
DEMOKRATIJA
IR

AUTORITETAS
Jau ne pirmą kartą Siame 

laikrašty paliečiamas demokra
tijos klausimas. Gyvename de
mokratiniame krašte jau apie 
dvidešimt metų, savo visokius 
elgesius ar žodžius grindžiame 
demokratinėmis laisvėmis, bet Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper. XVIII Metai Nr. 47 (968) 1967 m. lapkričio 27 d.
galutinėje išvadoje mes vis dar 
neišmokom nei demokratiškai 
galvoti, nei demokratiškai elg
tis. Šitą teigimą kiekvienu atve
ju gali paliudyti mūsų vieši su
sirinkimai, mūsų respektas ir 
laikysena savo autoritetų atžvil
giu, mūsų debatai ar planavimai. 
Atrodo, kad mes kažkaip iš
kreiptai tas demokratines laisves 
suprantam ir dažnai jas net pikt- 
naudojam. Kiekvienas tariasi 
esąs teisus kalbėti ar spręsti kaip 
nori nesiskaitant su kitu arba 
nepripažįstant jpkio autoriteto.

Tačiau net ir tobuliausia de
mokratinė santvarka savo pilie
čius moko paklusti autoritetui, 
suvaržo jų laisves tiek, kad ne- 
sigautų anarchija, o būtų nau
dinga visiems. Dėl to, kad 
demokratija nepavirstų anar
chija, o būtų sutartinai dir
bančių ir susiklausančių žmonių 
bendruomenė, net ir ji reikalin
ga autoriteto, kurį piliečiai patys 
sudaro, juo pasitiki ir jam pa
klusta.

Mes lietuvių bendruomenėje 
irgi praktikuojame demokratiją, 
bet ji tuo skiriasi nuo valstybės, 
kad bendruomenei priklausome 
savanoriškai, kad mus jungia 
vienan vienetan broliški ryšiai 
bendra kultūra, bendri siekimai. 
Tad šitokia demokratija turėtų 
stovėti arčiausiai idealo, tačiau 
kaip iš praktikos žinome, mes 
dpžnai stovime labai toli nuo 
demokratinių principų ir tos de
mokratijos griebiamės tik tada, 
kai reikia pabrėžti siaurus asme
ninius kaprizus.

Daug rankų didelo naštą pa
kelia, bet kad tą galią įgytų, rei
kia, kad kas toms rankoms va
dovautų, jas vienaip ar kitaip 
nukreiptų naudinga ir prasminga 
kryptimi. Tam reikalinga vado
vybė ir autoritetas. Kad ben
druomenė tinkamai funkcionuo
tų, ir mes savanoriškai susibūrę 
išsirenkam sau jei ne jėga pa
remtą, tai moralinį autoritetą. 
Bet ar neatsitinka dažnai taip, 
kad savo išrinktą autoritetą nuo
lat žeminam, jo negerbiame ir 
net su juo nesiskaitome. Ir visa 
tai darome grįsdami savo veiks
mus ir žodžius demokratinėmis 
asmens laisvėmis! Patys išrink
tiesiems asmenims suteikiame 
autoriteto aureolę ir čia pat jį 
mindžiojame. Argi tai nėra drau
ge ir mūsų pačių pažeminimas? 
Teisybė, demokratinių laisvių 
rėmuose pateisinama ir autori
tetų kritika, tačiau ne jų žemi
nimas ar jiems panieka, ne su 
jais nesiskaitymas! Yra demo
kratinis kelias pastatyti bendruo
menės autoritetą, lygiai yra ir

Jau ir Australiją pasiekė žinios, 
kad Amerikoje atsiranda asmenų 
ir net kai kurių organizacijų, 
prikaištaujančių dabartinei Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė* 
Valdybai, o ypač jo* pirmininkui 
p. J.J. Bačiūnui. Ypač skaudu, ka
da paliečiama* Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė* Pirmininką* kriti
ko* įkarštyje asmeniškai prime
tant jam neteisingų prasimanytų 
epitetų siekiant nuvertinti jį kaip 
lietuvį ir pažeminti kaip asmenį.

Ka* pažįsta p. J.J. Bačiūnų, ta* 
žino, kad jam kaip lietuviui, pa
šventusiam savo visą gyvenimą 
Lietuvai ir lietuvių tautai, neįma
noma be pikto* valio* primesti 
bet kokio tamsinančio šešėlio. 
Australijos Lietuvių Bendruome
nė, atsidėkodama už p. J.J. Ba
čiūno pastangas ir pagalbą mum* 
besikuriantiems, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu jį net išrinko sa
vo garbė* nariu tuo pabrėžiant, 
kad savo tarpe turėti tokį asmenį 
yra bendruomenei ir garbė, ir 
pasididžiavimas.

šita prasme Australijos Lietu
vių Bendruomenė* Krašto Valdy- 

demokratinis kelias jį pakeisti. 
Pagaliau jeigu mes savo išrink
tam autoritetui parodome pasi
tikėjimo, tai lygiai ir visi prisi
dėkime, ir stokime talkon, kad 
kas nors būtų padaryta. Nėra ko 
laukti, kad viena valdyba, kokia 
bebūtų — apylinkės, krašto ar 
pasaulio, — pati viena viską at
liktų, o mes sau tepasiliktume 
teisę pakritikuoti, kad to nepa
darė ar kad ne taip padarė. Jo
kia valdžia neatsiekė ko nors be 
piliečių talkos, joks generolas 
nelaimėjo jokio mūšio be karei
vių. Dėdamiesi gerais demokra
tais galėtume suprasti, kad ne 
priekaištais ir žeminimu kas 
nors atsiekiama, bet sutartiniu 
ir nuoširdžiu bendradarbiavimu, 
nes kiekvienu atveju mūsų pačių 
rinktam ir pripažintam autorite
tui mesti priekaištai grįžta mums 
patiems. Juk kokie esame mes, 
toks ir mūsų pastatytas autori
tetas. Jeigu mes nieko nedaro
me, jeigu jam netalkiname, o tik 
priekaištaujame, tai kaip gi gali
ma laukti, kad viskas, kas tik 
reikalinga, būtų laiku ir tinka
mai padaryta. Demokratija duo
da labai daug privilegijų, bet ly
giai uždeda ir daugybę pareigų 
ir atsakomingumo. Už bendruo
menės pažangą atsakinga ne vien 
tik valdyba arba bendruomenės 
autoritetas, bet lygiai ir kiekvie
nas bendruomenės narys, kuris 
turi tiek savigarbos, kad morali
nis įpareigojimas turėtų būti 
daug efektyvesnis, negu valsty
bės įstatymais sankcionuotas.

(vk.)

REIKŠM1NGAS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 19 d. Bankstowno 
Liet Namuose Dainavoje įvyko 
svarbus ir visai Sydnėjaus lietu
vių kolonijai reikšmingas susirin
kimas. Čia kaip tik faktiškai j- 
vyko abiejų Sydnėjaus — Banks
towno ir Sydnėjaus centrinės — 
apylinkių susivienijimas. Susirin
kime ir dalyvių skaičius buvo re
kordinis.

Susirinkimą pradėjo Sydnėjaus 
centrinės apylinkės pirmininkas p. 
J. Vėteikis prezidiuman pakvies
damas pirmininkauti pirmuoju 
pirmininku p. V. Bukevičių, ant
ruoju pirmininku p. A. Mauragj 
ir sekretorium p. J. Karitoną.

Toliau sekė susirinkimo darbot
varkėje pramatyti svarstymo punk 
tai: abiejų pirmininkų, kontro
lės komisijų ir garbės teismo pra
nešimai ir po jų sekusios diskusi
jos, kurios be didelių nukrypimų 
privedė prie to, kad susirinkimas 
priėmė abiejų valdybų veiklą ir 
joms už darbą padėkojo. Toliau se
kė jau naujų vienos sudarytos 
Sydnėjaus apylinkės vykdomųjų

ha, kaip šios bendruomenė* re
prezentantas visos bendruomenė* 
vardu reiškia protestą prie* bet 
kokiu* priekaištu* ir insinuacijas, 
liečiančia* mūsų bendruomenė* 
garbė* narį J.J. Bačiūnų ir kaip 
aimenį ir kaip lietuvį. Mes esame 
tikri, kad ir Amerikos Jungtinėse 
valstybėse ir visuose kituose Pa
saulio Liet. Bendruomenė* padali
niuose atsiras nuoširdžių lietuvių 
patriotų, kurie panašiai kaip ir 
mes nepritars p. Bačiūno adresu 
metamiems priekaištams ir juos 
pasmerks. Me* esame giliausiai 
įsitikinę, kad p. Bačiūnas dirba 

viui priekaištauja, t ar lygiai skau
džiai pažeidžia ir pačią lietuvy
bę.

ALB Krašto Valdyba

Amerikos vidaus riaušėse su 
negrais yra apie 120 žuvusių. 
Priez. Johnsonas pasiuntė kariuo
menės dalinius prieš destruktyvų 
elementą.

“SVARUI 
SKAUSMO SAVAITĖ”

Tokiu užvardinimu Londono va
karinis dienraštis apibūdino eko
nominę padėtį nuvertinus anglų 
svarų. Svaro kritimo yra išdava 
britų silpnos ekonominės struktū
ros ir bergždžių min. pirmininko 
pastangų. Svaras krito, tačiau fak 
tu palieka tai, kad Anglijos min- 
p-kas H. Wilson ketverius metus 
įvairiais būdais gelbėjo skęstantį 
svarą, tačiau nepajėgė nei svaro 
išgelbėti, nei pastatyti britų eko
nomiją ant kojų.

Nežiūrint 'išsiplėtusios bedar
bystės ir pakeltų valstybinių mo
kesčių, siekiant padidinti ekspor
tą ir sumažinti importą, per pas
taruosius du mėnesius viskas vy
ko atvirkščiai. Bedarbystė ir vals
tybiniai mokesčiai didėjo, bet taip 
pat didėjo ir importai. Pereji(o 
mėnesio Anglijos importas virši
jo eksportą net 300 milijonais do
lerių. Tokie reiškiniai ir priarti
no ekonominę krizę Angljoje.

Dėl esamos krizės H. Wilosn ne 
save kaltina bet susidariausias 
tarptautines sąlygas. Dėl kurių 
paskutiniu laiku, neveikiant Sueso 
kanalui britai žymiai brangiau mo 
ka už naftą ir už eksportuojamų 
produktų pervežimą. Be to, chro
niški uosto darbininkų streikai 
stabdo ir taip brangų eksportą į 
užsienį.

SAVAIS REIKALAIS
organų rinkimai. Tenka pasidžiaug 
ti, kad kandidatų i valdybą netrū
ko: beveik visi sutiko ir taip slap
tu balsavimu išrinkta apylinkės 
valdyba ir kontrolės komisija. į 
apylinkės valdybą išrinktieji: A. 
Dudaitis (65 balsais), B. Genys 
(63), Vinevičius (59), A. Grince- 
vičiūtė-Wallis (55), B. Stašionis 
(58). Kandidatais paliko: P. Za
remba ir M. Šumskas (Valdybos 
sąstatas pasiskirsčius pareigomis 
skelbiamas atskirai. Red.).

Kontrolės Komisiją sudaro: B. 
Kiveris. A. Mauragis ir J. Kan
tonas.

šio susirinkimo dienotvarkėje 
buvo numatyta nesusipratimų su 
Mūstt Pastoge klausimas. Šiuo 
reikalu dar prieš valdybos rinki
mus referavo p. V. Deikus prie
kaištaujant Mūsų Pastogės redak
cijai, kad savu laiku nebuvo pas
kelbti p.p. J. Vėteikio ir B. Genio 
rašiniai Sydnėjaus namų reikalu. 
Ryšium su tuo ne tik redakcijai, 
bet ir Krašto Valdybai buvo prie
kaištaujama, kam iš viso perdaug 
kontroliuojama spauda, šis klau
simas sukėlė gyvų diskusijų, buvo 
siūloma net eilė rezoliucijų, bet 
bediskutuojant iškilo ir priešingų 
nuomonių. Kad sutrumpinus pro
cedūrą susirinkimo pirm-kas p. 
Bukevičius slaptu balsavimu pa
siūlė pasisakyti, ar reikalingos re
zoliucijos ir ar rezoliucijų nerei
kia, o diskutuojamą reikalą pa
likti spręsti bendru naujos apy
linkės valdybos ir Krašto Valdy
bos sutarimu. Susirinkimas pasi
sakė, kad tokių rezoliucijų nerei
kia ir taip reikalas buvo užbaig
tas.

Klausimuose ir sumanymuose 
buvo siūloma apylinkės valdybai 
sujungti ir abi Sydnėjuje veikian
čias savaitgalio mokyklas, kas pa
lengvintų darbą mokykloje. Susi
rinkimas tam šiltai pritarė. Išsi
sėmus klausimams ir sumanymams 
susirinkimas užbaigtas Tautos 
Himnu.

Inf.

DOVANA ADELAIDĖS 
LIETUVIŲ MUZIEJUI

ALB Krašto Valdyba padovano
jo Adelaidės Lietuvių jau veikian
čiajam muziejui dailų medžio dro
žinį — Lietuvos Vytį ir taip pat 
didelį foto albumą, kuriame bus 
kaupiama nuotraukos iš Australi
jos Lietuvių B-nės gyvenimo. Mi
nėtą albumą muziejaus vedėjas p. 
J. Vanagas jau yra gražiai sutvar 
kęs ir tikisi nuotraukų papildy
mų iš įvairių vietovių. Taip pat 
Krašto Valdybos pirmininkas mu
ziejui perdavė iš Vakarų Austra
lijos ponios M. Klimaitienės gra
žiai sutvarkytą ir paruoštą albumą 
iš Pertho lietuvių gyvenimo.

Pageidautina, kad visos bend
ruomenės apylinkės ar seniūnijos

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
Tokie min. pirmininko pasitei

sinimai turi daug tiesos. Visgi, 
ekonominiai sunkumai nuo pirmos 
darbiečių valdymo dienos vyriau
sybės nepalieka ramybėje. Vien 
šiais meais Anglija penkis kartus 
finansiniai suklupo tarptautiniuo
se reikaluose. O tokiu atveju atsi
randa mažai valstybių kurios rizi
kuotų ir gelbėtų Angliją tolimes
nėmis paskolomis.

KĄ KITI Į TAI
Britų svaro įnusmukimas 14.3 

procentu ir banko paskolų pakėli
mas ligi 8 nuošimčių turėjo daug 
įtakos visame finansiniame pašau 
lyje. Britų užsienin eksportuoja
mos prekės tokiu pačiu procentu 
pasidarė pigesnės. Dėl to, valsty
bės, prekiaujančios su Anglija, ruo 
šėsi panašiai pasielgti su savo va
liuta. Ligi šiol tik Danija, Angli
ja ir Izraėlis pasekė britų pa
vyzdžiu.

Susitikę Paryžiuje, Europos 
bendros rinkos atstovai svarstė į- 
vairias galimybes kurios galėtų 
paveikti tarpusavio prekybą. Kiek 
paaiškėjo, svaro nuvertinimas tik 
vakarų Vokietijai išėjo į naudą. 
Vokietijai leido atsikvėpti ir tuo 
pakėlė markei vertę. Finansiniame 
pasaulyje didžiausia mįsle liko A- 
merikos doleris. Kas su juo atsi
tiks? Ar ir jis savo vertę pames 
kaip anglų svaras? Visgi doleris 

šiam muziejui paskirtų po vieną ar 
kitą tautinį eksponatą. Primena
me, kad toks Lietuvių muziejus 
yra vienintelis Australijoje ir jis 
reperzentuoja ne tik Adelaidės lie
tuvius, bet ir visus Australijos 
lietuvius, o taip pat jame sukaupti 
eksponatai byloja ir bylos ir bend
rai apie visą lietuvių tautą.

ALB Krašto Valdyba.

AUKOS AR PASKOLOS MELB. 
LIET. NAMAMS

Lietuvos Nepriklausomybės ju-
biliejinės salės statybai aukojo ar-
ba skolino: 
J. šlanas >50. (180)
P. Lazutka 50. (100)
J. Dudėnas 20. (210)
B. Vanagas 20 (230)
J. Meiliūnas 20. (56)
E. Pankevičius 10.
V. Ūselis 10.
anonimas 5. (45)
G. Šemienė 2. (32
V. Sidabrą 2.

Viso $189
Vajaus pravedimo komisija au

kotojams ir skolintojams nuošir
džiai dėkoja. Ir prašo visų kuo 
skubiau prisidėiti prie šio tiks
lo su savo auka ar paskola.

Vajaus tikslu kiekvieną sekma-

Amerikoje, kaip pereitų metų 
vasara paliudijo, yra aštrus ant- 
tagonizmas tarp negrų ir baltų
jų, vis tik lokaliniuose rinkimuo
se negrai laikomi lygiateisiais. 
Štai neseniai savivaldybių rinki
muose Gary miesto burmistru 
(Indiana* išrinktas negras R. Hat? 
cher, taip pat ir didmiesčio Cle- 
velando (Ohio) burmistru išrink
tas negras C. Stokes. Cleveland 
yra Amerikos aštuntasis savo di
dumu miestas.

Vilniaus laikraščiai spalio 31 d. 
pranešė, kad Kaune atidarytas 
naujas viešbutis vardu “Baltija” 
(Vytauto, arba dabar vadinama
me Lenino prospekte, netoli nuo 
geležinkelių stoties). Viešbutyje 
330 vietų, restoranai, bufetai, ka
vinė, kambariai su prausyklomis 
ir dušais... Pranešimuose aprašy
ti vitražai vestibiulyje ir akmenų 
mozaika restorane, nuotraukose 
parodyti net ir laiptai, paminėti 
modernūs virtjuvės įrenginiai iį- 
dešimtajame aukšte numatomoji 
vasaros kavinė, tik pamiršo pami- 

būdamas pagrindiniu ramsčiu 
tarptautinėje prekyboje ir užim
damas pagrindinį postą rezervo 
monetoje, žada atlaikyti bet ko
kius anglų svaro svirduliavimus.

WILSONO KLAIDA
Daug politikų mano ,kad pri

verstinas svaro vertės kritimas yra 
asmeniškas min. p-ko H. Wilsono 
pralaimėjimas ir kartus smūgis 
jo politinei karjerai. Dažnai yra 
sakoma, kad geriausiai galima pa
simokyti iš klaidų. Kaip tik tokią 
klaidą Wilsonas padarė 1964 me
tais kada darbiečiams atiteko vy
riausybės vairas. Kaip tik tada, 
Wilsonui reikėjo nuvertinti svarą, 
o visą kaltę suversti konservato
rių (Tories) partijai. Vietoj to, 
Wilsonas beveik keturis metus gel
bėjo svarą, britų ekonomiją ir 
tuom nejučiomis sužlugdė savo po 
litinę karjerą.

Svaro nuvertinimas anglams 
reiškia truputėlį daugiau negu jo 
piniginė vertė. Vidutiniam britui 
tai reiškia dar vieną dozę karčių 
vastų, nuo kurių Anglija negali 
atsigauti jau nuo antrojo pasau
linio karo. Kita vertus, svaro kri
timas veikia anglus moraliai — 
pažemina britų išdidumą ir pa
sitikėjimą savimi.

Vienintelė kritusio svaro geroji 
pusė glūdi tame, kad britai su-
siras daugiau savo eksportui pir
kėjų ir rinkų.

NĖRA TO BLOGO KAS 
NEIŠEITŲ I GERĄ

Nežinia kaip toliau darbiečiams 
gali sektis, bet Wilson ir finan
sų ministerio Callaghan politi
nės dienos gali būti suskaitytos. 
Paprastai, premjerai su neišpildy
tais pažadais retai kada išsilai
ko anglų valdžios viršūnėje. O 
kas atsitiks su darbiečiais, tuo 
tarpu anglalms mažiausiai rūpi. 
Pavargę ir išsisėmę po keturių su
varžymo metų taip pat ir anglai 

dienį prieš ir po liet, pamaldų st. 
Johns bažnyčios salėje budi Tary
bos narys p. K. Prašmutas, kuris 
mielai priima paskolą ar auką 
Liet. Namams ir suteiks reikia
mų informacijų.

Kam būtų patogiau, prašomi 
siųsti čekius ar pašto perlaidas 
(Money Orders) užrašant Lithu
anian Club of Melbourne” ir juos 
pasiųsti šiais adresais: Mrs. L. 
Balčiūnas, 295 Victoria Str., Ab
botsford, Vic. 3067, arba K. Praš
mutas 7 MacGregor Str., East 
Malvern, Vic., 3145.

Vajaus Komisija

nėti, ar yra keltuvas tame dešim
ties aukštų name. Viešbutį projek
tavo arch. J. Novakas, vidaus įren
gimus B. Zabulionis, mozaika dail. 
A. Juškevičienės, vitražai jauno 
dailininko A. Stiško.

(ELTA)

neramu- 
kovojan-

Adene vis dar vyksta 
mai tarp arabų grupių, 
čių dėl valdžios. Pereitą savaitę 
kautynėse žuvo apie 50 asmenų.

Apie 30,000 spiritualistų Argen
tinoje pilnai įsitikinę, kad Visų 
Šventųjų dienos seanse beieškant 
kontakto su mirusiaisiais daugu
mas jų matę patį Kristų arba per 
mediumą girdėję jo balsą.

— *—
Kad sumažinuss popierinį dar

bą N.S.W. vyriausybė nutarė iš
duoti vairuotojams leidimus, ku
rie galios trejus metus ir kainuos 
12 dolerių. Tačiau kas norės, ga
lės gauti vairavimo leidimus ir 
vieneriems metams. 

nori atsikvėpti ir atleisti smar
kiai suveržtą ekonominį diržą.

Bendrai paėmus svaro nuverti
nimas gali sveikai atsiliepti bri
tų ekonomijoje. Jų eksportai turės 
kilti, pramonė plačiau išsivystyti, 
tačiau vidutiniam britui teks pa
kelti kad ir trumpam dar sunkes
nę ekonominę naštą.— * —

Sekmadienį kada susirinkusiai 
žmonių miniai min. p-kas darė pra 
nešimą, į 10 numerio Downing 
streeet duris, ir j min. pirminin
ką pasipylė aštrių žodžių, pami- 
dorų ir kiaušinių ugnis.

KONTRIBUCIJOS
LIETUVAI

Tiesioginių mokesčių pavidalu 
Lietuvos gyventojai sumokės val
džiai 1968 metais 72 milijonus rub
lių, o prekių kainose paslėptų a- 
pyvartos mokesčių pavidalu — 600 
milijonų, iš kurių tik 547 milijo
nai numatyti skirti į Lietuvai nu
statytąjį biudžetą, o 113 milijo
nų bus sunaudoti Sov. S-gos biu
džete.

Iš Lietuvoje esamų įmonių ir 
ūkinių organizacijų planuojama 
gauti 480 milijonų rublių pelno, 
iš kurio tik 185 skiriami į Lietu
vos biudžetą, o 295 numato pasi
likti Sov. S-gos iždas. Tad vien 
iš šių dviejų šaltinių Sov. S-gos 
iždas numato 1968 metais turėti 
pajamų 408 milijonus rublių.

Įsidėmėtina, kad įmonių bei kitų 
ūkinių organizacijų pelnas yra 
vien tose įmonėse dirbančiųjų iš
naudojimo vaisius: darbo atlygi
nimas, nors ir numatytas kiek pa
didinti, pasilieka vis dar labai to
li nuo teisingumo atlyginimo ri
bos. Atlyginimas yra nustatomas 
monopolistinio įmonių savininko— 
valstybės valdžios. Dirbantieji ne
turi jokių galimybių dėl atlygini
mo derėtis, nekalbant apie grasy
mą. Jeigu tas savininkas pasi
ryžtų mokėti darbininkams pilną 
teisingai prideramą atlyginimą, 
vargu bent viena įmonė turėtų pel
no. Daugumas bematant įklimptų 
nuostoliuose. Tad valstybės paja
mos iš įmonių pelno iš tikrųjų ir
gi yra savo rūšies mokesčiai. 
Kolchozams irgi tenka mokėti že
mės mokestį. Jo 1968 metais Lie
tuvoj numatoma 14 milijonų rub
liu. Kolchozai apima ne visą že
mės ūkiui naudojamą plotą (ša
lia 1519 kolchozų dar yra 362 sov- 
chozai.). Nuo viso ploto nepriklau
somoj Lietuvoj žemės mokesčių 
būdavo surenkama 18-19 milijonų 
litų.

(ELTA) 
— * —

Sovietinė amnestija Lietuvoj 
sutikta abejingai. Kadangi ji dau
giausia liečia tk nuteistuosius iki 
dvejų metų, tai pasekmė tegalės 
būti tokia, kad bus paleisti nese
niai nubaustieji chuliganai.

Iš amnestijos įsakmiai išskirti 
nubaustieji už politinius nusikalti
mus. Amnestija skelbiama politi
nio jubiliejaus proga. Politinių 
bausmių išskyrimas iš amnestijos 
siūlo mintį, kad net 50 metų jubi
liejų švenčianti valdžia dar nesi
jaučia pakankamai tvirtai, jei dar 
nedrįsta savo politinių priešinin
kų išleisti iš po užraktų.

(ELTA)

Ir Ievai Simonaitytei jau įky
rėjo “ideolgiška” kritika. Atsa
kydama į “jubiliejinę anketą”, pa
sisakė, kad gyrimas jai labai pa
tinkąs, bet be saiko girti, esą, net 
ir jos nereikėtų Bet labiausiai 
atsikerta prieš kritiką, kurią ra
šęs priekaištaudamas, kodėl ji so- 
ciališkai nepaaiškinusi maro prie
žasčių Mažojoj Lietuvoj. To ji ne
galėjusi padaryti, nes maras ne
žiūrėjo socialinių priežasčių: “Mi
rė tada visi — ir baudžiaunin
kai ir porai”...

(K)
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BE KUNIGŲ NEGERAI
Drauge neseniai skaitėme: “kun. Vyt. Memenąs paskirtas kle

bonu į amerikiečių parapiją”.
Tėviškės Žiburiai iš Toronto rašė: “Lietuvių parapija be kuni

go... Tragiška, kad parapija (Mt. Carmel, Pensylvanijoje), kuri bu
vo lietuvių Įsteigta ir kuri davė tiek vienuolių ir kunigų, šiandie
ną nebeturi savo kunigo. Daugybė lietuvių kunigų dirba svetimtau
čių parapijose, o lietuviškoje parapijoje slovakas. Tai liūdnas fak
tas, kad esant visai eilei veiksnių, nėra kam ginti lietuviškų para
pijų reikalų ir rūpintis jų lietuviška egzistencija”.

Šios dvi žinutės jaudina visus šiaurės Amerikos lietuvius, nes 
galima aiškiai mayti, kurio keliu eina mūsų parapijos. Jos nyksta. 
To nykimo kaltininkais dalinai yra ir patys lietuviai, o ypatingai 
jų dvasiški vadovai.

Nuo pat buvusių tremtinių antplūdžio Amerikon mūsų reli
ginio aptarnavimo reikalai nebuvo sutvarkyti ir nebesitvarko nė 
dabar.

Senesniosios kartos lietuviams lietuviška parapija Amerikoje 
buvo ne vien tik maldos namai. Čia jis dažnai atrasdavo nuošir
džią paramą ir užuojautą ir kituose gyvenimo reikaluose. Dažnai 
klebonas jam buvo ne tik dvasinis patarėjas, bet ir gynėjas ir už
tarėjas prieš svetimuosius.

Lietuviškų parapijų namai buvo daugeliu atvejų lietuvybės 
centrai. Gi mokyklos — naujo atžalyno auklėtojai. Žodžiu, lietu
viškose parapijose lietuvybė klestėjo, nes jas valdė tautiniai su
sipratę dar Lietuvoje gimę klebonai. Bet jų daugumas arba paseno, 
arba iškeliavo amžinybėn. Su jų pasitraukimu pradėjo silpnėti ir 
lietuviškumas parapijose. Jų vietas užėmę čiagimiai lietuvių kilmės 
kunigai pasirodė jau daug šaltesni ir dažnai net atžagarūs lietuviš
kiems reikalams.

Nežinia kodėl bet aišku bažnytinės šio krašto. vadovybės pot
varkiu buvę tremtiniai kunigai nebuvo priimti į parapijas, nors jų 
ir labai reikėjo. Žinia, vienas kitas įsispraudė šen bei ten vikaru ar 
klebono pagelbininku. Tačiau daugel jų nerado priglaudos ir ne
retai buvo priversti net fabrikan pasukti. Neatradę vietos lietuviš
kose parapijose tremtiniai kunigai buvo priversti skverbtis į sve
timtaučių parapijas, dažnai į krašto užkampius. Ir taip pats ener
gingiausias mūsų visuomeninės veiklos elementas buvo išsklaidytas 
po plačiąją Ameriką. Net ir tie kunigai, kurie prisiglaudė lietuviš
kose parapijose ne visada rado čia tinkamas sąlygas veiklai. Dau
gelis jų buvo taip apkrauti darbu, kad lietuviškam reikalui nebeli
ko ne.i laiko, nei noro.

Nėra abejonės, kad aukštoji Bažnyčios vadovybė norėtų, jog 
tautinės parapijos svetimuose kraštuose virstų paprastomis terito
rinėmis parapijomis ir tuo būdu visa problema būtų natūraliai iš
spręsta. Šio tikslo siekdama ir šio krašto katalikų bažnyčios vado
vybė perdaug neskatina ir neremia tautinių parapijų išlaikymo idė
jos. Kad tokiu keliu einama, rodo ir tas faktas, jog naujai įšven
tintus lietuvius kunigus Šiaurės Amerikos katalikų Bažnyčios va
dovybė skiria klebonais ar vikarais į nelietuviškas parapijas, o į 
lietuviškąsias paskiria jau nutautėjusius kunigus. Šitaip maišydama 
kunigų skirstymą vadovybė nori susilpninti tautinių parapijų gyve
nimą ir jas paversti teritorinėmis.

Tiesa, lietuviškos parapijos būtų stipresnės nulietuvinimui atsis 
pirti, jei patys lietuviai parapijiečiai jas remtų. Deja, iš paskutinio
jo lietuvių antplūdžio Amerikon tik viena kita parapija gavo naujo 
kraujo. Nelabai stipriai naujieji ateiviai prilipo prie lietuviškų pa
rapijų. Dažnu atveju jau lietuviškose pamaldose yra tik reti sve
čiai, o ką bekalbėti apie pačią parapijinę veiklą. Veiklos naštą dar 
vis tebeneša senosios ateivių kartos parapijiečiai. Mat, mūsų buvu
siems tremtiniams dažnai yra “nenoras” veltis parapijinėn veik
lom Kad dažnai buvę tremtiniai nuo parapijos reikalų atšalo, kal
tas yra ir pats gyvenimas. Jei senajai mūsų išeivijos kartai parapija 
buvo gyvenimo centras, tai naujiems ateiviams ji buvo reikalinga 
tik kaip maldos namai. Jiems jau nereikia klebono patarimų ar 
pagalbos kituose gyvenimo reikaluose. Buvę tremtiniai greit įsikūrę 
gan prabangiai patys ir jų nevargino kalbos nemokėjimas.

Vis dėl to reikia laikyti tragedija, jog mūsų senosios tautinės 
parapijos yra apleidžiamos: Juk dar vis tebėra senųjų ateivių, ku
riems lietuviška šnekta bažnyčioje dar vis reikalinga. Deja, i negau
sių senukų balsus dvasinė vadovybė daug dėmesio nekreipia. Ne
parodo didesnio dėmesio nė mūsų aukštieji dvasios vadovai, nors 
aukas iš tų senukų tai moka išrinkti. Ir taip Pensylvanijos, užkam
pyje ar Čikagos varganuose rajonuose nyksta didieji lietuvybės 
centrai, kur per dešimtmečius skriaudžiamas lietuvis rasdavo užuo
vėją ir tėvišką paramą. Bet keičiasi gyvenimas, keičiasi ir lietuviš
kų parapijų padėtis Šiaurės Amerikoje.

TOKIOS TOKELES
Puikus aprašymas. Neseniai vienas didžiausių Čikagos laikraš

čių Sun-Times visą savo puslapį skyrė lietuvišku kalėdinių papuo
šalų ir lietuviško muziejaus aprašymui.

Apdengtas miestas. Čikagoje buvo parodytas planas, kaip ga
lima būtų sukonstruktuoti miestą apie 250.000 gyventojų, kuris bū
tų visas apdengtas. Puiku, tada tokiame, mieste niekados nei lytų, 

Minimas Putinas. Šiuo metu Šiaurės Amerikos didžiosios lie
tuvių kolonijos rengia poeto V. Mykolaičio - Putino minėjimus. 
Čikagoje tokį minėjimą rengia korporacija Šatrija.

PROTESTAS 
LONDONE

Spalio 31 d. didžiausioje Lon
dono salėje (Royal Albert Hall) 
susirinko apie 8000 anglų, viduri
nės Europos egzilų ir kitų pagerb
ti žuvusių komunizmo aukų. Dvi
dešimt vienos tautos vėliavos, ku
riomis buvo papuošta salė, buvo 
nuleistos iki pusės stiebo. Lordas 
St. Oswaldas, atidarydamas pami
nėjimų, pažymėjo, kad 1917-67 
metais komunistai išžudė 95 mili
jonus nekaltų žmonių.

Daugiausiai nukentėjusias tau
tas atstovavusieji vaikai, apreng

ti tautiniais drabužiais, padėjo 
vainikus žuvusiems pagerbti. (Prie 
lietuvių tautinės vėliavos vainiką 
padėjo D. Briedytė ir A. Briedis).

Minėjimo programoje tautų ats
tovai kalbėjo abėcėlės tvarka — 
nuo Albanijos iki Zanzibaro. Lie
tuvos nukentėjimą išdėstė kun. A. 
Geryba. Živilė Šlekytė (iš Kana
dos), lydima kitų dviejų lietuvai
čių, perdavė jaudinančią Sibiro 
tremtyje sudėtą lietuvaičių maldą.

Apeigose dalyvavo katalikų, sta
čiatikių, evangelikų, budistų ir 
musulmonų dvasininkai. Minėji
mas buvo filmuojamas televizi
jai. ,

(ELTA)

— Ne, jūs, matau, nebuvote pra
eitą šeštadienį (18.11.67) Sydnė
jaus skautų “Aušros” stovykla
vietėje, Ingleburn’e ?.. Jeigu bū
tumėte buvę, ir jūs, kaip ir aš 
vaikščiotumėte šleivomis kojomis...

— Koks darbas ten virė per 
visą dieną, nuo 7 vai. ryto! Burzgė 
didžiuliai sunkvežimiai, veždami 
cemento mišinį, tarškėjo kastuvai, 
šiūpelės, kirkos, poškėjo kirviai, 
taškėsi dažai, kai visas būrys tal- 
kinnkų, vadovaujamų statybinin
ko p. V. Giliaus, pradėjo skau
tų stovyklinių įrengimų statybą.

Stovyklavietėje esąs nedidelis 
mūrinis, skautų pastangomis sta
tytas, pastatas iki šiol buvo nau
dojamas įvairiems tikslams: kaip 
stovyklinio turto ir maisto sandė- 
lys (stovyklų metu), virtuvė 
(draudžiant ugnį kūrenti atvirame 
ore) ir net būklas ir “miegama
sis” — ką padarysi, bet ant grei
tųjų ar lietui pilant vis geriau ne
gu ant plyno lauko!...

Šiuo metu, skautų tėvų, bičiu
lių bei rėmėjų būrelio pastango
mis, šis sandėliukas virs tik ma
ža dalele impozantiško pastato, 
kuris susidės iš 55’ x 15’ (neskai
tant sandėlio ir vėliau pristatysi
mu dušų) cementinės platformos, 
virš kurios bus stogas su aplink 
žema siena. Tai būsimas stovyk
los “valgomasis” (kurį skautai 
sugebės panaudoti dešimčiai kitų 
tikslų), kurio viename gale bus

BE DAINOS

TIK PUSIAU LIETUVIS
“Atimk iš lietuvio dainą ir gau

si tik pusę lietuvio”. Per dainą 
lietuvis pats save išsako. Daino
je jis save atranda. I dainą lie
tuvis sudėjęs visus savo išgyveni
mus, savo istoriją, savo lūkesčius 
ir slapčiausius troškimus. Daina 
žadino kovotojus, guodė tremtinius 
suteikdama jėgų ištverti, nepalūž
ti, ryžtis.

Lietuviška daina lygiai ir mus 
stiprina savo melodingumu ,savo 
prasmingais žodžiais. Dainą my
lintieji dainoriai būrėsi ir šiame 
kontinente į chorus ir padedami 
pasišventusių chorvedžių vis te- 
bedainuoja.

Neginčytinas faktas, kad chorai 
Australijoje yra mūsų kultūrinio 
gyvenimo kertinis akmuo. Be cho
rų būtų liūdnos mūsų šventės ir 
minėjimai, be dvasinio polėkio pra
eitų mūsų pamaldos, neturėtume 
ir dainų švenčių. Mes su savo dai
nomis ir chorais taip pat efekty
viausiai reprezentuojamės ir prieš 
kitataučius.

Taigi, lietuviška daina yra mū
sų gyvybė ir mūsų veidrodis, Ly
giai ir mūsų jaunimas nuolat ir 
nuolat su lietuviška daina ar tai 
subuvimuose, ar stovyklose, ar iš
vykose. Net ir silpniau kalbą lie
tuviškai vis tiek traukia lietuviš
ką dainą iš širdies.

Jau' nuo 1960-jų metų kasmet 
rengiamos N.S.W. Dainų šven
tės pradėjus Newcastle mieste jos
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virtuvė, o kitame — sandėliukas. 
Dabartinis pastatas bus paverstas 
maisto sandėliu, o jo antroje pu
sėje dar bus pristatytos prausyk
los. Dušai bus įrengti už naujai 
statomo stovyklinio inventoriaus 
sandėlio.

Vsi šie planai patvirtinti vietos 
savivaldybėje, kuri prižiūri, kad 
statyba būtų atlikta pagal reikia
mas specifikacijas.

Jaunųjų skautų-čių būrelis jau 
praeitą šeštadienį stebėjo busimų
jų skautiškojo jaunimo rūmų sta
tybą. Bet kiek daug patogumų 
teiks šis pastatas, kai čia susi
rinks, metų gale, jų visas, dide
lis pulkas? O, žada, be pačių syd- 
nėjiškių, atvykti ir nemažai jau
nimo iš Wollongong’o, Newcastel’ 
io. Girdėti, kad gražus būrelis jų 
būsiąs ir iš Brisbanės.

Šia stovykla, kaip ir praeityje 
galės pasinaudoti ir kitos jaunimo 
(ir senimo) organizacijos, nes šį 
priestatą užbaigus, atsiras visa 
eilė kitų galimybių - vieta šokiui, 
piknikams ir Lt. Užėjus staigiai 
audrai jau ir pora šimtų asme
nų lengvai sutilps po stogu.

Bet... Ačiū Dievui ligšiol netrū
ko talkininkų. Iniciatoriai tikisi, 
kad tie, kurie jau dirbo, nepa
vargs ir vėl atvyks padėti, o taip 
pat atsiras ir naujų talkininkų ku
rie padės šį taip svarbų jauni
mui pastatą pastatyti. Antroji 
problema kiek sunkesnė. Kaip 

kasmet keitėsi pamainomis, tai 
Sydnėjuje, tai Newcastle iki įsi
jungė Canberros “Aušros” choras. 
Štai gruodžio 2 d. vėl turėsime 
progos pasiklausyti Sydnėjuje 
“Dainos” choro rengiamos šių me
tų N.S.W. Dainų šventės, kur da
lyvaus Canberros choras “Auš-, 
ra”, vad. P. Dariaus, ir Sydnė
jaus “Daina”, vadovaujama K. 
Kavaliausko. Labai gaila, kad iki 
šiol buvęs gajus ir ištvermingas 
Newcastlio lietuvių choras šiais 
metais drauge su kitais negalės 
pasirodyti scenoje.

Šalia pavienių chorų dainų ir 
jungtinio choro koncerto progra
moje dalyvaus ir Sydnėjaus tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
prityrusios vadovės p. Marinos 
Osinaitės-Cox.

Sydnėjiškiai, o taip pat ir kai- 
mynstėje gyveną lietuviai, nepra
leiskite progos ir dalyvaukite šio-

DAR VIENAS
Lapkričio 4 d.Adelaidėje neti

kėtai mirė Kazys Žilinskas. Velio
nis, tiesa, buvo čia užsidaręs ir 
tik retomis progomis tepasirodyda
vo viešumon, bet lietuvių visuome
nine ir kultūrine veikla jis domė
josi ir ją rėmė. Be to, jis nuo pat 
jaunystės savo gyvenimą rišo su 
lietuvių tautos bei Lietuvos Nepri
klausomybės egzistencija. Tad ir 
jo netekimas ne tik vietos lietu
vių bendruomenei, bet ir lietuvių 
tautai yra liūdnas įvykis.

Velionis gimė 1903 m. gegužės 
19 d. Kvetkų miestelyje, Rokiš
kio apskr. netoli Latvijos pasie
nio. Gimnaziją baigė Biržuose. 
1919 m. bolševikams veržiantis į 
Lietuvą jis savanoriu stoja į Pas
valio — Biržų partizaninę rinkti
nę ir dalyvauja eilėje kautynių 
prieš bolševikus. Nors amžiumi ir 
perjaunas, jis šiaip taip patenka 
į karo mokyklą ir baigia šios mo
kyklos trečiąją kariūnų laidą te
būdamas tik 18 metų. Tuoj pat 
paskiriamas j 7-tą Butgeidžio pul
ką būrio vadu. Lenkams puolant 
Lietuvą velionis dalyvauja Širvin
tų — Giedraičių mūšiuose, kur jau 
nas leitenantas parodo didelės drą
sos ir sumanumo. Už tai apdova
nojamas Vyties Kryžiaus ordenu 
su kardais. Sušlubavus sveikatai 
perkeliamas į karo intendantūrą, 
kur jis eina gana atsakingas pa
reigas. Kariuomenėje išsitarnau
ja kapitono laipsnį.

1924 m. išstoja iš kariuomenės 
ir pereina policijos tarnybon. Bai- 

mažam, taip ir didesniam pasta
tui pastatyti vien darbščių, guvių 
rankų nepakanka — reikia lėšų, 
o jų skautai, kaip, daugumoje, 
labai jauno amžiumi jaunimo or
ganizacija, niekad daug neturėjo. 
Retai jie ir iš visuomenės para
mos teprašo, bet ar nereiktų 
mums, vyresniesiems amžiumi (ir 
pilnesnėmis piniginėmis), tiems, 
kurie sakomės, kad mums rūpi liet, 
jaunimo ateitis, tie, kurie perdaug 
nenustosime išmetę vieną kitą do
lerį skautų reikalams ir be dide
lių prašymų ateiti jiems į talką?

Aš tą dieną į stovyklavietę pa
tekau, maždaug, atsitiktinai. Grį
žau iš jos — nepratęs prie fizinio 
darbo — šleiva tnugara, bet žmo
na sako, kad tai išeisią į sveikatą. 
Duodu $ 5 as, tiek pat prideda 
žmona.

JAUNIMO
Laiškas

Spalio 23 d. Mūsų Pastogės 
straipsny “ką veikia jaunimas” 
Australijos jaunimui duodama 
gerai pylos. Straipsnyje daug 
karčios tiesos, bet Australijos 
lietuvių jaunimas nėra jau toks 
juodas, kaip vedamajame jis nu- 
maliavotas. šios kadencijos Kraš
to Valdyboje dirba Pajauta Pul- 
linen, Adelaidės apyl. valdybą 
daugumoje sudaro jaunimas, Can
berros Klubo valdyboje iš septy
nių dirba V. Andriuškaitė — Ro
berts, M. Mauragis, R. Miniotas 
ir T. Žilinskas, kurie dar tikrai 
jaunosios kartos amžiaus ribose.

Studijuojantis jaunimas daugu
moje reiškiasi studentų organi
zacijose ir be to apkrauti studi
jų darbu. Manau, nebūtų tikslu 
reikalauti, kad jie antroje eilėje 
statytų studijas ir atsidėtų lietu
viškai veiklai.

Prieš įvairiausius rinkimus iš
girstama kalbant vieną kitą tau
tietį, kad sutiktų kandidatuoti į 
valdybas, bet ar pakalbinamas 
jaunimas? Kiek žinau, pakalbi
nus jaunoji karta neatsisako ir 
sutinka dirbti. Tame straipsnyje 
rašoma, kad “iš tikrųjų iš jauni
mo niekas ir nesiveržia”. O pa
sakykite, kiek jau tokių veržliųjų 
yra iš senimo? Jau turbūt taip 
pradėjome, taip ir baigsime Aus
tralijoje, kad senoji valdyba nu- 

je kultūrinėje šventėje, ir savo 
dalyvavimu paremsite moraliai ir 
materaliai mūsų nepailstančius 
tautinio meno reprezentantus.

Salė, kur vyks koncertas ir jo 
pobūvis su šokiais, yra visai nau
ja, erdvi ir tokiam parengimui 
labai tinkama, (žiūr. skelbimą).

Visi maloniai kviečiami ir lau
kiami gruodžio 2 d. Ukrainiečių 
salėje Lidcombe (11-15 Church 
St.).

r.p.

KAPAS

Kazys Žilinskas

gia Policijos mokyklą ir dirba 
kaip nuovados viršininkas Vilka
višky, Šakiuos, Kybartos. Kiek lai
ko buvo raitosios policijos būrio 
vadu. Būdamas Šakiuose vietos 
gimnazijoj dėsto kūno kultūrą. Vi
są laiką buvo aktyvus šaulys va
dovaujamuose postuose.

1929 m. mirus pirmajai žmonai 
išvyksta į Pietų Ameriką, ke
liauja ir gyvena organizuodamas 
lietuvių veiklą Brazilijoj, Urug
vajuj ir Argentinoje. 1938 m. grįž
ta Lietuvon ir apsigyvenęs gim
tinėj išvysto šaulių veiklą. Apdo
vanojamas Šaulių Sąjungos žvaigž 
de ir latvių aissargių medaliu 
“Par Centiba”. Taip pat buvo ap
dovanotas Nepriklausomybės de
šimtmečio medaliu.

Ne gi tu, kuris skaitai save 
skautų bičiuliu jų neparemsi pa
gal savo išgales ir argi neateisi 
jiems į talką? O stovyklos laikas 
jau čia pat. Darbų vadovo žo
džiais visą projektą galima būtų 
užbaigti per kelis savaitgalius jei 
tik nepritruks lėšų. O jų nedaug!..

Skautų BiHulis

P.S.
Pasiteiravęs pas “Aušros” tun

to vadovus sužinojau, kad visus 
eterius, Money Orderius ir tt. 
skiriamus šiam reikalui, reikia 
siųsti tesiog darbų vadovui ir 
vienam iš iniciatorių, p. Vincui 
Giliui, 24 Rawson Rd., Fairfield- 
West N.S.W., 2165.

Su juo taip pat tartis dėl tal
kos — telef. 604 3091.

KLAUSIMU
Redakcijai

mato ir pakalbina naujus kandi
datus pamiršdami visiškai apie 
jaunimą. Priede dar ne vienas 
jaunosios kartos veikėjas yra at
stumiamas ir atšaldomas. Prieš 
penkiolika metų man pačiam 
Krašto Tarybos suvažiavime buvo 
pasakyta, kad tamsta esi perjau
nas kritikuoti ir iš viso suvažia
vime šnekėti. Buv. Krašto valdy
bos narei D. Labutytei ne kartą 
buvo primintas jos amžius ir su 
jos nuomone ar pasiūlymais ne
siskaityta. Daug veikusiam ir 
spaudoje pasireiškusiam V. Mar
tišiui buvo prikergtas kairiojo 
vardas ir nebespausdinami jo 
straipsniai. Neseniai tragiškai žu
vusiam B. Jarašiui buvo nepati
kėta vadovauti rajoninei skautų 
stovyklai ir stovykla iš jo rankų 
buvo atšaukta. Tai tik dalis pa
vyzdžių, kur jaunimas traktuoja
mas kaip nesubrendęs, ir, žinoma, 
jie, t.y. jaunieji, tai patyrę ne 
tik patys nesiveržia, bet nesiduo
da ir prikalbinami bent kokiai 
viškai veiklai.

Mano nuomone, pati geriausia 
veikimo kombinacija, tai patyręs 
ir stabdantis senimas ir veržlus 
kad ir vėjavaikiškas jaunimas. 
Bet turime jaunimą pakalbinti, 
patraukti ir jau jam pradėjus 
dirbti, toleruoti jo nuomonę ir tik 
diskusiniu būdu įrodyti jaunimo 
klaidas, bet ne visišku ignoravi
mu ir nesiskaitymu.

Kad Australijos lietuvių jauni
mas permažai veikia ir rūpinasi 
savimi ir lietuviška jaunimo 
ateitimi, pilnai sutinku su veda
mojo dėstymais. Net ir čia pasi
rodė jaunimas neaktyvus atsakyti 
ir apginti savo garbę ir parody
ti, kad jaunimui jaunimas rūpi. 
Laukęs tris savaites atsakymo ne
beiškenčiau ir kišu savo seną tri
grašį. Gal ir visiškai be reikalo.

P. Pilka, Canberra

SKAITYKITE 
“MŪSŲ PASTOGĘ!”

Bolševikams okupavus Lietuvą 
slapstosi ir rusų — vokiečių karo 
pradžioje aktyviai reiškiasi kaip 
partizanas prie Kėdainių. Vokiečių 
okupacijos metu vėl dirba kaip 
policijos nuovados viršininkas, bet 
greit vokiečių įtariamas pogrindžio 
veikla, jis suimamas, ir išsiteisi
nęs pastraukia iš policijos.

Vokietijoje po karo dirba pas 
amerikiečius lietuvių darbo kuopoj 
kaip jos būrio vada®. Atvykęs j 
Australiją apsigyvena Adelaidėje 
visą laiką dirbdamas General Mot
ors ■— Holden įmonės sandėlinin
ku,, .Čia priklausė karių sąjungai 
Ramovei”, Adelaidės Liet. Są
jungai Jcuriai paaukojo $252 ir ta
po amžinuoju s-gos nariu. Velio
nis rėmė ir kitas liet, organizaci
jas bei spaudą. Paskutinė auka 
— pianinui pirkti 10 dol. su prie
rašu — “Tegul skamba mūsų 
dainos ir mūsų dainininkai”.

Velionis pasistatė naują namą 
ir lapkričio 3 d. į jį persikraus
tė ir jame tepraleido tik vieną 
naktį, nes lapkričio 4 d. ryte iš
tiktas širdies priepuolio mirė. Pa
liko žmoną Jadvygą, sūnų Algi
mantą Melbourne ir dvi seseris: 
vieną Lietuvoje, o kitą Ameriko
je. Palaidotas Centenial Park ka
pinėse. Į amžino poilsio vietą pa
lydėjo klebonas kun. A. Kazlaus
kas ir būrelis draugų bei pažįsta
mų. Kapinėse atsisveikino apyl. 
pirm. V .Raginis, Adelaidės Liet 
S-gos vardu žodį tarė jos sekreto
rius L .Martinkus ir ramovėnų 
vardu pirm. V. Petkūnas.

Tebūna Tau, Kazimierai, leng
va žemelė. V. Raginis
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'-©J PORTALE
SPAUDOS BALIU PRISIMENANT

Dalyvis įspūdžiai

Nu ir ką gi — jau ir vėl pra- Aš siūlyčiau mūsų spaudos ba- 
ėjo tas ilgai lauktas balius, ir la- liaus ruošėjams pagalvoti, ar ne- 
bai gaila, kad visus metus teks būtų galima kuo nors ir mums po- 
laukti kito tokio iškilmingo ba- nioms atsilyginti. Žinoma, galima,

KOVO KLUBE
DĖMESIO

ŠACHMATININKAMS

š.m. gruodžio mėn. 3 d. sekma
dienį 2 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se, Lidcombe įvyks Sydnėjaus lie
tuvių šachmatininkų žaibo turny
ras.
Po turnyro bendras šachmatinin

kų pasitarimas ir dovanų įteiki
mas.

Prašome dalyvauti visus šach
matininkus ir mėgėjus.
Sydnėjaus lietuviu sporto klubo 

“Kovo” šachmatų sekcija-

KOVAS — BARBERIANS II 
47-18

Kovietės krepšininkės, artinan
tis Sporto Šventei, pradėjo są
žiningai lankyti treniruotes, to
dėl šias rungtynes laimėjo labai 
aukštu rezultatu.

Laima čelkytė pelnė net 18 taš
kų.

KOVAS — VOSTOK 52-32

Vyrai žaidžia “A” rezervo tur
nyre. Komanda sustiprėjo grįžus 
iš Melbourno A. Andriejūnui, ku
ris per šias rungtynes buvo vie
nas iš geriausių žaidėjų, žaidė ir 
taškus pelnė:

A. Andriejūnas 24, D. Atkinson 
10, J. Liutikas 4, D. Daniškevi- 
čius 10. D. Kriaucevičius 4, G. 
Sauka 0, J. Belkus 0.

liaus. Mano nuomone, tai kaip aus 
tralams ‘Melbourne Cup’, taip lie
tuviams Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius. Mūsų ponios visus metus 
ruošia suknias, galvoja, kaip plau 
kus susišukuoti, ką naujesnio iš
galvoti. Vyresnės, tokios kaip aš, 
įmanydamos karštu prosu veido 
raukšles išprosytų, kad tik atro- 
džius jauniau ir gražiau... Tai čia 
ne baikos — tiek ruošos, nu ir ką 
gi: nieko už tai negauni, išskyrus 
vieno kito įgėrusio džentelmeno 
komplimentą (ir kas jo tikisi?).

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
KALĖDŲ ŠVENČIU PROGA

Sydnėjau. Lietuvių Spaudo. Platinimo Centra., 39 Church St., 
Lidcombe platina naujau.ia. ir vertingiausia, knyga* ir plokštele.. 
Taip pat, dideli, pa.irinkima. tautiniai* motyvai, medžio drožinių.

IR SPORTININKAI 
PRIEŠ RUSUS

Apie spalio mėnesį Kaune įvy
kusias varžybas dėl Sov. S-gos 
čempionato (kur pirmą vietą lai
mėjo Kauno “Žalgirio” moterų 
komanda) kauniškių sportininkų 
vadovai rašo, (Sportas, 1967 spa
lio 28) kad Kauno žiūrovai įžei
dę varžybose dalyvavusias rusų 
komandas. Kauniškes rankininkes 
(komandoj vien lietuvaitės) publi
ka gražiai palaikiusi, bet, sako, 
“nepavydėtinoje padėtyje atsidū
rė mūsų varžovės. Jų pasirodymą 
aikštėje nemaža žiūrovų dažnai 
sutikdavo ir atakas palydėdavo 
švilpimu Nepagarbos zenitas bu
vo pasiektas per lemiamas moterų 
bei vyrų rungtynes ir netgi per 
iškilmingą pirmenybių uždary
mą”.

Rungtynes rodė televizija, ir tai, 
kas buvo numatoma didžiai nepa
tiko rusams žiūrovams. Maskvoj 
jau esą svarstoma, "ar verta Kau
ne apskritai skirti stambias visa
sąjungines varžybas ir ar tikslin
ga čia vykdyti 1968 m. kovo mė
nesį numatytą šalies pirmenybių 
pirmąjį turą”...

(ELTA)

LIET. FILMAS
Lapkričio 8 d. Sydnėjaus uni

versiteto Union teatre tarp kitų 
sovietinės gamybos filmų buvo ro
domas ir lietuvių filmas “Niekas 
nenorėjo mirti". Šalia kitų žiūro
vų filmo pasižiūrėti buvo susirin
kę ir gausiai vietos lietuvių.

Apie šį filmą jau ne vienas lie
tuvis girdėjo įvairių atsiliepimų 
iš kitų šaltinių. Todėl juo labiau 
intrygavo filmo nemačiusius ypač 
turint galvoje, kad filmas buvo 
statomas pačių lietuvių dabartinio 
Lietuvos fizinio ir dvasinio oku
panto priežiūroje. Tarp kita ko, 
sis filmas jau daug kur buvo rodo
mas įvairiuose kraštuose, labai 
palankiai įvertintas ir net premi
juotas.

Šiame filme vazduojamas tasai 
laikotarpis Lietuvoje, kada vyko 
pats tikrasis sąmyšis — lietuvių 
partizanų kovos už Lietuvos ne
priklausomybę. Tai ypač kritiška 
padėtis, kada neskaitant atvirai 
kovojančių grupių visas užnuga
ris — lietuviai kaimiečiai pavaiz
duoti pasimetę ir net negalį ap
sispręsti, kurią pusę palaikyti. Ži
noma, filme neišryskinta, dėl ko 
kovoja lietuviai partizanai, vis tik 
galima spręsti iš kaimiečių nuo
taikų ir iš kovojančio prieš par
tizanus elemento, kuo jie remiasi, 
jeigu kartais jie patys savomis 
jėgomis nesusidoros su reakcionie
rišku elementu...

Filmas pastatytas šių die
nų dvasioje — kietas, net žiaurus, 
be sentimentų, gyvai perduodąs 
vaizduojamo laikotarpio nuotai
kas.

Būdinga dar ir tai, kad filme 
lygiai vienodai pavaizduota viena 
ir kita kovojanti pusė be jokių 
intencijų išryškinti, kur “gerieji”, 
ir kur “blogieji, ko, aišku, žiūro
vas pirmiausia ir tikėjosi atsime
nant totalistinius okupanto tiks
lus ir pažįstant jų propagandą. 
Filmo atomazga išaiški nukovus 
paskutinį toje apylinkėje partiza
ną, iš ko žiūrovas sprendžia, kas 
laimėjo, kas pralaimėjo. Tačiau 
net ir tie patys partizanai paro
dyti su reikiamu respektu, kad jie 
kovoja ir žūsta ne kaip banditai,

SYDNEJUJE
bet kaip herojai. Šioje pusėje esan
čių akimis žiūrint tai pats švie
siausias filme taškas. Net ir tas 
filmo pabaigoje parodytas išliku
siųjų isteriškas juokas žiūrovo 
priimtinas dviprasmiškai — ar 
kaip juokas po didelės pertemp
tos psichologinės įtampos, ar juo
kas, kad štai mes laimėjom, bet 
laimėjom ne laisvę o okupanto ver
gijos grandines.

Po minėto seanso sekantį vakarą 
šito filmo ištraukos buvo parody
tos Sydnėjaus ABC televizijos 
programoje, kur televizijos ko
mentatorius labai palankiai pris
tatė televizijos žiūrovams šio fil
mo meninę vertę ir mintį, išryš
kindamas, kad filmas yra tikrai 
pirmaeilės reikšmės meniniame ly
gyje ir lygiai taip pat priminė 
okupacinę Lietuvos padėtį ir lietu
vių pastangas gyventi laisvai ir 
nepriklausomai.

Lietuvius žiūrovus ypač skau
džiai nuteikė ir nuvylė, kad fil
mas nors ir lietuvių produktas ir 
originale lietuviškai įkalbėtas, vis 
tik šiame eksportiniame filme nei 
iš šio, nei iš to buvo įkalbėtas ru-
siškai, išskyrus porą dainelių, ku
rios paliktos originaliai. Daugu
mas žiūrovų išėjo apsiašaroję grau 
dindamiesi, kokia žiauri ir atkak
li kova pavaizduota tarp tos pa
čios tautos sūnų ir brolių vien tik 
dėl svetimų interesų. Pastebėtina 
dar ir toks būdingas faktas, kad 
apie lietuvių kovas už laisvę prieš 
dabartinį okupantą pasaulis nieko 
nebuvo girdėjęs ir žinojęs išsky
rus laisvųjų lietuvių pastangas 
tai pranešti, kai tuo tarpu sovie
tinė valdžia vis propagavo, kad 
lietuviai su džiaugsmu įsijungė į 
sovietinę sąjungą. Šis filmas ir 
yra kaip neginčijamas dokumentas 
kad prieš okupantus Lietuvoje to
kios kovos buvo. Tai irgi reikia 
pripažinti vietos pavergtiems lie
tuviams kaip kreditą, kad jų pa
stangos ir darbai už lietuvių tau
tos laisvę yra labai reikšmingi 
ir laisvųjų lietuvių bei kitų va
kariečių yra pilnai suprasti.

n.n.

ir štai siūlymas: išrinkti apie 
20 kandidačių iš moterų nežiūrint 
jų amžiaus, sudaryti kokią ketu
rių asmenų komisiją ir išrinkti 
Spaudos Baliaus Karalienę! Nu, 
ir ką pasakysit, mieli baliaus ren
gėjai — ar nebūtų gera progra
ma 'ir įdomu, ir smagu, nekal
bant jau apie tai, kiek džiaugs
mo ir laimės tai apkarūnavotai!

Tai tokia mano mintis, šiame 
baliuje pasigedau Algio Pluko de
koracijų; o kaip malonu būdavo 
tuos plakatus skaityti. Pasigedau 
ir gražiai atrodančios spaudos an
ties (kad būčiau žinojus, būčiau 
pati tokią paruošus). Bet paėmus 
porą burnelių ir įsisiūbavus šo
kyje užmiršau visus trūkumus ir 
tik buvau laiminga.

Gal kas turi ką ir daugiau pa
siūlyti, tai siūlykite, nes Mūsų Pas 
togių per metus išeina daug, o ba
lius tik vienas.

Dar kas man dūrė į akis, tai tie 
frakuoti ponai ir tie šaldytuvai su 
buteliais iš namų atvilkti. Jau čia 
tai ne kas. Jeigu atėjai į balių 
paremti savos spaudos, tai nevilk 
iš namų šaldytuvo su gėrimais ir 
užkanda. Kiek gi čia sutaupysi. 
Už tuos porą “bobų” neapsimoka 
rausti velkant per salę šaldytu
vą. O tokių mačiau gal dešimtį, o 
gal ir daugiau. Bala žino — net 
pikta ir rašyti apie tokius daly
kus. Tik pagalvok — ponios ba
linėm suknelėm, ponai frakuoti ir 
eino apsikrovę galvodami kad pi
giai pabaliavos. Juk bufetas visa
da veikia — pakankamai ir gėri
mo, ir valgymo. Mūsų darščioji 
Moterų Draugija visus moloniai ir 
skaniai vaišina už labai žemas kai-
nas.

M, Juraitienė, Sydney

K. Donelaitis, THE SEASONS ? 2.70
Oven J.C. Noren, TIMELESS LITHUANIA 3.60
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 5.00
J. Mekas, PAVIENIAI ŽODŽIAI 3.00
J. Girnius, IDEALAS IR LAIKAS 4.00
A. Maceina, DIEVO AVINĖLIS 3.50
B. Zumeris, DABARTIES SUTEMOSE 2.50
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS ? 4.00
Br. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA I. II. III tomai po 9.20
V. Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ 6.50
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA 5.40
P. Alšėnas, MARTYNAS JANKUS 3.00
Dr. J. Matusas, ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA 3.00
V. Šliogeris, ANTANAS SMETONA 2.00
B. Matulionis, NAGIUS - NAGEVIČIUS, monografija 5.40
V. Mingėla, Kun. A. MILUKAS, monografija 5.40
S. Kairys, LIETUVA BUDO ’ 3.60
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI 3.60
V. čižiūnas, TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 1.35
J. Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 5.00
St. Yla, DIEVAS SUTEMOSE 2.70
B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJE 2.70
M. Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO 4.50
B. Raila, LAUMIŲ JUOSTA . 2.00
B. Zabiela, KLAIDA 2.00
A. Skirka, KUR BĖGA ŠEŠUPĖ 1.50
Maironis, BALADĖS 5.40
G. Banaitytė-Ivaškevičienė BALTASIS STUMBRAS (jaunimui) 3.25 
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS (vaikams) 2.70
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI 2.25
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, Liet. Enciklopedijos leidinys 3.15
LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ fortepijonui 2.00
METMENYS, jaunosios kartos kultūros žurnalas Nr. 13 1.20
PLUNKSNA IR ŽODIS, Sydnėjaus lietuvių Plunksnos Klubo

almanachas 2.50
J. šoliūnas, Krepšinio išvyka Australijon, gausiai paveiksluota 3.00
LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 4.40
ANGLŲ LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 5.40

Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių leidi
nių, o taip pat ir lietuvių autorų knygų anglų kalboje.

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį, Spau
dos Platinimo Centre, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St., Lid
combe, N.S.W. 2141.

Informacija teikiama telef. 649-8879.

SPAUDOS BALIAUS PELNAS
Nors neseniai praėjęs Mūsų rius pajamų.

Pastogės Spaudos Balius ir kėlė Visas pelnas skiriamas Mūsų 
daug rūpesčių, nes šiais metais Pastogei, kurios leidėjas (ALB 
rengėjams išlaidų buvo keleriopai Krašto Valdyba) ir Redakcija vi- 
daugiau, vis tik suvedant balansą siems spaudos baliaus dalyviam® 
gauta ir gražaus pelno — apie ir bičiuliams, kurie net ir neda- 
900 dolerių! (tai tik apytikrinė lyvaudami Mūsų Pastogę ia pro- 
suma, nes dar neviskas subalan- ga stipriai parėmė, labai nuošir- 
suota). Vien tik Spaudos Baliaus džiai dėkoja. Tikimės vėl visi jau- 
metu pravestoji loterija, kurioje kiai ir nuoširdžiai pasimatyti 
buvo leista mūsų žymių dailinin- ateinančių metų Spaudos Baliu
kų E. Kubbos, H. Šalkausko ir L. je.
Urbono kūriniai, davė 253 dole- ^nf-

LIETUVĖ I PASAULIO 
GRAŽUOLES

1967 m. pasaulio gražuole 
(“Miss World”) išrinkta iš Peru 
(Pietų Amerikos) modelistė Made
leine Hartog-Bel. Antrą vietą šia
me gražuolių konkurse užėmė Ar
gentinos lietuvaiė Marija Saba
liauskaitė — teisės studentė, 20 
metų amžiaus. Ji dalyvavo gra- 
žiuolių konkurse kaip “Miss Ar
gentina”.

PAS MENININKUS
Rugsėjo 24 - lapkričio 3 d.d. 

Adelaidės valst meno galerijoje 
buvo surengta skulptūros paroda, 
kur lietuvė skulptorė Ieva Pocie
nė buvo ypatingai įvertinta ir jos 
vieną kūrinį — “Requiem 2” už 
300 dolerių įsigijo pati galerija.

AVA SAUDARGIENE

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

VANDENE Pakentėki dar truputį.
Veltui lauksite Zuikelių. Atsigerti laiko bus,
Išsigando jie šešėlio kai nueisim pas žvėjus.
ir nudūmė kaip pašėlę. AUKSUTE

AUKSUTĖ Gel neisiu —
Dabar tai pražuvom. Pakentėsiu —
kopose užkliuvom! VANDENE

VANDENE Koks jis geras, tavo Žiogas!
Nesirūpink. Rūpestingas.
Dar ne jūrai nesutemus, Ar ne. tiesa, sesės laumės?
aš nuvesiu pas žvėjus. LAUMĖS

AUKSUTE U—hu!
Tu neveši? Koks švarkelis jo gražus!
Žiogeli, girdi? Kokius turi jis batus!
Mūs kelionei galas bus! O margi, margi sparnai!

VANDENE Vai, vai, vai —
Į jų dvarą ilgas kelias. Ir smuikelį tu turi —
Tu ištroškusi, Gal groti gali?
sukaitus. ŽIOGAS
Nusimaudykim pirma! Ha!

AUKSUTE Groti ar galiu?
Nusimaudyti norėčiau. Tam smuikelį juk turiu!
Jūra tokia mėlyna! LAUMES

ŽIOGAS Tai pagrok!
Neik, Auksute! Pagrok, Žiogeli!
Neik i jūrą VANDENĖ

VANDENE Mes dainuosim,
Nebijok, o tu grok!
eime. LAUMĖS
Tenai rasim gėlo vandenėlio Jūrų gelmėj, vandenų,

ŽIOGAS o lia, lia!
Sūrus marių vandenėlis! Tarp medūzų ir žuvų,

VANDENE o lia, lylia, lia!
Neklausyk jo. Sraigė šimtametė
Eime! namelius pastatė,

ŽIOGAS o lia, lylia lia!
Neik! Pamylėjo ją bandinis,

o lia, lia,
Vedė rūmuos gintariniuos, 
o lia, lylia, lia!
Tarp medūzų ir žuvų 
šoko iki sutemų, 
o lia, lylia, lia!
Pavydėjo jiems vėžlys, 
o lia, lia!
Tas kuprotas juokdarys, 
o lia, lylia, lia!
Pasikvietė ryklį seną.
Jis praryjo sraigės namą, 
o lia, lylia, lia!
Tarp medzūų ir žuvų, 
o lia, lia!
Verkia sraigė tų namų, 
o lia, lylia, lia!
Verkia sraigė ir banginis, 
lieja ašarų šaltinius, 
o lia, lylia, Ha!

O, patiko Žiogui daina! 
Ją išmokt mėgina. 
Smuiką ima, 
stygas pina.
Ir nemato, 
kad Vandenė Auksutę 
į jūrą vilioja, 
ant bangų nešioja. 
Kietaširdė!
Nardo, murgdo, 
kol prigirdo.
O Žiogelis groja 
tartum pakerėtas. ' 
Tai žvangučiais žvanga, 
tai varpeliais dindi, 
nemato jis laumių, 
nemato klastingų.
Žuvėdra pakyla, 
jūroj neramu. 
Jurmergės kikena, 
šaukia nuo krantų —

LAUMES
Vai, Auksute, 
vai, gražute!

Gera bus pas mus tau būti. 
Tu miegosi ant bangos, 
vėjas plaukus tau šukuos! 

Tyčiojasi laumės. 
Rėkia vis garsiau. 
Tarp bangų 
Auksutės nesimato jau.
Išbėga Vandenė, 
ne laumė Žalia — 
marškiniais Auksutės, 
mergaitė tikra.

VANDENE
Apgavau!
Ha, ha, ha!
Apgavau!
Minkštoj lovoje miegosiu, 
marškinėlių nemazgosiu!

LAUMES
U-hu!

ŽIOGAS
Tai Auksutės marškiniai!
Kur tu juos gavai?

VANDENE
Ha, ha, ha!

ŽIOGAS
Kur Auksutė?

VANDENE
Jūroj!

Tarp žuvų!

ŽIOGAS
Apgavike, 
atiduok sijoną! 

VANDENE
Tarp žuvų nereik sijono!

ŽIOGAS
Auksute! Auksute.!

VANDENE
Sesės, sulaikykit jį!

(Bus daugiau)
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MOKSLO METŲ PABAIGA 
LIDKOMBĖS SAVAITGALIO. 

MOKYKLOJE
Jeigu kas abejoja savaitgalio 

mokyklos nauda, tam reikėjo da
lyvauti Lidcombės (Sydn. priemies 
čio) mokyklos mokslo metų užbai
gime. Įsitikintų lietuviškos mokyk
los atsiektais rezultatais. Abejo
nės savaime išnyktų.

Lapkričio 19 d., sekmadienį, mū
sų jaunoji karta parodė savo tė
veliams ir svečiams dalį to, kų jie 
per šiuos metus pasiekė.

Mokslo metų užbaigimas prasi
dėjo pamaldomis ir tai dienai skir
tu kun. P. Butkaus pamokslu. 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
džiaugėsi jaunąja karta ir tais vai 
kučiais, kurie uoliai lanko lietu
višką mokyklą. Kun. P. Butkus 
jau eilė metų rūpinosi jaunąja 
atžala ne vien kaip tos mokyklos 
įsteigėjas, bet ir jos globėjas.

Pamaldose visas giesmes išpildė 
didelę pažangą darąs vaikų cho
ras, vadovaujamas p. J. Maks
vyčio.

Šios mokyklos buvęs mokinys Č. 
Kapočius vargonais išpildė įdomią 
savo kompoziciją.

Selėje mokykla užsibaigė įdomia 
programa.

Šios dienos įžanginį žodį tarė 
mokyklos vedėja p. Aldona Priž- 
gintaitė-Spykers.

Scenai prasivėrus Laima Barku- 
tė praneša žiūrovams, kas po ko 
seks, ir padeklamuoja eilėraštį.

Mažieji nykštukai, paruošti mo
kytojų p. Antanaitienės ir p-lės 
G. Grybaitės, laukia didelio kalė
dų senio. Tokio didelio senio lau
kia ir žiūrovai. Staiga scenoje1 
atsiranda pats mažiausias ir jau
niausias R. Kapočius. Kalėdų se
nis tikrai geras. Jis ne tik duoda 
dovanų, bet ir visus pralinksmina 
padainuodamas solo.

Sesutės Roma ir Violeta Maks- 
vytytės, taip kaip jų tėvelis, lin
kusios į muziką. Jos ne tik kad 
dainuoja, šoka, gerai vaidina, bet 
taip pat moka groti įvairiais ins
trumentais. Roma su Violeta ypač 
vykusiai padainavo duetu.

Nebūtinai duetu reikia dainuo
ti, duetu galima ir eilėraštį de
klamuoti. Taip deklamavo pusbro
liai Laura Laukaitytė ir Adis Kar
pavičius B. Brazdžionio “Istoriją”. 
Lauros vyresnioji sesutė Regina 
dailiai paskaito ištrauką “Motinos 
šypsena”.

“Miško Broliai” — tai antro 
skyriaus mokiniai. Jie išpildo be 
didelės vaidybos (mat miško bro
liams vaidinti nereikia) ponios 
Slavėnienės parašytą vaidinimą — 
pasaką. Vaikučius paruošė antro 
skyriaus mokytoja p. E. Badaus- 
kienė. Viktorija Janavičiūtė dar 
pagrojo “rekorderiu”. Regina Ba- 
dauskaitė dar padeklamavo Žitke
vičiaus eilėraštį “Lėlytė”.

Mokytoja ponia E. Badauskie- 
nė neabejotinai idėjo daug darbo 
įscenizuodama Vyt. Nemunėlio 
“Kiškių Tarpe” ir “Tėvynės Pa
saka”, o vaikučiai gerai išpildė.

Buvusi šios mokyklos mokinė

PAS SKAUTUS
MELB. DŽIŪGO TUNTO 

PRANEŠIMAS
Viktorijos valstijoj tebetrunkant 

sausrai Forestry Commission už
draudė tam tikruose rajonuose 
stovykauti bei iškylauti. Gali to
kių rajonų būti ir daugiau, šiuo 
metu vyksta susirašinėjimas su 
paskirais valdžios ir skautų sky
riais ir iš turimų pareiškimų be
veik garantuota, kad Džiugo tun
tui bus padaryta išimtis. Prašo
me šių reikalu sekti spaudoje 
tolimesnius pranešimus.

Iškilus klausimams apie būsi
mą stovyklą duodame šiuo reika
lu kiek informacijos.

Stovyklos pajamos. 90 asmenų 
sumoka už 11 dienu stovyklavimo 
p0 $18 — viso $16Ž0. 30 asmenų 
susimoka už 6 dienas po $7.50 — 
viso $225.

Bendra suma — $1845.00.
Išlaidos: Maistas po $1.00 į die

ną asmeniui — $1170.00.
Autobusai į stovyklą ir atgal — 

$170.00.
Mokestis už stovyklavietę — 

$24.00.
Virimo - gazo inventorius — 

$30.00.
Autobusas į pajūrį ir atgal — 

$144.00.
Trasportas pristatant maistą, 

vandenį — $30.00.
Stovyklos turto draudimas — 

$15.00.
Vandens rezervuaras — $15.00.
Palapinių sutvarkymas ir pa

ruošimas — $18.00.
Raštinės išlaidos — $9.00.
Stovyklos laikraščio leidimas — 

$50.00.
Kalkės, popieris, muilas, šluos

tės ir t.t. — $13.00.
Leidimas vandeniui — $2.00.
Stovyklos organizavimo išlaidos 

— $31.00
Vaistai — $9.00.
Išlaidos specialybių ženklams — 

$20.00.
Įvairioms nenumtytoms išlai

doms — $41.00.
Viso išlaidų $1845.00.

Be to į išlaidų sąmatą neįskaity
ta daug darbų, kurie yra ar bus 
atlikti eilės tam pasišventusių 

Virginija Inkrataitė paskambino 
savo kompoziciją kuria tikrai teko 
gėrėtis.

Tas pats vaikų choras, kuris 
giedojo pamaldose, dviemis daino
mis užbaigė ir šios prasmingos 
dienos programą.

Programos pabaigoje p. Barkus, 
tėvų komiteto vardu padėkojo mo
kytojais už paaukotą laiką ir įdėtą 
darbą. Tuo pačiu buvo įteiktos 
dovanos mažųjų pedagogams: p.p. 
Antanaitienei, Badauskienei, Gry
baitei, Prižgintaitei, kun. P. But
kui, J. Janavičiui ir J. Maksvy
čiui.

Visiems vaikučiams mokyklą 
lankiusiems p. Barkus įteikė po 
lietuvišką knygutę.

Krašto valdybos pirmininkas p. 
S. Narušis dėkojo vaikams už pa
žangą moksle, o mokytojams už 
prasmingą darbą.

Šias eilutes rašančiam, iš šių 
metų “mokinių’’ akin daugiausiai 
krito p. B. Barkus, kuris būda- 
damas tėvų komiteto pirmininku 
nė karto neapleido “pamokų” ir 
nė karto nepavėlavo. Visada pir
mas ateina — paskutinis išeina. 
Deja, tokių “mokinių” kaip p. B. 
Barkus mes mažai turime.

Mokslo metai Lidcombėje pa
baigti Tautos Himnu, po ko sekė 
skanios vaišės.

V.B.

BRISBANE
“LOSKAVA DUONA”

Brisbaniečių lietuvių tarpe vis 
didėja skaičius gyvenančių iš “los- 
kavos” duonos, štai ir Jonas Rin- 
kevičius-Rinke sulaukė 65 m. am
žiaus ir šiandie yra pensininkas 
viengungės. Jis kilęs iš Utenos 
apskr. ir valsčiaus, daug metų gy- 
no Kaune, tarnavo finansų minis
terijoje, o vakarais dar dirbo val
stybės Teatro rūbinėje. Jam daž
nai tekdavo prižiūrėti prezidento 
ložę ir patarnauti prezidentui ir 
kitiems aukštiems valstybės parei
gūnams bei diplomatams.

Brisbaniečių lietuviu tarpe Jo- 
Inas R. yra nuoširdžiai gerbia

* GRUODŽIO 2 D. (ŠEŠTADIENĮ) UKRAINIEČIŲ SALĖJE (Ukrainian Youth Centre)
£ 11-15 CHURCH ST. LIDCOMBE. SYDNEY, ĮVYKSTA TRADICINĖ

N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖs •j
Programoje atskirų chorų ir jungtinio choro dainos. ,

$ Sydney tautinių Šokių grupė vad. p. M. Osinaitės-Cox.
Pradžia 7.30 vai. vak. Po koncerto pobūvis—Šokiai tęsis iki 2 vai. ryto.

Maloniai kviečiami visi sydnėjiškiai ir artimųjų apylinkių lietuviai šioje šventėje daly- j 
£ vauti. Primename, kad salė talpi, nauja ir patogi šiam parengimui. Prie pat Lidcombe stoties, j 

Šokių kapela jau daugeliui girdėta Spaudos Baliuje, neapvils. Bufete, kurį laikys choro rėmėjos sj 
ponios, prieinama kaina gausite įvairių užkandžių. Gėrimai bus patiekti tikrai baro kainomis, ■" 
tad iš anksto rūpintis nereikia.

Įėjimo kaina $1.50. Moksleiviams ir pensininkams $1.00.
Jį Pageidaujantieji gali užsisakyti stalus. Kreiptis pas E. Laišaitį, tel. 73-4118.
»; Rengėjai: Sydnėjaus “Dainos” choAas

asmenų.
Stovyklos viršininku paskirtas 

tuntininllo pavaduotojas skautas 
vytis si. Remigijus Bakaitis. Vi
sais stovyklavimo reikalais prašo
me kreiptis į Džiugo Tunto t-ką 
psk. V. Adomavičių 10 Tranmere 
Ave., Carnegie, Vic. 3163.
tel. 565 325.

Tuntininkas

SKAUTŲ ŠVENTĖ
Šiais metais skautai pradeda 

švęsti dvigubo jubiliejaus metus: 
50 m. nuo skautų įsikūrimo Lie
tuvoje — Vilniuje ir 20 m. nuo 
lietuviu skautų veiklos Australi
joje, kada Vyr. Skaut. a.a. B. 
Dainučio suorganizuotas lietuvių 
skautų vienetas, dalyvavo Pan 
Pacific Jamborėjoje.

Melbourno lietuviai skautai, Ju
biliejinius Metus pradėsime gruo
džio 10 d. iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jono bažnyčioje, East 
Melbourne.

Pamaldose skautai dalyvauja 
uniformuoti su savo vėliava.

Vėliau 2 vai. p.p. Lietuvių Na
muose iškilminka . tunto sueiga, 
kur dalyvaus ir iš Adelaidės at
vykęs Rajono vadas vyr. sk. V. 
Neverauskas.

Melbourne lietuviai skautai kvie 
čia visą lietuviškąją visuomenę, 
savo tėvelius bei buvusius skautus 
gausingai dalyauti tunto šventė
je, atsilankant į pamaldas ir mi
nėjimą.

Savo gausingu dalyvavimu šven 
tėję parodykime mūsų jaunimui, 
kad mes pritariame organizuoto 
lietuviškojo jaunimo darbui.

Ypatingai šioje šventėje turėtų 
dalyvauti visi Lietuvoje ar trem
tyje buvę skautai, kad savo patir
timi pasidalytume su jaunąja kar
ta ir prisimintume laisvosios Lie
tuvos skautavimo dienas.

Alb. P.
DŽIUGO

TUNTO SKAUTAMS
Jubiliejinius Metus pradedame 

gruodžio 10 d. iškilmingomis pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje, kur 
visi skautai dalyvauja su vėliava 
uniformuoti. 

mas ir mėgiamas. Nors ir nėra ak
tyvus veikloje, bet remia visą lie
tuvišką veiklą, dalyvauja visuose 
lietuviškuose parengimuose bei baž 
nytinėse šventėse kiekvienu atve
ju aukodamas pągal savo išgales. 
Juo labiau nesivaržo remti mū
sų lietuviškos spaudos. Jis yra 
nuolatinis Mūsų Pastogės ir kitos 
lietuviškos Australijoje spaudos 
skaitytojas ir rėmėjas. Ne vienam 
iš lietuvių jis nuoširdžiai pagel
bėjo suteikdamas paskolėlę iš sa
vo kuklių sontaupų. Jis visą laiką 
gyvena nuo atvykimo Brisbanėje 
ir daug metų dirbo miesto valdy
boje. Sveikatai sušlubavus jis gy
veno iš gaunamos nedarbingumo 
pensijos. Brisbaniečiai lietuviai 
linki jam sveikatos ir ilgiausių 
metų.

Kor.

MELBOURNE
ŠIUPINYS

Lapkričio 19 d. Melbourno Lie
tuvių Namų didž. salėje įvyko vi
sų organizacijų bendromis jėgo
mis suruoštas Koncertas - Šiupi
nys.

Pasitaikius gražiam orui, į kon
certą susirinko nelabai daug pub
likos, nes paskutiniu metu beveik 
kas savaitė čia vyko įvairūs paren
gimai, todėl galbūt kai kas “pa
vargo” ir nutarė, kad ir be jo 
apsieis.

Koncertas iš syk prasidėjęs ne
drąsiai, vėliau dėka gabaus pra
nešėjo p. inž. K. Mieldažio įgavo 
gyvumo sudarant ryšį tarp progra 
mos išpildytojų ir žiūrovų.

Programoje pasirodė p.p. Ma
rija ir Edv. Šidlauskai, atskirai 
ir vėliau abu kartu su savo kūri
nių žodžiu ir daina.

Žiedas padainavo keletą liaudies 
dainelių, o stiprus balsas ir gyva 
laikysena scenoje patiko visiems 
žiūrovams.

Pijus Vaičaitis paskaitė A. Gus
taičio ir Akyvaros homuristinės 
kūrybos, o jaunimo atstovas Ri
čardas Steponavičius pagrojo ke
letą dalykėlių solo akordeonu.

Po pamaldų 2 vai. p.p. Lietu
vių Namų salėje iškilminga Jubi
liejinė Tunto sueiga, dalyvaujant 
Rajono vadui ir svečiams.

Visiems skautams dalyvavimas 
pamaldose ir sueigose privalomas.

Tunto Vadovybė

SUEIGA ADELAIDĖJE
LSS 50-jų Sukaktuvinių metų 

pradinė sueiga ivyko lapkričio 19 
d, Lietuvių Namuose, Norwoode. 
Sueiga pradėta 3 vai. p.p. išsiri
kiavus “Vilniaus” tunto skautėms 
ir skautams ir dalyvaujant ASS 
nariams, gausiam tėvelių buvusių 
skautų ir rėmėjų būriui.

11 vai. skautai organizuotai da
lyvavo pamaldose šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Progai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Kazlauskas.

STOVYKLOS
Šią vasarą skautų stovyklos bus 

trijose vietose: Adelaidėje (Mt. 
Crawford pušyne) “Vilniaus” tun
to stovykla prasidedanti sausio 
2 d. iki sausio 10 d. Vadovauja 
s. V. Opulskis.

Melbourne (Mt. Martha) sto
vyklaus “Džiugo” ir “Šatrijos” tun 
tų skautai ir skautės. Vadovauja 
s.v.v.sl. R. Bakaitis. Stovyklos lai
kas sausio 3-14 d.d.

Sydnėjuj (Ingleburne) nuo gruo 
džio 28 d. iki sausio 8 d. Stovyk
laus “Aušros” tunto ir “Ventos” 
vietininkijos skautai ir skautės. 
Stovykla pavadinta “Švyturio” 
vardu, vadovaus ps. J. Zinkus.

Sk. Inf.

IŠKELTAS VAINIKAS
Didžiausia iki šiol vykusi talka 

stovyklavietėje buvo lapkričio 18- 
19 d.d. Išbetonuotos grindys, pa
reikalavusios 11,5 kubinių jardų 
“ready mix”, sustatyti rėmai sto
gui ir sekmadienio vakare virš 
rėmų iškilo “vainikas”. Nežinia, 
ar gerai ar ne, bet vainiką pir
miausiai aplaistė lietus su le
dais.

Be darbų vadovo p. V.Gi liaus 
šeštadienį darbavosi p.p. A.Šlio
geris, M. Rudys, V. Kasperaitis, 
K. Stašionis, S. Sankauskas, B. 
Žalys, Jablonskis, V. čižauskas, 
A. Laukaitis, J. Maksvytis. V. 
Šliteris ir A. Kataržis.

Sekmadienį: p.p. V. Kasperai
tis, A. Šliogeris, A. Kataržis, M.

Studentė S. Baltrukonytė pa
grojo keletą kūrinių elektros var
gonais. Tai naujas dalykas lietu
vių parengimuose ir tikimės daž-
niau ją mayti mūsų tarpe.

Melbourno lietuvių teatro kūrė
jos p. Viltis Kružienė ir p-lė Mo
nika Gylytė, “Juzės ir Serapinos” 
asmenyse davė gyvą vaizdelį iš 
mūsų apylinkės aktualijų, sukel
damos daug linksmo juoko.

Prie koncerto pasisekimo daug 
prisidėjo dvi Lietuvaitės iš Gee
longo sesės Manikauskaitės, kurios 
pasipuošusios tautiniais rūbais 
pagrojo gitara ir akordeonu ke
letą kūrinių ir vėliau padainavo. 
Nuoširdus be pretenzijų meniškai 
perduotas kūrinių atlikimas iš
šaukė daug plojimų ir viešnios 
turėjo kai ką pakartoti. Būtų ma
lonu Jas vėl matyti Lietuvių Na
mų scenoje.

Paisibaigus programai Lietuvių 
Namų valdybos pirm. Inž. Joku- 
bauskas padėkojo visiems artis
tams už gražią programą, o apy
linkės pirm. p. Alekna visiems pri
segė po gėlių puokštelę..

Gaila, kad buvo pamiršta padė
koti programos vadovui p. K. Miel- 
dažiui, kuris savo gražiu sąmojum 
neleido mums nuobodžiauti pert
raukų metu ir taip pat p; A. Ga- 
bui, kuris pasislėpęs už sienos gi
tara palydėjo solistų dainas.

Užbaigai, Lietuvių Namų šeimi
ninkas Inž., A. Jokubauskas dar 
kartą kvietė visus Melbourno lie
tuvius į talką doleriu ir darbu 
paremiant namų remonto vajų.

Alb. Pocius

IEŠMYNĖ LITUANICOJE
Lapkričio 11 d. Lituanicoje su

rengtoji Melbourno Lietuvių Bro
lijos iešmynė puikiai pavyko. Štai 
ką rašo vienas dalyvavusių laiš
ke redakcijai:

“Nugi, buvo puiku! Oras buvo 
ypatingai geras. Žolė dar žalia, 
galėjome ir ugnį atvirame ore kū
renti. Nors nusamdytas autobu
sas buvo 39 vietų, bet važiavo tik 
šeši, nes geraširdžių užteko, nes 
savomis mašinomis pavėžino ir 
tuos, kure be mašinų. Įžymesnių 
svečių pribuvo net iš Sale ir 
Yalourn, kaip p.p. Sodaičiai, poe
tas J. Mikštas, Melbourno kuple-

SKAITYTOJU DĖMESIUI
PRIMINIMAS SKAITYTOJAMS

Dar kartą nuoširdžiai prime
name, kad šiais metais tepasiro- 
dys Mūsų Pastogės tik trys nu
meriai. Paskutinysis — kalėdinis 
išleidžiamas gruodžio 18 d. data. 
Jam medžiagą, ypatingai įvairius 
kalėdinius ar pokalėdinius prane
šimus, skelbimus, ir visokią in
formaciją būtina prisiųsti ligi 
gruodžio 10 d.

Visame pasaulyje įsigalėjęs pap 
rotys švenčių proga sveikinti per 
spaudą: organizacijos savo narius, 
įmonės, biznieriai ar laisvų profe
sijų žmonės sveikina savo narius, 
bendradarbius kientus ar net pa
cientus. Kiek-vienas dižaugiasi,
kad jo darbdavys, gydytojas ar 
prekybininkas švenčių proga pri
simena ir nors bendruose rėmuose

Rudys, E. Šliogerienė, I. Bačiū- 
lienė ir G. Kasperaitienė.

Gautos aukos, p.p. A. Kataržis 
$10. (papildomai). Po $3.00 A. 
Milikemp ir R. Sapakas. $4.00 V. 
Bernotas, $2.00 Alg. Turas. Po 
$1.00 J. Jančius, V. Jaras. V. Ka- 
nažauskas, A. Mauragis (papil
domai) ir L. Zigis. Penkios pavar
dės aukų lape neišskaitomos.

Gruodžio 17 d. numatyta (dar
bai bus prie pabaigos) įkurtuvių 
gegužinė stovyklavietėje.

Skautų Tėvų K-tas

ATITAISYMAI
Praėjusios savaitės Mūsų Pasto

gėje šiame skyriuje pasitaikė ke
letas netikslumų. Wollongongo lie
tuvių aukojusių sąraše turi būti: 
p.p. J. Černiauskas ir A. Simanai
tis aukojo po $4.00.

Sueigoje $25.00 aukojo v.s. Dr. 
V. Kišonas. Visų paliestų asmenų 
už netikslumus atsiprašome.
Pranešame “Džiugo” tunto skau

tams, Vytauto Špokevičiaus adre
sas turi būti: 109 Watsonia Rd., 
Watsonia.

Sk. Inf.

Prane
PRANEŠIMAS MELBOURNO 

LIET. ORGANIZACIJOMS
Pranešame, kad gruodžio 1 d. 

(penktadienį) 7 vai. vak. Lietuvių 
Namuose kviečiamas visu lietuvių 
organizacijų vadovų ar Jų įgalio
tinių susirinkimas sustatyti 1968- 
siems metams parengimų kalendo
rių. Be to, aptarsime bendruosius 
Melbourno bendruomenės reika
lus.

Melbourno Apyl. Valdyba

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
Bankstowno savaitgalio mokyk

la savo mokslo metų užbaigimo iš
kilmes ruošia gruodžio 3 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Dainavos sa
lėje. Numatoma oficialioji dalis, 
mokinių pasirodyms ir pabaigai 
Kalėdų Senelio apsilankymas su 
dovanomis ir bendros vaikams vai
šės. Primenama tėvams, kad jeigu 
norima, kad Kalėdų Senelis vai
kams dovanėles įteiktų, tai jomis 
turi tėvai iš anksto pasirūpinti 
ir jas prieš iškilmes iškilmių ren
gėjams įteiktų su aiškiais įrašais, 
kam dovana skiriama. Į šias iškil
mes kviečiami kuo gausiau atsi
lankyti visi lietuviai su mokyklą 
lankiusiais ar nelankiusiais vai
kais.

tistė p. Šidlauskienė, skautiška 
strėlė — Gabas ir kt. Dalyvavo ir 
ponia R. Klimienė, lydima sūnaus. 
Žadėję kitą kartą ir su vyru pri
būti. Vienas iš pensininkų griež
tai pareiškė: neisiu čia gyventi, 
nes pertoli nuo miesto. Gi kitas 
toks pat siūlėsi pirmas apsigyven
ti, kad tik būtų pradžia. Ir ponai 
studentai iešmynės neaplenkė: vie
ni jų dažni Lituanicos lankyto
jai, o kiti dalyvavo tik pirmą kar
tą. Meninėj programoj pasirodė p. 
p. Kružų sūnus, tuščiomis bonko- 
mis paskambinės “Du broliukai”. 
Tai p. Gabo mokinys, pralenkęs ir 
savo mokytoją. Dėl alaus tai nie
kas nesiskundė — pats barininkas 
tiekė šaltą ir normalų alų tiesiog 
iš statinių. Tai tiek. Daugiau ne
atsimenu”.

ADELAIDE
MIRTIS POBŪVYJE

Kai Sydnėjuje tautiečiai džiū
gavo Spaudos Baliuje, tuo pačiu 
metu Adelaidės lietuviai Liet. Na
mų turėjo Moterų Sekcijos su
ruoštą Kartūno tradicinį balių. 
Jo metu viename atskirame kam
bary dar buvo švenčiamas vieno 
lietuvio gimtadienis, kur prie sta
lo buvo apie 20 svečių. Po vieno 
šokio sugrįžęs to stalo dalyvis p. 
R. Umeris geriausioj nuotaikoj 
pakėlė stiklą paragindamas esan
čius prie stalo išgerti, tačiau pats 
R. Umeris pakelto stikliuko ne
išgėrė. Jis dar padėjo stikliuką 
ant stalo ir jo galva nusviro am
žinai. Ir šitaip mirštama — prie 
puotos stalo su muzika. Deja, Ade
laidės lietuviams ir šioji tautie
čio mirtis, kaip ir kitos yra skau
dus smūgis.

ir jį patį pasveikina. Tad kvie
čiame visus — organizacijų vado
vybes, laisvų profesijų žmones ar 
pramonininkus sveikinti savo ben
dradarbius, klientus ar net arti
muosius per Mūsų Pastogę pri- 
siunčiant sveikinimų tekstus kiek 
galint anksčiau.

Taip pat primename, kad atei
nančiais — Lietuvos nepriklauso
mybės jubiliejiniais metais Mūsų 
Pastogės pirmas numeris išleidžia
mas 1968 m. sausio 8 dienos data. 
Visą informaciją, skirtą tam nu
meriui prisiųsti redakcijai jau 
sausio pradžioje.

M.P. Redakcija
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simai
PRANEŠIMAS

Pranešame nariams ir visiems 
suinteresuotiems, kad š.m. gruo
džio 31 d. Dainavos salėje (East 
Terrace, Bankstown) rengiamas 
įdomus

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Skelbimai apie šį sutikimą pasi

rodys Mūsų Pastogėje prieš Kalė
dų šventes.

Dainavos Klubo Valdyba

BENDROS KŪČIOS 
SYDNĖJUJE

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir 
šiais metais organizuoja bendras 
Kūčias, kurios numatomos gruo
džio 24 d. 7.30 vai. vak. laikino
se Klubo patalpose 39 Church St., 
Lidcombe.

Norintieji bendrose Kūčiose da
lyvauti registruojasi Klube ligi 
gruodžio 17 d. Mokestis daly
viams: suaugusiems $2.50 asme
niui, moksleiviams ir pensinin
kams — pusė kainos, o vaikams 
iki 12 metų veltui.

Visi norintieji šiose Kūčiose da
lyvauti ir jaukiai praleisti lietu
viškoje šeimoje vakarą, kviečiami 
nedelsiant užsirašyti.

Pranešvnįas filatelistams ir numiz
matikoms

Gruodžio 10 d. (sekmadienį) 5 
vai. p.p. Dainavos salėje Banks
towne šaukiami susirinkti Sydnė
juje ir apylinkėse gyvenantieji nu
mizmatikai ir filatelistai arba šio
mis sritimis besidomį asmenys 
bendram pasitarimui. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Iniciatoriai

NAUJA SYDNĖJAUS 
APYLINKĖS VALDYBA

Lapkričio 19 d. Sydnėjaus lie
tuvių visuotiniame susirinkime, 
kurį sušaukė Centrinė Sydnėjaus 
ir Bankstowno apylinkių valdybos, 
išrinkta nauja Sydnėjaus apylin
kės valdyba:

pirmininkas A. Dudaitis, vice
pirmininkas dantų gydytoja p. N. 
Wallis-Grincevičiūitė, sekretorius 
B. Stašionis, iždininkas A. Vine- 
vičius ir narys kultūros reika
lams B. Genys.

BRISBANE — NEWCASTLE — 
NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežius Paulius 

VI gruodžio mėnesiui MA nariams 
yra skyręs sekančias intencijas: 
bendrąj ą — Kad tarp žmonių 
ir tautų užsimegztų tikra brolys
tė, pagrįsta savitarpiu pasitikėji
mu.
misijų — Kad visi tikintie
ji noriai remtų Bažnyčios siekius
misijose savo pasišventimu.

Aukščiau paminėtomis intencijo
mis gali pasinaudoti Brisbane — 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis SJ.
SYDNĖJAUS MOTERŲ 
CHORAS PAS ESTUS

Thilmere estų bendruomenė, mi
nint 50 metų Pabaltijo tautų ne
priklausomybės sukaktį, ateinan
čių metų birželio 29 d. organizuo
ja minėjimą — koncertą Picton 
miesto rotušėje. Minėjime pagrin 
dinę kalbą pasakys NSW žemės 
ministerisf kuris sutiko ir globo
ti šį minėjimą — koncertą.

Koncertinėje dalyje numatoma: 
estų mišrus choras, latvių vyrų 
choras ir lietuvių moterų choras, 
vadovaujamas p. J. Gaižausko. 
Gautą pakvietimą Sydnėjaus lie
tuvių moterų choras maloniai pri
ėmė ir sutiko minimame koncer
te dalyvauti.
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