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DIDELI UŽDAVINIAI
FONDO gal *r v*sai nepavyktų. Todėl Krašto 

Taryba ALF valdybai yra palikusi 
teisę pasirinkti gyvenimiškesnį kelią. 

A. Zubras ALF valdyba pirmajame savo posė-
Praeitų metą pabaigoje ALB dyje (Fondo buveinė šiuo metu Mel- 

Krašto Tarybos Suvažiavimas Sydne'- bourne) yra nusistačiusi lėšas pradėti 
juje įsteigė Australijos Lietuvių skirstyti tik tada, kada kasoje bus 
Fondą ir išrinko jo valdybą. Tai ins- $5000 arba, jei kiltu staigus dideles 
titucija telkti lėšas kultūriniams reika- SVarbos reikalas, suorganizavus spe- 
lams. Buvo lyg sekimas JAV ir Kana- cialią rinkliavą, 
dos tos rūšies ir paskirties fondų. Nelaikau šia proga savo prievole 
Skirtumas tik , kad JAV ir Kanados nagrinėti kelius lėšoms sutelkti. Apie 
fondai teoperuoja kapitalo procentais, taj užuominų jau buvo spaudoje, o 
gi Australijoje, idėjos pradininkams ateityje, turbūt, kas nors pasisakys 
ir Krašto Tarybos nariams atrodė, kad įr išsamiau. Šį kartą tik ALF uzda- 
čia toks ambicingas ir platus užsimo- viniai, 
jimas įvykdyti perilgai užtruktų, o Uždavinių pobūdis: remti__bei. _ - »»

 t skatinti kultūrines apraiškas, besi- Savo dešimtmečio proga “KLUMPAKOJIS” Melbourne scenoje šoka “Našlę* .

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
UŽDAVINIAI

o

AMERIKOS MILIJONĖRIAI UZ 
BREŽNEVĄ

KAS BREŽNEVUI TALKINA?
W.A. Harrimanas sudarinėj 

opinija, kad derybose dėl atominio
nusiginklavimo nebūtą reikalaujama 
kontrolės (kurios taip nenori Sovie
tai’.); kad Amerika pirma atsisakytų 
nuo atomo požeminių bandymų^ tada 
ir Sovietai atsisakysią. Buvęs Ameri
kos atstovas J. Tautose Yost įtikinė
jo, kad Sovietai dabar “garbingai 
nori detant^j ssr sus i tarimui su jais 
nereikia jokią sąlygų.

į Yost įtikinėjimus atsiliepdamas 
profesorius V. Reisky de Dubnic 
(Monitor) priminė: “Sovietam sutartys 
yra įrankis kovai prieš Vakarus.............
Sutartys su Sovietų Sąjunga, prekyba, 
draugiški vizitai ir visa, kas vadina
ma ‘detante dvasia* - - - negali už
maskuoti Sovietu pastangų stiprinti 
savo galybę. Laivynas Viduržemio ju
roje, Indijos vandenyne, Persijos 
įlankoje, buvimas Irake priklauso 
prie sovietinio detante supratimo”. 
Esą “Yost kalba apie Maskvos 
‘naują orą’, ‘pozityvią pusę’, bet mes 
prisimename laikus, kada Chamber- 
lainas kalbėjo taip pat apie ‘pozi
tyvią pusę’ Miuncheno susitarime”.

Amerikos pramoninis sluoksnis 
(multimilionieriai) yra taip pat Brež
nevo talkininkai, ne priešai, kaip 
komentavo Maskvos institutas. Kapi
talistai, ne darbininkai, spaudžia 
Nixoną eiti i nuolaidas Sovietam. Tuo- 
tarpu ALF-CIO prezidentas Meany 
kaltino Nixono vyriausybę, kad gel
bėdama Sovietų Sąjungos žemes ūki, 
ji išgabeno javų atsargas ir dėl to 
kilo maisto kainos.

Momentas palankesnis Brežnevui.
***

reiškiančias visos Australijos apimty- a 
je, tarnaujančias lietuvybės dvasios 
bei Australijos lietuvio tautinio iden
titeto, tautinės tapatybės išlaikymui. 
Pabrėžta “visos Australijos apimtyje” 
nes norima pirmoje eilėje rūpestį 
bei dėmesį skirti bendro pobūdžio, 
visus Australijos lietuvius liečian- 
tiems uždaviniams.Tuopačiu pasakoma, 
kad vietinio pobūdžio kultūrines 
apraiškas skatina, remia ir finansuoja 
paskiros kolonijos bei skyrių valdy
bos, kad tai ir toliau lieka ir liks jų 
tiesiogine' lareiga.

Bendro pobūdžio apraiškomis, 
kurias turėtų, remti ALF, taigi pri
klausytų prie jo tiesioginių bei pirmi
nių uždavinių^būtų:

1. Lietuviu savaitgalinėms mo
kykloms parūpinti modernias mokymo 
priemones, kurias pasiūlytų Krašto 
Švietimo Komisija:

2. Rėmimas, reikalui esant, parū- 
pinimas stipendijos tiems, kas mokosi 
lietuvių kalbos universitetuose bei 
institutuose, arba yra pasirinkę litua
nistinę temai universiteto moksliniam 
laipsniui;

3. Remti tuos, kurie yra pasiryžę 
ar numatoma galėsią, mokyti lietuvių 
kalbos savaitgalinėse mokyklose ar 
aukštesniuose lietuanistiniuose kur
suose;

4. Įgalinti susukti Australijos 
lietuvių buitini filmą;

5. Išleisti vertingus lituanisti
nius leidinius (lietuvių ar anglų kal
ba), paruoštus Australijos lietuvių 
ar lietuvių bičiulių kitataučių;

6. Remti adelaidiškių įkurtą, 
bet visiems Australijos lietuviams 
atstovaujanti, muziejų ir archyvą;

7. Remti lietuvių menininkų prie
auglį ir sudaryti progas bei galimy
bes jiems pasireikšti;

8. Reikalui iškilus, talkinti Lie
tuvių Dienų meniniam lygiui kelti;

9. Jei būtų reikalas 
“Australijos Lietuvių”

Melbourne Tarmiškai
(Kalbininko A. Salio mirties metinė 

sukaktis)
Tikriausiai, ir pats a.a. kal

bininkas A. Salys būtų pasidžiaugęs 
jo garbei suruošta kultūrine popiete, 
Melbourne Lietuvių Namų menėje, 
sekmadienį,rugpjūčio 5 dieną, poph-ė 
pavadinta “A. Salys ir lietuviškos 
tarmės”.

Popietės programa buvo tikrai 
meniškai ir saikiai paruošta, joje 
buvę ilgai ją prisimins, kaip vieną is 
puikių, intymių renginių, kur taip 
nuoširdžiai ir raiškiai praskambėjo 
mūsų gimtoji kalba, prasiliedama tai 
dzūkų, tai kupiškėnų, žemaičių, aukš
taičių ir kitų tarmių ir potarmių 
sriautais. „

Programa pradėjo A. Seikis, 
trumpai, keliais žodžiais papasako
damas apie mūsų kalbotyros pradinin
kus, talentingus kalbininkus sava
mokslius vysk. A. Baranauską, K. 
Jaunių, vėliau XX amž. pradžioje 
šios srities specialistus J. Jablonskį 
ir K. Būgą, pakviesdamas kulturi- 
rininka A. Zubrą skaityti paskaitą 
apie K. Būgos mokinį A. Salį. Paskai
ta buvo paruošta kruopščiai ir suma
niai. A. Zubras . pagrįstai vengė įsi
leisti į akademinius A. Salio ir iš
viso lietuvių kalbotyros, tarmėtyros, 
leksikografijos labirintus, bet su
glaustai susirinkusiems papasakojo 
apie A. Sali mokslininką, kalbininką, 
žmogų, ir taurų lietuvį, savo mintis

Paulius Rūtenis 
paįvairindamas laiškų ištraukomis, 
laiškų paties A. Salio rašytų jam.

Besiklausydami kai kurie s už ir 
nojom net, kad rankinukas, staigmena, 
pigmena yra A. Salio prigiję^ mūsuose 
naujadarai, ir iš viso daug įdomios 
medžiagos paskaitininkas patiekė 
apie reikšmingus A. Salio darbus ir 
įnašą lietuvių kalbotyrai, tarmetyrai, 
leksikografijai, tarminologijai, ono
mastikai ir kitoms kalbotyros sritims.

A. Salys gimė 1902 m. Kretingos 
rajone, Reketėje. 1923 - 1925 studi
javo Kauno universitete lietuvių kalbą 
ir lyginamąją kalbotyrą, 1925 - 1929

lyginamąją kalbotyrą. 1929 m. Ham
burge - ekspirimentinę fonetiką. Grį-

dalykus Kauno, vėliau Vilniaus uni
versitete. Karui baigiantis, pasitraukęs 
į Vokietiją, 1944 - 46 dirbo Greifs- 
valdo ir Tflbingeno universitete, nuo 
1947 m. buvo J.A.V. Pensilvanijos 
universiteto profesorius, dėstė sla
vistikos ir baltiskikos dalykus. A. 
Salys buvo kelių kalbos mokslų drau
gijos narys, kalbininkų žurnalų redak
torius ir bendradarbis. Jo vardas pla
čiai žinomas visame kultūringame 
pasaulyje.

Nemaža A. Salys yra nuveikęs, 
tyrinėdamas lietuvių kalbos tarmes. 
A. Salys, vienas pirmųjų, pradėjo is
torinius vietovių kalbos tarmių tyrinė
jimus, paskelbęs savo dizertacijos 
“Žemaičių tarmes” (vokiečių kalba 
1930 m.) pirmąją dalį ^skirtą žemai
tiškos kalbinės srities susidarymo 
klausimams nagrinėti.

Reikšmingą darbą A. Salys yra 
atlikęs lietuvių leksikografijoje. Jis 
vienas iš autorių bei redaktorių dvi
kalbio penkiatomio “Lietuvių rašo
mosios kalbos žodyno”, kuris buvo 
išleistas Heidelberge.

Daug dėmesio A. Salys skyrė 
tikrinių vardų (asmenvardžių, vieto
vardžių ir kit.) rinkimui žodynų su
darymui ir tyrinėjimui. Labai produk
tyvus buvo A. Salys ir lietuviškos 
terminologijos kurimo bei tvarkymo 
darbe.

Saliui rūpėjo ir literatūrine's kal
bos puoselėjimas ir jis atidžiai seke 
literatūrine's kalbos raidą, ir greitai, 
gyvai reagavo, ypač spaudoje pasi
rodžiusius taisytinus kalbos dalykus.

URANAS ŠKOTIJOJE
Po penkerių metų ieškojimo, britams 

pavyko surasti urano savo salose. Iki šiol 
jie turėjo jį importuoti iš JAV, Kanados 
ir kitų kraštų. Caithness ir Orkney rajo
nuose surasto urano esą tūkstančiai tonų. 
Kadangi uranas yra pagrindinis ateities 
kuras (vartojamas atominės energijos pro
dukcijai), tai šis radinys skaitomas labai 
svarbiu britų ekonomijoje.

ŽVEJŲ LAIVONEŠIAI
Didžiausią pažangą žvejojimo srity po 

antrojo pasaulinio karo yra padariusi So
vietų Sąjunga. Jos žvejybos laivynas yra 
penkis kartus didesnis už D. Britanijos, 
JAV, V. Vokietijos, Prancūzijos ir Norve- kultūrines apraiškas, kurias ateityje 
gijos sudėjus kartu.

Daugiausia dėmesio vertas yra laivone- 
šis „Vostok“. Tai yra 43.000 tonų laivas, 
(kuris pasikrauna ant savo denio 14 žvejy
bos laivų. Suradus kurioje nors vietoje 
žuvies telkinius, žvejybos laivai nuleidžia
mi, o žvejybą baigus, vėl užkeliami. Žuvis 
j motininį laivą „supučiama“ oro siurb- dykos nariais ir gavęs jų pritarimą.

. Uždaviniai dideli. Tik visiems
Numatoma, kad ateity tokių „vostokų“ ig peties ALF liks ne tik

gia, kad toks žvejybos būdas yra nepel- eja nutarlmas« bet « ^alus ku- gen Jakiras buvo Stalino sušaudytas, 
ningas. Bet rusams neinąs nerūpi, konku- naa‘ Jei n°,rima Prat^stl gyvybę, reikia kaltinamas priešvalstybine veikla.
rencijos nėra, svarbu, kad būtų žuvies rXzto ir aukos’ Lal^kas ®rązintas siuntėjams be jokių

*** paaiškinimų.

10. Remti kitas bendro

paremti 
leidinio

pobūdžio

gali ^padiktuoti gyvenimas.
Sis uždavinių formulavimas yra 

autoriaus, nors ir ALF valdybos nario, 
asmeninis patiekimas mūsų bendruo
menei svarstyti. Autorius tačiau yra 
pasitarus su pirmininku ir kitais val-

LAIŠKAS GRĄŽINTAS

JAV ir Vakarų Europos įvairios orga
nizacijos ir žurnalistai buvo pasiuntę 
Sov. Sąjungos užs. reik, ministerijai laiš
ką, prašydami leisti dalyvauti Petro Ja- 
kiro byloje. Laiške buvo atstovaujama 31 
organizacijos. Petras Jakiras, kurio tėvas

(Nukelta^ į 2 psh)
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MIRUSIOS SĄŽINĖS IR 
BEPROTNAMIAI

Seniai jau pasiekė laisvąjį pa
saulį žinia, kad Sovietai turi savo 
politiniams oponentams naikinti, 
ypač mokslininkams ir rašytojams, be
pročių namus. Sveikas Žmogaus pro
tas negalėjo to tikėti, bet dabar, 
kada jau viskas yra tikrai žinoma: 
kiek ir kur yra tų beprotnamių ko
kie žmonės ten buvo ir tebėra kan
kinami ir žudomi, nebėra abejonių 
dėl tu faktų tikrumo.

Uždarymas į beprotnamį sveiko 
žmogaus nėra naujas dalykas, tačiau 
tai niekados istorijoje nėra buvę, 
kad valstybe, legaliai (pagal savo 
įstatimdavystę) Įsivestų tokia* ne
žmoniška* instituciją. Hitlerio reži
mas pagarsėjo krematoriumais nai
kindamas ten žmones ir tautas, 
Sovietai juos pralenkė pasidarė 
žiauresni savo koncentraciniais 
lageriais ir beprotnamiais.

Sunaikinimas, nužudymas žmo
gaus yra nežmoniškas veiksmas, bet 
mūsų civilizacijos istorijoje jis 
tęsiasi raudonu siūlo nuo Kaino • 
Abelio laikų iki šių dienų ir, tur but, 
dar ilgai tęsis. Bet Sovietai šioje 
žmogaus tragedijoje pralenkė visus. 
Jie įsivedė beprotnamius, kaip baus
mes institucija , kaip sankciją savo 
valstybėje. Sis baisus ir biaurus 
būdas kankinti žmogų, paverčiant jį 
bepročiu, beteisiu daiktu, yra aukš
čiausias žmogaus paniekinimas, nes 
tuo siekiama ne tik kūną sunaikinti, 
bet ir žmogaus dvasia, visiškai su
žlugdyti.

Kai matai ir žinai šiuos baisius 
dalykus vykstant vienoje iš didžiau
sių pasaulio valstybių , kuri pre
tenduoja valdyti pasaulį, kuri pre
tenduoja sukurti naujas vertybes, 
naują pasaulį ir naują z'mogų, ne gali 
suprasti, kur yra senosios kultūros 
humanistai, kur yra krikščionys, kur 
yra musų dvasios ir valstybių* vadai, 
kur eina mūsų civilizacija?

Ir nuostabu, tie visi musų didie
ji vadai ir autoritetai persiėmę yra 
bendradarbiavimo dvasia su sovie
tais. Jie kartu sėdi su didžiausiais 
inkvizitoriais už vieno derybų stalo, 
jie dalijasi pasaulio gėrybėmis, jie 
sprendžia žmonių ir tautų likimą, 
visai net neprisimindami apie žmo
gaus vertybę, jo pašaukim^, tautų 
gyvenimą, kultūrinį zūnonijos vysty
mąsi.

Ir neišvengiamai iškyla klausi
mai - Kas jie tokie? Vadai, žmonės? 
... Taip, jie vadai, jie mirusių sa; 
žinių žmonės. Ne jie vieni, mes visi 
jau nebejaučiame sąžines ir nebe
jaučiame žmogaus vertybės bei jo 
pašaukimo kilnumo. Mes visi tylime 
ir ignoruojame žmogaus nuvertinimą. 
Mes praradome Dieva^, praradome ir 
kelią, į žmoniškumą*. am

* **

“Musų Pastogės” redaktorius 
A. Mauragis išvyko keturioms savai
tėms į Amerika*, kur dalyvaus Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes 4-tame seimo 
suvažiavime ir atstovaus AL Bendruo
menę. Redaktorių sutiko pavaduoti 
p. Vincas Kazokas.

***

“Musu Pastogės” kraičio rėmėju 
skaičius padidėjo dar vienu geradariu 
- Pečiulis Gediminas iš Canberros 
paaukojo 35.00. Ačiū.

Sis “M.P.” numeris spausdina
mas ant geresnio popieriaus p. J. 
Miškinio iš Brisbanės suteikta parama.

Red.

“Dainos” Moterų Choras vadovaujamas Zitos Belkutės dainavo Dariaus 
ir Girėno minėjime Sydnėjuje. Nuotrauka J. Kapočiaus.

(Ohio), Australijoj minėjimas įvyko 
Adelaidėje ir Melbourne, o pagrindi
nis minėjimas ivyks 23 metinėj Meno 
ir Dainų Šventėj Sydnėjuj, naujose 
Opera House patalpose. Be jungtinio 
ir atskirų chorų čia dalyvaus solistai, 
instrumentalistai, bus statomas dra
mos veikalas ir įvyks didelis tautinių 

šokių pasirodymas.
Jungias centras visų sios šventes 

siūlų vėl bus paprastai iškilmin
ga gaida, daugiau kaip pries 100 
metų Karlo Baumanio sukurta, “Die
ve, laimink Latviją”.

Pačioj Latvijoj Tautos himnas, 
Sovietų rusų prieš 33 metus uždraus
tas, ir dabar tik slaptai giedamas. 
Patys komunistai “pertaisė” himną 
bet jų “kūryba” neprigijo.

Australijoj yra duagiau kaip 
26,000 latvių, daugiausia atvykusiu 
po antro Pasaulinio karo, kaip pabė
gėliai nuo Sovietų komunizmo.

Apie 600 latvių vaikų lanko 
savaitgalio mokyklas.

“The Catholic Leader” Brisbane

***

MELBOURNE TARMIŠKAI

( Atkelta iš 1 psl. )

Prieš mirtį jis pareiškė savo 
bičiuliams ir visiems lietuviams, jog 
jo didžiausias troškimas būtų, kad 
mūsų senutė, graži lietuvių kalba 
išliktų gyva per amžius.

Jo mokslinis palikimas ir jo 
asmenybė nusipelnė didelės pagar
bos ir meilės.

Po A- Zubro paskaitos prasi
dėjo tarmių pristatymas ir kartu 
buvo parodyti ir aptarti mūsų moterų 
tautiniai drabužiai, kurie kaip ir mūsų 
tarmės, gerokai skirdamiesi vieni nuo 
kitų, liejasi į tą patį lietuvišką 
charakterį. Moterų tautinius rūbus, 
pasikvietusi talkon grupę lietuvaičių, 
pristatinėjo ir aptarė melbourniškiams 
žinoma kultūrininkė A. Karazijiene. 
Komentarai apie tautinius drabužius, 
rūpestingai paruošti, buvo tikrai gyvi 
ir įdomūs. Žičkiniai, skersadryžiai, 
išilginiai ir kitokie raštai, kasinyčios,

LATVIJOS HIMNUI 100 METU_
Latvijos Himnas pirmą kartą buvo 

iškilmingai sugiedotas jungtinio 
choro 1873 m. Rygoje, tautinėje 
Dainų šventėje, kurioje dalyvavo iš 
viso \rašto. Tai buvo ne tik dainos 
mylėtoju* susibūrimas, bet ir priemone 
tautiniam sąmoningumui kelti. Tai 
buvo uždeganti demonstracija jung
tinio tautos žygio.

Latvijos himnas sukurtas jauno 
latvio Karlio Baumanio, kuris buvo 
vienas iš mokytojų Smolnų Institute, 
Peterburge (Leningrade), kuriame 
mokėsi caristines Rusijos valdančios 
klasės jaunimas. Dabartiniame režime 
ne rusas tikrai negalėtų mokyti ko
munistinių biurokratų atžalyną.

Karlis Baumanis, gabus muzikas, 
rašė ir spausdino įvairius choro dainą 
rinkinius. Viename is jų buvo “Lat
vijos himnas

Dieve, laimink Latviją,
Mūsų drangią Tėvynę, y
Dieve, laimink mūsų Baltijos Žemę

Trečioji kartojama eilutė buvo 
naudojama apėjimui rusų cenzūros. 

Iki Latvijos nepriklausomybės si 
daina programose buvo žymima “Die
ve, laimink Baltiją”. Pirmą kartą si 
daina buvo sudainuota mažo mokyto
jų seminarijos choro atskirai nuo kitų 
dainų. Šio choro programa nebuvo 
cenzūruota.

Iškilmes pradedant, pilnutėlė 
salė spontantiškai sustojo. Sakoma, 
kad per neapsižiūrėjimą, manant jog 
čia giedama religinė giesmė, atsistojo 
ir Baltijos Provincijų Gubernatorius, 
caro atstovas ir administratorius.

Po poros metu nuo išleidimo šio 
dainų rinkinio jis buvo cenzūros 
konfiskuotas, bet himnas vis tiek buvo 
giedamas, ginčijant jo tautinį charak
teri,.

Ketvirtoj Dainų Šventėj himnas 
buvo atskirai sugiedotas pabaigoj 
programos. Nuo tada per generacijas 
Latvijos himnas buvo ir yra Tautos 
malda ir kovos šūkis.

Latvijos himno šimtmečio sukak
tis šiemet iškilmingai švenčiama 
laisvajame pasaulyje. Europoje 
Kolno katedroje, Amerikoj -Clevelande 

L. Urbonas “Logiška santuoka’! Akrylis (20 x 30).
Rugpiūcio 14 d. L. Urbonas atidarė savo darbų parodą Woollahra Gallery, 

Paddington.

žiurstai, kiklikai, nuometai^ Įdomiai 
A. Karazijienės aptarti, bendruome- 
nininkės E. Balčiūnienės lietuviškom 
staltiesėm, vazom, gintarais, gėlėmis 
papuoštoje menėje, ilgai liks kiek
vieno dalyvavusio vaizduotėje ir 
atmintyje.

Mano supratimu, s į A. Karazi
jienės tautinių drabužių paradą, su 
jos pačios komentarais, turėtų pama
tyti ir išgirsti visos mūsų tautinių 
šokių grupės, o tam patogiausias 
laikas, atrodo būtų Lietuvių Dienų 
metu, viena nepagailėta popietė.

Be pasirodžiusių skaitovų, skai
čiusių tarmiškus apsakymėlius bei 
eilėraščius, A. Seikis buvo parinkęs, 
eilą įdomių etnografinių grupių, pa
vienių asmenų įkalbėtų tarmiškai pa
sakų,skaitinių bei tarmiškai įdainuotų 
dainų magnetofono juoston, iš kurios 
visi šie kūrinėliai buvo raiškiai per
duoti klausytojams iri ie paliko visiems 
malonų įspūdį. šviesos efektus, 
programos metu rūpestingai tvarkė 
J. Balčiūnas.

Baigiant norėtųsi pagirti visus 
programos dalyvius už tokią malonią 
tautinę atgaiva, o rengėjams, ypatingai 
energingam kultūrininkui A. Seikiuį 
nuoširdžiai padėkoti.

***

RAMO VĖNUL SUSIR1N KIMAS
Rugpjūčio men. 5 d. 3 vai. p.p. 

Bankstovvne, Lietuvių Klubo patal
pose įvyko LVS “Ramovės” Sydney 
Skyriaus z narių visuotinis metinis 
susirinkimas, kurį pradėjo Skyriaus 
Pirmininkas S. Pačėsa. Susirinkime 
pirmininkavo p. J. Kedys, sekretoria
vo p. P. Nagys. į Mandatų Komisiją 
buvo išrinkti: V. Mickevičius, P. 
Kondreckas ir P. Savickas.

Skyriaus Valdybos vardu prane
šimą padarė S. Pacėsa, nuodugniai 
išdėstydamas V-bos nuveiktus darbus. 
Be to pareiškė, kad byla su A. Kut- 
ka dar nėra baigta, nes Skyriaus 
Valdyba, būdama nepatenkinta Ramo
vės Garb ės Teismo sprendimu,
padavė’ apeliaciją Vyr. Sąjungos orga
nui , Skyrių Atstovų Suvažiavimui 
Chicagoje. Kol nebus gautas i apelia
cija atsakymas, - A. Kutka laikomas 
išbrauktu iš narių tarpo. Susirinkime 
buvo pasiūlyta ginčo byla* išspręsti 
geruoju, jei p. A. Kutka. atsiprašys
Skyriaus Valdybą spaudoje. Ka
dangi p. A. Kutka neparodė noro 
susitaikinti, tai prezidiumo pirminin
kas p. J. Kedys paskelbė, kad byla 
bus teisiama toliau iki galo.

Apie kasos stovi pranešimą 
padare iž'dininkas p. A. Vinevičius. 
Revizijos Komisijos aktą perskaitė 
p. J. Karitonas. Po trumpų diskusijų 
pajamų. - išlaidų apyskaita buvo pa
tvirtinta.

I naują Skyriaus Valdyba, išrinkti; 
V. Saudargas, A. Skirka, V. Augusti
na vičius, P. Zaremba ir A. Laukaitis, 
kandidatas - P. Mikalauskas. Valdy
ba pareigomis dar nepasiskirste. 
I Revizijos Komisiją yra išrinkti ir 
pareigomis pasiskirstė: Pirmininkas - 
S. Pače’sa, nariai: P. Nagys ir A. 
Vinevičius.

Einamuose reikaluose pasikal
bėta įvairiais organizacijos reika
lais. Susirinkimas baigtas Tautos 

’Himnu. Dalyvis.
***
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Redaktorė E. Žižytė, 18 Gloucester 
Rd.. Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 * 1159)

ALSS KRONIKA 
MELBOURNAS

S.m. balandžio 28 - 29 d. įvyko 
fuksų krikštas Mt. Bullen kalnuose. 
Studentai buvo apsistoję lietuvių 
slidininku, “Neringa” namuose. Buvo 
pakrikštyti septyni fuksai, ir nežiū
rint . kad tuo laiku nebuvo sniego, visi 
gerai pasilinksmino. Iš viso dalyvavo 
15 studentų. ALSS Melb. skyrius dė
kingas “Neringos” klubui už leidimą 
pasinaudoti jų patalpomis.

***
S.m. balandžio 24 d. įvyko stu

dentų susirinkimas lietuvių namuose. 
Buvo aptarta skyriaus ateities veikla.

***
SYDNĖJUS

Liepos 8 d.įvyko ALSS valdybos pose'- 
dis, kuriame, apart bėgamųjų skyriaus 
reikalų, ypač detaliai apsvarstyta 
metinio studentų vakaro programa.

***
Liepos 21 d. įvyko tradicinis 

studentų vakaras Lietuvių Klubo patal
pose. Svečiai ir studentai linksmai 
praleido laiką,. Labai sėkmingai pra
ėjo loterija, kurios laiminguosius 
bilietus ištraukti buvo pakviesti 
fuksai. Sydnėjiškiai studentai džiau
gėsi, matydami savo tarpe ir jų kole
gas is Canberros ir kitų miestų atvy
kusius specialiai į vakarų.

/ ***

Algis Milvydas

RYŠKIEJI VEIDAI

ALGIS MILVYDAS
Algis gimė 1950 m. Melbourne. 

Jis yra gerai žinomas Australijos 
lietuvių tarpe iš jo labai aktyvios 
veiklos jaunimo organizacijose. Jis 
žinomas kaip pareigingas skautas, 
iškilus sportininkas ir tautinių šokių 
šokėjas ir ALSS aktyvus narys. 
Algis gerai kalba ir rašo lietuviškai.

Algis yra pasižymėjęs savo gabu
mais ir moksle. Jis 1971 m. baigė 
Melbourne U-te Civilines Inžinerijos 
kursą su Honours. Baigęs mokslą, j is 
dirbo vienus metus Country Roads 
Board (Viktorijoj) ir, gavęs stipendiją 
is Mobil firmos, persikėlė į Sydnėjų, 
kur N.S.W. U-te studijuoja įsigyjimui 
Master Engineering Science laips
nio., Highway inžinerijos srityje. 

Baigęs studijas»Algis žada grįžti j. 
Melbournų, o vėliau turi noro pagy
venti Europoje ir Amerikoje.

Algis mėgsta keliavimų ir foto
grafavimų. Pereitais metais jis daly
vavo PLJ Kongrese Amerikoje. Nema
žai kelionių jis yra padaręs į visus 
Australijos kampus. Sekantis Algio 
noras yra plaukti baidare Murray upe 
nuo vieno galo iki kito ir kelionę, 
užfiksuoti fotografijose. Šita kelione 
ne tik labai ilga, bet ir pavojinga.

Algis labai aktyvus lietuviškame 
gyvenime. Jis skautauja nuo 1961 m., 
ir šiuo metu dalyvauja Sydnėjaus 
skautų vyčių būrelyje. Jis šoko Mel
bourne garsioje “Klumpakojo” "gru
pėje, ir 1971 - 72 m. buvo narys Mel
bourne skyriaus valdyboje, ir tais 
pat metaisbaigęs studijas, įstojo j 
Korp! Romuva.

Be abejonės,Algis labiausiai yra 
žinomas kaip iškilus sportininkas. 
Ypač jis pasižymėjo krepšinyje, kurį 
jis pradėjo žaisti 1964 m. Melbourne 
“Varpo” ir Viktorijos mažamečių ko
mandose. Jo iškilumas krepšinyje 
ypač pasireikšdavo per Austr. Liet, 
sporto šventes. Jis 1972 m. buvo iš
rinktas į Austr. Liet, krepšinio rink
tinę ir dalyvavo jos išvykoje į Ameri
ką ir Kanadą. Šiemet jis žaidžia 
už Sydnėjaus “Kovą”, bet kitais me
tais vėl grįš į “Varpą”.

Sveikiname Algį su jo atsiekimais 
moksle ir už aktyvumą mūsų, orga
nizacijose ir tikimės, kad jis ir atei
tyje sėkmingai darbuosis lietuviš
koje veikloje.

***

NAUJIENOS IS MUSU. GYVENIMO
Sydnėjaus studentams buvo labai 

malonu susitikti su buvusia ALSS 
Sydnėjaus skyriaus V-bos nare ELENA 
KIVERYTE, kuri buvo atvykusi iš 
Lismorės pas tėvus į Sydnėjų pra
leisti trijų savaičių atostogas. Elena 
studijuoja Lismorės mokytojų, kole
dže.

***

Musų studentai mėgsta keliauti. 
ALSS Sydnėjaus skyriaus pirmininke 
lankėsi Armidalėje. Manome, kad ji 
ten maloniai praleido viešnagę ir 
turėjo progos susitikti su ten studi
juojančiais lietuviais.

***

ROMAS LEVERIS, kuris studi
juoja ekonomiją Armidale U-te, ne
seniai gavo prizą, už gerac žaidimą 
krepšinyje. Romas anksčiau žaidė 
krepšini uz Bankstowno “Neris” 
komandą. Sveikiname su laimėjimu!

***

S.m. birželio 16 d. įvyko vestuves 
VYTENIO VASARIO ir DALIOS KISO- 
NAITĖS Lidcombės lietuvių bažny
čioje, o vaisęs vyko Pendle Hill, 
Alice House. Vestuvėse dalyvavo 
gausus būrys studentų,ir vakaras pra
ėjo labai linksmoje nuotaikoje 
dainuojant lietuviškas dainas ir so
čiai pasišokta. Visi dalyvavę vestu
vėse studentai ir ALSS Sydn. sk. 
v-bos nariai linki Daliai ir Vyteniui 
daug laimingų metų!***

“Mule” (Macquarie Universiteto Lietuviai Exile) vakarieniauja Mac. Uni. 
Bistro. K. į d. Daiva Bieri, Dan Bieri, Vidas Labutis, Eddie Surka. Nuot. E. 
Zižytes.

Lietuviai studentai su džiaugsmu 
sutiko žinią, kad Dr. RIMANTAS 
ŠARKIS susižiedavo su DAGE SKA- 
PINSKAITE Melbourne. Visi stu
dentai sveikina juos ir linki jiems 
laimės!

***
Sydnėjaus lietuvių jaunimo gy

venime aktyvios mergaitės - mokyto
jos UGNĖ KAZOKAITĖ ir DALIA 
MICKUTĖ žada gale metų vykti 
Europon ir ten pasinaudoti žiemos 
sportu - slidinėjimu. Ugnė yra aistrin
ga slidinėtoja - ji beveik kas savait
galis laike slidinėjimo sezono vyksta 
it snieguotus kalnus. Ji yra nare gerai 
žinomo Thredbo Ski Patrol klubo. 
Australų klubų ruoštose lenktynėse 
ji yra laimėjusi daugelį pirmųjų vietų. 
Ugne’ taip pat uoliai dalyvauja lietu
vių ruošiamose slidinėjimo varžybo
se ir yra pasiekusi gražių laimėjimų.

* **

Sveikiname šių metų fuksę GAIL 
INTAITĘ , kuri susižiedavo su JOHN 
DENNETT. . Sūžiedotuvės buvo, at
švęstos Canberroj per Taut. Šokiu 
grupės balių.

***
Is" visur susirinko studentai 

dalyvauti Canberros šokių grupės 
Baliuje, Canberroj, rugpiucio 4 d. 
Lietuvių Klube. Iš Sydnėjaus atvyko 
virš' 20 studentu, ir dvi studentės net 
iš Adelaidės atvažiavo! Balius labai 
pasisekė - visi šoko ir linksminosi 
iki penktos valandos ryto!

***

Vygis Maželis Canberros baliuje 
Nuot. D. Bieri.

KAS MOKOSI LIETUVIŠKAI?

Lietuvių Namuose galima gauti knygą 
„Introduction to modern Lithuanian“^ Tai 
yra trijų žinomų kalbininkų (Daimfbriūno, 
Klimo ir Schmalstiego) modemiškai para
šytas kalbos vadovas, skirtas angliškai kal
bantiesiems išmokti lietuviškai.

Vadovas yra suskirstytas pamokomis, 
iliustruotas lietuviškais vaizdais ir apima 
apie 470 puslapių. Jo kaina 3,50 sv. Puiki 
knyga jaunimui ir gera dovana draugams.

Užsisakyti: Lithuanian House, 1, Ladbro- 
ke Gdns., London, W.ll 2PU.

KODĖL MUSU. JAUNIMAS TURI BŪTI 
LIETUVIŠKAS?

S.m. liepos 29 d. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Sydnėjaus sky
rius suruose diskusijas,kuriose buvo 
nagrinėtas klausimas “Kodėl musų 
jaunimas turi būti lietuviškas?

Diskusijas pravedė J. Reisgyte, 
V. Bitinaitė, A. Pilka, J. Belkus ir 
A. Milvydas, o joms pirmininkavo 
dr. I. Venclovas. Visi dalyviai buvo 
kviesti viešai išreikšti savo mintis, 
ir nemažai jų buvo.

Ši plati tema buvo padalinta j 
atskiras dalis, kurių mintys yra pri
statytos dažnai jaunimo, o kartais ir 
vyresniųjų tarpe girdėtais pasisakymais 
ar klausimais, pav., “Aš gimiau Aus
tralijoje ir mano metrikai rodo, kad 
aš esu australas”. Šiuo budu kalbė
tojai iškėlė ir nagrinėjo reikšmę ir 
skirtumus tarp tautybes ir pilietybės, 
ir kaip tas viskas paveikia mūsų 
gyvenimą.

Toliau panašiai diskutuota na
cionalizmas,asimiliacija į australišką 
gyvenimą, prieškarines Lietuvos 
lyginimas su dabartine Australija, 
nesugyvenimas lietuvių tarpusavyje, 
lietuvių kalbos grožis, jos reikalin
gumas kultūrai, jaunimo lietuviškas 
švietimas ir pan.

Gausus dalyvių skaičius užpilde 
Lietuvių Klubo antrojo aukšto patal
pas, bet, deja, jaunų veidų veik ne
simatė.

Sitų diskusijų tikslas buvo pasi
dalinti mintimis šiuo mums visiems 
svarbiu klausimu, kad visi galėtume 
ką nors daugiau išmokti, ypač jauni
mas.

Gal but f tema diskutuota per 
plačiu mastu, nes, nors diskusijos 
tęsėsi gan ilgokai, tiktai keli punktai 
buvo giliau panagrinėti.

Mano supratimu, mūsų gyvenime 
šitokie pasikalbėjimai yra labai 
vertingi, nes galvoti ir kalbėti apie 
mūsų problemas yra sveika. Tiktai 
tokiu būdų galima prieiti prie nau
dingų išvadų.

A. Milvydas

***
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TAUTINIAI RŪBAI
Regina Putriūtė 

Sesutės musų nuo senovės 
Dėvėjo margus rūbelius; 
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius.

Maironis
Kiekviena tauta brangina savo 

senovę, savo protėvių, gyvenimo būdą, 
ju papročius. Todėl kiekviena tauta 
iki šių dienų yra išlaikiusi ne tik 
senovei papročius, bet ir savo pro
tėviu drabužius. Tautiniai tradiciniai 
drabužiai yra musų tautinės kultūros 
ir civilizacijos neatsiskiriama dalis.

Tautiniai rūbai — atskiroms tau
toms būdingi drabužiai, naudojami 
kasdieną, išeigai, iškilmėms ar šven
tėms. Karai, tautu kilnojimasis, jų 
tarpusavio santykiai ir bendras kultū
rinis lygis turėjo i^akos drabužių 
stiliams. Drabužių pagražinimai, raštų 
papuošalai buvo tam, kad daugiau įr Kitų kraštų muziejuose. Lietuvos 
atkreiptų dėmesį į tam tikras drabužio tautiniai drabužiai, kuriuos dėvėjo 
dalis, pabrėžiant jų svarbą arba kūno sodiečiai, yra labai Įvairūs, vien na- 
dalių išryškinimą, *o taip^ pat puošė- mįnio audimo, turtingų raštu ir nepa- 
lėjant paties drabužio grožį. prastai subtilaus spalvų derinio. Jie

Moterų tautinius rūbus sudaro skirstomi įvairiomis Lietuvos apy- 
galvos danga, gintariniai karoliai, lįnkėmis pagal audeklų rūšis, raštų 
drobiniai balti marškiniai, kiklikas, ivairumą, spalvų pame’gimą, drabužio 
sijonas, priejuostė (žiurstas) ir juos- jaĮių skirtingumą, savitą pasiuvimą 
ta. Pagal apsirengimą kartais spren- ar dėvėjimo būdą. Senovėje tie dra- 
džiama ir apie žmogaus pažangumą, bužai buvo dėvimi kasdien, išeigai, 
Pagal moters amžių ir socialinę pa- per vestuves ar kitas šventes. Vėliau 
dėtį galima butų suskirstyti tautinių jįe pradėjo nykti. Dabartinių lietuvių 
drabužių charakterį į keletą grupių: rūbų audimas, jų raštai, spalvos ir 
mergaitėms iki šešiolikos metų, ne- pasiuvimas imamas iŠ senųjų lietu- 
tekėjusioms merginoms ir ištekėjusioms vį^ sodiečių drabužių pavyzdžių, 
moterims. Lietuviai, ypač moterys, gali

Pats didžiausias skirtumas tarp vertai didžiuotis savo proseneliu 
tų grupių drabužių atspalviuose: kas drabužiais. Mūsų tautiniai drabužiai, 
tinka penkiolikmetei, tas netiks vy- įUr būt, yra vieni is" gražiausių liau- 
resnioms merginoms. . Jaunesnioms dies meno kūrinių. Ne tik- mes groži- 
tiktų ir trumpesni sijonėliai iš plo- mės savo tautiniais rūbais, bet ir 
nesnės medžiagos, o vyresnioms mo- SVetimieji jais gėrisi. Lietuvių moterų 
terims sijonų trumpinimas būtų tra- tautiniai drabužiai neturi sau lygių 
dicinio stiliaus pažeidimas. kitų tautų tarpe.

Mergaičių ir ištekėjusių moterų
galvos danga irgi skirtinga. Ištekė-

SYDNEY MIRUSIU LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ
G.J. Demberagas

Jau nuo giliausiu amžių lietu
viai gerbė ir myle'jo savo mirusius. 
(Jiems piliakalnius pylė, raudas gie
dojo, Vėlines švente. Taigi visai 
nenuostabu, kad vos masinei lietu
sių imigracijai užplūdus Sydney, tuoj 
įimta rūpintis netik įsigyti sau gyven
ti pastoge, bet ir savo nuosavą kam
pelį, kur galima būtų savo brangius 
mirusius garbingai palaidoti.

Pirmieji mūsų mirusieji yra 
išmėtyti įvairiose Sydney kapinėse. 
Jau maždaug nuo 1949 metų kilo

Mūsų Pastoge Nr. 33 1973.8.20 psl. 4 

jusios moterys būtinai ture'davo ne
šioti nuometą ar ryšėti tam tikrą 
skarelę. Sulig senovės papročiu:., 
moterims nepritikdavo išeiti iš namų 
nepridengta galva. O ir namie moterys 
retai būdavo vienplaukės. Seniau mer
gaitės augindavo ilgus plaukus, juos 
supindavo į vieną ar dvi kasas, su
sukdavo ant galvos ir papuošdavo 
rūtų vainikėliu arba užkišdavo už ka
sų rūtų sakelę, ir galva jau būdavo 
papuošta. Galvos taip pat būdavo 
puošiamos įvairiais kaspinais ir 
juostomis. Jas surangydavo, suklos- 
tydavo, supindavo ir padarydavo 
įvairius pagražinimus — lankelius, 
karūnėles. Šiandien mergaites jirie 
tautiniu drabužių dažniausiai nešioja 
karūnėles.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX 
amžiaus pradžioje daugelio tautų dra
bužiu skirtumai išnyko. Tautiniai 
rūbai surinkti į muziejus ir pagal juos 
gaminami nauji, kurie vartojami teatre, 
festivaliuose, tautinėse šventese ir 
tautiniams papročiams pavaizduoti. 
Lietuvių tautiniai drabužiai skirstomi 
į priešistorinius, istorinius ir liau
diškus .

Priešistorinių drabužiu, išvaizda 
nustatoma rekonstrukcijomis. Istorinių 
laikų drabužiu yra surinkta Lietuvos

***

idėja turėti savac lietuviška, vietelę. 
Iš lietuviškų organizacijų pirmieji 
parodė iniciatyvos mūsų atsargos 
kariai. Ir po ilgų tąsymąsi tik 1959 m. 
Sydney lietuvių kapeliono kun. P. 
Butkaus pastangomis lietuviams 
buvo paskirta Rookwood - Metropolis 
- katalikų 11 A sekcija. Tai nedidelis 
trikampio formos plotelis, kuris buvo 
padalytas i 174 “Plot’us”. Išplana
vimus yra atlikę musu inžinieriai. 
Ypač iš jų ryšku įnašų įdėjo inž. 
A. Jakštas, dabartinis Australijos 
Rajono skautų vadas, menininkas, 
paminklu projektuotojas, nuosirdusis 
bet kokio pozityvaus lietuviško darbo 
talkininkas.

Sis plotas jau užpildytas. Jame 
yra palaidoti 122 musu tautiečiai, o 
likusius “plot’us” yra užpirkę jų 
artimieji.

Maždaug prieš porą, metų mūsų 
kapeliono ir parapijiečių pastango
mis yra gautas šalimai didesnis skly
pas, sujungiant lietuviu kapines i 
vienar didelį trikampį. Naujame sky
riuje įrengta “Lawn Cemetery”. Šiame 
skyriuje pirmas atsigulė mūsų visuo
menininkas p. S. Baltramiejūnas 
(29.4.1971) ir iki dabar išsirikiavo 
beveik visa eilė, iš viso - 18.

1971 metais pastatytas dail. V. 
Jonyno suprojektuotas gražus pamink
las, simbolizuojąs tragišką tremtinio 
sudužusio gyvenimo dalią, dedančio 
visa viltį į mūsų Tėvynės Lietuvos 
laukų Rūpintojėlį - Kristų. Jame 
įmūrytas žiupsnelis tikros mūsų Tėvy
nės žemės, surinktos iš įvairių Lie
tuvos vietų. Paminklo prieky prikalta 
varinė lenta su tokiu įrašu: 
Rūpintojėlis - Our Lord of Compassion 
and Care................ .................................. ..

TERESE KAZLAUSKAITĖ- 
BIRETIENĖ B.A.

Gegužes mėn. Teresė gavo “Ba
chelor of Arts” laipsnį Sydney univer
sitete .

Papildomai studijuoja isigijimui 
“Diploma of Education”. Baigusi 
ruošiasi mokytojauti gimnazijose.

Yra baigusi Bankstown’o liet. 
Savaitgalio mokyklą. Priklauso Tau
tinių šokių grupei “Suktinis”. Linki
me tolimesnės gyvenimo sėkmes.

***

This monument a symbol of the 

faith- and freedom in Lithuania is 
dedįcąted to Glory of God. In memory 
to all those thousands who have given 
their lives as fighters and martyrs for 
the homeland and for the Love of 
Christ also to those who have died 
in this far land in the hope that the 
supreme sacrifice of their compatriots , 
was not in vain.

The Lithuanians of Sydney 
Blessed by His Eminence Cardinal 
Sir Norman Gilroy.

Lietuvi, lankydamas s į kapinyną 
prisimink ir Tėvyne's gynėjus ir trem
tinius Sibiro pančiuos, maldoj atlei
dimo linkėk ypač tiems kurie ilsisi 
čia. Teapgaubia Viešpats visus savo 
meilės - malonės šviesa. Jei tektų 
suklupt po keleivio dienų šia našta, 
lai baigiasi žemes tremtis, ir sielos 
nurimsta kančia.

Sydney
A.D. 1971

Šio paminklo statytojai: dail. 
Vytautas Kazys Jonynas - U.S.A. - 
projekto autorius, Inž. Vytautas Ber
notas - brėžiniai statybai, Algimantas 
Plūkas - smuikelis ir kryžius, Inz. 
Aleksas Jakštas - kapinių išplana
vimas.

Stambesnėmis aukomis parėmė: 
Savanoriai-kūrėjai bei Sydney karių 
“Ramovė”, Sydney Lietuvių Caritas, 
Antanaitis Pranas, Petronis Mykolas, 
Butkus Kazimieras, Simonaitis Anta
nas, Juodgalvis Adolfas, Želvis Jur
gis ir Elena, Koliavas Juozas, Žit
kaus kas Pranas, Sydney lietuvių orga
nizacijos bei visi lietuviai, prisidėję 
mažesnėmis aukomis - ypatingai tal
kon atėjęs kun. Povilas Martūzas.

Šias lietuvių kapines išrūpino 
bei šio paminklo idėja įgyvendino - 
Sydney lietuvių kapelionas kun. 
Petras Butkus.

Šios 'Sydney lietuvių kapinės tapo 
tikrai graži, miela vieta. Tai mūsų 
piliakalnis, tai kilni ir šventa vietove 
giliai meditacijai. Eilės įvairių gra
žių paminklų, niekada nespėjančios 
nuvysti gėlės, lietuviškos rūtelės - 

uzkerėja praeivį. Vaikščiodamas pro 
kiekvieną kapą, jauti čia yra širdies, 
ir nuriedančios graudžios savųjų 
ašaros. Čia pasijunti tikras žmogus, 
čia nukrinta visos kaukės, kurias 
šiaip gyvenime žmones mėgsta užsi
dėti. Tai dalelė musu tautos istori
jos, kuri per amžius bylos apie tą 
baisia, tragišką epochą, kur dalelei 
Lietuvos sūnų ir dukterų teko atsi
durti net Australijon, gelbėjantis 
nuo raudonojo dvidešimto amžiaus 
siaubo. Čia ne vienas prie savo my
limo kapo netik susimąsto, bet tie
siog priklupęs A. Munthe’s žodžiais 
kreipiasi: “Visatos Viešpatie ... 
kaip menkas as esu ... Kaip as drįs
čiau dar ko nors prašyti, kada taip 
gausiai esi apdovanojęs mane. Tu 
davei man akis spindėti džiaugsmu 
ir prisipildyti ašaromis. Tu davei 
man širdį t kupina^ ilgesio ir verkian
čią iš gailesčio. Tu davei man mie- 
ga^, davei man viltį”.

Aš maniau t Tu davei man tai 
kaip dovana, bet as klydau. Tai buvo 
tik paskola > ir Tu nori, jog ji Tau 
būtų sugrąžinta, kad butų atiduota 
kitai būtybei, kuriai ateis jos eilė 
atsikelti iš amžinybės į kurių as 
dabar leidžiuosi ... Viešpats davė 
ir Viešpats atsiėmė, tebūnie palai
mintas Viešpaties vardas...” 0 kar
tais mūsų poeto Bradūno žodžiais 
prabyla: “Aš nesimeldžiu. Aš melstis 
negaliu. Tik atsiklaupiu ir kaip žeme 
tyliu”.

Čia septynis antkapius vieni
šiems musų tautiečiams pastatė Syd
ney L. Soc. Moterų D-ja. Šios mote
rys yra nuveikusios tokių darbų, kur 
joks vyras dar nėra padaręs. Garbė 
joms! Netik antkapiai, bet Senelių 
Sodyba, valgių paruošimai subuvi
muose, ligonių lankymai ir 1.1, ir 1.1.

Taigi Sydney Rookwood lietuvių 
kapine'se yra palaidota iki žios die
nos 140 musų tautiečių: 42 moterys 
ir 98 vyrai.

Amžiaus atžvilgiu jie taip pasi
skirsto:

Iki 10 metų - 1
11 - 20 metą - 4 
21 - 30 metų - 5 
31 - 40 metų - 6 
41 - 50 metų - 29 
51 - 60 metų - 37 
61 - 70 metų - 23 
71 - 80 metų - 23 
81 - 90 metų - 11 
91 - 100 metų - 1

Iš šios lentelės matyti, kad 
Sydney lietuvių pavojingiausias am
žius yra tarp 50 ir 60, nes įskaitant 
50 metą grupes (37+5) susidaro 42. 
Ypač tas liečia vyrus, nes vyrų mirė 
4 kartus daugiau, negu moterų. Tat 
pasitvirtina ta taisyklė, kad šis laiko
tarpis mūsų vyrams yra krize’s metai.

Žiūrint į ateiti, gal reikėtų įsteig
ti kokį specialų lietuvių kapinių 
draudimą, kuris prižiūrėtų kapų švarą 
kol bent vienas lietuvis Sydnejuje 
gyvens. Taip pat jau metas susirū
pinti pastatymu sienos nišoms, kurie 
norės būti sudeginami. Australijos 
kataliką Bažnyčiai leidus kūnų, degi
nimą, reikia manyti, atsiras vis dau
giau mūsų tautiečių, kurie panorės 
greičiau pavirsti Į dulkes.***

Jau ketveri metai be Kazimieao 
Kavaliausko, praeitą sekmadieni jo 
atminimui buvo atlaikytos mišios.

***
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SYDNĖJUS... VILNIUS ... IR 
ATGAL

N. Mantrimas
(Atkelta iš 7 psl.)

O tiek daug kalbama, rašoma ir 
dainuojama apie visokeriopą laisvę 
laisvame krašte... Nenoromis kyla 
klausimas , ar dvidešimtojo amžiaus 
sofistai/ šaukdami apie laisvę , tiki 
savo kalbomis, ar tik nori kitus įti
kinti/ patys tuo netikėdami.

Šiaip savo sostinėje jaučiamės 
gerai: kiekvieną dieną vis kiti gimi
naičiai mus aplanko. Visi nori pasi
pasakoti, pasiguosti, išgirsti apie 
tolima kraštą,kur mes gyvename. Lais
vo laiko beveik neturime, o reiktų 
Vilnią gerai apžiūrėti, tad radęs progą 
vaikštinėju seniai matytose gatvėse, 
lipu i, Gedimino kalną, trumpai nuo
širdžiai maldai suklumpu Aušros 
Vartuose t prisiminęs, kad paskutini 
karta, čia meldžiausi prieš 30 metų. 

Atrodo niekas čia nepakito^, tik aš; 
tokios pačios senyvos moterėlės 
valo laiptus ir prižiūri altorių. Gat
vėse žmonės skubau susirūpinę sa
vais reikalais, nekalbus ir nesidomį 
aplinka. Užtenka savo rūpesčių! Ap
lankau buvusią Vilniaus Katedrą, bet 
čia jau viskas pakeista - paversta į. 
Meno Galeriją. Eilių eilės paveikslų 
lyg jaučiasi ne savo vietoje esą ir 
lyg prašosi iš čia išnešami. Susi
mąstęs apleidžiu Katedrą, o prie su
gadintos nuotaikos prisideda lietin
gas dangus.

Užeinu i. taip vadinamą ‘‘doleri
nę” krautuvęt skirta, tik turistams su 
užsienio valiuta. Prekių pasirinkimas 
mažas, bet jos geresne's kokybes ir 
žemesnės kainos. Isigiju keletą daly
kėlių. ir vėl pradžiuginu savo arti
muosius , juos apdovanodamas - jie 
net ir nežino,kad ir tokių prekių pas 
juos esama - jiems ten net ir įeiti 
neleidžiama; čia tik užsienio valiuta, 

rubliais čia nieko nenupirksi!
Vėl sutinku savo kelionės drau

gą. Jis jau linksmesnis^ nes gavo lei- 
dima? iš kitos įstaigos aplankyti tėvų 
kapą. Rytoj turime apleisti mielą 
Vilnių ir vykti i, kitus miestus/tad 
mūsą trumpa viešnage savame krašte 
baigta. Kaip gaila, kad taip trumpai. 
Reiktą pridėti/ kad iš visu, viebucių 
Vilniaus ‘‘Gintaras” mus traktavo 
blogiausiai: pietus atsisakė mums 
duoti vietoje, tad turėjome vykti į 
kitus restoranus pietauti, o pusry
čius ir vakarienę galėjom nusipirkti 
pagal bilietėlius vietoje, bet sto
vint eilutėje apie 30 minučių; kol 
prieisi prie gramais sveriančios pro
duktus padavėjos. (Mes eilėse sto
vėti atpratome karui pasibaigus prieš 
28 metus). Labai apgailėtina, kad 
mus privertė vėl eilėse stovėti savo
joje sostinėje Vilniuje.

Jau Vilniaus aerodrome. Vėl 
ašaros... paskutinieji pasibučiavimai 

su artimaisiais ir mintis ar teles -dąą 
kada susitikti. Nežinia... Jaučia’ tai' 
mūsą giminės, jaučiame ir mesįtįk; 
vengiam- kalbėti apie tai, kažkąi^įiK’ 
koktu pasakyti jiems gyvomis' lūpo
mis paskutinįjį sudiev. Mano sese 
prasitarė ‘‘broli! Tu išvažiuoji.^.1 ir 
mes daugiau niekad nematys įme
lavęs”. Žingsniuoju lėktuvo link, 
o širdis pilna kartelio, dar kartą 
atsisuku i paliktus giminaičius... 
nuėmu skrynele,ir tai mano paskutinis 
žvilgsnis į jų liūdnus veidus ir aša
rotas akis. ‘‘Gyvenkite, ir ištverkite 
s., aš gi grįžtu i, svetimą kraštą, i, 
tolimesnę tremti, o Viešpatie, kada 
tas viskas pasibaigsi.” tariau saą 
lipdamas i, lėktuvą.

***

- Amerikoje 1954 metais rusus 
laikė draugais tik 5% gyventoju. 
Šiemet - 34%.

ATLYGINANTI ŽINIA VIENIŠOMS 
MOTINOMS AUGINANČIOMS VAIKUS

BET KURI MOTINA IŠLAIKANTI VAIKA AR VAI- 
KUS DABAR GALI TURĖTI TEISĘ I PAREMIAMOS 
MOTINOS PAŠALPA.

NEVEDUSIOS MOTINOS, PALIKTOS OFICIALIAI 
NEVEDUSIOS ŽMONOS IR KITOS ŽENGTOS AR NE- 

ŽENOTOS MOTERYS ANT SAVĘS IŠLAIKANČIOS 

VEIKĄ GALI KVALIFIKUOTI. PAREMIAMOS MOTI

NOS PAŠALPA YRA SUBJEKTAS TURTINGUMO 

PATIKRINIMUI, BET DEL TO NESUSILAIKYKITE 
UŽSIREGISTRUOTI.

UŽPILDYKITE TĄ KUPONAc APAČIOJE IR 

PASIŲSKITE l

“DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY” 

JŪSŲ, VALSTIJOJE.

ARBA PAMATYKITE MUS ASMENIŠKAI. PAREIKA

LAVIMO ANKETOS YRA GAUNAMOS BET KURIOJE 
PAŠTO ĮSTAIGOJE.

JEIGU IR ESATE NETIKRA DEL KVALIFIKA
CIJOS, VISVIEN UŽPILDYKITE PAREIKALAVIMO 

ANKETĄ IR MES SUTVARKYSIME DEL JŪSŲ.,
PAŠALPOS SUMA ( PER SAVAITĘ)

$25.50 ($27.50 JEIGU TURITE VAIKĄ KURIS 
YRA ŽEMIAU 6 METŲ. ARBA INVALIDAS).

PLUS $4.50 UŽ KIEKVIENĄ VAIKĄ. ’ ' -

DIRECTOR DEPT. OF SOCIAL SECURITY

(ADRESAS RANDAMAS TELEFONO ABONENTU

KNYGOJE)
PRAŠAU PRISIŲSKITE MAN TOLI

MESNES INFORMACIJOS

PRAŠAU PRISIŲSKITE MAN PAREIKA

LAVIMO ANKETĄ

PAVARDĖ....................................................................................

ADRESAS .................................................................................
- .................... PAŠTO RAJONO NUMERIS.........................

Vir~ T iTn* ———————■■"--■MMiBaM—V*
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f PORTA A.A. KAZIUI LODAI
mirus, netekusioms vyro ir tėvo, žmonai Marijai ir dukrelei Dan
guolei Baxtersu šeima,skausmo valandoje užuojautą reiškia

Angelė ir Stasys Montvidai

ŠACHMATAI SYDNĖJAUS 

LIETUVIU. KLUBE 
Oficialioji dalis

Pirmasis oficialus šachmatų žai
dimas Sydnėjaus Lietuvių Klube buvo 
pradėtas simultanu (kurį klubo nariams 
ir svečiams davė' C.J.S. Purdy, buvęs 
pasaulio šachmatų cempijonas, žai
džiant korespondenciniu būdu. Prieš 
pradedant žaistų pravestas šio įvykio 
atžymėjimas, kiekvienam dalyviui 
pasirašant į klubo šachmatų veiklos 
knyga. V. Simniškis , klubo Valdybos 
pirmininkas, pasveikino svečius ir 
šachmatininkus ir palinkėjo visiems 
sėkmes žaidime, kartu paskelbė ati- 
daryma^ s'achmatų veiklos. C.J.S. 
Purdy šiais metais eina N.S.W. 
Šachmatų Sąjungos pirmininko parei
gas todėl savo žodyje, šia proga, 
reiškė viltį, kad šachmatų veikimas 
šiame gražiame Lietuvių Klube išsi
vystytų visoje aukštumoje, rengiant 
turnyrus, kuriuose be klubo narių ga
lėtu, dalyvauti ir kiti šios valstijos 
šachmatininkai. Prisiminė kokiose 
sąlygose yra davęs simultaną, prieš 
daugeli metų klubo patalpose Red- 
ferne. Toliau kalbėjo B.H. Johnson 
“Chess in Australia’’ laikraščio 
redaktorius ir latvių s'achmatų klubo 
atstovas J. Krivis.

***

Simultanas
Organizatorių pastangos buvo 

labai sėkmingos. Prie žaidimo lentų 
susėdo dvidešimt vienas šachmatinin
kas į jų tarpe penki svečiai is latvių 
klubo. Klubo patalpose įsiviešpatavo 
tyla. Purdy žaidžia baltomis figūromis, 
kai visi jo priešininkai priešingomis 
spalvomis. Tik po dviejų žaidimo va
landų žiūrovai pradėjo skaityti “iškri
tusius” iš' simultano. Visų didžiau
sias susidomėjimas dr. I. Venclovos 
ir V. Patašiaus partijomis. Kai kurie 
baigė partijas lygiomis. Purdy veide 
matosi nuovargis. Bando atsigaivinti 
klubo pirmininko ir ponios Venclovie
nės užkandžiais ir kava. (Visiems 
žaidėjams ponia ir klubo pirmininkas 
servavo kavų ir užkandžius).

***

Patašiaus laimėjimas
Pagaliau simultano žaidimas 

sustabdytas. Prasideda sveikinimai. 
V. Patašius pasiekia pirma ir, kaip 
vėliau paaiškėjo, vieninteli_ laimėjimą 
prieš Purdy! Laimėti antra_ partiją 
vilčių nebeliko, kai dr. Venclovas 
pareiškė išvargusiam Purdy “pasi
duodu”. Paskutinę partija Purdy turi 
baigti prieš musu s'achmatininką - 
savanorį. J. Kapočių. J. Kapočius 
dar galėjo laikytis ir turėjo “gery 
spąstų” Čempijonui, beų žiūrovų ragi
namas, dėl “s”ventos ramybes” pasku
tinis ištarė: “Pasiduodu”.

***

Bendri rezultatai
Keturi lietuviai šachmatininkai 

sužaidė savo partijas lygiomis: V. 
Augus tinavicius, G. Baikovas, A. 
Giniūnas ir J. Karpavičius. Svečiai 
latviai savo partijas visi sužaidė 
lygiomis. Be siu minėtų simultane 
dalyvavo: J. Dambrauskas, D. Ge- 
čiauskas, P.,Grosas, J. Kapočius, A. 
Mikus, V. Sliteris, J. Sarkauskas, 
V. Šutas, dr. I. Venclovas, N. Vilkai
tis ir V. Vilkaitis.

***

Dovanų. įteikimas
Sydnėjaus Klubo Valdyba įteike 

dovaną V. Patašiui,laimėjusiam savo 
partija, simultane. Dovana - C.J.S. 
Purdy išleista knyga, kaip B. Fischer 
laimėjo pasaulio čempijonatų pries 
rusa. B. Spassky. Klubo dovaną, gavo 
ir tie šachmatininkai,kurie savo parti
jas baigė lygiomis. Gaila^, organizato
riai ir klubo valdyba tuo metu nepa
galvojo, kad dovanos tikrai buvo ver
tas ir paskutinis pralaimėtojas J. 
Kapočius , kurisbūdamas vyriausias 
amžiumi iš visų simultane dalyvavusių 
žaidėjų, tur būt, neapsiriksiu pareikš
damas, kad, be abejonės , vyriausias 
amžiumi iš visų Australijos aktyvių 
šachmatininkų, daugiausia prakaito 
ir nervų kainavo simultanų davusiam 
C.J.S. Purdy.

Šachmatų veikimas Sydnėjaus 
Lietuvių Klube pradėtas labai sėk
mingai dėka kelių organizatorių, 
kurių tarpe daugiausia pasidarbavo 
P. Grosas. Beveik visi klubo Valdy
bos nariai dalyvavo atidaryme, kai 
klubo sekretorius žaidė ir simultane. 
Talkininkavusiems simultano prave- 
dime poniai Venclovienei, p. Sim- 
niškiui, p. Kolakauskui, p. Karveliui 
ir už suteiktą transportą svečiams 
klubo sekretoriui V. Sliteriui visų 
šachmatininkų vardu reiškiu širdingą 
padėką.

V. Augustinavicius

***
MIRĖ AUGUSTINAS LEONAVIČIUS
S.m. liepos 28 d. Moe mieste 

mirė AUGUSTINAS LEONAVIČIUS, 
sulaukęs 67 m. amžiaus.

Velionis gimė Negrivos kaime, 
Raseinių apskrity.

Į. Australiją atvyko 1951 metais 
ir dirbo Yallourn S.E.C. rudos ang
lies kasyklose. Gražiai isikūrė Moe 
mieste ir su žmona Ona išaugino ketu
ris sūnus. Augustinas buvo religingas 
ir ramaus budo.

Po lietuviškų pamaldų, kurias 
atlaikė iš Geelongo atvykęs kun. P. 
Dauknys, gausus būrys Latrobe 
Valley ir Sale tautiečiu palydėjo ve
lioni įMoe kapines.
Nuliūdę liko žmona ir sūnūs, į 
laidotuves atvykę iš N.S.W. Liūdi 
ir latrobiečiai, netekę dar vieno tau
tiečio. a.a.

Broliams PETRUI, JUOZUI,VYTUI ir JONUI LEONAVICIAMS, 
jų mylimam tėveliui mirus, reiškiame gilią užuojautą

Nevvcastelio Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Daug džiaugsmo man suteikė, kai J. Lizdenis, J. ir V. Nekro- 

šiai, K. Pauliukėnas, J. Butkienė, A. ir D. Bajaliai, S. Macijaus
kas, P. Leonavičius, J. Pranskūnas, D. Sisson aplankė mane esan
tį, ligoninėje bei vėliau besigydantį namuose. Taip pat malonu 
buvo gauti korteles paštu iš Newcastelio Choro Dirigento ir Disku
sijų Klubo pirmininko S. Žuko choro ir klubo narių vardu, J. ir C. 
Oaks savo ir A.I.E.A. vardu linkint man greičiau pasveikti.

Visiems širdingai dėkavoju.

SIUNTINIAI Į LIETUVA^
Pasinaudodami mūsų patarnavimu, geriausiai paremsite savo 

gimines Lietuvoje, mūsų patarimas pade's Jums apsispręsti^ ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Vasaros ir rudens sezonui, specialiai siūlome šia s prekes:
(Muitas jau iskaiėiiiotas i kainą).
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei. $8.50
Gefiuro medžiaga suknelei. $9.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais. $11.50
Gėlėta arba ornamentais crimplene medžiaga. $12.00
Lygi crimplene medžiaga suknelei. $9.00
Dirbtinio mink kailis paltui. $35.00
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga $20.00
Labai gera vilnonė moteriškėms paltams medžiaga. $28.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai. >6.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatiniu,rūbą. $6.00
Perukai nuo $18.00 iki $46.00 (Muitas už'perukų jau iškaičiuotas).

$11.00
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračiu, tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių pre
kių, kurias negalima iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON. E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

LIŪDNA STATISTIKA
Kaip skelbia New York 

Times šio birželio 14 d.. 
JAV per paskutinius trejus 
metus nužudyta žmonių dau
giau, negu amerikiečių ka
rių Vietname per 10 metų.

Alf. Šernas

Vien 1972 metais šiame 
krašte nužudyta net 18,000 
žmonių. 60% aukų krinta 
savaitgaliais. Alkoholio Įta
koje — du trečdaliai, narko
tikų — pusė, šaunamaisiais 
ginklais nužudoma trys ket
virtadaliai.

Pirmasis šachmatu, žaidimas Sydnėjaus Lietuvių Klube buvo pradėtas 
simultanu, kurį klubo nariams ir svečiams davė C.J.S. Purdy, buvęs pasaulio

šachmatų čempionas. Pirmas k. stovi Purdy, antras P. Grosas. Nuotrauka 
J. Kapočiaus.
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SYDNĖJUS... Vilnius ... IR 
ATGAL

N. Mantrimas
(tąsa.)

Pagaliau, po tikrai varginančios ke
liones nusileidžiam Maskvos aerodrome, 
einam į pastatau nervingai pildome va
liutos deklaracijas, pereinam pasu ir 
kitu dokumentų kontrolę be jokių truk
dymų ir artinamės pas muitininkus 
patikrinimui, ką mes čia atsivežėm ir 
1.1., o čia atidaroma musų nešulai, 
matuojamos medžiagos, muitojami 
vilnoniai siūlai, perukai, žiūrimi 
bonkutėse turimi asmeniški vaistai ir 
atrodo,, viskas gerai einasi... bet vie
na Sydnėjiškė užkliūva kažkodėl, ji 
labai ilgai tikrinama, kiekviena siūlė 
čiupinėjamą, jau tuščias čemodanas 
tikrinamas kokiu tai duzf^inciu aparatu 
... ir pagaliau pati vargše moteris 
vedama į. atskirą kambarį,kur moterys 
tikrintojos ja išrengia iki Ievos kos
tiumo (Ieva nors lapu buvo prisidengu
si). Kaip ir tikėtasi - nieko pas ją 
kompromituojančio nerado, rodos, at
siprašė už sutrukdymą ir viskas bai
gėsi. Du vyrai taip pat tapo Ado
mais paversti, gal norėjo pamatyti jų. 
fizinį sudėjimą... kas žino.

Sėdam į Intouristo autobusą ir 
vežami pirmiesiems pusryčiams. Sta
lai valgiais apkrauti, gražiai atrodo, 
o mes jau drąsesni, kada pasiekiam 

AUSTRALIJOS SENATAS ( AUKŠTOJI TARYBA )

MIGRANTU AUSTRALU CIVILINES TEISES
SENATO PASKIRTAS KOMITETAS BUVO ĮGALIOTAS IŠTIRTI IR REPORTUOTI APIE:
(a) AR MIGRANTU AUSTRALŲ,CIVILINES TEISES IR, YPATINGAI NARIU iŠ KROATŲ, 

BENDRUOMENES, YRA BUVUSIOS PAŽEISTOS DEL:

1. NEPATEISINAMO ĮSIVERŽIMO į GYVENVIETES;

2. NEPATEISINAMO ATĖMIMO DOKUMENTŲ ARBA NUOSAVYBES;

3. NEPATEISINAMOS NUOSKRIAUDOS , ATŽVILGIU LAISVES,’ PRIVATUMO ARBA 

PADORAUS VARDO;

IR, JEIGU TAIP, KOKS PATIKSLINIMAS ARBA PAKEITIMAS TEISES ĮSTATUOSE, ADMINIS
TRACINĖSE AR TEISIŠKOSE PROCEDŪROSE YRA REIKALINGAS ARBA PAGEIDAUJAMAS.

(b) AR YRA BUVĘS ARBA YRA BAUGINIMAS BEI NEPRIDERĄS SPAUDIMAS PRITAI

KYTAS NARIAMS IŠ MIGRANTŲ AUSTRALŲ BENDRUOMENIŲ IR YPATINGAI, NARIAMS IŠ 

AUSTRALŲ KROATŲ BENDRUOMENĖS - SERBŲ BENDRUOMENĖS, SLOVĖNŲ, MACEDONŲ, 

MONTENEGRŲ IR UKRAINIEČIŲ BENDRUOMENIŲ, VYKSTĄS DABAR JUGOSLAVŲ ARBA 

KITŲ VALSTYBIŲ VALDŽIOS INTERESAMS IR, YPATINGAI, AR TŪLI KITŲ VALSTYBIŲ 

SLAPTOSIOS POLICIJOS NARIAI YRA PRITAIKĘ TOKį BAUGINIMĄ AR NEPRIDERANTĮ 

SPAUDIMĄ ARBA KITAIS ATVEJAIS YRA BUVĘ AKTYVUS NARIŲ TARPE MIGRANTŲ 

BENDRUOMENĖSE AUSTRALIJOJE.

(c) TAS APLINKYBES APIMANČIAS IR SVARBIAS ATŽVILGIU ATTORNEY - GENERAL’S 

VEIKSMAMS SĄRYŠYJE SU AUSTRALIJOS SAUGUMO ORGANIZACIJA KOVO MENESYJE 

1973;IR

(d) TAS PROBLEMAS IR PAVOJUS SUDARYTUS AUSTRALIJOS MIGRANTŲ BENDRUO

MENES NARIAMS SU DVIGUBOS TAUTYBES ATSIRADIMU IR ATATINKAMAS PRIEMONES, 
KURIOS GALĖTŲ BŪTI IMTASI TAM PANAIKINTI.

ŠITAS KOMITETAS KVIEČIA SUINTERESUOTUS ASMENIS IR ORGANIZACIJAS PATIEK

TI NUOMONES RAŠTU I BET KURIUOS KLAUSIMUS PAMINĖTUS VIRŠUJE.

PRADINĖ ŽINIA, DEL INTENCIJOS PATIEKTI TURIMAS NUOMONES RASTU, TURI BŪ

TI PRANEŠTA ŠIUO ADRESU:

TO THE SECRETARY, SELECT COMMITTEE ON CIVIL RIGHTS OF MIGRANT

AUSTRALIANS,

THE SENATE, PARLIAMENT HOUSE

CANBERRA, 2600.
PRIEŠ 29 TA BIRŽELIO 1973, IR PARUOSTOJI MEDŽIAGA RASTU, TUOJ PO TO KAIP 
GALIMA GREIČIAU, TURI BŪTI PASIŲSTA JAM.

ŠITŲ TYRINĖJIMŲ EIGOS METU, KOMITETAS PRAVES PALIUDIJIMŲ IŠKLAUSYMĄ.

KADA TIK GALIMA, PARODYMAI BŪTŲ NUOLANKIAI PAGEIDAUJAMI ANGLŲ KAL

BOJE, TAČIAU, PARODYMAI GIMTOSIOS KALBOSE BUS PRIIMAMI.

mums paskirtą viešbutį “Sputnik’
- didelį pastatą^ir išsiskirstėm po kam
barius, Kitą rytą mus veža į Kremlių.
- parodyti. Temperatūra 24 C., taigi nieko negirdėjusios apie “women’s 
šilta. Vienas iš mūsą atvyksta vasa- liberation’’) t bet kada panorėjęs jas 
riniai apsirengęs - trumpos kelnės, dirbančias nufotografuoti, tai pradėjo
ilgos kojinės, palaidinė, bet jis 
sustabdomas stovinčio prie vartų 
sargybinio— “no shorts’*. Įsikiša musų 
vadovė, eina pas karininką, tas skam
bina i vyresnę bustiną ir gauna atsa
kymą “nelizia” ... ir mūsų tautietis 
palieka už vartą,kad neįžeistų Krem
liaus savo vasarine apranga. Vakare 
jis mums pasakojo, kaip jis praleidęs 
laisvai dieną Maskvoje: jis daug dau-
giau matęs , nekad mes Kremliuje, tai musą keliones tikslas. Atsisvei- 
Aplankęs Maskvos krautuves, mat^s kinu su prieteliu Antanu, vykstančiu 
ją archaiška,prekybos sistemą, prekes, su latviu grupe Rygon, linkėdamas 
daug ko kito, kas paprastai turistams jam pasisekimo. Palengva stumiamas 
nerodoma. kelios eile's prie išėjimo į lėktuvą.

Ilgiausia žmonių eile, pamažu 
slinkdama, paduoda pardavėjai bilie
tėlį už sumokėtą prekę,o ši traukia iš 
po prekystalio po 2, 3 ar daugiau 
kaklaraiščius, susuka į gniužulą ir 
bruka į jau ištiestas rankas. Niekas
ir nežiūri, kokie tie kaklaraiščiai - linkėjimus nuo
nėra laiko, nes yra stumiamas kitų, Detroito ir p. Kupečio iš Kanados 
kad tik greičiau, nes gali pritrukti, Australijoje gyvenantiems pažjsta- 
o tada vėl reikės laukti kokį pusmeti, miems. Mielai pažadu tą misiją at- 
kol gaus keletą, maišą. Kitoje krau- likti, nes asmeniškai žinau žmones 
tuvėje taip pat ilga pirkėju eilė tokiu ir gyvenamas vietas.
pat būdu perka vasaros viduryje žie- Lėktuve atsisėdu prie lango, kad 
mos pirštines!... galėčiau matyti, kada atsirasime virš

Pasikalbėjęs su taksistu, 
moterėlėm, cementą maišančiom kastu
vais., „ (vargšelės, tur biit,

kaip vištos kudakinti ir grasino pa
šauksią policiją, tad numojęs ranką 
nuėjęs savais keliais.

Gatvėse į jį buvo žiūrima kaip i 
keistuolį, dėvintį trumpas kelnes ir 
ilgas kojines. Tai tikriausiai pir
masis mūsų tautietis, kuris buvo iš 
Kremliaus ištremtas.

Šiandien vykstame į Vilnią! Visi 
nekantriai laukiame tos valandos, nes

Salia mūsų kita eilė turistu, nematytų 
žmonių, taip pat stumiasi ta pačia 
linkme ir kalbasi lietuviškai. Is kur 
Jus? - klausia jie."Mes Australijos
lietuviai^’- atsakome. Trumpa bet nuo
širdi pažintis,ir esu prašomas perduoti 

p. Rukštelienės iš

Tėvynės lauku. Tik vienos valandos 
skridimas prabėga labai greitai. Pa
galiau praneša, kad už 15 min. būsime
Vilniuje... Viešpatie! Juk mes jau 
Lietuvoje. Koks ilgas laikas, net 29 
metai! ir štai vėl grįžtu kaip sūnus
palaidūnas į savo Tėvynę, kad dar 
kartą ją. pamatyčiau, ir jaučiu savyje 
dideli pasitenkinimą^nepabūgęs ilgos 
kelione's, kaip piligrimas aplankyti
šventąją žeme, ir veidą prispaudęs 
prie lango, pasikukčiodamas verkiu 
kaip kūdikis, nekreipdamas dėmesio į 
aplink sėdinčius žmones. Lėktuvui 
nusileidus^ griebiame savo nešulius ir 
veržiamės laukan, kad greičiau pa
justum savąją žemę po kojomis, bei 
susitiktum savo artimuosius. Lipdamas 
žemyn, galvoju: ar gavo giminės laiš
ką laiku, kad atvykstu ją aplankyti? 
Ar nereikės vienam klaidžioti Vil
niaus gatvėmis,siųsti telegramas, kad 
jau čia esu? Is tolo matau margaspal- 
ve. žmonių minią, laukiančią atvykėlių 
(ve'lavom apie 5 valandas, išvykdami 
iš Maskvos). Tvirtai ir išdidžiai 
žengiu laukiančios minios link ir 
girdžiu kažkas šaukia mano vardą, 
bet atskirti bei atpažinti negaliu, nes 
perdaug toli. Priėjus arčiau, pirmoji 
laukiančiųjų eilė trūksta ir matau 
sesę , bėgančią link manęs, brolį 
vienai ir kitą, ir vėl seserį. Vieni man 
sega rūtą prie atlapo, kita gėlę, kiti 
apkabinę mane laiko ir visi verkiam... 
verkiam, juk tiek metų, tiek metų ne-
matėm viens kito. Paaiškėjo, kad 
mano laiškas juos pasiekė laiku, ir 
visi iš vietų atvyko manęs pasvei
kinti, net 37 giminaičiai. Nereiktą aiš
kinti, kad mes visi labai pasikeitė, 
kiti net sunkiai atpažintini. Laikas 
daug ka pakeitė, bet pagaliau esame 
vėl drauge ir iš susijaudinimo nepa
jėgiam kalbos sumegzti, nežinom nuo 
ko pradėti bei ką sakyti tik spau
džiam vieni kitą, apkabinę. Vėl i turis
tų autobusą ir nevežami i “Gintaro’’ 
viešbuti. Didelis pastatas, pilnas 
turistu ir vizitorių, bet ir čia vaiz
das toks pat(kaip aerodrome: verkia 
apsikabinę čia ir ten, toliau, kėdėje 
susmukusi senutė^skarele prisidengusi 
veidą, kukčiodama verkia, laikydama 
uŽ rankos gal dukrą, gal marčią. 
Senukas, lazda pasirėmęs, glosto 
savo augalotą sūnų, klausdamas; 
“kaip. Tau tentvaikeli, sekasi toli
moje šalyje? Ar sunkiai dirbi? Tiek 
metų tave,s nemačiau! Mama, kaip 
žinai, netverdama skausmu apleido šį 
pasaulį. Jūs buvote keturi vaikai, bet 
likimas mus visus išskyrė. Antanas, 
jūsų vyriausias, išvažiavo uŽ Uralo ir 
nebegrįžo... Marytė dar tebegyva už 
keletos tūkstančiu kilometrų, bet ne
gali manęs aplankyti... ir aš, kaip 
matai, palikau vienas ir neilgas mano 
gyvenimas’’. Matant ir pergyvenant 
tokius graudžius vaizdus pats sau 
galvoji: o kodėl pasaulis taip neto
bulai sutvarkytas, kam pastatytos 
mūro’ ir kitokios sienos, kam šeimos 
išskirtos, kodėl broliai, seserys ne
gali viens kito laisvai aplankyti? 
Kodėl tie, nuo kurių tai priklausorne- 
mato ar nenori matyti žmonių, skausmo? 
Kokios šaltos, lyg akmeninės, jų 
širdys. Argi jie neturi savo šeimų, 
artimųjų, jiems brangių asmenų. Kodėl 
jie, galingieji, neleidžia visiems 
džiaugtis pasaulio grožiu, dalintis 
visiems džiaugsmais ir vargais. Ar 
tai nėra sąmoningas žmonių kankini
mas !?

Gaunu savo kambario rakta, susi
kraunu turtą, ir rengiuosi vykti su 
giminaičiais vakarieniauti, bet rakti- 
ninkes esu griežtai įspėtas, kad 
niekur negaliu vykti ir 20 vai. turiu 
būti savo kambaryje. Užtikrinu ją 
kad nustatytu laiku būsiu “namie*’.

Po kelių dienų sutinku praeinantį 
savo bendrakeleivi, kuris labai nusi
minęs man prasitarė, kad jo prašymas 
aplankyti tėvų kapą buvo atmestas, 
priežastis nepasakyta... tik atmestas. 
Tikrai skaudu! Argi jau tokia griežta 
kontrolė pateisinama, kad sūnui, at
vykus keliasdešimt tūkstančių kilo- 
metrų^negalima net tėvų kapo aplan-

■ Mi* ( Nukelta į 5 psl. )
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MELBOURNO LIETUVIU. KLUBO 
< RŪPESČIAI

Atremontavus Lietuviu Namus 
[įilnutiniam panaudojimui organiza
cinei veiklai vystytis, ir visuotinai 
nepritarus Patariamai Komisijai nera- 
Cionaliniam siūlymui — jvestuojant 
$35,000 iš 9% svetimam kapitalui į 
H-ro aukšto pertvarkymus nežinomiems 
nuomininkams, intensyviam ūkiui ieš
kotini nauji keliai įsiskolinimui 
$52,000 mažinti.

.< H-ro aukšto patal
pos, be pasinaudojimo organizacijų 
rktkalams, tinka Lietuvių Tautos 
Kultūros miniatiūriniam Muziejui, 
Lituanistinei Bibliotekai ir Lietuvių 
Menininku Kūrinių Galerijai įruošti, 
gi Koncertų Salę šviesiom spalvom 
perdažius - jaukumo priduotų.

Vykstant koncertams - minėji
mams, Mažoji Pobūvių Salė panaudotina 
kavinei. Vestibulis - komerciniai pel
ningas būtų, laikant nuolatinę užkan
dine, su pilnu aptarnavimu. Yra nuo
monių, kad Licenzijuotas Klubas at
neštų naudos, bet susiduriama su 
kliūtimi tam tikslui pastatytoj naujos 
salės iteisinimui, matomai, del ne, 
pilno tinkamumo tam tikslui, todėl 
dėtinos didesnės pastangos salės 
intensyvesnei eksplotacijai svetimųjų 
tarpe.

Aktualu būtų steigti Akcinę 
Bendrovę, esamos krautuvės prekybą 
perimti ir jų visokeriopai praplėsti. 
Tokios bendrovės vedėjas. pagal 
sutartį racionaliai tvarkytų Klubo 
išnuomotinų patalpų reikalus.

Skola ‘Talkai’ $19,200 iš 7% 
išmokėtina, užtraukus tom pačiom sąly
gom paskolas is Klubo narių, išduo
dant pakvitavimus ir pasižadėjimus 
bei investuotų pinigų gražinimo sąly
gų deklaracijas.

Klubo Taryba, apsidėjusi darbų 
našta, iki šiol neparuošė Klubo Nario 
knygelių su atzymėjimais: įstojamojo 
bei nario mokesčių, aukų, paskolų bei 
palūkanų.

GEELONGO KRONIKA
* P.p. E. Stuikevičienė ir 

Bindokienė “lopo” sveikatų ligoninė
je. Geelongiškiai linki abiems greitai 
pasveikti.

***
* Geelongo merginos sujudo: 

panelė V.M. Brazelyte 1973.9.1 
susituokė su T.A. Carrodus; vestu
vės jvyko Liet. Bendr. Namuose.

Panelė Žvirblyte susižiedavo, 
bet dar neteko nugirsti, kas tas lai
mingasis.

* Panelė D.R. Skapinskaite susi
žiedavo su Dr. R.R. Šarkiu. Oficialios 
sužiedotuvės įvyko 1973.7.21. p.p. 
Skapinskų rezidencijoje, dalyvaujant 
artimiesiems abiejų pusių šeimų na
riams. Dr. R. Šarkis dirba Albury 
ligoninėje, o p. Skapinskaite Geelongo 
miesto ligoninėje. Nežinia kaip jie 
susiciulbėjo, tur būt, bešokant “Klum
pakojį”. Bent taip atrodė, matant juodu 
šokant “Našlę” koncerto metu Mel
bourne.

* Geelongiškiai linki visoms ir 
visiems šviesios ir laimingos atei
ties ir tikisi, kad sukūrę šeimos židi
nius, nesumažins, bet padidins A.L. 
Bendruomenę.

* Ponia N. Brazelienė jau su
grįžo iš U.S.A. ..aplankiusi savo mo
tiną, seserį ir brolį. Dabar paskubomis 
ruošia dukrai vestuves.

* O musų Feliksas Andriukonis 
nekantriai berymodamas ant vartų plau
kia grįžtant žmonos iš pasaulines 
kelionės.

*
Skėrys
grožiu ir braido po U.S.A, ir Kanados 
miškus.

SYDNĖJAUS LIETUVIU. KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown 

Tel: 708 - 1414

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 

klube.Muzika patiks “senimui” ir 
jaunimui .Repertuare per 400 dalykų.

KLUBO VALANDOS
- 10 v.v. pirm. - ketv.
- 12 v.v. penktadieniais

12 - 1 v. ryto Šeštadieniais
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

4
4

6
1
6
6

UŽKANDŽIU BARAS
- 8 v.v. pirm. - penkt.
- 2 v. p.p. šeštadieniais
- 9 v.v. šeštadieniais
- 8 v.v. sekmadieniais

V. Salkūnas

***
PERTHAS

L.V.S. “Ramove” Pertho skyrius 
suruošė Dariaus - Girėno 40 metų 
minėjimą. A. Statkus paskaitė Da
riaus - Girėno prisiminimus. Kęstutis 
Baronas gražiai padeklamavo eilėraštj: 
Darius ir Gire'nas narsūs vyrai buvo, 
perskridę Atlantu Vokietijoj žuvo. -

Skyriaus V-bos .pirmininkas A. 
Klimaitis priminė apie tėvų ir sūnų 
Bražinskus ir paskaitė iš jų gautų, 
laiškų.

Skyriaus garbės narys V. Skrolis 
paaiškino dalyvavusiems, kad reikia 
remti Tautos Fondą, per kurį mes 
padedame išlaikyti lietuviškųjų veiklą 
kovoje uz“ tautos laisvę.

Nors ir nedaug žmonių minėjime 
buvo, tačiau visi pakeltoj nuotaikoj 
skirstėsi ir dėkingumą^ reiškė ramo
ve nams.

K.A.***

Apyl. Valdybos sekretorius A. 
stebisi Niagaros krioklio

Geelongiškis

NEWCASTELIS

Leonas Urbonas 3.8.1973 buvo 
atvykęs į Newcasteli, kur tos dienos 
vakare miesto burmistras atidarė di
delę meno parodų. Čia buvo išstatyti 
Urbono kūriniai “Žiemos kelionė” 
($400) ir “Pasmerkimas” ($200). Taip 
pat jo leidinys “A Journey into the 
Subconsciuos” buvo išpirktas. Leonas 
Urbonas Laukiamas Nevvcastelio Dis
kusijų klube su savo paskaita 19.10. 
1973.

Kostas Pauliukenas, Newcastelio 
Valdybos darbštus ir gyvas vice
pirmininkas, tyliai dalinasi įspūdžiais 
su savo žmonele Gerda, jai sugrįžus 
is kelionės po Vakaru Vokietija. 
Tik nugirsta, kad ji daug džiaugsmo 
patyrė pasimatydama su savo gimi
nėmis, gi jos gimtojo krašto gamta 
tebesanti labai žavinga, 
nepaprastai padidėję ir 
geroj on pusėn.

o miestai 
pasikeitę

(rugpiucio
10 d.) Royal ligoninėje mirė OSKARAS 
BAURA, velionis buvo Newcastelio 
Apylinkės narys, paliko žmonų, 
o Apylinkė neteko dar vieno tautiečio.

***

Penktadienį

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBAS “KOVAS”
< 7 maloniai kviečia visus atsilankyti į

SPORTININKU. BALIU.
kuris įvyks rugsėjo mėn. 1 d. (šeštadienį) 7 vai. vak. Sydnėjaus 

, Lietuvių Klubo patalpose, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.
Gros 4 asmenų puiki kapela. Veiks klubo valgykla ir už- 

■ kandžių baras. Staliukai bus aptarnaujami.
Šio baliaus metu bus traukiama “Kovas” metinė loterija, 

’ kurios pirmas prizas: kelionė lėktuvu į šių metų Sporto Šventę 

• (Hobarte) ir atgal.

“Kovas” Valdyba
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REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtine, vynas, vaisvan

deniai. ir kit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

Primename 
nario mokesti, už 
Ženkliukai

nariams susimokėti 
’73/'74 me tus. Nario 

jau paruosti. 
PADĖKA

Liet. Klubo valdyba 
dėkoja p. Vandai Naru-

Sydney
nuoširdžiai
sienei už padovanotas Klubo biblio- 

. tekai 13 knygų ir “Kario” žurnalo
IUI komplektą. S.L. Klubas

*
šokių

Klubo

Užkandžiai bus servuojami per 
vakarų.
Prašome įsidėmėti pakeistas 
valandas.

Klubo Valdyba

TAUTINIU. ŠOKIU. VAKARAS

VALGYKLA - RESTORANAS
6-9 v.v. šeštadieniais
1 - 3 v. p.p. sekmadieniais

Rugpiucio 25 d., šeštadieni, 7.30 
vai. vakaro Latvių Namuose Strath- 
fielde įvyksta Baltų Jaunimo

SPAUDOS

ir

KADA? - ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 15 D.7 vai 
Į J Į I ) O KUR? ■ UKRA,NE,Ū1U SALĖJE - LIDCOMBE

KIEK SUŽINOJAU!
P.L. Bendruomenės 4-tame seime 

A.L. Bendruomenę atstovaus trys 
mūsų bendruomenės rinkti atstovai: 
dr. A. Mauragis, dr. V. Doniela ir A. 
Balsys.

Rugpiucio 19 d. A. Mauragis ir 
A. Balsys su ponia išvyko Pan 
American lėktuvu į Los Angeles, o iš 
ten i, Chicagų ir Washington^. A. Mau
ragis žada dar pastovyklauti skautų 
jubiliejinėje stovykloje.

Mūsų atstovams linkime sėkmės 
gero vėjo.

***

Kun. Petras Butkus, kiek sustip
rėjęs, išvyko porai savaičių atostogų 
į Queenslanda, parapijoje jį pava
duoja kun. P. Martūzas.

Rugpiucio 30 d. kun. P. Martūzas 
kelioms savaitėms yra komandyruoja- 
mas kapeliono pareigoms ant laivo, 
plaukiojančio Pacifiko vandenyne 
tarp Australijos, New Zelandijos, Fiji 
ir Hawaju.

stesksk
Paulius Rūtenis, ilgokai paviešė

jęs Melbourne, grįžo į Sydnejų, čia 
kaip tik bus labai reikalingas “Mūsų 
Pastogės” baliaus programai paruošti, 
o gal ir dalyvauti. Sveikiname lai
mingai sugrįžusį Paulių.

***
Praeita, sekmadieni, p. Elena 

Jonaitiene' turėjo pašneke'si su 50 
moterų ir keliais vyrais apie “Ko 
siekia moterų išsilaisvinimo judė
jimas”. Pašnekesys visoms ir visiems 
patiko, taigi būtų įdomu išgirsti ir 
“Mūsų Pastogės” skaitytojams.

***
Šiomis dienomis lankosi Sydne- 

juje p. Šiuipys su ponia iš N. Zelan
dijos, Hazelwood Travel Hotel sa
vininkai. Dalyvavo “Klumpakojo” 
spektaklyje, Sydnėjaus Lietuvių Klu
be ir bendrai nori daugiau su lietu
viais susitikti ir pasimatyti. Ponams

pra-

Jame dalyvauja Lietuviu, Latviu ir 
Estu šokiu.grupes.

įėjimas jaunimui $1.00, suaugu
siems $2.00.

Prašome gausiai dalyvauti ir pa
remti musų jaunimų.

Baltu Komitetas Sydney

AUSTRALIAN LITHUANIAN

WEEKLY 
"OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

: - A.L.B. Kr as" to Valdyba 
Box 130 P.O. Rundle St., 

Adelaide 
“M.P.” Administracijos

LEIDĖJAS
Adresas:

Šiuipiams linkime svetingai 
leisti atostogas Sydnėjuje.

Leidėjo ir 
adresas: BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001 
Redaktorius A. Mauragis 

Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. 2213 
Redakcijos Tel. 77 - 6707 

Redakcija rankrascius taiso 
savo nuožiūra.

Administracijos Tel. 649 
“M.P.” prenumerata metams 

pusei metų 
Užsienyje metams 
Atskiro Nr. Kaina

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

ir trumpina

- 9062
$10.00

$5.00
$12.00

25 centai

8


	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0001
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0002
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0003
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0004
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0005
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0006
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0007
	1973-Nr33-MUSU-PASTOGE-0008

