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ŠVIETIMO REIKALU VEIKSNIAI TARIASI
Švietimo Komisijos narys prie 

Krašto Valdybos p. A. Šeikis yra pa
skirtas rūpintis centralizuotu vado
vėlių ir kitų mokslo premonių aprū
pinimu visų Australijoj ąsančių Li
tuanistinių institucijų.

Prašome visus mokyklų vedė
jus ir asmenis suinteresuotus įsi
gyti mokslo priemonių kreiptis šiuo 
adresu; A. Šeikis, 54 Davison St., 
Richmond. Vic. 3121. P. A. Šeikiui 
už sutikimų dirbti šį darbų širdingai 
dėjroju.

E. Dainienė.
Kr. V-bos narė Švietimo Reikalams

***

kyti. Tačiau A.L.B. Apylinkės Val
dybos struktūra ir toliau pasiliko ta 
pati, kaip buvo anksčiau. Apylinkės 
Valdybos Narys rūpinasi Kultūros ir 
Švietimo reikalu.

Kad šviesimo darbas būtų našes
nis ir iškeltas į pirmaeilius reikalus 
naujai sudaryta prie Kr. Valdybos 
Švietimo Komisija rekomenduoja ir 
pati deda pastangas, kad būtų įtrauk
ta į švietimo darbų kiek galima dau
giau pajėgų. Šv. Kom. prašo A.L.B. 
Apylinkių Valdybas kad prie kultū
ros ir švietimo reikalų nario dar būtų 
sudarytas švietimo Komitetas. Kad 
tuo būdu šis visiems svarbus ir atsa-

Mūsų veiksnių atstovų pasita
rime, įvykusiame š.m. balandžio mėn. 
24 d. New Yorke, dalyvavo Lietuvos 
diplomatų, Amerikos Lietuvių Tary
bos, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės, JAV ir Kanados Lietuvių Ben- 
druomenių^ Lietuvos Laisvės Komi
teto ir Vyriasiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atstovai.

Ilgesnų pusę dienos vykusiame 
pasitarime buvo:
(a) išryškinta Lietuvos padėtis
bartinėje tarptautinėje įvykių eigoje

ir mūsų vedama kova dėl laisvės - ji 
turi būti remiama Lietuvos valstybės 
suvereninių teisių vykdymo atstaty
mo principu;
(b) pageidauta, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuvių veikloje 
būtų siekiama jos suderinimo tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir Liet. 
Bendruomenės vadovybės;
(c) jautriai suprastas Bražinskų gel
bėjimo reikalas ir dėl to visi lietu-

kviečiami gausiai aukoti Tau- 
Fondui.

da- viai 
tos

LIETUVOS GYVENTOJAI
Visoms A.L.B. Apylinkių 

Valdyboms.
Praėjusių metų Kr. Tarybos At

stovų suvažiavime Melbourne, buvo 
priimtas A.L.B. Statuto pakeitimas; 
švietimas atskirtas nuo kultūros rei
kalų ir prie Krašto Valdybos renka
mas narys švietimo reikalams tvar

kingas darbas nekristų ant vieno as
mens pečių.

Asmenys išrinkti į Apylinkių 
Valdybas Kultūros ir Švietimo reika
lams bus Kr. Vai. Šviet. Komisijos 
informuojami atskiru aplinkraščiu, 
kas lies švietimo reikalą ir darbą.

E. Dainienė .
Kr. Vai. narė Šviet. Reikalams.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Mums įdomūs duomenys, liečiu 
gyventojus Lietuvoje, kitose Balti
jos valstybėse.Dabar paskelbta, kad 
gyventojų skaičius Lietuvoje, 1970 
m. sausio 15:; siekė 3.128.000, gi 
1959 m. gyventojų surašymo duome
nimis, jų buvo 2.711.000. Taigi, per 
11 metų gyventojų skaičius padidė
jo 417.000.

Kituose Baltijos kraštuose - 
Latvijoje 1970 m. gyventojų buvo-- 
2.3 64.000, gi 1959 m. - 2.093.000, 
padidėjimas - 271.000. Estijoj; 1970 
m. gyventojų buvo 1.3 56.000, gi 
1959 m. - 1.197.000, padidėjimas - 
159.000.

Lietuviai visoje Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje, jų skaičius.

Paskelbtame pranešime gyven
tojų paskirstymui pagal tautybų ir 
gimtųjų kalbų skirtas 14 skyrius. 
Nurodyta, kad surašymo metu tauty
bės ir kalbos buvo užrašomos pagal 
pačių surašomų pareiškimus, gi vai
kų tautybė buvo užrašoma pagal tė
vų pareiškimus.

Dabar paskelbta: lietuvių viso
je Sovietų Sąjungoje buvo 2.665.000. 
tuo tarpų 1959 m. jų buvo 2.326.000. 
Taigi , padidėjimas per 11 metų 
3 3 9.000. Toliau nurodoma, kiek lie
tuvių gyvena okup. Lietuvoje, bū-

Šių metų Melbcur.iO &-nės Apyl. gis vaikų darželis - tai pirmieji 
metiniame susirinkime, svarstant tvirti žingsniai lietuviškame kelyje. 
1971 metų sąmatų, L.K. Moterų Vaikučiai girdi lietuviškas plokšte- 
D-jos išlaikomam vaikų darželiui bu- fes (žadama pirkti nuosavas patefo- 
vo skirta 550. Tai antrieji iš eilės nas), tuo nuo pat mažens jie yra pra
motai, kai vaikų darželis mūsų ben- tiriami prie lietuviškos muzikos bei 
druomenės yra oficialiai pripažintas, dainos. Lietuviškos melodijos ritme 
kaip lietuviško švietimo institucijų šokama mažiesiems pritaikyti tau- 
ir materialiai paremtas. L.K. Moterų tiniai šokiai, žaidžiama lietuviški 
D-ja, kaip to darželio iniciatorius ir žaidimai. Ypač vaikučius intriguoja 
faktiškasis šemininkas yra įsiparei- mūsų pasakos, kurias taip vaizdžiai 
gojusi tų darželį išlaikyti, bet rei- įr įtikinančiai pasakoja mūsų jauno
ki manyti, kad be visuotino puta- sįos mokytojos, 
rimo ir paramos, jai vienai tai būtų Lietuviška draugystė užsimez- 
per sunkus uždavinys. ga jau čia - darželyje. Vaikučiai 3 -

Bę ApyE Valdybos, darželį ii- metukų susigyvena savo tarpe, pa- 
nansiniai remia ir patys lankančiųjų sjįjunta vienos šeimos nariais ir pra- 
vaikučių tėvai, mokėdami po 50 cen- deda suprasti, kad jie kaž kuo skir
tų už savaitgalio pamokų už vaikutį tingi nuo savo kasdieninių kaimynų. 
(80 centų už duj. Švietimo ir admi- Praeitais metais su darželiu at- 
nistraciniais reikalais didelį svorį sisveikino trys „abiturientai“, kurie 
turi mamyčių veiklus komitetas bei „mokslų“ toliau tusia savaitgalio
pačios darželio mokytojos - ponios lietuviškoje mokykloje. čio mokesčio“, kad tik sudarytų pa-
Dana Dagienė, Dalia Antanaitienė ir Lietuvių Namai, kuriuose dar- lankesnes sąlygas mūsų mažiesiems. 
Audronė Kesminienė . Taigi, faktiš- želis įsikūrė , pagerino šiais metais Tėveliams belieka pasinaudoti jų 
kai darželis tvarkomas D-jos, komi-visas sklygas - šildymų, apšvietimų atviromis durimis.
teto ir mokytojų. ir p., net atsisakė taip vad. „slenks- $9 apgailestavimu reikia kons

tatuoti, kad darželyje galėtų tilpti 
bent dvigubai daugiau vaikučių. Dar
želis yra atviras visiems vaikučiams 
nuo 3 ligi 6 metų imtinai. Jis yra 
patogus ir mamytėms, norinčioms 
mieste apsipirkti ar šiaip kų nors pa
tvarkyti, nes darželis veikia šešta
dieniais nuo 9.3 0 ryto ligi 12.00 po 
pietų. L.K. Moterų D-jos pirmininkė 
E. Šemetienė (27 Dunfield Avė., 
Mitcham, Vic., tel. 8742250) ir kitos 
v-bos narės mielai teikia visas rei
kalingas informacijas suinteresuo
tiems.

Niekuomet nėra vėlu atvesti į 
darželį savo vaikutį, kur jis pradės 
žengti pirmuosius žingsnius lietuviš
koje atmosferoje ir kur jis pasijus 
savųjų tarpe metams bėgant stiprė- 
damas tautinėje sąmonėje.

P- D. Dagiene sako pasakų vaikų darželio mokiniams Melbourne. Jauna Mama.

tent, 1959 m. Lietuvoje buvo 2.151.000 
lietuvių, gi 1970 m. jų skaičius sie
kė 2.507.000, atseit, lietuvių skai
čius padidėjo 356.000.

Pateikiamas ir lietuvių gyven
tojų skaičius Latvijoje. 1970 m. su
rašymo metu Latvijoje lietuviais esą 
pasisakė 41.000gyventojų arba 1.7% 
visų Latvijos gyventojų. Kadangi 
maskviniame pranešime nenurodyta, 
kiek lietuvių gyvena paskirose So
vietuos respublikose (pvz. Kazachs
tane. Moldavijoje. G^yijnje ir t.t.L 
kyla klausimas: kur gyvena tie lietu
viai? Ojų gi pagal 1959 m. surašy
mo duomenis, už Lietuvos ribų, So- 
vietijoje, gyveno 175.000 ir 1970 me

stais gyveno 158.000. Kiti gyventojai, 
ne lietuviai, pažymėti Kazachijos 
bei kitų respbulikų gyventojų rub
rikose.

Gimtoji kalba surašymo duomeni
mis.

Duomenys, liečią surašinėjimo 
metais buvusius pareiškimus dėl 
gimtosios kalbos, liudija, kad lietu
viai savo gimtąją kalbą laiko savo 
tautybės kalba daugiau už latvius ar 
estus. Lietuviai 1970 metais pasisa
kė lietuvių kalba laiką gimtąją 
97.9% (1959 m. -97.8%), latviai 95.2% 
(1959 m. - 95.1%), gi estai - 95.2% 
(1959 m. - 95.2%).

Gyventojai ir rusų kalba.
Pranešimo 14 skyrius teikia 

vaizdą - Kiek paskiros tautybės So
vietų sąjungos ribose naudoja an
trąją - rusų kalbą bei kitas kalbas. 
Lietuviai 1970 m. pasisakė, rusų 
kalbą laisvai moką - 35.9%, latvių 
skaičius didesnis - 45.2%, bet ma
žesnis estu - 29%.

Kitų tautybių tarpe būdingi bruo
žai: totorių pasisakė mokų rusų kal
bą 62.5%, vokiečių - 59.6%, gudų 
49%, ukrainiečių - 36.3%, armėnų 
3 0.1%, gi gruzinų vos 21.3%.

Paskelbta, kad 1970 m. gyven
tojų surašymo metu gimtąją kalba 
nurodė rusų kalbų - 141.8 mil. žmo
nių, iš jų 128.8 mil. rusų gyvento
jų rusų kalbų kaip antrųjų kalbą, 
kurią jie laisvai moka.
Tautybių skaičius Lietuvoje, kiek 
pačių lietuvių.

Pats svarbiausias, mūsų atžvil
giu, pranešimo 15-sis skyrius. Jis 
teikia tautybių kaitos, 1959-1970 m., 
vaizdą. Pateikti skaičiai rodo, kiek 
lietuvių gyvena pačioje okup. Lie
tuvoje, kiek jų gyvena visoje Sovie-

(nukelta į 3 p»l J
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Redakto
riaus žodis

LAISVAS ŽODIS.

Laisvas žodis nėra vientik denio
kratinė privilegija, o kultūringos bem 
druomenės būtinoji sąlyga. Aukštas 
kultūros laipsnis reikalauja ir lais
vos minties pietoj imuosi. Bet kadan
gi neturime taip tobulai kultūringą 
bendruomenių ir didelė dalis žmonių 
nesiskaito su garbe, su teisingumu 
ir tiesa, tai ir pats laisvas žodis pa
tenka į cenzūros reples arba, kitais 
žodžiais kalbantį įstatyminių ir mo 
ralinių normų tvarkomų sritį kur to
kiam žodžiui nubrėžiamos ribos. Ni
si sutiksime, kad nekultūringa yra 
kitą žmogų įžeisti, šmeišti, meluo
ti,skriausti ir 1.1. Vadinasį mūsų 
žodis yra laisvas tiek, kiek jis yra 
garbingas ir teisingas. Ne tik iš dar
bų bet ir iš žodžių žmogus atpažįs
tamas, nes už kiekvieno žodžio sle.- 
piasi žmogus.

Žodis yra brangus, todėl jį rei
kia taupyti. Mintis pasakoma ne dau
geliu žodžių, bet teisingu. Labai 
dažnai kad perkrautas žodingumas 
užtemdo mintį .Daug popieriaust,daug 
žodžių^? minties maža. Jei reikėtų 
žodžius kalti į akmenį, išmoktume 
tiksliai reiškti savo mintis. Paimki
me kad ir mūsų laiškų skyrių „Skai
tytojai rašo”, gauname įvairių laiš
kų, daugumas iš jų yra įdomūs ir 
malonu skaityti, bet pasitaiko vienas 
kitas kurių įdėti negalime tik todėl 
kad per ilgas, arba aiškiai įžeidžian
tis, užgaunantis be jokio pagrindo. 
Kiti įsivaizduoja esą užgauti ir ra
šo ilgiausius grasinančius laiškus. 
Žinoma, tokių patenkinti negalime. 
Laikraščio vieta yra brangiai apmo
kama ir todėl negalime jų naudoti 
niekams ar barniams. Buvo nutarta 
leisti 150 žodžių vienam laiškui, bet 
retas kuris su tiek žodžių galėjo 
aps eiti. Iš pradžių kada laiškų bu
vo maža, redakcija į juos pažiūrėjo 
pro pirštus, manydama, kad reikalas 
išpalengva susitvarkys ir sunormalės, 
bet dabar, kada tų laiškų daugėja ir 
jie kas karta ilgėja, tai tenka primin
ti., kad laiškai bus spausdinami neil
gesni kaip 150 žodžių ir tik tokie, 
kuriuose nebus asmeniškų ir oficia
liųjų mūsų institucijų niekinimo ir 
įžeidinėjimo. Tenka pasidžiaugti,kad 
iki šiol visi mūsų laiškai buvo kul
tūringi, santūrūs, o problemos aktua
lios ir įdomios, visų pažiūrų ir įsi
tikinimų žmonės turėjo progos pa
reikšti savo nuomonę vienu ar kitu 
reikalu. Tuo laikysimės ir ateityje.

PATIKSLINIMAS.

M.P. Redakcija yra gavusi iš p. 
V. Petkūno laiškų, kuriame rašoma, 
kad p. V. Dumčius-korespondencijo- 
je iš Adelaidės (M.P. Nr. 16) - ne
teisingai ji palietė sakydamas:„po- 
litiniais sumetimais jis pasitraukė 
iš Ramovės“. p. \. Petkūnas pasi
traukė dėl kitų priežasčių, todėl at
siprašome p. V. Petkūno dėl ne tiks
lumo.

Red.

Vrubliauskas, 
Čepas

Musų, Pastogė Kr.20. 1971.5.24. ‘psl.2.

A.A. ALEKSANDRAI DAUBARIENEI 
Canberroj mirus, jos vvrų 

JONU DALBARį 
Nuoširdžiai atjaučiame ir drauge liūdime.

MWTYTCJfil
RRSO

LABVA8 IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Gerb. p. Redaktoriau, Pone Redaktoriau,

Su kitais „M.P.“ skaitytojais 
noriu pasidžiaugti Bendruomenės laik
raščio techniniu tobulėjimu. Naujas, 
stambesnis šriftas ne tik paįvairina 
laikraščio išvaizdų, bet yra ir leng
viau įskaitomas.

Belieka palinkėti prenumeratorių 
pagausėjimo, ypač iš Pietų Australi
jos, kurioje aktyviai veikia ne tik Apy
linkė . bet ir Krašto Valdyba

Prof. A.P. Kabaila,
Sydney.

Rašydamas korespondencijų 
apie Melbourne Apylinkės susirin
kimų (M.P. Nr. lįjpatašiau įr tųf 
kas susirinkime p. Vytauto Šalkūno 
buvo padaryta mūsų Dainos Sambū
rio atžvilgiu. Jei susirinkime būtu
me buvę tik du: p. Salkūnas ir aš, 
tada jis-dengvar’galėtų paneigti,kad 
taip nesakęs. Kadangi susirinkime 
buvo virš 50 asmenų, tai tikrai 
nuostabu, kad p. Salkūnas savo pa
sakytų žodžių išsigina.

Ponų Salkūną užtikrinu, kad ra
šydamas korespondencijas neieš
kau garbės, bet manau, kad kores
pondentas turi ne tik viskų liaup
sinti, bet taip pat kelti aikštėn ir 
pasitaikančias negeroves. Negero
vių iškėlimas nėra asmeniškas nu- Lietuviško darbo Albertas nesi- 
siteikimas, bet tik pažymėjimas tų krato, ir į jį eina išskėstomis ran- 
faktų, kurių neturėtų būti, nors jų 
iškėlimas gali būti kai kuriems ir 
nemalonus.

.Daugiau pareiškimų del minė
tos korespondencijos nerašysiu, nes 
Melbourne lietuvių bendruomenėje 
yra daug svarbesnių ir neatidėlio
tinų reikalų, kuriais mes visi turi
me nuoširdžiai rūpintis ir vieningai 
eiti jų darbo talkon.

Su pagarba, 
Ignas Alekna.

LIETUVIŠKOJO GYVASTINGUMO

mu. jis ir Krašto Tarybos lituanisti
nės sekcijos vadovas? rengtų studi
jų dienų komiteto pirmininkas, bu
vęs apylinkės valdybos sekretorius 
ir t.t.

komis, o organizuodamas, koordinuo
damas lietuviškus parengimus, ypa

tingai žiūri į jų meninę vertę, tam 
pašvęsdamas daug laiko ir darbo.

Pastaruoju metu, jo iniciatyva 
organizuoti Melbourne kultūriniai pa
rengimai yra išsiskyrę iš kitų, savo 
turiniu, meniniu skoniu ir apipavida
linimu.

Žinoma, juos ruošiant Albertas 
nepagaili laiko, tardamasis su pro
gramos dalyviais, paskaitininkais, 
režįoriais ir visu technikiniu , pa
galbiniu personalu. Jo didžiulis no
ras ir tikslas parodyti lietuvius kul
tūriniai subrendusius ir užsitarnavu
sius pagarbos kitų tautybių tarpe.

Nemažiau A. Seikis susirūpinęs 
ir jaunimo ateitimi, o įpatingai jau
nųjų lietuvių švietimu.

Todėl nenuostabu, kad kų bera-

SARGYBOJE.
Rašyti apie pažįstamus priete- 

lius, o ypatingai apie draugus nėra 
jau toks paprastas reikalas. Vienu 
kitu žodeliu gali kartais taip praniau
ti pro šikšnelę, kad kitų dienų pa- šydamas, kur bedalyvaudamas Alber- 
matęs savo draugų, tuoj suprasi, kad tas niekad nepamiršta jaunimo, kaip 
tavo žodžius jis jau skaitė ir pajų- tik visur pabrėždamas jaunimo veik
si, kad jis tau jau ne draugas, o prie-los svarbų mūsų kultūrinio gyvenimo 
šas.

Tiesa, yra išimčių - draugų, 
prietelių, kurie sugeba suprasti, at
leisti, jeigu kartais ir ištiktųjų būna 
kas ir netaip pasakyta-parašyta.

Į šių išimčių eiles norėtųsi 
irikiuoti ir šios dienos solenizantų 
Alberta Seikį , švenčiantį savo 50 
metų gyvenimo sukaktį.

Albertas Šeikis sugeba suprasti katos, laimės, palinkėkime jam sėk
mės ir ištvermės budint lietuviškojo 
gyvastingumo sargyboje.

baruose.
Turbūt nesutiksime Melbourne 

jaunuolio, kuris bendraudamas su Al
bertu būtų jautęs tų taip visur pa
garsėjusį „generation gap‘". Jo straips
niai rašyti mūsų pasižymi dideliu 
kultūringumu, tautiškumu ir noru pa
sitarnauti bendruomenei.

Linkėdami ilgiausių metų, svei

konstruktyvių kritikų ir nelabai už- 
sigauna, jeigu kartais ir bando jį 
kas raštu ar žodžiu pažnaibyti, nors 
tą žnaibymų, jis, anaiptol, nėra už
sitarnavęs.

Paulius Rūtenis.***
VANDUO VIETOJE BENZINO.Albertas Šeikis, Melbourne lie

tuvių kolonijoj, o tikriausiai nesu- 
klvsiu, pasakęs ir visos Australijos 
lietuvių tarpe yra žinomas kaip ne
blogas lietuvis, (ir vėl ar nebusiu 
praniovęs), organizatorius, spaudos 

bendradarbis, didelis jaunimo drau- __ ___________ ______ ___
gas ir šiaip tautietis, nuolat besi ■ reikia manyti greitai važinėsime van- 
sielojųs lietuvių kultūriniu gyveni-denį pasikinkę į mašinas.

Principas yra tas-elektros srovė 
vandenį suskaldo į hydrogenų ir oxy
genu. Hydrogenas per tam specialiai 
paruoštų koboratorių patenka į cylin- 
derius ir tenai žvakės pagalba sprogs
ta kaip ir benzinas, o oxygenas kartu 
su dujomis ir sudegusia medžiaga per 
išmetamąjį vamzdį išeina laukan.

Pagal išradėjų tas papildomasis 
korboratorius kainotų apie $21, o 60 
mylių kelio kainotų tik 3 centai. Per
spektyvos geros visi važinėsime kiek 
ir kur norėsime, tik kaip bus su ke
liais ir su neblaiviais vairotojais?

Sydney elektronikos inžinerius 
Yuli Brown jau keli metai kaip dirba 
savo laboratorijoje, kaip auto mašino
se panaudoti vandenį vietoje benzi
no. Jis jau skelbia savo išradimą,ir

LIETUVIAI,

Jau neužilgo švęsime 25 metų 
sukaktį išeivijos gyvenimo šiame 
kontinente. Šeimos gyvenime šitokia 
sukaktis vadinama sidabriniu jubi
liejumi ir švenčiama su džiaugsmu, 
laime ir neretai pasididžiavimu per
žvelgiant nueitų bendro gyvenimo ke
lių, vyro ir žmonos atsiektus darbo 
vaisius.

Išeivijos gyvenime, kaip ir šei
moje, lietuvė moteris neatsiliko nuo 
savo tėvynainio vyro ir drauge pildė 
visų atsineštas įgimtas pareigas tė
vynei, kurių pirminės - lietuvybės 
išlaikymas, lietuviškos kultūros ir 
tėvynės meilės ugdymas ateities kar
tose ir kova už tėvynės laisvę. Pa
žvelgdami į lietuviškąjį gyvenimų 
atgal 25 metus, mes taip pat galime 
didžiuotis lietuvės moters darbais. 
Šiandien matome moteris dalyvaujant 
visuose Bendruomenės darbuose, kai 
kuriuose matome jų ir pirmaujant. 
Šiandien randame moterį ALB Apy
linkės Pirmininke, randame moterį 
ALB Krašto Valdyboje gana sunkiose 
Lituanistinio Švietimo-pareigose. Mo
terų pastangomis mūsų laikraščiuose 
įvesti moterų priedai-lapai skirti mo
terims ir moterų redaguojami. Moters 
pastangomis įvesta lietuviška radio 
valandėlė. Lietuvybės išlaikymo dar
be, lietuviškos kultūros baruose mo- 
teris-nenuilstanti darbininkė .[Moteris 
galėtų padaryti dar daugiau: kultūri
nio darbo dirva plati, galimybės ne
išmatuojamos, nestoka ir gerų norų, 
bet kaip visur-lėšų stoka verčia susi
laikyti. Vien finansiniai sunkumai su
riša rankas.

Turėdamos lėšų moterys galė
tų daugiau išplėsti moterų spaudų, 
tęsti lietuviškų radio valandėlę. Ga
lėtų skirti jauniems rašytojams lite
ratūrines premijas, skirti premijas ir 
už įvairius kitokius jaunuolių litua
nistinius pasižymėjimus. Nesvetima 
ir stipendijų mintis. Trokšdamos dau
giau atsiekti lietuvybės išlaikymo 
darbe, plačiau garsinti Lietuvos var
dų per spaudų ir radio, daugiau iš
plėsti moterų literatūrų ir publicis- 
tikų, lietuvių moterų spaudos dar
buotojos tam tikslui lėšoms sutelkti 
rengia didžiulę, visos Australijos 
lietuvių apimties, LOTERIJĄ. Lote
rija didelė ne vien vertingų fantų 
gausumu, ne vien lietuviškos kultū
ros ugdymo tikslu bet didelė ir pa
ruošimo darbu, kurs pareikalauja lai
ko ir pastangų.

Abiejų Australijos lietuvių laik 
raščių „Tėviškės Aidų“ ir „Mūsų 
Pastogės“ ir lietuviškos radio valan
dėlės bendradarbės, tikėdamos, jog 
Australijos lietuviai įvertins moterų 
vieningas ir nuoširdžias pastangas 
lietuvybės išlaikymo darbe, maloniai 
ir nuoširdžiai prašo visus remti šį 
parengimų-Moterų Spaudos LOTERI
JA -

Zengdamoss į 25-tuosius išeivi
jos gyvenimo metus moterys ištikimos 
ir vieningos ne tik savo žmogiškoje 
paskirtyje, bet ir tautinėje-taip bran
gios lietuviškos gyvybės išlaikyme.

Šiandienų moterys vieningai šau 
kiasi į Jus, Brangūs Tėvyniečiai, 
šaukiasi į Jūsų širdį; šaukiasi Jū
sų paramos, Jūsų pagelbps ir prita
rimo. Neatstumkit jų nuoširdaus pra
šymo! Kol mes būsime gyvi, kaip lie- 
tuviai-tol tęsis kova už mūsų tėvy
nės laisvę!

A. Matukevičienė.
Smulkiau apie Moterų Spaudos 

Loterija sekančiose mūsų laikraščių 
laidose.

A.M.

2



POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt- B’ernotas

NAUJAS DIKTATORIUS RYTŲ

VOKIETIJOJ.

ANOJ PUSĖJ ATLANTO.

Kiekvieną pavasarį, taip maž
daug apie savaitų prieš gegužės p i m 
mąją, pajuda apšepusią ilgaplaukių 
bandos Washingtono link. Ir taip kas 
metai tokių triukšmadarių ir mora
liai palūžusią gaujos, drauge su vi
som Amerikos padugnėm ir kitu ne
aiškiu elementu, renkas.i prie VVa- 
šhingtono Baltąją Rūmų. Kelios de
šimtys tūkstančiai tokių demonstran
tų, kurie tikrumoje reprezentuoja 

iliau- ū-1% visT gyventojų, daro viską kas 
pažeistą Amerikos moralų ir paveik- 

) nusistatymą prieš 
komunistinį imperializmą? pietryčių 
Azijos kraštuose.

Neįtariant kas yra Amerikos vi
daus neramumą variklis, galima pa
sakyti tik tiek, kad visą demonstra
ciją įkarštis visad sutampa su gegu
žės pirmąją diena. Šiais metais de
monstracijos buvo., ^patingai reikš
mingos, kadangi jose dalyvavo karo 
invalidai Korėjos ir Vietnamo kare. 

Prie viso šito jomarko vertėtą 
paminėti pačią naujausią demons
trantą priemonų siekiant įgyvendinti 
taiką karo suniokiotuose kraštuose. 
Būtent, ilgaplaukiai taikos apašta
lai sugalvojo savarankiškai aplanky
ti Paryžių ir Hanojų, ir ten sužinoti 
tiesą kas trukdo karo paliaubas. 
Vietname.

Paryžiuje, kur eilų metų tųsia- 
si absurdiški taikos pasitarimai, su
žinota, jog Amerikos kapitalistų val
domas karo monopolis trokšta prail
ginto karo, kitaip biznieriai suban
krutuos. Hanojuje taikos delegatams 
patarta daugiau maištauti piieš vy
riausybę, nes tik tokiu būdu VVashing- 
tonas bus priverstas kuo skubiau pa
sitraukti iš Vietnamo.

Taikos delegatai parsivežę „tie 
są“ Washingtonan patiekė naujus ra
dinius State Departamento rūmams. 
Čia buvo išdėstyta kodėl jaunuoliai 
degina Amerikos vėliavą, drasko ka
ro prievolės pašaukimus, piktažo
džiaudami trypia ir meta atgal vyriau
sybei užtarnautus karo medalius ir... 
dėl Washington© neatsakingų karo 
veiksmų Vietname sąlygos jaunuo
liams Amerikoje pasidarė nepriimti
nos ir nebetoleruojamos.

State Departamento atstovai iš 
klausų delegatą skundą patarė 
kraustytis ten iš kur atsivežė 
są,“ bei nuoširdžius patarimus.

Jei tiesi skęstančiam pirštą 
Jis tavo rankos, paprašys 
Tokiam tik mesk didoką akmenį 
Kada mirtis jam žiūri į akis.

Tai aukso žodžiai ir pati gi___
šia filosofija kuri niekada neklydo ir - -
kuria draugas Ulbrichtas vadovavosi ! as ingtono^ 
ištisus 26 totalitarijos metus. Tiesa, 
daugybė Ulbrichto bendraminčių se
niai atsiskyrė su šiuo pasauliu,;o 
jis tik vienas ir per didžiausias au
dras ir perkūnijas išliko gyvas. Ir ko
dėl gi buvo jo tokia laimė ? Aišku, 
atsakymas glūdi komunistinėje iš
mintyje: skandint kitus, nes pats iš
liksi gyvas ir net iškilsi į paviršių! 
Ar nepasitvirtino Ulbrichto filosofija 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Lenki
joje? Ir kiek ten nemalonumą turėta 
atleidus brutualaus režimo varžtus! 
0 vis tik, dėka Ulbrichto kietos va
lios' ir griežto nusistatymo, tokią ne 
malonumą rytą „demokratinėje“ Vo
kietijoje neturėta. Gal dar vaizdžiau 
sakant, ten ir vilkas buvo sotus ir 
avelės apsaugotos.

Taigi, visą savo 77 metą gy
venimą kūnu ir siela atidavus komu
nizmui rytų Vokietijos diktatorius 
ožkabarzdis Ulbrichtas, pagaliau pe& 
leido priespaudos grandines kitam 
iškamšai. Remiantis ir tikint rytų 
Vokietijos spauda, Ulbrichtas sauva- 
liškai pasitraukė iš vyriausių kom. 
partijos sekretoriaus pareigų daugiau 
dėl blogos sveikatos, negu senatvės 
ar dėl kokių politinių sumetimų.

| paliuosuotą Ulbrichto kėdę 
jau spėjo Maskva pasodinti patį uo
liausią Ulbrichto mokinį ir komuniz
mo šlovintoją 58 m. Erika Honecker. 
Šis daug nusipelnė Maskvai organi
zuojant r. Vokietijos pionierių kad
rus ir turi daug kitą išdavikišką 
pelną Berlyno sienos statyboje 
įgyvendinant tarp rytų ir vakarų 
kietijos nesantaiką.

Stebint politinius viršūnių 
sikeitimus rytų Vokietijoje, nereik
tu tikėtis teigiamų rezultatų politi
nėj nei ekonominėj vidaus struktūro
je. Praeitis rodo, kol Kremlius gy
vuos - jiems ištikimai tarnaus šunys 
Budapešte, Prahoje, Berlyne. Jei šu
nys kada padvės, kiti bus pririšti 
prie tų pačių grandinių- 

•*--*-*
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Š.m. balandžio mėn. 4 d. Adelaidės lietuviai kartu su ukrainiečiais protes
tuoja prieš sovietinę okupaciją.

KIEK GYVENTOJŲ LIETUVOJE.
(Atkelta iš.l psl.)

tą Sąjungoje (ir Sibiią įskaitant..) je), gudą buvo 45.000 (arba 1.5%) ir 
ir, kas mums svarbu susekti - koks ukrainiečių 25.000 (0.8%). Jei juos 
rusą kolonistą skaičius šią dieną laikyti naujais ateiviais - kolonis- 

. • tais, ją skaičius sudarytą 338.000
, kaip aukščiaus minėta, 1970 arba 10.9% visą Lietuvos gyventoją.

1959 m. bendras tą trijų tauty
bių, Lietuvos gyventoją, skaičius 
buvo - 279.000. Jei atmesti Lietuvo
je gyvenančius, nuo seniau , gudus 
bei rusus - sentikius ( 1942 m. sta
tistikos duomenimis, vokiečių okupa
cijos laikmečiu, gudą buvo 23.000, 
gi rusą - 81.000), tai visvien kolo
nistą skaičius Lietuvoje teiks grės
mingai didėjantį vaizdą.

Kitos Tautybės Lietuvoje.
Lenką Lietuvoje, 1970 m. duo

menimis, buvo 240.000 arba 7.7% 
(1959 m. ją buvo 23 0.000 arba 8.5%), 
žydą gyventoją 1970 m. buvo 24.000 
arba 0.8%, gi 1959 m. -25.000 arba

i „nu-
. . 10.000, gi žydą - 1.000. Pa

žinomą, atmetu rusą ir gu- galiau, dar viena kategorija, „kitos

Lietuvoje.
Jei, . .

m. lietuvių visoje Sovietų Sąjungo
je buvo 2.665.000, gi pačioje Lietu
voje jų skaičius siekė 2.507.000, 
tai reiškia, kad įvairose sovietų 
respublikose, žinoma ir priverčiamo
se sovietų darbo stovyklose, jų bu
vo 158.000.

1959 m., kaip minėta, lietuvių 
už okup. Lietuvos ribų, Sovietijoje 
buvo 175.000. Taigi, jų skaičius per 

metų sumažėjo 17.000.11

nuo 
bei 
Vo-

pa-

JAUNIMO KONGRESAS 72

A.A. STANISLAVUI BALTRAMIJUNUI
mirusz žmoną Bronislavą ir sūnų Raimundą užjaučiame ir kartu 
gedime.

A. D ant a.

Liūdesio valandoje

A.A. STASIUI BALTRAMIJUNUI

staiga mirus, giliame skausme likusius žmona Bronislavą ir sūnų 
Raimundą. nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

A. ir V. Rimkai su šeima.

Mūsų mielam bičiuliui

A.A. STASIUI BALTRAMIJUNUI
mirus, jo žmoną Bronę Baltramijūnienę ir sūnų Raimundą 
užjaučiame ir kartu liūdime.

K jis on ų Šeimos.

KOLONISTAI LIETUVOJE.
Norėdami patirti, kiek Rusijos 

kolonistų dabar gyvena Lietuvoje, 
kiek jų gyveno 1959 m. gyventojų 
surašymo metu, turime suplakti atski-Q.9%. Taigi,°lenkų per 11 metą 
rai nurodytus rusus, gudus ir ukrai- byrėjo “ • -- -
niečius, f * ' 
dų; senąją Lietuvos gyventoją, dar tautybės 
nuo Lietuvos laisvės dieną, skaičių.vo 19.000(arba0.5%), Ė959m. 26.000

Rusai gyventojai, pgl. 1970 m. (arba 1.0%). Sumažėjimas - 7.000. 
surašymo duomenis, sudarė 268.000 Elta,
(arba 8.6% visą gyventojų Lietuvo- ***

i iš-NAUJOJI KAIRĖ IR TOLERANCIJA, toleranciją“ tikroje šviesoje. Jis sako
• I z «-» /1 Vi -iii o ri o t* <~ri i m vr o o —jiems 
„tie-

kad Marcuse’s argumentacija yra pa
prasta. Tolerancijos idėja priklauso li- 

Ši straipsnelį dedame kaip dis-beralistinės demokratijos tradicijai, 
kušini. kuri jau pati išsieikvojo. Marcuse libe-

Red. ralistinės visuomenės pagrinde mėgina
Vakarų pasaulis pergyvena didele sid-ivesti subtilios dominacijos formą, 

rūtų, kur įvairiaus plauko, pasaulėžiū- kurlT dauguma paimtų ir tuo tai domi- 
rų bei siekimų individai, tolerancijos 
vardu, imasi vadovaujamo vaidmens 1 
viešajame gyvenime. Kiek sveikas to-1 
lerancijos principo pritaikymas realia- 1 
me gyvenime yra būtinas, tiek faktiš- 1 

kas jo interpretavimas visiškai pakei
čia io esme.. . ....... .

Su „naujosios kairės“ išėjimu į i 
areną, „tolerancijos“ sąvoka įgauna 1 
naują prasmų. Ta „naujoji kairė“ da- ; 
rosi vis populiaresnė aukštojo mokslo i 
institucijose-universitetuose, iš kur ji : 
persimeta į viešąjį gyvenimą. Ten ji I

nacijai pasiduotą ir jai tarnautą. Tam 
tikslui, anot Marcuse, naujosios tole
rancijos supratimas ir jos propagavi
mas yra būtinas.

Kitaip sakant, tolerancijos kairio
sios revoliucijos idėjomis, bet jokios 
tolerancijos dešiniesiems bei ją insti
tucijoms, o ypač jokios tolerancijos 
socializmo opozicijai. Tuo būdu, kai
riąją tolerancija yra pakeičiama į prie
spaudą, o priespaudą, pagal naująją 
kairų, yra tikrasis kelias į toleranci- 

yra labai paranki tam tikros krypties poją. Naujosios kairės tikslas -atmesti 
litikos vairutojams.

Iš liesą, naujoji kairė yra grupė 
žmonią, tarpusavyje neturinčią nieko 
bendra, dažniausia net su įvairiomis 
prieštaraujančiomis idėjomis ir pasau- 
lėžiūromis, bet su bendru vardikliu - 
siekti dominavimo arba tiesiog dikta- laisvojo pasisakymo teisų ir sukurti 
vimo, prisidengus savaip suprantamos naują (utopinų) visuomenų, kuri ati- 
tolerancijos vardu. tiktą ir pateisintą „naujosios kairės“

Naujosios kairės švyturys ir bibli-užmaskutus nužmogintos žmonijos 
ja yra Herbert Marcuse’s „Concept of valdymo tikslus, 
pure Tolerance“. Kad susidarytą vaiz
das naujosios kairės veikimo, ir tikslą, 
reikia ir suprasti tikrąjį H. Marcuse’s 
tikslą jo peršamoje „tolerancijoje“.

M. Cranston, savo knygoje The 
New Left“ parodo Marcuse’sJ,?dėjnfų’ _ .

Mūsą-Pastergė 'Nr; 20. 19'71 .y;24.' psl .3

bet kokias diskusijas ar pasisakymus 
prieš naujosios kairės „tolerancijos“ 
supratimą kaip ne-realistinį ir neso- 
cialistinj reiškinį .

Praktiškai, „naujoji kairė“ tuo 
siekia nieko kito, kaip užgniaužti

K. Prašmutas.
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Pulgio Andriušio gyvenimo parodėlė -

SUDIEV. KVIETKELI,

MELBOURNE.

A.A. Pulgį Andriušį 
pagerbti Akademija.

Ne visi ateiname i šią ašarą 
pakalnę su tomis pačiomis Visatos 
Kūrėjo skirtomis misijomis atlikti 
žemiškąją ir žmoniškąją pareigą. 
Tuo labiau kūrėjai turi skirtingus 
jiems duotus reiškimosi būdus - sa
vitą kūrybą. Vieniems ją teptukas 
ir dažai drobes paverčia nejkainuo - 
jamais ir kūrėją vardus įamžinan
čiais kūriniais, kitiems - subtili gar
są harmonija pavergia žmogą. Vie
ną lyrinis jausmas išreikštas pos
muose jaudina iki širdies gilumos, 
kitą įmantri žodžią pynė sukelia gi
laus pasitenkinimo, gardaus juoko.

Pulgis Andriušis aukštaičią že
mės sūnus, gimęs 1907 m. kovo mėn. 
18 d. Gaidžią km. Tauragną vaisė., 
Utenos apsk.. atėjo į mūsą tarpą, 
kaip didis ir gilus lietuviško žodžio 
meistras. Jo kūryba savita, išpuošta 
žodžiais išmoktais smėlio bandeles 
bekepant, nepamiršta tremtinio lazda 
pasiramsčiuojant net į patį žemės 
galą - Australiją atkeliavus.

Tik įžengęs į savo septintąją 
dešimtį, atrodė besąs pačiame kūry
bos pajėgume ir tikėjomės, kad Pul
gis pražydės gražiausiais savo bran
džios kūrybos žiedais.

Netikėta šalna pačiame vidurva
saryje 1970 m. gruodžio mėn. 19 d. 
pakirto jo gyvybės siūlą. Visi lyg 
siaubo pagauti sustingome jusdami. 
kad netekome iškilaus žodžio kūrė
jo. tauraus lietuvio, per pasaulį ke
liaujančio ir iš lietuviško žodžio krai
telės besėjančio gimtojo krašto žo
dinį grūdą.

A.L.B-nės Krašto Kultūros Ta
rybos lituanistinė sekcija 1971 m. 
balandžio m. 18 d. Melbourne Lietu
vią Namą koncertą salėje surengė 
Pulgio Andriušio pagerbimui Akade
miją.

Jautrą įžanginį žodį tarė L.K.T. 
Lituanistinės sekcijos vadovas p. 
Albertas Šeikis. paprašydamas visą 
susirinkusiąją. kaip pagarbos ženk
lą mirusiam kūrėjui, neploti dalyvau
jantiems Akademijos programoje.

Prožektoriaus šviesoj scenos gi
lumoje išvydome didingą Pulgio An
driušio portretą.

Ponia Marija Malakūnienė lakiu 
ir jausmingu savo poetinės kūrybos 
žodžiu „Sudiev. Kvietkeli“. pradėjo 
Akademijos programą.

Paskaitą „Nuo Gaidžią iki Ade- 
laidės4’ skaitė p. Albertas Zubras 
kurią sutrauktą pateikiu atskirai.

Po paskaitos sekė Pulgio An
driušio Kūrybos skaitymas. Snauda- 
lis dirvonėly , iš i,Anoj pusėj ežero" 
skaitė p-lė D. Juškaitė. Ištrauka, 
Mūsų Pastogė Nr.2C. 1971.5

iš „Vabalą vestuvės“, skaitė p-lė 
J. Didžytė. Romanas autobuse iš 
„Purienos po vandeniu“, skaitė p. 
P. Jokūbaitis.

Šią triją jaunosios kartos atsto
vą skaitymas gražia, nesugadintu 
akcentu kalba paliko gerą įspūdi. 
Gal tik tūlo aukštaičio manymu, 
skaitymas galėjo būti kiek lėtesnis, 
tuo būtą buvę galima daugiau išryš
kinti Pulgio kūrybos žodingumas, 
kuris paremtas rytą aukštaičią tarme.

Ponia Alena Karazijienė, kaip 
visada, puiki skaitytoja, rašytinės 
kūrybos menininkė - interpretatorė 
paskaitė - Dainą iš kito galo iš 
„Daina iš kito galo“.

Paulius Rūtenis visur ir visada 
skubantis ten, kur reikia pagalbos 
kultūrinį parengimą ruošiant, su gi
liu jausmu atskleidė Pulgio kūrybos 
kertelę, paskaitydamas fragmentą iš 
„Sudiev, Kvietkeli“.

Be to, Paulius Rūtenis papildė 
Akademiją, liaudies dainomis, pa
lydint pianinu poniai Danutei Levic
kienei. Dainą, kuri dvelkia žila se
nove „Minagėlio lino“ dainavo pats 
vienas. Solistas, tarsi norėdamas 
atsisveikinti su Pulgiu ir spausti 
paskutinį kartą jam ištiestą kūrė
jo ranką, savosiose laikė jojo kny
gą „Sudiev, Kvietkeli“.

Melbourniškiams gerai pažįsta
mas p. Pijus Vaičaitis, daugiau hu- 
moristinią eilėraščią interpretato
rius. atiduodamas savo pagarbą Pul- 
giui Andriušiui, deklamavo Antano 
Gustaičio kūrybą iš kurios posmą 
kilo, kaip miražas, besišypsančio 
Pulgio siluetas.

Ponia Danutė Levickienė pia
nu paskambino Čaikovskio „Andante 
Cantabile“. Ne ponios Danutės kal
tė, bet mūsą melbourniečią, kad ne
sugebame įsigyti švaresnius garsus 
išduodantį instrumentą.

Akademijos pabaigai, Pulgio 
Andriušio portretas prabilo (iš juos
tos) savo balsu lyg ir kviečiančiu 
mus eiti naudotis našiu derliumi iš 
jo pasėto lietuviško žodžio grūdo.

Atvykę į Pulgį .Andriušį pa
gerbti Akademiją, turėjome-retą pro
gą susipažinti su jo gyvenimo bū
dingais momentais užfiksuotasi nuo
traukomis, premiją paskyrimo doku
mentais - aktais, jo kūrybos knygo
mis, laiškais ir kit. Už šiuos vertin
gus eksponatus esame dėkingi gerb. 
poniai Andriušienei, kuri leido jais 
pasinaudoti, -o taip pat p-lei Ievai 
Didžytei ir p. Petrui Aranauskui už 
ją patrauklą išdėstymą ir priežiūrą.

Ignas Alekna.

Lietuvių tautos ateitis pa
vojuje. Aukokim^pęr Tau
tos Fondą .mūsų laisvės ko- 
vai!

.24.psl.4

PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIO

STATYMO KOMITETAS.

skelbia konkursą antkapiui, jo 
poilsio vietoje Centennial Park ka
pinėse, Adelaidėje, Pietą Australi
joje.

Konkurse gali dalyvauti visi lie
tuviai. Laimėjęs konkursą, gauna 
$100.00 (šimtą) dolerią premiją.

KONKURSO SĄLYGOS.

1. Kapinių Administracija reikalau
ja, kad visi antkapiai turi būti įreng
ti ant tam reikalui įruoštų betoninių 
pamatų .
2. Antkapio išmieros: neplatesnis 
kaip 3 8”, neaugštesnis kaip 33” ir 
nestoresnis kaip 11”.
3 . Antkapio medžiaga, - natūralūs 
kietas akmuo. Kitos medžiagos ant
kapiui neleidžiamos.
4. Antkapio projektas turi būti pa
ruoštas prisilaikant lietuviškų moty
vų
5. Antkapyje privalo būti sekantis 

įrašas:
A.A.

PULGIS ANDRIUŠIS-ANDRUSEVIČIUS
Rašytojas - Laureatas 

18.3.1907 - 19.12.1970.
Lietuva - Australija.

6. Antkapio projekto brežyniai priva
lo būti patiekti nemažesnio, kaip ket
virtadalis natūralaus dydžio. Taip 
pat prie pagrindinio projekto galima 
patiekti modelio fotografę jas, arba 
perspektyvinius brežynius. Tačiau 
tas nebūtina.
7. Projektai pasirašomi slapyvardžiu 
ar specialiu ženklu. Prie prOjėkto 
pridedamas ta pačia slapyvarde ar 
ženklu atžymėtas užklijuotas vokas,
kuriame turi būti paduota autoriaus 
vardas, pavardė ir adresas.
8. Gautus projektus peržiūri ir pre
mijų skyria „jury“ komisija suside- Gardens, 
danti: pirmininkas . A. Lapšys - ar
chitektas, sekretorius J. Stepanas -

PAŠVENTINTAS A. KRAUSOS

ANTKAPIS.

A.A. Antano Krausos metinė mir 
ties sukaktis paminėta Šv. Mišią au
ka už jo vėlę, kurią atnašavo Mel
bourne Lietuvią kapelionas kun. Pr. 
Vaseris. Pamaldose dalyvavo artimie
ji šeimos nariai, studentą Korp! 
Romuvos atstovai ir būrys Melbourne 
tautiečią. Dauguma pamaldą dalyvią 
taip pat nuvyko į kapines aplankyti 
jo kapo, kur kun. Pr. Vaseris pašven
tino antkapį ir tarė Antano atminčiai 
skirtą žodį. Antkapis pastatytas pa
gal Viktoro Savicko projektą. Daly
vavusieji pamaldose ir lankusieji 
Antano kapą jo šeimos buvo pakvies 
ti atsilankyti į ją namus, kur vėl 
gvvai prisimintas velionis Antanas. 

teisininkas ir nariai Vyt. Kapočiū- 
nas - dailininkas, St. Neliubšys - 
dailininkas ir L. Pakalnis - spaudos 
darbuotojų atstovas.
9. Visi siunčiami antkapio projektai 
turi pasiekti „jury“ komisijų ne vė
liau, kaip 1971 m. liepos mėn. 27 d. 
Po tos datos gauti projektai nebus 
svarstomi.
10. Peržiūrėjus gautus projektus, „ju
ry“ komisija skiria premijų. Neradus 
premi juotino, prem i j a ne skyriam a. Tuo 
atveju Pulgio Andriušio Antkapio 
statymo Komitetas daro sprendimų 
ir stato antkapį savo nuožiūra.
11. Gauti projektai išstatomi viešai
parodai nemažiau, kaip dviem savait
galiams. o j
12. Konkursų laimėjęs projekto auto
rius - gauna $100.00 premijų.
13. „Jury" komisijos sprendimas yra 
galutinas ir be apeliacijos.
14. Antkapio projektus siųsti sekan
čiu adresu: „Pulgis Andriušis Fund“ 
c/6 J. Riauba, 9 Harrow St., Dover 
Gardens, S.A. Australia, 5048.

Pulgio Andriušio Antkapio 
Statymo Komitetas.

Komitetas kreipiasi į tautiečius 
prašydamas paremti komiteto pastan
gas ir aukomis. Pulgis Andriušis pa
sitraukęs iš Lietuvos į tremtį, bu
vo visą laiką su mumis. Jis rašė 
mums ir su savo kūrybos gyvu žodžiu 
lankė mus DP lageriuose Vokietijo
je. Persikėlęs į Australiją buvo nuo
latinis visokią literatūros vakarą da
lyvis. Su savo kūryba buvo nuvykęs 
net ir į JAV. Komitetas mano, kad 
Pulgio Andriušio gerbėjai ir jo raš
tą skaitytojai, išsiblaškę po platų
jį pasaulį, parems komiteto pastan
gas atžymėti paskutinę jo poilsio 
vietą lietuviško stiliaus antkapiu-

Aukas prašome siąsti sekančiu 
adresu: „Pulgis Andriušis Fund“ 
c/o J. Riauba, 9 Harrow St., Dover

S.A. Australia, 5048.

BALTŲ KONFERENCIJA.
Australijos Centrinė Baltą Tary

ba, kurios būstinė šiais metais Mel
bourne š.m. gegužės mėn. 10 d. po
sėdyje svarstė A.L. B-nės Krašto 
Valdybos pirmininko p. Vytauto Ne- 
verausko pasiąlymą sukviesti Baltą 
tautą centrinią valdybą pirmininką 
kartu su centrinės Baltą Taryba ben
drą konferenciją. Jos tikslas-ieško- 
ti būdą ir priemonią glaudesniam 
kultūriniam ir politiniam bendradar
biavimui, o taip pat paruošti bendrą 
planą, kurį sutartinai vykdant būtą 
atsiekta žymiai didesnės įtakos Aus
tralijos valdžios įstaigose bei pačio
je Australijos visuomenėje.

Australijos Centrinės Baltą Ta
rybos siąlymu numatyta konferencija 
turėtą įvykti, jei visiems ši data pri
imtina, š.m. birželio mėn. 5-6 dieno
mis Melbourne Lietuvią Namuose.
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ir dėl visa ko keisk juoko rūšį. Prieš 
moteriškąjį atkaklumą ištvermingiau
sieji viengungiai yra bejėgiai.

Susapnavai blogą sapną? Tuojau 
Keiki gimimo dieną? Ncsinorį pat jį užmiršk, džiaugdamasis, kad 

enti? Nei šis nei tas! Juk ne tu dar šį kartą iš jo pabudai...
’■ Eini senyn? Plikyn? Nesirūpink

kol lu°! Bile dar tik neini kvailyn.
• Sudaužei avtomobilį ?Suk jį
a_niai! Džiaukis, kad nors galva 

neapsivers aukštyn kojom. sveikė hko.
Sielvartauji dėl prarastos gim- Mažai uždirbi? Menkniekis!

Per ilgai! Užmiršk tai ir 
džiaukis, išvengęs sovietinio „i~ 
jaus“ 
gano 
rūsy.

Dėl visų bėdų ir nelaimių

OPTIMISTINIAI PATARIMAI.

Juozas Bušodilgė.

gyv
kaltas, kad gimei. 0 jei jau esi gi

tai ir gyventi privalai, 
Nei trumpiau nei ilgiau;

RAŠINYS APIE PUTINĄ LAIMĖJO

AMERIKIEČIŲ KONKURSE.

Anglų kalbos mokytojų taryba 
(The National Council of Teachers
of English) kasmet skelbia viso kraš-minęs, 
to aukštesniosiose mokyklose raši- numirsi, 
nių konkursą, kuriam atrenkami ir kaip kirvui nukertant. Ir dėl to pa- 
pristatomi geriausi rašiniai po vieną saulis 
nuo 500 mokinių. Laimėtojais atren
kami iš kiekvienos valstijos atitinka- tinės? 
mai kongresmanų skaičiui po du ra
šinius. įdomu pažymėti, kad šį kon
kursą laimėjo 16 metų lietuvaitė 
Vaiva Vėbraitė iš New Haven Conn, 
už rašinį apie Putiną! Ji charakteri
zavo Putino kūrybą, pristatydama mū-kaltini 
sų rašytoją kaip universalinio masto 
poetą ir romanistą! Rašiny naudojo 
vykusiai atrinktas Putino poezijos 
ištraukas, pateikdama savo pačios, 
o taip pat ir Demie Jonaitis padary
tus vertimus. Temoje aptariamas ir 
„Altorių šešėly“ romanas, pailius
truojant būdingom ištraukom bei lite
ratūros kritikų pasisakymų. Kruopš
čiai nurodyta rašiniui panaudota li
teratūra, daugiausia lietuvių kalba. 
Rašinys taip patiko Wilbur Cross mo
kyklos mokytojam, kur Vaiva mokosi, 
kad jis buvo pristatytas konkursui. 
0 dabar tas rašinys apie Putiną pa
teko į laimėtojus, šiame konkurse 
reprezentuojančius Connecticut vals
tiją. Ar tai nėra pasigėrėtinas faktas .. ........ , . , , . „. , r . ... T- - - .
kurife džiugina kiekvieną lietuvišką Nes jau baigia užtrokšti paraše i gnoruok 1S Ir pats rašyk taip

# • 1 *■ . • • -j em/n nnnd mcrimco Hnmimeo ' oL-coHam, n orjmnm e Ižo 1 hiln IzitAnicUoi Izofi ir
širdį ir teikia garbę mūsų jaunimui?

vel- 
apy-

Ne
užmiršk, kiek žmonių bedarbiauja ir 

, išvengęs sovietinio „re- kiek senatviauja, misdami tik dirban- 
Sibire ar enkavedistinio na- čiųjų trupiniais.
kulkos pakaušiu kankinimų Sunkiai pagirio ji? Visuotina liga!

Ir kas ja nėra sirgęs? Bet džiaukis, 
' y ' ’ ' kad bent savo namuose gali išsipa-

revoliucijas* ir karus? Nesą- girioti, išvengdamas beprotnamių pa- 
monė! Juk jei dangus nėra apsė- 
jęs be velnioniškos revoliucijos, jei

(Iš „Draugo“)

-S!

A. Sutkus Lietuvių Teatro Kūrėjas

Sunkiai sergi? Čia jau kiek 
giau! Bet ir šiuo atveju dar gali 
linksmėti, žinodamas, kad dar 
kapinyne po žeme.

Mirei? Padėtis be išeities!

blo- 
pra- 
nesi

Bet 
tu jau esi didžiausį savo strioką 
pergyvenęs, ir antru kartu tau mir
ti jau nereikės. Todėl ir numirusiam 
nusiminti neverta.

gal bos.
___________ __ Žmona negalinti ištverti be mei- 

ir anapus šalia gėrio egzistuojanti lūžio, kuris sakosi, kam jam vesti, 
kančia su blogiu, tai ko geresnio ga-.^'J0 draugai yra vedę? Suprantamas 
lime reikalauti iš čionykščio, mažiau 
tobulo gyvenimo? Juk ir poteriuose 
sakoma, kad kaip danguj, taip ir ant 
žemės.

Per dažnai ir per kvailai rieja
mės tarpusavy? Kas be ko. Nereikia 
užmiršti, kad ir rietenas gimdo gyve
nimas. Guoskis tuo, kad gyveni civi
lizuotame krašte, kur draudžiamas ka
nibalizmas. ] 
mes vienas kitą ir ant keptuvės imtum sišaukti atsisėsti redaktoriaus kėdėn 
čirškinti. ir visam pasajiui įrodyti, kaip būtų

Nuobodžiauji, toli gyvendamas galima pagerinti lietuviškąją spaudą, 
nuo modernių didmiesčių. Neverta! Kolega už tave geresnį eileraštį

sielvartas! Bet nors tuo guoskis, kad 
paties žmona nors retkarčiais prisi
menanti, kad tu dar nesi gyvas lavo
nas.

Žmona tave metė ? Šiaudai prieš 
amžinybę! Džiaukis ir naudokis vien
gungiška laisve, kol žmona pas tave 
dar negrįžo.

Peiki savąją spaudą? Pilstai iš 
Priešingu atveju gal čia tuščio į dyką! Belieka tik pačiam pa-

savo nuodinguose dūmuose, skęsdami nežmoniškai, bile kitoniškai, kad ir 
savo srutose. pats nesuprastumei, ką rašai, o besi-

Sutaupei gražų pinigą savo se- stengdami būti išmintingais visi ne- 
natvei, bet pasirodė, kad ji jau nėra išmanėliai manys, kad pats genijus 
pajėgi naudotis tuo geru pinigu? K vai esi. Panašiai patariama dailininkams 

ir jiems panašiems žmonėms.

Iš okupuotos Lietuvos atėjo ži
nia, kad ten sausio 13 d. mirė 
vienas iš žymiausių Lietuvos geo
logų — geologijos — mineralogi
jos mokslų kandidatas Konstan
tinas Algimantas Ignatavičius.

Velionis buvo gimęs 1931.-8.23 
Viduklėje, mokytojo šeimoje. Mo
kėsi Raseiniuose, 1949 m. baigė 
Vilniaus I berniukų gimnaziją. 
1954 m. Vilniaus u-te gavo geo
logo diplomą, 1962 m. apgynė 
kandidatinę disertaciją. Dirbo 
Vilniaus Pedagoginiam institute 
kaip docentas, Specialią aspiran
tūrą atliko prie Maskvos universi
teto.

A. Ignatavičius ilgesnį laiką in
tensyviai dirbo hidrogeologijos 
specialybėje, ypač tyrimo srityje. 
Per neilgą gyvenimą paskelbė 
daugiau kaip 30' mokslo darbų.
Jauno mokslininko mirties prie

žastis nežinoma. Oficialiame pra
nešime sakoma: “mirė po trum
pos, bet sunkios ligos”, (bk)

la padėtis! Kuo greičiau kreipkis pas 
psichoanalitiką. Gal jis, kol dar ne
vėlu, nors kiek sustiprins taupymo 
metu suminkštėjusią makaulę.

Vis dar įkyriai perši savo pasau
lėžiūrą? Sėkmės! Nors nepatartina 
užmiršti, kad piršlybos dabar jau iš
ėjusios iš mados.

Tavo kaimynas daugiau už tave 
uždirba? Už tave puošnesnį namą, 
naujesnį automobilį turi? Pavydas 
yra viena iš didžiųjų mirtinųjų nuo
dėmių. 0 tas už tave pranašesnis ta
vo kaimynas gal jau ir kelis kartus 
daktarų dvigubą trūkį turi.

Skundiesi vienatve? Kvailas skun
das! Susirask sau mielą pačią, įsi
taisyk sau lovą plačią, ir tada pa
ties skundas pakeis temą?

Jautiesi dar esanti nuodėmės ver
ta, bet prie tavo metamų meškerių 
vyriškosios giminės stambesnės žu
vys nekimba? Nesiliauk meškeriojusi

Džiaugiesi komisijos nutarimu 
leidėjo išleisti savo knyga? Džiaugs
mas vietoj liūdesio! Juk paties leidė
jo toji knyga nė kiek nedžiugina.

Liūdi, leidėjo komisijai atmetus 
išleidimui tavo pakištą knygai me
džiagą? Žinok, kad ir lietuviškieji

Kudirkiene į Sibirę
VILNIUS. — Nepatikrintom 

žiniom Simo Kudirkos žmona 
Genė su 
ištremta

dviem mažais vaikais 
į Sibirą.

bėda padaryti paslaugas 
--------- ........ .. Azuiici. tačiau baisi nelaimė 
jų valia. 0 savo knygą pats gali iš- priimti paslaugą iš nesąžiningo žmo-

J Nedidelė 
rabinai žino, ką daro, ir tegu būna nedėkingiems

leisti — Pats pasiskaitysi ir kitiems gaus, 
pasiūlysi ... La Rochefuocauld.

Melbourne Lietuvių Namų Tarybos sekretoriui Stasiui Čižauskui, 
Jo mylimai motinai 

ONAI ČIŽAUSKIENEI 
mirus, reiškiame nuoširdž ią užuojautą.

M.L. Klubo Taryba.

LIETUVOS TEATRAS
ANTANAS SUTKUS.

J. Gučius.

Impressio...Impressio...Et 
simbolika...Tautos Teatro

Tai vaidybos meno kūrėjo Antano 
Sutkaus idealas visai jo teatrinei ir 
visam jo menininko ir žmogaus gyveni studijoms, 
mui.

Ir įvyko kad tąjį savo gyveni
mą užbaigė Šekspyrišku mostu (jo daž
nas terminas teatro studijoje, atseit 
-judesys), nes griuvo aukstyninkas 
visu ilgiu scenoje, tarsi vėtros pa
kirstas ąžuolas, kalbėdamas iškilmin
game Vydūno minėj'ime Kaune, buv. 
Ateitininkų salėje.

Tragiškai mirė 1968 m. balan
džio 5 d. sulauke^s 76 m.

Mirė scenoje...Numylėtoje sceno
je, kuri buvo ne tik kad jo pamėgta, 
bet buvo jo-lietuvio teatralo gyvenimo 
prasmė ir tikslas.

Vadinas, prieš 3 metus išėjo iš 
gyvųjų tarpo vienas didžiųjų Lietuvos

eum 
vardan!

sudėtingu profesinio teatro darbu. F. dens teatras vaidina Kaune ir provin- 
F. Kommissarževskis, vienas didžių- cijoje *r Pe.r laiką A. Sutkus pa
jų teatro novatorių ne tik Rusijoje, ruošia vaidinimui net septynis veika- 

... . lūs. Nešališkai galvojant, minėtojipastebėjęs A. , . ......°. - - t • ■.data ir yra Nepriklausomos Lietuvos 
Sutkaus pastangas išsamiai paz inti Teatfo pradžia! o ne j Vaičkaus ly- 
-~--3 „virtuvę , t.y. žiūrovui paslap-giaį su tiek pat išprusintais aktoriais 

____ 121___ > Zudermano „Joninės“ 
1920 m. gruodžio 17 d. Ne gi vien to
dėl, kad spektaklis įvyko buv. nusu- 
susiame miesto teatre kuris laikomas 
valdžios teatru. Tautos teatras jau 
virš metų vaidino, o tuo tarpu iš Vil
niaus atsikėlęs J. Vaičkaus teatras 
pasivadinęs tik Liet. Meno Kūrėjų 
D-jos Dramos Vaidykla, paruošė pir
mą spektaklį (nors net dar ir Vilniuje 
'tuometinių raudonųjų remiamas va -

profesiniu teatro kurėjų-pirmūnų, Lie 
tuvos teatro veteranas. f '

Ag, jau 1908-09 m., dar gimnazis-teatro 
tas, jau įsijungė į Kauno veikusios 
„Dainos“ d-jos veiklą, organizuoda
mas koncertus ir spektaklius ir pats, 
kartais, vaidindamas ir režisuodamas. 
Vėliau nutarė vykti į Maskvą teatro

■ Bet prieš tai, jau Kaune 
mokęsis vaistininku, 1913 m. Kijeve 
išlaikė provizoriaus egzaminus ir, vė
liau, kurį laiką dirbo Maskvos vais
tinėse pagret gilindamas toj srity ži
nias universitete. Tačiau visą laiką 
svajoje apie teatrą. Mūsų įžymiam 
poetui J. Baltrušaičiui patarus eiti 
tik į F. Kommissarževskio teatro stu-Vilniuje, tai A.Sutkus buvo ilgoką Nukrypau nes A. Sutkus visada 
diją, paklausė ir ją baigė 1916 m., laiką jos pirmininkas) ima rūpintis vi-buvo menkas .. kombinatorius“ ir. kaipo 

ir tuojaus buvo pakviestas į garsiosios saĮs meno reikalais. Gi kai gauna toksai, visada nukentėdavo, 
simbolinių veikalų interpretatorės ar- Šviet. M-jos kuklią pašalpą surinkęs Tačiau svarbiausia, kad A. Sut- 
tistės V: Kommissarževskaitės Vardo daugiau gabesnius ir jau įgudusius kus yra pirmas,. kuris meta šūkį: kur- 
Teatrą. Čia jis ne tik vaidino, bet mėgėjus vaidinti, steigia savo'svajo-kime Tautos Teatrą: ir forma, ir turiu 
ėjo įvairias pareigas: švietėjo, rez. 
padėjėjo, net baldininko ir, vėliau 
rež. asistento. Mat,‘jam rūpėjo pagrin
dinai susipažinti su visu tikrai labai

tingąją pusę, pasiūlė jam studijuoti suvaidintos 
režisūrą. Ir taip, šiame teatre AjSut- 
kus susiformavo kaipo aktorius, reži
sierius ir teatro teoretikas.

A SUTKUS MENININKAS-KURĖJAS

Grįžęs Lietuvon 1918 m. tuojau | 
įsijungia į Nepriklausomos Lietuvos j 
darbus. ,

Susiorganizavusios Liet: Meno^^^..^ ___ ___
Kūrėjų D-jos jis vice-pirmininkas dinos „Skrajojančio teatro“ vardu, toli 
(jos p-kui dail. A.Varnui besilaikant gražų ne nrofesionaliok

' :. tai A.Sutkus buvo ilgoką Nukrypau nes A. Sutkus visada

nių židinį - TAUTOS TEATRĄ. Pir-įr persunktą lietuviška kūrybine sie- 
mas spektaklis įvyksta 1919 m. gegu-la. Nedaug kas tą šūkį (gal ne labai 
žės mėn. 31d. suvaidinant Dviejų pelningą, gal be didesnio pasisekimo) 
-Moterų pjesę „Lilvomanai “. Iki ru-pasekė ir įvertino. {Buu daugiau
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MŪSŲ KOLONIJOSE
SYDNEY.

Pasaulio Liet. Inžįenierių ir Archi
tektų D-jos Sydnejaus Skyriaus narių su
sirinkime š.m. balandžio m. 2S d. išklau
syta pranešimai iš Austr. Liet. Inž. ir 
Archit. D-jos Skyrių atstovų pasitarimo, 
vykusio laike Lietuvių Dienų Melbourne. 
Tame suvažiavime pritarta Sydnejaus 
Skyriaus siūlymams dėl glaudesnio tarpu
savio bendravimo ir pagyvinimo Skyrių 
veiklos. Siūlyta sudaryti Centrinę vado
vybę, ruošti kas antri metai suvažiavi
mus, kurie vyktų laike Liet. Dieniu Cen
trinės Vadovybės pareigas eitų to Sky
riaus Valdyba, kur vyktų suvažiavimas. 
Pavesta Sydnejaus Sk. Valdybai eiti kar
tu ir Centrinės V-bos pareigas, paruošti 
įstatų projektų ir sukviesti sekantį suva
žiavimą 1972 m. gale Sydnėjuje.

Susirinkimas plačiai išdiskutavo pra
nešimą ir aptarė tolimesnę Skyriaus veik
lų.

Toliau sekė labai Įdomus inz. Gied
riaus Dryžos pasidalinimas Įspūdžiais po 
Pietų Azijos valstybes,-kurios pailius
truotos puikiomis skaidrėmis. G. Dryža 
keliavo ne kaip privatus turistas, bet kaip 
narys specialiai Austr. Rotary Klubų at
rinktos geros valios atstovų delegacijos 
(iš šešių asmenų-skirtingų profesijų).Ke
lionėj e išbuvo 2L mėnesio. Lankėsi Ma
lajų salose, Singapūre, Tailande. Kaip 
svarbios misijos atstovai keliaujantieji 
turėjo eilę oficialių susitikimų su tų kraš
tų Vyriausybių nariais, mokslo Įstaigų 
personalu, lankėsi ligoninėse, mokyklo
se, Įstaigose ir Įmonėse. Buvo apgyven
dinami dažniausiai pas Įtakingus Rotary 
Klubo narius, - kas G. Dryžai leido pla
čiai susipažinti su lankytų kraštų žmo
nių gyvenimu, papročiais.Todėl jo skai
dres ir pasakojimai buvo nepapratai įdo
mūs ir vertingi susirinkusiems.

PAGERBTOS MOTINOS SYDNĖJUJE.

Kaip jau yra įprasta kiekvienais 
metais Motinos dienos šventų orga
nizuoja jaunimas. Ir šiais metais 
skautai ir jaunieji ateininkai su
ruošė motinos dienos minėjimų.

Motinų pagerbimas prasidėjo 
Šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombe. 
Kun. P. Butkus atlaikė Mišias už mi
rusias ir gyvas motinas ir pasakė mo
tinų garbei pamokslų. Dainos choras 
vadovaujamas dir. Br. Kiverio giedo
jo pamaldų metu.

5 vai.p.p. Dainavos salėje įvyko 
motinų pagerbimas su atitinkama pro
grama. Į salų prisirinko gerokai virš 
šimto žmonių ir namaža jaunimo. Nuo 
scenos pirmas prakalbėjo kun. P. But
kus kreipdamasis į motinas, iškelda
mas didelų reikšmų motinų ir sugre
tindamas motinų meilę vaikams su 
Dievo meile žmogui. Dienos žodį ta
rė Eglė Žižytė, savo trumpame raši
nėlyje iškeldama motinos didelę mei
lų ir pasiaukavimų savo vaikams. Jau
nųjų ateitininkų programų pradėjo 
Regina Badauskaitė deklamacija ir 
toliau pasiliko ant scenos kaip pra
nešėja. Mažieji ateitininkai deklama
vo, dainavo ir net ant žaislinio piano 
pagrojo lietuviškas daineles.

Skautai pasirodė su lauželiu, ra
tu susėdu padainavo, įterpė kelias 
deklamacijas ir svarbiausiai parašė 
motinoms laiškus: vienų laiškų Mo
tinai į Sibiru, kitų į Lietuvų ir tre
čių gyvenančiai laisvame pasaulyje. 
Kiekvienas laiškas buvo skirtingas ir 
kiekviena motina buvo skirtingai su
prasta ir užjausta. Tuo vaizdeliu ir 
baigėsi oficialioji dalis. Sugiedotas 
tautos himnas.

Po to mamytės ir vaikučiai 
kartu susėdu pasivaišino kavute ir 
piragaičiais.Yg'įjflip svuųua gv

vos
Stankūnavičius 
7 d. šventė 
varduvininkų sugužėjo nemažas bū
rys bičiulių. Sveikino Korp! Romu
vos filisteris p. Jurgis Zaikauskas 
ir bičiulių vardu p. Vladas Jakutis. 
Šampano taurėms skambant sudainuo
ta „Ilgiausių metų“ daina. Turtingo 
vaišių stalų visi noriai tuštino, o kų 
įsu bekalbėti apie „stipriųjų bateriją“. 
Dėkojant varduvininko poniai Zuza
nai ir jam pačiam, skirstytas! gerai 
pusiaunakčius pervirtus.

Dar daugelį metų, Stasy, linkime 
švęsti vardines laimėje ir džiaugsme.

***
VYTIS MOKYKLOJE.

Studentų Korp! Romuvos rūpes
čiui įsteigtuose šeštadienio lietuvių 
kalbos kursuose, Švietimo Departa- Gegužės 1 d 
mentui leidus,, klase puoš Lietuvos kas ~ 
valstybinis ženklas Vytis, o taip pat j 
paveiksliai : 
vaizdais bei lietuvaitė su tautiniais 
rūbais.

Šia proga ypač noriu atkreipti 
dėmesį tų tautiečių, kurių vaikai 
dar tebesimoko aukštesniosiose mo
kyklose (high school ir coledžuose), 
kad skatintų vaikus šiuos šeštadie
ninius kursus lankyti, nes lietuvių 
kalba prilyginta kitoms kalbomis, 
kaip prancūzų ar vokiečių ir kurių 
mokėjimas teikia primenybe stojant 
į uni\ersitęlus. , fl- ten pasilikti; <

, Naudokimės mums sutiejitą gar-
. - x . be ir progą.

fcūsų ■ Pastogė Kr. ŽO'. ' 1971.5.241 p si.‘6

TALKOJE

Pirmosios Australijoje Lietuvių 
Kooperatinės Kredito Draugijos veik
la palaipsniui didėja: auga narių skai
čius, nors pagal Melbourne ir Victo-

lėtų būti trigubai daugiau, o taip pat 
auga ir „Talkos“ patarnavimų-pasko-

Reikia atkreipti dėmesį, kad 
prieš perkant stambesnį objektų, kaip 
automobilis ar kit., pirma reikia suži
noti tikrų perkamojo daikto kainų 
grvnais pinigais, o taip pat kokių su
mų reikėtų mokėti, jei daiktas būtų 
perkamas išsimokėjimui, pav. per 3 
metus. Pastarųjų kainų reikia paly
ginti. kiek jis kaštuotų, jei būtų pa
siskolinta iš „Talkos“ ir už jį par
davėjui sumokėta grynais pinigais.

Užtikrinu, kad pasiskolinus iš 
„Talkos“ reikiamų sumų, visada per
kamas daiktas kaštuos pigiau, nes 
„Talkoje“ procentai apskaičiuojami 
kas 3 mėnesiai nuo likusios nemokė
tos skolos sumos. Beto, perkant, pav. 
automobilį, nereikėtų mokėti labai 
didelių draudimo mokesčių.

Perkant išsimokėjimui iš austra
lų biznierių, jie procentus apskai
čiuoja iš karto pav. už 3 metus nuo 
visos perkamos sumos, juos prideda 
prie daikto vertės grynais pinigais ir 
tų bendrų sumų išdėsto ratemįs. Iš
eina, kad pirkėjas procentus moka vi
sų laikų už sumų-kainų grynais pi
nigais, nors jos padengimui moka su
tartas ratas.

Radus norimų pirkti prekę ir no
rint, kad jos neparduotų kitam, pa
kanka įmokėti nedidelį depozitų ir 
biznieriai visada palaukia sutartų lai
kų, kurio metu galima išsirūpinti pa
skolų .

Todėl perkant nereikia skubėti, 
bet gerai apskaičiuoti, kad nepadary
ti sau bereikalingų išlaidų-nepermo- 
kėti.

KIEK AS
Sužinota, kad Dr. A. Mauragis 

Tautos Fondo Atstovybės pirminin-

Tautos Fondo Atstovybės pirmininko no poeto J.R. Delkaus anglų kalba 
pareigų, jį laikinai pavaduos buvęs eilėraštis „Marching for Peace“. Poe- 
vice pirmininkas Kun. Petras Butkus, tas J.R. Belkus savo kūryba reiškia- 

*** si Sydney leidžiamame anglų k. in-
Patyrėme, kad Savaitgalio Mo- formaciniame žurnale „News Digest 

kyklos Baliuje, kuris įvyks geguž ės International“. Iš to žurnalo ir minė- 
29 d. Dancers Club salėje,Lidcombe,,tas eilėraštis perspausdintas, 
svaiginamųjų gėrimų svečiai negalės ***
atsinešti, nes licenzuotas klubas tu
ri pakankamai gėrimų normalinėmis Gerai žinomas Australijos lie- 
kainomis; taipgi nebus galima atsives-tuvių bendruomenės veikėjas ir Mūsų 
ti į balių vaikų. Linksminsimes tik Pastogės bendradarbis p. A. Šeikis. _ 
suaugę o nugersime į vaikų sveika- š.m. gegužės mėn. 15 d. šventė savo 
tų. 50 metų gimimo sukaktį. Tų reikš-

*** mingų dienų jis praleido su savo
Kiek teko girdėti tai Skautų Ži - draugais melbourniškiais, kur jam bu- 

dinio sueiga praeitų sekmadienį pra- sudainuota Ilgiausių Metų ir lin- 
sidėjo kone gedulu, o baigėsi trium- keta toliau nepailstamai dirbti lietū- 
fu, buvo nepaprastai sėkminga. Čia bendruomenei ir „M.P. . Tikėki- 1 • • f • rr m d l/OH r\ A V ci •» I z» c « tr\L on r\n <->,issisprende visos i_______ _____
problemos iškarto: surastas naujas 
tuntininkas, naujas draugininkas, o 

Lietuvių studentų Korp! Romu-tėvūnas su kancleriu iš to džiaugsmo 
atkūrėjas Melbourne p. Stasys 

š.m. gegužės mėn. 
vardines. Pasveikinti

Talka“ yra jūsų patarnavimas.
sunkios Tunto me’ kad p. A. Šeikis ir toliau pasi

liks toks pats veiklus kaip iki šiol 
buvo.

Retas rekordas. Žinomo Sydne
jaus visuomenininko inž. J. Grudzins-- 
ko sūnus gyd. J.G. Grudzinkąs. tar
naudamas australų kariuomenėje Viet
name, JAV helicopteryje, 1,500 pėdų 
aukštyje, virš Phouc Le, priėmė sa
vo praktikoje pirmųjį gimusį kūdikį.

• ***
... 1970 apyskaitinius metus Mon-

kad Australijos | senieji trealio Lietuvių Kredito Unija „Li- 
(Kanadoje) užbaigė turėdama 
narius, $2,650,266.00 metinį 

------ c, <. <—c i---------- c $77,641:00 metinio bruto 
koon“, nes taip abonginai vadina pelno. Iš gauto pelno paskirta $2,050 

lietuvybės išlaikymo reikalams.
„Lite“ dirba 5 nuolatiniai tar

nautojai lietuviai, kuriems per metus 
Melbourmškiai panūdo keliauti įšmok am a $24,423:00 algos. Šiuos 

per pasaulį. Štai balandžio mėn. iš-reZultatus „Litas“ pasiekė per 16 
vyko į Europų Aldona Butkutė. Ža- savos veiklos metų.
da ilgiau pagyventi Prancūzijoje. įdomų, kokiais rezultatais pasi-

1. išskrido Dr. Kazlaus- džiaugsime Australijos lietuviai švęs- 
j JAV nori aplankyti savo broli darni mūsų melbourniškės „Talkos“ 

i-,- . t • - - inz. Algį. Gegužės 7 d. išvyko RutapIrmaj; dešimtmetį.
su udingais Lietuvos/iedaitė į Londonu. Gegužės vidų- ***

IGA.
*** 

VARDINĖS.

sutiko eiti savo pareigas ar tik ne 
iki gyvos galvos. Kaip gyvi žifdinie- 
čiai dar tokios darbingos ir sėkmin
gos sueigos nėra turėję. Linkime 
skautams pradėti renesansų.

National Tribal Council pirminiu 
kas B. McGiness pareiškė spaudos 
atstovams, I 
vietiniai gyventojai nenori būti va-tas“ 
dinami „aboriginals“. Bus dedamos 13 86 
pastangos tų terminų pakeisti į balansa „Į ......
vieni kitus savo tarpe. 

* **

ADELAIDĖS KRONIKA.

Lietuvių Namuose susirinko bu
vę „Aušros“ gimnazijos abiturientai. 
Viso su antromis pusėmis susidarė 
beveik 3 0 asmenų būrys. Pasidalin
ta sena, taip širdžiai miela, praeiti
mi, pasivaišinta ir padaryta bendra 
nuotrauka.

***
Ilgam lietui apsėmus visas uo

las, žiurkės nutarė keltis į gyvena
mus namus. Vieno Adelaidės namo 
gyventojai per vienų dienų sugavo 
net 12 suaugusių žiurkių.

***
Vyrų oktetas „Klajūnai“ pradėjo 

naujo repertuaro sųvaitines repetici
jas. ***

Pietų Australijos latvių savi
šalpos organizacija Adelaidės sate
litiniam Elizabeth mieste, pradėjo 
statyti mažųjų butų kolonijų. Bus 
latvių senelių prieglauda.

Savanorio-kūrėjo L. Vasiliūno 
sveikata, po ilgos ir sudėtingos gal
vos operacijos, pagerėjo.

SUŽINOJAU!
Lietuvių Dienų (Los Angeles) 

1971 m. kovo mėn. numeryje, angliš
kas ^lėl laiko stokos pasitraukė iš kame skyriuje, tilpo sydnėjiškio jau-

ryje išvyko p. M. Aukštikalnienė į
JAV nori pasimatyti su seserimi. Ge- Naujosios Melbourne Apylinkės 
gūžės 29 d. išskrenda p. Henrikas valdybos pirmas žingsnis buvo parem- 
Kaladė į JAV ir į Europų ilgesniaiti Lietuvių Namų vajų. Tačiau laiš- 
kelionei aplink pasaulį. Tuo pačiu kas ir čekis smarkiai apdegė pašte 
laiku ruošiasi išvykti kun. Pr. Va-ir Namų iždininkas gavo tik pelenų 
seris ir dar keletas. Apie liepos mėn. saujelę, Laimė, kad čekius galima 
vidurį ruošiasi kelionėn apie pašau-pakeisti . o laiškus iš naujo parašyti, 
lį p. E. Balčiūnienė. Žada aplanky-tai nuostolio Namai del to neturėjo ir 
ti Lietuvų ir ilgesnį laikų pabuvoti Apylinkė s pirmas žingsnis buvo pa 
Vilniuje, nes gavo leidimų 3 mėn. kartotas nauju $100 čekiu

• <.. I u ■ '. ’Lio t. ;

ėjai labom aaJH aonnic

Pietų Australijos 29,000 ūkinin
kų pergyvena sunkių ekonominę kri
zę. To pasėkoje / Adelaidėje galima 
rasti taksistų, nuosavybės pardavi
mo agentų ir įstaigų tarnautojų, ku
rie palikę savo senelių ir prosene
lių ūkius, atsikėlė į miestų.

***
Į vykęs tautinių šokių grupės 

„Žilvinas* šokių vakaras L. Namuo
se buvo labai nuotaikingas. Daugiau 
tokių parengimų!

* *
Motinos dienos minėjimas pra- 
labai gražiai. Pilna L. Namų sa- 
prigužėjo publikos. Visų progra- 
atliko bendruomenės savaitgalio 

mokiniai. Deklamacijos,

ėjo 
lė
mų 
mokyklos 
dainos ir bendras „choras“ skambė jo 
tikrai nuoširdžiai mamyčių garbei. 
Po to visi buvo pavaišinti kava su 
skaniais pyragais. Minėjimui vado
vavo Moterų Sekcijos p-kė p. Birutė 
Janavičienė. Toks pats minėjimas 
tiktai dvi valandas anksčiau įvyko 
Katalikų Centre.

VI. Dumčius.
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KOVO KLUBE

i Atidėtas Metinis Susirinkimas

Turėjęs įvykti gegužės mėn. 23 
dieną Visuotinis Kovo susirinkimas 
dėl tą dieną paskelbto Sydnėjaus 

. Apylinkės V-bos susirinkimo, yra 
^atidedamas viena savaite vėliau ir> 
.dabar įvyks gegužės mėn. 3 0 dieną 
i(sekmadienį) tuoj po pamaldų. Susi
rinkimo dienotvarkė ta pati kaip bu
vo skelbta anksčiau. Po susirinkimo 
bendras alutis ir keptos dešrelės: 
Nariams dalyvavimas būtinas, kai 
visi Kovo rėmėjai ir sporto bičiuliai 
kviečiami dalyvauti, nes bus aptaria
ma daug svarbią reikalą.

PAKEIČIAMAS PIKNIKAS.

Dėl pasikeitusią Metinio Susi
rinkimo datą pakeičiamas ir Kovo 
Šeimą piknikas, kuris, turėjus įvykti 

1 sekmadienį gegužės mėn. 3 0 dieną, 
"dabar įvyks birželio mėn. 6 dieną 

(sekmadienį). Šis piknikas bus pir
mas tokios rūšies, nes jame bus: mai- 
'šą lėnktynės, tėvo-sūnaus, motinos 
-dukters ' trijų koją lenktynės, vir- 

"*vės traukimo varžybos, bulkučią val- 
Jgymo varžybos, vaikams „brangeny

bių“ ieškojimas, balionu lenktynės 
ir kita. Piknikas prasideda 10 vai. 
ryto ir jis vyks Royal National Park 
- Audley .B-B-Q, steikai bus galima 
gauti vietoj, kai visiems vaikams 

- „ledai ir čipsai“ nemokamai. Lenk- 
tynią laimėtojai gaus dovanas. Kvie
čiami visi dalyvauti šiame piknike.

’ t

□ o*

PRANEŠIMAS.
Geelongo Vyties Sporto Klubo 

Balius, turėjęs įvykti 24 bal., neį
vyko dė 1 to, kad tuo laiku Melbourne 
vyko Antroji Australijos Pabaltiečią 
Sporto Šventė. Tad, šis balius įvyks 
š.m. gegužės 29 d. Baliaus programa 
maloniai sutiko išpildyti garsi Mel
bourne jaunimo daininką grupė „Be
vilčiai“.

Ta pačia proga Vyties Klubas 

pasikvietė Estą Sporto Klubą „Kodu“ 
draugiškom rungtynėm. Geelonge. 
Krepšinis tarp vyrą ir motetą koman
dą vyks St. Mary’s krepšinio salėj, 
pirmos rungtynės pirmą valandą po 
pietą. Vyrą ir motetą tinklinio rung
tynės bus 3.30 po pietą tinklinio 
salėj Belmont Common prie Barvvin 
upės tilto.

Maloniai kviečiam visus mūsą 
tautiečius ir ją pažystamus estus. 
atsilankyti į rungtynes ir balią.

G.L.S.K. Vytis Valdyba.

DAUG KOVOJAMA.

Koviečiai krepšininkai žaidžia 
pagrindiniame žiemos turnyre su sa
vo šešiomis komandomis, trys vyrą 
ir trys motetą. Šiuose varžybose pa
sitaiko visko ir pralaimėjimą, bet 
daugiau tenka laimėjimą. Vyrą pir
moji komanda savo paskutinėse rung
tynėse po gražios kovos nugalėjo 
St. George Sutherland 50:42. Šios 
rungtynės buvo gražios, nes priešinin 
kai yra gerai susižaidusi komanda. 
Tą patį vakarą labai nesėkmingai 
koviečią vyrą antroji komanda pra
laimėjo 33:34 prieš žydą Hakoah 
komandą. Šiš pralaimėjimas buvo ti
krai nesėkmingas ir antrajame rate 
koviečiai turėtą atsirevanšuoti.

Koviečiai berniukai iki 18 metą 
atsiekė grąžą laimėjimą prieš Guild 
ford 3 0:20. Kovo jauniai vis daugiau 
ir daugiau gauna pasitikėjimą aikš
tėje ir ją žaidimas gaunasi daug ge
resnis. Taškus įmetė: Gulbinas 13, 
Rimkus 6, Karpavičius 5, Šliogeris 
4 ir Juodeika 2.

Kovo » merginoms pirmenybėse 
sekasi truputį blogiau. Pirmoji ko
manda pačioje aukščiausioje divizi
joje turėjo labai sunkias kovas, kai 
merginos iki 18 metą savo paskuti
nėse rungtynėse taip pat pralaimėjo 
vienai iš geriausią Auburn komandai 
26:47: Mūsą merginos nors ir gerai 
žaidžia pavieniai, tačiau dar joms 
trūksta didesnio komandinio susižai- 
dimo ir geresnio veržlumo. Taškai: 
Araitė ir R. Kasperaitytė po 6, I. Ka- 
ciušytė ir A. Kasperaitytė po 4, Kar
pavičiūtė 3 ir R. Laukaitytė 2.

Kovo mergaitėms iki 14 metą dar 
trūksta darbo, nes kai kurios yra dar 
visiškai tik pradėjusios ir komando
je matosi mažas susižaidimas, nors 
medžiaga yra labai gera. Ypatingai 
veržli ir gerai kovojanti yra V. Lau
kaitytė. Taškai: V. Laukaitytė 10, 
S. Dambrauskaitė 4, L Kasperaitytė, 
Gulbinaitė ir Vainauskaitė. O rung
tynės buvo žaista prieš YMCA ir pra
laimėta 14:33.

LAIŠKAS IŠ KANADOS.

Balandžio mėn. 24-25 dienomis 
Toronte (Kanadoje) į vyko 21-sios 
Šiaurės Amerikos lietuvią sportinė s 
varžybos. Aš manau kad apie jas 
bus įdomu ir Australijos jūsą „Špor- 
to Skyriaus“ skaitytojams. Pradėjus 
antrąjį dvidešimtmetį šios varžybose 
dalyvavo 27 krepšinio ir 7 tinklinio 
komandos su 3 00 sportininką. Pa
čios pirmosios pirmenybės, įvykusios 
1951 metais, dalyvaujant tik 10 ko
mandą, Jvyko 1951 metais taip pat 
Toronte. Šias 21-sias žaidynes ati
darė Š.A.L.F.A.S. S-gos pirm. S. Kra

Mūsą pagarsėjusi lietuvaitė 
Dalia Tugaudaitė iš Adelaidės pa
sirodė Sydnėjaus laikraščiuose kaip 
pirmos eilės modelistė .

sauskas, kai į išsirikiavusius spor
tininkus žodį tarė gen. konsulas Dr. 
J. Žmuidčinas ir PLB švietimo tary
bos pirm. A. Rinkūnas.

Prieš pradėdamas aprašyti vi
sas žaidynes, norėčiau supažindinti 
su esančiom pas mus taisyklėm. Ka
dangi daugumas lietuvią yra susi
spietę į rytinį Amerikos žemyno pa
kraštį , tai ir visas sportinis žaidi
mas vyksta daugumoje toje zonoje. 
Visas šis rajonas yra padalintas į 
tris apygardas: Rytą, Vidurio ir Ka
nados. Rytą apygardai priklauso: 
New Yorkas, Bostonas, Waterbury ir 
kiti aplinkiniai miestai, kai Vidurio 
apygardai priklauso: Detroit, Cleve
land, Čikaga ir kt., Kanados apygar
doje yra: Toronto, Hamilton, Montrea. 
lio bei Rochesterio miestai. Anks
čiau, norint kvalifikuotis į bendras 
žaidynes, reikėdavo atsiekti laimė
jimus savose apygardose, kurios bu
vo pravedamos A ir B klasėse ir jau- 
nią pirmenybėse, krepšinyje ir tink
linyje. Per eilę metą vyrą krepšiny
je dominavo Čikagos Neris bei Wa- 
terburio Gintaras, kai jaunią klase* - 
je daugiausiai pergalią teko Čika
gos Arui ir Lithuanicai. Kanados ^klu
bams buvo labai sunku laimėti vyrą 
bei jaunią bent kurias pirmenybes 
nežiūrint, kad 1967 metais aš pats 
ture jau užsiauginęs labai gerą jau
nią komandą, kuri tais metais Arui 
pralaimėjo finale 50:49. Šiais metais 
Toronto jaunią A klasės komandą 
nusinešė laimėjimą prieš Čikagos 
Nerį rezultatu 76:75. Tai buvo vie
nintelės visą žaidynią rungtynės, 
kurias teko stebėti su dideliu pasi
gėrėjimu. Aušros vienetas (Kanada) 
su Rautins (Latvijos lietuvis) ir Kak
nevičium įrodė, kad jie gali būti ge
resni už amerikiečius. Rautins buvo 
tiesiog neuždengiamas ir jo mėtymai dalyvauti sporto žaidynėse. Šiuo lai- 
iš abiejų ranką buvo pasakiški. Jis ku į žaidynes yra kviečiami beveik 
įmetė 42 taškus, kas suteikė taip visi egzistuojantieji sporto klubai, 
ilgai lauktą kanadiečiams lietuviams kad tik užpildytą esamas vietas, kas 
laimėjimą. Neries komanda pasižy-ir padaro jas ne tokias įdomias, 
mėjo greičiu, geru kamuolio valdymu Po visą sportinių varžybą, ku- 
ir jie turėjo centro puolėją Puidoką rios pasibaigė gana gerai, sekantis 
6’7”, gerai žaidžiantį jaunį. įdomesnis pas mus subuvimas, kuris

Prieš ketverius metus vyrą pir- tęsis net visą savaitę, bus buvusią 
menybes teko dalinti į A ir B’klases, „Aušros“ gimnazijos Kaune mokinių 
nes silpnesnės komandos; neturėjo 'r mokytoją suvažiavimas gegužės 
jokių vilčių laimėti ir tuo pačiu da- mėn. pabaigoje Toronte, kur ir man 
lyvauti pirmenybėse. Kiekvienoje teks dalyvauti, kaip buvusiam aušro- 
grupėje galėjo būti ne daugiau kaip kui. Apie tai parašysiu vėliau.
8 komandos. Šiais metais, nedalyvau- Ontario Invitation krepšinio tur- 
jant Rytą apygardai, A klasėje da- nyre mergaitės iki 16 metą atstovavo 
lyvavo tik 3 komandos: Čikagos Ne- Hamiltono kovietės, baigmėje nuga- 
ris, Čikagos Lithuanica ir Detroito Įėję Blessed Sacrament komandą 
Kovas. Šią komandą žaidimas buvo 29:26 ir tuo laimėdamos šį turnyrą, 
daug blogesnis už jaunią A klasės Toronte yra atspaudinta Aušros 
žaidimus. Matėsi seni veidai, kurie klubos 15-kos metą jubiliejinis leidi 
žaidė prieš 10 ar daugiau metą. Jo- nys, kuriame plačiai aprašoma visa 
kios kovos dvasios, jokią derinią, klubo veikla.
kondieiniai nepasiruošę ir pan. Tu- Šiais metais aš gaunu 14 savai- 
rint dabar tik tokias vyrą komandas, čią atostogą, tai važiuosiu išmėgin-
apie jokias gastroles negalima nei 
galvoti. Iš jūsą pažįstamą, gastro
liavusią Australijoje, beliko tik trys 
aktyvūs žaidėjai: Varnas, Jesevičius 
ir Čekauskas. Visi vedę ir augina 
šeimas. Varnas ir Jesevičius, žais
dami už Čikagos Nerį, laimėjo prieš 
Lithuanicą ir baigmėje nugalėjo Ce- 
kausko vadovaujamą Kovą rezultatu 
121:101.

Vyrą B klasė buvo pati gausiau
sia, dalyvavo 40 komandą, tačiau 
pats žaidimas buvo dar žemesnis ir 
jie negalėtą laimėti prieš geresnes 
jaunią A klasės komandas. Laimė
toją tapo Neries komandą nugalėju
si baigmėj Toronto Vytį.

Man skaitant apie Australijos 
lietuvių gyvenimą (per Sp. Skyrių) 
matosi didelis skirtumas. Jūsų ko
mandos ir sportininkai laukia Kalė
dų atostogų ir sporto švenčių, ku
riose su dideliu entuziazmu dalyvau
ja. Pas mus tas matėsi pačioje pra
džioje, kai klubai turėjo kovoti apy- 
gardinėse pirmenybėse, kad galėtą

Aldona ir Romas Brazeliai. Foto - S. 
Valaičio. ***

Prieš keletą savaičią apsivedė 
du Geelongo sportininkai, būtent Al
dona Andriukonytė ir Romas Braze- 
lis. Į sporto klubą įstojo abu būdami 
jaunučiai ir čia vėliau prasidėjo ją 
draugystė baigiantis vestuvėm. Tai 
dar vienas pavyzdys, kad sporto klu
bai išlaiko daug lietuviško jaunimo 
ir netiesioginiai padeda sukurti lie
tuviškas šeimas.

Abu žaidė krepšinį Geelongo 
„A“ klasės pirmenybėse už Vyties 
komandas, Aldona buvo ir Geelongo 
miesto krepšinio rinktinės narė.

Šaunią vestuvią proga sveikino 
jaunuosius G.L.S.K. Vyties Pirminin
kas ir prisiminimui buvo įteikta klu
bo dovaną, tad Geelongo Vyties Spor
to Klubo sportininkai ir Valdyba lin
ki jaunavedžiam laimingo šeimyninio 
gyvenimo.

K. Starinskas.

ti žuvavimo ^sportą po gražiuosius 
Kanados ežerus, kur yra labai geros 
žuvies. Mano kompanija International 
Harvesters, gamindama tik žemės 
ūkio mašinas, pritrūko rinkos, todėl 
ir gaunam mes tokias ilgas atostogas 
kas atrodo ir ateityje bus pas mus, 
nes darbai labai mažėja.

Geriausi sportiniai linkėjimai 
visiems.Jonas Bulionis.

Pietų Ašigalio tyrinėtojų laive bu
vo Įvairių tautybių įgula, kurių tarpe 
ir rusų gydytojas. Laive buvo vartoja - 
ma juoda rusiška duona, kuri ilgainiui 
sudžiūvo ir jūrininkai ją mėgo valgyti 
sriuboje išmirkytą. Vieną dieną laivo 
kapitonas Įkando neišmirkusj gabaliu
ką ir išlaužė danti.

— Prakeikta sovietinė duonai— Su
šuko kapitonas.

Rusas gydytojas atsikėlė nuo sta
lo ir nuėjęs ilgai mastė atsirėmęs į bor
tą. Sugrįžęs sako kapitonui:

— Tai ne sovietinė duona, bet tam
stos supuvę kapitalistiniai dantys.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS.
DŽIUGO TUNTAS.

Š.m. birželio mėn: 6 d. (sekma
dienį) tuoj po pamaldą 1 vai.p.p. 
LIDCOMBĖ. Lietuvią Klubo patal
pose. šaukiamas visuotinis metinis 
L.V.S. „Ramovė“ Sydnėjaus Sky
riaus narią susirinkimas.

Pagal L.V.S. „Ramovė" Statu
tą 45 par. nurodytu laiku kvorumui 
nesusirinkus už 1,2 vai. susirinki-; 
mas bus laikomas teisėtu, nepai
sant susirinkusią skaičiaus.

DARBOTVARKĖ: 
1.Susirinkimo atidarymas. 
2.Susirinkimo Prezidiumo sudary
mas.
3. Mandatą Komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai:
(a) Pirmininko
(b) Iždininko
5. Kontrolės Komisijos pranešimas 
6:Diskusijos dėl pranešimą ir apy
skaitos tvirtinimas.
7. Rinkimai: Skyriaus \ aldybos ir 
Revizijos Komisijos.
8. Nario mokesčio pakelinio reikalas
9. Klausymai ir sumanymai 
10.Susirinkimo uždarvmas.

Per Karalienės gimimo dienos 
ilgą savaitgalį Džiugo Tuntas ruo
šia iškilą į Canberra. Išvažiuosime 

į namus pirmadienį, birželio

Visiems nariams yra būtina su- , 
sirinkime dalyvauti.

L.V.S. „Ramovė" Syd. Sky.
Valdyba.

želio mėn. 11 d. 9 vai. vakare, o grį
šime
mėn. 14 d. maždaug 5 vai. po pietą. 
Skautams ir skautėms kelionė su 
maistu kainuos $18. ir šiek tiek ki- 
šenpinigią užsimokėti už vizituoja
mas vietas Canberroj, dvi naktis nak
vosime palapinėse. Atsiradus auto
buse atliekamą vietą kviečiame pri
sidėti prie mūsą iškilos tėvelius bei 
skautą bičiulius. Kelionė be mais
to kainuos $13.50. Yra užsakyta du 
autobusai, 41 vietą. Kadangi neturi
me perdaug laiko prašau, norinčius 
važiuoti, užsiregistruoti ir užsimo
kėti iki gegužės mėn. 30 d. pas VI. 
Stasiliūną, 17 Reserve Rd., Ring
wood, 313 4, Tel. 870-5584. Neatsi
radus pakankamai keleivią dviems 
autobusams skautą ir skaučią sąra
šas bus sudaromas pagal užsiregis
travimo datą.

„Džiugo“ Tunto Tuntininkas.

***
MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE 

Spaudoje jau buvo rašyta, kad 
M.L. Klubo narią- susirinkime nutar
ta vykdyti lėšą telkimo vają Lietu
vią Namą remonto reikalams. Šiuo 
metu kviečiami talkininkais šio va
jaus pravedimui. Taip pat maloniai 
prašomi visi tautiečiai vają duosniai 

1970 - 71 m. Sydney apylinkės val-PareiĮ’t.1‘ .
j , . , Pirmoje eileje numatytas remon-dyba perimdama pareigas is pries tai bu- . J J } .
vusios valdybos perėmė ir nemažų kiekį““;“. Lietuvi, Narnų stogas, nes dau 
senu bylu. Tarp perimtų bylų yra Sydney'Sel>)e vietų gauras ir lietus gadina 
apylinkės bylos, sustllkvldavusios Cabra-"™0 'idų. Remontui vadovauti pa- 

, -i, -I • Dnnirot™™ v„i kviestas turi s patyrimo šiame darbe matta apylinkes bylos ir Bankstown kul- Dudėnas I talka kviečia-
tūros tarybos bylos. Trūksta Bankstown PJonas Dudėnas. Į talką kviečia 

,. , . . . ,„jni visi, kas tik galite savo darbuapylinkes bylą. Matyti jos turi būti kur . . °
nors kitur užsilikusios. prisi eti. . -j-,

, , . , .v au anksčiau uždėtas naujasApylinkes valdyba pasiryžo turimas J kraul||vės Sį darb Jat.
senas bylas sutvarkyti, kad jas kaip at-, » talkininkai: p.p. Karolis Praš- 
baigtas butų ga ,ma padėti, arohyvan Nikodemas Butkus, Bronius

Tad mieli tautiečiai, kurie ejote ku- ’ . .
rioje nors apylinkės valdyboje pareigas''mgųs. Vytautas Kalva,tis, Vacys 
(Sydney ribose), apsižiūrėkite, ar nėra^onSai'a’ Kazxs Guiga, Viktoras Ma- 
užsilikusių kokių Bendruomenės veiklą J eckas, Jonas Antanaitis, Arvydas 
liečiančią raštų. Radę bet ką, malonėkiteir *ncas. Ališauskai ir Albertas 
neužtęsdami perduoti Sydney apylinkėsBladzevičius.
valdybos sekretoriui J. Ramanauskui, Reikia tikėtis, kad tautiečią 
110 Hillcrest Ave., Greenacre, N.S.W.duosnia pinigine parama ir talkininką ] 
2190. T „ _ . , darbu Lietuvią Namai bus išvesti išA.L.B. Sydney apyl. vald. a|,.,r,,n dėties_

PERTHAS 
PERTH’O R AMO VENAI DIRBA.

SENU, BYLU REIKALU

* TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

liukėnas. . . .
Kontrolės Komisija paliko senoji. . ,a Priekaistą, kurie mus išauks- 

Klausimą ir sumanymą metu vie-tina’ ir Pagyrinią>J<urie pasmerkia.
šu balsavimu nutarta paremti 50 dol. 
veikiantį jaunimą ir imtis iniciaty-1 
vos steigiant lietuvią bendruomenės 
namus. Susirinkimas vyko tvarkingai, 
pakilioj nuotaikoj ir tą dieną į sky- 
rią nariais įstojo: B. Jakomas, Iz. 
Kazlauskas ir garbės nariu A. Toš- 
kūnas. Užbaigta Tautos Himnu.

Ramovėnas.
ADELAIDĖ 

Adelaidės Liet. Archyvas ne
turi „Mūsą Pastogės“ 1949-1952 m. 

kad kai kurie Vilniaus U-to lietuviai komplektą. Jei kas juos turėtą, ma- 
profesoriai lietuvybės srityje veikia 
gana sklandžiai esamą galimybią ri
bose. Po pranešimo pabaigos Dr. 
Budrikis pirmininkavo susirinkimo 
Prezidiumui, sekretoriavo C. Čeka
nauskas.

Slaptu balsavimu buvo pravesti
Centro Valdybos (Amerikoje) ir vie- mas spec, albumas lietuvią, tarnavu- 
tos Ramovėną Skyriaus V-bos rinki- šią ar tarnaujančią Australijos,;ka
rnai. J skyriaus V-bą tapo išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: 
Pirmininkas A; Klimaitis, 
Vice-pirm. \ . Kazokas

„MUSŲ PASTOGĖS" KOMPLEKTAI.
Melbourne Apylinkės Valdybos 

žinioje yra gražiai įrišti „M.P.“ pir-
1 ' ' įdedant pačiu pir- Gegužės 2 d. įvyko R amo veną 

visuotinas susirinkimas, kuriame da-

žinioje yra gražiai įrišti 
mi komplektai, pradedant 
muoju jos numeriu ir baigiant 1970 m. 
komplektu (pastarasis įduotas įriši- Ivvavo 21 narys ir skaitlingi svečiai, 
mui). Norint komplektais pasinaudoti Skyriaus garbės narys Dr. Z. Budri- 
reikia kreiptis į Melboumo Apylinkės 
Valdyba.

LIETUVIŲ DIENŲ MELBOURNE 
LEIDINYS.

Dar yra likę keletas egzemplio- 
rią Lietuvią Dieną leidinio. Kas dar 
norėtą jį įsigyti, reikia kreiptis: Mr. 
A.E. Liubinas, 8 Lebanon St., Strath
more, Vic. 3041. Leidinio kaina $1.

kis skaitė pranešimą apie lankiusius 
Perth’o Universitetą Sov., S-gos stu
dentus, kurią tarpe buvo du lietuviai. 
Iš pasikalbėjimo su lietuviais studen
tais Dr. Budrikis susidarąs nuomonę,

VYTIES ŽENKLAI.
Lietuvią Dieną Melbourne metu, 

kaip suveniras, turėjo pasisekimą 
metalinis stilizuotas \ yties ženklas 
pritvirtinti prie automobilio ar kitam 
papuošimui panaudoti. Tokią ženklą 
dar keletą galima gauti už S3 plius 
persiuntimo išlaidos 25 p. Teirautis Iždininkas J. Liutikas, 
Mr. L Alekna, 4,79 Union St.. E. Sekretorius P. Žulys, 
Brighton, \ic. 3187. Narvs Kultūros bei Par. reik. A. Va-
Mūsų Pastogė Nr.2o. 1971.5.24.ps!.8

PADĖKA.

L.V.Sį'„Ramovė“ Sydnėjaus Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems š.m. gegužės mėn. 2 d. prie uždaro pobūvio parengi
mo. Ypatingai dėkojame p. Zygaitytei ir p. Gečiauskui už gražias dainas, 
p. Ankui-Ankudavičiui už paaukota grąžą pavekslą loterijai, p. J. Maka- 
rovui už virtuvės peilią servyzą ir p. S. Rušienei už bakalą servyzą. Be 
to, mieloms ponioms, kurios ne tik savo darbu bet ir aukomis prisidėjo 
prie puikią užkandžią paruošimo ir koktailią baro įrengimo, butentjp. D. 
Bartkevičienei, A. Storpirštienei, E. Narbutienei, E. Nagienei, N. Čelkie- 
nei, V. Juzėnienei, D. Bielienei, I. Valiokienei, B. Ramonienei, A. Bas- 
tienei ir A. Skirkienei. p. A. Laukaičiui ir p. S. Abramavičiui už stropią 
tarnybą ir Balsams skaičiuoti Komisijai; S. Gedminui, A. Skirkai ir A. 
Vinevičiui, už sugaištą laiką pobūvio metu dėl Centro Valdybos, rinkimą. 
Taip pat ačiū visiems gausingai atsilankiusiems į pobūvį .

Valdyba.

Visi kviečiami!

į STUDENTU IR JAUNIMO KONGRESO

Heidelburg Town Hall Penktadieni 28.5.1971 
Paremsite Jaunimo Atstovus.I Kongresą 

ir Melboumo Lietuviu Namus
Linksma Muzika! Studentiška Programa! Stalai 

Padengti šaltais skanumynais, ir šilta vakarienė 
Bus parūpinta.

Pakvietimo kaina S4.50. Gaunami pas
H. Antanaiti 4 Robert St., Nth. Balwyn Vic. Tel. 857-7248
L. Žalkauska 16 Nandina St., Forest Hill Vic. Tel. 874-5280. 

ir kas sekmadieni prie bažnyčios.

1

L1ETU VILI. LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

S I q STODAMAS ’’TALKON”

TALKINI SAU

lok

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W. * 
•M
91

loniai prašomas perleisti Archyvui, 
nes ten jis tikrai išsilaikis geriau, 
nei privačiose rankose ir bus priei
nami visiems tautiečiams.

Archyvo Vedėjas.
***

Adelaidės Liet. Archyve sudaro

rinėse pajėgose (kariuomenėj, laivy
ne, aviacijoj). Tautiečiai, kuriuos} 
tai liečia, maloniai prašomi atsiųsti 
albumui savo nuotraukas (maždaug 
atviruko dydžio) su reikiamais duo
menimis. Adr:: Adelaide Lithuanian 
Archives, 6-8 Eastrv St. Norwood, 
S.A. 5067.
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