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DVASIA NEPALAUŽTI!
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO STASIO LOZORAIČIO ŽODIS

pasakytas per radiją Nepriklausomybės šventės proga

Vasario šešioliktosios diena - Lietuvos Nepriklausomybės šventė - 
yra iškilmingai minima kiekviename laisvojo pasaulio krašte, kuriame 
yra lietuvių. Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Kanadoje, Pietų Ameri
koje, Australijoje^ Europoje užsienio lietuvių visuomenė yra vieninga, 
švęsdama šią reikšmingą datą, pažyminčią mūsų tautos naujosios istori
jos sprendžiamą įvykį - Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą, 
paskelbtą 1918 metais mūsų sostinėje Vilniuje. Kalbamas aktas, kuriuo 
buvo atgaivintas lietuvių tautos suverenumas, tebėra galioje teisiniu at
žvilgiu, nes smurtu primesta Lietuvai okupacija negalėjo jo panaikinti. 
Tai patvirtina civilizuotojo pasaulio pastovus nusistatymas nepripažinti 
padaryto Lietuvai, kaip lygiai Estijai ir Latvijai smurto padarinių.

Antra ir svarbiausia, vasario šešioliktosios aktas, jame išreikšta teisė į 
nepriklausomybę ir laisvę, tebėra gyvi mūsų tautos sąmonėje.

Svetima, o ypač sovietų okupacija turi daug priemonių primesti žmo
nėm išviršines gyvenimo formas, politinę bei ūkio santvarką, slopinti 
laisvą nuomonės išreiškimą. Bet vienas - pagrindinis - dalykas jai nepri
einamas būtent, žmonių dvasia. Patriotizmas, tautinis, solidarumas, prisi
rišimas prie laisvės, tikėjimas, žmoniškumas, - štai tie dvasiniai veikš- 
niai, kurie įkvėpė mūsų tautą tvarkyti savo nepriklausomą valstybinį 
gyvenimą, o dabar sudaro laidą, kad ji paliks tautiniai gyva, moraliniai 
sveika ir dvasiniai nepriklausoma, ligi atgaus politinę nepriklausomybę.

Kad ir kaip ilgai tektų to laukti, vis dėlto galima konstatuoti, jog civili
zuotų tautų atsiranda vis daugiau vw^alinio bei politinio
pasipriešinimo smurtui ir priespaudai. Didėja tarptautinis solidarumas 
smerkiant žmogaus teisių pažeidimus, persekiojimą dėl ideologinių, tau
tinių ar tikybinių pažiūrų. Auga susidomėjimas pavergtų kraštų likimu, 
nes žmogaus teisės pirmiausiai pažeidžiamos tuose kraštuose, kurie, kaip 
Lietuva, yra svetimųjų smurtu okupuoti ir valdomi. Žmogaus teisių ne
varžomas vykdymas turi dar platesnės reikšmės: jis savaime veda į 
Įžmonių apsisprendimo laisvę, į laisvos visuomenės sudarymą, į tautos 
Įlaisvę bei valstybinę nepriklausomybę.
į Žmogaus teisių apsauga yra vienas dabartinės tarptautinės raidos Va
karuose veiksnių. Tai raidai paryškinti primintini šie Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento Carter’io žodžiai, pasakyti jo inauguracijos kal
boje: ’.’...Auga aistringas laisvės troškimas. Šia nauja dvasia vadovau
jantis, šiandien naujos veiklos pradžioje negali būti Amerikai kilnesnės ir 
garbingesnės užduoties, kaip padėti kurti teisingą bei taikingą, tikrai 
žmonišką pasaulį... Toks pasaulis, kuriame kiti galėtų nekliudomi vieš
patauti, neturėtų vietos padorumui ir sudarytų grėsmę visų tautų ger
būviui.”
I Šie kilnūs Amerikos Prezidento žodžiai teįkvepia ir mums pasitikėjimo 
ateitimi.
I Nepriklausomybės šventės proga Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
bardu nuolankiai sveikinu lietuvius ir lietuves krašte ir užsieny, linkėda- 
Inas visiems laimės asmeniniame gyvenime ir sėkmės darbuose Lietuvos 
berovei.

Barankos lietuviškoje mugėje Nuotr. V. Augustino

Shotgun 
wedding’ 
libel cost 
$11,000

YDNEY. — Ą man and 
roman who xiaimed a 
ewspaper article had 
nputed they had had a 
hotgun wedding, were 
warded $11,000- dama- 
Bs yesterday.
A jury in the NSW Sup
ine Court found that the 
tide in a Lithuanian lan- 
jage newspaper, Musu Pas- 
ge, was defamatory.
The jury awarded Mrs. 
idita Siiteris, 33, $6000

damages and her husband, 
Viktoras Siiteris, 44, $5000 
damages.

Mr. and Mrs. Siiteris of 
Waverley, Sydney, claimed 
damages, from the former 
editor of the paper, Mr, 
AleksandrouS Mauragis, of 
Picnic Point, Sydney, and 
the writer of the article 
Mrs. Anita Matukeviciene, 
of Ralton Avenue, Black
burn, Victoria.

Mr. Mauragis and Mrs. 
Matukeviciene defended 
the actions.

Reception
During the hearing Mr. 

W.H. McHugh QC, for, Mr. 
and Mrs. Siiteris, said the 
couple were married on 
March 23, 1974, an<f had 
a reception in the Banks- 
town area in Sydney’s wes
tern suburbs, attended by 
many people from the 
Lithuanian community.

Qn the same night a con
cert was given in the Banks- 
town area by a visiting 
Canadian-Lithuanian singer.

A month later, an article 
appeared in Musu Pastdge 
carrying a review, of the 
concert and criticising the 
attendance.

Although the Siiteris’ 
were not named, the article 
insinuated the reason they 
were married on March 23, 
1974, was because it was a 
shotgun wedding and that 
Mrs. Siiteris was pregnant, 
Mr. McHugh said.

The Siiteris’ first child 
was bom last July — more 
than two years after their 
wedding.

’’The Age”, vasario 18 d.

Tais pačiais metais aštuoniom 
dienom vėliau po Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo, 1918 m. 
vasario 24 d. ir Estija paskelbė savo 
nepriklausomybę. Ir Estijai, kaip ir 
Lietuvai teko sunkiai kovoti, iki bu
vo iš krašto išvaryta okupacinės jė
gos ir išgautas Estijos nepriklauso
mybės pripažinimas. Tik su tuo 
skirtumu, kad Estijai teko kovoti su 
vienu priešu - rusų raudonąja armi
ja, kai lietuviams teko grumtis ir su 
bolševikais, ir su vokiečių kariuo
menės likučiais, ir su buvusiu istori
niu sąjungininku Lenkija. Estų ne
priklausomybės kovose talkino suo
mių savanoriai ir britų karo laivyno 
daliniai. Tas be abejo kėlė estų ko
votojų už nepriklausomybę nuotai
kas ir stiprino laisvės atgavimo vil
tis.

Gaila, Baltijos kraštų likimas 
šiandie pasidarė vienodas. Hitlerio - 
Stalino abišalia-sutartimi Pabaltijys 
atiteko sovietų įtakos zonai, ir tai 
išnaudodamas Stalinas tuos kraštus 
okupavo ir formaliai inkorporavo į 
Sovietų Sąjungą. Po karo, deja, kei
čiantis politinėms aplinkybėms, Pa
baltijo kraštai jokiose konferencijo
se ar derybose nebuvo minimi ir tuo 
būdu Estija, Latvija,ir Lietuva pali
ko Sovietų Rusijos žinioje. Užsilikęs 
Pabaltijo kraštų okupacijos nepri
pažinimas daugely kraštų paliko ga
liojantis popieriuje, bet praktiškai 
padėties nepakeitė. Šie trys kraštai 
iki šiandie neša baisią okupacijos 
prievartą, geležine uždanga atkirsti 
nuo laisvojo pasaulio ir skubotai ru
sinami. Ypač tas sovietinimo ir rusi
nimo procesas labai skaudžiai atsi
liepia Estijai, turinčiai apie pusę 
tiek gyventojų, kiek turi Lietuva. 
Tačiau estų tautinis sąmoningumas, 
aukštas kultūrinis lygis ir yra tie 
barjerai, kurie pastoja kelią estus 
suvirinti sovietiniame katile.

Estai užsienyje irgi nenuleidžia 
rankų. Jų kova už tautos ir krašto 
laisvę gal net veržlesnė už lietuvių, 
nes estai palyginamai bent politinė
je kovoje vieningesni ir sąmonin
gesni. Didieji estų išeivių centrai 
yra Švedija ir Kanada, tačiau jų 
bendruomenių yra ir kituose kraš
tuose, lygiai ir Australijoje. Su lie
tuviais estai bendrame kovos fronte 
nuoširdžiai bendradarbiauja.

Švenčiant 59-sias nepriklausomy
bės paskelbimo metines estai mora
liai nėra palūžę ir tikisi anksčiau ar 
vėliau tą nepriklausomybę iškovoti 
ir atgauti. Sveikiname estus šios 
šventės proga ir linkime, kad kuo 
greičiau jų viltys išsipildytų.

N.S.W. vyriausybė įvedė nuo va
sario 21 dienos potvarkį, kuriuo 
draudžiamas rūkymas visose val
diškose susisiekimo priemonėse: 
traukiniuose, autobusuose, laivuose. 
Tai yra bandomasis šešių mėnesių 
laikotarpis. Po pusės metų šis pot
varkis greičiausiai virs įstatymu. 
Nesilaiką šio potvarkio bus baudžia
mi 10 dolerių bauda.

Vasario 19 d. Vakarų Australijoje 
įvyko valstijos parlamento rinkimai. 
Juos didele persvara laimėjo libera
lų Krašto partijų koalicija.

Ugandoje nužudytas anglikonų 
arkivyskupas ir dar du civiliai ins
cenizuotoje auto katastrofoje. Jis 
anksčiau jau buvo įtariamas, kaip 
sąmokslininkas prieš prezidentą 
Amin.
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Vietoje vedamojo?...

Vasario 10 d. Vilniuje mirė plačiai 
žinomas lietuvis dailininkas Stasys 
Krasauskas, gimęs 1929 m., grafi
kas, knygų iliustratorius.

♦♦♦

Poetas Tomas Venclova, neseniai 
išleistas iš Lietuvos į Vakarus, jau 
atvyko į Ameriką ir pakviestas 
dirbti Kalifornijos universitete, kur 
svarstoma žmogaus teisių vykdymai 
ar pažeidimai po Helsinkio konfe
rencijos.

Montrealio (Kanadoje) lietuvių li
teratūrinis sambūris yra įsteigęs 
Vinco Krėvės vardo literatūrinę 
premiją, kuri skiriama kasmet. Tadp 
iš pereitais metais išleistų veikalų 
vienuoliktąją premiją paskyrė rašy
tojui Eduardui Cinzui už jo romaną 
’’Raudonojo arklio vasara”.

♦*»

Sausio 15 d. Floridoje (USA) mirė 
rašytojas Antanas Tulys, 78 m. 
Amerikoje gyveno nuo 1913 m., stu
dijavo sociologiją, psichologiją ir 
farmaciją Valparaiso un-te. Jo pir
moji novelių knyga ”Aš bučiavau 
tavo žmoną” išleista 1936 m. Lietu-

msaiuo
POLITIKOJE

LIETUVIAI PASAULYJE

Vienas stambių JAV pareigūnų 
pritarė JAV prezidentui Carteriui, 
kad reikia siekti susitarimo su So
vietų Sąjunga dėl atominių ginklų 
tolimesnių apribojimų, bet pasakė, 
kad sovietais negalima pasitikėti ir 
JAV turėtų tinkamą kontrolę, kaip 
sovietai pildys savo įsipareigojimus. 
Tiktai pažadų ir parašo susitarimo 
neužtenka.

Dar apie 5 mėn. ir Belgrade, Ju
goslavijoje, įvyks Europos Saugumo 
konferencijos antroji dalis, kurios 
tikslas nustatyti balansą, ar Helsin
ky pasirašiusios valstybės pildė sa
vo įsipareigojimus? Vakaruose pla
čiai komentuojama, kad rusai savo 
įsipareigojimų dėl žmonių teisių 
(įskaitant Rytų Europos gyventojų 
kontaktus su Vakarais) neišpildė ir 
Čekoslovakijos paskutiniu laiku 
prisidėję įvykiai aiškiai kalba dėl tos 
painiavos, kuri realiai (be rusų nuo
laidų) galvojant turėtų iškilti konfe
rencijoje.

**♦
Keturi žymūs Čekoslovakijos ne

paklusnieji (disidentai) - aktivistai 
bijo, kad ir jie bus ištremti į Vaka
rus. Jie su kitais pasirašė pagarsė
jusią ’’Čartą 77” su reikalavimais 
pagrindinių laisvių, kuri paskelbta ir 
Vakaruose. Čekoslovakijos pasiun
tinybė Vienoje klausė Austrijos 
kanclerio (Kreisky) ar 8-iems asme
nims būtų sutekta pabėgėlio teisė. 
Austrija atsakė, kad tokia teisė su
teikiama savanoriškiems pabėgė
liams, bet ne prievarta deportuo
jamiems disidentams. O kodėl ko
munistai tremia juos į užsienius? Su- 
likviduoti ar ’’nugalabyti” jų jie ne
gali, nes laisvas pasaulis stovi jų pu
sėje, juos seka ir stebi, kas su jais 
daroma. Palikti juos vietoje, reiškia 
palikti juos veikti ir plėsti judėjimą 
plačiau. Daugėlis disidentų viešai 
pasako, kad jie nenori būti išmesti iš 
savo krašto. Jų veikla rusams tikrai 
labai nepalanki ir paranki.

Amerikos valst. D-tas įspėjo so
vietus būti atsargesniems su pakal- 
tinimais prieš garsųjį Andrejų Sa
charovą, uolų kovotoją už žmogaus 
teises ir priminė, kad jo ’’nutildy
mas” būtų pažeidimas tarptautinės 
tvarkos.

Šis Sacharovo gynimas, spėjama, 

Mūsų Pastogė Nn 8, 1977.2.28, psl. 2 

sutampa su pradėta kompanija, kuri 
buvo JAV prezidento Carterio pa
žadėta ginant žmogaus teises. Valst. 
D-tas kritikavo Čekoslovakiją dėl 
disidentų varginimo ir persekioji
mų.

♦ ♦
JAV viceprezidentas Mondale 

lankėsi Vak. Europoj ir taip pat 
Vak. Berlyne pakeldamas berlynie
čių nuotaikas, nes ten vėl jaučiasi 
nerimo Maskvai tvirtinant, kad Ke
turių Didžiųjų valstybių statutas 
negadiojąs Vak. Berlynui. Įžiūrima, 
kad Rytų Vokiečiai (žinoma, Mask
vos diriguojami) daro sunkumų, 
įvesdami naujus keliavimo apsunki
nimus ir pastatė sargybas prie Vak. 
Vokietijos diplomatinės įstaigos 
Rytų Berlyne. Mondalės vizitas 
sveikinamas vakariečių, kaip solida
rumo su Vakarų Berlynu pade
monstravimas ir kaip įspėjimo sig
nalas, kad Vašingtono politika ga
rantuoja Vak. Berlyno saugumą. Jo 
žodžiais, JAV turi įsipareigojimų, 
’’kada būtina pasipriešinti bet ko
kioms pastangoms pakirsti miesto 
nepriklausomumą”. Tačiau Vak. 
Berlyno ekonomija gerokai šlubuoja 
jau nuo 1970 m. Daug mažų ir vidu
tinių biznių uždaryta ir apie ketvirt- 
dalis darbininkų bedarbiai.

JAV užgiria Britanijos pastangas 
pasiekti priimtino susitarimo dėl 
Rodezijos. Bet, deja, pasitarimai 
Rodezijos vado Smitho su juodųjų 
vadais vyksta labai sunkiai, o juo
dųjų kovotojų puolimai vis stiprėja, 
ir Rodezijos kariuomenė ir policija 
patiria vis didesnių nuostolių. Į jų 
eiles pašaukiami vyresnio amžiaus 
vyrai. Vakarai bijo, kad Rodezijos 
’’išlaisvinimas” gali nueiti Angolos 
keliu padedant Kubos kariuomenei 
ir Sovietų ginklais. Baisus baltų 
žmonių gyvenimas Rodezijoje, ypač 
provincijoje. Ten ūkiuose baltieji su 
šautuvais turi budėti dieną ir naktį 
ir saugotis nuo užpuolimų iš pasalų. 
Šio krašto turtai, briliantų ir kt. ka
syklos sutelktos baltųjų rankose ir 
jie bijo nustoti tų turtų. Baltųjų apie 
270.000, o juodųjų per 4 milijonus. 
Suprantama, kodėl juodieji nori nu
mesti juos žeminanti Smitho režimą. 
Pietų Afrikos vado Vorsterio rėži-

mas irgi sėdi kaip ant parako stati
nės. Rodezijos perėjimas į juodųjų 
rankas tik pagreitintų Vorsterio re
žimo galą. Bet jis grąsina, kad, jeigu 
į Rodeziją įsiveržtų Kubos, Sovietų 
ar kitos komunistinės ginkluotos 
pajėgos, tai ir jo kariuomenė stotų 
ginti Rodezijos. Sovietų šarvuočiai 
754, ginklai, 122 m/m raketos, Stali
no vargonai ir kt. atgabenami laivais 
į Mozambiką vis didesniais kiekiais 
ir tai vis Rodezijos partizanams. Tas 
supuola su Zambijos vado Kaunda 
įspėjimu, kad nepavykus susitarti 
lieka tik karas ir bus ieškoma pagal
bos kitur (pas komunistus), ypač 
jeigu tik Vorsteris siųstų Smithui 
savo karinės pagalbos. Ir Tanzanijos 
karo daliniai jau yra išdėlioti prie 
Rodezijos sienos, o greitu laiku lau
kiama jų ir iš kitų artimų juodųjų 
kraštų. Kaunda gailisi, kad geros 
Britų diplomato Richardo pastangos 
nuėjo niekais ir telieka tik karas.

Tailandui nepatiko, kad neseniai 
Malazijos kariuomenė veikė ir me
džiojo komunistus jo pasienio zonose 
ir pareikalavo pasitraukti. Vadovy
bei pasikeitus, dabar abiejų kraštų 
pasieny jų kariuomenės vėl bendrai 
kovoja prieš įsiveržėlius - komunis
tus ir vyksta didesni karo veiksmai. 
Nebevaržoma pereiti sienos, ir da
bar bendras tikslas apsupti priešą, 
neleisti pabėgti ir jį sunaikinti. Vei
kia ir abiejų kraštų aviacija. Vietna
mas paneigia, kad jis inspiruoja tuos 
puolimus.

Vietnamas priimtas į Jungt. Tau
tų - UN šeimą, nors buvo tikėtasi, 
kad JAV savo veto teise pastos jam 
kelią. Didesniam nusistebėjimui, 
JAV ne tik nesipriešino, bet dar ža- 

voje ir autorius už ją gavo Spaudos 
Fondo premiją. Vėliau buvo išleidęs 
keletą dramų ir jau po antrojo nove
lių rinkinius ”Tūzų klubas” ir ’’Inici
alai po tiltu”. Taip pat pasireiškė 
kaip sėkmingas vertėjas.

Pereitų metų dienraščio Draugo 
romano premiją laimėjo rašytojas 
Kazys Almenas už veikalą ’’Sauja 
skatikų”. Konkursui buvo prisiųsta 
22 romanai. Kazys Almenas yra vie
nas iš iškiliųjų lietuvių rašytojų 
išeivijoje, 1964 m. laimėjęs Rašytojų 
Draugijos premiją už dviejų dalių 
romaną ’’Upė į rytus, upė į šiaurę”. 
Jis yra fizikos daktaras ir profeso
riauja Maryland universitete. Pre
mija jam bus įteikta gegužės 5 d. 
Čikagos Jaunimo Centre.

♦♦♦

V. Kulbokienės pastangomis iš
leista kompozitoriaus Juliaus Si- 
niaus kūriniai ’’Dainos ir giesmės 
broliams lietuviams”. Tai 100 psl. 
knyga, naudinga dainos mylėtojams 
ir chorams.

♦**

Naują Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdybą sudaro korespondenti
niu keliu išrinkti šie nariai: Leonar
das Andriekus, Jurgis Jankus, Al
girdas Landsbergis, Antanas Vai
čiulaitis ir Leonardas Žitkevičius. 
Revizijos Komisiją sudaro: Stasys 
Yla, Ona Mikailaitė ir Stepas Zo- 
barskas.

*♦»

Los Angeles miesto vadovybė 
sausio 21 d. buvo surengusi specialų 
pagerbimą lietuviui rašytojui Jur
giui Gliaudai. Miesto rotušės kolonų 
salėje buvo sušauktas iškilmingas 
miesto tarybos posėdis, į kurį pak
viestas ir Jurgis Gliaudą. Tarybos 
narė Mrs P. Stevenson tarybai ir 
klausytojams pristatė J. Gliaudą 
apibūdindama jo asmenį ir iškelda
ma jo nuopelnus kultūrinėje ir lite
ratūrinėje veikloje ir ta proga jam 
buvo įteiktas puošniai paruoštas 
garbės diplomas, kuriame apibūdi
namas jis kaip asmuo ir kaip veikė
jas, daug pasitarnavęs Los Angeles 
miestui. Jurgis Gliaudą yra daugelio 
romanų autorius ir daugelio premijų 
laimėtojas. Tai bene vienas iš pro
duktyviausių lietuvių rašytojų išei
vijoje. Jam pereitų metų liepos mėn. 
suėjo 70 metų. Literatūroje pradėjo 
reikštis nuo 1945 metų. Jis lygiai la
bai produktyvus ir įžvalgus publi
cistikoj, nuolat Amerikos lietuvių 
spaudoje pasisakydamas aktualiai
siais klausimais.

da duoti Vietnamui stambią pagal
bą. Kiek pagalbos žadama ir iš Aus
tralijos pusės. Pasirodo, norima, kad 
Vietnamas nepakliūtų į Sovietų ar 
Kinijos reples bei priklausomumą. 
Yra ženklų, kad Vietnamas tvarky
sis pats be Maskvos ar Pekino ’’glo
bos” ir pasidarys ’’azijatiška Jugos
lavija”. (p.a.)

Amerikiečių žurnalistas Stanley 
Karnow aiškina, kad ne kas kitas, o 
Helsinkio konferencija ir jos 35 
valstybių pasirašytoji deklaracija 
paskatino Sovietų Sąjungoje ir sa
telitiniuose kraštuose disidentų są
jūdį, kuris nesulaikomai plečiasi.

*»♦

Pereitą savaitę amerikiečiai iš
bandė Rochwell International b-vės 
pagamintą lėktuvą, pritaikintą 
skrydžiams į erdves. Lėktuvas yra 
kaip ir raketa, paleidžiamas raketi
niu principu, o į žemę sugrąžinamas 
kaip sklandytuvas. Tokiu lėktuvu 
bus galimi pakartiniai skridimai.

2



Kur jos ašara nukrito, ten pasėsiu 
rūtą... (Shakespeare'

RŪTELĖ ŽALIOJI
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Redaguoja: A. Matukevičienė Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave.,

Blackburn, Vic. 3130, tel. 878 2565

”Po senu šakotu ąžuolu ant iš lau
ko akmenų sukrauto aukuro smilko 
pluoštas javų ir lauko žolynų. Aplink 
aukurą stovėjo jaunos baltais rūbais 
merginos su rūtų vainikais ant gal
vos...” - Taip rašė apie barbarų 
kraštą prie Baltijos graikų keliau
tojas iš 8-9 šimtmečio.

Kaip rūta pateko j Lietuvą, sunku 
rašytoje istorijoje surasti. Pasaulio 
istorijoje rūta žinoma taip seniai, 
kaip žinomas ir pats pasaulis. Babi
lonijoje, Asyrijoj, Egipte, etruskų ir 
romėnų laikais rūtą jau žinojo kaip 
vaistažolę ir burtažolę gydymui ligų 
ir apsigynimui nuo piktų akių ir ne
laimę lemiančių žvilgsnių. Rūta ypač 
buvo naudojama prieš nuodus. 
Sakoma, jog rūta apsaugojo Odisėją 
nuo Circe’s burtų kai ji norėjo apža
vėti jo vyrus ir paversti juos kiaulė
mis. Mithridates, Pontus imperato
rius (136 - 63 BC) maišydamas anti
dotą prieš mirtinus nuodus pirmiau
sia naudojo rūtą, druską, valakinius 
riešutus ir figas. Kita istorija pasa
koja, jog Mithridates, norėdamas 
nusižudyti, išgėrė stiprių nuodų, ta-
čiau nemirė. Jis buvo imunizavęsis 
dažnai' vartodamas rūtos antinuo- 
džius. Galiausiai privertė vergą jį 
nudurti.

Juliette de Baracli Levy sako, jog 
čigonai kartą išgelbėjo pranašą Ma
hometą nuo nuodų mirties duodami 
jam valgyti rūtų. Daug pasakų apie 
rūtos galią yra įvairių kraštų tauto- 
sakose ir prietaruose.

Graikai ir romėnai tikėjo, jog pa
sodinta rūta tik tada gerai augs, jei
gu ji bus vogta iš kaimyno sodo. 
(Tuo ir aš tikiu. Ne vien rūtos geriau 
auga vogtos).

Romėnai tikėjo rūtą išvystant 
aiškiaregystę, ir jų kunigai visuo
met segėdavo rūtų šakelę prie savo 
rūbų. Savo laiku buvo tikima, jog 
patrynus strėlę rūtomis ji visada 
pasieks taikinį. Net ir paraką išra
dus kulkas pavirindavo rūtų vande
nyje.

18-tame šimtmetyje buvo labai 
populiarus antiseptikas, vadinamas 
"Vinegar of four thieves”. Jį naudo- 
o apsigynimui nuo maro prausdami 
veidą ir rankas, šlakstydami rūbus 
ir kambarius. Vardas kilęs iš pasa- 
cojimo apie keturis niekadėjus, ku
rie 1722 metais Marseilles maro epi
demijos metu plėšė sergančių ir mi
rusių namus ir neužsikrėtė. Jie te- 
)ėsi mišiniu: rūtų, mėtų, rosmarino, 
cinamono, česnakų ir dar kelių kito
kių žolių, kurių kiekviena buvo savo 
rūšies germicidas. Kai 1760 m. 
)asklido gandas apie susirgimą ma
ru iš naujo, Londone pakilo rūtų ir 
romėnų diemedžio kaina net 40 pro
centų.

Pirmajam Saksonijos kunigaikš
čiui, riteriškumui atžymėti Friedri
ch as Barbarosa 1181 m. leido nau
doti rūtą jo šeimos herbe ir net iš

dažyti ant karių skydo. Rūtos lapų 
pavyzdys vėliau tapo įvestas į loši
mo kortas, vadinamas ’’clubs”.

Rūta šiandien, kaip ir seniau yra 
plačiai vartojama vaistams primity
viose šalyse. Ypač tinkama maistui 
yra auganti po figos medžiu. Senasis 
Pliny sakė, jog pasauly nėra geres
nės draugystės, kaip rūta ir figos 
medis. ”Iš daržo rūšių tinkamiausia 
valgymui yra prie figos auganti rū
ta” - (Dioscorides ’’Mater Medica” 
I-me šimtmety po Kristaus). Plu- 
tarch’as patvirtino Dioscorides min
tį pridėdamas, 'jog rūta gaunanti 
saldumo iš figos ar figa atimanti iš 
rūtos kartumą. Suvalgius virintą 
rūtą pataiso silpnas akis.

’’Dažniau išgerti rūtų arbatos la
bai sveika viduriams. Nuo galvos 
skaudėjimo reikia sumaišyti rūtos 
sulčių su rožių aliejum ir actu, uždėti 
kompresą ir bematant nustos skau
dėti.” (Mecer’s Herbai, 10-me šimt
metyje).
"Aptemus akims reikia anksti rytą 

nubraukti rasą nuo rūtų ir tepti 
akis. Dažniau tepant akys neužilgo 
pragiedrėja.” (Agnus Castus, 14-me 
šimtmetyje).
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Žurnalistikos laureatė

Ginta Viliūnaitė

GYVATARO VADOVĖ G. 
BREICHM ANIENĖ APIE 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Privačiame laiške Mūsų Pastogės 
redaktoriui p. G. Breichmanienė, 
Gyvataro vadovė, taip atsiliepia 
apie išvyką į Australiją:

"Ačiū už Mūsų Pastogę ir puikius 
atsiliepimus. Gauti egzemplioriai 
jau beveik nuplyšo beeidami iš ran
kų į rankas. Paskaityti nori visi, 
ypatingai šokėjai ir jų tėvai. Paga
liau padariau Xerox kopijų ir palei
dau per rankas.

Tiesa, kad daug ašarų ten Sydney 
aerodrome palikome. Kažkokiu su
tapimu šalia manęs atsisėdo jaunas 
vyras,-kuris iš San Francisco kartu 
su Gyvataru atskrido į Australiją, o 
dabar vėl kartu grįžta namo. Jis 
pradėjo klausinėti, kas mes esame ir 
kodėl vykdami į Australiją buvome 
visi linksmi ir laimingi, o dabar visos 
merginos graudžiai ašaroja. Ilgai 
užtruko, kol išpasakojome savo odi
sėją, Australijoje paliktas širdis...

Daug esame apkeliavę, bet tikrai 
Australijos lietuviai yra kažkuo 
ypatingi, labai daug širdies parodė, 
ko mes nė vienas niekados neužmir
šime. Iš karto pajutom tai Melbour
ne aerodrome. Ir tai jautėme visą 
mūsų buvimo laiką.”

Petrus de Crescentiis, Opus Ru- 
ralium Commodorum, 13-me šimt
metyje rašė patardamas sodinti 
rūtų į daržus, nes jos sulaiko nuo
dingus vabzdžius ir gyvulius. 0 
Rembert Dodoemus "A niewe Her
bai" manuskripte 1578 m. pataria 
rūtų lapus sumaišyti su vynu, pipi
rais ir Nitre, tepti veidą spuogų pa
naikinimui. Rūtų darželiuose tikrai 
nėra musių. Italijoj kaimiečiai 
šlaksto ir lovas rūtų vandeniu.

Mūsų kaime, prisimenu, duodavo 
gerti rūtų arbatos širdies silpnumui 
užėjus ir degindavo džiovintų rūtų 
lapus blogiems kvapams išnaikinti. 
0 gal dar senasis pagoniškas papro
tys tebegaliojo piktų dvasių išgai- 
niojimui.

Mes esame romantiški rūtos my
lėtojai. Be rūtų net ir įsivaizduoti 
negalima jokio gėlių darželio. Rūta - 
merginos dorybės simbolis. Rūtų 
vainikėlis vedybų apeigose skaisty
bės ir amžinos meilės ženklas. Rūtą 
apdainuojančių dainų begalybė ir 
dėl jos net gyvybė aukojama. Argi 
ne dėl rūtų vainikėlio nuskęsta ber
nelis Nemunėlyje? Žirgui "išmin

Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 
Amerikoje paskyrė premijas jau
niesiems lietuviams žurnalistams. 
Premijos laimėtoja yra ir sudnejiškė 
Ginta Viliūnaitė, ’’Skautų Aido” 
bendradarbė. Sveikiname Gintą ir 
džiaugiamės jos kaip žurnalistės 
pripažinimu!

Ginta Viliūnaitė studijuoja N.S.W 
universitete humanitarinius moks
lus, ir ypač aktyvi lietuvių tarpe: 
yra vyresnė skautė Aušros Tunte, 
tautinių šokių šokėja visur kviečia
ma kaip ypatingai gabi pranešėja 
įvairiuose parengimuose ar minėji
muose.

TAUTIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Kanadiečių lietuvių grupė Gyva- 
taras Australijos lietuvių tarpe savo 
pasirodymais paliko labai gilų įspūdį 
ir padarė toli siekiančios įtakos. 
Daugelis iš mūsiškių iš susitikimų su 
Gyvataru ar atskiriais Gyvataro na
riais yra padarę nuotraukų.

Norėdami parodyti gyvatarie- 
čiams dėkingumo norime surinkti 
kuo daugiau nuotraukų iš susitikimų 
su Gyvataru oficialiai ar privačiai, 
jas gražiai sugrupuoti ir pasiųsti 
Gyvataro vadovybei kaip staigmeną 
ir mūsų dėkingumo žestą. Todėl 
kreipiamės į visus, pasidarusius 
nuotraukų iš Gyvataro pasirodymų 
ar susitikimų privačiai bei su atski
rais Gyvataro nariais ir po vieną eg
zempliorių prisiųsti Mūsų Pastogės 
Redakcijai (13 Percy St., Banks- 
town, N.S.W. 2200). Iš čia jos bus 
persiųstosGyvatarui atitinkamai jas 
sutvarkius (sudėtos į albumą ar 
pan.). Tai bus Australijos lietuvių 
dėkingumo ženklas Gyvatarui.

Siunčiant nuotraukas pažymėki
te: kas fotografavo, nurodykite vie
tą ir laiką ir įmanomai įvardinkite

Ar atsimeni?
Lakštingalos dainą vakare 
Lazdynų krūme ar žieduos alyvų? 
Kai suokė tau ji širdgėlą nemarią 
Ir ilgesį tėvynės svetimoj šaly. 
Ar tu atsimeni?
Apleistus kapelius galulaukėj, 
Kryžius ir akmenį...
’’Duok jiem šviesybę amžiną” 
Kur atsiklaupusi prašei.
Linų žiedai ir tavo akys...
To paties lino
Šermenų ir šliūbo marškiniai.

Pajauta

džius rūtą iš šaknų” mergaitės liki
mas tampa baisus ir belieka vien 
ašaromis rūtos atgaivinimo viltis.

Lietuvės moters gyvenimas nuo 
jaunos vaikystės simboliškai suriš
tas su rūta. Kol jauna, vien rūtelių 
darželiu pas močiutę besirūpinanti 
mergaitė. Vėliau, jau pačiai tapus 
vaikų motina, dar vis nori grįžti ’’pas 
motinėlę rūtelių vainikėlio". Nostal
gija, tėviškės pasiilgimas išreiškia
mas ilgesiu jaunystės rūtų. Ar tai 
vainikėlio, ar darželio formoje - rūta 
yra namų, tėviškės ir pačių tėvų 
meilės simboliu. Net ir toli išėjus 
duktė dainoje prašo sakalėlio, kad 
nuskristų, kad parneštų rūtų vaini
kėlį.

Iš kur atėjo rūta pas mus? Galbūt 
seniai, proamžiuose mūsų tėvynai
nės ją atsinešė prie Baltijos krantų 
ir šiandien ji tebėra mylimiausiu au
galu. Senieji rašytojai ir poetai rūtą 
laiko kilusią iš šių dienų Persijos. 
Yra spėliojama, jog rūta yra dievų 
duota žmonijai apsiginti nuo ligų ir 
nelaimių. Biblijoje yra minimi Salia
mono sodai, kuriuose tarp kitų gėly
nų augo ir rūtos.

Iš kur rūta bebūtų, dievų duota ar 
tolimos senovės keliautojų atnešta ji 
brangiausioji lietuvės moters gėlė. 
Gaila, kad šių dienų darželiuose jau 
taip reta rūtų ir reta mergaitė beži
no rūtos vardą ir jos simbolinę 
reikšmę. Ištikrųjų rūta yra gražus 
augalas ir nesugėdintų nė vieno gė
lių darželio. Tamsūs, vešlūs lapai 
yra gražus priedas kiekviename gė
lyne. Gaila, tikrai baisiai gaila, kad 
mūsų sesutė nebesėja rūtų.

O. Areimaitė

nuotraukoje matomus asmenis. Šias 
žinias galima surašyti ant -atskiro 
lapelio ir jį prilipinti kitoje nuotrau
kos pusėje.

Padaryti po vieną ekstra kopiją iš 
turimų nuotraukų Jums nesudarys 
nepakeliamo nuostolio, o Gyvatarui 
bus didelė staigmena. Laukiame.

Mūsų Pastogės Redakcija
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ATGAL Į ŽVAIGŽDES
Kai jau neužilgo skrisime į mėnulį 

praleisti metinių atostogų ir Marsas 
taps foto - modeliu, pasaulyje dar 
vis milijonai žmonių tiki planetomis 
ir jas sieja su žmogaus likimu. Ho
roskopai dar vis tebėra lemianti 
korta gyvenimo lošime, lygiai kaip 
prieš tūkstančius metų senajame 
Baby lone. Namų šeimininkė savo 
dienos likimą randa dienraštyje ar 
moterų žurnale, o politikai ir indus- 
trialistai nusiperka privatų, jiems 
vieniems skirtą žvaigždžių patari
mą. Prekyba žvaigždėmis bujote 
bujoja, ir net kompiuteriai įtraukti į 
šį viršžemišką darbą.

M.K. Čiurlionis: iš ciklo
Zodiako ženklai - Vandenis

Buvo pradžia vasario mėnesio, 
vos auštantis Grabnyčių rytas. Sau
lė stovėję Aquarians ženkle, mėnu
lis - Venus ir tai rodė, jog mano tėvai 
nebuvo priešai ir vienas kitą mylėjo. 
Saturnas - septintame zodiako na
me, skirtame viešumos gyvenimui 
jau tada man rodė savotišką pradžią 
pabaigos. Baisiai šaltas buvo rytas 
mūsų kaime, viskas apsikloję šerkš
na, sienos braškėjo nuo šalčio ir nie
kas, absoliučiai niekas tą rytą nero
dė jokio noro gimti - tiktai aš. Be de
šimt penktą valandą ryto, neaiškioj 
planetų įtakoj išvydau pasaulį. 
Atsiprašau, tai ne aš, o pasaulis iš- 
vyd mane kaimo ’’vaikų gaudytojos” 
rankų pagalba. Vėliau pasakojo, jog 
vargšė moteris vos neišmetė manęs; 
mat kaip tik buvo kamaroj atnešti 
rūgščių kopūstų mano mamai ir tuo 
laiku aš balsiai pranešiau, kad atvy
kau. Iš susijaudinimo bobulytė nes
pėjo nei sušalusių kopūstų nuo ran
kų nubraukti, griebė mane "gaudy
ti”, dėlko aš ilgai kopūstais kvepė
jusi. Mano rėksmas nebuvęs labai 
garsus, greičiau griežtas ir tuo laiku 
Saturnas, tamsusis likimo svėrėjas 
jau slinko aštuntojo - mirties namo 
link ir tai nieko gero nežadėjo mano 
sangviniškai Aquarians saulei. Ry
tuose kilo Mergelės - Virgo ženklas: 
palinkimas į kritiką ir pedantišku
mą. Neptūnas, marių gilumos val
dovas padovanojo man savo be- 
krantę fantaziją. Dešimtasis mano 
likimo namas (gyvenimo ir profesi
jos), ženklas Merkurijaus rodė mane 
esant pilną idėjų ir labai neramios 
dvasios, pakeliui į naujus horizontus 
(o kurgi kitur būti pakeliui vos gi
musiai?) ir revoliucionierišką. 
Bendrai visas mano planetas sudė
jus, ypač tas iš vakarinės dalies rodė 
mane esant didelę vėluotoją į tikrąją 
laimę, kuri taipogi ateis pavėluotai, 
tiktai antrojo mano gyvenimo pusė
je-

Taip kabo mano planetos nuo ano 
Granbnyčių ryto ir jų lemties nebe
pakeisi. Po kokia žvaigžde gimiau, 
ką ji lemia - taip ir bus. Pagal astro
logus, žmogus yra kosmoso archi
tektūra ir jo aplinkumos įtaka pri
klauso, kokioje padėtyje planetos 
buvo jam gimstant. Magiško autori
teto, dangaus žvaigždynų vardu as
trologai skelbia prognozes apie 

žmogaus išsivystymą: Ateities pri
siminimai. Astrologija lygi moksli
nei likimo fikcijai, neįeinančiai į 
gamtos dėsnių ribas. Jis metodas, 
’’simboliškai - mitine” protavimo 
forma.

Eros vidury, kada Venus - sondai 
ir širdžių persodinimai įmanomi, 
mes grįžtame į magišką pasaulį. Pe
rėjus per 70-tuosius šio šimtmečio 
metus mažai kas žino, kas yra qua- 
saras, bet virš 90 procentų žmonių 
žino apie zodiaką. Astrologai turi 
aukštą konjunktūrą ir tikėjimas 
žvaigždėmis jau masių fenomenas. 
Vienas iš trijų žmonių tvirtai tiki 
žmogaus ir žvaigždės junginiu. Mo
terų tarpe tas tikėjimas dar dides
nis. Didelė dalis astrologijos klijentų 
slepiasi, nors patarnavimais mielai 
naudojasi. Astrologų psichologinis 
žargonas daro juos kaip tik įdomes
niais ir jie jau save siūlo sielos ga
nytojo rolei. Jie užima vietą, kurios 
kunigas nebeužpildo, o psichiatrai ir 
medikai neprisiima. Jie laikosi ana
logijos: ’’Viskas matosi visumoje, 
Mikrokosmos ir Makrokosmos; ato
mas visatoje, žmogaus egzistencija 
planetų kelyje”. - Šveicarų psicholo
gas Carl Gustav Jung zodiako rate 
matė didelę, danguje suprojektuotą 
charakterio studiją. Du mokslai: as
tronomija ir sočia - psichologija yra 
astrologų sucementuojami ir iš as
tronomiškų planų išskaitomas pa
vienio žmogaus ir bendruomenės 
likimas.

1969 - tais mėnulio pasiekimo me
tais amerikonų žurnalas ”Time” 
pranašavo okultizmo renessansą:

Prancūziška virtuvė
Prancūzų virtuvės menas ir pas

laptys yra nuostabiai paprasti: švie
ži produktai, su meile ir rūpestin
gai paruošti, prie to įsitikinimas, 
kad norint turėti gerą gyvenimą - 
reikia gerai pavalgyti. Prancūzija 
yra vienintelis kraštas vakarų pa
saulyje, kur geras virimas tebega
lioja kaip menas ir geras pavalgy
mas - pasaulėžiūra, net beveik 
mokslas. Visose prancūzų liaudies 
klasėse valgiui yra skiriama svar
biausia vieta. Darbininko širdy jo 
paprasti ”Bifteck” yra lygiai svar
būs, kaip turtingajam jo ’’Tournedos 
Rossini”. Garsių restoranų vardus 
eilinis prancūzas žino geriau, negu 
muziejų ar bažnyčių, nors jo kišenė 
gal neišneša juose valgyti, ir garsūs 
virėjai jam taip pat geriau pažįsta
mi, negu filmų žvaigždės, karo mar
šalai ar ministerial. ”Naujo valgio 
išradimas” - rašė Brillat - Savarin, 
žymus prancūzų virtuvės filosofas - 
’’daugiau reiškia žmogaus laimei, 
negu pamatymas naujos žvaigždės”.

Daugelis žmonių prancūzišką vir
tuvę įsivaizduoja kaip kažką rafi
nuoto, kur ypatingas dėmesys ski
riamas riebiems sosams. Iš tikrųjų 
prancūziška virtuvė yra labai pap
rasta ir išmintinga: prancūzė nepra
leidžia virtuvėje valandų valandas 
gamindama kasdienius pietus. Ji iš
renka produktus su meile. Nors 
paskutiniu laiku prancūzai daug iš
moko iš kitų kraštų: vaisių sunka, 
išgrilinta mėsa, net ir ”le hot dog”. 
Didmiesčiuose dviejų valandų pietų 
pertrauka jau dažnai pakeičiama 
"Sandvich in a snackbar” - įprotis, 
kurį senieji prancūzai laiko kultūros 
žemu nuopoliu. Bet kaimuose ir ma
žuose provincijos miesteliuose prie 

nuo astrologijos iki viduramžių sap
nų aiškintojų. Delnų skaitymas ir 
kabalistinis žaismas numeriais bus 
vėl prikelta, ką apsišvietęs pilietis 
erdvės laimėjimais susižavėjime tu
rėjo būti seniai užmiršęs. ”Time” 
stebėjos iš kur tas jaunų žmonių su
sižavėjimas žvaigždėmis? Raciona
listams ir pažangos fanatikams šių 
dienų jaunimas turėtų būti baisus. 
Aukštai išmokslinti žmonės, o savo 
likimą ženklina ne pagal Houston 
konceptą, bet pagal senojo Babylono 
mokslą. Kas galėjo tikėti, kad astro
logija taps raketų amžiaus mokslu.

Iš jaunimo transistorių rėkia ’’zo
diakine” muzika Aquarius amžiui, 
kuris sekančius 2000 metų mus per
kels į Uranus pasaulį. ’’Aquarius”, 
muzikalinio ”Hair” finale parduota 
virš milijono plokštelių. ’’Jupiter 
child” dainuoja įvairios pop - grupės. 
Neptūnas, inspiracijos planeta pa
galiau tampa marihuana dievu. Jis 
planetinis simbolis svaigalui ir adik- 
cijai.

’’Superstition second hand” - rašė 
Theodor W. Adorno prieš masinę 
astrologijos konsumaciją.

Dangaus žvaigždynas jau dievui 
lygus autoritetas. Likimas pasyviai 
pergyvenamas ir motina gamta neša 
atsakomybę už visus ir už viską. Mi
lijonai, kurie astrologijoj ir astrolo
giniuose raštuose ieško gyvenimo 
patarimo, rodo infantilų motiniškos 
apsaugos troškimą. Troškimas ne- 
subrendusio ir neapsisprendusio. 
’’Mistika yra rytojaus mokslas’,’ 
skuba aiškinti universalus filosofas 
Marshal McLuhan. Ilgoj ekspedicijų 

pietų stalo susėda visa šeimyna dar 
pagal seną paprotį.

Kaikada kiekvienas prancūzas 
mėgsta ką nors ypatingo pasmagu
riauti, ar tai būtų namuose ar resto
rane. Jis išsirenka gerai apgalvojęs, 
jo pietūs ar vakarienė yra tikras 
malonumas ir jis ilgai apie tai kalba. 
Tačiau prancūzai nevalgo riebiau už 
kitas tautas ir prancūzų daug ma
žiau su svorio problemomis.

Prancūzų mergaitės nuo jaunos 
vaikystės mokosi virti ir svarbiausia 
mokosi iš motinų, kur ir kaip pro
duktus pirkti. Nors dauguma pran
cūzų šiais laikais dirba, tačiau kiek
vienas prancūzas, vesdamas žmoną, 
žino, kad ji mokės iškepti skanų om
letą, gerą sriubą išvirs ir padarys 
paprastą frikassee. Kiekvienas 
prancūzas moka virti, bet ”la grande 
cuisine” reikia ilgai profesionaliai 
praktikuotis. Prancūzų šeimininkė 
nė nesistengia tą aukštąjį meną pa
siekti ir mielai pripažįsta, jog tik ta
lentingi ir pašaukti gali tapti tikrais 
virėjais - menininkais ir ji reiškia 
jiems pagarbą. Prancūzas valgo irgi 
su pagarba.

Kartą viename restorane svetim
šalis užklausė šeimininko, kodėl jis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. NJ3.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

M.K. Čiurlionis: iš ciklo
Zodiako ženklai - Žuvys

į save eilėje nuo benzedrino svaigu
lių, LSD - kelionių, meditacijų ir 
hasch - vizijų, astrologijos pagalba 
mistinis dalyvavimas visatoj yra 
kvailiausias žingsnis į iracionalizmą. 
Tai žingsnis atgal. Atgal į žvaigždes.

Regina Bytautienė

VISUR
VISAIP

Amerikos filmų gamintojai 
kartu su sovietų kolegom paga
mino Leningrade filmą apie Ki- 
rovo baleto mokyklą ir, džiaug
damiesi bendradarbiavimu, iš
gėrė daug vodkos ir suvalgė 
daug ikrų, tačiau, filme trumpai 
paminėjus 3 Kirovo baleto pa
bėgėlių į vakarus pavardes (Nu- 
rejev, Makarova ir Barišnikov), 
sovietai pareikalavo, kad tai bū
tų išmesta. Amerikiečiam ne
sutikus, sovietai atsisakė būti 
filmo gamintojais ir uždraudė jo 
demonstravimą Maskvoje. Net 
ir pasiūlytą 15,000 dol. honorarą 
atsisakė priimti.

SLAPTI BALSAVIMAI

Lenkijos kaime rinkimų dieną 
balsavimo vietoje piliečiui davė 
užantspauduotą voką ir liepė 
įmesti į urną. Žmogus bandė at
plėšti voką, tai balsavimo komi
saras — komunistas šūktelėjo: 
“Ką čia dirbi?” “Aš čia tik no
rėjau pamatyti, už ką balsuoju”, 
aiškinosi žmogelis. “Ar tu kvai
las?” — suriko komisaras, — 
—“Čia gi slaptas balsavimas-”

Ministeris kalėjime
Kalėjimo sargybinis patikri

na visas kameras. Priėjęs prie 
vieno kalinio sako:

— Turi viską sutvarkyti. Ry
toj čia atvyks teisingumo mi- 
nisteris.

— Aha! — tarė kalinys. — 
Pagaliau ir jį pačiupo...

neremontuoja restorano lubų, nuo 
kurių visi dažai buvo jau atsilupę. 
Žemininkas jam atsakė: - O kam rei
kia? Ar tu matei kur prancūzą, kad 
valgydamas žiūrėtų į lubas?
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PADĖKA
POŠVENTINIAI APDŪMOJIMAI

«

Po didžiojo sąskrydžio Melbourne 
ielaidiškiai jau spėjo nusivalyti, 
jlionių dulkes ir pailsinti neįpras- 
»se lovose nugulėtus sąnarius. Gy- 
jnimas vėl grįžta į pilkos kasdie
nės vėžes. Keldami šampano tau- 
js Melbourne, o likusieji čia Ade- 
idėje, linkėjome vieni kitiems ge
is sveikatos ir laimės.
Po visų melburniškių triukšmų ir 

ėgiojimo grįžę namo pasijutom ty- 
>s ir ramybės apsupti ir nesiryžta- 
ie šios ramybės trukdyti; Taip gera 
ieko neveikti ir kaitrios saulutės 
pinamam patysoti pajūrio smėly, 
ar kartą pergalvoti, ką tenai matė
te ir girdėjome ir pasidalinti su 
raugais bei pažįstamais patirtais 
pūdžiais. O tie įspūdžiai skirtingi - 
ienoki žiūrovų, kitokie programų 
Uikėjų. Kaip žiūrovas esu įsitiki- 
ęs, kad Lietuvių Dienos Melbourne 
uvo gerai organizuotos, parengimų 
rogramos įdomios ir puikiai atlik- 
is, salės pilnos publikos ir bendrai 
ietuvių Dienos praėjo pakilioje ir 
gentiškoje nuotaikoje. Linkėčiau, 
ad dar daugelis būsimų Lietuvių 
>ienų būtų nemažesnio standarto.

Minios žmonių parengimų salėse 
ir N. Metų sutikimo baliuje dar kar
tą parodė, kad vis esame pajėgus 
tautinis vienetas, o šventės atidary
mo iškilmės maloninį paglostė mūsų 
savigarbą. Pamatėm, kad nėra rei
kalo užsisklęsti savyje, o drąsiai ga- 
ime išeiti į viešumą visai nesijaus- 
dami esą žemesni už kitus. Tokią sa
vijautą, manau, išgyvenome mes vi
si įskaitant ir svečius australus. Tu
rėjome ką patys pamatyti ir sveti
miesiems parodyti. Tai Melbourne 
lietuvių Dienoms ruošti Komiteto 
nuopelnas.

Besidalinant šventiniais įspū
džiais teko išgirsti ir skeptiškų nuo
monių. Girdi, Australijos Lietuvių 
Dienos yra mūsų kultūrinio pajėgu
mo demonstracija ir mes turėtume 
parengimuose apsieiti su savo me
nininkais ir meniniais sambūriais. 
Vies dar nepajėgiame parodyti, ką 
galime. Kaip neskaitlinga kolonija, 
aišku, mes neturime didelio ir į vir
šūnes prasimušusių įvairių sričių 
menininkų pasirinkimo. Bet vis tiek 
šį tą sulipdome ir tuo džiaugiamės, 
nes tai yra mūsų pastangų išdava. 
Mes nenorime nieko nustebinti, o tik 
larodyti, kad esame gyvi ir kūry-

Labai laukiami ir kviestini mūsų 
užjūrio tautiečiai kartu su mumis 
pasidžiagti mūsų darbo vaisiais, gal 
vieningumui įrodyti vienas kitas 
menininkas, bet ne tiek, kad jie 
mūsų menininkus nustelbtų ir pas
tatytų į savo šešėlį. Nėra kalbos, 
;ad daugely meno sričių mes nega- 
ime prilygti Amerikos lietuvių me- 
lininkams. Dėl to niekas nepurkš- 
auja ir nepuola į nusiminimą. Mes 
ų laukiame ir norime pasismagu- 
iauti jų atsiekimais, o gal daug ko ir 
>asimokyti. Bet ar tai negalima pa- 
laryti tais "kūdaisiais” metais, kai 
rra tarpas tarp Lietuvių Dienų? 
dės juos sutiktumėm, užpildytu- 
nėm sales ir visi turėtumėm 
Bžiaugsmo ir dvasinio pasitenkini- 
flO.
I Visuomet mes didžiavomės tauti
nių šokių šokėjais ir buvome įsitiki- 
ię, kad jie sušoka be priekaištų. 
Plojome jiems iki delnų užkaitimo, o 
Jautresnės širdies žiūrovui ir ašara 
Įublizgėdavo. Bet kai čia pat Gyva- 
įaro šokėjai parodė, kaip mūsų liau- 
iies šokiai gali būti sušokami ir ko
rių meninių aukštumų ši grupė yra 
lasiekus, mūsų tautinių šokių 
Įventė su vietinėm pajėgom pasiro- 
|ė blanki ir be nuotaikos. Tai jautė 
f žiūrovai, ir šokėjai.

Kai gruodžio vidury Adelaidėje 
buvo gauta žinia, kad pas mus žada* 
atsilankyti Gyvataras, skubiai buvo 
sukviestas pasitarimas apsvarstyti, 
kaip geriausiai galėtume šiuos toli
mus svečius priimti ir jų atvežtom 
dovanom pasidžiaugti.

Adelaidei buvo numatyta sausio 7 
ar 8 dienų data. Buvo prieita išva
dos, kad du ar trys šimtai adelaidiš- 
kių (choras, šokėjai, sportininkai ir 
šiaip neįsipareigoję) dalyvaus Lie

Hamiltono Gyvataras po pasirodymo Treasury Gardens, Melbourne 
Nuotrauka N. Butkūno

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

tuvių Dienose, o taip pat ir Gyvata- 
ro pasirodymuose ir į adelaidiškį 
koncertą neateis. Tame laikotarpy 
dauguma įmonių turi metines atos
togas, tai daug kas lietuvių bus iš
važinėje kur nors paatostogauti. 
Turint abejonių dėl publikos skai
čiaus, prisibijota nuomuoti didesnę 
salę, kuri gali praryti visas koncerto 
pajamas. Todėl nutarta koncertą 
rengti Lietuvių Namuose. Ši kalku
liacija, pasirodo, buvo klaidinga. 
Koncerto dieną (sausio 7) Lietuvių 
Namų salė nepajėgė sutalpinti visų į 
ją norėjusių patekti. Pritrūko bilietų 
ir vietų. Daugelis šokius galėjo ste
bėti tik iš vestibiulio pro atviras du
ris.

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS.

A.L. Fondo Valdybai džiugu 
konstatuoti, kad A.L. Fondą savo 
aukomis remia visi Australijos lie
tuviai. Gauta naujų aukų, kurios dar 
nebuvo paskelbtos spaudoje.

100 dol.- p. K.J. Lynikas (Melb.) 
auka skirta A.L. Dienų filmo gami
nimo reikalams.

Po 50 dol.- p.p. A. Šabrinskas 
(Moe, Vic.) pakeldamas įnašą iki 60 
dol., J. Zinkus (Sydn.) ir V. Patašius 
(Sydn.).

45 dol.- prof. Dr. A. Kabaila 
(Sydn).

Po 25 dol.- p.p. A. Kantvilas 
(Tasm.) ir J. Ruzgys (Brisb.).

20 dol.- p. J. Kuzmickienė (Perth), 
vietoj vainiko, pagerbiant mirusią 
a.a. J. Laibienę.

15 dol.- p. K. Taparas (Adei.) pa
keldamas įnašą iki 25 dol.

Po 10 dol.- p.p. R.L. Milašas 
(Sydn.), A. Žvirblis (Geelong), pa
keldamas įnašą iki 30 dol., F. Ročius 
(Melb.), pakeldamas įnašą iki 25 
dol., V. Dumčius (Adei.) ir J. ir B. 
Lapšiai (Adei.).

5 dol.- p. P. Ropė (Sydn.), pakel
damas įnašą iki 25 dol.

4.02 dol.- Adelaidės Lietuvių

Mieli Australijos lietuviai,

Jau keletas savaičių praslinko, kai palikome svetingą ir šiltą Australi
jos šalį ir grįžome į priešingą žemės rutulio dalį - šaltą, sniego pūgose
paskendusią Kanadą. Kiekvienas vėl esame įsitraukę į savo nuolatinius 
darbus, pareigas ir mokslą, bet mintimis labai dažnai skrendame pas Jus, 
nes patirti išgyvenimai ir prisiminimai dar taip stiprūs ir gyvi mūsų 
širdyse.

Priimkite nuoširdžią mūsų padėką Jums visiems už suteikimą galimy
bės Jus aplankyti, ruošimą ir organizavimą mūsų koncertų, už pilnas sa
les žiūrovų, priėmimus, globą, vaišingumą, už parodytą lietuvišką nuo
širdumą, dovanas ir visus malonius išgyvenimus, kuriuos patyrėme Jūsų 
jaukioje globoje.

Nei šios kelionės, nei Jūsų visų neužmiršime niekados!
Jums dėkingas

GYVATARAS

Pertraukos metu salėje sutiktas 
latvių ilgametis tautinių šokių vado
vas p. Gulbis Gyvataru taip buvo 
sužavėtas, kad čia pat išsibarė: gir
di, kaip jūs drįsote taip savanaudiš
kai tik sau ruošti tokio lygio koncer
tą šioje ankštoje saliukėje! Toks 
meninis vienetas priklauso mums 
visiems pabaltiečiams ir net dar 
daugiau - bendrai visiems. Jeigu ne
pajėgėte surasti geresnės patalpos 
ir pasireklamuoti, reikėjo pasi
kviesti latvius ir estus ir bend
romis jėgomis būtumėm suruošę 
grandiozinį koncertą, kurį turėjo 
pamatyti ypač pabaltiečių jaunimas. 
Gal p. Gulbis ir teisus. Dabar visi ži-

B-nės Savaitgalio Mokyklos 6 sky
riaus mokiniai.

3 dol.- p. S. Reivytis (Adei.)
A.L. FONDO ŠIMTININAKAS. 

P. K.J. Lynikas įrašytas į A.L.F. 
šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naują šimtininką p. K.J. Lyniką, 
nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto
jams už suteiktą Fondui paramą. 
Buvusios, esamos ir būsimos aukos 
įgalins Fondą atlikti A.L. B-nės Ta
rybos suvažiavimų jam pavestą už
davinį.

Šia proga ypač atkreiptinas dė
mesys į gražų Adelaidės Lietuvių 
B-nės Savaitgalio mokyklos 6 sky
riaus, kuriam vadovauja ponia A. 
Petruškevičienė, mokinių auką, kuri 
sudėta iš tėvelių duotų kišenpinigių, 
neišleidžiant jų skanėstams. Šis pa
vyzdys skatina ir vyresniuosius dė
tis savo dalimi prie A.L. Fondo ug
dymo.

A.L. Fondo Valdyba 

home, kad galėjome geriau visą šią 
šokėjų viešnagę pravesti, bet kultū
riniai parengimai neišgarsinami ir 
tinkamos salės po ranka nesimaišo 
vienos ar dviejų savaičių laikotarpy. 
Tai dar kartą įrodo, kaip mes baisiai 
klystame kasmet bendruomenės 
iždą beprasmiškai išbarstydami į vi
sus keturis vėjus. Atsiradus svar
biam reikalui iš kur gausi pinigų. 
Kai kišenė tuščia, kas imsis rizikos. 
Biedną ir bažnyčioje muša.

Kas galėjo žinoti, kad Gyvataro 
šokėjus galima žiūrėti ne vieną, o 
gal dešimtį kartų ir nepasisotinti.

Per keturias viešnagės dienas 
mes jiems suruošėm tris iešmynes. 
Dėl mūsų vaišingumo jaunimas nes
pėjo nė po Adelaidę pasidairyti. Bet 
užteko ir keturių dienų, kad atsi
sveikinimas neapsiėjo be ašarų. 
Taip tas jaunimas greit susigieda. 
Išvažiuojant visi linkėjo greit pasi
matyti. Taigi, iki pasimatymo. Kitą 
kartą žinosime, kaip jus sutikti.

B. Straukas

ŽINIOS
Amerikos prezidentas J. Carter 

parašė asmeninį laišką Dr. Sacharo
vui moraliai jį sustiprindamas kovo
je už žmogaus teises Sov. Sąjungoje. 
Sovietinė spauda tuo labai pasipik
tino, kad tai yra kišimasis į krašto 
vidaus reikalus. Sovietai perspėja, 
kad toks' prezidento mostas labai 
pablogina Amerikos - Sov. Sąjungos 
santykius.

Sąryšyje su prez. Carterio laišku 
Dr. Sacharovui rusai išprašė iš 
Maskvos amerikiečių žurnalistą 
Krimsky. Amerikiečiai tuo atsire
vanšuodami pareikalavo apleisti 
Ameriką sovietų Tasso korespon
dentui V. Aleksejevui.

Rusijoje suimtas rašytojas ir disi
dentas A. Gincburgas, kuris apkal
tintas valiutos spekuliacija. Ginc
burgas valdė specialų fondą šelpti 
be globos palikusianpolitinių kalinių 
šeimoms.

♦♦♦
Prie Jungtinių Tautų paskirtas 

naujas sovietų atstovas A. Troja- 
novskis. Spaudos konferencijoje pa
klaustas, ar ir toliau Sov. Sąjunga 
mainikaus politiniais kaliniais kaip 
kad buvo su disidentu Bukovskiu, 
kuris buvo iškeistas į Čilės komu
nistų revoliucionierių Corvalan, 
Trojanovskis atsakė:

-Mes neturime politinių kalinių.
-Tai kas buv Bukovskis?
-Bet mes jo neturime.
Iškeistasis į Bukovskį Čilės ko

munistų vadas Corvalan gyvena 
Maskvoje ir apdovanotas Lenino or- 
denu.
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Namie i
ŠEŠTADIENIS SU ADELAIDĖS
L. B. SAVAITGALIO MOKYKLA.

Gruodžio 11-tą apie 10 vai. ryto 
Lietuvių Namuose gyvas judėjimas. 
Renkasi mokiniai, jaučiama pakili 
nuotaika - šiandien paskutinė diena 
mokykloje prieš vasaro atostogas. 
Skambutis: visi skirstosi i klases. 
Salėje repetuojama dar vakarui nu
matyta programa, girdisi deklama
cijos, repetuojamos dainos. Iškabi
nami mokinių piešiniai ruošiamai jų 
parodėlei. Net ir iš virtuvės girdisi 
linksmesnis skambesys ruošia
miems priešpiečiams.

Bibliotekos - spaudos kioske sta
las apkrautas knygomis. Tai atrink
tos mokiniams dovanos už įvairius 
’’nuopelnus”: stropumą, pažangą, 
knygų skaitymą ir pan. Knygos mo
kyklos skirtos, Tėvų Komiteto ir 
bibliotekos. Ir jų nemažai.

Apie 1 vai., pamokų laikui bai
giantis, dar staigmena: į biblioteką 
įžengia VI skyriaus mokiniai su jų 
mokytoja ir ’’vadovas” Andrius įtei
kia dovaną bibliotekai - 4 dol ir 2 c., 
tai mokinių kartu su mokytoja per 
metus dėtas po kelis centus iš savo 
kišenpinigių ir surinkta suma 12 dol. 
ir 6 centai. Trečdalis skirta bibliote
kai, trečdalis Liet. Namų Archyvui - 
Muziejui ir trečdalis Tautos Fondui.

Tokia jaudinanti ir gilios pras
mės staigmena. Skirstomės visi iki 
vakaro.

7 vai. prasideda mokyklos 27-jų 
mokslo metų užbaigimo programa. 
Salė šiemet kitaip sutinka savo sve
čius: visi sodinami prie gražiai pa
puoštų stalų, kur vėliau visi bus vai
šinami kava ir skanėstais.

Adelaidės Apylinkės V-bos pirmi
ninkas p. V. Neverauskas, mokyklos 
vedėjo p. V. Statnicko pakviestas 
taria tai dienai pritaikintą žodį ir 
sveikinimą. Vedėjas, p. Statnickas, 
daro pranešimą apie mokyklos dar
bo metus. Mokyklą lankė 36 moki
niai. Mokytojai jų darbu buvo pa
tenkinti, mokiniai perkelti į aukš
tesnes klases. Mokėsi lietuvių kal
bos, geografijos ir istorijos. Dar 
veikė vaikų choras p. G. Vasiliaus
kienės vedamas, tautiniai šokiai p.
M. Pečiulienės, ir tikybos mokino 
Adelaidės klebonas kun. Spurgis. 
Viso mokytojų buvo 11. Mokyklai 
daug padėjo ir Tėvų Komitetas ir 
Moterų sekcija, ruošdama priešpie
čius mokytojams ir mokiniams. Mo
kiniai buvo aprūpinti knygomis ir 
rašom, medžiaga. Šiemet baigė mo
kyklą 2 mokiniai Janina Dundaitė ir 
Ąžuolu* Pečiulis.

Programa šiam vakarui ruošta 
kiek skirtinga, būtent, joje dalyvaus 
visi mokiniai ir parodys ką jie išmo
ko m«-r .-.loję.

II daly sekė mokinių pasirodymas. 
Pranešėja jaunutė Janina Dundaitė, 
šio vakaro abiturientė. Pranešėjos 
žodžiais, ji pranešianti, kurie moki
niai ir ką skaitys, deklamuos ar kal
bės.

Pradėjo 5 mažytės - darželio mo
kinės, kurios sakė eilėraštį ’’Eglu
tę”. Po to sekė kiti skyriai, vienas po 
kito, su pasikalbėjimais tarp savęs 
Vasario 16 proga, deklamacijomis, 
skaitymais.

Vyresnieji pašoko du šokius-Ru- 
gelius ir Kubilą, pasirodė bendras 
choras, kuris puikiai išpildė ir sun
kesnes daineles, viso sudainuotos 6 
dainelės. Baigiantieji mokyklą savo 
rašinius skaitė pirmas Ąžuolas Pe
čiulis - tema "Lietuva”. Rašinėlis 
kruopščiai ir gerai parašytas, mato
mas Ąžuolo istorijos pamėgimas, 
kalba ir tarsena aiški. Janinos tema 
"Praleisti metai savaitgalio mokyk
loje” kitos rūšies; žavėjo savo pap
rastumu, nuoširdumu. Abu rašiniai 
buvo publikos palydėti gausiais ap
lodismentais, kaip ir visa pasirody
mo programa. Janina buvo gera ir 
žavi pranešėja.

r svetur
Trečioj vakaro daly sekė mokyk

los metų baigimo aktas su mokyklą 
baigusiųjų pristatymu, pažymėjimų 
įteikimu. Įteikė Švietimo Tarybos 
pirmininkė p. Varnienė, ir nors jos 
sveikinimo žodžiuose skambėjo pe
simizmas (gaila), bet dalyviai su dė
kingumu sekė mokinių atsiektą pa
žangą. Girdėjome tiek mišrių šeimų 
vaikučius deklamuojant ir skaitant. 
Kiek daug darbo ir kantrybės iš mo
kytojų buvo pareikalauta, kad to 
pasiektų už ką jiems priklauso mūsų 
pagarba ir padėka.

Toliau mok. p. Petkūnienė prave
dė dovanų įteikimą. Buvo dovanos 
mokyklos, Tėvų Komiteto ir Biblio
tekos skirtos mokiniams už jų pa
žangą. Daugumoj tai buvo knygos. 
Tėvų Komitetas be knygų dar abu 
baigiančius apdovanojo gražiais įrė
mintais išsiuvinėtais Tautos Himno 
paveikslais. Baigiant Moterų Sekci
jos kviestas senelis apdovanojo vi
sus mokinius dovanėlėmis. Dovanas 
įteikus, p. Statnickas pabaigoj dė
kojo visiems už įdėtą darbą, pagal
bą, Apyl. V-bai, Lietuvių Sąjungai, 
Tėvų Komitetui, Moterų Sekcijai, 
Bibliotekai ir visiems rėmėjams.

Sugiedojus Tautos Himną, visi 
svečiai ir dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir skanėstais, mokiniai links
minosi prie jiems paruošto stalo. 
Vakaras praėjo gražiai ir įspūdingai 
ir paliko malonų atsiminimą. Esame 
dėkingi mokyklai ir mokytojams už 
jį. E.R.

SYDNEY
BLYNŲ BALIUS

Vasario 19 d. Sydnejaus Liet. 
Klube Soc. Globos Moterų Draugija 
buvo surengusi savo tradicinį Užga
vėnių Blynų vakarą, kuris praėjo 
gana sėkmingai. Tiesa, grūsties ne
buvo, bet visos vietos buvo užimtos 
ir nuotaika buvo gana jauki ir malo
ni. Moterų Draugijos pirmininkė ir 
ALB Garbės narė O. Baužienė šiltai 
pasveikino vakaro dalyvius perduo
dama toliau vakaro programą pra
vesti p. M. Reisgienei.

Vakaro programoje, aišku, buvo 
iki soties blynų, o ir scenoje parody
ta staigmenų. Vyresnės skautės,

HOBART
VASARIO 16-sios MINĖJIMAS

Vasario 12 d. į Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimą lenkų 
salėje susirinko nemažas skaičius 
lietuvių. Minėjimą atidarė ir prave
dė apyl. pirm. J. Paškevičius. Pas
kaitininkas A. Taškūnas nušvietė 
dabartinę Lietuvos padėtį. Jo nuo
mone, jeigu neįvyks stebuklo, tai už 
dviejų trijų kartų tik pasiliks žemės 
plotas, Lietuva vadinamas be lietu
viškai kalbančių žmonių.

Meninėje dalyje Č. Ramanauskas 
paskaitė eilėraštį ir R. Tarvydas 
akordeonu pagrojo keletą dainelių. 
Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Sekė šokiai iki 1 vai. ryto. Minėjime 
ir šokiuose dalyvavo viešnia iš 
Amerikos J. Vaičiulevičiaus sužadė
tinė Jūratė Petraitytė. Atrodo ji 
pasiliks pas mus. Gerai kalba lietu
viškai. Žada prisidėti prie bendruo
menės veiklos.

♦ *
Jau ilgesnis laikas kaip sunkiai 

serga Antanas Jakštas. Auglys pa- 
raližavo dešinę koją. Jo žmona irgi 
negaluoja, ligoninėje gavo papildo
mo kraujo.

* *
Nina Kantvilienė paskirta vertėja 

prie Social Service. Reikalui esant: 
pas daktarus, policijoje, teisme ir 
t.t. Skambinkite tel. 204263 arba į 
namus 345611

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d.,už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares)-jki 10% dividento.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•įstaiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vaL p.p. Liet. Namai, 50 Errol 

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

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

Gintos Viliūnaitės vadovaujamos, 
sukūrė du skautiškus vaizdelius - 
’’Virtuvės garsai” ir ”Ėjo skautė iš
pilanti”. Abu buvo skautiškai nuo
taikingi, ypač "Virtuvės garsai”, kur 
skaučių chorelis ir jų pačių "orkest
ras” grojant virtuvinėmis priemo
nėmis, linksmai išpildė kelias skau
tiškas daineles energinai diriguojant 
Gintai. Vienas klausovų sužavėtas 
netgi pastebėjo: ”Kas čia skundžia
si, kad Sydnejuje trūksta dirigentų. 
Ginta gali drąsiai stoti į varžybas su 
Toscanini”. Po skaučių pasirodymo 
sekė Lašininio (V. Mickevičius) su 
Kanapiniu (V. Aras) vaidyba. Nors, 
kaip buvo pranešta, tai buvo P. Rū- 
tenio vaidybinis skicas, bet didesnio 
įspūdžio nepaliko.

Vakaro dalyviams įsismaginus 
buvo pravesta fantais gausi loterija. 
Pravedė p. J. Viliūnienė, laimingus 
bilietus traukė viešnia iš Melbourne 
p. V. Kružienė, kuri po loterijos dar 
tarė žodį pasveikindama visus blynų 
vakaro dalyvius melburniškių mo
terų vardu.

Nežiūrint geros vakaro nuotaikos 
vis tiek -Moterų Draugijos šis meti
nis parengimas pastaruoju metu 
virto paprastu šeimyniniu vakaru 
lyginant anksčiau Moterų Draugijos 
ruoštus Užgavėnių blynų balius, ku
rie savo apimtimi ir blizgesiu buvo 
vieni iškiliausių parengimų Sydne
juje. Matyt, laikas turi daug įtakos.

Juozas Petraitis atšventė 65 metų 
sukaktį žmonos ir vaikų suruoštame 
baliuje Glenorchy salėje vasario 19 
d. 30 svečių pasilinksmino ir palin
kėjo sveikatos ir ilgo gyvenimo.

♦ *
Kovo 26 d., šeštadienį, lenkų salė

je Pabaltiečių Komitetas 
(H.E.L.L.P.) ruošia šokius. Graži 
muzika, veiks maisto bufetas. Jūsų 
atsilankymu paremsite komiteto 
veiklą Pabaltijo kraštų vadavimo 
darbe.

Pas Newcastle 
lietuvius

atkelta iš psl. 8

Meninėje dalyje Janina Barštytė - 
Davis skaitė poemą "Rambynas”.

Po minėjimo sekė pobūvis su šo
kiais. Kviesti įvairių tautybių sve
čiai pripildė salę. Puiki muzika, pa
gal pačių svečių pareiškimus, išlaikė 
gerą nuotaiką iki galo. Tradicinė lo
terija turėjo daug vertingų prizų, 
kuriuos dovanojo: Donata Bajalienė, 
Erna Kutienė, Emilija Daugėlienė, 
Dr. A. ir J. Ivinskiai, Dr. G. ir Ž. Ki- 
šonai. Tai pat dovanų gauta iš pre
kybos namų: W^B.Gakas, Urmo 
prekyba, Glasgow Arms Hotel (sav. 
J. Statkus), Federal Papers, Fray’s 
Delicatessen, Dimity’s Card shop.

Graži sukaktis
JUOZUI ADOMAVIČIUI 70 METŲ

Savo artimųjų 
tarpe, prie ponios Bronės Adomavi
čienės paruoštų vaišių stalo p. Juo
zas Adomavičius atšventė savo 
70-tąją sukaktį.

Juozas Adomavičius gimė 
1907.1.13 Cibiliekų km., Ūdrijos 
valsč., Alytaus apsk. Baigęs vidurinį 
mokslą dirbo valstybinėje tarnybo
je, o taip pat aktyviai dirbo ano me
to organizacijose. Kilus karui ir ru
sams okupavus Lietuvą ’’repatrija
vo” į Vokietiją, iš kurios, vokiečiams 
rusus išvijus, slapta perėjęs ’’žalią
ją”, grįžo į Lietuvą. Dirbo Biržų 
ruožo geležinkelių žinyboje buhalte
riu.

Antrą kartą artinantis rusams, 
okupantams J. Adomavičius vėl pa
sitraukė į Vokietiją. Gyveno 
Notheim - Hanover, Oldenburge iš 
kur atvyko Australijon.

p. Adomavičiui nesvetimas orga
nizacinis lietuvių gyvenimas. Jį ma
tome A.L. B-nės Melbourne Apylin
kės Valdyboje, Melbourne Lietuvių 
Klubo Taryboje, Maribyrnongo sa
vaitgalio mokyklos Tėvų Komitete 
(pirmininku) ir kitur. Kur darbu 
nespėja - remia sava auka. Juozas ir 
Bronė Adomavičiai už paramą M.L. 
Klubui, yra jo Amžinieji Garbės na
riai. Tenka palinkėti gražių ir 
džiaugsmingų Metų.

I. Alekna

Darbšti talkos ranka, šiuo kartu iš 
ponių ir panelių, jautėsi pobūvio ei
goje parengiant vaišių stalą kvies
tiems svečiams, padedant karštų 
užkandžių patiekime ir loterijos 
pravedime.

Atostogos. Naujoje Zelandijoje.

Stasys ir Meedy Butkai atosto
gauja Naujoje Zelandijoje ir rašo iš 
ten, kad grįš į Newkastelį vasario 
pabaigoje. Stasys daro šiame krašte 
gražių nuotraukų ir ruošiasi pailius
truoti skaidrėmis numatomą pas
kaitą Diskusijų Klube tiek apie pas
kutinę kelionę tiek iš lankymosi 
Lietuvoje, Estijoje bei kituose kraš
tuose. ą §
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SUVAŽIAVIMŲ ATGARSIAI
Dažnai viešai ar privačiai pa- 

'erkšlename apie generacijų ply- 
ius. Prišnekame daug karčių žodžių 
jie mūsų jaunimą, kad jis nepėdina 

ėvelių pramintais takais, o bala žino 
Lodei vis krypsta į klystkelius, 
jraunasi į bušus. Juk, rodos, darėm, 
:ą galėjom: leidom į vidurinius ir 
inkštuosius mokslus pradėję nuo 
iavaitgalio mokyklos. Vieni namie 
;u vaikais kalbėjome lietuviškai, kiti 
jijodami vaikučiams "sugadinti ak- 
:entą”, laužėm liežuvį angliškai. 
S’emaža mūsų jaunimo nubyrėjo, 
įsigiję profesijas ir būkštaudami, 
cad lietuviškumas gali pakenkti 
carjerai, nuo lietuvių bendruomenės

Tačiau toks būkštavimas buvo ir 
ra be pagrindo. Tam įrodyti pa- 
yzdžių netrūksta. Turime visą eilę 
arjeros laiptais bekopiančių tau- 
iečių, o jau kelis ir profesorių kėdė- 
e besėdinčių, kurie visą laiką akty- 
iai dirbo ir tebedirba lietuvių 
endruomenėje. Matosi, kad lietu- 
ybė jų karjerai nepakenkė. Negana 
o, į Krašto Valdybą išrinkome ir 
ieną australą, kuris vedęs lietuvai- 
ę susidomėjo lietuvių tauta, puikiai 
šmoko lietuviškai, gerai perpranta 
iūsų tautines aspiracijas ir pasiry- 
ęs mums talkininkauti. Būtų ab- 
urdas galvoti, kad šis, aukštuosius 
nokslus baigęs asmuo būkštautų dėl 
avo ateities. Aiškiai, lietuvybė ne- 
enkia nei jo karjerai, nei je- asme-

Manding, taip galvoja ir didžioji 
dalis jaunimo. Tik reikėjo pasidai
ryti Lietuvių Dienų parengimų sa- 
ėse. Jaunimo ir jų klegesio buvo 
)ilni kampai. Buvo tikras jaunimo 
jotvynis. O koks puikus ir išradin
gas buvo Jaunimo koncertas!

Naujųjų Metų baliuje beveik pu
sę salės užpildė jaunimas, nors tuo 
pačiu metu ir kitoje salėje buvo ki
tas vien jaunimo balius. Atseit, lie
tuvybė traukia jaunimą. Pasilinks-

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI kovo mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
) e n d r ą j ą - Kad išganymo evan
gelijai skleisti visų tautų tarpe būtų 
geriau panaudojamos socialinio su
sižinojimo priemonės.
misijų- kad Australijos aborigi- 
nams, taip kaip ir kiekvienai kitai 
tautinei grupei, evengelija būtų 
skelbiama jų pačių kalba ir kad ji 
)ūtU'priimta pilnoje savo esmėje.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Maldos Apaštalavimas daug kartų 
mums pakartotinai primena maldos 
būtinumą ir ragina pagalvoti apie 
aktualią krikščionišką pareigą Kris
taus evangelijai skleisti. Ši pareiga 
yra neišvengiama, nes ji yra susijusi 
su neginčyjama žmgaus atsakomybe 
savo gyvenimu ir žodžiu nuolat iš- 
)ažinti Kristų.

Mūsų amžiuje socialinės susižino
jimo priemonės - radio, televizija, 
spauda, kinomatografija - pasidarė 
universaline ir galinga priemone 
žmogaus dvasiai formuoti. Todėl 
mes privalome melstis, kad šios 
priemonės taip pat būtų ir daug 
stipriau panaudojamos 
krikščionybės tikslams, skelbiant 
evangelijos tiesą.

Maldos Apaštalavimo kovo mėn. 
intencija taip pat išryškina didelę 
atsakomybę tų asmenų, kurie pa
ruošti ir paskirti tokiam apaštalavi
mui šių priemonių pagalba. Jų apsi

nanti su vyresniaisiais jaunimas ne
vengia, bet bendrai dirbti - stop.

Kodėl? Mes vis dar nepajėgiame 
realizuoti, kad mūsų dabartinis jau
nimas jau nėr tie paklusnūs vaike
liai, kaip kadaise. - "Jonuk, eik pa- 
ravėk piktžolių... Maryte, suplauk 
indus...” Vaikučiai klausė ir įsaky
mus vykdė, gal kartais ir be didelio 
entuziazmo. Bet šiandie ir Jonukas, 
ir Marytė jau subrendę jaunuoliai su 
savo susiformavusiom asmenybėm, 
savais akiračiais ir savais požiūriais 
į aplinką ir lietuvybę. Dabar neįsa
kysi - Jonai, paskaityk savo vardu 
mano parašytą prakalbą arba: Ma
ryte, padeklamuok minėjime šitą ei
lėraštį. Nenustebk, jei jaunuoliai 
pastatys akis ir atšaus - ne! Jie nori 
pasakyti, ką jie patys galvoja, o ne 
kas jiems pakišama. Nuo čia maž
daug ir prasideda plyšio pradžia.

Dalis mūsų vyresniosios kartos 
esame užlūžę savo galvosenoj, kurią 
suformavome prieš 30 metų ir 
esame šventai įsitikinę ir visom jė
gom spaudžiame ir kitus mums pa
klusti ir galvoti tom pačiom katego
rijom. Tuo tarpu jaunimas yra daug 
pažangesnis ir tokiam spaudimui 
priešinasi visom keturiom.

Štai sėdžiu Krašto Tarybos suva
žiavime. Du pagarbūs visuomeni
ninkai sukaitę pešiojasi, net plunks
nos dulka, bandydami įrodyti, kuris

Lietuvis tyrinėtojas
Šių metų sausio pabaigoje prasi

dėjo tarptautinio masto didelė eks
pedicija per visą Pietų Ameriką, 
prasidedant Ekvadore per Andų 
kalnus ir-Amazonės upę, iš kurios 
bus plaukiama per pietinį Atlantą 
iki Karibų jūros ir iš čia iki Ispani
jos. Šioje ekspedicijoje dalyvauja ir 
vienas jaunas lietuvis iš Sydney, 
Povilas Janavičius, čia baigęs me

leidimas ar abuojumas šiuo atveju 
gali būti ne tik kad be naudos, bet 
dar gi ir pakenkti evangelizacijos 
reikdui. Praktiškai, tai būtų Dievo 
žodžio slopinimas per tuos, kurie, 
tikrumoje, savo užimama pozicija, 
sugebėjimu, iniciatyva ir sumanumu 
turėtų ištikimai tarnauti Dievo ka
ralystės plėtimui pagal Kristaus pa
liepimą: ’’Eikite tat ir mokykite vi
sas tautas” (Mt. 28. 19).

Iš bet kurio taško žiūrint, šPfetsa- 
komybė liečia visus krikščioniškos 
visuomenės sluoksnius. Visa krikš
čionija vieningai privalo rūpintis 
Kristaus mokslo perdavimo priemo
nių pagerinimui. Toji pareiga liečia 
tiek visus bendrai, tiek ir kiekvieną 
krikščionį atskirai, šį reikalą re
miant ekonomiškai ir moraliai auko
jant tam tikslui duosniai ir nuošir
džiai, o ypač per nuolatinę ir nuo
lankią maldą.

Nevalia pasitenkinti vien tik ap
gailestavimu ir dejavimu, kad ’’tam
sos vaikai” užvaldė ir piktnaudoja 
šias socialines susižinojimo priemo
nes. Pirmiausia, patys krikščionys 
privalo elgtis taip, .kaip kad pridera 
šviesos vaikams skleidžiant šviesą, 
meilę ir tiesą savo aplinkumoje pir
moj eilėj, o per ją ir visame pasauly
je. Be to, kiek nuo jų priklauso, jie 
turi imtis daug didesnės iniciatyvos 
tų priemonių programų kokybei pa
gerinti ir jas pritaikinti krikščiony
bės reikalams. Pagaliau, visi vienin
gai turi stengtis, kad šios modemiš
kos susižinojimo priemonės būtų vis 
dažniau ir efektyviau panaudojamos 
Kristaus džiugios naujienos skleidi
mui didesnei dangiškojo Tėvo 
garbei ir žmonių dvasinei naudai.

Kun. S. Gaidelis, S. J. 

iš jų įsteigė lituanistinius kursus. Ir 
taip kelias valandas. Dėl to neliko 
laiko padiskutuoti, kaip pritraukti 
daugiau jaunimo, kad šie kursai ne
užsidarytų. O tam grėsmė yra visai 
reali.

Arba vėl. Krašto Valdybos narys 
sakinys po sakinio cituoja ir savaip 
aiškina jų pačių leidžiamo laikraščio 
mintis visur atrasdamas herezijų, 
ružavų, raudonų ar kokių tik norite 
spalvų, lyg skaitytojai patys nega
lėtų laikraščio paskaityti ir pasida
ryti savas išvadų. Peršasi klausi
mas, ar Krašto Valdyba per dvejus 
metus neužteko laiko kaip laikraš
čio leidėjas šį reikalą sutvarkyti dis
ciplinariniu keliu? Vienas atstovų 
apmaudingai išsireiškė, kad jeigu 
jam nerūpėtų lietuviški reikalai, jis 
mieliau pasikalbėtų su paukščiais, 
užuot beprasmiškai gaišinęs laiką. 
Tikrai, būna momentų, kai mieliau 
klausytum kad ir kukaburos, negu 
žmogiškos šnekos.

Atstovų eilėse vos keli jauni vei
dai. Viena skaistaveidė deputatė* 
patyliukais teiraujasi: "Ponas, ar 
visą laiką tik taip ir kalbės? Kada 
pradėsime kalbėti apie lietuvybės 
išlaikymą ir gal apie Lietuvą? Jeigu 
vis šitaip, tai į sekantį suvažiavimą 
manęs niekas ir su pyragu nepri
prašys”. Po tokios patirties kas 
dr>stų šią entuziastingą, bet jau 
spėjusią sparnus nudegti merginą 
smerkti, kad ji apsisprendė kitaip?

Per 36-rius metus spaudoje viešai 
ir privačiai diskutuota, ar 1940 m. 
reikėjo gintis, ar pasiduoti be šūvio.

chaninę inžineriją. Dar pereitų metų 
pabaigoje sužinojęs apie organizuo
jamą šią ekspediciją, jis padavė pra
šymą ir buvo priimtas kaip ekspedi
cijos dalyvis. Iš Sydney į Ekvadorą 
Povilas išvyko sausio 11 d., o jau 
sausio 28 prasidėjo išvyka į ilgą ke
lionę. Ekspediciją organizavo žino
mas tyrinėtojas Vitai Alsar, o ją fi
nansuoja Panamos, Ekvadoro ir Is
panijos vyriausybės. Tikimės, Povi
las su laiku plačiau painformuos apie 
visą ekspediciją ir patirtus nuota
kius; Pionieriško dvasios Povilas tė
ra tik 22 m. amžiaus.

Pereitais metais Sydney univer
sitete Viktorija Janavičiūtė baigė 
antropologijos ir geografijos kursą.

N.S.W. universitete Arts fakulte
te sociologijos ir psichologijos 
mokslus baigė Kajus M. Kazokas.

♦♦♦

Ir Adelaidėje pradeda veikti 
Ethnic Australia radijas. Pirmoji 
lietuvių radijo valandėlė jau bus 
transliuojama kovo 13 d. Lietuviška 
radijo valandėle rūpinasi ir paruošia 
Adelaidės apylinkės valdyba su 
bendradarbiais.

**»

Statistika rodo, kad žemiausias 
gimimų skaičius yra Uragvajuje -11 
gimimų tūkstančiui gyventojų, gi 
aukščiausias yra Gvinėjoje (Afriko
je) - 60 gimimų tūkstančiui gyven
tojų.

PASKUBĖKITE! 
PASKUTINĖ PROGA

DAR YRA KELIOS VIETOS 
DEVYNIOM NAKTIM VILNIUJE 
KAINA NUO $ 2190.00 įskaitant 
viešbučius ir kt.

IŠVYKYMAS gegužės 23 d. su 
sustojimais Singapūre, Vilniuje, 
Rigoje, Maskvoje, Kuala Lumpur.

Primokėjus mažą skirtumą galima 
grįžti per Vokietiją ar Ameriką. 
Nepraleiskite progos!
Dėl detalių kreipkitės: 

f

Palanga 
Travel

364 Sussex Street, Sydney, 200 
Telf.: 26 2665 61 3426
Lietuviškai pas Algį Bučinską 
Tel. 26 5066

Iki šiolei dar niekas nesiryžo kate
goriškai pareikšti taip ar ne. Maž
daug, reikalas paliktas istorijos 
sprendimui. Bet štai kitame suva
žiavime patiekta kieta rezoliucija, 
reikalaujanti pasmerkti tautos va
dus kaip išdavikus ir dar kaip pik- 
tesnius nusikaltėlius. Va, kaip kaž
kam viskas pasidarė ištisai aišku, 
nors ir jie patys šių išdavikų pėdom 
iškulniavo į saugias užuovėjas. O juk 
galėjo pasilikti ir tapti herojais, ko
kių buvo ir žuvo tūkstančiais; Bet 
deja, mes bevelijam būti herojais 
čia, bet ne Lietuvoje.

Pagaliau visa tai buvo prieš 
36-rius metus. Beveik visi ’’išdavi
kai” ir didesnė tautos dalis, tų dienų 
liudininkai išmirė. Atėjo nauja lie
tuvių karta. Visa tai jau praeityje. 
Bet kaip su dabartimi? Lietuvių 
tauta tebėra gyva ir turi naujus 
"vadus”. Ir šie net nelietuviai, o 
maskoliai okupantai, kurie paleng- 
vukais, bet metodiškai ir neatlai-
džiai smaugia ir rusina lietuvių tau
tą. "Tai kas čia tokio. Ką aš galiu 
padaryti. Okupantas tam ir yra, kad 
pavergtajam skustų kailį. Jei kuris 
neapsikenčia, tegu dumia į mišką, 
kaip aš kadaise į užrūbežį”, pasiguos 
panašiais žddžiais vietinis herojus. 
Ir taip besišnekučiuodami dėl praei
ties užmiršome dabartį. Nė viename 
suvažiavime neišnešėme 
griežtesnės ar nors sentimentaliai 
jaudinančios rezoliucijos savo bro
lius bent morališkai paremti. Pa
verkšlenome, kaip pristabdyti spar
tų nutautimą ar išlaikyti lietuvybę 
jaunojoje kartoje.

Po sunkaus darbo išvažinėjome į 
savo jaukias gūžtas tvirtai pasiryžę 
dar dvejus metus semtis stiprybės 
iš praeities, ruošti įstatų pakeitimus 
ir patobulinimus, rengti raganų me
džiokles, įtarinėti parsidavėliais vi
sus tuos, kurie nesutinka šu mūsų 
nuomonėm. O po dvejų metų viską 
pradėsim taip pat vėl iš pradžios.

Tomas Kirstukas

**♦

Kovo vidury Indijoje numatoma 
visuotiniai rinkimai. Indijos minis- 
terė pirmininkė I. Gandhi paleido 
opozicijos partijų vadus iš kalėjimo, 
bet atrodo, tas jos populiarumo ne
pakėlė: opozicija pradėjo priešrinki
minę akciją apkaltindami Gandhi 
vyriausybę prieš jos diktatūrinius 
metodus.
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VASARIO 16—JI
AUSTRALIJOJE

Į SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
ADELAIDĖJE

Vasario 13 d. Adelaidės lietuviai 
gražiai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 59-tąją su
kaktį.

Iškilmės prasidėjo vėliavų pakėli
mu Liet. Namų sodelyje ir Liet. Ka
talikų Centre. Pamaldos už Lietuvą 
buvo laikomos šv. Kazimiero bažny
čioje.

Po pietų Liet. Namuose įvyko Va
sario 16-sios minėjimas, kurį atidarė 
ALB Adei. Apyl. Valdybos pirmi
ninkas p. V. Neverauskas. Nuošir
džius sveikinimus pareiškė estų, 
latvių ir ukrainiečių atstovai. Pag
rindinę paskaitą skaitė mons. dr. P. 
Jatulis, patiekdamas įdomių istori
nių faktų apie lietuvių pastangas, 
siekiant tautinės savivaldos religi
nėje srityje.

Po abiturientų pagerbimo ir ap
dovanojimo, Apylinkės pirmininkas 
pakvietė naująją ALB Garbės Narę 
p. E. Reisonienę, nuoširdžiai ją pas
veikino ir įteikė jai Nepriklausomos 
Lietuvos Trijų Prezidentų medalį.

Tolimesnėje minėjimo programos 
dalyje, A.L.T. "Vaidila” išpildė iš
traukų iš B. Sruogos ’’Milžino pa
ūksmė” (Vytauto laidotuvių scena), 
o choras "Lituania” (vyrų, moterų ir 
mišrus) padainavo keturias dainas.

Minėjimas buvo baigtas vėliavų 
nuleidimo ceremonijomis, kurias at
liko ramovėnai, o visi dalyviai su
giedojo Tautos Himną ir giesmę 
’’Marija, Marija”.

(ALŽ)
VASARIO 16-toji PERTHE.

Po pamaldų bažnyčioje, nepri
klausomybės šventės minėjimą ati
darydama bendruomenės pirminin
kė p. Liutikienė priminė, kad šįmet 
vasario 16-toji yra 50-tosios mūsų 
tautos patrijarko Dr. Jono Basana
vičiaus mirties metinės, paprašyda
ma jo atminimą pagerbti tylos mi
nute.

Pirmininkės pakviesti, nepriklau
somybės minėjimą pagerbė šie pa
garbūs svečiai: p. John Martyr, sei
mo atstovas (MHR), p. Bill Grayden, 
Vakarų Australijos ministeris, 
darbo ir imigracijos reikalams, p. 
Paul Pearson, World of Freedom 
League pirmininkas ir sekretorius 
Dr. Pat Cranley, estų, latvių ir uk
rainiečių atstovai.

p. Grayden pasidžiaugdamas libe
ralų laimėjimu Vakarų Australijos 
rinkimuose (19.2) linkėjo mums mū
sų nepriklausomybės metinėse ge
ros viltingos ateities ir prižadėjo 
daugiau dėmesio etninių grupių rei
kaluose.

p. John Martyr žavėjosi mūsų 
ryžtu ir neužmiršimu už tūkstančių 
mylių savo palikto krašto taip pat 
pažadėjo mums padėti asmeniškai ir 
bendruomenės veikloje, p.p. P. 
Pearson ir Dr. Cranley mus sveikin
dami pabrėžė, kad mylėdami savo 
gimtąjį kraštą, turėtumėte taip pat 
rūpintis ir jūsų prisiimtu nauju 
kraštu, kad čia nepasikartotų jūsų 
krašto likimas. Estų, latvių, ukrai
niečių atstovai palinkėjo ryžto ir iš
tvermės mūsų visų bendruose sieki
muose.

Paskaitoje p. Kalinauskas (ang
liškai), kalbėjo apie čia, Australijoje, 
mūsų atsiradimo priežastis bei įsi
kūrimo sunkumus, pabrėždamas 
okupanto užsispyrimą užslopinti 
mūsų tautinę sąmonę, persekioji
mus, trėmimus ir pastangas išsi
plėsti dar laisvo pasaulio šalyse.

Meninėje dalyje gyvąjį paveikslą 
prie kryžiaus įscenizavo Plučaitė ir 
Stankevičius, pianu paskambino 
”Love story” Francaitė, mergaičių 
ansamblis dainavo Ant Nemuno 
kranto, dar p.p. Repševičienė ir Mi
liauskienė padainavo Rinko mergelė 
ir gegutę, p. Plučaitė vėl padekla
mavo eilėraštį. Šatrijiečiai išpildę 
meninę dalį dar pabaigai pašoko tris 
šokius. Šokiams ir dainoms akom
panavo p. Francas. Šokėjų Šatrijie- 
čių mokytoja p. Miliauskienė apdo
vanota gėlėmis, o p. Francas gavo 
butelį šampano.

Visą minėjimo programą praneši
nėjo ir supažindino su svečiais p. 
Eugenijus Stankevičius. Į minėjimą, 
nepaisydami 43 laipsnių šilumos 
tautiečiai atsilankė labai skaitlingai.

Po programos buvo susineštinis 
pasivaišinimas kartu su garbės sve
čiais. Minėjimas ir vaišės baigėsi 
pakilioj nuotaikoj.

J.Š.

Pirmą kartą Syd. Liet. Klube gir
dėsime ir matysime latvių chorą ko
vo 12 d. Tai didelė mums visiems 
staigmena.

Kovo 22d. Klube bus demonstruo
jami keli trumpo metražo filmai, ga
minti Lietuvoje. Iš jų pažymėtina 
apie poetą V. Mykolaitį Putiną, ku
ris mirė prieš 10 metų.
j-ę.- —ae- -,F - , f Tr 3r g-

Kovo 6 d., sekmadienį po lietuviškų pamaldų Lidcombės Parapijos 
salėje įvyksta

; KAZIUKO MUGĖ
Dalyvavę neapsivilsite _

- Rengėjai

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Kovo 5 d., šešt.:
ŠAULIŲ RENGIAMAS 
MINĖJIMAS IR PROGRAMA

Kovo 12 d., šešt.:
LATVIŲ CHORAS 

Pirmą kartą Lietuvių Klube

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gori
mus ir 5% už afc

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vai., sekm. 
12^0 -11 vaL

Antradieniais stalo tenisas 
Trečiadieniais šachmatai 

(Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Vasario 16-ji Newcastle mieste

Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas įvyko vasario 19 d. St. 
Peters salėje, Hamilton. Šventės 
nuotaikai gražiai dekoravo salę Jū
ratė Ivinskienė talkininkaujant Dr. 
A. Ivinskiui ir Ernai Kutienei ir G. 
Kantrimienei.

Palyginamai didelis vietinių lietu
vių skaičius susirinko į minėjimą.

Atidarydamas minėjimą valdybos 
pirmininkas Alf. Šernas pastebėjo, 
kad šios šventės minėjimas šiais lai
kais neturi bazuotis į praeities laikų 
garbinimą ar, priešingai, diskutavi
mą padarytų klaidų bei aimanavimą 
dėl tragiškos dabartinės lietuvių 
tautos padėties, bet šios šventės

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vaL, sekm. 6-10 vai.

VALGYKLA veikiai pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt; 6-10 vai. sekm. 1-9 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė 

minėjimo tikslas yra žadinti visą lie
tuvių tautą savo darbais ir užsian
gažavimu dirbti Lietuvos naudai 
telkiant pastangas vėl atkurti ne
priklausomą Lietuvą. Toliau pažy
mėjo, kad nors tauta yra suskirsty
ta, būtent: dalis okupuotoje Lietu
voje - turi atseit tėvynę, bet neturi 
laisvės; dalis išeivijoje - turi laisvę, 
bet neturi tėvynės ir per tai Lietu
vai laisvės siekiant užsiangažavimo 
sritys ir veiklos metodai skirtingi, 
tačiau tauta yra vieninga tautinių 
aspiracijų siekime ir tiki, kad ar tai 
politinio vystimosi pasėkoje ar tai 
didžiųjų valstybių militarinio susi
kirtimo išdavoje sukauptos ir puo
selėjamos lietuvių tautos pastangos 
atstatys vėl nepriklausomą Lietuvą. 
Lietuvių tautos vienybės ir ištver
mės ženkle sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Svečias iš Sydnejaus Vytas Pata
šius, Krašto Valdybos vicepirminin
kas skaitė labai aktualią paskaitą. 
Pristatant paskaitininką buvo pažy
mėta, kad jis apleido Lietuvą ber
niuku bebūdamas ir čia Australijoje 
yra baigęs ekonomijos mokslus 
N.S.W. Universitete.

nukelta į psl. 6
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| Dėmesio! Į
= Kovo 5 d. (šeštadienį) punktualiai 6 v. Lietuvių Klubo patalpose, 
f Bankstowne, įvyks Lietuvos Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado PUTVIO — =
| PUTVINSKIO °
B
I

B
= mo metinės.
S U
| Paskaitą skaitys poetas J.A. Jūragis. Po paskaitos, meninė dalis: tau- | 
5 tiniai šokiai, deklamacijos, dainos ir kt. į
| Meninei daliai pasibaigus, linksmoji dalis, grojant Lietuvių Klubo B 
| kapelai. |
= Įėjimas nemokamas, kviečiame visus. 5

f Kovo 6 d. (sekmadienį) 11.30 vai. kitos organizacijos prašomos1 daly- | 
| įvyks pamaldos Lidcombe katalikų vauti pamaldose su vėliavomis. į 
| bažnyčioje, kur šauliai, ramovėnai ir
s E

. LSST Dariaus ir Girėno s
f Šaulių Kuopos Valdyba. 5
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Mūsų Pastogė Nr. 8, 1977.2.28, psl. 8

E I

i 
s

Ta proga bus atšvęsta šaulių kuopos įsisteigi- f

minėjimas

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad kovo mėn. 6 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po. pietų, Lietu
vių Namuose (Moterų Seklyčioje) 50 
Errol St., Nth Melbourne, šaukia
mas draugijos narių metinis susirin
kimas.

Draugijos narės, rėmėjos bei pri
jaučiančios prašomos kuo skaitlin
giausiai susirinkime dalyvauti.

Ta. pačia proga ponios kviečiamos 
prisidėti prie suneštinės kavutės.

Soc. Glob. Mot. D-jos Valdyba 
Melbourne

Wollongonge sunkiai serga Juo
zas Dočkus. Sveikas būdamas jis 
buvo veiklus tautietis, palaikęs ir 
rėmęs lietuviškas institucijas, senas 
Mūsų Pastogės skaitytojas ir rėmė
jas. Gydosi namuose.

MUSU PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY "OUR HAVEN” 
Australijos Lietuvių bendruomene 
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Leidžia ALB Krašto Valdyba 
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