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SIAURAI?
Nežinia, ar čia laiko įtaka, ar 

susidariusių aplinkybių pasek
mės, bet mes į beveik kiekvieną 
reiškinį vis dažniau ir dažniau 
pradedam žiūrėti vien iš asme
niško taško ir tuoj pasidarome

Regittared at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspapor. 1937 m. balandžio 24 d.atitinkamas išvadas. Nepatiko 
koks žodis ar kalba susirinkime, 
tuoj staiga vienas kitas asmeniš-
kai užsigauna ir daugiau jo to
kiame susirinkime nematysi. Ne
pavyko koks parengimas, tai ir 
vėl patys pasidarome atitinka
mas išvadas ir protesto ženklan 
nusukame nugaras.

Dar gražiau spaudoje. Iškyla Anglų posakis — Germans re- Europos atstatymui, kad ši atsis- 
koks nors viešas aiškinimasis main Germans — gal daug nepa- pirtų prieš buvusius “draugus" ry- 
vieno ar kito reiškinio, ir jei sako, bet apibūdina tam tikrus tuose.
redaktorius matydamas, kad to- vokiečių bruožus, kurie beveik ne- Kada vak. Vokietijos pagalbon 
limesnės kalbos būtų tik dar di- kinta. Gal būt ne vienas iš mūsų, atėjo Maršalio planas, rytų Vokie- 
desnis vandens drumstimas ir to- sekąs politiką, susidarė sau vaiz- tijoje jau buvo įpusėjęs sovietų 
limesnius pasisakymus sulaiko, dą, kad tik Vakarų Vokietija pro- plėšikavimas, pateisinamas “karo 
tuoj vėl taikomos redaktoriui gresuoja pramonėje, daranti ste- reparacijom”. Iš rytų Vokietijos 
ar net laikraščiui sankcijos, net buklus ekonomijoje ir pasaulyje sovietai nešė, kas buvo įmanoma 
susirinkimuose priimamos atitin- pirmaujanti prekyboje. Apie Ry- nešti, vežė, o ko negalėjo išvežti 
karnos rezoliucijos su toli šie- tų Vokietiją, valdomą komunistų, — sporgdino. Per keletą metų So- 
kiančiom išvadom. Būna ir to- mažai kas kalbama, o jei kalbama, vietų Sąjungoje atsirado rytų Vo
kiu nuotykių, kad kam nors as- tai tik iš neigiamos pusės. Bet kietijos turto už maždaug 16 mi- 
meniškai nepatinka vienas ar ki- ir ten juk yra tie patys vokiečiai, lijardų dolerių. O karo reparaci- 
tas asmuo, išrinktas į vykdo- dalis tos pačios veržlios, darbš- jos dar ir dabar tebemokamos. 
muosius organus, tas tuoj pro- čios ir kultūringos tautos. Kai- Nesvarbu, kur vokietis bebūtų, 
testo Ženklan atsisako laikraščio bant apie vidinę santvarką jokių jis palieka vokiečiu. Jeigu Vak. 
arba iš viso traukiasi iš viešojo palyginimų negali būti, nes tų Vokietis turi stiprius ekonominius 
lietuviško gyvenimo. gerųjų pusių rytinėje Vokietijoje ir pramonės pamatus, o prekyboje

Šie suminėti arba panašūs at- “ "ft- pasa?lyje’ tei
vejai liudija tik mūsų siaurumą, ye.lkimeJ ,kok,OS tau- Rytų Vokietija pirmauja komums-
kitaip sakant, vietoj bendrinių padal,ntai l dvi dalls- tiaiame W°ke. Pramonės išvysty-
reikalų ir mūsų tautinių intere- Kada P° antrojo pasaulinio ka- me D uzima antrą vietą ir seka 
sų mes pirmoj eilėj pastatome ro Vak- Vokietija kėlėsi iš griuvė- tu°J Pat P° Sov- Sąjungos.
savas siauras ir daugeliu atve- a*’!’ iai pagalbos ranką ištiesė Pokarinė Vak. Vokietija gyvuo
ji/ net nepateisinamas ambici- prez. Trumano įvestas 1948 m. vad. ja taip, kaip niekad savo istorijo- 
jas išeinant iš siaurų asmeninių Maršalio planas. Nereikia to Ame- je. Krašte išsivysčiusi milžiniška 
ar lokalinių interesų bei užmirš- rikos gesto laikyti geraširdišku, pramonė jau eilę metų importuo
jant visiems būtinus ir pagrin- Visai ne! Prez. Trumanas negal- ja milijonus darbininkų iš kaimy- 
dinius. vojo gerinti ekonominės būklės Eu- ninių kraštų. Vakarų Vokietijos

m . , . . . ropoję, o buvo verčiamas paskir- darbininkas dirba trumpiausias va-
Stai kad ir bendruomeninių 13 milijardų dolerių (1 milijar- landas ir yra geriausiai apmoka- 

namų reikalas. Kaip labai buvo das _ 1000 milijonų) pašalpos mas Europoje.
tąsytasi besiginčijant tarp savęs 
kur ir kokius namus statyti. Ki- 
tur nesusikalbėjus pradėti staty- If A IP V Y If QI M PAQAIIIIO 
ti atskiri lietuviški centrai tame V 1 rMOHUUU
pačiame mieste, kas žinoma su- ■ ■ ry |Z D EC A KI?
siaurino ir vienos ir kitos pusės LIE I • IvvzlNvJl\EOA\IN 1
pajėgumą. Dar kitur, kaip sa
kysim Sydnėjuje, net ir šiandie LAIŠKAS REDAKCIJAI
nesusikalbama ir kaip reikiant Tryliktame Mūsų Pastogės nu- turiu aštuonerių metų patyrimą. 
tokių namų neturima. O tai į- mery tilpęs jūsų bendradarbio R. Malonu pabrėžti, kad tampriai ben
vyksta, tik dėl to, kad siauri as- Cibo pranešimas vertas didesnio drauju su Baliu Stankūnavičium,
meniniai ar lokaliniai interesai domesio. kuris dirba BOAC lėktuvų bendro-
nustelbia pagrindinius kokia Ryšium su įvykstančiu Pasaulio vėj Melbourne. Jis be abejo mie- 
tokių namų paskirtis ir kam jie Ljet. Kongresu JAV grupinė ke- lai talkininkautų šitokios grupinės
turi pirmiausia tarnauti. lionė į ten ir atgal yra bū- kelionės organizavime.

Antai sporto klubai susipio- 
vė dėl vieno žaidėjo. Jeigu būtų 
pasižiūrėta vien tik iš lietuviško 
taško, kad tas žaidėjas ar čia ar 
kitur žaidžia už lietuvius ir jeigu 
jis lietuviams sportininkams 
prieš kitus duoda šiokių ar to
kių kreditų, tai jau teigiamas ir 
pozityvus reiškinys. Tačiau ir čia 
pasireiškė mūsų siaurumas, nes 
mūsų lokalinė ambicija reikala
vo, kad jis arba tik tame klube 
žaistų, arba iš viso nežaistų. Ai
škiai ir čia nepasižiūrėta iš ben
dro lietuviško taško, o vadovau
tasi visai kitais motyvais.

Arba kad ir tokia mūsų spau
da. Vietoje kad turėtume vieną 
ir palyginamai gerą bei stiprų 
laikraštį mes beveik kiekvienoje 
kolonijoje leidžiame kaip išma
nydami savus lapelius tarsi tuo 
norėdami pabrėžti, kad va, mes 
galime parodyti savo ir nesiskai
tyti su kitais. Ir šituo atveju skal
domos jėgos ir lėšos, siaura am
bicija paglostoma kaip tik vieno 
bendro intereso sąskaitom

Dėl to ir iškyla abejonė — ar 
pateisinama visa tai? Ar mūsų 
viešos deklamacijos apie tautinę 
kultūrą, lietuvybės išlaikymą ir t. 
t. nėra tik tušti žodžiai, jeigu 
kiekvienas stengiamės tik užsi- 
tverti savame kieme ir ne tik ne
siklausyti, bet ir paprieštarauti 
tiems, kurie kviečia į bendrą 
darbą jungtinėmis jėgomis tuos 
mūsų tiesioginius tikslus įgyven
dinti. O tie tikslai — pati lietu
vybė — ir yra mūsų gyvenimo ir 
veiklos turinys. Tegu tik dingtų 
toji mūsų gyvenimo atrama, mes 
būtume kaip nukritę rudenio la
pai, kuriuos liukas sušluos ir su
degins. Todėl visados prasmin
giau visur ir visada vadovautis 
bendraisiais tautos interesais juos 
pastatant aukščiau savų asme
niškų siekių arba ambicijų.

(v.k.)
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VYTAUTAS BERNOTAS

DVI VOKIETIJOS

tina. Tokiu būdu 30% kelionės kai
nos į ten ir atgal sutaupoma; be 
to, grupėje keliauti kur kas links
miau, įdomiau, ypač savųjų tar
pe.

Tokios kelionės organizavimo 
reikalu jau rašiau Krašto Valdy
bai bet į pasiūlymus atsakymo 
dar negavau. Būdamas keliavimo 
ir turizmo biuro savininkas gru
pinės kelionės patsai organizuoti 
negaliu, todėl prašiau Krašto Val
dybos, kad tokį dalyką kas nors 
kitas pradėtų organizuoti, o tada 
aš jau visą tolimesnį darbą galė
čiau atlikti.

Keletas lėktuvų bendrovių (Air
lines) skrenda į Ameriką ir visos 
būtų suinteresuotos tokia grupine 
kelione. Lėktuvo užsakymą, pasų 
ir vizų išrūpinimą bagažo draudi
mą, kelionės čekius aš apsiimu at
likti veltui per savo nuosavą fir
mą Melbourne, šiame reikale jau

į City Travel Center |
£ LIETUVIŠKAS KELIONIŲ BIURAS į
>♦<
£ 318 LITTLE COLLINS STREET, MELBOURNE

užsako bilietus laivu ar lėktuvu į visus pasaulio kraštus

- * Jokių papildomų mokėjimų.
J * Išrūpinant kelionės dokumentus, bagažo draudimą 
j *r £
J * Atstovaujam P. and O. Orient Lines, Cunard Line, £
J Lloyd Triestino, Sitmar, Cogedar, Flotta Lauro ir J
J * kitas laivininkystės bendroves. J
’♦S * Nuo 1959 m. mandagus ir malonus patarnavimas. J

Raštu ar žodžiu kreipkitės pas J

AL G. ŽILINSKĄ J
v 
!♦: i
>:< CITY TRAVEL CENTER, £

j* 318 Little Collins Street, Melbourne >•

Be Qantas dar kitos didesnės 
bendrovės turi skridimus į JAV, 
būtent, Pan American Airways 
(amerikiečių), BOAC (anglų), 
UTA - Air France (prancūzų) ir 
Air New Zeeland (naujazelandie- 
čių). Nors kaina pas visus ta pati, 
tačiau apsimoka pasiderėti dėl 
priedų, pav., sustojimas Tahiti ar
ba Honolulu bendrovės sąskaiton, 
specialiai atspausdinti suveniriniai 
meniu laiškai, bendra nuotrauka, 
pagarsinimas spaudoj ir t.t.

Susidarius didesnei grupei iš 
anksto lėktuve vietų užsakymas 
yra būtinav Tik tokiu būdu gali
ma tvarkingai išskristi.

Būsimai grupei iš anksto siūlau 
savo patarnavimą. Ką galima gau
ti pas kitus, galima ir pas savus 
(ir dar daugiau!).

Su pagarba 
Algis Žilinskas

City Travel Center, Melbourne

Ne viską vokiečiai matuoja eko
nominiu mastu. Geros gyvenimo 
sąlygos neprisideda prie susivieni
jimo. Jų stiprus ekonominis ūkis 
neduoda reikalingo balso tarptau
tinės politikos plotmėje. Nors to
kio balso politikoje vokiečiai ne
turi, tačiau jie žino, kad tai tik 
laikinai.

Pokarinėje Vokietijoje jautėsi 
didžiausia spraga neturint pasau
lyje draugų. Jeigu Vak. Vokietija 
neturi užtarėjų Europoje ir kituo
se pasaulio kraštuose to paties pa
sigenda ir Rytų Vokietija komu
nistiniame bloke. Dauguma pasau
lio šalių Vokietijos vengia, jai pa
silieka abejingos ir dažnai nuo vo
kiečių net nusisuka.

Dabartinis vaizdas rytų Vokie
tijoje yra kiek pasikeitęs, bet daug 
geriau atrodąs, kaip prieš šešerius 
metus statant “gėdos sieną” Ber
lyne. Daug kas galvoja, kad Ber
lyno siena, W. Ulbricht’o (rytų 
Vokietijos boso) vadinama “prieš- 
fašistinė apsaugos uždanga”, turė
jo nemaža įtakos pagerėjusioms 
gyvenimo sąlygoms vak. Vokietijo
je. Prieš uždarant sieną rytų Vo
kietijos ūkis atsidūrė chaotiškoje 
padėty. Geriausi rytų Vokietijos 
technikai, amatininkai ir moksli
ninkai bėgo į vakarus. Tokių va
karuose iš rytų atsirado apie trys 
milijonai. Komunistinis rėžimas 
negalėjo ilgiau toleruoti ir taip 
žmonių netekti. Pastačius Berly
no sieną likusiems komunistų pu- 
sėjie nebuvo kitos išeities, kaip 
taikintis prie turimų sąlygų .Ke
lių metų tarpe rytų Vokietijos 
ekonomija sustiprėjo. Tada jie pra
dėjo savo balsą kelti ir tolti nuo 
savo brolių vakaruose ir derintis 
prie sovietinio jungo.

Jeigu vakarinė Vokietijos dalis

įvykiai pasaulyje
SOVIETAI PRALAIMĖJO

Bostone Amerikoje sovietų pa
reigūnai buvo užvedę bylą norėda
mi išreikalauti 20.000 dolerių pili- 
kimą, užrašytą vienam asmeniui 
Lietuvoje. Tam pasipriešino Lietu
vos garbės konsulas adv. A. šal
na. Teismas nutarė pinigų neišduo
ti. Pinigai būtų išmokėti tuo atve
ju, jei patsai asmuo, kuriam pali
kimas užrašytas,-atvyktų į Ameri
ką jų atsiimti.

— ★ —
Atidaryta tiesioginė oro susisieki
mo linija tarp Maskvos ir To
kyo. Rusų kelevinis lėktuvas per 
Sibirą be sustojimo pasiekė To
kyo per 10 valandų 15 min.

— ★ —
Savivaldybių rinkimai Anglijo

je parodė, kad balsuotojai daugu
moje pasisako ne už darbiečius, o 
už konservatorius. Šiuo metu An
gliją valdo Darbo partija.

— ★ —
Pranešama, kad komunistinės 

Kinijos prezidentas Liu Šao Či 
nuverstas ir jo vietoje pastatytas 
Ču en Lai.

— ★ —
Sukamo laikais Indonezija su 

Malazija buvusios karo padėty da
bar vėl atnaujino diplomatinius 
santykius.

Mirus maršalui Malinovskiui 
nauju Sovietų Sąjungos gynybos 
ministeriu paskirtas maršalas An
drei Grečko, Varšuvos pakto gin 
kluotų pajėgų vadas.

— ★ —
Po to kai susirėmimuose su ko

munistiniais partizanais žuvo 13 
karių Bolivijoje paskelbta karinė 
padėtis. Bolivijos vyriausybė ko
munistų partiją ir prokomunistinę 
darbininkų partiją krašte paskel
bė nelegalia.

Dr. K. Adenauer (des.) 
su Prancūzijos prez.

pen. C. de Gaulle

pajėgė keltis iš griuvėsių tuoj pat 
po karo, tai toks prisikėlimas ry
tų Vokietijoje prasidėjo tik po 20 
metų. Rytų Vokietijoje pramonė 
plečias, kraštas ekonominiai turtė
ja. Ekonomiškai rytų Vokietija sto 
vėtų gal daug aukščiau, jeigu Mas 
kva neturėtų įkišus savo rankos 
į jos kišenę. Sovietų Sąjunga nu 
griebia grietinėlę sau, o išrūgas 
palieka kraštui. Vien 1965 m. be
veik pusė eksportų ėjo į Sov. Są
jungą. Pagal pasirašytąją “penke- 
rių metų tarpusavio p’rekybos” 
sutartį Sov. Sąjunga pati nustato 
importų kainas, kurios daugeliu at
vejų yra mažesnės, negu savikai
na. Tokią sutartį pasirašęs rytų 
Vokietijos prekybos planavimo vir
šininkas Erich Apel tą pačią die
ną nusižudė.

Už daromą pažangą pramonėje 
ir žemės ūkyje rytų Vokietijos bo
sas W. Ulbricht suteikia gyvento
jams ir kai kurių lengvatų, žino
ma, tik ne politinių. Per pastaruo
sius metus darbininko atlyginimas 
kiek pakilo. Krautuvėse atsiranda 
ir tokių prekių, kokių anksčiau 
nežinota arba kurios nebuvo pri
einamos. Maisto kainos palygina
mai žemos, kas atitiktų Australi-

— ★ —
Amerika nori savo atostogau

jančius karius iš Vietnamo per
kelti į Australiją. Tokiu būdu kiek
vieną mėnesį Australijos miestuo
se pasirodys po 6000 amerikiečių 
karių.

— ★ —
Būdamas Pietų Amerikoje U.S. 

A. prez. Johnson prižadėjo, kad 
Amerika rems Pietų Amerikos 
valstybių bendrąją rinką, bet ko
kiom priemonėm, tai ir nežinia. 
Prezidentas apie ekonominę pagal
bą niekur neįsipareigojo.

— ★ —
Jau trečias japonų bandymas 

paleisti satelitą į erdves nepavy
ko.

• — ★ —
Žymus kiniečių muzikas Ma Šu- 

Cung su šeima pabėgo iš raudo
nosios Kinijos ir pasiekė Ameri
ką. Jo teigimu, visi Kinijos inte
lektualai įtariami neištikimybe. 
Vieni ieško būdų pabėgti, kiti ne
matydami išeities žudosi. Jis pats 
persekiotas ir kalintas.

LIETUVIAI UŽ RUSUS...
Bostono The Christian Science 

Monitor balandžio 7 d. įdėjo žiups
nį įspūdžių iš Japonijoj (Tokio) 
įvykusios tarptautinės grafikos 
meno parodos. Straipsnis iliustruo
jamas Jono Kuzminskio( dabarti
nio dailininkų pirmininko Lietu
voj ) raižiniu “Anoj pusėj ežero 
trys liepelės žydėjo” ir estų gra
fiko Vive Tolli raižinių, nurodant, 
kad, tarp kitų, ir tie kūriniai pa
rodoje buvo... Rusijos indėlis. Pa
žymėjusi, kad J. Kuzminskis gimęs 
“in Batuvala” (atseit, Betygaloj), 
Lietuvoj, autorė jo grafikoje mato 
perteiktus... rusų temperamentui 
būdingus rusiškų pasakų — skaz- 
ki bruožus... Apie estų dailininką

MIRE
DR. K. ADENAUER
Balandžio 13 d. Vokietijoje mi

rė buvęs pirmas pokarinės vak. Vo
kietijos kancleris Dr. Konrad 
Adenauer, sulaukęs 91 metų. Jo 
valdymo metu vak. Vokietija ne 
tik išsigydė kare turėtas ekono
mines bei moralines žaizdas, bet 
vėl atstatė Vokietijos moralinį ly
gį. Po jo sekęs kancleris Dr. L. 
Erhard šitos ištvermės ir sugebė
jimo laviruoti neturėjo ir turėjo 
po kelių metų pasitraukti. Kanc
leriui Adenaueriui padėtis buvo 
juo sunkesnė, nes jis vadovavo ne 
tik sugriautai Vokietijai, bet rei
kėjo nugalėti ir visus priešišku
mus, kurių sutiko kiekviename 
žingsnyje iš nugalėtojų. Kancleriu 
jis išbuvo keturiolika metų. Anglų 
W. Churchill jį laikė vienu iš di
džiausių vokiečių po Bismarko.

jos kainoms. Kiek sunkiau su elek
triniais prietaisais, o ypač su bu
tais. žiūrint iš komunistinio taš
ko Rytų Vokietija pergyvena tam 
tikrą žydėjimo laikotarpį ir di
džiuojasi tuo, kad pas juos esąs 
aukščiausias gyvenimo lygis viso
je Europoje. Bet iš tikrųjų tai tik 
komunistiniame bloke.

Praslinkus 22 metams nuo “tūks 
tantmečio reicho” žlugimo vokie
čių tauta tebėra suskaldyta. Su
vienijimo galimybės labai menkos. 
Priešingai, rytų Vokietija, diktuo
jama iš Maskvos, vis labiau meta
si Sov. Sąjungos glėbin. Sovietų 
įtaka jaučiama visur, iie valdo vo
kiečių ketvirtį milijono vyrų ka
riuomenę, jų laivyną ir aviaciją. 
Svarbesni Ulbricht’o posėdžiai ne
gali įvykti be sovietų atstovų. Vi
si nutarimai ir kraštą liečią spren
dimai atliekami ne Berlyne, bet 
Maskvoje. Rytų Vokietijos likimas 
kiek panašus į Pabaltijo kraštų 
likimą.

kalba irgi kaip apie “kitą pasiun
tinį iš Rusijos scenos”...

Tai ir nenuostabu, nes į tarp
tautines parodas (ar sporto varžy
bas) lietuviai (arba ir estai ar 
latviai) patenka tik rusiškomis 
etiketėmis pažymėti. Ir į Tokio sa
vo grafikos darbus siųsdami Vil
niaus dailininkai veltui džiūgavo, 
kad, esą, “štai, lietuvių dailė išei
na į platųjį pasaulį”. Išeina, bet 
rusų pasisavinta. Panašiai, kaip ir 
į Montrealio parodą siunčiamieji 
lietuvių meninkų kūriniai (jų tar
pe didžiuliai vitražai) arba lietu
vių rankomis pagaminti pramonės 
gaminiai. (ELTA)

— ★ —
Pietų Vietnamo premjeras gen. 

Ky paskelbė atsišaukimą, kad visi, 
kurie savanoriškai ar prievarta į- 
jungti į viet kongo akciją, bus am
nestuojami, jeigu jie pereis į Viet
namo vyriausybės pusę ir bus jos 
kontroliuojami. Tokie nebus bau
džiami už ankstyvesnius veiksmus, 
bus aprūpinti darbu ir vyriausy
bės globojami.

— A —
Iš patekusių į amerikonų rankas 

dokumantų aiškėja, kad šiaurės 
Vietnamas žada laikytis dar ket
verius metus ir tik tada tikisi aiš
kios pergalės. Tokiu būdu bandy
mai iš amerikiečių pusės baigti 
karą prie konferencijos stalo at
rodo bevaisiai.

— ★ —
Pagal paskutinius raportus 

šiandie Kinijoje yra 786.5 milijo
no gyventojų. 1949 m. gyventojų 
tebuvo tik 541.7 milijono.

— ★ —
Ryšium su atidengta Europoje 

sovietinių šnipų afera Belgijoje 
suimtas sovietų žinių agentūros 
Tasso korespondentas ir ištrem
tas iš Belgijos.

1
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Albertas Seikis

MINTYS LITUANISTINIO ŠVIETIMO
REIKALAIS

JONAS SOLIŪNAS
PAVASARIS EINA...

Pavasaris eina ne tik Karpatų kalnais. Jis keliauja ir mūsų 
Čikagos gatvėmis. Pavasaris, pradžiuginąs ne vieną miestelėną.

Po šįmetinės žiemos bet koks pasikeitimas buvo laukiamas 
ir pageidaujamas svečias. Žiema nukankino Čikagą. Kiek to sniego, 
kiek to vargo, kasimo! Nenuostabu, kad taip nekantriai visi mes 
laukėme pavasario. Jūs, Australijos lietuviai, dabar tegalit tik mums 
pavydėti. Ir mes sulaukėme geresnių dienų. O pas jus netoli ir žie
ma. Ak, prisimenu australišką žiemą, ypatingai Tasmanijoje ir 
Melbourne. Lietūs, lietūs...

Pavasaris eina mūsų gatvėmis. Jau medžiai sprogsta, sužalia
vo žolė. Netrukus reiks žolę piauti. Ir vėl negerai. Bet geriau, ne
gu kasti sniegą. Bent ne taip šalta.

Apie žiemą tegalime kalbėti kaip apie nemalonų prisimini
mą. Nemalonu? Ne visai. Pavasaris mūsuose nutildo ir 
veikimą. Viskas nutilsta. Baigiasi parengimai, praeina 
koncertai, minėjimai, kavutės ir arbatėlės.

Iš tikro darosi šiandien ir liūdna. Ką beveiksime 
tūrinių pramogų? Kur praleisime vakarus, savaitgalius? 
vėl užgirsime solistą ar chorą dainuojant? Dar dvi ar trys savaitė
lės ir visur bus tylu. Tada paskęsime monotoniškoje kasdieny- žuvis klasėje kuo mažiau varto- 
bėje: saulė, ežeras, vanduo, smėlis, skanūs pusryčiai, kartus alus, jamas. Vaikai, atėję iš australų, 
Visu tuo gaivinsime savo griešnus kūnus. Bet ar mes tam buvome — ' “■ -
sutverti? Ar mes turėtumėm tik tuo pasitenkinti? Kažkas nege
rai.

Ne visada esame patenkinti tuo, kuo turime. Žiemos sezono 
metu mes dejuojame apie subanalintus parengimus, apie pana
šius kultūrinius įvykius. Dažnai skundžiamės, kad reikia klausytis 
tos pačios solistės ar to paties choro. Ir pasirodo, mes tą vienodu
mą tik tada įvertiname, kai nebeturime nieko. Kai vasara ateina ir 
kai vanduo su smėliu mums įgrista, mes tada slapčia turbūt taria
me, kad vis dėlto toji solistė buvo nebloga, tas choras buvo geras, gumo mokymo priemonė,

Turime prisipažinti, kad dažnai mes esame išlepę. Už tat ir vadovėlių, reikia aprūpinti visus 
savo kultūrinių įvykių nevertiname arba juos vertiname permažai.

Kai pavasaris pradeda kutenti mūsų surambėjusias širdis, mes 
tik tada daugiau įvertiname savo kultūrinį gyvenimą. Prisipažin
kime: be mūsų kultūrinio gyvenimo mes būtume snobai. Mes bū
tume paprasti miesto darbininkai, kurie, anot poeto Vyt. Mačer
nio, nieko nemato ir eina per dienas paniūrę ir neramūs. Atmin
kime iš savo gyvenimo lietuvišką veiklą, ir mes tapsime tamsuoliais. 
Tačiau ar ne dažnai mes patys nepasitraukiame? Ar neretai sutin
kame savo buvusį draugą atskilusį nuo lietuviško kamieno ir dabar 
tebesiūbuojantį kaip baikščią nendrę? Skaudu, bet mūsuose jau 
daug yra tokių atsiskyrėlių. Vienas atskyla dėl svetimtautės žmonos, 
kitas nubyra dėl karjeros. Ir taip sklaidomės kaip neramios dū
šios, kaip amžinai beklajojus žydas. Ir aš sakau: kiekvienas pava
saris darosi vis liūdnesnis. Dėl atkritėlių. Rudeniop į sales, į kul
tūrinius dirvonus vis grįžtame mažiau. Pavasaris retina mūsų ei
les, 
tam

kultūrinį 
Įvairiausi

be kul-
Kada ir

MOKYMO PRIEMONIŲ 
ĮSIGIJIMAS

Negalima laukti, kad mums 
iš tolo žiūrintiems išeivinėje mo
kykloje vargstančio mokytojo 
darbas visiems būtų pažįstamas 
ir suprantamas. Mokytojai tikrai 
vargsta, nes dažnai mokyklos ne
turi net nuosavų klasės sienų, kur 
galėtų pasikabinti kokią pasto
vesnę vaizdinę priemonę, žemė
lapį, diagramą ar panašiai. Tada 
tokioje mokykloje mokytojui be
lieka tik dvi mokymo priemonės: 
kreida ir liežuvis Savo laiku 
šios dvi priemonės buvo beveik 
nepamainomos. Bet negalima šio
mis priemonėmis pasitenkinti 
dabar, gyvenant tokiais mokykli
nio darbo pažangos laikais ir to
kiame krašte, kur mokytojo lie<-

mokyklų ir pripratę prie visokių 
vaizdinių priemonių naudojimo, 
jaučiasi pasimetę nerasdami jų 
savaitgalio mokyklose. Bet kurio 
mokymo metodo sėkmingumas 
daugiausia pareina nuo mokymo 
priemonių turėjimo. Net pačių 
reikalingiausių priemonių neturė
jimas veda į metodinį skurdą į 
nesėkmingumą. Pirmo reikalin- 

šalia

(Tęsinys)

ti darželinio amžiaus vaikams ir 
pradinės mokyklos 1,2,3,4 sky
riaus mokiniams. Mažiesiems 
mokinukams yra išleista Putna- 
mo seselių spalvavimo knygutės 
su lietuviškais tekstais “ Algis ir 
Alytė” kaina 50 centų. Yra pra
dėta leisti Pedagoginio lituanis
tikos instituto “Lietuvių kalbos 
pratimai “paruošti Veličkos, ski
riami maždaug 4-to, 5-to sky
riaus mokiniams ir studentams 
neakivaizdiniam mokymuisi ir 
aplamai savišvietai, kaina $ 2. 
Jų žadama išleisti visa serija. Be
to šis institutas yra išleidęs la- ir kiti. Sekančią pamoką paklau- 
bai naudingą “Konspektinę lie- ‘ * ’ ’ ’ ‘ ' ■
tuvių kalbos metodiką”, skirtą 
instituto studentams ir mokyto
jams, neturintiems jokio metodi
nio paruošimo ar jį primiršu- 
siems. Minėtus pratimų sąsiuvi
nius reikėtų užsakyti ir išplatin
ti bendruomeniniu mastu, 
gal ir sudarytų finansinių nuos- gamtą šitokio klaidinančio vaiz- 
tolių. Bet jų reikšmė ir nauda do nebūtų susidaręs. Skaidrių 
yra didelė, kad galima būtų pa- pagaminimas nebūtų jau toks 
likti apsirūpinimą atskiroms mo- brangus, jei pagalvotume apie 
kykloms, kurių mokytojai net ne- būdus joms įsigyti pav. kiekvie- 
žino apie jų buvimą. no mokinio tėvai paaukoja po

Kita mokymo priemonė, apie vieną, tai tuoj per po-
kurios įsigijimą ir aprūpinimą rą metų susidarytų pakankamas
būtų verta pagalvoti — rinkinys. Blogiau su demonstra-
tai filmos ir skaidrės (colored vimo aparatais, bet juos galima

slides) ir joms demonstruoti 
paratai. Jeigu mes turėtume fil
mų ir skaidrių iš Lietuvos isto
rijos ir geografijos tai mokymas 
būtų žymiai lengvesnis ir nešąs 
daugiau naudos. Turime supras
ti, kad dabartinis jaunimas nėra 
matęs Lietuvos ir lituanistinės 
pamokos turi būti visai kitokios 
negu buvo Lietuvoje. Girdėjau 
tokį atsitikimą. Mokytojas visą 
pamoką kalbėjo mokiniams apie 
Lietuvos gamtą, ežerus, kalnus, 
net liepė išmokti kalnų vardus: 
Šatrija, Medvėgalis, Rambynas

a-

pasiskolinti ar nusipirkti ypač 
ten, kur mokykla pastoviai įsi
kūrusi nuosavose Lietuvių Namų 
klasėse. Rodos, ir JAV-se galvo
jama daryti ką nors panašaus. 
Reikėtų pagalvoti, ar bendruo
menė negalėtų pagelbėti mokyk
loms įsigyti kitas mokymo prie
mones, kaip žemėlapiai, diagra
mos, paveikslai ir 1.1. Kodėl gi 
negalima pabandyti prikalbtinti 
galinčius padaryti modelių, vaiz
duojančių ar tai Lietuvos istori
jos ar Lietuvos geografijos da
lykus. Prikalbinti menininkus nu
piešti iliustracijų einamiems litu
anistiniams dalykams. Bendruo
menė tam turi organizacinį apa
ratą ir autoritetą. Ir čia būtų 
Apylinkių Valdyboms konkreti 
forma taip vadinamos lietuviškos 
veiklos, kuri nūdien dažnai vyks
ta gana nusibodusiais būdais, mi
nėjimais, baliukais ir nieko dau
giau. Tiek apie priemones.

Kas perdaug paragauja vasaros, kas perdaug privalgo sočiai, 
lietuviškas kultūrinis gyvenimas pasirodo svetimas.
Man pavasariuose nutrupėję tautiečiai ir tie, kurie dar su mu- 
pasilieka, priemena du Ispanijos keliautojus: Don Kichotą irmis

jo tarną Sančo Pančą, Argi nutrupimo akivaizdoje kultūrinio dar
bo pelės nėra panašūs į tuos pasmerktuosius don kichotus? Argi 
idealistai mokytojai, laikraštininkai, rašytojai ir bendrai menininkai 
nėra kovotojai su vėjo malūnais?

Taip, pavasaris eina Karpatų kalnais...
Ateina pavasaris ir ne vienas mūsų jį pasitinka džiugiai, nes 

jis mus išvaduos iš žiemos speigų. Tačiau pažiūrėkime į pavasa
rio laisvę kartu ir simboliškai. Pamąstykime, ką jis atneš ne tik 
mums, asmeniškai, bet kartu ir mūsų visuomenei.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrui Vladui Miniotui, dukterims Eugenijai Val- 
tienei ir Angelikai Schaffer, sūnums Romui ir Karoliui Mi
niotams ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Canberros Lietuvių - Australų Klubas

A.A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrui Vladui Miniotui, dukroms AngeJikai ir Genei, 
sūnums Karoliui ir Romui bei jų šeimoms reiškiame užuojautą

lz. ir K. Daniškevičiai

A.A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrą mielą bičiulį Vladą Miniotą ir šeimą liūdesy 
giliai užjaučia

P. ir A. Savickai, Ryde

V. MINIOTĄ

jo žmonai mirus, liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

S. Grincevičius

sė Petriuką, kaip Lietuva atrodo, 
į kokią šalį ji yra panašiausia. 
“Į Šveicariją” atsakė Petras, “nes 
Lietuva labai kalnuotas kraštas, 
ten yra tokių aukštų kalnų kaip 
Medvėgalis, Šatrija, Rambynas. 
Aišku, jei jis būtų matęs filmą 

kas ar colored slide apie Lietuvos

savaitgalio mokyklą lankančius 
mokinius ir ją naudoti, tai: “lie
tuvių kalbos pratiminiai sąsiuvi
niai”. Tokių pratiminių sąsiuvi
nių mes aišku savo jėgomis pa
ruošti nei išleisti negalime. Bet 
JAV-se yra labai geri, išbandyti, 
Pedagoginio Lituanistikos Insti- pareiškusiems mums užuojautos ir palydėjusiems į Amžinos Ramy

bės vietą, tariame nuoširdų ačiū.
Ypatingą padėką reiškiame: p.p. Statnickams, Baltokams, Ga- 

bicams, Didžiuliams, Žukauskams, Kaunams, Krausui, Liubinams, 
Adomavičiams, Koženiauskui, Dargiui, Mikailai, Meiliūnams, Pa- 
ragienei, Ramanauskams, Butkūnui, Rekešiams, Stankūnavičiams, 
ir Soc. Globos Moterų Draugijai, lankiusiems a.a. Niką jo sunkios 
ligos metu ligoninėje ir namuose.

Dėkingi Jums liūdesyje likę
Aldona ir Algis su seimą

PADĖKA
Kun. P. Butkui ir kun. P. Vaseriui, atlaikiusiems pamaldas ir 

visiems artimiesiems draugams bei pažįstamiems, mirus mano my
limam vyrui ir brangiam tėveliui

N1KALOJUI C1N1NUI,

tuto aprobuoti Veličkos, Serapi
no ir Masilionio paruošti ir Či
kagos Aukštesniosios lituanisti
kos mokyklos išleisti ir platina
mi. Yra Donelaičio mokyldos Či
kagoje dirbančių mokytojų pa
ruošti, Kultūros Fondo išleisti, ir 
platinami keturi lietuvių kalbos 
ir du aplinkos bei Lietuvos paži
nimo pratiminiai sąsiuviniai skir-

KITI LITUANISTINIO 
LAVINIMO BŪDAI.

1. Bendruomenė turėtų su
ruoštų dailiojo skaitymo varžy
bas ar Lietuvių Dienų rėmuose 
— bet čia jau ir taip programa 
perkrauta — tai gal apylinkiniu 
mąstu su patraukliom premi
jom, mokiniams ir mokykloms. 
Tinkamai suindominus mokyto
jus ir tėvus šios dailiojo skaitymo 
ir deklamavimo varžybos, ne tiek 
pačios varžybos, kiek joms pasi
ruošimas prisidėtų prie jaunimo 
taisyklingo lietuvių kalbos išmo
kimo, patobulintų ištarimą, ir kir
čiavimą. Atsirastų gal vėl dekla
matorių ir parengimų pranešėju 
taisyklinga lietuvių kalba kalban
čių prieauglis, kurių trūkumas 
jau yra stipriai jaučiamas.

2. Stovyklos. Lietuviškam au
klėjimui stovyklos ar jos skautų 
ar ateitininkų yra nepamainoma 
priemonė. Mano patirtis rodo, ir 
dauguma tėvų, leidusių savo vai
kus per paskutinį dešimtmetį į 
stovyklas, tą patį tvirtina, kaa 
vaikas grįžta iš gerai pravestos 
stovyklos sulietuviškėjęs. Per de
šimtį dienų jis ten daugiau 
atsinaujina lietuviškume, negu 
per visus metus savaitgalio mo
kykloje. Minėjau gerai suorga
nizuotose stovyklose. O jų “— 
čiau ir rečiau pasitaiko, 
tai atsidūrė akligatvyje. 
ninės stovyklos dar pusė

(Toliau psl. 5)

vis re- 
Skau- 
Rajo- 

bėdos,

Kasmet pavasaris mus išsijoja. Jis išskiria stipriuosius ir silp
nuosius nes tik didesnės, tvirtesnės rankos vėl sugrįš rudenį į dar
bą. Tiesa, bus ir pavargusių rankų. Tai tie, kurie daug daug vasa
rų praleido besidarbuodami ir pavargo. Pavargo ne dėl naštos sun
kumo, o dėl mūsų nedėkingumo. Žinau vieną žmogų, dirbusį eilę 
metų organizacijoje, kuris šįmet paliko mus, nes už savo ilgą var
gą ir triūsą jis pagaliau tapo apspiaudytas. Tai tragedija. Tai vieno 
idealisto likimas. O tokių pavyzdžių yra ir daugiau.

Taigi, kai džiaugiamės mes pavasariu kartu ir pagalvokime: kas 
sugrįš pas mus nepavargęs ar kas pakeis tuos, kurie pavargo arba 
buvo išėsti mūsų nedėkingumo.

Pavasaris pas mus. Mes juo džiaugiamės, bet kartu ir galvo
jame, kiek dar tokių pavasarių galėsime praleisti savo lietuviškos 
bendruomenės tarpe. Manau, kad tai priklausys taip pat nuo mū
sų pačių...

TOKIOS TOKELĖS

Kumskis neišrinktas. Lietuvis, kandidatavęs į Čikagos mies
to tarybą Al. Kumskis rinkimus pralaimėjo. Išrinktas lenkų kil
mės Casimir J. Staszcuk.

Opera į New Yorką? Spaudoje pasklido naujiena, jog Či
kagos lietuviška opera su Karnavičiaus “Gražina” rudeniop taip 
pat bus kartojama New Yorke.

Byla vyksta. Garsioji Specko byla prasidėjo. Buvo apklau
sinėta filipinietė gailestingoji sesuo, kuri žudymų metu palindo po 
lova ir taip išliko gyva. Bylą sekti yra suvažiavę spaudos radijo ir 
televizijos atstovų iš viso pasaulio.

ALB KULT. TARYBOJE
Svarbu norintiems studijuoti lituanistiką

ALB Krašto Kultūros Taryba, 
norėdama pašalinti mokytojų trū
kumą lituanistinėse mokyklose 
Australijoje, skiria stipendijas no
rintiems kvalifikuotis mokytojais 
Pedagoginiame Lituanistikos Ins
titute, korespondenciniame skyriu
je.

Stipendijoms gauti prašymai 
siunčiami ALB Krašto Kultūros 
Tarybai per Lituanistinę Sekciją 
(Adresas: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribyrnong, Vic.) Li
tuanistinė Sekcija apsvarčiusi pra
šymus, pristato tinkamų kandida
tų stipendijoms gauti sąrašą Kraš
to Kultūros Tarybai. Ji pagal gali
mybę skiria stipendijas Lituanisti
nės Sekcijos pristatytiems tinka-

mesniems kandidatams.
Prašyme kandidatas pažymi ko

kias mokyklas baigė australų ir 
lituanistinių (pradinių ar lituanis
tinių kursų) mokymosi instituci
jose, kokį kursą nori studijuoti: 
bendrinį ar specialų. Pageidauti
nos lituanistinių mokyklų vedėjų 
ar apylinkių rekomendacijos, ku
rios siunčiamos drauge su prašy
mu. Pirmenybė gauti stipendiją ge
riau baigusiems lituanistines mo
kyklas ir lituanistinius kursus.

Stipendijos pradiniam kursui, 
dvejų metų, dydis 60 dolerių spe
cialiam, trejų metų 90 dolerių. 
Gavusysis stipendiją ir baigęs bet 
kurį kursą, turi bent dvejus metus 
arba su pertraukom mokytojauti

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrą Vladą ir jo artimuosius skausme giliausiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

ADELEI MINIOTIENEI

K išorių Seimą

mirus, jos vyrui, šeimos nariams ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Ona ir Eug. Karpavičiai

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, Vladą Miniotą, šeimos narius ir artimuosius liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia

L. ir H. Karveliai

A.A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrą Vladą Miniotą liūdesio valandoje giliai ir

nuoširdžiai užjaučia
Jonas ir Vanda Zablockiai

lituanistinėse mokylose.
Pradėti studijuoti P. L. Institu

te korespondenciniame skyriuje 
galima bet kada, laikas nenustaty
tas. Bendrinis kursas, nebaigu
siems gimnazijos ir nebaigusiems 
lituanistinių kursų, išeinamas per 
dvejus metus, keturis semestrus. 
Specialus kursas, baigusiems gim
naziją ir lituanistinius kursus, i- 
šeinamas per trejus metus, šešis 
semestrus. Asmenys, išlaikę pradi
nio kurso egzaminus, laikomi kva
lifikuotais pradinių lituanistinių

mokyklų mokytojais, o išklausueie- 
ji trejų metų Instituto kursą — 
įsigyja aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos mokytojo teises ir var
dą bei teisę būti lektorium kitatau
čių švietimo įstaigose, kur toji kal
ba dėstoma.

Smulkesnių žinių apie studijas 
ir sąlygas suteikia Institutas šiuo 
adresu kreipiantis: P. L. INSTI
TUTAS, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

ALB Krašto Kultūros 
Taryba
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E. Šidlauskas

ILGAS LAUKIMAS

KOVO KLUBE

Ilgus dvylika mėnesių Vida lau
kė šios sporto šventės. Tiesų pa
sakius gal ne tiek sporto šventės 
kiek Naujųjų Metų baliaus. Visus 
metus begalvodama įsitikino, kad

taip su juo... Dabar lauk, galvok, 
kuo tas baigsis. 0 kalta tik aš 
viena.

Kaip visi sportininkai, taip ir 
Vida buvo labai užsiėmusi per vi

jau tikrai neįmesiu. Kodėl likimas 
toks žiaurus, kodėl turėjau pa
matyti jį šiuo momentu!

Bet laiko nėra. Bus — nebus, 
o baudų mesti reikia. Sukaupus

kovas — NEWTOWN 
48—11

Kovietės merginos lengvai nuga
lėjo savo priešininkes australes, 
kurioms prieš metus laiko beveik 
visada pralaimėdavo. Šį kartų jų 
žaidimų sekė keletas tautiečių, ku
rių tarpe buvęs krepšininkas “Šak
nelė” net balsų prarado bešau
kdamas.

Laimėjimas buvo aiškus nuo pat 
pirmųjų žaidimo minučių. Austra- 
lės per visų pirmų puslaikį pajė
gė padaryti tik vienų metimų ir 
plus vienų baudų — 3 taškus. Ko
vietės sukrovė 17!

Šiose varžybose gerai sužaidė 
Dana Paulauskaitė.

ŠACHMATAI
KOVAS — St. GEORGE 2—5 

Nesėkmingi metai koviečiams 
šachmatininkams. Trečios iš eilės 
praloštos varžybos, šių varžybų 
trys partijos atidėtos, iš kurių tik 
viena J. Slidžiūno gali klubui pel
nyti taškų. Kitos dvi — J. Damb
rausko ir V. Augustinavičiaus blo
goje padėtyje.

Iki šiol dar nežaidė V. Kože- 
niauskas, kuris skundžiasi sveika
ta.

PRANEŠIMAS

Pranešame sportininkų ir narių 
žiniai, kad metinis klubo narių 
ir rėmėjų susirinkimas įvyks ge
gužės 13 d. (šeštadienį) 6 vai. vak. 
Lietuvių Namuose Lidcombe. Vie
tovė ir laikas pakeista negavus 
Bankstowno Liet. Namų salės.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
valdyba

ŠOKIŲ VAKARAS

Nariai, rėmėjai ir sportininkai 
dalyvauja klubo šokių vakare atei
nantį šeštadienį (balandžio 29 d.) 
Dainavoje (žiūr. skelbimų 6 psl.).

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
valdyba

tai turi įvykti tik per Naujus Me
tus. Ir kuo arčiau ši numatytoji 
sporto šventė artėjo, tuo daugiau 
Vida pergyveno.

Kad tai btūų koks nors kasdie
ninis įvykis neparuoštos pamokos, 
sutepta suknelė ir nupirkti batu
kai už pinigus, skirtus tėveliams 
Kalėdų dovanai, tai problemų ga
lima būtų išaiškinti su mamyte, bet 
šiuo atveju... Nepatogu. Dar kaž 
kų gali pagalvoti. O be to gi, ar 
supras?

Jo akys tokios tamsios, žvilgs
nis viliojančiai žavus. Ar atpažins 
mane, ar prisimins, ištesės duotųjį 
žodį? Galvoja Vida ir taip jos vei
deliai užkaista, paraudonuoja.

Save įtikinėdama ar slėpdamasi 
nuo kitų bėga prie veidrodžio.

— Kvailutė aš. Kodėl reikėjo

Giliai užjaučiame

KAROLĮ MINIOTĄ,

sportininką ir Australijos Lietuvių Sporto Klubų Sąjungos 
Valdybos sekretorių jo mamytei mirus.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo valdyba 
ir sportininkai

sas sporto dienas. Įvairūs kultūri
niai paruošimai, meniniai pasiro
dymai, o ir sportas užėmė tiek 
daug laiko, kad svajonėms apie 
reikalus, nesurištus su sporto 
švente vietos visai nebeliko, o jei
gu ne šis nenumatytas įvykis, sun
ku pasakyti, kuo visa tai būtų 
baigęsi. O buvo taip.

Vienų kartų žaidžiant paskuti
nes krepšinio rungtynes Vida tu
rėjo mesti baudų. Kadangi tai bu
vo finalinis žaidimas, o rezultatai 
abiejų komandų skyrėsi tik dviem 
taškais, tai kiekvienas gautas taš
kas galėjo žaidimų nulemti į vienų 
arba į kitų pusę.

Vos tik teisėjo švilpukui nuai
dėjus Vida ruošiasi mesti kamuo
lį, kaip staiga akutėmis per patį 
blakstienų kamputį pastebėjo jo 
tamsių akių gilų žvilgsnį, įsmeig
tų į jų. Sudrebėjo Vidos širdelė, 
sumirgėjo akutės, rankutės nutir
po.

— O varge, vargeli, — suvaitojo 
vos jai pačiai girdint. Dabar tai

visas likusias jėgas įsmeigia Vidu
tė akeles į patį krepšio vidurį ir 
sulaikiusi kvapų meta.

Kamuolys artėja prie krepšio, 
momentui sustoja prie lentos, kren
ta žemyn, užgauna lankų, momen
tui sustoja, lyg galvodamas į ku
rių pusę riedėti, pasvyra ir... Ne- 
įmečiau.

Bet staiga viena iš žaidėjų pa
gauna kamuolį vikriai su juo ap
sisuka ir meta — yra! Du taškai 
Rezultatai lygūs. Liko vos viena 
minutė žaisti. Žaidėjų tempas’, tei
sėjų pastabos ir žiūrovų nerimas 
pripildė salę. Vida pamiršusi vis- 
kų seka kamuolio pasuotos. O ka
muolys toks nejudrus darosi — vi
suomet lekia į ton, kur nereikia. 
Bet kada Vida buvo tokioj pozi
cijoj, iš kurios jai lengviausia, 
įmesti, kažkas jai papasavo kamuo
lį, o ji viena rankute švystelėjus 
krepšio link gavo smūgį į petį, nuo 
kurio apsisukdama pastebėjo tei
sėjo iškeltus du pirštus ir švilpu
kų.

— Įmečiau, — suriko, ir nebesu- 
silaikydama nuo gauto smūgio kri
to į stovinčių žiūrovų tarpą.

Na, ir kas gi galėjo tikėti, kad 
iš tūkstantinės žiūrovų minios Vi
dai teks kristi į jo glėbį! Ne per 
Naujų Metų balių, ko ji taip lau
kė, ir bijojo, bet visa diena anks
čiau.

— Sakiau, kad aš tave Sydnėju
je pagausiu, — neatitraukdamas 
savo gilaus žvilgsnio nuo Vidutės 
akių pasakė jis.

— Jis prisiminė, — pagalvojo 
Vida, bet pasakė tiktai — Halio.

Teisėjo švilpukas skelbė rung
tynių pabaigų.

Sporto Naujienos
LIETUVIAI ŠACHMATININKAI 

USA
Šių metų Amerikos oficialus 

šachmatininkų įvertinimo (grad
ing) sųrašas jau paskelbtas, ku
riame randame 30 lietuvių šach
matininkų. Meisterių klasėje li
kęs tik vienas Povilas Tautvaišas 
su įvertinimu 2272. Prieš metus 
meisterių klasėje dar buvo šie lie
tuviai šachmatininkai: P. Vaitonis, 
V. Palčiauskas K. Škėma ir I. 
Žalys.

kad jos pirma jau buvo išsikovoju
sios Sovietų Sąjungos čempionių 
vardų.

na-

V. A.

AUSTRALIA — USA 38—42
Australijos moterų krepšinio 

rinktinė šiuo metu dalyvauja pa
saulio krepšinio turnyre, kuris 
vyksta Čekoslovakijoje. Pirmąsias 
varžybas palyginus labai mažu 
santykiu pralaimėjo amerikietėms. 
Australų tarpe reiškiamas didelis 
pasitenkinimas šiuo rezultatu, ir 
daugelis tiki, kad australės pa
sieks laimėjimų.

V. A.

AUSTRAL1JA — JUGOSLAVIJA 
58—63

Australijos moterų krepšinio ko
manda pralaimėjo antras rungty
nes pasaulio moterų krepšinio pir
menybėse kurios vyksta Bratisla
voje.

NAUJA VYTIES KLUBO 
VALDYBA

Balandžio mėn. 2 d. Lietuvių 
muose įvyko S.K. Vytis metinis
susirinkimas ir naujos valdybos 
rinkimai.

p. A. Skiparis labai sėkmingai 
pirmininkavęs tris metus, iš val
dybos pasitraukė. Jo buvo įsteig
ta ir sėkmingai tebeveikianti 
“Quiz” loterija, sportininkai ap
rengti išeiginėmis uniformomis.

Į naują valdybų buvo išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: Pirmi
ninkas S. Urnevičius, senas spor
to vilkas ir vienas iš S.K. Vyties 
steigėjų. Sporto vadovu liko P. 
Andrijaitis, kuris jau daugelį me
tų vadovauja krepšinio koman
doms. Iždininku tapo ilgametis 
lauko teniso vadovas ir spaudos 
darbuotojas R. Sidabras. Į sekre
toriaus pareigas sugrįžo B. Ne- 
meika ir pirmininko pavaduotojo 
postų užėmė S. K. Vyties garbės 
narys ir buvęs ilgametis klubo pir
mininkas J. Jaunutis.

(ALĖ)

TRUMPAI

• Antanas Laukaitis, nusipirkęs 
gražų namų netoli miesto centro 
vykdo mažus remontus ir pertvar
kymus.

• Adelaidės šachmatininkai R. 
Arlauskas ir P. Lukošiūnas jau 
visiškai pasveiko, bet vis dar nesi
girdi apie jų veiklų šachmatuose.
• Hobartiškis Mindaugas Kozi- 
kas taip pamilo sydnėjiškius per 
Sporto Šventę, kad dabar 
vaitę iš jo gauna laiškų 
šeimininkai.

kas sa- 
jo buvę

skaityti• Spaudoje dar neteko 
naujo sustato Geelongo sporto klu
bo valdybos, bet gandai pasiekė 
Sydnėjų, kad p. A. Obeliūnas an
triem metams liko prie klubo vai
ro.

• Sydnejuje numatomas gana 
skaitlingas metinis sporto klubo 
narių susirinkimas. Sporto salės 
statymo klausimas išjudino ir tuos, 
kurie apie sportų ir sporto klubo

— ★ —
Kauno Žalgirio moterų rankinio 

kamuolio žaidimo komanda Bra
tislavoje laimėjo Europos čempio
nių vardų ir parsivežė krištolinę 
tų varžybų pereinamųjų taurę. 
Kauno žalgi rietės tose varžybose, 
beje, buvo Sovietų Sųjungos atsto
vės. Jas į varžybas siuntė todėl,

• Grati-riy. Mešfoauskaitė visiems 
rodo savo gražų sužieduotuvių 
žiedų, bet nė vienam neišduoda 
paslapties, kada bus vestuvės. Su
žadėtinis australas. Sporto Šven
tės metu talkino visuose darbuose.
• Stasys Lukoševičius šiuo metu 
apsigyveno Geelonge ir paprašė 
Kovo valdybos 
tapti Geelongo 
riu. Sutikimas 
duotas veltui!)

išduoti sutikimų 
lietuvių klubo na- 

jau išduotas. (Par

o *°°^

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ

MELBOURNO LIETUVIŲ

ADRESAS LAIŠKAMS: BOX

Melbourno lietuvių sporto klubo “Varpo” moterų krep
šinio komanda. Stovi iš kairės į dešinę komandos kapitonė 
D. Statkutė, J. Bladzevičiūtė, R. Kliukaitė, R. Žiogaitė, tre
neris R. Baikauskas, M. Usčinaitė, A. Silvaitė ir R. Garbe- 
nytė.

Klūpo: L Smilgevičiūtė, M. Tamošauskaitė, L. Smilgevi
čiūtė ir Muščinskaitė.

veiklų seniau visai nesidomėdavo. 
Gražus reiškinys. Kuo daugiau 
susidomėsime sporto ir sporto klu
bo veikla, tuo greičiau 
savo užsibrėžtų tikslų, 
sporto salę Bankstowne.

MINTYS LITUANISTINIO
(Atkelta iš psl. 2)

Foto: N. Butkūno

atsieksime 
pastatyti

Matas

bet tuntų vos vos juda. Geros bą stovyklų suorganizavimui, ku- 
stovyklos suorganizavimas jai va rią, jie tikriausiai, su džiaugsmu 
dovo suradimas tai ne kokios su- priims. Kaip LB galėtų patalki- 
eigos ar minėjimo pravedimas ir ninkauti stovyklos suorganizavi- 
yra dažnai virš jėgų tuntininko mui? Būdų yra įvairių, reikėtų 
ir skautų tėvų globos komiteto. 
Jiems per sunku. Man rodos, 
reikia eiti jiems į talką. Kadangi 
čia ne vien skautiškas ar ateiti
ninkas reikalas, bet lietuviško 
auklėjimo reikalas, Bendruomenė 
turi pasiūlyti jiems savo pagel-

vus ir talkininkauti jų pasikeiti
me, apmokėdama už jų stovyk
lų vadovams ir padengdama jų 
kelionės išlaidas. Kad ir kaip 
norintis prisidėti tinkamas vado
vas, gyvenantis Brisbanėje, kvie
čiams stovyklai vadovu Melbour
ne ar Adelaidėje, atsisako vien 
dėl per didelių išlaidų. Apylin
kių V-bos neretai pasikviečia me
nininkus iš kitų miestų minėji
mams ir apmoka jų kelionės ir 
kitas išlaidas, todėl ir stovyklos 
vadovų iš kitur (iš kitur visada 
didesnis autoritetas, negu vieti
nis) stovyklavimo ir kelionės iš
laidų apmokėjimas neturėtų būti 
atbaidantis, nes reikalas čia yra 
gal svarbesnis. Skautai ar ateiti
ninkai vieni finansiniai nėra tiek 
pajėgūs padaryti. Man atrodo, 
kad ši idėja — ateiti į talką što

BUKIME
TALKOS NARIAIS

IR NAUDOKIMĖS JOS
PATARNAVIMAIS

KREDITO DRAUGIJA TALKA

NAMUOSE.

4051, G.P.O., MELBOURNE, VIC.

išsiaiškinti su stovyklas ruošian
čių organizacijų atstovais, ko la
biausiai jiems trūksta. Bet vie
na aišku, kad trūksta gerų vado
vų. Stovyklos pasisekimas kaip vykioms — gali susilaukti opo- 

zicojos tiek iš pačių stovyldas 
ruošiančių organizacijų —sakys, 
kad norima kištis į jų reikalus 
— tiek iš Bendr. Apyl. V-bų 
labai nenoriai leidžiančių savo 
sutelktas lėšas. Be.t jei to nepa
darysime, stovyklos, kaip lietu
viško auklėjimo priemonė, žlugs. 
Todėl reikia gerai išplatinti pa
čią mintį (austr. sell the idea) 
Girdėjau, kad JAV-bių PL Ben
druomenė žada įvesti ar įvedė 
stovyklų skyrių, kuris pradėtų 
ieškoti ir sumanyti būdų tiekti 
lietuvių stovykloms pagelbą.

/Pabaiga sek M.P. Nr.)

KALBOS
PO LAIKO

Laiškas Redakcijai

KALBOS PO LAIKO

Mūsų Pastogės Nr. 13 p. V. Šlio
geris (senj.) išvedė, kad vietoj 
sporto salės reikia statyti Jauni
mo Centrų. Klausimas pirmiausia 
— kur buvo p. šiogeris anksčiau? 
Sporto salės statymo klausimas 
jau gvildenamas apie porų metų: 
buvo daug susirinkimų, posėdžių, 
pasiūlymų ir svarstymų ir paga
liau daugumos buvo pasisakyta ir 
nuspręsta sporto salę statyti. Lei
dimai gauti, planai padaryti ir 
štai staiga pasiūlymas apsigalvo
ti. Kam reikalinga sėti abejones?

Dėl pačio sporto ir sportininkų 
efektyvumo mūsų tautiškame klau
sime galiu priminti tik Amerikos 
krepšininkų vizitų Australijoje ir 
drųsiai tvirtinu, kad jie išpopu
liarino mūsų Lietuvų po Australi- 
jų daugiau per keletą savaičių, 
negu mes patys per 17 metų. Mū
sų Pastogėje skaitome Jono Šoliū- 
no straipsnius — kieno dėka? 
Sportininkų. Australijos lietuvių 
jaunimas kasmet suvažiuoja spor
tuoti — kiek jų buvo, matėme per 
paskutinę Šventę. Jie susipažįsta, 
susidraugauja ir vėl laukia kitų me 
tų susitikti. Turint savo būstinę 
bus galima įvesti ir kitokių spor
to šakų, bet pirmiausia reikia tu
rėti savo patalpas. O toje salėje 
bus vietos ir skautams, ir studen
tams ir kitom jaunimo organiza
cijom. Bankstowno “Dainavos” sa
lė su sporto sale sujungs pagaliau 
išsklaidytus tautiečius į vienų vie
netų. Pastačius sporto salę bus 
galima galvoti apie priestatus ir 
kitiems reikalams. Pats jaunimas 
tų nuspręs, mes galime ir privalo
me duoti pamatą.

Kitas straipsnis, pavadintas 
“Skaitytojų kladinimas” turi prie
rašą, kad buvęs netalpintas Re
dakcijos nuožiūra, o Krašto Val
dybos pasiūlymu dedamas. Turi
nys liečia seniai užmirštus reika
lus. Vietoj ruoštis naujai sporto 
šventei vėl pradėsim malti apie 
praeitį. Klubai mato savo padary
tas klaidas ir tikime, jų nekartos. 
Prisipažinkime, kad klaidų buvo ir 
iš Adelaidės, ir iš Sydnėjaus spor
to klubų valdybų. Žinau tik tiek, 
kad tuo nieko nelaimėta, o nuken
tėjo patys sportininkai. Abejoju, 
ar tas straipsnis prisidėjo prie 
sporto populiarumo.

A. Andriejūnas,
Sydney

tik ir priklauso nuo vadovo-ų tin
kamumo, ir jų turėjimas toms ar 
kitokioms pareigoms palengvina 
paruošti gerą programą, dėmesį 
į kiekvieną stovyklautoją. Sto
vykla greit prabėga ,ir ši reta pro 
ga paveikti lietuvį berniuką ar 
mergaitę nebegrįžta. Už mūsų 
apsileidimą ir klaidas ateityje už
mokės mūsų tauta. Per 16 sto
vyklavimo metų Australijoje jau 
išryškėjo kas yra ar jais gali bū
ti tinkami vadovai Melbourne, 
Sydnėjuje, Adelaidėje. Todėl ma
nyčiau, kad Bendruomenė turė
tų padėti parinkti stovyklų vado-

voj žmonės jau išdrįsta ir pajė
gia sėkmingai sukilti prieš bolše
vikinį dvarponį — kolchozo pir
mininkų, tai jau šis tas. Nors tai 
dar labai retas atsitikimas, bet 
toki atvejai galėtų būti pradžia 
visuotinio lietuvių atsistojimo visu 
ūgiu prieš juos pažeminusių, už
gulusią ir jų teises atėmusią va
dinamąją “tarybinę” bolševikinę 
rusų valdžią...

(ELTA)

Viešintose (netoli nuo Anykš
čių) šiemet žada pradėti statyti 
televizijos siųstuvą. Tik jam pra
dėjus veikti, rytinėj bei šiaurinėj 
Aukštaitijoj bus galima matyti te
levizijos laidas iš Vilniaus.

(E)

Viename kolchoze Lietuvoj žmo
nėms kažkaip pavyko “išprašyti” 
kolchozo pirmininkų, kuris, nors 
“protingas ir gabus”, bet, jausda
masis už pavaldinius pranašesnis, 
buvęs jiems išdidus ir net šiurkš
tus.

Vienas iš Tiesos redaktorių (ko
vo 28 ) bandė iš to pasidaryti to
kių svajoniškų išvadų: “Kaimie-

tis, buvęs tamsuolis, užguitas ir 
beteisis, vis labiau ištiesia pečius, 
atsistoja visu ūgiu; jis iš tiesų 
pajuto savo žmogiškųjį vertingu
mų, savo teises ir nenori prieš nie
kų nei žemintis, nei būti užgau
liojamas“. Toks reiškinys esąs 
“Tarybų valdžios iškovojimas kai
me”...

Iš tiesų, jei bent kaikur Lietu-

SVAJONĖ

žmona vyrui: Mano didžiausia 
svajonė apkeliauti aplink pasau
lį. Kažin, kiek tas galėtų kainuo
ti?

Vyras: nieko. Kaip žinai, svajo
nės nieko nekainuoja.

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

TEATRAS ADELAIDĖJE
Adelailės lietuvių teatro atkū

rimas jau nebe vien tik pažadai 
ar kalbos, bet įvykęs faktas.

Kovo 30 d. Lietuvių namuose į- 
vyko steigiamasis susirinkimas, 
kuriame ir buvo padarytas šis is
torinis žingsnis.

Susirinkimą sušaukė Adelaidiš- 
kiams žinomi visuomeninkai ir kul
tūrininkai, kaip p.p. J. Venslova- 
vičius, J. Neverauskas, J. Jona- 
vičius, P. Pusdešris. Susirinkimą 
pravedė J. Jonavičius ir sekreto
riavo P. Pusdešris.

Susirinkimo dalyviai tai daugu
mas scenoje matyti ir nekartą lau
rais papuošti vaidintojai. Šalia jų, 
matėsi ir jaunimo, kuris savo su
gebėjimus išbandęs dar Savaitga
lio mokyklos scenos pastatymuo
se, dabar nori išbandyti savo jė
gas šalia senų šios srities vilkų.

p. J. Jonavičius savo atidaro
majam žodyje supažindino daly
vius su šio teatro atkūrimo užku
lisiais, istorija, tikslais ir ateities 
planais. Jo žodžiais, stipraus ir 
veiksmingo teatro pagrinde reika
lingos kelios sąlygos, kaip nuošir
dus aktorių su režisorium bendra
darbiavimas, stropus ir punktualus 
repeticijų lankymas, solidarumo 
ir draugiškumo dvasia kuri rištų 
visus teatro narius, nežiūrint jų 
atliekamų rolių ar einamų pareigų. 
Taip pat sudarymas administraci
nio ir technikinio aparato, pajė
gaus rūpintis visais nevaidybiniais 
teatro reikalais.

p. J. Venslovavičius giliau paž
velgė į aktoriams ir režisoriams 
statomus scenos reikalavimus ir 
kvalifikacijas, kurių pasirodo esa
ma visai nemažai.

Iš p. J. Neverausko trumpo žo
džio, paaiškėjo, kad teatras jau 
tuojau pradeda darbą, nes ir iš 
susirinkusiųjų neramaus sėdėjimo 
ir klausimų stiliaus, matėsi, kad 
ilgiau darbo atidėlioti nebegalima.

Iš susirinkusiųjų parodyto entu- 
ziasmo ir sąraše paliktų pavardžių 
skaičiaus nebelieka abojenės, kad 
teatras VAIDILA jau gimė. Be
lieka laukti jo pirmojo riksmo — 
sceninio pastatymo, o mes tikriau
siai gausiai paplosime.

Teatro dekoratorium, mielai su
tiko būti mums gerai žinomas dai
lininkas p. S. Neliubšys.

A5.,

vo daugiausia rūpintasi pereitų 
metų pabaigoje išleistos knygos 
“Plunksna ir Žodis” reikalais, nes 
knygos dar labai daug neišplatin
ta, būtina atsiskaityti su spaus
tuve.

Drauge buvo iškilęs klausimas, 
ar nevertėtų Plunksnos Klubui 
rengti viešų paskaitų visai visuo
menei, kaip kad anksčiau dary
davo Šviesa. Tuo reikalu konkre
taus nutarimo neprieita.

(ALŽ)

na-

SYDNEY
PLUNKSNOS KLUBE

Balandžio 8 d. p.p. Slavėnų 
muose įvyko Sydnėjaus Plunksnos
klubo narių susirinkimas, kur pra
nešimą skaitė pati namų šeiminin
kė p. M. Slavėnienė apie poetę 
Salomėją Nerį. Jos pranešimas y- 
pač buvo įdomus, kad prelegentė 
papasakojo įdomių faktų apie S. 
Nerį, kurią ji pati gerai pažinojo. 
Diskusijose klubo nariai gana į- 
vairiai pasisakė apie poetę ypač 
paliečiant jos politines pažiūras.

Einamuose Klubo reikaluose bu-

SEMESTRI
d. Sydnėjaus 
surengė savo

__  „ _______ Initium Semestri 
vakarą, kuris šiais metais buvo 
galima sakyti tikras balius. Pa
rinkta salė erdvi (Auburne), žmo 
nių susirinko apie 400, vakaro nuo
taika pakili.

Kaip visada initium semestri pa
rengime vakaro svečius labiausia 
intriguoja studentų programa, ku
ri beveik be išimties visa
dos pasižymėdavo originalumu ir 
drąsa.

Atrodo, ir minimo vakaro pro
gramai mūsų studentai ruošėsi ga
na rūpestingai, bet nežinia dėl 
kokių priežasčių ji išėjo gana skys
toka. Per eilę metų beveik tos pa
čios fuksų krikšto ceremonijos su

INITIUM
Balandžio 15 

tuviai studentai 
tinj grandiozinį

lie- 
me-

tais pačiais tekstais studentiška
me parengime gal ir nepateisina
mos. Blykstelėjo vienas kitas ak
tualus vaizdelis, o “opera” buvo ir 
skysta, ir ištęsta be saiko, ir nuo
bodoka. Visą vakaro programą 
pravedė Romas Cibas. Pranešėjas, 
jeigu jis toks įvedamas, yra labai 
svarbus ir galbūt Romas čia labai 
būtų tikęs, nes jis nesibaido pub
likos, gali greitai susigaudyti pa
simetęs, bet ir čia jo perilgi išve
džiojimai arba kelis kartus su sce
na nieko bendro neturį pasakoji
mai iš pernykščio Jaunimo Kon
greso buvo tarsi ataušusios sriu
bos pilstymas. Žodžiu, iš vakaro 
programos buvo tikėtasi daug dau
giau, negu sulaukta, juo labiau, 
kad matėsi visa eilė kolegų stu
dentų ir akademikų iš kitų mies
tų, kas sydnejiškius galėjo paska
tinti labiau pasitempti. Šiaip visas 
parengimas buvo 
maloni staigmena, 
kinti, salė jaukiai

sydnėjiškiams 
dalyviai paten- 
dekoruota.

(buvęs)

PARDUODAMAS

Trijų miegamųjų medinis namas 
čerpių stogu, su didele veranda. 
Labai gražioje vietoje. Kaina 
£7.775. Kreiptis Georgina Magday 
59 Malpon Rd., Beecroft, tel. 
843445.

Melbourno Moterų Seklyčios Rengimo Komitetas, balandžio 29 dieną, šeštadienį, 7 v. va-’*;

H karo, Lietuvių Namuose, 50 Errol st. Nth. Melbourne ruošia 
I

Daugelis sydnėjiečių dažnai teiravosi apie metinį Caritas 
balių, kuris dėl gausių parengimų iš sausio pradžios buvo 
nukeltas į šį baliams patogesnį sezoną.

Tad Mieli Rėmėjai ir Gerbiami Tautiečiai,
GEGUŽES 6 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.

visi maloniai kviečiami į

TRADICINI SYDNEY LIET. CARITAS

•>
kuris įvyks

AUDITORIUM — SALĖJE, 15 PARK RD., AUBURN.
Programoje: “Neužmirštuolių” — nuotaikingos dainos 

ir jaunieji baleto talentai.
Kaip visad puiki kontinentalinė kapela, skoningai pa

ruoštas bufetas ir kiti baliaus įvairumai bei malonumai.
Įėjimas tik 1.50 dol.

Balius truks iki 1 vai. ryto.
Dar kartą maloniai kviečiame visus po darbo dienų at

sikvėpti: jaukioje savo prietelių draugystėj bei meninės pro
gramos ir baliaus nuotaikoj!

Sydney Lietuvių Caritas

POPULIARI
“MŪSŲ PASTOGĖ”

Kun. Pranas Gavėnas, Lietuvių 
Saleziečių Įstaigos Italijoje vado
vas, džiaugdamasis 
“Mūsų Pastogę”, jos 
taip rašo:

gaudamas 
redaktoriui

dėkoju už 
kuri

Pone Redaktoriau, 
nuoširdžiai Jums 

prasmingą Mūsų Pastogę, 
nuo kiek laiko ėmė mane lankyti.
O ji man atnešė dovanų 6 ASTI 
SPUMANTE butelius!' Gaila, kad 
esam toli — išgertume kartu už 
Mūsų Pastogės ir jos redaktoriaus 
sveikatą! Bet tatai stengsimės pa
daryti — nors ‘in distans’ — atei
nantį antradienį, kai pas mus už
suks Europos lietuvių vyskupas, J. 
E. Msgr. Pr. Brazys.

O dovana — manau, Redakto
riaus nuopelnas! Ir vien tik dėl... 
adreso!

Mat, adresuodamas, prie “Asti” 
dar pridėjot ir “Spumante” 
(šampaninis Asti’o provincijos vy
nas)! Tai aš vyno gamybos ben
drovei ir išgyriau, kad... ‘spuman
te’ taip išgarsėjęs ir Australijoj, 
kad vynas ir apskritis — tas pat! 
Ir jie už tai 6 buteliukus ASTI 
SPUMANTE pasiuntė!

Tai į Jūsų ir viso redakcinio ko
lektyvo SVEIKATĄ!!!”

Jūsų 
Kun. Pranas Gavėnu

DIRIGENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 15 d. Melbourne įvy
ko Australijos veikiančių lietuvių 
chorų dirigentų suvažiavimas pasi
tarti dėl būsimos Dainų šventės ir 
kitų chorų pasirodymų Liet. Die
nose. Nutarta chorų reikalams 
skirti du vakarus: vienas atskirų 
chorų koncertui ir antras Dainų 
šventei. Suvažiavime buvo nusta
tyta Dainų Šventės repertuaras. 
Posėdyje dalyvavo visi chorvedžiai, 
išskyrus p. Žuką iš Newcastle. 
Dirigentus pasitarimui su kviesti 
ėmėsi ALB Kult. Tarybos pirm. p. 
K. Kavaliauskas.

3 i
v M

PRANEŠIMAS
Gegužės 7 d., sekmadienį, 6 vai. 

Bankstowno Liet. Namų salėje 
ruošiamas

vieSas diskusijų vakaras 
tema “Mūsų santykiai su dabarti
ne Lietuva”.

Forume maloniai sutiko daly
vauti prelegentai: p.p. E. Jonai
tienė, V. Liūgą, V. Šliogeris jnr.,

Gros kontinentalinė kapela. Veiks turtingas bufetas su įvairiais gėrimais. Įdomi programa.;*’ J. Vėteikis. Moderatorius — p. P. 
v. ~ < j i • r» v x • i • • . v v . £ Daukutė - Pullinen.J Pradžia 7 v. vakaro, pabaiga 11.30. Įėjimas 1 doleris. Bilietai platinami prie bažnyčios ir£ 

telefonu 8782565 ir 867811 .. £

B
MMSR Komitetas

* >:

KIEK AS SUŽINOJAU!
Abu lietuviai boksininkai Poz

niakas ir Tamulis, atvykę iš Lie
tuvos su sovietų komanda rungty
nėms su australais boksininkais, 
buvo užsukę pas dantų gydytoją 
N. Grincevičiūtę - Wallis patvar
kyti dantų. Abu studentai.

Kwka
miu Australijoje. Ta proga jos 
nuotrauka ir gražus aprašymas til
po vietos dienraštyje “The Ad
vertiser” balandžio 1 d.

Gegužės 21 d. Sydnėjaus Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugijos val
dyba rengia viešą paskaitą iš ke
lionių po Ispaniją. Paskaita numa
toma iliustruoti ujuotraukomis. 
Prelegentė p. G. E. Kazokienė.

Sydnėjaus studentų Initium Se
mestri metu fuksų krikštynoms 
pritruko vietinių fuksų — teko im
portuoti vieną iš Perth’o (Vak. 
Austr.)

žiaus tautodailės parodėlėj kovo 
15-18 d.d. dalyvavo ir lietuviai su 
savo išdirbiniais. Kaip mus pasiekė 
žinios, tris dienas trukusioj paro
dėlėj šalia gausiu _ jos lankytojų 
teatsilankė tik 15 lietuvių. Lygiai 
ir tos parodos uždarymo ceremo
nijose, kur dalyvavo ir liet, tauti
nių šokių grupė, skaitlingų žiūro
vų tarpe buvo suskaityta apie 10 
lietuvių. Kiti stebisi, kur dingę ki
ti Pertho lietuviai?

Amerikoje Kultūros Fondas iš
leido V. Liulevičiaus parašytą Lie
tuvos istorijos vadovėlį lituanisti
nių mokyklų penktajai klasei.

Visuomenę kviečiame gausiai 
gausiai dalyvauti ir aktyviai įsi
jungti į diskusijas.

Vėliau alutis. Įėjimas aukomis 
vakaro išlaidoms palengti.

Sydnėjaus Filisterių. Būrelis

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS.

Gegužės 7 d. 2 vai. p.p. (tuojaus 
po pamaldų) Lietuvių Namuose 
kviečiamas visų Melbourno lietu
vių organizacijų pirmininkų ar jų 
atstovų susirinkimas apsvarstyti 
kaip ir kokiu mastu turėtų būti 
Melbourne paminėta 50 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis — vasario 16 dn. 
Šventė.

Visos tautos kančia, vargais, rū
pesčiais ir ryžtingais darbais bu
vo pasiekta nepriklausomybė, to-

dėl dabar yra mūsų visų pareiga 
tą 50 metų sukaktį tinkamai atžy
mėti.

Apylinkės Valdyba prašo visų 
organizacijų pirmininkus ar jų ats
tovus šiame susirinkime būtinai 
dalyvauti.

Melbourno Apylinkės Valdyba.
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti į Sydnėjaus 
Ateitininkų ir Skautų rengiamą 
Motinos Dienos Minėjimą, kuris į- 
vyks sekmadienį gegužės 14 d. 5 
vai. p.p. Dainavos salėje Banks
towne. Rengėjai

Artinantiems ilgiems žiemos va
karams, Sydnėjaus Skautų “Auš
ros” tuntas bandys pralinksminti 
lietuviškąją visuomenę surengda
mi savo tradicinį Kaukių Balių • 
Karnavalą. Šis balius įvyks, gegu
žės 27 d., šeštadienį, Auditorium 
Salėje 15 Park Road, Auburn. 

“Awšro«” Tuntas

Brisbanės apyl. valdybos kasi
ninkas p. K. Nicys, darbe susi
žeidęs ranką, gydosi namuose. 
Darbovietė jam moka pilną atly
ginimą.

Serga ir brisbanietis p. A. Barz- 
dys. Padaryta lengva operacija ir 
dar guli ligoninėje.

Brisbanės skautai išsijuosę ren
giasi Motinos Dienos minėjimui, 
kuris numatomas gegužės 6 d. Jų 
repeticijoms vadovauja p. Plat- 
kaugkienė.

*
Brisbanės choras paleistas “ne

apmokamų atostogų” iki rugpiū
čio mėn. Tad iki tol ir repetici
jų nebus. Taip pat nebus priima
mos nei naujos choristės iki ats
kiro pranešimo. Išimtys daromos 
tik iš kitur atvykusioms. Kreip
tis pas chorvedį p. K. Stankūną.

Patirta, kad rugpiūčio mėn. po
rai savaičių į Brisbane atvyks
ta kun. P. Martuzas. Reikia tikė
tis, kad iki to laiko vietos cho
ras jau bus parengęs keletą nau
jų giesmių.

Perthe suruoštoj Raudonojo Kry

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBO “KOVO

VISUR

įvyksta “DAINAVOJE” BANKSTOWNE

balandžio 29 d Šeštadienį 7 vai. vak.

Gera muzika — Bufetas — Pigūs užkandžiai.

Įėjimas vienas doleris. Moksleiviams ir sportininkams 50 centų.

Kviečiame visus. Dalyvaudami paremsite sportinę veiklą.

Sydndėjaus l.s.k. "Kovas"

Adelaidiškė Dalia Radzevičiūtė 
neseniai išlaikė gailestingųjų sese

rų egzaminus aukščiausiu pažy-

A.A.

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, jos vyrą mielą bičiulį ir kaimyną Vladą Miniotą, vaikus 
ir artimuosius liūdesio valandoje giliai užjaučia

Šaparų šeima

CANBERROS LIET. KLUBE
Neseniai Canberros lietuvių - 

australų klubas turėjo savo me
tinį susirinkimą, kcriame išrink
ta nauja Klubo Valdyba: 
pirmininkas A. Andriuška, vice- 
pirm. T. Žilinskas, sekretorius V. 
Roberts - Andruškaitė, kasinin
kas M. Mauragis ,kontrolierius 
Grinčelis, patalpų prižiūrėtojas 
Dabriega, parengimų vadovas 
Miniotas ir licenzijos laikytojas 
Pilka.

Kaip iš apyskaitų matyti, Klu
bas per pereitus metus padarė 
apyvartos už 10.428.34 dol.

faktas atitinkamai atžymėtas. Per 
ilga laiką praeity Kražiai buvo vi
sos Žemaitijos švietimo centras. 
Kražiuose įkurtoji parapijinė mo
kykla jau minima dar 16 amžiuje. 
1616 m. buvo čia įkurta aukštes
nioji mokykla - kolegija ir nuo to 
laiko Kražiai pasidarė lyg ir švie
timo centru.

ADELEI MINIOTIENEI

nirus jos vyrą, visus vaikus ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

D. ir J. Kapočiai

T.
P.
R.
P.

ALB KRAŠTO
GARBĖS TEISMAS 

jau pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas — L. Garbaliauskas ir se
kretorius L .Martinkus. Visais rei
kalais kreiptis šiuo adresu: 4 
Cardif.St., Woodville West, S.A.

Įvedus moderniąsias susisiekimo 
priemones pasaulis drastiškai su
mažėjo. Jau dabar lėktuvu iš Syd
ney pasiekti Melbourną trunka a- 
pie dvi valandas, o iš Sydney iki 
Londono dar kelionė trunka 32 
valandas. Bet apskaičiuojama, kad 
dar po trejų metų iš Sydney Mel
bourną paseikti tereikės tik pus
valandžio, o Londoną — 8 valan
das.

Lietuvoje Kražių aukštesniajai 
mokyklai suėjo 350 metų. Šia pro
ga šiuo metu Lietuvoje buvo šis

Pernai per 11 mėnesių į vyriau
sybės pusę Pietų Vietname per
bėgo 17.726 vietkongo komunistų 
kariai. Atrodo, kad stipriau spau
džiant tų perbėgimų šiais metais 
dar padidės.

MELBOURNO 
BLAIVININKAMS.

Balandžio 30 d. (sekmadienį), 2 
vai. p.p. Lietuvių Namuose (50 
Errol st., Nth. Melbourne) šau
kiamas blaivininkų susirinkimas, 
kuriame bus skaitoma paskaita 
“Kaip kovoti su rūkymu”. Po dis
kusijų ir pasikalbėjimo einamais 
reikalais seks muzikos pusvalandis, 
supažindinant dalyvius su šių die
nų Lietuvos solistais. Po to seks 
arbatėlė (iš p. B. Žiedo malonės).

Visi nariai ir prijaučiantieji pra
šomi dalyvauti.

M.LJ1.D. Valdyba

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 
ALB Geelongo apylinkės narių 

visuotinis susirinkimas šaukiamas 
gegužės 21 d. (sekmadienį) 2.30 
vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. 
Susirinkimo atidarymas, 2. Susi
rinkimo pirmininko rinkimas. 3. 
Mandatų komisijos sudarymas. 4. 
Valdybos pranešimas: a) pirmi
ninko, b) iždininko. 5. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 6. Garbės 
Teismo pranešimas. 7. Organiza
cijų pranešimai. 8. Diskusijos dėl 
pranešimų ir jų priėmimas. 9. 
Vykdomųjų organų rinkimai: a) 
Valdybos, b) kontrolės komisjos, 
c) garbės teismo. 10. Einamieji rei
kalai. 11. Susirinkimo uždarymas.

Geelongo Apylinkės Valdyba
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