
' '~ i ‘ n-r-j--............... . .

KOSlMSIMt
XXVII metai

Australian Lithuanian Weekly "Our Haven” 
Registered for posting as a newspaper category B

liet

TRIUMFALINĖ TAUT. ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ

Šeštadienį, rugsėjo 4 d. Čikagoje, 
U.S.A. įvyko nepaprastai sėkminga 
penktoji Tautinių Šokių šventė, kuri 
kauge priderinta ir prie bendrų 
Jungtinių Amerikos Valstybių 200 
metų sukakties iškilmių. Ši šventė 
buvo ypač pabrėžta Amerikos spau
doje ir rodoma televizijoje jau vien 
dėl to, kad joje dalyvavo ir ją atida

PAS MENININKUS 

Eva Kubbos - 
dviguba laureatė
Kasmet Drummoyne Meno Drau

gija organizuoja didelę meno paro
dą. Šįmet šiai parodai buvo prista
tyta virš 600 paveikslų, iš kurių at
rinkta apie 200. Paroda suskirstyta 
kelių pakraipų ar technikų skyriais, 
modernaus meno skyriuje pirmą 

premiją - $ 300 laimėjo plačiai žino
ma dailininkė lietuvaitė Eva 
KUBBOS.

Iš penkių skyrių laimėtojų vėliau 
buvo atrinktas gerta i įsi? s...meno kū- 
runys ir vėl premijuojamas. Ši pre
mijuotų kūrinių premija taip pat te
ko Evai Kubbos. Taigi, Evos kūri
nys visoje parodoje buvo pripažin
tas geriausiu ir ji buvo antrą kartą 
premijuota.
Akvarelės skyriuje Eva Kubbos 

ož paveikslą ’’Vigorous Cause No, 2” 
taip pat buvo įvertinta, gaudama 
jagyrimą (commended).
Negana to. Šios minėtos parodos 

mecenatas firma Caltex tą dvigubai 
jremijuotą Evos Kubbos paveikslą 
iar ir nupirko!

Šios parodos modernaus meno 
tkyriuje dail. Henrikas Šalkauskas 
javo aukštą pagyrimą (Highly com- 
nended) už kūrinį "South of Taree 
'Jo. 4”. Tame pačiame skyriuje tu- 
ėjo išstačius savo kūrinį ir jauna 
nenininkė lietuvaitė Diana Kerai-

rė Amerikos prezidento žmona Bet
ty Ford, kaip garbės svečiai dalyva
vo Illinois gubernatorius, Čikagos 
burmistro pavaduotojas, eilė sena
torių ir kcmgresmanų.

Salė, tas did/sis Čikagos amfite
atras, talpinąs 12000 žiūrovų, buvo 
kaupinai perpildyta. 2000 šokėjų at
liko programą, sušokdami 18 lietu
vių tautinių šokių. Šokėjų grupės 
buvo ne vien tik iš JAV ar Kanados, 
bet ir iš tolimų kraštų, kaip Pietų 
Amerikos, Europos. Tai buvo ne 
vien tik šokių šventė, bet drauge ir 
milžiniškas lietuvių jaunimo sąskry
dis, kuriuo buvo užakcentuota lietu
viškos išeivijos ateitis. Gaila, kad į 
tokias iškilmes nenuvyko nė viena 
Australijos lietuvių taut, šokių gru
pė. Tiesa, šventėje pavienių lietuvių 
australiečių buvo, jų tarpe ir mūsų 
bendradarbis Antanas Laukaitis, 
kurio išsamų šventės aprašymą 
skaitykite šiame numery.

ĮDOMUS faktas x
Vokiečių spaudos žiniomis, Fede- 

ralinėje Vokietijoje gyvenantieji iš 
Pabaltijo išemigravę asmenys, šio
mis dienomis gavo iš sovietų amba
sados pranešimą, kad jie tebėra so
vietų piliečiai. Pranešime jie yra ra
ginami paimti sovietų užsienio pasą, 
arba įteikti prašymą dėl atleidimo 
nuo sovietų pilietybės. Tie asmenys, 
kurie prisistatė ambasadoje ir pa
prašė atleidimo nuo sovietų piliety
bės, turėjo užpildyti labai smulkų 
formularą (kuriame, tarp kitko, turi 
pažymėti apie gimines Vakaruose, 
kurioje kariuomenėje tarnavo ir t.t.) 
ir užmokėti 100 DM. Šis sovietų nu
sistatymas nėra naujas. Įdomu, ta
čiau, kad jis buvo šitokiu būdu pri
mintas tiems, kurie per lengvai už
miršta įvairias sovietų pinkles.
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Penktosios Tautinių Šokių Šventės metu Čikagoje U.S.A, prezidento 
žmonai First Lady Betty Ford, kuri asmeniškai atidarė tą šventę, buvo 
įteikta kaip dovana tautinis kostiumas. Nuotraukoje ponia B. Ford gėrisi 
kostiumu, kurį įteikė viena iš šokėjų. Už jų matosi inž. Valdas Adamkus, 
Tautinių šokių šventės oficialus pravedėjas.

Dvigubą laureatę Evą Kubbos ir 
ritus būsimus lietuvius laimėtojus 
įuoširdžiai sveikiname ir didžiuoja
mės jų atsiekimais.

DAIL. LEONO URBONO PARODA

Bowral mieste kasmet ruošiamas 
plačiai žinomas "Tulpių Festivalis”. 
Festivalio išvakarėse spalio 1 d., 7 
vai. atidaroma dail. Leono Urbono 
tapybos paroda (Bong Bong St. 355). 
Parodą atidarys Bowral miesto bur
mistras M.D. Wood ir ji truks iki 
spalio 11 d.

Eucharistiniame kongrese Fila- 
ielfijoje (USA) rugpjūčio pradžioje 
lalyvavo taip pat dvasiškių delega- 
ija ir iš Lietuvos: vyskupai L. Pa
lionis ir R. Krikščiūnas ir visa eilė 
:unigų, viso 9 asmenų delegacija.

**♦

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

NAUJIENOS
Turkijoje sudužo keleivinis lėktu

vas su 154 žmonėmis. Visi žuvo. Ke
leivių tarpe buvo daugiausia vakarų 
Europos turistai.

♦**
Išbuvę valdžioje 44 metus Švedi

jos socialistai rugsėjo 19 rinkimus 
pralaimėjo. Vyriausybę sudarys de
šiniųjų partijų koalicija.

**♦
Amerikoje demokratų partijos 

kandidato į prezidentus J. Carter 
populiarumas pastaruoju metu ge
rokai krito. Galimybė būti išrinktam 
prezidentu darbartiniam preziden
tui Fordui žymiai pakilo. U.S.A, 
prezidento rinkimai įvyks lapkričio 
•pradžioje.

*♦*
Sovietų žiniomis, kaip praneša 

Sydnejaus "Daily Telegraph” tėvas 
ir sūnus Bražinskai suimti Jungti
nėse Amerikos Valstybėse už netei
sėtą įvažiavimą.

N.S.W. valstijoje netrukus žada 
legalizuoti kasino lošimų klubus. 
Ruletės ir kitokie azartiniai lošimai 
iki šiolei uždrausti Australijoje iš
skyrus Tasmaniją.

***

Kroatijos laisvės kovotojai buvo 
pasigrobę amerikiečių lėktuvą su 50 
keleivių ir jį nuskraidino iš Ameri
kos iki Paryžiaus. Paryžiuje po de
rybų lėktuvo grobikai pasidavė kai 
jų reikalavimai buvo išpildyti: jie 
reikalavo, kad krotų laisvės kovoto
jų manifestas būtų paskelbtas di
džiojoje Amerikos spaudoje ir kad 
atsišaukimų lapeliai būtų paskleisti 
New Yorke, Čikagoje ir Montrealy- 
je.

♦ **

Norint atsverti sovietinį laivyno 
dominavimą Indijos Vandenyne 
Amerika įsteigė savo laivyno ir oro 
pajėgų bazę Persijos įlankoje, Saudi 
Arabijoje.

Ričardas Daunoras gimė 1944 m. 
rugpiūčio 25 d., Žagarės mieste (da
bar Joniškio rajone). Jo tėvai - Vin
cas Daunoras ir Marija Pečkauskai- 
tė (mirė 1973 m.). Tėvas buvo kir
pėjas, o motina slaugė. 1963 m, R.D. 
baigė Žagarės vidurinę mokyklą ir, 
išlaikęs atitinkamus egzaminus, 
įstojo į Vilniaus valstybinę konser
vatoriją, solinio dainavimo skyrių. 
Nuo 1964 iki 1966 m. buvo pašauktas 
atlikti karinę tarnybą. Tarnybą ėjo 
Permės srityje, Kizilo mieste, prie 
lagerių saugojimo. Grįžęs iš karinės 
tarnybos toliau mokėsi konservato
rijoje, pas brolį Vaclovą Daunorą, 
"nusipelniusį liaudies artistą”. Bai
gęs konservatoriją 1972 m. gavo 
koncertinio dainininko dėstytojo 
kvalifikaciją ir dirbo dainų ir šokių 
ansamblyje ’’Lietuva”. 1973 m. buvo 
priimtas į Operos ir Baleto teatrą, 
solisto pareigoms. Gastroliavo Da
nijoj, Prancūzijoj, Suomijoj, Jugos
lavijoj. Pagaliau, 1976 m. liepos 8 d., 
būdamas Prancūzijoj, paprašė 
prancūzų prieglobsčio. (ELTA)
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Už geresnį 
pasaulį

Jau eilė metų, kaip lankau Sydne- 
juje Pavergtų Tautų savaitėje ruo
šiamas demonstracijas, ir kiekvieną 
kartą esu nemaloniai nuteiktas savo 
tautiečių pasyvumu, negatyviu nu
sistatymu neremti šios idėjos. Sun
ku suprasti, ar pati idėja yra nepo-. 
puliari, ar tautiečių individualizmas 
nepakelia minios, ar paprastas tin
gėjimas ir nerangumas žlugdo šią 
kilnią tautų ir žmonių laisvės idėją? 
Sunku prileisti, kad mums būtų ne
populiari laisvės idėja, ar kad mes 
jos netrokštume visa savo prigimti
mi. Vergijos kančių esame patyrę 
daugiau kaip kiti, ir dabar mūsų tė
vynė yra pavergta, o tačiau kovoja
me už laisvės įgyvendinimą, turbūt, 
mažiausiai.

Esame individualistai iki kaulų, 
tai tiesa. Mūsų individualumas yra 
kraujuje ir smegenyse, ir mes tuo 
didžiuojamės, norime tokiais būti, 
esame persiėmę ta dvasia, ta ideolo- ' 

% gija, ir visa niekiname, kas yra su
rišta su kolektyviniu socialumu, o 
miniai reiškiame panieką. Kad ir 
kokia didelė idėja būtų skelbiama, 
lietuvių į didelį būrį, į minią nesu- 
trauksi, nes jie nepakenčia būti mi
nioje, nejaučia jos uždegančios jėgos 

^ię,entuziazmo. Jei jau turime įgimtą 
palinkimą būti individualistais savo 
kauluose, tai tikrai galėtume nuo to 
apvalyti savo smegenis, kada yra 
būtinas reikalas kovoti už savo pačių 
laisvę, negi rinksimės vergo dalią?’ 
Turime apsidairyti, kas dedasi šalia 
mūsų, kas vyksta pasaulyje, turime 
išeiti iš savo individualumo kiauto ir 
suprasti laiko dvasią ir jo reikalavi
mus. Turime pagaliau suprasti, kad 
skaičius ir minia turi kita jau reikš
mę mūsų pasaulyje, kaip buvo anoje 

..absaliutizmo gadynėje. Šiandien ko
kios bebūtų’ formos' absoliutizmas, 
kolektyvizmas, totalitarizmas, visi 
save laiko demokratiniu, nes de
mokratijos esmėje ir jėgoje domi
nuoja skaičius. Taigi pasaulio ateitis 
patikėta daugumos valiai. Jei neno
rime būti nušluoti nuo žemės pavir
šiaus, turime suprasti laiko reikšmę 
ir jo reikalavimus. Šiandien minia ir 
skaičius yra reali politinė ir valsty
binė galia, daugiau reiškianti kaip 
kariuomenė ir policija, ta priemone 
ir mes turėtume pasinaudoti savo 
siekimuose.
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Atsistoti eisenoje, rikiuotėje ir 
marširuoti už tautų ir žmonių laisvę 
negali būti šių laikų žmogui nei gė
da, nei beprasmiška, o greičiau 
priešingai, nes tokie žmonės tik pa
rodo savo atsilikimą nuo gyvenimo 
ir laiko. Žmonijos likimas yra mūsų 
pačių rankose, visi galime ir visi tu
rime stoti drąsiai į eiles ir pasisakyti 
viešai, už kokias idėjas kovojame ir 
ko siekiame. Tik seno raugo žmonės, 
nesuprasdami gerai įvykių reikšmės 
ir savo pareigos, gali kiurksoti savo 
patogiuose butuose, besirūpindami 
maistu ir tukimu. Šių laikų žmogus 
ramus negali būti, jo rankose dega 
ginklas, kuris gali nulemti visų atei
tį, jis jaučia pareigą kovoti, o mes ar 
jaučiame?

Tokia kilni ir reikšminga idėja 
kaip Pavergtų Tautų savaitė buvo 
sunkiai iškovota, o kaip mes ją nau
dojamės savo tikslams siekti? Ne 
vienas aiškinasi, kad jis politikos 
nemėgstąs. Gerai! Laisvės siekimas 
nėra vien tik politikos reikalas, o gi
liai žmoniškas, o kas yra žmoniška, 
tas mums visiems privaloma. Ypač 
mums, lietuviams, kurie esame ne
tekę laisvės savo kraštui ir norime 
ją atgauti.

Grįžtant prie Sydnejaus lietuvių, 
reikia iš gėdos rausti, tik 25 žmonės 
dalyvavo šių metų eisenoje, kitiems 
visa tai nesvarbu, geriau jie savųjų 
tarpe pasipeš. Ne daug geriau ir su 
kitomis tautybėmis. Ir jų mažai da
lyvauja, o ir pati programa galėtų 
būti geresnė, bet ar gali ką sakyti, 
kai mūsų tik tokia maža saujelė. 
Reikėtų mums rimtai į tą reikalą at
sinešti ir jį giliau pasvarstyti, saky
čiau, turime auksinę progą vieną 
kartą metuose pademonstruoti už 
tautų ir žmonių laisvę, ir jos neiš- 
naudojame. Propaganda yra reali 
jėga, kuri kad ir ne iš karto pajunta
ma, bet ji veikia kaip geras ginklas. 
Ar ne keista yra, kad mūsų ramovė- 
nai ir Šiauliai niekada nedalyvauja 
tokiose demonstracijose. 
Argumentas, kad kitų tautų atsar
gos kariai taip pat nedalyvauja, nėra 
pasiteisinimas, nes geras pavyzdys 
galėtų ir juos patraukti.

Jei norime matyti geresnį, tei
singesnį pasaulį, išnaudokime kiek
vieną progą: kur reikia protestuoti - 
protestuokime, kur reikia demons
truoti - demonstruokime, kur reikia 
paremti - paremkime, gyvenime da
lyvaukime ne vien tik vegetacija, 
bet ir kova už geresnį pasaulį.

A. Mauragis
i

Gilaus liūdesio valandoje, su šiuo pasauliu atsiskyrus 
A.A.

VILIUI JURKŠAIČIUI,
jo našlei, Anelei Jurkšaitienei, sūnui Viliui, dukroms Lilijai ir Idai ir jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

Žalių ir Gaidžionių
šeimos

A.A. 
VILIUI JURKŠAIČIUI

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Adelę, sūnų Vilių, dukras Idą ir Lilę su 
šeimomis. ~

Jurkūnai

A.A.
VILIUI JURKŠAIČIUI

mirus, Jonui Barilai ir velionio šeimai bei artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Algio Pluko Oktetas

A.A.
VILIUI JURKŠAIČIUI

mirus, giliame skausme palikusią dukrą, choristę Liliją Gaidžionienę, 
žentą Joną Barilą ir visus artimuosius su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Choras Daina

KAM NAUDINGA TYLA?
X

BUVUSIO SIBIRE TREMTINIO 
LAIŠKAS LIETUVIAMS

IŠEIVIAMS
•: < ';(AušraNr.2F ~
Politika - menas. Mažos ’ tautos, 

ypač tos, kurių valstybinė sąmonė 
dar jauna, negali subrandinti didelių 
politikų. Tačiau Politikos ABC pra
vartu žinoti kiekvienam lietuviui. 
Apsilankę Lietuvoje, kai kurie mūsų 
išeiviai stebina mus savo politiniu 
neišprusimu. Jų manymu, per poka
rio dešimtmetį Lietuva praliejo 
daug kraujo, sudėjo daug bepras
miškų aukų. Todėl dabar reikia tau
pyti tautos jėgas, tyliai nešti okupa
cinį jungą, neišprovokuoti pavergė
jų naujoms represijoms. Tą patį siū
lė mums čekistai. Jie mėgina mus 
įtikinti, kad ’’Kronikos” leidimas 
’’neapsimoka”, nes jau pareikalavo 
didžių aukų. Ironiškai jie klausia 
tardomųjų: ”Ką laimėjote su savo 
’’Kronika”?”

Tačiau iš tolo jaučiama, kad mūsų 
emigrantai didžiuojasi Romu Kalan
ta, Simu Kudirka, Mindaugu Tamo- 
niu. Kas pagimdė šiuos mūsų tautos 
didvyrius? Vergiškas nuolankumas? 
Jeigu lietuviai būtų su gėlėmis suti
kę Raudonąją armiją, kaip tai rašo 
oficiali tarybinė spauda (kiek tai yra 
tikra, matyti iš to, kad iki 1946 m. 
balandžio mėnesio iš miškų išėjo' ir 
legalizavosi virš 40.000 asmenų) 
"Vestnik Leningradskoga universi
tetą”, 1966, Nr. 2, p. 27). Šiandien 
Lietuvos vardas būtų visiškai už
mirštas. Jis nors retkarčiais paten
ka į pasaulio spaudą tik todėl, kad 
mes neklausome kai kurių ’’protin
gų” mūsų išeivių patarimų.

Nuvykę į JAV lietuviai komunis
tai vaidina didelius patriotus, nesi- 
gėdina net lietuvišką patriotišką 
ašarėlę nubraukti, verkšlendami 
prašo mus tylėti, neerzinti Maskvos, 
nes rusai mus ’’praris”. Jie tikina 
jus, kad R. Kalantos auka atnešė 
Lietuvai visą blogį - Kremlius dar 
labiau sustiprins kultūrinį genocidą. 
Lietuvai galėtų padėti vien tik 
emigrantų tyla. Ir jūs šiuos KGB 
pasiuntinius sodinate už stalo! Ar tai 
ne politinis aklumas?

Su dideliu skausmu skaitome 
’’Gimtajame krašte” ir kitur mūsų 
emigrantų pasisakymus, kuriuose 
išgiriamas išviršinis mūsų gyveni- 
mas, jo blizgesys - mūrinės gyven
vietės, asfaltai ir dainų šventės bei 
koncertai. Tai yra tik fasadas. Bet 
kas už jo slepiasi? Giriant šį fasadą, 
nuslepiami varžtai, kurie smaugia 
mūsų dvasią. Dar skaudžiau, kad 
taip pasisako ir kai kurie emigrantai 
dvasininkai. Kai vienam tokiam 
»korespondentui” (kun. Balčiui) 

vienas vietinis kunigas pastebėjo, 
kad tokie ’’interviu” yra melas, šis 
atsakė: ’’Suprask mane, aš noriu dar 
kartą atvažiuoti į Lietuvą”. Argi 
melu galima pirkti pasimatymą su 
giminėmis ir tylėti, kai svetimųjų 
koja trypia visa, ką mums išsako 
lietuviškas Rūpintojėlis?

Savo politinėmis rezoliucijomis ir 
kitais diplomatiniais gestais jūs 
daug padėjote savo tautai. Ateityje 
mes laukiame iš jūsų dar ryžtinges
nių veiksmų: mes norime, kad jūsų 
lūpomis kalbėtų mūsų kančia ir as
piracijos, mūsų sielvartai ir svajo
nės. (ELTA)

MIRUSIEJI
Rugsėjo 7 d. Perthe, Vak. Aus

tralijoje, mirė žinomas bendruome
nės veikėjas Antanas Valiukėnas,56 
m. amžiaus. Palaidotas Karrakatta 
kapinėse.

Rugsėjo 18 d. Sydnejuje mirė 
Bronius Kaufeldas, 62 m. Pastarai
siais metais jis buvo Sydnejaus Liet. 
Klubo vadovybėje vienas iš direkto
rių.

♦ * ♦

Rugsėjo 17 d. vykdamas į New
castle susisiekimo nelaimėje žuvo 
jaunas lietuvis, chemijos inžinierius 
Eduardas Jokubėnas, 24 m. Buvo 
atvykęs paviešėti iš Amerikos į 
Sydney, kur jis prieš kiek laiko gy
veno ir užaugo su tėvais.

♦ ♦ ♦

Aną savaitę mirė bankstowniškis 
Vilius Jurkšaitis. Liko našlė žmona, 
dvi dukros ir sūnus su šeimomis.
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būkime pasirengę!
MIELAS LIETUVI, SESES IR 
BROLIAI SKAUTAI,

VI Tautinės Stovyklos Komiteto 
pirmininkas ps. Henrikas Antanaitis 
neseniai, aplankęs Amerikos, Kana
dos ir Europos lietuvių skautų va
dovus, grįžo į Australiją, pilnas gra
žių įspūdžių. Lankydamas skautų 
vadovus, jis patyrė daug simpatijos 
Australijos skautams, pasiryžu- 
siems suorganizuoti VI Tautinę Sto
vyklą Australijoje. Informuodamas 
apie atliktus darbus, jis skatino bei 
ragino kuo daugiausia atvažiuoti 
skautų į VI T.S. Australijon, palik
damas jiems gražiai atspausdintus 
VI T.S. plakatus.
Susidomėjimas skautų VI Tautine 

Stovykla užjūriuose yra didelis ir 
mums teks juos kaip savo brolius 
susitikti ir priimti. Laiko turime ne 
daug, tik 15 mėnesių pasiruošimui ir 
susitvarkymui, todėl jau metas pra- 

: dėti tvarkytis atskiruose skautų 
vienetuose. Pirmiausia vadovai turi 
pasiryžti kartu su savo skautais visi 
dalyvauti jubiliejinėje stovykloje. 
Tolimesnis vadovų rūpestis turėtų 
būti sutvarkyti savo vienetus taip, 
kad jie būtų tvarkingi, drausmingi, 
paruošti atskirus skautus į aukštes- 

į nius patyrimo laipsnius ir suorgani- 
f zuoti lėšas, kad vienetas galėtų sto- 
I vykioje dalyvauti. Tai labai didelis ir 

sunkus uždavinys, jį galima tik tada 
sėkmingai atlikti, kai visi skautai ir 
jų tėvai bus pasiruošę padėti savo 
vadovams. Maža to, reikia kad ir 
kiekvienas skautas individualiai pa
siruoštų, jis turi praeiti jam skirtus 
patyrimo laipsnio egzaminus, tvar
kingai lankytis sueigose ir kiek įma
noma pagerinti savo lietuvių kalbą. 
Dar šią vasarą turėsime skautų sto
vyklas, stenkitės visi dalyvauti ir 
ten tinkamai pasiruošti didžiajai 
tautinei stovyklai Melbourne, kuri 
įvyks 1978 metų pradžioje.

Brolio Petro
| netekus

Rugpiūčio 28 d. Sydnejaus lietu
vių skaūtų šeimą apskrido liūdna ži
nia - tą dieną, pakeliui į N. Zelandiją, 
Mascot’o aerodrome susirgo ir ne
užilgo ligoninėje mirė nusipelnęs 
Australijos lietuvių skautų vadovas, 
s. Petras Pilka - Pilkalnis, šimtams 
Australijos lietuvių skautų žinomas 
"Brolio Pipo” vardu.

Brolis Petras gimė 1921.8.31 Žel
vos miestely, Ukmergės apskr. Mo
kėsi Giedraičių progimnazijoje. Lie
tuvoje kurį laiką dirbo Jonavos paš
te. Vokietijoje studijavo teisę Tue- 
bingeno universitete, dalyvavo 
Čiurlionio ir Wiesbadeno ansamb
liuose. Į Australiją atvyko 1948 m., 
kur galutinai įsikūrė Canberroje.

Į skautus Petras įstojo dar Lietu
voje. Vokietijoje priklausė Wiesba
deno ’’Dainavos” tunto sk. vyčių

Gerai žinome, kad jaunųjų skautų 
pasiruošimas daug priklauso nuo tė
vų, kaip jie rimtai žiūri į savo vai
kus, kiek jie gali pasiaukoti savo 
vaikų labui, kiek jie vertina skauty- 
bę ir lietuvybę savo namuose. Todėl 
tenka kreiptis ir į tėvus, prašant su
prasti šį svarbų įvykį mūsų lietuvių 
gyvenime. Jei būsime' gerai pasi
ruošę šiai VI T.S. bus didelis įvykis 
jaunuolių gyvenime, atmintinas vi
sam amžiui. Taigi didesnės dovanos 
negalėtumėte padaryti savo vai
kams, kaip juos, tinkamai paruošę, 
išleisti į tautinę stovyklą, kur jie tu
rės progos, tarp savęs bendradar
biaudami, susitikti su savo broliais 
skautais iš tolimų Amerikos ir Eu
ropos kraštų.

Kadangi VI TS yra labai didelis 
įvykis mūsų bendruomenės gyveni
me, pirmas ir, galbūt, paskutinis, 
kuriame galėtų taip plačiai pasi
reikšti mūsų jaunimas, tai visi są
moningieji lietuviai patriotai turėtų 
išgirsti mūsų balsą ir ateiti mums į 
talką. Šį grandiozinį įvykį mes nori-

Draugininkas: - Ką čia skaitai, 
vilkink?..

Vilkiukas: -lęškau senų vadovų 
pavardžių... Duosim žinią, kad susi
ieškotų savo kuprines, susilopytų 
uniformas ir pasiruoštų VI-jai Tau
tinei Stovyklai!..

draugovei, o vėliau - Offenbach’o 
Eimučio Sk. Vyčių Būreliui. Atvy
kęs į Australiją Bathursto Stovyk
loje ėjo skautų registratoriaus pa
reigas, buvo Koresp. N.S.W. Sk. 
Vyčių Būrelio globėju. 1958 m. Can
berroje, suorganizavo skautų skiltį 
iš kurios, laikui bėgant, išaugo visas 
’Baltijos” tuntas, gražiai veikęs 
1962-Ų6 m. Jis, ilgesnį laiką, buvo šio 
tunto tuntininku. 1960-61 m. buvo 
I-sios Rajoninės Stovyklos, įvyku
sios Ingleburn-e, N.S.W., viršinin
kas.

Brolis Petras turėjo gražų balsą, 
mėgo inscenizuoti, todėl jis buvo 
nepamainomas laužavedys įvairiose 
stovyklose Vokietijoje ir Australi
joje. Mėgo rašyti - kiek laiko reda
gavo rajono skautų laikraštyje - 
’’Pėdsekyje” - jaun. skautų skyrelį. 
Jo rašytos pasakos, feljetonai, 
straipsniai - Pilkalnio, Želvio ir Pipo 
slapyvardžiais - buvo spausdinami 
bendruomeninėje ir skautiškoje 
spaudoje. 1947 m., Vokietijoje, iš
leido skautiškų dainų rinkinėlį 
’’Laužams Liepsnojant”, parašė 3 
veiksmų dramą ’’Suteptos Rankos” 
ir populiarų vaidinimą, net 5 kartus 
statytą Sydnejuje, ’Tabaigtuves”.

Kaip organizatorius ir pareigūnas 
jis reiškėsi Australijos Lietuvių 
Bendruomenėje ir visoje eilėje or
ganizacijų.

Petro darbą įvertino aukštieji 
LSS organai: 1950 m. jis buvo pa
keltas į paskautininko laipsnį, 1962

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

me paversti tautiniu jaunimo atgi
mimu Australijoje. Jei į šį įvykį tin
kamai neįsijausime ir jo neišnaudo
sime, tai žinokime, kad sąmoningai 
prisidedame prie lietuviško gyveni
mo išblėsimo Australijoje. Kad to 
neįvyktų, prašau visų skautų vado
vų, skautų tėvų ir visų lietuvių, ku
rių širdyse dar tebejaučiamas lietu
viškos dvasios ir žemės šauksmas 
būti ir gyventi lietuviu, atlikti sąži
ningai tas pareigas savo tautos ir 
savo atžalyno gerbūviui. Tėvų pra
šau nedelsiant įregistruoti tinkamo

Mūsų Rajone
RAJONO VADUOS POSĖDIS..

Eilinis LSS Australijos Rajono 
Vadijos posėdis įvyko rugsėjo 14 d., 
Bankstown’e. Jo metu išklausytas 
ps. H. Ahtanaičio, VI T.S. Rengimo 
K-to pirmininko, pranešimas iš jo 
kelionės po Ameriką ir Europą metu 
padarytų susitikimų su LSS vado- 
vais-vėmis, bei svarstyti įvairūs su 
VI T.S. susiję reikalai.

SPECIALUS ’’SKAUTŲ AIDO” 
NUMERIS

VI T.S. Rengimo Komiteto ir Ra
jono Spaudos Skyriaus pastango
mis, sekančių metų pradžioje bus iš
leistas specialus ’’Skautų Aido” nu
meris, skirtas LSS Australijos Ra
jonui. Viso pakviesta per 30 bendra
darbių ir laukiama dar daugiau atsi
liepiant - ypač jaunųjų - su straips
niais, raportažais, atsiminimais, 
įspūdžiais, jumoru, piešiniais, foto
grafijomis iš įvairiausių skautiškojo 
gyvenimo sričių. Medžiagą siųsti 
v.s. B. Žaliui, 9 Lloyd Ave, Yagoona, 
N.S.W. - 2199, iki spalio 15 d. Me
džiaga turi būti išsiųsta į JAV ne 
vėliau lapkričio 1 d.

Kaip pirmieji bendradarbiai jau 
atsiliepė v.s. Jakštas ir poetas J. 
Mikštas - Šilainis.

ŠATRIJIEČIAI PERSITVARKO

’’Šatrijos” Tunte, Geelong’e, vei
kia šie vienetai: Skaučių Kun. Gra
žinos Vardo Draugovė, Vyr. Skaučių 
Būrelis, Kun. Margio Skautų Drau
govė ir Skautų Vyčių Trijų Kryžių 
Vardo Būrelis. Tunte šiuo metu 
vykstąs persitvarkymas. Tuntui va
dovauja s. A. Karpavičius. Tunto 
Globėjų Komitetą šiuo metu sudaro: 
ps. V. Mačiulis, S. Bungardienė, Vi 
Bindokas, J. Medelis, P. Vaičekaus
kas ir J. Sedliorius.

ATGYJA IR BRISBANIEČIAI

Buv. Brisbanės skautų-čių ryši
ninkės pranešimu, ten vėl atgaivin
tas skautų-čių būrelis. Gegužio mėn. 
jie gražiai paminėjo Motinos Dieną.

m. apdovanotas ordenu už Nuopel
nus, 1963 - pakeltas į skautininko 
laipsnį.
Brolis Pipas' mirė, bet jo darbai dar 
ilgai liks gyvi, kaip jis liks gyvas 
mūsų prisiminimuose.

Ilsėkis ramybėje!
v.s. B. Žalys 

amžiaus savo vaikus į skautų orga
nizaciją ir jiems sudaryti sąlygas 
lankyti sueigas ir pilnai įsitraukti į 
skautišką veiklą. Rėmėjų prašau šį 
mūsų žygį paremti darbu ir auka, o 
visų prijaučiančiųjų prašau įsijungti 
į skautų mecenatų eiles šiai istorinei 
Tautinei Stovyklai paremti, paau
kojant $ 100. Tik taip via kartu 
dirbdami galime tikėtis jaunimo at
gimimo, kuris yra mums būtinas.

v.s. A. Mauragis 
Australijos Rajono Vadas

Spalio 9-10 d.d. ten lankysis Rajo
no Vadas, v.s. dr. Ą. Mauragis, kur 
turės progos susitikti su skautais ir 
jų tėvais.

MIRĖ DVASIOS VADOVAS.

Rugsėjo 12 d., Adelaidėje, mirė 
kun. Antanas Kazlauskas, MIC, bu
vęs ’’Vilniaus” Tunto dvasios vado
vas.

IŠTEKĖJO DAR VIENA
AUŠRIETĖ

Rugsėjo. 11 d„ Sydnejuje, lietu
višką šeimą sukūrė Dana Adomė- 
naitė ir Alvydas Dulinskas. Jaunoji 
yra Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
Būrelio ilgametė narė, ilgą laiką ėjo 
įvairias vadovės pareigas tunte.

Saulėto vedybinio gyvenimo, Da
liai ir Alvydui!

B.Ž.

AUKAS VI-SIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS REIKALAMS 
PRIIMA: ° '■

SYDNEJUJE: s. B. Barkus, 80 
Links Ave, Concord, N.S.W. 2137.

ADELAIDĖJE: V.P. Neveraus- 
kas, 36 Donald St., St. Marys, 
S.A.5042.
MELBOURNE: ps. H. Antanaitis, 4 
Robert St., North Balwyn, Vic. 3104

CANBERROJE: A. Pilka, 29 
'West gar th St., O’Connor, A.C.T. 
2601.

Norintieji tiesioginiai aukoti au
kas siunčia VI T.S. Rengimo Komi
teto Iždininkui, j.s. V. Vaitkui, 42 
The Corso, Parkdale, Vic. 3194. Če
kius rašyti ’’Lithuanian Scouts Jam
boree Fund” vardu. Visų mecenatų 
ir aukojusių pavardės bus paskelb
tos spaudoje.

VI T.S. Rengimo Komitetas
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xvugsejv 11 d. Šv. Dominiko baž 
nyčioje jFlemington’e įvyko Alvyde 
Dulinsko ir Dalios Adomėnaitės 
jungtuvės. Sutuoktuvių apeigas ir 
iškilmingas Mišias, prasidėjusias su 
iškilmingu Veni Creator Spiritus, 
atlaikė kun. P. Butkus,

Jaunųjų palydą sudarė žinomi lie
tuviai sportininkai Andriejūnas ir 
Čerkesas su žmonomis.

Per Mišias gražiai giedojo sydne- 
jiškiams gerai žinomas Oktetas (p.p. 
Asevičiai, Bitinai, Daudarai, Maks
vyčiai) palydimi vargonais Br. Ki- 
verio.

Kun. P. Butkus pamoksle iškėlė 
meilės reikšmę ir svarbą vedybinia
me gyvenime ir džiaugėsi galėda
mas suteikti vedybų Sakramentą 
jaunų lietuvių porai.

Vėliau Concord Council Memorial 
Hall-ėje vyko vestuvinė puota, ku
rioje dalyvavo 150 svečių ir grojo 
puikus orkestras.

Iškilmingos puotos vadovas inž. 
V. Bukevičius pakėlė tostą už jau
nuosius ir paryškino jų atsiekimus 
moksle ir lietuviškame gyvenime. 
Dalia yra baigusi pedagoginį insti
tutą ir dirba kaip kvalifikuota mo
kytoja. Taip pat ji baigė lietuvišką 
savaitgalio mokyklą ir nuo pat ma
žens yra aktyvi skautė ir sportinin- 

, kė lietuvių klubuose. Alvydas yra 
baigęs buhalterijos mokslus techni
kos kolegijoje. Jis sėkmingai žaidžia 
krepšinį už lietuvių klubus.

Pagirdamas Dalios ir jos sesers 
gražumą p. V. Bukevičius juokauda
mas spėliojo ar tik jų tėvas inž. A. 
Adomėnas, Shell kompanijos vy
riausias chemikas - inžinierius, ne
būsiąs išradęs kokių paslaptingų 
grožio tablečių.

Toliau pirmasis pabrolis p. An- 
driejūnas. perskaitė gautus raštu

Dalia (Adomėnaitė) ir Alvydas 
Dulinskai

sveikinimus ir telegramas, ir po jo 
Alvydas dėkojo pirmiausia tėvams, 
o paskui šios dienos dainininkams už 
giesmes bažnyčioje, atsilankiusiems 
svečiams už dovanas ir pyragus.

Tėvų vardu kalbėjo inž. A. Ado
mėnas linkėdamas jauniesiems lai
mingos ateities. Pabaigoje kun. P. 
Butkus pastebėjo, kad pagal jo pa
tirtį jaunieji bažnyčioje jiems skirto 
pamokslo neklauso, ir todėl dabar 
dar kartą atkreipė jaunųjų dėmesį į 
tai, kas užtikrina vedybinio gyveni
mo santaiką ir laimę.

Puotos pabaigoje jaunieji atsi
sveikino atskirai su kiekvienu sve
čiu ir dar kartą padėkojo už dalyva
vimą jų vestuvėse.

Linkime Alvydui ir Daliai gražaus 
tarpusavio sugyvenimo ir ilgiausių 
metų, o taip pat kad ir ateityje jie 
aktyviai dalyvautų lietuviškame 
gyvenime.

i-j- 
t ..

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
indelius 9‘/?% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. t
- •Jstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

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

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

Australijos Lietuvių Fonde
LĖŠŲ TELKIMO VAJUS.

Pastaruoju metu A.L. Fondui 
aukojo:

550 dol. - a.a. Petro Pilkos (Can
berra) atminimo įnašas, sudėtas jo 
laidotuvių dalyvių (smulkesnė in
formacija bus vėliau).

25 dol. - Dr. K.A. Zdanius (Melb.). 
t 20 dol. - Melbourne Socialinės 
Globos Moterų D-ja, vieton vainikų 
mirus a.a. Marijai Kliukienei ir a.a. 
kūrėjui - savanoriui Feliksui Tamo
šaičiui.

10 dol. - p. A. Skėrys (Geelong).
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja aukotojams, parėmusiems 
A.L, Fondą. Ypač Fondo Valdyba 
dėkinga organizacijoms ir atski
riems asmenims, kurių iniciatyva 
mirusių tautiečių pagerbimas atžy

mimas sudėtinėmis aukomis. Šis 
mirusių tautiečių prasmingas pa
gerbimo būdas reikšmingas ne tik 
A.L. Fondui, bet ir visai A.L. Bend
ruomenės ateities tautinei veiklai.

A.L. Fondo Valdyba

Jau seniai Rumunijos komunisti
nė vyriausybė užėmusi kietą liniją 
nepriklausyti nuo Sov. Sąjungos. 
Jau užimant Čekoslovakiją tas pats 
grėsė ir Rumunijai. Dabar įtampa 
dar paaštrėjo rumunams reikalau
jant iš sovietų Besarabijos, kuri bu
vo nuo Rumunijos atplėšta Hitlerio - 
Stalino santarvės metu ir dabar 
esanti sovietų kontrolėje.

t. .ns t..< ■ ><:

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI Rstšo Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys

z - '■ "v?

Tautinių Šokių Šventė
•J»d štai aš ir .vėl Čikagoje, šioje išei

vijos lietuvių sostinėje. Atvykau tik 
dieną prieš V-ją Tautinių Šokių 
Šventę. Marquette parko lietuviš
kos gatvės pilnos tautiečių, kai pati 
pagrindinė 69-ji tiesiog knibžda. Vi
sur girdisi klausimai ir balsai: ”Iš 
Kanados, Anglijos, Pietų Amerikos, 
o taip pat nemažai ir iš Australijos”. 
Tikras lietuviškas Babilonas. O pa
žįstamų, pažįstamų, draugų, prisi
menamų ir jau metų pakeistų ir ne
atmenamų veidų tiek daug, kad 
žmogus ir pats gėdiniesi savęs, kad 
negali visų prisiminti. Visi 69-sios 
gatvės barai, lietuviški, per kuriuos 
iš eilės perėjus, jau žmogus atgal 
kelio į namus turbūt neberastum,. 
yra sausakimšai prisigrūdę savųjų. 
Ir kaip žmogus gali atsisakyti išgerti 
"sata” su savo buvusiu draugu ir 
pažįstamu, kurio, gal jau ketvirtį 
šimtometų nematei. Šiuo atveju gal 
ir žmonos ant savo vyrų nepyko, at
leido jiems, o daugeliu atvejų net ir 
pačios susispaudė kur nors Gintaro, 
Romos, Liths., Playhouse, Andri
jausko ir kt. lietuviškuose baruose 
džiaugėsi šiuo ypatingu ir retu at
veju. Tikras didysis lietuviškas ker
mošius.

Tačiau besidžiagiant sutiktais 
draugais, belinkint vieni kitiems il
giausių metų, nemažai pasigirsdavo 
ir liūdnesnių balsų. ”Ar gavai bilie
tus į festivalio salę, ar pasisekė gau- 

į ti vietas į užbaigimo balių?” ’’Netu
riu, vyruti,aš tik dabar atvažiavau ir 
kiek klausiu jau viskas išparduota ir 

V tiesiog išgraibstyta buvo prieš ke-
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lias savaites. Ką reiks daryti, atvy
kus tokį kelią ir nepamačius būtų 
tikra Dzievulio bausmė mano grieš- 
nai dūšiai”. Susirūpinimas didžiau
sias ir bandoma visur skambinti, 
klausinėti, kad tik kaip nors papuo- 
lus į vidų. Aš pats tai turbūt jau po 
laiminga žvaigžde esu gimęs. Mūsų 
Australijos ir mano asmeniškas 
prietelius, Pas. Liet. B-nės pirmi
ninkas B. Nainys, jau laikė man gerą 
bilietą, kai ir kitas mūsų prietelius ir 
mano draugas ’’Margučio” vedėjas 
P. Petrutis, taip pat pasuko antrą 
bilietėlį, kurį, net ir jam nežinant, 
pasukau vienai gražiai merginai, jo 
radio valandėlės didelei mėgėjai. 
Taip kad tikrai nenusikaltau. Gi ba
liaus ir banketo ”bosė” A. Mažeikie
nė, dar Kanadoje būnant, pasakė, 
kad aš esu gimęs po laiminga 
žvaigžde ir man ji du bilietus dar tu
ri. Kur gi geriau žmogus gali rasti, 
lygiai taip pat kaip ir Montrealio 
olimpiadoje. Šeštadienio visa diena 
šokėjams yra labai sunki ir jie 
smarkiai dirba festivalio salėje, kąd 
suvažiavę du tūkstančiai šokėjų ga
lėtų galutinai apšlifuoti šį masinį 
pasirodymą.

Pati šventė buvo pradėta šešta
dienio popietę, iškilmėmis Jaunimo 
centro sodelyje, kur šventės kom. 
p-kas B. Juodelis po savo kalbos 
pakvietė kalbėti PLB pirm. B. Nainį 
ir vysk. V. Brizgį. Vėliau B. Juodelio 
ir vicep. S. Džiugienės buvo padėtas 
vainikas prie žuvusiems už laisvę 
paminklo ir Amerikos LB pirm. J. 
Gaila uždegė aukurą. Iškilmės buvo 

baigtos Lietuvos Himnu. Sekmadie
nį šv. Kryžiaus bažnyčioje vysk. V. 
Brizgys, dalyvaujant ir Europos 
vysk. A. Deksniui, bei kitiems sve
čiams dvasiškiams, atlaikė iškilmin
gas pamaldas.

Dar anksti prieš vidudienį į didįjį 
Čikagos amfiteatrą pradėjo virtinė
mis plaukti automobiliai, pasipuošę 
lietuviškais ženklais, lietuviškomis 
vėliavėlėmis ir pilni visokiausio am
žiaus tautiečių. Lygiai pirmą valan
dą, apsupta daugybės palydovų ir 
dar daugiau saugumo valdininkų, 
atvyksta Amerikos prezidento žmo
na p. Betty Ford, kuriuos kieme pa
sitinka šventės rengimo pirm. B. 
Juodelis, V. Adamkus, daugybė ko
respondentų, foto reporterių ir 
toliau stovinčių šventės pareigūnų. 
Įteikiamos gėlės, prisegamas šven
tės ženklas ir maloni Pirmosios Po
nios .šypsena išsklaido buvusį visų 
belaukiančių nervinį įtempimą. Tik 
didokas skaičius atletiškai sudėtų 
vyrų, su išpūstomis kairėje pusėje 
krūtinėmis, ratu seka visus, viską 
mato ir, reikalui esant, pasiruošę 
viskam.
’’SVEIKINU AMERIKOJE”,

pasakė p. Ford.
Vieno iš šventės pagrindinių va

dovų, kuris priėmė ir vėliau pristatė 
p. Ford lietuviams, mano gero prie- 
teliaus Valdo Adamkaus pasiūlymu 
aš buvąu pakviestas į priėmimą, 
įvykusį prieš pat šventės atidarymą, 
netoli esančiame puikiame restora
ne. Čia dalyvavo virš šimto kviesti
nių svčių, kurie po vaišių vėliau as
meniškai buvo pristatyti prezidento 
žmonai, Illinois valstijos gubernato
riui ir kitiems aukštiesiems šventės 

svečiams bei jų žmonoms. Einant ir 
man pro Amerikos First Lady, V. 
Adamkus supažindina, sakydamas 
pavardę ir kad esu žurnalistas iš 
Australijos. Laikydama:' mano ran
ką p. Ford, lyg tai ir nustemba: ”Iš 
Australijos, sako ji. Sveikinu atvy
kus į Ameriką, kaip patinka pas 
mus?”Malonus šypsnys ir jaunat
viškas akių žvilgsnis man šiurpulius 
per kūną pervaro, tačiau atsakau 
kad esu labai patenkintas. Vėliau, 
pasakius ir kitiems aukštiesiems 
svečiams, kad esu iš Australijos, 
girdžiu pasisakymus, kad Australija 
yra didžiausias Amerikos sąjungi
ninkas, sveikinam atvykus ir pan. 
Nots Australijos tautinių šokių re
prezentantų ir nebuvo čia (o tikrai 
jie galėjo ir turėjo būti, nes daug 
vargingiau gyvenančių valstybių 
atsiuntė savo šokėjus) tačiau aš jau
čiausi, kad savo prisistatymu aukš
tiems šventės svečiams, aš nors ir 
maža dalimi reprezentavau mūsų 
krašto lietuvius.

Didžioji amfiteatro salė, talpinan
ti 12.00 žiūrovų, buvo sausakimšai 
perpildyta, pabaigoje be sėdimų 
vietų, parduodant kiek galima ir 
stovimų.

Po garbės prezidiumo, kurį suda
rė Illinois gubernatorius D. Walker 
su ponia, senatorius Ch. Percy, Či
kagos burmistro atstovas pulk. J. 
Rilly, PLB pirm. B. Nainys, JAV 
B-nės pirm. J. Gaila ir ALTAS pirm. 
K. Bobelis ir kt. į šią milžinišką salę 
įėjo ir buvo šiai didžiajai masei tau
tiečių pristatyta p. Ford. Tiesiog 
neįsivaizduojami triumfališki ploji
mai jai nustelbė orkestro grojamą 
jai maršą. ’’Galėčiau šokti visą nak
tį” (jaunystėje prezidento žmona 
pati buvo šokėja). Pristačius šven
tės vadovę G. Gobienę, į salę, su di
džiuliais užrašais priekyje, pradėjo
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PAGERBTA E. REISONIENĖ

8 rugsėjo, Adelaidės Lietuvių Na
muose, A.L. Sąjungos, A.L.B. Apy
linkės Valdybos ir A.L.B. Moterų 
Sekcijos iniaciaty va, buvo suruoštas 
p. E. Reisonienei pagerbimas ir am
žiaus sukakties atšventimas.

P. Reisonienę gerai pažįsta ne tik 
adelaidiškiai, bet ir kitų miestų ir 
užjūrių tautiečiai. Jos pastangomis 
dauguma lietuvių kolonijų yra aprū
pinamos lietuviška knyga.

Adelaidės Moterų Sekcijos orga
nizatorei, dabar Garbės Pirmininkei 
p. Reisonienei A.M.S. ponios vaišes 
paruošė su dideliu kruopštumu ir 
meile - stalai atrodė puikiai. Soleni- 
zantei tai buvo didelė staigmena.

P. E. Reisonienė gimė Lietuvos 
šiaurėje, netoli Viekšnių, Dabikinės 
dvare. Nuo pat mažens mėgo litera
tūrą, rašė eilėraščius ir nors pasi
rinko teisininkės profesiją, knyga 
visam laikui liko artima jos širdžiai.

Pirmam Pasauliniam karui siau
čiant, pasitraukia į Rusiją, kur Po
locke E. Butnevičiūtė baigia 7 kla
ses. Po karo grįžus į Lietuvą, Šiaulių 
gimnazijoje baigia 8-tą klasę ir įstoja 
į Vytauto Didžiojo Universitetą 
Kaune studijuoti teisę. Ją baigusi, 
vienerius metus studijuoja Prancū
zijoje, Sorbonos universitete.

Grįžus Lietuvon dirba pas advo
katą Krečiną, vėliau vadovauja Pat- 
ronato Draugijai ir dirba Kalinių 
Globos Draugijoje, kuris iš jaunos 
advokatės pareikalauja daug meilės 
ir pasišventimo artimui.

1930 m. sujungus savo gyvenimą 
su architektu K. Reisonu, išaugino 
sūnų Irvį ir dukterį Renatą.

Antrojo pasaulinio karo metu, pa
sitraukus Vokietijon, p. Reisonų 
šeima įsijungia į kultūrinį bei visuo-

ATVIROMIS...
žygiuoti paskiros šokėjų grupės. Ujo 
ir ėjo ir ėjo jauni ir vyresni vyrai, 
merginos pasipuošę savo gražiau
siais tautiniais rūbais, iškilmingai 
reprezentuodami savas grupes, 
savus miestus, savas valstybes, pa
rodant, kad lietuvių tautinis šokis 
yra dar taip populiarus ir jauni, gy
venimą tik pradedą veidai yra pilni 
to lietuviško pasididžiavimo tos lie
tuviškos aistros savo tam gražiajam
lietuviškam šokiui. Vaizdas, kurio 
savo gyvenime dar niekada nebuvau 
matęs ir nesitikiu, kad ką nors pa
našaus dar galėsiu matyti. Ši šventė 
ir jos tie puikūs šokiai niekuomet 
nebus pamiršti. Didingą įspūdį darė 
ir prieš šokėjų įžygiavimą įneštos 
Amerikos, Lietuvos ir kitos vėlia
vos, kurios man priminė taip nese
niai matytą vėliavų paradą Montre- 
alio olimpiadoje, nes, neapsirikda
mas galiu pasakyti, kad Čikagoje 
buvo mūsų tikra tautinių šokių 
olimpiada, sau lygios neturinti pa
saulyje. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, kurie griausmin
gai skambėjo iš Dainavos, Pirmyn, 
Vyčių, Operos choro ir Tėviškės pa- 
rap. giedorių krūtinių sveikinimo 
kalbas pasakė šventės pirmininkas 
B. Juodelis, šios valstijos guberna
torius D. Walker, palinkėdamas 
Lietuvai išsilaisvinimo dienos ir pa
sakydamas didžiajai lietuvių audi
encijai, kad sekančioji rugsėjo 5-ji 
diena visoje Illinois valstijoje yra 
paskelbta Lietuvių Diena. Savo žodį 
gubernatorius užbaigė, nors truputį 
ir su amerikonišku akcentu, lietu
viškai ’’Kas bus, kas nebus, bet Lie
tuva visada bus.”

Čikagos burmistro vardu, įteik
damas ’’Bicentennial” didžiulį raštą, 
sveikino jo atstovas pulk. J. Rilley. 
Didelis lietuvių draugas senatorius 
Ch. Percy saVo sveikinimą irgi pra

meninį D.P. stovyklų gyvenimą. 
Ponia mokėdama net penkias sveti
mas kalbas, dirba UNRA ir IRO or
ganizacijose.

1949 m. atvykus Australijon, 
Adelaidės miestan, abudu p. Reiso- 
nai pradeda kurti sau naują gyveni
mą, tačiau nepalieka ir savo tautie
čių, kuriems atsidūrus svetimoj že
mėj reikalinga įvairiausia pagalba 
Ypač jie daug darbo įdėjo besikū- 
riant Lietuvių Namams.

P. Reisonienė daug metų dirba 
J .J. Bačiūno Vardo bibliotekoje, ku
ri ponios pastangomis vis papildoma 
naujomis knygomis, plokštelėmis ir 
meno išdirbiniais.

Ponios iniciatyva, eilė metų ruo
šiamos kultūrinės popietės, prista
tant naujas knygas, plokšteles ar 
pagerbiant vieną kitą poetą ir rašy
toją.

Adelaidiškiai lietuviai p. Reiso
nienę pažįsta, kaip kultūringą, reto 
taktiškumo žmogų. Vienodas trak
tavimas įvairiose plotmėse esančio 

žmogaus parodo ponios iškilią asme
nybę.

Vaišių metu, A.L.B.V. Kultūros 
reikalam nariui V. Baltučiui supa
žindinus svečius su p. Reisonienės 
gyvenimu, ją sveikino: A.L.B. pir-. 
mininkas V. Neverauskas, kleb.

Scena iš penktosios tautinių šokių šventės Čikagos amfiteatre.
Nuotraka Z. Degučio

dėjo lietuviškai ’’Sveiki lietuviai”, 
linkėdamas lietuviams ir Lietuvai 
laisvės ir pabrėždamas, kad prezi
dento Fordo asmenyje lietuviai Va
šingtone turi savo reikalų geriausią 
gynėją.

Prezidento žmoną p. B. Ford pri
statė V. Adamkus, kuris yra ’’De
puty Regional administrator for the 
U.S. Environmental Protection 
Agency”. Prezidento žmonai buvo 
įteikta didelis raudonų rožių bukie
tas, kuris taip puikiai derinosi prie 
jos gražaus balto kostiumėlio. Vė
liau, apdovanojant p. Ford ypatingai 
gražiu lietuvišku kostiumu, kurį ji 
prisidėjo prie savęs ir kuris, mano 
manymu, jai labai tiko, V. Adamkus 
pasakė, kad dabar ji jau yra lietuvių 
tautinių šokių Garbės Šokėja ir gali į 
lietuvišką šokį įsijungti kada tik ji 
nori.

Šventės atidarymo kalbą p. Ford 
ir pradėjo lietuviškai "Labas”, pasa
kydama, kad prezidentas prašė jos 
pasakyti mums, kad jis visuomet 
rūpinasi mūsų reikalais ir jis visuo
met rėmė ir ateityje rems visos Ry
tų Europos laisvės ir nepriklauso
mybės siekimus. Po savo trumpo 
bet labai šilto žodžio, nenustojant 
griausmingiems plojimams, prezi
dento Fordo žmona Betty paskelbė 
V-ją Lietuvių Tautinių Šokių Šventę 
atidaryta.

E. Reisonienė

kun. A. Spurgis, A.L.S. V. Marcin
kevičius, L.A.S. V. Petkūnas, Litu- 
ania choro vardu G. Vasiliauskienė, 
Savaitgalio mokyklos M. Petkūnie- 
nė.

P. N. Arminienė perskaitė sveiki
nimo telegramas. Ne vienam svečiui 
išspaudė ašarą telegramos žodžiai iš 
sesers Lietuvoje.

Didelė staigmena į magnetofono 
juostą įkalbėti linkėjimai Kuala 
Lumpur gyvenančių p. Reisonienės 
anūkų, žento ir dukters. Svečiai 
klausė, kaip užburti, o pačiai soleni- 
zantei ir jautresnėms ponioms ir 
ašarėlės sublizgėjo akyse. Paskutinį

ŠOKIAI, KOKIŲ AŠ DAR 
NIEKADA NEMAČIAU.

Kada tai, dar jaunais laikais ir aš 
šokau mūsų tautinius šokius, gėrė
jausi jais ir buvau patenkintas, kad 
ir maža dalimi galiu prisidėti, paro
dant australams ir svetimtaučiam 
mūsų gražiuosius šokius. Tai buvo 
tik lašas jūroje prieš tai, ką aš ma
čiau dabar Čikagoje. Milžiniškoje 
salėje du tūkstančiai šokėjų. Visi įė
jimai, išėjimai, deriniai, figūros, 
milžiniškas po šokio 200 Bicenten
nial gyvų šokėjų ženklas, orkestrų, 
instrumentalistų, dainininkų ir diri
gentų bendras ir taip sklandus, at
rodė lyg sviestu teptas, susitaiky
mas ir susiderinimas dar ir dabar 
man yra neįsivaizduojamas. O kur gi 
visi tie masiniai šokiai, sudaryti iš 
paskirų tolimųjų ir artimųjų miestų 
ir net kitų valstybių. Visa tai ėjo 
taip sklandžiai ir taip gražiai, kad 
daugelis manęs ir aš pats savęs 
klausėme, kaip ta vargšė šios šokių 
šventės vadovė ir kiti jos pagelbi- 
ninkai galėjo visa taip gražiai ir be 
jokių klaidų padaryti. Jeigu dėl viso 
to p. G. Gobienei ir atsirado koks 
pustuzinis žilų plaukų, tai ji tikrai 
yra verta užuojautos, tačiau šventės 
pasisekimas buvo toks puikus ir 
gražus, kad vadovei priklauso tikrai 
didelis ačiū ir dabar užtarnautas 
pošventinis poilsis. 

štampą uždėjo sūnus Irvis paskem- 
binęs iš Melbourno.

Atsakydama į visų sveikinimus p. 
Reisonienė nesutiko būti taip aukš
tai vertinama. Pagal jos žodžius - 
”Ne aš viena dirbu su manim dirba 
ir kiti. Iš mano pusės nėra jokio pa
siaukojimo, nes mėgstu šį darbą.”

Štai ir žodžiai, kurie patys apibu
dina didžiai gerbiamos mūsų tautie
tės asmenybę.

V. Marcinkonytė.

Spaudoje
Atšaukė gastroles

švedų spaudoje nuskambėjo 
kitas būdingas įvykis, kuris liu
dija nesuprantamą sovietinių 
organų.elgesį santykiuose su už
sieniu. Estų tautinių šokių an
samblis Taline buvo pakviestas 
pasisvečiuoti ’Švedijoje. Kvieti
mą pasiuntė švedų tautinių šo
kių draugija, atsidėkodama už 
pernai vasarą švedams šokėjams 
surengtą gražų- priėmimą Esti
joje. Tada buvo sutarta, kad es
tų šokėjai atskris šiemet birže
lio 11 ir turės penkis pasirody
mus Stockholme, Uppsaloje ir 
istoriniame, gausiai turistų lan
komame Sigtunos miestelyje. 
Birželio 10 staiga SSSR ambasa
da Stockholme pranešė, jog es
tų šokėjų kelionė sulaikyta. Net 
ir į pakartotinus pasiteiravimus 
rengėjams nebuvo nurodytos 
priežastys.

Švedų tautinių šokių draugi
ja paskelbė pareikalavusi iš so
vietų ambasados padengti jai 
susidariusias rengimo išlaidas 
— apie 8.000 kronų. Mat, jau 
buvo padaryti visi pasiruošimai, 
išnuomoti kambariai trisdešim
čiai šokėjų, išspausdintos pro
gramos; rezervuotos" "salės“ ir 
pan. Minėtos draugijos atstovas 
pareiškė, kad Talino ansamblis 
buvo pakviestas, tarpininkau
jant tai pačiai ambasadai. Per 
ją buvo gautas ir teigiamas at- 

. sakymas iš Maskvos. Net buvo 
perduotas lėktuvo skrydžio nu
meris. Ir staiga dieną prieš lau
kiamą estų šokėjų atvykimą ta 
pati apibasada be jokio paaiški
nimo viską atšaukė. Vienintelis 
jos pareigūnų pasiteisinimas bu
vo: "Mes patys nieko nežino
me”.

Tėviškės Žiburiai

Programoje dalyvavo bendri 
grupių šokiai, vaikų ir senjorų pasi
rodymai ir taip pat paskiri vyrų ir 
merginų šokiai. Iš viso buvo šokta 
18 šokių. Visą pirmąją programos 
dalį p. Ford stebėjo šokius iš Amfi
teatro vadinamos ’’Prezidentų lo
žės”, kurioje paskirais atvejais jau 
yra buvę prezidentai Trumanas, Ei
senhower, Kennedy ir Nixon.

Nuskambėjus paskutiniesiems 
orkestro maršų garsams išnešant 
vėliavas ir vėliau salę apleidžiant 
paskiroms šokėjų grupėms, dar ne
sinorėjo tikėti, kad ši taip įspūdinga 
ir graži šventė jau yra baigta. Kelios 
valandos, praleistos stebint įvairia
spalvius šokius, jaunatviško 
džiaugsmo pilnus šokėjų veidus, tą 
gražų lietuviško jaunimo susivieni
jimą, naujas jaunimo pažintis ir gra
žią lietuviško rytojaus prošvaistę, 
man, kaip tolimam Kengūrų Žemės 
lietuviui, norisi tik padėkotiesiems 
šios šventės rengėjams ir vadovams 
už suteiktą tokią kultūrinę šventę, 
kurios nei aš, nei, manau, visi kiti 
12.000 žiūrovų dar ilgai, ilgai nepa
miršime. Nuoširdus ačiū šokėjams ir 
nuoširdus ačiū visiems šios šventės 
rengėjams.

(Bus daugiau)
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APSISPRĘSTI, KAIP APDRAUSITE 
f SAVO SVEIKATĄ
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Jei ketinate apsidrausti privačiai ir 
išvengti sveikatos draudimo pridėtinių 
mokesčių, tolimesnis uždelsimas gali 
jums sudaryti nereikalingų išlaidų

i i ' . V- • .

&

PRIEŠ SPALIO 1 d. JŪS TURITE

gik ■ w
Pasirinkimas 1:

z- ‘STANDARD MEDIBANK
Jeigu jūs nieko nepareikšite, jūs 

būsite automatiškai dengiamas 
Standard Medibank draudos. Iš jūsų 
algos bus automatiškai darbdavio 
atskaitoma drauge su valstybiniais 
mokesčiais (taksa) ir pridėtinis 
Medibank mokestis (levy).

Pasirinkimas 2:
STANDARD MEDIBANK IR 
EKSTRA LIGONINĖS DRAUDA.

Jei jūs pasirenkate Standard Me
dibank ir dar ekstra ligoninės drau- 
dą su pusiau privačia palata ir savo 
pasirinktu gydytoju, pridėtinis 
Standard Medibank mokestis bus 
automatiškai atskaitytas iš jūsų al
gos. Be to, jums teks pačiam pasi
rūpinti ekstra ligoninės drauda pri
vačiame fonde arba priklausyti 
Medibank Private.

PASIRINKTI VIENĄ IŠ ŠIŲ GALIMYBIŲ:

Pasirinkimas 3:
VISAI PRIVATUS SVEIKATOS IR 
LIGONINĖS DRAUDIMAS.

Jeigu pasirenkate pilnai privatų 
sveikatos draudimą, jūs susitariate 
su privačiu sveikatos draudimo fon
du įskaitant ir Medibank Private. 
Prie to jūs turite patiekti savo 
darbdaviui Health Insurance Levy 
Exemption Claim Formą. Jei šitos 
formos jūs nepristatysite savo 
darbdaviui, jums bus iš algos at
skaitoma pridėtinis Standard Medi
bank mokestis, iki tokią formą jam 
patieksite. Minėtos formos gauna
mos pašte arba mokesčių įstaigoje 
(Taxation office).

KUR GALITE GAUTI DAUGIAU 
INFORMACIJŲ?

Ši knygelė yra naujos sveikatos 
draudimo schemos vadovas, kurioje 
rasite patarimų, kokią draudimo 
formą pasirinkti. Ją galite gauti pas 
savo gydytoją, vaistininką, ligoni
nėje, pašte, Medibank biure arba 
kiekvienoje sveikatos departamento 
įstaigoje.

Labai svarbu apsispręsti ir pasirinkti prieš spalio 1 d. Norėdamas 
gauti daugiau informacijų, kreipkitės į Medibank įstaigą ar agentūrą, 
privačiame sveikatos draudimo fonde arba bet kurioje sveikatos depar
tamento įstaigoje.

The Commonwealth Department of Health.
DH8.
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Mūsų Pastogės popietė
Mūsų Pastogės popietė įvyks 1976 spalio 17 dieną (sekmadienį) 5 

Lietuvių Namuose. §
POPIETĖS’PROGRAMA: 12.00 - 2.00 vai. PIETŪS. Didelis valgių | 

pasirinkimas, specialus raudonas vynas ir malonus patarnavimas 5 
sudarys pietaujantiems jaukią ir malonią nuotaiką.

J- '

/PORTAL./

KOVO KLUBE

| PROGRAMOJE:
j Žodžio ir dainos menininkai:
J Lidija Šimkutė - Pocienė,
| V. Baltutis,
5 V. Kazokas,
J Vyrų kvartetas ir
| Moterų choras.
J Popietės metu vyks Adelaidės dailininkų ir dailės mėgėjų darbų ? 
j paroda. Beveik visi parodoje išstatyti kūriniai bus parduodami. |
8 Turtinga loterija. Specialiai ’’importuotas” Mūsų Pastogės popietei * 
5 vynas.
j Popietės programoje dalyvauja Mūsų Pastogės redaktorius V.
$ Kazokas.
5 Visas popietės pelnas skiriamas Mūsų Pastogei paremti.
3 Kviečiami ir laukiami visi, nes Mūsų Pastogė yra Lietuvių 
j Bendruomenės laikraštis ir jo išlaikymas yra mūsų visų pareiga.
5 ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba.

2 Į Sydnejaus lietuvių sporto klubo 
| Kovo valdybos posėdį buvau pak-
5 viestas dalyvauti kaip šio klubo re-
1 vizijos komisijos narys svečio teisė- 
g mis ir turėjau progos susipažinti su 
| jų problemomis ir užsimojimais. 
K Pradžioje buvo kalbėtasi klubo turto 
? ir vedamų knygų reikalu, kur buvo
2 viskas gražiai išsiaiškinta ir sutarta. 
G Posėdyje išbuvau iki galo kaip pa-

syvus stebėtojas, išklausydamas jų 
rūpesčius ir artimiausius darbo pla
nus.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad viso
se sporto šakose klubas dirba ir tre
niruojasi, dalyvauja varžybose. Di
delis klubo veiklai apsunkinimas, 
kad neturi salės, kur galėtų treni
ruotis tinklininkai ir krepšininkai, 

si Tėvai irgi galėtų rūpestingiau prisi-
3 dėti pristatydami savo vaikus į tre-
6 niruotes.
t Malonu buvo matyti dalyvaujantį 
J posėdyje kooptuotą buvusio sporto 
j klubo Neries atstovą P. Andriejūną. 
t Pagaliau Neris įsijungė į bendrą 
E sportinę veiklą: baigėsi nesutarimai,

priešiškumai.
Kovo valdyba rūpinasi ne vien tik 

sportu, bet dažnai suruošia savo na
riams bei rėmėjams pramogų. Graži 
buvo iešminė Ramsgate, vėliau Liet. 
Klube buvo surengtas jaunimui 
Rock & Roll vakaras, panašus vaka
ras įvyko ir rugsėjo 24 d. taip pat 
Liet. Klube. Taip pat gražus Kovo 
linksmavakaris įvyko rugsėjo 11 d. 
Liet. Klube. Ypač paminėta gražiai 
pravesta loterija. Linkime ir toliau 
aktyviai ir sėkmingai tęsti sportinę 
veiklą.

Č. Liutikas

Melb. Liet, sporto kubo VARPO 
nariams

Visi nariai, norį dalyvauti 27-oje 
sporto Šventėje, turi susimokėti 
$3.00 registracijos mokestį ir 1976 
m. nario mokestį iki pabaigos lap
kričio mėnesio pas iždininkę J. Liu- 
binienę arba pirmininką R. Ragaus
ką.

Sekretorius į j

Po ilgesnės pertraukos šių metų 
Mūsų Pastogės spaudos balius, įvy
kęs rugsėjo 18 d. Cabramattoje, 
praėjo nepaprastai iškilmingai ir 
pakilioje nuotaikoje. Erdvi ir puošni 
salė, talpinanti virš 400 žmonių, bu
vo beveik pilnai užpildyta Mūsų 
Pastogės bičiulių ir jos rėmėjų. Ba
liaus iškilmingumą dar labiau kėlė 
puiki svečių apranga, laisvumas ir 

- visų džiaugsminga, draugiška nuo
taika. Po eilės metų anksčiau reng
tas pigiose salėse, šis spaudos balius 
vėl atgavo savo prestižą ir blizgesį. 
Apie šį balių dar teks ne vieną kartą 
kalbėti,plačiau papasakoti.

Spaudos baliuje nepaprasta 
staigmena buvo svečio iš Adelaidės 
p. VI. Dumčiaus staigus pasirody
mas. Jis specialiai atvyko į balių 
drauge atsiveždamas ir reikšmingą 
Mūsų Pastogei dovaną - 571 dolerį, 
surinkęs iš adelaidiškių skaitytojų ir 
spaudos rėmėjų, kurią jis įteikė Mū
sų Pastogės redaktoriui. Su panašia 
staigmena Vladas Dumčius buvo at
vykęs ir į pernykštį Mūsų Pastogės 
spaudos balių, tuo metu įteikdamas 
nuo adelaidiškių 250 dolerių.

Būdamas pats spaudos žmogus ir 
artimas Mūsų Pastogės bendradar
bis Vladas Dumčius niekeno nepra
šomas pats ėmėsi šio savanoriško 
žygio aplankyti adelaidiškius ir pa
rinkti aukų Mūsų Pastogei. Šitas 
nelengvas darbas užtruko ilgesnį 
laiką, bet V. Dumčius savo kietu už
sispyrimu visus sunkumus įveikė ir 
savo slaptą užsimojimą įvykdė: su
rinkti tokią sumą reikėjo ir daug lai
ko, dar daugiau žingsnių suvąikščio- 
ti, o ypatingai daug žodžių paberti. 
’’Dėl Mūsų Pastogės aš viską pada
ryčiau, priimdamas net pažemini
mus ir pašaipas. O laiko tai neskai
čiuoju, nes jo dabar man nereikia 
taupyti”, ’šypsodamasis pasakoja 
Vladas. Išauginęs du sūnus ir savo 
dalį atidirbęs Australijai jis pernai 
išėjo į pensiją, tačiau jis, ne taip kaip 
daugelis pensininkų, nesitraukia iš 
lietuviškos veiklos, ypač iš spaudos.

Norint panaikinti žuvų, svogū
nų ar panašų kvapą nuo rankų, jas 
reikia trinti su druska.

Paraudusias puo indų plovimo ar 
skalbimo rankas galima pabalinti ir 
raukšles išlyginti, palaikius 5 minu
tes dubenyje šilto vandens, sumaišy
to su 3 šaukštais druskos.

Norint panaikinti česnako kvapą 
burnoje, reikia pakramtyti žalių pet- 
ruškų lapelių. ....

SPAUDOS 
BALIUS

Vladas Dumčius

Jau išvykdamas iš Sydnejaus Vla
das išvažiavo su mintimi Mūsų Pas
togę ateinančiame spaudos baliuje 
praturtinti ir nustebinti su nauja 
staigmena.

Dėkojame p. Vladui Dumčiui už jo 
žygį ir pastangas ir taip pat visiems 
adelaidiškiams už dosnią paramą.

Mūsų Pastogė
♦**

ADELAIDIŠKIŲ AUKOS 
MŪSŲ PASTOGEI 

p. Vlado Dumčiaus surinktos spau
dos baliaus proga.

Aukojo:
$ 30: Ged. Rakauskas.
Po $ 20: T.V. Dumčiai, I. Taunys.
Po $ 15: V. Ratkevičius.
Po $ 10: Č.J. Zamoiskis, S. Dai

nius, K. Pocius, P. Launikaitis, P. 
Bielskis, A. Merūnas, J. Milaknis, K. 
Tymukas, V. Kmitas, A. Levickis, J. 
Manikauskas (Geelong), N. Armi
nienė, N. Volkas.V. Statnickas, B. 
Slamanas, V. Neverauskas, B. Moc- 
kūnienė, V. Marcinkonytė, M.V. 
Dumčiai, S. Liaksas.

Po $ 5: J. Lėlytė, P. Andrijaitis, 
M. Rudzenskas, J. Čėsna, A. Skipa- 
ris, L. Kiršienė, S. Bagdonas, B. 

Balsevičius, V. Vasiliauskas, L.H. 
Kanas, K. Taparas, A. Galatiltis, J. 
Mikužis.

Po $ 4: V. Aleksandravičius.
PoT3: AI; Skėrys.
Po $ 2: J. Venslovavičius, S. Gus- 

čia, J. Jaruševičius, V. Baltutis, M. 
Stačiūnienė, V. Pledžinskas, A. Pe
čiulis, V. Stalba, A. Vasiulis, Alsei
ka, R. Kinčinas.

Šalia to, rinkdamas aukas p. V. 
Dumčius priėmė keletą prenumera
tų, atgavo senų skolų, surado skel
bimų, kas sudaro $ 571, kuriuos jis 
asmeniškai spaudos baliaus metu 
įteikė Mūsų Pastogės redaktoriui. 
Pažymėtina, kad p. Ignas Taunys 
šalia savo aukos apmokėjo Mūsų 
Pastogės prenumeratą už ketverius 
metus į priekį.

Ačiū visiems aukojusiems, ačiū p. 
V. Dumčiui už pastangas.

Mūsų Pastogės Administracija

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI spalio mėnesiui MA nariams 
skyrė šias intencijas: 
bendrąją - kad noras melstis 
puoselėtų pagarbą kiekvienai teisė
tai maldos formai - tiek senajai, tiek 
naujai.
misijų- kad spalio mėnuo būtų 
tikras misijų mėnuo, žadinąs didesnį 
susirūpinimą misijomis ir skatinąs 
maldas bei dosnias aukas joms.

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

BRANGUS Broli, Sese!

Kai šiuo metu daugelis stengiasi 
Dievo vardą iš esmės pašalinti iš 
viešojo ir privataus gyvenimo, mal
da net ir daugelio katalikų gyvenime 
pasidarė tikra problema. Katalikų 
vyskupai įsakmiai liepia kunigams ir 
kitiems dvasiškiams vis dažniau 
kalbėti apie maldą, nes daugelis da
bartiniais laikais nebežino^ kaip

SPORTAS MELBOURNE

Vyrai
VARPAS — TRIESTINA 37:27

Taškai: Ragauskas 11, Vaitkus 8, 
D. Liubinas 0, O. Liubinas 3, Kati
lius 2, Muceniekas 3, Oželis 10. 
VARPAS - MELB. UNIVERSITY 

60:18
Taškai: Ragauskas 20, Vaitkus 12,

1. Liubinas 6, Oželis 11, D. Liubinas
2, 'Pranckūnas 2, Katilius 5, Mucę- 
niekas 2.

Moterys
VARPAS NUNAWADING 28:26

Taškai: R. Šidlauskaitė 14, E. 
Vyšniauskaitė 2, Liubinienė 1, I. 
Walch 0, A. Tamošiūnaitė 4, L. Pi- 
kelytė 5, A. Soha 2, L. Mackevičiūtė 
0, Crook 0.
VARPAS - COBURG 31:29

Taškai: R. Šidlauskaitė 10,1. Liu
binienė 6, I. Walsh 0, A. Tamošiū
naitė 9, L. Mackevičiūtė 0, L. Pikfe- 
lytė 1, A. Soha 5.

Berniukai iki 11 m.
VARPAS - DANDENONG 18:20

Taškai: A. Liubic 2, B. Liubic 4, P. 
Adomavičius 0, L. Šeikis 0, D. Sa
dauskas 10, A. Hare 2, A. Hare 0, N. 
Kuster 0.

A.G.

melstis, tuo tarpu, kai kiti stengiasi 
maldoje tobulėti. Kadangi maldos 
įprotis ir ypač jos įtaka žmogaus gy
venime ir jo elgesyje yra labai svar
bus faktorius, todėl jai turime skirti 
labai rimtą dėmesį.

Ne visuomet yra lengva apsi
spręsti dėl tinkamos maldos. Tam 
tikslui Maldos Apaštalavimo spalio 
mėnesio intencija patiekia mums kai 
kurias gaires, kurių turime prisilai
kyti. Jos yra - noras melstis ir mal
dos formos teisėtumas.

Pirmoji sąlyga - pati maldos forma 
ir jos turinys. Ji turi atitikti skirtam 
tikslui, būtent, garbinti Dievą, Jam 
dėkoti. Jo prašyti ir panašiai. Ne vi
sos maldos formos yra teisėtos ir 
geros ir Šv. Povilas dėlto įspėja: 
’’Visados džiaukitės. Nuolat melski
tės. Visa gi ištirkite. Kas yra gera, 
laikykite. Venkite visa, kas turi pik
tumo išvaizdą” (Tęs. 5.16).

Viešosioms maldoms dažniausiai 
reikalingas ir Bažnyčios patvirtini
mas.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE. . ■■

ADELAIDE

TAUTOS ŠVENTĖ ADELAIDĖJE

Adelaidės lietuviai Tautos Šventę 
iškilmingai paminėjo rugsėjo 12 d. Iš 
ryto buvo pakeltos vėliavos prie 
Lietuvių Namų ir prie Lietuvių Ka
talikų Centro. Už lietuvių tautų šv. 
Mišios buvo laikomos šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo or
ganizacijos su savo vėliavomis.

Po pietų Lietuvių Namuose įvyko 
Tautos Šventės minėjimas ir meninė 
programa. Prie Tautos Šventės mi
nėjimo buvo prijungtas ir Lietuvos 
Katalikų bažnytinės provincijos 
įkūrimo 50 metų sukakties paminė
jimas. Gausiai susirinkusiems tau
tiečiams įžanginį žodį tarė ALB 
Adei. Apyl. V-bos pirmininkas p. V. 
Neverauskas. Paskaitų apie Lietu
vos katalikų bažnytinės provincijos 
įsteigimų skaitė p. L. Pakalnis. Ant
rų paskaitų apie tautos išlikimų išei
vijoje skaitė p. L. Pocienė.

Meninę programų pradėjo Adek 
Liet. Bendruomenės ir šv. Kazimie
ro mokyklų mokinių chorelis, kuris, 
vadovaujamas p. G. Vasiliauskienės, 
padainavo: ’’Plaukia Nemunėlis”, 
’’Vilkas vijo voveraitę” ir ’’Tėvų 
gimtinė”.

P. Pr. Pusdešrio parašytų scenos 
vaizdelį ’’Oktopas majoneze” suvai
dino p. V. Opulskio paruošti, akto
riai: K. Vanagienė, A. Petrikas, 
B. Rainys, N. Skidzevičius.

Tautinių šokių grupė, vadovauja
ma p. V.P. Neverausko, pašoko: 
Kubilų, Blezdinginį Jonkelį, Subatė
lę ir Aštuonytį. Šokiams grojo akor
deonistė p. M. Dumčiuvienė.

Vyrų kvartetas, kurį sudaro: p.p. 
J. Neverauskas, A. Petrikas, V. 
Opulskis ir J. Jaunutis, padainavo 
A. Bražinsko ’’Tėvynė Lietuva”.

Minėjimų užbaigė choras ’’Litua- 
nia”, diriguojamas p. G. Vasiliaus
kienės, padainavęs 3 dainas.

Pabaigoje, nuleidžiant vėliavas 
Lietuvių Namų sodelyje, buvo gie
damas Tautos Himnas ir giesmė 
Marija, Marija.

LATROBE VALLEY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gausus būrys Latrobe Valley ir 
Sale lietuvių susirinko paminėti 
Tautos Šventę, kuri įvyko rugsėjo 4 
d. Murwell mieste. Minėjimą trum
pu žodžių pradėjo V. Koženiauskie- 
nė ir pakvietė dalyvius rimties mi-
nute pagerbti mirusius seniūnijos 
narius ir visus lietuvius visuomeni
ninkus ir veikėjus.

Įdomią patriotinę paskaitą skaitė 
Albinas Pocius atvykęs iš Melbour
ne čia su ponia.

Kalbėjo ir Sale seniūnė p. E. Es- 
kirtienė, o poetas J. Mikštas paskai
tė savo naują, specialiai šiai šventei 
parašytų eilėraštį. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Po oficialios dalies vyko vaišės, 
kurių metu dar kalbėjo seniūnė ir 
svečias p. A. Pocius.

Nuoširdi padėka visiems svečiams 
atvykusioms į minėjimą, darbu ir 
maisto produktais prisidėjusioms 
ponioms Šabrinskienei ir Prošins- 
kienei, Vytautui Šabrinskui už gra
žią plokštelių muziką ir ponams Ali
šauskams ir Mikalauskams už lote
rijos fantus.

a.a.

PAIEŠKOJIMAS

Ieškomas Antanas MILIAUSKAS 
sūnus Juozo, gimęs 1912 m. Balbie
riškyje, Marijampolės apskrityje, 
dingęs 1944 m. Ieško Magdalena 
Miliauskaitė, gyvenanti Kaune, 
Ožeškienės gatvė Nr. 45, butas 4, 
Lietuva.
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NEWCASTLE

Sugrįžo iš svečiavimosi tolimuose 
kraštuose.

Pereitų savaitę sugrįžo tris sa
vaites viešėję pas gimines U.S.A. 
Dr. Gerutis Kišonas su šeima. Po 
kelionių lėktuvais ir sukrėtimo per
gyvenant laiko pasikeitimus tris 
dienas kamavosi sugrįžusi visa šei
ma kol priprato vėl prie vietinių 
sąlygų.

Taip pat grįžo du mėnesius atos
togavęs S. Btitkus sū žmona. Dides
nę dalį šių atostogų praleido Estijoje 
pas žmonos gimines. Iš Talino (Esti
ja) per Maskvų gavo leidimų atva; 
žiuoti penkioms dienoms į Vilnių, 
tačiau aplankyti savo giminių Pa
langoje neleido. Todėl St. Butkaus 
sesuo ir brolis su šeimomis buvo at
vykę į Talinu iš Lietuvos. Apleidę 
Estiją Butkai lankėsi Vakarų Vokie
tijoje, Danijoje ir Anglijoje viešėda
mi pas ten esančius gimines bei pa
žįstamus iš dipukų gadynės. Sugrį
žęs sako, kad po įtemtų kelionių la
bai malonu atsiradus savo namuose.

A.Š.
Petras Brūzga išėjo į pensijų.

Sulaukęs 65 metų Petras Brūzga 
išėjo į pensijų. Nuo pat atvykimo į 
Australiją jis gyvena Newkastelyje 
ir pirmaisiais metais turėjo nuosavų 
vištų ūkį, gi paskutiniu laiku dirbo 
BHP plįęno fabrike. Ankstyvesniais 
metais buvo labai aktyvus lietuvių 
bendruomenėje Newkastelyje ir 
keletą metų ėjo Valdybos pirminin
ko pareigas. Jo sodyboje buvo su
rengtas vaišingas priėmimas iš USA 
svečio J. Bačiūno, kuriame padyva- 
vo beveik viso Newkastelio lietu
viai.

Į dabartinę p. Brūzgos rezidenci
ją, Merewether ta proga 11.9.1976 
suvažiavo visa jo šeima: sūnus Algis 
(Australijos kariuomenės majoras) 
su šeima iš Canberos, duktė Danutė 
su šeima iš Sydnejaus, sūnus Romas 
su šeima ir duktė Alytė iš Newkas
telio. Šeimos suvažiavimas, rengia

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Keletą savaičių paviešėjęs Šiau

rės Amerikoje sugrįžo Gediminas 
Umbražiūnas, susitikęs savo arti
muosius ir dalyvavęs Tautinių Šokių
šventėje.

***
Specialiai į Mūsų Pastogės spau

dos balių buvo atvykęs ir ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas p. A. 
Šimkus su ponia iš Melbourno. Iš
naudodamas progą jis buvo susiti
kęs, su Sydnejaus Apylinkės Valdy
ba, Mūsų Pastogės administracine 
komisija ir kitais bendruomenės 
veikėjais.

***
Rugsėjo 19 d. Sydnejaus Liet. 

Klube savo 76-tų gimtadienį artimų
jų ir bičiulių tarpe atšventė savano
ris kūrėjas ir aktyvus visuomeni
ninkas p.Juozas Kapočius. Dienų 
prieš tai pačiame spaudos baliuje

Hydro-Jet
kilimų valymo specialistas

Naudojamas vėliausias, gilus 
vandens garų ir vakumo metodas. 
Vidutinis namas, salionas, 3 miega
mieji - apie 36 doleriai. Lietuviams 
10% nuolaida. Nuotolis nesvarbu.

Skambinti d.v. (046) 668140 
angliškai. Po darbo (046) 669230 lie
tuviškai. Arba rašyti P.O. Box 74 
Camden, N.S.W. 2570

mas Petro žmonos Janinos, vyko 
slaptai ir sukaktuvininkui buvo 
staigmena. Šiame pobūvyje dalyva
vo taip pat V. ir B. Gasparoniai, J. 
Balčiūnas su žmona ir eilė Petro 
bendradarbių.

Savo išėjimu į pensiją P. Brūzga 
papildė pensininkų eiles Newkaste
lyje iki 33. *

Linkime naujam pensininkui gra
žių ir ilgų metų ir malonaus poilsio 
po gana veiklių, darbingų ir sėkmin
gų metų.

A.Š.

savo 73-čių gimtadienį atšventė ki
tas mūsų žymus veikėjas ir kultūri
ninkas p. Česlovas Liutikas. Ilgiau 
šių metų!

***
Į spaudos balių suspėjo sugrįžti ir 

p.p. E. ir I. Jonaičiai, užjūriuose iš
buvę apie pusmetį. Džiaugiasi galėję 
kiek ilgiau paviešėti Lietuvoje.

***

NEWKASTELIO APYLINKĖS 
VALDYBA DĖKOJA.

Po sėkmingo Tautos Šventės mi
nėjimo ypatinga padėka reiškiama 
V. Kazokui, skaičiusiam turiningą 
paskaitą, taip pat Sydnejaus tauti
nių šokių grupei ’’Grandinėlei” atsi
lankiusiai į Newkastelį ir savo gra
žiais šokiais pradžiuginant ne tik 
vietinius lietuvius, bet taip pat ir 
gausiai šventės pobūvyje dalyvavu
sius kitų tautybių svečius.

Ačiū Janei Barštytei - Davies už 
minėjimo praturtinimą gražiu Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiu ’’Ąžuo
las”. Dėkingi Ukrainiečių tautinių 
grupei paįvairinusiai pobūvį savo 
judriais šokiais.

Dėkojame G. Kantrimienei, pri
siuntusiai rožių bukietus stalų pa
puošimui, E. Kutienei ir A. Bajaliui 
už savanoriškų talkų salę paren
giant, A. Grigaliūnienei už vakarie
nės parengimų svečiams iš Sydne
jaus.

Loterijai buvo suaukota vertingų 
13 laimikių, gautų iš W.B. Gakas & 
Co (savininkas B. Gakas), ’’Gina’s 
Gear” krautuvės (savininkė Rūta 
Račaitė-Miller), V. Kuto šeimos (3 
fantai), B. Gasparonienės (2 fantai), 
J. Statkaus, A. Grigaliūnienės, Lin
da Rees (Newcastle Arts Society), 
M. Rimgaudienės, G. Kontrimienės 
(2 fantai), P. Kairys (1 fantas).

Ačiū Dr. V. Donielai, S. ir E. 
Daugėlams ir V. ir E. Kutams už 
svečių iš Sydnejaus globojimą ir 
duotą nakvynę.

Gražu, kad šventės minėjime 
buvo gausiai svečių ir ypač malonu 
pažymėti punktualų svečių susirin
kimą taip kad minėjimas ir po to po
būvis buvo galima pravesti be susi- 
trukdymų numatyta tvarka.

Newkastelio Apylinkės Valdyba.
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