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MELBURNO LIETUVIAI I

Lietuvių. Namai Melbourne yra mūsų 
centras, mūsų sirdis, mūsų vienetelč vil
tis ir galimybė toliau tęsti lietuvišką dar
bą, išgirsti lietuvišką žodi ir daina po sa
vo stogu. Mūsų jaunimui, mūsų organiza
cijoms būtų neįmanoma veikti savo namų 
neturint. Praradimas Lietuvių Namų Mel
burne būtų tautinė saviz'udybė.

Melburno Lietuvių Namai yra sunkio
je finansinėje padėtyje. Mūsų visų neabe
jotina pirmoji pareiga yra pagelba Lietu
vių Namams. Gaisro priežasties ieškoki
me gaisrą užgesinę.

Mes kreipiamės į visas mūsų organi
zacijas: telkite lėšas vienam tikslui - Lie
tuvių Namams išlaikyti. Mes kreipiamės 
į visus lietuvius - paremkite organizuoja
mąjį vajų Lietuvių Namams.

Mūsų tautinis solidarumas, tautinių 
reikalų vertinimas yra pastatytas išban
dymui. Irodykime, kad sugebame išspręs
ti problemas ir esame verti garbingo lietu
vio vardo.

Mel. Liet. Ben. Apylinkės Valdyba.

PAMIRŠTIEJI
Žinomas -danų dienraštis Kopen

hagoje, „Berlingske Tidende“ š.m. 
vasario 22 laidoje paskelbė įsidėmė
tinų straipsnį, „Pamirštieji kraštai“ 
Danų laikraštis pabrėžia, kad nese
niai įvykusios bylos, nukreiptos prieš 
Baltijos kraštų žydus , atkreipė Va
karų dėmesį, tiksliau - priminė , jog 
tie kraštai turį blogą sąžinę Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Esą, faktas, kad 
Vakarų pasaulis, pirmoje eilėje -JAV 
-bės niekuomet nėra pripažinęs sovie
tų įvykdytos Baltijos kraštų okupaci
jos, tai - labai menka paguoda tiems 
kraštams.

Laikraštis primena Baltijos vals
tybių praeities bruožus, buvusias bol
ševikų ir nacių okupacijas, nuo 1944

apie Simą
Gyvas ar miręs?

MASKVA. Didžio-

KRAŠTAI
m. vėl atgaivintą sovietų okupacija, 
nurodo į masinius išvežimus Baltijos 
kraštuose ir pažymi: rusams vėl tuose 
kraštuose įsigalėjus, gyvenimo lygis 
nukrito ligi rusiškojo lygmens ir vi
sose gyvenimo srityse pradėta smarkus 
rusinimo vyksmas.

Kopenhagos dienraštis teigia, kad 
antrajam pasauliniam karui pasibaigus 
Latvijos gyventojų tarpe 85% buvo 
latviai, tuo tarpu šiuo metu latvių gy
ventojų beliko 80%. Sostinėje Rygoje 
dabar gyventojų daugumą sudaro ne 
latviai, bet - rusai.

Laikraštis pateikia ir žinių apie 
Baltijos kraštuose vykdytą ir dar te- 
bepastebimą pasipriešinimo prieš oku
pantą judėjimą. Esą, rusai per 3 0 me
tų Baltijos kraštuose sunaikino dau
giau kaip 600,000 gyventojų. Daug 
laisvės kovotojų atsidūrė priverčiamo 
darbo stovyklose.

Laikraštis nurodo į vieną Potmos 
darbo stovyklos kalinių, latvių kal
bininką Viktors Kalninš. Nors Kalninš 
dar 1962 m. buvo nuteistas, už prieš- 
rusiškų leidinių platinimą, 10 metų 
bausme darbo stovykloje, tačiau jis

CIRKULIARINIS
G. E. 1

Pastaruoju metu mūsų bendruo
menėje padažnėjusių mirčių akivaiz
doje iškyla naujos problemos, kurias 
būtina šaltai apsvarstyti ir spręsti. La 
bai dažnai atsitinka, kad staiga mirš
ta ar žūsta visai jauni žmonės, ar žmo 
nes, palieką jauną šeimą. Nors šita
me krašte našlės gauna socialinę pa
ramą iš valdžios, tačiau toji parama 
nėra pakankama, ypač jei yra vaikų, 
kuriuos reikia leisti į mokslus. Daug 
kas pasakys, kad geras mokinys ar 
studentas gaus stipendiją ir toks pa
ramos nereikalingas, o blogo ir su pa

galiu nepriversi mokytis. Bet tai ne
tiesa, nes ir tų stipendijų nėra liek 
daug, kad visi geri mokiniai jomis 
būtų apdalinami, o antra, ir gavus sti
pendiją jos nepakanka mokslui ir pra
gyvenimui. Stipendija paprastai tėra 
tik priedas prie tėvų pastangų.

Besirūpinant mūsų lietuviškos 
bendruomenės tęstinumu mes visų pir
miausia turėtume efektyviai ir koncen
truotai remti mūsų jaunimą. Lietuviš
kos jaunimo organizacijos yra tradici
nės priemonės lietuvybei išlaikyti, 
pagrinde dedančios emocinį elementą 
- garbingą tautos praeitį, meil<4' 
savo mažai vargingai tautai, kalbos 
grožį, nostalgiją kurios jie nepa
žįsta, ir pan. Bet reikia atsiminti, kad 
šitame krašte vaikai jau mokyklose 
mokomi viską kritikuoti, nieko nepri
imti už gryną pinigą, skatina ieškoti 
kitų kelių ir žvelgti į tuos pačius da
lykus iš kito taško. Matome, kad mūsų 
vaikai yra skeptiški. Gal lai yra viena 
iš priežasčių, kodėl jaunimo organi
zacijos nėra tokios efektingos ir popu
liarios, kaip kad norėtume.

Visa tai turint prieš akis mate
rialinė jaunimo parama lietuvybės iš
laikyme prie esamų jaunimo organi
zacijų butų didelis variklis.

STUDIJŲ FONDAS
iazokienė .

Trumpai pažvelgus į padėtį aš siū
lyčiau įsteigti STUDIJŲ FONDĄ, kuris 
būtų registruotas gyvenamo krašto 
institucijose kaip labdaros fondas. Tai 
įgalintų aukotoją kiekvieną paauko
tą dolerį atskaityti iš savo uždarbio, 
kad sumažintų taksos mokesčius.

Antra, siūlyčiau tą Studijų Fon
dą padaryti cirkuliuojančiu fondu, bū
tent, teikiant studentui ar studentei 
paramą: o jam baigus ir atsistojus 
ant kojų tą paramą dalimis turėtų 
vėl grąžinti į tą patį fondą iš ko bū
tų vėliau šelpiami kiti.

Trečia, nusprendus vieną ar ki
tą studentą paremti materialiai jam 
būtų pareikšta viltis, kad baigus mok
slą paliks aktyvus bendruomenės na
rys. Čia dar būtų galima diskutuoti 
del „labdarybės“ sąvokos: ar gražina
ma stipendija yra labdarybė, ar ne, 
tačiau teisininkai visada gali atrasti 
paragrafus, paremiančius tokią labda
rybės sąvoką.

Taip pat daug kas gali prikišti, 
kad tokie jaunuoliai būtų lyg ir paper
kami lietuviškos bendruomenės, bet 
manau, kad jie būtų morliai įsiparei
goję likti ir dirbti lietuviškoje ben
druomenėje. Žinant mūsų jaunimo rea
lų pažiūrį į gyvenimą ištiesta pagal
bos ranka varge ar nelaimėj turės daug 
didesnį efektą, negu vien tik sentimen
tais ir romantika ( jų irgi reikia) parem 
ta veikla.

Be to, yra nemaža atveju, kada 
žmogus svarsto, kam palikti visą 
savo užgyventą turtą. Ir taip be- 
svarstydamas .numiršta, o neužrašy
tas palikimas atitenka valstybei. 
Toks Studijų Fondas ne vieną pri
verstų giliau pasvarstyti ir prasmin
gai paskirti savo palikimą, jo var
du pavadinant vieną ar keletą sti
pendijų, kurios gali tęstis per gė

joj amerikiečių spaudoj vėl bu
vo plačiai minimas Simo Xi”dir- 
kos vardas. Chicago Tribune 
visose laidose dėjo net pirmam 
puslapy Reuterio agentūros pra
nešimą iš Maskvos:

“Žiniomis iš neoficialių šalti
nių, lietuvis jūrininkas, kuris 
lapkričio mėnesį nesėkmingai 
bandė pabėgti į Pakrančių ap
saugos laivą, sovietų slaptos mi
licijos suimtas. Simo Kudirkos 
draugas patvirtino, kad Kudir
kos žmona jį aplankė Vilniaus 
kalėjime, Lietuvos sostinėj. Jis 
atrodė labai išblyškęs ir sulysęs, 
jai sakė, kad maitinamas prie
varta, kai buvo paskelbęs bado 
streiką.

Sovietų spauda apie incidentą 
tyli. Kiti, taip pat neoficialūs 
šaltiniai praėjusį mėnesį tvirti
no, kad Kudirka yra laisvas, 
gyvena Klaipėdoj naujam bute”. 
Toliau atpasakojama jau mums 
žinoma istorija.

dar nesąs piauzias dvasiniai. Jis, 
protestuodamas prieš elgesį su juo 
stovykloje, jau kelis kartus buvo pa
skelbęs bado streiką.

Jo laiško, pasiųsto rusų įstaigoms 
turinys pasiekė ir Vakarus. Jis kaltina 
sovietus, įsteigus priverčiamo darbo 
stovyklas, kuriose kenčia milijonai. 
Jei laimingiesiems pavyksta iš tų sto
vyklų išeiti, jie daugiau panašūs ne 
į žmones, bet į šešėlius. Kaliniai sto
vyklose priversti badauti ir kęsti paže
minimą. Šios stovyklos panašios į 
nacių laikmečiu Vokietijoje buvusias. 
Jose jau išnyko, Stalinui mirus 1953 
metais, buvusios pagerintos sąlygos.

Danų laikraštis pastebi, kad Bal
tijos kraštų gyventojų kova prieš oku
pantą žymiai sunkesnė , jei palyginti 
su buvusia Danijos gyventojų kova 
prieš nacius, antrojo pas. karo metu. 
Estai, latviai ir lietuviai tegali tikė
lis sulauksią nepriklausomybės tik di
delio karo ar revoliucijos, Rusijoje, 
keliu.

neracijas. Juk ne dideli mūrai lietu
viškų rūmų (įsivaizduokim, kad mes 
juos turim ar kada nors turėsim) išlai
kys ar pratęs lietuvybę, bet gyvi ir 
jauni žmonės. Ir kuo daugiau mes jų 
turėsime ir kuo didesnių mokslų išė
jusių, tuo mūsų bendruomenė bus stip
resnė ir galės daugiau atsiekti ir tarp 
savų, ir tarp svetimų.

Kas turėtų steigti tokį Studijų 
Fondą? Galėtų čia parodyti inciaty- 
vos apylinkių valdybos, bet gal ge
riausia būtų sudaryti atkirą Studijų 
Fondo komitetą.

Čia patiekiamos tik pradinės min
tys-, kad toks fondas svarbus ir esamo 
se sąlygose būtinas. Darbą pradėjus 
iškils klausimų ir net kliūčių, bet įdė
tos pastangos ateity šimteriopai pasi
teisins.
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Redakto
riaus žodis

ŽINGSNIS ARČIAU JAUNIMO.

Pasigendame dialogo su jaunimu. 
Į daugelį senimo užmetimų jaunimas 
neatsako, tarytum jų negirdėtų. Ta
čiau negalime sakyti, kad jaunimui ne
rūpėtų mūsų bendruomenes ateitis. Tai 
matome iš praeitų metų ALSS suva
žiavimo Melbourne priimtų rezoliucijų 
ir nutarimų bendruomenės reikalais. 
Jie tarė savo žodį ten jur reikėjo 
stipriai ir taikliai. Kad neturime glau
desnio kontakto su jais, tai, gal būt, 
esame ir patys kalti. Mėgstame daug 
kalbėti, daug ką pamokyti, bet patys 
mažai darome ir veikiame, kritikuoja
me visus, o ypač jaunimą ir šių dienų 
apraiškas, o kur reikia kam nors padė
ti ten mūsų nėra.

Jei norime su jaunimu glaudžiau 
sueiti pradėkime nuo darbų, nuo jų or
ganizacijų rėmimo. Visos mūsų jauni
mo organizacijos reikalingos materia
linės ir moralinės paramos. Lankyki
me jų subuvimus ir negailėkime vieno 
kito dolerio jų reikalams paaukoti.

Štai p. G. Kazokienė savo straips
nelyje Cirkuliarinis Stipendijų Fondas 
iškeltai naujas mintis (spausdiname 
šiame M.P. numeryje) ir savo sumanymu 
žengia vienų konkretų zingčnį arčiau 
jaunimo. Kai kas tuoj pasakys (dar ne
perskaitęs straipsnio iki galo), kad tų 
fondų turime daug ir visiems nespėsi 
aukoti ir duoti. Ir tokiu savo atsineši- 
mu bus išsprendus šių problemų. Ta
čiau taip neturėtume elgtis, reikia gi
liau pasvarstyti reikalų. Tų fondų tu
rime, bet jų ir reikia. Štai nesenai skai
čiaus laikraštyje „Darbininke“, kad Jer 
sey City Apylinkė turi savo stipendijų 
fondą iš kuriuo šelpia lietuvius stu
dentus. Reikia manyti, kad tokių apy
linkių yra daugiau, kodėl mes negalė
tume turėti tokį fondų Australijoje?

Iš tokio fondo būtų keleriopa nau
da. Visų pirmų jis būtų konkretus ry
šys su jaunimu. Gavus kad ir nedidelę 
paramų iš bendruomenės, toks jaunuo
lis angažuojasi lietuvybei, jis jaus 
reikalų jai atsilyginti ir galimas daik
tas, kad atsilygins su dideliais nuo
šimčiais. Taigi dėkime kapitalų į ti
krų ir gyvų reikalų, jei norime, kad 
ateitis būtų šviesi.

Toliau, šį fondų galėtų organi
zuoti pats akademinis, mokslus bai
gęs jaunimas, filisteriai. Šis reikalas 
jiems pirmiausiai turėtų rūpėti ir jie 
lengviausiai tokį fondų galėtų suor
ganizuoti ir jam vadovauti. Tai ne vien 
tik tautinis, bet ir akademinis, huma
niškas solidarumas to iš jų reikalau
ja ir tas būtų jiems labiausiai supran
tamas ir priimtinas reikalas.

Tik konkrečiai eidami prie darbo 
galime suartėti su jaunimu ir užtikrin
ti savo bendruomenės ateitį.

LIETUVIU DIENŲ

MELBOURNE ALBUMAS.

Jau spaudoje buvo pranešta, kad 
L.D.M. Rengti K-tas ruošia albumų. 
Norima kiek galima daugiau fotogra
fijomis atvaizduoti visus L.D.M. 
parengimus. Komitetas jau yra ga
vęs fotografijų, tačiau norėtų jų 
gauti dar ir daugiau. Todėl tautie
čiai, darę nuotraukas parengimuose, 
atrinkę savo nuožiūra, prašomi jas 
prisiųsti L.D.M. K-to pirmininko 
adresu: A.E. Liubinas, 8 Lebanon 
St., Strathmore, Vic. 3 041.

Iš anksto dėkojame.
IG. A.
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LABVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8Q GARBĖS REIKALAS.

Pone Redaktoriau,

AŠ noriu trumpu žodžiu savo ir kitų 
vardu padėkoti p. A. Laukaičiui už jo 
teisingą parašymą apie senelių namus. 
Ačiū ir daug kartų ačiū p. A. Laukaičiui. 
P. Baužienė rašo, kad Melburnas, Adelai
de turi puikiai Įrengtas virtuves su visais 
patogumais. Taip, turi, tas tiesa ir as pa
ti buvau ir mačiau. Bet reikia neužmirš
ti, kas tuos visus patogumus moterų drau
gijai padėjo Įsigyti, jos aukojo pinigus 
ir darbą, jos nesigailėjo pavaišyti jauni
mą, jos nesibijojo, net cementą maišyti, 
ir plytas valyti, jos ruošė loterijas ir viso
kiais būdais padėjo lietuvių namus Įsigy
ti ir dabar jos gali didžiuotis. O ką padė
jo mūsų Sydney moterų draugija, kokia au
ka jos davė, kad butų pastatyti lietuvių 
namai, kad jaunimas turėtų kur susitikti, 
kad mokyklos vaikams nereikėtų glaustis
pas australus? Dabar jau keli metai mal
dauja aukų ir stato, ne senelių prieglau
da, nes senas ir ligotas žmogus ten ne
galės būti,ten galės būti tik stiprus ir su 
pinigais. Tačiau ačiū jums moterėles už 
tokią pagalbą, kad aš būsiu sveikia ir tu
rėsiu pinigo, tai man ne jūsų “paločių”, 
nereikės.

M. Jūraitiene.
Sydney.

lietuvaitė ir jam labai gerai ži
noma Lietuvos padėtis.

Thurston gimnazijoje Algis 
Skrebutėnas su Marija Beržans 
kyte gavo mokyklos vedėjo lei
dimą. lapelius įdėti į visų mo
kytojų pašto dėžutes ir kad jie 
tuos lapelius perskaitytų savo 
klasėse.

Gerbiamas Redaktoriau,

Kodėl p. Ig. Alekna, aprašyda
mas Melbourno Apylinkės metinio su
šutinkime 1971.3.28 dienos eigų 
(M.P.Nr. 14), norėjo pabrėžti savo 
nusiteikimų? - sunku atspėti. Tačiau 
Bendruomenės įvykių aprašymai ne
turėtų asmeninio pobūdžio išvadom 
užsibaigti.

Ar asmeniškais nusiteikimais 
užgauliodami asmenį tikimasi sau 
garbės įsigyti?!

Kas liečia Chorų-pareiškiu, 
kad niekad nesu sakęs ir susirinkime 
nesu išsireiškęs, kad „tokio“ choro 
nereikia. Priešingai, - mums choras 
yra reikalingas ir mes jo pasigendame 
jeigu ruošiant Tautinius minėjimus 
atsiranda priežasčių, kurios sulaiko 
chorų nuo dalyvavimo minėjimo pro-
gramoje.

Susirinkime siūliau, kad meni
nių vienetų vadovai sueitų į kon
taktų pasiskirstymui minėjimų meni
nėm programom užpildyti.

Su pagarba,
V. Šalkūnas 

Melbourne.

STUDENTAI LABAI IŠGARSINO 
LIETUVOS PADĖTĮ

Čia patiekiame iš dienr. „Drau
gas“ straipsnį , kuris parodo 
studentai garsina Lietuvos

kaip 
bylą

JAV.
Red.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties proga lietu
vių studentų sąjungos Detroi
to skyrius labai gerai garsino 
Lietuvos vardą ir brutalų nišų 
pavergimą. Studentų protestų 
komitetas suorganizavo lapelių 
ir kitokį aktyvumą 15 Detroito 
kolegijų bei mokyklų.

Lapelius paruošė ir išspausdi. 
no Robertas Selenis ir Nijolė 
Šlapelytė. Lapeliuose aiškina
ma, kad Vasario 16 yra Lietu
vos nepriklausomybės šventė ir 
kad lietuviai visame pasaulyje 
tebekovoja dėl jos laisvės, kup
rių prarado prieš 31 metus ru
sams okupavus. Netikintieji tu
rėtų pasiklausti Simo Kudirkos, 
kodėl jis dėl laisvės rizikavo sa
vo gyvybę

Oakland universitete 400 la
pelių išdalino Linas Mikulionis, 
Antanas Paskųs ir Aida Arlaus
kaitė. Jiems gerai sekėsi dalinti 
ne tik studentų tarpe, bet ir pro
fesoriams. Šiame darbe jiems 
gerai talkino dr. Leonardas Ge
rutis, kuris daug šių lapelių iš
dalino savo kolegoms profeso
riams, jiems paaiškindamas 
apie Lietuvos padėtį.

Ramunė Stonytė, viena dirb
dama. išdalino 400 lapelių Im
maculate gimnazijoje. Ramunė, 
kuri, buvo tautiniais rūbais ap
sirengusi, visose klasėse prave
dė diskusijas apie pavergtų tau
tų ir Lietuvos padėtį. Ramunės 
ir kitų pastangomis radijo sto

tys WKNR, CKLW, WRIF ir 
WABX visą vasario 16 dieną 
skelbė, jog Lietuvos laisvės 
dienos proga lietuviai studentai 
visame mieste garsina apie Lie
tuvos tragediją.

Detroito universiteto gimna
zijoje, vos tik Kastyčiui Karve
liui pradėjus savo darbą su la
peliais, priėjo mokyklos vedė
jas ir paskatino lapelius iška
binti viešose vietose ir įteikti 
visiems mokytojams, kad jie la
peliuose keliamus klausimus iš
diskutuotų savo klasėse. Po ko
kios valandos tie mokytojai, ku 
rie dar nebuvo gavę, patys su
sirado Kastytį ir reikalavo la
pelių.

Birutė Kutkutė Holy Redee
mer gimnazijoje ne tik dalino 
lapelius, bet turėjo progos kal
bėti per mokyklos garsiakalbių 
sistemą.

Schoolcraft Community kole
gijoje Rimas Skiotys visiems 
dalino lapelius. Profesoriai dau
gumoje sakė, kad jie nenorėtų 
politiniais klausimais diskusijų, 
bet pritarė jo veiklai ir lapelių 
dalinimui.

Rosary gimnazijoje Aldutė 
Petrauskaitė ne tik lapelius iš
dalino, bet dar iškabino ant visų 
gimnazijos sienų

Henry Ford Community ko
legijoje Rita Skrebutėnaitė iš
dalino daugiau kaip 150 lape
lių, o keli dėstytojai jai sakė, 
kad gubernatorius gerai daro, 
paminėdamas užgrobtų tautų 
problemas.

Vytas Sirgėdas lapelius da
lino Šv. Onos ir Warren gim- 
nazijose. Jam dalinant, priėjo 
vienas mokytojas ir pasididžiuo 
damas sakė, kad jo žmona yra
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Edvardas (Kasputis, kuris 
lanko Warren Woods gimnaziją, 
taip greit visus lapelius išdali
no, jog po pusės valandos jau 
nebeturėjo nė vieno lapelio.

Blogiausia sekėsi Benediktine 
gimnazijoje, kur naujai paskir
tas tos mokyklos vedėjas ne tik

neleido Karolei Veselkaitei iš
dalinti lapelių, bet neleido net 
apsirengti tautiniais rūbais. Ta 
čiau Karolė vis tiek apie 50 la
pelių spėjo išdalinti. Detroito 
studentų pirmininkas Robertas 
Selenis, patyręs apie šitą tos 
mokyklos vedėjo elgesį, tuojau 
išsiuntė jam protesto laišką.

Regina Garliauskaitė išdalino 
200 lapelių Merygrove kolegi
joje, o Genė Leiputė juos plati-
no Mercy kolegijoje.

Michigano universitete (U of 
D) Vasario 16 dienos įvykius su
organizavo to universiteto lie
tuvių klubas. Nuo aštuntos va
landos ryto iki trečios po pie
tų lapelius dalino Edvardas 
Sventickas. Aldona Mikailaitė,
Renata čečiūraitė ir Robertas 
Sųlenis. Jie išdalino daugiau 
kaip tūkstantį lapelių, stovėda
mi prie juodo karsto, kurio pa
minklinėje lentoje buvo įrašyta: 
“USSR is the Graveyard of 
Nations”. Ten plevėsavo tri
spalvė Lietuvos vėliava. Diana 
Sirutytė ir Petras Krupavičius 
visą šio universiteto biologijos 
skvrių papuošė lietuviškomis 
vėliavomis ir taip pat visus to 
skyriaus profesorius supažindi
no su Lietuvos padėtimi. Nema
žai profesorių tą dieną priėjo 
prie lietuvių ir sakė, kad jiems 
malonu matyti, jog pagaliau at
sirado studentų, kurie teisybę 
skelbia apie komunizmą. Lie
tuvių klubo nariai Nijolė Šla
pelytė ir Robertas Selenis pa
ruošė informacijas anglų kalba 
apie lietuvių kovas dėl laisvės ir 
jas perdavė per Lietuviško Bal
so ir Lietuviškų melodijų radijo 
•alandėles.

Visoje šioje akcijoje dalyva
vę studentų sąjungos nariai 
mano, jog šitoje Lietuvos vardo 
ir bylos populiarinimo srityje 
jie galėtų žymiai daugiau atlik
ti ir padaryti. Todėl studentai 
galvoja, kad ši Vasario 16 d- ak
cija buvo tik maža pradžia ne
seniai atgaivinto studentų sky
riaus. Robertas Selenis

Surinko 7 mil. dolerių

— Amerikos ka
talikų vyskupų konferencijos ge
neralinis sekretorius Washingto
ne paskelbė, kad pirmą kartą A- 
merikos katalikų Bažnyčios isto
rijoje 47 milijonai Amerikos ka
talikų tik vieno sekmadienio baž
nytinėse rinkliavose suaukojo 7 
milijonus dolerių kovai prieš skur 
dą ir neturtą pasaulyje. Ši rink
liava buvo paskelbta Amerikos 
yyskupų visoje Amerikoje tikslu 
surinkti 50 milijonų dolerių ko
vai prieš neturtą tiek- Amerikoje 
tiek kituose kraštuose.
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas.

SOVIETŲ KONGRESO ATGARSIAI.

Visų respublikų 24-tasis suvažia
vimas Maskvoje pasibaigė . Delegatai 
paviešėję dar keletą dienų skirstėsi 
namų link su geriausiais norais vėl 
pasimatyti už dviejų metų tarybų sos
tinėje.

Kaip pridera kongreso apimčiai ir 
reikalo svarbumui, suvažiavimas buvo 
atitinkamai iškeltas spaudoje bei iš
garsintas radijo ir televizijos bangomis 
Sį sykį, kaip visuomet atžymint svar
besnius sovietinio gyvenimo reiškinius 
neapsieita be sputniko. Tik, dėl neiš
aiškinamų priežasčių, sputnikas su 
trimis kosmonautais pakilo į erdves 
ne per kongreso atidarymą, bet dele
gatams skirstantis i namus.

Nežiūrint tokių smulkmenų kaip 
kongreso - sputniko blogos synchroni- 
zacijos, vistik „kongresas buvo visų 
didžiausias triumfas socialistinėse ir 
broliškose tarybų sąjungose ... dar vie
nas laimėjimas darbo žmonių neklys
tamo žvilgsnio į triumfališką socia
listinę ateitį“.

Reiktų pripažinti, kad nuo pat kon
greso atidarymo ligi paskutinių sovie
tų himno aidų, viskas vyko pagal pla
ną ir (išskyrus sputniką ir amerikiečių 
stalo teniso komandą vizituojančią 
kom. Kiniją) iš anksto nustatytą po- 
litbiuro programą. Kaip tikėtasi, visoms 
ceremonijos ir be jokių priekaištų sa
vo rolę pirmuoju, smuiku geriausiai 
atliko partijos bosas Leonidas Brež
nevas. Likusią orkestracijaas dalį pa
pildė neaiškiu instrumentu grojąs prez. 
Podgorny, pritariant premijerui Kosy-. 
ginui. Nežiūrint to, kad beveik visais 
instrumentais grojąs slaptosios poli
cijos vadas Aleksandras Selepinas, 
šį sykį atsidūrė visai prie pat išei
namųjų politbiuro durų. Stalino lai
kais toks postas buvo pats „garbin
giausias“ ir visad sekė po didžiojo 
vado ir visad priklausė despotui Be
rijai. Gi pastarasis kongresas, vie
ną iš pavojingiausių sovietų indi- s 
vidų, nustūmė į paskutinę, ' 
liktą politbiuro vietą. Stebint po
litbiuro kaitaliojimus pasitvirtina 
sena teorija, kad užsisenėjusioj ko 
voje tarp armijos ir slaptosios po
licijos , viršų perėmė kariškai.

Virš savaitės trukusiuose pra
nešimuose, partijos bosas Brežne
vas apšvietė susirinkusius kuria 
kryptimi klostysis tarybinis gyveni
mas valdąs 240 milijonus gyvybių. 
Aplamai paėmus, tarybinis vaizdas 
per sekančius penkis planavimo me
tus nedaug kuom pasikeis nuo prieš 
tai buvusio. Galimas dalykas, kad 
smulkioji pramonė kasdieninių reik
menų pakils penkiais procentais. 
Bet tas pakilimas bus tik lašas iš
džiūvusioje jūroje. Brežnevas tvir
tina, kad už penkių metų visos šei
mos turės šaldytuvus, skalbimo ma
šinas, televizijos aparatus ir 1.1. 
Tikrumoje, pagal pakeltą produk
ciją ir jei viskas vystysis sulyg pla
nu ko praeity dar nebuvo, tik šešios 
šeimos iš dešimties turės šaldytu
vus, septynios televizijos aparatus. 
Kiek šeimų turės skalbimo mašinų, 
tai lieka didelis klausimas, nes šiuo 
metu tik „turtingieji“ į

Mes puikiai žinome, 
tarybinė liaudės patirė, kad socia
listinėje ar komunistinėje santvar
koje neturėtų būti nei turtuolių, nei 
varguolių. Socialistinė santvarka 
tam sutverta, kad socialiai, ekono
miniai ir 1.1, visi piliečiai būtų ly
gūs. Bet ar taip yra? Iš 24-to kon
greso duomenų tenka pastebėti, kad 
40 mil. sovietų valdomų piliečių 
priskiriami biednuomenei. Negirdė -

'•W

KLB Krašto valdybos sekr. K- Baronas Vasario 16 gimnazijos direktoriui V. 
Ratkevičiui įduoda Kanados lietuvių dovaną gimnazijai — 280 dol. /čekį.

tas dalykas, kad tobulioje santvar
koje kur nėra bedarbystės, nėra varg 
šų ir 
tokių 
liškų 
bosas 
rovęs 
šalpą 
ne šiandieną, gal tik 1974 metais, 
jei viskas klostysis pagal penkme
čio planus.

Atrodo, kad stambesnių pakei
timų hierarchijos viršūnėje nei nau
jame penkmečio plane gali nebūti. 
Politbiuras nesiruošia keisti vidaus 
ekonominius reikalus, nei duoti dau
giau individualumo, nei iniciatyvos 
pramonei ar vidaus prekybai. Kadangi 
ekonomija, sportas, literatūra, me
nas ir visa kita individuali kūryba 
yra tampriai surišta su politika, tai
gi nereiktų tikėtis drastiškų pasi
keitimų.

Kaip ekonomijos ekspertas, 
Brežnevas žino kur guli visų nega
lavimų paslaptis-darbininkijoj! Tai
gi darbininkams bus statomi didesni 
reikalavimai, aukštenės darbo kvo
tos, mažinimas absentizmo bei tai
kymas sunkios bausmės girtavimui.

Tarptauninėje plotmėje 
sprendimų nedaryta. ....

draugus kokie pyragai juos lau-tariamai žydinčią kultūrą. Jie daugiau 
kartojantis tarybiniams neramu- pabrėžė visų tautybių artėjimo, su-

Brežnevas dar sykį perskai- liejinio .raikalą - Tai ryškus noras su-

visi lygūs... bet 40 milijonai 
nepajėgia uždirbti 50 austra- 
dolerių per mėnesį. Partijos 
Brežnevas žada tokias nege- 
pašalinti skiriant socialių pa- 
neturtingiesiems. Bet, žinoma,

tybių draugo - nuopelnus ... Jie džiau Paryžiuje leidžiamas žurnalas 
gėsi „šventa sąjunga“ su Maskva... „Tant cju’il fait jour“ š.m. vasario 

didės- Aplamai, paskirų kraštų vadai mėn. laidoje, skyriuje apie „tyliąsias 
Užtikri- mažiau kalbėjo apie jų respublikose Bažnyčias“ paskelbė platų straipsnį 

-• ’ • „Lietuva 71-religijos laisvė pagal
Kremlių“.

Prof. J.G.U. Boffmann’o straips
nyje nurodoma: „Mums, vakariečiams 
turint neišmatuojamą naivumą, mes 
galvojome, kad Lietuva pati gali tvar
kyti savo vidaus reikalus. Atrodo, kad 
mes visiškai suklydome...“

Autorius toliau pateikia „komi
saro“ J. Rugieniaus pasirašytas tai
sykles religiniam gyvėnimui Lietuvoje 
tvarkyti. Piktai klausiama: ar tie po
tvarkiai reiškia „religijos laisvę?“

Pagaliau, mėnesinis žurnalas pa
žymi, kad Lietuvoje pastebiamos aiš
kios gyventojų nepasitenkinimo žy
mės, nurodo Bražinskų pavyzdį, pri
mena maišto nuotaikas sovietų inte
lektualų tarpe, ir straipsnio pabaigoje 
klausia: „Kiek ilgai dar laikysis re
žimas, kurio vienintelė pajėga-armi- 
jos galia, dar sustiprinta negailestingu 
teroru?“

mų 
nūs 
kia

tė savo doktriną, pabrėždamas jau hedinti tautas į vieną katilą, kaip 
įvykdytą eksperimentą su anti ta-*?avo 11a?ku Am^nko\e. buv° kalbama * 
rybiniais reiškiniais Čekoslovaki- i „melting pot . Tokiam katile tega- 
joje: Gi, tarp delegatų sėdėjęs Čeko.lėui b.atC ^kf yra Maskvos noras, tik 
slovakuos Husak neiškentė nepri
taręs savo bosui pareikšdamas pa
dėką Varšuvos paktui „Už laiku su
teiktą pagalbą gelbėjant Čekoslo- 

nuo anti socialistinių ap- 
ir anti tarybinio elemento“.

vakiją 
raiškų

sovietinės kultūros gyventojai, kurių 
tarpe aišku, vyrautų slavai.

Tai savo ilgoje kalboje pažymė
jo ir gen. sekretorius L. Brežnevas, 
nurodęs į „palaipsniui artėjančias“ 
visas sovietų tautybes. Kad tie žo
džiai negąsdintų, Kremliaus vadas pa
siskubino patikinti: ypatingas dėme

GALI GRĮŽTI STALINO LAIKAI
sys kreipiamas,į paskiros respublikos

Maskvinio komunistų suvažiavimo 

Maskvoje š.m. balandžio 10 d. pa- i .
ibaigusiame Sovietų Sąjungos kom- savitumus... Tai tik žodžiai.

vienuo partijos 24-me suvažiavime paskirų 1
respublikų vadai - partijos pirmieji vienas budingųjų bruožų buvo tai,- 
sekretoriai atkreipė didesnį dėmesį, ba(Į ae* Brežnevas, nei kiti nepuolė 
negu 1966 m. suvažiavime, vadinamų religijos, kaip sovietinio režimo prie- 
„nacionalinių, nacionalistinių apraiš- šo. Rūpesčio dėl religijos ar jos išpa- 
kų“ klausimui. Apie tautines apraiškas^ipėją Maskvoje neiškėlė net ir okup. 
nutylėjo tik Ukrainos partijos vadas, 
P. Šelest, tuo tarpu, kai tos nuotaikos 
Ukrainoje stiprios ir vis auga.

Kiti kalbėtojai palietė tas nuo
taikas ir čia įdomesni Baltijos respub
likų partinių vadų pasisakymai. Okup. 
Lietuvos partijos, neseniai , 
pirmasis sekretorius A. Sniečkus savo 
kalboje teigė: reikia vesti kovą „prieš

> „gauleiteris“ A. Sniečkus.
Bet, kad Sovietijos gyventojai 

seka įvykius, religijos persekiojimą 
Lietuvoje, liudija slaptojo leidinio 
„Samizdat“ arba „Paskutinių įvykių 
kronikos“ 16-ji laida. Leidinys skai-

: nutrinktas tomas ar jo mintys patinamos milijonų X Lz 11X11 IX L CX . e .
Sovietų Sąjungos gyventojų.

„Kronikos“ 16-je laidoje, pavyz- 
nacionalizmo ir šovinizmo apraiškas“, džiui plačiai paliesta 1970 iru liepos 
Jis pagarbino sovietų kultūrą, kvie
tė keistis, su rusais, kultūriniais mai
nais, nes esą, tik tokiu atveju galė
sianti „žydėti“ krašto kultūra ...

Dar įdomesnė buvo Latvijos pir
mojo sekretoriaus August Voss kalba. 
Jis, netiesioginiai, kreipėsi į pačius 
latvius, kurie pastaruoja metu atvirai 
šiaušiasi prieš rusų bei kitų slavų at
gabenimą, krašto rusinimo didėjan
čias pastangas. Dar neseniai, prieš 
kongresą Maskvoje, Voss buvo puo
lęs latvius - „nacionalistus“, parei- 

jas prilaiko, gūnus, kurie buvo pasisakę prieš di- 
, tą ir visa del eft pramonės statybą Latvijoje ir, 

‘ ‘ ryšium su tuo, prieš rusiško gaivalo
siuntimą Latvijon. Voss argumentas 
dabar buvo toks: paskiros respublikos 
interesai privalo teikti pirmenybę vi
sos , daugiatautės valstybės, reikala
vimams ...

Azijos respublikų vadai savo 
kalbose vengė smerkti tautines ap
raiškas savo kraštuose. Jie daugiau 
kėlė „vyresniojo brolio“, tariamo tau

mėn. Lietuvoje įvykusi Dubingių kle
bono, kun. Antano Šeškevičiaus byla. 
Jis bolševikų teismo buvo nuteistas 
vieneriems metams kalėjimo bausme. 
Jis buvo apkaltintas „nelegaliai“ mo
kęs vaikus poterių. Vakaruose patirta, 
kad kun. Šeškevičius save labai su
maniai gynė, pasinaudojęs ir sovieti
ne konstitucija ir Žmogaus teisių 
deklaracija. Kaip dienrašty „The Chris
tian Science Monitor“ paskelbė Paul 
Wohl, kun. Šeškevičiaus nuteisimas 
bei gynimasis dabar jau pateko į so
vietų pogrindžio spaudą.

Vak. Vokietijoje paskelbta: per 
10 pastarųjų metų žuvo 86 gyvento
jai, siekę pasitraukti iš Rytų Vokie
tijos į laisvąją, Vakarų Vokietiją. 
Vokiečių pasienio policijos duomeni
mis. Rytų Vokietijos įstaigos, išilgai 
sienos su Vakarų Vokietiją yra įren
gusios 2 mil. minų, 424 stebėjimo bokš
tus, gi spygliuotų vielų ilgis siekia 
52,500 mylių.

E.
***

PROTESTO EISENA ADELAIDĖJE

S.m. balandžio mėn. 4 d., sekma
dienį po pietų, P. Australijos ukrai
niečių bendruomenės pastangomis 
buvo suorganizuota protesto eisena ir 
susirinkimas prieš Sov. Rusijos vyk
domą pavergtų Europos tautų naikini
mą ir politinį bei religinį persekioji
mą.

Protesto eisenoje, šalia kitų pa
vergtų Europos tautų, dalyvavo ir lie
tuviai su savo plakatu, reikalaudami 
Lietuvai laisvės.

Protesto susirinkimą atidarė uk
rainiečių bendruomenės pirm. p. T. 
Pasiczynski. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo australas Democratic Labor Party 
senatorius p. J. F. Kayne. Taip pat 
kalbėjo ukrainietis p. Mykyta ir sve
čiai: estų, lenkų, vengrų atstovai. 
Lietuvių vardu kalbėjo p. M. Pocius. 
Pabaigoje taip pat kalbėjo p. John 
McLeay MHR.

Perskaičius rezoliucijos, padėkos 
žodį tarė* p. T. Pasiczynski.

Garbe*s prezidiume lietuvius atsto
vavo VLIK’o įgaliotinis Australijoje 
p. Jz. Lapšys ir p. M. Pocius.

Eisenoje dalyvavo virš 1,000 as
menų ir ją paminėjo Adelaidės dien
raščiai ir 7 ir 9 kanalo televizijos sto
tys.

Dalyvis.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS SUKAKTIS mes’ ka.d daug kas tomis privilegijomis tinkamai pasiruošusi, nes finansinių pro- 
'pasinaudos. blemų išsprendimui nepatiekę paruošto

Ta proga prisimenu mūsų spaudoje plano bei jo vykdymui priemonių. Diskusi- 
vapėjimus, kad dėstymo metodai musų Sa- jos užsitęsė veik pora valandų, ir kiek su

sirinkime buvo dalyvių, beveik tiek ir nuo
monių, kurias susistematizuoti vargu ar 
pats Saliamonas pajėgtų.

Susirinkimas vis tik baigtas priimant 
du nutarimu: įvedamas vadinamas “slenks 
čio mokestis” ir skelbiamas naujas aukų 
ir paskolų, vajus.

Pirmuoju nutarimu įvedamas mokes
tis, kuriuo norima apdėti tie tautiečiai, 
kurie naudojasi Lietuvių Namais, tačiau 
juos nei įgijant, nei dabar neremia. Be to, 
juo padedama jaunimas, kurie renkasi i 
tautinių šokiu repeticijas, dainininkai at- 

tojų parengimą su darbatiniu Australijos vykę į choro repeticijas, tautiečiai atvy- 
mokytojų parengimu, sunku būtu pasakyti, ke į tautinių švenčių minėjimus ir t.t. Šio 
kurių parengimas yra moderniškesnis. t .
(Turėjau progos sekti savo vaikų parengi- taisyklių. Šis slenksčio mokestis, 
mą Adelaidėje - abu yra mokytojai). Kai 
kuriais atvejais musų senieji mokytojai 
yra gal net moderniškesni. Darbo, veiklos,matoma surinkti tik keli šimtai, o išlaidų

Šiais metais Vasario 16-sios Gim 
nazija \ okietijoje atšventė savo dvi
dešimties metų sukaktį. Tiesa, ši gim- vaitgalio Mokyklose yra pasenę. Dauguma 
nazija buvo įsteigta dar 1950 m. rude- 
dį Diepholze, bet oficialiai pavandinta 
šiuo vardu 1951 m. vasario 16 šventės 
metu.

Kaip žinome, tuoj po karo trem
tinių stovyklose Vokietijoje veikė 
apie 25 pilnos ar nepilnos gimnazijos. 
Prasidėjus plataus masto tremtinių 
emigracijai į užjūrius kitos užsidarė 
ir tepaliko tik viena Diepholze. Čia 
buvo labai didelis patogumas, kad gim- tualinį ir metodini parengimą, 
nazija turėjo savo bendrabutį.

Pradžioje ši gimnazija vertėsi la
bai sunkiai, palaikoma tik aukomis ir 
gimnazijos vadovybės bei mokytojų 
pasišventimu. Jau 1951 m. pradėta or
ganizuoti užjūrio lietuvių tarpe šalpos 
būreliai, kurie ir padėjo gimnazijai iš- 
silaikvti.

rašiusiųjų kalbėjo tik bendrais bruožais. 
Gal norėta dėl palyginamai menko Savait
galio Mokyklų lankymo apkaltinti mokyto
jus, o gal nuraminti savo sąžinę.

Baigęs savo laiku filosofijos bei pe
dagogikos disciplinas su jų šakomis, ir 
dalyvavęs pradžios mokyklos mokytojų 
parengime,manau, turiu šiokį toki vaizdą 
ir supratima apie Nepriklausomos Lietu
vos pradžios mokyklos mokytoju intelek-

Palyginus musu senos kartos moky-

mokesčio nepatiekta konkrečiu vykdymo 
v * Miniomis | Nidą, kas "° 30-THBy — B HHAy 

svarbiausia, neišsprendžia finansinių 
problemų, nes iš jo pajamų per metus nu-

Across the Gulf to Nida 
•’ • h das hnrr nacn Nida 

sas pajamas ir mašinos pirkimo iš
laidas.

Minėtoji vieta Diepholze gimna-
zijai visokeriopai nebuvo tinkama-Kun. 
Bernotonis užtiko senų medžioklinę 
pilį, kurią gimnazijos reikalams 1953 
m. Vokietijos Liet. Bendruomenės va-

heuristiniai principai, kurie jau senai bu- reikia daryti tūkstančiais.

dovybė, vad. inž. P. Zundės, ir nupir
ko už 150.000 markių. Šių pilį pritai-

vo naudojami Lietuvoje ir bendrai Europo
je, tik pradeda prigyti Australų mokyklo
se, čia dominavo verbalizmas, kalimas, 
pilna to žodžio prasme.

Antrasis nutarimas - vykdyti aukų 
ir paskolų rinkimo vajų. Sis nutarimas 
sveikintinas, yra pozityvus ir reikia ne
delsiant su visu atsidėjimu vykdyti, nes

Kokių mes čia randame mokytojų erų- tik juo galima surinkti kiek žymesnę su- 
dicijos ir metodiniu atžvilgiu. Australijos mą, kuri taip reikalinga minėtiems dar

1: Perimta iš buvusios Krašto Val
dybos 3.2.71. $1101.66

2. Gauta papildomai aukų
$ 83.00

3: Gauta banko palūkanų
$ 14.97

kant gimnazijai teko pagrindinai per- 
remontuoti, o pastaruoju metu ir naujų 
pastatų pristatyti.

Prie gimnazijos išlaikymo ir įvai
rių remontų bei naujų pastatų prisi
dėjo ne tik viso pasaulio lietuviai, bet 
ir Vokietijos federalinė vyriausybė, 
skirdama apie du trečdalius gimanzi- 
jos išlaikymo išlaidoms iš savo iždo. 
Šiuo metu tebevyksta plataus masto

mokykla būtų tikrai laiminga, jei ji tik tu
rėtų daug tokių mokytojų,kokių mes turime 
Savaitgalio mokyklose. Žinoma, daug kas 
priklauso - nuo individualaus mokytojo są
žiningumo ir uolumo.

bams vykdyti.
Žinoma , atsiras mūsų tarpe ir tokiu, 

kurie sakys, kad visi aukų ir paskolų va
jai jau atsibodo. Kagi, tokiems, matyti, 
jau senai nusibodo būti ir lietuviais!

Viso yra $1199.63
J šią sumą įeina $460 pasko

lų gautų kartu su aukomis.

BENDRUOMENE DIRBA
mokinių bendrabučio statyba, pradėta 
dar pereitų metų vasarų.

Per visus metus gimnazijų kasmet 
lankė tarp 80-100 mokinių. Tokiu bū
du per tuos 20 metų gimnazijų perėjo 
600 mokinių. Gimnazija išleido 80 abi
turientų, kurių didelė dauguma baierė 
aukštuosius mokslus universitetuose 
ir įsigijo mokslo laipsnius.

Nuo pat pradžios Vasario 16 gim
nazijai vadovavo šie direktoriai: Dr. 
A. Palaitis, Antanas Giedraitis, Dr. 
Vladas Literskis, Dr. Antanas Ruk- 
ša, Tautvydas M. Gailius, Dr. Jonas 
Grinius, Kun. Ladas Gronis, Kun. Bro
nius Liubinas, Kun. Dr. Bačinskas ir 
dabartinis Vincas Natkus-Natkevičius, 
M.A. Gimnazijoje dirbo taip pat 73 mo
kytojai ir visa eilė pagelbinio ūkinio 
personalo.

Nuo 1951 iki 1970 m. gruodžio pa
baigos Vasario 16 gimnazija turėjo DM 
6.124.257 pajamų ir ; tiek pat išlaidų. 
Pajamų didžiausių pozidijų sudaro 
Balfas (pinigais ir gėrybėmis) -apie 
2 mil. markių, Federalinė Vak. Vokie
tijos vyriausybė ir BadenAVuertenbergo 
vyriausybė apie 2.200.000 markių ir 
iš kitų šaltinių po mažiau.

Šiuo metu pagrindinis gimnazijos 
rūpestis-mokiniai. Beveik visi
gimnazijos mokiniai yra Vokietijos lie
tuvių ir vos vienas kitas iš kitų kraš
tų. Vasario 16 gimnazija Vokietijoje 
yra visos lietuvių išeivijos prestižo

Nereikia dar pamiršti, kad vienas dės- Paaukoti ar paskolinti Lietuvių Na 
tymo metodas gali tikti anglų kalbai, o maras 10, 15 ar daugiau doleriu ne vie- 
netikti lietuvių kalbai ar kuriai kitai, nam Melbourne tautiečiui nėra sunku, nes

Visi tur but, sutiksime, kad mokinant visi jau yra pilnai įsikūrę. Mūsų parama 
kalbą-KALBOS LABORATORIJOS METODU Lietuvių Namams būtų išganinga minėtų
TURIME VISAI NAUJA METODĄ. Gal mo-<. <
kymosi rezultatai dar ne visai Įrodyti sta
tistiniai bet atrodo, jie turėtu būti geri, 
nes tuo pačiu momentu kiekvienas moki
nys individualiai įtraukiamas į darbą.

Turėtume stengtis, kad ir kiti stam
besni lietuvių centrai įsigytų sau tokių 
privilegijų. Tuomet ir vyresnio amžiaus 
lietuvių jaunimas galėtų patobulinti savo 
kalbos žinojimą.

Su pagarba,

problemų išsprendimui.
Susirinkime p.p. Inž. Gružauskas, 

arch, Zaikauskas ir Mašanauskas pasiū
lė sudaryti patariamąją komisiją, kuri iš
nagrinėtų galimybes Lietuvių Namų ren- 
tabilingam išnaudojimui. Deja, atsiradus 
pastabų, jie savo pasiūlymą,atšaukė. Ti
kėkime, kad Klubo Taryba ras galimybių 
tokią patariemąją komisiją sudaryti, kuri 
butu tikrai sveikintina iniciatyva spren
džiant Lietuvių Namu finansines proble-

M. Reinke.
South Australia.

mas. —Susirinkimo dalyviai teiravosi licen
zijos gavimo reikalais. Taryba, atrodo, ši

MELB0URN0 LIETUVIU NAMU.

PASTOGĖJE.

S. m. balandžio mėn. 4 d. Melbourne 
Lietuvių Klubo Taryba sukvietė nepapras
ta narių susirinkimų, kuris pagal darbų 
eigą skirstytinas į dvi dalis.

Pirmoje dalyje susirinkimo dalyviai
išgirdo tikrai kruopščiai ir aiškiai išdės
tytą pranešimą, kuris nusakė sunkią da

bartinę namų finansinę padėtį. M.L.K. Ta
ryba, vykdydama praeito visuotinio susi
rinkimo priimtą sąmatą, susidūrė su dviem 
sunkiom problemom: numatytos pajamos

reikalas. Todėl neužtenka ją vienu ki
tu doleriu paremti, bet reikia siųsti ir 
savo vaikus, kur jie išaugs ir subręs 
tikrai sąmoningais lietuviais.

SVEIKINTINOS PASTANGOS.

Su didžiausiu malonumu reikia už
gini Melbourne “Korpl Romuva* ’ ir jų pa
dėjėjų pastangas, įsteigti lietuvių.kalbos 
kursus Vic. Švietimo Dep. žinioje, su lei
dimu pasinaudoti pačiu moderniškiausių 
mokymo būdu -

KALBOS LABORATORIJA.
Iniciatorių pasisekimas yra ypač svar 

bus, tuo kad lietuvių kalba pripažįstama 
baigiamųjų egzaminų (leaving) dalyku. 
Lietuvių jaunimui tai yra naudinga ne vien 
tautiniu, bet ir studijų atžvilgiu. Tikeki-

nepasitvirtino.. ir nėra jokių vilčių, kad jos 
pasieks sąmatoje numatytą sumą: numa
tytos išlaidos veikiamos įvairių priežas
čių padidėjusios. Be to, iškilo naujos iš
laidos, kurios sąmatoje nenumatytos, bū- 
tiniausiems remonto darbams. Reikia 
dengti naują stogą, nes daugelyje vietų 
yra kiauras ir nebepataisomas: reikia už
dėti naują pastogę virš šaligatvio, kadan
gi miesto savivaldybe jau davusi termi
nuotą parėdymą; reikia būtinai dėti nau
jas grindis senojoje salėje, nes sausojo 
puvėsių grybo sugadintos. Be to, Taryba 
turi mokėti bankui skolos ratas ir procen
tus. Del šių priežasčių Taryba nebesuve- 
danti galo su galu, todėl ir sušaukusi šį 
susirinkimą. ■

Po pranešimo tęsėsi antroji susirin
kimo dalis - diskusijos, iš šalies žiūrint, 
Klubo Taryba nebuvo šiom diskusijom

Musų Pastogė Nr.17. 1971.5.3. psl.4

reikalą nebuvo paėmusi pirmo svarbumo 
reikalu, nes jis yra mažai tepajudėjęs.

Reikia palinkėti L.K. Tarybai sėk
mingo darbo vykdant vajų, o Melbourne 
tautiečiams suprasti reikalo svarbumą ir 
neatsakyti savo greitos ir efektyvios pa
ramos Lietuvių Namams.

Ignas Alekna.

„MŪSŲ PASTOGĖS“

AD^NISTRACIJOS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS.

Komisija praneša, kad Krašto 
Valdybai pavedus, savo darbą pra
dėjo š.m. vasario mėnesio 3-čia 
dieną. Pirmiausai buvo perimtas 
turtas, susidedantis iš „Varityper 
composer“ mašinos ir pinigų esančių 
banko sąskaitoje. Taip pat buvo nu
statyta piniginės atskaitoms bes 
tvarka vykdant 1971 metų laikraš
čio leidimo administraciją pagal 
sudarytą samatą.

Spausdinimo priemonėms įsigy
ti gautų pinigų, aukomis ir pasko
los būdu, visos detalės buvo skel
biamos praeitos ir dabartinės val
dybos „M.P.“ Kad susidarytų ge
resnis vaizdas, kas iki šiol yra pa
daryta, šiame numeryje skelbiame 
dabartinį stovį susumuojant vi-

4. Iki šiol yra nupirkta buvusios 
Krašto Valdybos (pagal 1970 m. 
apyskaitą) „Varityper Compo
ser“ mašina su įvairiais priedais 
ir apdraudimu: $4858.00

Spaustuvei aukoti pinigai tik 
tam bus ir ateityje panaudoti. Pi
nigai yra laikomi banke, $1000 
Fiksed deposit, likutis einamoje są
skaitoje.

Nupirktoji „Varityper Compo
ser“ mašina yra naudojama „M.P.“ 
teksto paruošimui. Paruoštas teks
tas yra spausdinams , ofsetiniu bū
du kitoje spaustuvėje, kas šiuo me

tu kainuoja $90 už numerį. Nupirk
toji „Varityper“ mašina veikia gerai 
ir pilnai atitinka mūsų reikalavimus. 
Yra tik trūkumas prityrusių šios ma
šinos operatorių, ypatingai lietuvių 
kalba, dėl to šiuo metu laikraštis 
dar nėra techniškai tobulas, ir re
daktoriaus darbas sunkesnis, nes 
daugiau klaidų pasitaiko. „M.P.“ 
komisija deda visas pastangas tiems 
sunkumams pašalinti ir bando pa
ruošti kelis prityrusius šiai mašinai 
operatorius, taip kad vienam atosto
gaujant . ar šiaip pasitraukus kiti ga
lėtų be sunkumų spausdinimo dar
bą perimti.

„M.P.“ komisija svarsto ir na
grinėja tolimesnius spaustuvės 
įrengimo reikalus tam, kad pagerin
tų esamas priemones ir darbo meto
dus ir kad nereikėtų naudotis kitų 
spaustuvių ofseto mašinom, jei tas 
mum bus ekonomiškai naudinga. Šis 
reikalas užtruks kiek ilgiau, nes 
reikia daug įvairių klausimų pra
matyti ir apsvarstyti. Ypatingai yra 
svarbu, kaip praeitis jau parodė, 
surasti šioje srityje prityrusį spe
cialistą, kuris galėtų arba pats at
liekamu laiku dirbti, arba kitus mū
sų spaustuvėj išmokinti, jei bus 
ofseto mašinos nupirktos-

Kai komisija turės daugiau in
formacijų «r b’IS šį reik-iL <-.«>! 
ipsvorčil!! _.M P.“ si «t v t o v,» bus 

naJnfonniiot i rnįe tolimo -■>>< n? -... 
mis, O dabar i’ sipr;.išj1 nž ■ Fib trf iri”-- 
technikinius laikraščio ne’ ' -iltinius. 
Įei tuo tarnu kas nors L skaitviom
turi kokių nors šiuo reik liu pasiū
lymų. parašykit Komisijai „M .-P.“ 
\dministraei jos adresu, P.O. Boks 
4558, G.P.O. Sydney, 2001.

A. Adomėnas, 
„M.P.“ Admin. Kom. Pirmininkas.
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a Poetry & Prose publication

JURGIS JANAVIČIUS
PRABILO ANGLIŠKAI.

K JURGIS JANAVIČIUS

Journeų to the Moon
Poems 1962 - 1970

m

Poetas, rašytojas, kultūrininkas, pla
čių akiračių ir su per briaunas trykštančia 
energija, sydnejiškis Jurgis Janavičius 
yra žinomas Australijos ir kitų kraštų 
(Amerikos, Kanados ir kit.) lietuvių spau
doje savo poezijos ir prozos (kiek ma
žiau) kūriniais. Tačiau nedaug kas iki 
šiol žinojo, kad jis rašo ir angliškai ir 
jo poezijos kūriniai laikas nuo laiko spaus" 
dinami Australijos literatūros žurnaluose, 
kaip pav. “Australian Letters”, “Poetry 
Magazine”, “Poetry & Prose Broadsheet* ’ 
ir kit. Dabar Jurgis Janavičius tuose žur
naluose išsklaidytus savo poezijos kūri
nius, dar gal kiek naujų pridėjęs, išleido 
atskiru rinkiniu, payandintu “Journey to 
the Moon” (Kelione į menuli). Rinkinyje 
sudėta kūryba, apimanti 1962 - 1970 m. 
laikotarpį.

Pirmoji rinkinio dalis - trumpi, kon
densuoto pobūdžio eilėraščiai, kai kurie 
aforizminiai. Autorius keliose eilutese 
(kartais dviejose:) sukaupia kūrinio pa
grindinę mintį, palikdamas iš jos išsilukš
tenti išvada pačiam skaitytojui. Bet tas 
išsilukštenimas nesunkiai duodasi, nes 
autorius yra tiesus, jo eilėraščių forma 
didele dalimi yra laisva, retai tradicinių 
taisyklių varžoma, eileraščiuose nėra 
“tuščių” vien padėtį gelbstinčiu^žodžiu. 
Mintis teka pačia natūraliausia tėkmė ir 
kryptimi. Autorius, šalia minties gilumo, 

duoda gražių palyginimų, iš gamtos ar ap
linkos vaizdų, sudarančių lyg kūrinio foną.

Antorji dalis - poeto gyvenimas, - Ta: 
lyg praeities, kuri negrįžta, ilgėjimasis, 
nes vaikystes dienų prisiminimas nyksta. 
Tremtis daug ką ištrina, bet ne patį gyve
nimą. Vaikystės prisiminimai yra išsišak
niję suaugusio žmogaus sieloje. Labai 
taiklios mintys apie gyvenimo formavimąsi 
(30 pusi.), apie grožio ir jo kintamumo ap
mąstymo pirmumą prieš fizinį skausmą 
(31 p.). Kiek jausmo, pergyvenimo eilė
rašty “Visi kaimai, visi miesteliai’’; ar 
gyvenimiškos tiesos eil. “Kalėdos”.

visi šio skyriaus eilėraščiai - paties 
poeto vidaus atskleidimas (bet ir skaity
tojas čia galėtu save rasti).

Trečioji dalis - Kelione į menulį. 
-Čia jau ilgoki kūriniai, kai kurie epinio 
pobūdžio. Juose-ateivių iš tolimo krašto 
atvykimas ir kurdinimosi naujame-vidaus 
veidrodis. Kiekvienas is mūsų, gerai pa
žvelgęs, ras ir save čia su savo ilgesiu, 
nusivylimu, nejaukia aplinka ir neišven
giama būtinybe.

Epiniame eilėraštyje “Kelione į me
nulį” (šio eilėraščio vardu pavadintas vi
sas rinkinys)-tai ateivių gyvenimo kroni
ka nuo kelionės pradžios iki pradžios kur- 

Keli Jurgio Janavičiaus trumpųjų eileraš- 
. ciu pavyzdžiai (laisvame vertime) i i •

DRĄSĄ
Drąsa - gėle;
Žiedu teturi kelius - 
Bet matai iš metu į metus

Renka 
Medaus 
Lašus.

PATARIMAS GRAŽIAI DRAUGEI 
Nusileisk pamažu kaip vasara rudeniui. 
Užmiršk: “Man baugu’’. 
Mūsų svajonės, brendimo laikai, 
Musų užsnudimas priklauso nuo oranžinių 

burių.

KALĖDOS.

Po jovaru tupi katė.
Kalėdos. Labai karšta. 
Mes visi čia.
Seimą, visi musu paklydimai 
Ir visa ką mes manome gera padare. 
Ir mes tik sėdim ir šnekučiuojam.

***
dinimosi naujame krašte. Kūrinys kaip 
prisiminimų filmą praslenka pro skaityto
jo akis ir verčia pergyventi savo atsimi
nimuose anas dienas* Kaip mėnulis iš to
lo yra žavingas ir kelione į jį įdomi, bet 
nuskridus randami nejaukūs tyrai, taip ir 
ateiviui, palikusiam savo kraštą, visas 
naujojo krašto žavumas iš tolo, dabar 
nublunka gyvenimo tikrovėje.

Jurgio Janavičiaus šiame rinkiny su
dėta kūryba ryški savo nuosava forma, 
gilia mintim, išreikšta suglaustai, daugu
moje be tradicinių varžtų. Autorius kiek
vieną zingsnįžengia drąsiai, su pasitikė
jimu, nekreipdamas dėmesio, ką pasakys 
kiti. O autorius turi ką pasakyti - ir moka. 
Nemaža jo kūrybos paskelbta spaudoje 
(o g?eičiausia nemaža dar ir stalčiuose) 
ir lietuviškai. Ir jos pasirodymas pintyje 
lauktinas.

Šia Jurgio Janavičiaus poezijos kny
ga įgalino išleisti būrelis bičiulių-mece- 
natų, ypač padrąsinimais ir medžiagiškai 
rėmė žmona Jolanta ir artimi bičiuliai Ma
rija ir Kazys Jurgis Kemežiai.

(Jurgis Janavičius. Journey to the 
Moon. Poems. 1962-1970. A Poetry & 'Pro
se Publication, Canberra, 1971. 63 pusi. 
Kaina nepažymėta). T qi

POSUMAS IR BALANDIS.

Posumas ir balandis -
Tai porelė ne meilei.
Meilė - švelnutis mezginys,
Bet jis turi pritikti.

O, TOPELIAI.

O, topeliai ’, -
Aukso upes tekedamos krenta per jūsų 

lapus rudens
Metu.

DIENOS KAIP SAULES.

Smiltys. Ir dienos kaip saules 
Bangos lenktyniauja.
- Čia, - tu pasakei, - aš jaučiu, kaip 

laikas
rėžia vėžes mūsų veiduose.

LAIMINGOS DIENOS.

Visada dvi saulės kyla,
Jos daro mane laiminga:
Tokios dienos yra geriausios.
Pirmoji saule šviečia man,
Kita - visiems kitiems.

Elena Kepalaitė, išraiškos šokio menininkė,

KELIONE PO AMERIKĄ
Bronė Mockūnienė.

Kanada Toronto.
Vieną gražų žiemos rytą su ma

no draugės dukra, kuri pasisiūl ino man 
būti vadovė, išsiruošėm į Kanadą. 
Aplankuosios Windsor, London ir ki
lus miestelius, pasukom į Torontą, 
kuris yra maž daug už 200 mylių nuo 
Detroito. Važiavom traukiniu, kuris 
buvo patogiausias traukinys , kokia
me aš buvau važiavusi. Vidaus įren
gimai primena daugiau modernių lėk
tuvų vidų, negu traukinių. Kanada 
gražus kraštas. Kalniukai, miškai, 
upės, ežerai, labai primena Lietuvą. 
Mūšų, laimei Toronte nebuvo labai 
šalta. Švietė saulė ir sniegas, kurio 
čia buvo gausu, girgždėjo po kojomis. 
Pavaikščiojusios virš dviejų valan
dų ir apžiūrėjusios didelę dali įžy- 

čia ?<a gana gerai įsikūrę, panašiai 
kaip Australijoje. ' isi labai draugiš
ki ir nuoširdūs, domisi Australija* 
Čia ir gyvenimo tempas lėtesnis, pa
našus į Australijos. Mane stebino 
kanadiečių atsargumas judėjime: Ma
šinos taip lėtai važinėja, pasiruošu

sios kiekvienu momentu sustoti: Žmo
gus, noris pereiti j kitą gatvės pusę, 
kilsteli ranką ir visos mašinos bei 
autobusai sustoja ir laukia kol pės
tysis pereis. Pėstieji turi pirmenybę 
prieš motoristus ir Amerikoje. Tai 
nėra mandagumas, o lik faktas, kad 
užkliudęs ar sužeidęs pėstininką nu
lipusį nuo šalygatvio, motoristas esi 
pats žuvęs, neteksi ne tik vairavimo 
licenzijos, bet ir namelio. Kanadie
čiai lankęsi Australijoje pasakoja, 
kad Australijos motoristai važiuoja 
kaip lunatikai. Ir aš jiems pilnai pri
tariau! Torontiečiai turi ir lietuvišką 
radio programą „Tėvynės Prisimini
mai“. keturis karius savaitėje, ku
riai vadovauja p. R. Simanavičius, 
kuris vra kartu ir Baltų Federacijos 
Kanadoje Pirmininkas, l abai kultū
ringas žmogus,

Dar pasisvečiavusi Detroite, iš
skridau i ( įkas’:' . O'Hare aero uoste 
manes lankė mūsų seni ir mieli drau
gai. buvę adelaidiškiai ponai Stat
kui - Stasiškiai. Pas juos ir sustojau.

Čikaga.
Čikaga didelis ir judrus mies

tas. Vasarą čia turėtų būti gražu, 
nes tiek daug parkų, upių ir dar Mi- 
chigan’o ežeras, ant kurio kranto ir

stovi miestas. Aš Amerikos miestus 
iš filmų ir žmonių pasakojimų visai 
kitaip buvau įsivaizdavusi. Sakyčiau 
turėjau negatyvų vaizdą. Dabar, dė
ka tų žmonių, kurie mane globojo 
turėjau progos pažinti Amerikos mies
tų grožį irz apskrtai, jų gyvenimo 
gerąsias puses. 0 jų yra daug. Ži
noma, gazdinantys yra tie rasiniai 
neramumai, nemaloniai veikią trigūbi 
užraktai ant durų ir iš viso, nesau
gumo jausmas, bet iš kitos pusės 
daug yra teigiamų dalykų. Lietuvy
bės atžvilgiu, čia viskas centralizuo
ta, viskas vy ksta lokiu dideliu mastu. 
Saky sime sekmadienio rytais Čikagos 
Jaunimo Centre vaizdas pasigėrėti
nas: Šimtai jaunuolių, uniformotų 
jaunimo organizacijų uniformomis 
užpildo rūmus. Lietuviškas atžaly
nas ir kiek jų daug! Tai Lietuva už 
Lietuvos ribų. Lietuviškos bažnyčios 
Meno Galerijos, spaustuvės, neskai
tant lietuviško miestelio - Markuette 
Park o, viskas nepaprasta, nepalygi
nama lietuvybės atveju. Amerikos lie
tuviai per lą laiką, dirbdami tuos pa
čius darbus. įsikūrė geriau, negu 
Australijoje. Čia gyvenimo standar
tas yra daug aukštesnis negu Austra
lijoje. Ypatingai gydytojai tarpsta 
Dėdės Šamo žemėje. Kai kurie net sar- 
kastai pasidarė. Vienas pažįstamas 
gydytojas, dabar jau daktaras - spe
cialistas, paklausė kiek Adelaidėje 
G.P. ima už vizitą: Išgirdęs, kad 
mokestis yra $4.50 gardžiai nusijuo-

Mūsų Pastogė

kė sakydamas, kad „plumberiai“ dau
giau uždirba.

.Man buvo nuostabu, kad Ameriko
je lietuvių tarpe yra paskleistos ten
dencingos informacijos apie gyvenimą 
Australijoje. Ir kokių apsurdiškų da
lykų jie manęs klausinėjo: - Ar Aus
tralijoje dar vis reikia dirbti metus, 
kad nusipirkus šaldytuvą? - Ar Aus
tralijoje tikrai žmones minta tik „ ra- 
bitais“? Iš kitos pusės, anglų kilmės 
amerikiečiai apie Australiją kalba 
kaip žydai apie pažadėtąją žemę. 
Daugelio svajonė yra važiuoti į Aus
traliją, o jau buvusieji čia atsidūsta! 
„.it’s .a great countrv“.... ’

Čikagos miesto centra panašus 
į kitų didmiečių centrus. įspūdinga 
yra Civic Center Plaza aikštė, apie 
kurią sutelktos visos valstybinės 
įstaigos ir kurioje stovi milžiniška 
Picasso skulptūra - paukštis. Šioje 
aikštėje paprastai vyksta lietuvių po
litiniai protesto mitingai, demonstra
cijos ir kt.

Dar pavažinėjus po Indianos 
valstyją ir pasisvečiavusi Indiana- 
poly, patraukiau į Los Angeles, o iš 
ten jau per.Havajus į Sydney ir Ade
laide.

Trumpai susumoti ir pasakyti 
kur jau geriau ir kur blogiau gyventi, 
negalėčiau. Čia galioja senas posa
kis „žmogus yra pats savo laimės 
kalvis“. Bet jei aš dabar turėčiau 
pasirinkti kraštą, kur norėčiau gy
venti, vis tiek pasirinkčiau Australiją
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GEELONG METINIS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS.

lietuviškos dainos, o poros sukosi iki 
vidurnakčio.

Dalyvis.
L.S.S. Australijos Rajono Vadijos nariui “Aušros” tunto 
tuntininkui

Na
me- MELBOURNAS.

Melbourne Lietuvių Klubo Tary- 
š.m. balandžio mėn. 17 d. Lietu-

Namuose suruošė tradicinį —
ba 
vių 
Margučių pobūvį. Reikia pasidžiaug
ti, kad į pobūvį susirinko apie 170 
svečių šventiškai pasipuošiusių. 
Todėl ir nenuostabu, kad nuotaika 
pobūvyje buvo kuo geriausia. Svečių 
tarpe buvo viešnia atvykusi iš Lie
tuvos. Ir taip sutapo, kad ji šventė 
tų dienų savo gimtadienį. Visi jai 
sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Pobūvyje Soc. Globos Moterų 
D-jos ponios patiek<ė skanių vaka
rienę, o taip pat kavų su pyragai
čiais. Ponioms ir M.L. Klubo T-bai 
už pobūvį priklauso padėka. Lauk
sime sekančio Lietuvių Namų po
būvio.

Tačiau, šia proga, turiu pareikš
ti nusistebėjimų. Radosi vienas (o 
gal ir daugiau) tautietis, kuris tarsi 
tebegyvendamas Vokietijoje lagerio 
gyvenimų, tempė dėžę alaus iš aus
tralų baro, nors čia pat galėjo gau- 
tik kiek tik širdis troško. Matyti, kad 
kelių centų pagailėjo. Kur mūsų 
savigarba?

IG. A.

VYR. SKAUTU SĄSKRYDIS.

Tai buvo pati mažiausia stovykla, 
kurioje tik esu buvęs. Bet drauge ji buvo

s.v.v.skl.STASIUI SANKAUSKUI
staiga mirus, giliame skausme lihisią žmoną Anną, sūnų
Algirdą ir dukteris Aldoną ir Danutę nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime. Tautinių Šokių Grupių Vadovė Ma

rina CoX ir nariai.

„AUŠROS“ TUNTO TUNTININKUI
s.v.v. si. STASIUI SANKAUSKUI

Netikėtai Amžinybėn nukeliavus, jo šeimų ir 
„Aušros“ Tuntų Liūdesyje Skautiškai užjaučia 
ir kartu liūdi.

„Šatrijos“ Tuntas.

nejaus lietuvių organizacijų atsto
vai ir visuomenė. Skautai ir skau
tės dalyvavo uniformuoti, prie karsto 
nešdami garbės sargybas bei suda
rydami špalierius. Prie kapo atsisvei- 

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, kinamųjį žodį tarė Liet. Skautų 
Liūdna ir ; ’
Vėl paviliojo auką kapai! 
Diena j

A.A. STASĮ SANKAUSKU 

AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

ir skaudų leisdami gandą: S-gos Australijos Rajono vadas,s. 
n anka kanai! A. Jakštas, ALB Sydnėjaus Apylinkės

dieną tiek jų atranda!.. vardu-Dr. A. Mauragis, „Aušros“ tun
to (kurio tuntininku velionis buvo) 

Maironis, -ps. R. Cibas, Sk. Vyčių Geležinio
Vilko .Būrelio vardu -s.v.pl. R. Ba- 

staigiai balandžio 10 d. Syd-Jauskas, Australijos Liet. . Studentų 
lietuvių bendruomene aplei-S-gos Sydnėjaus Skyriaus vardu - 

visuomenininku, skautų , va- L Apįnytė) Sydnėjaus Savitgalio 
----- :—“t“.“.—;-----------ų------- ’ Mokyklos vardu - p. Badauskienė , 

timam atsisveikinimui susirinko gau*Sporto Klubo Kovas“ _ p. “ ‘
sus būrys tautiečių. kas, s Rfubo wNeris“

Rožančius uz mirusiojo vėlę, ir S dnejaus Liet. Klubo 
dalyvaujant Sydnėjaus tautiečiams, Šumskas

Pasibaigus apeigomis
Tautos 
skautai 

vadovui 
skautų

Su 
nejaus 
dusiu 
dovu,a.a. Stasiu Sankausku, pasku-

Dambraus- 
- p. Intas 
vardu -p.

sk. vyčiams ir vyr. skautėms nešant 
prie karsto garbės sargybas, vedant j * 
Sydnėjaus liet, kapelionui, kun. P. slo:e 
Butkui, atkalbėtas balandžio 13 d. sĮam 
„Funerals of Distinction“ koplyčio- nįavo 
je, Fairfield’e. Laidotuvės įvyko se- naktjs 
kančių dienų. Gedulingas šv. Mi
šias už mirusįjį atalikė kun. P. But
kus, pasakydamas graudų atsisvei- 
kinamųjį žodį Lidcombe’s parapijos 
bažnyčioje. Mišių metu, vadovauja
mas muziko B. Kiverio, giedojo 
„Dainos“

Kaip 
kapinėse,

ir sugie- 
kapo su-

S.m. kovo mėn. 27 d., Lietuvių 
muose, įvyko G.L.A. nariu ir rėmėju 
tinis susirinkimas, kuriam pirmininkavo 
p. Eimutis Šutas, o sekretoriavo p. Vyt. 
Bindokas.

Veiklos geresniam susipažinimui, 
dar prieš susirinkimą, Valdyba išsiun<- 
tinėjo nariams ir rėmėjams raštišką pra
nešimą, kuriame buvo smulkiai ir aiškiai 
nurodyta kas buvo dirbama, kiek pinigų 
išleista ir kokie darbai atlikti prie Lietu
vių Namų padidinimo statybos.

Metinę veiklos apyskaitą padare 
pirm. p. J. Gailius, kuris paminėjo, kad 
šalia statybos dar suruošė du pasiseku
sius balius statybai paremti, kurie at
nešė virš $500 pelno. Siam reikalui daug 
talkininkavo L. Namais suinteresuotos 
moterys ir išreiškė padėką, bendradar
biams ir L. Namu talkininkams.

Platesni paaiškinimą padare apie 
naujai pakeistus lietuvių namų Įstatus.

G.L.A. iždininkas p. VI. Ivaške
vičius paaiškino, kad pereitų dviejų 
metų laikotarpyje turėta $7579.06 pa
jamų, o per tą laiką L. Namų statybai 
ir administravimui išleista $5910.49. 
Pakeitus. Įstatus - gražinta paskolų 
$1420, pakeitimo metu pagal pasižadė
jimus ir paskolas G.L.A.

Lietuviška patarlė sako: “Nauja 
šluota, gerai šluoja “, reikia tikėtis, kad 
naujų Įstatų iniciatoriai numatyta dar
bą atliks dar greičiau ir geriau.

Revizijos Komisijos pranešimą 
padare p. Vyt. Bindokas, kad G.L.A. 
kasininko vedamos knygos tvarkingai, 
kasos knygos Įrašai pateisina išlaidų
ir pajamų dokumentus, išvestas balan- ir labai svarbi. ____  ' o r _ -, 
sas teisingas ir atitinka kasininko p. 
VI. Ivaškevičiaus pranešimui.

Po diskusijų G.L.A. Valdybos me
tinę veiklą ir kasos apyskaitą susirin
kimas vienbalsiai patvirtino ir uzgyrė.

Naujos Valdybos rinkimai praėjo 
be didesnių sunkumų, kaip teko nugirs
ti, išrinktieji pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Pirm. J. Gailius, Vic. Pirm. 
J. Medelis, sekretorius Vyt. Mačiulis, 
kasininkas VI. Ivaškevičius ir Valdy
bos narys J. Manikauskas. Kandidatais 
liko: Alg. Karpavičius ir Eimutis Šutas.

Revizijos Komisijos rinkimai pra
ėjo labai greitai, vienbalsiai perrinkta 
praeitų metų Rev. Komisija į kurią įėjo 
p. L. Volodka, Ag. Ženkevičienė ir 
Vyt. Bindokas.

Susirinkimas pritarė sumanymui, 
kad ir lietuviams nebūtų pro šąli turėti 
savaitgaliams lietuvišką kampelį. Nau
ja Valdyba buvo įpareigota daryti žygių g į. Prie plevėsuojančių Lietuvos ir Aus- 
surasti tinkama vietą ir apie tai pain- tralijos vėliavų pusračiu išsirikiavo 19 
formuoti paties jų nutarimu apie vietos sąskrydžio dalyvių. Juos sveikino rajono 
tinkamumą. vadeives - s.E. Laurinaitiene ir v.s. B.

Gaila, kad tokia mintis nekilo^prieš Žalys, atidarymą užbaigiant sąskrydžio 
15-20 metų, kada šitokį gabalą žemes viršininko, ps. R. Cibo žodžiu, 
dar su krūmais, būtų buvę galima gauti 
pusdykiai. Dabartiniu metu, daugumai 
turint automobilius, atstumas nėra prob-tas vyr. skautėms, tema “Vyr. skautė - 
lema. Vasaros metu turėtume pajūryje lietuvaitė ir s'eimos auklėtoja”; ps. R. 
vasarvietę, Ž 
vietą iešminems, o savaitgaliais - pasi
matymo ir susitikimo kampelį.

Klausymų ir sumanymu buvo daug tikai 
ir Įvairių. Vienas iš svarbiasių, 
rinkimas vienbalsiai nutarė, kad 
tyje vietoj angliškai vadinamos “Gee
long Lithuanian Association” vadintis 
lietuviškai - Geelongo Lietuvių Sąjunga 
kaip pavadinta įstatuose. Taip pat bu
vo priimta rezoliucija ir nusiųsta A.L.B. 
Krašto Valdybai.

Preziudiumo Pirmininkas padėkojo 
visiems dalyvavusiems uz darbingą ir 
gražų susiklausymą reikalų sprendime 
ir susirinkimo uždarymui pakvietė su
giedoti Tautos Himną.

Po susirinkimo tęsėsi linksmoji 
dalis-sunestinė kavutė. Sudainuota “Il

giausių metų” p. S
59-tą gimtadieni) ir visiems varduvinin- turimą laiką - tariantis, planuojant, la- tik sąskrydžio dalyvius bet ir visus Syd- darant stovyklą ir organizuota? dalyvau-

Rašau apie L.S.S. Australijos rajono 
sk. vyčių-vyr. skaučių sąskrydi Inglebur- 
n’e, N.S.W. “Aušros’ ’ stovyklavietėje, 
įvykusį Velykų atostogų savaitgalio metu, •’ 
talandžio 9-lld.d.

Kaip jau minėjau, visa “stovyklą’’ 
sudarė trys palapines - viena vyr. skau- 

ė ciu, dvi - sk.vyčių. Stovyklautojų skaičius 
Įvairavo - dieną jis padvigubėdavo, nakti
mis - likdavo tik nuolatinė “įgila".

Stovyklai vadovavo ps. R. Cibas, 
vyčių pastovyklei - s.v.pi. R. Radauskas, 
vyr. skaučių - v.s.v.sl.L. Apinytė. Ūkiu 
rūpinosi s.v.v.sl. St. Sankauskas;

Nors į stovyklą, buvo kviesti visi 
Australijos rajono sk. vyčiai ir vyr. skau
tes (principe del to buvo susitarta š.m. 
pradžioje vykusioje rajoninėje stovyklo
je), bet į sąskrydį atvyko tik Melbourne 
ir Sydnėjaus sk.vyčių atstovai ir sydne- 
jiskes vyr. skautės.

Stovyklos atidarymas įvyko balandžio

Sąskrydžio metu įvyko visa eilė se
minarų: sk. akad. E. Jonaitienės praves-

lietuvaitė ir šeimos auklėtoja’’; ps. R.
žiemai atėjus —; pastovią Cibo - “Vyr. skautų veiklos pagyvinimas’ ’ 

s. kun. P. Butkaus - “Bažnyčios siandie-
nėjimas”; s.v.pl. R. Badausko - “Narko-

Himną, prie 
ir skautės savo buvu- 
paskutinį kartą paniū- 
vakaro giesmę „Ateina

Palengva skirstėsi iš kapinių 
tautiečiai, palikdami dar vienų tau
raus lietuvio, tyliai kovojusio už 
savo tautos laisvų, kapų. Mūsų ei
lės 
kas

praretėįo dar vienu kariu. Ar bus 
užima jo vietą?
Ilsėkis ramybėje, broli Stasy!

v.s. B. Ž.
■^^WM^^iiiw*******?**************^}

MURRAY’S H.F. STORES 1

Choras.
Mišiose, taip Rookwood’o 
labai gausiai dalyvavo Svd-

646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius > 
a į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir # 
S Anksčiau nustatytomis sąlygomis. ♦
S Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti “Sovietų ♦
♦ Rusijoje pasirinktinai“ arba “Sovietinėms prekėms“. Smulkesnę inforinaci- ?
♦ ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje. g.
S Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, £ 
£ Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W- £

♦ HEAD OFFICE: £

♦ MURRAY’S H.F. STORES 646 GEORGE STREET, SYDNEY - TtL: 26 1768 #
REGISTERED AGENTS: ♦

SYDNEY. N.S.W.: £
CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Road, J 

CABRAMATTA. Tel.: 728 - 7078. J
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. ♦
61 E IM f* A C"T* I C N C IN ••

WICKHAM;MURRAY’S H.F. STORES. 93 Northumberland Street, J 
WICKHAM, MEWCASTLE. Tel.: 61-5180. J

NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter Street, *
NEWCASTLE. Tel-: 2-3596. J

£ MELBOURNE, VIC.! Mutual Arcade, 266 Flinders Street, £

J’ Tel.: 63-7895. ♦

prakaituojant (JarP kitko, surasta, kad menę sujaudinusi “Aušros’ ’ tunto tuntinin- 
broliai vis tik esą geresni virėjai už se- ko s.v.v.sl. St. Sankausko. stovykloje įvy- 
sės...) kusi, netikėta mirtis.

Sąskrydžio pasisekimą pritemde ne Sąskrydis užbaigtas Velykų rytą, uz-

kams, Po to, klegėjo juokas ir skambėjo vinantis, bulves tarkuojant ar virtuvėje nejaus skautus-tes bei lietuvių bendruo- jant Pamaldose *Sydnėjuje.

susi- Ypač svarbiu tenka laikyti “Vyr. 
atei" skautų veiklos pagyvenimas’ ’, kuriame 

buvo aptarta sk. vyčių-vyr. skaučių veikla 
rajone, vyresniųjų skautų bendradarbiavi
mas, kasmetiniu vyr. skautų sąskrydžių 
ruošimas ir kt. Sekančiais metais bendras 
vyr. skaucių-sk. vyčių sąkrydis numa
tytas suruošti Viktorijos valstybėje. Ve
lykų atostogų metu. Jo suruošimu rūpin
tis pavesta melburniškiams.

Pačiame sąskridyje vyravo broliška 
dvasia, persunkta stovyklinio gyvenimo 
atmosfera: nuo rytmetinės mankštos iki 
vėliavų nuleidimo ir, vėliau, laužo, buvo 

Šutui (švenčiant stengiamasi kuo produktyviau sunaudoti
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XPOPTAS,^
REDAKTORIUS ANTAI1 AS LAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 o3o6

KOVO KLUBE.

METINIS SUSIRINKIMAS.

Šių metų gegužės 23 dienų (sek 
madienį) 1.30 vai. p.p. Lidcombe 
Lietuvių Namuose šaukiams visuo- 
tinis-metinis Kovo narių, rėmėjų ir 
visų jaunių tėvų susirinkimas. Die
notvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Preziudiumo sudarymas.
3. Mandatų kom. rinkimas.
4. Praėjusių metų protokolo 

tymas.
5. Pirmininko pranešimas.
6. Iždininko pranešimas.
7. Pasisakymai dėl pranešimų.
8. Revizijos kom. pranešimas.
9. Naujos valdybos ir rev. kom. 

kimai.
10. Klausimai ir sumanymai. 
11.Susirinkimo uždarymas.

Klubo valdyba prašo visus rė
mėjus ir ypatingai jaunių tėvus kuo 
skaitlingiau dalyvauti, nes klubo 
veiklai per praeitus metus ypatingai 
plačiai išsiplėtus yra daug svarbių 
reikalų, kurie reikalingi visų bendro 
aptarimo. Aktyviems sportininkams 
dalyvavimas būtinas. Po susirinkimo 
draugiškos vaišes.

Sporto Klubas „Kovas“

KREPŠININKAI BE

PRALAIMĖJIMO

Prasidėjusiame žiemos krepši
nio turnyre vyrų pirmoji komanda, 
kuri yasaros turnyre buvo Il-sios di
vizijos laimėtoja ir žiemos turnyre, 
dėl susidariusių mokslo kliūčių, ne
galėdama žaisti I-je divizijoje, žai
džiu ir toliau toje pačioje divizijoje, 
kuri šiame pačiame svarbiausiame 
Sydnejaus turnyre yra pastiprinta ke
liomis stipriomis australų komando
mis. Iki šiol koviečiai, žaidė prieš 
savo turnyro pačias stipriausias ko
mandas, jau yra atsiekę visus tris 
laimėjimus. Paskutines, nors ir gana 
sunkias rungtynes koviečiai laimėjo 
prieš West 3 6:3 0. Šiose rungtynėse 
ypatingai gerai sužaidė centro puo
lėjas Mikalauskas. Taškai: Mikalaus
kas 14, Atkinson 8, Gustafson 6, 
Čerkesas 5, Liutikas 3, Gulbinas ir 
Kraucevičius 0.

MERGINOMS BLOGIAU.

Kovieties merginos pirmojoje 
divizijoje, iki 18-kos metų grupėje 
ir iki 14 metų žaidimuose stovi blo
giau negu vvrai. Iki šiol tik vienas 
rungtynes yra laimėję iki 18-kos me
tų merginos. Paskutinėse savo rung
tynėse iki 14-kos metų mergaites 
pralaimėjo prieš daugiau patyrimo tu
rinčias Manly mergaites 3 6:16. Ko- 
vietėms daugiausia sumetė V. Lau
kaitytė 9. Ši mergaičių komanda su 
laiku bus gera, tik dar kai kurioms 
trūksta daugiau žaidybinio patyrimo.

NUOŠIDI PADĖKA

Kovo valdyba ir visi koviečiai 
nuoširdžiai dėkoja p. Juozui Dočkui 
iš Wollongongo už jo paaukotus $20 
koviečiams. Jis dalyvavo savo krikš
to sūnaus žinomo krepšininko Min
daugo Mikalausko ir kitų koviečių

krepšininkų suruoštame B.B.GL, jų 
parėmimui kelionei į Pabaltiečių var
žybas Melbourne. Pas D. Atkinson 
per Velykas buvo surinkta koviečiams 
$20.00. Ačiū labai.

SPORTO NAUJIENOS.

Adelaidėj pasibaigusios Aus
tralijos pirmenybėse vyrų žaidynėse 
pirmąją vietą laimėjo N.S.W. rinktinė 
kurios treneris yra mums gerai pa
žįstamas kovietis žaidėjas K. Kra- 
pauskas. Sveikiname Kostai. Antrą
ją vietą laimėjo Viktorijos rinktinė, 
trečiąją Pietų Australijos, ketvirtą - 
sostinės Canberros ir penktą Tasma
nijos. Moterų grupėje laimėtojomis 
tapo P. Australijos merginos, antrą
ją vietą gavo - Viktorijos, trečiąją 
- N.S.W., ketvirtąją - N. Zelandiją.

Sudarytoje Australijos tinklinio 
rinktinėje iš moterų yra pakviesta 
adelaidiškė A. Morkūnaitė. (Sveiki
name). Tinklinis Australijoje įgau
na vis didesnį ir didesnį populiarumą 
ir tikimasi savąją rinktinę pasiųsti 
į sekančią olimpiadą.

Praeitą šeštadienį Sydnejaus 
naujame N.S.VV. Universiteto krepši
nio stadione įvyko maratoninis krep
šinio žaidimas tarp Sydnejaus ir N. 
S.VV. universitetų krepšinio komandų. 
Jis tęsėsi be sustojimo 24 valandas 
ir buvo pastatytas naujas Australijos 
maratoninis krepšinio žaidimo rekor
das, tuo pačiu išpopuliarinant ir pa
tį krepšinį.

1968 metų olimpiadoje mažai 
žinomas A. Mejia plačiai išgarsėjo 
po savo 10.000 metrų bėgimo, kur jis 
nugalėjo tuo laiku žinomą pasaulio 
rekordistą australą R. Clark ir ki
tus rusus bėgikus. Praeitą savaitę 
iįs Amerikoje laimėjo Bostono ruo
šiamąją tradicinį 75-jį maratono bė
gimą ir yra laikomas dideliu favori
tu olimpiniame maratone.

Su plačiai išgarsėjusiu Kom. 
Kinijos pakvietimu Amerikos stalo 
teniso rinktines viešnagen į Kiniją 
kuri panaikino iki šiol buvusius vi
sus šių dviejų valstybių diplomatiš
kus nesutikimus, ir po ko visame pa
saulyje stalo tenisas išgarsėjo taip 
staiga, ko joks sportas iki šiol taip 
greitai negalėjo padaryti, Kiniją ap
lankė ir ten buvo gražiai prižiūrimi 
ir vaišinami ir Australijos stalo te
nisininkai. Australijos rinktinė su
daro: Tailando studentas šiuo metų 
geriausias Australijoje Sh. Wunavich, 
kuris pirmą kartą į Australiją at
vyko 1968 m. Jis yra 22 metų ir tre
niruoją Viktorijos rinktinę. P. Pin- 
kevvich 20 metų sydnejiškis emigran
tų vaikas yra skaitomas Australijoje 
ketvirtuoju. Dalyvavo įvairiuose pa
saulio kontinentuose su Australijos 
rinktine. Studentas S. Knapp 17 me
tų iš Viktorijos yra skaitomas vienu 
iš geriausių jaunių žaidėju ir vie
nintelė mergina A. McMahon iš Ade
laidės laimėjusi N.S.W. pirmenybes. 
Visai komandai vadovauja Austra
lijos stalo teniso sąjungos preziden
tas Dr. F. Jackson, kuris anksčiau 
pats žaidė už Adelaidės universi
tetą. Su šiuo, vizitu ir Australijos 

vyriausybė tikisi daug šiltesnių di
plomatinių santykių su kom. Kinija . 
Pasirodo , ko diplomatai neistengė 
atsiekti per 20 metų, ta Amerikos ir 
kitų kraštų sportininkai - stalo teni
sininkai padarė per kelias savaites:

Europos moterų tinklinio čem
pionių taurės varžybų nugalėtojomis 
praeitą savaitę tapo Maskvos „Pi
namo“ komanda, kurios sudėtyje žai
džia ir lietuvaitė M. Butaitytė. Fi
nale jos laimėjo prieš Pragos „Tat- 
rano“ komandą 3:0. Su Sov. S-gos 
tinklinio rinktine M. Batutytė grei
tu laiku išvyksta į Japoniją, kur 
žais eilę rungtynių.

Pasibaigusiame stambiame bok
so turnyre Šveicarijoje pirmą vietą 
laimėjo V. Vokietijos rinktinė, an
trąją - Italijos ir trečiąją - Šveica
rijos.

SVEIKINAME IR MES.

Australijos lietuvių sportinė 
šeima su įdomumu sekė buvusį Ame
rikoje sporto vadovybės, sporto dar
buotųjų ir žymiųjų Lietuvių Bendruo 
menės narių simpoziumą fizinio 
auklėjimo ir sporto temą, kurio ben
drus nutarimus, iš kurių ir visa Aus
tralijos lietuvių bendruomenė gali 
pasimokinti, špausdiname atskirai.

Ypatingai mes Australijos lie
tuviai sportininkai sveikiname nuta
rimą ruošti kas. kelinti metai sporto 
lietuviškąsias olimpiadas, į kurias, 
mes tikimės irgi būti pakviesti ir pil
nai galėsime jose dalyvauti parody
dami, kad ir mūsų šiame tolimajame 
Australijos krašte, lietuviškasis spor
tas yra labai gražiai kultivuojamas 
ir bent dalinai išlaikoma mūsų seno
sios lietuviškos sportinės tradicijos. 
Šios būsimos mūsų tautinės olimpia
dos, ypatingai mūsų jaunimui būtų 
didžiausia paspirtis dar plačiau įsi
jungti į mūsų sportinę veiklą ir tuo 
pačiu tai būtų paraginimas dar dau
giau ir atydžiau dirbti, kad šiose olim
piadose būtų tinkamai atstovaujamas 
ir mūsų Australijos lietuvių sportinin
kų vardas.

Sveikindamas šio skyriaus skai
tytojų vardu, aš manau, jog kuo grei
čiau bus numatyta pati pirmoji šios 
olimpiados data, tuo geriau ir mes 
galėsime pasiruošti ne tik finansiniai 
bet ir savo sportiniame pajėgume. 
Aš labai gerai žinau Amerikos lie
tuvių sportinį, ypatingai krepšinyje, 
pajėgumą, ką mes visi dar ir dabar 
labai atsimename iš buvusių gastro
lių Australijoje, tačiau per tą laiką, 
kaip ir visoje Australijoje, taip ir lie
tuvių jaunių tarpe pats krepšinio 
žaidimo lygis yra labai pakilęs, ką 
parodė australų rinktinė olimpiadose 
ir paskiros komandos važinėdamos 
po Ameriką ir kitus kraštus. Taip 
kad ir mūsų lietuvių rinktinė, ypa
tingai jauniai, bus tikrai verti šio 
lietuviško olimpiadinio pakvietimo ir 
savo atvykimu nemanau kad galėtų 
nuvilti šeimininkus ir žiūrovus.

Mes su nekantrumu laukiame 
tikrų davinių ir tikimės, kad tas vis
kas įvyks gražioje tikrovėje.

A. L-tis.

Bendruomenės švietimo ir ŠAL
PAS s-gos požiūriŪ Ši tema bu 
vo suvesta į 4 pagrindinius 
punktus;

1; Sportas yra ne tik fizinių 
ir dvasinių galių ugdymas, bet 
ir puiki priemonė lietuvybės iš
laikymui. Jis atlieka panašų dar 
bą, kaip ir kitos jaunimo orga
nizacijos.

2. LB ir švietimo valdybos 
ateityje glaudžiai bendradar
biaus su ŠALFAS, s-ga ir mora
liai bei materialiai rems jos 
darbą.

3. Derinant Sporto sąjungos 
ir Bendruomenės veiklą, sie
kiant bendro tikslo, vietinėms 
sąlygoms leidžiant ir švietimo 
valdybai pritarus, stengtis įves
ti fizinį auklėjimą į mūsų šeš
tadienines mokyklas. Numato
ma rengti platesnės apimties 
sporto šventes, mokyklinio am
žiaus jaunimui. Kas kelinti me
tai ruošti sporto olimpiadas at
skirai ar jas derinant su kitais 
didesniais- parengimais: Kultū
ros kongresu, Bendruomenės 
seimu ar panašiai. Glaudesniam 
bendradarbiavimui įvesti Spor
to sąjungos atstovus į visų 
laipsnių bendruomenių valdy
bas.

4. Lietuviška spauda yra at
vira visiems sporto klausimais 
straipsniams bei korespondenci
joms, tačiau trūkstant sporto 
spaudos darbuotojų, redakcijos 
bus prašomos padėti. Bendra
darbiaujant su redakcijoms, są
junga stengsis aptarti sportinės 
spaudos klausimus.

Š.A.L.F.A.S. sąjunga nuošir
džiai dėkoja visiems LB ir švie
timo atstovams už jų dėmesį, ir 
dalyvavimą simpoziume bei pa
žadėtą visokeriopą pagalbą, sie
kiant vieno ir to paties tikslo — 
lietuvybės išlaikymo.

Antroje suvažiavimo dalyje 
priimtos rezoliucijos:

1. Pasiųsti telegramas JAV 
prez. Nixonui ir Švedijos, min. 
pirmininkui Vytauto - Gražinos 
Sikomaičių reikalu.

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos atstovų suvažiavimo, 
vykusio 1971 m. sausio 23-24 d. 
Detroite, priimtos mintys ir nu
tarimai.

Suvažiavimo pirmoje dalyje 
buvo simpoziumos, dolyvaujant 
PLB pirm. S. Barzdukui, PLB 
Švietimo tarybos pirm. A. Rin
kimui, JAV vicepirm. J. Gailai, 
KLB krašto vald. pirm. dr. S- 
Čepui,, JAV švietimo tarybos 
pirm J. Kavaliūnui ir ŠALFAS 
s-gos vicepirm. J. Gustainiui.

Simpoziume svarstyta tema 
Fizinis auklėjimas ir sportas 
kaip auklėjimo programos dalis

2. ŠALFAS sąjunga simpo
ziumo iškeltas mintis, bendra
darbiaujant su LB ir Švietimo 
taryba, stengsis įgyvendinti.

Centro valdyba
- 0 -

Nancy miesto parke kiekvieną 
rytą pasirodydavo sportiškai apsiren
gęs vyras ir bėgiodavo po jį, kas ne
patiko šio parko sargams. Jie pasi
skundė policijai, kuri ir jį bandė su
gauti, tačiau jis buvo per greitas jiems 
tarp parko medžių. Tačiau po ilges
nių pastangų jį sugavę išsiaiškino, 
jog jis yra vidutinių nuotolių bėgi
kas P. Lenoir. Jis neturėjo kur tre
niruotis rytais, todėl pasinaudojo par 
ku. Po ilgesnių diskusijų policija 
jam išdavė specialų leidimą ir leido 
parke treniruotis.

Musų Pastogė Nr.17. 1971.5.3. psl.7
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MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Motinų pagerbimų organizuoja 
skautai ir ateininkai. Pamaldos už 
mirusias ir gyvas motinas bus atlai
kytos bažnyčioje įprastu lietuvių pa
maldų metu. Jaunimo organizacijos 
pamaldose dalyvauja organizuotai ir 
su vėliavomis.

Pamaldų melu giedos „Dainos“ 
choras diriguojant p. Br. Kiveriui.

Tų pačia dienų 5 vai. p.p. Dai
navos salėje, Bankstowne, įvyksta 
motinų pagerbimas su menine progra
ma. Po meninės dalies bus pavaišin
tos mamytės ir vaikučiai. Visus kvie
čiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

Organizatoriai.

SKAUTŲ „ŽYDINIO“ SUEIGA.

Gegužes 16 d., sekmadienį, 2 
vai.p.p. šaukiama visų aktyviųjų 
ir pasyviųjų skautų Žydinio sueiga 
Ingleburn lietuvių skautų stovykla
vietėje. Gėrimus ir užkandžius pra
šome pasiimti su savimi. Sueigoje 
bus svarstoma šių dienų aktualijos.

Žydinio Kancleris.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

ADELAIDĖS KRONIKA.

Visi adelaidiškiai nekantriai 
laukia kandidatų paskelbimo į 1972 
m. jaunimo kongresą.

Melbourno Apylinkės Valdyba. Atrodo, kad žmonių spėliojimai
pasitvirtins. Bet kol nėra juodo ant 

Naujoji A.L.B. Melbourno Apylin- balto, būkime kantrūs.
kės Valdyba, savo pirmajame susi
rinkime, įvykusiame kovo mėn. 28 d. 17.4. - vakare, Lietuvių Namuose 
Lietuvių Namuose, pasiskirstė parei-įvyko savaitgalio mokyklos Tėvų 

Komiteto suruoštas pobūvis. Tai 
įžanga į rudeninių haliavonių se-

MELBOURNE

gomis sekančiai:
Pirmininkas: p. G. Žemkalnis
(24 Hedge End Rd., MITCHAM, 3132) zoną. Prie kugelio ir plokštelių mu- 
Vice-pirm. p. M. Didžys
(192 Kueen St., ALTONA,3018)
Sekretorė, ple. J: Didžytė:
Iždininkas, p. J. Karia.
Narys Kultūros Reikalams:

p. P. Aranauskas:

zikos, rudens motyvais dekoruotoje 
salėje, gražiai pasilinksminta. Gau
tas pelnas bus panaudotas Vargo 
Mokyklos pagerinimui.

17.4. - Adelaidiškiai turėjo ti
krai įdomią popietę. Buvo Austra
lijos Karo Aviacijos 50 metų sukak- 

J. Didžytė. tuvių šventė. Edinburgo bazės di- 
Sekretorė. džiuliame aerodrome, iš visų pusių 

suvažiavo 110,000 žmonių. Austra- 
LO FERIJA - KERMOŠIUS lijos, Anglijos, Amerikos ir Kanados 

rinktiniai lakūnai rodė savo meną. 
Melbourno Socialinės Globos Mirties kilpos, žvakės, bačkutės, 

Moterų Draugija, š.m. gegužės mėn. įme]manaį įr ruletės figūros šaldė 
23 d., Šv. Jono Bažnyčios salėje, kraują žiūrovų gyslose. Nuostabiau- 
ruošia šiai pasirodė anglų parašiutininkų

LOETRIJĄ-KERMOŠIŲ grupė susidedanti iš 13 asmenų.
Bus galima pirkti tikrą Lietu-Labai tiksliai uždelsdami parašiutų 

višką ruginę duoną, ragaišį, py-atsidarymą, jie visi kartu nušoko į 
ragus, vaikų drabužėlius ir pan.

Visos narės ir rėmėjos prašo
mos aukoti fantus iki š.m. gegužės 
mėn. 15 d.

Su pagarba,

25 jardų skersmens taikinio aikš
telę. Vienas pasiekė žemę tik ke
letą žingsnių nuo garbės svečių 
tribūnos. Savo parašiutu jis uždengė 
keletą žiūrovų. Didžiausias lėktu
vas buvo atskridęs iš Anglijos, tai 
„Avro Vulkan“, kuris pajėgus neš
ti didžiausio svorio atominę bombą. 
Jo lubos virš 50,000 pėdų skrenda 
beveik garso greičiu, turi 4 Bristol 
Olimpus sprausminius motorus.

Kam buvo neįdomi karo aviaci
ja, tas galėjo vykti į labai gerai pa
sisekusią vyno šventę, Barosos 
slėnyje, Tanundos miestely. Čia bu
vo susirinkę virš 3 0.000 nuotykių 
mėgėjų iš visos Australijos. Di
džiausia šventės viešnia, buvo Ka
lifornijos vyno karalienė, Anita 
Haneman. Per iškilmingas pamaldas 
buvo šventinamos vynuogės ir įvai
rios daržovės.

Pono V. Raginio liga nerodo 
pagerėjimo žymių. Jis jau dvi sa
vaites guli be sąmonės ir maitina-, 
mas dirbtiniu būdu, 
maus bendruomenės

Tikrai, gaila žy- 
nario.

VI. Dumčius, 
Blackwood.

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijos Valdyba, pra
neša, kad Lietuvių Sodybos statybos 
paruošimai eina prie galo. Pati sta
tyba jau neužilgo prasidės.

Pradedame nuo dvejų pastatu, 
keikvienas po du butus. Butas susi
deda iš gyvenamo kambario, miega
mojo, virtuvės, sandėliuko ir vonios 
kambario su patoguma i s. Sodybos 
statyba finansuojama su valdžios pa- 
rama-subsidija.

Priimami visi tautiečiai pensinin
ko amžiaus. Jau dabar suteikiamos 
smulkesnės sodybos informacijos, to
dėl visi rimtai suinteresuoti apsigy
venimui Sodyboje, prašome kreiptis 
į Draugijos Valdybą, telefonu: 
59-2608.

S.L.M.S.G.D. VALDYBA.
***

VALDYBA.
PRANEŠIMAS.

Veliono Antano Krauso 
platinimo darbą perėmė p. 
kevičienė . Visais spaudos

reikalais prašoma kreiptis ad- 
3 Rialton Ave: Blackburn Nth. 
Victoria, tel. 878-2565.

SALĖ NAUJŲ METŲ

resu:
313 0

SUTIKIMUI.

DEMESIO S.L.M.S.G. D-JOS 

NARĖMS!

Pranešame ponioms, kurios dar 
neapsimokėjusios šių metų narės 
mokesti, gali apsimokėti pas ponią. 
A. Jablonskienę, sekmadieniais Lid- 
combė prie bažnyčios. Iš anksto 
ačiū!

spaudos 
A. Matu- 
ir plokš-

Apylinkės Valdyba manydama 
Naujų Metų sutikimas Melbour- 

turėtų būti vienas, kuriame visi

***

ir vaikams:

Melb. Vvr Oktetas.

Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvius su svečiais
atsilankyti į Melbourno Vyrų okteto ruošiamą

KONCERTĄ

kuris įvyks gegužės mėn. 16 d. (sekmadienį) b vai. vak. 
Lietuvių Namuose, 50 Errol St, North Melbourne
Koncerto programą išpildys:

Melbourno Vyrų oktetas.
..Bevilčiai
Solistas G: Kalpokas.
p. Vaičaitienės Baleto studija.

Įėjimas - $2.00 - suaugusiems
50 d - pensininkams

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

"MUSU PASTOGĖS"
Šis p. Žilinsko, taip pat ir žo

dinis pareiškimas padarytas laike 
•paskutinio klubo narių susirinkimo 
yra netikslus ir klaidinantis. Nau
jos salės statybininkas p. J. Maša- 
naųskas 1969 m. balandžio 12 d. 
Klubo Tarybos Posėdžiui, kartu su 
architektu ir inžinieriumi patiekė 
sąmatų $13,000 sumoje už pastato 
skeletono pastatymų (lock-up stage). 
Ši sųmata, aiškiai pažymint statybos 
stadijų, buvo paminėtas spaudoje 
29.4.1969, vėliau patvirtinta p. Ma- 
šanausko raštu Namų Tarybai 21.8. 
1969.

Už $12,000 Melbourne galima pa
statyti tik nedidelį namą, o ne sa
lę , kuri konservatyviai skaičiuojant, 
statant normaliu statybos keliu, be 
daugybės duosnių, atsidavusių ir 
neapmokamų pagelbininkų, amatinin- 

statybininkų ir profesionalių
- taip kaip mes statėme, 

ię platina Melbourno Dainos Sambūris. - pilnai užbaigta, bet be virtuvės 
Kaina $3.00 plius persiuntimo iš- įrengimų, kainuotų apie $40,000. 
laidos. Užsisakyti galima pas ponai 
B. Vingrys, 70 Manningtree Rd., 
Hawthorn, 3 122.

kad 
ne 
tautiečiai laisvai tilptų ir jaukioje 
nuotaikoje 
metus
Camberwell Civic Centre salų, 
pačių, 
balius, 
manau, 
dybai.

bei aplinkoje nuojuosius 
sutiktų, jau dabar užsakė

kurioje buvo š:m. sutikimo 
Visi, kurie buvo toje salėje, 
pilnai pritars Apylinkės Val-

* ***

PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W. 2001.

PLOKŠTELĖ

Lietuvių Dienų Melbourne at
minimui, o taip pat prisiminti įspū
dingą Dainų Šventės koncertą, yra 
išleista ilgo grojimo plokštelė, ku
rios vienoje pusėje telpa po vieną 
dainą atskirų shorų, o antroje pusė- 
je-visas jungtinio choro koncertas.

Kviečiame visą Sydnejaus jaunimą °lokštelės vokas gana skoningas - kų, 
į B - B-Q kuris įvyksta Lietuvių Klubeungtinio choro fotografija. Plokšte- konsultantų 
Lidcombe, šių metų gegužės mėn. 15 

’d. šeštadienį, 7.00 v.v.
Čia bus pirma proga susipažinti 

su pasiruošimo darbais į Antrą Pa
saulio Lietuvių Kongresą 1972 m. 
Bus vakarienė ir punčas. B.Y.O.G. 

Gros Sydney Lietuvių Jaunimo kapela. 
Įėjimas - 50 č. Jūsų dalyvavimas pa
rems atstovus į Jaunimo Kongresą. 
Kiekvienas iš Jūsų galite būti atsto
vas!

Lauksime gausiai atsilankant,
A.P.L.J.K. Komitetas, 

Sydney Skyrius.

ffliSN Pattogt
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"OUR HAVEN"

Australijos

VALDYBA.
PRANEŠIMAS.

Jurgis Zaikauskas 
Liet. Namų Architektas.

DĖL MELBOURNO LIETUVIŲ

SALĖS KAINOS.

LEIDĖJAS

Leidėjo ir 
adresas:

Lietuviu Bendruomenės 
laikraštis

ALB Krašto Valdyba

P. A. Žilinskas savo straips
nyje „Melbourne Lietuvių Namų ne
pilnas išnaudojimas“ (M.P. Nr. 14) 
paminėjo, kad naujos salės statyba 
kainavo $24,000.00, nors sųmata bu
vo patvirtinta tik $12,000.00.

Sovietų, Sąjungoj pardavėjas siūlo 
žmogui spinta, ją girdamas laikysiant 
dar tūkstanti metų.

— O kam ji man reikalinga?— Klau
sia žmogus.

— Kaip tai kam? Sa vo rūbus suka
binsi.

— Gudročius! Ar manai aš nuogas 
vaikščiosiu i spinta rūbus pakabines?

“M.P.” Administracijos 
Box 4558. G.P.O., 
SYDNEY N.S W. 2001 
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*M.P.” prenumerata: metams 
pusei metų 

Užsienyje metams
At .kiro Nr. kauta 25 c.

*10,
» 5,
*12,

Už sk.-jbimų turini neatsakoma.
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