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SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKŲ
DARBĄ PRADĖJUS.

E. Dainienė.

Statant kandidatūrą į A.L.B. Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavimą pereitais 
metais Melbourne, norėčiau tvirtint, kad 
ne vienas dabartinės Kr. Valdybos narys 
nenumatė ir neturėjo asmeniškos ambicijos 
patekti į Krašto Valdybą. Reikia sutikt 
su faktu, kad šiais laikais, nedaug yra 
savanorių pareigom, kurios reikalauja 
darbo, atsakomybės ir kurios užkrauna dau
gybę rūpesčių. Susidarius padėčiai ir Kr. 
Tarybos atstovams nutarus, perkelti Kr. 
Valdybą Adelaidėn, ne vienas Adelai- 
diškiu atstovų nekapituliavo. Nekapitu- 
liavo tik todėl, kad jautė pareiga atiduoti 
sav^ duoklę bendruomenei ir jos susti
prinimui. Visa širdim, siekiant darnaus 
sugyvenimo, pagristo pozityviu darbu ir 
tolerancija. Pirmuosius Kr. Valdybos 
žingsnius sustiprino eilė geros valios 
susipratusių tautiečių, kurie atėjo talkon 
sudarant “M.P.” Redakcinę Kolegiją ir 
spaustuvės financinę Komisiją.

Kr. Tarybos atstovų suvažiavimas 
aiškiai Įrodė vienybę ir solidarumą atsta
tant Liet, bendruomenės autoritetą. Tė
vynės meilė, pasiryžimas dirbti savo pa- 
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visus asmeniškus nesklandumus ir pri
davė energijos tolimesniam darbui. Su ta 
mintim išsiskirstė Tarybos atstovai, su 
ta mintim pradėjo darbą nauja Kr. Val
dyba Adelaidėje.

Mūsų bendruomenės reikalus tvar
kant pagal A.L.B. statutą, kuriame Įnešta 
nauju patvarkymu, prieš Kr. Valdybos akis 
atsistojo eilė rūpesčiu, nauji užsimo
jimai, nauji darbai. Vieni iš opiausių 
naujosios Kr. Vai. uždavinių tai “M.P.” 
sėkmingas išlaikymas ir Lituanistinio 
švietimo reikalai. Turint galvoje Kr. Ta
rybos atstovų išreikštus pageidavimus 
išlaikyti žodžio laisvės principus, kelti 
naujas mintis, sugestijas nevengiant 
kontraversinių nuomonių ir įvedant sky
rių skaitytojų pasisakymui. Si skiltis lig 
ir palengvina Kr. Valdybai ir Redakcinei 
Komisijai, duodama, impulso visų naudai 
Šioje skiltyje yra progos kiekvienam 
pasisakyti, parodyt savo subrendimą, 
pažiūras ir net, sakyčiau, temperatmentą. 
Žodžiu, išstatyt save skaitytojų kriti
kai.

Mikalojus Konstantinas 
ČIURLIONIS

Visus mielus Mūsų Pastogės skaitytojus sveikiname Sv. Velykų proga ir
linkime naujo dvasinio ir tautinio prisikėlimo.

M.P. Redakcija ir Administracija.

Kas l.-ečia “M.P.” spaustuvės 
reikalus ir rihančinę būkle, šiam rei
kalui sudaryta speciali komisija tal
kininkauti Kr. Vai. planuose, bendruo
menes sprendimuose ir reikalavimuose. 
Parėmęs pareigas Kr. Vai. Pirmininkas 
V. Neverauskas buvo išvykęs į Syd- 
nėjų ir vietoje aptarė visus reikalus 
susijusius su “M.P.”. Taip pat dviem 
atvejais lankėsi Melbourne pasimatė su 
P.L.J. K. vice pirmininke p. M. Len
kauskiene ir turėjo pasitarimus jaunimo 
kongreso reikalu. Ta pačia proga, turė
jo susitikimą'su Geelongo lietuviais. 
Kr. Vai. nariai, susipažinę su bylo
mis, kiekvienas pradėjo judinti jam 
pavestą darbą. Kr. Vai. jau turėjo 6 
posėdžius. Viename iš savo posėdžių 
išklausė VLIKO atstovo p. J. Lapšio 
išsamios informacijos, kas lies atei
ties glaudų bendradarbiavimą tarp Kr. 
Valdybos ir VLIKO atstovo siekiant 
vieno tikslo; Laisvės pavergtai Tėvy
nei!

Buvo sušauktas spaudos atstovų 
pasitarimas. Tame pasitarime p. B. 
Straukas išrinktas ryšininkas tarp spau

60 METU NUO M.K.

Šią savaitę sueina 60 metų nuo 
mūsų genialaus muziko ir dailininko 
mirties. Mirė jaunas vos 35 metų sulau
kęs. Palaidotas Vilniuje Rasų kapi
nėse.

Galima sakyti kad K. Čiurlionis 
buvo muzikos ir tapybos sintezės ieš
kotojas ir kūrėjas. Jo kūriniai tai him
nai amžinai gyvybei. Jis savo kūryba 
nesikoncentravo į vieną kurią šaką, 
bet ieškojo visumos reiškinių. Be mums 
gerai pažįstamos jo muzikos ir tapy
bos, jis įdomavosi kitomis mokslo ša
komis: astronomija, paleontalogija, 
geologija, mineralogija sudarinėjo re
tus rinkinius. Nemažiau jis įdomavosi 
kultūros istorija ir filosofija.

Jo kūryba dvelkia kosminių 
vizijų originalumu. Zodiako ženklus 
jis paverčia magiškai realiomis būty
bėmis - kosminis simbolizmas. Jo pa
saulis yra mistinis sudvasintas, jis 

dos bendradarbių. Prie Kr. Valc’vbos 
sudaryta Kultūros Komisija. Taip pat, 
sudaryta švietimo reikalams, kurios 
tikslas suaktyvinti Lituanistine veiklą 
ir palaikyti tamprų ryšį su visom kolo
nijom.

Džiugu, kad į šią komisiją įėjo 
asmenys, kurie nuoširdžiai dirba ir sie
lojasi mūsų lietuviškų mokyklų išlaiky
mu, tai Kun. A. Spurgis(>p. O. Zamois- 
kienė ir p. Statnickas. Švietimo Komi
sijai talkininkaut pažadėjo p. Dundiene 
p. Reinkė ir p. M. Mauragis. Artimiau
siu laiku numatoma kreiptis į visų kolo
nijų Bendruomenės Valdybas, kad jos 
tarpininkautų sudarant pagelbinius ko
mitetus, kurie palaikytu ryšį su Sviet. 
Komisija.

Kr. Valdyba parėmė Lituanistinio 
lavinimosi kursus įsteigtus Korp! “Ro
muva” pastangomis Melbourne, apmo
kėdama už vadovėlius $178.27 ir pa
vesdama. kursų panaudojimui. Visi Kr. 
Vai. ateities planai ir jų įgyvendini
mas priklausys nuo pačios bendruo
menes solidarumo ir vienybės.

ČIURLIONIO MIRTIES.

kuria audras, laidotuves, tvano ciklus, 
piramidžių, pavasario ir saulės sone
tus.

Čiurlionio paveikslai pilni po
ezijos, muzikos, simboliai iš lietuvių 
dainų, pasakų ir padavimų. Jis yra 
svajotojas, jo fantazija yra geniali, 
kūrybinga, jis eina per erdves, per 
laiką ir mato naujus pasaulius, nau
jus laikus, jis kaip pranašas. Viską ką 
jis darė tai buvo jo, nauja, niekada 
pasaulyje dar neregėta nematyta.

Y
Čiurlionio tapyboje pagrindine vieta 
užima jausmas, emocija, muzikinis 
momentas. pasireiškiąs nepaprastai 
jautria palete, linijų ir dėmių banga
vimu. Yra vienas jč paveikslas .visiems 
gerai žinomas, iš bundačios šviesos 
iškyla paukštis ir plačių savo sparnų 
mostelėjimu aplenkia viršukaloius ir 
lekia tolumon. Tai “Žinia”. Su tokia 
žinia atėjo Čiurlionis kaip pranašas

RETAS SVEČIAS

AUSTRALIJOJE.

Šiais metais rekolekcijas pravesti 
atvyko tolimas svečias iš Romos Mari
jonų Kongregacijos vice generolas kun. 
Dr. V. Rimšelis, M.I.C. Kun. Dr. V. Rim
šelis yra plačiai žinomas mūsų visuo
menėje kaip darbštus visuomenininkas, 
laikraštininkas ir dvasios vadas. Ypač 
jis daug yra dirbęs su ateitininkais Ame
rikoje, už nuopelnus pakeltas į S-gos gar
bės narius. Kun. Dr. Rimšelis yra pasi
žymėjęs ir mokslo srityje, profesoriavo 
kunigų seminarijoje ir nuo 1954 - 55 buvo 
seminarijos rektorius, yra lietuvių kata
likų mokslo akademijos narys. Redagavo 
kunigų laikraštį “Lux Christi” ir buvo 
kurį laika, laikrš. Draugo moderatorium.

Sydnejaus lietuviams rekolekcijas 
laikė kovo 26 * 28 d.d. St. Joachim baž
nyčioje, per visas konferencijas buvo- 
pilna bažnyčia žmonių. Rekolekcijų vado
vas nors nevartojo retorikos, bet savo 
nuoširdumu ir minčių aiškumu tuoj pa
traukė klausytojus ir sydniejiškiai turėjo 
tikrai geras rekolekcijas. Paskutiniajai 
konferencijai pasibaigus kun. Butkus 
padėkojo rekolekcijų vadovui ir iteike
prisiminimui savo knygą “Tautų Sve- 
tovėse”.

Tą pačią dieną po pamaldų kun. Dr. 
V. Rimšelis turėjo pašnekėsi parapijos 
salėje. Jo pašnekesys buvo labai aktua
lus ir įdomus, nes jis kaip tik kalbėjo 
apie Vatikano politiką ir italų kunigų 
ekskursiją į Sovietų Sąjungą, taip pat 
palietė savo kalboje ir lietuviškus .kivir
čus Amerikoje ir čia Australijoj iš to 
padarydamas išvadą, kad lietuviški poli
tiniai kivirčai neturi prasmes.

Apylinkės pirmininkas A. Reisgys 
padėkojo preligentui už pašnekesį ir at
minimui Įteikė Australijos Lietuvių Met
raštį. am.

Kun. Dr. V. Rimšelis, M.I.C.

naujos kūrybos, kuriai ąlave savo at
skirą žymę. Žymus Čiurlionis yra 
kaip muzikas, jo kūrybinis palikimas 
yra ne tik didelis savo palikimu , 
bet ir didžiai vertingas meniniu atžvil
giu. Jis yra palikęs apie 270 įvairių 
žanrų muzikos kurinių. Čiurlionis vi
soje savo kūryboje dideles reikšmės 
skyrė idėjiniam jos turiniui. Muzikos 
nuoširdumą nuliamia vyraujanti jo ly
rinė kūrinių nuotaika. Ciurliono muzi
kai taip pat būdinga ir filosofinis susi
mastymas, optimistinė nuotaika ir 
šviesi pažiūra į gyvenimą. Jo visa kū
ryba susėjusi su gimto krašto meile 
ir gamtos poezija.
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Redakto
riaus žodis

VELYKOS.

vanduo užlieja akis” saldžiai sentimen
taline. charakteringa tuo, kad ji savyje 
kaupia visas mūsų. Naujosios Vaidilutes, 
ar Moters žurnalams, tipiškų baletriščių 
ydas bei dorybes; romantiką, tuščiažo-, 
džiavimą, stilistines ar konstrukcines 
disciplinos stoką etc......

Gedas Sidabras, ‘‘M.P.” Nr. 5-1971
"'m., apie Agnės Lukšytės knygą ‘‘Kalnų 

Velnias” atsiliepia taip: (verbatim) - 
‘‘Tokį rašymo būdą - gerų novelistų ypa
tybę - randame įvairių tautų, žymių au
torių raštuose nuo Giovanni Vega iki 
Somerset Maughma.”

Pagalbos! Pone Redaktoriau, man 
į peršasi mintis, kad Gedui Sidabrui “paly- 
’ ginti” tokį rašymo būdą nebeužtenka lie- 
! tuvių literatūros. Biliūnas, Krėvė, Vai

čiulaitis, virsta šešėliais,. Po žeme Ti- 
ninis, Katiliškis, Mazalaitė ... Vadina
si , ‘‘Kalnų Velnias” yra toks, kad jis 
išeina už lietuvių literatūros ribų ir ly-

1 gintas tik su ‘‘gerų novelistų”, ‘‘žy
mių autorių” darbais, pavyzdžiui (G.S.pa-

’ lyginimas) Giovanni Vega ir ...Somerset 
Maugham! _ '

Rašau šį laišką, kad nebežinau kuo 
tikėti: - Metmenimis ir Guopiu, ar ‘‘M.P.” 
ir Sidabru.
P.S.

Tikuos - mano nežinojimas ir klau
simas neapsilenkia su Dr. Vingilio api
brėžtomis ’ etinėmis sąlygomis mūsų perio
dikoje YM.P.” Nr. 5 - 1971 m.J’ ir susi
lauks vietos ‘‘M.P.” - laiškai redakcijai 
- skiltyse.

t . LABVAS U TEMNGAB ŽODIS YBA MŪSŲ OARBĖS REBULAS.Koks tai didelis žodis - Velykos.
Velykos savyje, slepia viltį ir gyvenime Gerb. skaitytojai!
prasmę. Prisikėlimas amžinam ir naujam p . .
gyvenimui. Sunku yra įtikėti į prisikėlimą AŠ turėjau proga pereitą savaitę pa- 61 a Y J > 
sios būties aplinkumoje įstrigusiam žmo- skaityti‘Gimtąjį Kraštą”. - Vilniaus 
gui, nes realybėje nieko panašaus nega- komunistų propagandinį laikrašti ir apgai 
lime rasti nei palyginti. Reikia stebuklo, lestavau, kad mes neturėjome progos ji 
kad galėtu mirusieji keltis. Reikia Dievo skaityti prieš Kalėdas. Tat būtų pagel- 
noro, kad mirusieji keltųsi ir gyventų am- beje lengviau suprasti daugybę problemų 
žinu gyvenimu. Taip reikia Dievo valios, iškilusių mūsų bendruomenės gyvenime

Bet pati realybe ir žmogaus atsi- ir įvykius Melbourne suvažiavime, 
radimas . jo egzistavimas ar galėjo atsi
rasti be Dievo valios? Gyvenimas, kaip ir 
pati būtis yra stebuklas, nemažesnis ste
buklas, kaip išnumirusiųju prisikėlimas. 
Pašaukti iš nieko yra daugiau, kaip jau 
buvusį prikelti naujam gyvenimui. Kas 
tikį į Dievą, tam neturėtų būti sunku ti
kėti i prisikėlimą. Prisikėlimas krikščio
niui yra apreikšta tiesa.

Negalime įtikėti į Kristaus dievybę,

mui

Pagaliau išlindo yla iš maišo ir mes 
galime surasti siūlų galus iš kur atėjo to. 

i- nesantaika į mūsų tarpą.
Kaip matome iš p. Saudargo laiško 

jis nurodo mums ‘‘Gimtąjį Kraštą” nes jis! 
tiki kas ten parašyta, jis patekęs yra ant’ 

Čia paduoda skaitytojų supažindini- komunistinės propagandos kablelio. Kai 
pilnas ištraukas iš minėto laikraščio:^1 J1S sventai tlkl’_ tai ' kovoja, ne- J 

žiūrint, kad ir su išsivaizduojamu priešių 
‘‘PATRIOTAI NIRSTA” Kiekvienas protingas žmogus turėtų ži

noti, kad priešas naudoja visas priemones 
‘‘Australijos lietuvių bendruomenė,tik mus sukiršintų, supiudytų. Jis 

ypač Sydnejaus, sugriauta, nes “vaduo-gali vienus §irti’ kitus Peikti’ Jam 
tojai-patrijotai” ardo kultūrini lietuviu P_atinka> kad tlk .didesa* Pragarą sukėlus 

., . T-i i j • ‘ i • • '■ išeiviu tarpe. Taip jis daro, mes turimeveikimą. Iskoneveikdami visokiausiais, _ . , ‘ „
. , - . . t. būti budrus ir nepasiduoti priešo propa- . . - .- , . pavadinimais, jie griebėsi ir muštynių;

netikėdami į jo prisikėlimą is mirties. ^ai redaktoriui apdaužė veidą ir sulauže^an al- . ,
Jei atmestume Kristaus prisikėlimą, atme- akiniusc Net teismas turėjo įsikišti. Dabar dėl p. Kazoko dukreles Usnės, 
tame ir jo dieviškumą. ‘‘Patrijotai” niršta, kad jų diriguojamos Ne tik Gimtasis rastas ra o, a ji
. Velykos yra pati didžioje krikščionių ąįnįjos neprisilaikoma, kad jie i tautinių ruošiasi studijuoti_Vilniąus universitete 
švente. Džiaugsmo švente, triumfo švente. kultūriniu ratelių vaidybas neigrenkami. ^uanistiką, bet musų pačiu amerikoniški
Jei kelsimės is numirusiųjų, jei gyvensimeBendruomenės veikla da d pa.laikraščiai paraše, kad ji jau studijuoja 
per amžius, tai ką reiškia mums šio pa- £ nuo-pOnu” nepriklausomą pobūdi.-Vilniuje marksizmą, leninizmą. Kur tei- 
saulio mirtis ir jo vargai. Ka reiškia sis ' ✓. . '. . sybe? Abu meluoja, ji tebera su mumis
laikinas pasaulis? ‘ sakvmo rei£%^^ Kas galėj° apie tai paraSy^’

Tikintis krikscionis turėtų būti begalo ai neužbai e saJ0 darbo p’ilnai apvaJlyti jei ne tie kurie yra paveikti komunistines
- propagandos. Žinome, kad gandas auga

giųjų įtakos. Štai ‘‘Mūsų Pastogėje” va- sklisdamas.
sario 16 -tos minėjimo proga p. V. Kazo- Kiek liečiai Kazoko straipsnį “Tan
kas straipsnyje “Tauta ir,laisvė” rašo: ta įr Laisvė” tai reikia stebėtis tokiu p. 
“Todėl laisvė nėra idėja, uz kuria reikėtų Saudargo išradingumu. Kaip Aistis pasa- 
kovoti ir kuria reikėtų propaguoti”. - Aš kytų: į šviesią galvą atėjo tamsa. Ir kas 
prie šito visako tik noriu pridėti, kad mumsdarytį, kaip apšviesti? Rodos p. Saudargas 
reikalinga daugiau “vaduotojų” su dide- į 

lem šluotom - iššluoti panašią propagandą idėja 
iš “Mūsų Pastogės”.

Kitoje vietoje to paties laikraščio
< < 
giasi - “Štai Kazokai nusprendė savo duk
terį Ugnę leisti mokytis į Vilniaus Uni
versitetą”.

______ _ Aišku, kad niekam pykti nereikia 
Mes turime žengti su nauja dvasia kada reikalai aiškėja. Jei kas nemaloniai 

į nauja krikščionybės prisikėlimą, i nau- jaučiasi supurvinęs savo batus nueidamas 
ją erą/į laisvą žmogaus ir tautų apsispren£unkeliais kitus aklai sekdamas, dar yra 
dimą. Švęsdami Velykas mes galvojame iaiko apsigalvoti, 
apie prisikėlimą: religinį ir tautini. Tu
rime vilti prisikelti ir tas yra mūsų vely- 

. kinio džiaugsmo pagrindas.

Ant. Gasiūnas.
Canberra A.C.T.

laimingas ir linksmas, nes jis nemirs per bendruomenės veikla nuo Vilniaus pazan- 
amzius, jo gyvenimas yra įprasmintas am- " ' -
žiną laime. Mirtis, kaip pats žemiškas gy
venimas krikščioniui yra tik laikini daly
kai, tik praeinanti.

Tik tokiu tikėjimu gyvendami galime 
džiaugtis Velykų, prisikėlimu. Deja, kaip 
silpnas yra musu tikėjimas, taip ir Velykų 
džiaugsmas yra mažas.

Šiandien krikščioniškam pasaulyje 
neramu, krikščionis iš naujo ėmė ieškoti 
Kristaus pačioje krikščionybėje. Perver
tinamos visos vertybes, todėl vieniems ji 
atrodo atsidūrusi ant bedugnės kranto, 
kitiems - žengianti į naują prisikėlimą. 
Su kuriais mes atsistosime, kieno gre
tas susistiprinsime?

turėtų suprasti tuos terminus: “laisvės 
_ i”, “laisvė” ir “laisveskova”, tos 

trys sąvokos turi skirtingus turinius ir _?*«.'
juos reikia mokėti suprasti apie kurį ir (

‘Gimtasis Kraštas” korespondentasdžiau- kada yra kalbama. Bet apie tai, gal but, ■ ■ . .
■ ................turėsime proga plačiau pakalbėti kitą karta“?'“ .d9“

v • *gas, pasiuntimui ko didesnio skaučiaus
delegatų į Kongresą. P. Lenkauskienė 
taip pat iškėlė kongreso reikšmę ir 
naudą mūsų jaunimui, nurodydama pavyz
džiu lietuviško jaunimo ir viso lietuviško 
gyvenimo atbudimą. Pietų Amerikoje po 

. pirmojo jaunimo kongreso?
Bevartydamas senus lapus pasatebe- 

jau:-Metmenys, Nr. 12, 1966 metai, per 
’Tito Guopio plunksną sako : (verbatim) 
Agnė Lukšytė .... apysakaitė - “Sūrus

Reiškiu pagarba, A. Mauragis, 
Sydney.

Pone Reaktoriau,

Susirinkusiems buvo suteikta proga 
iškelti klausimus ir duoti sugestijas 
Kongreso reikalais. Jaunimas visame pa
sikalbėjime labai aktyviai dalyvavo..

V. Saudargas, 
Sydney.

MOKYKLŲ REIKALAIS
J. Meiliūnas.

Visiems bendrai nusifotografavus, 
vakaras buvo baigtas bendra arbatėle 
kurios metu kiekvienas turėjo progos 

susipažinti ir pasikalbėti 
. nes kartu buvo atvykęs ir 

žmogus. Iliustracijai paminėsiu tik keletą vaitSa^ro mokyklų nelanko. Kur jie?. K-ą zi-Dr. E. Lenkauskas - JAV LB Tarybos 
man žinomų jo iniciatyva atliktų darbų: nome aPj® jųtevus? Ar tas seimas lietuvis ” 
sušaukta mokytojų konferencija ir atskiruk^ lairaščiai pasiekia, ar kapelionai jas 
leidiniu išleisti konferencijos darbai, aplanko? Jei žinotume atsakymus į tuos 
savaitgalio mokyklos aprūpintos naujomis klausimus, tai gal lengvau rastume būdų, 
programomis ir suorganizuotas vadovėlių Redaktoriaus siūlomą, konkrečią, talką or- 
parūpinimas, įsigytas komplektas skaidrių,Sanizuoti’

_ kurios keliauja iš vienos mokyklos į kitą 
suorganizuota turtinga lituanistinė biblio
teka, kuri prieinama mokytojams ir moki
niams.

Kitoje straipsnio vietoje Redaktorius 
tvirtina, kad - “ -ne visi nori savo vai
kus leisti į parapijines mokyklas”. Tikiu, Valdybos vicepirmininkė jaunimo reika- 
kad jis yra girdėjęs tokių pasisakymų, 
kitaip ir to klausimo nebūtų kėlęs. Tačiau, 
nesinorėtų tikėti, kad panašiai samprotau
jančių tėvų atsirastų žymesnis skaičius ir 
tas kokiu nors būdu atsilieptų į esanra 
mokinių skaičių parapijinėse mokyklose.

bei kaip palengvinti mokytojų darbą. Sek- yra, tik speliojame arba visa kaltę suver- 
cijos vadovas velionis Antanas Krausas ciame tėvams. Bet taip darydami padėties 
daug laiko ir sveikatos įdėjo besirūpin- nepagerinsime. Skaičiuojama, kad didesnė asmeniškai 
damas jaunimo švietimu. Jis buvo akcijos dalis mokyklinio amžiaus lietuvių vaikus? su svečiais,

P.L.B. CENTRO VALDYBOS

VICEPIRMININKE MELBOURNE.

Š.m. kovo men. 14

Redaktorius, rašydamas apie šių 
dienų vargo mokyklas (“M.P. Nr. 7), su
minėjo visą eilę svarbių ir nelengai iš
sprendžiamų problemų, susijusiu su jau
nimo švietimu.

Abejoju, ar laiškais redakcijai bus 
įmanoma bent kiek išsamiau tas proble
mas išgvildenti. Šia proga pasisakysiu 
tik dėl poros jo teigimų, su kuriais nenoi 
rėčiau sutikti.

Jis rašo, kad “ ... tik vieni mokyto
jai^ dvasiškiai jaučia patriotinę pareigą 
atiduoti savo kas nuo jų priklauso”. 
Visai nenęriu mažinti lietuvių dvasiškiu 
nuopelnų švietimo srityje. Jų globoje 
veikiančios savaitgalio mokyklos sudaro 
bazę pradiniam lituanistiniam švietimui 
Australijoje. Reikia manyti, kad ir atei
tyje toji naštą pirmoje eileje guls ant 
kapelionu pečiu. Tačiau būtu prasilenkta

_ ‘ yui mun._yn.iuoc.
su tikrove, sakant, kad niekas kitas nesi- žinoma, kur yra mokyklų pasirinkimas, tai 
rūpina lietuviškomis mokyklomis. ■

Savo laiku lituanistiniu švietimu rū- kus į tą mokyklą, kuri jiems dėl vienos ar 
pinosi Kultūros Fondas. K. Fondos ži- kitos priežasties priimtinesnė. Tačiau kur 
hioje sėkmingai veike pradžios (savait- pasirinkimo nėra, butų nesusipratimas, 
galio) mokyklos ir jaunimo kursai. Vėliau jei tėvų pasaulėžiūra ar pažeistos ambi- 
K. Fondo darbą tęsti perėmė A.L.B. Kul- cijos būtu priežastimi palikti vaiką be 
turos Taryba. , Pastaroji per Lituanistinę lietuviškos mokyklos. Ir parapijinės savai

tgalio mokyklos pirmoje vietoje yra lietu
viškos mokyklos.

Apie savaitgalio mokyklos, darželius 
ir apie lituanistinį švietimą bendrai ver- ------ _ . r ,.
tetų daugiau kalbėti ir daugiau rašyti.Tik- jaunimo kongreso organizavimą, tikslus, 

būdų kaip padėti mūsų‘vargo mokykloms rove nėra džiuginanti, - mokinių skaičius, planus ir problemas, ragindama Melbour-
savaitgalio mokyklose mažėja. Kodėl taip no , Adelaides, Geelongo ir visos Aus

Prezidiumo vice pirmininkas.
Pirmadienį ponas ir ponia Lenkaus

kai dar turėjo gana ilgą susitikimą su 
A.L.B. Krašto Valdybos pirmininku, kur 
plačiai ir išsamiai pasikalbėta į vairais 
Bendruomenės gyvenimo klausimais, 
pasikeista mintimis ir idėjomis.

VSN.

Sydney LMSG D-jos pirmininkė Ona 
Bausienė Adelaidės lietuvių moterų 
veikėjų tarpe, iš kairės stovi: p.p. 
Kutkienė, Baužiene, Reisonienė, Ka- 
nienė, Bajorūnienė, Garbaliauskiene 
Apačioje p. Armonienė su savo ąnuke, 
iš dešinės viršuje jos ištekėjusi duk
rele.

d. P.L.B. Centro

lams, p. Milda Lenkauskienė lankėsi Mel
bourne.

Viešnią, atvykusią i Melbourna va
kare, Lietuvių Namuose pasitiko A.L.B. 
Melbourne Apylinkes pirmininkas M. 
Didžys ir pakvietė ją į reprezentacinį 
kambarį, kuriame jau laukė susirinkęs 

visai natūralu, kad tėvai siunčia savo vai- jaunimo būrys iš Melbourne (16), iš 
Adelaidės (2) ir Geelongo (2).

P. Didžys pasveikino viešnią 
visų susirinkusų vardu ir pakvietė A.L,.B. 
Krašto Valdybos pirmininką V. Neverauska 
kuris keliais žodžiais pasidžiaugė tokios 
aukštos viešnios atsilankymu Australijoje 
pirmą kartą per daugiau, negu 20 metų.

Po to sekė p. M. Lenkauskienės 
pranešimas. Ji plačiai nušvietė 1972 metų

Sekciją ir Apylinkes Valdybas, kiek sąly
gos ir ištekliai leidžia, talkininkauja
savaitgalio mokykloms. Lituanistinėj 
Sekcijoj dirbą kultūrininkai yra parodė 
daug nuoširdaus susirūpinimo ieškodami

Išūsų Pastogė Nr. 13. 1971.4.5. psl.P
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M
i R LIETUVA KOMUNISTINĖ?

Ryšium su artėjančiu Sovietų Sąjun- partijos nariais buvo apie 40% visų mokslo 
gos komunistų partijos 24-ju ir neseniai, daktarų ( 63 is 158). Aplamai, LKP, kaip 
kovo 3 diena Vilniuje įvykusių Lietuvos 
kom. partijos 16-ju, suvažiavimais, 
įdomu pažvelgti į Lietuvoje nuo 1940 m. 
laisvai veikiančios/ nacių okupacijos 
laikmeti išskyriusAomunistų partijos 
pobūdi, sudėti sąrangą.

Šią partiją, jos sudėtį smulkiau 
išryškina “Mokslo ir gyvenimo” žur- atseit, menininkai, mokslininkai ir t.t., 
nalas (1970 m. 11 nr.) . Čia panaudojami 
žurnale paskelbti statistiniai duomenys. 
Tiesa, jie liečia padėtį iki 1970. sau
sio 1 dienos, tačiau daugiau įdomi par
tijos sąrangos, sudėties kaita per eile, 
buvusių metų, ne tik į paskutinius metus 
pažvelgus.

Narių skaičius pernai sausio 1 d. 
siekė 116.603 - tai sudaro 3.7 proc. 
Lietuvos gyventojų (1970 m. gyventojų (50.7% ir 5.1%). Tuo būdu, ne proletarai 

partijoje sudaro narių daugumą.
Partijos nariai tautybės atžvilgiu.
Jos narių skaičius tautybėmis at

spindėjo buvusius Įvykius bei gyvenamąjį 
laiką. 1941 m. lietuvių buvo 53.3%, rusų 
- 25-1%, žydų - net 15.2%, kitų - 6.4%. 
Po karo, t.y. 1945 m., lietuviai sudarė 
narių mažuma, vos 31.8%, rusų narių buvo 
net 54.0%. Ir 1953 metais - lietuvių par
tijoje buvo 38.0%. Nuo 1958 m. Lietuvoje 
atsiradus vad. Liaudies ūkio taryboms, 

1968 m. Sausio 1d. LKP nariu partijos narių bendro skaičiaus ir paskirų 
padidėjo 11,119 arba 9.6% - tuo tautybių vaizdas žymiai krito. 1959 metais 

buvo 105,418. Lietuvių narių lietuvių buvo jau 55-7%, 1968 m. -66.3%, 
pakilo 9%, rusų - 7%. Mažiau- 1970 m. - jau 67.1%, šiais metais - tur-

Sovietu Sąjungos kom. partijos padalinys, 
daugiau laikytina ne proletarinė, bet biu
rokratų klasės partija.
Darbininkai ir kolchozininkai - mažumoje..

“Mažosios Tar. Lietuvos Enciklope
dijos”, II tomo, duomenimis, matyti, kad 
LKP narių sudaro tarnautojai bei kiti

[bet ne darbininkai ar kolchozininkai). 
Šis santykis buvo itin akivaizdus 1945 
metais, kai LKP nariais buvo 90.7% tar
nautojų, tuo tarpu darbininkų buvo vos 
5.8%, gi kolchozininkų - vos 1.6% 1968 m. 
pradžioje santykis kiek pakito, nes dar
bininkų skaičius pakilo iki 28.3% kol
chozininkų - iki 15.9%, tačiau visvien 
tarnautojai su kitais sudarė daugumą

surašymo duomenimis, gyventojų skaičius 
Lietuvoje siekė 3,129.000)- 
Rusai sudaro 20% partijos narių.

Lietuvos Kom. Partijos narių pasi
skirstymas tautybėmis atrodo štai kaip:
1. Lietuvių - 78,255 arba 67.1%
2- Rusų - 23,341 arba 20.0%
3. Lenkų - 4,273 arba 3.7%
4- Žydų - 2,664 arba 2.3%
5. Kitų 8,070 arba 6.9%
iš viso - 116,603 arba 100.0%

Allegro ! Crescendo !!

Nuo 
skaičius 
metu ji 
skaičius 
šia pakilo žydų narių skaičius - per dvejusbut dar daugiau, 
metus vos 24 narinis arba mažiau kaip 
viena procentą.

Partijos nariai - ne proletariato 
atstovai.

Jei ankščiau būdavo nurodoma, kad 
LKP atstovaujanti “ paprastus žmones”, 
tai pastaruoju metu ryški kryptis į narius 
Įtraukti daugiau aukštesnio išsilavinimo 
kadrų. Pvz., jei 1953 metais narių tarpe 
buvo 9.9% narių, pilnai ar iš dalies bai
gusių aukštąjį mokslą, tai 1966 metais jų 
jau buvo 18.9% ir 1970 metais - 21.0%. 
Didžioji narių dalis, tai žmones, turį 
vidurini ar pradžios mokslo išsilavinimą 
- taigi, tokių 1953 metais skaičius siekė 
41,0 ir 43,1%, o 1970 metais ji buvo- 
53,2 ir 35,8% ( arba 89%. visų partijos 
narių).

Per pastaruosius penkerius metus . - - -.pas ir nesudaro daugumos, bet jų įtaka irypatingai padidėjo nariu - specialistu skai- . . . ,Č5 , -- ,. . Q„n poveikis Lietuvos gyvenimui didesnis, nesčius.Tai liudija toks reiškynys:.970 metais
uz jų nugaros - Kremlius. ELTA.

Jei rusų elementas partijoje 1945 m. 
siekė net 54.0%, gi 1953 m. 43.5%, tai 
vėliau jis mažėjo - 1959 m. rusų narių 
buvo 29.1%, 1968 m. - 20.7% ir 1970 m. 
20.0%. Vis mažėjo ir žydų narių skaičius.

Neabejotina rusų bei kitų Įtaka par
tijoje.

Lietuvių pastebimas įsigalėjimas, 
narių skaičiumi, partijoje dar nereiškia, 
kad LKP virsta tautinė, savarankiška 
partija. Lietusių narių skaičius, nors ir 
žymus, tačiau atsilieka nuo krašte gyve
nančių lietuvių skaičiaus (apie 80%). 
Blogesnis lenkų vaizdas - jų skaičius 
Lietuvoje daugiau kaip 8%, bet partijoje 
lenkų - narių procentas tesiekia 3.7%.

1970 metais, LKP-joje buvo 31,411 
rusų ir kitų tautybių narių - nors jie

NUMATOMAS POPIEŽIAUS

VIZITAS LENKIJON.

“Herald” pranešimas iš Romos.

Vatikano šaltiniai diskutuoja gali
mybę Popiežiau^ vizito i Lenkiją dar 
šiais metais. Žinomas lenku prelatas 
Romoje pareiškė, kad planai vizitui pa
siekė ta laipsni kur diskutuojama laikas- 
ateinantis ^geguži s ar rugpiūtis.

Popiežius Paulius norėjo aplankyti 
Lenkiją jau 1966 metais, kada komunistinė 
lenkų Vyriausybė neleido jam dalyvauti 
švenčiant tūkstančio metų Romos Kata
likybės sukaktuves Lenkijoje.

Jeigu jis viks,. tai bus pirmas Popie
žius vizitavęs komunistini kraštą.

Nors Vatikano spauda sakosi nieko 
nežinanti apie vizitavimo planus, tačiau 
ten suvokiamas labai aiškus nujautimas, 
kad Popiežius Paulius gali tai padaryti, 
ypač po dabartinių pasikalbėjimų Kardi
nolo Wyszynski ir komunistinio lenkų 
Ministrų Pirmininko Piotr Jaroszewicz 
Varšuvoje.

Tai buvo pirmas Bažnyčios ir Vals
tybes viršūnių susitikimas po 1960 metų.

Po susitikimo Kardinolas Wyszynski 
pranešė Lenkijos Episkopato Tarybai, o 
ši išleido komunikatą, kad palaipsniui 
normalėja santikiai tarp Bažnyčios ir 
Valstybės, ir buvo diskutuota daugelis 
svarbių problemų liečiančių Bažnyčios 
gyvenimą^ Lenkijoje.”

sugestijoms, kad Popiežius vizituotu 
Lenkiją. Dabar klimatas pagerėjo.
„ Pereitą menesį, kalbėdamas į minią. 
Sv. Petro -Aikštėje, Popiežius prašė visus 
jungtis maldoje už Lenkijos gerovę ir 
taiką viduje. '

Lenkų vyskupai kreipėsi į visus pra
šydami melstis “dėl tragiškų atsitikimų 
įvykusių pereitą gruodžio mėnesį ant 
Baltijos jūros krantų” - turėdami galvoj 

sukilimą Dancige.
“Mes taip pat junkimės maldomis su 

Lenkijos Bažnyčia ir jos žmonėmis, 
kurie yra taip tikintys, kantrūs ir religin
gi”,-sako Popiežius Paulius.

Virš 90% Lenkijos gyventojų yra 
Romos katalikai. jo

RAUDONIEJI VADAI 
SUSIRŪPINĘ JAUNIMU.

Sydnejaus dienraštis “Sun” skelbia 
šią Rueterio Agentūros žinutę iš Maskvos.

Iš oficialių pranešimu Maskvai Lieį 
tuvos dabartiniai vadai atrodo esą giliai 
susirūpinę Lietuvos jaunimu pilnu 
“nesveikų idėjų” ir net “išdavikiško” 
elp'RSin z

Antanas Sniečkus savo reporte Lie
tuvos Komunistų Partijos kongresui kal- 
be'jo neįprastai atvirai apie Sovietų vadų 
problemas susiduriant su jaunimu, ir 
skatino dėti didesnes pastangas dėl jau
nimo partinio auklėjimo ir jo lojalumo iš
laikymo. Jis nusiskundė, kad daug jau
nimo tingi mokytis, nutraukė studijas, o 
vėliau nekreipia dėmesio į darbo disci- 

Ankšciau, komunistinė Vyriausybė plina.
buvo oficialiai priešinga pakartotinoms Is “Sun” 17/3/’71.

AMERIKOS EKONOMIJA ------------

Prezidentas' Nixonas savo paskutinėje kalboje pareiškė 
optimizmą dėl Amerikos ekonominės padėties.

TAUTOS FONDUI AUKOJO.

ADELAIDES KRONIKA.
Tautos Fondo Atstovybė. Melbourno

Skyr., Dėkoja. > Vasario men. 14-21 d.d., prie To-
1971 m. Nepriklausomybes šventes rens upės tvenkinio Elders Parke vyko

proga Tautos Fondas surinko auku: iš eiles 16-ta tartaūtine meno paroda, po
1. ALBURY - WODONGA. Pirmą 
kartą mūsų atstovė nedrąsiai pasi
rodė, bet nėra ko nusiminti, kitą kar
tą bus geriau surinkta.

$ 14.00
2. GEELONG. Rinko Melb. T.F. 
atstovas. Kolonija labai graži, bū
tinai reikia vietinio T.F. įgaliotinio.

$ 52.50
3. LATROBE - VALLEY. Pavyzdys 
visai Australijai. Jeigu visur būtų 
tokie įgaliotiniai . (žinoma ir aukoto' 
jai) kolonijoje kurioje yra 43 gyv. 
su vaikais surinkta.

$ 43.00 
igalio-
Ačiū.

4. MELBOURNE. Rinko T.F. 
tiniai. Geriau negu visada.

atviru dangumi. Buvo išstatyta virš 
1000 tapybos, keramikos ir skulptūros 
darbų. Dalyvavo daug garsių ir mėgėjų 
dailininkų. Lietuvius sėkmingai atstovavo 
skulptūros skyriuje: J. Pocienė ir Aurimas 
Dumčius. Tapyboje: Birute ir Žibute 
Vesternbergorites.

Vasario 27 d. Gubernatūros sode vyko 
tarptautine R. Kryžiaus raugėj Joje sėk
mingai dalyvavo- ir Pabaltiečių moterų 
sąjunga, su savo tautiniais maisto gami
niais. . Jų stalą aplanke pats Pietų Aus
tralijos gubernatorius. Lietuvės Moteris 
šauniai atstovavo p.p. E. Dainiene ir D. 
Karpienė.

Vasario 27d. Belair kalnuose Įvy
ko Marijos ir Arvydo Dumčių naujo namo 
įkurtuvės. Gražus būrys Adelaidės jaunimo 
linksminuose iki gaidžių.

Kovo 6d. Gražioje p.p. Bernaičių 
sodyboje įvyko labai gerai nusisekusį 
“Ramovės” gegužy ne. Gėlynuose išdės-

$

Viso:

Sydnejuje T.F. Atstovybė Vasario 
16 - sios dienos proga surinko.

$ 153.64.
Dėkojame visiems aukotojams.

200.50 
$ 310.00 

, , , , , . __tyti stalai šiltas vakaras, skanūs keps-Visiems bendradarbiams ir mieliems J . . » įį . ' .... . ,viaieuio ...... , niai ir saitas alutis sudarė tikrai malo-aukotoiams T.F. vardu nuoširdžiai deko- . .dURuiujamo nją nuotaiką. Prigarmejo ramovenų sve-
Jame' _ cių ir jaunimėlio ''alasingo" beveik šim-

T.F. Atstovybė Melb. skyrius. tjneą Smagu buvo matyti svečių tarpe 
viešnia iš Lietuvos, dvi Kanados lietu
vaitės ir svečia iš Amerikos p. Br. 
Cikota.

Kovo 13.d. Pas p.p. Skiparius tirštai 
rūko dūmai, šokinėjo čiriškinamos deš
relės, aidėjo inž GalatilČio muzika. Poros 
sukosi erdvioje verandoje. Buyo “Vyties” 
sp. Klubo iešminė. Svečiu tarpe matėsi 
nenuilstamas “M.P/’ bendradarbis “Ku
kutis” su savo Dulcinėia%

Netiesa, kad Adelaidės liet, bendruo
menė mažėja. Persikėlus jaunųjų Mauragių 
keturių asmenų seimai, iš Canberros į 
Adelaide, balansas pasitaisė.

T.F. Atstovybe.

VI. Dumčius.

Tautos Fondo išleista užklija

Remkime Tautos Fondą
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Šio kurso studentai lanko Monash laipsniui, vienetas po vieneto, kol visa 
Universiteto Kalbų Laboratorijas kartą programuota pamoka yra įrašyta kiekvieno 
i savaite ne mažiau vienos valandos studento garsinėj juostelėj.

. . . * . . . .. 1'1 * 1 ’«■» /-»z-»»-» ♦"r»o 1 n r» <■» m rvi /-v irr rmi 11 O —sesijai 1971 -jų akademinių metų laiko
tarpyje.

Praktikos sesijos kalbų laboratori
joje ir specialių pratybų medžiaga bus 
paruošta po mano asmenine priežiūra.

Jūsų
(pas) Dr. Eric W. Bauer.

Kalbų Tarnybos Direktorius.

Pirmininkaujančiam^ pasiųlius, buvo 
susitarta, kad po pranešimų, bus renkami 
apylinkės valdantieji organai. O kol man
datų komisija suskaičiuos balsus, bus 
pravestos diskusijos dėl girdėtų pranešimų.

Susirinkusieji buvo paprašyti siūly
ti kandidatus L apylinkės valdybą, kon
trolės komisiją ir garbės teismą. Po dau
gelio metų pirmą kartą adelaidiskiai bu- 

f vo užklupti neįprasto “nepasiruošimo” 
rinkimams. Tradiciniai kandidatų sąrašai 
prezidiumui nebuvo patiekta. Vienas kitas

Tam centralizuotam mokymui pasi
baigus, studentas tęsia darbą individua
liai, nuosekliai reviduodamas silpniau 
išmoktus pamokos vienetus. Tuo tarpu 
intruktorius iš savo konsolės gali sekti 
kiekvieno mokinio daroma pažangąir 
reikalui esant tuoj pat per mikrofoną, 
studentui padėti, visai netrukdantkitų 
mokinių. ' . / . _ ML o/j LALLLU A UVUUVU vnao

Kaip jau minėjau kalbų laboratorijos pakalbintas t kandidatus, dėl senos pa
su jų studijoms, elektronine aparatūraĮjrįjes visom keturiom kratėsi. Atrodo, kad 
ir kitom pagelbinėm priemonėm yra labai išsirinkti apylinkės valdybą nebeliko 
brangios įrengti ir todėl jomis naudotis jokios vilties.
teišgali universitetai ir Karališkoji Susirinkimo dalyvių buvo pasiūlyta 
Australijos Karo Aviacija (RAAF). Gim-pa(jarytį -įg mįn> pertrauką ir dar kartą 
nazijom pilnai aprūpintos kalbos labora-pabancjy(u rasti kandidatus. Tas ir buvo 
torijos yra neprieinamos . padaryta. Jau pertraukos metu ant lentos

Dėka p. Petro Sungailos pastangų ėmė atsirasti pavardes, o susirinkimui 
tik lietuvių kalbos kursų lankytojai gali vėl prasidėjus, jau buvo surašyti septyni 
ta modernia priemone naudotis ir tai ypa- rimti kandidatai j apylinkes valdybą.

Su dideliu palenvejimu susirinku
sieji paskubom užpildė balsavimo lape
lius ir juos perdavė mandatų k - jai.

Be jokių sunkumų atsirado kandi
datai į_ kontrolės k - ją ir garbes teismą. 
Tuo būdu rinkimai praėjo neįtikėtinai 
sklandžiai.

1 Diskusijos buvo ramios ir dalykiškos. 
Niekas nebandė priekabiauti prie buvu
sios valdybos, kuria sudarė daugumoj 
jauni žmonės. Valdybos apyskaita buvo 
vienbalsiai patvirtinta ir išreikšta pa
dėka už" rūpestingą veiklą.

Pasibaigus diskusijoms, mandatu 
k-ja patiekė rinkimų rezultatus. J ben
druomenės valdybą išrinkti: M. Renkė, 
I. Pocienė, J. Patašius, Č. Zamoiskis, ir 
A. Bernaitis, į Kontrolės Komisiją - L. 
Martinkus, S. Dunda ir P. Launikaitis; 
į Garbės Teismą: L. Garbaliauskas, Kun. 
Spurgis, J. Lapsys, A. Mikeliūnas ir J. 
Mockūnas.

Sugiedojus Tautos Himną , susirin
kimas buvo baigtas. Nors salėje susirin- 

Į kimo metu matėsi įvairių pažiūrų žmonių, 
pats susirinkimas praėjo tikrai darbingoj 
ir bendruomeniškoj dvasioj, kaip retai 
kuomet. Kai Adelaide tapo visų Australi
jos lietuvių “sostinė” adelaidiškiams 
matomai pasidarė nebepatogu tyčiotis 
patiems iš savęs. Taika grįžo į Adelaides 
slėnį.

Naujai valdybai, kuria sudaro adelai
diškiams gerai žinomi visuomenės veikėjai, 

-------------- —-----------------------------—.— belieka palinkėti sėkmės.
4. Pakeičia nuobodu ir varginanti,^ “ža“?afav° U-iversitet, į lietuviu 

... .. ,, . . '. , , -kalbos dėstymą, tuo praplesdamas kelia“kalima” malonesne tautologine moko- .... ‘T '. i tolimesnes galimybes ir.mosios medžiagos prezentacija. ‘ , ... „. . . .. . .1 _ J, , , - (c) padeda mums gauti oficialų lietuviųPatyrimas rodo, kad programinis; ' . .°. . „ *, J . kalbos kursu, pripazinima.mokymas yra vienas efektingiausiu mo-„ , ... . D „ ..., J t b ‘ . Korp! Romuva reiškia p. Petrui Sungailaikymo budu, nors tai yra vienas brangiau- .... . 7 • ■ savo gilia padėka,siu metodų ir yra įmanomas tik šiame ■ 4
elektroninės technologijos amžiuje.

Gera programinė medžiaga turi būti 
paruošta ąpeciąlistu: dėstomo dalyko 
žinovo, praktikuojančio kvalifikuoto pe-

Kas tai yra toji kalbos laboratorija?

Lietuvių kalbos studente p - le Litą Hvid netais. 
laboratorijos kabinoje programinio mokymo 
metu. Foto inž. V. Vaitkaus.

Kalbos laboratorija yra viena “pro
graminio mokymo” 1 priemonių. Programi
nis mokymas , yra taip vad. elgsenos 
psichologijos (Behavioural Psychology) 
paseka, kuri nusako, kad:

1. Efektingas mokymas vyksta pa
tiekiant studentui nuosekliniai apgalvotą, 
specialiai pritaikytą ir išbandytą me
džiagą, paruoštą progresuojančiais vie-t

, 2- Skatina studentą aktyviai įsi
jungti i mokymosi procesą.

3. Priemonė tokiam mokymo metodui, 
pagal Prof. B.F. Skinnner, yra nuolatinis

tingai patogiom sąlygom. (Ką mes mokame 
universitetui už visus mūsų kursantus, . 
normaliom sąlygom nepakaktų apmo
kėti už vieną studentą!). Tie pinigai yra 
mokami iš Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi fondo.

...... . ~........ .. _ ________ Pono Sungailos pastangos 
ir pozityvus studento skatinimas, kuris (a) davė mums vieną moderniausių mokymo 
yra priderintas pavienio individo moky- priemonių.

APIE MEMORANDUMĄ, DOKUMENTĄmosi Proceso reikalavimams.

IR KALBOS LABORATORIJĄ.

t

KORP! ROMUVA INFORMUOJA

Bendras kalbų laboratorijos dalies vaizdas su mokytoju ir keliais 
kursų lankytojais. Foto iflŽ. V. Vaitkaus.

Stasys Stankūną vidus, 
Korp! Romuvos filistras

Kaip jau skaitytojai žino is anksty
vesnių pranešimų, lietuvių kalbos kur
sai jau veikia nuo š.m. vasario mėn. 13 
d. Viktorijos Švietimo Departamento auk
štesniojoje mokykloje.

Šiuo metu stengiamasi gauti Vikto
rijos Universitetų ir Mokyklų Egzaminų 
Tarybos (Victorian Universities and 

- Schools Examination Board) pripažinimą.
Toks pripažinimas reikštų, kad mūsų 

jaunimas vietoj mokintis prancūzų, vo
kiečių ar kitos svetimos kalbos gales 
mokintis lietuvių kalbą ir toji bus užskai
tyta lygiom teisėm įstojant į universitetus 
ar kitas aukštojo mokslo institucijas.

Lietuvių abiturientai turėtų geresnę 
galimybę patekti universitetan dėl to, kad 
savo tėvų kalbą yra lengvau išmokti negu 
visai svetimą. Už geriau išmokta kalba 
gaunamas ir aukštesnis pažymis, o su 
geresniais pažymiais yra lengviau patekti 
universitetan. Priimant į universitetus 
nežiūrima kurią svetimą kalbą mokinys 
mokęsis; reikalaujame tik pripažintos 
kalbos. (Dėl specifinių detalių prašoma 
kreiptis pas šio straipsnio autorių), 

i Tam reikalui korp! Romuvos litua
nistinio lavinimosi sekcija paruošė 15 la- , 
pu memorandumą Viktorijos Universitetų ( 
ir Mokyklų Egzaminų Tarybai.

1971. 3. 10. šis memorandumas buvo ] 
patiektas Švietimo Departamento Direk- ; 
toriui, kuris susipažinęs su memorandumo dagogo ir programinės technikos eksperto, 
turiniu, jį patvirtino ir davė savo rekomen-Kalbos laboratorijos dėka yra atsiekiamas 
daciją lietuvių kalbos pripažinimui. Tą 
pat dieną tas patvirtinąs memorandumas, 
kartu su 11 fotostatinių memorandumo 
kopijų, buvo įteiktas V.U. ir M.E. Tarybai.

Čia pat lietuvių kalbos pripažinimo 
reikalas buvo Įtrauktas į sekančio Tary
bos posėdžio darbotvarkę. Pirmosios 
instancijos posėdis įvyks š.m. kovo mėn. joj įrašomas i garsines juosteles. 
23 d. Kiekvienas studentas sėdi atskiroje

garsiniai izuoliuotoje kabinoje. (Priekinė Visi išgyvendavome mažą rinkimine, kaišt- 
kabinos siena yra permatoma ir numeruota, ligę. Eilę metų tam tikras skaičius pa- 
Tas padeda instruktoriui identifikuoti jėgių visuomeninkų būdavo“ išmetami už 
kiekvieną mokinį ir sekti jo pažangą), borto” (neišrenkami) ■ vien dėl to, kad 
Kabina yra aprūpinta magnetofonu su nesusidėjo su viena ar kita grupe. To 
garsinėm juostelėm, ausinėm ir mikrofonu, pasėkoje ši dalis visuomeninkų pasidarė 

Mokinys turi prieš save programuotą pasyvūs ir nepriprašomi kandidatuoti į 
pamokos tekstą. (Tam tikrais atvejais 
toks tekstas tyčia nebūna duodamas. Per 
ausines mokinys girdi instruktoriaus bal
są, skaitanti to teksto tam tikrą vienetą. 
Į tą mokinys reaguoja, pateikdamas savo 
žodinį inasą. (Mokinys, dėka šios elek
troninės priemones girdi savo balsą, ko 
jis iš prigimties normaliai girdėti negali) 
Tuo būdu mokinys išmoksta teisingo re- 
agavimo (tarimo, gramatikos, sintaksės, valdybos narių apyskaitynių pranešimų, 

trumpas veiklos apžvalgas padarė visa 
kankamas, mokėjimas yra čia pat patai-eilė bendruomeninių organizacijų atstovų. 
----- (Toks momentalus pataisymas (<Savaitgalio mokykla, Sporto Klubas

VILNIUS. — Dziennik Chica- 
goski rašo, kad Europoje visur 
baigia išnykti gandrai, nyksta jie 
ir Lietuvoje. Ok. Lietuvoje yra į- 
steigta speciali ornitologijos sto
tis, kuri stebi gandrų judėjimų, 
veda jų statistiką ir stengiasi ap
saugoti nuo išnykimo. Minimas 
ir juodasis gandras, kurių Lietu
voje, sako, esama dar 1,000 ir tai 
didžiausia jų kolonija pasauly.

BENDRUOMENES METINIS 

SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJ.aukštas preciziškumas ir efektingas 
racionalus ekonomiškumas kalbai išmok
ti.
Kalbos Laboratorijoj programinis mokymas 
vyksta šitaip.

Paruošiama programinio mokymo vie
netų tekstas, kuris yra specialioj studi-

B. Straukas.

Kiekvienais metais Adelaides ben
druomenės metinis susirinkimas būdavo 
savos _rūšies atrakcija. Bent keliais fron
tais būdavo ieškomi kandidatai į busimąją 
valdybą ir grupuojamos rinkėjų jėgos.

Minimas memorandumas buvo išsa
miai dokumentuotas.

Vieno tų dokumentų teksto vertimą 
naduodu ištisai:

"Monash Universitetas,
Clayton, Viktorija, 3168, 
Humanitarinių Mokslų Fk - tas, 
Kalbų Tarnybos Departamentas.
Viktorijos Universitetų ir
Mokyklų Egzaminų Tarybai, 
437 St. Kilda Rd.,’
Melbourne.

bendruomenės valdybas, iš patyrimo ži
nodami, kad “nepraeis”.

Su tom pačiom nuotaikom s.m. kovo 
21 d. rinkomės i Lietuvių Namus bendruo
menės susirinkiman.

Susirinkimą, atidarė pirmininkas G. 
Šimkus. Susirinkimo pirmininku išrinktas 
J. Jonavičius, sekretorium C. Zamoiskis.

Kaip musų apylinkėj įprasta, po

1971. 3. 2-

Malonus Tamstos,

Apie: lietuvių kalbos kursus.

Su malonumu pareiškiu, kad mes ben-idiomoj. Jo ankstyvesnis, dažnai nepa- 
dradarbiaujame su Viktorijos Švietimo 1 . ' . . .
Departamento Šeštadienio Moderniųjų somas. (Toks momentalus pataisymas i<oavaąga.iio uio^ma, oporto nauoas, 
Kalbų Mokykla ir Lietuviu Akademinė turi pirmaeilę svarbą efektingam mokymui, Lietuvių S- ga. Moterų Sekcija ir kt.) Is' Lie tu vių kalbos mokytojas p 
Korporacija Romuva vedant lietuvių kal
bos kursus.
Mūsų Pastogė Mr. 125

kas normalios klasės metu yra praktiškai Pranesimų paaiškėjo,kad visur vyko gyvaSungaila prie instruktoriaus 
neįmanomas.) Toji procedūra vvksta pa- veikla ir organizacijos gana daug nuvei- konsolės*

„ r- z " ■ kusios.1971.4.5.psl.4
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M.K. Čiurlionis. PIRAMIDZIUVSONATA. ANDANTE

veikėjų būreliu, aktyviai reiškėsi muzi
kiniame gyvenime. 1905 metu lietuvių 
tautinio judėjimo paveiktas jis pasky
rė “visus savo buvusius ir būsimus 
darbus Lietuvai”. Jis svajojo Vilniu
je pastatyti “Tautos Rūmus”, kur 
visos kultūrinės ir meno šakos galėtu 
rasti tinkamą vietą. Jis organizavo 
pirmąją dailės parodą Vilniuje.

Čiurlionis buvo poetas, jo ras
tuose daug kur galima aptikti poezijos. 
Gyvendamas Leipcige 1902 m. kovomėn. 
jis rašė draugui į Lietuvą “ ... dabar gi 
pavasaris. Nuolat žiūrėčiau į medžius, 
žoles, čia pat prie manęs bręstu ir 
raustu saulėje pumpurėliai, paskui švie
siai žali rugiai... O ten kur - ne - kur 
iš už didelio lapo jau gėlyte iškiša 
galvutę ir šypsosi saulei ... Pavasa
ris! Staiga saulė tarsi pasikeitė: svie
si, besišypsanti lėtai žengia aukštoje 
mėlynėje. Tame savo kelyje vėl beria 
mums visą kaskadą, spindulių, o su 
jais - džiaugsmą , šviesą, šilumą ir 
gyvenimą”.

Aleksandras Kelmietis.

ČIURLIONIS.

{Atkalta iš I pel-J

Be išradingos ir spalvingos har
monijos jis puikiai naudoja polifo
nine technika: fugas, imitacijas, ka
nonus ir kitas formas. Apie savo 
mėgiama, polifonini muzikinių minčių 
plėtojimą jis taip vaizdžiai rašo“Vi
sas paskendau kontrapunkte. Visą pa
sauli vaizduojuos kaip didelę simfo
niją: žmonės tai gaidos, vokiečiai 
- tai disonansai ir klaidos, gražios 
meliodijos - tai tolimieji Druskininkai 
ir Varšuva”.

Daug apie Čiurlionį yra prirašyta 
kaip apie kūrėją, bet nedaug esame 
ką girdėja apie Čiurlionį, kaip apie 
žmogų, lietuvį patriotą. Čia kaip tik 
ir noriu iškelti tas jo ypatybes. Galima 
sakyti kad per visą savo trumpą gy
venimą jo dvasia degė kūrybiniu džiaug
smu, jis kupinas aukštų idealų, jis 
mistikas, veržiasi savo vizijomis į 
pasaulio sutvėrimo pradžią. Sis pasau
lis jam egzistuoja tik tiek, kiek jis 
gražus. Todėl jis nepraktiškas, jis 
nemokėjo ir nenorėjo savo genialia 
kūryba paversti žibančiu auksu ar 
skambančiu sidabru.

Čiurlionis visa savo gyvenimą 
buvo nepaprastai darbštus, dažnai 
dirbdavo iki visiško jėgų išsekimo, o 
gyveno nedatekliuje.

Čia patiekiu keletą ištraukų is jo 
raštų. “Aš esu tvirčiausiai įsitikinęs, 
kad kompozicijos mokytojas būtinai 
turi būti labai geras ir kilnus žmogus”. 
Jis visada žmoguje matydavo tą kas 
yra gera ir gražu, kilnu ir dora. “Aš 
visuomet troškau, kad butum žmogus 
toks, kaip kad aš suprantu, t.y. žmo
gus, kuris viską jaučia, supranta ir 
siekia tiesos, gėrio ir grožio. Visa tai 
turi su kaupu, vadinasi, esi žmogus”. 
Gera žodį jis labiau vertino kaip auk
są. “Kartais geras, palankus žodis 
daugiau padaro gero, negu vežimas 
aukso, šiltas, nuoširdus žvilgsnis - 
daugiau negu 3 mechanikos tomai”, 
- sako Čiurlionis. Kad ir kaip pats 
vargdamas Čiurlionis šelpė, savo ne
turtingus mokinius, dažnai pats darbo 
neturėdamas nepameta geros nuotaikos. 
“Turiu pora kėdžių, lovą su čiužiniu, 
stalą, spintelę, lempą ir “kipiatok” 
rytais ir vakarais. Ir būtų viskas gerai, 
jei gaučiau kokį nors darbą, o šiaip jau 
liūdna. Bet tai niekis”, - rašo jis sa
vo seseriai Jadvygai.

Čiurlionis labai mylėjo tėvynę 
Lietuvą, ypač savo Druskininkus. Var
šuvoje jis_artimai darbavosi su lietuvių

PULGL ANDRIUSį PRISIMENANT.
✓ I
S.m. kovo men. 18 d. Pulgis 

Andriušis būtų šventes 64 metų su
kaktį. Nesulaukė savojo gimtadienio 
Fulgencijus Andrusevičius - tokia bu
vo tikroji, mažai kam žinomazrašytojo 
pavardė. Nesulaukė jis ir užplanuoto 
savo rinktinių raštų trijuose tomuose 
išleidimo. Pasirodė tik pirmasis. Teko 
patirti, kad jo raštai toliau nebus lei
džiami. Rašytojo gyvenime svarbu ne

kur ir kaip jis gyveno, bet ką sukūrė. 
Kūryba yra tikroji rašytojo biografija 
ir jo palikimas. Gražiausias antkapis 
ir paminklas, koki Australijos lietu
viai galėtų pastatyti Pulgiui Andriu- 
šiui, būtų jo raštų išleidimas. Lėšų 
telkimas šiam reikalui rastų pritarimą, 
o ir JAV lietuviai tam neliktų kurti. 
Reikėtų, .kad kas nors, sakykime Kraš
to Kultūros Taryba,imtųsi iniciatyvos 
ir panagrinėtu tolimesnes “Rinktinių 
raštų” leidimo galimybes.

Savo kūrybinėje karjeroje Pulgis 
Andriušis nuėjo ilgą, kelią.. Lietuvoje 
nors ir neturėjo progos išleisti nei vie
nos originalios knygos, vis dėlto jau 
plačiai buvo žinomas kaip savito sti
liaus rasytoj.as. „ Per šepšeliadas, 
kuntapliadas ir “Dievo paukštelį” įsi
tvirtinęs humoristikoje, Pulgis Andriu
šis pasiekė zenitą ir beletristikoje. 
Nuo žurnalistinių, lyrinių reportažų, 
kaip kad “Padūmavy parūkavy visi pa
kraštėliai” “Ūkininko patarėjo” lai
kais, iki premijuotų šedevriukų “Anoj 
pusėj ežero” ir “Sudiev, kvietkeli!” 
- nuostabus atsiekimas.

Šiam didelio talento ir žodžio 
meistrui pagerbti ir prisiminti adelai- 
diškiai balandžio 4 d. suruošė minėjimą. 
Melbourne akademija - minėjimas, pa
vadintas “Sudiev, kvietkeli” , ruoši
mas Lietuvių Namuose balandžio men. 
18 d. 6 vai. p.p.

Albertas Seikis.

Rojus (1909) M.K. Čiurlionis.

KELIONE PO PIETŲ 
AMERIKA.

prilygsta prncūžams.Paprasčiausias be
mokslis žmogus tave apibers komplimen
tais ir mandagumo formulėms, kas mums,

Joje yra San Martin’o palaikai, sudėti 
apskritame, auksu ir brangakmeniais iš
puoštame mauzoliejuje, prie kurio dega 
amžinoji ugnis ir stovi Argentinos karių pripratusiems prie sauso anglo - saksiško 

garbės sargyba. (San Martin, karo vadas, mandagumo, atrodo nuostabu.
generolas, iškovojęs Argentinai nepri
klausomybę).

Miestas nors nepaprastai didelis, 
70 klm. ilgio ir 40 klm. pločio, bet susi
siekimas gerai sutvarkytas. Autobusų 
tinklas labai platus. Autobusai privatūs, 
nedideli, talpina 20 - 25 žmones, vad. 
collectyvos. Gana greiti ir pigus. Taksi 
ir požeminiai traukiniai taip pat pigūs. 
Argentiniečiai mėgsta naktinį gyvenimą. 
Prieš vidurnakti niekas neina miegoti, 
užtat pamiega “siesta’’, pokaičius, Jei 
kas neišgali vakarą praleisti restorane 
prie vyno stiklo, praleidžia ją savo už
darame kieme prie mates puoduko. (Mate, 
žolė auganti tik Argentinos šiaurėje ir 
geriama, kaip arbata, per vamzdelį iš 
arbūzo kevalo). Argentiniečiai labai 
linksmi, nerūpestingi ir draugiški žmonės. 
Vyrai tikri džentelmenai pilnoje to žodžio

LIETUVIAI ARGENTINOJE.
Lietuvių Argentinoje priskaitoma 

apie 40.000, kurie susispietę didesniuose 
miestuose. Buenos Aires apie 8.000, to
liau Berisse, Rossario, Cordoboje, Men- 
dozoj ir kt. Lietuviško veikimo centras 
yra Buenos Aires. Čia leidžiami visi 
trys Argentinos lietuviški laikraščiai. 
“Argentinos LietuviųBalsas”, bendruo
menės laikraštis, tiražas 3.000, leidėjas 
Pranciškus Uzinkas, redaktorius p. . 
Norkus. Katalikiškos krypties laikraštis 
“Laikas”, tiražas 1500, leidžiamas Tėvų 
Marijonų, redaktorius .Augustinas Steig- 
vila, MIC. ir darbo redaktorė ponia Ona 
Kairelienė - Lukšytė, buvusi humanitarė 
germanistė. Trečias lietuviškas laikraš
tis “Vaga”, leidžiamas Argentinos “pa
žangiųjų” lietuvių. Nors šiame krašte 
komunistų veikimas yra oficialiai drau
džiamas, tačiau “pažangieji” organiz
uojasi i klubus ir taip apeina įstatymus. 
Yra dvi gana didelės lietuvių kolonijos, 
viena Naujoji Pęmpėja, Avellaneda, kur
ioje randasi Katalikų Centras. Marijonų 
bažnyčia, mokykla, klebonija, muziejus, 
laikraščio ‘' Laikas” redakcija, sportoaik- 
štes ir kt. Antroji kolonija Suareze, laik
raščio “Argentinos lietuvių Balso” red
akcija ir administracija, Lietuvių Namai 
ir kt M Bus daugiau >

3 • Brone Mockūnienė.
Buenos Aires, 8 milijonai gyventojų, žmonės negalėjo pereiti iš vienos gatvės 
kaip ir jo moterys tvarkingumu nepasižymi pusės į kita. Dar už poros valandų jau 

vanduo buvo nusekęs, tik purvas likęs, 
bet nutarėm nebe važiuoti, nes brolis sake 
kad'gatvės, lietuvių rajone irgipatvinstan 
čios. Argentiniečiai dėl tokių dalykų ne
sijaudina. Nesekmes priima su šypsena. 

Klimatas panašus Į Australijos, nes 
Buenos Aires, aplamai Argentina, randasi 
toje pačioje geografinėje platumoje (30’ 
- 45’ paralelėje). Gal tik čia daugiau 
kritulių, daugiau drėgmės (humidity). 
Pats miestas labai didelis ir gražus. 
Daug parkų, kurių priskaitoma apie 150. 
Architektūra labai įvairi. Gausybe fon
tanų, obeliskų, įvairiausių ornamentais 
išpuoštų paminklų, bei valstybinių pa
skatų, sunku net išsivaizduoti. Pavyzdžiuiprasmėje. Pavyzdžiui,autobuse nepamaty. 

Kongreso Rūmai ar San. Martin’s paminklas 
to paties vardo aikštėje, tai tikri meno 
šedevrai . Raudonas marmuras ir šimtai 
vario bei žalvario skulptūrų. Nėra to 
parko ar aikštės, kuri nebūtu papuošta 
keliomis skulptūromis. Net Zoologijos 
sodas ir tas atrodo daugiau kaip parkas, 

o ne žvėrynas. Pasididžiavimo verta
“Avenida 9 de Julia” (9 liepos nepri-turisto. Sakysime turguje man perkant 

klausomybės iškovojimo data). Tai alėja pomidorus, pardavėjas paimdavo kiek- 
134 metrų pločio, plačiausia alėja pa- viena^ pomidorą į ranką, parodydavo man, 
šaulyje. Didinga katedra su dešimtimis ir tik"tada dėdavo į maišiuką. Mandagumu 
altorių, primenanti Vilniaus Katedrą.‘ Mūsų pastogė Nr.13. 1971»4.5.psl.5

Gatvių niekas neplauna, šluoja naktimis. 
Todėl atrodo visada nešvarus, pilnas 
popiergalių. Gatvių pakraščiuose, dėl 
blogo nutekėjimo, daug kur telksi van
duo, sudarydamas idealias uodu peryklas. 
Uodai tai Dievo rykšte šiame gražiame 
mieste. Niekur gyvenime nemačiau tiek 
uodų, kiek Buenos Aires. Ir koks-buvo 
malonumas, kai nuvažiavusi į kalnus 
galėjau miegoti prie atviro lango ir neuž
sidengusi uodų tinklu.

Kitas neįprastas reiškinys turistui 
yra specifiniai blogas kvapas, jaučiamas 
mieste. Tą pati tvirtino turistai iš Vakarų 
Vokietijos, Siaurinės Amerikos bei Lie
tuvos. Ar tai yra septiniai tankai, 
kurių dar yta daug mieste ir priemiesčiuo
se, ar kanalizacijos užterštos upės, te
kančios miesto pakraščiais, ar viskas 
kartu? Čia yra daug sunkiai įtikėtinų da
lyku. Maz'as pavyzdėlis, kuris man at
rodė, kaip filmoje. Savaitę vėliau, mano 
brolis ir aš buvome pakviesti pas viena 
lietuvį, restorano savininką, pietų. Mums 
besiruošant važiuoti, užėjo smarkus, 
tropikinis lietus. Po dviejų valandų, kai 
pasižiūrėjau i gatvę, netikėjau savo ak
imis. iš gatvės pasidarė srauni upė, iki 
kelių gilumo. Mašinos stovėjo apsemtos,

si, kad vyresnė moteris stovėtų, o vyrai 
sėdėtų. įėjus senai moteriškei įautobusą, 
iš karto net keli vyrai pašoka iš vietų. 
Nueina prie durų, paima senutę, už rankos 
ir atveda pasodina į savo vietą. Pagarba 
neabejotina senam žmogui. Taip pat re
spektuojami užsieniečiai, turistai. Viet
inis niekada neapgaus kalbos nemokančio
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KAS NAUJO MUSU CHORUOSE ?
"LITUANIJOS” paukštį, kuris anot dirigentės žodžių - 

“ištiesęs sparnus skristi, bet žiūri atgal, 
kaip gal ir mielas mūsų administratorius su
grįš atgal į choro vienetą.”

P. Lapšys į tai atsake - “Choro ne- j 
galėsiu visai palikti, nes turėsiu prižiū
rėti savo žmoną, kuri dainuoja chore, o ir 
pats gal prisijungsiu prie dainininkų.”

Po to sekė įspūdingas administra- 
_________ torių pasikeitimas, laike kurio p. Lapšys 

torius p. J. Lapšys pasitraukė is pareigų perdavė p. Mockunui simbolinę (tuščią) 
perduodamas jas p. J. Mockunui.________ banko taupymo dėžutę, choro Lituania ant-

P. Lapšys aštuonis metus išbuvo cho- spaudų ir portfelį su įvairiom bylom lie
to administraltorium darbą atlikdamas labai kiančius chorą ir jo veiklą. 
skrupulingai. Administratoriaus darbas 
nėra lengvas, nes įvairios problemos dygs
ta kaip grybai po lietaus. Koncertų užan- 
gažavimas, bilietų spaudinimas,programų, 
nustatymas, posėdžiai su kitų tautų atsto
vais dėl pasirodymų, tai tik lašas darbo 
jūroje._

Būdamas labai sąžiningas, jis finan
sinius reikalus tvarkė taip sumaniai, jog 
choras Lituania buvo vienas turtingesnių 
vienetų Adelaidėje. Choristams niekad ne
reikėjo prisidėti savo asmeniškomis lėšo
mis vykstant ą kitas Australijos koloni
jas koncertams.

Todėl nėra ko stebėtis, kad atsisvei
kinimas buvo jautrus kaip iš dirigentės ir 
choristų pusės, taip ir iš paties adminis
tratoriaus.

ADMINISTRATORIŲ PASIKEITIMAS.

Valė Neverauskiene.
Kovo 6-tą dieną Lituania choras jau 

ne pirmą kartą susirinko p. Kaminskų so
delyje pobūviui bet šį kartą pobūvis buvo 
ypatingai svarbus savo pagrindiniu tikslu.

Ilgametis choro Lituania administra-

kiek sąlygos leis chore dalyvauti. Šiuo 
metu kiek girdėjome ruošiasi kelionei apie 

Choro metiniame susirinkime, sena- Pasaulį. Linkime Dr. Rūtai laimingos ke- 
jai valdybai atsistatydinus buvo išrinktaliones ir kuo greičiausiai sugrįžti pas mus. 
nauja, kuri susideda iš sekančių choristų;

Pereitą, penktadienį po povestuvinių 
atostogų “Dainos” choristas A. Linge 
atvyko į rępęticiją su ponia ir visu “skie
pu”. Kiek teko girdėti iš iždininko, tai 
šis A. Lingės pasirodymas su visomis 
gerybėmis, jam biznelįpamaišęs. Tačiau 
choristai iš džiaugsmo ir susijaudinimo, 
“Ilgiausių Metu” ne tam tone užplesė. se-

DAINOS CHORE.

Pr. Nagys - pirmininkas.
B. Aleknaitė - sekretor.
P. Rope - iždininkas.

Valdybos
Belmore,

adresas; 417 Burwood Rd., 
2192, Telef. 759 - 7094.

Prie 
niūnai;

valdybos pririnkti ir balsų

P. Mockunui pasakius keletą žodžių 
kuriais jis pabrėžė; jog stengsis choro ne
apvilti perėmęs administratoriaus pareigas 
ir padėkojo už jam suteiktą pasitikėjimą, 
choro dainininkai ir kviesti sveičiai truik- 
šmingais plojimais davė jam savo šilta 
atsakymą.

Tuomi oficialoji dalis buvo baigta, 
po kurios sekė chorisčių suneštinės, pui
kiai paruostos vaišes, dainos ir šokiai.

P. V. Šulcas gražiai padėkojo seimi
ninkams už prieglobsti pobūviui surengti, 
o jie parodė filmą iš savo asmeniško gy
venimo, tuomi suteikdami apie valandą 
laiko svečiams pailsėti nuo visokių links
mybių.

Laike pobūvio keletą dainų padainavo
P. Lapšys atsisakė pareigų slegiamas Adelaidės moterų kvartetas ir ‘ Klajūnai”, 

kitų darbų ir įsigaliojimų - jis vienintelis 
VLIKO įgaliotinis visoj Australijoj ir Bal
tų atstovas.

Dirigentė p. G. Vasiliauskienė choro 
vardu įteikė p. Lapsiui dovaną - p. I. Po
cienės moderniškos skulptūros metalini

E. Mikevičienė - altų
E. Nagienė - sopranų.
A. Kramilius - bosų.
J. Šatkauskas - tenorų.
Moterų atstovė A. Skirkienė.
Ilgametis tenoras Vytautas Stasiū- 

naitis susilaukė dukrelės. Sveikiname
Vytautą. Prie augančių trijų sūnų tikime, 
kad šį dukrelę atnešė daug džiaugsmo į 
StasitTnaičių seimą.

Kita mūsų choristė p. A. Storpirštiene

Jungtinis Caritas ir Dainos choro Ba
lius jau čia - š.m. balandžio 24 d. Dainos 
choras ir kiti programos dalyviai intensy
viai ruošiasi. Balius įvyksta Father 
O’Reilly 
Tikimės, 
ir toli.

Memorial Hall, Park Rd., Auburn, 
kad susilauksime svečiu iŠ arti

“Dainos” kor.

MELBOURNE

cienės moderniškos skulptūros

Vakaras praėjo puikoj nuotaikoj, jau
tėsi glaudus ryšis ir draugiškumas cho
ristų tarpe.

Naujam choro Lituania administrato
riui p. J. Mockunui linkime sėkmės nau
jose pareigose.

Kita musų choriste p. A. Storpirštiene Melbourne Dainos Sambūris po 
iškrito iš rikiuotės ir paguldyta Banks- ilgesnių atostogų pradėjo darbą. Pir- 
towno ligoninėje. Visi choristai o ypač mas pasitarimas - repeticija įvyko ko- 
sopranai linki jai kuo greičiausiai pasvei- vo mėn. 28 d. 
kti ir sustiprėjus sugrįžti i chorą.

Jau kuris laikas, kai sugrįžo į chorą
Dr. Rūta Kavaliauskaitė. Ji prižadėjo
^wrW‘VW‘>V'V*>M‘******W‘*******W^********n**n'cJ 
j £
f ŽADAT KELIAUTI? M

KIEK AS SUŽINOJAU!

Visais kelionių reikalais 
kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ^ (nuo 1959 m. dirbąs 

Patarimai ir užsakymai veltui.
SOUTHLAND TRAVEL CENTRE.
245 Charman Rd., Cheltenham. 3192- 
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258.

kelionių biuruose). £

Buvęs Kovo krepšininkas 
Kairaitis nesenai apgynė savo 
darbą ir gavo chemijos daktaro laipsnį. 
Greitu laiku Danius persikels visam lai
kui gyventi į Sydnejų, kur dėstys univer
sitete ir jis tikisi dar su mūsų vyres
niųjų komanda aktyviai ir krepšinį pažaisti.

Kovo šachmatininkas, šiuo metu 
atliekąs privalomąją ligoninėje praktiką 
Newcastleyje Dr. Alfredas Renigeris 
susižiedavo su Danute Kedyte ir tikisi 
pabaigęs savo praktinį darbą, persikelti 
visam laikui į Sydnejų, kur ir šachmatams 
bus daugiau laiko.

Danius 
mokslini ALB Adelaides Apylinkes naujoji 

valdyba pasiskirstė pareigomis sekančiai: 
pirm. M. Renke, vice p. J. Patašius, sek
retorius C.ZSamoiskis, narys kultūriniams 
reikalams I. Pocįenė ir iždininkas A. Ber
naitis (jun.)

Choro Lituania ilgamečiui adminis
tratoriui J. Lapšiui iš šių pareigų pasi
braukus, naujuoju administratorium pakvie
stas J. Mockūnas, Choro dirigentė G. Va
siliauskienė naujam administratoriui pir
miausia nusiskundė, kad nesugebanti i 
chorą pritraukti vyriškos gimines dainininkų 
ir j>rašė skubios pagalbos. J. Mockūnas

Dr. D. Kairaiti už jo atsiektus mok- Z“?“* J’1.1“ “ suslrSI>1“«s
... ir Dr A Reni-eri (h‘“Se.' ,JU. tlek? 11 SUSimįStO.

Lauksime kokių žygiu imsis naujasis ad
ministratorius tenorų eile m papildyti, kai 
moteriški burtai nieko nepadėjo.

EKSKURSIJA Į JAV ĮVYKSTA 29. 5. 71

STODAMAS ’’TALKON”

TALKINI SAU

IR KITIEMS

slinius pasisekimus ir Dr. A Renigerį 
su Danute jų sužieduotuvių proga sveikina 
visi koviečiai ir Sporto Skyrius, linkint 
jiems geriausios sėkmės ateityje.

Adelaidiškiai Skautai Akademikai 
ruošia senj. Dubinsko dvare iešminę. 
Visi su nekantrumu laukia kiek ta proga 
avinų ir jaučių bus paskersta svečių al
kiui numalšinti. Del troškulio niekas nesi
jaudina, nes čia pat vandens visa jūra.

Teko patirti, kad Algis Plukas atsi
gulė į Liverpool ligoninę, kur jam buvo 
padaryta maža operacija. Algis jaučiasi 
gerai ir greitai žada išeiti iš ligoninės. 
Linkime sveikatos ir sėkmės Algiui.

yj|n|nFWwnvcwr********3|t****N^******4c>|c4c*WC3|Cwn|t« 

f MURRAY’S H.F. STORES * 
» s

646 GEORGE STREET, SYDNEY — TEL: 26-1768

Adelaidės Apylinkės Kontroles Komi
sija, darydama šešiose organizacijose re
viziją, susumavusi rado, kad jos per metus 
turėjo bruto pajamų $27,000. Žinant, 
kad Adelaidėj yra virs 20 lietuviškų orga
nizacijų, reikia tikėtis, kad jų visų me- 
1' " --------— ’ '■ ' ' ’ ' ' - ‘
Kas galėtų pasaykti, kad adelaidiškiai 
neturtingi ir nedosnūs. Vis tie adelaidiš
kiai, kaip visuomet, per kitu galvas bando 
išsimušti į pirmąsias eiles.

Savaitgalio jpokykla ir skautai per 
at velykes ruošia margučių konkursą. 
Konkursas ir margučių ritinėjimas įvyks 
po pamaldų Ingleburn skautų stovyklavė- 
tėje. Tikimasi susilaukti daug lankytojų.

, - _ . , - - • ’ Rinkoje pasirodė praėjusios Dai
linę apyvarta būtu nemažesne kaip $50,000.nų Šventės plokštelė. Kaina $3.00.

Platina L. Baltrūnas.

Spaudoj buvo paskelbta, kad buv. 
Adelaides Bendruomenės pirmininkas 
Gytis Šimkus baigė odentologija ir dirba 
savo pasirinktoj srity. Pasiteiravus pas 
Gytį ar ši žinia atitinka tikrenybę, buvo 
pareikšta, kad jis mielai būtu pabandęs 
laimę plumberio ar karpenterio pelninguose 
amatuose, bet būdamas įsitikinęs, kad iš 
to nieko neišeisime dirbti savoj profesioj.

Melbourniškiams gerai pažįsta
mas inž. B. Vingrys praėjusi šeštadie
ni savo draugų tarpe atšventė 50 m. su
kaktį. Nesenai p. Vingrys sutiko būti 
“M.P.” platintoju Melbourne. “M.P.” 
redakcija ir administracija linki p. 
Vingriu! geriausios kloties.

Kovo men. 17 d. JAV mirė daili
ninkas P. Osmolskis, pagarsėjęs dau
gelio knygų, iliustratorius. Velionis 
buvo vedęs mums gerai pazistamo dai- 
ninko Pauliaus Rūtenio seserį.

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
a į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
S .anksčiau nustatytomis sąlygomis.
• .Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų
* Rusijoje pasirinktinai” arba “Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę inforinaci- 
w Ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.
S Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Banks town, Parramatta, į 
£ Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W. #
* HEAD OFFICE: £

♦ MURRAY’S H.F. STORES 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL: 26-1768 £
J REGISTERED AGENTS.' #
J SYDNEY. N.S.W.: £
£ CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road # 
S CABRAMATTA. Tel.: 728 - 7078. ’ M
* BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES. 5 Kitchener Parade, »

BANKSTOWN. Tel: 709 - 8089. #
♦ PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES. 293 Church Street,

PARRAMATTA. Tel.: 635 - 9728. J
J NEWCASTLE, N.S.W. ,5
5 WICKHAM;MURRAY’S H.F. STORES. 93 Northumberland Street, J
S WICKHAM, MEWCASTLE. Tel.: 61-5180. <
# NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, J
J NEWCASTLE. Tel-: 2-3596. «
♦ MELBOURNE, VIC.! Mutual Arcade, 266 Flinders Street, . . . £

t

Musų pastogė Nr, 13. 1971.4.5.psl.6
Tel.: 63-7895.
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SVEIKINIMAI Iš MEL
BOURNO KREPŠININKŲ

Vyt. Grybauskas

nėralatviai nei estai šioms žaidynėms 
entuziastiški. Rytų buvusi didžiulė ir 
stipri sporto apygarda, vadovaujama p. 
Vakselio, jau keliolika metų viešai ne
egzistuoja, daug klubų į šį susirinkimą 
visai neatvyko ir pranešimų apie savo 
veikla^ nedavė, taip ir nežinia ką jie daro. 
Veikliausi šiuo metu yra Toronto 
(Kanadoje) “Aušra”, antrasis klubas 
įsisteigęs čia, kuris dar turi vyresnėses 
kartos vadovą ir yra Tėvų Pranciškonų 

___ ___   _  _ * remiamas. Jie dalyvauja miesto pirmeny- 
sprendimų, kurie tik padidina atsiradusią ^®^e__su. keliolika komandų paskirose, 
prarają. Laikas viską padarys, vėl visi 
sėdės prie vieno stalo ir dirbs tam pačiam 
tikslui - Lietuvai._________ ,_ __

Sekdamas jūsų spaudą (šis Kanados 
sporto ir spaudos veikėjas J. Bulionis, 
dar nuo lankymosi pas mus su amerikie
čiais lietuviais krepšininkais, prenume
ruoja “Mūsų Pastogę” ir seka visą musų 
gyvenimą. S.K. Red.) aš ankščiau paste- . ♦ . . * . — .... — -

LAIŠKAS IŠ KANADOS.

Jau senai rengiausi parašyti, tačiau 
kasdieninis darbas ir visas gyvenimas 
pasidarė toks vienodas, padarantis žmogų 
tiesiog apsnudusiu. Kas kita yra pas jus. 
Prasidėję, kautynės (atrodo, kad jau jos 
šiuo metu pasibaigė) tarp savų žmonių, 
neleidžia jums nuobodžiauti. Dėl jūsų to 
viso skaldymosi tai pasakysiu savo nuo
monę, kad nereikia daryti aštrių ir greitų

šakose ir daugiausiai atveža žaidėjų i 
mūsų žaidynes. Pas juos visuomet yra 
pakankamai marinų ir šoferių ir fanatikų 
žiūrovų, kurie nelabai pripažįsta pralai
mėjimus. Jeigu žaidynės vyksta Clevelande 
(Amerikoje) už maždaug 300 mylių, tai 
žiūrovų visuomet būna daugiau iš To
ronto negu vietinių.

Del pačio krepšinio, atrodo kad jis 
bėjau ir' jūsų susikirtima,Sydnejuje dėl pas mus bus kritęs, nes nebėra garsių 
dviejų sporto klubų. AŠ už tai tik sveikinu komandų, kaip Neo - Lithuania, Waterbu- 
jus sportininkus, nes kaip jus patys ma- rio, New York ir kt. Čikaga suklijuoja 
tote, tokios sportinės veiklos “Kovas” vieną kitą komandą tik žaidynėms ir tuo 
niekada ankščiau nebuvo išvystus per viskas pasibaigia. Laike Toronto žaidy- 
visą savo gyvavimo laiką. Kova tarp abie-nių vėl vyks pasitarimai, gal provizori- 
jų jūsų klubų pridavė daugiau energijos 
patiems sportininkams ir jų. valdyboms. 
Turint pas jus tiek daug prieauglio yra 
lengviau tvarkytis dviejuose klubuose, 
nes jug abiejų klubų yra vienas ir tas pats 
tikslas - išlaikyti jaunimą lietuviais ir 
nemanau, kad būtų skirtumas kas tą dar
bą vvkdo Kovas ar Neris.

Mūsų sportiniame gyvenime vyriausia 
valdžia F.A.S.K. valdybai vadovauja 
kanadiečiai S. Krasauskas iš Toronto kar
tu su savo padėjėjais. Buvo visų mūsų 
sporto vekėju suvažiavimas Detroite ir 
per trumpą laiką buvo bandyta aptarti 
daug visokiausių svarbių klausimų. Buvo 
padarytas simpoziumas, sukviečiant 
Lietuvių Bendruomenės šulus, kurie 
pažadėjo ateiyje sportininkus remti daug 
daugiau ir moraliniai, ir materialiniai.. 
Siaurės Amerikos sporto žaidynes apsiėmė 
rengti Torontas, kai Pabaltiečių pirmeny
bes nuspręsta ruošti kuo rečiau, nes nei

nės rinktinės sudarymas. Atrodo, kad ne 
tik as, bet daugumas mūsiškių sporto va
dovų suseno ir Amerikos gyvenimo tem
pas iščiulpė didesne dalį energijos. 
(Ar nereikėtų jums visiems pasiūlyti 
atvažiuoti pas mus paatostogauti ir, ra-

Po trijų savaičių viešnagės Mel- ’ 
boumo krepšinio rinktinė prieš 
keletą dienų pasuko namų link. 
Išvargusi, tik su dviem laimėji
mais iš 10 rungtynių, bet paten
kinta. Patenkinta, nes turėjo pro
gos daug ko išmokti, pamatė sa
vo silpnas vietas, o svarbiausia 
pastatė tvirtą koją “BIG TEN” 
Lygos krepšinio salėse. Ši lyga y- 
ra viena iš pajėgiausių visoje A- 
merikoje ir ji sutiko sekančią va
sarą pasiųsti savo rinktinę į Aus
traliją, o kitą žiemą vėl 10-čiai 
rungtynių priimti Australijos o- 
limpinę rinktinę. Ir ši sutartis pa
daryta ne dėl to, kad padaryti 
malonumą australams ar suorga
nizuoti išvyką, bet kad australų 
krepšininkai įrodė savo pajėgumą 
aikštėje ir pasirodė lygiaverčiai 
varžovai. Tiesa, jie pralaimėjo di
desnę daugumą rungtynių, bet 
tik Wisconsin universitetas įvei
kė juos užtikrintai. Visose kitose 
rungtynėm laimėtojas paaiškėjo 
tik paskutinėse minutėse, o su 
trupučiu laimės jie galėjo užbaig
ti gastroles su 5—5 ar net 6—4 
savo naudai.

Rungtynės Northwestern 
universitete

Algis Milvydas

ALGIUI MILVYDUI

21 METAI.

KOVO KLUBE.

VYRAI FINALUOSE.

Vieninteles rungtynes Chica- 
mioje Australijos aplinkumoje pasilsėjus, Jiems zą13*1 pries stiprų 
vėl suorganizuoti vienokį ar kitokį mūsų 
ir jūsų sportininkų pasirodymą - pasisve
čiavimą. Red.) 

Šiaip gyvenimas Kanadoje nieko 
gero. Stengiamės išsigelbėti nuo inflia
cijos, nes padidėjo bedarbių masė iki 
8% visų gyventojų. Vasarą studentams 
bus sunkiau gauti darbų, tai, atrodo, ir 
riaušių padidės. Kitos bėdos tai vandens 
ir oro užteršimas, bet atsakymo tam nėra. 
Vienu žodžiu jus Australijoje laikykitės.

Linkėjimų visiems pažįstamiems.

Jonas Bulionis.

Pirmą kartą Kaune vasario mėnesio 
pabaigoje buvo sužaista moterų futbolo 
rungtynės tarp kauniepių “Atleto” ir vil
niečių “Elektrono”. Šias rungtynes, nors 
ir be dideles propagandos, stebėjo virš 
kelių tūkstančių žiūrovių Labai gerai 
pasirodė kaunietės puolėjos B. Kamin
skaite ir L. Augustaityte, kurioms^ pagal 
vietinius ekspertus, veržlumo galėtų pa
vydėti ir daugelis vyrų futbolininkų. Taip 
pat labai geros buvo abiejų komandų var
tininkės: vilnietės A. Grigaliūnaitė ir 
kaunietė G. Litvinaitė. Šias rungtynes 
laimėjo vilnietės santykiu 4.1. Šios rung
tynės buvo žaistos saleje.

Balandžio 6 dieną vakare bus žai
džiama Krepšinio Stadione II - sios di
vizijos finalai, į kuriuos be jokio pra
laimėjimo per visą turnyrą pateko kovie- 
cių pirmoji komanda, todėl šios rungtynes 
krepšinio mėgėjams turėtu būti labai 
įdomios.

Paskutinias savo rungtynes koviečiai 
sužaidė ir laimėjo 53^46 prieš vieną is 
stipriausių turnyro komandą Newtown 
Wyvern.Šios rungtynės mūsų vyrams buvo 
gana įtemptos, nes dėl savo sužeidimo 
S. Lukoševičius kurį laika, vaikšto su 
sugipsuota koja ir negali žaisti. Pirmąjį 
puslaikį austraLai buvo gana smarkiai pažįstamas vienas iš mūsų Australijoje 
prispaudę koviecius, tačiau rungtynių ~ - • • •
pabaigoje mūsų vyrai parodė didelį greitį 
ir puikius metimus, atsiplėšė ir atsiekė 
gražią pergalę. Taškai: Mikalauskas 13, 
Atkinson, Čerkesas ir Gustafson po 10, 
Kraučevicius 6 ir Liutikas 4.

Australams ir lietuviams, ypatingai 
sostinės Canberros gyventojams gerai

LIETUVIAI PASAULYJE.

iškiliausių krepšininkų Edis Palubinskas 
jau kuris laikas gyvena Amerikoje ir pra
eitą sezoną jis žaidė uz Rieks Koledžą, 

Rexburgh, Idaho. Šioje komandoje jis 
žaisdamas pasirodė vienas is' geriausių 
žaidėjų ir buvo pripažintas komandos 
geriausių krepšių ir baudų metiku. Taip 
pat jis per visą sezoną įmetė per vienas 
rungtynes daugiausiai taškų iš visų daly
vavusių komandų. Po šių gražių pasiro
dymų jis vienintelis žaidėjas iš šio mies-Praeitą savaitę Singapore prasidėjo

Britų Tautų Bendrijos (Commonwelath) sta-to buvo išrinktas į pirmąjį penketą šu
lo teniso vyrų ir moterų pirmenybės. Šiose darytoje bendroje Intermountain Colle- 
pirmenybėse dalyvauja ir Kanados rink
tinė, kurios pagrindinė žaidėja yra kana
dietė lietuvaitė V. Nešukaitytė. Pirma
jame savo susitikime kanadietės' turėjo 
priešininkėmis australes ir prieš jas lai
mėjo 3:2. Šiose runtynese Nešukaitytė 
laimėjo abu susitikimus prieš V. Wood
ward ir McMahon. Dvejete jinai su savo 
priešininkė laimėjo irgi prieš australes.

giate Athletic Conference komandoje. 
E. Palubinskas pradėjęs žaisti mokykloje 
jau reprezentavo N.S.W. jaunių ir Can- 
berros senjorų rinktines, vėliau žaisdamas 
geriausiose Melbourne komandose. Jis 
dalyvavo ir lietuvių pirmenybėse ir buvo 
mūsų rinktinės narys. Gavęs stipendiją, 
šiuo metu mokosi ir labai gerai žaidžia 
Amerikoje.

Northwestern universitetą. Tūks
tantinė žiūrovų susirinko gal dau
giau iš žingeidumo, nei negalvo
dami, kad kažkokioje Australijo
je kas mokėtų žaisti krepšinį. Tą 
nuomonę greit pakeitė pačios pir
mosios žaidimo minutės. Žaibiš
ku greičiu pravesdamį kiekvieną 
antpuolį, kuris dažniausiai būda
vo planingas derinys su blokavi
mais ir staigiais kirtimais, jie per
ima pirmavimą ir kėlinį baigia 
39—37 savo naudai.

Antrajame leidinyje Northwes
tern pereina į zoninį dengimą, ir 
australiečiai kiek pasimeta, nepa
jėgdami suorganizuoti geres
nio žaidimo prieš šios rūšies den
gimą. Studentai atsiplėšia 59—51. 
Tačiau po poros gražių australų 
metimų, Northwestern treneris 
pakeičia zoną į presingą. Tas 
Melbourno neišgąsdina, ir netru
kus pasekmė išlyginta. Nuo čia 
prasideda žūtbūtinė kova už kiek
vieną tašką. Australai veda 63— 
61 ir pusė minutės iki galo turi 
71—70. Dramatiškoje pabaigoje 
jie prameta gan gerą metimą, ir 
N o rth western pe rsve ri a 7 2—71.

Paskutinėse
du gan geri metimai atsimuša 
nuo lanko, ir galutiniam švilpu
kui užbaigus rungtynes, studen
tai dar įmeta dvi baudas ir laimi 
74—71.

Rungtynės labai gero, lygio, jas 
laimėjo amerikiečiai dėka pui
kaus mėtymo ir dominavimo prie 
lentų. Australai pademostravo 
puikų žaidimą, buvo geresni tak
tiškai, ypač prieš žmogus žmogų 
gynimą, vienodai gerai pereida
vo iš individualaus dengimo į zo
ninį ir į zoninį presingą. Silpno
kai pozicianiai prie lentų (gal 
trūko truputį ir svorio) ir meti
muose.

(Prisimentant lietuvių rinkti
nės gastroles Australijoje prieš 
penketą metų, lygiai tos pačios 
priežastys ištempė pergales mūsų 
rinktinei).'

Kovo men. 27 d. Algis Milvydas sven- 
savo 21 -mą j į gimtadieni.
Australijos’ lietuvių, jaunimui Algis 

yra gerai pažįstamas, pirmoje eilėje 
kaip pasižymėję^ sportininkas. Būda
mas vienu iš pirmaujančių “Varpo” 
krepšininku, jau eilė metų jis kovoja už 
Melbourna sporto šventėse.

Algis taip pat yra pareigingas skau
tas. Nuo to laiko kai pradėjo skautauti, 
dar nepraleido nei vienos stovyklos. 
Skautų, uniformoje < ir dabar ji matome 
visur, kur tik skautai organizuotai dalyvau
ja. Dabar jis jau skautas Vytis.

Malonu pastebėti, kad Algis pri
klauso tų jaunuolių grupei, kurie sugeba 
tvarkyti savo laika taip, kad ju aktyvus 
dalyvavimas sporte ir kitose jaunimo or
ganizacijose visai netrugdo jo pažangu
mo moksle. Koledže Algis buvo pirmųjų 
mokinių eilėse. Gerai, jam einasi ir Mel
bourno universitete. Šiais metais jis yra 
paskutiniame kurse inžinerijos fakultete. 
Ruošiasi būti statybos inžinierius (civil 
engineer).

išauklėtas lietuviškoj dvasioj Algis 
domisi mūsų bendruomenės gyvenimu, uo
liai skaito “Mūsų Pastogę”, suprantama 
pirmiausia perskaito sporto skyrių.

Linkime Algiui geriausios sėkmės.

te

Ken Watson

sekundėse dar

Skaitydamas programoje pavar 
dės, radau dvi pažįstamas — tai 
Wyatt ir Ken Watson. Abu jie 
žaidė tuo metu už Melbourne 
rinktinę, kai mūsų rinktinė gavo 
pirmą ir vienintelį pralaimėjimą. 
Abu jie buvo geriausi savo ko
mandoje ir bent tą vakarą nesu
laikomi. Šiuo metu Wyatt dar 
žaidžia,7 o Watson pasidarė trene
ris. Trumpas pokalbis su juo bu
vo nepaprastai įdomus. Jis atsi
minė pasekmes visų mūsų svar
besniųjų rungtynių, jis atsiminė 
pavardes daugumos žaidėjų ir 
puikiai ištardamas tuoj paklausė, 
ar dar tebežaidžia Varnas, Če- 
kauskas, Modestas, Jesevičius. Jis 
Melbourne rinktinės ir Australi
jos Federacijos vardu perdavė lin
kėjimus ir sveikinimus visiems a- 
nos mūsų rinktinės žaidėjams va
dovams ir visai mūsų sportinei 
organizacijai, neužmiršdamas pa
žymėti, kiek daug naudos jiems 
davė mūsų vizitas Australijoje.

Musų Pastogė Nr,-13. 1971.4.5.psl.7
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NEWCASTLE D. KLUBO

PRANEŠIMAS

HOBART
Į Tasmaniją atvažiavo keletas 

keleivių. Sausio mėn. viena ponia iš 
Adelaidės, paskui Viktoras Bagdonavi
čius, jaunas studentas su draugais iš 
Sydnejaus. Jiems vargšams nesisekė: visą 
laiką lijo ir merkė; tačiau dabar nese
niai pravažiavusi Sale’s prezidentė ponia 
Eskirtienė skųstis tikrai negalėjo. Sau
lė kepino kaip Queensland© rojuje.

Atvažiavo čia ir tokių, kurie Tas- 
. manijoj pasiliks kiek ilgiau Jaunas 

geologas* N. Zelandietis Ramūnas Tar
vydas su šeima žada čia kokiai porai 
metų pasilikti, gaila kad jis negyvens 
Hobarte, o vyks i gilumą prie kalnų ir 
užtvankų •

Lietuviai studentai, kurių čia nu
stebsite, gal ir visas dešimtukas atsi
rastų, jei tik kas juos surašytų, pradėjo 
darba iš peties ir iki Velykų, kurios ne 
už jūrių marių, tikraiusiai nieko negirdė- 
sime. Tarp kitko ir Hobarte yra Valsty
binių stipendininkų, tai vDali Kantvi-. 
laite ir Sydnejisldo A. Žemaičio duktė 
Liucija. Jos tik fukses, o dar yra ir se
nesniųjų, kurie jau kelinti metai kaip 
studijuoja. A. Kantvilas.

CANBERRA
Reikšminga seimos sukaktis, p.p. 

Jablonskių šeima kovo mėn. 20 d. 
suruošė didesnio masto sukaktuves: 
studento Gintaro 21 - riu metų su
kaktis, Vytenis teisininkas atšvęsta 
jo įvesdinimas i teisininkų tarpą, pa
gal velkančius šio krašto papročius, ir 
trečioji-p. Juozo Jablonskio vardines, 
kurios greta jaunųjų buvo prijungtos 
prie to paties stalo. Apeigų - ceremo
nijų reikalą tvarkė šioj srity pasižy
mėjęs A. Andriuška.

Sūnaus Gintaro 21 - rių metų su
kaktį nušvietė jo mamyte p. B. Ja
blonskiene. Teisininko Vytenio įves
dinimo - ceremonijų reikalu kalbėjo 
teisininke G. Biveinytė - Shick. P. Ja
blonskio vardadienio proga sveikino 
A. Aly ta.

Svečių skaičiuj daugiausia matė
si jaunimo, daugumoj studentai arti
mieji Gintaro mokslo draugai, o taip 
pat iš “senimo”, daugumoj p.p. Ja
blonskių artimieji. Po sveikinimų pri
pildyti šampano stiklai ir sukaktuvi
ninkams sugiedota “Ilgiausių Metų”, 
ir įteiktos dovanos. Nežiūrint sve
čių įvairaus amžiaus puiki nuotaika 
leido prisitaikyti ir “senimui” prie 
moderniųjų šokių, pamankštinti kiek 
sustingusias nugaras.

Orkestro garsai išlygino amžiaus 
skirtumus ir svečių įsisiūbavusi nuo
taika užtruko iki ankstyvojo paryčio.

a.
SYDNEY

MIRĖ KOSTAS VILUTIS.

Rastas negyvas savo bute 
Darlinghurst, Sydney, Kostas Vilutis, 
apie 58 m. amžiaus. Palaidotas
Rookwoodo kapinėse kovo mėn. 23 d. Paskaitą “Lietuviai ir rusai” skaitys 
Kadangi velionis čia neturėjo nei giminių.Dr. M. Šeškus.
nei artimų pažįstamu, tai jo laidotuvėmis D. Klubo sekretorė,
pasirūpino Sydnejaus MoterųSoc. G. D-ja. V. Kristensen.

Velionis ilgeni laiką gyvenęs Gee
long iš tenai emigravęs į Braziliją. 
Čia išgyvenęs 5 metus, apsivedė ir susi
laukė vaiko, bet del nežinomu priežas
čių pats vienas grižo atgal i, Australiją 
ir apsigyveno Sydney. Dirbo fabrike 
ir su lietuviais mažai bendravo.

MELBOURNE
Sekmadieni p.p. 7/3/72 m. Įvyko 

Antano Krauso vyčio būrelio ir ne
aktyvių vyčių sueiga s. Viktoro 
Adomavičiaus namuose. Gyvai sueiga 
pravedė naujai išrinktas vyčių būrelio" 
vadas s.v. Jonas Semetas. Viso dalyvavo 
10 vyčių ir 5 rėmėjai. Buvo rodomos 
skaidrės iš buvusios Tautinės stovyklos 
ir gyvai diskutuojama ateities veikla.

Skautas Vytis.

Šių metų, kovo men. 21 d. p. Šerno f 
namuose Įvyko Newcastle Diskusijų Klu- F 
bo susirinkimas. Paskaita “Alkoholis, i 
jo veiksmas ir efektas ant žmonių ir žmo- • 
nijos” skaitė Dr. G. Kišonas. J

Pradžioje preligentas davė bendrus > 
faktus apie alkoholizmo įtaka pavieniui »• 
individui, šeimos vienetui ir visuomenes ' 
gyvenime tuo pačiu patiekdamas kiek J 
statistikos. Toliau buvo paliestos prie- » 
žastys, kurios padeda ugdyti ir plėsti » 
alkoholizmą, kaip dabartinis hektiškas * 
gyvenimo tempas ir jo pasėkoje atsiradęs ‘ J 
nervinis įtempimas, konkurencija bei lenk-1,
tyniavimas; ekonominė padėtis, kurios du 
kraštutinumai - skurdas ir perteklius 
kiekvienas savo keliu gali pastumti i. 
alkoholizmą; materialinio pelno siekimas 
alkoholio pagelba ir net pačios valdžios 
nepagirtina laikysena, taip pat siekiant 
pelno iš alkoholio mokesčių-

Nagrinėdamas Įvairių alkoholio rū
šių stipruma, jų Įtaką ir veikimą žmo
gaus kūne Įvairiose apsvaigimo stadijose- 
Dr. Kišonas, tarp kitko sugriovė ir popu
liarią, iliuziją, kad alkoholis šildo žmogų.

Po to preligentas aptarė visas su 
alkoholizmu nesijusias ligas, fizinius 
bei psichinius jų simptomus bei galutini 
rezultatą. Paskaita buvo įdomiai pailius
truota paties autoriaus pieštom diagramom 
bei jumoristinio pobūdžio piešiniais, 
kurie kiek palengvino paskaitos rimtą toną. 
Po paskaitos sekė diskusijos, kurių metu 
Psichologijos dėstytojas p. A. Ivinskis 
patiekė įdomų faktą, kad alkoholiko tipo, 
kaipo tokio, nėra ir bet kuris asmuo, ne
žiūrint jo charketerio, luomo ar užsiėmimo 
gali tapti alkoholiku. Tiek pačioje pa
skaitoje, tiek diskusijose buvo aptarta 
ir alkoholį pateisinančios savybės, bū
tent: sukėlimas jaukios draugiškos nuo
taikos, atpalaidavimas perstiprių inhibi
cijų ir pan. Išvadoje tenka paminėti trumpą 
bet reikšmingą posakį, kuriuo Dr. G. Ki
šonas užbaigė savo paskaita: “Biški 
serai, bet perdaug - blogai”.

Čia būtų gera proga paminėti Įdomų, 
dažnai pasikatojantį faktą, kai, tremtyje 
baigusiam mokslus specialistui, tenka 
skaityti paskaitą lietuvių kalba. Kiek
vienu tokiu atveju paskaitininkas nusi
skundžia stoka lietuviškų terminų.Rezul
tate jam tenka griebtis vienos iš dviejų 
išeičių: vartoti angliškus terminus arba 
“sulietuvinti” juos, prisegant lietuvišką 
galūne. Nei viena nei kita išeitis, žino
ma, nėra ideali. Tačiau klausimo, kaip 
ir iš kur gauti lietuviškos terminologijos 
specialiams mokslams, atrodo dar niekas 
neišsprendė.

Valdybos adresas:
Danguolė Juškaite.
26 Mulga St.,
Altona 3018 VIC.

PLUNKSNOS KLUBO

NARIAMS.

Pranešu visų klubo narių žiniai, kad 
š.m. balandžio men. 18 d. (Atvelykio sek
madienį) 5 vai. p.p., p. Ant. Laukaičio

Praeitam D. Klubo pranešime minėta;namuose, 18 Miller Ave., Ashfield, įvyks 
pradėtą rinkliavą (Geelongo Radio pus- Plunksnos Klubo narių susirinkimas 
valandžiui paremti) buvo užbaigta, ir jos 
rezultatas - $27.00 buvo išsiųsta į Gee- 
longa kartu su D. Klubo sėkmingos vei
klos ' linkėjimais.

Sekantis susirinkimas įvyks balan
džio mėn. 18 d. p. K. Jazbučio namuose.

Pra nešimai

posėdis.
Visus kolegas - narius kviečiu vienin

gai dalyvauti. Kurie del tam tikrų svar
bių priežasčių negalėtų dalyvauti, pra
šau pranešti p. A. Laukaičiui iki balandžio 
m. 15 d., Telef. 798 - 0306.

DIENOTVARKEJE.
1. Klubo pirmininko pranešimas.
2. Einamieji Klubo reikalai.
3. p. S. Baltrmiejuno paskaita.
4. Diskusijos.

Plunksnos Klubo pirmininkas.

S.L.M.S.G.D-jos valdyba praneša, 
kad draugijos rengiamas 1972m.Uzga- 
vėnių Blynų Balius, Įvyksta Vasario mėn. 
12 dieną, 1972m., o ne Vasario 26-tą 
kaip buvo skelbta pobūvio kalendoriuje.

Kadangi numatytas vienas parengi
mas šiais metais, tai maloniai prašome 
kitu organizacijų dėmesio ir solidarumo.

Poniai J. Penkaitienei, aukojusiai 
$4.00, Užgavėnių Blynų Baliui, nuo
širdus ačiū!.

Valdyba.

Sydnejaus Studentai kviečia visus atsilankyti į

“I N I T I U M S E ME S T R I M C M L X X I’

ROMANUS BALIUS

Balandžio men. 17 d. 7.30 - 1.00Quando:

Latvian Hall, 32 Parnell St., Strathfield.Ubi:

Programus: Fuksų Krikštas, Romėnu Legionas.

Vakariene: Dvieju patiekalų.

Dekoracijos: R. Badauskas.

Toga: Ilga.

Stalus galima užsisakyti iš anksto.

Skambinkite V. Bitinaitei, 969 - 6394.

Gera muzika - Šilta vakarienė - Asmeniui $3.00

M.L.K. Taryba.

Quantum: $3.00, Studentams ir Pensininkams $1.50

Valdyba

Balandžio men. 17 d. - šeštadienį - 7.30 vai. vakare 
kviečiame visus į 

Melbourne Lietuvių Namus 
kur įvyks tradicinis

MARGUČIU BALIUS

PRANEŠIMAS.
PADĖKA.

Širdingai dėkojame artimiesiems, 
Kovo 21 d. ALSS Melbourno skyriaus bičiuliams ir visiems tautiečiams taip 

metiniame susirinkime išrinkta nauja vai-gausiai susirinkusiems kovo 14 d.į .a.a. 
dyba šios sudėties:

Pirmininkas - Rimantas Sarkis 
Sekretorė - Danguolė Juškaite, 
iždininkas - Algis Milvydas.
Fuksų Atstovas - Linas Zaikauskas 
Nariai - Rasa Milvydaitė.

Arturas Gružauskas.

Simo Naručio antkapio atidengimo, šven
tinimo apeigas.

Liekame giliai dėkingi - Kun. P. 
Butkui, “Dainos” choristams ir p. B. Ki- 
veriui, Krašto Tarybos Prezidiumo Pir- 

• mininkui Prof. Kabailai, Sydnejaus Apy
linkės Pirmininkui p. A. Reisgiui, pulk. 
Vadovių Šliogeriui, mieliems bičiuliams 
Marijai ir Antanui Statkams ir visiems 
tiems, kurie prisiminė velioni S. Na- 
rusį, apeigomis, žodžiu, giesme, gėlėms 
ir širdimi. z

Vanda Narusiene ir gimines.

misi Pastoge
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