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VAJUS AUST. SUDIE ALGIUI PLūKUI
LIET. FONDUI

MIELI AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI

Jau praėjo beveik ketveri metai 
nuo Australijos Lietuvių Fondo 
įsteigimo. Kaip jau žinote, fondo pa
grindiniai tikslai yra sutelkti para
mą Australijos lietuvių švietimui, 
mokslui, tautinei veiklai, bei kitokiai 
kultūrinei apraiškai.

Savaime suprantama, kad telkti 
bet kokią paramą anksčiau minėtom 
apraiškom, reikia pirmiausiai su
telkti pakankamai kapitalo, kad šio 
kapitalo atitinkama apyvarta suda
rytų galimybės telkti paramą, labai 
mažai ar iš viso neliečiant sutelkto 
kapitalo sumos.

Šiuo metu į Australijos Lietuvių 
Fondo kasą yra įplaukę apie 6300 
dolerių, tai palyginamai kukli suma 
ir nepaprastai riboja fondo vadovy
bės gerus norus siekti užsibrėžtų 
tikslų. Gi šie tikslai telkti paramą 
anksčiau minėtinų lietuviškos veik
los apraiškom "yra svarbūš musų lie
tuviškai egzistencijai šiame krašte.

A.L.B. Krašto Valdyba, supras
dama ir įvertindama Australijos 
Lietuvių Fondo svarbą, pasitarusi 
su fondo vadovybe skelbia 1976 m. 
liepos mėnesį Australijos Lietuvių 
Fondo vajaus mėnesiu ir ragina 
kiekvieną lietuvį pagal savo išgales 
paremti savo piniginiu įnašu į fondo 
kasą. Tai bus kaip tik proga kiek
vienam individui prisidėti pozityviu 
veiksmu prie lietuviškos egzistenci
jos išlaikymo šiame tolimame pietų 
kontinente.

Nors ir neskaitlingi skaičiumi, ta
čiau pajėgėme įrodyti, kad vieningu 
darbu mes pajėgėme atsiekti net 
Whitlam’o de-jure pripažinimo at
šaukimą. Tad nenuleiskime rankų ir 
neleiskime savo atsiekimams nueiti

Pastaruoju metu nuolat ir nuolat 
nesugrąžinamai netenkame savo 
tautiečių, kurių praradimas yra 
kiekvienu atveju skaudus, nes pra
randame šeimos narį, žmogų, lietu
vį, tačiau daugelio pasitraukusiųjų 
iš gyvųjų tarpo akivaizdžiai nepasi- 
gendame, visuomeniškai ir bend
ruomeniškai gal retai kada pajunta

veltui. Tęskime savo tautinius už
mojus pozityvia linkme prisidėdami 
savo auka Australijos Lietuvių Fon
dui.
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba

N. Sadūnaitė 
kalba

Komitetas Lietuvos Bylai Sydne
juje išleido anglų kalba pagarsėju
sios plačiai už Lietuvos ribų Nijolės 
Sadūnaitės kalbą, kurią ji pasakė 
savobyl'os metu ją teisiant už Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
spausdinimą ir platinimą. Nijolė Sa-

NIJOLĖ SADŪNAITĖ - meilės,ti
kėjimo ir atsparumo priešo spau
dimui pavyzdys lietuviškam jauni
mui. "Si diena laimingiausia mano 
gyvenime.Esu teisiama už LKB 
kroniką, kuri kovoja prieš fizinę ir 
dvasinę žmonių tironiją. Reiškia 
esu teisiama už tiesą ir meilę žmo 
nėms. Kas gali būti gyvenime svar
biau, kaip mylėti žmones, jų laisvę 
ir garbę. Meilė žmonėms - visų 
didžiausioji meilė, o kovoti už žmo
nių teises - gražiausioji meilės dai 
na. Tegul ji skambaųmūsų širdyse, 
tegul niekados nenutyla!” Tai Ni
jolės žodžiai pasakyti bolševiki
niam teisme. 

me, kad štai nėra šito, ar ano. Išeina 
ir negrįžta, lyg nebuvę. Tik retas 
išeidamas palieka, neužpildomą 
spragą, neišperkamą nuostolį.

Tokių žmonių mūsų bendruomenė 
jau prarado visą eilę. Vienas iš jų 
pereitą savaitę staiga miręs Algis 
Plūkas. Manau, jo specialiai nereikia 
pristatyti Australijos lietuvių bend
ruomenei, juo labiau sydnejiškiams: 

dūnaitė buvo teisiama pernai birže
lio mėn. Vilniuje ir nubausta 3 me
tams koncentracijos stovyklos ir 3 
metams ištrėmimo. Heroiška N. Sa
dūnaitės laikysena teismo metu ir 
jos tiesus žodis stebino ne tik kal
tintojus, bet ir visus tuos, kurie jos 
kalbą skaitė. Vakarus N. Sadūnaitės 
bylos aprašymas ir kalba pasiekė 
per Lietuvos Kat. Bažnyčios Kroni
ką. Neseniai tą kalbą atskiru leidiniu 
anglišką tekstą išleido ir Sydnejuje 
Komitetas Lietuvos Bylai. Aštuonių 
puslapių leidinėlis su K-to pirminin
ko V. Patašiaus įvadu yra vertinga 
pastanga, ir leidinėlį reikėtų pa
skleisti kuo plačiau kitataučių tarpe. 
Sydnejuje platina P. Ropė ir V. Pa
tašius. Kitur gyveną kreipiasi į Ko
mitetą adresu:.P.O. Box 470, 
Strathfield, N.S.W. 2135.

Australijos min. pirm. Mr. M. 
Fraser išvyko dviem savaitėm ofi
cialaus vizito į rytų Aziją: lankysis 
Japonijoje ir Kinijoje. Su juo drau
ge išvyko ir užsienių reik, ministeris 
Mr. Peacock.

Siekdama Lebanone sustabdyti 
jau ilgesnį laiką vykstantį civilinį 
karą kaimyninė Sirija įvedė savo 
karinius dalinius. Šitoji invazija su
kėlė daug kalbų diplomatiniuose 
sluogsniuose ir rūpesčio arabų kraš
tuose.

jį visi pažino nuo mažiausio iki vy
riausio. Su visais jis rado bendrą žo
dį, bendradarbiavimą, bičiulystę. 
Bet juo labiau jis buvo atsidavęs 
jaunimui: jis mėgo jaunimą, bet ir 
jaunimas nemažiau mėgo jį, tačiau 
Algis lygiai mokėjo su visais sugy
venti: su jaunais jis buvo jaunas, su 
vyresniais jis buvo vyresnis.

Vis tik gal labiausiai Algio Pluko 
pasiges ypač sydnejiškiai, nes jis 
buvo kiekvienam po ranka ir 
visiems mirtinai reikalingas: ir 
bendruomenei, ir bažnyčiai, ir klu
bui ir be išimties visoms organizaci
joms. Galima sakyti, per ištisą ket
virtį šimtmečio Sydnejuje nebuvo 
nė vieno parengimo, kur Algis Plū
kas nebūtų pridėjęs savo rankos, 
nekalbant jau apie atskiras organi
zacijas, kur jis kai kurioms buvo 
skyręs ir daugiau laiko, ir dėmesio, 
kaip skautams, teatrui ir galiausiai 
Sydnejaūs lietuvių klubui.

Tai buvo išskirtinai reta asmeny
bė: pirmiausia jis neturėjo savo pri
vataus gyvenimo, o visas jėgas, lai
ką, išteklius ir sugebėjimus*, skyrė 
vien lietuviškfėtfis reiRaiažišMSiS^- 
tos pusės jis buvo iš prigimties ap
dovanotas daugiau gabumų, negu jis 
pats žinojo: jis ir muzikas, dirigen
tas, instrumentalistas, jis ir daili
ninkas, dekoratorius, auksakalys, 
pagaliau jis ir elektrotechnikas, 

. šviesų ir garsų operatorius ir t.t7žo- 
džiu, visi šie suminėti ir nesuminėti 
neabejotini jo talentai liudijo jį 
esant universalų žmogų, ir visa tai 
jis dosniai dalijo ir atidavė lietu-
viams - jų visuomeninei ir kultūrinei 
veiklai net nelaukdamas, ar kas pa
sakys jam bent ačiū. Tai buvo tikras 
aukštaitis, kadaise Vaižganto su
kurtojo ir aprašytojo Mykoliuko to
bula replika: "Mykoliuk, šen, Myko- 
liuk, ten. Ir Mykoliukas - mūsiškia- 
me gyvenime Algis Plūkas - visur 
bėgo tekinas, kad visur suskubtų ir 
visus patenkintų.

Bet va, šiandie Algio Pluko jau 
savo tarpe neturime. Jis nutrūko 
staiga, kaip pačiame skambėjime 
nutrūksta styga, palikdama instru
mentą netinkamą, suluošintą. Ir mes 
visi dar ilgą laiką be Algio Pluko sa
vo darbuose, savo veikloje jausimės 
suluošinti, be spalvos, be derinio, be 
sąskambio, iki išmoksime gyventi be 
Algio, nes iki šiolei jis buvo gyveni
me ne tik menininkas, bet jr pats 
paprasčiausias juodadarbis. Užteko 
tik ką nors užsimoti, sugalvoti, o vi
sa juodoji, techniškoji pusė buvo 
kaip taisyklė Algio darbas, darbas 
dažniausiai be autoriaus parašo ar 
moralinio atpildo.

Gyvą turėdami savo tarpe gal mes 
nemokėjome ir Algio tinkamai įver
tinti ir parodyti jam savo dėkingu
mo. Tad tebūna leista bent atsisvei
kinant tarti: ačiū tau, Algi, už tavo 
besąlyginį pasišventimą lietuviu 
bendruomenei, už visus tavo atlik
tus neįkainuojamus darbus, už tavo 
atvirą ir nuoširdžią bičiulystę vi
siems ir kiekvienam. Tiesa, Tu ne
palikai didžių darbų, kurie būtų 
praaugę Tave patį, tačiau tie visi 
Tavo atlikti maži darbeliai padarė 
Tave dideliu!

V. Kazokas
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Tremtiniai 
ir mes

Minėdami tremtinius gyvename 
trėmimų nuotaikomis pakartotinai 
išgyvendami savo asmeniškus skau
džius patyrimus ir drauge giliai iš
kirstas žaizdas visai mūsų tautai. 
Lygiai pagalvojame ir patys apie 
save, gyvendami tegu ir be tėvynės, 
bet saugūs, nepersekiojami ir ne
prievartaujami. 0 vis tik dar iki 
šiandie sau taikome tą patį tremti
nių vardą, kurį nešioja kaip tik tie, 
kurie tikrai buvo ištremti prieš jų 
valią nuožmiausia prievarta. Trem
tiniai ten - Sibire, Rusijos plotuose, 
nužmoginti ir beteisiai koncentraci
jų stovyklose vergai, ir tremtiniai 
čia - laisvi, saugūs, netgi viskuo per
tekę. Ir kai mes tą pačią tremtinio 
etiketę segame tikriesiems tremti
niams ir sau, kažkaip nejauku daros, 
tarsi tuo norėdami pasišaipyti iš jų 
ar iš savęs. Ir kai susirenkame į sa
les paminėti anų, giliausia to žodžio 
prasme tremtinių, įdomu būtų paty
rinėti, ar kas sugretino save tremti
nį su anuo, prievarta rusų depor
tuotu tremtiniu? Ar kas pagalvojo, 
kad anie galėtų ten, kažkur Rusijos 
gūdumoje susirinkti ir paminėti mus 
kaip tremtinius, jei ne kaip kanki
nius, tai bent kaip nuskriaustuosius, 
kuriuos reikia užtarti, paguosti, pri
statyti, kaip režimo aukas. Galimas 
daiktas, kad anie, tikrieji tremtiniai 
prisimindavo mus ir gal net labai 
dažnai, bet ne kaip tremtinius, - tai 
tikrai! - o greičiau kaip veikėjus, rė
mėjus, gal net kovotojus, į kuriuos 
dedamos viltys, kad mūsų pastangos 
gali pasiekti reikiamas ausis ir insti
tucijas, per kurias galėtų palengvėti 
ir tremtinių padėtis.

Lygiai jokiais tremtiniais mūsų 
nelaiko ir palikusieji Lietuvoje. 
Daugeliu atvejų lietuviai tėvynėje 
mus net laiko tais laimingaisiais, 
kurie laisvuose kraštuose įsikūrę 
gali laisvai veikti, kurtis, kaip kas 
išmano, ir net dirbti pavergtųjų 
naudai be prievertos, be persekioji
mo, be grėsmės ir pažeminimo bei 
baimės. Abejotina, ar yra nors vie
nas Lietuvoje žmogus, kuris mus 
kaip tremtinius užjaustų, sięlvar- 
tautų. Priešingai, gal net dauguma 

A.A.
JONUI PALAIČIUI 

mirus, jo žmoną Oną, sūnus su šeimomis bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. . __ _. ...

A.V. Bivemiai 
A.F. Savickai 
P.O. Šarkiai 
R.D. Šarkiai 
V.B. Vaitkai

A.A.
JONUI PALAIČIUI 

mirus, Lietuvių Sodybos gyventojai Engadine nuoširdžią užuojautą 
reiškia jo žmonai Onai ir sūnums Romui ir Edžiui su šeimomis.

Z.L. Simanauskai 
L.A.Šleferiai
A. Sabaliauskienė 
S. Osinas
J. Sereika

, ' V-J- Petniūnai
’ A. Augustinas

V.S. Šimkai
, * V. Januškevičienė

Mūsų Pastogė Nr. 24,1976.6.21, psl. 2

norėtų pasirinkti mūsiškę ’’tremti
nio” dalią, kaip kad rodo S. Kudir
kos, Jurašų, V. Žibaus, T. Venclovos 
pavyzdžiai. Tačiau neabejotinai visi 
gyvena nuolatinėje baimėje, kad tik 
nebūtų įrikiuoti į tremtinių gretas, 
kuriuos plėšte išplėšia iš namų, 
prievarta sugrūda į vagonus ir kaip 
kokius kraštutinius nusikaltėlius 
tremia į Rusijos gilumą. Šitokios 
tremties be abejo, niekas nepasi
ilgsta ir į ją nesiveržia.

Pagaliau dar vienas bruožas, ku
ris mus ’’tremtinius” skiria nuo anų 
tremtinių: prievarta ištremtieji bu
vo deportuoti tam tikram laikui - 
dvidešimčiai metų ar visam gyveni
mui be teisės grįžti į gimtąjį kraštą, 
tuo tarpu mums toji grįžimo teisė 
niekad nebuvo atimta ir netgi viso
kiais būdais buvome viliojami grįžti, 
bet mes bevelijome pasilikti ’’trem
tyje”, negu sugrįžti į rusų paverstą 
sovietinę provinciją, kuri šiandie 
vadinama ’’Tarybų Lietuva”.

Šitokios ir panašios mintys 
skverbiasi į galvą dalyvaujant 
tremtinių ir trėmimų minėjimuose. 
Sugretinimai ir palyginimai išryški
na skirtumus ir nustato, kur stovi
me mes, ir kur tie tremtiniai, ku
riuos minime.

Vėl gi minint trėmimus, kurie 
metai iš metų virto savotiška for
malia apeiga, norisi paklausti, ką gi 
esame padarę, kad apie pačius trė
mimus kiek daugiau žinętų ir dau
giau žmonių, nę vieh tik mes patys. 
Iš tiesų, mūsų ininejinj^i yra uždari, 
be didesnių pastangų atskleisti juos 
ir parodyti pasauliui - ateikite ir žiū
rėkite, kaip kuriamas sovietinis so
cializmas ir kaip vykdoma sovietinių 
tautų draugystė ir brolybė. Jeigu tie 
minėjimai teturi tik vieną tikslą - 
savo tarpe pasigraudenti ir savotiš
kai tuos tremtinius pagerbti, žino
ma, tai to užtenka, bet be abejo, 
mūsų idėja yra ne vien tik juos pa
minėti, bet ir parodyti, kad tokių 
trėmimų nesikartotų ne vien tik 
Lietuvoje, bet ir visur kitur pasau
lyje. Dedant pastangų būtų galima 
padaryti, kad ir spauda apie tai ra
šytų, ir mūsų liudijimus kiti pama
tytų ir išgirstų. Jeigu būtume tikri 
tremtiniai, tikriausia surastume bū
dų ir priemonių tokius platesnio 
masto užsimojimus pravesti.

(v,k.)

Skaudžiai liūdime netekę nepailstamo klubo darbuotojo, talkininko ir 
nario

A.A.
ALGIMANTO PLŪKO

ir drauge užjaučiame visus jo artimuosius bei pažįstamus.
Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Neužmirštamam, niekad nepavargusiam bendradarbiui, iškeliavus
į Anapilį,

ALGIMANTUI PLŪKUI,
su gilia širdgėla užjaučiame visus giminaičius, visus bendros kovos 
kovotojus, neišvardinamus pažįstamus ir bendradarbius, netekus mūsų 
mielo Algio liekame liūdesyje.

Sydnejaus Lietuvių Klubo bendradarbiai
’’..Nutilo dainos, juokas, muzikos garsai...
mes išeisime į tąjį tolį, Algimantai, kur Tu išėjai...

Niekad nepavargstančiam lietuviui
ALGIMANTUI PLŪKUI

netikėtai mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą, anūkus, gimines ir
neišvardijamus pažįstamus bei bendradarbius drauge budėdami liekame

Stašionių šeima

Nuolatiniam bendruomenės talkininkui
A.A.

ALGIUI PLŪKUI 
mirus, giliai užjaučiame jo dukrą, gimines ir artimuosius.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mūsų mielam draugui
A.A.

ALGIUI PLŪKUI
staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems artimiesiems if 

kartu liūdime.
Sydnejaus lietuviai studentai

SLSS

Angoloje teisiami į nelaisvę paim
ti savanoriai kariai iš kitų kraštų, 
kovoję prieš komunistines pajėgas. 
Trylikai iš jų gresia mirties bausmė.

*♦* t
Amerika siekia karinių bazių Fili

pinuose. 'Tuo reikalu vyksta tarp 
abiejų kraštų pasitarimai.

Brisbanietė p. J. Urniežienė laiš
ku kreipėsi į Naujosios Zelandijos 
min. pirmininką prašydama kad N. 
Zelandija atšauktų Pabaltijo kraštų 
de jure pripažinimą Sovietų Sąjun
gai, kurį padarė prieš tai buvusi N. 
Zelandijos darbiečių vyriausybė. Į 
jos laišką N. Zelandijos ministeris 
pirmininkas Mr. Muldon taip atsa
kė:

Prime Minister 
Wellington 
New Zeland

1 April 1976

Dear Mrs Urnezius,

Thank you for your letter of 16 
March 1976 asking that the New 
Zealand Government should with
draw recognition of Soviet jurisdic
tion over the Baltic States.

The Government strongly dep
lores the manner in which the Baltic 
States were annexed by the Soviet 
Union, and fully understands and 
appreciates the long - term hopes 
and aspirations of the Baltic peoples 
for the re-establishment of their in
dependence.

Nevertheless it must be acknow
ledged that there is no reasonable 
prospect of the Soviet Union relin
quishing control over the Baltic 
States. In these circumstances our 
primary concern must be whether 

withdrawal of recognition could be
nefit in any way the practical inte
rests of the peoples of the Baltic 
States.

The Government has accordingly 
considered most carefully and sym
pathetically all the issues involved, 
but has no plans for withdrawal of 
recognition.

Yours sincerely,
Muldoon

New Zealand
PAMINĖTI IŠTREMTIEJI

Tautos Fondo Atstovybė Sydne- 
juje birželio 13 d. paminėjo ištrem
tuosius. Ta proga buvo atlaikytos 
pamaldos tremtinių intencija, kun. 
P. Butkus pasakė tai dienai tinkamą 
pamokslą, Dainos choras vadovau
jant p. B. Kiveriui, giedojo bažny
čioje.

Tuoj po pamaldų parapijos salėje 
pravestas ir pats trėmimų minėji
mas, kurį pradėjo kun. P. Butkus 
pakviesdamas atsistojimu ir giesme 
’’Marija, Marija” pagerbti žuvusius 
tremtinius. Dr. R. Zakarevičius 
nuotaikingai paskambino du kūrinė
lius pianinu ir sekė p. J. Vėteikio 
paskaita. Prelegentas atskleidė mū
sų tautos sistemingą naikinimą, ku
ris prasidėjo okupanto suplanuotais 
trėmimais ir kuris tebetrunka iki 
šiandie tik kiek rafinuotesnėm for
mom, negu Stalino laikais.

Po paskaitos sekė deklamacijostV. 
Viliūnaitė, D. Bartkevičienė, N. 
Vaičiurgytė) ir pabaigai Dainos cho
ras sudainavo keletą dainų, vado
vaujant p. S. Žukui. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Pasigėrėtinai gausiai tautiečiai 
dalyvavo tiek bažnyčioje, tiek ir mi
nėjime.

Inf.
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SESĖS IR BROLIAI SKAUTAI/

Jau esame nekartą kalbėję, kad 
jaunimą galima uždegti dideliems 
darbams, jei tik mes ji galėtume su
organizuoti į reikšmingą skaičių, i 
didelę grupę žmonių. Skaičius impo
nuoja ir turi magiškos reikšmės. 
Tad skautišką veiklą mums reikia 
išplėsti. Ir kaip tik dabar, skubiai. 
Visi jau žinote, kad 1977 m. pabai
goje ir 78 m. pradžioje turėsime 
Australijoje Vl-ją Tautinę Stovyklą. 
Į ją lauksime atvykstant daug sesių 
ir brolių skautų iš Amerikos, Kana
dos, Europos ir Pietų Amerikos ir 
norėsime juos kaip brolius lietuvius 
nuoširdžiai priimti. Tam jau dabar 
organizuojame fondus, atliekame 
visus parengiamuosius darbus, sto
vyklos rengimo komiteto pirminin
kas ps. Henrikas Antanaitis lankosi 
Amerikoje ir tariasi su pasaulio 
skautų vadais. Paruošiamieji darbai 
eina gerai, dabar reikia jums įsi
jungti į tą darbą. Mums reikia padi
dinti skautų skaičių, per mažai mūsų 

yra. Ten, kur išnyko, reikia atgai
vinti, ten, kur yra lietuviško jauni
mo, reikia suorganizuoti naujus 
skautų vienetus, o ten, kur veikia, 
reikia padidinti skaičių. Todėl vi
siems reikia įsitraukti į darbą. Ne
gražu bus mums pasirodyti su mažu 
skautų būreliu Vl-je Tautinėje Sto
vykloje prieš savo brolius ir seses, 
kurie atvyks iš taip toli pažiūrėti, o 
gal ir įkvėpimo gauti pas mus.

Aš kviečiu visus jaunus ir senus 
skautus pakalbinti savo draugus ir 
pažįstamus įstoti į skautų eiles, va
dovus pasikalbėti su tėvais, kad jie 
suprastų reikalą ir savo vaikus pa
ragintų ir sudarytų sąlygas jiems 
lankyti sueigas ir skautiškus paren
gimus. Kreipiuosi ir į mokytojus, į 
dvasios vadus, labiausiai į tėvus, 
prašydamas prisidėti prie 
skautiškos veiklos išplėtimo Aus
tralijoje.

Budžiu!
v.s. A. Mauragis

LSS Australijos Rajono Vadas

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

STOVYKLOJE 

(žodžiai A. Pluko) 

Nutilo jau pūtęs vėjelis, 
Nukrito sidabro rasa, 
Lankose pragydo žiogeliai 
Ir dingo saulutė miške.

Lauželis liūdnai supleveno, 
Užgeso ugnelė šventa... 
Ir tyliai, taip tyliai ’labąnakt” 
Sakysim žvaigždutėm slapčia...

Cha-cha, cha-cha kvatokim...

Brolį Algį palydint Refrenas:
Cha-cha, cha-cha kvatokim 
Ir daineles dainuokim,

ALGIUI PLŪKUI MIRUS

Anksti iš ryto skambina vienas 
buvusio pirmojo Sydnejaus Skautų 
Vyčių Geležinio Vilko penketuko 
narys:

-Mirė Algis.!..
-Algis... Algis Plūkas!.. - Viena 

spalvuočiausių asmenybių LSS 
Australijos rajone.

Ir skautų ir ne skautų tarpe Algis 
buvo vieno ašmens institucija: jis 
grojo akordeonu, kūrė muziką, va
dovavo chorams ir .choreliams, pie
šė, šaržavo, kelis metus iliustravo 
rajono skautų laikraštį ’’Pėdsekį”, 
kalė iš metalo, drožė iš medžio, rašė 
(jei reikėjo) proza ir eilėmis, elek
tromonteris, kai reikėjo apšviesti 
sceną, stalius-menininkas kai reikė
jo sukurti vaidinamam veikalui de
koracijas ar drabužių eskizus, virė
jas (ir dar koks!), kai reikėjo sto
vyklai virėjo...

Kitas, su tokiais gabumais, būtų 
išėjęs milijonierium, bet Algis buvo 
sau žmogus ir apie turtų krovimą 
nei svajojo, nei domėjosi.

A.a. Algimantas Plūkas gimė 
1922.1.1, Kupiškyje. Į skautus įstojo 
1932 m. Tais pat metais davė ir 
skauto įžodį, vyčio - 1943. Lankė 
Kupiškio, gimnaziją.

Kaip tūkstančiai kitų tautiečių, ir 
jis atsidūrė Australijoje pokario 
metu. Čia, kuriantis skautams, 
1952-53 m. ėjo LSS Sydnejaus 
Skautų Vietininkijos vietininko pa
reigas, vėliau buvo ilgametis ’’Auš
ros” tunto vadijos ir ilgametis Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko būrelio narys. 
1952 m. baigė australų skautų vadų 
kursus, gaudamas skautininko 
laipsnį. 1952-53 įvykusioje Pan - pa- 
cifiko džiamborėje Greystanes, 
N.S.W., vadovavo liet, skautų kon
tingentui. Dalyvavo 1938 II-joje 
Tautinėje Stovykloje Panemunėje ir 
beveik kiekvienoje ’’Aušros” tunto 
ir rajoninėje stovykloje. Kelios kar
tos Australijos rajono skautų prisi
mink Algį kaip nepamainomą sto
vyklos virėją, muzikantą ir dailinin
ką. Jo kurtos stovyklų dainos dar ir 
dabar tebedainuojamos.

Dirbo Algis ir su kitais organiza
ciniais vienetais: 1954-57 jis buvo 
’’Dainos” Choro dirigentas, talkino 
tautinių šokių grupėms, sportinin
kams, savaitgalio mokykloms, teat
rui ir kt. 1959 m. suorganizavo dvi
gubą vyrų kvartetą - ’’Rožytes”; ir 
paskutiniu metu jis dirbo su grupe 
dainininkų.

LSS, įvertindartia a.a. A. Pluko 
pasitarnavimus skautybei, ji yra 
apdovanojusi Tėvynės Sūnaus žy
meniu ir Ordinu Už Nuopelnus, bet 
tikras jo darbų įvertinimas turi būti

padarytas ateityje, nes jis davė 
daug ir be didelių prašymų.

A.a. Algis rastas miręs birželio 
11 d.

Neišsipildė Algio svajonė dar 
kada nors pamatyti gimtąsias pale- 
venėlės kalveles, gražiąją Aukštai
čių šalį, pasiklausyti tyliai pliuške
nančių Levens bangelių...

Atsisveikindami su velioniu tra
diciniai linkime:

Tebūnie tau lengva šio krašto 
žemė!

v.s. B. Žalys

RAJONO VADI JOJE
* LSS Australijos Rajono Vadi
jos eilinis posėdis įvyko birželio 2 d., 
Bankstown’e. Posėdžio metu tartasi 
įvairiais VI Tautinės Stovyklos ir 
rajono reikalais. Dalyvavo visi, 
Sydnejuje gyveną, vadijos nariai.

* Adelaidės ’’Vilniaus” tunto tun- 
tininke prieš kiek laiko paskirta ps. 
Birutė Mikužienė. Paskutiniu metu 
tuntas suruošė balių, pelną paskir
damas VI Tautinės Stovyklos reika
lams

* Vl-tos Tautinės Stovyklos Ren
gimo Komiteto pirm. ps. Henrikas 
Antanaitis su žmona gegužio 21 - 
liepos 31 d.d. lankysis J.A.V., kur 
Tautinės Stovyklos reikalais susi
tiks su visa eile LSS pareigūnų. Ta 

Stovykloje taip miela, 
Taip linksma, smagu ir ramu.

Pakilo sidabro mėnulis 
Užmigo žemelė rimta, 
Tik jauniosios mūsų širdužės 
Liepsnoja su laužo šviesa.

Cha-cha, cha-cha kvatokim...

Čia miško mažieji žvėreliai, 
Pasvirę nuo medžių šakų, 
Ąpsųpę ratų mūs lauželį, 
Jie klausosi mūsų dainų.

Cha-cha, cha-cha kvatokim..

Brolių išvyka...

proga jis į Ameriką nuvežė visą 
pluoštą specialiai pagamintų plakatų 
- kvieslių, kviečiančių Amerikos 
jaunimą atvykti į Vl-ją T.S. Austra
lijoje.

* ASS Centro Valdyba paskyrė fil. 
ps. Izidorių Jonaitį pilnateisiu Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Įgaliotiniu 
prie LSS Australijos Rajono Vadi
jos. Šiuo metu jis yra išvykęs į už
sienį.

* LSSeserijąs Vyr. Skautininke, 
v.s. Irena Keręlienė savo įsakymu 
Nr. 6, buvusiai ilgametei LSS Aus
tralijos Rajono vadeivei, v.s. Elenai 
Laurinaitienei, išreiškė nuoširdžią 
skautišką padėką už įdėtą darbą 
puoselėjant lietuviškąją skautybę 
šiame kontinente.

MINTIS

Mes gerbiame praeitį ir tvirtai 
žvelgiame į ateitį, palikdami ištikimi 
skautiškiems principams ir ugdy
mosi metodams. Ar skautavime nė
ra nieko naujo? Čia problemos esmė: 
ištikimybė Baden-Powellio pareikš
tiems principams nereiškia ištiki
mybės rutinai ir pasenusioms me
todams, bet ištikimybės sąjūdžio 
įkūrėjo dvasiai. Baden PowelHo ug
dymosi metodai buvo visiškai nauji 
jo laikais ir tebėra tokiais šiandien; 
visa ko reikia yra pritaikyti metodus 
šių laikų jaunimo gerovei bei bend
ruomenės poreikiams.

Iš ’’World Scouting”

* LSB Australijos Rajono Vadeiva 
prašo tuntininkus prisiųsti šių metų £ 
registracijos duomenis iki rugsėjo 1 £ 
d., pasiunčiant po vieną nuorašą va- 
deivai ir LSS rajono vadeivei. Duo
menys turi apimti: tunto vadijos 
vardinį sąstatą (pridedant vadijos 
pareigūnų adresus), vardinius pas
kirų 
draugovių/laivų/būrelių/ atskirų 
vienetų teisėmis veikiančių skilčių 
narių sąrašus ir pilnus vienetų pa
vadinimus.

Pristatymai į pakėlimus skauti
ninkų laipsniams bei apdovanoji
mams LSS garbės ženklais pride
dant pakeliamųjų/apdovanojamųjų 
asmenų žinių anketas, turi būti 
pristatyti vadeivoms ne vėliau lie
pos 1 d.

v.s. B. Ž.
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Vilniaus Tunte
ADELAIDE

* Kovo 4 d. liko labai atmintina 
tunto veikloje - niekad tunto vadijos 
posėdis nebuvo taip užverstas eina
maisiais reikalais, kaip tada: buvo 
persvarstytas buv. V-tos Rajoninės -
xraku” - Stovyklos eiga, suvestos 

sąskaitos ir kt. Į vyresniškumo 
laipsnius pakelti: į vyr. skiltininkės - 
si. Bronė Mockūnienė, į skiltininkės
- pi. Gina Lazauskaitė. Skautininkės 
įžodį davė ps. Birutė Mikužienė ir 
Elena Jačiunskienė-Bulienė^ skauto
- Linas Varnas.

Posėdis užbaigtas kavute.

* Adelaidės ’’Vilniaus” tunto tun- 
tininke neseniai paskirta fil.ps. B. 
Mikužienė. Prieš tai tuntui kelis 
metus vadovavo fil.s. Vacys Ilgūnas. 
Tunto štabą, be tuntininkės, sudaro 
šie asmenys: skaučių skyriaus ve
dėja, jaun. skautų-čių ir skaučių 
d-vės draugininke - ps. E. Jaciuns- 
kienė-Bulienė, vyr. skaučių būrelio 
vadovė - fil. v.sl. B. Mockūnienė, sk. 
vyčių būrelio vadas - ps. Donatas 
Dunda, skautų Mindaugo d-vės 
draugininkas - si. Tadas Gurskis, 
spaudos ir tiekimo vedėjas - Linas 
Varnas, narys specialiams reikalams
- Jonas Mockūnas ir tėvų Komiteto 
atstovė - fil. Genė Straukienė.

Skautiška dvikova
(jaun. skautų vadovui)

Berniukai mėgsta žaidimus, su
sietus su vikrumu, jėgos ’’išbandy
mu”, apsukrumu. Čia keli ’’dviko
vos” pavyzdžiai, kuriuos gali žaisti 
po du vilkiukus. Žinoma, žaidžiančių, 
porų gali būti kelios. Žaidimai imti iš 
’’The Scouter” leidinio.

1. DVIGUBŲ LAZDELIŲ KOVA: 
reikalingos dvi, 35-36 cm. lazdelės. 
Du vilkiukai laiko lazdeles už prie
šingų galų, po vieną kiekvienoje 
rankoje. Davus signalą, jie bando 
lazdeles ištraukti vienas iš kito. Jei 
vienas vilkiukų praranda lazdelę, jis 
negali naudoti: laisvosios rankos 
kitos lazdelės laikymui - traukimui. 
Jei abu vilkiukai laimi po vieną laz
delę, žaidimas žaidžiamas iš 
bet tik su viena lazdele.

naujo,

Sudarė: J. ir Ž.

/dfftZ.S.

VIRĖJO KEPURĖS 
MUŠIMAS: du dideli popieriniai 
maišai užmaunami vilkiukams ant 
galvų. Po signalo, vilkiukai bando 
numušti ”kepures” vienas kitam nuo 
galvos susuktų laikraščių pagalba. 
Prisilietimas prie savo ”kepurių” 
draudžiamas.
Mūsų Pastogė Nr. 24,1976.6.21, psL4

Trim savaitėmis anksčiau įvyku
si vyr. skaučių sueiga irgi pasižy
mėjo drabštumu: buvo aptartas lėšų 
organizavimas būsimai Tautinei 
Stovyklai. Nutarta surengti Joninių 
vakarą, loteriją, virti pietus sekma
dieniais valgyklose, paruošti aukų 
lapus. Sueigoje dalyvavo 7 sesės.

* Gegužio 1 d. ps. E. Jačiunskie- 
nė-Bulienė įsteigė mišrią jaun. 
skautų-čių draugovę. Į steigiamąją 
sueigą atvyko 13 jaunųjų (iš sąra
šuose esamų 21). Esant nepaprastai 
gražiam orui, sueigos dalyviai iš 
skautų būklo išklegėjo į Lietuvių 
Namų kiemą ir susėdę vejoje gyvai 
ėmėsi darbo: surasti savo draugovei 
vardą, pasiskirstyti būreliais,. išsi
rinkti būrelių galvas, spalvas, su
rasti meistrus, kas padarytų būrelių 
ženklus, kaip bus renkamasi į suei
gas ir kada laikysime egzaminus 
raudonam šlipsui įsigyti...

Čia buvo ir pasipraktikuota kaip 
reikės kreiptis į draugovės draugi- 
ninkę. Pasirodo, ją teks vadinti ne 
’’ponia”, bet ’’sese Ele”!..

Draugovės pavadinimui, po rimtų 
svarstymų, nutarta pasirinkti Ne
ries vardą. Tad nuo šiol Adelaidės 
vilkiukų-paukštyčių draugovė ir va
dinsis JAUN. SKAUTŲ MIŠRIOJI 
DRAUGOVĖ NERIS.

Būrelių galvomis tapo jau anks
čiau įžodį davę broliai- sesės: I-jo 
sesučių - jaun.sk. Kristina Lazaus
kaitė, II-jo - jaun.sk. Danutė Baltu-

fcr&z.Ą

3. KOJŲ STUMTYNĖS: du vil
kiukai sėdi priešpriešais, atsirėmę 
kojomis į vienas kito puspadžius. Jie 
bando išstumti vienas kitą iš rato, 
naudodami savo kojas ir remdamiesi 
rankomis į grindis.

4. VIENAKOJĖS IMTYNĖS: vil- 
kiukai dešinėmis rankomis pasikelia 
kojas, o kairėmis rankomis suima 
vienas kito rankas. Po signalo, jie 
bando vienas kitą parversti. Vilkiu
kas laikomas nugalėtu, jei jis prisi
liečia bet kuria kūno dalimi grindų 
arba paleidžia koją.

Kelionėms-į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį,Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną,'Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

tytė, I-jo broliukų - jaun.sk. Antanas 
Pocius, II-jo - jaun.sk. Andrius Bin- 
kevičius. Jaun.sk. Linas Pocius pas
kirtas d-vės adjuntantu.

Sesei Elei parodžius vilkiukų ir 
paukštyčių būrelių ženklų piešinius, 
buvo labai gyvai tariamasi kaip juos 
pagaminti: vieni siūlė savo dažus, 
sugebėjimus, kiti - tėtes arba dėdes. 
Laimėjo patys jauniausieji, kurie 
daugiausiai pasitikėjo tėtėmis ir dė
dėmis.

Pašnekesyje apie jaun. skautų įs
tatus išsiaiškinta kodėl jaun. skautai 
saliutuoja pakeldami du pirštus - 
mat, tai reiškia du jaun. skauto įsta
tus!

Dar pažaidus keletą žaidimų, nu
tarta vėl susirinkti už dviejų savai
čių.

* Vasario 6 d. v.sl. Elena Jačiuns- 
kienė, našlė, ištekėjo antrą kartą, 
vyru pasirinkdama irgi našlį - Adol
fą Romualdą Bulį. Abu, turėdami po 
3 vaikus, nepabūgo ateities; di
džiausią rūpestį sudarė padidėjusios 
šeimos sutalpinimas name, turin
čiame tik tris miegamuosius. Gal
vosūkis išspręstas nupirkus seną, 
erdvų karavaną.

Vestuviniame priėmime dalyvavo 
tik artimiausi bičiuliai ir giminės. 
Vyr. skaučių būrelis ta proga at
siuntė sveikinimo telegramą, už ką 
sesė Elė yra seseriškai dėkinga.

ps. E. Jačiunskienė-Bulienė

5. KINIETIŠKOS VARŽYBOS: 
vilkiukai pasiremia dešinėmis ran
komis gindų, o kairėmis, pro tarp
kojį, suima vienas kito rankas. Po 
signalo, jie bando ištraukti vienas 
kitą iš rato. KITI BŪDAI: susiimti 
dešinėmis rankomis; susiimti abiem 
rankomis.
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Bronius Žalys

KALNŲ VILIONĖ

Kalnai, kalneliai tolimi, 
paskendę saulės ežeruos - - 
Iš lygumų žalių dairais 
su nerimu plačiu į juos.

... sudrasko horizonto liniją 
ir melsvu ilgesiu iš tolo moja 
tau virtinės kalnų: viršūnės baltos 
iš žemumų tave vilioja.

Užmiršęs rūpesčius žalių slėnių 
su ilgesiu viršūnių link žvelgi, 
o jos, nutviekstos saule, moja - -

Slėny, prie židinio gimtų namų 
svajosi per naktis (kai žvaigždės 
kris ir kris) -
. viršūnės baltos tolyje dainuoja.

f-J UOKA n
Cį ••••♦•• •••••*** v

Motiną pametus.
Mažas berniukas verkia pasime

tęs geležinkelio stotyje.
- Aš pamečiau savo motiną!
- Ar tu negalėjai laikytis už jos si

jono? - klausia vienas praeivių.
- Aš nesu pakankamai didelis. Ne

galėjau pasiekti...-aiškinosi berniu
kas.

Einant į teatrą.
-Žinai, brangioji, man gėda net į 

teatrą eiti su savo vyru. Kai tik vai
dinimas liūdnesnis veikalas, jis pra
deda verkti pirmam akte.

-Tai niekis, mano miela, manasis 
ima verkšlenti jau pirkdamas bilietą..

Bežiūrint fotografijas.
Septynių metų berniukas 

žiūrinėja senas fotografijas, sudėtas 
albume. Vienas jų pažino, kitų • - ne. 
Viena iš nepažįstamų jam geriausiai 
patiko - gražaus veido jaunas vyras, 
ilgais, gražiai sušukuotais plaukais. 
Tad ir klausia motiną:

-Mamyte, kas Šis per vienas?
-Tai tavo tėvelis.
-Mano tėvelis? Tai kas per vienas 

tas plikis, kuris su mumis gyvena ir 
kurį aš tėveliu vadinu?..

Skirtumas.
Mokytojas: - Koks skirtumas tarp 

medžio ir stiklo?
Antanas, kiek pagalvojęs: - Pro 

stiklą galima matyti, o pro medį -ne.

Atsargumas visuomet praverčia.
Senyva moteriškė buvo pastebėta 

bažnyčioj keistai elgiantis. Kai tik 
kunigas sumini šėtono vardą, ji tuos 
žemai nusilenkia.

Kartą kunigas paklausė, kodėl ji 
taip daranti? Moteriškė atsakė:

-Matot, kunigėli, mandagumas 
nieko nekainuoja. O aš gi nežinau, 
kur galutinai pakliūsiu - į dangų, ar į 
pragarą... .
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MANO VIEŠNAGĖ LIETUVOJE

SARTŲ EŽERO LENKTYNĖS

Man būnant Lietuvoje, Sartų eže
re įvyko tradicinės metinės žirgų 
lenktynės ant ledo. Tos lenktynės 
ten vyksta nuo seniausių laikų. 
1795-tais metais rusai, okupavę Lie
tuvą ir bijodami didelių susiėjimų, 
jas uždraudė, ir lenktynės vykdavo 
neraguliariai. Tik nuo 1860 m. jos 
vyksta beveik kasmet, ir Šįmet 
skaitėsi 100-tosios lenktynės.

Kai man apie Sartų ežero lenkty
nes papasakojo, aš labai susidomė
jau ir nutariau prašyti leidimo. Kai 
kurie pažįstami sakė: ’’Nesirūpink 
leidimu.. Tiesiog nuvažiuosim visa 
kompanija ir tiek. Gi čia, pagaliau, 
nedidelė kelionė, važiuosim įstaigos 
autobusu su kitais įstaigos bendra
darbiais.” Aš vis dėlto paabejojau, 
sakau, geriau gausiu leidimą. Su sa
vo seneliu nuėjau į Vidaus Reikalų 
Ministeriją prašyti leidimo. Senelis 
papasakojo, kad aš esu iš krašto, kur 
arklių lenktynės yra beveik tautinė 
šventė, kad visos Australijos darbas 
sustoja per Melbourne Cup, ir, kad 
būtų gėda neparodyti man lietuviš
ko ’’Melbourne Cup” ekvivalento. 
Ar tai senelio iškalbingumas, ar ma
no laimė, bet leidimo nė laukti ne
reikėjo - aš jį gavau iš karto ir se
kančią dieną, šeštadienį, jau galėjau 
važiuoti.

Tradicinės lietuvių arklių lenktynės ant Sartų ežero. Tolumoje matosi
lyg tvora, tai lenktynių žiūrovai.

GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
(CENSUS)

Gyventojų surašymas Australijo
je vykdomas kas penki metai. Se
kantis toks surašymas bus daromas 
už keletos dienų, būtent birželio 
mėn. 30 dieną. Visi paruošiamieji 
darbai jau atlikti ir surašinėtojai 
paskirti Pastaram gyventojų sura
šinėjimui paruoštos formos ir jose 
įrašyti klausimai sukėlė spaudoje 
aštrių diskusijų. Daug kam nepa
tinka, kad gyventojai bus pirmą 
kartą klausiami apie psichinius ir fi
zinius negalavimus ir uždarbius. Esą 
tai neleistinas brovimasis į asmens 
privatų gyvenimą. Tačiau . mums 
sąryšy su artėjančiu surašymu la
biau rūpi klausimai, kurie liečia mū
sų kilmę, tautybę ir kalbą. Kaip 
ankstyvesniuose surašymuose, taip 
ir šitame yra klausimas liečiąs gy
ventojų kilmę - gimimo vietą. Taip 
pat klausiama ir tėvų kilmė. Šį kartą 
tai bus 9 ir 10 klausimai. Jie formu
luoti taip: - 9. ”Write the country of 
birth of each person’s father and 
mother” ir 10. Wfrere was each per
son born?” Netenka abejoti, kad vi-

Rašo ALGIS KARAZIJA

♦
Šeštadienį labai anksti iš ryto rei

kėjo susitikti prie įstaigos. Tą rytą 
buvo minus 25 laipsniai Celsijaus, 
tai maniau, kad sušalsiu į ragą. Bet 
negi atsisakysi tokios progos! Susi
rinkom visi ir išvažiavom tokiu au
tobusiuku panašiu į ’’Combi”. Pava
žiavom gal porą minučių, staiga - iš 
priešakio, iš užpakalio, iš šono - mi
licija! Apsupo tą mūsų autobusiuką, 
reikalauja paso (įstaigos paso - leidi
mo). Šoferis paduoda pasą. Milicija 
sako: ’’Trūksta štampo. Reikia už
dėti štampą”. Nuvažiavom su jais į 
milicijos nuovadą, šoferis ginčijosi 
su jais puse valandos, įrodinėjo, kad 
štai leidimas panaudoti autobusą, 
štai sąrašas visų važiuojančių asme
nų, bet jie visvien nebuvo patenkin
ti. (Nors į mane milicija visai ne
kreipė dėmesio, vis dėlto labai 
džiaugiausi, kad turiu leidimą).

Turėjom važiuoti į įstaigos virši
ninko butą, pažadinti jį, paimti iš jo 
raktą, važiuoti atgal į įstaigą, ją at
rakinti, surasti sargą. Sargas turėjo 
atrakinti seifą, surasti tinkamą 
štampą, užštampuoti tą popierį su 
visais vardais.Tada turėjom nuvežti 
įstaigos raktą atgal pas viršininką, 
grįžti į miliciją ir dar pusę valandos 
aiškintis.

IR MES
si, kurie esame gimę Lietuvoje į abu 
klausimus atsakysime - Lithuania. 
Paklausite, kam kalbėti apie reikalą, 
kuris visiems savaime suprantamas. 
Gal ir taip. Tačiau labai netolima 
praeitis verčia būti atsargiais. Rei
kia atminti, kad visi pasiruošiamięji 
darbai surašinėjimui pravesti buvo 
atlikti Whitlamo vyriausybės metu. 
Tuo laiku buvo suredaguoti klausi
mai ir paruoštos formos, kaip bus 
grupuojami gauti surašinėjimo re
zultatai. Kaip žinome, tik Lietuva, 
Estija ir Latvija figūruoja kaip at
skiri kilmės kraštai (valsybės) vi
suose Australijos pokariniuose gy
ventojų surašinėjimų leidiniuose. 
Kiti kraštai ir tautos dabartinės So
vietų Sąjungos ribose žymimi 
U.S.S.R. Net ir ukrainiečiai, kurių 
yra žymiai daugiau kaip lietuvių ar 
latvių neskiriami nuo rusų. Budėki
me, kad ir mes nebūtumėm įmaišyti 
į sovietinį katilą. Ryškus pavyzdys, 
kad taip gali atsitikti, yra Witlamo 
valdymo laiku išleistas potvarkis, 
pagal kurį pabaltiečiams išduoda

Taip ’’maloniai” pradėję dieną, iš
važiavome į Sartų ežerą pusantros 
valandos vėliau, negu ketinome. Pa
keliui mus dar tris kartus sulaikė 
patikrinti ’’paso”. Ne tik man, bet ir 
vietiniams lietuviams toks patikri
nimas buvo labai keistas ir juos labai 
erzino, bet kentėjo dantis sukandę. 
O ką darys...

*

Kelionė į Sartų ežerą mane tiesiog 
apstulbino: diena buvo puiki, trupu
tį atšilo, aplinkui sniegas, sniegas 
visur. Tų snieguotų laukų nei galo 
nei krašto nematyti, ir viskas žėri 
tviska saulės spinduliuose. Nepap
rastai gražu.

Nuvažiavom prie Dusetų - tai 
miestelis ant Sartų ežero kranto - 
žmonių pilna, didžiausia mūgė: duo
ną pardavinėja, alų, visokius karš
tus užkandžius, mėsas kepa... Tem
peratūra pakilo iki minus 5, bet visi 
buvo pasiruošę daug šaltesnei die
nai, apsirengę sunikiais šiltais .ap
siaustais, kai kurie su kailiniais. Vy- 

. resnių žmonių rūbai tamsūs, susilie
ja į vieną pilką masę, bet jaunimas 
bando įnešti bent kiek spalvos. Ir 
ten ant ežero, ir šiaip mieste jauni
mas nešioja ryškių spalvų geltonai - 
žaliai - raudonus šalikus, kepures, 
pirštines.

*
Užėjom ant ežero, priėjom prie 

lenktynių vietos. Man buvo labai 
keistas jausmas, kai pagalvoju, kad 
tiek daug žmonių - virš tūkstančio, 
gal net gerokai virš - ir visi ’’Ant 
vandens” stovi. Visi ant ledo. Ir eini 
per ledą ir girdi kaip tas ledas 
trakš-trakšt-trakšt po kojomis. Ir 
lenktynės buvo įdomios ta prasme, 
kad arkliai bėga ant ledo ir traukia 
lengvas rogutes. Tikrai panašiau į 
mūsų ’’trotts” negu ’’Melbourne 
cup”. Nemačiau, ar buvo lažybos, 
bet daug kur girdėjau žmones ginči
jantis: ”Ne, ne, tas arklys geresnis - 
per paskutines lenktynes jis...”

*
Gal įdomu, kaip lietuviai (ir ne 

lietuviai) pavadina savo lenktynių 
žirgus? Štai paskutinių lenktynių 
laimėtojų vardai: Komike, Zapadas, 
Vėjas, Legenda, Zemliukas, Golas, 
Eolas, Postas, Hamletas, Budapeš
tas ir Topolis.

muose pasuose buvo uždrausta įra
šyti, kad esi gimęs Lietuvoje, Latvi
joje ar Estijoje. Turėjai įrašyti U.S- 
S.R. arba palikti tuščią vietą. (Įdo
mu ar dabartinė vyriausybė atšaukė 
tą patvarkymą?) Jeigu Whitlamo 
vyriausybė buvo nuosekli, tai labai 
galimas dalykas, kad ir gyventojų 
surašinėjimo ištaiga gavo panašų 
nurodymą. Šitą reikalą reikia neati
dėliojant išsiaiškinti su dabartine 
vyriausybe. Tur būt tai būtų Baltų 
Tarybos užduotis. Būtų nedovanoti
na, jei dėl savo neapsižiūrėjimo, 
leistume Canberros biurokratams 
suplakti Lietuvą su Sovietija.

Kiekvienu atveju, į 9 ir 10 klausi
mus atsakykime tik Lithuania. Sa
vaime suprantama tas neliečia tų, 
kurie yra gimę Vokietijoj, Australi
joj ar kituose svetimuose kraštuose. 
Klausimas 11 liečia pilietybės reika
lą. Nors ir labai nedidelis lietuvių 
skaičius yra susilaikęs priimti Aus
tralijos pilietybę, tačiau tie, kurie 
įeina į tą kategoriją turėtų nedvejo
dami rašyti Lietuvos pilietybę ir ko
voti, kad ji ir surašinėjimo rezulta
tuose būtų parodyta. Ligi šiol tas 
būdavo daroma.

Čiurlionio kelio paminklai

Šių metų sąraše vardų labai daug. 
Kai kurie ’’lietuviškos kilmės”, pav. 
Gintaras, kurio tėvai yra Naras ir 
Širmė; kai kurie ’’mišrios šeimos”, 
pav. Polka, kurios tėvas yra Botani
kas, o motina Pomoščnica.

*
Tos lenktynės tikrai nėra profe

sionalinės, ir profesionalų džokėjų 
ten nebuvo; tiesiog mėgėjai, suva
žiavę iš įvairių kolūkių. Jie turėjo 
kilnojamą starto ženklą. Man buvo 
keista, kad ten, kur stovėjo oficia
lioji grupė ir buvo lektynių pradžia, 
buvo parašyta ’’Startas” ir ’’Fini
šas”. Keista buvo tokius žodžius 
matyti Lietuvoj.

Pavalgėm skanios kaimiškai pa
gamintos mėsos ir naminės duonos, 
išgėrėm arbatos ir išvažiavom atgal 
į Vilnių. Grįžtant autobuso langai 
nebuvo užšalę, tai pamačiau gra
žiausią saulėlydi, kokį bet kada esu 
matęs. Besileidžianti saulė žėrėjo 
pro pasidabruotus eglynus ir tiesė 
fantastiškus šešėlius nuo baltų pūp
sančių kalnelių, o tarp to viso baltu
mo, nudažyto melsvais ir rausvais 
saulės tonais, tiesėsi ryškiai geltonu 
smėliu nubarstytas plentas, kuriuo . 
mes važiavome. Paprašiau šoferį, 
kad sustotų, kad galėčiau nufoto
grafuoti. Tuč tuojau ir visi kiti išsi
rito į sniegą, ir po minutės visi bu
vom sniego mūšio vidury.

(Bus daugiau) .

Dėmesio vertas ir 19 klausimas: 
-’’For each person tick boxes to 
show ALL languages regularly 
used”. Atsakant į šį klausimą mums 
būtinai reikia įrašyti ir lietuvių kal
bą kaipo reguliariai vartojamą kalbą 
šeimoje. Jei neklystu, šitoks klausi
mas į census(a) įrašytas pirmą kar
tą. Matyt, pagal gautus rezultatus 
bus planuojama etninių grupių kul
tūrinės veiklos rėmimas.

Labai svarbu, kad parodytumėm, 
kad lietuvių kalba yra vartojama 
tiek suaugusių, tiek ir santykiuose 
su savo vaikais. Vienoks ar kitoks 
atsakymas į šį klausimą gali turėti 
įtakos kiek tai liečia lietuvių kalba 
radio transliacijas, lietuvių kalbos 
kursus ar prašant finansines para
mos lietuvių kultūrinei veiklai.

(jm)

Daug sužiiiosi 
skaitydamas 
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Namie ir svetur PADĖKA

SYDNEY
PABALTIEČIAI MINI

IŠTREMTUOSIUS

Jau tradicija virtęs Sydnejuje 
Jungtinio Baltų K-to ruošiamas iš
vežimų minėjimas ir šiemet įvyko 
birželio 14 d. Latvių salėje Strath- 
fielde. Dalyvių pribuvo apie 600, jų 
tarpe ir keletas kviestinių svečių: 
senatorius Dr. Baume, keli parla
mentarai, ukrainiečių pirm. Mr. 
Swiderski, lenkų atstovas redakto
rius Mr. Dunnin - Karwick,i,r kt.

Minėjimą pradėjo Baltiečių Jung
tinio K-to pinn. p. V. Patašius ir po 
trumpo įvado pristatė pagrindinį 
minėjimo kalbėtoją fed. parlamento 
narį Mr. M.J. Neil, LLB. Prelegen
tas daugiausia dėmesio kreipė į so
vietinį imperializmą šiandie ir so
vietų vadų veidmainingą politiką 
pripažino ir atskleidė, kaip hipokri- 
zdją.

Minėjimo koncertinėje dalyje tris 
dainas sudainavo choras Daina, va- . 
dovaujama St. Žuko, sekė G.F. 
Randelio kūrinys Largo, kurį atliko 
smuiku ir fortepionu Juhan ir Silvija ' 
Peipman, tris dainas solo padainavo 
baritonas A. Rungis (latvis), dar du 
kūrinius paskambino fortepionu A.

•_ Mednis ir koncertai užbaigai latvių 
mišrus choras, vadovaujamas H. 
Rutups, išpildė tris dainas.

Minėjimas - koncertas užbaigtas 
baltiečių tautiniais himnais scenoje 
sustojus su fakelais rankose baltiečių 
jaunimo atstovams. Pritemdytoje 
salėje fakelų ugnys padarė tikrai gi
lų įspūdį.

Šiame minėjime pažymėtinas sce
nos dekoracija, kuri kasmet vis ki
tokia bet gero menininko visados 
paruošiama įspūdinga ir simboliškai 
taikli. Ir šį kartą scenos žydrame 
dugne matėsi tarsi audroje trys bu
riniai laiveliai tautinių spalvų kom
binacijoje, o iš viršaus tarsi kokia 
grėsmė ar uždanga grėsmingai 
krintantis juodas debesys.

MELBOURNE
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ 

VIKTORIJOJ

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad Pavergtųjų Tautų 
Taryba Viktorijoj ruošia Captive 
Nations Week liepos 18-25 d.d. su

■ tokia programa:
liepos 16 d. seminaras.
liepos 18 d. tarptautinis koncertas 

Kew Town Hall;
liepos 24 d. seminaras su kviesti

niais svečiais ir žinomais australų 
veikėjais ir politikais;

liepos 25 d. šv. Mišios St. Pat
rick’s katedroje dalyvaujant visiems 
pavergtų tautų dalyviams. Po mišių 
žygis į Nežinomo Kareivio šventovę 
- Shrine.

Smulkesnės detalės bus patiektos 
vėliau.

Malonu pranešti, kad Mr. S. Ro- 
zycki, kuris yra Pavergtų Tautų Ta
rybos pirmirtinkas Australijoje, da
lyvavo antikomunistinėj konferen
cijoj Seoule, Pietų Korėjoje.

Šioje konferencijoje The World 
Anti Communist League ir Asian 
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People’s Anti Communist League 
viešai pareiškė, kad rems didvyriš
kus žygius tautų, besistengiančių 
išsivaduoti iš sovietinio jungo ’’such 
as the Ukraine, Byelorussia, Lithu
ania, Latvia, Estonia and Georgia”.

Devintoje World Anti - Commu
nist League konferencijoj dalyvavo 
307 atstovai iš 60-ties valstybių ir 10 
pasaulinių organizacijų. Galutinėj 
rezoliucijoj prašyta kreiptasi į Dr. 
Kurt Waldheim, Jungtinių Tautų 
generalini sekretorių prašant, ”to 
use the strongest possible pressure 
upon the Government of the Soviet 
Union to stop further extermination 
of the people of Estonia, Latvia and 
Lithuania”.

Kaip matom, ko patys kartais ne
galim atsiekti, mums padeda mūsų 
draugai, jei tik esame užtektinai 
budrūs kovoje prieš mūsų tautos 
priešą - sovietinį komunizmą.

A. Žilinskas
Lietuvių Atstovas prie Viktorijos 

Pavergtų Tautų Tarybos

Liet, radio 
pusvalandis 

SYDNEJUJE
Primename, kad Lietuviška radio 

valandėlė Sydnejuje pradedama 
antradieniais 1.30 - 2 vai. dienos metu 
ir kartojama trečiadieniais 2 - 2.30 
vai. p.p. per ABC radio Ethnic <. 
Australia 2 EA, banga 800.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

.h

Rašo Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

TURKIJA - ISTAMBULAS

Pagaliau palikęs paskutinį komu
nistinės sistemos miestą Bukareštą 
ir visus tuos nesibaigiančius tikrini
mus, atsiduriu Istambule. Aerodro
mas pilnas italų, kurie į čia atvykę 
dviem didelėm ekskursijom, kas 
Europoje yra labai populiaru, ir 
žmonės čia ypatingai daug keliauja. 
Einu pro pasų kontrolę, ir vėl mane 
sustabdo jr pradeda tarnautojas 
turkas įtartinai ir gana piktai klau
sinėti: ”Mr. Laukaitis, ko jūs atva
žiavot čia į Turkiją? Kokiais reika
lais?” Trumpai paaiškinu, tačiau jis 
ir vėl: ’’Kodėl jūs kaip graikas turit 
Australijos pasą?” Pasirodo po 
Kipro salos ginčų turkai graikų ne
mėgsta, ir kadangi mano pavardė 
yra panaši į graikų, tik kitaip išta
riama, tai ir buvo visa bėda, kol aš 
aerodrome ir vėliau viešbuty išsi
aiškinau, kad nesu graikas, o lietu
vis, Australijos pilietis ir neturiu jo
kių intencijų kelti Turkijoje revoliu
cijos.

Važiuojant taksiu į miestą šoferis 
paklausė, ar aš norįs gyventi sena
me Istambule, kur gyvena turkai, ar 
naujajame, kuris yra modernus 
miestas. Žinoma, pasakiau, kad no
riu matyti tikrą turkų gyvenimą ir 
pačius turkus jų natūralioje aplin
koje. Nu, ir pamačiau.

Mano mylimam vyrui ir broliui a.a. Juozui Maurusevičiui mirus, 
širdingai dėkojame visiems, paly dėjusiems Juozą į amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Butkui už pravedimą Rožančiaus, už šv. 
Mišias ir gražų atsisveikinimo žodį. Didelė padėka p. St. Abramavičiui, 
padėjusiam suorganizuoti laidotuves, p.p. Vinevičiams už visokeriopą 
pagalbą, p. V. Skeiviui Už atsisveikinimo žodį, tartą kapuose.

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už užprašytas šv. 
Mišias, gėles, užuojautas, pareikštas žodžiu, laiškais, spaudoje ir 
asmeniškai ir už dalyvavimą bažnyčioje bei kapuose.

Tegul Dievas atlygina jums visiems.
Žmona Eugenija Maurusevičienė ir sesuo Jadvyga

Jau šį šeštadienį skautų kaukių 
balius. Visi ruošiasi pasirodyti kuo 
mandriau persimainę. Pastangos 
vertos šimto dolerių!

Ilgojo savaitgalio metu įvyko 
sudnejiškių invazija į Canberrą: už
griuvo teatralai (Atžala su savo ’’už
danga”), sportininkai, kurie buvo 
skaudžiai sumušti, ir vizitoriai.

Ilgąjį savaitgalį canberiškiai p.p. 
Andruškai praleido Sydnejuje. An
tanas specialiai, sako, atvykęs at
švęsti Sydnejuje savo vardinių, gi 
ponia pasipraktikuoti lošti pokerio 
mašinomis, nes netrukus tie- viena
rankiai banditai bus įsileisti ir Aus
tralijos sostinės teritorijoje.

Istambulas, seniau buvęs Byza- 
tium, Konstantinopolis, turi labai 
įdomią ir turtingą savo praeitį. 
Miestas įkurtas prieš 2600 metų. 
Kaip ir Roma, Konstantinopolis pa
statytas imperatoriaus Konstantino 
ant septynių kalvų. Istambulas yra 
vienintelis miestas pasaulyje, kuris 
jungia du kontinentus - Europą ir 
Aziją. Čia buvo sostinė Ottomanų 
sultonų ir pati širdis visos jų impe
rijos, prasidėjusios nuo Viennos 
vartų ir atsirėmusios Persų įlankos. 
Kaip patys turkai sako, tai Dievas, 
žmogus, gamta ir menas bendradar
biavo kartu bekuriant šias vietoves, 
kurios yra vienos iš gražiausių na
tūraliųjų gamtos vaizdų. Gražusis 
Bosforas, perkirsdamas ties Auksi
niu Ragu dvi jūras -Juodąjląir Mar
muro, turi nepaprastai gražius 
krantus, kur apsigyvenę vietiniai 
turtingieji ir užsieniečiai milijonie
riai. Teko matyti nepaprastai puikią 
buv. Egipto karaliaus Faruko vilą, 
sultonų vasaros rezidencijas ir kt. 
Tai kažkas nepaprasto. Ypatingai 
dėmesį patraukia stebėtinai mėly
nas dangus ir mėlynas, tyras jūros 
vanduo.

Šiek tiek apsitvarkęs pirmosios 
dienos vakare išeinu pasivaikščiot, 
pasižiūrėt, kaip tie turkai gyvena, 
ypač kad ir mano viešbutis yra pa
čiame šio gyvų žmonių skruzdėlyno 
vidury. Gana nemažai girdėjęs ir 
dar namažiau prigąsdintas apie tur
kus ir jų greitą peiliu vidurių palei
dimą, labai atsargiai dairaus, kur ei
nu. O žmonių, žmonių, ir tai dau
giausia vyrų, nes jau buvo vakaras, 
tai ypatingai daug. Krautuvėlių, ba
tų valytojų, elgetų ir kačių tai gal 
dar daugiau. Nors jau apie 9 vai. va
karo, tačiau biznis eina visu tempu, 
vienas kitą nori perrėkti, vienas kitą 
konkuruoja, gi automobilių ir kito
kių mašinų, ypač taksių signalai tai 
ypatingai stiprūs, kai tūkstančiai 
’’dolmus” - privačios didesnės maši
nos ar maži autobusiukai su šoferiu

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems New- 
castelio lietuviams, mano ligos metu 
lankiusiems mane Mater Miseri- 
cordiae ligoninėj Waratah ir na- 
muose:p.p. Apylinkės V-bos pirm. 
A. Šernui, Bajaliams, Rimgaudams, 
Gasparoniams, Butkams, Daugė- 
lams, Liūgams, O.V? ir P. Leonavi- 
čiams, J. Levickienei ir J. Balčiūnui.

J. Lizdenis

Pasaulio šachmatininkų varžybos 
šįmet įvyks spalio mėn. Sovietai at
sisako jose dalyvauti, nes varžybos 
numatytos Izraelyje.

Pertho Apyl. Valdyba kviečia 
tautiečius dalyvauti liepos 4 d., sek
madienį, 2 vai. pavergtų tautų eise
noje.

V

ir vienu vaiku ar jaunuoliu šaukiku 
stoja ten, kur yra žmonių, ir visą 
laiką rėkia, kur jie važiuoja, - tai gali 
tave ir iš proto išvaryti. Labai daug 
visokiausių restoranėlių ir valgyklų, 
kur tave tiesiog tempte tempia, kad 
įeitum. Pabandau vieną, užsisakau 
jų dolma, kas panašu į mūsų balan
dėlius, vėliau kuzu (gana skani su 
stipriais prieskoniais aviena, (lyg tai 
nebūčiau iš Australijos) ir dar kaž
kokių tai priedų, viską nuplaunu jų 
vynu, ir atrodo, bus gerai. Žygiuoju 
tyrinėdamas toliau. Gi štai nemažas 
atviras pastatas, daug žmonių vidu
je ir lauke sėdi ir traukia didžiules 
su vamzdeliais, einančiais per van
denį, pypkes. Pasirodo, tai jų tauti
nis rūkymas - hookah. Gaila, kad ne
rūkau, o taip tikrai pabandyčiau. 
Turkų pasakojimu, tai yra pats 
sveikiausias rūkymas, nes visa ta
bako smala ir nikotinas palieka van
deny. Vėliau vieno, mediciną bebai
giančio studento, su kuriuo susipa
žinau viename studentų restorane ir 
kuris man padėjo apžiūrėti senąjį jų 
miestą, paklausiau, o kaip yra su 
narkotikais ir opium, kuris yra žino
mas kaip Turkijos eksportinis pro
duktas. Jis pasakė, Kad Turkijoje 
valstybės priežiūroje auginamas ir 
daromas opiumas ir kiti narkotikai, 
tačiau juos naudoti čia draudžiama 
ir už jo prekybą sunkiai baudžiama. 
O gal nori pabandyti pats ar pasi
žiūrėti, kaip žmonės opiumu mėgau
jasi ar nuo jo kenčia, paklausė jis 
manęs. Ačiū, jam tik atsakiau, bet 
aš dar turiu didelę kelionę prieš akis 
ir noriu iš čia sveikas išvažiuoti.

Keista, bet visoj Turkijoj, žinoma, 
neskaitant jau turistinių 
europietiškų kvartalų, saulei nusi
leidus visas gyvenimas jau yra vyrų. 
Labai retai gatvėse pamatysi mote
rį, kaip valgyklos, restoranėliai, ali
nės ir kt. lankoma tik vyrų. Vaka
rais moterų vieta namuose - taip sa
ko turkai.

6



- w. r' Syd. Liet. Klubo reikalu
9 Z ffi v ■■ :

’’Mūsų Pastogėje” užtinkame ne
mažai žinių apie Sydnejaus Lietuvių 
Klubo pakeitimus, suspendavimus, 
direktoriaus pasitraukimą iš savo 
pareigų, managerio pasiliuosavimą, 
naujų kandidatų jo vieton ieškojimą 
ir t.t. ir t.t.

Vadinasi, kiekvienas šio laikraščio 
skaitytojas lengvai sudaro savo 
nuomonę ir padarė išvadą, kad 
Klubo ’’katilas” verda ir vanduo ga
ruoja prie auksčiausios temperatū
ros laipsnio. To vandens garai nusė
da ant kiekvieno Australijos lietuvio 
galvos bei jo dėvimų rūbų įspėjant, 
kad yra netvarka, ateina sunkumai 
ir reikia iš anksto ieškoti priemonių 
jiems pašalinti. Jau nenaujiena, kad 
tautiečiai savo Klube gurkšnodami 
alų, susėdę už stalų ar prie bufeto 
klausia patys savęs, kodėl tiek ma
žai žmonių klube? Klubo vadovybė 
neturėtų užmerkti akių ir nematyti 
daromų klaidų ir netikslumų savo 
organizaciniame ratelyje pačių narių 
tarpe ar tai dėl stokos teoretiško ir 
praktiško pasiruošimo beorganizuo- 
jant darbo jėgą pagal gyvastingu
mo, tolerancijos, comercinės eigos 
gerbūvio principus, kurie būtini ir 
reikalingi našiam darbui siekti, bet 
negriauti jo savo politiniais įsitikini
mais ir atsinešimais, nes šis klubas 
yra pilna šio žodžio prasme komer
cinis vienetas, komercinė įstaiga ir 
pirmoje vietoje statomi tik biznio 
reikalai nekreipiant dėmesio į jokius 
kitus klubui kenksmingus pašalinius 
reikalus. Neišmintinga būtų galvoti,

Visokiomis progomis pirkite gėles 
LIETUVIO GĖLIŲ KRAUTUVĖJE 

260 Parramatta Rd., Stanmore 
(Kęstutis Narbutas) 

Tel. 569 3463 arba 569 8792
Priimame užsakymus ir gėles per
siunčiame į bet kur!

Krautuvė specialiai atvira: 
penktadieniais ir šeštadieniais iki 12 
vai. vak.

Sekmadieniais iki 9 vai. vak.

—

Po visų prekybų- apie 11-12 vai. 
senajame Istambule visos šiukšlės ir 
liekanos, suvyniotos į ką ar nesuvy
niotos, sumetamos į krūvas gatvėse, 
ir tuoj per tą ’’turtą” pereina elge
tos, o po jų alkanos katės, kurių tiek 
daug aš niekur nesu matęs. Ogi 
smarvė, ypatingai nuo žuvų ar mė
sos liekanų, tiesiog dusinanti. Tiek 
to apie jų gyvenimą; jis ne mums.

Pačiame mano senajame mieste 
yra plačiai pasaulyje žinomas "Di
dysis Nazaras”, kuriame vien bran
genybių ir papuošalų yra virš '4000 
krautuvėlių. Gi pats bazaras (tur
gus) tai labirintinis gatvelių didysis 
po stogu ir atviras miestas, kur 
kiekviena prekyba turi savo atski
ras gatves. Beveik visą dieną čia iš
buvau, daug kartų pasiklydau, ir 
buvo ypatingai įdomu stebėti visą šį 
milijoninį turkų biznį, kur pirkėjai 
yra daugiausia užsieniečiai. Tikrai 
nesuprantu tų turkų: karšta diena, 
aš prakaituoju vilkėdamas tik spor
tiniais marškiniais, kai daugumas 
vyrų su švarkais, megstiniais, ke
purėmis, gi moterys, ypač paprastos 
vietinės, su paltais, skaromis ir ne
maža jų veidus lig akių šydais prisi
dengusios. Vaizdas gana skurdus.

Prisivaikščiojęs bazare pėsčias 
nuėjau į žymiausią Istambulo meče
tę vadinamą ’’mėlynąja”, kurią 
17-me šimtmetyje pastatė sultonas 
Ahmet ir kuri musulmonams po 
šventosios Mekkos mečetės, turin
čios septynis bokštus, yra antra pati 
svarbiausia. Ji yra vienintelė pa
saulyje, turinti šešis bokštus. Vidus 
yra visas, mėlynas, išklotas minkš
tais kilimais. Musulmonai per dieną 

kad lietuvis turėtų būti klube kiek
vieną dieną, čia mūsų nedaug ir mes 
neįpratę iš darbovietės darbui pasi
baigus žygiuoti į klubą ir tik po to 
grįžti namo pas savo šeimą su tuš
čiomis kišenėmis. Turime pasi
stengti pritraukti daugiau pašalinių 
žmonių, kurie savo atsilankymu pa
pildytų mūsų reikalavimus. Jiems 
privilioti pirmiausia turime susi
tvarkyti viduje su savo patarnavimu 
ir jų maloniu priėmimu, kitaip sa
kant, tinkamai sutvarkyti esamą 
klubo tarnybą ir pačią aplinkumą 
padaryti daugiau patrauklesnę ir 
jaukesnę. Jei to nėra, tada į duris 
pasibeldžia tik likvidacija.

Į Klubą, restoraną ar kitą panašią 
vietą prievarta žmonių nesuvarysi ir 
nepriversi, kad jie čia vaišintųsi ir 
loštų pokerių mašinomis. Žmonės ne 
žuvys! Ir jie gaudomi ne tinkleliais, 
prievarta ir įsakymais, bet gražiais 
žodeliais, aplinkumos ir vietos pa
trauklumu) skoningu salės dekora
cijų išdėstymu, judria, darnia, gy
vybiška, pilna mandagumo išoriniai 
pavyzdingai susitvarkusia tarnyba. 
To dar mes neturime ir net nesiren
giam tai padaryti, nors per praeitą 
Klubo narių metinį susirinkimą 
buvo siūloma į tai atsižvelgti ir pa
daryti. Klubo valdyba pasiteisino, 
kad, girdi, tai padaryti kainuos pini
ge

Be atidėliojimo tvarkytini šie rei
kalai:

1. Svečias atidaręs Klubo duris ir 
įžengęs į prieškambarį pamato kai
rėje pusėje laiptus, vedančius į pir
mąjį aukštą, dešinėje - Klubo įstai
gėlę, priešakyje - mažą bufetėlį ir 
ant jo gulinčią svečių knygą ir už jo 
sėdinčio durininko žilą galvą. Ši vie
ta yra labai svarbi ir ji turi būti išdi
di, patraukli ir gerai sutvarkyta. 
Tuo tarpti pasigendama pirmos so- 
fistikuotos reprezentacijos. Kairėje 
pusėje turėtų būti pastatyta geres
nės kokybės palmė, kuri dengtų 
laiptus ir dalį bufeto. Durininkas tu
rėtų dėvėti smokingą, baltus marš
kinius su čižiku, arba nustatytą uni- 

meldžiasi penkis kartus. Įeinant tu
rėjau palikti safo batus lauke. Viduj 
klūpo nemažai žmonių ir siūbuodami 
kakta ir rankom siekia grindis. No
rėjau ir aš Alachą pagarbinti, tačiau 
nuodėmių dar nepadariau, o svoris 
kelionėje jau padidėjo, tai ir susi- 
lenkt sunkiau. Tačiau lauke yra 
’’šventas” vanduo, kurį žmonės pila
si į butelius, plauna galvą, kojas ir 
pan. Čia ir aš atsigavau pamirkęs 
savo išvargusias kojas ir padėkojau 
už tai Alachui.

Visoje Turkijoje yra virš 4000 
mečečių, iš jų 570 vien Istambule. 
Nenorėdamas visai pavirsti musul
monu aplankiau ir Ayasofya (šv. So
fijos) katedrą, pastatytą Konstanti
no 325 metais. Ji yra tūkstančiu me
tų senesnė už šv. Petro katedrą Ro
moje ir architektų laikoma septin
tuoju pasaulio stebuklu. Tikrai tai 
yra kažkas nepaprasto. Kelionėse po 
Istambulą aplankiau ■ įžymiuosius 
Topkapi rūmus, kurie buvo karališ
ka sultonų rezidencija iki 19-to 
šimtmečio. Šie rūmai yra vienas iš 
turtingiausių rytų kultūros muziejų. 
Labai įdomus yra buvęs sultonų ha
remas, kuriame būnant taip ir lenda 
blogos mintys žmogui į galvą. Įdomi 
yra Bosforo įlanka, turinti 30 km il
gio ir nuo o,7 iki 3.5 km pločio. Įdo
mus yra kabantis tiltas, jungiąs du 
kontinentus. Istambulas, neskaitant 
vietinių turkų gana primityvaus gy
venimo, istoriniai labai įdomus ir 
davė man naują pilną vaizdą apie šį 
senąjį miestą ir pačią Turkiją. Pra
eis daug laiko, kol jų moterys bus 
tikrai laisvos.

(Bus daugiau)

formą. Be to, neturėtų sėdėti už bu
feto ir skaityti knygą, bet būti dau
giau judresniu, miklesniu ir atsistoti 
svečiams įeinant.

2. Iš prieškambario durys veda į 
pagrindinę Klubo salę. Čia tuoj pat 
prie tų durų ir scenos priešakyje 
svečią pasitinka sustatyti du dideli 
biliardo stalai ir aplinkui juos su laz
domis garsiai besišnekučiuodami 
vyrai daužo biliardų sviedinius pa
siginčydami, kartais net nusikeik
dami. Tie žaidimai vyksta visas sep
tynias dienas ištisai vakarais iki 
programos pradžios. Skaityčiau, kad 
šeštadieniais ir sekmadieniais šie 
žaidimai turėtų užsibaigti 4 vai., nes 
jie, kaipo tokie, malonios aplinku
mos nepriduoda, bet atvirkščiai, kai 
kurie, pamatę tuos stalus ir lošikus, 
atsisukę nueina šalin.

3. Gėrimo bufetas - pati jautriau
sia svečių susidūrimo vieta. Už bu
feto stovi ir dirba 3 žmonės. Keliems 
iš jų trūksta judrumo, grakštumo, 
gyvumo, lankstumo, miklumo ir 
pan. Šeštadieniais ir sekmadieniais, 
ypatingai per pobūvius, esant di
desniam svečių skaičiui, prie bufeto 
ilgokai tenka pastovėti eilutėje dėl 
stiklelio gėrimo. Nesant susigrūdi
mo tie 3 tarnautojai stovi ar sėdi už 
bufeto dairydamiesi į šalis ir lauk
dami gėrimo pirkėjo. Tuo tarpu ne
susipranta pereiti ir sėdinčius prie 
stalų svečius aptarnauti.

Penktadienių, šeštadienių ir sek
madienių vakarais būtinai visi sve
čiai turi būti aptarnaujami gėrimais 
tik klubo tarnautojų prie stalų. To
kiu jų patarnavimu bus žymiai dau
giau parduota gėrimų ir Klubas iš to 
turės daug daugiau naudos, bet ne
žalos. Tada vieni ir kiti bus žymiai 
patenkinti.

4. Budintis direktorius, reikalui 
esant, turėtų padėti visada iškeisti 
pinigus pokerių mašinoms.

5. Klubo tarnautojai, pagelbinin- 
kai, direktoriai būtinai turi nešioti 
prisisegę prie savo rūbų kairėje

' krūtinės pusėje Klubo ženklą.
6. Klubo tarnautojai tarnybos 

metu neturėtų įsileisti su svečiais į , 
diskusijas, ginčus, politines diskusi
jas ir pan.

7. Neleisti į Klubą girtų žmonių. 
Taip pat pastebėjus esant Klube 
girtų svečių daugiau jų neaptarnauti 
ir raginti eiti namo.

8. Neleisti į Klubo patalpas proto 
ir nervų liga sergančių žmonių, ku
rie savo neįprastais judesiais, mimi
kom, žiovavimais ir pan. sugadina 
sveikam žmogui jausmą ir apetitą- 
Be to, šios srities ligoniai nesivaržy
dami pradeda keliauti per stalus 

■prisėsdami prie vienos ar kitos pa
dorios svečių kompanijos. Mažas 
malonumas turėti panašų ’’įsiveržė
lį” prie savo stalo.

INFORMACIJA VIDURINIŲ 
MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ

TĖVAMS

Sydnejaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija yra gavusi 
iš Department of Education infor
maciją dėl vidurinių mokyklų moks
leivių papildomų priedų.

Federalinė Australijos Vyriausy
bė pagal Vidurinių Mokyklų Planą 
duoda eilę paramų moksleiviams. 
Viena iš jų yra finansinė parama - 
priedas vidurinių mokyklų mokslei
vių tėvams, kurių uždarbis žemas ir 
kurių vaikai lanko vidurinę mokyklą 
paskutinius dvejus metus.

Principe šis papildomas priedas 
išduodamas moksleivių tėvams pa
gal jų gaunamą uždarbį. Moksleivio 
studijų įvertinimas arba jo varžybi- 
nis stropumas įtakos neturi gauti 
priedui.

Šiam priedui gauti moksleiviai ir 
nors vienas iš tėvų turi būti Austra
lijos piliečiai arba nuolatiniai Aus
tralijos gyventojai.
PARAMA - PRIEDAS.

PARAMA
MŪSŲ~PAfiTOGEI

Paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpyje ’’Mūsų Pastogei” aukojo:

2.00
2.50
2.50
2.50
2.50
3.50
5.00
5.00

Ant. Kutka 
B. Kaufeldas
O. Šliterienė 
S. Dauginienė 
Jz. Ramanauskas 
M. Nakutis
J. Goodsall
P. Valonis
K. Prašmutas 
VI. Jakutis 
V. Aglinskas 
R. Norvydas 
V. Gerdauskas 
A. Rudžius 
V. Pošiūnas 
J. Vizbaras 
V. Žygas 
J. Šimaitis 
V. Vaitkus 
V. Kauneckas 
V. Šniukšta 
V. Mikelaitis
J. Urniežius 
V. Medelis
Nežinomas asmuo iš Berlyno $ 10.00 
A.Pomeringas 
D. Martin 
A. Krutulienė 
M. Didžys
K. Kuzmickas 
X.Y.
J. Norman 
Vyt. Karpavičius. 
P. Armonas 
V. Kalvaitis 
Z. Brėdikis
R. Jočys 
0. Lašaitienė 
V. čerakavičius 
O. Baltrušaitis
S. Zablockienė

NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW $ 
NSW$ 

VIC$ 
VICS
VIC $ 1.00 
VIC $ 5.Q0 
VIC $ 15.00 
VIC $ 2.50
SA $ 5.00 

QLD $ 5.00 
VIC $ 5.00 
VIC $ 10.00 
VIC $ 5.00 
WA $ 5.00 
VIC $ 5.00 
WA $ 5.00 

NSW $ 4.50 
TAS $ 5.00 
QLD $20.00 
NSW $ 2.00

2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.50 
6.00 
5.00

QLD $
NSW $ 
W.A. $

VIC $
VIC $
VIC $

NSW $
NSW $
NSW $

VIC $
VIC $

NSW $
NSW $

VIC $
VIC $

NSW $ 10.00

Visiems aukotojams, taip pat au
kojusiems ’’Mūsų Pastogei” vietoj 
gėlių mūsų mirusiųjų atminimui; * 
tariame nuoširdų ačiū.

M.P. Administracija

9. Šeštadieniais ir sekmadieniais 
visi”stalai turėtų būti padengti stal

tiesėmis (nors popierinėmis, kuries 
gana pigios ir tinka Klubo stalų dy
džiui).

10. Nesant orkestro būtinai turi 
būti įjungtas į CH Radio stotį radio 
aparatas, nes čia visada duodama 
švelni ir gera muzika.

11. Klubo tarnautojams darbo 
metu uždrausti lošti pokerio maši
nomis, nes tas jo lošimas, žiūrint iš 
šalies, kelia įtarimo, kad pastarasis 
’’kombinuoja”.

M. Zakaras

* $ 450 bus mokama už kiekvieną 
moksleivį nuolatiniai lankantį pri
pažintą vidurinę mokyklą, sulaukus 
11 ar 12 metų ( esant 5-toje ar 6-toje 
klasėje).
* Aukščiausias $ 450 priedas mo
kamas tuo atveju, kai gaunamos 
šeimos pajamos - uždarbis yra 
$ 4.300 arba žemesnis (Nustatytos 
šeimos pajamos turi būti vienintelis 
tėvų uždarbis neatskaičius mokes
čių, ir atėmus kai kuriuos išskaity
mus).

Žemiausias $ 15 priedas mokamas 
tada, kai tėvų uždarbis yra $ 6.479. 
* Jei tavo gaunamas šeimos už
darbis yra tarp $ 4.300 ir $ 6.479 už 
moksleivį bus mokama suma tarp 
$ 450 ir $ 15 Pavyzdžiui - $ 250 mo
kama tiems, kurie uždirba $ 5.300.
PRAŠYMŲ FORMOS

Papildomą informaciją ir prašymų 
formas galima gauti kreipiantis:

Director,

Mūsų Pastogė Nr. 24

Department of Education, 
Box 596 P.O.,
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Studentams!
Hey! Take a walk on the wild side... come to:

THE FONZE NITE
The biggest, brightest Rock & Roll Nite since 1945. So, Ladies get into 

yours blouses, cardigans, calf - length shirts, bobby soxs and sneakers.
Men: crutch - crushing jeans, black T-shirts and boots - and leather 

jackets. ■
WHERE: Ukrainian Club Hall, Joseph St., Lidcombe.

WHEN: Friday Nite, 9th July, 1976 (7.30 pm - 1.00 am)
HOW MUCH: single $ 2.50; double $ 4.00
To book your tickets ring:
Lėlė 789 6325
Roma 871 6269

. Rimas 86 4348
If you do not pre-book your ticket you will have to pay 50 c extra at the 

door.
Help make Friday Nite what it should be: bring everyone along. And 

don’t forget your sunglasses. Prizes for Look-a-Like to Fonze, Brando 
and Monroe, and Hitler (he was a rocker too!)

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 19 buvo pas
kelbta, kad Adelaidės Apyl. Valdy
ba parėmė Mūsų Pastogę 70-čia do
lerių. Iš tikrųjų Adelaidės Apyl. 
Valdyba Mūsų Pastogei prisiuntė 75

dolerius. Už netikslumą suintere
suotus maloniai atsiprašome.

M.P. Administracija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Birželio 26 d.
THE MARZELLS 

Akrobatai ir šokiai

ŠEŠTADIENIAIS ir sekmadieniais šokiai grojant 
GOLDEN TRIO KAPELAI

2-1

i

i

ŠOKIAI grojant "Golden Trio' 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

FILMAI LIET. KLUBE

Birželio 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. 
POSEIDON ADVENTURE

Pilnas įtampos ir nuotykių fimas

SKELBIMAS

SKAITYTOJAMS
Neseniai brisbanietis Mūsų Pas

togės skaitytojas p. J. Urniežius 
prisiuntė 50 dolerių apmokėdamas 
prenumeratą už 1976 ir 1977 metus 
ir likutį paaukodamas Mūsų Pasto
gės gerovei. Ačiū gerb. J. Urniežiui 
už Sąžiningą atsiskaitymą ir paramą.

Ta proga norime priminti ir ki
tiems Mūsų Pastogės skaitytojams, 
kad jau įpusėjo šie metai, o daugelis 
dar nėra apmokėję prenumeratos, 
kiti dargi skolingi ir už praėjusius 
metus ar net ir daugiau.

Maloniai kviečiame visus mielus 
skaitytojus neužvilkinti prenume
ratos mokesčio ir kaip galint 
skubiau atsilyginti. Mūsų Pastogė 
neturi susikrovusi atsarginio kapi
talo, kad galėtų apmokėti bėgamą
sias išlaidas. Pakilus kainoms savai
tinės M.P. numerio išleidimo išlai
dos siekia 500 dolerių. Todėl, kiek
vienas prenumeratos apmokėjimo 
užvilkinimas sudaro leidėjui ir ad
ministracijai didelių rūpesčių.

Jau buvo anksčiau skelbta, kad 
M.P. administracija taupumo sume
timais nesiuntinės asmeniškų kiek
vienam skaitytojui priminimų ir pa
raginimų, kad laikas atsilyginti už 
gaunamą laikraštį. Būkime tiek są
moningi ir patys be jokių specialių 
raginimų atlikime šią svarbią ir gar
bingą pareigą. Kam yra patogiau,

DĖMESIO!

Sydnejaus Lietuvių Klubui reika
lingas baro tarnautojas (casual). 
Kreiptis raštinėn arba telefonu 
708 1414.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirmadieniais 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10

KOVO KLUBE

MELBOURONO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA 
Maloniai kviečia visus iš toli ir arti į
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JONINIŲ BALIŲ
Puiki vakarienė - geras orkestras.

Melbourne moterų sekstetas išpildys programą.
Bilietai - įskaitant vakarienę - $ 7.00

Balius įvyks birželio 26 d., šeštadienį 7 vai. vakaro. 
Lietuvių Namuose Nth. Melbourne.

Bilietus užsisakyti iš anksto pas: E. Šeikienę tel. 42 2367, 
V. Morkūnienę tel. 535 957

galite įmokėti bet kuria proga jūsų 
vietovėje gyvenančiam Mūsų Pas
togės platintojui ar įgaliotiniui, ku
rių sąrašą čia pat paduodame.

Visiems iš anksto dėkojame kupi
ni vilčių, kad neatsiras nė vieno doro 
ir garbingo lietuvio, kuris atsisaky
tų mokėti už savo bendruomenės 
laikraštį ir tuo jį žlugdytų.

Mūsų Pastogės Administracija

MŪSŲ PAST

PLATINTOJAI

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubo 
Ag Kovo iešminė įvyks liepos 4 d. 2 vai. 
vi Ramsgate Beach,, The Grande Pa- 
W radę ir Ramsgate Road kampas.

Kadangi jaunieji sportininkai 
žemiau 18 m. neturi progos pabend
rauti Kovo pobūviuose, kurie yra 
rengiami lietuvių klube, Kovo val
dyba nutarė surengti pasilinksmini
mą gryname ore. Programoje muzi
ka, šokiai ir žaidimai, tautiniai šo» 
kiai, loterija. Bus kepami "steikai” ir 
dešrelės. Lengvieji ir sunkesni gėri
mai, kavutė ir tortai. Jaunimas jų 
tėvai ir visi sportininkai prašomi 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

DĖMESIO!

Didžiausias Sydnejaus skautų metinis parengimas

Kaukių balius

I
 birželio 26 d. Father O’Reilly salėje Auburne (Park Rd. ir Mary St. san

kryža). Pradžia 7 vai.
Baliuje: gera kapela, bufetas, kokteilio baras, programa - Ethnic Radio 

įj, stotis, ir svarbiausia - i
KAUKIŲ PARADAS. S

Už geriausią kaukę premija 100 dolerių! s
Įėjimas: dirbantiesiems 3 dol., studentams ir pensininkams $ 1.50 į 

Stalų užsakymus priima: E. Kiverytė tel. 727 8729 ir B. Baskus tel. a
73 3984. ' S

Kviečiami visi - jauni ir seni, iš arti ir toli!

Pranešame, kad "Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie*

Canberra V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deąkin, A.C.T. 2600..

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker
Avė., KewEast, 3102

Ignas Alekna, c/o Talka, Lietuvių 
Namuose 50 ErrolSt, Nth Melb.

Geelong - J>GaiKus, 281 Pakington 
St.. Newtown, 3226

Adelaide - E.Reisonienė, Liet 
Namai, 6 Eastry StNorWood, 5067

Adelaide * A.Kubikus, Liet.Kat. 
Centras, Third Ave. St. Peters5069

Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St 
Hawthorne 4171

Krepšinio treniruotės vyksta 
kiekvieną šeštadienį. Mergaitės ir 
moterys treniruojasi Auburn - Lid
combe R.S.L. Centre, mergaitės nuo 
12 - 2.3o, moterys nuo 2.30 - 4.30.

Berniukai ir vyrai treniruojasi 
East Hills Girls High. Pradedantieji 
nuo 12 v. - 1.30, Jauniai nuo 1.30 - 
3.30, vyrai nuo 3.30 - 5.00

Kovo valdyba

iitma

Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

AH. Bernas, 115 Janet St.Meee, 
wether, N.S.W. 2291

šie platintojai turi pilnus įgalieji

Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir nrie- 
lai jums padės.
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