 
susiskaldymams į grupeles bėg
lių nuo konvencinės išminties, 
pažiūrėkime, ar padėtis tokia 
desperatiška, kad kitokios išei
ties nėra

Tiesa, kad konvencinė išmin
tis naujoms idėjoms nepasiduo
da. Betgi, vien savo pastovumu 
ir atkaklumu konvencinė išmin
tis savaime atlieka tam tikrą 
uždavinį. Ji sudaro galimybę 
naujas idėjas gvildenti, duoda 
lyg ir kovos lauką joms išban
dyti.

Konservatyvumas yra taip 
pat reikalingas sulėtinti pernelyg

N.S.W.
ABITURIENTAI

1964 metais gimnazijas baigė 
šie lietuviai: Virginija Milaitė, 
M. Makauskas, V. Zakaras, V. 
Ridikas, A. Švedas, J. Adomei- 
tis, D. Brazaitis, Zita Gaspario- 
naitė, Virginija Mikutavičiūtė.

Šiais metais gimnazijas baigu
sieji-ir turintieji teisę studijuoti 
raginami šia teise pasinaudoti ir 
stoti į kurį nors universitetą pa
sirenkant studijuoti savo mėgia
miausią, nors gal ir ne pelnin
giausią dalyką.

Norintieji susipažinti su uni
versitetuose dėstomais dalykais 
gali kreiptis į prie kiekvieno 
universiteto veikiančią įstaigą 
“Student Adviser”, kur gaus vi
sas norimas informacijas. Stu
dijų reikalais patarimus teikia ir 
“Studentų Žodžio” Redakcija.

Studijuoti pradėjusieji kvie
čiami įsijungti į lietuvių studen
tų organizuotas eiles — tapti 
Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos nariais. Šios Sąjungos 
skyriai veikia Sydnėjuje, Mel
bourne, Adelaidėje ir seniūnija 
Cąnberroje. “Studentų Žodžio” 
Redakcija teikia ir konkretesnių 
informacijų apie Australijos 
Lietuvių Studentų Sąjungą.

“Studentų Žodžio” Redakcija 
sveikina naujuosius studentus ir 
linki sėkmės studijose.

G. 

laisvam naujų idėjų plaukimui. 
Nors bet kokis naujų idėjų plau
kimo lėtinimas skamba kaip pik
ta herezija, jis tiek pat reikalin
gas idėjų išvystymui, kaip ir pa
čios idėjos. Blaškydamiesi tarpe 
be jokios opozicijos kasdien 
naujai sukurtų idėjų jūroje nei 
vienos iš jų neištobulintume. <r 
neišvystytume.

Konvencinės išminties egzis
tencijos negalima paneigti, ly
giai taip pat kaip negalima pa
neigti, kad ji yra pragyvenusi ne 
tik tas sąlygas, kuriose ji buvo 
sukurta, bet dažniausiai ir savo 
naudingumo amžių. Nepripa
žindami, kad konvencinė išmin
tis yra mūsų gyvenimo dalis ir 
statydami Kinijos sieną tarpe 
jos ir savęs, tur būt, sau tiek 
pasitarnausime, kiek ta siena 
pasitarnavo Kinijai.

Svarstant lietuvių išeivijos 
konvencinę išmintį reikia turė
ti omenyje, kad mes neturime 
jos monopolio — jos rasime vi-
sur.

A.L.S. S-GOS SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas praėjo darbingo

je ir drauge linksmoje nuotaikoje. 
Deja, į rimtą dalį tesusirinko tik 
40 proc. visą suvažiavusių, o ta 
dalis buvo ypatingai įdomi. A .L. 
S.S. Komitetas labai dėkingas p. 
K. Rindzevičiui ir p. A. Kabailai 
už tikrai įdomias paskaitas. Tie, 
kurie negalėjo dalyvauti tose pas
kaitose, gal galės patys pasiskai
tyti jas “Studentą Žodyje”.

Suvažiavimo metu buvo iškelta 
nemažai svarbių klausimą apie 
lietuvių studentą veiklą ir jos san
tykį su platesne lietuvių bendruo
menės veikla. Be ’to, buvo- praves
tas svarbus sąjungos įstatų pa
keitimas. Visi labai patenkinti,, 
kad galų gale tas reikalas užbaig
tas, ypač melbumiškiai, kuriems 
tas įstatų pakeitimas ypač rūpėjo. 
Padėka priklauso tiems, kurie pa
dėjo paruošti naujus įstatus, ir 
tikimės kad ją greit greit keisti 
nereikės,

Skyrių valdybų posėdžio metu 
buvo nutarta ateinantį suvažiavi
mą šaukti Sydnėjuje. Apie šitą 
suvažiavimą buvo daug diskutuo
ta. Buvo nuomonių, kad šaukti 
suvažiavimą tuo pačiu metu, kada 
vyksta visi kiti parengimai yra 
beveik neįmanoma, nes studentai 
nori dalyvauti Meno Dienų paren
gimuose, bendruomenės suvažiavi
mo posėdžiuose ir Sporto Šventėje.

PRIEKIN IŠEINA JAUNIMAS
(PRABĖGOS PRO VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ ADELAIDĖJE)

Jau 1964 metų šešioliktosios 
minėjimas davė progos adelaidiš- 
kiams pasidžiaugti naujovėmis, 
surištomis su Nepriklausomybės 
paskelbimo prisiminimais. Tada 
Moterų Sekcijos iniciatyva, para
ma ir papildomais vargais į iš
kilmių programų buvo pirmų kar
tų įjungtas gimnazijas baigusių 
adelaidiškių jaunuolių pagerbi
mas. Jie buvo pasveikinti ir ap
dovanoti lietuviškomis knygomis. 
Vakare, oficialioms iškilmėms pa
sibaigus, veikliosios moterys, 
apylinkės valdybai padedant, jau
nuoliams surengė gražias vaišes 
ir nuotaikingų pasilinksminimų.

Ir jaunimas, ir senimas tada 
buvo daugiau negu patenkinti. 
Naujovė nepraėjo ir negalėjo 
praeiti be atitinkamų išvadų, ku
rios su dar didesniu pasisekimu 
buvo įgyvendintos šiais metais.

šiais metais visose iškilmėse 
(tiek prie šv. Kazimiero koply
čios, tiek Lietuvių Namuose — 
pirmuoju smuiku grojo jaunimas. 
O tai įvyko grečiausia dėl to, kad 
buvo ne tik 'abiturientai pagerb
ti, bet ir visa meninė minėjimo 
dalis perduota išimtinai jauni
mui. Jie grojo akordeonu (sesu
tės Gennanaitės), skambino pia
ninu (Klimaitė ir Masiulytė), 
grojo smuiku (V. Straukas), de
klamavo (D. Viliūnaitė), daina
vo (jaunųjų choras; pasigesta A. 
Zamoiskio, kaip solisto).

Visi šie jaunieji menininkai,

Prekių reklama pasidarė kon
vencine išmintimi kai prekybos 
pagyvinimui didelių įmonių ga
minius reikėjo parodyti plates
nei rinkai, kuriai jų trūko ir ku
ri buvo pratusi, kad jai savo ga
minius rodytų individualus ga
mintojas. Šiandien reklamos ne
be tam skiriamos — jų uždavi
nys sukurti paklausą tokiems 
gaminiams, kurie rinkai dažnai 
yra visai nereikalingi ir nenau
dingi (žiūr. V. Packard — “The 
Hidden Persuaders”).

Gaminių produkcijos kiekis 
tapo pripažintas konvenciniu 
gerbūvio mastu, kai tokių ga
minių trūko, kaip kad susisieki
mo kamšatis kiekvienam aiškiai 
byloja, jog mums šiandien dau
giau trūksta kelių, negu auto 
mašinų. Įvairūs gerbūvio indek
sai, betgi, veik niekad nesire
mia naujų kelių statybos pro
gresu, tuo tarpu kai auto maši
nų gamybos ir pardavimo Mer
kiai dažnai cituojami kaip eko
nominio progreso matai. Reikia 
pastebėti, kad beatodairinis pro
dukcijos kilimas gali ilgainiui 
būti ne tik nenaudingas, bet net 
labai žalingas, jeigu tokia pro
dukcija išnaudoja kurią nors ri
botą žaliavą greičiau negu kad 
nauji technologiniai išradimai

Tad turėti pilną skaičių studentų 
visuose parengimuose yra taikli 
sunku. Nutarta išbandyti naują 
kelią. Suvažiavimas Sydnėjuje 
prasidės 30 gruodžio ir baigsis 3 
d. sausio. Centrinė Studentą Są
jungos valdyba nuo dabar pereina 
Sydney skyriaus žinion. Linkime 
sydnėjiškiams geriausios sėkmės 
beruošiant studentų suvažiavimą.

Tame pačiame posėdyje pada
ryti pranešimai apie skyrių meti
nę veiklą. Pasirodo, kad Adelai
dės ir. Melbourno skyriai pereitais 
melais buvo veikliausi. Taip pat 
atrodo, kad ir Rikes Sipavičius 
yra pasinešęs sustiprinti studentą 
veiklą Canberroj. Girdėtis, jis 
tam reikalui labili atsidavęs ir 
linkime jam geriausios sėkmės.

Suvažiavime buvo užsiregistra
vę 120 studentų. Taigi, mūsų ei
lės vis didėja ir stiprėja. Gaila 
tik, kad visi tokie veiklūs, jog net 
negali suspėti. visur dalyvauti. 
Turime studentą, kurie dalyvauja 
bendruomenėje, friutinĄą šokią 
grupėse, sporto klubuose, choruo
se, skautuose ir kitur..

Rengėjai dėkingi visiems, kurie 
prisidėjo prie suvažiavimo paruo
šimo ir tikimės, kad visi svečiai 
patenkinti paliko Melboumą. Tuo 
pačiu tikimės, kad Sydnėjuje su
važiavimas bus dar įdomesnis ir 
įspūdingesnis. R.Ž.

kukliai tariant, pasirodė gražiai 
ir atidavė kų galėjo geriausio. Jie 
visi gabūs savo pasirinktose sri
tyse, tačiau Dalia Viliūnaitė ne
abejotinai turi didžiausių Dievo 
dovanų — retų talentų.

Kulminaciniu jaunimo išpildy
tos meninės programos tašku vir
to naujai suorganizuoto jaunimo 
choro pasirodymas scenoje. Jame 
kol kas tik 20 jaunuolių. Jie dai
nuoja nedrąsiai, dar nepasitiki 
savimi, tačiau po kiekvienos dai
nos rodėsi, kad plojančiųjų ran
kos supliš. Kelios ponios pabai
goje iš susijaudinimo šluostėsi 
ašaras ,o salėje esąs jaunimas sa
vo dainuojančius vienmečius su
tiko scenoje ir nuo jos nulydėjo, 
tarsi jie būtų garsiausi “Pop Sin
gers”.

Kai viskas pasibaigė, kai išsi
rikiavę ramovėnai nuleido vėlia
vas, kai susirinkusieji sugiedojo 
Maldų už Tėvynę ir Himnų, ma
žai kas turėjo laiko komentuoti 
melbourniškės viešnios žižienės 
birutietiškų paskaitų, niekas ne
pyko dėl prarastų sekmadieninių 
papliūdimio malonumų, bet vie
nas kitų už skverno prilaikydami 
tekalbėjo tik apie jaunuosius ir 
reikalus dar labiau “pririšti” jau
nimų prie lietuviškos veiklos.

— ★ —
Vakare, kai jaunimas, Mote

rų Sekcijos skaniai vaišinamas, 
drebino Lietuvių Namų salės 
grindis, prie atskirų staliukų pri-

A. MAURAGIS

NAMINIAI VARGAI
BANKSTOWNO NAMŲ IR

Dar daug yra mūsų bendruome
nėje spragų, kurias reikia taisyti, 
bet svarbiausia tai bendruomeni
niai namai. Kalbant apie Lietu
vių Namus negalime tyliai praeiti 
pro tas nuotaikas, kurios 

spėja atstoti senųjų žaliavų už
duotį. (žiūr. V- Packard “The 
Waste Makers”).

Modernusis menas pasidarė 
priimtinas kaip protestas prieš 
senąjį meną, kai dalinai dėl kul
tūrinių pasikeitimų, dalinai dėl 
fotografijos ištobulėjimo, sena
sis menas atgyveno savo reikš
mę. Kai modernizmas mene, pa
sidarė konvencine išmintimi, į- 
vairiais būdais reiškiamų naujų 
idėjų jieškojimu bandoma at
pirkti jų idėjų trūkumą ir iš vis 
meno nusmukimą. Kad moder
nusis menas yra neabejotina 
konvencinė išmintis, parodo ge
rai žinomas ir Visiems nusibo
dęs, vienok tikras atsitikimas, 
kai gorilos tapybos šedevras bu
vo išstatytas parodoje ir rimtų 
meno kritikų rimtai svarstomas.

Technologijos klasikiniai ma
tematiniai sprendimai pasidarė 
konvencine išmintimi, kai skai
čiavimo priemonės buvo primi
tyvios. Ir šiandien fizinės pro
blemos formulavimas klasikinės 
matematikos priemonėmis, ne
žiūrint kiek jis būtų komplikuo
tas, visad bus augščiau vertina
mas kaip kad suprastintas, bet 
labiau efektingas ir, gal, net ti
kslesnis (dėl mažesnio prielaidų 
skaičiaus) numerinis formulavi
mas, kuris nadojasi elektroninių 
skaičiavimo aparatų pagelba.

Savo laiku darbiečių partijos 
atstovai buvo kilę iš darbininkų 
ir jų formalaus mokslo lygis bu
vo neaugštas- kaip ir visos to 
meto darbininkijos. Ir šiandien 
konvencinė išmintis reikalauja, 
kad darbiečių atstovai kalbėtų 
su neišmokslinto žmogaus ak
centu, nežiūrint to, kad dažnai 
jų mokslo laipsniai yra augštes- 
ni kaip jų liberalų oponentų.

Kaip matome, konvencinės iš
minties neišvengiame nei lietu
viškoje., nei bet kurioje kitoje 
civilizuotoje bendruomenėje. Su 
ja galima nesutikti, kartais tu
rima ir į konfliktus su ja suei
ti, bet jos egzistencijos negali
me nei paneigti, nei sunaikinti, 
tad turime sugebėti su ja susi
durti ir gyventi. Turėdami tai 
omenyje, galėsime bent dalinai 
išvengti spragos tarpe jaunosios 
ir senosios kartos mūsų išeivi
joje.

A. Kabaila

siglaudė abiturientų tėvai. Jie, 
papildyti didesniais ir mažesniais 
veikėjais, “kūrė” jaunimo ateitį. 
Ir juo linksmiau jaunimas šoko, 
tuo energingiau tėveliai savo vai
kelius gyrė, jų gabumus ir jų tin
ginystę ypatingai išryškindami. 
Tėvų akimis, to lietuviško jauni
mo ateitis tikrai rožėmis klota.

.Savo atpalaiduotose vaizduotė
se senimas pripildė salę inžinie
riais, architektais, advokatais, 
gydytojais, menininkais ir moks
lininkais. Eilinis lietuvis liko kaž
kur toli, toli... Salėje jo nebuvo. 
Ilgainiui neliko ir jaunuolių su 
jų nesutramdoma energija ir vi
sišku negalvojimu apie tai,_ kuo 
jie bus ateityje, šiandien jie su- 
susirinko linksmintis ir to jiems 
pilnai pakanka.

Prie lietuviškojo jaunimo spal
vingo nuskaistinimo žymiai pri
sidėjo apylinkės valdybos narių 
lietuviškas vaišingumas. Tą va
karą jie pavirto kelneriais ir bu-

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol Home, 109 Swanaton St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourno Town Hall)

Tel. 63-2231

APYLINKĖS VAIDMUO 

dirbtinai sudaromos tam, kad 
kenktume patys sau — savo lietu
viškai veiklai. Kai prieiname prie 
konkrečių darbų, nepastebimai įsi
maišo lyg tamsi ranka ir juos ima 
griauti. Jaučiame tą svetimą va
lią, kuri stengiasi išvesti lietuvius 
iš lietuviškų namų, čia noriu 
konkrečiai kalbėti apie Bankstow- 
no Lietuvių Namus.

Bankstowno Lietuvių Namai 
Sydnejuje nėra kokie nors akci
ninkų namai, kurie siektų nau
dos, pelno, o yra plačios Sydne- 
jaus visuomenės suaukotais pini
gais ir paskolomis, talkomis pa
statyti namai, kultūriniams ir 
tautiniams reikalams. Šiuo metu 
jie yra vieninteliai lietuviški na
mai Sydnejuje. Neperdedant ga
lima sakyti, kad juose reiškiasi 
du trečdaliai visos tautinės veik
los Sydnejuje. Tačiau, nežiūrint 
to, yra vadovaujančių asmenų 
tarpe tokių, kurie minėjimus, pa
rengimus įstengia perkelti į sve
timas, brangiai apmokamas sales. 
Nenuostabu, kad tokia veikla iš
šaukia nepasitenkinimo, kritikos 
ir pagaliau boikoto.

Tokia padėtis aiškiai yra ne
normali ir žalinga mūsų tauti
nei veiklai. Nesiimsiu čia nagri
nėti visų tų parengimų, kurie bu
vo praeityje rengiami svetimose 
salėse, kai pilnai pakako savo
sios, tačiau negaliu praeiti nepa
minėjęs paskutiniojo Vasario 16 
d. minėjimo, kurį skaitau kaip 
įspėjimą ateičiai. Visų nustebi
mui Sydnejaus Apylinkės pirmi
ninkas, atidarydamas susirinki
mą, pranešė, kad iš programos iš
krito choro dainos ir tautinių 
šokių pasirodymai, nepaaiškin
damas plačiau susidariusios pa
dėties, tačiau ir be to visiems bu
vo aišku, kodėl taip atsitiko, čia 
įdomu pažymėti, kad visą likusią 
programą išpildė vieni Bankstow
no Apylinkės lietuviai — paskai
tininkas ir Bankstowno savaitga
lio mokyklos mokiniai.

Kaip žinia, Vasario 16-ją ruo
šė visos trys Sydnejaus Apylin
kės. Rodos, neturėtų būti abejo
nių, kad visos trys sutarė ir dėl 
vietos. Deja, Bankstowno Apy
linkės Valdyba buvo pastatyta 
prieš, faktą, su ja nepasitarus, 
buvo išnuomota svetima salė ir 
sumokėti rankpinigiai. Čia buvo 
pasiūlyta atsižadėti rankpinigių 
ir ateiti į savąją salę, kuri nieko 
nekainuoja. Tačiau ir su tuo ne
buvo sutikta, o paaiškinta ,kad 
Sydnejaus Apylinkės žmonės ne
nori eiti į Bankstowno Lietuvių 
Namus.

Čia kaip tik ir iškyla reikalo 
svarbumas. Kodėl lietuviai neno
ri eiti į lietuvišką salę? Ar jie 
turi tam kokio pagrindo, ar yra 
kieno suklaidinti, ar pagaliau ne- 
besuvokia reikalo reikšmės? At
sakant į tuos klausimus, reikia 
grįžti į praeitį ir susidariusi si 
tuacija paaiškins mums šį nenor
malumą.

driai žiūrėjo, kad kiekvienas tu
rėtų kuo tinkamai ir pagal savo 
stiprybinį skonį gomurį suvilgin- 
ti bei liežuvį atrišti.

Vakarui artėjant prie galo, pa
sikalbėjimo temas pakeitė vė
liau atvykusieji (kad vaikelius 
namulio parvežtų). Prisėdę va
landėlei jie irgi negalėjo nesusi
gundyti Moterų Sekcijos užkan
diniais ir .apylinkės valdybos sti- 
prybiniais atskiedimais. Kažkam, 
kiek rūpestingiau stebėjusiam 
besilinksminančio jaunimo nuo
taikas, staiga šovė į galvą išga
ninga mintis: panašius pasilinks
minimus studijuojančiam jauni
mui rengti kiekvieno trimestro ir 
kiekvienų mokslo metų pabaigo
je. Iš to, girdi, bus vispusiškos 
naudos kiekvienam (tai sakyda
mas, jis nenuleido akių nuo pil
nos lėkštės paukštienos ir skli-

Sydnejaus Apylinkė jau nuo 
seno save skaito centrine ir de
dasi vadovaujanti visai Sydne
jaus plačiai masei. Tačiau darbai 
nulemia vadovavimą, o ne var
dai. Taip atsitiko ir su Sydne
jaus Apylinke: ji turi vardą, o 
Bankstowno Apylinkė dirba. Ji 
turi savo rajone Lietuvių Namus, 
prie kurių statymo daug prisidė
jo, Kultūros Tarybą, kuri savo 
veikla apima visą Sydnejaus lie
tuvių veiklą, savaitgalio mokyk
lą, kuri yra vienintėlė bendruo
menės mokykla Sydnejuje. Ji 
proporcingai yra daugiausiai su
rinkusi solidarumo mokesčio, rė
musi Vasario 16 gimnaziją, au
kojusi Tautos Fondui. Daugelis 
lietuviškų organizacijų ir institu
cijų randa prieglobstį Bankstow
no Lietuvių Namuose. Dėl tų 
priežasčių Bankstowno Apylinkė 
darosi centrinė.

Šitokia padėtis kai kapi, žino
ma, nepatinka ir todėl stengiasi 
atitraukti žmones nuo savų namų 
mažinant jų reikšmę, juos pei
kiant, kad jie per maži, kad jie 
per prasti ir t.t.

Visos šitos kalbos, visi pareiš
kimai neturi nei mažiausio pa
grindo, nes visus trūkumus, jei 
jie tokie būtų, galima lengvai 
pašalinti. Reikia tik sutarimo ir 
noro turėti salę gražesnę ir. di
desnę, reikia, kad prisidėtų tie, 
kurie peikia, kurie šalinasi patys 
neprisidėję nei vienu svaru.

Padėtis, kurią išgyvename Syd
nejuje, yra žalinga ir moraliai ir 
materialiai, nes atitraukiam žmo
nes nuo tikrai didesnės reikšmės 
darbų, nuo meilės savo kultūros 
židiniui. Kai ruošiami minėjimai 
ar parengimai svetimose salėse, 
kada savos užtenka, tai daroma 
skriauda ne tik medžiaginė lie
tuvių namams, bet ir moralinė 
visai lietuviškai bendruomenei. 
Jeigu šitokia padėtis užsitęstų 
dar ilgesnį laiką, tai nieko kito 
neliktų daryti, kaip perorgani
zuoti Bankstowno Lietuvių Na
mus ant komercinio pagrindo, iš
nuomoti svetimiems. Bet gi aiš
ku, kad tada turės nukentėti visa 
bendruomenės veikla Syqnejuje. 
Kas to gali norėti? Palikime tą 
klausimą neatsakytą, nes per 
daug jis mums aiškus.

šiuo straipsniu aš nenoriu nie
ko asmeniškai kaltinti, bet kal
tinu pačią situaciją, kurią mes 
turime pakeisti, nes kitaip nu
karsime šaką ant kurios sėdime. 
Iš tikrųjų ateina laikas reformų. 
Centrinė Sydnejaus Apylinkė tu
ri tapti Bankstowno Apylinkė, ji 
turi jau sukūrusi sąlygas veiklai, 
ji augina lietuvišką prieauglį mo
kykloje, jos ateitis, kai Sydne
jaus Apylinkė to viso neturi. Pa
galiau Bankstownas yra geogra
finis centras tarp Sydnejaus se
namiesčių ir Cabramattos. Taigi 
Bankstowno Apylinkė turi visus 
privalumus tapti centrine apylin
ke, ją tokią ir turėtume pripažin
ti. Tada ir tautinės šventės ir ki
ti parengimai persikeltų į savo 
namus. Jei tie namai pasirodytų 
per ankšti, lengva būtų juos pa
didinti, pagražinti, nes tai būtų 
Sydnejaus lietuvių namai.

dino stikliuko).
Nauja mintis pasirodė, kaip 

Dievo palaima plačiausiai išsikal
bėjusiems veikėjams. Pasiūlymas 
tuojau pat buvo pradėtas disku
tuoti prie įvairių staliukų. Atro
do, kad Moterų Sekcija susigun
dė kabliuku: moterys, girdi, rim
tai svarstysiančios galimybes 
dažniau sutraukti jaunimą krū
von toje pačioje Lietuvių Namų 
salėje.

— * —
Kiek jaunų lietuvių šiais me

tais baigė gimnazijas Adelaidėje, 
neįmanoma nustatyti, nes ne visi 
atsiliepė į Moterų Sekcijos kvie
timą registruotis ir dalyvauti pa
gerbimo iškilmėse. Buvo užsire
gistravę tik šie abiturientai: BaŠ- 
kutė Kristina, Bataitytė Nijolė, 
Bagdonaitė Gražina, Germanaitė 
J., Krivickaitė Alma, Masiulytė 
Nemira, Tirvaitė Dalia, Tugau- 
dytė Aldona, Valiūnaitė Dalia, 
Levickis Vytautas, Radzevičius 
Algis ir Rapševičius Edmundas.

Iškilmėse dalyvavusiems abitu
rientams Moterų Sekcijos garbės 
pirmininkė p. Reisonienė išdali
no Vijeikio ir Augustino albumus 
“Lietuva”, Sruogienės Lietuvos 
Istoriją ir Maironio Pavasario 
Balsus. Kiekvienas gavo vieną iš 
šių knygų.

V.R.
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Vyties pirmoji vyrų komanda 
vasaros pirmenybėse eina be pra
laimėjimų. Pasibaigus pirmam 
varžybų ratui ir pradėjus antrų 
ši komanda nepatyrė pralaimėji
mo. Antrame rate jau pasirodo 
puikesnis komandinis susižaidi- 
mas. {jungus i šių komandų eilę 
jaunų žaidėjų gero komandinio 
susižaidimo stokojo. Buvo sužais
ta su šiomis komandomis:

Vytis — Torrens 42-27 (25-7); 
Vytis — United Church 62-31 
(26-10). Vytis — University 20-0 
(be žaidimo); Vytis — North 62- 
80 (23-12); Vytis — South 55-37 
(20-12); Vytis — East Adelaide 
68-33 (25-11). šių visų rungty
nių metu komandai taškų pelnė:
R. Daugalis 86, J. Gumbys 67, S. 
Lukošiūnas 57, E. Pocius 28, D. 
Atkinson 27, K. Jaunutis 20., A. 
Vaskas 5 ir A. Radzevičius 2. 
šiai komandai, galima sakyti, už
tikrinti finalai.

Antroji vyrų komanda žaidė su 
labai besikeičiančiu sųstatu ir dėl 
to turėjo kelis pralaimėjimus. Ko
manda varžybų lentelėje dar lai
kosi ketvirtuke. Susitikimai: Vy
tis — West Adelaide 34-35 (IS
IS); Vytis — C.Y. 39-31 (13-11); 
Vytis — Rebels 31-38 (10-23); 
Vytis — Norwood 36-30 (18-14). 
Bendri rungtynių taškai: E. Gu
delis 46, V. Levickas 23, R. Pocius 
22, A. Lapšys 14, V. Ramonaitis 
— Raymond 11, J. Mikužis 9, L. 
Urmonas 8, V. Stankevičius 5 ir
S. Visockis 2.

Vyrų trečioji komanda labai 
mišri tiek tautybėmis tiek ir am
žiumi. ši komanda sudaryta, kad 
gautų progos žaisti tie, kurie am
žiumi arba dėl kitų priežasčių ne
tinka į kitas komandas. Nors pa
tirta pora pralaimėjimų, bet dar 
pirmaujama varžybų lentelėje. 
Sužaistų rungtynių rezultatai: 
Vytis — Bedford Road 22-30 (12 
-8); Vytis — Norwood Salv. Ar
my 20-0; Vytis — Goodwood 36- 
35 (24-10); Vytis — United 
Chuch 81-18 (10-6). šiai koman
dai taškus pelnė: J. Smit 39, E. 
Brazauskas 13, H. Ford 13, D. 
Andrew 12, A. Bernaitis 10 ir G. 
Eilliss 2.

NETIKĖTAS PRALAIMĖJIMAS
Vyti. — Weit 40:42

Adelaidės Vyties pirmoji vyrų 
komanda iki šiolei žengusi be 
pralaimėjimo suklupo prieš pajė
gius West krepšininkus.

Atidžiai dengdami australai ne
leido lietuviams diktuoti žaidi
mo, tad pirmo ketvirčio rezulta
tas tik 11:10 lietuvių naudai. An
trame ketvirtyje abi komandos
žaidžiai sukaustytai ir dviem mi
nutėm prieš kėlinio pabaigų West 
pirmauja 15:13, bet Lukoševi
čius, Gumbio ir tolimas Radzevi
čiaus metimas išveda vytiečius su 
keturių taškų persvara.

Po pertraukos lietuviai pirmau
ja 6 taškais, bet australai atsi
griebia ir trečias ketvirtis bai
giamas 26:24 lietuvių naudai. To
liau žaidimų diktuoja priešinin
kas ir paskutinėje minutėje aus
tralai pirmauja net 6 taškais. Lu
koševičiaus ir Gumbio metimai 
rezultatų kiek sušvelnino, bet lai
kas pasibaigia nutraukdamas lie
tuvių pastangas.

Šiose rungtynėse iškiliai pasi
rodė S. Lukoševičius, bet kiti ko
mandos draugai neparodė to, kų 
galėtų.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, NAW. 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 iitimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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Jaunių iki 16 metų komanda 
patyrė labai skaudų pralaimėjimų, 
šis pralaimėjimas buvo ne aikš
tėje, bet tam tikras nesusiprati
mas leidžiant žaisti vienų žaidė
jų, kuris pagal savo gimimo datų 
neturėjo teisės žaisti. Už šį pra
sižengimų buvo nubraukti visi taš
kai, ir ši komanda iš pirmos vie
tos atsidūrė apačioje.

šį nesusipratimų labai pergy
veno žaidėjai ir Klubo Valdyba. 
Virš amžiaus žaidėjas buvo ga
na silpnokas ir tik per grynų ne
susipratimų jo žaidimas padarė 
tokių skriaudų komandai, ši ko
manda dar turi šiokių tokių teo
retiškų viltį patekti į ketveriukę, 
jeigu daugiau nepralaimės nė vie
nų rungtynių. Sužaistų rungtynių

Vytis — Norwood 45-22 (20-12); 
Vytis — United Church 59-30 (22 
-14); Vytis — South 69-25 (31- 
10); Vytis — Torrens 28-45 (14- 
20); Vytis — Budapest 20-0. Ko
mandai taškus pelnė: K. Jaunutis 
75, A. Janavičius 51, P. Kanas 
40, G. Andrew 8, R. Palaitis 8, 
A. Reivytis 8, A. Jaunutis 7 ir
T. Smit 4.

Berniukų iki 12 metų komanda 
po atostogų dar nepradėjo žaisti, 
šių komandų anksčiau treniravo 
Pietų Australijos iki 16 metų jau
nių rinktinės žaidėjas K. Jaunu
tis. Dabar jam dėl asmeniškų prie
žasčių negalint atvykti į rungty
nes, trenerio pareigas laikinai 
perėmė taip pat jaunių jau spėjęs 
pagaresėti žaidėjas P. Kanas. La
bai gražu, kad jauniai neatsisa
ko padėti už save jaunesnėms ko
mandoms nors juos ir labai var
žo mokslas.

Mergaičių pirmoji komanda la
bai stipriai laikosi pirmoje vieto
je, nors labai netikėtai prakišo 
vienas rungtynes. Pralaimėjimas 
įvyko daugiau dėl taktiškų klai
dų, negu dėl priešo geresnio žai
dimo. Rungtynių rezultatai: Vy
ti s— Torrens 37-30 (16-8); Vy
tis — North 49-35 (22-17); Vytis 
— Postai 37-20 (14-8); Vytis — 
Panthers 23-24 (10-9); po pratę
simo. Vytis — Adelaide 41-12 
(16-6); Vytis — West 57-16 (24

(19:15)
Taškus pelnė: S. Lukoševičius 

14, J. Gumbys 9, R. Daugalis 7, 
D. Atkinson 6 ir A. Radzevi
čius 4.

Kitų dienų Vyties vyrai žymiai 
geriau pasirodė tinklinio rungty
nėse prieš A.S.K. Po atkaklios 
kovos pajėgūs latviai buvo įveikti 
15:11, 11:15, 15:13.

NO
CLEVELANDE ĮVYKO šiaurės 

Amerikos kl. atstovų ir buv. FA- 
SKO narių susirinkimas, kurio 
metu buvo išrinkta ir nauja Šiau
rės Amerikos sportinė vadovybė 
— FASK’as. Į jį įėjo: Tėvas Pau
lius Baltakis (Toronto “Aušra”), 
Birieta (Toronto "Aušra”), ir J. 
Gustainis (Toronto “Vytis”). Šis 
komitetas papildomai sau į talkų 
pasikvietė Australijos, o ypač 
Melbourne ir Geelongo lietu
viams gerai pažįstamų sportinin
kų Stasį Ginčiauskų ir Krausaus- 
kų, abu iš Toronto. Taigi vyriau

KREPŠINIO SVAIGULY
SENSACIJA

PAGUODOS1 RATE
Apygardinės pirmenybės buvo 

pravestos dviejų minusų sistema. 
I paguodos rato baigmę varžy
bose dėl 3-4 vietų sekmadienio 
vidurdienyje kovon stojo Detro
ito Kovas prieš Čikagos Lituani- 
cų I-jų.

Pasižiūrėjus, pašnekėjus, sudė
jus ir atėmus visi nutarė, kad Li- 
tuanica turi laimėti, nes ji turė
jo gerų sųstatą, o tuo tarpu Ko
vo eilės buvo skystos. Tačiau ar 
gi galima sakyti Kovas skystas, 
jei jo garbę gina čekauskas ir 
Skaisgiris? Negalima, nes tai įro
dė jiedu šiose rugtynėse. Tai bu
vo rungtynės, kur čekauskas įro
dė, kad jis vis dar tebėra mūsų 
geriausias krepšininkas.

Lituanica kovoja narsiai, bet 
neranda vaistų prieš čekauskų.

Pranui gerai talkininkauja 
Skaisgiris po lentomis. Gi kiek 
toliau nuo lentų viskas priklauso 
čekauskui. Jis skirsto ka
muolį, jis driblinguoja, jis mėto 
nuo lentos ir... išfoluoja Lituani- 
cos Jesevičių! Taip, Jesevičius 
apleidžia aikštę dėl baudos pir
mame kėlinyje. Atrodo, kad da
bar Lituanica neturi nė mažiau
sios villties. Nevisai. Mat, če- 

-7). Komanda per šias rungtynes 
pelnė taškų: N. Vyšniauskaitė 99, 
G. Krvickaitė 45, M. šiukšterytė 
27, R. Andriušytė 20, I. Pečiuly
tė 20, A. Krivickaitė 17, M. La- 
pienytė 12. Vieta finaluose ir šiai 
komandai užtikrinta.

Antroji mergaičių komanda tu
ri daug žaidėjų ir kiekvienų sa
vaitę komanda žaidžia vis skirtin
goje sudėtyje. Dėlto ir žaidimas 
šios komandos labai svyruoja. Ko
manda dar yra ketveriukėje, bet 
norėdama dalyvauti finaluose ne
gali pasivelyti daugiau pralaimė
jimų. Jaunos žaidėjos po truputį 
progsesuoja. Jau baigia priprasti 
prie komandinio žaidimo Regina 
ir Nijolė Marcinkevičiūtės ir ve
jasi Irena Beinoravičiūtė.

Rezutlatai: Vytis — Panthers 
42-17 (24-10); Vytis — Social 25- 
36 (13-23); Vytis — A.S.K. 19- 
32 (5-18); Vytis — North 41-9 
(20-2); Vytis — South 20-37 (8- 
16); Vytis — Torrens 17-2 (30- 
0).

Komandai pelnė taškus: V. Ju
cytė 64, L. Kuncaitytė 45, K. Bač
kutė 34, E. Matiukaitė 24, R. Mar
cinkevičiūtė 17, N. Marcinkevičiū
tė 8, E. Lapienytė 8, B. Kmitaitė 
6 ir I. Beinoravičiūtė 2.

Tinklinio pirmenybėse vyrų ko
manda laikosi įsikibus ketvirtos 
vietos. Labai didelis pavojus gre
sia iš stiprios estų komandos, ku
ri tyko mūsiškius įstumti į penk
tų vietų. Už mūsų komandų atėjo 
žaisti J. Morkūnas, kuris eina ir 
tinklinio vadovo pareigas. Ko
mandos puolimas neblogas. Kar
tais šlubuoja gynimas ir blogiau
sia neturima be poros išimčių sti
prių padavimų. Kita daug kų 
nulemianti blogybė — blogas ka- 

sybė bent mažiausiai trejetui me
tų persikėlė į Kanadų, iš kurios 
gal papūs ir naujų idėjų banga 
Šiaurės Amerikos lietuvių spor
tiniame gyvenime.

— ★ —
A. MOTIEJŪNAS, mums gerai 

žinomas krepšininkas, viešėjęs su 
Amerikos lietuvių rinktine Aus
tralijoje, ir daugelio mūsų mer
ginų išrinktas kaip gražiausias 
rinktinės krepšininkas, praeitų 
metų pabaigoje buvo pakviestas 
nuolatiniu Western Reserve Uni
versity krepšinio rinktinės nariu; 
į universitetų jis įstojo 1963 m. 
ir tuoj pat pasižymėjo ne tik 
sporte, bet ir moksle.

—
ŽURNALISTAS J. BULIONIS, 

kurio filmas iš Amerikos lietuvių 
gastrolių Australijoje šiuo me
tu sėkmingai rodomas įvairiose 
lietuvių vietovėse Australijoje^ 
po Kalėdų švenčių susirgo ir pir
mų kartų atsigulė ligoninėje. Jam 
padaryta kairėje rankoje opera
cija. Šiuo metu jis yra namuose 
ir turi nenumatytas atostogas.

Rašo Jonas Soliūnas, U.S.A.

kauskas su Skaisgiriu nuvargsta, 
o Lituanica spaudžia. Ji net pri
siveja iki mažiausio skirtumo 
(74:73), tačiau žaisti teliko tik 
minutė ir čekauskas laimėjimų 
išlaiko savo rankose. Ir taip če
kauskas su Skaisgiriu nugali Li- 
tuanicų 74:73 (40:35). Šiose run
gtynėse labai blogai pasirodė 
Jesevičius, bet Lituanicų tempė 
nenuiltųs veteranas Kaunas. Pas
tebėtina, kad į šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio varžybas kva- 
lifikavosi abi komandos.

Rungtynes žaidė ir taškus pel
nė: Detroito Kovui čekauskas 36, 
Skaisgiris 28, Alantas 5, Staniu
lis 4 ir Baukys 1. Čikagos Litua
nikai Kaunas 20, Subutis 12, Ger
manas 11, Jesevičius 10, Dirvenis 
8, liekis 6 ir Kanapackis 6.

ŽAIDYNĖS BAIGMĖJE
Po ilgesnio “čėso” pagaliau ir 

Čikagoje gausūs žiūrovai galėjo 
pasigrožėti puikiu komandiniu 
žaidimu. Ligšiol dažnai visi turė
jo tenkintis vienetais, kurių sti
prybė glūdėjo atskirų krepšinin
kų iškilume. Taip, sakykime, Ne
ries vienetas būdavo vadinamas 
“žvaigždžių komanda”. Neris sa
vo pasisekimų bazavo paskirų 
žaidėjų gerumu. Tačiau šių pir- 

muolio padavimas antram smū
giui. Paskutines rungtynes prieš 
estus sužaista 13 — 15, 9 — 15. 
Pirmas setas buvo galima laimėti, 
nes vesta 8 — 3. Antrame sete 
blogai sustota, kas sumaišė kortas 
ir atnešė pralaimėjimų.

Merginų tinklinio komanda taip 
pat dar laikosi ketvirtoje vietoje. 
Labai blogai sužaistos rungtynės 
prieš D.P.F.A. komandų ir pra
laimėta I — 2. Komandai būtinos 
geros treniruotės. Žaidėjos turi 
įsisavinti geresnį smūgiavima ir 
kai kurios patį kamuolio valdymą.

Iš mergaičių pirmos krepšinio 
komandos ilgametė žaidėja R. An
driušytė išvyko iš Adelaidės į 
Mount Gambier kur jinai dirbs 
dvejus metus kaip gailestingoji 
sesutė. Nuostolis komandai, bet 
ka padarysi — sėkmės Rasai nau
joje vietoje.

Tos pačios komandos nuolatinė 
žaidėja Irutė Pečiulytė iškomandi- 
ruota banko, kuriame jinai dirba, 
trims savaitėms į provincijų. Ti
kimės kad Irutė spės sugrįžti fi
nalams.

Į Pietų Australijos tinklinio 
treniruočių rinktinę pakviesti R. 
Petkūnas ir J. Gumbys. Tikimės 
ir linkime jiems patekti į galutinę 
rinktinę.

Mergaitės taip pat neužsileido 
ir į treniruočių rinktinę buvo pa
kviesta pereitų metų Pietų Aust
ralijos tinklinio rinktinės žaidėja 
M. šiukšterytė ir pažangi naujokė 
L. Radzevičiūtė.

Geelongišl^ė sportininkė Lidija 
Šimkutė kol kas dar Klubo nekal
binama įsijungti į varžybas. Rei
kia juk mergaitei duoti laiko apsi
prasti naujoje vietoje... B.N.

URUGVAJAUS LIETUVIAI 
savo tarpe turi iškilių sportinin
kų. Be anksčiau buvusių pagar
sėjusių krepšininkų paskutiniais 
metais vienas iš geriausių futbo
lo “žvaigždžių” yra Vladas Dauk
ša. Taip pat dideliais šuoliais į 
priekį kopia E. Gumbaragis, ku
ris yra futbolo rinktinės narys ir 
komandos kapitonas.

— ★ —

BRISBANĖS LIETUVIAI, ku
riems neteko asmeniškai susipa
žinti su buv. Amerikos lietuviais 
krepšininkais, prieš porų savai
čių stebėjo J. Bulionio spalvotų 
filmų ir su pasitenkinimu nors 
vaizduose galėjo pamatyt mūsų 
buv. svečius. Brisbanės apyl. p- 
kas p. V. Račiūnas, atsiuntęs pa
dėkos laiškų Sporto Skyriaus re
daktoriui dar pridėjo ir 6 svarų 
čekį persiuntimo išlaidoms į Ka
nadų padengti. Tai likutis po vi
sų išlaidų. Tikrai ačiū labai, kaip 
išsireiškė redaktorius, nes siunti
nėjimo išlaidos tikrai nemažos.

Rimas Gailiu* 

menybių baigminės rungtynės 
pagaliau patiekė seniai lauktų 
vienetų.

Puikiu Burkausko dirigavimu 
neo-lituanai pačioje pradžioje 
staigiai užsiplėšia ir veda net 18: 
6, 26:10, 30:20. Po lentomis nuo
latos išnyra lyg vijurkas Modes- 
tavičius, arba kamuolys tiesiog 
nukrinta Šilingui į rankas. Jie iš
naudoja kiekvienų priešininko 
klaidų arba jiems sukurtų Bur
kausko progų. Tuo tarpu Neries 
Varnas negali rasti taikinio — 
prameta pirmuosius penketų ban
dymų. Neries strategija “aiški”: 
jei kris iš toli — turime vilties, 
o jei ne — “forget it”. Taip ir 
buvo. Kaip buvo? Negi Neries vi
sas žvaigždynas buvo nutolęs nuo 
krepšio, niekas iš toliau neįme- 
tė, o kiečiau kovojo tik Šimkus ir 
Žvinakis? Deja, jų neužteko, nes 
Varnas pirmame kėlinyje teįme- 
tė tik 4 taškus, o Valaitis tik 
vienų krepšį ir ketvertų baudų. 
Kėlinys baigėsi nepermaldauja
ma 45:31 neo-lituanų persvara.

Antroji žaidimo pusė nieko 
naujo neparodo. Neo-lituanai 
spaudžia. Modestavičius ir Šilin
gas graibsto kamuolius kaip gry
bautojai šviežius baravykus. O 
Burkauskas tolimais metimais 
nuolatos bado mums širdis ir tar
tum keršija už jo neišvežimų 
Australijon. O verta šį virtuuozų 
būtų buvę pamatyti!

Naujasis meisteris su Nerim 
vargo neturi. Pergalė užtikrinta, 
kai, likus 6 minutėms žaisti dėl 
baudų išeina žvinakis, o pasek
mė 84:68. Minute vėliau toks pats 
likimas ištinka ir Valaitį. Neo- 
lituanai aikštėn suleidžia savo at
sarginius ir rungtynės praranda 
savo spalvingumų. Dabar belieka 
tik laukti rungtynių pabaigos ir 
numalšinti smalsumų dėl galuti
nės pasekmės.

Ir štai: likus vienai minutei 
ir pasekmei esant 98:87, Šilingas 
gauna kamuolį, šuolis — krep
šys! Pasiekta šimtinė. Yra nau
jas meisteris!

Laikrodžio zirzimas sustabdo 
Neries komandos žudymų ir Neo- 
Lituania laimi 100:87 (45:31).

Baigmėje žaidė: Neo-Lituania 
Mlodestavičius I 29, Šilingas 27, 

Antroji medalio pusė
“Mūsų Pastogės” Nr. 5 (822), 

dviem rašiniais, autoriams, atro
do, susitarus, yra bandoma duoti 
koncentruotų smūgį buvusiai AL
FAS Valdybai už neva “savavališ
kų sidabrinio ženklo paskirties 
nustatymų ir savęs juo apdova
nojimų”. Šis smūgis tačiau virs
ta šūviu pro šalį, nes vienas iš 
autorių jau ilgesnį laikų stovėda
mas atokiai nuo Australijos lie
tuvių sporto veiklos, rašo neži
nodamas tikros reikalo padėties 
ir “nenorėdamas niekam priekai
štauti...”, išvardina visų eilę šių 
dienų mūsų sportuojančio jauni-
mo blogybių (nedrausmingumų, 
nesusiklausymų, savęs ir oponen
tų negerbimų, vadovų nepripaži
nimų, nemokėjimų laimėti ir pra
laimėti bei nenorų tobulėti), ku
rias perskaičius gali susidaryti 
įspūdis, jog mūsų sportuojantis 
jaunimas yra tik išdykėlių banda, 
nes ELBE nemato jame visų šių 
gerųjų sportininko privalumų. 
Tai yra skaudūs kaltinimai, ku
riuos meta vienas iš Australijos 
lietuvių sportinės organizacijos 
steigėjų. Ar jie teisingi, tegul 
sprendžia sportinį gyvenimų ir 
sportininkus stebinti Australijos 
lietuvių visuomenės dalis.

Antrojo rašinio autorius pulda
mas ALFAS Valdybų patogiai 
nutyli faktus, kurie sugriautų jo 
rašinyje daromus užmetimus. 
Tuos prasilenkimus su faktais 
gerai žino visi sporto darbuoto
jai, tačiau, kad nebūtų to reika
lo klaidinami toliau nuo sporto 
stovintieji “Mūsų Pastogės” skai
tytojai, štai kaip reikalai atrodo 
tikrumoje:

1. Sidabrinis ženkliukas pasiro
dė ne Adelaidėje pagerbiant 
Amerikos lietuvius krepšininkus, 
bet Sydnėjuje, tik svečiams atvy
kus, pirmojo susipažinimo baliaus 
metu jis buvo įteiktas inž. V. 
Adamkavičiui ir V. Grybauskui. 

Burkauskas 18, Miknaitis 13, Au
gius 11, ir Modestavičius II 2.

Neris — Šimkus 22, Žvinakis 
I 21, Varnas 16, Prapuolenis 11, 
Valaitis 9, žvinakis U 4 ir Kar- 
sas 4.

TOKIOS TOKELĖS

šios pirmenybės greičiausiai tai 
buvo generalinė repeticija prieš 
bendrųsias šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio pirmenybes. Jei 
meisteris Waterburio Gintaras 
neatvyks Detroitan ginti savo ti
tulo, o taip gali nutikti, nes Gin
taras turi vargų dėl ilgų kelio
nių, tai naujuoju šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšinio meisteriu 
greičiausiai taps Neo-Lituania. 
šio vieneto stiprybė — komandi
nis susižaidimas. Mat, jis nuo 
pat vasaros dalyvauja Čikagos 
amerikiečių krepšinio pirmeny
bėse ir yra puikiai susižaidęs. Gi 
neo-lituanų pirmasis penketukas
— Modestavičius, Šilingas, Au
gius, Burkauskas ir Miknaitis tu
ri visas gero vieneto savybes: 
greitas, judrus, kovingas, ir ryž
tingas. Savo tarpe turi gerų me
tikų, Modestavičius, šilingas ir 
Burkauskas gali nužudyti toli
mais šūviais arba Miknaičio žvė
riškais praėjimais. Gi gynime ne
daug kas gali ginčytis su Modes- 
tavičium, šilingu ir Augium. Vie
na naujojo meisterio silpnybė tai 
atsarginių silpnumas. Jei pagrin
dinio penketuko žaidėjas turi ap
leisti aikštę, tai neo-lituanų žai
dime visados atsiras didžiulė 
spraga. Tačiau šių problemų ligi 
pirmenybių meisteris išspręs.

Neries vienetas daugelį žiūro
vų apvylė savo be kovos dvasios 
palaidu žaidimu. Detroito Kovo 
geriausiems reikia pageltos, Li- 
tuanicai — naujo kraujo, o Arui
— komandinio susižaidimo. šis 
vienetas pirmenybėse pasirodė su 
visiškai nauju, bet geru sųstatu 
ir ateityje dar tars svarų žodį. 
Pereitų metų meisteris Clevelan- 
do žaibas atvažiavo su Motiejū
nu ir būriu jauniklių, žaibui ne
tekus Miodestavičiaus ir šilingo 
jo ateitis nėra šviesi, nes Motie
jūnas dar nėra komanda.

Mūsų nuomone, šių pirmenybių 
pirmasis penketukas yra: Modes
tavičius, šilingas, Skaisgiris, če
kauskas ir Burkauskas. Į antrų j į 
penketukų pakliūtų: Jesevičius, 
Varnas, Šimkus, Miknaitis ir Bu- 
reckis.

2. ALFAS Valdyba negali būti 
laikoma atsakinga už įvairių są
vokų formavimusi paskirų asme
nų galvosenoje. Sidabrinis ženk
las turėjo nuostatais apibrėžtų 
paskirtį nuo pat jo įsteigimo die
nos, 1964 m. liepos 7 d. Šie nuo
statai klubams buvo žinomi dar 
virš 4 mėnesių prieš Sporto Šven
tę ir nei vienas klubas neprotes
tavo dėl “vadovavimosi tais nuo
statais be klubų atstovų aproba- 
to”.

3. Kalbant apie .ALFAS Valdy
bos “savivaliavimų” tereikia pri
siminti, kad XV Sporto šventės
metu įvykęs klubų atstovų suva
žiavimas vienbalsiai patvirtino ir 
užgyrė visų ALFAS Valdybos 
1964 metų veiklų, tuo pačiu ir 
visus jos atliktus veiksmus, su
rištus su sidabriniu ženklu. Čia 
vėl pasitvirtina sena organizaci
nio ir visuomeninio darbo taisy
klė, jog visiems įteikti neįmano
ma, svarbu tik, kad patenkinama 
didžiulė dauguma, kaip kad įvyko 
ir šiuo atveju. O gal klubų ats
tovų nutarimo neužtenka? Gal 
reikėtų ateityje vadovautis 
nuomone asmenų, kurie po savo 
rašiniais net pavardžių nedrįsta 
pasirašyti.

4. ALFAS Valdytos kvietimu 
įteikti sidabrinį ženklų savo na
riams pasinaudojo ne vien tik 
Melbourno VARPAS ir Tasma
nijos PERKŪNAS, kaip kad tei
gia rašinio autorius. Sydnėjaus 
KOVAS ir Geelongo VYTIS šiuo 
ženklu taip pat pagerbė savo at
sižymėjusius narius. Tik Adelai
dės VYTIS nepatiekė kandidatų 
ženklui gauti. Todėl ir yra cha
rakteringa, kad iki šiol dejavi
mas ir priekaištai spaudoje dėl 
ženklo negavimo kyla tik iš Ade
laidės sporto darbuotojų. Tačiau 
kodėl dėl to yra kaltinama buvu
sioji ALFAS Valdyba, sunku su
prasti. (Pabaiga psl. 6)
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NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAI NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

LATROBE VALLEY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOS MINĖJIMAS

Minėjimas įvyko vasario 19 d. 
Morwell rotušės mažojoje salėje, 
kur susirinko gražus tautiečių ir 
net svetimų tautybių svečių bū
rys.

ALB Latrobe Valley seniūnas 
F. Sodaitis savo įžanginiame ofi
cialiosios dalies žody išryškino vil
tingai teberusenančią mūsų tarpe 
lietuviškosios sąžinės dvasią. Pa
sak jo, vien toji amžinai tebegyva 
mūsų patrijotizmo sąžinės dvasia 
nors retkarčiais suveda mus vie- 
ningan būrin prisiminti ir pager
bti tai, kas lietuvio širdžiai bran
giausia ir švenčiausia. O toji 
brangenybė, o toji šventenybė tė
ra tik laisvė, dėl kurios lietuvis 
tiek amžių kovojo ir kovos, kol 
gyvas tebebus.

Žinoma, kas be ko, nors, kas no
ri, jau turėdami liuksusinius au
tomobilius, puikiai įsitaisę nuosa
vose pastogėse, jas aprūpinę šal
dytuvais, 23-ją inčių televizoriais, 
“stereo” radiogramom, dulkių 
siurbliais, paauksuotais kristalo 
grafinukąis bei vazomis, užvertę 
namų kampus komikais, “kiss- 
kiss, beng-beng” šlamštu, kartais 
sunkiai tesuranda vietą Vyčiai, 
gerai lietuviškai knygai bei laik
raščiui. Turėdami pakankamai pi
nigo alui, arklio uodegai ar ban
kui, kartais jo neturime kukliam 
lietuviškosios bendruomenės mo
kesčiui... Bet gi mes dar tebetu
rime gyvą lietuviškosios sąžinės 
dvasią? kuri mums padeda išlai
kyti lietuvybę ir gimtojo krašto 
prisiminimą savy, savuos namuos 
ir savojo jaunimo sąmonėj.

Po F. Sodaičio įžanginio žodžio, 
J. Mikštas dienai pritaikintoje 
paskaitoje kalbėjo apie aukščiau
sią žmonijos idealo laisvės reikš
mę lietuvių tautos atgimimo kely.

Paskaitos metu atsistojimo ir 
gilaus susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvę ir dar tebežūstan- 
tieji herojai už lietuvių tautos eg
zistencinę amžinybę.

Po paskaitos, viešnia iš Mel
bourno Liet. Moterų Soc. Globos 
Pirmininkė' p. Matukevičienė, pa
prašyta tarti žodį, jautriai pri
minė, kad ne vien tik vyrai, bet ir 
lietuvės moteris, ypač motinos, 
dėjo ant Lietuvos laisvės aukuro 
savo sūnus, savo būsimų dienų 
viltį, ir tuo pačiu prisidėjo prie 
Lietuvos nepriklausomybės iško
vojimo.

Oficialioji dalis baigta p. V. 
Koženiauskienės Braždžionio “Lie
tuva” eilėraščio deklamacija ir 
pakiliai visų dalyvių sugiedotu 
Tautos Himnu. Po to draugiškai 
ir nuotaikingai pasišokta ir pasi
kalbėta.

Pasilinksminimo pobūviui bai
giantis, p. Monika Sodaitienė sve
čius mielai pavaišino skania ka
vute.

šio subuvimo metu miela buvo 
matyti p.p. Butauskų ir p.p. Le- 
nerių šeimas iš Salės ir kelis lie
tuvius svečius iš Melbourno.

Mūsų dažnesniame ir skaitlin- 
gesniame bendradarbiavime tegu 
glūdi mūsų lietuviškosios moralės 
stiprybė ir principinis gajumas.

Yallourno Dulkė

ALBURY

V-bos 
Albu-

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

ALB Albury apylinkės 
pastangomis vasario 13 d.
ry buvo surengtas Vasario 16-sios 
minėjimas, kurį pradėjo valdybos 
p-kas p. S. Valys pakviesdamas 
susirinkusius tylos minute pager
bti žuvusiuosius už Lietuvos lais
vę. Toliau jis paskaitė tai dienai 
pritaikintą referatą. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Tuoj po minėjimo įvyko ALB 
Albury apylinkėj narių visuoti
nis susirinkimas. Jį pradėjo buv. 
valdybos p-kas p. Valys ir susi
rinkimui pirmininkauti pakviestas 
p. D. Vildovas, o sekretoriauti B. 
Leitonas. Apie valdybos .veiklą 
pranešimą padarė p. S. Valys, A. 
Vinevičius pranešė kasos apyskai
tą, o B. Leitonas paskaitė rev. 
komisijos aktą. Susirinkimas val
dybos veiklą užgyrė ir toliau sekė 
naujos valdybos . rinkimai. Į nau
ją valdybą įeina: D. Vildovas — 
pirm., Br. Leitonas — sekr. ir 
Pr. Duoba — iždin. Vėliau buvo 
diskutuota tolimesnės. veiklos rei
kalais. Susirinkimas praėjo labai 
darbingoje nuotaikoje; jame da
lyvavo 23 turintieji teisę balsuo
ti nariai.

Po susirinkimo dar buvo pasi
vaišinta prie puikiai ponių pa
ruoštų stalų. Vaišių metu p. A. 
Vinevičius Albury ir Wodonga 
lietuvių vardu įteikė kuklią dova
nėlę p.p. Valių vyresnei dukrai 
Daliai, kuri su vyru apleidžia Al
bury ir išvyksta į Queenslandą.

PERTH
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO MINĖJIMAS
Vasario 20 d. įvyko Vasario 16- 

sios minėjimas p. Klimaičio salė
je (78 Kimberley St, Leedervil- 
le).

Minėjimą pradėjo apylinkės 
valdybos narė p. Liutikienė pasa
kydama trumpą, įžanginę kalbą. 
Tautos Himną sugiedojus Vak. 
Australijos universiteto lektorius 
inž. Z. Budrikis skaitė šiam pa
minėjimui pritaikintą paskaitą. 
Joje prelegentas paminėjo, kad 
per tuos dvidešimt penkerius me
tus Lietuva būtų buvusi pasikei
tusi, bet gerai, kad vyresnieji ma
to Lietuvą tokią, kokią paliko pa
sitraukdami, nes tuo galima iš
laikyti gimtojo krašto gyvą vaiz
dą.

Čia dar galima kiek prelegen
tą papildyti, kad vyresnieji mato 
Lietuvą ne tik tokią, kokią paliko, 
bet ir prisimena, kokia ji buvo 
prieš nepriklausomybės atgavimą, 
po bolševikų ir vokiečių okupacijų 
ir kokią milžinišką pažangą toji 
Lietuva padarė per tuos dvidešim
tį nepriklausomybės metų. Per 
dvidešimt penkerius metus Aus
tralija padarė milžinišką pažan
gą, lygiai taip galėj’o progresuoti 
ir Lietuva, jeigu ji būtų nepri
klausoma.

Po inž. Z. Budrikio žodžio su
sirinkusius šventės proga sveiki
no estų ir ukrainiečių atstovai. 
Ypač nuoširdžiai sveikino latvių 
atstovė ponia Rodze, kuri, kaip 
žurnalistė, Mėtos australų Irtfk- 
rašty lygiai kaip ir pernai paskel
bė Lietuvai labai palankų straips
nį.

Meninėje dalyje p. Miliauskie
nės vadovaujama jaunųjų šokėjų 
grupė pašoko tris tautinius šokius 
ir p-lė Gustytė su Jonu Stankevi
čium padeklamavo po eilėraštį. 
Minėjimą pravedė jauna lietuvai
tė p-lė Normantaitė.

šio minėjimo rengėjams ir vi
siems programos išpildytojams 
vietos bendruomenės nariai yra

MELBOURNO LIETUVIAMS
Soc. Globos Moterų D-jos Val

dyba Melbourne praneša, kad ko
vo 14 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
295 Victoria st., Abbotsford, (pas 
p. i Balčaūnienęį) ruošiama <D-Jos 
narių ir rėmėjų popietė. Progra
moje įdomi p. E. žižienės paskai
ta ir p. Malakūnienės kūryba. Vi
sos D-jos narės, rėmėjos ir pri
jaučiančios kviečiamos kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

Balandžio 4 d. ruošiama daik
tinė loterija. Visos D-jos narės 
prašomos paaukoti bent po 5 
(penkis) fantus arba 10 šilingų 
pinigais. Fantus prašome įteikti 
bet kuriai D-jos Valdybos narei 
iki kovo 27 d.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba Melbourne

ŠVIESOS PARENGIMAS
Sambūris šviesa Sydney sky

rius kovo 6 d. mažojoje latvių sa
lėje (23 Parnell Str., Strathfield) 
rengia viešą paskaitą “Tautišku
mas ir ideologija”. Prelegentas V. 
Kazokas. Sambūrio nariai ir su
interesuotieji minima tema kvie
čiami gausiai atsilankyti. Pradžia 
7 vai. vak.

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Plunksnos 

Klubas šaukia savo posėdį kovo 
28 d., sekmadienį pas klubo narį

nuoširdžiai dėkingi. Minėjimas 
baigtas loterija ir bendru subuvi
mu. Minėtai loterijai brangų fan
tą padvanojo p. Jasas.

Sekmadienį, vasario 21 d. šven
tės proga įvyko pamaldos Perth 
lietuvių parapijos maldykloje, ku
riose dalyvavo Perth’o vysk. J.E. 
McKlan ir ta proga pasakė pa
mokslą, o po pamaldų su lietu
viais nusifotografavo. Pamaldas 
laikė vietos lietuvių kapelionas 
kun. Kemėšis.

A. Vembutas

KIEK AS SUŽINOJAU!
Atvykus Tėvui J. Borevičiui 

kažkas iš mūsiškių nusistebėjo, 
kodėl taip staiga Australijos lie
tuviams prireikė misijų. Atsaky- 
m duoda viena ponia iš Ameri
kos tiesiog laiške užklausdama: 
“ką tie mūsų krepšininkai ten 
pas jus Australijoje pridarė, kad 
mes net misijonierių turėjome pa
siųsti?

Kalbant apie atvykusį svečią, 
jis kaip tik buvo Amerikoje Or
ganizacinio komiteto narys krep
šinio rinktinei į Australiją pa
siųsti. Vos išlipęs iš lėktuvo Syd-

ney aerodrome jis plačiai šypso
damasis pasakė: “Linkėjimų ir 
sveikinimų Australijos lietuviams 
vežu tiesiog maišais!”

Patirta, kad kovo 29 d. išvyksta 
į Europą ir Ameriką Sydney liet, 
kat. kapelionas kun. P. Butkus. 
Numato aplankyti savo kelionėje 
ir didesnes lietuvių kolonijas. Ato
stogos užtruksiančios apie tris 
mėnesius.

I MURRAY’S I

Kai jaunieji A. ir R. Migevi- 
čiai Cabramattoje kėlė savo vestu
ves, senieji Migevičiai tą dieną 
atšventė savo 40-ties metų vedy
binę sukaktį. Dvigubos iškilmės, 
tad nenuostabu, kad ir jaunųjų 
vestuvės buvo tokios šaunios!
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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 

gatfs 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 siuntiny* 
gaunama jū*ų 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.

A. Vembutas iš Perth rašo, kad 
Perthe ukrainiečiai pasistatė salę, 
kainavusią grynais pinigais 13. 
000 plius 10.000 darbo valandų, 
kurias atidirbo jų bend-nės na
riai. Perthe ukrainiečių esą apie 
apie 400 šeimų, o visoje Vak. Aus
tralijoje apie 1800. Ta sale dažnai 
pasinaudoja ir Pertho lietuviai.

Lietuvoje antrą kartą pokario 
metu išleistas Victor Hugo roma
nas “Paryžiaus katedra” (477 p., 
vertė J. Maceinienė). Ku-ka

g
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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. Tek: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

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

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

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

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

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

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

229 Newcastle St. Tek: BA 7842.

FOOD

FOOD
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STORES,

STORES,FOOD 
Tel.: 61-5180.

M

p. S. Baltramijūną 10 Ocean Str., 
Thiroul (netoli Wollongong).

Esant gražiam orui klubo na
riai kviečiami rinktis tą dieną 
anksčiau, kad būtų laiko pasi
maudyti gražiame Thiroul pajū
ryje. Pats posėdis prasidės 2 
vai. p.p. Klubo nariai, neturintie
ji savo auto mašinų, transporto 
reikalais kreipiasi į klubo pirmi
ninką p. A. Laukaitį tel. U J 4898 
žymiai iš anksto, kad būtų laiko 
susitarti su kitais klubo nariais, 
kurie galėtų savo> kolegas pavė
žinti. Posėdžio metu paskaitą 
skaitys p. L. Karvelis apie spau
dos laisvę.

Pranešame kad per visuotinį 
Newcastelio Apylinkės susirinki
mą, įvykusį vasario 7 d., slaptu 
balsavimu išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba.

Naujoji Valdyba pasiskirstė pa
reigomis:

S. Žukas — pirmininkas (13 
George St., New Lambton, NSW)

J. Paulauskas — sekretorius 
(19 Beresford St., Newcastle 
West, NSW);

H. Zakarauskas — vice-pirmi- 
ninkas;

P. Zienius — iždininkas;
K. Jazbutis — narys Kultūros 

reikalams.
Valdybą liečiančią koresponden

ciją prašome siųsti sekretoriaus 
adresu.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 7 d. tuoj po lietuviškų 

pamaldų Lidcombe bažnyčioj čia 
pat prie bažnyčios salėje A.L.K. 
Kultūros Draugija rengia šv. Ka
zimiero minėjimą.

Programoje: paskaita apie šv. 
Kazimierą, mūsų rašytojų kūry
bos skaitymas, deklamacijos ir 
dainos.

Maloniai kviečiame kuo gau
siau dalyvauti.

A.L.B. Kultūros Draugijos
Valdyba

SERGA POETAS K. KUNCA
Poetas Kazys Kunca-Kuncevi- 

čius, staiga pasijutęs prastai, at
gulė į Melbourno St. Vincent li
goninę, kur jam vasario mėn. 15 
d. padaryta sunki vidurių opera
cija. Jo netikėtą ligą skaudžiai 
pergyvena jo vienintėlė dukra 
Giraitė ir skaitlingas būrys jo ge
rų bičiulių bei pažįstamų. Linkė
tina jam greito pasveikimo, išei
nant laimėtoju lemtingoje kovo
je tarp mirties ir gyvybės.

(kor.)

AUŠROS TUNTE
TUNTO SUEIGA

47-tąją Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį minint 
“Aušros” tunto skautai-ės susi
rinko tunto sueigai, vasario 21 d. 
Lidcombe.

Oficialioje dalyje, jaunesnioji 
skautė kandidatė Violeta Maks- 
vytytė davė jaunesniosios skautės 
įžodį. Jos naujame kaklaraištyje 
Gerojo darbelio mazgelį užrišo 
mamytė, o- Tėvynės ilgesio — Ra
jono Vado pav. s. Br. Žalys.

Lauželį nuotaikingai pravedė 
s.v.v.sl. R. Cibas, o žaidimus ps. 
D. Skorulienė ir ps. A. Alčiaus- 
kas. . -

Sueigoje dalyvavo 51 skautas, 
naujai įstojo 8 skautai-ės kandi
datai

Iš įvairių priemiesčių skautus 
surinko ir į sueigą atvežė Kęstas 
(Narbutas) skautams pažįstamu 
“Kalėjimu”.

ISTORINIS MINĖJIMAS
Vasario 20 d. Sydnejuje buvo 

suruoštas Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimas Au
burn salėje, į kur buvo susirinkę 
apie 200 žmonių. Po minėjimo 
dalyvių susirinko dar kiek dau
giau, nes kiti atvyko po iškilmin
gos dalies tik šokiams.

Nors minėjimas buvo skelbtas 
7 vai. vak., bet pradėtas geru pus
valandžiu vėliau pagal lietuvišką 
tvarką.

Minėjimą pradėjo Sydney apy
linkės valdybos pirmininkas p. V. 
Augustinavičius pasveikindamas 
susirinkusius ir pakviesdamas 
paskaitai p. J.A. Jūragį. Paskai
ta buvo gana įdomi. Prelegentas 
daugiau savo žodyje palietė isto
rinį kelią kuriuo buvo prieita prie 
Vasario 16-sios akto paskelbimo.

Po paskaitos turėjo būti meni
nė minėjimo dalis, bet pirminin
kas pranešė, kad kviestieji Dai
nos choras ir tautinių šokių gru
pė programoje nedalyvauja ir 
teks pasitenkinti siauresne meni
ne programa. Pranešėja .Liuda 
Apinytė vilkinti tautiniais drabu
žiais, iškvietė pianinu paskambin
ti V. Inkrataitę. Po jos sekė akor
deonu pagrojęs E. šiurka, piani
nu pagrojo Z. Belkutė ir pabai
gai E. Šiurka dar kartą pasiro
do su akordeono muzika. Tai ir 
viskas. “Esame maži, maža ir 
mūsų programa”, dailiai užbaigė 
pranešėja Liuda Apinytė. Pirmi
ninkas padėkoja prelegentui ir 
mažiesiems programos dalyviams 
ir scenoje uždanga nusileidžia.

Antroji medalio pusė
(Atkelta į psl. 5)

5. Juokinga kalbėti’ apie pavyz
džius, verčiančius veteranus pa
sitraukti iš aktyvo. Viena dalis 
veteranų pasitraukė jau seniai — 
vieni dėl rimtų priežasčių, kiti 
— jų ambicijų ir “nesuprastų in
tencijų” vedini, kita dalis ir šian
dien garbingai tebetęsia sportinį 
darbą be jokių skundų ir verkš
lenimo, dirbdami 15-16 metus iš 
eilės įvairiuose Australijos lietu
vių sporto klubuose. Tik jie ir 
yra tikrieji mūsų sportinio gyve
nimo šulai, ant jų pečių laikosi 
sporto klubai ir tuo pačiu visa 
mūsų sportinės organizacijos 
struktūra. Šių, visų mūsų padė
kos ir pagarbos nusipelniusių ve
teranų nuo sportinės veiklos ne- 
nubaido jokie “tokie ar 
pavyzdžiai”.

6. Reikia tikėti, kad 
paskirstymo susidėjusių 
bių aukos” supras, kad
Valdybai netiko skirstyti ženklo 
tose vietovėse, kuriose veikia lie
tuvių sporto klubai, žinantieji 
geriau už ALFAS Valdybą, kam 
toje vietovėje tą ženklą reikia 
įteikti.

panašūs

“ordinų 
aplinky- 
ALFAS

7. Organizacijos veiklos darnu
mo dėl kurio taip sielojasi raši
nio autorius, atstatinėti nėra rei
kalo, nes jis buvo sudrumstas tik 
rašinio autoriaus vaizduotėje. .Di
džiulė dauguma mūsų sportuo
jančio jaunimo žaidimu “genero
lais ir ordinais” visiškai nesido
mi, jiems absoliučiai nesvarbu 
kas kokį ženklą gavo, ar iš viso 
jo negavo. Paprastas ir vien Aus
tralijos lietuvių sportinę organi
zaciją liečiąs vidaus reikalas — 
sidabrinio ženklo įteikmas, dėl 
asmeninių ambicijų ir užgautos 
savimeilės tapo be reikalo išpūs
tas virš visų proporcijų ir iškel
tas į viešumą. Savo lizdo teršti 
nevertėjo, bet, deja, ne visi pau
kščiai tai supranta.

Baigiant gal vertėtų paminėti, 
kad nežiūrint į buvusios ALFAS 
Valdybos “užmačias”, Adelaidės 
LSK Vytis prašė tuos pačius 
“sportinio patyrimo ir pasiruoši
mo neturinčius” asmenis vėl kan
didatuoti į ALFAS Valdyba 1965 
metams. Bet ir to rašinio auto
rius, tikriausiai, “nežinojo”.

J. Jonavičiu*

Salėje žmonės dar nejuda iš kė
džių, dar atsistoję dairosi vis į 
sceną, tai klausiamai vieni į ki
tus, bet nieko. Rengėjai pradeda 
iš vidurio salės stumdyti kėdes 
prie stalų, žmonės sustoję grupe
lėmis kalba viena ir ta pačia te
ma — kodėl iš minėjimo išleistas 
Lietuvos Himnas? Dar kiti gal
voja sava iniciatyva tą himną su
giedoti, bet jau salėje prasideda 
Šeštadienio pasilinksminimo kas
dienybė, dalis apstoję bufetą, sce
noje išsirikiuoja kapela ir prasi
deda muzika... Sugrojamas pir
mas, antras,- trečias šokis, o šo
kėjų salėje vis neatsiranda. Atro
do, visus gerokai paveikė šios di
džiosios šventės proga rengėjų 
išleistas himnas.

“Istorinis nepirklausomybės 
šventės minėjimas” daugelio lū
pose kartojosi žodžiai, kas ir su
darė prie kiekvieno stalo pašneke
siams bendrą temą. Ir, tik daug 
daug vėliau, kai dalis nuosaikes
niųjų išsiskirstė į namus, o pasi
likusieji gerokai paėmę ‘'ant drą
sos”, neištvėrė ir užgiedojo Lie
tuvos Himną

Minėjimas praėjo, tačiau didelį 
kartėlį paliko kiekvieno tą vakarą 
dalyvavusio širdyje. Be abejo, mi
nėjimui didelės iškilmės priduoda 
rūpestingai paruošta pati progra
ma, tačiau jeigu rengėjai numa
tytų programos dalyvių neprisi
kalbino, niekas dėl to rengėjams 
nepriekaištautų — ūenkinamaąi 
tuo, kuo turima. Bet kad tokios 
iškilmingos ir gal svarbiausios 
mūsų tautinės šventės minėjimo 
metu išleista iš akių esminė mi
nėjimo dalis — Tautos Himnas, 
kas pačią šventę ir minėjimą de
gradavo iki paprasčiausio ir eili
nio susibūrimo. Pranešimuo
se ir skelbimuose skaitėme, kad 
minėjimą rengia Sydney, Banks- 
town ir Cabramatta apylinkių 
valdybos, bet minėjimą pradėjo ir 
jį taip liūdnai užbaigė tik Syd- 
nei apylinkės pirmininkas p. V. 
Augustinavičius. Gal jam ir tektų 
visos Sydney lietuvių visuomenės 
“padėka” už tokį istorinį Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo

LENKAI SVEIKINA
Lenkų skautų vadai N.S.W., 

ponia A.M. Walda ir p. J.W. Wal
da, per “Aušros” tunto tuntininką 
ps. J. Zinkų, atsiuntė mūsų skau- 
tams-ėms pasveikinimą, skautų 
Mąstymo Dienos (vasario 22 d.) 
proga.

SKAUTAI MOKYSIS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ

Kovo 6 'd. (šeštdienį) Dainavo
je 3 vai. p.p. įvyks tautinių šo
kių pamoka skautams, kurią pra
ves ps. A. Alčiauskas. Manoma 
susirinkti kas antrą šeštadienį ir 
padėti skautams įsigyti tautinių 
šokių šokėjų specialybę.

Kviečiami visi (be amžiaus 
skirtumo) skautai-ės į šias pamo
kas lankyti. Ateityje pamokų lai
kas galės būti pakeistas, bet tai
kantis prie mokyklinio amžiaus 
jaunimo, bus tik dienos metu.

A.A.S.E. PLAUKIMO 
KARNAVALAS

Visuomet įdomus ir triukšmin
gas skautų (tarptautinis) plauki
mo karnavalas įvyks kovo mėn. 
7 d. 7 vai. v. Bankstowno plauky
mo baseine.

Tikimės, kad šiais metais daug 
daugiau skautų varžysis dėl pir
mųjų vietų.

Įėjimas visiems laisvas. Skautai 
atvyksta uniformuoti.

s.k.

minėjimą?
Tiesa, teko patirti, kad kvies

tiesiems jauniems menininkams, 
visų trijų valdybų posėdyje buvo 
pramatytos dovanos knygomis. 
Tos knygos net buvo pristatytos 
minėjimo salėje, bet jos taip ir 
liko neįteiktos. Tai irgi būdinga 
— posėdyje nutariama, praktikoje 
nevykdoma.

Sekančią dieną, sekmadienį gau
siai susirinkę tautiečiai tikrai at
sigavo lietuviškose pamaldose: 
kaip šventei tinka buvo laikomos 
iškilmingos pamaldos, kuriose da
lyvavo ir organizacijos su vėlia
vomis, ir galingai giedojo Dainos 
choras, ir šventei pritaikintas pa
mokslas.

bl.

PADĖKA
Širdingą padėką reiškiame as

menims, prisidėjusiems prie Va
sario 16-ios minėjimo Sydnejuje: 
paskaitininkui J. A. Jūragiui, jau
niesiems menininkams — Z. Bel- 
kutei, V. Inkrataitei, E. šiurkai 
ir pranešėjai L. Apinytei. Sce
nos paruošėjui A. Plūkui, J. Reis- 
gytei už pagalbą aukų rinkime, 
Soc. Moterų D-jos narėms O. Kar- 
pavičienei, S. Petniūnienei, N. Žy- 
gienei ir P. Donielienei, ypatingai 
skoningai paruošiusioms bufetą. 
Savo darbu prisidėjusiems: A. Ži-

liui, P. Ramanauskui ir J. Januš
kevičiui ir daugeliui kitų asmenų. 
Per minėjimą surinkta rekordinė 
suma aukų — £78.7.0. Tuo pačiu 
pranešame bendruomenės žiniai, 
kad numatytoje programoje neda
lyvavo Sydnejaus lietuvių “Dai
nos” choras. Tautinių šokių 
grupė negalėjo dalyvauti staiga 
išvykus grupės muzikantui.

A.L.B. Cabramattos, Bankstow- 
no ir Sydnejaus Apylinkių Valdy
bos
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