
KtamSVME
(XXIV) 1973.4.23 RFRISTFRFn FAR PASTINGA AS A NEWSPAPER CATEGORY R. 1973.4.23 Nr. 16 - 17 (1266 - 67)REGISTERED FOR POSTINGA ASA NEWSPAPER CATEGORY B.

DIDYSIS IŠEIVIJOS RŪPESTIS
Aišku, gerai, praktiškais sume

timais, sutrumpinti ar atlietuvinti 
savo ilgas pavardes, kurios atsirado 
lenkų bei rusų kultūrų įtakoj. Bet nuo 
save,s nepabėgsi, ar, kaip musų Vaiž- 
gantas mėgdavo sakyti: “Nepakovosi 
su tuo, kuo apsigemi”.

Tai ne vienas ramią valandėlė 
tyliai pagalvoja, kas pagaliau nustato 
žmogaus tautybę? Taigi tautybę aps
prendžia: kilmė, kalba, papročiai, 
kultūra _ir tautinis apsisprendimas. 
Visi šie elementai, atskirai paėmus, 
yra daugiau ar mažiau reLatyvus ir 
subtilūs.

Žinome, kad nėra tautos, kuri 
būtų to pačio gryno kraujo.

Yra tautų kalbančių kitokiomis 
kalbomis. J

Tautinės kultūros, gyvenimo 
Įvykių veikiamos, iškyla, išbujoja ir 
smunka.

Pagaliau lieka - dvasiniai tau
tinis apsisprendimas. Neieškokime 
toli, bet pasidairykime po mūsų pačių 
lietuvišką bendruomenę. Net nuosta
bu, kad asmenys, kuriuos mes žino
jome Lietuvoje.*kaipo vokiečius, ru
sus,, lenkus ir 1.1., emigracijoj ma
tome lietuviais patriotais. O yra ir 
visai svetimų, kurie, atvykę į, Lietu- 

fair”, lyg jie norėtų vą, taip susigyveno ir pamylėjo, kad 
pasidarė daugiau, kaip savi, “ kaip 
aržuols droits pre Nemunėlio...” 

, Tas tysKu visose tautose,ir tuos 
visus elementus kartu sumaišius,gau
sime vienetą - savo tautos narį.

Taigi tautybė nuskaidrina indi
vidą, duoda jam socialinę prasmę ir 
įjungia į savo saugią. seimar Ir ji 
nėra keičiama pirštinė, bet mūsų gyvy
bės dalis.

Pažvelgę į tautas amžių akimis( 
matysime jas, kaip banguojančia^ jū
rą! kylančias, šniokščiančias, smun
kančias, pranykstančias ir vėl gims
tančias bangas. Nors nieko pasau
lyje amžino nėra, bet tautybė nėra 
iliuzija, bet apibrėžta laike realybė. 
Tai šeimos išplitimo ir gamtos įvai
rumo pasėka, tai Tvėrėjo dovana. 1974 m. Adelaidėje, naują" išraišką, 
Taigi mylėkime ir gerbkime šia dova- įjungiant į koncerto programą jungti
ną, kurią musų motina įžie bė mūsų nį Australijos lietuvių sekmadienio 
širdyse, nes, kas negerbia savo mo- mokyklų vaikų chorą ir‘įterpiant tau
tines - negerbia pats savęs. ”

Tautybė išeivijoj taip, kaip ug
nis ar meilė, reikalinga pakurstymo, 
nes čia pasigendame tos šiltos ap
linkos, meilės ir maisto, kuriuo mus 
nuo pat lopšio mūsų mamutės maitino. 

Mažai tautai nacionalizmo nie
kada nėra per daug. Visada žavimės 
savo tautiniais šokiais, liaudies dai
nomis, muzika, daile, literatūra, po- 

. ezija, savo gražia kalba ir bendrai 
visais savais kultūros lobiais, pa
veldėtais iš gilios senovės.

Tačiau, pasidairę po lietuvišką 
bendruomenę, rasime ir daugiau žėrin
čių tautinių deimančiukų - tai lietu
viški vardai, kuriuos jau vien tik iš
girdus, pasidaro šilta ir miela krūti
nėje. Tai Arūnai, Danguolės, Eglės, 
Rasos, Mildos, Vytautai, Birutės, 
Gediminai, Ugnės, Algimantai ir t.t. 
Tai vis labai tautiniai susipratusių 
tėvu vaikai.

‘Mieloji Eglute, Mildute ir Rūtele, 
padėkokite savo tėveliams, kad jie 
parinko jums tokius gražius lietuviš
kus vardus. Tie vardai lydės jus per 
visą gyvenimą ir primins, kad jūs 
esate ainiai seniausios Europoje tau
tos. O jūs garbingai nešite šią . jūsų 
tėvelių įduotą, vėliava per gyvenimo 
jūras iki perduosite ją jau saviems 
Mindaugams, Ramunėlėms, Jūratėms 
Kąstyčiams.

Visose etninėse grupėse, atsi- 
dūi usiose svetimuose kraštuose, ra
sime tuos pačius rūpesčius - tai 
kiekvienam individualiai įsistiprinti 
vietos sąlygoseekonomiškai, o bendrai 
- išlikti, kaip tautinis vienetas. Tau
tinės grupės emigracijoj tampa, kaip 
tos nulaužtos nuo savo kamieno die '- 
medžio šakelės, kurios pamažu būna 
nustelbiamos vietinės kultūros bei 
aplinkos. Emigracijų istorija ir mūgų 
pačių patyrimas aiškiai tai rodo. Ži
noma, pirmoji emigrantų karta turi 
imunitetą - ji nenutautės. Bet, kaip 
su vaikais? Tėvai kartais akis iš
plečia, išgirdę vaikus sakant, kad jų 
tėvynė čia, o ten toli - yra jų. tėvų 
tėvynė, kurią jie norėtų aplankyti, bet 
gyventi - ne.

Turime su liūdesiu prisipažinti, 
kad Amerikos pavyzdžiai rodo, jog 
lietuvis nėra labai atsparus nutautė
jimui. Gal būt dėl to, kad mes fiziniai 
esame panašūs į vietinius, esame tos 
pačios religijos, lengvai 
esame priimami į jų tarpą. O kiek Jau 
musu tautiečių nešioja angliškas 
škotiškas ar net airiškas pavardes? 
Tačiau, nesvarbu kokios geros buvo 
jų intencijos pasirenkant šias pavar
dės, vistiek vietos australams atrodo,: 
kad jie nėra “f ", "
nuslėpti dėl kokių praeitis seselių 
savo tikrą asmenybę.

ir noriai

angliškas

KOL LAISVĖS LIEPSNA TEBEDEGA

Amsterdamo, NY “The Amster
dam Evening Recorder” vasario 16 
d. idėjo straipsni “Švenčiant laisvę, 
kuri daugiau nebeegzistuoja” (Cele
brating Freedom That No Longer 
Ezists). Trumpai apžvelgus Lietuvos 
istoriją, laikraštis sustoja ties pe
reitų metu sukilimu Lietuvoje ir 
klausia: “l5abar, kai pasaulio opinija 
buvo taip drastiškai pažadinta, klau
simas kyla ,kaip praktiškai j tai at
sakyti? Kokią laisvės vilti gali pa
saulis iz'iūrėti Lietuvai šiuo istori- 
jos laikotarpiu?” Straipsnis baigia
mas taip: “Kai del nepriklausomy
bės, tol kol laisvės liepsna tebedega, 
jos troškimas tebėra gyvas daugelio 
širdyse, tol tebėra vilties - vilties 
ne tik lietuvių - čia ir tėvyne'je - min
tyse, bet ir tarpe padorių žmonių vi
sur”.

***
Pageidautinas Pabaltieciu ir Ukrai
niečių Glaudesnis Bendradarbiavimas.

Žinomas ukrainiečiu žurnalas 
Sūčastnist, leidžiamas Muenchene, 
1972.XII.4 d. laidoje Nr. 144 patal
pino platų pfo£. J. Bilinskio aprašy
mą. p.m. Baltų studijų dienas Toronte. 
Autorius^ buvo pakviestas kalbėti 
tema “Šių dienų politika Pabaltijo 
kraštuose ir Ukrainoje”. Labai tei
giamai' vertindamas ir pačia, idėjų 
tokias konferencijas rengti ir jos 
sklandu organizavimą, autorius 
pastebi, kad nors baltiecių emigracija 
palyginti yra neskaitlinga, bet turinti 
didelį intelektualų procentų ir pa
siekė gražių rezultatų tiek mokslo, 
tiek literatūros srityse. Tokios kon
ferencijos, anot autoriaus, turėtų 
būti dažniau šaukiamos. Jis ragina 
baltiecius ir u kr kiniečius gluadžiau 
bendradarbiauti.

*** G.J. Demberagas

šv. Jurgis^ Nežinomo lietuvių liaudies meistro darbas. Telš - .įpylinKė

NAUJOS IDĖJOS DAINŲ ŠVENTEI

Š.m. balandžio mėn. 7 d. Mel
bourne įvykusiame Australijos lie
tuvių dirigentų posėdyje buvo pada
rytas nutarimas pakeisti ateinančios 
Dainų Šventės tvarką Pakeisdami seną 
ir nusibodusį koncertinį šabloną, cho
rų dirigentai išreiškė norą ir _pasiry- 
žimą duoti sekančiai Dainų Šventei,

bet taip pat su žymiu pakeitimu. Vie
toje, kad kiekvienas dirigentas pra
vestų savo išrinktas dainas, progra
ma bus sudaryta taip, kad dainos su
keltų įdomų ir koordinuota, tęstinumą. 
Natūralūs tempo ir niuansų pakeitimai 
tuo išryškins dainų kontrastines sa
vybes, suteikiant programai įvairumo 
ir išlaikant bendrą tautinį, muzikinį, 
charakterį.

Dirigentų posėdis prasidėjo 
11 vai. ryto * Melboumo Lietuvių Na
muose. Jame dalyvavo p. Genovaitė 
yasiliauskienė - ateinančios Dainų 
Šventės vadovė, Adelaidės Lituania 

grupė. Jiems muzikini foną duos vyrų, Choro dirigentė plė. Rasa Kubiliutė, 
——i.—*2 Melboumo Dainos Sambūrio dirigentai

p.p. Albertas Čelna ir Danutė Levic
kienė, Canberros Aušros Choro diri
gentas p. Pranas Darius, Sydnėjaus 
Dainos 
Kiveris _
dirigentas p. Petras Morkūnas. Posė 
dį surengė ir jam sekretoriavo Mel
bourne Dainos Sambūrio pirmininkas 
p. Viva Alekna.

Atidarydama posėdį p. Vasiliaus
kienė trumpai apibudino jau įsisenė
jusią DainųSvenčių eigą, primindama, 
kad ‘publika reikalauja pakeitimų, ir 
kvietė posėdžio dalyvius 
naujų būdų visiems choru pasirody
mams. Diskusijose paaiškėjo, kad 
visi dirigentai atvyko į posėdi.gurė
dami tą pačią mintį, irw vienbalsiai 
nutarė ateinančia Dainų Šventę ruošti 
nauju būdu.

Sekė konkretūs pasiūlymai.
Ypatingai gyvai diskutuotas pasiū

lymas išimti iŠ programos pavienių 
chorų pasirodymus ir jų vietoj duoti 
jungtinio choro išpildomą komp. Bud- 
riuno Kantatą - Šviesos Keliu. Giliai 
šį klausimą išnagrinėjus buvo prieita 
išvados, kad dėl laiko stokos pilnai 
surepetuoti kantatą su jungtiniu 
choru,

(NuKetta įlopusL)

tiniais motyvais sukurtą montažą. 
Montažui išpildyti bus kviečiami 
solistai ir iškilesnė tautinių šokių

moterų ir mišrūs chorai.
w Tradicine ir pagrindinė Dainų 
Šventės dalis, t.y. jungtinių chorų 
pasirodymas programoje pasilieka,

Canberros Aus'ros Choro diri-

PREMIJOS SYDNEY SAVAITGALIO 
MOKYKLAI

Sydney Lietuvių Gydytojų Drau
gijos Valdyba nutarė paskirti 60 
dolerių Sydney lietuvių savaitgalio 
mokyklos mokinių premijavimui.

Premijos duodamos geriausiai 
lietuvių kalbą mokantiems mokiniams. 
Kiekvienas skyrius gauna po tris pi
nigines premijas. Premijos įteikia
mos po egzaminų, užbaigus mokslo 
metus. Smulkesnes premijų gavimo 
sąlygas nustato mokytojai su tėvų 
komitetu ir is anksto paskelbia mo
kiniams.

Gydytojų Draugijos Valdyba ti
kisi, kad šios premijos kiek paska
tins mokinius geriau mokintis lietu
vių kalbos. Bet tėvai irgi turėtų na
muose pagelbėti savo vaikams, kad 
galėtu, juos pamatyti premijų laimė
tojais mokslo metų pabaigoj e.

D r. I. Venclovas 
Syd. Liet. Gydytojų D-jos 

Pirmininkas.

Choro dirigentas p. Bronius 
ir Melbourne Parapijos Choro

ieškoti 
pas iro dy-
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TELKIME JĖGAS DIDESNIEMS 
DARBAMS

Kasdienybėje begyvendami su
kuriame didesnius ir mažesnius 
darbus ir darbelius. Vieni darbai pa
silieka, kaip kultūros paminklai, kiti 
čia pat su kasdienybe išnyksta pėdsa 
kų, nepalikę. Mums rūpi, kad mes ką 
nors ateičiai paliktume, kad neišnyk- 
tume. Tas rūpestis yra kiekvieno 
individo ir kiekvienos bendruomenės. 
Visų pirma, mums rūpi išlikti fizi
niai, perduoti tęstinumą, „ateities 
gyvenimui, tai yra, mes rūpinamės 
is'augyti savo jaunąją kartą; Toliau, 
mums rūpi perduoti savąją kultūrą, 
savo dvasinius ir medžiaginius turtus. 
Gyvenant normaliose- sąlygose, savo 
namuose ,savo tautoje nepriklausomą 
ir laisvą gyvenimą, tas nesudaro di
delių rūpesčių, nes tai vyksta natūra
liu keliu, bet mums, esantiems išei
vijoje, tie dalykai darosi ypatingai 
sunkūs. Mes galime ką nors didesnio 
padaryti tik gerai suplanavę ir visas 
galimas jėgas sutelkę.

Esame pasišovė, išleisti “Aus
tralijos Lietuviai” leidinį. Sis sutelk
tinis darbas reikalauja gero plano, 
tvirto apgalvojimo ir visų paramos. 
Kaip tie reikalai stovi šiandieną? 
Kas jais rūpinasi, kas telkia lėšas, 
kas rašo? Juk neužtenka pakviesti 
redaktorių ir palikti jį vieną su vi
sais reikalais. Jėi šį didelį darbą 
norime padaryti, tai pirmą turime jau 
turėti .planą aiškų: ar jį spausdinsime 
lietuvių ar anglų kalba, ką į jo turinį 
talpinsime, ir kiek tas viskas kainuos, 
ir iš kur lesąs gausime? Dabar, man 
rodosi, to viso dar neturime net aps
varstę. Kaip redaktorius A. Zubras 
nusiskundžia-“Tėviškės Aidai” net 
nebuvo užsiminę apie tokį leidinį, 
kad jis yra organizuojamas, kad kas 
nors juo rūpinasi. Tokia tyla yra aiš
kus nepritarimas, kitaip juk nebūtų 
galima išaiškinti.

Jei ištiktųjų, neturime visų pri
tarimo, tai reikalą turime iš naujo 
persvarstyti, kad vėliau nereikėtų, pu
sę darbo padirbus, palikti jį nepa
baigtą.

Ta proga aš norėčiau era iškelti 
naują pasiūlymą. Kaip žinome, yra 
leidžiama Enciklopedija Lituanica, 
jau du tomai yra išėję iš spaudos. 
Jos finansinė padėtis yra sunki. Ar 
nereikėtu mums jai ateiti į talką? Su
sitarti su leidykla, kad ji plačiau pa
rašytų, kaip yra .numačiusi, apie 
Australijos lietuvius., o mes už tai su
renkame jai kokį porą šimtų prenu
meratų ir dar gal galėtume pridėti 
paramos kokį porą tūkstančių dolerių.

Mūsų vaikai labiau būtų paten
kinti tokiu universaliniu leidiniu, ne
gu mes čia sugebėtume išleisti jiems.

Tas planas turėtu būti visų ly
giai priimtinas ir visi galėtų įsi
traukti į si sutelktinį darbą, kuris j 
be abejo.tureš didelės reikšmės mūsų 
jaunajai kartai ir mums patiems.

am

VIEŠAS ATSIPRAŠYMAS
Per “T. Aidus” ir “M. Pastogę” 

dėkodamas visiems, mane sveikinu
siems mano 60-mečio proga,-per sku
botumą ir neapsižiūrėjimą padariau 
klaidą, paminėdamas, kad p. M.M. 
Slavėnienė sveikino mane Plunksnos 
Klubo vardu. Tikrumoje ji gi prisiuntė 
sveikinimą^ Sydney Lietuvių Literatu. 
Būrelio vardu, todėl gerb. p. M.M. 
Slavėnienę,, ir Plunksnos Klubą už ne
vietoje panaudotą jo vardą viešai 
atsiprašau.

Juozas Mikštas.
***

Sekantis “M.P.” numeris išeis 
gegužes mėn. 7 d.

Red.
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PARAŠČIŲ
A. Zubras

LIETUVIŲ. DIENOS
Pastarąsias Lietuvių Dienas 

Sydnėjuje reikia laikyti gerai pavy- 
kusiomis. Ir tai ne del programos, - 
ji mažai kuo tesiskyrė nuo senes
niųjų, - bet dėl geros organizacijos 
ir svečiu gausumo, ypač jaunimo. Jo 
daugybę geriausiai buvo galima 
apžvelgti Lietuvių Dienų ir sporto 
šventės atidarymo proga.

Nuostabiausia, kad visi tie at
vykę svečiai rado jaukią pastogę 
Sydnejaus lietuvių namuose, o daug 
kur ir užpakaliniuose kiemuose pala
pinėse, atsarginiuose pastatuose, 
karavanuose. Šia proga ir asmeninė 
padėka ponams Donielams (Croydon) 
ir jų sūnui Vytautui, mane pakvietu- 
siems į savo namus, vaišinusiems ir 
vežiojusiems.

Kad tokiomis progomis tiek daug 
suvažiuoja lietuvių, net is tolimojo 
Pertho, tai ženklas, kad lietuviškoji 
sąmonė dar gyva. Tik vyresniųjų 
veidai vis kaskart gilesnių raukšlių 
išvagoti, eisena metų naštos apsun
kinta, mintis vis dažniau prarandanti 
lakumą, dažno iŠ viso pasigendama, 
nes nebėra tarp gyvųjų. Dairaisi i 
jaunąja^ kartą - čia ateitis. Ilgi plau
kai, barzda, pabrėžtinai neformali 
apranga ir laikysena tai aplinkos ir 
laiko ženklas. Kol tame atsispindi 
tik jaunatvės ir savitumo pabrėžimas, 
tai gerai ir malonu. Tik kai pamatai 
ženklus netvarkos, apsileidimo, vidi
nio nesutarimo su savim pačiu, tai 
tada susimąstai. Tik tarp mūsiškio 
jaunimo šių pastarųjų reiškinių reta. 
Sporto salėje, kieme, šaligatviuose ir 
gatvėje būriai jaunimo, ir vis tik 
anglų kalba. Kaip čia dabar? Negi 
tiek draugų australų prigužėjo! Pra
kalbini lietuviškai, atsako ir lietu
viškai, bet tarp savęs tik angliškai. 
Važiuoja tačiau į lietuvių šventę, o 
ne į Cairns, Townsville ar Surfers 
Paradise. Jie ten puikiai pritaptų. 
Aišku - ateityje turėsime lietuvių 
bendruomenę ar lietuvių klubus,, bet 
kalbančius angliškai. Tai realybe, kuri 
visai ne už kalnų. Nėra kas džiaugiasi, 
nes kalba yra vienas pagrindinių tau
tinės tapatybės požymių. Adelaidėje 
ir jos apylinkėse buvo labai stipri 
vokiečių kolonija, bet išnykus kal
bai, sutirpo. Liko tik vietovardžiai

Svečias Sydnejuje p.p. Slavėnų sodelyje. Is k. į .d.. Dr. A. 
Mauragis, kun. P. Butkus, p. M. Slavėnienė, vysk. V. Brizgys, Dr. 
R. Zakarevičius, S. Mauragienė, J. Slavėnas, p. T. Zakarevičienė 
ir V. Zakarevičius.

NE POPUL ARIA TEMA
Rašant apie pereitų metų pabai

goje įvykusi ALB Krašto Tarybos 
Atstovų suvažiavimą /.sakoma: ”... 
tačiau daug dalykų dar pasiliko ne
paliestų, dėl kurių atstovai būtų 
mielai kalbėję ir diskutavę.”

Nuo senų laikų yra madinga ir 
populiaru kalbėti išprusinta retorika, 
jausmingais posakiais papuošta kal
ba; tuo labiau, kada kalbama apie 
opius tautiniai bendruomeninius rei
kalus. Tokias kalbas pagardinus dar 
ir emociniu prieskoniu, sukuriamas 
puikus bendruomeninės veiklos pei- 
sažas, kurio poveikyje nutolstama 
nuo realybės. ,

Tur būt dėl to, kaip minėta, daug 
dalykų pasiliko dar nepaliestų. Arba 
jie buvo paliesti labai paviršutiniš
kai, neišryškinant nuosaikiai pilnos 
gvildentų reikalų apimties.
2.

PASTABOS
ir vokiškos pavardės bei palaikai 
muziejuose.

Apie Lietuvių Dienų kultūrinę - 
meninę, programą, daug rašyta. Bet kai 
pasigirdo kritiškas balsas bei saki
nys, tai kai kam nepatiko.Nukrypta 
nuo linijos. Įprasta mūsuose vis iš
girti, vis ieškoti deimančiukų, at
leisti net ir menkystę, išėjimą į 
sceną nepasiruošus. Daroma, girdi, 
mėgėjų, suvažiuojama iš taip toli. 
Bet kaip tik todėl, kad iš taip toli 
suvažiuojama, .tai ir reikia pasitempti 
ir pasirodyti kuo geriau. Aišku, iŠ 
me'gėjų negulima tikėtis profesionalų 
lygmens. Bet kur jų esama, jų talkos 
reikia kviestis.

Su pasigėrėjimu buvo sutiktas 
sydnejislds jaunimas. Jie tikrai įtilpo 
i jaunųjų talentų pasirodymo rėmus. 
Vokalistės buvo labai geros. Režisū
ra tačiau, turbūt, apsiriko, nedavusi 
joms mikrofono, nes salė jų natūra
liam balsui buvo pererdvi. Neišdildo
mą. įspūdį paliko Mackaus eilėraščio 
“Lygiai septinta” dramatinis per
teikimas. Minėtini ir melboumiškiai, 
pabandę, susukti filmą, net spalvuotą. 
Ne tik jų bandymas užgirtinas, bet 
ir j u pasiryžimas išlaidoms, kurias, 
be abejo, niekas jiems nepadengė. 
Ir tema jaunimui aktuali, nors vyres
niesiems gal ir kitaip atrodo. Adė- 
laidiškiai bus taikęsi vyresniųjų sko
niui, bet išėjo nei šis, nei tas. Nieko 
negelbsti ir visų vaidinusių parašais 
pasmerkimas recenzentų. Ne kas no
rėta ar manyta parodyti, bet kas maty
ta - tai svarbu.

Jaunųjų talentu vakaras kita 
kartą, mano įsitikinimu, išplėstinas. 
Turim tarp savųjų profesionalų artis
tų, baleto šokėją ir baleto bei išraiš
kos šokio studijas lankančius. Kodėl 
jų nepasikalbinti? Kai kurie tautiniu 
šokių vienetai galėtų pasirinkti vieną 
kurią nors .pagrindine temą ir apie ją 
sugrupuoti šokių pynę. Piršlybos, 
vestuvės, joninės, pabaigtuvės ga
lėtų suteikti turinį tokiom temom. To
kiam uždaviniui, aišku, šokiu vadovas 
turi būti rezisorius arba reikalingas 
jo -talkos.

Chorai buvo įdėję daug kruopš
taus darbo, todėl ir vainikavo šią 
musų šventę.

Tokia, ne pilnai išreikštos orga- ______ ____ , ___  _____
nizacinės formos institucija liko nau- šis *Fondo tikslas yra tarnauti šios 
- i įsteigtas Australijos Lietuvių bendruomenės kultūriniams reikalams. 
Fondas. Fondo klausimas jau eilė Toks samprotavimas mūsuose 

, tačiau jis

Liudas Barkus
***

jai į . „ ___________  ______
Fondas. Fondo klausimas jau eilė Toks 
metų yra tyriamojoje stadijoje, tačiau laikomas nepopuliariu, 
jo suformavimo mintis iki ŠioŲatrodo, realios padėties diktuojamas, 
dar gerai neissifermentavo, todėl jis 
ir įsteigtas prabėginių nuotaikų povei
kyje.

Susipažinus “Mūsų Pastoges”

Fondo statutu, darosi įspūdis,
Nr. 6 su paskelbtu Australijos Lietu
viu Fondo statutu, darosi įspūdis, 
kad Fondui trūksta pagrindinio orga
nizacijai privalomo elemento - orga
nizacijos narių. O be narių jokia 
organizacinė forma, jos veikimo apim
tis neįmanoma, nes organizacinės 
veiklos'dėsniai neatsiranda patys, bet 
juos suformuoja ir nustato steigėjai - 
busimieji steigiamosios organizacijos 
nariai,

Žvilgterėjus į Australijos Lietu
vių Fondo statutą, matyti, kad- sis 

Fondas įjungtas į Australijos Lietu-1 
viu Bendruomenės statutinę veiklos 
apimtį tokioms veiklos funkcijoms, 
kokias, pagal savo paskirtį, „atlieka 
Krašto Kultūros Taryba ir Švietimo 
Taryba.

Štai pasakytosios minties įrodo 
mieji faktai. Australijos Lietuvių 
Fondo statuto žemiau minimuose 
straipsniuose sakoma:

Str. 5. Australijos Lietuvių Fon
do valdybą renka ALB Krašto Taryba.

Str. 9. Australijos Lietuviu Fon
do Valdyba vykdo ALB Krašto “Tary
bos nutarimus ir pateikia jai savo 
finansinę apyskaitą.

Prie šio straipsnio primintinas 
ALB statuto str. 7 nuostatas, kuriame 
išvardinta kas turi ALB Krašto Tary
bos suvažiavime mandato teisę. Ka
dangi Australijos Lietuvių Fondas 
mandato teisės suvažiavime neturi, 
tad kaip jis Tarybos suvažiavimui 
pateiks savo apyskaita tvirtinti?

Str. 10 pajamų ir išlaidų ąpy- 
skaita, tikrina ALB Kontrolės Komi
sija.

Str. 13 ir 14 Australijos Lietuvių 
Fondo likvidavimą ir jo statuto kei
timų sprendžia ALB Krašto Taryba.

Tuo aiškiai pasakoma, kad Aus
tralijos Lietuvių Fondas yra ALB 
Krašto Valdybos padalinys.

ALB Krašto Taryba leidžia šį 
statutą, padarius jame reikalingus 
vietos įstatymų reikalaujamus pritai
kymus >bet nepaliečiant statute nusa
kytuosius dėsnius, įregistruoti val
dinėse Australijos įstaigose.

Pagal tokį statutą įsteigto Aus
tralijos Lietuvių Fondo įregistravi
mas Australijos valdžios įstaigose, 
savaime suprantama, neįmanomas, 
nes jis neturi savistovios organiza
cijos formos.

Neturėdamas -teisinės organiza
cijos statuso, vargu ar A.L. Fondas, 
pagal dabartinio statuto str. 4-nuos
tatus, galės gauti teisinių aktų forma 
sudarytus turtinius palikimus, kurie 
teismo institucijų yra peržiūrimi ir 
tvirtinami.

Australijos Lietuvių Fondo sta
tute visai neaptartas jo turimų lėšų 
panaudojimo būdas bei principas. 
Ar pati viena Fondo valdyba dispo
nuos visais Fondo turimais kapita
lais, ar tik tam tikra jo dalimi, o di
desnei turimo kapitalo sumai panau
doti bus reikalingas kieno nors apro
bavimas. Tokių nuostatų aptarimas 
Fondo statute būtinas.

Norint, kad Australijos Lietuvių 
Fondas būtų visuotinai Australijos 
lietuvius apjungiančios reikšmės, jo 
statuto paruošimui reikia kruopštaus 
darbo. Būtinai statute įtrauktinas 
Fondo narių klausimas, nurodant jų 
pareigas, teises ir atsakomybę, per- 
galvo tiria kiek Fondo narių visoje 
Australijos lietuvių bendruomenėje 
tikimasi suverbuoti, tuo prieinant 
minties dėl privalomo nario įnašo 
dydžio nustatymo.

Ruošiamą statutą reikia pritaikinti 
Australijos "vyriausybėje veikian
čiam teisinių draugijų įstatymui,; pa
gal kuri Fondą reikia Australijos 
Federalinės Vyriausybės Registro 
Įstaigoje įregistruoti, tuo įgalinant 
Fondo veikimą visoje Australijos 
teritorijoje. Kalbant apie. Fondo 
įregistravimai paminėtina, kad yra 
ruošiamas bendras visai Australijai 
“National Companies Act”, kuris 
šiais metais būsiąs išleistas.

Norint Australijos Lietuvių Fon
dą valdžios įstaigoje įregistruoti, 
jiS privalo būti kaip savistovi orga
nizacija, nesaistoma su mus visus 
kilminįai apjungiančia Australijos 
Lietuvių Bendruomene, nors faktina-

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 15 “Skaitytojai rašo” 

skyriuje, vietoje parašo J. Kutka turi 
būti Antanas Kutka.
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MOTERS DARBAI
A. Matukevičienė

Vieni šią era vadina moterų išsi
laisvinimo, kiti moterų valdymo am
žiumi. Mūsų moterys neturi iš ko 
laisvintis, valdyti irgi nepuolė, bet 
mes vis dažniau matome jas vadovau
jančiose pareigose musu bendruomenė
je. Pareigos ne visada yra lengvos. 
Mūsų moterys daugumoje yra šeimos 
vadovės, bet kai kurios neatsisako 
vadovauti ir gana didelei A LB „Šei
mai - apylinkei arba seniūnijai. Šian
dien noriu “Gabijos” skaitytojas 
supažindinti su Latrobe Valley se
niūne ponia Veronika Koženiaus- 
kiene.

Atvykusi su vyru iš pereinamo
sios stovyklos į Latrobe Valley, Moe 
mieste ir, čia atlikusi baudžiavinę 
dviejų metų darbo sutartį, p. Kože- 
niauskienė buvo viena pirmųjų nau
jai Įsteigtos seniūnijos narių. Su 
šypsena prisimena anas jaunas 
dienas, kai tekdavo keliauti i poros 
dešimčių mylių atstumo miesteli 
rinkti lietuvio mokesti ar laikraščio 
prenumeratą.. - Ne paprasta kelionė 
tai buvo, - sako p. Koženiauskienė,

JEIGU REIKIA DOVANŲ,
Gimtadieniai, vardadieniai, Mo

tinos ar Tėvo dienos, Kalėdos ir 
įvairios kitos progos atsineša ir savo 
problemų. Dažnai girdime, jog yra 
sunku nuspręsti ka, dovanoti, nes 
dauguma žmonių visko turi. Tikrai 
yra sunku, nes norisi dovanoti daiktą, 
kuris ilgiau dovanojusį primintų. 
Labiausiai pasigesdavome mūsų tau
tinio jneno gaminių.

Šiandien Melbourne šios dovano
jimo problemos nebėra. Soc. Globos 
D-jos įsteigta dailės darbų krautuvė, 
kurioje tikrai galima rasti įvairioms 
progoms pritaikintą dovaną Įvairaus 
amžiaus, įvairaus skonio žmonėms. 
Gaminių pasirinkimas gana didelis. 
Krautuvėj gaunami tautiniais raštais 
audiniai, siuviniai, Įvairūs mezgi
niai, kilimėliai, stalo takeliai iš 
juostų ir lino. Tautiniais rūbais 
įvairaus dydz'io lėlės, meniškos 
lėkštės, servetėlės. Yra puikių me
džio išdirbinių; žvakidžių ir įvairių 
figūrėlių. Paveikslų; mūsų dailininkų 
kūriniai ir įvairūs jūros žolių ir aukš
lių sudėlioti meniški vaizdeliai. Yra 
ir vaikams minkštu žaislų ir mezgi
nių. Krautuvė priima užsakymus tau
tiniams rūbams vyrams ir merginoms.

Kainos neaukštos, palyginus su 
kitomis dovanų krautuvėmis, net gana 
žemos. Pelnas skiriamas Socialinei 
Globai. Gaminiai daugumoje^ pensi
ninkų daryti nuoširdžiu kruopštumu ir 
su meile. Įsteigusios krautuvę, mo
terys mato ir didelį moralinį pelną 
rankdarbininkui suteikiant didelį jo 
darbo įvertinimo džiaugsmą. Meni
ninkas neskaičiuoja įdėtų darbo va
landų, , todėl ir jo darbas' ne pinigais 
vertinamas.

Melbourne Soc. Globos D-jos 
dailės darbu krautuvė bene pirmoji 
Australijos ^lietuvių bendruomenėje, 
todėl svečiai iš tolimesnių miestų ir 
valstijų, besilankantieji Melbourne, 
maloniai kviečiami krautuvę aplan
kyti. Krautuvė atidaryta Šeštadie
niais iki pietų, tomis pačiomis va
landomis, kaip ir kooperatinė ben
drovė “Talka”. Taip pat pobūvių ir 
susirinkimų metu. Kitu laiku susita
rus su D-jos pirmininke p. E. Sei- 
kiene telefonu 422367.

D-jos ponios visada pasiruošu
sios maloniai patarnauti ir pilnai 
tikiu, jog rasite dovanėlę ir tiems, 
kurie jau visko turi.

Artėjant Motinos Dienai, nepa
mirškite apsilankyti moterų dailės 
darbų krautuvėj Melbourne Lietuvių 
Namuose, North Melbourne!

AM 

- bet tikra ekskursija. O kartais 
lankomo žmogaus namie nerandi. 
Latrobe Valley seniūnija plačiai 
išsimėčiusi, telefonų tada dar netu
rėjome, todėl tekdavo pravažinėti 
visą dieną. Buvo įdomu ir miela. 
Pasidalindavome šeimos naujieno
mis įj rūpesčiais.

Šiuo metu seniūnijoje gyvena 
apie 80 lietuvių. Dauguma gyvena 
Moe mieste.Kiti Morwell,Newborough, 
Yalloum, North Yallourn, Traralgone, 
Dauguma dirba Yalloumo rudos 
anglies kasyklose. Yra ūkininku, 
kaip Garfield, Erica ir Toora. Daugu
ma jau gerai Įsikūrę ir pastoviai 
apsigyvenę. Ūkininkai gana turtingai 
gyvena. Seniūnija turi vieną visuo
tiną susirinkimą metuose, tris minė
jimus ir suruošia vieną gegužinę prie 
Latrobe upės. Keturis kart į metus 
atvažiuoja lietuvis kunigas, atva
žiuoja ir choras. Dėl skirtingų darbo 
valandų tautiečiams yra sunku vi
siems 'kartu pabendrauti, bet visi 
stengiasi dalyvauti. Tautiečiai labai 

dosnūs ir nuoširdžiai remia lietu
viška, veiklą. Pažymėtina Latrobe 
Valley lietuvius surinkus daugiausia. 
Australijoj Tautos Fondui. Lietuviš
kas laikraštis ateina i, kiekvienus 
namus. Tautiečiui mirus, laidotuvėse 
dalyvauja visi seniūnijos lietuviai.

- Ar nesunku, ponia, šeimos 
rūpesčius suderinti su seniūnijos 
rūpesčiais?

- Ne, - lengvai atsako p. Kože
niauskienė. - Iš buvusio seniūno 
p. Pleškūno perėmiau tvarkingai 
vestą dokumentaciją ir atskaitomybę. 
Mūsų Latrobe Valley gyvena poetas 
Juozas Mikštas - Silainis, kurs nie
kada neatsisako dalyvauti parengimų 
programose su savo kūryba. Visi 
seniūnijos tautiečiai nuoširdžiai 
prisideda. Problemų neturime. Vie
nintelio pasigendame, tai Krašto 
Valdybos atstovo, kuris būtų mums 
didesniu veiklos akstinu. Juk netoli 
nuo Melbourne esame, Krašto Valdy
bos pirmininkas,lankydamas Melbour
ne, galėtu ners trumpam aplankyti 
ir mus. Norėtųsi kad ir: aukštesnieji 
kultūrininkai mus kaikada prisimintų.-

Seniūnės vyras, Vladas Kože- 
niauskas, yra visad uolus talkininkas 
parengimuose.

Ponai Koženiauskai užaugino 
gražią dukrelę Veroniką, kuri šiuo 
metu ruošiasi medicinos sesers pro
fesijai Morwell ligoninėj. Vladas 
Koženiauskas pasižymėjęs australų 
tarpe kaip stalo teniso Čempionas ir 
krepšiųįnkas. Savo darbovietėj S E C 
yra issitamaves skyriaus vedėjo 
vieta.

Ponia Koženiauskienė yra skai
čiusi paskaitų apie Lietuva, ir lietu
vių liaudies meną CWA ir Good 
Neighbour Council’ Moe apylinkėj. 
Šiuo metu renka eksponatus lietuvių 
liaudies meno skyriui Moe Centenary 
parodai.

Moterų, Social. Globos D-jos rankdarbių krautuve Melbourne.

Veronika Koženiauskienė.
Man beieškant ponų Koženiauskų 

namo,, gatvėj sutiktas australas 
nurodė namą ir pridėjo: “they are 
very nice poeple”. Yra tikrai malonu 
išgirsti iš svetimtaučio lupų, jog 
mano tautiečiai yra “very nice people”.

***

KELIONĖ NIEKUR
Regina Bytautienė

Kada jauni z’mones klausia:- 
Kodėl negalima imti narkotikų? - re
tai kada jie gauna prasmingą atsaky
mą. Medikai, t psichologai ir juristai 
atskaičiuoja jiems šimtus blogybių, 
bet visi jų argumentai nepaliečia 
pagrindinės tiesos. Narkotikai ne
praranda vilionės jau vien dėlto, kad 
jie pažada lengvai ir greit gauti tai, 
dėlko normaliai reikia paaukoti iš
mintį, kūrybingumą, meilės galią ir 
išsemti visus žmogiškuosius talentus.

Narkotinės tobulybės pažadas 
labai apgaulingas ir pavojingas, kaip 
ir kiekvienas melas ir sukčiavimas. 
Senas ir amžinas bandymas jėga ar 
apgaule išplėšti is" dvasios tai, kas 
pasiekiama tik darbštumu, mokslu, 
kantrumu ir uolumu.

- Mes norim viską. pergyventi. 
Juk nemoderniška įrodinėti, kad su 
musu pojūčiais yra kas nors blogo!

Teisinga, bet ne tame esmė. Jau 
nuo amžių įvairus silpnavaliai gana 
balsiai rėmėsi žmogaus teise pergy
venti visus pojūčius. Tačiau tikslas 
yra per pojūčius patirti, koks yra ir 
koks gali būti žmogus. Kiekviena 
sistema, kuri priemonę paverčia tiks
lu, tampa ne laisve, bet priklauso
mumu, vergija.

- i” Bet su narkotikais žmogus 
praplečia savo sąmonę.” -

Taip. Psichedeliniai narkotikai 
sukuria gyvus, kaleidoskopinių. spalvų 
vaizdus akims. Klausą jie veikia 
mažiau ir rečiau. Skoniui, liečiamiems 
organams ir uoslei jie neturi jokios 
įtakos. Pasitaiko struktūros pajau
timas, bet ir tai tik akimis, bet ne 

paliečiamai. Narkotikai yra tik pa
saulis akims. Narkotikų kelionė 
“Trip” yra giriama, kaip praplėstas 
patyrimas ir sąmonės pakilimas. Žo
dis “psichedelish” - sielos atvėrimas 
ne visai teisingas. Turėtų sakyti - 
“sensedelish” - nes halucinatoriški 
pergyvenimai priklauso prie sensua- 
linių pojūčių ir nieko bendro neturi 
su dvasia ar siela. Žinoma, yra kon
taktas tarp jausmų ir proto, bet tai 
ne tas pats. Gyvulys turi visą eilę 
už žmogų tobulesnių pojūčių, kom
piuteris įsijungia greičiau už žmogaus 
protą, bet už žmogų daugiau sąmonės 
jie abu neturi. Tarp sukeltų primity
vių jausmų ir proto išfiltruotų, su
tvarkytų pojūčių kelias labai tolimas. 
Vien tik reflekso neužtenka.

Gali narkotistas savo narkotikų 
sukurtomis viršžmogiškomis jėgomis 
būti įsitikinęs, kiek tik nori, tačiau 
visi prieinami bandymai Įrodo, jog 
halucinogeniški narkotikai* žmogaus 
sąmonę pakelia tik trumpam laikui. 
Kokios butų ilgalaikės sąmonės pa
sekmės, dar nėra tikrai nustatyta. 
Motorinės žmogaus galios; galvose
na, atidumas, apskaičiavimas, vaiz
duotė, jumoras (įdomus fenomenas), 
fizinė energija ir* kontakto galimybė 
yra daugiau ar mažiau stipriai suma
žinami.

- “Bet aš turiu tiek daug talen
tų, kuriuos reikia iškelti” -

Narkotikų gynėjai stovi ant 
labai netvirtos žemės, jeigu nori įti
kinti, jog kūrybinis genijus turi nu
traukti “brutalius retežius”, visuo
menės jam uždėtus. Idėjos ateina 
vienodai visiems. Kūrybingas žmo
gus išsiskiria tik savo mokėjimu 
jas išnaudoti, ką jis su jomis pasie
kia. Su narkotikais, ar be jų - Faus
tas, Karalius Lyras - nenukrinta 
taip be niekur nieko nekultivuotiems 
pojūčiams į sterblę. Ne pergyvenimų 
įęiekis ar jų naujenybė yra svarbu. 
Šviesus dvasinis turtas daro genialius 
menininkus ir didelius žmones. Beet
hoven paraše gražiausią muziką, bū
damas seniai kurčias. Jo sielos'jėga 
ir darbštumas buvo gyvi, nors muzi
kai reikalingojo pojūčio nebebuvo.

Kūrybingasis sąmonės .procesas 
yra išimtis. Dauguma pojūčių im
presijų, kuriomis mes kasdien apipi
lami, yra didesni už mūsų pajėgumą 
jas apimti. Patyrimas ir pastangos 
reikalingi medžiagai atrinkti numaty
tam tikslui, nežiūrint ar mes dirbame 
prie meno kūrinio, ar formuojame kas
dienį gyvenimą,. Vien piktavaliai, 
paklydę ir silpni per narkotikus sten
giasi tučtuojau pasiekti tikslą.. Jiems 
atrodo, kad reikia tik gurkšnio užbur
to gėrimo ir, štai, susigėdęs pasau
lis pamatys jų. tikrąją vertę. Taip 
svajojo ir senieji alchimistai apie 
stebuklingą eliksyrą, kuris juos pa
darytų visažinančiais.

-‘“Narkotikai išlaisvina žmogų. 
Jis atsipalaiduoja nuo paties savęs 
ir norėtų apkabinti visą pasaulį” -

Tas nieko daugiau nereiškia, 
kaip praradimą aiškiu, savo asmeny
bes kontūrų. Narkotistai kalba apie 
“atpalaidavimą, savojo ego”. Tai 
skamba lyg didelė kova ir laimėji
mas, tačiau tėra tik infantilizmas - 
kūdikio dvasinė padėtis.- Kūdikiui 
maitinanti krūtis yra jo pasaulis> ir tuo 
pačiu jis pats, nes jis dar nežino, 
kad motinos kūnas yra atskiras as
muo. Tie, kurie neįstengė subręsti, 
kūdikio amžių laiko ir garbina, kaip 
tikrąją žmogaus padėtį. Tas nesuval
domas noras grįžti į ankstyvą vai
kystę yra neurozės išraiška. Būti 
suaugusiu, reikia atrasti savąjį “aš” 
ir jį reikia užsidirbti.

- “Net religija sako, mes turime 
save užmiršti” -

Netiesa. Dauguma religijų reika
lauja save suvaldyti, bet tai dar ne
reiškia, kad be asmenybės kosmose 
skraidytume. Taoizmo “dvasia, kuri 
yra ne dvasia”; Zen - “atidumas at
sipalaidavimo rėmuose”, krikščionių 
įsakymas - “gyvenimą prarasti, idant 
jį atrastume”; jie visi reikalauja 
tikrojo “aš”, kuris stove tų priešakyje. 
Nieko nėra lengvesnio, ka'ip “atsipa
laiduoti”, “prarasti”. Jaunam žmo
gui, darančiam psichedelinius bandy
mus, šiandien yra pagrindinai svarbu 
save surasti, bet ne prarasti. Vai
kas, kurio niekas nenubaudžia, nie
kas nesirūpina, ar tai butų asocialūs 
tėvai, ar labai “gailestingi” turtuo
liai, yra nuskriaustas. Jam pavagiama 
asmenybė.

(Nukett* I š peri-)
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KASDIENE MUSU DUONA
O. Galkytė

- Duona yra senesnė už žmogų. - 
Sako albanų patarlė. Bet tai netiesa. 
Pirmas žmogus išrado duoną. Visos 
tautos, valgančios duoną, kaip pa
grindinį maistą, ją laikė šventa. Dar 
ir šiandiena, mes senesnieji nega
lime. išmesti duonos, ir tai turi gana 
įdomias ir įvairias priežastis.' Pasi- 
klausinėjant įvairių klasių žmonių, 
šiandien, tūkstantis devyni šimtai 
atštuntajame dešimtmetyje^didesnė jų 
puse neleidžia duonai sudžiūti, o 
apie išmetimą negali būti ir kalbos. 
Dauguma prisimena karo ir pokario 
laikotarpius, kada jos taip labai 
trūko. Bet toji minia, su didele pa
garba vertinanti duoną, darosi vis 
mažesne. Jauni žmonės, išaugę da
bartinėje pertekliaus eroje, nežino 
jos vertingumo. Senoji karta atsimena 
ne vien pergyventus badmečius, bet 
laikosi tradicijų, kuriose išaugo. Se
nų, seną žmogiškojo dėl duonos 
rūpesčio tradicijų.

“Kasdiene's mūsų duonos 
duok mums šiandien!” - n:e šiaip 
sau įterptas į. “Tėve mūsų” prašy
mas. Žmogus labai labai seniai tu
rėjo maistą išsikovoti. 0 ką šian
dien pergyvena besivysiantieji kraš
tai, europietis yra pats pergyvenęs 
badą.

’Duona vaidina skirtingą, savi
tą rolę žmogaus gyvenime. Prieš 
6000 metų duona jau buvo pirminiu 
svarbiausiuoju maistu. Duonos svar
ba jau seniai įėjo į kalbos vartojimą. 
Mūsų profesija* mūsų tarnyba yra užs i
dirbimas duonos. Tėvui mirus, kai
mynai apgailestauja našlaičius, likus 
be duonos davėjo. Vaikams, tėvų ne
klausant , yra dažnai kartojama pa- 
patarlė:- Kas tėvų neklauso - valgo 
duoną sausa. - “Juodos rankos - bal
ta duona; baltos rankos - juoda duona” 
- reiškia darbštumu įgytą geresnį 
gyvenimą.. Vargingo žmogaus - sunki 
duona. Meilė žmogui apsprendžiama 
duona:- Karti pamotės duona. - Kie
ta buvo baudžiauninko duona. - Ka
linys sunkiai nubaustas: “ant sausos 
duonos ir vandens ”.-

Duonos išradėjai^ buvo senieji 
egiptiečiai. Žinome iš Juozapo, bro
lių parduoto į_ Egipto žemę, jog jau 
tada faraonai turėjo javų sandelius. 
Duona buyo keęama vien iš rugių ir 
kviečių. Šių grudų baltymai išlaiko 
tešloje* per rūgimą gautą angliarūgš- 
tį. Prieš 6000 metų visas Egiptas 
buvo _žemdirbystės kraštas. Nylo 
pakrančių kepėjai kepdavo duoną 
įvairių rūšių ir formų: apvalius kepa
lus ir smailius, kaip piramides, paukš-

čius ir žuvis. Kaimynai egiptiečius 
vadino “duonėdžiais”. Turtas buvo 
lyginamas duona ir atlyginimai buvo 
mokami duonos kepalais.

Mūsų protėviai duona gavo su 
krikščionybe: javus sėti išmokė vie
nuoliai. Iki to laiko Europoje valgė 
košę ir blynus iš žirnių, avižų ir, jei
gu kur augo miške, kviečių ir rugių. 
Javai kilę iš miško, ir laukuose jų 
nebuvo.

Kristus 'ne vien tik sakė:- Aš 
esu gyvybės duona! - Palyginimas 
paimtas iš liaudies pagrindinio mais
to ir tuo iškeltas. Paskutinės Vaka
rienės. metu Jis laužė duoną, ir kal
bėjo:- Valgykit! Čia mano kūnas! - 
Per Mišių Aukos misteriją duona 
tampa sakramentu. Kadangi duona 
buvo taip, išskirta ir išaukštinta, 
senieji krikščionys į duonos kepalo 
apačią įpiaudavo tris kryžiukus. 
Daugelyje vietovių dar ir šiandien 
ūkininkėj prariekdama kepalą t įrėžia 
kryžiuką ar bent peiliu padaro kry
žiaus ženklą. Musu senolės darė ta 
patį. Duonelė buvo šventa ir gerbiama. 
Duonai buvo priskiriama ir stebuk
linga galia apsaugojimui jiamų nuo 
nelaimių, kaip pavyzdžiui, Sv. Agotos 
duona apgina nuo žaibų nelaimei; 
įmetus pašventintos duonos į krosnį 
apsaugoja nuo gaisro.

Viduramžių Europos tautos šimt
mečiais badavo, nes senasis egiptie
čiu mokslas pagaminti duoną buvo 
prarastas ir žmonės nebežinojo, ką 
žinojo senieji egiptiečiai, graikai ir 
romėnai. Nebežinojo, kaip giliai 
išarti žemę, kaip gauti gerų miltų ir 
kaip pasigaminti tešlą. Vėliau, mūsų 
laikais, kada per didžiuosius karus 
nebūdavo grudų, žmonės stengėsi 
rasti duonai pakaitalą. Katastrofa- 
Įiniais badmečiais tarp 8-jo ir 14-jp 
šimtmečių buvo “duonos” iš pelų, 
pušų žievių ir šiaudų. Prancūzų revo
liucija, Luther’io žemdirbių karai iš 
tikrųjų buvo karai dėl duonos. Duona 
nusprendė karo likimą; kas turėjo 
duonos - laimėjo pergale,. Napoleonas 
dėlto pralaimėjo, kad savo didžiąjąkelionė niekur

(Atkeltai* Spal.)
Jis tik tvarinys, kurio 

veiksmai be pasekmių; jis nė asmuo, 
jis tik niekas. NarkotiStas milijonie
rius ir narkotistas valkata siekia pa
bėgti nuo savo padėties. Jie abu sie
kia būti kuo nors kitu. Psichedelikai, 
žmogaus dvasinį alkį malšindami 
chemikalais, ji nuvertina į objektą, 
atima žmogaus didingumų ‘Narkotis- 
tai kalba apie atsipalaidavimą nuo 
tikrovės varžtų, lyg tikrovė butų jų 
priešas. Bet ji nėra nei varz’tai, nei 
priešas, o vien tikra gyvenimo pa
dėtis. Abejoti gyvenimo tikrove, ar 
jos bijoti, jau yra ženklas sunkios 
dvasinės ligos.

Viskas, kas šiandien kalbama už 
modernius halucinogeniškus narkoti
kus, jau buvo kalbama nuo antikinių 
laikų. Nesuskaitoma daugybė keliavo 
(took the trip) i halučinacijos pasauli 
ir įsitikino, jog tas kelias veda - 
NIEKUR. Kūrybinė galia nėra joks 
daiktas, bet gyva žmogaus visuma. 
Fantazija skiriasi nuo beprotystės ir 
tik sąmoningumu įmanoma praplėsti 
sąmonę. Kiek ilgai toji kelionė už
truktų/ visviena tenka grįžti atgal 
arba pakelyje žūti.

Niekas neats ikeršija žiauriau, 
kaip noras dirbtinomis ^priemonėmis 
iš savo dvasios išplėsti tai, kas 
pasiekiama tik darbu ir pastangomis.

***
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BUK SKALSI

Buk skalsi, kasdienine duona!
Ant stalo ir prekystalio - būk skalsi.
Tu - paskutinis lašas, kuriuo troškuli numalšiname.
Aš nežinau, ar ilgai jausiu tavo gaivinančią rūgštį.

Noriu tik vieno -
Visada buk dorai uždirbta.
Neatitraukta nuo kito burnos.
Nesutepta.
Ir vaikų burnoje tokia pat gaivinančiai rūgšti,
Ir anūkų.
Ir ainių, kurie nežinos mano veido.

Būk skalsi.

armiją vis į naujus mūšius traukė, 
šaukdamas ūkininkus nuo plūgo. Ne
buvo sėjos - nebuvo piūties ir nebuvo 
sotinančios duonos.

Šiandien išvystyta dirbtinos tra
sos, žiemkenčiai javai. Derlius nui
mamas mašinomis. Didžiuliai duonos 
fabrikai - kepyklos duoną pristato į 
namus turtingiems industrializuotų 
tautų piliečiams. Duonos pasirin
kimas milžiniškas; kokių nori formų, 
įvairiais prieskoniais, įvairių spal
vų. Gyvename eroje, kurioje ne duo
nos išlaikymas, bet greitesnis sunau
dojimas galioja. Vakarykščios duonos 
niekas nebeperka. O kiek jos išme
tama į šiukšlių dėžes?!

Tačiau yra dar vis badaujančių 
milijonai, yra iš bado mirštančių. Ar 
atleistina, kad vertingą duoną lei
džiame sudžiūti ir išmetame?-Ar tai 
jau toks labai senamadiškas įsivaiz
davimas: gerbti duona? Tikrai ne! 
Mūsų tėvukai bardavosi už nesuval- 
gymą plutų. Manau,- ne vienas esame 
buvo barti, ne vienas girdėjome :- 
Nemėtykit, vaikeliai, duonos, nes 
gali ateiti diena, kada tų plutų verk
dami ieškosit! - Tokią dieną, tokių 
daug dienu esame pergyvenę ir ne
kartą tėvu, Žodžius prisiminėme. O kas 
žino, kaip ilgai dar mus geroji žemelė 
maitins? Vieną dieną mums gali būti 
niekuo negeriau už vargstančias tau
teles Azijoj. Pasaulis tapo labai 
mažas,keliaujant sprausminėmis prie
monėmis, bet mūsų duonos puskepa- 
liukas laiku nepasiekia badaujančio 
Biafroj, Vietname ar Bungla Desh ir 
jis miršta nuo bado.

Kasdienė mūsų duona. Elkimės 
su ja pagarbiai, kaip leidžia laikas. 
Nors ji nebėra šventas tabu, tačiau 
vis dar brangi žemės dovana ir nemė
toma. Kol yra duonos .- būsime sotūs. 
- Skalsink, dieve, duonelę mūsų! - 
Krivaičio malda senovės Perkūnui 
tebegalioja ir šiandien dvidešimtame 
amžiuje. Daugelyje vietų, svečias 
atradęs valgančius, pasveikina žo
džiais:- Skalsink, Dieve! -■

Moterų Šocail. Globos D-jos rankdarbiu krautuve Melbourne
1 3«£į eomri'uiCĮ iioMsei riOTrei amsisiuei

Duonos svarba per eilę tūkstančiu 
metų žmogaus gyvenime^nepasikeitė, 
bet įgavo kitą formą. Šiandien dau
gelis sveikatos dietininkų liepia kuo 
mažiau, ar visai nevalgyti duonos. 
Bet tai esą dėlto, kad žmogus nebe- 
pildo pirmiesiems tėvams Dievo duoto 
įsakymo:- Duoną valgysi savo veido 
prakaite! - Aukštai mechanizuotoj 
civilizacijoj žmogus jos prakaitu 
nebeuždirba.

***

N E ATI DUOKIM VARPU!
Skirtumas tarp muzikos ir triukšmo 

juridiškai neturi reikšmės. Varpai kelia 
triukšmą. Tegul tai ir šventės triukšmas, 
tačiau daugeliui piliečių gadina nervus. 
Argi būtinai turi jie ankstyvą ir tylų 
sekmadienio rytą skambinti? Ar būtinai 
turi per savaitę pavargusi ir užsitarna
vusį ilgesnio poilsio pilietį žadinti?

Varpai saukia maldai. Gal nedau
gelis kvietimą išgirsta, bet daugelis pa- 
žadin.ami, daugelis susimąsto.

- Varpai yra daugiau,negu seniena, 
įkyrūs, atgyvenę savo paskirtį^ • Sako 

vieni.
Kiti sako: - Oi, ne! Dėl Dievo mei

lės!...
Anksčiau, daug daug anksčiau, pūs

davo trimitus eidami į maldos namus. Tai 
buvo pries* pusantro tūkstančio metų. Bet 
varpai, ar tikriau - varpeliai dar senesniu 
ir turėjo ypatingą galią. - Varpai atneš
davo našesnį derlių ir saugodavo žmo
nes nuo pikto, - tikėjo žmonės beveik 
visame pasaulyje ir tas tikėjimas buvo 
labai stiprus. Net ir kai varpai tapo labai 
dideli ir sunkus (Koelno Katedros varpas 
sveria 25 tonas, Maskvos Kremliaus - 
200 tonų)|ir krikščionis jau seniai š'aukė 
i bažnyčią. Vakarų pasaulyje dar vis 
buvo tikima jų magiška galia. Kai ku
rios tautos varpus laikė turinčiomis sie
lą būtybėmis - juk jie taip gražiai skam
ba. - Pasakose jie patys pradėdavo skam
bėti, išduodami baisius nusikaltimus ar 
išpranašaudami nelaime. Šiandien tai 
jau išnykę įsivaizdavimai, net ir gaisrui 
kilus, nebenaudojami. Katastrofos alarmą 
duoda sirenomis.

Varpų skambesys ar “triukšmas” 
priklauso ne nuo medžiagos, iš kurios 
jie padaryti (anksčiau bronza, dabar 
daugiausia lydytas plienas); bet vien 
nuo formos, kuri suplanuota, kad var
pas skambėtų, aidėtu, toli per apylinkę, 
per visą miestą.

Nuo šimtmečių varpai buvo beveik 
kiekvienoje didesnėje vietovėje, net 
ir didesniame ūkyje. Nuo šimtmečių var
pus apdainuoja poetai, bet tai dar ne
santi priežastis, kad jų nepanaikintą 
jeigu dauguma to norėtu,. Tačiau tukstant 
metinė tradicija kalba pries. Varpai pri
klauso bažnyčiai: jie skamba Kūre'jo gar
bei. Mokslas dar nieko tinkamo neišrado 
tikėjimui pakeisti. Skeptikai ir netikin
tieji nėra bejausmiai varpų skambesiui. 
Šių dienų pasaulio gatvių judėjimo triuks- 

sprausminių lėktuvų ūžimą, pra- 
•s kaminų dusulingą švilpimą nega

lim- nė , ’inti su šventišku varpų aidu. 
Priešingai varpų skambesys ne kenks
mingas aplinkumos “triukšmas”, bet 
vienintelis gar s as,- švarus, ramus ir 
šventiškas klykiančiame pasaulio triukš
mingume.

A.G.

* * *

ŠYPSENOS
♦Gėlių pardavėjai yra 

puikūs specialistai kaip at 
skirti ne vedusius vyrus nuo 
vedusių: nevedę matomi 
krautuvėje kiekvieną mė
nesį, vedę... vos-ne-vos 
kartą į metus.

♦Jei jums ir per 60 metų 
nepavyko perreformuoti 
pasaulio — būtų išmintin
giausia tą problemą per
duoti jauniesiems.

♦Jonas r-Tavo žmona at
rodo daug geriau, kaip ją 
išgydei nuo nervuotumo ?

Petras: - Gydytojas jai 
pasakė, kad tai senatvės

.J'Ž ii ės;? 'triųr
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SULAUKUS 70-TIES
Vakarą pasaulyje gimimo sukaktys 

yra reikšmingos ir gražiai švenčia
mos. Jas švenčia jauni, jas švenčia 
suaugę. Ypatingai šios šventės pasi
daro svarbios, kai žmogus sulaukia 
sveiku, graz'ių ir šeimyniniu s'enatvės 
metą, kurie jo gyvenimo vainiką yra 
supynę iš gražiausių nevystančių gė
lių. Nedaug kas iš mūsų gali pasi
džiaugti gražiu 70-ties metų skaičiu
mi, nes gyvenimo audros, karo baisūs 
išgyvenimai, svetimas gyvenimas 
išeivijoje pakirto ne vieną iš mūsų 
tremties lietuvių, ankstyvame savo 
gyvenimo amžiuje iškeliaujant į tą 
amžinąjį Anapilį.

Balandžio 7 diena, puikiuose savo 
namuose, apsupti gražaus skaičiaus 
artimųjų draugą, prietelių, dukrų su ją 
vyrais ir mažaisiais anūkais, garbin
gas savo gimimo sukaktis atšventė 
Sydne'jaus lietuviams labai gerai 
pažįstami ir žinomi Jonas ir Ona 
Jarmalavičiai. Jis, apvalą 70-tį kai 
ponia - truputį mažiau.

Gimęs Suvalkijoje, J. Jarmalavi
čius ankstyvąsias savo gyvenimo 
dienas praleido mūsą naujai besiku
riančioje Lietuvos kariuomenėje, tar
naudamas ir įsigydamas viršilos 
laipsnį 4-me artilerijos pulke. Apie 
1936-sius metus, palikęs kariuomenę, 
Jonas įstojo į pasienio policiją, va
dovaudamas vienam punktui Suvalkų 
trikampio pasienyje, kur išbuvo iki' 
rusų atėjimo į Lietuvą. Karo metais 
gyveno ir dirbo Kybartą mieste. Be 
nuolatines savo tarnybos,- jau nuo 
jaunystės laikų J. Jarmalavičius turė
jo tą įgimta, artistinę vaidintojo gys
lelę ir tikrą talentą scenoje. Vaidino 
jis Lietuvoje įvairiuose vietiniuose 
pastatymuose, vaidino jis paskirose 

/Vokietijos lageriu sceninėse ir gru
pėse, kai lygiai taip pat ne vieną 
kartą ir Sydnėjuje mes matėme Joną 
rimtose, tėviškose rolėse Sydnėju- 
je, kur jis, su buvusia teatro grupe, 
čia linksmino ir davė mums to dva

MELBOURNO LIETUVIU 
NAMUOSE

Pasitarimas su organizacijų 
atstovais.

Apie Melbourno Lietuvią Namų 
reikalus tiek atskiri asmenys, tiek ir 
grupės dažnai kalbasi- diskutuoja. 
Namą reikalai daug kartų buvo svars
tyti paskutinių jų ; kelių metų narių su
sirinkimuose, kuriuose reikšta daug 
susirūpinimo jų finansine padėtimi 

•bei ją ateitimi. Tam reikalui sudaryta 
Pagelbinė Komisija nagrinėti namų 
eksploatacijos bei tvarkymo reikalus 
ir patarti Klubo Tarybai darant spren
dimus.

Kad patirti plačios Melbourno vi
suomenės nuomonę, o ypač organiza
cijų, kurios daugiausia Lietuvių Na
mais naudojasi, š.m. kovo mėn. 23 d. 
Klubo Taryba sukvietė lietuviu orga
nizacijų atstovus į pasitarimą". Pra
dėdamas pasitarimą, M.L. Klubo pir
mininkas p. J. Pelenauskas pareiškė, 
kad Lietuviu Namai nėra vientik 
patalpos Klubo nariams, bet reikšmin
gas centras, kuriame buriasi veik vi
sas lietuvių tautinis darbas. Aplinka 
ir sąlygos juose, tartum veidrodis, 
rodo mus pačius. Aplinka, kurioje 
buriamės, yra tartum drabužis, kurį 
dėvime ir be kurio negalime apsieiti.

Garsūs Lidcombės lietuvią namai jau 
nugriauti, bet prisiminimas yra pali
ke^. Čia matome valgant paskutinią
sias kūčiaš Sydnėjaus lietuvius; uz 
galo stalo matomas kun. P. Butkus, 
kun. P. Martuzas, Namų Klubo pirm. 
Simnis'kis ir kt. 

sinio ir taip trūkstančio meninio pasi
gerėjimo ir džiaugsmo mums. Lygiai 
kaip ir p. Jarmalavičienė, taip ir 
Jonas yra labai aktyvus visame lie

tuviškame mūsų, Sydnėjaus gyvenime.
Jeigu ponia priklauso daugiau para
pijiniame katalikiškame veikime, tai 
Jonas, negalėdamas daugiau savojo 
talento parodyti scenoje (o taip būtų 
malonu ir lauktina, kad ir vėl Syd
nėjaus scenos darbuotojai atsibustų 
iš to savo letarginio miego ir savąjį 
artistinį mena, parodytą mums), akty
viai įsitraukė į “Dainos” chorą ir su 
šia reprezentacine mūsų dainos grupe 
gieda ir dainuoja tiek ir bažnyčioje, 
tiek ir visuose kituose mūsų parengi
muose.

Puikiu vaišią metu, skambant 
gražioms lietuviškoms dainoms, klau
santis gražių ir tikrai užpelnytų p. 
Jafmalavičiams sveikinimo žodžių, 
kažkaip su džiaugsmu ir gal pavydu 
pagalvojau, kaip malonu matyti taip 
tvirtą, lyg lietuvišką ąžuolą Joną, 
savo stipriu balsu dainuojant gra
žiąsias mūsų dainas, kuris su savo 
žmona, išauginę tris puikiai įsikūru
sias dukras, šiandien gali laimingai 
švęsti tą garbinga 70-tį. Tikrai džiu
gu, kad metų skaičius neprislegė šio 
puikaus ir susipratusio lietuvio, bet 
pastatė jį į pirmąsias mūsų eiles, 
duodant kaip pavyzdžiu daugeliui 
kam ir iš mūsų ir parodant, kad būt 
lietuviu, aktyviai dalyvaut lietuviš
kame gyvenime yra taip pat malonu 
ir garbinga, kaip ir sulaukt tos 
70-cio sukakties.

Sveikinant garbingus sukaktu
vininkus, ypatingai Jona.su jo 70-ciu, 
aš tenoriu tik palinkėti dar daug tokių 
sveikų ir saulėtą ateities metų, kurie 
leistų, jam ir toliau aktyviai dalyvauti 
ir dirbti su lietuviais lietuviškame 
mūsų išeivijos darbe. “Ilgiausių 
metų!”.

A. L-tis.
***

Su kiekvienais prabėgančiais 
metais mūsų židinio - Lietuvių Namų 
išlaikymas gula ant mažėjančio būrio 
pečiu, todėl ta našta darosi per sunkį 
ir reikia ieškoti būdų bei priemonių 
ją pakelti.

Žiūrint į Lietuvių Namų naudo- 
jimą^ yra dvi galimybės: viena - vi
sais namais naudojasi vien tik Mel
bourno lietuviai,-ir antra - dalį patal
pų išnuomojame,kad gautum papildomų 
pajamų. Dabartinių pajamų vos už
tenka namų išlaikymui, todėl netenka 
kalbėti apie didesnius remontus.

Pirmuoju atveju, Lietuvių Namų 
išlaikymo, remonto ir tobulinimo reika
lams lėšų sutelkimui turi jungtis visi 
Melbourno"lietuviai ir jų organizacijos, 
gi antruoju atveju - ateityje dali lėšų 
būtu galima gauti iš nuomininkų.

' Organizaciją atstovų pasisaky
muose išryškėjo nuomonė, kad Lie
tuviu Namai savo verte ir investacija 
yra didelis turtas, kuris turėtų duoti 
pakankamai pajamų jų administravimo 
išlaidoms dengti. Lietuvių Namai yra 
tiek dideli, kad išnuomojus antrąjį 
aukštą, lietuviškasis organizacinis 
ir kultūrinis reiškimasis nenukentėtų, 
jei likusios kitos patalpos būtų racio
naliai naudojamos. Dabartiniu gi metu 
yra vertingą patalpų, kurios metų 
bėgyje panaudojamos vos tik keletą 
kartų.

Išnuomotinas patalpas, kad gavus 
didesnę nuomą, reikia atremontuoti. 
Ju remontas vykdytinas palaipsniui. 
Siūlyta ieškoti nuomininko, kuris 
pats patalpas atremontuotu, o pada
rytas išlaidas atskaitytų iš būsimos 
nuomos mokesčio.

Kiek stebinantis reikalas tas, 
kad jaunimas: inžinieriai, daktarai, 
mokytojai ir kiti kvalifikacijų parei
gūnai, žiūrėdami į Lietuviu Namus, 
kaip į didelę investacija 'ir realu 
didėlį turtą, mano, jog jie patys turi 
išsilaikyti, be asmeniškos jų finan
sinės paramos!

Pasitarime dar buvo iškeltas 
reikalas skatinti jaunimą, daugiau 
naudotis Lietuvių Namais. Sis reika
las paliktas privačiai suinteresuotų 
asmenų ir organizacijų iniciatyvai.

Taip pat organizacijų atstovų 
buvo pareikšta, kad Lietuvią Namai 
yra svarbi lietuvybės išlaikymo insti
tucija, kuria naudojasi visos Mel
bourno lietuvią organizacijos, todėl, 
jų nuomone, namų gerinimo ir remonto 
reikalams reikia ieškoti paramos pas 
visus Melbourno lietuvius.

Sukaktuvininkai Jonas ir Ona Jarmalavičiai.

DAR DEL "PUSANTRO METRO”
Sis nemalonus įvykis,koks atsi

tiko tarp Adelaidės jaunimo ir p. B. 
Strauko, dėl Talentų vakare suvaidinto 
Pr. Pusdešrio vaidinimėlio-/‘Pusantro 
Metro”, verčia mane plačiau pasisaky
ti ir pakomentuoti patį veikalėlį. 
Veikalėlis neturėjo jokios meninės 
vertės ir nesuteikė galimybes jokiam 
artistui iškilti su savo talentu. Taigi 
buvo tuščia vieta.

Malonu buvo tik tas, kad Adelaide 
galėjo parodyti tiek daug gražaus jau
nimo scenoje

Ką jaunimas rašo savo pasiteisL 
nime . mes galime tikėti, kad jie v tą 
vaidinimėlį taip ir suprato, bet ka žiū
rovas matė ir kokias išvadas„padarė, 
tai čia jau kitas dalykas. Žiūrovas 
scenoje matė jaunimo stovyklą. Jau
nimas atrodė gražus ir tvarkingas, tik 
vienas apsileidęs, kudlotas vaikinas 
su buteliu rankose, įkaušęs, plačiais 
mostais sukinėjosi, rėkavo, tačiau 
neatrodė, kad toks galėtų būti tos gra
žios ir tvarkingos grupės jaunuolių 
viršininkas. Toje vaidyboje nesimatė 
ir nusikaltimo mergaičių, už” ką jos 
galėtų būti nubaustos ar pabartos. Juk 
jeigu butų iškilę^ reikalas barti kurią 
mergaitę, tai ji galėjo būti čia, pat, 
visų stovyklautojų akivaizdoje išbar
ta, o ne jėga nutempta į užkulisus ir, 
po valandėlės, iš ten sugrįžusi buvo 
tokiame liūdname stovyje, kad atrodė 
nuskriausta - išprievartauta, nes vi
sos merginos.-ją apsuspusios, atrodė' 
kartu iškentėjo skriaudą,jai reiškė; 
užuojautą, ją ramino. Turėjo kas nors 
didelio atsitikti. Tas tariamas 

• viršininkastokį įtarimą ir sukėlė, o mer
gaitei išreikšta užuojauta, tą. tik pa
tvirtino.

Pats esu daug stovyklavęs ir ge
rai žinau, kad dėl pabarimo nei vie
na stovyklautoja nepuola į ašaras ir 
niekas tokių užuojautą nereiškia, nes 
pabarimas nėra skriauda. Taigi išvada 
tik viena galima buvo padaryti, kad 
mergaitė buvo išprievartauta.

Taigi jaunimas tegul nekaltina 
senimo, 'o geriau pagalvoja ką jis 
scenoje parodė, kaip jis interpretavo 
tą sceną. Žinoma,tas tik parodo, kad 
veikalėlis buvo netikęs, reikėjo jį 
iš viso nevaidinti.

Aleksandras Kelmietis

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

Baigdamas pasitarimą su organi
zacijų atstovais, Klubo pirmininkas 
p. Pelenauskas pareiškė, kad šiame 
pasitarime išryškėjo Melbourno visuo
menės nuomonė, kuri padės nustatyti 
veikimo gaires. M.L. Klubo Tarybai, 
dabar yra pareiga paruošti planą ir 
pateikti susirinkimui jį apriboti, o 
būtinų ir neatidėliotinu remontų rei
kalams ieškoti lėšų pas visus Mel
bourno lietuvius, skelbiant ir vykdant 
lėšų telkimo vajų.

Taigi, tik nuo mūsų visų dosnu
mo priklausys “koks rūbas” Lietu
vių Namams bus duotas.

Ig. Alekna
***

Mūsų Pastoge

MIRĖ
PEARL BUCK M§|

Pastaraisiais dešimtmečiais n 
paprastai buvusi populiari visame pa
saulyje rašytoja Pearl Buck, sulaukus 
80 metų amžiaus, mirė savo namuose. 
Ji laimėjo.Nobelio, o taip pat ir Ame
rikos žymiausią Pulitzer premiją.

Jos knygų temos, tai kiniečių 
gyvenimas. Ji gimė W. Virginia 1882 
metais, bet kūdikystėje buvo išvežta 
į Kiniją ir ten išaugo, išmoko kinie
čių kalbą ir pažino ju gyvenimą,. Iš
tisa septyniolika metų savo jaunys
tėje ji praleido Kinijoj. Ji buvo su
grįžus į Amerika, čia mokslinosi, o 
po to vėl sugrįžo i Kiniją ir dirbo pres
biterionu misijoje Kinijoj. Bet dabar 
Mao Tze - Tungas, kai pernai rude
nį ji norėjo dar kartą aplankyti Ki
niją, nedavė jai leidimo.

' Pulitzerio premiją Pearl Buck 
1932 metais gavo už savo plačios 
apimties knygą_ “Geroji Žemė”, ku
rioje aprašomas kiniečių žemdirbių 
spalvingas ir kartu skurdus gyveni
mas.

Peart Buck

1938 metais ji buvo pirmoji 
Amerikos moteris,gavusi Nobelio pre
miją. Pearl Buck rašė visą savo gy
venimą. Bet jau pastaraisiais metais 
jos. sveikata silpnėjo ir silpnėjo., 

„Jos geriausias veikalas “Gero
ji Žemė” daugiausia visų,skaitomas. 
Jame pavaizduojamas naujosios Kini
jos atbudimas. Jos raštai išversti į 
daugelį svetimą kalbu. Dar nepriklau
somybės laikais Pearl Buck knygos 
buvo išverstos į lietuvią kalbą ir tu
rėjo didelį pasisekimą.

ALKANOS MINTYS

Tik vienas automobilis 
šęimoje... tai raktas į 
šeimos išsilaikymą vieny
bėje.

*Jei esate pranašas — 
apie jus daugiausiai išgir 
Sime jums mirus.

* Žmogus, kuris niekad 
nekeičia savo nuomonės ir 
neprisipažįsta savo klai
dose - rytoj nebus išmin
tingesnis, negu jis yra

-ar sgojg.g*? fjautr.
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AUSTRALIJOS RAJONO 25-CIO 
JUBIL.STOVYKLOS DIENRAŠTIS

1973.1.2: Ryte pas p.p. Jablonskius, 
Bankstown’e susirinko stovyklos 
pionieriai pakrauti stovyklos turtą, 
kuris dviem sunkvežimiais pervežtas 
į “Aušros” stovyklavietę, Ingleburn’e 
N.S.W. Apie 11 val.prisistate ir liku
si dalis pionierių - prasidėjo įsikū
rimo darbai: virtuvės tvarkymas, pala
pinių statymas. Popiet atvyko nema
žai Adelaidės ir Melboumo skautų- 
čių, dalyvavusių Liet. Dienose 
Sydnėjuje.
1973.1.3: Oficialiai - pirmoji sto
vyklos diena. Iš ryto suskrido Syd
nėjaus ir aplinkinių vietovių skautai. 
Geelongo ir Melboumo vienetai sto
vykloje atsirado apie vidurdieni. 
Vyksta tolimesnis kūrimasis - pala
pinių statymas. Popiet nuvyksta i 
maudyklas Jurgio upėje. Vakare - 
trumpas lauželis, nes visi labai pa
vargę. Vėlai naktį atvykę Adelaidės 
tuntininkas su būreliu savo skautų. 
1973.1.4: Tolimesnis stovyklos kūri
mas, tvarkymas, puošimas,.stovyklos 
stalo, vėliavų aikštės, tinklinio 
įrengimas’: Popiet - stovyklos ati
darymas, vėliavų pakėlimas, daug 
sveikinimų 25-mečio proga iš JAV; 
Anglijos ir Australijos liet, organi
zacijų -bei paskirų asmenų. Vakare 
lauža/ pravedė melbourniškiai sk. 
vyčiai A. Baltrūnas ir S. Žiedas.
1973.1.5: Stovyklos, štabo pilno sąs
tato paskelbimas. Stovyklos tvarkos, 
palapinių tikrinimo konkurso pra
džia. Dainų mokinimas. Sportas. 
Vakare stovyklauti atvyko rajono va
das. Laužą pravedė sesė v.s.v.sl. 
R. Milvydaitė. Pasirodė pirmas nr. 
stovyklinio laikraštėlio, red. sesių uai& 
v. skaučių Ė. Žiz'ytės ir S. Kivery- mui; 
tės, pavadintas ‘‘Krambambulio” 
vardu. Po laužo - vyr. skaučių sueiga, 
kurios metu penkios sesės davė vyr. 
skaučių įžodį (4 sydnėjiškės ir 1 
ądelaidiškė). Naktinė, vyr. skaučių ir 
sk. vyčių iškyla.
1973.1.6: Dr. G. Kišbnas pravedė 
pašnekėsi apie pirmąja, pagalbą. 
Sportas, žaidimai, dainų mokinimasis. 
Skautų vadovų suvažiavimas - įdomi 
s.v.v.sl. R. Bukevičiaus paskaitėlė 
su diskusijomis.
1973.1.7: Svečių diena, iškilmingos 
pamaldos. S. kun. P. Butkaus, drauge 
su mumis stovyklaujančio,^ jaunimui 
pritaikytas pamokslas. Iškilmingas 
vėliavų nuleidimas. Jubiliejinio' 
LSS 55-mečio ir “Sk. Aido” 50-mečio 
laužas, kurį uždegė ir žodį tarė sto
vyklos globėjas, v.s. Dr. A. Maura- 
gis. Gerai pavykusiai laužo progra
mai vadovavo sk. vyčiai.
1973.1.8: Gedulo diena. Skautų kūrėjo 
Baden-Powell’io ir žuvusių už Lie
tuvos laisvę, ypač paryškinant Romo

Kalantos auką, pagerbimas. Vainiko 
uždėjimas, simboliškas gėlių sude
ginimas ant aukuro. Sesė Ginta ‘ 
Viliūnaitė pasakė eilėrašti "Romas 
Kalanta”. Vakare, nuleidžiant vėlia
vas, perskaitytas Baden-Powell’io 
paskutinis laiškas skautams. Dienos 
metu vyko pasiruošimas specialy
bėms. Kalkakmenio skulptūros užsi
ėmimus 
Vakare - 
laužas.
1973.1.9: 
apylinkes 
Melboumo 
s.v„sl. Rl 
teigimu, šią iškylą labai įdomiai pra
vedęs.
1973.1.10: Zygis kelionės ženklais, 
dalyvaujant visai stovyklai. Prasi
dėjo draugininkų-skiltininkų kursai. 
Specialybių egzaminai.
1973.1.11: Tęsiami draugininkų-skil- 
tininkų kursai. Specialybių egzaminai. 
Naktiniai žaidimai.
1973.1.12: Stovyklos tvarkos -pala
pinių tikrinimo konkurso pabaiga, re
zultatų paskelbimas. Rikiuotės moky
mas. Įvairūs uždaviniai - žaidimas 
visai stovyklai. _ Stovyklos teismas. 
Vakare - sk. vyčiu sąskrydis ir Įžo
dis, kurį pravedė p's. R. Cibas. įžodi 
davė 4 sydnėjiškiai. #
1973.1.13: Adelaidės, Geelongo ir 
Melboumo kontingentų palapinių nu
ėmimas ir išgabenimas į stotį. Sto
vyklos aptvarkymas uždarymo iškil
mėms. Visos stovyklos bendra nuo
trauka. Svečių lankymasis. Pamaldos. 
Užbaigos ceremonijos: apdovanojimai, 
pakėlimai, S. Naručio pereinamojo 
skydo. perdavimas pažangiausiam 
tuntui (Melboumo “Džiugas”). Už
baigiamasis laužas 25-mečio paminėįi- 
__ i; labai gražiai pavykusi laužo 
programa, kurioje pasireiškė visi - 
nuo jauniausio vilkiuko, iki stovyk
los viršininko. Baigus laužą ir gie
dant “Ateina naktis”, visi skautai- 
tės rankose laikė uždegtas žvakutes.
1973.1.14: Anksti ryta išvyko Ade
laidės, Canberros, Geelongo ir Mel
boumo skautai-tės. Išsiskirstė^ ir 
sydnėjiškiai. Likosi tik sydnėjiškiai 
sk. vyčiai, vyr. skautės ir tėvų komi
tetas, kurie sutvarkė ir uždarė sto
vyklavietę.

pravedė Rimas Kabaila. 
rimto, tautinio pobūdžio

Ekskursija po Sydnėju ir
Adelaidės, Geelongo' ir 
skaųtams-tėms. Vadovavo 
Badauskas, kuris, svečių

s. B. Barkus

ATMINTINIS ĮKŪRĖJO FILMAS
LSS Tarybos Pirmija rūpinasi 

paruošti LSS kūrėjo, v.s. P. Jur- 
gėlos gyvenimą, vaizduojantį, filmą. 
Tuo reikalu rūpintis paskirtas v.s. 
C. Kiliulis.

Veiklusis Sydnėjaus "Aušros” Tunto Tevu-Rėmėjų būrelio komitetas. 
Iš k. į d. pirmoje eilėje - D. Daubarienė, A. Jablonskienė (pirmininkė) Pr. 
Antanaitis ir Br. Dambrauskas; stovi - A. Jablonskis, J. Maksvytis ir S. Kava- 
liauskąsiaa<uWa£E-'»Šiife^erienės. f> sjUv'

Musų Pastogė Ne.’1-6 >11'* *973.4^.23 psl<6. 

s. B. Barkus, Jubil. stovyklos vir
šininkas ir “Aušros” tunto tuntinin- 
kas.

***

***

PO RAJONĄ PASIŽVALGIUS 
SYDNEY

Iš "Austos” Tunto Veiklos. Tun
te veikia Jaun. Skaučių "Šešupės” 
d-vė (yad. - v.s.v.sl. L. Barkutė), 
Skaučių “Živilės” d-vė (vad. - vjs.sl. 
G. Viliūnaitė), Vyr. Skaučių “Šatri
jos Raganos” būrelis (vad. - v.s.v.sl. 
R._ Žižyte-Blansjaar), Jaun. Skautų 
"Žalgirio” d-vė (vad. - s.v.v.sl. T. 
Jablonskis), Skautų DLK "Gedimino” 
d-ve‘ (vad. - s.v. *J. Biretas) ir Sk. 
Vyčių “Geležinio Vilko” būrelis 
(vad. - s-v-v-sl. R. Bukevičius). Vie
netai, išskyrus sk, vyčius-vyr, skau
tės, daro reguliarias sueigas. Viso 
tunte yra apie 100 skautų-čių. Tuntui 
vadovauja s. B. Barkus.

Tuntas, sausio 3-14 d.d., rajono 
vadovybės pavedimu, suruošė’ Rajono 
25-mecio Jubil. Stovyklą Ingleburn’e, 
kurioje1 dalyvavo liet, skautų-čių vie
netai iš visęs Australijos. Paminėta 
Vasario 16, Sv. Kazimieras, dalyvauta 
Kaziuko mugėje. Tunto atstovai daly
vavo a.a.buv. "Aušros” tuntotuntinin- 
ko St. Šankaus ko paminklo šventinime 
balandžio 15 d.

Tolimesniame š.m. tunto darbų 
plane numatyta:

29.4.73 - Atvelykis, margučiu 
popietė, tunto sueiga;

13.5.73 - Motinos Dienos minė
jimas;

23.6.73 - Skautų Kaukių, balius;
8.7.73 - Tunto sueiga;
9.9.73 - Tautos Šventė - pamal

dos, tunto sueiga;
21.10.73 - Skautų Tėvų K-to 

ruošiama gegužinė Ingleburn’e;
9.12.73 - Skautų Kūčios, tunto 

sueiga.
Tuntui, jo darbuose, talkina 

veiklus Skautų Tėvu-Rėmėją Būrelio 
Komitetas, kuri sudaro: pirm. A. -Ja
blonskienė, D. Daudarienė, E. Šlio
gerienė, Pr. Antanaitis, Br, Dambraus
kas, J. Jablonskis, St. Kavaliauskas 
ir J. Maksvytis.

***
LITERATŪROS VAKARAS. ,

Sydnėjaus Senųjų Skautų Židi
nys ir Sydnėjaus Liet. Literatų Būre
lis balandžio 7 d. suruošė šaunų li
teratūros vakarą. Programą išpildė 
Sydnėjuje ir Canberroje gyveną lite
ratų būrelio nariai (poezija ir prozą), 
talkinami vietos vokalistų bei muzi
kos atstovų. Vakara, reikia skaityti 
pasisekusiu - tai buvo pirmas toks 
įvykis laike kelių paskutinių metų.

Sydnėjaus Senųjų Skautų Židi
niui šiuo metu vadovauja tėvūnas ps. 
V. Deikus ir kanclerė - sesė J. Viliū- 
nienė.

***
SYDNĖJAUS SK. VYČIU 

GELEŽINIO VILKO BŪRELIUI
Kovo 3 d. sukako 20 metų. Būrelį 

šiuo metu sudaro daugiausiai jaunes- 
nioji karta. Jam vadovauja s.v.v.sl. 
R. Bukevičius.

NAUJA VYR. SKAUČIŲ 
' VADOVĖ

Sydnėjaus Vyr. Skaučių "Šatrijos 
Raganos” Būrelio vadove, kovo 25 d. 
įvykusioje sueigoje, išsirinkta v.s. 
v.si. Rasa Žižytė-Blansjaar. Būrelio 
veikla paskutinių metų buvo kiek sulė- 
tėjusi, tad tenka tikėtis, kad naujoji 
vadovė ją vėl išjudins.

Šatrijietės labai gražiai pasirodė 
metų pradžioje Sydnėjaus apylinkėse 
įvykusioje rajono 25-mečio jubil. sto
vykloje, kur jos ėjo vadovių, laikras’- 
tėlio redaktorių bei instruktorių parei
gas. Stovyklos” metu 4 kandidatės 
davė vyr. skautės įžodį.

***

MELBOURNE 
’’DŽIUGIETĖS” STOVYKLAVO!

Melboumo "Džiugo” tunto 55 
skautų-čiu kontingentui, vad. tuntinin- 
ko s. VI. Stasiliūno, išvykus i Rajo
ninę. 25 m. JubiLStovyklą Ingle bum e, 
N.S.W., namuose, dėl įvairių prie
žasčių likusios džiugietės sesės su
ruošė savo stovyklą gražioje vieto
je. Stovyklavo apie 20 skaučių, dau
gumoje jaunesnio amžiaus.

Stovyklai vadovavo s. D. Čizaus- 
kienė.

***

ADELAIDE
Skautininkų Ramovės iškilmingos 

sueigos metu, balandžio 1 d., ramovės 
pirmininkas ir “Vilniaus” tunto tun
tininkas ps. V. Ilgūnas Įteikė LSS 
Gedimino Vilko Ordiną nusipelniu
siam rajono skautų veikėjui, v.s. Vy
tautui Neverauskui.

Naujuoju Ramovės pirmininku 
išrinktas v.s. V. Neverauskas. Suei
gos metu iškilo sumanymas perorgani
zuoti ramovę į senųjų skautų židinį, 
kas suteiktų galimybę į vienetą įsi
jungti daugiau suaugusio amžiaus 
buv. skautų.

v.s. B.Ž. ' g’/l « fe ’

L.S.S. ŠEIMOJE
"LIETUVIU S KAUGIŲ SESE RIJA ” 

- tokiu pavadinimu, praeitų metų pa
baigoje LS Seserija išleido 272 psl. 
knygą. Joje, be teksto, telpa virš 
800 fotografiįų - veidai, švenčių iš
kilmės, užsiėmimai, iškylos, stovyk
los, vadovės, skautės - nuo didžiau
sios iki mažiausios, kurios juokiasi, 
dirba, žaidžia, draugauja LS Seseri
joje per paskutinius 50 m. Yra sky
relis ir iš Australijos rajono skaučių 
gyvenimo.

***

LEIDŽIAMA “LIETUVIŠKOJI
SKAUTIJA” - LSS Tarybos Pirmija 
leidžia LSS Pirmūmo, v.s. Petro Jur- 
gėlos veikalą “Lietuviškoji Skauti- 
ja”. Knyga plačiai liečia skautavimo 
pradžią Lietuvoje, sąjūdžio augimą ir 
plitimą, didelius liet, skautybės nuo- 
pelnus'’ lietuvių tautai iri Lietuvai, 
išryškėjusius^ visuomenės žmones bei 
įžymybes, išsiugdžiusias iš skautų 
organizacijos ir t.t. Jos autorius 
rinko, papildė, taisė, tobulindamas 
rankrašti, daugiau kaip 20 metų.

*♦*
LSS SUVAŽIAVIMAS, kurio metu 

rinkti LSS aukšiausieji organai, jau 
užbaigtas. LSS Tarybos Pirmininkas, 
paskutinėmis žiniomis dar neišrink
tas. LSB Vyr. Skautininku perrinktas 
v.s. Petras Molis, LS Seserijos Vyr. 
Skautininke - v.s. Lilė Milukienė, 
ASS. Vadijos Pirmininkė - s. Stefa 
Gedgaudienė.

*♦*

LSS JUBIL- STOVYKLA įvyks 
BSA Beaumont stovyklavietėje, prie 
Cleveland’©, Ohio, J.A.V., s.m. rug- 
piūčio 19 - 29 d.d. Į jat kviečiami 
dalyvauti ir Australijos rajono bro- 
liai-sesės.

BOjįųsVŪ v-s- B.Z.

■
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(s. kun. P. Butkaus pamoks 
las LSS Australijos Rajon 
2fe-mečio Jubil* Stovyklos 
dalyviams - 7.1.73)

JAUNIMAS IR KRISTUS

Bėgsiu saulės pastikti; 
Ji žadėjo man tikrai, 
Kad daina, as' ir jaunyst 
Drauge būsim amžinai.

Kai pažvelgiu į Jus, mieli bro
liai ir seses, man menasi šis jau
nystės dienų posmas.

Sakoma, kad jaunystė visada yra 
džiugi, kad jaunystei visi laikai yra 
geri. Tačiau, žvelgdamas į savo ir 
jūsų jaunystę, matau kai kuriuos skir
tumus.

Mes nebuvom apsupti gerbūviu ■ 
mes daug ko stokojom, bet turėjom 
savo žemę, po kojom, mažiau tų rūpes
čių -^problemų.

Šiandien gyvenam radio amžių. 
Komunikacija tokia, apjungianti visą 
pasaulį, kad visos žinios ar -kokia 
ištikusi nelaimė tuojau čia pat - tarsi 
atsistoja prie durų.

Visas šias problemas jaunimas 
priima jautriau/negu vyresnieji. Jis 
sielojasi dėl karo Vietname ar Bang
ladesh, dėl ištikusio bado ir žmonių 
vargo. Jis kritiškai nusiteikęs dėl 
tariamo vyresniųjų abejingumo, ar 
įžiūri juos, esant kaltais ir vadina 
hipokritais: ir valstybę, ir demokra
tiją, ir net Bažnyčių. Jaunimo po
žiūriu ir Bažnyčia yra kapitalistinė, 
nes rūpinasi savo nuosavybe, savo 
institucijomis, o per mažai pasaulio 
vargu.

Tarsi atsakydama įpasaulio vargą, 
jie patys rengiasi prastais vargšų 
rūbais - lyg kokie 20-jo amžiaus s'v. 
pranciškūs - ir augina ilgus plau
kus, nes tai vargo žymė. Jie skiriasi 
ir savo sukurta “pop” daina, pri
tariant gitaroms.

Reikšdamas kritiką Bažnyčiai, 
jaunimas nenori priklausyti jokiai 
denominacijai. Jis, tarsi, atsiskiria 
nuo visų bažnyčių, bet į Kristų jis 
tiki, nprs ir padarydamas Jį savotišku 
“superstar”, lyg savo dainų draugu. 
Mėgsta ir Kristaus Evangeliją, ypač 
kur Kristus skelbia meilę ir atlaidu
mą.

Ir tokį jaunimą reikia suprasti ir 
dalinai priimti. Juk ir Kristus rėmėsi 
ne institucijomis, o žmonėmis. Todėl 
Jo malonės lauku gali būti ir jo ieš
kąs jaunimas nors ir keistu būdu, kaip 
pav. pentakolistai.

Ir į Kristų jis nori prabilti savo 
komunikacijos priemone - “pop” 
muzikos giesme ir gitara. Mat, gitara, 
tai keleivio instrumentas - tai ne sun
kus, stabilūs vargonai. Ir jei jų sie
kimas yra nuoširdus, tai ir Kristūs jų 
tarpe yra.

Jaunimui rūpi pasaulio ateitis - 
jis nori sukurti geresnį rytojų. Bet 
jis mano, kad pirma reikia sugriautų 
kas senųjų sukurta ar užlaikoma. Be
je, toji, “raudonoji senatvės linija”, 
atkelta net iki 50 metų! Ir turbūt nė 
vienas iš jų ne nepajus*, kad ir patys 
bus atsidūrę ūžtos “ribos”...

Reikia mėginti suprasti ir tokį 
jaunimą ir neversti, kad jis pasiten
kintų musų gyvenimo būdu ar jo sena 
tvarka, tik tegu jis ne vien griauna, 
bet ir pozityviai kuria. Tik negalim 
toleruoti tos, iš mokyklų ar iš pašalio

***

Rajono Dvasios Vadas s. kun. P.
Butkus Jubil. Stovykloje. (• > <•.?'>((

Gedulo diena Jubiliejinėje Stovykloje. Nuot. A. Jakšto.

primestos nuomonės, kad mūsų kova 
už Lietuvos laisvę yra beprasmė, kad 
komunizmas vistiek apims visą pa
saulį, o ir jis nesąs jau toks blogas... 
Bet ‘reikia dalinai ir su jaunimu su
tikti, kad Šių dienų pasaulį labiausiai 
sukrečia katastrofos, kilusios iš sto
kos artimo ir Dievo meilės. Todėl ir 
ateina jaunimas ieškąs tų problemų 
sprendimo - jaunimas ieskąs Kristaus.

Ir iš tikro. Kai Kristus yra atėjęs 
į mūsų žemę - jau nėra tokios tamsos, 
kurios negalima nuskaidrinti, nėra 
tokio žmogaus nuopuolio, kurio gai
lestinga Dievo ranka nepasiektų. Tik 
reikia daugiau pakelti žvilgsnį į 
žvaigždes, kaip tiem Rytų Išmin
čiams, tik daugiau šviesos kiekvieno 
žmogaus mintyse, žodžiuose ir dar
buose, o tada bus daugiau skaidrumo 
ir visos žmonijos gyvenime. Tik 
žydrūs, kaip dangus, idealai gali 
patenkinti jaunimą, tik su Kristumi 
jaunystė bus laiminga, džiugi ir 
prasminga!

***

’’DŽIUGO’’ TUNTO 
INFORMACIJOS v

Šiais metais rugpiūčio
19

. . . ____ men.
- 29 d.d. prie Chicago’s (U.S.A.) 

įvyks Jubiliejinė 55 metų Skautų-čių 
veiklos stovykla į kurią'kviečiami 
dalyvauti viso pasulio lietuviškų 
kolonijų skautų atstovai.

Atstovauti Melboumo “Džiugo” 
Tuntą įgalioja ir sutiko atstovauti 
vyr. sk. vj/r. skitu. Rasa Milvydaitė. 
Tikslas - šalia reprezentacijos - įsi
gyti naujų praktiškų žinių, kas nau-

Priezodziai:
Įsimylėjęs, kaip brolis Jurgis į 

visą mergaičių pastovyklę.
Pusiau užmigę, kaip skautų va- 

dinga draugovei bei' ateities stovyk- dovai suvažiavime.' 
loms.

Rasa - ilgametė skautė - viena 
pavyzdingųjų “Džiugo” Tunte. Jau 
vienuolika metų iš eilės dalyvavo 
įvairiose skautu-cių stovyklose, jose 
eidama įvairia's pareigas ir jas 
kruopščiai ir pavyzdingai atlikdama. 
Dabartinės jos pareigos Tunte - Vil
kiukų Draugovės adjutantė. Ji aktyvi 
ir kitose lietuviškose organizacijose. 
Priklauso chorui. Studentų S-gai, 
tautiniams šokiams ir eilę metų pri
klausė sporto klubui “Varpui’’. Ji 
gerai.žinoma ir mėgiama jaunimo tar
pe. Šiuo metu ji mokytoja australų 
pradžios mokykloje ir šiais metais 
jau mokytojauja ir Parapijos sekma
dienio mokykloje.

Rasa pusę kelionės išlaidų apsi
moka pati. Deja, “Džiugo” Tuntas 
pats vienas nėra finansiniai pajėgus 
padengti likusias kelionės išlaidas.

Šiuo ir kreipiamasi į kitas lie
tuviškas organizacijas bei į pavienius 
asmenis z prašant finansinės paramos 
šiam reikalui.

Aukas galima perduoti sekmadie
niais prie bažnyčios šiems asmenims: 
“Džiugo” Tunto tuntininkui V. Stasi- 
liūnui, Skaudu Skyriaus vedėjai D. 
Čižauskienei, arba Tėvų K-to atsto
vams V. Skirkai arba A. Sadauskui. 

Skautiškas ačiū!
“Džiugo” Tuntas

ii ai
Nuot. A. Jakšto . / '{Nuikelfa

Mūšų Pastoge Nr. 16 - 17 1973.4.23 psW7<

25-MECIO JU BIL-STOVYKLOS 
JUMORAS 

Stovyklinis žodynas
DŪDA - trimitas, H.F. instrumentas, 
naudojamas stovyklos pranešimams. 
TERŠTUKAS - paršiukas, kuris ski
riasi nuo tikro paršiuko, nes turi tik 
dvi kojas ir yra be uodegos. Daž- kraštuose. Pirmasis židinys emigra- 
niausiai gyvena skautų, stovykloje, cijoj buvo įsteigtas v.s. A. Krauso 
GELTONSNAPIS - nei paukštis, nei pastangomis 1950 m. Melbourne, an- 
gyvulys, dažniausiai randamas sesių trasis šiek tiek vėliau - Los Angeles, 
palapinėse,bet ne skautas vytis.palapinėse,bet ne skautas vytis. tretysis - 1953 m., s. V. Kišono ini- 
GELTONSNAPĖ - paukštė be sparnų, cityva - Sydnėjuje. Bet_ pats pirma- 
mėgstanti geltonsnapių draugystę, bet sis LSS senųjų skautų židinys, davęs 
ne paukštytė.- _ pradžią visam senųjų skautų judėjimui,
PJiAUT - laužavedžių terminas, reiš- savo gyvenimą pradėjo prieš 25 metus 
kias baigt dainą (cut). Vokietijoj. Norėdamas supažindinti

skaitytojus apie jo įsikūrimą, pra
dedu išrašu iš Seligenstadt’o senųjų 
skautų židinio kronikos knygos, jos 
pirmosiomis eilutėmis:

“1948 m. sausio 17 - 20 d.d., 
Horneburg prie Hamburg'o, įvykusiame 
skautų vadų suvažiavime LSS 30-ties 
metų įsikūrimo sukaktuvių proga, bu
vo nutarta steigti skautų židinius 
(vyresnio amžiaus neaktyvių skautų 
šaka) pagal kitų kraštų pavyzdį”.

Tais pat metais, Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šventės iš
vakarėse (vasario 15 d.), Seligens- 
tadt’e buvo sukviestas steigiamasis 
Židinio susirinkimas, į kuri, iniciato
rių kviesti atvyko: Aldona Cvirkaitė, 
Aniceta Cvirkaitė, Bronė Chlamans • 
kienė, Aldona Kraniauskaitė, Vanda 
Panavaitė, Irena Truskūnienė, Ka
zys Domarkas, Cezaris Gaidelevi- 
čius, Stasys Ilgūnas, Jonas Kaunas 
ir Jonas Zinkus. Iniciatorių vardu 
man teko atidaryti sueigą. Sekreto
riavo - C. Gaidei evicius (miręs). 
Ilgesni pranešimą padarė ps. J. Kau
nas, dalyvavęs, kaip Seligenstadt’o 
“Nevėžio” tunto atstovas Homebur- 
go suvažiavime. Židinio steigimui 
visų buvo karštai pritarta, bet vado
vybė, iki sekančios ...sueigos nutarta 
palikti iniciatorių rankose.

Sekanti sueiga, norint- nenorint, 
turėjo įvykti už savaitės laiko - tai 
vasario 22 d., židiniams privaloma 
šefų dienos sueiga. Prisiminus pa
saulio ir Lietuvos skautų Šefus, eita 
prie židinio einamųju. reikalų, Išrinkta 
vadovybė: židinio tėvūnu - ps. K. Do
markas (vuriausias skautišku laips
niu), kancleriu - Br. Chlamans kienė 
(jauniausia amžium). Sueigon, ini
ciatorių, kviesti, atvyko dar 4 nauji 
nariai: Jolanta Karklienė, Sofija 
RimaViCiutė, Arifas Diosevas ir Vytau
tas Macijauskas. Metų bėgyje buvo 
priimti dar 6 nauji nariai.

1948 m. balandžio 19 d. buvo 
gautas Vyr. Skautininko Vyt. (5epo 
sveikinimas pirmajam įsisteigusiam, 
židiniui tremtyje (kartu ir LSS-goje).

Į viešumą su savo veikla židi
nys Išėjo 1948.IV.24., suruošdamas 
visuomenei šiupinį, iš kurio gauta 
RM 1800 pelno. 50% pelno tuoj pat 
buvo atiduota Liet. Tautinio Ansam
blio orkestrėliui instrumentų įsigi
jimui. Prieš šiupinį su židinio progra
ma ir tikslais visuomenę supažindino 
ps. J, Kaunas.

Židinys, sudarytas iš buvusių 
neaktyvių skautų, savo aktyvumu pa
sidarė stiprus konkurentas vietos 
vyčiams: žinoma, jis plačiau reiškėsi 
stovyklos gyvenime: rinko knygas 
ligoninėms,

Vilkiukas pamokino skautininką
Skautininkui tikrinant vilkiukų 

pastovyklę ir užklausus jauną brolį/ 
koks jų skilties vardas, Viliukas su 
pasididžiavimu paaiškino, kad jie 
pasivadina “Varnomis”.

Nustebus skautininkas paklausė, 
kodėl tokie narsūs vyrai savo skiltį 
pavadino moterišku vardu.

Vilkiukas į tą skautininko pasta
bą atsakė:

- Ką, tu, skautininke, kalbi — 
“Vaina” yra moteriškas vardas, o 
“Varnos” - vyriškas.
Iš 25-mecio Jubil. Stovyklos laikraš

tėlio “Krambambulio”
***

Netvarkingi, kaip broliai su savo 
pačių prisisiūtais stovykliniais ženk
lais.

***

Į jubiliejinę stovykla, suskrido 
net 4 tuntininkai. Iš k. į d. ps. V. 
Ilginąs - Adelaides “Vilniaus” tunto 
tuntininkas; s. A. Karpavičius - Gee- 
longp “Šatrijos” tunto tuntininkas; 
s. B. Barkus - Sydnėjaus “Aušros” 
tunto tuntininkas ir stovyklos vir
šininkas ir s. VI. Stasiliūnas - Mel
bourne “Džiugo” tunto tuntininkas.

s. J. Z inkus

Prieš 25 metus:
SU LIEPSNOJANČIA 

LELIJA!
(I-jo Senųjų Skautų. Židinio 
steigimosi 25-metį minint)

Švęsdami 55 m. LSS-gos įsikūrimo 
jubiliejų, grįžtame į praeitį, žvelgda
mi į Sąjungos nueitą kelią, jos at
siektus laimėjimus ir skaudžiuosius 
1940 m. įvykius. Prisimename vėl, 
kaip 1945 m.- Vokietijoje, su pava
sariška nuotaika, dygo.vienas po kito 
skautiškieji vienetai, atgaivindami 
savo veiklą Dievo, Tėvynės ir Artimo 
tarnybai. LSS, turėdama iŠ anksčiau 
išauginus eiles prityrusių vadovų, sa
vo veikte plėtė, iki sutraukė beveik 
visą lietuviškąjį jaunimą, gyvenusį 
tremtyje, į savo‘eiles. Toliau, augant 
skautiškajai šeimai, buvo susirūpinta 
ir mažiau aktyviu, vyresnio amžiaus 
skautų subūrimu sąjungos ribose. Kilo 
reikalas steigti naują sąjungos šaką, 
kurios vienetai buvo pavadinti skautų 
židiniais.

Australijos liet, spaudoje ret
karčiais randame žinučių ptan e Šan
čių apie Sydnėjuj, o kiek anksčiau 
ir Melbourne, apie vykstančias židi
nių sueigas. Keletas židinių veikia ar 
veike’ ir JAV ir gal jlar ir kituose
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SU LIEPSNOJANČIA LELIJA

(Atkelta isTpušl.)

organizavo atliekamos 
du emos ir miltų rinkimą, juos išdalin
damas daugiausia', viengungiams, ke
lione į specialius kino seansus, per 
stovyklos vadovybę sustabdė stirnų, 
gabenimą. į stovyklą ir kt. Buvo įlei
džiamas sieninis laikraštis “Židi
nys”, kuri redagavo S. Rimavičiutę 
(Chlamanskienei susirgus, nuo 1948. 
Vi.14 ji buvo išrinkta kanclere); 
jo išėjo du numeriai, 214 kv. metrų 
dydžio.

Nemažai pagalbos iš Zidjnio 
susilaukė Seligenstadt’o “Nevėžio” 
ir skaučių “Bitėnų” tuntai; čia jie 
rado reikalingų instruktorių skautų 
lavinimui, židinieciai dažnai pava
duodavo tuntų štabuose trūkstamus 
pareigūnus. Liepos’ 20 d. prasidėju-^ 
sios skautų stovyklos viršininku buvo 
tėvūnas, _ps. K. Domarkas, skaučių 
pastovy klės adjutante - - kanclerė, 
si. S. Rimaviciutė.

Židinys visuomet dalyvaudavo 
tuntų sueigose, o gruodžio 5 d. suei
goje* išėjo su pasirodymu prie laužų. 
Viso židinys turėjo 15 sueigų, 1 iš
kyla ir daug trumpesnių pasitarimų.

*1949 m. dėl suintensivėjusios 
emigracijos židinys pradėjo kas 
savaitė mažėti, o balandžio mėn. vi
duryje ir paskutinieji židinieciai tu
rėjo ruoštis išvykti i emigracines 
stovyklas. Todėl 1949 m. balandžio 
9 d. įvyko paskutinė sueiga, kurioje 

buvo nutarta Židinio veikimą Vokie
tijoje sustabdyti, bet, gyvenant emi
gracijoje, palaikyti tarpusavio ryši 
kiek galima ilgiau'. Visi židinio raštai 
buvo pasiųsti LSB Vadijai August
dorf’e.

Emigracijoj, dar nepradėjus steig
tis skautų vienetams, iš" Australijos 
iškeliavo bendralaiškis, tema: “Kur 
aš apsistojau?” Laiške kiekvienas 
rašė nustatytą 'skaičių eilučių. Po 
kelių mėnesių laislcas grižo apkelia
vus '’Australiją, JAV, Kanadą ir N. 
Zelandiją, nesuradęs vieno buvusio 
židinį ečio.

1950 m. liepos 15 d., geležinke
liečių stovykloje Chulloroj, Sydne- 
juje/buvo išleistas “Tėvynės Židi
nys” Nr. 1; tai ranka rašytas, 6 psl. 
leidinukas, kuris apkeliavo visus 
buvusius .židinio narius. “Tėvynės 
Židinys” Nr. 2 ir 3 buvo išleisti ir 
redaguoti si. Rimaviciutės Čikagoje.

1951 m. prieita išvados, kad toks 
korespondencinis židinys nebus tvir
tas, todėl su “T. Židinio” Nr. 3 
išleidimu (1951 .VII.15) pirmasis LSS 
Židinys skaitomas toliau nebevekian- 
čiu. ,,

Šiais keliais prisiminimais norė
jau mieluosius brolius-seses trumpai 
supažindinti su LSS, sakyčiau, jau
niausios šakos įsisteigimu, bet ne 
pirmojo židinio veiklos vertinimu. 
Manau butų naudinga, jei židinių 
veiklos vertinimą ateityje padarytų 
kompetetingi LSS organai, nes jų 
reikšmė LSS gyvenime nėra tokia 
jau maža.

NEWCASTELIS

Didelės, gražios akys apvylė 
Rūtą - Bauraitę - Roni. Vairuodama 
savo automobilį, trenktelejo į sunkve
žimio uodegą. Nukentėjo dantukai. 
Užjaučiame.

***

Mielas dainininkas, kupletistas ir 
aktorius, Juozas Česnaitis su savo 
motinėle įsikūrė tyliame South 
Waratah rajone, gražiame mūrinuke, 
toliau nuo fabrikų dūmų, bet arčiau 
prie savo giminių ir prietelių. Apie 
įkurtuves dar nieko nenugirsta.

***

ApyL Valdyba rengia Motinos 
Dienos Šventės pobūvį sekmadienį, 
gegužės mėn. 6 d. žinomoje Walls- 
end saliukėje. Ponas St. Žukas skai
tys paskaitą. Programoje pasiro
dys vietiniai menininkai. Vaišes 
motitioms valdybos lėšomis, patar
naujant jaunajai kartai.

Brangi motinos diena sutraukia 
z'mones pagerbti savo_ motinas ir yra 
graži proga šeimyniškam pasibiciu- 
liavimui. Kviečiami visi atsilankyti i 
pobūvį ir motinų pagerbimą. Pradžia 
2 vai. p.p.'

_____ ***____
— Daug apie save kalbėti, gali 

būti priemonė save paslėpti.
Nietzsche.

4:4:4:

— Matai, brangusis, mums teks 
pirkti dar viena metrą knygų

Š Y P S E N O S

— Mama, tas dailininkas labai 
gražiai laivus piešia... O laivų 
statyboje jis galėtų dirbti?

—Galėtų, sūneli. Ir tada jo dar 
bas būtų, daug naudingesnis.

* * *

Neskaitę ‘ ‘ žino ”...
— Ką jūs galvojate apie šią 

knygą?
— O ką galvoti ? Kvaila knyga, 

— sako A. — Neverta nė šnekėti 
apie tokią biaurią knygą.

—-Bet ar tamsta ją skaitėte?
— Ne, neskaičiau, bet man sakė 

ponios B ir D.
Tik jos nepaminėjo, kad taip 

pat neskaitė tos knygos.
❖ 4: 4:

_ Authorised by The Commonwealth Department of Health. ■
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Aleksandras Kelmietis

ŽVIRBLIO GIESME 
I dalis

Karta žvirblis tupėjo karklynų 
krūme prieš tekančią saulę ir čirškė" 
savo įprastą giesmelę, kaip staiga į 
karklyną^ nusileido sunkus paukštis 
ir nutraukė tą jo čirškėjimą. Žvirblis 
pažino strazdą^. Svečias, nei nepa
žvelgęs i mažą giesmininką,suplas
nojo savo dideliais sparnais, pasi
stiebęs atsikvėpė skaidraus ryto oro 
ir pradėjo švilpauti. Strazdo giesmė 
buvo maloni, saldi, tokia spalvinga, 
tokia meliodinga, kad žvirblis iš to 
didelio susijaudinimo nepajuto, kaip 
ėmė ploti savo mažais sparneliais.

Giesmė staiga nutruko. Krišto
liniai jos tonai, tarytum atsimušę į 
šiurpią tylą,sudužo ir spalvingoji me- 
liodija mirė. Žvirblis išsigando ir, 
pamatęs šaltas, kietas strazdo akis, 
įsmeigtas į jį,ėmė iš baimės drebėti.

- Kas tu toks? - piktai paklausė 
strazdas žvirblio.

- Aš... aš žvirblis esu, mat,taip 
buvo begalo gražu, kad aš.., aš kal
tas esu...

- Žvir-b-lis - pakartojo strazdas, 
- o ką tu,būdamas žvirblis, gali iš
manyti apie strazdo giesmę? Ar moki 
pats giedoti?

- Moku, moku tik truputį, tik tru
putį... ‘ v

- Gerai, pagiedok noriu išgirsti.
Ir žvirblis, kaisdamas iš gėdos ir 

baimės, ėmė čirškėti, kiek bemokė
damas.

Klausėsi, klausėsi strazdas ir 
sako:

- Gana, užteks... girdžiu tavo 
čirškėjime ir gražių tonuotu būsi ne
paprastas žvirblis.

- Aš esu karklažvirblis, taip 
mane vadina piemenys, - pasididžiuo
damas atsakė žvirblis.

- Hm, karklažvirblis, jei būtų tave 
kam pamokyti, galėtum būti netoli 
giesmininko. Na, dar kartą pagiedok. 
Tik dabar nekapok gaidų kaip su kir
viu, patęsk, supranti, patęsk banguo
jančia bangele. Na pradėk.

Žvirblis sunkiai atsiduso, atsi
suko Į saulę, užsimerkė, is’tempė kak
liuką, kilstelėjo sparnelius ir pradėjo 
giedoti gerai jam žinomą giesmelę. 
Pasiklausęs strazdas ir sako:

- Gerai, kaip žvirbliui- gerai. 
Mateu i kad stengusį. Ir, nepasakęs 
nė sudiev,, purptelėjo .strazdas ir 
dingo saulės akinančioje šviesoje.

Kitą ryta^ vėl tas pats strazdas 
atskrido į tą patį krūmą ir ėmė sau 
švilpauti,* giedoti", džiaugtis, rodėsi, 
kad jis visam pasauliui gieda ,o j o bal
sas rieda upelio kaskadomis, skam
ba sidabru ir teka į pačią saulę.

'y ta u t as Kasiulis

- Ak, koks jis laimingas, - gal
vojo žvirblis, - kad aš taip galėčiau, 
pačią, saulę sužavėčiau.

Strazdas, baigęs „savo giesmę, 
atsisuko į žvirblį. Žvirblis kukliai 
nusilenkė, * kaip lenkiasi menki prieš 
galinguosius, ir laukė ką įsakys 
strazdas.

Strazdas mirktelėjo draugiškai 
žvirbliui ir davė ženklą prisiartinti.

- Na , pradėk savo rytinę maldą 
saulei, - pasakė jam strazdas ir pa
rodė .vienu sparnu į tekančią saulę.

Žvirblis pradėjo nedrąsiai, kaip 
pradeda mokiniai, gerai pamokos 
neišmokę.

- Tik drąsiau... išsižioki la
biau... aukščiau... na, fortisimo, 
jėgos daugiau, jėgos... - dirigavo 
strazdas.

Ir kai žvirblis jau buvo gerokai 
suprakaitavęs ir pavargęs, strazdas, 
žodžio netaręs, purpt ir nuskrido.

Kitą ryta ir vėl strazdas atskri
do į tą patį krūmą ir. atgiedojęs savo 
malda,. saulei, pasišaukė žvirblį toli
mesnėm pratybom. Dabar žvirblis 
stengėsi, kiek begalėjo.

t Daugiau jausmo, svajingiau, 
svajingiau... o dabar piano, svajin
giau, meliodingiau, na ,ir vėl fortisimo 
ir stipriau, ir galingiau, - dirigavo 
strazdas ir žaibavo savo juodomis 
akimis. z

Ir kai žvirblis buvo visai nuvar
gęs, strazdas jam tarė:

- Žiūrėk, žvirbli, tavo tče-tče- 
tce man primena devynbalsės tonus, 
o trr-trr-jiv jiv tak-tak- kerėtaitės. 
Stebiuosi, kad tu prisiartini kartais 
ir prie fiuif - arrrr, fiuif-arrrr,~čia 
jau , brolau , yra lakštingalos patys 
meliodingieji tonai. Spėju, kad tu būsi 
ne karklažvirblis, c 
Tas paukštis gali daug. Iš tavęs 
gali išaugti tikras giesmininkas, tik 
reikia darbo, daug ’ 
tau susirasti erškėtrožių krūmą ir 
tenai apsigyventi. Rožes žiedai tau 
duos švelnumo, svajingumo,* kvapas_- 
romantiškumo, fantazijos, gi aštrus 
jos spygliai išmokys tave, kaip dai
liai laikytis - elegancijos, supranti 
tąu gracijos reikalinga, tokiam paukš
čiui ,kaip žvirbliui reikia daug šlifo. 
Atmink, kad be šitų savybių, joks 
giesnjįninkas negali pasiekti viršūnių.

Žvirblis padėkojo strazdui ir, 
nieko nelaukęs ( išskrido ieškoti 
erškėtrožės krūmo. Pasitaikė, kad ne 
per toliese nuo mėlynosios upės gra
žioje atkrantėj# augo senas erškėtro
žės krūmas. Žvirblis apžiūrėjo jį iš 
viršaus, iš šonų, įlindo į vidų - patiko 
jam šis krūmas, ir jis nutarė jame 
apsigyventi. Greitai priprato prie 
naujų aplinkybių ir tų nepatogumų, 
kuriuos sukelia aštrūs rožės spyg
liai, ir savo naują buvainę greitai pa
milo. Jis pats pastebėjo, kad tame

o erškė.tžviblis.

darbo. Patarčiau

Gatvės muzikantas / Street Organ Grinder 
Spalvota litografija / Color iįthograpįu^. ■I je&Sr Jėįįfcfe fesa?.- -.V.

Aukštuosius svečius sutinka Pertho Lietuvių bendruomenė. 
Antroje eilėje stovi vysk. A. Deksnys, prel. Celiešius, K. Klimai- 
tis, prel. L. Tulaba, p. O. Liutikiene ir kun. San ta ras.

krūme jis gauna įkvėpimo, kad jo varlės atskirti, arba taip užbaubia 
žvirblis 
kada saulė pasiekia pirmaisiais 
spinduliais rožės krūmą, tada rasos 
lašeliai, gulėdami ant rožės lapelių, 
staiga suliepsnoja brilijantų švieso
mis ir visas krūmas, tarytum /užsidega 
liepsna ir. virsta saule,kurioje žaidžia 
šviesos, spalvos, linijos, greitis f 
kiekvienas savo nuostabia simfonija 
juda, vibruoja ir džiaugiasi; tada 
žvirblis nesitverdavo savo plunksnose 
ir giedodavo iki nualpimo.

Kartą piemenukai ėjo pro tą krūmą 
ir išgirdo jį taip giedant.

- Klausyk, klausyk, devynbal
sė gieda, - sako vienas, ir sustojo 
pasiklausyti.

- Aš noriu pamatyti, - atsake 
antra?, ir paleido į krūmą, akmenuką.

Žvirblis išsigando ir išskrido 
iš krūmo.

- Žvirblis brudas, - sušuko pa
matęs pjrmenukas,ir jie nuėjo savo 
keliu. Žvirblis tą visą girdėjo, bet 
jis nenusiminė, jam buvo smagu,kad 
piemenukai jo nepažino ir sumaišė su 
devynbalsė.

Kitą rytą pasitaikė, kad pro 
sali skrido strazdas, kada žvirblis 
giedojo savo rytmetines maldas. 
Strazdas , kiek pasiklausęs, atpažino 
žvirblį ir nusileido į ta, erškėtrožes 
krūmą.' Pamatęs strazdą , žvirblis 
nudžiugo ir padarė tokį gilų reveran
są ,kad, paslydęs, nukrito nuo šakelės 
ir nūšibruzdino sau šlaunį. Rozes 
dyglys padarė savo, na, ir strazdas 
turėjo gardaus juoko.

- Netikėtas vizitas, - J.E. - , 
nuolankiai prabilo žvirblis, - mane 
suglumino, ir asj kaip matai , staiga 
vėl pasidariau neminkyto molio 
žvirblapalaikis.

Čia žvirblis neiškentęs pasigyrė 
strazdui, kad aną, rytą jį piemenukai 
buvo sumaišę, su devynbalse.

- Pasakysiu atvirai, kad ir as 
pats neiškarto tave pažinau, pada
rei gerą pažangą, vertas pagyrimo, - 
gyrė strazdas žvirblį.

- Ačiū už patarimus ir pamokas, 
- kukliai atsakė žvirblis. Strazdas 
dar kartą pažiūrėjo nuo galvos iki 
kojų žvirblį Jyg pirkti norėdamas, ir 
išsitraukęs plunksną ėmė ka. tai ra
šyti. , _

- Žiūrėk,žvirbli, aš tave įrašau 
į paukščių giesmininkų-literatų bū
relį, kai gausi pakvietimą .būtinai 
atskrisk. Pasiruošk su giesme, rei
kės debiutuoti. Tenai tau atsivers 
naujos galimybės, naujas pasaulis. 
Pamatysiu ko dar nematęs, išgirsi, ko 
dar negirdėjęs. Tu įgysi platesni 
muzikinį akiratį, gilesnį literatūrinį 
pažinimą ir, jei mūzą turėsi palankią, 
gali išvysti poezijos viršūnes , žino
ma ,jęj kojų ankščiau nepastatysi.

Žvirblis nebuvo girdėjęs tokių 
žodžių, bet jo širdelė nuo jų apsalo, 
jį pagavo džiaugsmas, bet ir baimė, ir 
jis sušuko:

-.0 strazdai,strazdai,:kaju sakai, 
mano širdis neišlaikys, aš menkas 
paukštis, niekada su tokia aristokra
tija nedraugavęs, nemokėsiu nei 
kaip elgtis, nei kaip kalbėti, geriau 
palik jau mane ramybėje, as noriu 
dar gyventi, noriu saulę garbinti.

- Mokėsi, mokėsi, - ramino 
strazdas, - ir tenai ne visi šventieji; 
kartais taip užkvarkia, kad sunku nuo

J vdllCG C1L&M1L1, dLUd taip

giesmė kas kart darosi gražesnė. Ypač kad pagalvotum apie bulių, rungtynes, 
žvirblis pamėgo ankstyvųjų rytmetį, Tu nenusimink, tik , žinoma t pasi

ruošk, jie tave pakritikuos, žinai, 
plunksnas pakedens. Visiems taip 
būna pirmą kartą.

Strazdas mostelėjo draugiškai 
sparnu ir išnyko spindinčioje erdvėje.

Žvirblis ilgai dar tupėjo ant 
sakelės ir galvojo, kat galėtų reikšti 
žodis' ‘‘kritika”, jis to žodžio nebuvo 
girdėjęs ir nesuprato, bet nujautė 
kad tai negera, o strazdo visgi ne
drįso paklausti. - ‘‘Kad plunksnas ir 
papešiotų, kad tik akių neišdraskytų”, 
- galvojo žvirblis.

***
Praėjo daug laiko, daug kartu 

saulė tekėjo ir leidosi, daug gražių 
žiedu rožė išaugino, žydėjo ir kvepė
jo, daug malonių valandėlių žvirblis 
išgyveno. Žvirbliui rodėsi, kad Jis 
dabar gyvena vienoje didelėje šei
moje kartu su erškėtrožes lapeliais, 
kurie nieko nesiskyrė nuo jo nei savo 
didumu, nei forma, nei spalva,-visi 
jie kartu atrodė,kaip vienos motinos 
vaikai. Rožei gi jie visi buvo lygiai 
malonūs, lygiai brangūs, tikz kai 
žvirblis imdavo giedotieji pajaunėdavo, 
pagražėdavo, jos rausvi žiedų lape
liai saulės sidabre imdavo virpėti, ir 
visa erškėtrožė svaigdavo saldžiame 
aromate. Tada žvirblis ir rožė pasi
jusdavo laimingi , kaip du viename 
kūne, jie papildė vienas kita, ir nie
kas negalėtų sakyti, kad čia nebuvo 
rojau? kampelis.

Žvirblis jau buvo pamiršęs 
apie strazdą ir literatų giesmininkų 
būreli, kai vieną diena, .netikėtai, į 
erškėtrožės krūmą pasibeldė mažas 
paukštelis, Nykštuku vadinamas.

Pamatęs žvirbli,, nykštukas dai
liai nusilenkė ir prabilo šiais iš-liai nusilenkė ir prabilo šiais 
kilmingais žodžiais:

- Jūsų malonybe, teikitės pri
imti šį mažą laiškelį,kurį jums siun
čia Geltonoji Kanarėlė, paukščių 
literatu būrelio seniūnė.

Žvirblis atsargiai ir nemažiau 
pagarbiai priėmė šį mažą laiškelį ir 
ėmė skaityti:

- Didžiai Gerbiamam Eršk:ė;t- 
zvirbliui, gyvenančiam sename erškėt
rožės krūme, Mėlynos upės šlaituose. 
Malonus Eršk ėtžvirbli, -
čia žvirblis neiškentė -sustojo skai
tęs, išdidus ir susijaudinęs taip sau 
kalbėjo:

- Kaip, gražu, ir kaip išmintinga, 
kokie gražūs Žodžiai *. “Malonus 
Erškėtžvirbli”.., skaitė jis toliau: 

-Giesmininko strazdo rekomenduo
jami kviečiame Tave į paukščių lite
ratų popietę.

Programoje žvirblio debiutas:- 
Meilės giesmė.
Laikas - saulei nusv.irus už horizonto 
linijos,
Vieta - Maranoa gojelis.

Su kolegiškais sveikinimais
„„ Geltonoji Kanarėle’ 

Paukščių literatu.būrelio seniūnė.
***

Kas sau Įsikalba turis kilnesnis 
norus ir aukštesnius siekimus, negu 
kiti žmones tas praeina pro tikrąjį 
gyvenimą.

Nestroy. 
123? bsi.- 9.

9



NAUJOS IDĖJOS DAINŲ. 
ŠVENTEI

(Atkelta iš 1 pusi.)
tam reikėtų, ne vienos, bet ke- 

letos bendru repeticijų, tai yra neįma
noma dabartinėse sąlygose. Be ' to, 
ruošiantis kantatai, atskiri chorai 
negalėtų kartu paruosti savų repertu
arų metiniams ir kitiems koncertams, 
"kas rimtai paveiktų ju, veiklą, jei ne 
egzistenciją.

Ponios Vasiliauskienės pasiū
lymas suvesti sekmadienio mokyklų 
vaikų būrelius į jungtinį chorą ir duoti 
jiems progos pasirodyti Dainų Šven
tėje, buvo šiltai priimtas. Reikia tikė
tis, kad su Kultūros Tarybos prita
rimu ir pagelba, tai galima bus įvyk
dyti. Šiuo reikalu rūpintis buvo pas
kirta p. Vasiliauskienė.

Montažo įjungimą i programa 
iškėlė Levickienė pasiūlydama

suruošti muzikinį veikalą - vai
dinimą. šį pasiūlymą nagrinėjant 
paaiškėjo, kad dėl repeticijų skai
čiaus ir dėl kitu, techninių kėblhmų, 
tai įvykdyti galėtų tik vieno choro 
nariai, kas neduotų progos kitiems 
chorams kartu dalyvauti. Tuo tarpu 
parinkus ar sukūrus tinkamą montažą, 
galima visus chorus, ar bent jų dali 
įjungti į bendrą darbą. Taip pat, la
bai ,butų lengva į montažą įpinti tau
tinių šokių grupe ir .net pavienius so
listus. Danutė Levickienė sutiko šią 
minti bandyti išvystyti toliau.

^Eucharistinio Kongreso metu 
Melboumo Dainos Sambūris ir Para
pijos Choras sėkmingai pasirodė 
jungtinėse gretose bažnyčioje ir sce
noje. Šis įvykis dirigentų posėdyje 
buvo pastebėtas ir iškeltas kaip 
bendradarbiavimo pavyzdys. Buvo 
išreikštas pageidavimas, kad Ade
laidėje, 1974 m., Lietuvių Dienų ati
darymo metu, jungtinis Dainos Sam
būrio ir Melboumo Parapijos choras 
galėtų dalyvauti iškilmingose pamal
dose. Dirigentai p. CeĮna ir p.t Mor
kūnas prižadėjo dėti pastangų šį pa
geidavimą įvykdyti.

Pagrindinis posėdžio dienotvar
kės punktas, - sudarymas Dainų 
Šventės repertuaro, tęsėsi iki vėliaus 
vakaro. Svarstyta tinkamumas dainų 
Šventės repertuarui, kurių daug yra 
naujų ar naujai harmonizuotų, gautų 
iš Lietuvos, Amerikos ar iš pačių 
dirigentų rinkinių. Posėdžio metu 
sudarytas provizorinis dainų sąrašas 
bus vėliau nagrinėjamas , prieš galu
tinai nustatant repertuaro dainų sąs
tatą.

Baigiant posėdį, p. Darius visų, 
dalyvių vardu išreiškė pasitenkinimą* 

ypatingai nuoširdžiai ir sklandžiai 
praėjusiomis diskusijomis ir kvietė 
visus dirigentus toliau tęsti bendra
darbiavimą , pasikeičiant ne vien tik 
savo idėjomis, bet ir su savo chorais 
aplankant vieni kitus. Šis bendradar
biavimas dainoje, p. Darius aiškino, 
sukels visiems lietuviams didesnį 
norą ir entuziazmą džiaugtis lietuviš
ka daina, ją pasidalinti su kitatau
čiais, kelti ' lietuvių vardą australų 
visuomenėje. Jeigu, pavyzdžiui, ga
lima būtų surengti “Mažąją Dainų 
Šventę“ Canberroje, vien tik australų 
susirinktų virs" tūkstančio žmonių, 
jų tarpe įtakingu politikų ir valdžios

atstovų. ’Tas būtu, svarbus įvykis 
ir atneštų mums daug naudingos pro
pagandos.

Svarbiausia, kad toks bendradar
biavimas su mažais chorais kaip su 
Canberros ar Newcastle, jų aplanky
mas ar jų pakvietimas dalyvauti kitų 
chorų koncertuose, suteiks zjiems 
daug’dvasinės stiprybės, skatins juos 
ryžtingiau dirbti ir užtikrins, kad lie 
tuviška daina toliau skambėtu po 
visą Australiją.

Posėdis baigėsi visiems entu
ziastingai priimant šias mintis.

vj
***

V. ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

1973 metų V Žiemos sporto Šven
tė įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 11 - 12 
dienomis.

Žiemos Šventės Rengimo Komi
tetas susideda iš' Antano Andruškos, 
Rido Daukaus ir Petro Pilkos. Susi
rašinėjimo adresas Box 150 Fysh- 
wick, A.C.T. 2609.

Šiai žiemos sporto šventei yra 
užsakyta 40 vietų Henry’s Motelyje 
Jindabyne, kuris* randasi keturios 
mylios^ prieš Jindabynės miesteli ant 
pat ežero kranto. Tame pačiame*’ mo
telyje įvyks pobūvis ir atvykstančiųjų 
registracija. Motelio kaina vienam 
asmeniui įskaitant nakvynę iš penkta
dienio į Šeštadienį, šeštadienio pus
ryčiai, šeštadienio vakarienė, nak
vynė iš šeštadienio į sekmadienį, 
sekmadienio pusryčiai ir pilnas pa
tarnavimas $17.00.

Registracijos mokestis $3.00 
dirbantiesiems ir $2.00 moksleiviams.

Visi sporto klubai prašomi pri
siųsti dalyvių sąrašus nevėliau kaip 
iki* š.m. rugpjūčio mėn. 1 dienos.

V ŽIEMOS SPORTO 
ŠVENTĖS PROGRAMA:

1. Atvykusieji registruojasi iki 
vidurnakčio penktadieni. Henry’s 
Motei raštinėje (pravažiavus Snowy 
Hotel pakalnėje sukama į dešinę - 
rodyklės nurodytu keliu) ir susimoka 
visus mpkesčius.

2. Šeštadienis 12.8.1973
11 vai. ryto pradedamos var

žybos, kurios tęsis iki bus galutinai 
užbaigtos. Varžybų tiksli vieta bus 
paskelbta vėliau, susitarus su vieto
vių autoritetais.

7 vai. vakare - Dovanų 
įteikimas.

8 vai. vakare - pobūvis.
3. Sekmadienis 12.8.1973
Laisvas slidinėjimas, upėtakiu 

meškiariojimas Jindabynės ežere ir 
pabendravimas.

Klubo P-kas

18 19 20 
Years of age

IS YOUR NAME ON THE 
ELECTORAL ROLL?
Every qualified person aged 18 years 
or over who is a British subject and 
has lived in Australia for six months 
continuously is entitled to enrolment.
Claim cards for enrolment are avail
able at all Post Offices and Electoral 
Offices.

ENROLMENT IS COMPULSORY

IT IS YOUR RIGHT 
ENROL NOW!!

A.A. GABRINAI BUKEVIČIENEI
mirus Lietuvoje, mielus draugus Vytautą, Lonę, Ričardą ir ponią 
L. Sulcienę nuoširdžiai užjaučiame.

Vingilių ir Bliokų šeimos.

Skausmo valandoje, mirus motinai Lietuvoje, VYTAUTUI 
BUKEVIČIUI ir jo šeimai reiškiame užuojautą.

Barkų šeima

INZ. V. BUKEVICIAUS brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, jam ir jo 
šeimai reiškiame gilią^ užuojautą.

A.J. Dirginėjai

ATSKAITOMYBE
II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Melbourne, Komitetas nuoširdžiai 

dėkoja Melboumo Apylinkės Valdybai, visom organizacijom ir pavieniams 
asmenims gyvenantiems Melbourne ir Geelonge parėmusiemsmus savo aukomis 
pasiunčianti atstovus į II PLJK Šiaurės Amerikoje.

Žemiau pateikiama A.L.B. Melboumo Apylinkės Kontrolės Komisijos 
patikrinimo aktas.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso, Melboumo lietuvių jaunimo padalinio 
piniginės atskaitomybės patikrinimo

AKTAS
1973 m. kovo mėn. 28 d., ALB Melboumo Apylinkės Kontroles Komisija: 

Ignas Alekna, Liudas Barkus ir Jonas Meiliūnas, PLJK Melboumo padalinio 
vadovui p. Henrikui Antanaičiui ir iždininkei p. Liudai Baubinaitei dalyvau
jant, patikrinimo šio padalinio piniginę atskaitomybę vestą nuo 1971 m. gegu
žės men. 26 d. iki 1972 m. rugpiucio mėn. 19 d.

Patikrinus kasos knygą su pajamas bei išlaidas pateisinamais doku-
mentais rado:

Pajamos Išlaidos
Perimta iš I PLJK Melboumo padalinio 
pinigų likutis
Gauta iš organizacijų ir pav.

$62.01 -

asmenų
Šio komiteto ruoštų parengimų

$1177.36 •

pajamos $1516.43 -
Važiuojančių įmokesciai keliones 
išlaidoms $2889.93 •
Gauta palūkanų iš banko už indėlius $10.88 -
Parengimams salių nuoma $164.50
Pašto ir laikraščiuose skelbimų išlaidos ' i $95.32
Parengimų orkestrams ir kitos išlaidos $676.73
Kelionei į Ameriką apmokėti $4097.70

Viso $5656.60 $5034.25
Lieka kasoje 1973.ni.28 d. $622.35
Balansas $5656.60 $5656.60

Kasos likučiui pateisinti, Kontrolės Komisijai patiekta:
1. Lietuviu Koop. Kred. D-joje Talka indelis... $591.62
2. Grynais pinigais... $30.73
Viso $622.35

Kasos knygos įrašai atitinka pajams ir išlaidas pateisinamus dokumentus. 
Kasos knyga tvarkingai ir dokumentai tvarkomi gerai.

Sis aktas įteikiamas PLJK, Melbourrto lietuvių jaunimo padalinio vado
vybei.

ALB Melboumo Apylinkės Kontrolės Komisija Ig. Alekna
L. Barkus 

J. Meiliūnas

Paaiškinimas
Iš sumos $4097.70, $1200 buvo panaudoti apmokėti kelionei į Ameriką 

Melboumo atstovams. Likusi suma priklausė kitiems Melboumo ekskursan
tams, kurie įmokėjo savo kelionės pinigus per Melboumo II PLJK Komitetą.

II PLJK Komitetas (Melbourne)

Mūsų Pastogė Nr. 16 - 17 1973.4.23 psi. 10.

10



KIEK AS SUŽINOJAU!

Dr.

***

***
***

A.S.

******

80 BACK YOU

WRONG WAY

liepos mėnesio pradžioje, 
gražaus isikūrimo.

_Newcastelietis Dr. M. Šeškus atsi
gulė į ligoninę maz'ai operacijai. 
Linkime sėkmingos operacijos ir 
greito pagijimo.

RESTROOMS | AMi GOING THE

***

1LE

KUR JŪS GALITE VELTUI IŠMOKTI ANGLIŠKAI

N.S.W.
Migrant Education Section, Department of Education, Blackfriars St., CHIPPENDALE.
N.S.W. 2008. Tel. 2114566.
Department of Immigration, Commonwelath Centre, Chiefly Square, Cnr. Phillip and 
Hunter St., SYDNEY. N.S.W. Tel. 2 - 0842.
Mr. A. Raymond, District Organiser, Adult Migrant Education, 42 Smith St., WOLLON
GONG. N.S.W. 2500. Tel. 2 - 99999.
Officer-in-Charge, Regional Office, Department of Immigration. Room 1, First Floor, 
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. N.S.W. 2300. Tel. 2 - 1351.

WESTERN AUSTRALIA:
c«ntre» WaPet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A. 

16i« 25 • 0521a
Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A.
6000. Tel. 25 - 0521.

Žinojimas anglų kalbos yra labai svarbus pasisękimui ir laimingam įsikūrimui Australijoje. Jūs galite mokytis dienos ar vakariniuose kursuose visai veltui. 
Naujai atvykstantiems yra pradedantiesiems pamokos bendrabučiuose. Naujakuriams gyvenantiems bendruomenėje yra nuolatiniai kursai (s'iuo metu yra užsi
registravusių daugiau kaip 12,000) per radio, ir korespondenciniu būdu, T.V. pamokos (tik Wollongong apylinkėje), daliniai ir pilno laiko kursai, sustiprinti 
pilno laiko kursai ir specialios pamokos imigrantų vaikams.
Daugiau galite sužinoti apie įstojimą į dieninius ir vakarinius kursus sekančiose įstaigose:...

Bankstowno “Observer” (1973.
4.11 d.)praneša,kad Bankstowno savi
valdybė patvirtino 10 aukštų pastato 
planą, kuris bus statomas East Terr
ace, Bankstowne. East Terrace ran
dasi ir baigiamas statyti Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas.

Pastate yra numatyti 39 aptar
naujami butai, “Mercedes Benz” ir 
“Volkswagesn” auto mašinų pardavi- 
rilo centras, restoranas ir bilijardo 
kambarys. Lauke bus plaukimo ba
seinas. /

Iš pranešimo atrodo, kad butai 
bus nuomojami motelio sąlygomis, 
mašinų pastatymas numatytas įrengti 
rūsyje?

kun. P. Butkus pašventino prieš 2 
metus mirusiam Stasiui Sankauskui 
paminklą Rookwoodo kapinėse.

Sankauskas, eidamas tuntininko 
pareigas, lankė stovyklaujančius'skaų 
tus Inglebume ir stovyklavietėjez iš
tiktas širdies .smūgio mirė pakeliui į 
ligoninę 1971 m. Dydi jį Šeštadienį.

***

K PavergtųTautųjaunimas yra kvie
čiamas į susipažinimo vakarąi, kuris 
įvyks Ukrainiečių salėje gegužes 4 d., 
penktadienį. Vertėtų draugystę palai
kyti ir naujų pažinčių,įsigyti.

***

Mirė kun. Leonardas Paltanavi
čius, jis buvo gimęs 1905 m. Angli
joje. Ilgą laiką gyveno ir dirbo įvai
riose Australijos vietovėse. Mes su 
juo turėjome progos susipažinti Syd- 
nėjuje, kada jis buvo Marrickvilles 
parapijoje, tada jis kartais atvykdavo 
į lietuviškas pamaldas klausyti išpa
žinčių ir net lietuviškai kelis kartus 
sakė pamokslus. Buvo labai jautrus 
ir malonus kunigas. Apgailestaudavo 
kad neturėjo progos arčiau su lietu-Balandžio 15 d., dalyvaujant

seimai, draugams ir skautų atstovams, viais susitikti ~
Mirė 11 balandžio Brisbane je. 

Velionis visur buvo žinomas/ kaip 
lietuvis kunigas, nors lietuviu para
pijoje niekados nėra dirbęs.

Džentelmenai už durų . Praei
tame literatūros vakare Sydnėjuje, 
keletas džentelmenų buvo kažkokios 
neaiškios visuomeniškos ligos pri
versti stovėti yž durų daugiau.; kaip 
dešimtį; minučių. Ligos priežastis 
ir simptomai tiriami.

ONE 
WAY

WAY 
OUT

LADIES
KEEP OFF

“Mūsų Pastoges” skaitytojai ir 
bendradarbiai Brisbanės lietuvių vei
kėjai Klemensas ir Petronėlė Stankū
nai pirko namą, kuris stovi prie jūros 
kranto gražiame Brighton priemiestyje.

Nuo pat įsikūrimo Brisbane, p. 
Stankūnai gyveno netoli centro. Bowen 
Hills, per kurį dabar vedamas Queens- 
lando greitkelis ir paliečia p. Stankū
nų senąjį namą. Persikraustymas nu
matytas ” 
Linkime

***
B. Vingilis su ponia išvyko 

Velykų atostogų^ į Oueenslandą 
vienai savaitei 'šiltuose vandenyse 
pasimaudyti. Gero poilsio ir gero 
vėjo.

***_
z Jonas Normantas is Melbourne 

išvyko į teosofu suvažiavimą, įvyks
tantį Brisbane j t ir tenai žada pasi
likti kelis menesius pas p. Kodus. 
Jonui linkime dvasinės atgaivos.

Liucija Nekrošiutė, Vytauto ir 
Juditos Nekrošių vyresnioji duktė, 
sėkmingai lankiusi Teachers College 
Adelaidėje, tęsia studijas Adelaidės 
universitete humanitarinių __ mokslų 
fakultete, gi į Newcasteli/is Sydne- 
jaius atvyko Algis Sankauskas tęsti 
studijų vietiniame Teachers Col
lege.

TRI GUBA ŠVENTE P.G.K. 
. - PAULIUKĖNlį ŠEIMOJE

Jau prieš pusmetį Newcastele 
įsikūrė p. Pauliukėnai ir čia greitai 
suėjo į artimus ryšius su vietos lie
tuviais. Ponai Pauliukėnai mėgsta 
svečius ir vaišes. Gi ir reikalas rim
tas atsirado vaisems.net trys progos 
iš karto; sidabrinių vestuvių sukaktis, 
p. Gerdos gimtadienis ir jos išleistu
vės į Vokietiją aplankyti giminių. 
Tikrai didelis įvykis, todėl ir didelę 
s'ventę p. Pauliukėnai suorganizavo. 
Ta iškilminga proga sugužėjo į Pau- 
liukėnų rezidenciją daug svečių.

Svečiams nuplovus dulkes po ke
lionių ir išklausius jauniausiojo 
sunaus vargonais atlikta “Vilniuj 
žydi liepos”, svečiai buvo nuvežti 
Į “Easter” restoraną iškilmingai va
karienei.

Per vaišes p. Nagys išryškino 
visas tris p. Pauliukėnų šeimos 
šventės didžiuosius įvykius ir draugų 
vardu perdavė Širdingiausius linkę-' 
jimus, o Apyl. Vald. pirm. A. Sernas 
pasidžiaugęs pasveikino sukaktu
vininkus praturtinusius lietuvių gy
venimą Newcastelyje, gi poniai pa
linkėjo laimingos kelionės i Europą.

Svečiai, gražiai pasivaišinę# grį
žo atgal į namus , kurz lietuviškų . 
tradicijų prisilaikydami z linksminos 
toliau.

TWO WAY 
TRAFFIC 
AHEAP

TO THE TO
KTOSK^errie

ROADWORKS 
AHEAD

FLAT 
TO-LET

BRI 
AH

VICTORIA:
Migrant Education Branch, Department of Education, 200 Little Collins St., MELBOUR
NE! VIC. 3000. Tel. 654 -’4500.

Department of Immigration, Commonwealth Centre, Cnr. Latrobe and Spring St., MEL
BOURNE. VIC. 3000. Tel. 6622- 2011.

TASMANIA:
Migration Education Section, Department of Education, 53 Collins St., HOBART. TAS. 
7001. Tel. 30-9011.
Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle St., HOBART. TAS. 7000.

Tel. 34 - 3488.

QUEENSLAND:
Migrant Education Section, Department of Education, 527 - 533 Wickham Terrace, 
BRISBANE. QLD. 4000. Tel. 215 - 238.
Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide Street, BRISBANE. 
QLD. 4000. Tel. 25 - 012&

SOUTH AUSTRALIA:
Migration Education Section, Department of Education, 101 Flinders Sweet, ADELAI
DE. S.A. 5000. Tel. .28 - 3308-
Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Terrace, ADELAIDE.
S.A. 5000. Tel. 51 • 3681, Tel. 51 - 4981.

.Ucrfdj rfiyaliiiKMs -AW ■* ■*i

Mr. C.M. Flinn, District Organiser, Adult Migration Education, Norhtbourne House. 
Northboume Ave., TURNER. A.C.T. 2601. Tel. 46 - 6143.

N.T.
Director, Department of Education and Science, T. and G. Building, Smith St., DAR
WIN. N.T. 5700. TeL 81721L

(Postal: Box 4821. P.O. DARWIN. N.T. 5790)
Department of Immigration, Mocnta House, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790. Tel. 

816781.

^Mtrsir’P^tbl?’STVr:^6^--T7’1973.4.23 psl. 11. 
.01 .iaq 8S.t.ST6I VI - 61 .45 ųauM
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EVANG. LIUT. PAMALDOS 
SYDNEJUJE

Gegužės 6 d., sekmadienį, 10 
vai. Yagoona bažnyčioje 167 Rose 
St., kun. J.V. Simboras laikys lietu
viams pamaldas. Kviečiami visi da
lyvauti. Po pamaldų bus arbatėle ir 
pasitarimas.

SU MELBOURNO LITERATAIS
Gegužes 6 d. 6 vai. p.p. Mel

bourne Lietuvių Namuose yra ruošia
mas vietinių pajėgų Literatūros ir 
Muzikos Vakaras - Su Melbourne Li
teratais.

Vakaro programoje dalyvauja: 
Akivarą - S. Čižauskas, Erlenas - 
kun. P. Vaseris, M. Malakūniene, 
Mantas - A. Zubras, J. Mikstas, Pa
jauta - A. Matukevičienė, B. Zabiela, 
solistas P. Rūtenis ir Melboumo vyrų 
oktetas. Pranešėja: E. Seikienė, P. 
Rūtenis.

Kviečiame visus atsilankyti.

ALB Krašto Valdybos 
Lituanistinė Biblioteka.

PAIEŠKOJIMAS
VLADAS VĖLYVIS, sūnus Jono, 

gimęs 1927 m. Vilkaviškyje, 1948 m. 
iš tremtinių stovyklos Hochstatte, 
Bavarijoje išvyko į Australiją ir apsi
gyveno^ Sydnėjuje. Prieš kokią 10 
metų dirbo miesto susisiekime tram
vajaus vairuotoju (ar palydovu?). 
Buvo vedęs, turėjo šeimą. - žmoną, 
dvi dukteris (Nešta ir Debfa) ir laukė 
trečio vaiko. Gyveno šituo adresu:

Cm. Macquarie St., & Wil- 
Malabar Sydney. N.S.W.

Lot 3 
lis Avė. 
Australia.

Ieško motina Uršulė Vėlyvienė 
Vilkaviškis, Mindaugo 20, Lithuania, 
Europe. koje) per vienus metus buvo du kartu 

nubaustas už savo organizacijos na
rių maltratavima. Tai toks tjo titulo 
panaudojimas man kelia rimtu abe
jonių.
Toliau pasirašė Austrl. Liet. Kata
likų Kultūros D-jos Vald. pirminin
kas ir kasininkas, kad būtų stipriau. 
Man neaiškų/ko jie galėtų'norėti iš 
manęs; aš katalikų neskaitau nei pai
kais kvaileliais, nei komunistiniais 
agentais.^ Man tik neaišku yra, kas tie 
prisiplakėliai, kurie, būdami atviri 
ateistai, dar nesenai katalikus pra
vardžiavo šventakupriais, šiandiena^ 
save vadina “politiniais katalikais”. 
Aš to vieno noriu iš jūsų sužinoti, 
kodėl jūs juos globojate 'ir kokiam 
reikalui?

Trys paskutinieji parašai yra 
spaudos žmonių parašai; jiems vis
kas rūpi, ir jie "su visais gali kovoti. 
Todėl galima,ir bendrai,ir atskirai,, 
apie juos kalbėti,—jie kovotojai iš 
pašaukimo. Jų parašai čia tinka. 
News Digest - International - leidė
jai ir redaktoriai yra žinomi kovoto
jai prieš komunizmą jau nuo seno. 
Bet ko jie nori iš rpanęs? Ar aš komu- 

____ ____ ______ _ o___ nistas, kad jiems reikia kovoti su 
Sydney Skyriaus Valdybos, manim? Ar neužteko 2Vž metų mums 

Fraternitas Lithuania, JAV gydytojų kor- su dviem parašais. Pirmininko išskai- 
poracija, pratęsė ir praplėtė dailės konkur- tau, kito;-ne. Šiai organizacijai tinka 
są iki 1973 m. gegužės pabaigos. karas, ir kad ji išėjo į karą, visi

Be Simo Kudirkos tragedijai atvaizduoti, suprantame, bet, ar jos pirmininkas 
dailininkai gali įjungti iir į Romo Kalantos gali atstovauti visus savo narius, po 
bei kitų susideginimą už Lietuvos laisvę. t°» dviejų garbės teismų

Premijai skirtoji 1.000 doi. suma padidin-(Sydnė jaus ir kito New Yorke. Amen
ta iki 1.500 dol.

***
P.S. Jei Vladas Vėlyvis yra miręs, 
būtų gerai žinoti, kur ir kaip jo likusi 
šeima gyvena, kokios tautybės jo 
žmona.

Žinantieji prašomi.
‘M.P.” Redakcijai.

pranešti

“M.P.” 
adresu,

***
DĖMESIO!

Visą korespondenciją 
prašome siųsti Redaktoriaus
tik pinigines apyskaitas ir prenumera
tos reikalais adresuokite Box 4558 
G.P.O. Sydney. Red.

***

Jau pats metas pradėti ręoštis 
Romo Kalantos savaitės (gegužės 14 
- 21)_ minėjimui. Prašoma nedelsiant 
pasirūpinti įsigyti jo paveiksią (po 
dolerį), kad veliauj suplaukus *dau
giau pageidavimų j nesutrukdyti grei
tesnio paveikslu išsiuntimo. Elta, 
W. 57th Street, New York, NY 10019.

PAGERINTA PREMIJA

SUSIPAŽINIMO

BALIŲ
A. Mauragis

mėn. 4 d., penktadieni, 7.30 vai. vakaro Pavergtų 
ruošia Jaunimui

Ukrainiečių didžiojoje salėje Joseph St., Lidcombe.

veiks geras bufetas
Studentams ir moksl. $1.50
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Gegužės 
Tautu Taryba

kuris įvyks

Gros gera kapela
ĮĖJIMAS $2.00

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

Bilietus užsakyti galima' pas V.SLITERĮ TELE F. 38 4370 —

KAM MIRUSIUS SAUKTI į KOVĄ?

Verbų sekmadi^rį prie bažny
čios Lidcombėje bu/o p. J. Kedžio 
ir kitų platinami balti lapeliai. Ga
vau ir aš porą lapelių. Pasirodė, kad 
tie lapeliai buvo išsiuntinėti po visą 
Australiją. Gi žiūriu, atviras laiškas 
ALB Krašto Valdybai, pasirašytas 
dešimties asmenų. Laiško turinys 
nukreiptas prieš mane, iš manęs rei
kalaujama atšaukti spaudoje paskelb
tas mintis, arba paskelbti pavardes 
tų tautiečių, kuriuos aš laikau komu
nistų agentais, o kuriuos paikais 
kvaileliais. .

Atšaukti aš tas savo mintis, ži
noma, galėčiau, jei man kas įrodytų 
kad jos yra klaidingos. Įrodykite, kad 
buvęs prieš mane redaktorius buvo 
komunistas, o jo redaguojama “M.P.” 
buvo prokomunistinė; įrodykite, kad 
buvusi Krašto Vadovybė kreipė ben
druomenę į komunistinį bendradar
biavimą žalingą mūsų tautai ir tautos 
laisvinimo akcijai; Kol to negalite 
įrodyti, nereikalaukite iš manęs at
šaukti minčių.

Tai, ką jūs vadinate įrodymaię 
tuo tarpu, nėra įrodymai

Kas liečia antrąjį rei
kalavimą, tai pabandykite kartu su 
manim pasvarstyti, ir jums daug kas 
gali paaiškėti.

Visų pirmą, žiūriu į tas pavardes, 
ir į tuos didelius titulus, kurie po tuo 
reikalavimu pasirašė, ir taip sau 
mąstau: - Paskutinis pasirašęs Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Įgaliotinis Australijoje. 
Man atrodo, kiek aš žinau,kad jis yra 
įgaliotas tik prenumeratas rinkti, o 
ne politinėm temom kalbėti Austra
lijoje. Kaip jis gali daugiau atstovau
ti, kaip save? Toliau kažkoks para
šas be titulo, neišskaitau, .todėl nieko 
negaliu šiuo tarpu ir pasakyti. Lipant 
parašais aukštyn, sekantis parašas 
atstovauja prieš dešimtis, ar daugiau, 
metų mirusius Ateitininkus Sendrau
gius. Nu, kokiems galams dabar pri
reikę tuos mirusius šaukti kovon? 
Dar aukščiau, labai ilgas titulas, aš 
jį čia paminėsiu pilną - Sydney Liet. 
“Dainos” Choro Vald. pirmininkas ir 
“Mirties” spaustuves vedėjas. Cho
ras yra labai gražus junginys kultū
rinėje veikloje, bet kodėl tas pirminin
kas nori tą, chorą įstumti į politinį 
jovalą, kodėl tas pirmininkas per 
tiek gražių metų negalėjo sugyventi 
su kitu,taip pat labai gražiu,Ansamb
lio choru, čia pat Sydnėjuje dainuo
jančiu? Kodėl tas pirmininkas, būda
mas dainininkas, statė ultimatumus 
mūsų kultūrininkams ir visuomeni- 
ninkarnsjeikalaudamas^kad jie neskai
tytų paskaitų,? Juk tai'ne choro dar
bas! kodėl piknaudojamas tas gražus 
vardas? “Minties” spaustuvės var
das mums primena mūsų bendruome
nės taip pat sunkius laikus. Nereikėtų 
gal ir to vardo kišti į politiką, o 
palikti kultūros, kad ir mažu, židinė
liu .

Dar aukščiau lipant laipteliais, 
randamas labai pagarsėjęs titulas 
Sydnėjuje, - tai Liet. Veteranų S-gos 
“Ramovė” P

susitikti ir išsiaš kinti?
Liet. Žurnalistų S.gos Sydney . 

Skyr. Pirmininką, palikau ant galo, 
nors jis pasirašė pats pirmutinis. 
Palikau sąmoningai dėl to, kad šio 
skyriaus veiklos nenoriu komentuoti 
jūs patys visi gerai žinote.

Tur būt, jau busiu atsakęs į man 
pastatytus kiaušinius, visiemszatrodo, 
bus aišku, bet jeigu dar būtu kam 
neaišku dėl praleistų ir neišskaitomų 
pavardžių, tai aš, reikalui esant,., 
galėsiu ir dėl jų pasiaiškinti.

Kaip matome, nevisi titulai,kad 
ir labai ilgi, ir gražūs, tinka karui 
skelbti, ir Britų Karūnos titulas karo 
paskelbti be parlamento negali. Nau
dokite savo gražius titulus šventadie
nio poilsiui, kultūros baruose, civi
lizuotoje komunikacijoje, beŲ kiek 
liečia tiesą ar karą?kalbėkite patys 
už save.

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS IR “DAINOS” CHORAS 
maloniai kviečia atvykti

1973 m. GEGUŽĖS 5 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak. į 
TRADICINĮ SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS

CARITAS BALIU
* kuris Įvyks FATHER O’REILLY
! . AUDITORIUM — SALĖJE, AUBURN, 15 PARK RD.

\Programoje: “Dainos” moterų, vyrų ir mišraus chorų nuotaikingos bei
, jautrios dainos diriguojant p. Br. Kiveriui ir p-lei Z. Belkutei
, ir R. Černiauskaitės baletas. ,
’ Kontinentalinės kapelas mūsų pamėgta muzika, skoningai paruoštas bufetas1 

bei kitos malonios baliaus pramogos. *
Įėjimas $ 2.00; pensininkams ir moksleiviams $ l.OO. *
Kaip visad džiugi ir pakili nuotaika iki 1 vai. ryto. <

MELBOURNO PARAPIJOS CHORO

BALIUS
LIETUVIU NAMUOSE

Gegužės 5 d. šeštadieni 7 vai. vakare.
Puiki muzika, bufetas veiks vietoje, “gėrimais apsirūpinti patiems. 
Bilietus ^užsisakyti sekmadieniais prie bažnyčios, arba telefonu 
pas V. ZIOGAt 456266, Pensininkams ir moksleiviams papigintai.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI.

Atkastas 5,000 mėty
miestas

tančiame archeologų kongrese 
(buvo pr i "rytas pranešimas a- 
pie nauja. <tka< mų vieną iš ge
riausiai išsilaikiu ;.ų senovės mie 
stų. Visas miestas ūglis tūks
tantmečius buvo padengtas drus 
kos smėlio ir molio iklodu, dėl to 
britų keleiviai praėjusiame šimt
mety šią vietą vadino sudegu
siu miestu, o A. Stein 1916 m. 
jĮ palaikė net geologine struk
tūra, manydamas, kad jei ten 
ir būta miesto, tąi jau jo pėd
sakų nėra likę. Iš tolo jis atro
do kaip smėlio spalvos plokštu
ma, apie 300 kvadr. akerių plo
čio. Ši seniena yra tarp Zabol 
ir Zahedan miestų.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis
LEIDĖJAS; - A.L. B. Krašto Valdyba
Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 

Adel aide.
Leidėjo ir ‘‘M.P.” Administracijos 
adresas: BOX 4558 G.P.O. SYDNEY.

N.S.W. 2001 
Atsakomasis redaktorius A. Mauragis 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave.,

Picnic Point, N.S.W. 2213 
Redakcijos Te. 77 - 6707

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 - 9062 
‘‘M.P." prenumerata metams 

pusei metu. 
Užsienyje rrfetams 
Atskiro Nr. Kaina

Už skelbimų turinį neatsakoma.
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY .LTD

$10.00 
$5.00 

-$12.00 
25 centai

12


	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0008
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0009
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0010
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0011
	1973-Nr16-17-MUSU-PASTOGE-0012

