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■PASAULIO
I POLITIKOJE

■rusai kaltina carterį DĖL 
■JAV VIDAUS REIKALŲ.

Sovietų vadai JAV prezidento 
■Carterio poziciją dėl žmogaus teisių 
■laiko kišimusi i Sovietų vidaus rei- 
■kalus. Jie pasigenda ir minkštos 
■JAV užsienio politikos, kupinos 
■nuolaidų, kaip tai buvo Nixono, For- 

tffldo ir Kissingerio laikais. Dabar JAV 
■politikos formuotojai Carter, Vance 
■r Brzezinski tvarkosi kitaip. Krem- 
■ius per praėjusius tris Carterio 
Bprezidentavimo mėnesius, palyginus, 
■laikėsi santūriai, bet dabar ”Prav- 
■da” kaltina, kad Carter sulaužė savo 
'■pažadus pagerinti JAV ekonomiją ir 
■pašalinti bedarbę, dėl kurių pažadų 
W ‘stipriai rėmę negrai. Šie demogo- 
Kjški pažadai suteikę jam 90% juo- 

■idujų balsų ir vistiek Carter likęs di- 
■džiųjų monopolių gynėjas. Su da
bartine JAV ekonomija šis kraštas 
■atsidūręs silpnųjų kraštų tarpe. 
■Toliau ’’Pravda” rašo, kad Carter 
■markiai padidino išlaidas ginklavi- 
■nuisi, ir ’’tas nieko gero neatneša 
■'argšams žmonėms ir tautinėm 
Bnažumoms, bet reiškia didelius pel- 
Jpus didiesiems trestams šio milita- 
^Kn-inio - pramoninio komplekso . Jis 
^Įpaudžiąs Japoniją ir Vak. Vokietiją 
'Kpakelti ekonomiją ir taip pat silp- 
Kiesnius kraštus. Taigi, Sovietai kal- 
"®ina JAV tuo ką patys daro: karo 
įEreikalams atitraukia gerą dalį net 
Btasdieninio vartojimo gėrybių iš 
.■savo pavaldinių, kad tik turėtų kari- 
■pę persvarą prieš Vakarus. Tačiau 
JgVakariečių net bedarbių pašalpos ar 
•■pensijos yra keletą kartų didesnės, 
JHiegu darbo užmokesčiai ’’darbininkų 
■tojuje”.
'■ Carter siūlė. Sovietams demilita- 
jKizuoti Indijos vandenyną. Nedaug 
f|is iš to tikėjosi. Dabar paaiškėjo, 
jyjtad Diego Garcijos saloje vykdomi 
■fiilžiniški karo bazės įrengimo dar- 
Jyai. Praplečiami ir aerodromai di- 
JKžiausiems lėktuvams nusileisti. Ki- 
| nija, nors ir komunistinė, bet paten- 
JLkinta visa kuo, kur Sovietams paki- 
^slama koja.
gE Sovietu užs. Reik, ministeris Gro- 
’rpiyko vyksta į Indiją bandyti gydyti 
[■taizdos, kuri iškilo pašalinus buv. 
pBninisterę pirmininkę Gandhi po rin- 
Įaimų. Nauja vadovybė atsisakė tos 
■draugystės”, kuri viešpatavo jos 

*Waikais. Gromyko skuba gelbėti tai, 
Kas dar būtų galima išgelbėti.

yjM * *
K Min. pirmininko Bhutto vadovau
damas Pakistanas didelėje suirutėje, 
Buri, kalbama, gali virsti net civili- 
Biu karu. Neramumai kilo po rinki- 

reRių, kada Bhutto vadovybė paskelbė 
* Havo smarkų 'laimėjimą, tuo tarpu 
1 ■•pozicijos Nacionalinė sąjunga 
Baskelbė, kad rinkimai buvę Bhutto 

'Buklastoti ir kad turį būti nauji rin- 
’jKimai, teisingai pravesti. Bhutto yra 
(■rm priešingas. Kada opozicijos va- 
’3B|ai bandė įtikinti armijos vadovybę 
Bhutto neremti, Bhutto įsakymu 
■rimti beveik visi opozicijos vadai. 

>^Bet žmonės nerimauja, vyksta de- 
‘Kionstracijos, streikai.

* *

Po Etiopijos imperatoriaus Haile 
Sellassie 1974 m. pašalinimo jos 
nauji vadai nuėjo marksistiniais ke
liais. Eritrėjos provincijos patriotai 
nori turėti savo nepriklausomą 
valstybę, tad vyksta sukilėlių gink
luotas pasipriešinimas. Įtariama, 
kad sukilėliai gauna paramos iš Va
karų pusės. Taigi, Etiopijos komu
nistinė valdžia uždarė JAV, Sudano, 
Italijos konsulatus ir Belgijos, 
Prancūzijos ir Britanijos garbės 
konsulatus Eritrėjos sostinėje, 
taipgi uždarė ir Amerikos karinę 
misiją ir kt. JAV agentūras. Tų 
įstaigų svetimi tarnautojai turi ap
leisti kraštą per 4 dienas. Etiopija 
savo laiku buvo JAV apginkluota, 
bet dabar ji ieško glaudžių ryšių su 
raudonuoju pasauliu.

* *
Prancūzijos prezidentas Giscard 

D’Estaing dalyvavo Prancūzijos - 
Afrikos valstybių vadų konferenci
joje Dakare, Senegale. Pasitari
muose su 18 prancūziškai kalbančių 
afrikiečių kraštų jis pažadėjo savo 

krašto pagalbą toms valstybėms 
gintis nuo kitų. Jis pažadėjo prašyti 
prezidento Carterio ir kitų kraštų 
vadų teikti Afrikai pagalbos, ką jis 
numato padaryti būsimame suva
žiavime Londone. Išleistame komu
nikate pažymėta, kad bus priešina
masi svetimai užsienio intervencijai 
į Afriką ir komunikatas pasižymi 

antisovietišku tonu. Vienintelė 
kova, kuri turi vykti Afrikoje, tai 
dėl taikos, vienybės ir bendradar
biavimo tarpysavy. Nekomunistinės 
Zairės karo pajėgoms pavyko atimti 
dalį įsiveržėlių iš Angolos užimtos 
Katangos provincijos ir tolimesnis 
prieš įsiveržėlius žygis, spėjama, 
vyks sėkmingai. Ta invazija vyksta 
su Sovietų ir Kubos pagalba. Zairės 
kovotojų eilėse sėkmingai veikia 
’’pigmių” - nykštukų kovotojai, apsi
ginklavę vylyčiomis, lankais. Zairei 
teikia pagalbą Marokas net kariais, 
Prancūzija, Belgija, JAV ir kt.

(p-a.)

ĮVYKIAI
Solomon ų salose įvyko stiprus že

mės drebėjimas, padaręs daug 
nuostolių. Priskaitoma apie 20 
žuvusių. Šisai žemės drebėjimas bu
vo jaučiamas ir Naujoje Zelandijoje.

Etijopijos revoliucinė vyriausybė 
uždarė eilę Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos konsulatų protesto 
ženklan, kad buvo pareikšta, jog ir 
Etijopijoje pažeidžiamos žmogaus 
teisės.

♦♦♦

Reuterio žiniomis, Sov. Sąjunga 
skubiai veža ginklus į Mozambiką ir 
Libiją Afrikoje. Prieš Libijos dikta
torių Gadafi įvyko pasikėsinimas.

Liūdime netekę kūrybingo ir produktyvaus savo bendradarbio 
A.A.

KAZIO INTO
ir drauge reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Birutei, jo motinai, 
vaikams, artimiesiems ir visiems jį mėgusiems skaitytojams.

Mūsų Pastogės Redakcija

Kazį Intą palydint

A.A. Kazys Intas - Kukutis

Prarasti turtus, namus, yra ne
paprastai skaudus dalykas. Mes visi 
čia būdami tai patyrėme ir išgyve
nome, tačiau prarasti žmogų, arti
mą, bičiulį, bendradarbį ir vieną iš 
tokių stulpų, apie kuriuos kalba 
Vincas Kudirka, yra nepalyginamai 
didesnis nuostolis už bet kokius ma
terialinius nuostolius.Turtus galima 
vėl susikrauti, tačiau prarasto žmo
gaus, artimo, didelio talento niekad 
neprisišauksime, niekad nesusigrą
žinsime. Mūsų sąlygose ir mūsų 
tautai kiekvienas yra nepamaino
mas jau vien dėl to, kad mūsų yra 
tiek nedaug ir dar visomis pusėmis 
nusibarsto.

Su tokiomis mintimis sustojame 
prie naujo kapo, kuris, mūsų supra
timu, yra ir per anksti atsivėręs,ir 
per brangų žmogų priglaudė ne vien 
tik jo artimiesiems, bet ir visiems 
mums, kurie dalijamės bendru lie
tuvio likimu.

Nepramatytai balandžio 22 d. 
Canberroje sustojo plakusi Kazio 
Into širdis. Gal kitiemsjis tebuvo tik 
eilinis, be titulo ir be aukštų pareigų 
žmogus, tačiau tiems, kurie jį arčiau 
pažino, tai buvo nepaprastai turtin
ga ir talentinga asmenybė. Savo 
trumpame, vos 53 metų gyvenime, 
jis išbandė savo jėgas daugely sri- 

ir visur jis parodė savo neabejo

Pasikėsintojas, bijodamas, kad ne
pakliūtų į policijos rankas, pats nu
sižudė.

♦♦♦

Sovietų užsienių reik, ministeris 
Gromyko išvyko į Indiją tikėdama
sis pagerinti suirusius Sovietų - In
dijos santykius. Naujasis Indijos 
min. pirm, pasiskelbė, kad nutrauk
siąs visas su sovietais sudarytas su
tartis, nes jos buvusios pasirašytos 
prievartos keliu Indijai išgyvenant 
sunkias krizes.

tinų talentų, kurių jis per daugelį 
I užsiėmimų negalėjo pilnai 

išvystyti: jis mokėjo ir dailiai piešti, 
drožinėti, sugestyviai kalbėti, orga
nizuoti, tačiau bene pats ryškiausias 
K azio talentas buvo pasakoti, rašyti. 
Visa tai, ką jis parodė, tai nebuvo 
nemirtingi kūriniai, bet tik atiden
gimas kraštelio jo vidinio pasaulio, 
kuris turėjo būti be galo turtingas ir 
spalvingas. Kazys neišleido didelių 
tomų, bet jo pasaulio įžvalgas, nuot
rupas skaitėme Mūsų Pastogėje ir 
tai, nepretenduodamas į garbę, jis 
tik kukliai pasirašinėjo Kukučio 
vardu. Tačiau šis vardas prigijo, su 
juo sutapo ir gal net praaugo jo tik
rąjį, vardą. Tiesa, būdamas 
ypatingai darbštus ir pareigingas, 
jis ne visus savo rašinėlius suspėda
vo meniškai išbaigti, apipavidalinti, 
bet kiekvienas, skaitydamas Kuku
tį, galėjo justi, kad tai nėra eilinio 
žurnalisto plunksna, o menininko 
Škicai, kupini vidinio išgyvenimo, 
sąmojaus, originalūs ir ypatingai 
žodingi. Gal ne kiekvienam Kazys 
Intas buvo suprantamas taip, kaip 
kad jis pats laukė ar tikėjosi - jo te
matika buvo imama iš mūsų pačių 
kasdienybės, atvira ir taikli, ką ne 
kiekvienas gali lengvai priimti. To
dėl ir susidarė Mūsų Pastogės skai
tytojų tarpe dalis, kurie jį ypač 
mėgot ir jo laukė, net redaktoriui 
laiškuose priekaištavo, kad perretai 
jo rašiniai skelbiami, žinoma, buvo 
ir tokių, kuriems jis atrodė nesu
prantamas, dygus ir kaprizingas. 
TaSau niekas jam negalėjo prikišti, 
kad būtų buvęs netiesus ar prieka
bus. Deja, mūsų savimeilė reikalau
ja, kad būtume maloniai glostomi 
nors ir fiktyviais pagyrimais, negu 
išklausyti ir priimti šiurkščią tikrovę.

Savo visa esybe Kazys Intas buvo 
menininkas-romantikas ir realistas, 
ir šitas dvi menines pakraipas jis 
taip mokėjo darniai supinti, kad 
skaitytojas negalėjo būti tikras, kur 
Čia prasideda romantika, o kur atsi
veria dar garuojanti Šviežiumu tik
rovė.

Išreikšdami velioniui Kaziui 
paskutinę pagarbą palydint jį į Ana
pilį, mes jam tariame a<Sū už jo turi
ningą ir pastovią talką Mūsų Pasto
gei ir drauge reiškiame gilią užuo
jautą jo visiems artimiesiems.

V. K azokas

Šiaurės jūroje sprogus vamzdžiui 
nafta nesulaikomai veržiasi ir grasi
na užteršti Norvegijos ir Danijos 
pakraščius. Anglijos ir Amerikos 
ekspertai ieško būdų, kaip sprogusį 
vamzdį užtaisyti arba šulinį visai 
užkišti.

Benzino išvežiotojų streikas Vik
torijoje užsitęsė ir yra pavojaus, kad 
streikas persimes ir į kitas valstijas. 
Melbourno benzino stotys sausos ir 
daugelis melburniečių važiuoja į 
N.S.W. pasipildyti savo atsargų.

Amerikos latvaitė studentė Silvi
ja Burka, 22 m. amžiaus, šių metų 
vasario 26 - 27 d.d. pasaulinėse čiuo
žimo varžybose Olandijoje laimėjo 
pasaulio moterų čiuožimo čempionės 
vardą.
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Motinos
Dienai

Bene viena iškiliausių metinių 
švenčių yra Motinos Diena. Ši šven
tė paplitusi po visą kultūringąjį pa
saulį ir atžymima ne tik oficialiais 
minėjimais, bet taip pat ir kiekvie
noje šeimoje išreiškiant pagarbą ir 
meilę gyvoms ir mirusioms moti
noms.

Ta proga mūsų dėmesys ypač 
skirtinas lietuvei motinai. Visi žino
me, kad šeimoje visų pirma motina 
savo vaikams įdiegia pagrindinius 
doros, tikėjimo, tarpusavio meilės, o 
taip pat ir tautinius principus. Į mo
tiną nukreiptos religinių institucijų 
akys, kad šeimoje išaugtų geri ti
kintieji, į motiną žiūri ir valstybinės 
institucijos, kad ji išaugintų dorus ir 
pavyzdingus piliečius, lygiai iš mo
tinos tikisi ir tauta, nes tik motina 
gali padėti stiprus tautinio sąmo
ningumo pagrindus.

Mes turime ypač daug kilnių mo
tinos pasiaukojimo pavyzdžių kovo
je už tautinį išlikimą ir sąmoningu
mą. Motina slapta prie ratelio mokė 
savo vaikus lietuviško rašto, ji lai
mino savanorius išlydėdama į kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę, jos 
rankose ir šiandie yra mūsų tautos 
ateitis.

Būti motina tai nėra garbė ar 
nuopelnas, bet nepaprastai didelė 
atsakomybė, atsakomybė galima 
sakyti visose žmogiškojo gyvenimo 
srityse, nes iš tiesų ne kas kita, o tik 
motina įdiegia ir ugdo visus daigus 
vaiko širdy, kurie yra būtini sociali
niam ir kultūriniam gyvenimui.

Ypatingai išeivijoje lietuvei moti
nai susidaro didelių rūpesčių, jeigu 
nori, kad vaikas išaugtų ne vien tik 
kaip doras žmogus, bet ir kaip lietu
vis. Su gailesčiu tenka pastebėti, 
kad nedaug išeivių motinų šitą sun
kią naštą pakėlė ir atlaikė. Čia iš 
tiesų nėra gimtasis kraštas, kur vai
kas ne tik motinos globoje, bet ir 
kieme, ir gatvėje yra lietuviškoje 
aplinkoje, todėl Lietuvoje būnant 
rūpestis išauginti vaiką lietuviu iš 
viso atkrito - tokiu jį darė ne vien 
namai, bet ir visa aplinka. Priešingai 

Brangiam bičiuliui
A.A.

KAZIUI INTUI
staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Birutei, motinai, 
dukroms Anelei, Gailutei su šeimomis, sūnui Eugenijui ir visiems 
artimiesiems.

0. ir V. Arai
K. ir V. Bitinai
I. ir V. Daudarai
0. Meiliūnienė

Skaudžiai liūdime netekę savo bendradarbio
A.A.

KAZIO INTO
ir nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai, artimiesiems ir bičiuliams. 

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba
ir nariai

Mielam bičiuliui
A.A.

JUOZUI DOČKUI
mirus, drauge liūdėdami gilią užuojautą reiškiame jo seserims ir 
broliams Lietuvoje, Dyšų ir Erzbergų šeimoms Amerikoje ir visiems 
artimiesiems.

Černiauskų šeima, Port Kembla
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čia. Vos nusiritęs nuo motinos kelių 
vaikas iš karto pakliūva į nelietuviš
ką aplinką, ir čia reikia ypatingų 
pastangų ir pasiaukojimo, kad lietu
viškoji šeimos atmosfera atsilaikytų 
prie aplinkos įtaką. Daugelis lietu
viškų šeimų peranksti nuleido ran
kas ir pasidavė pasroviui. Gal čia 
nejuto tos didelės savo atsakomybės 
savo tautai, o gal ir pačios neturėjo 
tiek tautinio sąmoningumo, kurį bū
tų galėjusios įskiepyti savo vaikams. 
Kiekvienu atveju ar su pagarba ar 
su priekaištu pirmiausia krypsta 
žvilgsnis ne į ką kitą, o į motiną

Duokite man gerų motinų, ir aš 
perkeistu pasaulį, - kadaise teisingai 
pastebėjo vienas išminčius, o šiuo 
žodžius parafrazuojant galėtume 
pasakyti - duokite gerų motinų, ir 
mūsų visi vaikai išaugs lietuviais!

Niekas tegu nemano, kad nuolat 
akcentuojant lietuvybę čia vedamas 
koks šovinizmas. Galimas daiktas, 
kad žmogui reikia būti pirmiausia 
žmogum, ir tik paskui tautiečiu. Ta
čiau tokios galimybės iš viso nėra: 
žemėje gyvena žmonės, bet'jie visi 
taip pat priklauso ir kokiai nors tau
tai. Tokio žmogaus be tautybės iš 
viso nėra ir esamose aplinkybėse 
net neįmanomas. Todėl bandant 
išauginti tik žmogų aplenkiant savo 
tautybę yra tas pats kaip auginti jį 
kitai tautybei. Pagaliau visos tautos 
turi vienodą teisę gyventi ir jokia 
tauta nėra kuo nors pranašesnė už 
kitą Tik daugelis veiksnių nulėmė, 
kad vienos tautos yra galingos ir 
skaitlingos, kitos mažesnės ir silp
nesnės, bet visos vienodai būtinos 
margame žmonijos gyvenime. Se
novėje kiekviena tauta turėjo ne tik 
savo skirtingą kultūrą bet ir skir
tingus dievus, kas ypač pabrėžė jų 
tautinį originalumą

Ir čia teatsimena kiekviena moti
ną kad šalia kitų pareigų atsidavi
mas tautos gerovei yra drauge ir 
Dievo valios vykdymas. Dr. Juozas 
Girnius netgi teigia, kad apsileidi
mas tautiniuose reikaluose yra ly
giai tokia pati moralinė nuodėmė, 
kaip ir kitos nuodėmės. Kai kas tai 
vadina net tautiniu nusikaltimu, ta
čiau šioje vietoje nusikaltimo negali 
būti, nes priklausyti ir darbuotis sa
vo tautai yra asmens kultūros pa
žymys ir sąžinės reikalas. /v.k./

Brangų bičiulį Jurgį Liutiką, jo tėvelį Česlovą, sesutę Natą ir 
artimuosius, motinai ir žmonai

A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, giliai užjaučiame.
Pilkų ir Andruškų šeimos

Canberroje

A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, liūdėdami reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Česlovui, dukrai 
Natai ir sūnui Jurgiui.

Janina Kutkienė
K. ir E. Reisonai

A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, mūsų mielą bendradarbį, velionės sūnų Jurgį, jo tėvelį, sesutę ir 
visus artimuosius skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

ACT Doorland

MIRUSIEJI

A.a. ELENA LIUTIKIENĖ

Iš vaikystės metų Lietuvoj amži
nos atilsies Eleną Liutikienę prisi
menu, kaip šeimininkę didžiulių na
mų ir dvaro, su miškais aplinkui ir 
tarp žalumos blizgančia Dubysa. 
Plentas į Bubius ėjo stačion pakal
nėn, Liutikų namai ir sodas atsiver
davo prieš akis, lyg maža, gamtos 
grožiu ypatingai palaiminta valsty
bė. Čia pat prie namų pamiškėj ga
nėsi stirnos, sode po obelim ropojo 
vėžliai, o viduj name buvo gausybė 
margų paukščių.

Liutikų namuose svečių visados 
būdavo .daug ir visus - senus ir jau
nus Elena priimdavo vienodai mie
lai, širdingai ir draugiškai. Širdin
gumas ir šviesus žvilgsnis į gyveni
mą linksmais, liūdnais ir sunkiais 
laikais buvo pagrindinė Elenos as
menybės savybė. Jos šeimai, vi
siems ją arčiau pažinusiems ir bu
vusiems kaimynams Lietuvoj, 
Austrijoj, Naujoj Zelandijoj ir Aus
tralijoj gyvenimas tapo pilkesnis be 
jos. Pasaulyje liko vienu mažiau, 
kuris taip gerai mokėjo nukreipti 
savo ir kitų žvilgsnius į tai kas 
skaidru, įdomu, šviesu.

Elena Zubovaitė - Liutikienė, ki
lusi iš Lietuvoj plačiai žinomos didi
kų Zubovų šeimos, gimė 1903 m. 
Bubiuose, netoli Šiaulių. Gimnaziją 
baigė Rigoj, gamtos mokslų fakul
tetą Vienoje, kur įsigijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Lietuvoj gavo pa
siūlymų mokytojauti aukštose mo
kyklose. Jų atsisakė. Iki pasitrauki
mo į vakarus gyveno Bubių dvare, 
rūpinosi giminėm ir šeima, mokyto
javo pradžios mokykloje ir daug lai
ko praleisdavo su apylinkės jauni
mu. Po karo įsikūrė N. Zelandijoj, 
kur vėl mokytojavo lietuvių savait
galio mokykloje. 1973 persikėlė į 
Sydney. Paliko liūdinčius p. Česlo

vą, Natą ir Jurgį ir būrį senų draugi] 
ir gerų prietelių.

Sudiev, Ele. Ilsėkis ramybėje.

J.J.

A.a. KAZYS INTAS

Balandžio 22 d. Canberroje miri 
aktyvus ir plačiai žinomas, ypač ii 
spaudos, Kazys Intas. Palaidota 
balandžio 29 d., palydėtas gausaus 
būrio artimųjų ir bičiulių iš toli 
miausių Australijos vietovių.

Velionis Kazys gimė Ylakiuose, 
Mažeikių apskr. 1922 m. rugpiūčiol 
d. Neturėdamas galimybės išeiti 
aukštesnio mokslo Kazys ankst 
pradėjo tarnauti, o 1944 m. su via 
Intų šeima pasitraukė į Vakarus. Jt 
tėvas kelyje žuvo užpuolus lėktų 
vams. Vokietijoje dirbo Y.M.C.A 
organizacijoje ir šalia to tarnavi 
kaip asmeninis šoferis vienam anglį 
generolui.

1949 m. atvykęs į Australiją pe 
rėjo visą eilę įvairių darbų. Čia ji 
vedė Bernadetę Vasarytę ir sušilau 
kė dviejų dukrų ir sūnaus, kuriuo 
jis pats išaugino vėliau su žmoni 
persiskyrus. Šiandie dukros Anei 
ir Gailutė ištekėjusios, o sūnus Et 
genijus dar tebestudijuoja. Ilgu 
metus vertėsi kaip dažytojas, vėlia 
įsteigęs net savo privačią dažytoji 
firmą.

1972 m. jis iš Sydney persikėlėj 
Canberrą, vedė Biruti 
Tamulevičiūtę - Gružienę ir pradėj 
dirbti Canberros Liet. Klube kaip ji 
vedėjas. Vėliau iš šių pareigų pas 
traukė, dirbo viešbuty irgi kaip gi 
rimų menedžeris, o jau šių metų b 
landžio pradžioje vėl buvo pakvies 
tas ir pradėjo dirbti Lietuvių Klub 
senose pareigose. Deja, neilgai tek 
jam čia darbuotis: vos praėjus kf 
lioms savaitėms jis buvo staigia 
mirties pakirstas.

A.a. Kazys Intas buvo ypatingi 
malonaus ir draugiško būdo, kup 
nas jumoro. Tiek lietuvių tarpe, tie 
ir darbovietėse su kitais jis greit 
susibičiuliaudavo ir tuo keliu net i 
moko devyniomis kalbomis kalbėt 
Visa savo būtybe Kazys buvo mei 
ninkas: filatelistas, akordeonisti 
choristas, statybininkas, skulpt 
rius, vaidintojas, karikatūristas, s 
tyrikas, bet visų pirmiausia tiesus 
doras žmogus. Gal labiausiai pi 
širdies jam buvo rašymas: sekė 
mas lietuvių gyvenimo aktualijas] 
jas aprašydavo su geroka humo 
doze. Rašė originaliai, vaizdžiai, ! 
sirašydamas Kukučio slapyvardi 
kuris Mūsų Pastogės skaitytojų ti 
pe buvo daugiau populiarus, nei 
tikras vardas. Kazys ypač buvo n 
giamas jaunimo tarpe. Su jaunit 
jis mokėjo susikalbėti ir buvo lail 
mas kaip savas, nors ir vadinau 
’Top” vardu.
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VELYKINĖ STOVYKLA 
, ir skiltininkų kursai

Tik prasidėjus Velykų atosto
goms, Sydnejaus skautai ir skautės 
suvažiavo stovyklauti į Ingleburn’o 
"Aušros” stovyklavietę, turbūt pas
kutini kartą prieš Vl-ją Tautinę 
Stovyklą. Pati stovykla tęsėsi nuo 
balandžio 7 iki 11 d.
Ketvirtadienis (1977.4.7.)

staiga pasigirdo pasklidę po stovyk
lą gražūs trimito aidai. Stovykloje 
kilo panika. Visa stovykla, seniai 
negirdėjusi tikros trimito muzikos, 
nustebinta subėgo prie valgyklos 
pažiūrėti kas taip gražiai trimituoja. 
Pasirodo, tai buvo brolio Henriko 
Antanaičio darbas! Sužavėti broliai

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

pavakaryje pradėjo į stovyklavietę 
rinktis skautai ir apie 9 vai. vakaro 
čia buvo nemažas būrelis brolių ir 
sesių (daugiausia skautų ir vilkiu
kų). Bet dar ne visi atvažiavo - lau
kėme būrelio skautų ir skaučių at
vykstančių iš Melbourne dalyvauti 
skiltininkų kursuose. Laukti laukė
me, bet nesulaukėme. Pasirodo, kad 
Melburne buvo labai smarki audra ir
Tullamarine aerodromas uždarytas.

Broliai skautai ilgą laiką patam
sėję statė palapines (Jums, broliai, 
už tai skautiškas ačiū!), o vilkiukai ir 
skautės susikūrė mažą lauželį. Gulti 
ėjom labai vėlai.

Penktadieni (1977.4.8), anksti iš 
ryto, buvome sušaukti sunkiai ir 
skausmingai mankštai, kurią prave
dė brolis Braželis. Po pusryčių at
vyko daugiau stovyklautojų; dienos 
metu visi tvarkėsi ir išsikėlė į savo 
skilčių palapines.

Popiet atvažiavo melburniškiai: 
Birutė Prašmutaitė, Rožė Makare- 
vičiūtė, Judita Sakalauskaitė, Vir
ginija Sakalauskaitė, Kristina Dide- 
lytė, Tomas Baltutis, Vygintas Ži
linskas ir Vidas Sadauskas. Po va
karienės prasidėjo vadovų kursai.
Pirmas pašnekesys buvo apie lietu
vių papročius. Vėliau įvyko linksmas 
laužas ir dar vienas pašnekesys
apie elgesį bėdos atvejuose. Pašne
kesius pravedė sesė G. Viliūnaitė ir
brolis Mikutavičius.

šeštadienio ryte (1977.4.9) iš
klausėm dviejų paskaitų. Pirmą - 
"Išlikimas miške” - pravedė A. 
Zduoba, ją sekė s. B. Barkaus pas
kaita - ’’Lietuviai Australijoje”. Po
piet buvo G. Saukos pašnekesys 
apie iškylavimą, turėjęs mus pa
ruošti naktinei iškylai. Per pusva
landį susikrovėm daiktus ir pradė
jom žygį. Melburniškiai turėjo eiti 
ilgu, vingiuotu keliu, nes jie niekad 
nebuvo tokioje iškyloje. Sydnejiš- 
Įkiai ėjo trumpesniu ir tiesesniu ke
liu. Jie atėjo pirmiau, bet neužilgo 
atsirado ir melburniškiai. Dabar 
pradėjom dirbti - statėmės lapines ir 
Individualiai virėmės maistą. Kai 
baigėm įsirengti nakvynvientes, 
ėjom prie laužė pašnekesiui apie da
bartinę Lietuvą (V. Šliteris). Po to 
lėkė ilgai užsitęsęs laužas. Vakaras 
buvo baisiai šaltas, ’’lovos” - kietos, 
tad beveik visi mažai miegojo.
I Sekmadienio rytą (1977.4.10) at- 
likėlę pasidarėm sau pusryčius ir 
brįžom atgal į stovyklavietę. Čia ap- 
■iprausėm, susitvarkėme ir išvykom 
mišioms į Lidcombe (Sydnejuj).
I Grįžus, Ingleburn’e, mūsų laukė 
Skanūs pietūs, o po to - pašnekesiai 
Ipie rikiuotę ir skiltininką (G. Viliū- 
laitė ir s. H. Antanaitis). Pavakare,

ir sesės jam padainavo ’’bravo, bra- 
vissimo”.

Toliau sekė brolio E. Zduobos 
pašnekesys apie palapinių statymą. 
Po vėliavos nuleidimo iš Velykų Bo
butės gavome po kiaušinį. Sekė ska
ni vakarienė. Paskutinis laužas buvo 
labai linksmas ir įdomus, su gerais 
pasirodymais. Po laužo, valgykloje, 
matėm skaidres iš vasaros ’’Stelmu
žės” stovyklos; jas rodė brolis 
Zduoba.

Po naktipiečių kursai tęsėsi toliau 
- klausėmės bro.lio< Mikutavičiaus 
paskaitos apie pirmąją pagalbą. Po 
jos, grupėmis, žaidėme mūsų pa
ruoštus naktinius žaidimus.

Gulėme vėlai. Vos pradėjom 
knarkti, kai vyčiai pakėlė mus ir lie
pė nuimti palapines, susidėti daiktus 
ir nunešti į valgyklą. Netrukus ga- 
vofne įsakymą pastatyti palapines 
kitoje vietoje, susitvarkyti lovas ir 
eiti miegot. Atrodo, kad visa tai bu
vo labai paprastas reikalas, bet tai 
nebuvo taip lengva.

Pirmadienis (1977.4.11). Mažai 
miegota!.. Bet ėjome į makštą, kurią 
pravedė Mindaugas Mauragis. Po 
pusryčių buvo duota laiko pasiruošti 
skiltininkų kursų egzaminams, kurie 
buvo ilgi. Vėliau, pavalgius pietus, 
nuėmėm palapines ir sutvarkėme 
savo daiktus.

Stovyklos uždarymo - vėliavos 
nuleidimo metu - stovyklos viršinin
kas, Jeronimas Belkus, paskelbė 
egzaminų rezultatus. Stovyklautojai 
neįsijungę į skiltininkų kursus irgi 
dalyvavo įdomiuose užsiėmimuose ir 
varžybose. Laimėtojai gavo dova
nėles.

Stovyklavo 63 skautai ir skautės. 
Jauniausia stovy kjautoja buvo 
Skaistė Mauragytė - 2 mėnesių am
žiaus...

Rajono Vadas, v.s. A. Mauragis, 
pasveikino stovyklautojus ir padė
kojo stovyklos vadovybei bei kursų 
dalyviams.

Giedant Tautos Himną buvo nu
leista vėliava ir velykinė stovykla 
užbaigta.

‘ Rita Barkutė

Vl-jai T.S. artėjant
PRANEŠIMAS VI TAUTINĖS 
STOVYKLOS REIKALU

Artėjant Vl-jai Tautinei Stovyk
lai, Sydnejuje sudarytas užjūrio 
skautams ir skautėms priimti komi
tetas: s.v.v.sl. Jeronimas Belkus - 
pirmininkas, s.v.sl. A. Mikutavičius 
ir s.v.v.sl. V. Šliteris - vadovai pa
rengimų bei ūkio reikalams, s. B. 
Barkus - sekretorius, apgyvendini
mo ir informacijos vadovas.

Užjūrio svečiai (apie 100) bus 
Sydnejuje š.m. gruodžio 24-29 d.d. 
(pakeliui į Melbourną).

Mielus Sydnejaus tautiečius pra
šome iš anksto padėti komitetui su 
svečių nakvynėmis ir globa.

Talkos ir informacijos reikalais 
kreiptis pas s. fil. Balį Barkų, 80 
Links Ave., Concord 2137, tel.: 
73 - 3984. s, FiL g. Barkus

Gėlės mamytei

VIT.S. ARTĖJANT

* LSS VI-jon Tautinėn Stovyklon, 
įvykstančioje prie Melbourne sausio 
2 -14 d.d., LSB, LSS ir ASS vadovų 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti už
jūrio skautai-tės ir vadovai-vės, kad 
šia proga aplankytų seses ir brolius 
Australijoje ir sustiprintų lietuviš
kojo jaunimo ryšius.
* LSS Pirmija pakvietė v.s. Reginą 
Kučienę TS kelionės organizavimo 
pirmininke. Brolijos ir Seserijos 
Vyr. Skautininkai bei Akademinio 
Skautų Sąjūdžio pirmininkas savo 
atstovais į šį komitetą pakvietė s. J. 
Gaižutį, p. Z. Deveikienę ir s. fil. I. 
Laučienę.
* Komiteto pirmininkė per kelionių 
agentūrą jau užsakė 100 vietų lėk
tuve kelionei į Australiją. Iš Čikagos 
išskrendama gruodžio 22 d.; lėktu
vas nusileis San Francisco, kur pri
sijungs Los Angeles skautai-tės. 
Svečiai atskris į Sydnejų gruodžio 
24 d. (per Kūčias); tolimesni sustoji
mai bus Canberroje ir Melbourne. 
Kelionės kaina vienam - apie $ US 
1200.
* Vl-ji Tautinė Stovykla prasidės 
1978 m. sausio 2 d. ir tęsis iki sausio
14 d. Po stovyklos uždarymo, sausio
15 d., svečiai išskrenda namo, į 
Ameriką.
* Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys 
gamina didesnį kiekį baltinių 
(T-shirts) su užspausdintu užrašu 
”Aš remiu VI T,S.!”. Pelnas bus ski
riamas VI TS parėmimui.

SENŲJŲ SKAUTŲ SUEIGA

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinio 
sueiga įvyko balandžio 17 d. Ingle- 
burne, ’’Aušros” Tunto margučių 
popietės proga. Dalyvavo 23 židi- 
niečiai ir svečiai.

Sueigos metu buvo tartasi židinio 
veiklos suaktyvinimo, VI-tos Tauti
nės Stovyklos ir kitais reikalais.

Židinietis

Pas skautus Ingleburne

Puikų Atvelykio sekmadienį 
(17.4), saulei žeme ridinėjant, Syd
nejaus ’’Aušros” Tunto skautai - tės, 
Sydnejaus Savaitgalio Mokyklos 
mokiniai, tėveliai ir būrys senųjų 
skautų rinkosi į ’’Aušros” vardo sto
vyklavietę, Ingleburn’e, švęsti tunto 
tradicinės margučių šventės. Lėkė 
mašina po mašinos, tūpdamos sto
vyklavietės eukaliptų pavėsyje. 
Nieks neskaitė suvažiavusių, bet at
rodė jų buvo nemažiau 200. Jaunieji, 
daugumoje pasipuošę žaliomis uni
formomis, apžiūrinėjo vienas kito 
margučius ir ruošė juos parodėlei, 
dėliodami į iš lapų ir šakelių paruoš
tus lizdus - savaitgalio mokyklos, 
paukštyčių, vilkiukų, skaučių ir 
skautų. Vėliau, broliai ir sesės rin
kosi į valgyklą, kur vyr. skautės da
lino skanius pietus. Eilutėje 
matėsi ir daug svečių...

;Po to visi vyko į stovyklavietės 
koplyčios aikštelę, kur į dvasios va
dovas, s. kun. P. Butkus atnašavo

šv. Mišias ir pasakė gražų pamokslą.
Tunto sueigos metu išsirikiavo 

per 60 brolių ir sesių, dalyvaujant 
gausiam būriui svečių. Po tunto įsa
kymų skauto įžodį davė trys jauni 
broliai.

Čia taip pat gavo premijas 6 gra
žiausių margučių savininkai, kuriuos

Baigiantis sueigai, iš Lietuvos at
vykusi Velykų Bobutė visus apdali
no margučiais ir saldainiais. Po to 
prasidėjo margučių ridenimo varžy
bos. Kas, kur ir kaip laimėjo buvo 
sunku susigaudyti, bet jauniesiems 
buvo viskas aišku...

Velykiniai žaidimai užsibaigė tik 
temstant.

atrinko specialiai tam sudaryta ko
misija.

s;
$

GAILUTĖ VALIULIENĖ

V

j
5

v.s. B. Ž.

Mano motina lyg laumė,
Paryčiais ant kelių pasodinus,
Šiluma savo širdies gijas man pynė,
Ir būrė ateitį dar žemėj niekam nežadėta.

z Mano motina lyg žemė, 
Pavasarį upeliais prasivėrus 
Čiurlenimu prikeldama iš miego, 
Gaivino žiedą ir gyvybei meilę kėlė...

Mano motina — ramybė ...
Tarp kapinyno kryžių dulke ji pavirtus. 
Vėjui pučiant psalmes gieda 
Už žemėje keliaujančią nemirtingą sielą...

.M A .W A I
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Brangiai mamytei

0. ir V. Arai
K. ir V. Bitinai
I. ir V. Daudarai
0. Meiliūnienė
G. Antanėlis

ELENAI LIUTIKIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme likusius - jos vyrą Česlovą, 
dukterį Natą, sūnų Jurgį ir visus brangius artimuosius.

Z. ir L. Simanauskai

Brangiai mamytei

NETIKĖTA IŠPAŽINTIS

A.A.
Dr. ELENAI LIUTIKIENEI 

mirus, liūdesy likusią šeimą - vyrą Česlovą, dukrą Nataliją ir sūnų Jurgį 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Juozas Kapočius
Stasys Jankauskas
Algis Kapočius su šeima

Mielai mūsų bičiulei
ELENAI LIUTIKIENEI 

mirus, liūdesio prislėgtus - jos vyrą Česlovą, dukrą Natą, sūnų Jurgį 
Liutikus nuoširdžiai užjaučia

O. ir V. Jakučiai
O. ir V. Liubinai ir 

Meiliūnų šeimos Melbourne

Mūsų visų mylimai 
ELEI LIUTIKIENEI 

minis, p. Liutiką, Natą ir Jurgį nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 
Stasys, Margarita, Alma ir Antanas 

Kavaliauskai
Elvyra ir Alfredas Augliai

A.A. 
ELENAI LIUTIKIENEI 

mirus, giliam liūdesy pasilikusį jos vyrą Česlovą Liutiką, dukrelę Natą,
sūnų Jurgį ir visas kitas gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Jadvyga ir Romualdas Venclovai

ELENAI LIUTIKIENEI 
mirus, skausme giliai užjaučiame sūnų Jurgį, dukrą Natą ir visus 
artimuosius.

Lucy ir Ridas Daukai

- A.A. 
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, bičiuliškai gilią užuojautą reiškiame jos vyrui Česlovui, dukrai 
Natai, sūnui Jurgiui ir visiems artimiesiems.

Milda ir Kazys Burneikiai

A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI 

užbaigus žemišką kelionę, giliame liūdesy užjaučiame jos vyrą Česlovą, 
dukrą Natą ir sūnų Jurgį.

Sydney Lietuvių Parapijos Mokykla: 
mokytojai, tėveliai ir vaikučiai

Mūsų mylimai Draugijos narei
A.A.

ELENAI LIUTIKIENEI
mirus, jos vyrą Česlovą, dukrą, sūnų ir artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiaį užjaučiame ir drauge liūdime.

Sydney Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugijos
Valdyba

Sužinojęs, kad prieš vestuves jam 
reikės atlikti išpažintį, Čiurlionis 
griežtai užprotestavo. Kažin kaip 
ten būtų pasibaigę, bet reikalas pats 
susitvarkė.

Kunigas Pranas Kavaliauskas pa
sikvietė Čiurlionį pasitarti užsakų 
reikalu. Nuėjęs pas jį, Čiurlionis ra
do paruoštas vaišes, o kunigą visai 
nenusiteikusį apie reikalus kalbėti. 
Buvo daug ir nuoširdžiai kalbėta. 
Kun. Kavaliauskas Čiurlioniui labai 
patiko. Besivaišinant pakilo nuotai
ka. Kunigas pasirodė labai šnekus ir 
įdomus. Jis pasakojo daug apie save, 
savo gyvenimą, pažiūras į gyveni
mą, kurios pasirodė labai liberalios, 
pasakojo taip pat kai kuriuos svar
besnius įvykius iš savo gyvenimo.

Jis taip daug ir nuoširdžiai pasakojo, 
kad Čiurlionis pasijuto lyg ir skolin
gas, ir, norėdamas pagerbti jo atvi
rumą, pradėjo ir pats, savikritiškai 
nusiteikęs, apie save kalbėti.

Čiurlioniui nutilus, kunigas staiga 
pakilo, išėjo į kitą kambarį ir sugrį
žęs su stula ant kaklo ir su brevijo
rium rankoje, pradėjo lotyniškai 
murmėti, po to peržegnojo Čiurlionį 
ir pasakė:

- Dabar aš jums galiu parašyti 
raštelį - pažymėjimą, kad jūs atliko
te išpažintį, ir šis klausimas bus su
tvarkytas.

Prieš pat Naujuosius metus Čiur
lionis išvyko į Plungę pas Sofijos 
Kymantaitės dėdę kunigą V. Jaru- 
laitį, kur pirmą sausio turėjo įvykti 
sutuoktuvės.

ELENAI LIUTIKIENEI
mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame dukrą Natą ir sūnų Jurgį bei 
visus artimuosius.

MES PADEDAME SENATVĖS

SULAUKUSIEMS

Australija įvairiomis formomis teikia pagalbą vy
resnio amžiaus asmenims. Toji pagalba ateina iš 
federalinės vyriausybės, iš valstijų vyriausybių, 
vietinių savivaldybių ir savanoriškų organizacijų.

Pagrindinė Socialinės Globos Departamento 
/Commonwealth Department of Social Security/ 
yra senatvės pensija - AGE PENSION. Kad gautų 
senatvės pensiją vyras turi būti sulaukęs 65 metų, 
moteris 60 metų arba vyresni. Yra kai kurių skirty
bių atskirose vietovėse.

Tačiau federalinės vyriausybės pagalba siekia ir 
toliau už senatvės pensiją. Asmenims, sulaukusiems 
pensijos amžiaus, gali būti pripažinta ir pridėtinių 
pensijų, jeigu jie išlaiko vaikus; papildomos para
mos, jei jie moka nuomą, nemokamai klausos prie
taisai, medicininė priežiūra, nuolaidos už telefoną, 
už kelionę geležinkeliais ir laivais, lengvatos pašto 
aptarnavimuose ir valstybiniuose knygynuose. 
Kiekviena Socialinės Globos įstaiga apie tai teikia 
daugiau informacijų.

Taip pat yra visa eilė vyresnio amžiaus žmonėms 
prieglaudų ir kosteliu. Jos yra arba privačios, arba 
vyriausybės išlaikomos. Daugely vietų yra seny
viems žmonėms centrai ir klubai seneliams susitikti. 
Seneliams gali būti taip pat pristatomas šiltas mais
tas į jų namus atitinkamų organizacijų su ’’meals on 
wheels” tarnyba.

Jeigu jūsų apylinkėje atsiranda sunkumų teikti 
pagalbą vyresniems asmenims, kreipkitės prašyda
mi informacijos bet kokioje Socialinės Globos įstai
goje, kurių adresai yra telefonų knygoje pradiniame 
skyriuje, kur suregistruotos Commonwealth įstai
gos.

Socialinės Globos Departamento telefoninė tar
nyba teikia pagalbą asmenims, kurie silpnai arba 
visai nekalba angliškai. Vertėjų telefoninės tarny
bos telefonai: Sydney - 221 1111, Melbourne - 
662 3000, Brisbane - 225 2233, Adelaide - 50 3650, 
Perth - 22 3366.

Commonwealth Department 
of

Social Security
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Nemanykim, kad Motinos Diena 
yra moderninių laikų išmislas, civi
lizuotos Vakarų Europos džentel
menų mandagus gestas atsidėkoti 
gimdytojoms už nepabaigiamus vir
tuvės ir skalbyklos darbus arba ap
sukrių krautuvininkų pasipelnymo 
proga. Ne, mes tik pakartojame pa
saulietinėmis apeigomis tai, kas 
prieš tūkstančius metų buvo iškil
minga religinė šventė su atnašauja
momis aukomis ant smilkstančių al
torių. t

Senovės Eigipte religijoje dievai
tė Isis buvo viena svarbiausių dan
gaus ir žemės valdovių. Vyriausiojo 
dievo Osirio sesuo, saulės dievo sa- 
kalagalvio Horaus motina - gimdy
toja. Eigiptiečiai ją garbino už tai, 
kad ji išmokė tamsius žmones au
ginti gyvulius, sodinti daržoves, 
statyti namus, puošti sodybas gėlė
mis, atimt iš žemės įsčiaus visoke
riopą vaisių. Kaip vaisingumo bei 
našumo dievaitė ji buvo vaizduoja
ma skulptūroje su karvės ragais ir 
saulės rutuliu ant galvos.
Graikų dangus buvo dar moterin- 

gesnis. Dievaitė Rhea - Cybelė pa
gimdė Zeusą, Hestiją, Demetrą, 
Hades ir Poseidoną, tad neveltui ji 
buvo vadinama dievų motina arba 
Didžiąją Motina. Pradžioje ši dan- 

Į gaus motina Mažosios Azijos mieste 
Pesinunto buvo ne kas kita, kaip ei- 

. linis stabas - didžiulis meteoritas. 
Į Tik vėliau ji ėmė laikyti moterimi, 
visokios gyvybės motina, žemdir
bystės ir vynuogių auginimo kūrėja, 
miestų steigėja. Jos garbei aukštai 
kalnuose buvo išstatytos puošnios 
šventovės Berekinte, Dindime, Ido
je ir kitur. Deivei pavasarį atlikdavo 
apeigas su laukiniais šokiais ir 
triukšminga muzika tam tikri žyniai 
su palydovais. Vėliau šios džiaugs
mingos apeigos paplito po visą Grai- 

I kiją, o dar paskiau jas pasisavino ir 
I Romos imperija, įsteigiant pavasa- 
I rinius, vad. megalėzinius žaidimus.

Senovės germanų pati populia- 
I riausia moteriška dievybė, įkūni- 
Ijanti geruosius moteries pradus bu- 
Įvo vadinama Frigga. Patsai vardas
■ reiškia ’’mylimoji”, ’’žmona”, ”val- 
Idovė”. Frigga, priklausanti dievų
■ Asų giminei, skandinavų mitologijoj
■ buvo laikoma dievo Odino žmona. Ji 
■buvo vaizduojama, kaip aukštos po- 
Ivyzos moteris, dėvinti ilgą baltą 
■drabužį ir turinti prie juostos raktų 
■ryšulį. Jos globoje buvęs šeimos gy- 
Ivenimas ir namų šeimininkės. Savo 
■vienuolikos tarnaičių padedama, ji 
■rūpinos įsimylėjusiųjų bei vedusiųjų 
■sanderme, pagelbėdavo gimdyvėms, 
■teikė vaisingumą ir derlių. Ji verpė 
■aukso siūlus ir audė spalvotus debe- 
gsis, tad jos valdžioje buvo ir oro rei- 
■kalai.

Besinaudoją mūsų žymaus tauto- 
■sakininko dr. J. Balio surinktais 
■duomenimis, trumpai pažvelkime į 
■senovės lietuvių tikėjimą. Jau 
■Daukšos katekizme (1595 m.) mini
ma dievaitė Žemyna, o taip pat ir 
Kleino gramatikoje. Labai išsamiai 
■aprašo įvairias apeigas, kuriose pa
gerbiama žemės dievystė, M. Pre- 

orius savo veikale "Deliciae Prus- 
icae” (1690 m.), kur atvaizduotas 
■laž. Lietuvos gyvenimas. Iš jo pa- 
iektų žinių gaunasi įspūdis, kad 
>ent tuo metu Žemyna arba Žemy- 
lėlė ir Žemepatys buvo patys svar
biausi lietuvių stabmeldiški dievai, 
monių manymu, Žemynėlė duo- 
anti bei palaikanti bet kokią gyvy- 
ę, todėl ji visose šventėse pirmiau- 
iai yra pagerbiama. Žempatys esąs 
emynėlės brolis.
Anot Pretoriaus, Žemynėlės pa- 

erbimas apeigų ir iškilmių metu bei 
ii atnašavimas buvęs vadinamas 
žemyneliavimu”. Šeimininkas pri- 
ilia kaušelį alaus ir prieš gerdamas 
ruputį nulieja ant žemės, kartu

MOTINA TAUTŲ RELIGIJOSE
Pulgis Andriušis

Iš rašytojo pomirtinio palikimo

kalbėdamas tam tikrą maldą. Paau
kojus Žemynėlei ir truputį nugėrus, 
sakomi linkėjimai, padėka Dievui ir 
šeimininkams, taigi atliekamas tam 
tikras pasveikinimas, kuris vadinasi 
’’palabinti”. Išgėręs kaušą, paduoda 
ji sekančiam, paspausdamas ranką, 
kuris vėl pirmiau ’’žemyneliauja” ir 
palabina, o tada išgeria ir siunčia 
kaušą toliau. M. Pretorius patiekia 
savo lotiniškoje knygoje vienos to
kios žemyneliavimo maldos lietuviš
ką tekstą: ’’Žemyne, žiedkėlėja, žy
dėk rugiais, kviečiais, miežiais ir vi
sais javais; būk linksmas, dieve, ant 
mūsų; kad prie tų mūsų darbų 
švents angelas pribūtų, ir piktą 
žmogų pro šalį nukreipk, kad mūsų 
ne apjuoktų”. Brodovskis 1744 m. 
patiekia kitą tokią maldelę į dievaitę 
Žemyną:

VISUR VISAIP
Į Lietuvą netrukus išvyksta visa 

eilė australiečių lietuvių su organi
zuojama Palangos kelionių biuro 
ekskursija ir pavieniai. Tėvynė vis 
tiek traukia ir joje gimusius ir au
gusius, ir taip pat jos nemačiusius.

**♦

Savo viešnage Sydnejuje, atrodo, 
buvo labai patenkinti brisbaniečiai 
J. Zablockiai: aplankė Klubą ir susi
tiko su eile sydnejiškių.

♦♦♦

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stot.s2EA 800 kHz 
i Antiau.eniais 1.30-2 vai.p.p. 
' Trečiaclipmais 2-2 30 vai.p.p

MELBOURNE sr,!43ZZ ,220^
Antradieniais 9 30-i0va;.vak.
Trečiadieniais 9.30-iovu. ryto

CANBERRA s...v2XX io.o«hz 

Ketvirtadieniais 8-8.30val vak

ADELAIDE stot.^5UV 530 «hz 

St'Miiadieniais 1-1.30 vai. p p 
Šeštadieniais 9.30-iOvai.ryio 

(kds intra1 savaitę) 

’’Tirštas krūmas, dirvų rasa, bran
džia varpa, Žemynėle, žiedkele, iš
laikyk sveikatoje ir gėrybėje; žeg
nok valgomus, geriamus, sėjamus, 
akėjamus; ant šios Žemynėlės žied- 
kelės pasidžiaugti mums duok; ap- 
sergėk nuog alkano žvėries”. Vienoj 
Rėzos dainoje sakoma: Žemynėle, 
žiedeklėle, kur sodinsiu rožių šake
lę...kur rasiu tėvą, močiutę?

Žemynėlės vardas dar ir dabar 
dažnai minimas užkalbėjimuose nuo 
gyvatės įgėlimo, pavyzdžiui: Moti
nėle Žeminėle, perlo upė, un perlo 
upės aniuolas stovi...”

Trumpai dar pažvelkime, ką mūsų 
laikų lietuviai ūkininkai žino apie 
žemės garbinimą.

Seni žmonės iš pagarbos žemę 
bučiuodavo, ypač vakare eidami 
gulti ir rytą atsikėlę; vakarinius po-

Balandžio 24 d. Sydnejaus ramo- 
vėnai turėjo savo visuotinį susirin
kimą ir išrinko naują vadovybę. Te
ko nugirsti, kad naujuoju ramovėnų 
pirmininku išrinktas p. K. Daniške- 
vičius.

Prabėgomis Sydnejuje pasirodė 
melburnietis Vytautas Straukas, 
Melbourne taut, šokių grupės 
Klumpakojo vadovas. Jis gegužės 
pabaigoje numato išvykti į Kanadą 
ir USA. 

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mane lankiusiems ligoninėje: p.p. Kymantams, 
Bindokams, čerekavičiams, Jakubauskams, Schrederiams, Obeliūnams, 
Vaitkams, Šarkiams, Grufams, Bandzams, Ramoškiams, Žvirbliams, 
Stuikevičiui, Saldukui, J. Gailiui, Starinskui, Venckui, Vaičekauskui, 
Mažyliui, A. Jomantui, Dr. B. Grove, K. Taylor, V. Grubisic, Karpalavi- 
čiui. Matron Taylor.

Dėkoju stiprinusiems mane nuoširdžiais laiškais bei telefoniniais pasi
kalbėjimais: Geelongo Moterų Draugijai, ALB Geelongo Apylinkės 
Valdybos nariams, Geelongo lietuvių chorui, Adamsų šeimai, Bladzevi- 
čiams, Ford Motor Co Medical Dept. Staff, Gvildžiams, Dr. J. Petriko 
šeimai (U.S.A.), Mikuckiams (U.S.A.), Gen. H. Straden, (Vak. Vokietija). 
A. Schmidt (Vak. Vokietija), MalinauskamsU.S.A.), Mr. & Mrs. Rocke, 
Norvydams, I. Schlenger (Vak. Vokietija), Skėriams, H. Grufų šeimai, U. 
Grufui, E. Grufui, R. Giedriui, F. Ferinkevičiui, S. Urban.

Be to, ypatingą padėką reiškiu žmonai, dukrai, žentui Dr. R.Šarkiui, 
sūnui už kantrų kasdieninį lankymą ir rūpestingą priežiūrą.

S. Skapinskas, Geelong
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terius atkalbėjus, vaikams irgi liep
davo žemę pabučiuoti. Apie Salaką 
sakydavo: ”Ar žemę pabučiuosi, ar 
mūkelę, tai lygūs bus atpuskai”. Va
dinasi, žemės gerbimą lygina su 
Dievo gerbimu. Salantų apylinkėje 
bučiuojant žemę kalbėdavo tokią 
maldelę: Žeme, motina mano, aš iš 
tavęs esu, tu mane šeri, tu mane ne
šioji, tu mane po smerčio pakavosi”. 
Artojas, pirmą kartą išėjęs į lauką, 
bučiuoja žemę, kad ji gerą derlių iš
duotų. Nedorėliui su pasipiktinimu 
sakoma: Kaip tave šventa žemė ne
šioja?

Dažnai žemė yra įsivaizduojama 
kaip motina, viską gimdanti, penin
ti, auginanti. Užtat tarp motinos - 
žemės ir žmogaus motinos yra tam 
tikri simpatetiniai ryšiai: kas mušė 
savo motiną, to numirusio žemė ne
priima; kas su lazda muša žemę, tas 
muša savo motiną, užtat žemę mušti 
yra nuodėmė. Pakalbėjus poterius, 
reikia pabučiuoti žemę ir sukalbėti 
tokią maldelę: Žemele mano, moti
nėle mano, nešiok mane, sotink ma- 
ne...Biržų apylinkėje.

Neužtenka paprasto žemės gerbi
mo, bučiavimo bei maldelių, reikia 
jai duoti ir aukų. Žagarės apylinkėje 
artojas varydamas pirmą vagą, pa
deda į ją visą krepšį su duona it pas
kui aparia, tatai reiškia: su duona 
išėjau į lauką, tai duonos ir turėsiu. 
Tverečiaus apylinkėje prapjovus 
pirmą saują rugių, užkasa žemėn 
duonos ir sako: Žemele, tu man da
vei, tai ir aš tau duodu.

Žemės garbinimas, kaip ankščiau 
minėjom, kaikuriose senovės tauto
se išsivystė į asmeniškas žemės die
vybes, lietuviai irgi turėjo ryškią dei
vę Žemyną, kurios kulto pėdsakai 
dar užsilikę iki šių dienų kalboje ir 
tautosakoje. Žemės deivė dažniau
siai įsivaizduojama kaip motina. In
doeuropiečiuose žemė dažnai yra 
laikoma dangaus dievo žmona, kurią 
lietus padaro vaisingą. Ji puošiama 
motinos pavidale greičiausiai todėl, 
kad motina, bet ne tėvas pirmiausiai 
pradėjo dirbti žemę: kai vyrai buvo 
užsiėmę medžiokle, peštynėmis, 
moterys nuo maistingų augalų rin
kimo perėjo į jų auginimą. Žemė yra 
mūsų maitintoja, mūsų motina, už
tat ją reikia gerbti. Pagal dr. Balio 
užrašymus, Viduklės apylinkėse 
žmonės dar ir dabar yra įsitikinę, 
jog žemę kaip motiną reikia kiek
vienais metais gegužės pirmą dieną, 
vadinasi, pavasario pradžioje septy- 
nius kartus pabučiuoti. Tą patį mes 
čionai ir šiandien darome, garbin
gosios motinos!

Turbūt, dėka Žemynos pas mus 
toki švelnūs santykiai tarp vaikų ir 
motinų. Tautosakoj nerasim jokio 
šiurkštaus posakio motinos adresu, 
nėra mūsų kalboj nėrkeiksmažodžių 
motinos adresu,kaip rusų, lenkų, is
panų, italų kalbose.

Gegužės 6 d., penktadienį, Mel- 
bourno Liet. Klubas ruošia jaunimo 
DISCO — NIGHT — šokių vakarą 
Melb. Liet. Namuose. Pradžia 7.30 
vai. Įėjimas veltui.

A. Karazija
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Namie ir svetur
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS.

Balandžio 24 d. Bankstowne, Lie
tuvių Klube, įvyko L.K.V.S. Ra
movės Sydnejaus Skyriaus metinis 
susirinkimas, kurį atidarė V-bos 
pirmininkas J. Makūnas ir susirin
kimui pirmininkauti pakvietė p. J. 
Kapočių, o sekretoriauti K. Daniš- 
kevičių.

Valdybos pranešimą padarė pir
mininkas J. Makūnas ir pažymėjo, 
kad po buv. pirmininko p. Bižio mir
ties, Valdybos veikla stabilizavosi, 
nes nebuvo vieningo sutarimo. Iždi
ninko pranešimą padarė J. Mikuta
vičius, o Kontrolės Komisijos aktą 
perskaitė p. A. Vinevičius. Dėl pra
nešimų kilo didelės diskusijos, ypač 
dėl iždininko pranešimo. Kada buvo 
paklausta, kur yra pinigai, surinkti 
ramovėnų šelpimo reikalams $ 
141,00, kiek išleista šelpimui, kiek 
liko ir ar ta suma figūruoja bendra
me balanse, tai neatsakė nei iždinin
kas, nei Kontrolės Komisija, bet 
kada buv. iždininkas Adomas Lau
kaitis patvirtino, kad šelpimo rei
kalams pinigai $ 141.00 tikrai buvo 
ir buvo užvesta atskira kasos knyga, 
kuri turėtų būti pas iždininką, tada 
p. Mikutavičius atnešęs knygą pre
zidiumui pareiškė, kad jis mažai su
prantąs atskaitomybę, bet jo many
mu šalpos pinigai įeina į bendrą 
kasos balansą. Po didelių diskusijų 
nebuvo kitos išeities ir susirinkime 
pirmininkui pasiūlius nutarta, 
ramovėnų šalpos reikalams surink
tus pinigus laikyti bendroje sky
riaus kasoje, bet juos galima naudoti 
tik ramovėnų šelpimo reikalams.

Kalbėta ir apie bendradarbiavimą 
su Šaulių Kuopa.

Susirinkimas nutarė ir pavedė 
naujai Skyriaus Valdybai, kad ne 

aktyvius ir nemokančius nario mo
kesčio iš narių sąrašo išbraukti ir 
apie tai jiems pranešti.

Į naują Skyriaus Valdybą išrinkti 
ir pasiskirstė pareigomis: pirminin
kas K. Daniškevičius, vicepirminin
kas S. Pačėsa, sekretorius V. Kond- 
reckas, iždininkas Adomas Laukai
tis ir Kult, reikalams - V. Jankus.

Į Kontrolės Komisiją išrinkti: A. 
Kutka, A. Vinevičius ir P. Žitkaus- 
kas.

Tenka pastebėti, kad į Skyriaus 
Valdybą yra išrinkti aktyvūs šauliai, 
todėl reikia manyti, kad pasibaigs 
visi šaulių - ramovėnų nesutarimai. 
Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.

Buvęs

DAINOS IR CARITO VAKARAS

Balandžio 23 d. Sydnejaus Liet. 
Klubas buvo perpildytas svečiais. 
Tai buvo populiarusis tradicinis 
Dainos choro ir Carito vakaras. Ca
ritas yra kun. P. Butkaus vadovau
jama šalpos organizacija. Jungtinė
mis jėgomis su Dainos choru šis Ca
rito vakaras pasidarė vienas iš po
puliariausių Sydnejuje. Programoje 
buvo choro dainos. Šį kartą negali
ma būtų programos laikyti tik pap
rastu svečių palinksminimu baliaus 
metu - tai buvo tiesiog ištisinis Dai
nos choro koncertas, sudainavęs vy
rų, moterų ir jungtinėmis jėgomis 
net dešimtį dainų, kai kurias iš jų 
pakartojant.

Reikia pasakyti, kad grįžus diri
gentams Broniui Kiveriui ir Zitai 
Belkutei (ji vadovauja moterų cho
rui), pats Dainos choras gerokai at
gijo, praturtėjo balsais ir repertua
ru. Nors ir nelengva baliaus salėje 
dainuoti, ypač kad ir klubo salė nėra 
labai dėkinga akustikai, vis tik choro 

dainos skambėjo žaviai ir galingai.
Programai pasibaigus gražų 

sveikinimo ir padėkos žodį tarė kun. 
P. Butkus, įteikdamas simbolines 
dovanėles abiem dirigentam.

Toliau sekė bendras padalyvavi- 
mas, fantais gausi loterija ir kitokie 
smagumai. Malonu buvo matyti 
svečių tarpe ALB Krašto Valdybos 
pir-ką prof. A. Kabailą su ponia, 
svečių iš Canberros, net iš Brisba- 
nės. Loteriją pravedė p. E. Lašaitis, 
o laimingus bilietus ištraukė viešnia

Vincas ir Joana Lazauskai

VINCUI LAZAUSKUI 60 METŲ

Balandžio 16 d. melburnietis Vin
cas Lazauskas savo artimųjų draugų 
tarpe paminėjo savo 60-ties metų 
sukaktį. Jaukias vaišes surengė jo 
žmona Joana.

Sukaktuvininas V. Lazauskas yra 
dainos mylėtojas nuo pat jaunystės, 
ir čia, Australijoje, su savo gražiu 
tenoru dalyvauja įvairiuose dainos 
vienetuose. Jis yra vienas iš pirmų
jų steigiantis Melbourne Dainos 
Sambūriui ir šiuo metu yra šio choro 

iš Canberros p. L. Žilinskienė ir mo
terų choro dirigentė p-lė Zita Bel- 
kutė.

Geroje nuotaikoje vakaras truko 
iki paryčių.

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

seniūnas, jau antri metai gieda Mel
bourne Liet, parapijos chore, Mel
bourne vyrų okteto narys, išdaina
vęs be pertraukos jau 25-rius metus. 
Šalia dainavimo dar Vincas daly
vavo įvairių organizacijų valdybose, 
ypatingai plačiai reiškėsi sporto 
klubo Varpo valdyboje. Vietos teat
ras be jo irgi neapsiėjo.

Tokio gražaus amžiaus sulaukusį 
Vincą sveikiname ir nuoširdžiai lin
kime dar ilgai reikštis lietuvių kul
tūrinėje veikloje.

Vinco bičiuliai

pažinkime Australiją

KORALŲ IR MIRAŽŲ
Keliaudami Gillies H-way toliau 

privažiuojame Yungaburra miestelį. 
Žinau, kad ir čia lietuvių šeima gy
vena, irgi garažo savininkai. Tik iš 
miestelio išvažiavus pastebiu Caltex 
užrašus ir mūrinį garažą, ant kurio 
išskaitau didelėmis raidėmis užrašą: 
Pocius. Gaila, negaliu čia sustoti ir 
pasveikinti taip toli ir nuošaliai gy
venančių tautiečių. Pas p. Baltakius 
mačiau jų fotografijas, o dabar jos 
lyg gyvos, vėl sugrįžo į mano mintis. 
Sūnus dar lanko mokyklą, o dukte
rys Birutė ir Danutė ne tik lietuviš
kais vardais pakrikštytos, bet ir 
lietuviškais veidais atrodė fotogra
fijose. Čia gyvendami p. Pociai kažin 
ar yra susitikę kada nors su lietu
viais, ar yra girdėję apie lietuvių 
suvažiavimus ir Australijos Lietu
vių Dienas?

Prie Kennedy H-way didesnį At
herton miestą (3000 gyv.) prava
žiuojame nesustodami. Apylinkėse 
matosi dirbama žemė ir auginami 
javai. Autobusas sustoja aikštelėje 
Mt. Hypipamee vietovėje, iš kur 
apie pusę kilometro pėsčiom nu
žingsniavęs prieini seną kraterį. Tai 
labai gili apvali duobė akmenyje. 
Vandens paviršius (labai žemai) pa
žaliavęs, o aukštuose akmens kran
tuose laikosi savo šaknis užmetę 
medžiai. Takas drėgnas, vietomis 
pridengtas nusvirusiomis medžių 
šakomis. Jaučiamas drėgmės ir pu
vėsių kvapas. Grįžus į autobusą vie
na mergina pajuto kojos tarppiršty 
niežėjimą. Žvilgterėjus pamatė, kad 
dėlė (leech) čiulpia jos kraują. Daug 
kas iki šio laiko dėlės nebuvo matęs 
savo gyvenime, o dabar dar matė ir 
kaip ji buvo nudeginta ir kiek daug 
kraujo buvo prisisiurbus per trumpą

Mūsų Pastogė Nr. 17, 1977.5.2, psl. 6

(Tęsinys iš pr. MJP. Nr.)

laiką.
PravažiavęRavenshoe miestelį, už 

kokių 15 - 20 min. sustojame Mill
stream parke pietums. Iki virėja 
paruoš maistą, mes stačiu šlaitu ei
name žemyn prie Millstream Falls. 
Per plačiai išsidėsčiusius akmenis iš 
toliau atsrovenęs vanduo krenta į 
žemiau esantį upeliuką. Sako, čia 
yra plačiausias Australijoj vandens 
kritimas, todėl yra pagunda foto
grafuoti daugiau negu reikia. .

Pritrukdami kvapo vėl užkopiame 
prie savo virtuvės. Tik pradėjus 
valgyti užėjo smarkus lietus ir davė 
lyg visi dangaus čiaupai būtų atsuk
ti. Subėgame į vieną neperdidžiau- 
sią pastogę ir labai glaudžiai sustoję 
pietaujame. Bet neilgai ramybę čia 
turėjome. Pakilo smarkus vėjas, 
nukreipdamas daug lašų į vieną 
pastogės kraštą. Čia stovėjusieji 
spaudė ten kur rado patogesnę vietą 
prisiglausti. Reikia dar labiau susi
spausti, jau ir valgyti nesinori. Pa
galiau lietus sustoja, sustojo ir pie
tavimas. Žemė jau giliai permirkus, 
vietomis stovi didžiulės balos. Ei
nant kojos skęsta purve. Lyg ir ne
sinori tikėti, kad pusvalandis lietaus 
galėjo taip daug pakeisti šios žemės 
paviršių. Iš kietos žemės, pasidarė 
purvo košė.

Nereikėjo labai toli važiuoti iki 
patekome į sausą, lietaus nepaliestą 
kelią. Abejose kelio pusėse vėl nieko 
gražaus nesimato. Paprastas retas 
miškas, kaip ir daugelyje kitų vietų. 
Vėliau, miškui pasibaigus, ilgai te
sėsi skurdūs laukai su didelių ir ma
žų akmenų krūvomis. Privažiuojame 
prie Gulf Developmental Rd. ir ge
ležinkelio prisiglaudusį miestelį

J. Zinkus

AKIMIRKOS
Mount Surprise. Toliau Newcastle 
ranges, kalniukai, pakalnės, bet sa
vo grožiu nestebina.

Nakčiai sustojame Georgetown 
miestelyje prie Etheridge upės. 
Upėje dabar nesimato nei lašo van
dens, bet jos vienas nuo kito nutolę 
krantai ir ilgas tiltas. Po gero lietaus 
Etheridge pasidaro didelė upė ir 
dažnai grasina aptvindyti ir taip jau 
suvargusį Georgetown miestą.

Miesto gyventojai daugiausiai už
siima gyvulių pervežimu (iš ganyklų 
į skerdyklas, ar gelež. stotis), bet 
dabar galvijų pardavimas sunkus ir 
čia darbo pasiūla sumažėjus. Gatvė
se stovi tušti galvijams vežti sunk
vežimiai. Žemė seniai lietaus nema
čiusi, žolė vos gyva. Tokia žole čia 
maitinasi karvės. Vietiniai žmonės 
sako, kad čia vienai karvei tenka 
virš vienos kvadratinės mylios ga
nyklos, kai kitose vietose užtenka 
tik 2-jų akrų. Georgetown yra sena 
vienintelė parduotuvė, kurioje pre
kės niekuomet neišdedamos į lenty
nas. Jas pardavinėja tiesiog iš dėžių.

Šeštadienio rytą, lyg dar ko ne
būtume matę, pravažiuojame 
Georgetown gatves ir po to keliau
jame toliau į vakarus. Pradžioje ke
lias kad ir siauras, bet grįstas. Pra
važiavus Gilbert upę prasideda pap
rastas dulkėtas vieškelis. Atsigaivi
nimui sustojame Croydon miestely
je. Namai nuo senatvės baigia griū
ti, ir neatrodo, kad juos kas remon
tuotų. Pasižiūrėjus į tas lūšnas ir 
skurdą norisi gyventojams patarti 
viską padegti, o patiems persikelti 
kitur gyventi. Atradus aukso Croy- 
done buvo apie 6000 gyventojų, da
bar yra palikęs tik nedidelis senas 
miestelis.

Po keturių su puse valandos ke
lionės įvažiuojame į Normanton 
miestą, esantį prie Norman upės. 
Kiek toliau yra dar dvi upės, kurios 
potvynio metu susilieja į vieną didelį 
ežerą ir miestą atskiria nuo likusiu 
pasaulio. 1974 m. sausio r.'.ėn. dėl 
potvynio iš 1000 gyventojų čia buvo 
likę tik 40 žmonių, kiti buvo evakuo
ti.

Pirmiausiai sustojame prie senos 
geležinkelių stoties, tai šiokios to
kios vertės istorinis pastatas. Foto
grafuojame. Aukso atradimo laikais 
čia buvo reikšmingas uostas ir vietą 
tada vadindavo ’’Gold Town” arba 
’’Golden Gate”. Gatvės negrįstos,bet 
labai plačios. Namai seni. Mieste 
yra 3 barai. Sustojame ir pasistato- 
me palapines miesto gražiausioje 
vietoje - karavanų parke. Iki pietų 
susėdę medžio pavėsyje klausinėja
me parko savininką apie šio miesto 
gyvenimą. Gyventojų daugumą čia 
sudaro spalvotieji (aboridženai ir 
maišyti). Dabar miestas daugiausiai 
laikosi iš aboridženų, nes apylinkės 
pagrindinės pajamos gyvulinkystė 
pergyvena krizę, ir ūkininkai neturi 
pinigų (pašalpų negali gauti). Ne
dirbantieji aboridženai be sunkumų 
gauna bedarbio pašalpas. Kaip 
lengvai gauna, taip lengvai ir išlei
džia, daugiausiai gėrimams. Sako, iš 
jų gerai pasipelno barų savininkai, 
kartais iš $ 50 banknoto duodami 
grąžą kaip iš $ 20. Aboridženai, daž
niausiai mažamoksliai, nesusigaudo 
ir nekelia jokių pretenzijų.

Vienoje vietoje, karavanų parke, 
iš žemės per įtaisytus vamzdžius 
veržiasi karštas vanduo (sako 150 
laipsnių C). Kai žiemos metu tuo 
vandeniu pripildo plaukimo baseiną, 
jis turi mažiausiai 2 dienas pastovėti 
kad atauštų iki žmogui pakenčiamos 
temperatūros. Prekių kainos čia 
labai aukštos. Pieno litras kainuoja 
78 c., raikyta duona 66 c.

Bus daugiau
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III-SIS PABALTIEČIŲ
JAUNIMO SEMINARAS

įvyko Adelaidėje, Estų Namuose, 
balandžio 16 d. 1.30 p.p. Seminaro 
salė dekoruota tautinėmis vėliavo
mis, o prie įėjimo gražių tautinių iš
dirbinių parodėlė. Džiugu matyti ir 
jausti, kad mūsų antroji generacija, 
išeivijoje gimusi, užaugusi ir su
brendusi, pati, nė kieno nestumiama 
ir neverčiama, pasirenka tautinį ke
lią ir ryžtasi juo žengti į ateitį, skir
dama daug brangių valandų laiko 
savo kraštų pažinimui, problemų 
analizavimui ir ateities tiltų staty
mui.

Nors šios rūšies seminarai dar 
nesutraukia labai gausiai jaunimo, 

bet iš organizatorių pusės 
jaučiamas ryžtas ir nusistatymas 
siekti užsibrėžto tikslo, ieškant nau
jų būdų sucementuoti baltietiškos 
kilmės jaunimą į vieną tvirtą kamie
ną, kuris, nors ir suleidęs šaknis 
Australijos žemėje, turės išauginti 
naujas tautines šakas ir pražįsti 
tautiniais žiedais. Iš visos širdies 
linkime tai mūsų pasididžiavimo 
vertai atžalai, besistengiančiai įgy
vendinti mūsų visų švenčiausius 
troškimus,- išlaikyti etniškumą, jį 
tęsti ir perduoti sekančioms kar
toms.

Šis seminaras susidėjo iš dviejų 
dalių, po tris paskaitas kiekvienoje
dalyje. Pirmoji dalis istorinės pas
kaitos, antroji - dabarties interpre
tacija.

Istorines paskaitas skaitė: 1) 
Gunta Zvaigzne - Latvių istoriją, 2) 
Kaljo Linde - Estų istorija ir 3) Jū
ratė Grigonytė - Lietuvos istoriją.

Visos paskaitos plačiai išgvilden
tos, apimančios apie aštuonius pas
kutinius šimtmečius. Jose iškelti 
mūsų tautų vargai, okupacijos, ka
rai, kilimai ir kritimai. Nors praei
ties keliai gana skirtingi, bet kelio 
galas tas pats, Nepriklausomybės 
išsikovojimas 1918 metais.

Pertraukos metu kitoje salėje bu
vo rodomas filmas apie darbo sto
vyklą Rigoje, 1976 metais. Rodoma 
stovykla aptverta spygluotomis 
vielomis, kaliniai vežami į darbus 
sunkvežimiais, juos lydi ginkluoti 
prižiūrėtojai su šunimis. Tvirtina
ma, kad panašių darbo stovyklų 
Latvijoje esą penkios.

Antroje seminaro dalyje paskai
tas skaitė: 1) Jonas Mockūnas - Lie
tuviškoji mokykla išeivijoje, 2) Aldis 
Putninš - Bendradarbiavimas su 
okupuotais kraštais, 3) Andrius 
Abel - Pabaltiečių kultūrinių paliki
mų centralizavimas.

Paskaitos visos gerai išmąstytos, 
tvirtinimai paremti autoritetingo
mis citatomis, statistika. Aplamai 
visose seminaro paskaitose jaučia
mas akademinis standartas. Ne tik 
kad visi prelegentai yra aukštųjų 
mokslinių institucijų graduantai, bet 
ir jų paskaitos, studijos, yra tokio 
pat laipsnio. Įdomu ir naudinga 
paklausyti. Šiose paskaitose nėra 
patarinėjimų, liepimų, draudimų, o 
tik iškeliami faktai, jie sugretinami, 
svarstomi, nagrinėjami. Išvadas pa
sidaryti paliekama patiems klausy
tojams. Pav. iš J. Mockūno paskai
tos peršasi išvada, kad priešmokyk
linio amžiaus vaikų tautinis auklėji

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
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mas yra labai svarbus. Nepatirdami 
tautinės meilės vaikystėje, vaikai 
vėlesnėse mokyklose nevisada ją 
įsisąmonina. Tautinių žinių įsigiji
mas, kalbos mokėjimas, nevisada 
vaiką, o vėliau jaunuolį, padaro tau
tiniai susipratusiu. Atrodo, pagal 
prelegentą, kad tautiškumo pasisa
vinimas įvyksta labai ankstyvoje 
jaunystėje, priešmokykliniame am
žiuje ir jį vaikas pasisavina pirmoje 
vietoje iš tėvų.

Charakteringas paskutinis prele
gentas, latvis, Andrius Abel ir jo 
paskaita Pabaltiečių kultūrinių pali
kimų centralizavimas. Jis prisipa
žįsta esąs svajotojas, o jo svajonė 
(dream) yra išsaugoti išeivijoje
nykstantį pabaltiečių meną - taiko
mąją - dekoratyvinę dailę. Pagal jį, 
su vyresniąja ateivių karta pasi
baigs ir pabaltiečių menas. Jo ma
nymu, vyresnioji karta, savo atsi
vežtus sugebėjimus - juostų audimą, 

x medžio drožinėjimą, keramiką, pa
puošalų (jewellery) darymą, turėtų 
išmokyti tą ypatingą meną nuo pra
žūties. Jis atskleidžia savo svajones 
dar plačiau, nurodydamas kaip pa
vyzdį Historical Castle at Balarat, 
Viktorijoje. Jo manymu,jungtinėmis 
jėgomis pabaltiečiai galėtų įkurti 
kaimą ir jame sudėti visus savo kul
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Liet. Klube įvyksta ALB Krašto 
Valdybos organizuojamas Bendruo
menės vakaras. Šio vakaro paskirtis 
- susitikti bendruomenės nariams, 
pabendrauti su Krašto Valdyba, na, 
ir susilaukti bendruomenės paramos 
Krašto Valdybos veiklai.

Mes išrenkame savo bendruome
nės organus ir laukiame, ką jie savo 
kadencijos pabaigoje galės atrepor- 
tuoti iš savo veiklos. Tačiau retas 
kas pagalvoja, kad kiekvienai veik
lai reikalingi ir finansiniai ištekliai, 
juo labiau ALB Krašto Valdybai, 
kurios veikla nėra lokalinė, bet visos 
Australijos mastu palaikant ryšius 
ir su viso pasaulio lietuvių bendruo
menėmis. Neskaitant darbo jau vien 
tik pašto išlaidoms susidaro apvalios 
sumos. O šalia to reikia ir išvažiuoti, 
ir reprezentuoti, ir duoti bent pra
džią bet kokiems bendruomeniniams 
užsimojimams. Tam būtinos lėšos, 
kaip kad benzinas auto mašinai, kad 
galėtų judėti.

Šio vakaro plane susidaryti bent 
kiek pajamų Krašto Valdybos veik
lai. Norint, kad bendruomenė nelik
tų stagnacijoje, reikia ir mums -
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tūrinius lobius, parodyti visą turtin
gą pabaltiečių kultūrą, papročius ir 
t.t. Tas kaimas būtų turistų lanko
mas, kur šie galėtų įsigyti ir įvairių 
suvenyrų. Ši jauno prelegento sva
jonė sukėlė gyvas ir karštas disku
sijas. Mintis, atrodo, gera ir svei
kintina. Ką gi, visi didieji projektai 
prasidėjo mintimi, svajone. Ne ki
taip atsirado ir garsusis Disney 
Land. Nors kai kurie seminaro daly
viai ir bandė įrodyti jo svajonės ab
surdiškumą, tačiau jaunasis Andrius 
užbaigė ”1’11 keep on dreaming!” 

bendruomenės nariams jei ne darbu, 
tai bent materialiai prisidėti. Nega
lima daug tikėtis patiems visai ne- 
prisidėjus.

Todėl ALB Krašto Valdyba ir 
kviečia bent tą vakarą visus jaustis 
bendruomenės aktyviais nariais, 
dalyvauti jos vakare ir tuo pačiu 
Valdybą materialiai paremti. Vaka
ro programoje tautiniai šokiai, lote
rija ir visų jaukus pabendravimas 
bei pasilinksminimas.

Automobilių nelaimes 
ok. Lietuvoje

Vilnius. — Spaudos žiniomis, 
1976 metais ok. Lietuvoje buvo 
5215 automobilių nelaimių, ku
riose žuvo 831 žmogus, sužeistų 
buvo 4939. Dėl automobilių vai
notojų kaltės žuvo 552 žmonės, 

Įsi pėsčiųjų neatsargumo 222. 
Dėl nebla'vių vairuotojų kaltės 
šernai užregistruota 1129 nelai
mės. Jose žuvo 213 žmonių, o su
žeistų buvo 946. Neblaivūs pės
čiųjų keliuose žuvo 88, o sužeistų 

buvo 402.
♦♦♦

Statistika 
rodo, kad nuo vėžio mirusių di
džiausias procentas yra juodųjų, 
mažiausias indėnų. Vyrų taip pat 
daugiau miršta negu moterų. 
100,000 vyrų per metus juodųjų ir 
kiniečių miršta vėžiu 189, baltų
jų 174, japonų 158, o indėnų 100. 
Moterų procentas mažesnis, bet 
eina ta pačia tvarka.

Seminarą pravedė sumanus ir 
energingas Aldis Putninš. Seminare 
dalyvavo apie 60 asmenų, jų tarpe 
10 lietuvių. Susumuojant trečiąjį 
pabaltiečių jaunimo seminarą, reikia 
konstatuoti, kad jis praėjo labai 
sėkmingai ir daro didelę pažangą. 
Reikia stebėtis jaunuolių jėga ir en
tuziazmu. Kaip žinome, antrasis se
minaras įvyko kovo mėn. Mel
bourne. šeši entuziastai adelaidiš- 
kiai specialiai tam tikslui buvo nu
vykę į Melburną, pažiūrėti, kaip 
kaimynai praves seminarą ir ką 
naujo iš jų galėtų pasisavinti. Iš to 
jau galima spręsti, kad adelaidiš- 
kiams ryžto ir energijos netrūksta. 
Vyresnieji galime tik džiaugtis savo 
ryžtingais jaunuoliais ir linkėti 
jiems visokeriopos sėkmės. Pabal
tiečių Moterų Sąjunga, kaip mece
natas, ir šį kartą paruošė seminarui 
pavakarių kavutę, o vakare, užbai
gai, karališką vakarienę, kad jau
nuoliai, gerai pasistiprinę, galėtų 
praleisti drauge vakarą ir pasilinks
minti.

Geros kloties Adelaidės pabaltie
čių jaunimui ir jų ’’svajonių” išsipil
dymo!

B. Mockūnienė

Nauji Mūsų P ges 
prenumeratoriai
NAUJI "MŪSŲ
SKAITYTOJAI

PASTOGĖS”

I. DANKERS VIC
P. BIRKMANIS NSW
R. KERAITIS ACT
J. GEČAS S.A.
K. ŠIMKUS VIC
B. NARBUTAITIS USA
V. VAZGELEVIČIUS NSW
J. GRIGONYTĖ S.A.
LI. DAVIS S.A.
J. BAUBINAS VIC
S. ŠIŠKA NSW
K. KAMINSKAS S.A.
K. KUČINSKIENĖ ACT
V. LABUTIS USA
V. SUMMERS W.A.
U. VILKIENĖ VIC

ŽYDAI LIETUVOJE

Paskutiniuoju laiku pasirodė pora nau
jų, anglų kalba išleistų knygų aipe žydų 
naikinimą Lietuvoj 1941-1944 metais. Ne
informuotam skaitytojui sudaromas įspū
dis, kad visa Lietuva dalyvavo tame nai
kinime. Studentiškam jaunimui dažnai 
tenka susidurti su priekaištais šiuo klau
simu. Encyclopedia-latuanica antrame to
me yra straipsnis „Jews in Lithuania“, 
kuriame trumpai nušviesta Lietuvos žydų 
istorija. JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba, gavusi autoriaus ir leidė
jo sutikimą, perspausdino tą straipsnį 
brošiūros pavidalu. Norintieji gauti tų 
brošiūrų, prašomi kreiptis į JAV LE1 kraš
to valdybą adresu: 9669 Pine Road, Phila
delphia Pa. 19115.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GYVENIMAS GEELONGE

Ilgametis Geelongo apylinkės 
valdybos pirmininkas Dr. S. Ska- 
pinskas vasario 28 d. turėjo širdies 
priepuolį ir nugabentas i ligoninę iš
buvo joje tris savaites. Dabar taisosi 
namuose žento Dr. R. Šarkio prie
žiūroje.

Kovo 16 d. i A. Skėrio mašiną įva
žiavo kita mašina ir ją visiškai su
daužė. Laimei, pats A. Skėrys išliko 
sveikas, tik stipriai išgąsdintas.

Geeolongo Moterų Draugija at
naujino savo nares. Po ’’remonto” iš 
ligoninės jau grįžo p.p. Andriuko- 
nienė, Skapinskienė, Stuikevičienė, 
Vaicekauskienė ir Turnerienė. Jau 
balandžio 17 d. visos gerai nusitei
kusios dalyvavo Draugijos susirin
kime, kuris įvyko pirmininkės p. L. 
Skapinskienės namuose. Susirinki
me nutarė įtaisyti Lietuvių Bend
ruomenės namams naujas langų 
užuolaidas.

♦ *
Nežiūrint, kad vietos apylinkės 

valdybos pirmininkas po ligos vis 
dar nėra pilnai atsitiesęs, valdybos 
nariai su talkininkais išsijuosę dirba 
remontuodami Geelongo Liet. B-nės 
Namus: iš lauko nudažė, atliko visus 
sveikatos departamento reikalauja
mus patobulinimus, sutvarkė ir per
dažė langus ir žada dar perdažyti ir 
kur reikia lentelėmis išmušti namų 
vidų.

* *

MELBOURNE
EVANGELIKŲ DĖMESIUI

Pranešame Melbourne ir apylin
kės evangelikams, kad sekmadienį, 
gegužės 8 d., 12 vai. 30 min. kun. 
Kostizenas laikys pamaldas su Šv. 
Vakariene Lietuvių Namų koplyčio
je, Errol St., North Melbourne.

Prašome pranešti suinteresuo
tiems draugams ar kaimynams. Ma
loniai laukiame visų.

Melb. Evang. Parapijos Taryba

MONIKA MELBOURNE!

Gegužės 22 d. į Melbourną at
vyksta Sydnejaus Lietuvių Teatras 
Atžala su Pauliaus Rūtenio trijų 
veiksmų rimta komedija MONIKA.

Pastatymas įvyks gegužės 22 d., 
sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Namuo
se 50 Errol St., Nth Melbourne.

Pov. Baltutis

SYDNEY
Gegužės 3d., antradienį Sydne

jaus Liet. Klubas švenčia savo ket
virtąsias metines. Tą vakarą kvie
čiami klubo nariai su šeimomis jau
kiai padalyvauti ir pasidžiaugti klu
bo atsiekimais per ketverius veiklos 
metus. Metinių proga klubo vado
vybė kviečia visus narius gausiai at
silankyti. Vaišės ir gėrimai Klubo 
sąskaiton.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708-1414

ŠE ST ADIENIAIS IR SEKMADIENIAISŠOKIAIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 3 d., antr., 7 vai.:
4-SIOS KLUBO METINĖS

Gegužės 7 d., šešt.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VAKARAS

Filmai:
Gegužės 10 d., antr., 7.30 vai.:
THE POWER ANT THE GLORY 

Tragiška istorija apie persekiojamą 
kunigą revoliuciniame sąmyšy

Sydnejaus -Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Katvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

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

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

Žaidžiant krepšinį ir norėdami 
pakelti savų žaidėjų nuotaiką ir ko
vingumą, Vyties klubo sportininkai 
(žiūrovai) ragina šūksniais: Come on 
Vaitis”, o vyresnieji klubo rėmėjai 
ragina: ’’Vytis, nepasiduok, mesk 
daugiau!” Taip ir neaišku, ar 
Geelongo lietuvių sporto klubas va
dinasi Vytis, ar Vaitis.

PADĖKA.

Balandžio 16 d. p. P. Žitkausko 
gražioje sodyboje, 320 Sixteenth 
Ave., Hoxton Park, įvyko Sydne
jaus Šaulių Kuopos Valdybos su
rengta gegužinė - barbeque, kurioje 
talkininkavo Moterų Šaulių Sekcija. 
Oras buvo gana palankus, todėl į 
gegužinę atsilankė gerokas būrys 
svečių ir gauta gražaus pelno.

Visiems, žemiau išvardintiems, 
kurie prisidėjo prie gegužinės pa
rengimo, reiškiame širdingą padėką, 
už dovanas loterijai: p. J. Kaufel- 
dienei už auką grynais pinigais $ 10, 
ir už dovaną loterijai, p. V. Kond- 
reckui ir V. Šneideriui. Prisidėju- 
siems darbu ir maistu: p. C. Protie- 
nei. A. Eismontienei, B. Sidarui, B. 
Amber, p. Daniškevičienei, Adomui 
Laukaičiui ir p. Krupavičiui, kuris 
savo kepsniais vaišino visus svečius. 
Širdingas ačiū p. P. Žitkauskui, 
kuris savo sodyboje leido prisi
glausti ir visiems gražiai praleisti 
laiką. Taip pat ačiū visiems sve
čiams, kurie savo atvykimu parėmė 
mūsų parengimą.

Dariaus ir Girėno Šaulių 
Kuopos Valdyba.

Skubiai reikalingas
Canberros Lietuvių - Australų Klubui skubiai reikalingas sekretorius. 

Atlyginimas - virš 200 dolerių savaitei. Suteikiamos lengvatos gauti butą 
atvykstančiam iš kitur. Darbo valandos darbo dienomis 10 5 vai.

Kreiptis raštu nurodant savo kvalifikacijas. Anglų kalbos žinojimas 
būtinas. Rašyti: Lithuanian - Australijan Club, Box 19, P.O. Lyneham, 
A.C.T. 2602.
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ALB KRAŠTO VALDYBOS rengiamas

Bendruomenės vakaras
įvyksta gegužės 7 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube.

Programoje: tautiniai šokiai (A. Saudargienės grupė), fantais gausi 
loterija ir kt.

Tautiečiai maloniai kviečiami gausiai dalyvauti. Vakaro pelnas - 
finansiniai paremti ALB Krašto Valdybos veiklą.

Informacija
GEGUŽINĖS PAMALDOS

Sydnejaus kardinolas ragina visus 
šiais metais ypač didesniam pamal
dumui į švč. Mergelę Mariją. Mūsų 
gražios gegužinės pamaldos gal la
biausiai čia ir tinka šeimose ir kolo
nijose.

Per visą gegužės mėnesį kiekvie
ną sekmadienį po šv. Mišių bus gie
damos gegužinės pamaldos Lid- 
combe bažnyčioje. Trečiadieniais ir 
penktadieniais bus organizuojamos 
gegužinės pamaldos šeimose. No
rintieji prašomi pasirinkti laiką ir 
pranešti man - kun. P. Butkui.

LANKYSIME PAMALDAS

LANKYSIME KAPINES
Kaip kasmet prieš Motinos Dieną, 

gegužės 7 d., šeštadienį, lankysime 
lietuvių kapines ir pasimelsime už 
visas mirusias motinas: 4 vai. bus 
pamokslas, Libera ir kitos maldos 

bei giesmės. Prašome paruošti ir 
papuošti savo artimųjų ir jų netu
rinčių kapus.

MOTINOS DIENA
Gegužės 8 d., sekmadienį, susi

kaupkime pagerbdami savo moti
nas.

Iškilmingos pamaldos 11.30 vai. 
šv. Joakimo bažnyčioje Lidcombe už 
visas gyvas ir mirusias motinas. 
Dainos choras, vad. B. Kiverio, iš
pildys lietuviškas giesmes. Kviečia
me kuo daugiau, ypač jaunimą, prie 
šv. Komunijos ją aukojant už savo 
motinas.

Tuoj po pamaldų parapijos salėje 
motinų pagerbimas - minėjimas, ku
rį ruošia savaitgalio mokykla, atei
tininkai. Kviečiamos visos motinos 
ir tautiečiai gausiai dalyvauti.

Kun. P. Butkus

Patirta, kad poetas Juozas Almis 
Jūragis išleidžia naują savo poezijos 
knygą, kuri netrukus pasirodys 
knygų rinkoje. Tai bus antroji poeto 
knyga.

Leidykla Nida Londone išleido 
Marijos Slavėnienės atsiminimų 
knygą apie savo brolį poetą Vincą 
Mykolaiti - Putiną. Prieš dešimtį 
metų Putinas mirė Lietuvoje.

**♦

Neseniai savo 70-sius metus at
šventė sydnejiškiai E. Dryža ir L. 
Karvelis. Sveikiname.

VIETOJ 
90 GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Eleną Liutikie
nę, Juozas Ramanauskas vietoj gė
lių aukojo Australijos Lietuvių Fon 
dui 10 dolerių.

**♦
A.A. Elenai Liutikienei mirus, 

vietoje gėlių ant kapo paaukojo:
1. Kazys ir Milda Burneikiai $ 

10.00 Tautos Fondui.
2. Aleksandras ir Sofija Mauragiai 

$ 10.00 VI-jai T. Stovyklai paremti.

Pagerbdami a.a. Eleną Liutikienę, 
vietoj gėlių skiriame Mūsų Pastogei 
10 dolerių.

E. ir I. Jonaičiai

ATNAUJfNKHE 
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