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ALB MELBOURNO APYLINKĖS 
SUKAKTIS

Džiaugsmingus ar skausmingus 
įvykius, kurie yra palikę giliai įmin
tus pėdsakus į mūsų tautos kelių, 
stengiamės kasmet didesniais ar 
kuklesniais minėjimais juos atžy
mėti, semtis iš jų ryžto ir jėgų atei
ties užsimojimams ir darbams. Yra 
tokių įvykių, kurie neliečia visos 
tautos, tačiau jie reikšmingi ir at
mintini atskiro krašto ar vietovės 
tautiečiams, nors ir jų praeitis dar 
neskaičiuojama šimtmečiais.

Liepos 16 d. suėjo 25 metai nuo 
A.L. B-nės Melbourne Apylinkės 
Įsteigimo. Tai bene pirmoji A.L. 
B-nės apylinkė Australijoje, kuri iš 
veikusios Australijos Lietuvių D-jos 
Melbourno Skyriaus persiorganiza
vo pagal Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės priimtą statutą. Pirmąją 
Melbourno Apylinkės V-bą sudarė: 
p.p. Kazys Mieldažys - pirmininkas, 
Povilas Baltutis, Bronius Zumeris, 
Petras Morkūnas ir Silvestras Bal
čiūnas.

Melbourno A-lės Valdybos, talki
ninkaujamos veikiančių ar naujai 
besikuriančių organizacijų, ėmėsi 
organizuoti, vadovauti, padėti, stip
rinti plačiašakį lietuvišką tautinį
Melbourno lietuvių gyvenimą. Jei 
darytume Apylinkė.® ..V V ų atliktų 
darbų suvestinę apyskaitą, joje ras
tume dabar vargiai besuskaitomą 
kiekį įvairių minėjimų, kultūrinių ar 
pramoginių parengimų, protesto 
mitingų, eisenų miesto gatvėmis, 
rastume svečių priėmimų organiza
vimą, kaip Pasaulio Lietuvių B-nės 
pirmininko p. Juozo Bačiūno, gany
tojų - vyskupų, šaunių sportinikų, 
mielų dainininkų - solistų ir daug 
daug kitų darbų.

Tiems darbams atlikti neužteko 
savo pastangų ir savo rankų, bet 
reikėjo kviestis ir padėjėjų - talki
ninkų. Pastarųjų tarpe rastume or
ganizacijas, organizacijų vadovybes 
ir atskirus talkininkus ne dešimti
mis, bet šimtais ar tūkstančiais.

Apylinkės Valdybų .darbus nevi- 
sad lydėjo pritarimas. Būta ir skau
džių, neužtarnautų priekaištų,skau
džių įžeidimų. Patarlė sako, kad lai
kas gydo žaizdas. Skaitykime, kad 
Melbourno lietuvių bendruomenėje 
žaizdos užgijo. Turėdami 25 metų 
patirtį, turime visi dėti pastangas 
stiprinti Lietuvių bendruomenę, juk 
visi esame jos nariais.
Dabartiniai mūsų tautai pavojai, 

kuriuos matome pavergtoje Tėvy
nėje, pavojai, kuriuos matome šiame 
krašte, pavojai mūsų šeimose, ska- 
tinte skatina jungtis į vieningą ir 
glaudų darbą - vienybėje mūsų išli
kimo laidas.

Per 25 metus Melbourno Apylin
kės Valdyboje dirbo didis būrys val
dybos narių, kurių išminėti nepajė
giu. Tebūna leista čia paminėti nors 
buvusius pirmininkus,kartu pager
biant ir jų bendradarbius. Pirminin
kai: p.p. K. Mieldažys, S. Balčiūnas, 
P. Baltutis, A. Vingis, A. Grigaitis, 
N. Butkūnas, J. Petraitis, J. Petra- 
šiūnas, B. Zabiela, J. Pelenauskas, 
A.E. Liubinas, Ig. Alekna, S. Grin- 
cevičius, J. Meiliūnas, M. Didžys, G. 
Žemkalnis, V. Straukas ir dabartinis 
Albinas Pocius. Dalis čia paminėtų 
pirmininkų Melb Apylinkei va
dovavo po kelis metus.

Melbourno Apylinkė gali būti iš
didi bei džiaugtis praeityje atliktais 
darbais ir su šviesia viltimi žengti į 
ateities našius ir prasmingus darbus 
didesnei Tėvynės garbei.

Išsamesnei Melbourno Apylinkės 
atlikų darbų apžvalgai, baigdamas šį 
25 metų sukakties priminimą, siū
lau išleisti specialų Mūsų Pastogės 
Melbourno numerį.

Ig. Alekna

Mirė muz.
J. Zdanius

Gauta liūdna žinia iš Amerikos, 
kad spalio 23 d. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse (Hot Springs,’Ar
kansas) mirė muzikas - kompozito
rius Jonas Zdanius, 62 m. amžiaus, 
nuo 1949 iki 1955 gyveno Adelaidėje 
ir buvo ypač aktyvus liet, kultūri
niame - muzikiniame gyvenime. Yra 
sukūręs visą eilę dainų chorams ir 
šiaip plačiai reiškėsi muzikinėje kul
tūroje. Plačiau apie jį skaitysime 
vėliau.

liamovėnai gedi J. Pyragiauš
A.A. JONUI PYRAGIUI amžiny

bėn išėjus nuoširdžiai užjaučiame jo 
dukterį su šeima, gimines ir jo prie- 
telius.

Mes Adelaidės skyriaus ramovė- 
nai kartu liūdime netekę savo mielo 
nario.

A.a. JONAS PYRAGIUS gimė 
1902 metais sausio mėn. 1 d. Daujė 
nų valse Baliuškių kaime. Biržų 
apskrityje. Baigęs 6 klases Panevė
žio gimnazijos, 1919 metais sausio 
mėn. 9 dieną įstojo Lietuvos ka
riuomenėn savanoriu ir dalyvavo 
kautynėse su Lietuvos priešais vir
šilos laipsnyje.

1920 metais kovo mėn. baigė Karo 
Mokyklos 3-čią laidą ir buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį. 1922 metais 
baigė Aukštųjų Karininkų Kursus, o 
1924 metais baigė Karo Aviacijos 
Kursus ir 1926 metais tapo karo la
kūnu. 1932 metais buvo pakeltas į 
majoro laipsnį ir paskirtas 5-tos nai
kintuvų oro eskadrilės vadu. Vėliau 
dėl politinių priežaščių, iš kariuo
menės buvo paleistas atsargon. 1936 
metais įsteigė Lietuvos Civilinės 
Aviacijos Aero klubą, ir buvo gene
raliniu sekretorium.

1937 metais lankėsi Amerikoje su 
sklandytoju Oškiniu ir lankė lietuvių 
kolonijas.

PERMAINOS KRAŠTO 
VALDYBOJE

A.L.B. Krašto Valdybos vicepir
mininkui Juozui Pelenauskui iš
vykstant ilgesniam laikui iš Austra
lijos ir pasitraukus iš Krašto Valdy
bos, į Krašto Valdybą įėjo tom pa
čiom pareigom kandidatas J. Tamo
šauskas.

Krašto Valdyba dėkoja buvusiam 
vicepirmininkui J. Pelenauskui už jo 
įdėtą darbą.

ALB Krašto Valdybos Sekretorius
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Iš spaudos konferencijos etninių grupių reikalais Sydnejuje. Nuotrau
koje iš kairės ministeris jaunimo ir etninių grupių reikalams Mr. Mauger, 
N.S.W. premjeras Mr. Lewis, ’’Mūsų Pastogės” atstovas p. V. Šliogeris 
ir kt. Spaudos konferencija įvyko spalio 14 d. (žiūr. aprašymą pereitam 
M.P. nr.)

1938 metais Lietuvių Olimpiadoje 
už sklandymą buvo apdovanotas 
aukso medaliu ir pasiekė keletą 
sklandymo rekordų ir buvo Pabalti
jo valstybių sklandymo čempionas.

Lietuvoje ’’Lietuvos Sparnai” 
žurnalo buvo redaktorius ir išleido 
keletą knygelių sportui.

1940 m. pasitraukė Vokietijon ir 
1949 metais su šeima atvyko Aus
tralijon ir įsikūrė Adelaidėje, tačiau 
už kelių metų mirė jo žmona.

Nuo ’’Ramovės” įsikūrimo Ade
laidėje, buvo nuolatinis narys. Vi
suomeniniam darbe reiškėsi gana 
šakotai. Daug iniciatyvos ir darbo 
įdėjo kuriant Lietuvių Namus. Ak
tyviai dalyvavo bendruomenės

ŽINIOS
PASAULIO LENKŲ

KONFERENCIJA

Laisvojo pasaulio lenkų konferen
cija - Polonia 75 numatoma lapkričio 
7-9 d.d. Washingtone, JAV. Tikima
si atstovų iš daugiau kaip 12 kraštų, 
taip pat atstovų ir iš buv. lenkų ka
rių organizacijų.

Konferencijos tikslas - bendras 
pasiinformavimas apie lenkų gyve
nimą ir veiklą paskiruose kraštuose 
ir apspręsti veiklos ir darbo koordi
naciją ir kryptį. Tai kažkas panašu į 
Pasaulio lietuvių seimą.

***
NATO ir Varšuvos paktų atstovai 

atnaujino derybas. Svarstoma su
mažinti vidurio Europoje ginkluotų 
pajėgų. Tai jau 77-ji sesija. Derybos 
pradėtos prieš dvejus metus.

***
Nežiūrint tarptautinio Ispanijos 

boikoto dėl sušaudytų penkių baskų 
teroristų, Sov. S-gos galva L. Brež- 

veikloje, sporto k,s’£e Ruvo garbės 
nariu, taipgi A.L. Sąjungoje buvo 
amžinasis ir garbės narys ir dirbo 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdyje.

Daug rašė spaudoje ir paskutinių 
eilę metų buvo Lietuvių Namų Ar
chyvo - Muziejaus Vedėjas. Savo at
sidavimu ir nenuilstamu darbu mu
ziejų - archyvą iškėlė greta didžiųjų 
muziejų reputacijos žvilgsniu.

Velionis visuomet sielojosi dėl 
Tėvynės skaudaus likimo ir vis dar 
turėjo vilčių bent kada pamatyti 
Lietuvą, tačiau negailestinga mirtis 
pastojo kelią jam, o mums ramovė- 
nams didelė nelaimė, nes tokių 
veiklių ramovėnų, šiais metais nete
kome dviejų. Visai neseniai neteko
me ats. Majoro a.a. L. Garbaliausko.

Ilsėkis ramybėje 
RAMOVĖ”

Adelaidės Skyriaus Valdyba.

nevas Ispanijos vyriausybės kvie
čiamas sutiko vizituoti Ispanijos vy
riausybę.

***
Aukso kainos pasaulinėje rinkoje 

kritimas sudaro rūpesčių Sov. Są
jungai. Esą, Sovietų aukso rezervai 
siekia 2000 tonų aukso. Šiuo metu 
Sov. S-ga Amerikoje neturi kreditų 
ir privalo mokėti už milijonus tonų 
javų auksu arba jį iškeisti į dolerius 
skiriant net tris ketvirčius savo 
aukso rezervo.

Infliacijos palyginimas: Australi
joj 17%, Japonijoj 8,5%, USA 9,5%, 
Vak. Vokietijoje tik 6% skaitant 
vienerių metų laikotarpį. Bedarbiai: 
Australijoj 5,1% viso dirbančiųjų 
skaičiaus, USA 8,5%, Japonijoj tik 
2%, Vak. Vokietijoje 5,5%.

Iš šitų skaičių matosi, kad blo
giausiai tvarkosi Australija - labai 
aukšta infliacija ir bedarbių gana 
daug. Gi kraštas be galo turtingas. 
Įdomu, dėl ko?
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Talkon jaunimui

Visi, kurie dar bent šiek tiek do
misi lietuviška veikla, gerai žino, 
kad metų pabaigoje Pietų Ameriko
je įvyksta III-sis Pasaulio Jaunimo 
Kongresas. Į šį kongresų iš visų Va
karų pasaulio kraštų, kur dar tik yra 
lietuviškos sielos ir lietuviško jauni
mo, suvažiuos mūsų, tikėkimės, ge
riausi jaunimo reprezentantai ieš
koti būdų ir priemonių, kaip tą lie
tuvišką, jų tėvų įdiegtą tautiškumo 
meilę Lietuvai, jos kultūrai, kalbai, 
papročiams ir visiems bendriesiems 
lietuviškiems reikalams, galima 
būtų ilgiau išlaikyti savo tarpe per
duodant tai ir sekančioms kartoms. 
Būsimos stovyklos, paskaitos, 
bendri subuvimai, naujos iš kitų 
kraštų lietuviškos pažintys, kaip ir

šiuos busimojo Jaunimo Kongreso 
atstovus, paliktus, tiesiog, Dievo 
valiai. Amerikoje, kai tik buvo galu
tinai nutarta rengti šį kongresą P. 
Amerikoje, prasidėjo ir įvairūs pini
giniai vajai padėti savo krašto at
stovams, kuriems ir nuotolis ir pa
čios išlaidos, palyginant su Austra
lija, yra žymiai mažesnės. Supras
damas šio reikalo didelę svarbą, pa
grindiniam aukų vajui vadovavimą 
pasiėmė mums gerai pažįstamas ir 
Australijoje lankęsis Pas. Liet. 
B-nės pirmininkas ir didelis jaunimo 
draugas inž. B. Nainys. Tuoj pat jis 
su savo komitetu nustatė pinigų su
rinkimo sumą kiekvienai Amerikos 
apylinkei, aukos dydį paskiriant nuo 
apylinkės didumo ir pajėgumo. Be 
visų kitų organizacijų, apylinkių ir 
apygardų bendruomenės neša pa
grindinį jaunimo aukų rinkimo dar-

Nukelta į psl. 5

ALB Krašto Tarybos P-ką prof. ALGĮ KABAILĄ, p. ELENĄ 
JONAITIENĘ ir jų šeimas, p-lę EGLĘ ŽIŽYTĘ, Sydnejaus Apylinkės 
V-bos narę, netekus motinos jr senelės Lietuvoje, giliai užjaučiame.

SYD. APYLINKĖS VALDYBA

Mielus
Eleną Jonaitienę ir prof. Dr. Algį K a b a i 1 ą, 

jų mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia

B. Baltramijūnienė
R. Baltramijūnas

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, p. Eleną Jonaitienę, prof. Algį 
K a b a i 1 ą ir artimuosius giliai užjaučia

E.B.E. Pankevičiai

ankstyvesniuose kongresuose, taip 
ir šiame, sustiprins visų dalyvių 
meilę visam tam, kas yra lietuviška, 
kas turi bendro su ta gražiąja Ne
muno šalimi, kurios didžioji atstovų 
dalis nėra iš viso net mačiusi. Ir jei
gu šiandien, kaip daugelis iš mūsų 
nusiskundžia, mūsų jaunimas anglo
saksų kraštuose tarpusavyje kalbasi 
angliškai, P. Amerikoje gal ispaniš
kai, Vokietijoj vokiškai ir pan.,tai 
suvažiavus į šį kongresą visus juos 
jungia ta pati lietuvių kalba ir tik ja 
viena galima .ten palaikyti tarpusa
vio ryšius. Sava kalba, sava daina, 
sava spauda ir daug daug jaunų 
gražių lietuviškų veidų sujungė 
anksčiau ir sujungs dabar mūsų pa
skirų šalių jaunuolius tam pačiam 
darbui, tam pačiam lietuviškam 
tikslui.

Šiandien, kone diena po dienos, 
mūsų senasis lietuviškas avangar
das, senatvės ar mirties pakirstas, 
palieka taip svarbius mums bend
ruomenės visuomeninius ar kultūri
nius postus, kuriuose jie išdirbę eilę 
sunkių metų, paliko gražius vaisius, 
ir jų vardas iš mūsų tremties istori
jos nebus niekuomet ištrintas. 
Tačiau, laikas daro savo, ir turimas 
spragas reikia užpildyti. Čia ir susi
duriame su mūsų svarbiausiu atei
ties tikslu - jaunimą pritraukti lie
tu viškon visuomenėn, lietuviškami 
darban. Iš buvusių mūsų praeities 
kongresų atstovų nemažai sugrįžę 
iškrito ir, atrodo, jie tik pasinaudojo 
geru išvykos laiku, tačiau nemaža 
dalis yra jau pakeitę mūsų vyres
niuosius, keičia juos ir savo darbu, 
nesvarbu, kad kartais ir skirtingo
mis idėjomis, jie įsijungė į lietuvišką 
darbą ir jį dirba labai gražiai. Tikė
kimės, kad ir iš būsimų atstovų di
džioji dalis liks su lietuviška bend
ruomene ir bus jos ateities aktyvūs 
vadovai.

Kalbant apie patį jaunimą, prime
tant jam įvairiausias negeroves, jų 
nenorą paklusti vyresniesiems ir 
pan., man yra skaudu matyti mūsų
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A.a. J. Pyragius
14.10.75 rytą savo anūko rastas 

lovoje miręs, širdies smūgio ištiktas, 
buvęs Lietuvos Karo Aviacijos Ma
joras Jonas Pyragius. Velionis buvo 
plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet 
gana toli už jos ribų. Tai buvo labai 
spalvinga, stipraus charakterio, 
kartais labai kontraversinė, asme
nybė. Pažinau jį nuo 1931 metų ru
dens, kaip jis dėstė mums, Karo 
Aviacijos motoristų kursuose, avia
cijos teoriją. Jis buvo toje garsioje 
’’Šmolik” grandyje, kurią sudarė dar 
tuo metu buvęs kapitonas Pyragius, 
Įeit. P. Nekrošius (vėliau žuvęs lėk
tuvo avarijoje) ir viršila J. Jasevi
čius, dabartinis bene seniausias Li- 
tuania choro bosas. Jie jau tada mo
kėjo skristi susirišę kaspinu vienas 
su kitu sparnų galuose, tokius triu
kus tada padarydavo retas aviacijos 
junginys. Suglaudė amžinai savo 
sparnus lietuviškos padangės senas 
erelis, kuriam Dievulis nepašykštė
jo dienų laimingų ir permainingų. 
Skriodė debesis įmantriausiomis 
kilpomis, kartais suktuku krisdamas 
žemyn ir tik per keliolika metrų nuo 
žemės paviršiaus išlygindamas lėk
tuvą. Mums, Žagariškių ir Linksma
dvario, angarų mechanikams, kar
tais užimdavo kvapą stebint jo žai
dimą su mirtimi. Kalbėdavome, kad 
jis savo pošalmy turi įsidėjęs gerojo 
angelo sparno gabalėlį plunksnos, 
•kuri saugo jį nuo mirties. Atsimenu 
1932 metų vasarą jam bekylant į orą 
į jį atsimušė besileisdamas žemyn

A.A.
JONUI PYRAGIUI 

mirus, jo dukteriai su šeima, giminėms ir prieteliams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Adelaidės Apylinkės Valdyba

Atsisveikinant J. Pyragių
VI. Dumčius 

kap. Tutnavičius ir nulaužė jo lėktu
vo sparną. Jis krito, beveik ant mū
sų galvų budinčių prie starto vėlia
vėlių. Turėjome atlenkti sudužusio 
sparno aštrias metalines nerviūras, 
kol jį išlupome iš alyva pritvinusios 
sėdynės. Paguldėme aerodromo žo
lėje ir jis pradėjo kalbėti, kad esąs 
visai sveikas. Atvažiavus sanitarinei 
mašinai, nesidavė pririšamas prie 
neštuvų, bet pats atsisėdo prie šofe
rio.

Atėjo nelaiminga 1934 metų bir
želio 7d. Gerai apmokami Lietuvos 
kariuomenės karininkai sumanė nu
versti valstybės Prezidentą A. 
Smetoną. Sukilimas nepavyko ir da
lyviams, nors ir švelniai, bet vistiek 
teko nukentėti. Velionis iš majoro į 
5tos eskadrilės vado pareigų atlei
džiamas ir pažeminimas iš majoro į 
eilinius. Tai buvo moraliniai begalo 
didelis smūgis. Velionis ir čia nepra
rado galvos, bet visu įnirti
mu metėsi į labai malonų sklandymo 
sportą. Lietuvos Aero Klubas jį pa
skiria Nidos sklandymo mokyklos 
viršininku, kur jis nepaprastai pa
garsėja ne tik Lietuvoje,bet visame 
pasaulyje. Nuo vienos kopos pakilęs, 
kur buvo tik apie 1 km. atstumo nuo 
Baltijos jūros vandens linijos, kelia
mas tik žemųjų termikų jis nors ir 
nedidelėje aukštumoje, išsilaikė ore 
24 valandas, tuo pasiekdamas naują 
Europos rekordą. Kad nepraradus 
aukščio ir greičio jam reikėjo pada
ryti apie 1500 posūkių, kurie parei
kalavo nepaprastai stiprios fizinės 
ištvermės. Vokiečiai savo laikraš
čiuose rašė, kad tai tiesiog neįtikė
tinas fizinio patvarumo fenomenas. 
1938 m. specialiu valstybės Prezi
dento aktu velioniui gražinamas už
tarnautas majoro laipsnis. Užėjus 
rusams, tik per puse plauko suspėjo 
išvengti NKVD arešto ir pasitraukė 
į Vokietiją. Prasidėjus karui grįžo į 
Kauną ir tuojau pasidarė Vidaus 
Reikalų Tarėju, atseit Ministeriu. 
Tuojau po kapituliacijos susirėmė 
mūsų dviračiai Žemutinėje Saksoni
joje tarp Verdeno ir Rotenburgo, 
miške ant plento. Abudu ieškojova 
savo, artimųjų. Likimo buvo taip 

lemta, kad abu kartu su savo šeimo
mis, laivu Goya 1949 gegužės 3 d. 
atvykome į Adelaidę. Ilgos kelionės 
metu iki mažiausių smulkmenų aiš- 
kinovos ir vedėva karštas diskusi
jas, dėl prof. Augustino Voldemaro 
grįžimo į Lietuvą. Aš jo grįžimą pa
smerkiau, velionis to padaryti ne
drįso. Vos tik atlikus sutartį velionis 
1951 metais Adelaidėje suorganiza
vo iš įvairiausio amžiaus, išsilavini
mo ir politinių įsitikinimų asmenų, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Ade
laidės skyrių, kurio iki mirties buvo 
faktinas dvasinis vadovas ir organi
zacinės drausmės saugotojas. Kad 
per 20 metų į kiekvieną Adelaidės 
Apylinkės V-bą (įskaitant ir dabar
tinę) turi būti išrenkama po keletą 
Laso organizacijos narių, yra grynai 
velionio nuopelnas. Dėl savo princi
pų jis mokėjo kovoti kietai, neatlai- 
džiai, pedantiškai.

1970 m. nelaimgai susidėjusių ap
linkybių dėka, Lietuvių Muziejaus - 
Archyvo vedėjui p. J. Vanagui pasi
traukus iš pareigų, velionis mielai 
užėmė jo vietą ir iki mirties sėkmin
gai vadovavo Muziejui ir Archyvui. 
Nuo pat L. Namų įsikūrimo buvo 
nuoširdus jų rėmėjas, eidamas įvai
rias pareigas L. Namų administraci
joje. Garbės Lentoje jo pavardė yra 
Garbės Narių ir Amžinųjų Narių są
rašuose.

Laidotuvės įvyko šeštadienį, spa
lio 18 d. iš Šv. Kazimiero koplyčios. 
Šv. Mišias atnašavo ir prasmingą 
pamokslą pasakė parapijos klebonas 
kun. A. Spurgis. Jis priminė ta nuo
gą realybę, prieš kurią mes kiekvie
nas turime būti pasiruošęs stoti - 
prieš mirtį. Vykdant velionio ankš
čiau padarytą testamentą jo kūnas 
buvo sudegintas Centenial Parko 
krematoriume. Prieš nuleidžiant 
karstą į požemį su velioniu atsisvei
kino: Apylinkės V-bos vardu B. Mi- 
kužienė, Lietuvių S-gos - P. Bielskis, 
Ramovės - K. Taparas, Savanorių - 
Kūrėjų - J. Gučius, Aviatorių - VI. 
Dumčius, Sporto Klubo Vytis - Ski- 
paris. Laisvas kalbėtojas iš publikos 
S. Čėsna. Paskutiniuoju atsisveiki
nimo žodį tarė Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio vardu senas jo bendro liki
mo draugas L Taunys. Visi iškėlė jo 
atliktus didelius darbus Adelaidės 
lietuvių bendruomenei. Bažnyčioje 
ir krematoriumo koplyčioje Garbės 
Sargybą ėjo Ramovės nariai. V. 
Dumčius pabaigęs savo atsisveiki
nimo žodį išpylė ant jo karsto žiups
nelį Lietuvos žemės atvežtos iš gim
tojo Šešupės kranto. Klebonui kun. 
Al. Spurgiui pašventinus karstą jis

Nekelta į psl. 3
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VALANDĖLĖ M.K. ČIURLIONIO 
PASAULY

Spalio 26 d., sekmadienį, Sydne- 
jaus lietuviai išgyveno reto skaidru
mo šventę - iš kasdienybės buvo nu
kelti į Mikalojaus Konstantino Čiur
lionio muzikos ir vaizdų vizijinį pa
saulį. Šią popietę paruošė ir suorga
nizavo Dr. G.E. Kazokienė, talkina
ma ALB Sydney apylinkės valdy
bos.

Pats šisai M.K. Čiurlionio minėji
mas savo iškilme, režisūra ir turiniu 
neturi sau palyginimo: jame darniai 
ir organiškai buvo suvestos į vieną 
sintezę kelios meno sritys: ir muzi
ka, ir tapyba, poezija ir vaidyba. Ir 
visa šioji darna klausytoją ir žiūrovą 
perkėlė į kitą - M.K. Čiurlionio pa
saulį.

Jau pradėdama šį minėjimą G.E. 
Kazokienė ir kreipėsi į susirinkusius 
šiais žodžiais:

’’Minėti didžias asmenybes yra 
tarsi iš naujo jas prisišaukti savo 
tarpan ir valanėlę su jomis pagy
venti. Čiurlionis ir yra tokia asme
nybė, lietuvių tautos kūrybiniame 
gyvenime gal pati ryškiausioji. Mi
nėdami jo 100 metų sukaktį mes 
kaip tik ir susirinkome ne vien tik jį 
pagerbti, bet ir su juo pabūti, jo kū
rybine šviesa ir patys nušvisti...”

Toliau sekė G.E. Kazokienės pats 
Čiurlionio parinktų dailės kūrinių 
pristatymas spalvotose skaidrėse ir 
jų taikli interpretacija.

Po to sekė poetų kūriniai Čiurlio
nio temomis, suderinti su Čiurlionio 
muzika, Čiurlionio muzikiniai kūri
niai, atlikti fortepionu ir paties 
Čiurlionio pasisakymai bei literatū
rinės alegorijos. Minėjimas baigtas 
Čiurlionio harmanizuota liaudies 
daina ’’Beauštant! aušrelė” iš plokš
telės dainuojant chorui ’’Lietuva”, 
pradėta piano ir labai lyriškai ir 
baigta fortissimo kaip galingas per
galės himnas sceną irgi palaipsniui 
nušviečiant galinga šviesa, kur 
centre kabojo per visą minėjimą 
dail. Leono Urbono pieštas Čiurlio
nio portretas.

Visas minėjimas paliko jaudinantį 
įspūdį. Ir minėjimui pasibaigus 
klausytojai paliko sėdėti tarsi su
stingę, lyg nedrįsdami išeiti iš Čiur
lionio pasaulio ir grįžti į kasdienybę.

Tokį minėjimą suorganizuoti ne
užtenka vien tik vieno žmogaus - 
iniciatoriaus (G.E. Kazokienės) kū
rybinio užsimojimo, bet ir visos eilės 
talkininkų. Žinoma, čia visą laiką 
dominavo Čiurlionis - jo tapyba ek
rane, jo muzika salėje. Talkininkais 
buvo: pianistė E. Laurinaitienė, G. 
Viliūnaitė, skaičiusi J. Vaičiūnaitės 
eilėraštį Čiurlionio paveikslui ’’Mer
gelė” (iš Zodiako ženklų), O. Maks- 
vytienė (J. Degutytės eil. ’’Karalių 

Atsisveikinant
Atkelta iš psl. 2

tyliai, labai palengva nusileido į po
žemį tuo užversdamas žymaus Ade
laidės lietuvio, gyvenimo knygos 
paskutinį lapą. Stebėdamas tą liūd
ną momentą prisiminiau šį Putino 
ketureilį kurį velioniui ne kartą esu 
minėjęs:
....Paniekinę žemės vylingus sapnus, 

Jie į saulę ištiesė savo sparnus, 
Ir jau nei anksti, nei vėlai

Nebegr įžo į žemę margi sakalai...
Labai gaila, kad vienintelė dukra 

Dalia Čibirienė negalėjo dalyvauti 
savo tėvo laidotuvėse, nes ji šiuo 
metu išvykusi pas gimines į Kanadą.

PYRAGIUS Jonas, Lietuvos Karo 
Aviacijos Majoras buvęs Stos nai
kintuvų eskadrilės • vadas. Gimęs 
Baluškių kaime, Daujėnų valščiuje, 
Biržų apsk. 1902 sausio 1 d.,miręs 
1975 spalio 14 d. Adelaidėje. Sudiev 
pone majore! 

pasaka), G. Zigaitytė (J. Juškaičio 
eil. ’’Draugystė”), P. Rūtenis (V. 
Kazoko eil. ’’Šaulys”), D. Eiieri (J. 
Degutytės eil. ’’Tyla”), duetu dekla
mavo G. Zigaitytė ir V. Šliogeris (J. 
Degutytės poeziją pagal Čiurlionio 
’’Jūrą”), ir pagaliau R. Milašas, min
tinai rečitavęs paties Čiurlionio 
simbolinį vaizdelį, dabar vadinamą 
’’Čiurlionio testamentas” (Iš Čiur
lionio užrašų). Kiti minėjimo bend
radarbiai: Algis Plūkas, demonstra
vęs ekrane Čiurlionio tapybą skaid
rėse ir jas sėkmingai suderinęs su 
scenoje sakomu bei deklamuojamu 
žodžiu ir muzika, V. Šliteris, įspū
dingai operavęs šviesomis, D. Ge- 
čiauskas, tinkamai perdavęs muziką 
ir darniai operavęs garsais, ir pra
nešėja Eglė žižytė.

Tenka pasidžiaugti, kad visi šie 
kooperatoriai į išpildymą jungėsi 
visu nuoširdumu stengdamiesi pri
derinti ir savo balsą ir išgauti nuo
taiką priderinant prie ekrane rodo
mo paveikslo ir prie muzikos, nes 
deklamuojant tuo pačiu buvo rodomi 
ir atitinkami Čiurlionio paveikslai, ir 
grojama žodį ir vaizdą atitinkanti 
muzika,
Minėjimu, kaip pati jo iniciatorė ir 

režisorė G.E. Kazokienė tvirtina, 
norėta atskleisti patį M.K. Čiurlionį 
ir sužadinti susidomėjimą juo pačiu 
ir jo kūryba. Atrodo, kad šitas už
mojis pasiteisino. Jau praėjus minė
jimui tą pačią dieną ir vėliau dauge
lis p. Kazokienės klausinėjo, kur 
gauti daugiau žinių apie M.K. Čiur
lionį, jo kūrinių reprodukcijų, jo

Urbonas irgi tikriausiai šio minėji
mo paveiktas užsidegė sukurti M.K. 
Čiurlionio portretą.

Palyginamai minėjime žmonių 
buvo gana skystoka - vos siekė porą 
šimtų. Gal tai stoka tinkamos rek
lamos, nors Sydnejuje vaikščioja 
kalbos, kad kai kurių šis minėjimas

M.K. Čiurlionis Šaulys (iš Zodiako ženklu)

Vai, ne į tave aš taikau,
Laisvas erdvių paukšti,
Ir ne tau skirta šita strėlė.
Taikau ten, kur nuolatos mane vis šaukia
Amžinai pulsuojanti širdis erdvėj

V. Kazokas

M.K. Čiurlionis jūros Sonata (Andante)

Kas tu toks, kurs į mane žvelgi
Akimis - kaip saulėm dviem. Kaip saulėm.

J. Degutytė

buvęs boikotuojamas, net kiti buvę 
atkalbinėjami, kad neitų, nes jį ren
gia nepatikimi ir įtartini asmenys...

Kaip ten bebūtų, tačiau tie, kurie 
dalyvavo, džiaugiasi tokia didele 
dovana ir iniciatorei bei visiems iš- 
pildytojams sako ačiū, ačiū!

inf.

JI PRISTATO M.K. ČIURLIONĮ

M. Umbražiūnienė, pati būdama 
kūrybingos dvasios, muzikė ir diri
gentė, nors kilme ir nelietuvė, taip 
vertina šį M.K. Čiurlionio minėjimą:

’’Spalio 26 d., vėjuotą sekmadienį 
Bansktown Civic Centre auditorijo
je aš buvau liudininkė vienos nuos
tabios lietuvių meilės aferos, aferos 
tarp 100 m. amžiaus poeto, dailinin
ko ir muziko ir jaunos moters, susi
žavėjusios šituo vyru - tarp Čiurlio
nio ir G. Kazokienės.

’’Koks didis tu esi...”, kaip sakytų 
poetas, ir Čiurlionis toks ir buvo. 
Bet kam aš kalbu apie šį milžiną, 
tiek daug sukūrusį per kelerius me
tus, kai p. Kazokienė tą padarė savo 
pastangomis. Kiek daug meilės savo 

širdy ši ponia talpina savo kraštui!
Stebiuosi, ar žmonės įvertino, 

kiek laiko, apmąstymų ir rašymų 
turėjo jinai atlikti, kad paruoštų to
kią programą. Kiek įtampos išgyve
no, kad viskas tekėtų sklandžiai ir 
efektingai.

Šioje vietoje turiu pripažinti, kad 
ir visi parengimo dalyviai pasirodė 
puikiai. Viskas laiku net iki to, kur 
Algis verčia gaidų puslapius savo 
žmonai, skambinančiai fortepionu. 
Koks iš tiesų didelis džiaugsmas 
apima matant ir girdint tą milžiną 
kūrėją, pristatomą už tūkstančių 
mylių nuo gimtinės tokioje iškilmin
goje formoje!

Ir kita mintis užklumpa mane: kur 
gi visi kiti lietuviai? Tikriausiai 
Sydnejuje jų yra daugiau, nei du 
šimtai!

Aš kalbėjau anksčiau ir pakarto
siu dabar: svetimame krašte kultūra 
ir kalba išliks tik tada, jei turėsime 
pasišventusių žmonių, kurie dekla
muos poeziją ir dainuos dainas. Kai 
nebuvo rašomas žodis, ir daina nu
mirs... O be dainos nebeliks nieko, 
visiškai nieko. Gimtasis kraštas pa
sidarys kaip kūnas be gyvybės. Ir 
tai mano supratimu yra tikroji tau
tos mirtis.

Poniai Kazokienei ir visiems, ku
rie suruošė tokią iškilmingą ir 
neužmirštamą popietę, mano nuo
širdžiausia ir giliausia padėka.

M. Umbražiūnienė”
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REDDE OUOD DEBES
Šią garsią imperatyvinę normą - 

redde quod debes sukūrė ir giliai 
suprato Romėnai, jie ją paskleidė 
civilizuotoms tautoms, kaip gilios 
moralinės pareigos šūki, kuris iki 
šiol yra plačiai vartojamas tautų 
panteonuose, laisvės simboliuose ir 
kitose panašiose vietose savo vaikų 
didvyriškiems žygiams atžymėti ir 
kartu priminti kiekvienam, kad visų 
pareiga yra atiduoti, ką privalai. Ir 
mūsų Karo Muziejaus sodelyje 
Kaunę Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminkle buvo įrašyta redde quod 
debes. Ką reiškią šie žodžiai? Jie 
reiškia: atiduok ką privalai, Kągi 
mes privalome atiduoti? Pirmiausia 
tai, ką esame gavę iš savo tėvų, iš 
savo tautos. Ant šito pagrindo yra 
statomas tautų gyvenimas ir tautinė 
kultūra. Ši moralinė norma įparei
goja ginti savo tėvynę ir kovoti už 
tautinį išlikimą, paaukojant net gy
vybę. Tai,ką gavome iš savo tėvų, 
privalome perduoti savo vaikams su 
kaupu, to iš mūsų reikalauja pažan

gos principas ir tautinės egzistencijos 
būtinybė.

Dabar p ^klauskime savęs, ar mes 
šią prievc .ę esame išpildę, ar esame 
atidavę t ii, ką esame gavę iš savo 
tėvų? Ne daugelis išeivių tėvų galėtų 
tuo pas džiaugti. Daugelio pareiga 
tebėra neatlikta. Kam nevėlu, kas 
dar vięnu ar kitu būdu gali atlikti, 
savo skolą grąžinti, tegul paskuba. 
Nepalikime skolingi savo jaunimui, 
nes jis tebėra lietuviškuose dirvo
nuose pasimetęs, nuo lietuvybės, 
kaip ir nuo savo tėvų, nusigręžęs, 
ieško savęs pas svetimuosius. Ne
kaltinkime jaunimo, savęs nepatik
rinę, ar viską atidavėm, ką privalė
jome atiduoti.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad jaunimo 
organizacija, kuri gali išlikti lietu
viška ir kartu bendradarbiauti ir 
suprasti kitų tautų jaunimą, yra 
skautybė. Su skautais negėda išeiti į 
jokią tarptautinę areną, ten visi vie
nodai vėrtinami pagal sugebėjimus. 
Mažos grupės jaunimas gali lygiai 
reikštis ir didžiuotis savo grupe, 
kaip ir didžios tautos. Negėda jau
nuoliui dalyvauti savo, kad ir labai 
mažoje, etninėje grupėje, jei tik jie 
turi savo uniformą, savo ženklus ir 
savo gerą vadą. Jie rungsis kaip liū
tai už savo tautiškumą, už savo 
spalvas, už savo garbę. Mūsų jauni
mas kaip tik ir yra apsuptas sveti
mybėmis, kurias reikia pažinti, pa
sisavinti, bet kartu išlikti ir tuo, kuo 
esi - lietuviu.

PATARIA REGISTRUOTI NETEISYBES

Amerikos Lietuvių Taryba (ALTas) yra 
paskelbusi JAV lietuvių spaudoje tokį ra
ginimą:

„Helsinkio susitarimu Sovietų Sąjunga 
įsipareigojo gerbti žmogaus teises ir lais
ves. To kaip tik labai laukia Lietuvos 
žmonės, šio punkto vykdymu labai intere
suojasi JAV vyriausybės nariai, senatoriai 
ir kongreso atstovai. Pasitaikančius susi
tarimo, laužymus mes turim registruoti ir 
apie ^taLpainformuoti Washingtoną, taip 
patrjdeik-'galima, ir spaudą.

Jei iš kurio nors asmens, vykstančio į 
Lietuvą aplankyti savo artimųjų, būtų 
atimti' kokie spaudiniai, prašom tuojau 
pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai, nu
rodant kada, kur ir kas tai padarė.

Skatinam registruotu paštu siųsti į Lie
tuvą įvairius leidinius. Jei jie būtų konfis
kuoti ar atimtį fš.adresatų, tuojau prašom 
pranešti Amerikos Lietuvių Tarybai.

Helsinkio susitarimuose numatyta ir 
žmonių judėjimo laisvė. Jei dabar nebūtų 
leidžiama iš Lietuvos kviečiamiems arti
miesiems atvykti pas savuosius į JAV, tuo
jau prašome pranešti Amerikos Lietuvių 
Tarybai: 2606 W. 63 St., Chicago, Ill. 
60629.

Apie šitokius Helsinkio susitarimų lau
žymus Altą painformuos JAV kongreso, 
senato ir Vyriausybės žmones, o taip pat 
ir spaudos atstovus;“

Nepriklausomybės laikais skau
tybė buvo aukštai vertinama ir dėta 

daug vilčių į ją. Ir neapsirikta. 
Išeivijoje skautai parodė savo gy
vybę tvirčiau, kaip bet kokia kita 
jaunimo organizacija. Mačiau mūsų 
skautus Amerikoje, Kanadoje, tu
rėjau progos susitikti su Anglijos, 
Vokietijos skautų vadovais, visi jie 
tvirtai kovoja už lietuvybės išlaiky
mą jaunime. Deja, ne visi tėvai žino, 
kad čia pat yra pasišventusių vado
vų, su geriausiais mokymo ir auklė
jimo metodais, norį ir galį jiems pa
dėti atlikti savo tėvišką pareigą. 
Koks mažas skaičius pasinaudoja!

Nenusiminkime, kad rezultatai 
tuoj pat kartais nėra matomi, reikia 
laiko, kad pasėta sėkla išaugtų ir at
neštų vaisių. Bet pasėti turime mes 
patys. Atminkime, kad lietuvybė 
yra kultūra, kuri nei su krauju, nei 

' su dvasia nėra perduodama, o reikia 
ją įdiegti, auginti, su meile perduoti 
savo vaikams, ką esame gavę iš savo 
tėvų. O tie, kurie dėl vienų ar kitų 
priežasčių savo vaikų neturi, ar jų 
neįpareigoja moralinė norma rūpin-

Namie i
MELBOURNO APYLINKEI

25 METAI

Šiuos metus reikėtų pavadinti 
’’sidabriniais metais” mūsų išeivijos 
gyvenime, nes beveik visos mūsų 
organizacijos šiemet sulaukė šio kil
naus metalo simbolinės sukakties. A 
L B Melbourne Apylinkei šie metai 
irgi tapo sidabrinės sukakties me
tais. Ar sulauksim auksinio jubilie
jaus?

Daugelio anų dienų jaunos bend
ruomenės organizacijos kūrėjų jau 
nebėra mūsų tarpe. Tačiau jų idea
lai, jų darbų vaisiai tebėra gyvi ir jie 
kalba mums tebegyva mumyse jų 
širdimi, tebesigirdi jų žodžiai, ku
riais dažnai vadovaudamiesi mes ei
name ir dar tikimės tvirtos ateities. 
Jie buvo stiprūs tada, atvykę iš 
tragiško laikotarpio ir iš tautinio 
beviltiškumo jie sukūrė štai dar ir 
šiandien stiprią, sidabro jubiliejų 
švenčiančią Bendruomenę.

Jubiliejai - tai savita gyvenimo 
revizija ir apyskaita nueito kelio, 
metų ir dienų. Neįmanoma gyventi 
be klaidų, kaip nėra gero be blogio. 
Peržvelgiant nuėjusius jau praeitin 
25 metus, mūsų Bendruomenės 
’’blogieji” darbai buvo tik žmogiškos 
klaidos. Mes išsilaikėme gyvi ir mū
sų įnąšas į šio krašto gyvenimą yra 
labai didelis tiek kultūrinėj, tiek so
cialinėj plotmėje. Iš bevardžių DP 
mes esame žinomi kaip lietuviai, 
esame žinomi, kaip tauta turinti sa
vo vietą pasaulio geografijoj ir tai 
Bendruomenės ir jos organizacijų 
dėka. Šiandien mes galime netiktai 
nesigėdinti savo praėjusių metų, sa
vo nueitų kelių; anaiptol, šiandie 
mes galime, galbūt, net truputį di
džiuotis savo gyvastingumu. Mes 
buvome ir tebesame gyvi. Mes išli
kome ištikimais savo tautos vaikais. 
Taip pat ir šis kraštas nesigėdina 
pavadinti mus savo piliečiais.

25 metai - tai menkas skaičius 
amžių saujoj, bet mums atrodo 
svarbu paminėti juos iškilmingiau. 
Todėl kviečiame visus į mūsų ren
giamą šios sukakties Minėjimą - 
Akademiją, lapkričio 29 dieną, 5 vai. 
vakaro Melbourne Lietuvių Namuo
se Nth. Melbourne. Po minėjimo iš
kilmingos vaišės - vakarienė. Kvie
čiame visus Melbourne ir apylinkėse 
gyvenančius tautiečius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Vakarienei prašome registruotis 
pas valdybos narius: p.p. F. Sodąitį, 
tel. 5699578 ir A. Matukevičienę -

PADĖKA

Mano brangiam vyrui a.a. Jonui Jarmalavičiui mirus, nuošir
džiai dėkojame visiems, palydėjusiems velionį į jo amžino poilsio vietą.

Ačiū kun,P. Butkui už gedulingas šv. Mišias ir gražų atsisveikinimo 
žodį. '■ z.''"

Ypatingai dėkojame Dainos chorui ir ramovėnąms. Ačiū už tartus 
atsisveikinimo žodžius, gėles, vainikus ir už užprašytas šv, Mišias, Dėko
jame už užuojautos žodžius, pareikštus asmeniškai, laiškais ir spaudoje. 
Dėkui taip pat visiems jį lankiusiems ligoninėje.

O. Jarmalavičienė ir dukros

tis tautiniu jaunimu? Jaunimas yra 
mūsų visų, mūsų tautos ateitis, taigi 
kaip visi privalome rūpintis savo 
tautos ateitimi taip privalome rū
pintis ir mūsų jaunimu. < „

Laikas būtų ateiti su konkrečia 
pagalba jaunimui, tam reikia orga
nizuoti rėmėjų būrelius, tėvų komi
tetus ir stengtis kiekviena proga 
būti drauge su jaunimu. Jaunimas 
reikalingas ekonominės, moralinės, 
socialiniai personalinės paramos ir 
to gali sulaukti tik iš senesniosios 
kartos. Visi galime ir visi privalome 
remti savo jaunimą, kam rūpi tautos 
ateitis, kam rūpi lietuvybės išlaiky
mas. Taigi atiduokime ką privalome 
- redde quod debes.

A. Mauragis

r svetur
8782565.’Vakarienės kaina: 4 dole
riai asmeniui. Maloniai prašome re
gistruotis iš anksto, kad palengvi
nus paruošimo darbus.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

NEĮPRASTAS BALIUS

Spalio 18 d. Adelaidės Liet. Są
junga beveik dvidešimtį metų rin
kusi iš tautiečių aukas Liet. 
Namams, surengė balių, į kurį kvie
tė atsilankyti visus.Užkandžiai, alu
tis ir orkestras dykai. Nepasaky
čiau, kad mes jau būtumėm ta pras
me suaustralėję ’’somthing for 
nothing”. Į kvietimą atsiliepė kuk
liai. Salė nelūžo nuo atsilankiusių, 
bet svečių netrūko ir nuotaika buvo 
gera ir pakili.

Lenkų egzilinės vyriausybės min. 
pirmininkas p. Alfred Urbanski 
(lenkų egzilinė vyriausybė reziduoja 
Londone) lanko pasaulio lenkų cent
rus. Spalio 16-22 d.d. lankė Sydne- 
jaus lenkus ir buvo iškilmingai pri
imtas Ashfield lenkų klube. Priėmi
me dalyvavo ir kitų tautybių atsto
vai, jų tarpe ir keletas lietuvių, bet 
oficialaus lietuvių bendruomenės 
atstovo nebuvo.

SIMAS KUDIRKA, Vliko siunčia
mas, spalio 14 d. išvyko į Daniją. Jis 
spalio 17-19 dienomis Kopenhagoje, 
Danijos Parlamento rūmuose, buvo 
liudininkas Sovietų Sąjungos kalti
nimo ’’Tribunole”, pavadintame 
’’The International Socharov 
Hearing”. Sovietų Sąjunga kaltina
ma žmogaus teisių nepaisymu, bū
tent: ideologinis ir politinis perse
kiojimas, religinė priespauda, tauti
nių mažumų persekiojimas. Kudirka 
buvo aprūpintas gausia dokumenti
ne medžiaga, paruošta anglų ir rusų 
kalbomis. Dar anksčiau į Kopenhagą 
Vlikas nusiuntė genocido parodai ir 
kitokios medžiagos. I/.ūdyti į Ko
penhagą vyko ir Jonas Jurašas iš 
Vokietijos.

Nepaprastai įdomus supuolimas, 
kad prof. A. Sachrovui, už jo nenu
ilstamą kovą dėl žmogaus teisių 
laisvės Sovietų Sąjungoje, spalio 9 
d. buvo paskirta Nobelio taikos pre
mija.
..Iš viso bus per 20 liudininkų - bu
vusių ilgamečių koncentracijos sto
vyklų, kalėjimų kalinių ir šiaip per
sekiotų ir nukentėjusių asmenų. 
Tarp jų minimi: A. Solženitsyn, V.

Spalio 26 d., sekmadienį; virš di
džiulės 20.000 minios Randwicko hi
podrome (Sydney) aukštai iškelta 
išdidžiai plevėsavo lietuviška tri
spalvė, burdama aplink save nemažą 
lietuvių būrį, atvykusį su plakatais į 
federalinės opozicijos suruoštą mi
tingą.

Tiek lietuviai, tiek ir kiti pabal- 
tiečiai užėmė geras strategines po
zicijas mitinge atkreipdami į save 
tiek kalbėtojų, tiek reporterių dė
mesį. Jų plakatų šūkiai buvo pami
nėti pirmadienį australų spaudoje.

Pagrindinis mitingo kalbėtojas 
opozicijos vadas Malcolm Fraser 
pabrėžė priežastis privedusias prie 
dabartinės konstitucinės krizės. Iš
dėstydamas darbiečių vyriausybės 
nesugebėjimo ir blogos valios pa
vyzdžius jis nepamiršo paminėti ir 
Whitlamo padarytos skriaudos pa- 
baltiečiams.

Minia entuziastingai pritarė opo
zicijos tezėms ir reikalavo ankstyvų 
rinkimų. Tik mažas būrys gerai or
ganizuotų darbiečių triukšmadarių 
bandė įnešti disonanso į mitingą. 
Pora ’’rėksnių” atsistojo šalia lietu
vių, bet keli policininkai tuoj prisi
statę neleido mūsų įerzintiems tau
tiečiams ’’skriausti” šių ntiekadėjų.

V.P.

Maksimov (žurnalo ’’Kontinentai” 
redaktorius) ir daug kitų rusų, du 
Volgos vokiečiai, vienas Krymo to
torius, vienas armėnas, keli žydai.

’’Tribunolo” sudėtyje yra neseniai 
iš Lietuvos išvykęs prof. A. Štromas 
dabar gyvenąs Anglijoje; Simon 
Viesental iš Austrijos, nusikaltusių 
nacių ieškotojas; dr. K. Gersten- 
meier, bu v. Vokietijos Bundestago 
pirmininkas; Eugene- Ionesco iš 
Prancūzijos Victor Sparre, Haakon 
Lie iš Norvegijos, dr. Martin Dew
hirs, dr. Leszek Kolakowski (len
kas), žurnalistas Victor Zorra, prof. 
Michael Bourdeaux, žurnalistas 
Levin iš Anglijos ir kt. Be to, į ’’tei
sėjus” yra pakviesti visų Danijos 
parlamento partijų lyderiai. Šitą 
’’Tribunolą” ruošė Bendras Rytų 
Europos Egzilų Komitetas Danijoje. 
(ELTA)
A. BARONO ROMANAS LATVIŠKAI

Aloyzo Barono romaną „Mėnesiena“, iš
verstą latvių rašytojo Janio Zarinš, Čilka----
goję išleis latvių leidykla „Gramatų 
Draugs“. Ji jau yra išleidusi A. Barono 
„Abraomas ir sūnūs“, kurį taip pat vertė 
J. Zarinš. ši leidykla taipgi netrukus skai
tytojams pateiks ir latvių kalbon išverstą 
A. Solženicyno „Gulago salyną“.

PASISEKUSI M. K. iURLIONIO 
PARODA

Los Angeles mieste 'lomora meno ga
lerijoje buvo suruošta M. X. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų ir muzikos paroda. 
Ją aplankė laibai daug lietuvių ir kitatau
čių. Rengėjai parūpino informacinį puslapį 
spaudai anglų kalba. Tekstas pradėtas 
skulptoriaus J. Lipchitzo pareiškimu apie 
mūsų tautos genijų ir puslapį užbaigė ži
nomo menotyrininko B. Eerenso žodžiais: 
„Iš garsiausių epochos individualist.•. 
Čiurlioniui priklauso pirmoji vieta...“

Spalio 25 d. klube įvyko gana 
nuotaikingas sporto klubo Kovo 
sportvakaris. Visi jautėsi gana pa
kilioje nuotaikoje ir buvo patenkinti 
koviečių nuoširdžia globa.
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Birutė Prašmutaitė

KODĖL VYKSTU JAUNIMO 
KONGRESAN?

Birutė Prašmutaitė
Pirmasis lietuvių jaunimo kong

resas buvo suruoštas norint suvesti 
ir pabendrauti viso pasaulio lietuvių 
jaunimą.

Per antrąjį kongresą noras buvo 
jau suorganizuoti šį jaunimą į sąjun
gą. Štai, per II-jo jaunimo kongreso 
gūidijų Dienas, Kento Universitete ikagoje, ouvo įsteigta Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Jeigu 
pirmo jaunimo Kongreso dvasia bu
vo susipažinimo, tai antro - noras 
susiorganizuoti, tai apie sekantį 
Kongresą reikia rinitai pagalvot. Ką 
mes, jaunimas ir vyresnieji, laukia
me iš trečiojo PLJ Kongreso, ir iš jų 
atstovų?

Po antrojo Kongreso, kai kas labai 
daug tikėjosi iš Jaunimo Kongreso 
atstovų ir galvojo, kad iš Kongreso 
sugrįžę jie dirbs su jaunimu ir vyk
dys Kongreso nutarimus. Australi
joje tai tiksliausiai neįvyko. Galima 
sakyt, kad tik Adelaidėje jaunimas 
pasistengė ir įkūrė Jaunimo Sąjun
gos Skyrių pagal IIPLJK nutarimus

Talkon jaunimui
Atkelta iš psl. 2

bą. Ir, kiek teko girdėti, be aktyvios 
pagelbos jaunimui, jiems tas darbas 
su pinigais sekasi gerai.

0 kas gi darosi pas mus Australi
joje? Mažiau žinau apie nuveiktus 
darbus kituose miestuose, tačiau 
Sydnejuje, tie ’’vargšai” penki J. 
Kongreso atstovai taip ir jaučiasi 
kaip mūsų čia esančios bendruome
nės ’’našlaičiai”, neturį ne tik mate
rialinės, bet, daugeliu atveju, net 
moralinės paspirties iš visos bend
ruomenės. Gerai, kad atsargos kar- 
rių draugija ’’Ramovė” ir tai tik jau
nimo asmeninio draugo M. Zakaro 
pasišventimu, surengė jiems vakarą 
ir visą pelną su priedais paskyrė 
šiems atstovams, gerai kad Katalikų 
D-ja paskyrė gražią auką, gražu, 
kad Sp. Kl. ’’Kovas”, ir pats taip 
smarkiai stokodamas savam jauni
mui lėšų, parėmė ir dar parems jau
nimo atstovus. Be organizacijų atsi
rado ir vienas kitas mūsų tautietis 
paskyręs didesnę ar mažesnę auką. 
Tikrai gražu. Bet, kur gi visi kiti? 
Kur gi yra mūsų Apylinkės V-ba, 
kuriai šis reikalas, mano nuomone, 
turėtų būti svarbiausias. Kur gi ki
tos Sydnejaus organizacijos, kur gi 
yra tie ’’didieji” mūsų patrijotai, ku
rie kiekviena proga negali nustoti 
kalbėti apie lietuviškumą ir savo

ir nurodymus. Taip atsitiko Austra
lijoje, bet reikia atsimint kad tai ne
atsitiko tik vienoje Australijoje. 
Kiek esu skaičiusi spaudoje, J A 
Valstybėse irgi buvo nusivylimas 
II-trojo PLJK atstovais. Ten sakosi, 
kad atstovai irgi per daug nenuvei
kė. Dėl to, nereikia per daug nusi
minti ir kaltinti tik atstovus. Viena 
JA Valstybdų lietuvaitė pareiškė 
savo nuomonę šitaip:

’’Yra tiesa, jog II PLJK atstovai 
nevykdė savo pačių nutarimų. Bet 
turbūt yra klaida juos kaltinti. Tiks
liau būtų, kaltę mesti tai nerealis
tiškai įdėjai, kad sudarymas organi
zacijos ir surašymas jos principų sa
vaime turėtų pakeisti mūsų pasaulį.

Būtų jau laikas užmiršti visokius 
neįvykdymus po antrojo kongreso, o 
vietoj to žiūrėti į ateitį ir į greitai, 
pabrėžiu, greitai artėjantį trečiąjį 
kongresą.

Didelis klausimas yra: Kodėl aš, 
asmeniniai, noriu vykti į III PLJ 
Kongresą Pietų Amerikoj? Norint 
atvirai pasisakyti, žinoma turizmo 
aspektas yra labai patraukiantis. 
Pamatysime Šiaurės Ameriką ir tris 
Pietų Amerikos kraštus - Braziliją, 
Uragvajų ir Argentiną. Bet, ne dėl 
to noriu važiuoti į Kongresą. Suva
žiavę į Kongresą bus keturių konti
nentų lietuvių išeivijos jaunimas. 
Turėsime laiko pamatyti kaip Pietų 
Amerikos jaunimas, kurie yra tre
čios arba ketvirtos kartos jaunimas, 
dirba lietuvių tarpe ir susipažinti su 
kitų kraštų gyvenimo problemomis 
ir t.t. Galėsime pasikeisti nuomonė
mis ir užmegsti santykius su kitu 
jaunimu, kad ir po Kongreso galėtu

pačių nuveiktus darbus? Kur gi yra 
visi mūsų turtingieji? Ar gi jau do
leris ir nuo gero gyvenimo aptukusi 
širdis užmušė visus lietuviškus 
jausmus?

Tautos Šventės minėjimo proga, 
jaunoji G. Viliūnaitė su nuostabiu 
jautrumu pasakė mums jaunimo 
klaidas, jų galvojimą ir nemokėjimą 
suprasti vyresniųjų vykdomų vado
vavimo metodų, tuo pačiu, gal dar ir 
peršvelniai iškeldama ir vyresniųjų 
jokio noro neparodymą suprasti 
jaunuosius, jų veiklą ir jų galvoseną. 
Laikas keičia gyvenimą, laikas kei
čia ir žmones, iš ko gaunasi ir gene
racijų skirtumai. Jeigu mus su jau
nimu skiria veiklos metodai, tai tiek 
jie, tiek ir vyresnieji, turi tą patį 
tikslą - Lietuvą ir viską, kas riša 
mus visus su ja.

Nors laiko jau ir labai mažai liko, 
tačiau čia Sydnejuje dar yra ne vėlu 
paskiroms organizacijoms ir mūsų 
bendruomenės nariams parodyti, 
kad šio didžiausio Australijos miesto 
jaunimo atstovai Jaunimo Kongrese 
nėra kokie nors pamestinukai, bet 
geri ir gal geriausi mūsų apylinkės 
atstovai. Padėkime jiems materiali
niai ir moraliniai ir išleiskime juos 
kaip garbingus jaunuolius, Sydne
jaus lietuvių reprezentantus. Ir tik 
tada galėsime ateityje iš jų tikėtis 
įsijungimo į mūsų bendruomenės 
veiklą ir darbus.

A. L-tis 

mėm dar pąsikeisti nuomonėmis iš
sisklaidžius po pasaulį.

Taip pat važiuoju ir dėl pačio 
Australijos jaunimo. Aš galvoju, 
kad tokįa organizacija, kaip jaunimo 
sąjunga, yra reikalinga, gal net bū
tina, mūsų Australijos jaunimo gy
venime.

Kyla man keli klausimai:
1) Ar ilgai mūsų jaunimas įskai

tant mane pačią, kalbės lietuviškai.
2) Kada būsiu vyresnė, jeigu aš 

dar dirbsiu lietuvių bendruomenėje, 
kiek mano amžiaus žmonių taip pat 
dirbs kartu?

Gal aš žiūriu labai neigiamai į 
Australijos jaunimo padėtį klausiant 
šiuos klausimus. Turbūt, kad taip, 
bet jeigu jaunimas tikrai krypsta 
nuo lietuviško gyvenimo, tai tik vie
nas organas gali tam jaunimui pa
dėt, tai Jaunimo Sąjunga ir tuo pa
čiu, Jaunimo Kongresai.

1973 m., rugpiūčio 25 d. buvo pa
tvirtintas PLJS statutas. Tame sta
tute sako:

I Bendrieji Nuostatai.
4) Savo tikslų siekdama, PLJS 

savo narių asmeninėmis ir sutelkti
nėmis pastangomis ugdo tautiškumą 
- meilę lietuviškam žodžiui bei kul
tūrai.

5) PLJS rūpinasi bendru jaunimo 
veiklos planavimu bei derinimu; in
formuoja lietuvių jaunimą aktualiais 
klausimais-.parūpina kultūrines,

švietimo ir kitas pagelbines priemo
nes jaunimo veiklai; organizuoja pa
skaitas, kursus, studijų dienas bei 
savaites, suvažiavimus, stovyklas.

Ką Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga turėtų veikti?

Mūsų svarbiausias lietuvybės iš
laikymo elementas yra lietuvių kal
ba. Jaunimas dar kalba lietuviškai,
bet kartais yra labai sunku ilgą laiką 
kalbėti lietuviškai. Duosiu pavyzdį. 
Važiuojant į Adelaidę dainavimo 
grupė ’’Dainava” nutarė tą savait
galį kalbėti tik lietuviškai. Tai leng
va nutarti, bet pasirodė sunku įvyk
dyti. Nuvažiavę pradėjome lietuviš
kai kalbėti, bet ilgai tas nesitęsė. 
Kitas jaunimas lietuviškai kalba, o

Kongreso 
reikalais

PINIGAI

Nepatariama ekskursantams vež
tis vietinių pinigų arba kelionės pi
nigų įgaliojimų (travellers cheques). 
Kai kur nė vienas negalioja ir galima 
susidurti su tikrai nemalonia padė
timi. Patariama vežtis amerikietiš
kus smulkius dolerius. Jie skaitomi 
vertingiausiais.

VAISTAI
Raginama labai atsargiai elgtis su 

vaistais. Patariama, vežtis tik tuos, 
kurie jums būtini, daktaro prirašy
ti. Juo reikia vežtis su daktaro pa
liudijimu (prescription), be kurio 
netgi galima atsidurti kalėjime už 
nelegalų vaistų įvežimą. Tad, sau
gokitės.

LIETUVIŲLAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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kitas tik atsako angliškai,o dar kitas 
žiūri į tave kaip vienas ’’nelaimin
gas”.: Tai būtų Jaunimo Sąjungos 
darbąs, patį jaunimą pripratinti kal
bėti lietuviškai savo tarpe. Nereiš
kia, kad turi visą laiką kalbėti lietu
viškai, bet, kad turi būtų jaunimui 
specialių galimybių kur jiems reikė
tų daugiau kalbėt lietuviškai - pav. 
ruošti stovyklas , ir minėjimus į ku
riuos jaunimas norės ateiti.

Artėjant prie III PLJK visos vi
suomenės akys turėtų krypti į jau
nimo sąjungos darbą Australijoje ir 
kongresantų ruošimą. Atrodo, kaip 
”Mūsų Pastogės” redaktorius rašė, 
kad net patys vyresnieji nelabai do
misi III PLJK. Pagalvokime, jeigu 
vyresnieji nesidomi Kongresu, tai 
ką reikalauti iš bendro jaunimo. Esu 
girdėjus kitus sakant, kad Kongre
sas visiškai nereikalingas ir tik pini
gų išmetimas. Mano nuomone, jeigu 
kurie žmonės taip galvoja, kodėl jie 
neparašo į laikraščius sukeliant dis
kusijų šiuo klausimu. Gal tada ga
lėtumėme išsiaiškinti visas nuomo
nes ir geriau suprastume kodėl ir 
reikalinga ir naudinga siųsti atsto
vus į III PLJK.

Dabar tik liko du mėnesiai iki 
Kongreso. Tai neilgas laikas sudo
minti ne tik jaunimą, bet ir senimą. 
Kaip sakiau, nereikia nusivilti praė
jusiais Kongresais, jeigu tikrai toks 
didelis nusivylimas turi pagrindo. Šį 
kartą, jaunimo sąjunga jau suorga
nizuota, jos kryptis jau nustatyta. 
Per kongresą mes turėtume sužinoti 
kaip sąjunga kituose kraštuose vei
kia, kad mes galėtumėm ta krypti
mi, jei sąlygos leidžia, taip pat eiti.

Lietuvybę išlaikyti išeivijoje pri
klauso nuo jaunimo, o Jaunimo 
Kongresai rengiami tam jaunimui 
padėti. Kai kurie asmenys man sa
ko, kad aš žiūriu į viską neigiamai. Į

i.

į

I’

trečiąjį PLJ Kongresą aš noriu žiū
rėti su optimizmu. Jaunimo atstovai 
nevažiuoja į Kongresą tik padėti 
Pietų Amerikos jaunimui, bet ir va
žiuoja sau padėti, save pastiprinti ir 
gauti daugiau naujų įdėjų ir minčių 
kaip toliau lietuvybę nešti ir plėsti 
mūsų Australijos išeivijos lietuvių 
jaunimo tarpe.

Sydnejaus jaunimo atstovai į 
Jaunimo Kongresą paruošė ir iš
siuntinėjo tautiečiams atsišaukimą 
prašydami paramos vykstantiems į 
Jaunimo Kongresą. Mes kiekvienu 
atveju didžiuojamės mūsų jaunimu 
kur tik jis parodo pozityvios inicia
tyvos. Pasiryžimas mūsų jaunimo 
atstovų vykti į kongresą jau yra pa
kankama atestacija jų tautinio su
brendimo ir apsisprendimo. Parem
kime juos kiek kas išgalėdami. Bū
kime tikri, kad šita investacija bus 
šimtu procentų pateisinama ir pras
minga.

* * ♦
Labai jau gudrus, tik pelių ne

gaudo.

Globoja, kaip vanagas vištas.
Viena bėda ne bėda, bet kai 

dvi trys susėda, tai žmogų su
ėda.
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Jaunimo
MELBURNIŠKIAI J JAUNIMOkONGResą------

Į trečią P.L. Jaunimo Kongresą 
Pietų Amerikoje iš Melbourno 
vyksta šie jaunimo atstovai: Viltė

ALGIMANTAS JONAS
MILVYDAS

25 m. amžiaus, statybos inžinie
rius, dalyvauja arba yra dalyvavęs 
ir darbavęsis lietuviškuose viene
tuose: skautų, studentų, sportinin
kų, tautinių šokių, korp! Romuvos, 
inžinierių - architektų. Dirbęs val
dybose: studentų, sportininkų, 
korp! Romuvos, jaunimo komiteto. 
Australijos atstovas antrajame 
Jaunimo Kongrese.

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ

19 m. amžiaus. Studijuoju Monash 
universitete antrus metus Science 
fakultete psichologiją ir matemati
ką.

Baigiau lietuvių parapijos sekma
dienio mokyklą ir lituanistinius kur
sus. Dalyvauju: Parapijos chore, 
Dainos Sambūry, Dainavos mergai
čių grupėje, Džiugo tunte Živilės 
draugovės draugininke, studentų 
sąjungoj, Melb. Liet. Jaunimo Są
jungos valdybos pirmininkė.

SU ARMONIKA Į BRAZILIJĄ
(R) Certifikatas.

Labas vėl, ponios ir ponai, senio- 
res et senioritas.

0 dabar bus Sydnejaus Jaunimo 
Kongreso Atstovų žinios:

(R) Prieš keletą savaičių trys 
Sydnejaus Jaunimo Atstovai nuėjo į 
Australian Government Centre su
sitvarkyti savo passportų. Vienas 
linksmas atstovas juokaudamas su
šuko gana garsiai su rusišku akcen
tu ’’Get me out of this country. This 
place is too full of communists.” 
Tuoj pat prie mūsų priėjo viena 
mergina su trim brošiūrom, kurios 
buvo maždaug pavadintos ’’The 
Dangers and Penalties for Drug 
Abuse in South America”. Ta mer
gina turbūt manė, kad mes buvom 
aukšti ant kanapių (high on grass), 
bet mes tik buvom aukšti ant geros 
nuotaikos. Tas parodo, kaip Sydne
jaus valdininkai nepasitiki klientų 
gera nuotaika, bet žiūri į visokias 
linksmybes su įtarimu. Turbūt jiems 
patiems reikia kaip nors atsileisti - 
bet tai jau jų problema.

Keletas Sydnejaus atstovų, klau
sydami Akmenų (Rock) Radio stotį 
2 J J, buvo maloniai nustebinti kai 
Disc Jockey sekmadienį po pietų 
pranešė, kokia dainininkė pasirodys 
sekmadienį vakare Sydnejaus Lie
tuvių Klube. Kas buvo šitas nežino
mas swingeris (swinger) kuris pra
nešė šiai maloniai stočiai tokias 
svarbias žinias? Atsistok ir būk at
pažintas. (Stand and be recognized.) 

Araitė, Algis Milvydas, Birutė 
Prašmutaitė, Zita Prašmutaitė ir 
Gediminas Statkus. Čia paduodamos 
apie juos trumpos žinios.

GEDIMINAS STATKUS

Baigiau parapijos lietuvišką mo
kyklą, priklausiau: moksleivių atei
tininkų organizacijai ir keletą metų 
jai pirmininkavau, parapijos tauti
nių šokių grupėj, sporto klubui Var
pui, sporto klubui Perkūnui Tasma- 
nijoje ir šiam pirmininkavau keletą 
metų. Hobarte įsteigiau tautinių šo
kių grupę ’’Ventą” ir jai vadovavau 
trejus metus. Dalyvauju studentų ir 
filisterių akademikų organizacijoje 
Romuvoje, Melb. skautų organizaci
joje.

ZITA PRAŠMUTAITĖ

22 m. amžiaus. Baigiau Monash 
universitetą Science honours fakul
tetą studijuodama matematiką - 
statistiką ir chemiją. Baigusi lietu
vių parapijos sekmadienio mokyklą.

Dalyvauju: parapijos chore ir 
groju vargonais bažnyčioje, Dainos 
Sambūry, Dainavos mergaičių gru
pėj, studentų sąjungoj. Melb. Liet. 
Jaunimo S-gos valdybos sekretorė. 
Esu dirbusi choro valdyboje dvejus 
metus.

Sydnejaus atstovai sveikina Marius 
Webb, 2JJ Radio stoties koordina
torių už jo sėkmingą išrinkimą į 
ABC Broadcasting Commission. Va
ryk ir maišyk toliau, Mariau!

Sydnejaus Jaunimo atstovai nuo
širdžiai dėkoja visiems Ramovė-

nams, kurie nutarė paaukoti savo 
baliaus pelną Sydnejaus Jaunimo 
atstovams. Ačiū labai. Taip pat 
atstovai nuoširdžiai dėkoja p. Sta- 
šioniui už 20 dolerių auką Sydnejaus 
Lietuvių Klubo vardu. Labai malo
nu, ačiū. Kiekvienas doleris yra kaip 
šviežias oras linksmiems plaučiams.

(R) Buvo atėjusi Jaunimo atstovų 
delegacija į filmų premierą Sydne
jaus Lietuvių Klube pasižiūrėti sex 
komediją ’’Alvin Purple”. Neblogai, 
neblogai! Šitas filmas skaitosi viens 
iš geriausių australiškų apstatymų - 
bet vistiek dar negali prilygti užsie
nio sex komedijoms kaip ’’Bedroom 

Mazurka”, ’’The Case of Smiling 
Stiffs” ir ypatingai ’’The Erotic Ad
ventures of Zorro”. Sydnejaus Jau
nimo Kongreso atstovai (kurie turi 
virš 18 metų amžiaus) laukia su var
vančia seile, kada klubas parodys 
šiuos filmus. Bravo klubas, kad rodo 
educational filmus ypatingai mūsų 
senimui!

(R) Sydnejaus Jaunimo Kongreso 
atstovai smarkiai ruošiasi kelionei į 
Braziliją. Regina Laukaitytė jau 
savo aukštus stiletto batus ir erotiš
kus kvepalus yra susipakavusi. Ri
čardas Bukevičius jau savo šautuvą 
(ir kulkas) yra susipakavęs. Arūnas 
Pilka jau savo, odinius drabužius ir 
arabų mostį yra susipakavęs. Ričar
das Badauskas jau savo kūno dažus 
(body paint) ir kutenimo įrankius 
(ticklers) yra susipakavęs.

Bet dabar jie visi pradeda abejoti 
ar jie iš viso išvažiuos į Pietų Ame
riką. Jie per mažai girdi iš Vyriausio 
Štabo Melbourne'. Kas atsitiko? Ar 
Jūs susipykote tarp savęs? Ar jūs 
paskendote popierizmo jūroje? Pra
šom pranešti Jūsų padėtį - gal mes 
čia Sydnejuje galim Jums padėti? 
Mes biskį pradedame nervuotis apie 
visokias vizas, adatas, tamsius 
karštus prakaituotus Brazilijos va
karus................. etc.

Sydnejaus Jaunimo Atstovas
Kreiva Strėlė.

Ekstra telegrama:
atrodo, Melbournas pabudo!

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI
“MŪSŲ PASTOGES” 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, GJP.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Mūsų Pastogė Nr.= 43, 1975.11.3,,psl. 6
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GYVENIMAS Visus maloniai kviečiame į

OEL1IDĖJE
ADELAIDĖS LIETUVIŲ
NAMAMS 20 METŲ

Adelaidės lietuvių bendruomenė 
jau nuo pirmų čia įsikūrimo dienų 
ėmė rūpintis, kaip įsigyti kokias 
nors patalpas ar namus, kuriuose 
galėtų laisvai vystytis mūsų tautinė, 
visuomeninė ir kultūrinė veikla. Visi 
buvome girdėję, o emigracijoje pil
nai įsisąmoninę populiarųjų šūkį, 
kad lietuvių namai - tautinė tvirto
vė.

Bet anuo metu beveik visi be 
išimties buvome skurdžiai, kaip 
bažnyčios pelė. Turėjome prieš akis 
begales savo asmeniškų ir šeimyni
nių rūpesčių ir nedateklių, ir savo 
kukliais uždarbiais vos pajėgėme 
įsigyti sau pakenčiamą ar kiek pa
stovesnę užuovėją. Pas retą matėsi 
atliekamas svaras, kurį būtų galima 
investuoti už šeimos ribų.

Tik 1935 m. adelaidiškiai konkre
čiai pradėjo tirti galimybes, kaip įsi
gyti savo bendruomenės poreikiams 
tautinius namus. 1955 m. gegužės 15 
d. visuotiniame lietuvių bendruo
menės susirinkime, apsvarsčius vi
sas galimybes, buvo nutarta steigti 
Adelaidės Lietuvių Sąjungą, kuri 
įregistruota Australijos atitinka
mose įstaigose kaip juridinis as
muo, galėtų įsigyti bendruomenei 
nekilnojamą turtą ir jį administruo
ti. Kaip žinome, Australijos Lietu
vių Bendruomenė nėra registruota 
ir kaip tokia neturi juridinio asmens 
teisių.

Lietuvių Sąjungos įstatams pa
ruošti buvo išrinkta speciali komisi
ja,! kurią įėjo: V. Raginis, J. Kalvai
tis, J. Pyragius, A. Šliužas, K. Rei- 
sonas, S. Čibiras ir L. Garbaliaus- 
kas, jun. Ši komisija ne tik paruošė 
S-gos įstatus, bet populiarino Liet. 
Namų įsigijimo idėją per spaudą, 
asmeniškais kontaktais ir įvairiuose 
susirinkimuose.

1955 m. lapkričio 6 d. įvyko pir
masis Lietuvių S-gos susirinkimas, 
kurio metu į S-gą įstojo 40 narių. Tai 
buvo kukli, bet gera pradžia. Liet. 
S-gos valdyba nedelsdama ėmė 
telkti lėšas ir ieškoti tinkamų namų, 
kurie atitiktų mūsų reikalavimus ir 
kišenę. Pagaliau buvo surasti apy-

KAS KALBA APIE KULTŪRINĮ 
NUOSMUKĮ?

Adelaidės Liet. Namų J .J. Bačiū- 
no vardo biblioteka patiekė tokią 
statistiką (vienerių metų): 1. par
duota naujų knygų už 3087.00 dol., 
2. parduota plokštelių už 2033.00 
dol., 3. parduota tautodailės ir meno 
dirbinių už 1459.00 dol., 4. surinkta 
prenumeratos Mūsų Pastogei už 
1003.00 dol. ir kitiem laikraščiam už 
124.00 dol., 5. gauta aukų, surinkta 
iš parengimų ir pietų - 587.00 dol., 6. 
įsigytas filmas apie Čiurlionį už 
265.00 dol., 7. turi bibliotekoj 2069 
knygas 3500 dol. vertės, 8. turi 1492 
knygas pardavimui 2760.00 dol. 
vertės, 9. turi pardavimui 150 
plokštelių 571 dol. vertės. Ir tai dar 
ne viskas. Biblioteka naudojasi 85 
skaitytojai, perskaitę 1120 knygų.

Visos pardavimui laikomos kny- 
go's yra pilnai išmokėtos ir už jas 
gauti pinigai bus kiosko grynas pel- yra tautiškas.
nas. Ar ’’...būtų didelis jaunimo klaidini-

Mielam bičiuliui
inž. ANTANUI ŽUKUI

mirus, jo žmonai Zosei nuoširdžią užuojautą reiškia
Paulius Rūtenis

- --------------------------------------- -—__________________ ________________________

seniai buvę maldų namai ant dvigu
bo sklypo. Šis pastatas ir buvo nu
pirktas. Nieko nedelsdami į jį sugū-
žėjo visos mūsų organizacijos, nors 
erdvė buvo ankštoka ir visiškai ne
pritaikinta tokiai daugiaveidei mūsų 
veiklai. Tačiau visi buvome laimingi, 
kad jau vieną kartą esame ’’namie”. 
Niekas iš australų mūsų čia 
nekomanduos ir nestumdys.

Užvirė darbas šį naujai įgytą lizdą 
pertvarkyti, pataisyti ir prisitaikyti 
saviems reikalavimams. Savaitga
liais viduje ir aplink namą ūžė kaip 
bičių avilyje. Vieni griovė, kiti statė, 
ir seno pastato veidas keitėsi kas 
savaitę. Po didelių pastangų buvo 
pakenčiamai sutvarkyta salė, kur 
galėjome pravesti susirinkimus, o 
ūpui esant ir pasilinksminti. Bet pa
talpų klausimas nebuvo išspręstas, 
nes faktinai turėjome tik salę. Ver
kiant reikėjo pristatyti eilę kamba
rių, kur galėtų įsikurti savaitgalio 
mokykla ir skaitlingos organizacijos.

Šio tikslo siekiant Lietuvių Namai 
buvo plečiami trimis etapais. Staty
bai buvo reikalingos lėšos, o jų kaip 
tik trūko. Liet. S-gos valdyba sugal
vojo saliamonišką išradimą lėšom 
telkti. Užuot savo bendruomenės 
narius griaudinus per spaudą ar as
meniškais laiškais, S-gos valdyba 
surado visą eilę aukų rinkėjų, aprū
pino juos viename rajone gyvenan
čių lietuvių adresais ir skirtą mėnesį 
(kartą į metus) išsiųsdavo juos as
meniškai klabenti tautiečių duris. Ši 
sistema pasirodė esanti pelningesnė 
už pokerio mašinas. Išlaidų jokių 
(nes rinkėjai dirbo iš pasiaukojimo), 
o aukos krito noriai ir gana gausiai. 
Kas galėjo tuo metu pasirodyti kie
taširdžiu ar šykštuoliu, kai visuo

PASISAKYMAI
TIKRAI SKIRTINGI POŽIŪRIAI

’’Mūsų Pastogės” Nr. 40, 1975 m. 
p. V. Saudargas pateikė straipsnį 
’’Skirtingi požiūriai”, kuriame savo
tiškai argumentuodamas, bando 
įrodyti, kad religija su tautiškumu 
yra visiškai nesiejami dalykai. Žino
me, kad pavergtoje Lietuvoje yra 
Bažnyčia atskirta nuo valstybės, net 
priešu laikoma, tačiau V. Saudargas 
bene bus pirmas iš lietuvių, kuris 
Katalikų Bažnyčią nori atskirti nuo 
lietuvių tautybės. Įdomus sampro
tavimas, jau vien tuo vertas dides
nio dėmesio.

Žodelis ”ir” taip pat vertas dėmesio 
Savo požiūrius paskelbti V. Sau

dargą sugundė ’’Tėviškės Aidų” Nr. 
36 vedamojo išvados sakiniai, kad 
’’reikėtų mesti tas visas suvargusias 
poiftikasjr nuteikti jaunimą, kad ir 
religinis gyvenimas yra tautiškas”. 
V. Saudargo citatoje M. Pastogėje 
kažkodėl šiame sakinyje tas (mano 
pabrauktas) ”ir” nubyrėjo ir gavosi 
stulbinanti išvada, jog religija pre
tenduoja į vienintelį tautiškumo 
monopolį. Tas pats sakinys su ”ir” 
(T. Aiduose) jau neturi to aštrumo ir 
pretenzijų, suprantant, kad ir tas, ir 
tas, ir religinis gyvenimas lietuviui

RAMOVĖNŲ BALIŲ
Lapkričio 15 s. šeštadienį, 7.30 vai. Melbourne Lietuvių Namuose

Puiki kapela, gera vakarienė.
Stalai iš anksto užsakomi Parapijos Kioske arba tel. Butkūnas 57 1303.

meniniam reikalui besiaukojantis 
asmuo atsirasdavo ant namo slenks
čio. Savigarba ir visuomeninė ambi
cija neleido pavaryti atvykusio aukų 
rinkėjo tuščiom rankom. Ir taip kas 
metai buvo sutelkiamas vienas kitas 
tūkstantis svarų namų tobulinimo 
darbams.

1965 m. Liet. Namų praplėtimo 
darbai buvo užbaigti. 1968 m. buvo 
gauta licenzija barui laikyti. Su baro 
atsiradimu, kuris dabar jau virto 
klubu, stabilizavosi ir Liet. Namų fi
nansiniai reikalai.

Šiuo metu jau pilnai išmokėti ne 
tik pagrindiniai Liet. Namai, bet 
nupirkti ir taip pat išmokėti du kai
myniniai namai, kurių viename 
įkurdinta dalis savaitgalio mokyk
los, o kitame namų administrato
rius. Klubo - baro pajamos ir pelnas 
užtikrina Liet. Namų administraci
nes išlaidas. Taigi, ir aukų rinkimas 
tuo tarpu atpuola.

Pagrindiniuose Liet. Namuose 
šalia klubo yra įsikūrusi J.J. Bačiū- 
no vardo biblioteka, muziejus - ar- 

' chyvas, moderni virtuvė, įrengta 
erdvi scena su užkulisių patalpomis 
ir mažoji salė.

Pagrindiniai atnaujinta ir išdeko- 
ruota pagrindinė salė pasidarė jauki 
ir skoninga. Visur jaučiama rūpfes- 
tinga ranka.

Liet. Sąjungai, taigi, ir Liet. Na
mams vadovavo 10 metų V. Raginis, 
o pastarąjį dešimtmetį P. Bielskis. 
Šiem dviem asmenim ir visai eilei 
buvusių ir esamų S-gos valdybos 

mas aiškinant, kad religinis gyveni
mas yra tautiškas?”

Vatikano II suvažiavimo nutarta, 
kad Bažnyčios teikiamų sakramentų 
esmė - turinys yra tarptautinė, o 
forma nustatoma krašto vyskupų - 
tautinė. Taigi, yra plačiai atvertos 
durys visoms tautinėms Bažnyčių 
tradicijoms ir papročiams.

Stebiuosi V. Saudargo užsimoji
mu Katalikų Bažnyčią atskirti nuo 
lietuvių tautiškumo. Argi Bažnyčia 
nieko nėra mūsų tautai davusi? Argi 
Vysk. M. Valančius, argi Nepriklau
somoj Lietuvoj katalikų leisti laik
raščiai ir žurnalai, turėtos knygų 
leidyklos, katalikiškosios Pavasari
ninkų ir Ateitininkų organizacijos 
teturi nuopelnų tik Katalikų Bažny
čiai? Argi visa tai nieko nedavė Lie
tuvai?

O ir dabar argi Bažnyčia nieko ne
duoda lietuvybei išeivijoje? Jeigu 
mes visi šiandien džiaugiamės iš
girdę savo jaunimą kalbant lietuviš
kai ir vien dėl to didžiuojamės jų lie
tuviškumu, kodėl tą pačią lietuvių 
kalbą bažnyčiose bandome pakišti 
po internaciolizmo dangčiu? Juk 
gimta kalba buvo vartojama bažny
čiose daug anksčiau prieš Vatikano 
suvažiavimą išpažintyje, krikšte, 
jungtuvėse ir kitose apeigose. Ji 
buvo tada, kada apie ’’Vatikano po
litiką pripildyti tuštėjančias bažny
čias”, kaip V. Saudargas sako, dar 
nė minties nebuvo. Ypač tautišku
mas padidėjo bažnyčiose išeivijoje, 
kur mūsų tautiniai kapelionai tik re
tame pamoksle ribojasi religija. O 
proginiuose pamoksluose dažnai 
tautiškumo yra daug daugiau, negu 
religijos. Ta pačia proga norėčiau V. 
Saudargui pasiūlyti aplankyti Ade
laidėje šv. Kazimiero bažnyčią - 
šventovę ir ten vietoje pasverti kiek

narių, kurių čia neįmanoma išminėti, 
priklauso mūsų visų padėka už šias 
patalpas, kuriomis taip patogiai ga
lime naudotis. Ne kartą mes juos 
užtarnautai ar neužtarnautai pape
šiojome, bet jie nė vienas metęs 
darbą neišbėgiojo: savo sunkias ir 
nedėkingas pareigas atliko iki galo.

Šia proga verta pabrėžti parapiji
nį pasididžiavimą, kad adelaidiškiai 
pirmieji įsigijo patogius tautinius 
namus ir juos iki šiolei išlaiko.

B. Straukas

joje yra internacionalizmo ir kiek 
lietviškumo. Nerandu nieko tarp
tautinio nei Lietuvių Katalikų Cent
re veikiančioje lietuviškoje mokyk
loje, nei daugelyje renginių, vykusių 
Centro salėse. Juk ir A.L.K. Fede
racija su leidžiamais T. Aidais ir lie
tuviai kunigai, globoją beveik visas 
lituanistines mokyklas, atiduoda 
duoklę ne tarptautiškumui, bet lie
tuvybei.

Išvadoje nerėčiau pabrėžti, kad 
visa tai kaip tik reikia ne tik jauni
mui, bet ir visiems to nematantiems 
paaiškinti ir tai tikrai nebus, kaip V. 
Saudargas sako, klaidinimu.
Perkūe dievaiti, netrenk į žemaitį

Šalia Katalikų Bažnyčios pakalti- 
nimo tarptautiškumu V. Saudargas 
straipsnyje įterpia ir ’’tautišką” kal
tinimą, kam Ji sunaikino senąją lie
tuvių religiją. Senajai mūsų tautos 
religijai turiu sentimento ir aš, nes ji 
kilnino anų laikų lietuvį, tačiau, ti
kiu, kad nei V. Saudargas, nei aš ne
sutiktume šiandie dievišką pagarbą 
ir dievišką galią skirti griaustiniui 
Pertkūnui, ugniai Gabijai, nusilenkti 
vabalų ir žalčių kultui.
Ta nelemta Helsinkio konferencija

Paskutinis straipsnyje kaltinimas 
Bažnyčiai - Vatikano atstovo para
šas Helsinkio sutartyje. Manyčiau, 
kad Helsinkio konferencijoje daly
vavo ne Katalikų Bažnyčios, bet Va
tikano valstybės atstovai. Kaipo 
toki jie ir pasirašė sutartyje. Juk ir 
Anglijos karaliai yra Anglikonų 
Bažnyčios galvos ir vyriausi vado
vai, tačiau kažin ar kada nors Angli
konų Bažnyčia buvo apkaltinta dėl 
Anglijos politikos nesėkmių ir klai
dų. Tame pačiame straipsnyje kon
ferencijos nutarimus V. Saudargas 
pavadina tuščiu ir beverčiu burbulu. 
Ant burbulo ir parašai nedaug verti.

Nežinau kuo yra pagrįstas V. 
Saudargo teigimas, kad Vatikano 
parašas rišasi su biznierišku galvo
jimu atgauti rusų nusavintus Lietu
vos Bažnyčios turtus. Beieškant 
Bažnyčioje politikos aš linkęs spėti, 
kad užmegstu dialogu su komunis
tais, tam tikromis nuolaidomis ir 
Vatikano parašais ant burbulų Ka
talikų Bažnyčia kaip tik stengiasi 
laimėti lengvatų pavergtų kraštų ir 
pačių rusų katalikams Sovietų Są
jungoje.

V. Saudargo straipsnyje yra ir 
viena Šv. Rašto citata, kad kiekvie
na valdžia yra atsiradusi iš Dievo. 
Autoriaus išvada - kad lietuvių tau
tai lemta paklusti Sov. S-gos val
džiai. Šv. Rašte yra dar preciziškes
nis pasakymas - kad nė plaukas ne
nukrinta be Dievo žinios. Prisipa
žinsiu, kad aš tuo tikiu. Dar daugiau 
- tikiu, kad ir V. Saudargo straipsnis 
atsirado su Dievo žinia. Tačiau neti
kiu, kad tas straipsnis atsirado M. 
Pastogėje be to laikraščio redakto
riaus žinios. „

Pr. Pusdešris
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P R A
PRANEŠIMAS

Lapkričio 20 dieną, 7.30 vai. va
kare, Melbourne Lietuvių Namuose 
yra šaukiamas organizacijų 
PARENGIMU KALENDORIAUS 
SUDARYMO posėsis.

Prašome visas organizacijas daly
vauti.

ALB Melbourne Apyl. Valdyba

MELBOURNAS KVIEČIA

’’Slenka metai taip negailestingai, 
oėga dienos, kaip sraunus vanduo”.. 
Taip skamba daina; tačiau tai ne po
eto išgalvota, bet tikru tikriausia 
tiesa. Žiūrėkit! Nagi Kalėdos, Nauji 
Metai jau nebe už kalnų!

Su bėgančiom dienom artėja ir 
Melbourne Naujų Metų Sutikimo 
balius, kuris jau nuo kurio laiko yra 
atšokamas ir išbučiuojamas Cam
berwell Civic Centre.

Šiemet Kalėdų metu Melbourne 
vyks ALK Federacijos suvažiavi
mas ir mums atrodė, kad būtų links
ma ateinančius metus sutikti bend
rai. Pakvietėm vieni kitus ir štai, 
Melbourne Naujų Metų Balių rengia 
ALB Melb. Apylinkės Valdyba ir 
ALK Federacija.

Kviečiam svečius iš arti ir iš toli ir 
laukiam visų nuoširdžiai. Jau dabar 
galima užsisakyti bilietus pas p.p. 
F. Sodaitis, 28 Argyll st. Chadstone,
tel. 5699578; V. Žemaitis, 17 
McMillan st. Clayton, tel. 5448684.

ALB Melb. Ap. Valdyba

PRANEŠIMAS LIET. RADIO 
PUSVALANDŽIO MELBOURNE 
REIKALU k -ę;

Radio technikų streikas, kuris tę
sėsi visą pereitą savaitę, uždarė 3ZZ 
radio stotį ir už tai lietuvių radio 
pusvalandžio nebuvo. Sekantis lie
tuvių radio pusvalandis bus trans
liuojama lapkričio 6 d., ketvirtadie
nį, 6.45 vai. vak. ir pakartojamas 
lapkričio 7 d., penktadienį 6.45 vai. 
ryto. Gautomis žiniomis rytinė pa
kartojama programa neblogai girdi
si Adelaidėje, Hobarte ir net. Syd- 
nejuje 1220 KHZ banga.

Sekančioje programoje Vaclovas 
Daunoras, Antanas Gustaitis, Mari- 
jošius ir kiti.

KOVIEČIŲ DĖMESIUI

Sydnejaus sporto Klubo ’’Kovo” 
nariai, laiką pas save įvairiomis pro
gomis laimėtas klubo taures, malo
niai prašomi jas galimai greičiau su
nešti į Lietuvių Klubą Bankstowne, 
kur bus įrengta Kovo vitrina ir joje 
tos taurės išstatytos.

Yra laiko,. kol užaugs
— 'Tu .perki, tą knygutę savo se 

šutei, bet jjjk ji dar nemoka skai-
— Kol ji užaugs, aš turėsiu lai

ko perskaityti.
Paskutinis žodis

— Tu sakai, kad tavo ginče su 
žmona paskutinis žodis buvo ta
vo. Ką gi tokio tu jai pasakei.

-—Pirk pagaliau sau tuos kai
linius, jei jau taip labai patiko ...

Lapkričio 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Klube Neries sporto 
klubas ruošia savo tradicinį

HAVAJŲ VAKARĄ
Apranga havajiška. Mūsų sportininkės ’’havajietės” aptarnaus jus prie 

stalų. Bus linksmas vakaras, į kurį kviečiame senesnius, vyresnius ir 
jaunimą (nebūtinai sportuojantį). Taip pat kviečiame savo vyresnius 
giminaičius - koviečius, ramovėnus, skautus, studentus.

Visi norime šauniau pasirodyti Geelonge, taigi, tam tikslui ir. subuvi
mas. Visi į HAVAJŲ VAKARĄ! Atvykusioms padėkosime.

Neries sportininkai

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Choras ’’Daina” 
praneša, kad choro dirigentui p. B. 
Kiveriui pasitraukus, ’’Dainos” cho
ro įsipareigojimus atlikti ir jam va
dovauti pakviesta p-lė Zita Belkutė. 
’ Choras ’’Daina” yra didžiai dėkin
gas p. B. Kiveriui už įdėtą darbą va
dovaujant chorui virš šešerių metų.

Choro ’’Dainos” tolimesni įsipa
reigojimai vyks kaip buvo numaty
ta: choras dalyvauja Newcastle 
Liet, choro 20 metų sukakties kon
certe, kuriame šalia Newcastle liet, 
choro pasirodys su moterų, vyrų ir 
mišrais chorais. Metinis ’’Dainos” 
koncertas vyks lapkričio 15 d. Lie
tuvių Klube, o ne Auburne, kaip bu
vo skelbta anksčiau. Koncerto pro
gramoje dalyvaus ir Newcastle Liet. 
Choras, vad. St. Žuko.

Dainos choras apgailestauja, kad 
dėl susidėjusių įvairių aplinkybių 
teko pakeisti metinio koncerto vie
tą.

Malonėkite sekti tolimesnius cho
ro skelbimus. Kviečiame ir laukiame 
atsilankant koncerte Liet. Klube.

’’Dainos” Choro Valdyba

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ
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Sydney Lietuvių choro Dainos metinis

J KONCERTAS — BALIUS J
■ i

dalyvaujant Newcastle Liet. Chorui įvyksta lapkričio 15 d. šeštadienį, Į 
I 7.30 vai.
| SYDNEY LIETUVIŲ KLUBE

16-18 East Terrace, Bankstown
Programoje: ’’Daina” - moterų, vyrų, mišrus choras, vad. Zitai j 

Belkutei; Newcastle Liet, choras, vad. Stasiui Žukui ir Jungtinis choras. J 
Įėjimas veltui. Maloniai kviečiame atsilankyti.

I I

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONpAS

Melbourniečių Aukos.

Pastaruoju metu A.L. Fondui 
skyrė aukų: 100 dol.Dr. Valteris Di- 
džys iš Altona, 100,66 dol. - sudėjo 
Melbourne lietuviai, dalyvavę Vys
kupo Motiejaus Valančiaus minėji
me: 15 dol. - Bronis Vanagas; po 5 
dol. - p.p. kun. P. Vaseris, Z. Brėdi
kis, V. Žiogas, A. Zubras ir kiti ma
žesnėmis aukomis.

A.L. Fondo Valdyba dėkodama 
Fondo rėmėjams už aukas, džiau
giasi, kad jo rėmėjų kaskart daugė
ja. A.L. Fondas savo paskirtį atliks 
tik tautiečių pritarimu ir jų skiriama 
auka, todėl, broliai, visi esate kvie
čiami ir mielai laukiami.

A.L.Fondo Valdyba

PATIKSLINIMAS.

Melbourne, o taip pat, manau, ir 
kitur, kai kurie tautiečiai neskiria

Australijos Lietuvių Fondo nuo 
Tautos Fondo. Čia noriu trumpai 
paaiškinti.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDAS yra įkurtas A.L. B-nės 
Krašto Tarybos suvažiavime 1972 
metais Sydney. A.L. Fondo uždavi

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FON-
DO įgaliotiniai
Sydney * B.Stašionis,' Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, Bankstown.2200 
Adelaide - fit-Dafafas, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, SJL 6084 
Newcastle - JJLisdenis, 17 Michael 
St., Maryvffle, N.S.W. 2298

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust, Liet. Fondhs, c/o Talka, 50 
Errol SU North Melbourne, Vic. 
*»1.

nys yra remti Australijos lietuvių 
kultūrinę veiklą: švietimą, mokslą, 
meną, tautodailę bei kitas kultūri
nes apraiškas. Vienu iš svarbiausių 
A.L. Fondo uždavinių yra remti 
Australijos Lietuvių Jaunimo pa
stangas tautinėje - kultūrinėje jų 
veikloje, žinant, kad tik jaunimas 
turės tęsti jų tėvų darbą, siekdami 
išlikti lietuviais.

Australijos Lietuvių Fondo lėšas 
sudaro: visų Australijos lietuvių 
skiriamos asmeninės aukos, dova
nos, palikimai, Krašto Valdybos, 
Apylinkių V-bų, seniūnijų bei lietu
viškų organizacijų skiriamos sumos, 
pajamos iš specialių parengimų, mi
nėjimų, mezliavų, rinkliavų ir kiti 
įvairūs įnašai, kaip sudėtinės aukos 
pagerbiant mirusius, vieton gėlių ar 
vainikų, šeimos švenčių progomis ir 
t.t.

TAUTOS FONDAS, kurio cent
ras yra J.A. Valstybėse, turi savo 
Atstovybes ir įgaliotinius įvairiuose 
laisvo pasaulio kraštuose, taigi ir 
Australijoje. Jo tikslas yra remti 
VLIKĄ ir jo darbus dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo. 
Tautos Fondo lėšas sudaro visų lais
vame pasaulyje gyvenančių tautie
čių skiriamos aukos. Tokios aukos 
yra renkamos ir Australijoje. Taigi, 
skiriant savo auką, reikia tiksliai 
pasakyti kuriam fondui ji skiriama.

Ig. Alekna.
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