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Justinas Vaičaitis, pirmasis ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas

Rugpiūčio 1 d. sueina dvidešimt 
penkeri m. kai Australijoje įsteigta 
Australijos Lietuvių Bendruomenė. 
Dar Vokietijoje Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto paleistas at
sišaukimas drauge su Pasaulio Lie
tuvių Charta steigti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę susilaukė gyvo 
atgarsio Australijos lietuvių tarpe, 
ir jie buvo vieni iš pirmųjų įvertinę 
šia idėją ir konkrečiai į tai reagavo.

Australijoje dar nuo seno gražiai 
veikusi Australijos Lietuvių Drau
gija, kuriai vadovavo p. A. Baužė, 
dabartinis ALB Garbės narys, su
prato, kad negalės aprėpti ir paten
kinti gausiai atvykusių naujųjų 
ateivių, be jokios trinties ir net en
tuziastingai sutiko persiorganizuoti 
įstojant į Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę, o Australijoje būti jos pa
daliniu pasivadinant Australijos 
Lietuvių Bendruomene. 1950 m. lie
pos 28 d. to meto Austr. Liet. Drau
gijos valdyba savo posėdyje nutarė 
priimti Vliko pateiktus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės nuostatus 
ir įsijungti į P.L. B-nę kaip jos pada
linys, nuo rugpiūčio pirmos dienos 
pradėti veiklą ir vadintis Australijos 
Lietuvių Bendruomene. To meto 
A.L. D-jos valdyba (pirm. A. Baužė, 
nariai - Vacį. Šliogeris, S. Narušis, 
Juoz. Kapočius) paliko savo parei
gose pasivadinant Laikinu Organi
zaciniu Komitetu (LOK), iki bus su
šauktas bendruomenės padalinių

L RAŠYTOJU DR. PREMIJA 
NYKAI-NILIŪNUI
Lietuvių rašy

tojų draugijos premija už 1974 
metus buvo paskirta Alfonsui 
Nykai-Niliūnui už eilėraščių rin 
kinį V-Vyno stebuklas”^. Komiui’- 
ją sudarė N. Jankutė-Užubalie- 
nė, T. Antanaitis, kun. V. Bag- 
danavičius MIC, P, Gaučys ir 
dr. R. Šilbajoris.

Nyka-Niliūnas, g. 1919 Ne- 
meikščių k., Utenos aps., studi
jas baigė 1942 Vilniaus univer
sitete, jas gilino Vokietijos Tiu
bingeno ir Freiburgo univ., mo
kytojavo, dėstė prancūzų kalbą, 
dabar dirba Kongreso bibliote
koje, Washingtone. Buvo “Lite

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ BENDRUOMENES

m. SUKAKTIS95
atstovų suvažiavimas ir išrinkta 
ALB Krašto Valdyba. Toks suvažia
vimas įvyko kaip tik 1950 m. gruo
džio 29-30 d.d. Sydnejuje. Šiame su
važiavime buvo įteisinta A.L. D-jos 
liepos 28 d. nutarimai ir išrinkta 
pirmoji ALB Krašto Valdyba šios 
sudėties: pirm. J. Vaičaitis (miręs 
Amerikoje), vicepirm. kun. P. But
kus, sekr. A. Ustijanauskas (miręs 
Amerikoje), iždn. M. Bogušas (miręs 
Sydnejuje) ir narys kult, reikalams 
Dr. A. Mauragis. Taip šioji valdyba 
savo veikla ir padėjo statutinius ir 
administracinius pagrindus iki da
bar gyvuojančiai Australijos Lietu
vių Bendruomenei. Buvęs Austr. 
Liet. Draugijos ir LOK’o pirminin
kas Antanas Baužė tame pat suva
žiavime išrinktas pirmuoju ALB 
Garbės nariu.

Algis Šimkus, dabartinis ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas.

paša
Istorinis amerikiečių

ir rusų susitikimas erdvėse buvo 
sėkmingas: septyniom valandom 
anksčiau išleistą rusų erdvėlaivį

ratūros Lankų” ir “Aidų” redak 
cijos narys, išleido eilėraščių 
rinkinius: Praradimo simfoni
jas 1946 (Balfo prem.), Orfėjau^ 
medis 1953 (“Aidų” prem.), Ba
landžio vigilijas 1957. Dalyvavo 
Tremties metų, Žemės, Lietuvių 
poezijos antologijoj, Lietuvių

poezijoj ir kt. Į lietuvių kal
bą išvertė Šekspyro Hamletą 
(1964) ir davė visą eilę vertimų 
iš prancūzų poetų, žinomas ir 
kaip literatūros kritikas. Jo poe
zijoj, kritikų žodžiais, intelek
tualumas dažnai jungiasi su gi
liu emppingumu.
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Po to du bendruomenės atstovų, 
arba kaip vėliau buvo pavadinta 
ALB Krašto Tarybos narių, suva
žiavimai buvo šaukiami kasmet vis 
renkant naują Krašto Valdybą, bet 
nuo 1953 m. nutarta tokius suvažia
vimus šaukti kas antri metai ir rink
ti Krašto Valdybą dvejų metų ka
dencijai. Šio nutarimo laikomasi iki 
šiandie.'

Bendruomenės kūrimas nebuvo 
pradžioje lengvas: narių nepastovus 
apsigyvenimas, iškilę
prieštaravimai, kuriuos reikėjo su 
didele kantrybe suderinti, pagaliau 
net kompetencijos klausimas patį 
bendruomenės organizavimą 
gerokai apsunkino. Užtruko beveik 
dešimt metų, kol bendruomenė įsi
stiprino, susicementavo ir perėjo į 
naują - kūrybinę fazę. Jau 1960 m. 
bendruomenės vadovybės pastan
gomis surengiamos pirmosios Lie
tuvių Dienos visu Australijos mas
tu, kurios iki šiandie, nuo 1966 m. 
pasivadinusios Australijos T dėtuvių 
Dienos, sėkmingai tebevyksta, tik 
žinoma, daug turtingesnės ir skait- 
lingesnės, negu pirmosios 1960 m., 
išvirtusios tiesiog Australijos lietu
vių manifestacija plačiausia prasme.

Prigijo ir įsitvirtino per tą laiką ir 
bendruomenės kaip tokios autori
tetas ir prestižas veikloje ir gyveni
me. Bendruomenės apimty autono
miškai veikia daugybė lietuvių or
ganizacijų, tačiau iškilus didesniam 
reikalui ar užmojui visos pasiduoda 
bendruomenės vadovybės direkty
voms ir gražiai sutartinai atlieka.

utyje
amerikiečiai savo erdvėlaiviu prisi
vijo, susijungė, ir astronautai galėjo 
pereiti iš vienos kapsulės į kitą. Šiai 
misijai rusai buvo išleidę du savo 
astronautus, amerikiečiai tris. Po to 
erdvėlaiviai vėl išsiskyrė ir nuskrie
jo kas sau. Šis įvyks buvo demons
truojamas per visas pasaulio televi
zijas. Net ir rusai neslėpė, kaip jie 
savo erdvėlaivius išleidžia ir susi
grąžina.

***
Po liepos 12 rinkimų Pietų Aust

ralijoje paskelbti galutiniai rezul
tatai: valdžioje likusi darbo partija 
parlamente gavo 23 vietas, tiek pat 
vietų turi ir opozicija. Jėgos balan
sas yra vieno nepriklausomųjų par
lamento nario rankose.

***
Portugalija atsidūrė ant revoliu

cijos briaunos. Pasitraukus iš vy
riausybės socialistų partijai, kuri 
paskutiniuose rinkimuose gavo dau
gumą, vyriausybė remiasi tik karine 
jėga. Viršūnės palaiko komunistinę 
kryptį, o prieš komunistus stoja ne 
tik dešinieji, bet ir socialistai. Ne
žiūrint vyriausybės naudojamų 
drastiškų priemonių, visame krašte 
vyksta demonstracijos ir protestai.

Antanas Baužė
buvęs A.L.D.Pirm., dabrtinis ALB
Garbės narys, ALB iniciatorius

Trumpoje apžvalgoje neįmanoma 
būtų išskaičiuoti visko, kiek bend
ruomenė kaip tokia davė ir sukūrė. 
Viena turime neabejojant pripažinti, 
jeigu Australijos lietuviai šiandie 
pasaulyje galioja kaip tam tikras so
lidus vienetas, tai neabejotinai tik 
dėl to, kad čia yra ir veikia Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė. Mes 
galime šiandie visai pagrįstai di
džiuotis savo darnia bendruomene ir 
stengtis ją išlaikyti. Jos autoritetas 
ir jos prestižas yra mūsų visų pres
tižas, nes iš tikrųjų kokie būsime 
mes patys, tokia bus ir mūsų bend
ruomenė.

ALB KRAŠTO VALDYBOS
PIRMININKAI

Per dvidešimt penkerius bend
ruomenės gyvavimo metus bend
ruomenė turėjo keturiolika ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimų, kurie 
vyko pakaitomis Adelaidėje, Mel
bourne ir Sydnejuje.

Neturint po ranka protokolų sun
ku paduoti tikslų ALB Krašto Val
dybų narių ir kadencijų laiką. Skel
biame tik eilės tvarka bendrai 
orientacijai ALB Krašto Valdybų 
pirmininkų sąrašą.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kais buvo:

Justas Vaičaitis (miręs Ameriko
je)

Vytautas Simniškis 
Leonardas Karvelis 
Steponas Kovalskis mir\ęs 
Vytautas Skirka 
Izidorius Jonaitis
Balys Daukus (miręs Sydnejuje) 
Izidorius Jonaitis
Simas Narušis (miręs Sydnejuje) 
Mykolas Zakaras
Juozas Maksvytis 
Vytautas Neverauskas 
Algis Šimkus (dabartinis pirm.) 
Kai kurie iš minėtųjų Krašto Val

dybos pirmininkų išbuvo po dvi ar 
daugiau kadencijų. Toks S. Narušis 
išbuvo net tris kadencijas.

Liepos 30 d. Helsinkyje (Suomi
joje) įvyksta Europos Saugumo 
konferencija, kuriai pasiruošti už
truko bevaik dvejus metus. Konfe
rencija truks tris dien as ir joje daly
vaus 35 kraštų atštcvai, jų tarpe 
Amerikos prezidentas Ford ir Sov. 
Sąjungos Brežnevas. Konferencijoje 
bus pripažinta dabartinė Europos 
padėtis su sovietų dominavimu rytų 
Europoje. Vakarų spaida komen
tuoja, kad ši konferencija bus 
triumfalinis Sov. Sąjungos diploma
tijos laimėjimas.
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Vietoje 
sveikinimo

Rugpiūčio 1 d. sueina lygiai dvi
dešimt penkeri metai, kai buvo 
įkurta Australijos Lietuvių Bend
ruomenė. Tai nėra eilinė sukaktis 
kokios nors individualios organiza
cijos, o greičiau mūsų tautinio są
moningumo ir subrendimo išsisklei
dimas ir jo dvidešimt penkerių metų 
trukmė. Ieškant faktų mes daug ką 
galime priskaičiuoti, ką esame atlikę 
ir nuveikę. Tačiau bene didžiausias 
išeivijos lietuvių atsiekimas yra jų 
sukurtoji bendruomenė. Ja galime 
tikrai ir visai pagrįstai didžiuotis, 
nes tai mūsų tautinio sąmoningumo 
pati aukščiausia išraiška.

Nesileidžiant į sentimentus turi
me pripažinti, kad mums.plūduruo- 
jąntiems svetimuose vandenyse 
bendruomenė yra priebėgos sala, 
saugi prieplauka, mūsų atramos ir 
moralinio atsigaivinimo šaltinis. Dar 
daugiau: ji atstoja mums tėvynę, 
mes nesame likę be atramos, be 
užuovėjos. Visos kitos mūsų organi- 
za'cijos, kokios jos bebūtų, randa sau 
pateisinimą ir atramą tik bendruo
menės ribose. Visa mūsų veikla ir 
atsiekimai įgyja svorio ir reikšmės 
už tai, kad bendruomenė yra laukas, 
kur darbuojamės ir kur savo darbo 
vaisiais dalinamės, 
iV'-Per dvidešimt penkerius metus 
mūsų bendruomenė išgyveno viso
kių momentų: krizių ir pergalių, iš
kilimų ir atoslūgių, saulėtų ir aud
ringų dienų, tačiau jeigu ir buvo ko
kių šešėlių ar debesėlių, tai tas visai 
netemdė bendruomenės idėjos kaipo 
tokios: atskirų žmonių..ar,-grupelių 

•,pastangos drųmstknepasiekė idealo 
aukštumų. O tai galėjo ar gali įvykti 
tik dėl to, kad ne kiekvienas pajė
gus aprėpti bendruomenės idėją, 
arba įsprausti pačią idėją į siaurus 
grupės interesus. Tėvynė irgi yra 
savotiška idėja: ir net laisvai tėvy- 

r-nei esant-buvo tokių, kurie nusigrę- 
^inuo jos, jeigu ji nepatenkino jų 
poreikių ir siekimų.

Gėlės ir laidotuvės
Sydnejaus Rook wood, kapinių Ka

talikų.sekei jos nuolatinis kapelionas 
Tėvas Mick Harfield 37 metų am
žiaus, kuris kartais per dieną atlieka 
po 5 laidojimo apeigas, turėjo pasi
kalbėjimą su ’’Sydney Daily Tele
graph” korespondentu (27.6.75) ir 
tarp kitko pareiškė, kad gėlių siun
timas laidotuvių proga yra pinigų 
išmetimas” (A blooming waste of 
money). Toliau jis sako:”Aš nesu 
gėlių priešas, bet dirbdamas savo 
darbą ir matydamas bereikalingai 
daromas išlaidas, jaučiu pareigą pa
sisakyti. Aną dieną laidojau jauną 
vyrą apie 36 metų amžiaus. Našlė 
buvo to paties amžiaus ir turėjo 3 
mažus vaikus. Našlė atrodė netur
tinga. Jai laidotuvės turėjo kaštuoti 
mažiausiai 600 dolerių ir prie jos ko
jų buvo sudėta gėlių apie 1000 dole
rių vertės. Aš suskaičiavau 90 vai
nikų. Po kelių valandų tos gėlės bu
vo surinktos ir sudegintos”.

Tėvas Mick nuo savo paskyrimo 
kapelionu į Rookwood kapines (jis 
yra taipogi radio 2 GB sekmadienių 
vakarinės programos vedėjas) yra 
atlikęs per 1000 laidotuvių. Jis sako: 
’’Apytikriu mano apskaičiavimu aš 
mačiau apie pusės milijono dolerių 
vertės gėlių, kurios buvo ten padė
tos ir skirtos sunaikinimui. Toliau jis 
sako: ’’Kai yra naudojamas krema
toriumas, našlė įeidama į koplyčią
Mūsų Pastogė Nr. 29, 1975.7.28, psl. 2

Dvidešimt penkeri metai organi
zacijai arba gyveniman įėjusiai idė
jai yra pakankamas laikas išbandyti 
ir save pateisinti, pakankamas lai
kas griūti ar sužlugti. Mūsų 
džiaugsmui ir pasitenkinimui bend
ruomenė kaip idėja ne tik prigijo ir 
išsilaikė, bet tiesiog iškeriojo, susi- 
konsolidavo, ir vystydama savo 
veiklą, galima sakyti, atrado pati 
save - tautiečiai bendruomenės na
riai suvokė jos kompetenciją ir įver
tino jos autoritetą. Šiandie bend
ruomenė yra virtusi galingu veiks
niu, kurį pripažįsta ir visi tie,kurie 
laikė, jog bendruomenės dienos jau 
suskaitytos.

Tiesa, įkurtoji pradžioje ir per iš
tisus dvidešimt penkerius metus 
Australijos Lietuvių Bendruomenė 
buvo iš tiesų lietuvių išeivių, trem
tinių bendruomenė, tačiau ir čia ne
galima išleisti iš akių laiko, kuris 
daug ką esmiškai nulemia. Ir pati 
mūsų bendruomenė laiko eigoje ne
galėjo išlikti sustingusi. Mes irgi jau 
prigijome per tą laiką Australijoje, o 
naujajai bendruomenės kartai 
Australija iš tiesų jau yra gimtinė. 
Ir taip pradžioje buvusi tik išeivių 
bendruomenė su laiku ir be didesnių 
revoliucijų ji išvirsta į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę pačia giliau
sia prasme. Jeigu šiandie dar tebe
galioja senosios normos ir gal meto
dai, bet savo dvasia ir savo sieki
mais jau žengiame į ryt dienos 
bendruomenę, kurią apspręs laikas, 
vietinės sąlygos ir svarbiausia, jau 
ne ateiviai, bet vietiniai, Australijos 
lietuviai. Su tuo reikia skaitytis, tam 
pasiruošti ir tai be tragedijos priim
ti. Bet gi keičiantis formoms ir net 
žmonėms idėja išlieka pastovi ir ne
sugriaunama, jeigu ji atitinka naujų 
kartų aspiracijas. Mes tikime, kad ir 
ateities Australijos lietuvis išliks ir 
norės išlikti lietuviu, o jo aspiracijas 
padiktuos jam sąlygos ir laikas. Tad 
žengiant į antrą šimtmečio ketvirtį 
žiūrime į Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ateitį su pilnu pasi
tikėjimu ir šviesiomis viltimis, kad ji 
išliks ta vandenų nepaplaunama lie
tuvybės uola ir kad atliks garbingai 
ir autoritetingai savo vaidmenį atei
ty, kaip kad ji atliko per praėjusius 
dvidešimt penkerius metus.

(v.k.)

praeina pro gėles ir tas užtrunka 
apie 20 sekundžių. Per tiek pat laiko 
našlė pamato gėles grįždama iš kop
lyčios. Šios 40 sekundžių vertė pri
lygsta atsiųstų gėlių kainai. Aš esu 
girdėjęs, kad našlės kartais gauna iš 
gėlių krautuvių sąskaitą apmokėti 
už gėles, kai užsakytojas neapmoka 
sąskaitos per savaitę laiko”.

Baigdamas Tėvas Mick Harfield 
sako: ’’Vieton sudeginimo, gėles iš 
laidojimo vietos galima būtų pasiųs
ti į ligoninę arba pasiimti į namus. 
Bet daugumas žmonių palieka gėles 
vietoje ir nenori jų imti į namus, nes 
laidotuvių gėlės įmerktos į vazą ir 
padėtos salione primintų liūdną 
mirties įvykį.”

Šis australų kapeliono Tėvo Mick 
Harfield pareiškimas yra įsidėmėti
nas ir lietuvių bendruomenės gyve
nime. Vis dažniau ir dažniau palydi
me į kapus savo draugus bei pažįs
tamus ir jų karstus gausiai paden
giame gėlėmis. Ar neužtektų kelių 
vainikų iš mirusiojo šeimos bei gi
minių, o visi kiti vietoj gėlių pinigus 
paaukotų kitiems tikslams, būtent: 
lietuviškai spaudai paremti, Tautos 
Fondui, Australijos Lietuvių Fondui 
ir t.t. Čia būtų pagerbtas ir velionis, 
ir nebūtų nenaudingai išmesti pini
gai, kaip kad sako paminėtas aust
ralų kapelionas.

R.V.

A.A.
VACLOVUI NARBUTUI 

mirus, liūdesy jo sūnus Vytautą, Algirdą ir Kęstutį su šeimomis ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia

T. ir V. Simniškiai

A.A.
Majorui

VACLOVUI NARBUTUI 
mirus, jo sūnus Algirdą, Vytautą ir Kęstutį su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Rotcų ir Slackett 
šeimos

A.A.
VACLOVUI NARBUTUI 

mirus, jo sūnus Algį, Vitą ir Kęstą su šeimomis ir artimaisiais nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

M. ir A. Statkai

J aunimas
Canberroje

Liepos 12 d. Canberroje pirmą 
kartą suruoštas kultūros vakaras, 
kuris , kaip Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas p. Brūzga pabrėžė, bu
vo sumanytas ir suruoštas vien jau
nimo. Reikia tikrai pasveikinti jau
nimą už tokį gerą vakarą. Ne tik 
mano nuomone, bet ir kitų teigimu, 
tai buvo pats geriausias vakaras bet 
kada Canberroje. Taip pat reikia 
pasveikinti ir kanberiškius, kurie, 
kai yra reikalas, visada atsiliepia su 
tikru nuoširdumu. Netrūko ir aust
ralų draugų.

Dalė Saženytė savo paprastumu 
ir nuoširdumu tikrai puiki buvo pra
nešėja. Jaunimo Sąjungos Skyriaus 
pirmininkas Neris Pilka pasveikino 
susirinkusius dėkodamas už teikia
mą jaunimui dėmesį ir paramą. Jis 
paminėjo, kad šių parengimų tikslas 
yra telkti lėšas vykstantiems į III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są ir kad visi keturi kandidatai nu
tarę sutelkti sau lėšų, ne tik naudo
tis tėvų kišene. Apylinkės Valdybos 
pirmininkas, pasveikinęs jaunimą, 
kreipėsi į tautiečius prašydamas pa
remti jaunimą kiek kas išgali.

Išsiuntinėtuose kiekvienam tau
tiečiui laiškuose jaunimas kvietė la
bai kukliai įrašydamas į programą 
parodą, tautinius šokius, deklamaci
jas ir vakarienę, bet iš tikro buvo 
duota daug daugiau. Tik daug darbo 
įdėjus galima buvo surinkti' ir taip 
skoningai išdėstyti lietuviškos tau
todailės, gintaro, ir kitų exponatu. 
R. Keraitis išstatė savo opalų kolek
ciją, o į akis krito meniški L. Černie
nės puodai. Veik visą valandą tau
tiečiai gėrėjosi paroda, ir reikėjo 
kviesti į salę programai.

Vakarui pasibaigus pasisekė gauti 
jaunimo stambiomis raidėmis sura
šytą programą: 1. Nerio kalba. 2. 
Tautiniai šokiai. 3. Rasa pianinu. 4. 
Teresės grupė. 5. Aurora dekla-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtųjų Tautų Savaitė Syd- 
nejuje organizuojama jau nuo 1965 
metų. Šįmet ji įvyksta rugsėjo mėn. 
Pavergtųjų Tautų Savaitės organi
zatoriai kviečia ir ragina visus, kurie 
brangina savo laisvę ir užjaučia lais
vę praradusius jungtis draugėn ko
vai prieš bet kokį pavergimą ar 
prievartavimą asmens, grupės ar 
tautos.

Pavergtųjų savaitė prasidės Syd- 
nejuje rugsėjo 6 d., šeštadienį, mo- 
torkada per miestą. Tolimesnė 
programa bus skelbiama vėliau. 

muoja. 6. Gintaras šoka. 7. Melbur
nas dainuoja. 8. Daiva skaito. 9. 
Gintaras šoka. 10. Rasa pianinu. 11. 
Melburno merginos dainuoja, Gin
taras šoka, Daivos paskaita, Tauti
niai šokiai.

Lenkiu galvą prieš jaunus orga
nizatorius, kad jie iš šitokio bana
laus tvarkaraščio pravedė ir išpildė 
programą laikrodžio tikslumu be jo
kių sutrikimų, mikčiojimų ar berei
kalingų pertraukų. Norėčiau kiek
vieną programos punktą aprašyti, 
bet, turbūt, sutiksit, kad beveik ne
įmanoma, tačiau negaliu praeiti ne
paminėjęs Melbourne jaunimo są
jungos merginų septeto. Ne vien dėl 
to, kad jos nors dar ir jaučiasi, kad 
jaunas vienetas, o puikiai dainavo, 
bet pabrėžiu jų entuzijazmą atvykti 
ir padėti kitos kolonijos jaunimui. 
Gintaras Genys, kuris veda tauti
nius šokius J.A.V. universitete su 
savo partnere Nancy Smith, tikrai 
meistriškai išpildė vengrišką, 
austrišką ir meksikietišką šokius. 
Negalėčiau praeiti ir pro Teresės 
grupę, kur visos šešiolikametinės 
padainavo, kad ir angliškai, bet su 
tikru nuoširdumu ir stebėtinai geru 
laikymusi. Jei merginos daugiau pa
dirbėtų, tikrai galima tikėtis gero 
vieneto.

Daiva Labutytė-Bieri pirmojo 
kongreso dalyvė, manau, išblaškė 
visiems abejojimus apie kongreso 
reikalingumą ir naudą. Ji patiekė 
truputį statistikos. Iš Australijos į 
abu kongrsus buvo nuvykę 36 jau
nuoliai. Dabartinis Krašto Valdybos 
Pirmininkas yra kongresantas. Ke
turi kongresantai buvo Krašto Val
dybose, trys Lietuvių Dienoms 
ruošti Komitetuose, virš dešimt 
kongresantų buvo apylinkių valdy
bų nariai, iš kurių trys ar keturi pir
mininkais. Trys yra Tautinių Šokių 
vadovai. Dauguma kitų dalyvauja 
Tautinių šokių grupėse, skautuose, 
choruose, savaitgalio mokyklų or
ganizavime ar mokytojavime.

Maždaug dešimt nesireiškia lietu
viškam gyvenime bet pusė šitų jau 
yra išsikėlę į nuošalias vietas, kur 
lietuvių nėra.

Norėčiau pridurti, ir paklausti tų, 
kurie nusivylę kongresų dalyviais, 
ką jie turėtų į tai atsakyti? Palygi
nus su senais veikėjais veteranais, 
tai, manau, procentas yra labai 
aukštas.

Teiravaus, kiek jaunimas iš šio 
vakaro padarė pelno. Atrodo, siekė 
iki $ 300.00 Tada paklausiau, kiek 
maždaug valandų įdėjo darbo orga
nizuojant - atsakymas: virš 300 va
landų, bet manau, kad ir jaunimas 
šįkart gavo atpildą ne tiek materia
liai, kiek ir moraliai, nes visas jau
nimas nuoširdžiai dirbo ir bendra
darbiavo.

P.P.
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SKAUTO VYČIO SIMBOLIAI

Simbolis arba prasmuo - išraiški- 
nis žymuo, turįs sutartą, o kartais 
nenustatytą, bet įžvelgiamą reikš
mę. (L.E. 27t. 453 psl.)

Visi žinome, kad istorijos bėgyje, 
žmonės mėgo simbolius. Atminkime 
kilmingųjų herbus, karalių karūnas, 
vyskupų lazdas. Tai vis simboliai, 
turto garbės, valdžios ir t.t. Kiek
vienas simbolis yra žmogaus sukur
tas, jo fantazijos, vaizduotės, ro
mantikos kūrinys, kur vienu ženklu 
jis išreiškia visa kas jame gražiau
sio, kilnaus ir t.t.

Šių laikų jaunimas, ar gal pora 
metų atgal, paišė, nešiojo, idealizavo 
taikos simbolius. Laikas keičiasi ir 
šio simbolio mažiau ir mažiau matosi 
visuomenėje. Atseit, simboliai atei
na ir praeina su karta,generacija or
ganizacijom, idėjom ir pan.

Skautai vyčiai taip pat turi savo 
išorinius ženklus - simbolius, kurie 
juos išskiria iš aplinkos, masės, or
ganizacijos.

1. Tarnavimas:
Ar tai yra išraiškinis s.v. žymuo, 

kuris jį išskirs iškitų, iš supančios 
aplinkos? Žinome, kad skautas vytis 
pasiruošęs tarnauti žmonijai, tautai, 
visuomenei, organizacijai, pavieniui 
asmeniui, savo artimui, kitam skau
tui. Trumpai aptarus tarnavimą ga
lima išreikšti vienu sakiniu: palik 
pasaulį tobulesnį, negu vakar radai. 
Ar tarnavimas yra s.v. simbolis ar 
gyvenimo būdas? s

2. Kaklaryšis:
Kaip visos skautų šakos, taip ir 

skautai vyčiai nešioja kaklaryšį. 
Lietuviai s.v. pasirinko violetinę 
spalvą. Kyla klausimas kodėl? Ar tai 
buvo pripuolamumas, ar čia slypi 
kokia nors simbolinė reikšmė. Aiš
ku, vieni aiškins vienaip, kiti kitaip. 
Daugelis s.v. vis dėlto ieškos simbo
linės reikšmės. Violetinė spalva 
mums primena Lietuvos laukų kie
čiausią akmenį - granitą. Tai turėtų 
simbolizuoti s.v. subrendimą, tvir
tumą savo įsitikinimuose ir nepa
laužiamą dvasią.
3 Lazda:

Viena iš išorinių s.v. ženklų ir 
kartu uniformos dalis yra s.v. lazda, 
kuri, kaip mes žinome visi yra dvi
šakė. Ar ši lazda turi kokią simboli
nę reikšmę, ar tik šiaip sau patogi 
pasiremti. Baden-Powell šią lazdą 
paėmė iš Škotijos aviganių ir savo

VIDA VILIŪNAITĖ
Motinos Dienai

(Mintys iš paskaitos Motinos Die
nos minėjime gegužės 11 d. Sydne- 
juje)

Motina - ji gyvybės nešėja, jos 
vardas neatrišamai siejasi su meile, 
globa, rūpesčiu savo vaikams. Eida
mi atgal į tolimą istoriją rasime re
ligijų, kur didžiųjų dievų motinos 
buvo garbinamos, joms šventyklos 
statomos. Jei seksime Lietuvos is
toriją, gal daugumas pasakys, kad 
čia vyravo patriarchatas - buvo ’’tė
vo namai”, bet mūsų tautosaka duo
da visai kitokį vaizdą. Gal tai ir buvo 
tėvo namai, bet pačios laimingiau
sios dienos buvo ’’pas motinėlę”, ku
rias dainose prisimena ne tik jauna
martė, bet ir į svetimą kraštą pate
kęs sūnus.

Pasakose ir dainose net ir mirusi 
motina nesiliauja rūpintis vaikų rū
pesčiais ir vargais. Jos vėlė, perėju
si į kapo lazdyną ar liepą, šakomis 
glosto pasilikusius našlaičius, 
šnabžda jiems paguodos žodžius.

Nelaimėn patekusi dukra, paukš
teliu virtus, skrenda pas motinėlę 
paguodai. Mirštąs karo lauke sūnus, 
prašo žirgo parnešti žinią motinai. 

raštuose gana smulkiai aprašo, kaip 
šią lazdą pasigaminti, duoda smul
kias dimensijas, atseit eina iki 
smulkmenų, bet jokios užuominos 
apie jos simbolinę reikšmę. Atrodo, 
kad mūsų s.v. turi lakesnę vaizduotę 
ir jai prijungė simbolinę reikšmę. 
Tad, pagal mūsų senųjų vyčių aiški
nimą, dvišaka lazda vaizduoja gyve
nimo problėmų kryžkeles, kuriose s. 
vytis pasirenka tikrąjį teisingąjį ke
lią, ant kurio jis ir atsiremia. Ar šių 
dienų jaunimas supranta, noriai pri
ima simbolius, kurie reiškia truputį 
daugiau, kur reikalaujama pasiau
kojimo, tvirtumo savo įsitikinimuo
se, nepalaužiamos dvasios, sprendi
mo, kuris kelias yra teisingas, ant 
kurio būtų galima atsiremti? Saky
čiau taip. Atrodo, kad jaunimas ieš-

Iš Trakų stovyklos sausio 12 d.: įteikiama Rajono vėliava Džiugo
Tuntui Nuotrauka V. Vosyliaus

Nežiūrint kiek gyvenimo sąlygos 
keitėsi, motinos svarbos niekas ne
gali paneigti. Šiandie, kada gyveni
mo tempas, rodos, žaibu lekia, kada 
skrajoją kilimai ir kelionės į 
mėnulį virto realybe, kada mes da
bartinis jaunimas, jau, rodos, viską 
zinome daugiau negu vyresnieji, sa
vo žemės rūpestėlius vistiek nešame 
mamai.

Nežiūrint kiek būtume kritiški ar 
skeptiški, turime pripažinti, kad visi 
mūsų išsakyti ar neišsakyti rūpes
čiai rezonuoja motinos širdy - senos, 
jaunos, mokytos ar nemokytos mo
tinos širdy. Gal kartais net paklau
siam - ir ko ji taip rūpinasi?... Daug 
garsių žmonių, įtakingų mokslininkų 
neabejodami pripažįsta tiesioginę ar 
netiesioginę motinos įtaką jų atsie- 
kimams ir jie turbūt žino ką sako...

Daugybė pasaulio rašytojų daug 
tomų paskyrė motinai, Mūsų pačių 
literatūroj sunku rasti rašytoją, ne
paminėjusį motinos - jų net neiš
skaičiuosi. Aš sustosiu tik prie vie

ko šių simbolių ir patys juos kuria, 
nes jauni žmonės, kur jie bebūtų, 
kur begyventų, ieško mistikos - ro
mantikos sudulkėjusiame, sumate- 
rialėjusiame pasaulyje, kur be dole
rio, be kieto kiekvienos dienos dar
bo, mes, vyčiai, įstengiame pakilti 
kiek aukščiau, persikelti į kitą ap
linką į kitą pasaulį, kurį mes stato
me ir idealizuojame.

J. Paronis

Raudoniems saulėlydžiams be
gęstant, baltų rožių sidabrinės akys 
žiūri į mane pro langą...

Ir nuskyniau vieną baltą rožę ir 
glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... 
Motin mano! ar ne tavo rankos - bal
tos, meilios ir švelnutės - taip mei
lingai mane glamonėja?

Ašaromis apsirasojo žiedas...
0 pro langą sidabrinės akys žiūri 

vis. Ir jųjų kvapo bangos audžia se
ną seną aukso sapną.

Marija Pečkauskaitė
ioįgę^Biat^c^tmaaaiooioaooioaooioopac

nos mūsų rašytojos - Marijos Peč- 
kauskaitės - Šatrijos Raganos.

Ją išskyriau iš kitų pirmiausia 
dėlto, kad jos vardu yra pasivadinęs 
mūsų Sydnejaus Vyresnių Skaučių 
Būrelis. Tą jos pasirinko tikrai su 
tikslu ir apgalvojusios. Marija Peč
kauskaitė - Šatrijos Ragana jau tais 
laikais (19-to šimtmečio gale, 20-to 
pradžioj) be plakatų ir demonstra
cijų įrodė moters intelektualinę ly
gybę. Savo nenuilstamu darbu, ji 
pasiekė aukšto lygio kaip visuome
nininke, rašytoja, pedagogė ir auk
lėtoja.

Užaugo ji to laiko dvaro aplinkoj, 
labai prisirišusi prie savo šeimos. 
Kaip Vaižgantas rašo: šeimos aplin-

RAJONO VADO 
PALAPINĖJE

LSS TARYBOS POSĖDIS

Birželio 18-30 d.d. vyko LSS Ta
rybos korespondencinis posėdis, 
kuriame buvo svarstoma LSS Rajo
nų Vadijų Nuostatai ir LSS Suva
žiavimo Nuostatų pakeitimas.

LSS KORESPONDENCINIS 
SUVAŽIAVIMAS

LSS centriniai organai J.A.V. in
formuoja apie vykstančius pasiruo
šimus rinkimams:

1. Suvažiavimo Rinkimų Prezi
diumas sudaromas New Yorke.

2. Suvažiavimo Prezidiumo Pir
mininku pakviestas s. A. Bobelis.

3. Vadijos, rajonų vadai, skauti
ninkai ir kiti vadovai-vės atitinka
mus sąrašus (turinčių teisę balsuoti) 
Suvažiavimo Prezidiumui pristato 
iki rugpiūčio 15 d.

Ligi rugsėjo 15 d. registruojasi 
Suvažiavimo dalyviai. Ligi tos die
nos siūlomi kandidatai į LSS vado
vybę. Taip pat iki tol pateikiami siū
lymai nutarti (sumanymai).

Rugsėjo 30 d. Prezidiumas pa
skelbia pasiūlytų kandidatų sąrašus.

4. Suvažiavimo dalyvių registra
cijos mokestis bus paskelbtas rajono 
vadijos.

5. Rinkimų ir nutarimų balsavi
mas - lapkričio 1 d. - - ' -1* -

6' Balsavimo duomenys skelbianti 
lapkričio 30 d.

7. LSS Tarybos Pirmininko rinki
mų pradžia - gruodžio 15 d.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS
JAV veikiančio Akademikų 

Skautų Sąjūdžio įsteigto Vydūno 
Jaunimo Fondo Valdybos Pirminin
ko, V.P. Mikūno pranešimu, Fondo 
apyvarta prašoko $ 102,461.66 su
mą. Šis Fondas teikia paskolas stu
dijuojančiam (ypač lituanistiką) lie
tuvių jaunimui. Paskolos teikiamos 
ir užjūrio lietuviams studentams. 
Fondas nėra pelno organizacija.

Susidomėję rašo Fondo Valdybos 
Pirmįninkui: Vyt. Mikūnui - 3425 W. 
73rd St., CHICAGO, Ill., 60629, 
U.S.A.

ką ji pergyveno, kaip paukštelis liz
dą ir visa jos kūdikystė buvo auksi
nė, saulėta.

Labai mylėjo savo motiną, kuri 
turėjo didelės įtakos jos charakterio 
susiformavimui. Motina šeimą auk
lėjo demokratiškoj, artimo meilės 
dvasioj.

Pečkauskaitė savo šeimos ir savo 
vaikų neturėjo, bet visą savo amžių 
pašventė auklėjimui, skleisdama 
motinišką meilę savo auklėtinių tar
pe.

Mūsų Pastogė Nr. 29, 1975.7.28, psl. 3

3



RA30NlkWIEH£TU0SE
ADELAIDE, S.A.

• ASS Adelaidės skyrius 1975.3.25 
sueigoje išsirinko naują valdybos 
pirmininką - fil.v.s. Vytautą Neve- 
rauską. Kiti valdybos nariai: fil.v.sl. 
dr. Nemira Ratkevičienė, fil. Vacys 
Ilgūnas, senj.pl. Jonas Mockūnas ir 
senj. Jonas Mikužis. Buvusi ilgame
tė skyriaus pirmininkė, fil. dr. Stasė 
Pacevičienė, prieš kiek laiko pakelta 
į skautininkės laipsnį. Skyrius ruo
šiasi savo 25-mečio minėjimui.

• Daug darbo įdėję ’’Trakų” sto
vyklos rengime ir jos pravedime, į 
vyresniškumo laipsnius pakelti: į 
skiltininkus - senj. pi. Jonas Mockū
nas ir s.v.pl. Liudas Liutkus; į pa- 
skiltininkus - s.v. Edvardas Bra
zauskas ir skautė Brigitta Paul.

SYDNEY, N.S.W.

• ’’Aušros” tunto kaukių balius įvy
ko birželio 21 d., Auburne. Kaip ir 
visuomet - kaukių balius buvo įdo
mus savo programa, kaukėmis, fan- 
tine loterija ir svečiais.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Perskaičius Vytauto Juškos po
kalbį su Romu Sakadolskiu, (žiūr. 
M.P. Nr. 26), skirtą ’’Pasaulio Lie
tuviui”, jaučiu pareigą, kaip praeitos 
kadencijos Krašto Valdybos atstovė 
Jaunimo Reikalams ir kaip praeito 
Jaunimo Kongreso atstovė, pa
reikšti nusivylimą ir nepasitenkini
mą dėl V. Juškos netikslių pasisa
kymų apie Australijos lietuvių, bu
vusių Jaunimo Kongreso atstovų 
veiklą ąpįąnėy'ęiklą; kaip jis pareiš; 
kė.

V. Juška matomai labai ambicin
gas, darbštus jaunuolis, kuris, atro
do, napakankamai esąs informuotas. 
Įgavęs vadovybės vadžias į rankas 
jaučiasi turįs įgaliojimą pervertinti 
savo pradėtą darbą ir neigti, ar net 
iš viso nematyti kitų ankščiau atlik
to darbo ir įdėtų pastangų.

Pirmiausia noriu pabrėžti, kad jo 
pareiškimas, jog praeito Jaunimo 
Kongreso atstovai neatliko savo pa
reigos - tiksliai nepaaiškindami vi
suomenei Jaunimo sąjungos tikslų, 
neatatinka tiesos. Adelaidės atsto
vai, grįžę iš Kongreso, sušaukė 
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės 
ir Jaunimo susirinkimus, per ku
riuos davė pranešimus apie II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
eigą, jame nuveiktus darbus ir pa
darytus nutarimus. Per Adelaidės 
Lietuvių Jaunimo susirinkimą buvo 
išrinkta valdyba, kuriai uoliai ir 
energingai pirmininkavo Antanas 
Stepanas (buvęs I Kongreso atsto
vas), o jam išvažiavus, buvo perimta 
Jono Mockūno. Aš būdama K.V. 
atstovė Jaunimo Reikalams palai
kiau glaudžius ryšius su Adelaidės 
skyriaus Austr. centrinių Jaunimo 
Sąjungos komitetu. Pripažinsiu, kad 
susidarė tam tikrų nesusipratimų 
tarp naujai įsteigtos Jaunimo Są
jungos ir egzistuojančių jaunimo or
ganizacijų pirmininkų ar atstovų dėl 
Jaunimo Sąjungos tikslų ir siekimų. 
Dėlto, parašiau porą straipsnių į 
Mūsų Pastogę (žiūr. M.P. 1973.4.9 
Nr. 14.; 1973.7.22 Nr. 26.), bandyda
ma kiek galima išsamiau išaiškinti II 
P.L.J.K. nutarimus ir naujai stei
giamos P.L.J. Sąjungos tikslus ir 
siekimus. Pranešimas apie tai buvo 
duotas ir per Krašto Tarybos Suva
žiavimą Sydnejuje 1972 m. Vėliau, 
įvykusiame ALB Krašto Valdybos 
sušauktame Apylinkių pirmininkų ir 
seniūnų suvažiavime Adelaidėje, 
taipogi bandžiau plačiau painfor-

• Senųjų Skautų Židinio sueiga įvy
ko birželio 8 d. Jos metu naujai ka
dencijai perrinkta praeitų metų va
dovybė. Židiniui vadovauja Dr. A. 
Viliūnas.

GEELONG, VIC.

• ’’Lietuviškąją Skautiją” Geelonge 
platina ’’Šatrijos” tunto tuntininkas 
s. A. Karpavičius. Jau surinkta 15 
prenumeratų.

KRONIKA
ATŽYMĖTOS SESĖS

LSS Australijos rajoną neseniai 
pasiekė Skaučių Seserijos Biuletenis 
GABIJA (Nr. 15 - 1975), kuriame 
paskelbta ir visa eilė atžymėtų rajo
no vadovių bei rėmėjų:

Apdovanotos Pažangumo 
žymeniu: Melbourne sesės - si. Zita 
Prašmutaitė ir pi. Birutė Prašmu- 
taitė;

Ordinu Už Nuopelnus (su rėmėjos 
kaspinu): p. June Dambrauskas 
(Sydney) 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 

talka
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus in

delius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t. y. bir
želio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4°/o), už įnašus (shares) 
iki 10% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10V2%, asmeni
nes paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 11V2%, iki $ 1000 be garanti
jos iš 12 V? %. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 

Errol St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

muoti juos apie naujai įsteigtą 
PLJS. Atsirado daugiau sunkumų, 
kada Melbourne ir Sydnejaus 
PLJS-os skyriai ir pats J.A.V. PLJS 
Centrinis Komitetas neįstengė at
sakyti į jiems pakartotinai rašomus 
laiškus.

Iš V. Juškos pareiškimų, matyt jis 
tuo laiku nesekė Austr. Lietuvių 
spaudos ir nesidomėjo PLJS-os 
veikla, nors ir priklausė PLJS Melb. 
skyriui.

V. Juškos pasakymas, kad jis turi 
pradėti viską nuo ABC, mano nuo
mone, yra perdėtas ir neteisingas.

Taipogi, jo pareiškimas, kad ”iš 
daugelio kongresantų liko tik šiau
dai” irgi neatatinka tiesos.

Aš asmeniškai tiksliai nežinau 
apie kitų miestų, buvusių kongre
santų veiklą, bet, kas liečia II PLJK 
atstovus iš Adelaidės, tai visi yra 
įsijungę į bendruomenės veiklą, 
netgi užėmę vadovaujančias bend
ruomenės organizacijų pozicijas. Be 
to, ne visi mato bendruomeninę 
veiklą per tuos pačius akinius ar turi 
tokias pat sąlygas veikimui. Manau, 
kad kiekvienas turi tam tikrus pa
linkimus ir sugebėjimus veikti savo 
pasirintoje srityje ir ne kiekvienas 
nori ar gali būti pirmininku ar vado
vu. Yra taipogi žmonių, kurie kukliai 
ir ramiai dirba visuomeninį darbą 
nesireklamuodami per spaudą.

Šiuo pasisakymu, nenoriu paneig
ti V. Juškos nuopelnų visuomenei ir 
jo entuziastišką ir prasmingą darbą, 
bet tik norėjau paryškinti kai ku
riuos jo iškreiptus faktus.

Lidija Pocienė

Padėkos Ordinu (su rėmėjos kas
pinu): Aldona Jablonskienė 
(Sydney).

Į Paskautininkės laipsnį pakelta 
adelaidiškė sesė, v.sl. Birutė Miku- 
žienė.

REMIA
’’LIETUVIŠKĄJĄ SKAUTIJĄ”

JAV leidžiamą, Petro Jurgėlos 
parašytą ’’Lietuviškąją Skautiją” 
per LSS Australijos Rajono Vadą, 
v.s. A. Jakštą, užsisakė šie asme
nys:

1. Knygos Leidėjai (po $ US 
$ 50.00 + $ 2.00 auka): s. J. Žitkevi
čienė ir ps. R. Cibas;

2. Garbės prenumeratorė: ps.

Vysk. Motiejus Valančius
Elena Jonaitienė

Pranešimas skaitytas Plunksnos 
Klubo rengtame Valančiaus minėji
me liepos 6 d. Sydney Liet. Klube.

Ne visi žmonės yra aplinkos ir 
įvykių padarai. Išskirtinos, tik ret
karčiais iškylančios asmenybės pa
čios kuria aplinką ir nulemia 
įvykius. Toks buvo prieš šimtą metų 
miręs Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius, mužikas ir valdovas, ku
nigas ir kunigaikštis. Svetimųjų 
priespaudos, išnaudojimo ir panie
kos iškankintoje, savimi pasitikėji
mą ir savigarbą beprarandančioje 
devynioliktojo amžiaus Lietuvoje jis 
užėmė pačią centrinę padėtį žadin
damas, šviesdamas, vadovaudamas. 
Kun. V. Bagdonavičius, MIC, šitaip 
susumavo Valančiaus veiklos aksti
nus: ’’Išvidinis vertinimas savo 
žmonių davė jam jėgos kovoti už jų 
teises, kaip už kažką vertingo ir 
aukštai žmogiško. Ne kas kitas, kaip 
tik tikėjimas savo tautos jėgomis 
galėjo duoti akstino ginti jas nuo iš 
visų pusių einančių agresyvių kul
tūrinių įtakų. Jis savo žmones taip 
labai vertino, kad su jais ėmė kurti 
kultūrą. Jis parodė tautai kelią į sa
vą reiškimosi laiką.”

Vysk. Valančiaus veikla buvo pla
ti ir sudėtinga: jis buvo ganytojas, 
mokslininkas, diplomatas, rašytojas 
ir švietėjas. Švietimą paminėjus są

P. Vildžiuvienė (US $ 25.00);
3. Prenumeratoriai: (US $ 10.00 

+ $ 3.00 auka) s.kun. P. Dauknys, 
v.s. dr. A. Mauragis, ps. K. Pažėra, 
s. T. Rotcas ir v.s. B. Žalys;

4. Prenumeratoriai (US $ 10.00): 
s. S. Pacevičienė, ps. A. Bučinskas, 
A. Jablonskienė, s.v.v.sl. A. Milvy
das, LSS Australijos Rajonas (2 
pren.) ir ’’Aušros” Tuntas (3 pren.).

Už 17 prenumeratų su aukomis 
surinkta A $ 22.00. Banko čekis, su
moje US $ 286.00 išsiųstas ”L.S.” iž
dininkui J. Bružui, 23.6.1975.,

Inf.
♦♦♦

Linksmas kaip pavasaris, tur
tingas kaip ruduo.

Sydnejaus egzilų skautai ruošia 
QUIZ varžybas, kurios bus rug- 
piūčio mėn. 3 d. (sekmadienį) 2 vai. 
mažoje ukrainiečių salėje, Joseph 
st., Lidcombe. ’’Aušros” tunto skau
tai, tėvai ir svečiai maloniai kviečia
mi atsilankyti ir padrąsinti mūsų at
stovus varžybose.

Tuntininkas

Melagių Varžytinės.
Pirmasis: — Aš gėlių parodoje 

nupiešiau gėles taip natūraliai, kad 
žiūrovai jas kvėpino, manydami, kad 
gyvos gėlės.

Antrasis: — O aš savo šeimininko 
namuose ant sienos nupiešiau šunį 
taip natūralų, kad puode verdama 
dešra dingo.

monėje iškyla kokios nors mokyklos 
ir knygos vaizdas. Kalbant apie lie
tuvių tautos atgimimui reikšmingą 
švietimą tas vaizdas pavirsta į du 
dailės suformuotus simbolius: lietu
viškąją vargo mokyklą - motiną prie 
ratelio, bemokančią vaiką skaityti, 
ir Knygnešį su knygų maišeliu ant 
pečių. Slaptai vargo mokyklai ir 
persekiojimo nebojusiems knygne
šiams dėkojama už lietuviškos są
monės išlikimą ir sustiprėjimą. O jų 
abiejų įsteigėjas ir skatintojas ir 
buvo vysk. Motiejus Valančius.

Motiejus Valančius gimė 1801 m., 
o 1850 m. konsekruotas Žemaičių 
vyskupu. Valančius buvo pirmasis iš 
liaudies kilęs vyskupas, ne tik gerai 
mokėjęs liaudies kalbą, bet ir pačią 
liaudį gerai pažinęs ir supratęs ir 
mylėjęs. Nuo pat savo vyskupavimo 
pradžios Valančius suprato, kad 
ateitis priklauso ne sulenkėjusiems 
dvarponiams, bet lietuviškajai liau
džiai. Ne veltui kai kurie dvasiškiai 
jį apšaukė mužikų vyskupu.

Švietimą Valančius skaitė vienu iš 
svarbiausių savo gyvenimo uždavi
nių. Pirmiausiai jis rūpinosi sutelkti 
ir paruošti tam darbui kunigus, ska
tino juos toliau lavintis, ypač skai-
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JŪRATĖ IR KASTYTIS 
SYDNEJUJE

Liepos 20 d. Liet. Klubo mažojoje 
salėje klausytojų buvo sausakimšai: 
visi su didele atida ir dėmesiu iš
klausė K.V. Banaičio operą ’’Jūratė 
ir Kastytis”, kurią iŠ plokštelių pri
statė viešnia iš Adelaidės solistė p. 
A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė dar pai
liustruodama skaidrėmis iš paties 
operos pastatymo Čikagoje. Paren- 
gimasužtruko apie dvi su puse va
landos, bet klausytojai išklausė p. 
Gučiuvienę ir pačią operą tarsi už
hipnotizuoti. Giliai dramatiška ope
ra savo muzika ir dainavimu pagavo 
klausytojus ir iš laikė įtampoje iki 
paskutinio garso.

Viešnia p. Gučiuvienė yra bene 
vienintelis muzikos autoritetas mū
sų bendruomenėje. Ji pati šitą K.V. 
Banaičio operą vertina kaip didelės 
vertės meno kūrinį ir pati ėmėsi ini
ciatyvos su juo supažindinti kiek 
plačiau ir Australijo lietuvius. Metų 
pradžioje surengtas operos prista
tymas Adelaidėje, labai sėkmingai 
praėjęs, p. Gučiuvienę paskatino 
panašiai su opera supažindinti ir ki
tų kolonijų lietuvius. Ir taip ji įsilei
do į kelionę. Pirmas sustojimas ir 
minėtos operos pastatymas įvyko 
liepos 20 d. Sydnejuje, vėliau, liepos 
23 Canberroje ir liepos 27 Melbour
ne. Mūsų viešnios p. Gučiuvienės 
pasiaukojimas ypatingai didelis: ke
lionė traukiniais gana varginanti, o 
ji pati sau nieko už tai neimanti, bet 
iš parengimo surinktus pinigus ski
ria visuomeniniams reikalams. Taip 
Sydnejuje iš klausytojų buvo ren
kamos aukos, kurios p. Gučiuvienės 
pageidavimu buvo nukreiptos ’’Mū
sų Pastogei” paremti. Surinkta '68 
doleriai, kurie perduoti M.P. admi
nistracijai.

Pačioje pradžioje viešnia klausy

tojams trumpai nupasakojo Čikagos 
lietuvių operos istoriją, supažindino 
su operos kompozitorium K.V. Ba
naičiu, mirusiu Amerikoje 1963 m. 
ir pristatė pačią operą iškeldama jos 
muzikinę vertę. Taiklios p. Gučiu
vienės pastabos padėjo klausyto
jams labiau įsigyventi besiklausant, 
o tuo pačiu rodomos skaidrės klau
sytojo vaizduotę perkėlė į pačią sce
ną. Pasibaigus pristatymui klausy
tojai vertino parengimą kaip vieną 

labai retų tokio aukšto lygio Syd
nejuje.

Šito parengimo organizatorius 
Plunksnos Klubas, kuriam talkino 
visa eilė ir kitų asmenų. Gražus 
bendravimas vyko su jaunaisiais: 
Darius Gakas-Gečiauskas su savo 
tobula aparatūra grojo plokšteles, o 
Edis Karpavičius savomis priemo
nėmis demonstravo skaidres. Ypa
tingai paminėtina p. 0. Osinienė, 
kuri per visą buvimo laiką Sydneju
je pas save apgyvendino ir globojo 
viešnias iš Adelaidės (drauge su p. 
Gučiuvienę buvo ir p. V. Morkūnie
nė) ir dar po operos premjeros savo 
bute surengė šaunų priėmimą daly
vaujant šalia viešnių dar p.p. D. ir S. 
Skoruliams, V. Karpytei, P. Rūte
niui, N. Žygienei, K. Butkui ir V. 
Kazokui.

Sydnejiiškiai dėkingi už tokią ma
lonią staigmeną visiems rengėjams, 
o ypač viešniai p. A. Gučiuvienei.

Inf.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

ĮČIURLIONIS RAŠO BROLIUI 
AMERIKĄ:

”Ar Tau žinomas lietuvių judėji
mas? Aš esu pasiryžęs visus savo 
buvusius ir būsimus darbus skirti 
Lietuvai”.

ČIURLIONIS RAŠO SAVO 
DRAUGO MOTINAI P. E. VOL- 
MANIENEI:

I

...’’Darbotvarkėje turime čia 
’’Tautos rūmų” projektą, o tikriau 
idėją. Straipsniai, apie kuriuos esu 
Jums rašęs, lietė tą klausimą. Įrodi
nėjau tokių rūmų reikalingumą ir 
stengiausi įtikinti, kad jie privalo 
būti planuojami plačiu mastu.

MŪSŲ PASTOGES

rugsėjo 20 d., šeštadienį

LIETUVI U KLUBE B ANKSTO WNĖ

LIETUVAI
Taigi juose turi tilpti:
1) Koncertinė ir teatro salė su 

gretimom patalpom.
2) . Parodų salė su šviesa iš vir

šaus.
3) Tautos muziejaus salė.
4) Posėdžių salė.
5) Biblioteka ir viešoji skaitykla.

6) Klubas. -
7) Muzikų bei artistų draugijoms 
nuo 5 iki 10 kambarių.

8) Nuomojimui kambariai kaipo 
pelno šaltinis.

Straipsnis sukėlė polemiką. Ko
medijos ir istorijos. Baisi opozicija iš 
konservatyvistų pusės. Esą, per 
daug brangu, per daug gražu, sva
jonės etc. etc. Tuo tarpu iš tikrųjų, 
jeigu teks rinkti tam reikalui per 
penkerius metus, tai vienam lietu
viui atsieis keliolika kapeikų me
tams. Nejaugi tai neįmanomas daly
kas? Bet ką čia padaryti su prasčio
kais. Na taip. Matot, ponia, linksmi
nuosi kaip įmanydamas. (...)

VALANČIUS...
tyti. Dekanatuose steigė bibliote
kas, pats rekomendavo skaitytinas 
knygas ir tarpininkavo jas gauti iš 
leidyklų. Klebonus įpareigojo steigti 
parapijines mokyklas ir reikalavo, 
kad jose būtų dėstoma paprastų 
žmonių kalba - lietuviškai. Pats uo
liai lankė parapijas ir tikrino mo
kyklų darbą. Be to, iš klebonų rei
kalavo vieną ar du kartus per metus 
duoti smulkią apyskaitą apie mo
kyklą ir pranešti ne tik mokinių 
skaičių, bet ir pavardes. Rūpestin
gai tikrino ir mokymo rezultatus. 
Savo viename aplinkraštyje į deka
natus Valančius taip rašo: ’’Žinomas 
visiems kunigams mano reikalavi
mas, kad prie kiekvienos parapinės 
bažnyčios ir net didžiųjų filijinių bū
tų laikoma mokykla po priežiūra 
vietinio klebono arba filialisto, ku
rioje neturtingo luomo žmonių vai
kai galėtų pramokti skaityti gimtine 
kalba ir katekizmo. Tą išreiškiau 
daugelyje dekretų, per parapijų ap
lankymą, daugelyje bažnyčių tai iš 
sakyklos paskelbiau, ir retas tebuvo 
pasikalbėjimas su klebonais, kuria
me nebūčiau priminęs apie tą mano 
reikalavimą”.

Šimtmečio viduryje Žemaičių 
vyskupijoje veikė 197 parapijiinės 
mokyklos su 5910 mokinių. Žemai
čiuose švietimas taip pakilo, kad kai 
kuriose parapijose (pav. Rietave) 
visai nebuvo beraščių. Vaclovo Bir
žiškos žodžiai: ’’Tuo žvilgsniu anais 
laikais Žemaitija buvo pralenkusi ne 
tik kitas Lietuvos, Lenkijos, juo la
biau beraštės Rusijos sritis, bet ir 
galėjo drąsiai lygintis su daugelio 
Vakarų Europos kraštų”. 0 prof. 
Antanas Alekna pabrėžia, kad Va
lančiaus įdiegtas švietimosi noras 
tvirtai prigijo tautoje, ir jokie vy
riausybės draudimai bei varžymai jų 
nebegalėjo sustabdyti.

Vysk. Motiejus Valančius

Kadangi tuo metu labai trūko 
pagrindinės švietimo priemonės - 
spausdinto žodžio, Valančius skatino 
gabesnius kunigus imtis rašymo ir 
pats visą gyvenimą uoliai rašė. To 
rašymo tikslas buvo duoti žmonėms 
pamokančių knygelių, skaityti iš
mokusiems duoti medžiagos toli-, 
mesniam pasiskaitymui. Šie raštai 
turėjo didžiulį pasisekimą, ką pa
brėžia daug kartų pakartoti jų leidi
mai. Žmonės jo knygelių laukė, su 
džiaugsmu skaitė ir vos pasirodžiu
sias graibstyte išgraibstydavo.

Prie švietimo bei auklėjimo reikia 
priskirti Valančiaus atkaklią blaivi
nimo akciją. Degtinė buvo rusų val
džiai ir dvarųsavininkams didelio pa
sipelnymo šaltinis. Kiekvienas dva
ras turėjo savo degtinės varyklą, o 
ant kiekvienos kryžkelės, prie kiek
vienos turgavietės stovėjo smuklė. 
Net tam tikra dalis baudžiaunininkų 
atlyginimo būdavo išmokama degti
ne. Tokiose sąlygose girtavimas bu
vo plačiai paplitęs. Valančius ėmėsi 
kovos prieš šią negerovę: pradėjo 
steigti blaivybės brolijas, rašyti ga
nytojiškus laiškus atskiriems luo

mams, net atskirom parapijom, su
darė savo vyskupystės blaivybės 
vadovų sąrašą, į kurį pats pirmas 
įsirašė, o paskui įrašė prelatus, ka
nauninkus, seminarijos profesorius 
ir net bažnyčios tarnus. Jo skatini
mai, autoritetas ir turėtas žmonių 
pasitikėjimas davė nepaprastų re
zultatų. Žmonės gausiai stojo į bro
lijas, smuklės ištuštėjo, moralė kilo. 
Tik rusų valdžiai negalėjo patikti 
šios srities pajamų sumažėjimas. Po 
1863 m. sukilimo ne tik uždarė blai
vybės draugijas, bet ir gąsdindama 
bausmėmis uždraudė kunigams sa
kyti pamokslus prieš girtavimą.

Iki sukilimo Valančiaus kaip kraš
to švietėjo veikla, nors tautiškai lie
tuviška, buvo nekovinga, netgi at
rodė valdžiai nesipriešinanti. 
Pačiam sukilimui jis nepritarė. Gal
būt, matydamas jėgų nelygumą, at
spėjo ginkluoto pasipriešinimo išda
vas ir neišvengiamas represijas. 
Tačiau laikotarpyje po žiauriai nu
malšinto sukilimo, kuris savotiškai 
primena mūsąjį, Valančius šiandie
nos terminu pasidarė tyliosios re
zistencijos - pasyvaus pasipriešini
mo įkvėpėjas ir vadas. Tada jo ska
tinamos iškilo ir vargo mokyklos bei 
knygnešiai. Po sukilimo ir Valan
čiaus vyskupystėje uždarytos sėk
mingosios parapijinės mokyklos, 
uždrausti lotyniški rašmenys spau
dai. Kai Valančiaus oficialūs laiškai 
administracijai ir diplomatinės prie
monės rusinimo akcijos nepajėgė 
sustabdyti, jis pradėjo organizuoti 
kitokį pasipriešinimą. Pirmiausiai 
lietuviškų knygų spausdinimą per
kėlė į tuomet vokiečių valdomą Ma
žąją Lietuvą. Sutelkęs apie save iš
tikimiausius vyrus suorganizavo tų 
knygų slaptą pergabenimą į Lietu
vą. Nežiūrint rusų žandarų akylumo 
ir neproporcingai didelių bausmių, 
ištrėmimų ir net nužudymų prasi
dėjo 40 metų užtrukusi Knygnešių 
Gadynė - tautos kova už lietuvišką 
raštą. Iš pirmųjų Valančiaus knyg

nešių ypač žinomi Stasys’ Račiukas, pUiov 
Simonas Kulakauskas, Rukuiža, 1 
Jurgis Bielinis, Julius Steponavi
čius. Pats Valančius paskleidė savo 
Prūsuose spausdintų religinių su 
ryškiu politiniu atspalviu brošiūrų - 
gromatų eilę (Broliai katalikai, Gro- 
mata apskrita, Iš tamsybės, Per
spėjimas, Šnekesys kataliko su ne- 
kataliku, Vargai bažnyčios katali
kų). Tos gromatos demaskavo rusų 
valdžios siekimus sugriauti Lietu
voje katalikų tikėjimą bei surusinti 
Lietuvos gyventojus. Jos šaukė vi
same krašte pasipriešinimą, kuriam 
Valančius nurodė konkrečią progra
mą: nepriimti valdžios knygų, ne
leisti vaikų į valdžios mokyklas, bet 
slapta juos mokyti namie. ’’Dabarti
nėse sąlygose, jis rašė, reikia sugal
voti vaikams mokyti kitokių prie
monių, pavyzdžiui raginant ūkinin
kus, kad pasisamdę daraktorių so
džiuose savo vaikus mokytų skaity
ti.” Daraktorių darbui pagelbėti 
pats parašė lyg ir vadovėlį ’’Antano 
tretininko pasakojimus”. Taip šalia 
knygnešių iškilo ir daraktoriai bei 
motinos prie ratelio, vaikus bemo
kančios - Vargo Mokykla. Anot prof.
J. Brazaičio tai buvo ’’pradžia epo
chiniams ir nebepasikartojantiems 
kultūrinės kovos reiškiniams... kuri 
nežiūrint visų valdžios pastangų pa
sidarė nebesustabdoma ir ilgainiui 
išaugo į kovą dėl politinės laisvės”. 
_ Valdžia jautė, kad tai buvo Valan
čiaus darbas, ir ėmė jį visaip perse
kioti. Iš savo vyskupijos centro 
Varniuose valdžios įsakymu jis tu
rėjo persikelti į Kauną, kur buvo 
taip kiekviename žingsnyje seka
mas, nuo kunigų ir tikinčiųjų atskir
tas, kad gyveno tarsi kalėjime. Ta
čiau nei atskyrimas, nei nuolatinės 
stambios piniginės bausmės už ne
paklusnumą valdžiai vyskupo nenu
gąsdino ir jis savo siekimų neatsisa
kė. Kai 1875 m. gegužės 17 d. Va
lančius mirė, prie jo karsto semina
rijos inspektorius Antanas Bara-
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Namie i r s v e t u r
AUKŠČIAUSIU ŽYMENIU

APDOVANOTAS LIETUVIS

Už parodytą ypatingą pareigin
gumą ir net rizikuojant gyvybe per
nai Queenslando potvynių metu tai
sant potvynio nutrauktas telefono ir 
telegrafo linijas Aleksas Jablonskas 
apdovanotas aukščiausiu paštų tar
nyboje žymeniu - diplomu už nuo
pelnus. Jis yra 34 metų, darbuojasi 
kaip telefono ir telegrafo linijų su- 
pervaizeris Queenslando ir Šiaurės 
Teritorijos T.T. žinyboje. Šitą pa
žymėjimą jam įteikė Postmaster- 
General senatorius Bishop su ati
tinkamomis ceremonijomis Alice 
Springs mieste. Pažymėjime už 
nuopelnus surašyti visi Jablonsko 
žygdarbiai anomis Queenslando 
tvano dienomis. Sveikiname mūsų 
tautietį ir džiaugiamės jo atsieki- 
mais.

BALTŲ PROTESTO
DEMONSTRACIJA ADELAIDĖS 

AERODROME

Liepos 5 dienos vakare į Adelai
dės aerodromą atskridusį Australi
jos ministerį pirmininką Mr. G. 
Whitlam pasitiko apie 400 demon
struojančių pabaltiečių. Jie, aukštai 
iškėlę įvairius plakatus, viešai reiš
kė savo protestus dėl Mr. Whitlam 
pripažinimo Pabaltijo valstybių So
vietų Sąjungai.

Tačiau Mr. Whitlam, vengdamas 
susitikti su protestuojančiais pabal- 
tįečiais, buvo aplinkiniu keliu išga
bentas iš aerodromo.

Šią protesto demonstraciją, kurią 
organizavo Adelaidės Baltų Taryba, 
plačiai komentavo Adelaidės radijo 
stotys ir paminėjo ’’Sanday Mail” 
straipsniu ’’Protesters Greet PM”.

Wlančiūs...
nauskas atsisveikinimo žodyje taip 
jį apibūdino: ’’Krito kaip karžygis, 
darbo ir uolumo auka”. O pats Va
lančius savo testamentinėje groma- 
tdje rašė: ’’Norėčiau ir numiręs būti 
jums naudingas, ir būsiu, jei skaity
dami tą raštą išlaikysite perspėji
mus jame sudėtus”.

Kokį lietuvį Valančius norėjo iš
ugdyti? Visos jo pastangos buvo nu
kreiptos į tautos plačiausią pagrindą 
- paprastus žemdirbius žemaičius. 
Tos pastangos paremtos Valančiui 
charakteringu gaspadorišku prak
tiškumu, kasdienišku sveiku protu. 
Kaip bažnyčios vadui, ganytojui 
pirmiausiai jam rūpėjo krikščioniš
kasis dorinis žmonių auklėjimas, ir 
jis skatino krikščioniškąsias dory
bes: pamaldumą, kito žmogaus ger
bimą ir atjautimą, šeimos glaudumą, 
pagarbą tėvams ir vyresniesiems, 
pagalbą silpnesniems ir skriaudžia
miems, žmoniškąją savigarbą, san
tūrumą ir nuosaikumą. Tos mintys 
keliamos ne tik jo religiniuose raš
tuose, bet ir pasaulietiškose bele
tristinėse didaktinėse knygelėse 
(Palangos Juzė, 1864, Vaikų knygelė
1864, Paaugusių žmonių knygelė
1865, Antano tretininko pasakojimai 
1872).

Nemažiau Valančiui rūpėjo išlai
kyti ir iškelti savo krašto žmonių 
savitą tautinį charakterį. Jau jo pa
ties lietuvių kalba rašyti raštai, rei
kalavimas kad bažnyčiose pamokslai 
būtų sakomi lietuviškai ir kad vaikai 
būtų mokomi lietuviškai, tą pabrėžė, 
be to, jis skatino meilę Lietuvos 
praeičiai ir papročiams. Jo Antanas 
tretininkas be sentimentalumo ar 
lyrizmo, bet su neabejotinu susiža
vėjimu paskojo apie senovės pilis, 
Žemaičių kovas su užpuolikais, apie 
jų narsumą, heroiškumą tokį kaip 
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ŠIAULIŲ LAIKRODIS
Lig šiol tik Vilnius ir Kaunas tu

rėjo savo laikrodžius: vilniečiams 
laiką skelbdavo varpų dūžiai Gedi
mino aikštės bokšte, kauniečiams — 
buvusiame Vytauto D. muzėjuje, ku
ris dabar vadinamas istorijos muzė- 
jum. Tokį laikrodį turės ir šiaulie
čiai Vilniaus gatvėje. Jį suprojekta
vo Šiaulių miesto vyr. dail. V. Pure
nąs. Statinį iš metalo iškalė ir kine
matiką padarė B. Konstantinovas. 
Virš laikrodžio pastatytas metalinis 
gaidys per valandą apsisuka aplink 
savo ašį ir suplasnoja sparnais. Tą 
plasnojimą ateityje palydės valandas 
skelbiantys varpai, bet jie dar ne
įrengti.

NEWCASTLE
Aukos kovai prieš Pabaltijo kraštų 

okupaciją.
Juozas Skuodas papildė Newkas- 

telio Valdybos aukų lapą, išlaidoms 
padengti sąryšyje su įvykusiomis 
demonstracijomis ir protesto akcija 
Newkastelyje $ 5.00
HEELP leidžiamam BALTIC 
NEWS paremti aukojo: 
Newkastelio Apylinkės
Valdyba $20.00
Alf. Šernas $ 10.00

Čia tenka pažymėti, kad nuo pat 
pirmo numerio ’’Baltic News” ap
lankė Newkastelį neprašytas Alf. 
Šerno vardu. Ačiū.

Newkastelio Pavergtų Tautų Ko
mitetas taip pat įsipareigojo finan
siniai remti HEELLP darbą. Nori
ma gauti daugiau Baltic News eg
zempliorių ateityje, kurie bus plati
nami vietiniame universitete ir pa
siųsti asmenims, galintiems padėti 
PABALTIJOS KRAŠTŲ laisvės 
kovai.

A.Š.

susideginusio Pilėnų kunigaikščio 
Margio. O Palangos Juzė, eidamas 
per Žemaičius, ne tik pats stebėjo ir 
vėliau pasakojo apie tuometinius 
žmonių papročius, darbus, aprėdą, 
valgį, bet ir pats, kur progą radęs, 
kitus mokė senų papročių, pasi
linksminimų, dainų, žaidimų. Nevel
tui Valančius tikėjo, kad ’’tankiai 
sermėga apsivilkus vaikšto tikra iš
mintis”. Palangos Juzės prakalboje 
jis taip aiškino: ’’Kaip viskas pasau
lyje persimaino, taip persikeis ilgai
niui ir žmonių papročiai. Šitai nu
matydamas ėmiau ir surašiau ne 
vien papročius, bet ir juokavimus 
žmonių mūsų gadynės. O tai dėl to, 
idant ateinančios giminės žinotų, 
kas tiko žemaičiams su lietuviais 
gale mūsų devyniolikto amžiaus”. 
Taip Palangos Juzė tapo ir vertin
gas lietuviškosios etnografijos ir 
tautosakos šaltinis. Savo tautos 
papročius bei savybes saugoti ska
tindamas Valančius drauge perspėjo 
prieš svetimybes, iš kitur ateinan
čias vengtinas naujoves.

Šalia moralinio ir tautinio auklėji
mo Valančius rūpinosi pakelti ir so
cialinę kaimiečio būklę. Praktiškais 
patarimais bei pamokymais visus 
skatino šviestis, nebesitenkinti ap
ribojančiu žemės darbu, bet kaip jo 
Palangos Juzė, mokytis amatų, 
siekti ūkinės ir kultūrinės pažangos, 
pažinti kaip kiti žmonės gyvena, o 
kartais ir pasimokyti iš jų. Jis peikė 
tamsumą, apsileidimą, patarė vengti 
bylinėjimosi, tikėjimo burtais, sau
gotis visokių išnaudotojų, šundak
tarių, kerėtojų, netikrų elgetų; vai
kams diegė Dievo, žmonių ir gyvu
lėlių meilę, paklusnumą, teisingumą, 
gailestingumą.

Tuos bruožus ugdydamas Valan
čius tarsi pranašiškai atspėjo ateitį: 
padėjo sukurti tokių lietuvių tipą, 
kurie savo dūminėje pirkioje išsau
gojo lietuviškumą, svetimiems ne
nusilenkę, jų nesuvilioti nei jų pa
galba nepasitikėję patys vieni išsi-

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 20 d. Lidcombe parapi
jos salėje Sydnejaus ramovėnai su
rengė Dariaus ir Girėno minėjimą. 
Bažnyčioje buvo atlaikytos pamal
dos ir po jų tuojau ten pat parapijos 
salėje vyko minėjimas. Paskaitą 
skaitė ramovėnų pirm. A. Skirka, 
meninėje dalyje deklamacijos ir pa
čių ramovėnų dainos, kurias prave
dė p. A. Plūkas.

***

Sunkiai sirgęs liepos 19 d. Sydne- 
juje mirė majoras Vaclovas Narbu
tas. Liūdesy paliko sūnūs Vytautas, 
Algirdas ir Kęstutis.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Drauge su p. Gučiuviene viešėjusi 

Sydnejuje p. Valerija Morkūnienė 
pasirodo esanti nuostabi' linksmų 
istorijų pasakotoja. Su šiuo turtingu 
atradimu kyla nauja idėja: kodėl šen 
ar ten nesurengus tokio žodinio 
linksmų istorijų viešo parengimo? 
Būtų didelė šviežiena! Šioje srityje, 
paieškojus, atrastume ir daugiau 
talentų.

***
Po sunkesnės operacijos grįžo iš 

ligoninės namo p. Marija Bučinskie- 
nė.

***
Ačiū Melbourno lietuviško radijo 

pusvalandžio programų paruošė- 
jams už palankumą ir reklamą Mūsų 
Pastogei!

Pakeliauti po pasaulį ir aplankyti 
artimuosius Lietuvoje neseniai iš
vyko: Rimas Riauba, dr. Dalia Vi- 
liūnaitė, A. Viliūnienė, K. Pocienė ir 
M. Grėbliūnienė.

rjaoiamqoocoiaaiociicaacaianiflaaoioaaoiot

KUN. DR. PETRĄ BAČINSKĄ 
kunigystės 40 metų jubilejaus proga sveikiname ir linkime geros 
sveikatos bei ilgų metų darbuotis mūsų tarpe.

BRISBANE LIETUVIŲ APYLINKĖS VALDYVA

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI rugpiūčio mėn. MA nariams sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad švenčiant Šven
tuosius Metus, žmonių širdys pasi-

kovojo teises į savitą nepriklausomą 
gyvenimą, savitos kultūros puose
lėjimą bei jos tolimesnį kūrimą. Kad 
tos teisės iš jų buvo prievarta vėl 
atimtos ir užgniaužtos, nesumažina 
reikšmės nei jų pačių, nei jų didžiųjų 
įkvėpėjų bei skatintojų, kurių tarpe 
Valančius buvo vienas iš didžiausių. 
Ypač mums, gyvenantiems kitokios 
vargo mokyklos ir svetur leidžiamų 
knygų laikotarpyje jo prisiminimas 
giliai reikšmingas ir įkvepiantis.

Tarė velnias:: “Ko čia klausota, 
netiesa, nenumirsite suvalgę, bet 
atsidarys judviem akys, it Dievu 
būsite, žinančiu gera ir pikta”, šita 
paklausiusi nuskynė obuolį ir valgė. 
Tada atėjęs Adomas klausė mote
ries: “ką čia dirbi?” ši atsakė: “val
gau obuolį užgintą, žaltys sakė nie
ko pikta neatsitiksiant, šia, valgyk 
ir tu, nes yra skanus”. Adomas 
triaukš, triaukš ir kanda. Suvalgę be
regint susigėdo ir sakė: “Oi, ką pa- 
darėva, Viešpats užgynė valgyti, su
duos mudviem per kaili.

M. Valančius
Iš “Antano 

Tretininko pasakojimas”

PADĖKA AUKOTO  JAMS

Melbourno Lietuvių Bibliotekai 
knygų aukojo:
p. Vincas Ališauskas 38 knygas
p. Ignas Alekna 1 knygą
p. Jonas Arnastauskas 2 knygas
p. Jonas Antanaitis 1 knygą
p. Olga Baubienė 9 knygas
p.A. Bajorienė 2 knygas
p. Ona Jakutienė 20 knygų
p. A. Kasperiūnas 2 knygas
p. Petras Maikauskas 2 knygas
p. J. Navickas 12 knygų
ir dainų bei šokių plokšteles 2 vn.
p. Bronė Silvienė 43 knygas
p. Vincas Sidabrą 2 knygas
p. A. Žukas 12 knygų.

Mieliems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoju.

M.L. Bibliotekos Vedėjas

Sužinota, kad operos solistas 
Paulius Rūtenis parašė originalų 
veikalą scenai, kurį numato statyti 
ir režisuoti pats autorius su Atžalos 
teatru Sydnejuje, greičiausia atei
nančių metų pirmoje pusėje.

*♦*

Lietuviai, turį motelius ar kote
lius bet kur Australijoje, skelbkitės 
Mūsų Pastogėje: nuolat ir nuolat 
susilauksite svečių tautiečių, kurių 
kaskart vis daugiau ir daugiau atsi
randa Australijos keliuose.

♦♦♦

Priimta švęsti ir minėti mūsuose 
amžiaus sukaktuves, bet ar nebūtų 
prasmingiau minėti reikšmingesnes 
sukaktis negu amžius. Sakysim, 
profesinio atsiekimo, mokslo laips
nio įsigijimo ar panašias sukaktis. 
Iki šiolei iš visų profesionalų tik vie
ni kunigai rūpestingai atžymi savo 
profesinius jubiliejus.

darytų labiau atviros Šv. Dvasios 
veikimui.
misijų- Kad taip vadinamosios 
popiežiaus įsteigtosios misijų unijos 
pasišventimas ir energingi žygiai 
paskatintų misionierišką dvasią ir 
sužadintų naujus pašaukimus misijų 
teritorijose.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Mes gyvename amžiuje, kada Šv. 
Dvasia yra visų gerbiama ir Jos 
šaukiamasi netik katalikų, bet ir 
daugybės kitų konfesijų bendruo
menių. Džiugu pastebėti, kad pa
maldumo į Šv. Dvasią svarba dabar 
plačiai pripažįstama. Yra net kilęs 
specialus sąjūdis. Jame daugelis at
pažįsta Šv. Dvasios veikimo pėdsa
kus, gi kiti pasibijo iluzijų bei pa
klaidų. Kaip ten bebūtų - pagyvin
tąjį pamaldumą į Šv. Dvasią yra už- 
gyręs Vatikano II susirinkimas ir Jo 
Šventenybė dabartinis popiežius.

Kadagi Šventieji Metai yra Dievo 
malonių laikas, tai jie kartu ir Šven
tosios Dvasios ypatingos veiklos 
metas. Šventoji Dvasia ketina išlieti 
apsčiai naujų malonių ant paskirųjų 
tikinčiųjų bei suteikti ypatingų do
vanų Bažnyčiai.

Taigi, mes turime stropiai panau
doti Šventuosius Metus, kad dvasi
niai praturtėtume, sekdami Šv. 
Dvasios įkvėpimais bei užtikrintu
me gausias dovanas Bažnyčios va
dovybei ir visam pasauliui.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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SPORTAS MELBOURNE
VILKAS-MASSEY HOLDEN 31-41

Štai Vilko pirmas pralaimėjimas, 
nors žaidimo pradžioje vedė 8 taš
kais, bet vėliau matėsi, kad nevyku
sios pasuotės ir tolimi metimai veda 
prie pralaimėjimo, nes priešininkas 
tai puikiai išnaudojo ir rezultatą ly
gino.

Antrame kėliny Gintas su Vytu 
nedrįso mesti ir daugiau koncentra
vosi gynime, o draugai tolimais me
timais šaudė pro šalį ir padėtį blogi
no. Pagaliau visiškai pasimetė ir už
sitarnavo tikrai pelnyto pralaimėji
mo.

Vilko taškai: V. Soha 6, G. Braz
džionis 10, V. Brazdžionis 5, Vadis 8, 
Pasonati 2.

VILKAS LAWSON 54-39
Šį kartą Vilkas praeities klaidų 

nepakartojo ir priešininką spausti 
pradėjo iš pat pradžios. Staigūs 
greiti puolimai, stiprus gynimas ir 
taiklūs mėtymai buvo sėkmingi, ir 
priešininkas, būdamas gana stiprus, 
spaudimo neatlaikė.

Taškai: V. Soha 6, G. Brazdžionis 
27, Edi 4, Vadis 9, Pasonati 4, Kati
lius 4.

VILKAS-CLINTON 50-52
Jau iš pat pradžios matėsi, kad 

žaidynės bus sunkios,' nes priešinin
kas stiprus, o Vilkas žaidė be V. 
Brazdžionio. Antrame kėlinyje pas
kutinėje minutėje santykis buvo ly
gus, bet paskutinis priešininko me
timas lindo kiaurai, ir taip Vilkas 
pralaimėjo.

Taškai: V. Soha 6, G. Brazdžionis 

14, Edis 9, Vadis 20, Pasonati 2, M. 
Katilius 0.

VILKAS-V.R.I.I.35-39
Vilko pralaimėjimas tikrai neti

kėtas, nes jautėsi stiprūs ir žaidė su 
silpnesniu. Vilko treneris neatkrei
pė dėmesio ir paleido savo komandą 
žaisti nepilname sąstate, nes V. 
Brazdžionis ir Edis nežaidė. Sirgu
liuodamas sloga Gintas stengėsi 
mesti, bet krepšys permažas - nelin
do. Dar blogiau antrame kėliny: ga
vęs 5 baudas apleido aikštę. Draugai 
tolimais metimais santykio neišlygi
no ir taip klupo.

A.G.

iW/PORTAS,^
NERIES KLUBE

Kiekviena organizacija vienu ar 
kitu laiku pergyvena krizę, taip at
sitiko ir su "Nerim”. Keletas žaidėjų 
išvyko kitur gyventi, kai kurie buvo 
išsiųsti tarnybos reikalais į užsie
nius, o kai kurie nutarė kurti šeimy
ninį gyvenimą.

Šiais metais sportininkai išsirinko 
valdybą iš savo tarpo ir paliko iš se
nių du patarėjus - A. Andriejūną ir 
K. Belkų. Neriečiai atgijo, susibūrė 
ir ruošiasi jau dabar Sporto Šventei 
Geelonge.

Moterų krepšinio komanda žai
džia Parramatta Disltrict ”B” klasė
je. Žaidynės vyksta Auburn Girls 
High School Gymnasium trečiadie
nių vakarais. Vasaros sezonas jau 
užbaigtas. Mūsų mergaitės pasiekė 
semi-finalą, kurį pralošiusios nepa
teko į finalą. Tikimės tikrai pasiro
dyti geriau žiemos sezone, kur pir
mas rungtynes jau laimėjome, aną 
trečiadienį. Mergaičių komandą su
daro D. Adomėnas, D. Andriejūnas 
R. Andriejūnas, A. Bernotas, H. 
Laurinaitis, R. Laukaitis, K. Rout, 
E. Šatkauskas, N. Šatkauskas, J. 
Žygaitis. Treniravo P. Andriejūnas, 

kuris perėmė treniravimą jaunių 
komandos, o mergaičių perėmė vėl 
”Andy” Andriejūnas.

Per Karalienės gimimo dienos sa
vaitgalį mūsų mergaitės dalyvavo 
Parramatta Association turnyre, 
kuriame dalyvavo komandos iš Syd
nejaus ir provincijos. Pasiekė semi- 
finalą ir tikrai reikia pasveikinti 
mūsų komandą ir jos trenerį 
”Andy” už pasiryžimą ir pasiektus 
laimėjimus. Rezultatai: ’’Neris” - 
Ezybeats 20-13; ’’Neris” - Black 
Panthers 29-4; ’’Neris” - Merrylands 
13-7. Semifinale pralošėm prieš Za- 
ba 10-18, bet per dvi dienas pasiro
dėm tikrai sportiškai, nors kartais 
mergaitės ir pyko ant teisėjo švil
puko. Trūksta mums moralinės pa
ramos, paskatinimo iš publikos,kuri 
palaikytų savuosius, o pas mus jos 
nedaug būna, nors pasižiūrėti kai
nuoja tik 30 centų ir valanda laiko. 
Palaikykim savo jaunimą ne vien 
materialiai ir patarimais, bet mora
liai atvykdami į rungtynes, pasiro
dymus ir žinojimu kad senimas tik
rai domisi jaunimu ir juo didžiuojasi.

A.A.P.

A.a. P. Keres
Pabaltijos kraštai, kad ir maži, 

dažnai patraukia pasaulio dėmesį 
savo sportiniais atsiekimais.

Šachmatuęse, tų atsiekimų taip 
pat netrūksta. Pokario metu mums 
dažnai teko apsidžiaugti latvio did- 
meisterio Mykolo Tai ir - jau rečiau - 
mūsų paties Vlado Mikėno atsieki
mais. Tačiau niekas neužginčys, kad 
estų didmeisterio Povilo Kereso at- 
siekimai tai jau aukščiausi iš visų 
baltiečių šachmatininkų - nors jis ir 
apleido mus kaip ’’neapvainikuotas 
karalius” birželio 5-tą.

Iškovojęs 1-mą vietą Talino tarp
tautiniame turnyre š. m. kovo mė
nesį ( 3-čias buvęs pasaulio meisteris 
Spaskis!), Keresas išvyko į Vanku
verį (Kanadoje) kur ir vėl pirmas, 
bet grįždamas suserga širdies prie
puoliu Helsinkyje ir ten miršta vos 
59-nių metų.

Gimęs Narvoje, Estijoje (sausio 
17-tą, 1916), Keresas pirmą kartą 
atkreipė į save pasaulio dėmesį jau 
1935-tais metais 6-toje Pasaulio 

Olimpijadoje, Varšuvoje, kur vos 
19-kos metų ir žaisdamas pirmoj 
lentoj surenka 12 taškų iš 19-kos ga
limų!

Tačiau Pabaltijy, Keresas jau 
’’pasirodė” 1928-tais metais, kai vos 
12-kos metų laimi prieš meisterį 
Vladą Mikėną simultane. Tai buvo 
tik pradžia ilgos šachmatų veiklos, 
kuri, galima sakyti, kulminavosi 
1938-tais metais A.V.R.O. turnyro 
pergale: 2-as Botvinikas, 3-čias Al- 
jochinas, Euwe, Reševskis; 4-tas 
Kapablanka(I). O gal - kandidatūra į 
pasaulio meisterį kurios eiga buvo 
karo audros sutrukdyta?...

Povilo Kereso mirtimi, šachmatų 
pasaulis neteko labai populiaraus 
šios sporto šakos ambasadoriaus, 
bet paliko daugelį įpėdinių, kuriuos 
jis pritraukė prie šachmatų lentos 
savo mintimis ir kilnumu.

Savo bičiuliams estams šachmati
ninkams reiškiame nuoširdžią užuo
jautą Kereso netekus.

Vacį. Liūgą

PRANEŠIMAS

Rugpiūčio 19 d. (antradienį) įvyks 
draugiškos šachmatų varžybos tarp 
australų St. George šachmatų klubo 
ir Sydnejaus Liet. Klubo šachmati
ninkų. Varžybos vyks St. George 
klubo patalpose. Komandos sąstatas 
- 20 žaidėjų.

Norį dalyvauti varžybose šach
matininkai prašomi registruotis tel. 
88 4272.

V. Augustinavičius

■V a v 
k

• už indėlius (deposits) 7% metiniu 
palūkanų, uz terminuotus indelius 9% (ne ‘ 
mažiau $ 100 ir turi išbūti iki finaLLiu 
metų galo, t. y. birželio 30 d., už atsiimtu^ 
term, md metų bėgyje — 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant ne

iki $ 3000*’ W 10%%’ a^nenhles Paskolas 
i 1000 ^ ^arantuotojais iš 11%%, iki j 
$ 1000 be garantijos iš 12%%. Procentai 
uz visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn I 
įstaiga veikia: '
MolbournaSeStadieniaisnuollikiavalpp j 
Liet Namai, 50 Brrol St North Melbourne I 
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 v dd’ I 
Liet. Namai, 6 Eastry St., Norwood. I 
P..1O adymui TALKA, Box 4051, G.P.O I 
Melbourne 3001 H

KREIPKITĖS

Į DĖTUVIŲ KEDONIŲ BIU

Skambinkite TeL 26 3526

MMMNMMKMioaoaaDOOa

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ

364 Sussex St. Sydney City

Lietuviai labai dažnai kalba apie susiskaldymą ir tar- 
nusaviu nesutikimus. Bet štai ką sako Sirijos prezidentas 
Ime savo tautą: ’’Penkiasdešimt procentų mano tautos 
Sola L vadai, dvidešimt penki procentai galvoja esą 
galvoja esą v , t žsivaizduoja esą. dievai.“pranašai ir dešimt procentu t

Taigi, kaip toli dar mums ligi tos tobulybes .
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Pranešimai
MELBOURNO LIETUVIAMS

Liepos 30 d., trečiadienį, 7 vai. 
Melbourne Lietuvių Namuose šau
kiamas bendras Melbourne Apylin
kės ir Melbourne Lietuvių Klubo in
formacinis pasitarimas.

Apyl. Valdyba padarys pranešimą 
Jaunimo Kongreso reikalu ir pasiū
lys sudaryti Jaunimo Kongresui 
Remti Komitetą.

Antroje posėdžio dalyje Lietuvių 
Namų Taryba padarys trumpą, bet 
svarbų pranešimą Klubo ir Lietuvių 
Namų reikalais.

Pasitarime dalyvauti kviečiame: 
visų organizacijų Valdybas, Krašto 
Tarybos Atstovus, buvusių dviejų 
Jaunimo Kongresų dalyvius, buvu
sius Apyl. Valdybos ir Klubo Tary
bos pirmininkus, dvasios vadovus ir 
spaudos bendradarbius. Pasitarime 
gali dalyvauti ir visi tautiečiai, ku
riems rūpi jaunimo reikalai ir Lietu
vių Namų garovė.

A.L.B.Melb. Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS

Rugpiūčio 10 d. Canberros lietu
vių jaunimas organizuoja išvyką į 
snieguotus kalnus autobusu. Iš
vykstama rugpiūčio 10 d. rytą 7 vai. 
iš Liet. Klubo. Kaina asmeniui 6 do
leriai. Užsirašyti prašome pas Liet. 
Klubo vedėją arba pas N. Pilką tel. 
487828.

METINIS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 1 d., penktadienį, 8 vai. 
Lietuvių Klube Bankstowne įvyks 
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Sydnejaus Skyriaus metinis susi
rinkimas.

- Darbotvarkėje daug svarbių rei
kalų, tad narių dalyvavimas būtinas.

Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija TALKA praneša, kad nuo 
liepos mėnesio 1-mos dienos pradėjo 
veikti Adelaidės skyrius. Skyriaus 
valdybą sudaro p. V. Neverauskas 
(pirmininkas), p. V. Balutis (sekre
torius) ir p. J. Lapšys. Įstaiga ran
dasi Lietuvių Namuose, 6 Eastry 
street, Norwood. Pašto adresas: 
TALKA, Box 146 P.O. Norwood, 
S.A. 5067. Įstaiga veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 3 v.p.p. Į valdybos 
narius galima kreiptis ir tuoj po 11 
vai. pamaldų prie Šv. Kazimiero 
bažnyčios.

Visi Pietų Australijos lietuviai

Sydney Lietuvių 
Klube

Syd. Lietuvių Klubo Valdyba 
prašo atkreipti narių dėmesį, kad 
klubo leidimo (lincenzijos) taisyklės 
nurodo, jog nario mokestis turi būti 
sumokėtas nurodytu laiku, t.y. iki 
birželio 30 d. ir ne vėliau kaip ligi 
liepos 31 d. Nariai turi tai įsidėmėti, 
kad vėliau nekiltų nepageidaujamų 
pasekmių.

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteka 
nuolat turtėja aukojamomis knygo
mis. Atrodo, ir pats bibliotekos ve
dėjas p. P. Alekna neįtilps ankštose 
bibliotekos patalpose. Štai aną sa
vaitę p. O. Karpavičienė bibliotekai 
padovanojo V. Alanto neseniai iš
leistą stambų dviejų temų veikalą 
’’Šventaragis”. Veikalas jai labai pa
tikęs, ir norinti, kad ir kiti tautiečiai 
šią knygą perskaitytų. Vedėjas ir 
Klubo vadovybė p. O. Karpavičienei 
sako nuoširdų ačiū.

Sydnejaus Lietuvių Klube liepos 
19 d. įvyko gana jaukus savaitgalio 

yra kviečiami pasinaudoti Talkos 
patarnavimais. Nepamirškime, kad 
taupydami ir skolindamiesi pas sa
vus, stipriname lietuvių bendruo
menę. Atidarykime Talkoje taupo
mąsias sąskaitas ir savo vaikams.

Talkos valdybos nariai yra visuo
met pasiruošę suteikti jums visas 
reikalingas informacijas.

Talkos Valdyba

NORINTIEJI VYKTI Į AMERIKĄ

Norį skristi papigintomis kai
nomis į Jaunimo Kongresą Pietų 
Amerikoje ar tik į JAV kartu su 
Jaunimo Kongreso dalyviais nedel
siant registruojasi Sydnejuje pas 
Reginą Laukaitytę tel. 7991971 arba 
pas Ričardą Badauską tel. 766192.

Dar yra vietų šioje grupėje papi
gintomis kainomis aplankyti Ameri
ką.

J.K. Komitetas Sydnejuje

PATIKSLINIMAS
Liepos 17 d. per liet, radio pusva

landį Melbourne buvo paskelbta, 
kad kandidatų į Melbourne Lietuvių 
Klubo Tarybą sąrašas uždaromas 
liepos 17 d. ir iki to laiko esą šie 
kandidatai: A. Ramanauskas, V. 
Aniulis ir V. Akumbakas.

Patikslindamas tą žinią pranešu 
visiems Klubo nariams, kad į Melb. 
Liet. Klubo Tarybą kandidatuoja šie 
asmenys: V. Akumbakas, V. Aniu-
lis, P. Baikauskas, M. Didžys, J. 
Krikščiūnas, J. Petrašiūnas, F. So- 
daitis, V. Žiogas ir A. Ramanauskas, 
dabartinis Klubo pirmininkas.

Skubinu šią netikslią žinią per ra
dijo pusvalandį atitaisyti niekam 
nepriekaištaudamas ir neieškoda
mas kaltininkų. Niekas nėra laisvas 
nuo suklydimų. Tuo pačiu atsipra
šau ir tų kandidatų, kurie toje radio 
žinioje nebuvo paminėti.

A. Ramanauskas 
Melbourne Liet. Klubo Tarybos 

Pirmininkas

Išreikšdamas pagarbą
a.a. L. Bukevičienei vietoj gė
lių Povilas Alekna paaukojo Aust
ralijos Lietuvių Fondui 20 dolerių.

Melbourne Dainos Sambūris maloniai kviečia visus į savo

METINI BALIU
kuris įvyks rugpiūčio 2 d. šeštadienį 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE, NORTH MELBOURNE.

Geras orkestras - skani vakarienė ir kitos staigmenos!!!

Bilietai 6 dol., kuriuos prašome užsisakyti iš anksto pas J. Petrašiūną, 
tel, 232 - 5034 ir P. Petraitį tel. 306 - 8086

mokyklos vakaras, kuriuo vakaro 
dalyviai buvo gerai nuteikti ir suža
vėti. Dėmesį patraukė vakaro prog
rama, kur pasirodė A. Pluko vado
vaujamas vyrų oktetas ir dar 
’’linksmieji broliai”, surengę vietoj 
savo įprastinių dainų madų paradą. 
Gausūs dalyviai raitėsi iš juoko ste
bėdami ’’grakščias modeliuotojas”, 
demonstruojančias moterišką ap
rangą nuo darbinės suknelės iki bi
kini...
SEKTINAS >A VYZDYS

Dosnus buvusios ’’Dainavos” 
namų ir dabąrt Sydnejaus Klubo 
rėmėjas Alfonsas Jantauskas iš 
Bass Hill paaukojo Klubui savo dar 
"Dainavai” suteiktą paskolą 150 do
lerių. Klubo vadovybė p. Jantauskui 
nuoširdžiai dėkoja statydama jį pa
vyzdžiu ir kitiems.

NEWCASTLE
DAR VIENAS KAPAS

Liepos 7 d. Newcastle mieste gy
venęs mirė

Stanislovas Brunevičius, 
susilaukęs 68 metų. Palaikai sude
ginti liepos 11 d.

Velionis buvo viengungis, gyveno 
vienišas, lietuvių tarpe retai kada 
rodėsi. Lietuvoje paliko brolį Juozą.

Iš naujos valdybos posėdžio.

Į pirmą valdybos posėdį greta 
valdybos narių buvo pakviesti ir 
maloniai atvyko choro seniūnas H. 
Zakarauskas, Diskusijų klubo pir

PADĖKA
Visiems mano mieliems bičiuliams 

ir bendradarbiams, lankiusiems ma
ne ligoninėje, siuntusiems gėlių ir 
sveikatą atgauti linkėjusiems raštu, 
žodžiu ir telefonu, tariu nuoširdų 
ačiū.

Teatlygina jums Aukščiausias už 
jūsų jautrias širdis.

B. Stašionis

’’Panašios” nelaimės.
Du vyrukai traukinyje kalbasi. 

Vienas sako:
— Pereiti metai man buvo labai 

nelaimingi. Trijų mėnesių tarpe ne
tekau tėvų ir žmonos.

, — Panašūs nesmagumai atsitiko 
ir mano gyvenime. Pav., pereitą 
mėnesį pamečiau net tris lietsar
gius...
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mininkė V. Kristensen ir ’’Vaivos” 
vadovė Z. Zakarauskienė aptarti 
veiklos planus Newkastelio apylin
kėje. Diskutuota pastangų telkimas 
dalyvauti Lietuvių Dienose Mel
bourne, jaunimo grupavimosi reika
lai, reprezentavimas vietinėse orga
nizacijose ir t.t. Greta jau tradicija 
tapusių Valdybos parengimų bus 
rengiama sausio pabaigoje kitais 
metais iškyla-piknikas. Diskusijų 
klubas prašomas vieną kartą į metus 
surengti paskaitą pakviečiant visus 
apylinkės lietuvius, patalpas šiam 
reikalui J. Statkus; duoda savo 
’’GEORGE HOTEL” svetainėje.

Tautos Šventės minėjimui pa
kviesta paskaitai p. Jonaitienė ir 
Algio Pluko vadovaujamas vyrų ok
tetas. Aptariant užkandžių baro 
reikalą ir žinant, kad čia Newkaste- 
lyje su n ku prisiprašyti moteris tal
kininkauti, naujas valdybos vice
pirmininkas entuziastiškai pareiškė: 
’’Tai aš pats pagaminsiu dešreles ir 
kopūstus. Vieną didelį puodą,turiu, 
o kitą sukombinuosiu”. Bravo vice- 
-pirmininkui Dr. Geručiui Kišonui! 
Išeis gerai, nes nugirsta, kad ponios 
rengiasi nepalikti vieno virtuvėje, 
bet šventės dienoje vice-pirm. galės 
atlikti ir kitas svarbesnes pareigas. 
Nugirsta, kad naujas sekretorius A. 
Bajalis jau parinko piknikui gražų 
NESCA parką prie Lake Maquarie.
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