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URANIJAUS PROBLEMA
Australijoje iki nuobodumo įky- 

ėjo uranijaus eksploatavimo ir eks- 
orto klausimas. Kai pasaulyje jau- 
iamas energijos trūkumas ir urani- 
ms, kaip energijos žaliavos parei- 
alavimas yra didelis, Australija 
gyja labai stiprų ekonominį kozerį 
iranijų kasti ir jį gana brangiai par
joti užsieninėse rinkose. Už tai 
tovi dabartinė Australijos vyriau- 
ybė ir nežiūrint įvairių protestų, 
noratoriumų bei streikų, savo planą 
etina įvykdyti. Prieš uranijaus 
(sportą stovi kairysis sparnas ir 
alinai opozicija, kuri nors ir mato, 
ad tas Australijos ūkiui būtų labai 
reika, tačiau norėdama pakirsti 
aldančios partijos autoritetą, iš- 
ilvoja įvairių kliūčių, kad vyriau- 
rbės planas būtų paraližuotas.
Kas tas uranijus? Tai savotiškas 
letalas, vienas iš chemiškai klasifi- 
uotų elementų, turįs radioaktyvią 
įvybę ir yra pagrindinis elementas, 
oris pasidavė skaldant atomą ir tuo 
įkurta atominė bomba — baisus ir 
lačiausiu mastu naikinantis gink
is. Po karo tą atominę energiją 
radėta taikinti ir civiliniams reika
lais. Per tą trisdešimt su viršum 
setų padaryta jau tokia didelė 
echnologinė pažanga panaudoti 
teminę jėgą kaip energijos šaltinį, 
ad jau visame pasaulyje pristeigta 
veikia atominiai reaktoriai, teikią 
toninę ir elektros energiją kasdie- 
iniam naudojimui. Klausimas be- 
eka galutinai išspręsti, kur padėti 
is sunaudotas liekanas, kurios pa
ika radioaktyvios ir tuo pačiu 
enksmingos gyvybei. Pagaliau tas
ranijus, kurio Australijoje yra 
psčiai, kitur galįs būti panaudotas 
iro pramonei.
Australijos kairysis sparnas ir 
Kifistai šituos motyvus panaudoja 
upagandai, kad Australijos urani- 
s turįs gulėti neliestas žemėje ir 
» bus išlaikyta taika bei žmonija 
saugota nuo radioaktyvių me- 
iagų gyvybei žalingos veiklos. Ši
os motyvus gudriai išnaudoja kaip 
(kairysis elementas, kuris jau ne
valdomai drumsčia Australijos 
ilitinį ir ekonominį gyvenimą, 
eisčiausia yra tai, kad reikalas tiek 
lučiamas, lyg tai Australija būtų 
enintėlis to uranijaus šaltinis, ir 
igu jis neišeitų iš Australijos, tuo 
itų žmonija apsaugota nuo atomi- 
0 karo ar atominės taršos grės- 
ės. Iš tikrųjų taip nėra. Lr be 
astralijos uranijaus pasaulyje
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buvo pagaminta atominė bomba, 
veikia plačiai pasaulyje paplitę ato
minės energijos reaktoriai. Pagaliau 
ir sparčiai žengianti technologija ras 
būdų, kaip tas žalingas radioakty
vias liekanas taip pašalinti ar izo
liuoti, kad jos nebūtų kenksmingos. 
Juk žmonės gyvena ne vien tik Aus
tralijoje, bet net daug tirščiau ir ki
tuose žemynuose, kur toji atominė 
energija, gaunama iš uranijaus, ke
tinama plačiau panaudoti. Šiandie 
Australijoje uranijus yra labai pato
gus arkliukas kelti krašto viduje są
myšį ir viską drumsti. Kalbama, kad 
vyriausybė net ketina pravesti re- 
ferandumą, kaip toliau elgtis su 
uranijaus žaliava. Iš tiesų, tas paro
dytų tik esamos vyriausybės silpnu
mą. Šiandie net sunku pasakyti, kas 
yra tikrasis Australijos šeimininkas 
— teisėtai rinkta vyriausybė, ar 
opozicija, ar unijos, kurios įgijo tiek 
daug galių, kad kontroliuoja vyriau
sybės ėjimus.

Pagaliau, jaučiant pasaulyje 
energijos stoką arba jos greitą išse
kimą, karštligiškai ieškoma naujų 
energijos šaltinių — kuo paprastes
nių ir kuo pigesnių. Vykstant tokiai 
sparčiai technologinei pažangai, gal 
ryt, o gal po metų bus priemonių 
panaudoti saulės ar vandens neišse
miamus energijos išteklius, kad to
kiu uranijum niekas ir nesidomės. 
Tuo tarpu šiandie uranijus Austra
lijai yra kelias užsikabinti ir patai
syti smunkančią krašto ekonomiją. 
Visi tie propagandoje keliami moty
vai prieš uranijaus eksploataciją yra

ĮVYKIAI 
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NAUJI SUĖMIMAI LIETUVOJE

Rugpiūčio 24 d. suimtas Antanas 
Terleckas, atviras kovotojas už 
žmogaus teises, kalintas kone, sto
vyklose ir visą laiką saugumiečių 
sekamas. Prieš metus Mūsų Pasto
gėje buvo paskelbtas A. Terlecko 
raštas - skundas KGB viršininkui 
Maskvoje.

Taip pat suimtas Viktoras Petkus, 
Helsinkio nuostatų vykdymui sekti 
Komiteto narys.

Liepos mėn. dvejų trejų metų 
bausmėmis nubausti Vladas Lapie- 
nis, Jonas Matulionis ir Ona Pranc- 

Į kūnaitė už ”L.K. Bažnyčios Kroni
kos” platinimą.

♦♦♦

Estai Švedijoje išleido plačios 
apimties dokumentinį leidinį apie 
žmogaus teisių pažeidimus Estijoje. 
Medžiaga daugiausia imta iš Estijos 
pogrindžio šaltinių.

Europoje surinkta virš 50.000 pa
rašų, kad buvęs Vengrijos primas 
kardinolas Mindszenty būtų pripa
žintas šventuoju. Spalio mėn. pra
šymas su parašais bus įteiktas Vati
kanui.

Tik dabar pasiekia konkretesnės 
žinios apie pernai įvykusį žemės 
drebėjimą Kinijoje, kuris laikomas

niekuo nepagrįsti. Stebėtina, kad 
net daugelis šio krašto atsakingų 
žmonių pasiduoda neatsakingo ele
mento sukurstytų masių psichozei.

pačiu didžiausiu žemės drebėjimu 
400 metų laikotarpy. Kalbama, kad 
to drebėjimo metu žuvo apie 700.000 
žmonių ir vienas miestas Tangšan 
provincijoje visai sunaikintas.

***

Amerika išrado naujus raketų už
taisus, pavadintus 12 A, su kurių 
pagalba gali sunaikinti priešo raketų 
lizdus žemėje dar jų bazėse. Tokio
mis galvutėmis numatoma aprūpinti 
visas turimas raketas. Jos yra ne
paprastai komplikuotos, ir taikinį 
pasiekia nepaprastu taiklumu: už 
8000 mylių taikinį gali pasiekti tik su 
600 pėdų paklaida.

Sovietai tokiu ginklu labai susirū
pinę, nes jų buvimas verčia keisti 
visą sovietų ginklavimosi sistemą. 
Ginklų lenktynėse Amerika vis dar 
turi rankoje užslėptą kozerį, kas so
vietus sulaiko išprovokuoti konfliktą 
su Amerika.

♦♦♦

10 Amerikos 
organizacijų Tr'du buvę vyr. svei
katos reikalų tvarkytojai kreipėsi 
į fedėralinę administraciją, saky
dami, kad rūkymas yra daug ža- 
lingesnis nei kas mano, ir kad 
^ateity teikia leisti cigaretes par
davinėti tik. vaistinėse su gydyto
jų receptai^.

ATVYKSTA B. BRAZDŽIONIS?

Gauta žinia, kad neužilgo į Aus
traliją ketina atvykti poetas Ber
nardas Brazdžionis, kuris yra nema-
žiau populiarus lietuvių tarpe kaip ir 
Maironis. Jam kelionės išlaidas į 
Australiją padengia P. Liet. B-nės 
Valdyba. Išsiaiškinus atvykimo lai
ką bus išdirbtos jo gastrolių detalės.

Austrlijos lietuviai per 30 metų 
buvo susilaukę svečių solistų, politi
kų, misionierių, bet bene pirmą kar
tą atvyks asmeniškai pats populia
riausias mūsų šių dienų poetas, ku
rio kūrybą nuolat ir nuolat dekla
muojame savo minėjimuose, paren
gimuose ir t.t.

carnivale 
’77

Spalio 1-9 dienomis Sydnejuje 
vyks plačiausiu mastu folklorinis 
festivalis, kuriame pakviesta ir da
lyvaus virš 100 įvairių tautinių gru
pių su savo dainomis, chorais, tauti
niais šokiais ir įvairiausiais karna
valiniais paradais. Parengimai vyks 
visame mieste — teatruose, salėse, 
parkuose ir pajūriuose. Šiam festi
valiui N.S.W. vyriausybė paskyrusi 
50.000 dolerių. Paminėtina, kad fes
tivalyje dalyvaus ir lietuviai — cho
ras ir tautiniai šokiai. Detalizuota 
programa bus reklamuojama spau
doje ir visom informacinėm priemo
nėm. Tai pirmas toks įvairiatautis ir 
įvairiaspalvis parengimas organi
zuojamas Australijoje.

1



Mūsų 
tragedija

Išvykdami iš Lietuvos viską bu
vome praradę ir tik džiaugėmės 
gyvi išlikę ir guodėmės viltimi kada 
nors atkovoti Lietuvą ir joje sugrį
žus lengva širdimi numirti. Bet per 
trisdešimt metų daug kas apsivertė 
priešingai, negu tikėjomės: mūsų 
viltys greit sugrįžti neišsipildė, o 
pradėjus gyventi naujose sąlygose 
užvaldė noras pirmiausia atsistoti 
ant kojų, vėliau jis virto troškimu 
pralobti. Ir taip pasišventus šiam 
stabui visa kita pasidarė antraeiliais 
dalykais - lietuvybė, lietuviška šei
ma, tautinė veikla... Iš dešimties 
tūkstančių šiame krašte aktyvių lie
tuvių tepaliko vos keli šimtai, ku
riais ir remiasi visa visuomeninė bei 
kultūrinė veikla. Ir kas tie veikėjai? 
O kaip tik tie idealistai, kurie nuo 
pat pradžios iki dabar tebegyvena 
tuo lietuvišku idealu, neprasigyve
nę, nepralobę, bet už tat savo jėgas 
ir kūrybines galias atidavę tautinei 
veiklai. Už tat ir tokių šeimos lietu
viškos, ir vaikai išauginti sąmonin
gais lietuviais. Deja, idealistai reti, 
kaip ir brangiakmeniai žemėje.

A tsisukime tik į mūsų priaugančią 
kartą: kiek iš mūsų jaunųjų kalba 
lietuviškai, galvoja lietuviškai arba 
kur angažuojami? Dar mažesnis pro
centas, negu tų iš dešimties tūks
tančių idealistų, kurie paliko idealui 
ištikimi iki galo. O tai atsitiko kaip 
tik dėl to, kad noras pralobti nustel
bė visa kita. Per tuos trisdešimt 
metų Australijoje ekonominės sąly
gos buvo tokios palankios, kad vie
nas dirbantysis galėjo lengvai išlai
kyti visą šeimą ir net įsigyti nesun
kiai nuosavybę - namus ir kitokius 
būtinus dalykus. Tačiau nuo pat 

Sąžinės kaliniu metai
Tarptautinė amnestijos organiza

cija (jos centras Londone) turi sky
rius demokratinėse ir net kai kurio
se diktatūrinėse valstybėse. Jos už
davinys— legaliais metodais steng
tis išlaisvinti politinius kalinius, ku
rie savo tikslo siekė taikiom 
priemonėm ir nenaudojo smurto.

1976 gruodžio 10 organizacija 
paskelbė 1977 metus Sąžinės kalinių 
metais. Paskelbimą parėmė 1200 
įvairių profesijų ir tautų asmenys ir 
savo deklaracijoj protestuoja prieš 
politinį persekiojimą, kankinimus ir 
žudymus, kaip valdymo metodą. Jie 
prašo vyriausybes įgyvendinti Vi
suotinę žmogaus teisių deklaraciją ir 
paleisti visus sąžinės laisvės kali
nius.

Painiom ir kartais neskelbiamom 
pastangom kartais atsiveria kalėji
mų durys ir kankinimo kameros. 
Organizacijos nariai džiaugiasi, kad 
JAV prezidentas Carteris stipriai 
pasisako už žmogaus teises. Kai ku
riose Pietų Amerikos valstybėse 
švelnėja politinių kalinių likimas. 
Tačiau Rusija, besivadinanti 
Sovietų Sąjunga, vis dar yra nema
žėjančių kančių kraštas.

Laisvėj ir Lietuvoj gyvenančių 
šventa pareiga padėti kitų tautų 
kankiniams ir saviesiems. Ši pareiga 
privaloma ir tiem, kuriem lemta būti 
okupacinio režimo ramsčiais. Nepri
klausomoj Lietuvoj buvo ^viešių as
menybių, kaip Felicija Bortkevičie- 
nė ir kiti, kurie padėjo ir komunisti
nio tikėjimo kaliniam. Argi dabar 
tie, kuriem ji padėjo, ir kiti ryžtąsi 
pagelbėti šių laikų nelaimingie
siems? Ar jie bando, ar jie negali įti-
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pastangų atsistoti ant kojų pažadino 
gobšumą, per kurį dingo visokie 
tautiniai idealai. Bepaliko tik vienas 
tikslas - kuo daugiau įsigyti, kuo 
daugiau susikrauti juodai dienai ar 
senatvei. Ir taip vaikui vos nusiritus 
nuo sterblės motina vėl stačia galva 
į darbą, kad kuo daugiau susikrovus. 
Namuose atsirado liuksusai, tačiau 
šeimoje įsiveisė dvasinis skurdas - 
vaikai išaugo gatvėje arba ant sve
timų rankų, nes nei tėvui, nei moti
nai nebuvo laiko su jais bendrauti, 
lietuviškoje dvasioje auginti, bent 
tėvų kalbos išmokinti. Kitaip sa
kant, per savo nežabotą norą pra
lobti mes praradome savo vaikus ir 
patiems sau, ir bendruomenei, ir 
tautai. Tenka tik stebėtis, kad to
kios tautiniai subrandusios emigra
cijos jau pirmoji karta išaugo dalinai 
nelietuviška, o daugumoje gal tik 
pusiau lietuviška be savo identiteto, 
be tautinės ambicijos bei sąmonin
gumo. Tragedija prasidėjo nuo to, 
kai materialinės gėrybes pastatėme 
aukščiau už dvasines bei tautines.

Visai nenuostabu, kad jau šiandie 
stovime prieš klausimą - ką darysi
me su savo bendruomeniniais na
mais, su mūsų bibliotekom, su mūsų 
kultūriniu turtu, kai neturėsime 
įpėdinių? Kas tomis gėrybėmis nau
dosis ir kas jomis domėsis? Mūsų 
spauda jau šiandie vos vos laikosi ir 
vargu ar ji ištvers dar bent 15 - 20 
metų, nes mūsų jaunoji karta iš tie
sų lietuviškai beraštė - nebus kam 
skaityti ir juo labiau rašyti.

Nesinorėtų taip liūdnai kalbėti, 
bet ar yra kas giedresnio pasakyti? 
Tikriausiai taip nuslydome, kad už 
savo gerbūvį, už prabangą ir senat
vės apdraudimą pardavėme savo 
vaikus. Ar už tuos turtus, kuriuose 
šiandie turime, galėtume atpirkti 
tai, ką esame praradę?

(v.k.)

kinti okupantų, kad Rusija nesu
grius, jei Sadūnaitė, Gajauskas ir 
kiti tautos kankiniai bus paleisti ir 
jei Marijai Jurgutienei su dukrele 
Daina bus lemta išvykti į JAV pas 
vyrą ir tėvą? Doro žmogaus ir lietu
vio solidarumas bei savitarpinė pa
galba tegul žymi Lietuvos sūnų ir 
dukterų veidą dabar ir ateities kar
tom. (Elta)

KĄ RAŠO RUSŲ ŽURNALAS

Nuo 1945 Vakarų Vokietijoj lei
džiamo rusų žurnalo Posev 1977 bir
želio numeryje yra žinių apie lietu
vius.

Straipsnyje apie dvasininkų pa
dėtį Lietuvoje minima LKB Kroni
kos 23 nr. įdėtas kun. Karolio Ga- 
rucko laiškas SS komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui. KGB 
užverbuoti kunigai Romai teikia 
melagingą informaciją apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį. Be to, iš 
Lenkijos KGB į Romą siunčia ’’slap
tus laiškus”, kurie taip pat klaidina. 
Iš į Romą vykstančių kunigų reika
lauja ’’kasdien ką nors atlikti 
valstybės naudai”. KGB per savo 
agentus - palydus tą ’’kasdien” tikri
na vietoje.

Išleista rusų kalba knyga apie 
1975 Kopenhagoje įvykusi tarptau
tinį Sacharovo vardo tribunolą (SS 
buvo teisiama už nusikaltimus prieš 
žmogaus teises). Ankstesnės laidos 
buvo vokiečių, anglų, švedų ir danų 
kalbomis. Iš lietuvių tribunole liudi
jo Simas Kudirka ir Jonas Jurašas. 
Rusų kalba knygą galima gauti šiuo 
adresu: Posev Verlag, D-6230

Brežnevo nesėkmės
Nors ir būdamas oficialiai Sov. 

Sąjungos prezidentu L. Brežnevas 
išgyvena sunkią krizę — nesėkmės 
gula jį viena po kitos. Krašto ekono
mija, bei gerbūvis, kuriuo taip gi
riamasi propagandoje, vis smunka. 
Ne kam kitam, o Brežnevui valdant 
daugiausia teko pirkti užsienyje 
grūdų, kad apsigynus nuo bado. 
Įvairūs garsiai skelbiami sovietų 
techniški laimėjimai yra mažiausiai 
pusšimčiu atsilikę nuo Vakarų.

Santykiai ir įtaka taip pat yra ge
rokai smukę. Tikėtasis Brežnevo 
vainikas — Helsinkio Konferencija 
ir aktai visiškai nepasiteisino ir po 
dvejų metų atsisuko prieš Sov. Są
jungą ir Brežnevą. Žmogaus teisių 
klausimas, ypač akcentuotas Ame
rikos prezidento Carterio, virto 
skaudžiausiu taikiniu Sov. Sąjungai. 
Tas tik paskatino didesnį ir akty
vesnį Sovietijoje disidentinį 
sąjūdį, nes po Helsinkio žmogaus 
teisių reikalavimas nėra tik krašto 
vidaus reikalas, bet pasidarė tarp
tautiniu.

Detentės arba atolydžio legenda 
greičiau sutirpo, negu buvo tikėtasi, 
tas kaip tik įvyko drauge su sparčiai 
besivystančia žmogaus teisių akcija.

Ginklų apribojimo ir nusiginkla
vimo klausimas, kuris Sov. Sąjungai 
tarnavo kaip patogus politinis ark
liukas propagandai, pasidarė visai 
bereikšmis, kada sovietai, pritruk
dami argumentų staiga im demons
truoti savo karinę galybę. Šiais lai
kais, kai technologija vystosi fan
tastiniu greičiu, masinis ginklavi- 
masis baigiasi katastrofiškai. Pari- 
rodžius Amerikos ir Vak. Vokietijos 
naujiesiems ginklams, sovietų lai
vynas bei kitokia ginkluotė, praran
da savo reikšmę, ir tuo pačiu Sov. 
Sąjunga vėl atsiduria gerokai užpa
kalyje. Pagaliau Amerikos kieta lai
kysena užbaigė pataikavimą nuolai
domis Sov. Sąjungai. Įskaitant pa
minėtus ir nepaminėtus faktorius

Frankfurt/M, 80 Flurscheideweg 
15, West Germany.

Gegužės pabaigoj Leningrado, 
Vyborgo, Talino, Rygos, Ventspilio 
ir Klaipėdos uostų krovikai atsisakė 
dirbti antvalandžius iškraunant 
maisto produktus, kurie gabenti į 
SS iš užsienio. Darbininkai pareiškė, 
kad tas maistas nėra skirtas visiems 
gyventojams, bet parduodamas tik 
specialiose Maskvos krautuvėse. 
Sovietų uostuose pūva tonos vaisių 
ir daržovių. Genda mėsa, kurią mė
gina greitu būdu užšaldyti ir nesi
laikoma elementarių higienos tai
syklių. Gendančiam maistui per
krauti valdžia naudoja kareivius ir 
studentus.

Inžinierius Erik Udam iš Talino 
pranešė, kad KGB agentai jam pa
siūlė 500.000 rublių už ’’disidentų 
grupės" suorganizavimą. Žadėjo su 
juo sudaryti sutartį raštu. Udam 
pasiūlymą atmetė. Atrodo, šiuo ke
tinimu norėta diskredituoti disiden
tų veiklą.

Vakarų Vokietijos prosovietinė 
komunistų partija turi 40.000 narių. 
Ji gauna didžiules subsidijas iš SS ir 
Rytų Vokietijos (iš Rytų Vokietijos 
kasmet gauna 30 milijonų markių). 
Be to, didelės sumos į partijos kasą 
įplaukia kaip palikimai, neva gauna
mi iš privačių asmenų Vakarų kraš
tuose. Nežiūrint dosnios piniginės 
paramos ir plačios propagandinės 
veiklos, partijai nesiseka padauginti 
savo narių skaičiaus.

1977 sausio 1 Estijoje buvo 
1.447.000 gyventojų. Per paskutinį 
1970 surašinėjimą Estijos sostinėje 
Taline buvo 363.000 gyventojų. Iš jų 
202.000 estų, o iš kitų tautybių - 
daugiausia rusų. Nuo 1959 surašinė
jimo estų procentas Estijoje nuo 
74.75% krito iki 69.1%. (Elta)

Sov. Sąjunga pasirodė kaip tasai le- 
gendarinis milžinas molinėmis kojo
mis. Tai, be abejo, žino ir pats Brež
nevas. Ieškant Kinijos prielankumo 
net kariniais grasinimais rezultatų 
nedavė ir dar labiau Kiniją nustatė 
priešiškai prieš sovietus. Gi pačiame 
Sov. Sąjungos viduje nėra tos kom
paktinės vienybės, kaip kad pabrėš 
žiama propagandoje. Tas gal ir la 
biausiai sulaiko sovietų vadovybę 
nuo staigių ir netikėtų ėjimų.

Bendradarbiams j
Primenu, kad visi bendradarbiai^ 

savo rašinius, o organizacijos savi] 
pranešimus bei skelbimus siųstų rel 
daktoriauš adresu: 13 Percy St., i 
Bankstown, N.S.W. 2200, bet ne į 
pašto dėžutę 4558, G.P.O. Sydney! 
Dėžutės adresu siųstoji koresponl 
dencija redakciją pasiekia gerokai 
pavėluotai, nes ji ne kasdien tušti! 
narna, ir dėl to atsitinka, kad skubiį 
informacija lieka nepaskelbta viel 
dėl to, kad redaktorių pasiekė pi 
laiko.

Kai kurie bendradarbiai redakci-; 
jai prisiunčia savo rašinių ne origi-i 
nalus, bet kopijas arba fotostatua 
Tokie nuorašai dažnu atveju.rėdais 
toriui sukelia rimtų abejonių ir jiėl 
gali būti nepaskelbti. Pagal visus] 
žurnalistinius nuostatus kaip tai-’ 
syklė spaudai siunčiamas originalai 
o nuorašas pasilaikomas sau. Šiti 
turėtume laikytis ir mes.

Pageidautina, kad straipsniai aii| 
toriaus turi- būti pasirašomi. Auto
riui prašant gali būti rašiniai skel
biami ir nepasirašyti arba slapyvar-j 
džiais pasirašyti, bet tuo atveju re
daktoriui būtina žinoti kas rašo. 
Joks rašinys nebus skelbiamas, jei-j 
gu nenurodyta kas rašo ir iš kur. ||

Mūsų Pastogė laužoma trečiadięl 
niais ir atiduodama spausdinti kefl 
virtadienio rytą. Taigi visa medžia
ga,' skirta artimiausiam Mūsų Pas
togės numeriui, redakciją turi pa-į 
siekti vėliausiai antradienį, kad būtų] 
galima suspėti surinkti ir patalpinti į 
išeinantį numerį. Telefoniniai pra
nešimai priimami ir trečiadieniai^ 
iki 10 vai. ryto.

Jūsų Redaktorius!

MIRUSIEJI
PRISIMINTAS

ANTANAS BAUŽĖ H

Lygiai prieš dvejus metus, rugs® 
jo 1 d. Sydnejuje mirė vienas iš ry® 
kiaušių senosios emigracijos lietuvių 
Antanas Baužė. Jo šeima ir artimieji 
neseniai pastatė kuklų paminklų, 
(architekto H. Šliterio projektas^ 
kuris buvo rugsėjo 4 d. pašventintas! 
gausiai dalyvaujant visai velioni! 
šeimai, artimiesiems ir bendradarj 
biams. Tą dieną buvo atlaikytos už, 
a.a. A. Baužę pamaldos ir po pa-j 
minklo pašventinimo didelis būrys 
bičiulių buvo pakviesti į Lietuviu 
Klubą vaišėms.

Iki šiai dienai Antanas Baužė pa
liko neužmirštamas ir kaip veikėjas! 
visuomenininkas, ir kaip žmogus. 
Tai tikrai jis buvo gero žmogaus ir; 
tauraus lietuvio pavyzdys, su niekuo! 
neturėjęs jokių konfliktų, niekam!

atsidavęs lietuvybei. Kaip senas 
veikėjas, įsisteigus Australijos Lil 
tuvių Bendruomenei, jis buvo iš 
rinktas jos Garbės nariu, ir tikrai A. 
Baužė šito vardo buvo vertas ir ji 
garbingai nešė iki mirties.

Bažnyčioje pamaldas ir kapinės# 
šventinimo apeigas atliko kun. Ė 
Butkus.
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VI TAUTINĖ STOVYKLA IR MES
Štai tik 4 mėnesiai bepaliko iki 

Vl-sios Tautinės Stovyklos. Už jos 
pasisekimą esame visi atsakomingi, 
o labiausiai mes, skautai. Mums pa
tikėta ir mes apsiėmėme ją suorga
nizuoti, todėl ir privalome nuolat ir 
nuolat pasižiūrėti į save, ar viskas 
gerai eina, ar nereikia kur kam pa
dėti, kad vėliau nebūty, per vėlu. 
Dar laiko turime ištiesti pagalbos 
ranką, tik reikia žinoti kur ir kam ji 
yra reikalinga. Kaip skautai turime 
nugalėti visas kliūtis, kurios galėtų 
mums pastoti kelią į Vl-ją Tautinę 
stovyklą. Todėl reikia, kad kiekvie
nas skautų vienetas gerai patikrintų 
ar visi skautai galės dalyvauti ir, jei 
nedalyvaus kas, kokios yra to prie
žastys, stengtis jas nugalėti.

Nemažesnės reikšmės turi ir indi
vidualinis savęs patikrinimas, mes 
esame skautai ir žinome kas mums 
privaloma, kas nepageidaujama ir 
kas vengtina. Turime daugiau dė
mesio kreipti i smulkmenas, nes gy
venimas susideda iš smulkmenų, ir 
dideli darbai tik tada yra sėkmingi, 
kai smulkmenose esame tvarkingi ir 
rūpestingi. Skautiškoji dvasia yra 
mums kelias, kuriuo privalome eiti,

o tai yra kad mes turime būti kiek 
galima skautiškesni ir lietuviškesni. 
Be techniško apsišlifavimo ir prak
tiško patyrimo, mums reikia ir dva
sinio turinio, o tą turinį kaip tik ir 
sudaro skautybė ir lietuvybė, jos 
sąmoningesnis ir gilesnis pažinimas. 
Mums reikalinga ne vien tik links
mumas ir žaidimai, bet ir drausmin
gumas ir pareigingumas, ne tik pa
togumai, bet ir mokėjimas prisitai
kyti prie aplinkybių.

Sakoma, kad gera pradžia yra pu
sė pasisekimo, tačiau ne pradžia, o 
pabaiga nulemia pasisekimą. Be ge
ros pradžios negali būti geros pa
baigos, todėl ir privalome budėti, 
kad mūsų pasiryžimas būtų tvirtas 
iki galo. Dėl to netenka abejoti, mes 
ištesėsime su linksma šypsena vei
duose, mes gi visada sakome vienas 
kitam — budėk! Taigi budėkime, 
išnaudokime visas progas pakelti 
mūsų lietuviško jaunimo dvasią ir 
garbę, stiprinkime lietuviško jauni
mo gretas vardan Dievo, tėvynės ir 
artimo meilės. Budėkime!

v.s. A. Mauragis
Rajono Vadas

Dainuokime!
Oi žiba žiburėlis

čiu - tė ant dva - re
2. Ant dvarelio išėjus. 

Vartelius atsikėlus. 
Klausinėjo jauną dukrelę. 
Ar su visai parėjo.

lio iš - ė - jus.
3. Ne su visai, močiute. 

Ne su visai, širdele: 
Aš parėjau pas motinėlę 
Rūteliy vainikėlio.

4. Oi, sakai, sakalėli. 
Tu puikus paukštužėli. 
Tu lakioji po žalias girias - 
Parnešk man vainikėlį.

ėjus.

£ i

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

Tiekimo Skyriuje 
gaunama

LSS Australijos Rajono Tiekimo 
Skyriuje šiuo metu dar galima gauti
šių dalykų:

KNYGOS
Laužai liepsnoja Vakaruos $.1.10
2. Jaunesnioji Skautė $ 1.00
3. Lithuanian Scouting $ 0.30
4. Skautiški žaidimai $ 1.25
5. Stovyklų Vakarai $ 2.00
6. Vilkiukų Žinynas $ 1.00
7. Skautų 3 pat.l. vadovas $ 0.50
8. Skautų 2 pat.l vadovas $ 0.75
9. Skautų 1 pat.l. vadovas $ 0.75
10. Plokštelės Tra-lia-lia $ 2.50

ĮVAIRŪS ŽENKLAI
1. Tautinė vėliavos juostelė 6” $ 0.20
2. Brolijos skydeliai $ 0.50
3. Seserijos skydeliai $ 0.50
4. Skautų lelijėlė $ 0.75
5. Skautų vyčių ženklas $ 1.00
6. Jūrų skautų ženklas $ 2.00
7. Vilkiukų ženklas $ 0.50
8. Paukštyčių ženklas $ 0.75
9. Skautininkų lelijėlė $ 1.00
10. 50 m. jubil. ženklas (žalias)

$0.50
11. Metinės žvaigždutės , $ 0.50

SKAUTŲ - SKAUČIŲ
SPECIALYBĖS ŽENKLAI

1. Aktorius 3
2. Auklė 3
3. Dailininkas 4
4. Dainininkas 2
5 Dviratininkas 1
6. Fotografas 4
7. Gėlininkė 3
8. Istorikas 2
9. Juostų audėja 2
10. Laužavedys 2
11. Miško skautas 5
12. Signalizuotojas 5
13. Siuvėja 4
14. Svetinga skautė 4
15. Tautosakininkas 5
16. Žaislų dirbėja 3

Vieno spec, ženklo kaina $ 0.30.

VILKIUKŲ - PAUKŠTYČIŲ 
SPECIALYBĖS ŽENKLAI

1. aktorius 5
2. Buriuotojas 5
3. Čiuožėjas 1
4. Dailininkas 5
5. Dainininkas 5
6. Dviratininkas 3
7. Fotografas 5
8. Gamtininkas 5
9. Geografas 5
10. Kelrodys 5
11. Korespondentas 5
12. Mazgaryšys 5
13. Muzikas 5
14. Paukštininkas 5
15. Raštininkas 5
16. Tėvynės pažinimas 5
17. Virėjas 5
18. Žvejotojas 5

Vieno spec, ženklo kaina $ 0.05

Užsakymus siųsti Rajono Vadi jos 
iždininkui - tiekimo skyriaus vedėjui 
s. J. Zinkui, 84 Victor Ave, Picnic 
Point, N.S.W. 2213. Čekiai išrašomi 
’’Lithuanian Scouts Association” 
vardu.

Rajono Tiekimo Skyrius

CANBERRA
GRAŽI PRADŽIA

Canberos jaunesnieji skautai, vil
kiukai ir paukštytės, kuriems vado
vauja Rasa ir Mindaugas Mauragiai, 
padarė gražią pradžią, Mišrioje 
draugovėje yra 6 vilkiukai ir 5 
paukštytės. Sueigą daro kas savaitę, 
skuba pasirengti, nes ruošiasi va
žiuoti į Vl-ją Tautinę Stovyklą. Jau 
turėjo dvi iškylas į gamtą, paskuti- 
nioje, kuri įvyko rugpjūčio 14 d., te
ko ir man dalyvauti.

Žiemos iškyla į sniegu apdengtą 
Jininio kalną ir mane sugundė nu
vykti. Ir tikrai buvau labai paten
kintas ne tik nuostabiai gražia gam
ta, bet ir jaunesniųjų skautų entu
ziazmu. Kalno viršūnėje radome di- 

i doką aikštelę, uždengtą storu sniego 
: sluoksniu. Sniegas tvirtai sušalęs, 
Į tinkamas rogutėmis važinėtis. Tu

rėjome dvejas rogutes. Na, ir prasi- 
I dėjo lenktynės. Buvo ir tokių, kurie 
. nesulaukę eilės, čia pat gulėsi ant 
į pilvo ar nugaros ir šliaužė į pakalnę 
‘ ant apledėjusio sniego, kol atsidur

davo į sniego duobę, ledo kevalui 
neišlaikius.

Žiemos saulė labai miela, niekas 
nejuto nei šalčio, nei nuovargio, 
dargi alkio, reikėjo priminti, kad jau 
metas pietų. Visi šokomės nešti 

j malkas, krauti laužą, atsargiai vienu 
Į degtuku užkūrėme ugnelę ir prikro

vę balto sniego puodą pastatėme 
laužo viduryje. Bematant vanduo 
ėmė kunkuliuoti ir arbata paruošta! 

; Vos spėjome pavalgyti, kai jau- 
i nieji, atsidūrę aukštėje, ėmė iš nau- 
Į jo lenktyniauti ir džiaugtis, tuo retai 
į matomu Australijoje sniegu, dau- 
1 gumas iš jų pirmą kartą matę tiek 

daug sniego. Sniegas vaikams visa
dos padaro didelį įspūdį ir didelį 

. malonumą. Gaila, kad negalėjome 
■ sniego senio pastatyti, nes sniegas 
; buvo persausas.

Taip žiemos atgaivinti ir sniego 
sustiprinti, grįžome linksmi namo.

Tokios iškylos patraukia ne tik 
vaikus, bet ir tėvus, kurie jaučia di
delį malonumą pabūtį drauge gam
toje su savo jaunaisiais. Šioje eks
kursijoje kaip tik dalyvavo dvi tėvų 
šeimos: p.p. Daukų ir p.p. Kuche- 
rewskiu, kurie prisidėjo prie eks
kursijos geresnio pasisekimo.

Sveikiname jaunesniuosius 
Canberros skautus ir laukiame, 
kada sukrus vyresnieji.

A.M.

PIRMOJI KOMUNIJA

Jau nuo rugpiūčio 17 d. pradėtos 
katekizacijos pamokos lietuvių vai
kučiams pasiruošti išpažinčiai ir pir
majai komunijai, kuri numatoma 
spalio 30 d. Pamokos vyks kiekvieną 
trečiadienį nuo 5 vai. Jaunimo Cent
re prie Liet. Klubo. Kviečiami įsi
jungti ir tie, kurie jau būtų paruošti 
komunijai australų parapijose.

Kun. P. Butkus

Mūsų Pastogė Nr; 36,1977.9,12, psl. 3
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Spaudoje akiračiai nr. 6(90) SENOS VILTYS IR NAUJI DVELKIMAI
I ęsinys

Pirmaujanti Kanados lietuvaitė
NŪDIENĖJ LIETUVOJ

LIETUVOS LIETUVINIMAS?
Pagrindinė Lietuvos gyventojų masė per dvi 

dešimtis pastarųjų metų dėjo viltis į palaipsninį, bet 
nenukrypstantį krašto lietuvėjimą. Tas procesas 
vyksta trimis kryptimis: vadovaujančio ir adminis
tracinio aparato lietuvinimas, tautinės kultūros vys
tymas ir priaugančios kartos auklėjimas tautinėj 
dvasioj. Žiūrint formaliai, visomis trimis kryptimis 
pastaraisiais metais pasiekta įspūdingų laimėjimų.

Tačiau tas lietuvėjimo procesas vyko su centri
nės valdžios palaiminimu ir jos kontrolėje. Tuo ir 
buvo nulemta visa jo esmė. Prie kiekvieno lietuvio 
vadovo, kad ir kiek jis turėtų pasitikėjimo, pagal 
privalomą tvarką, stovi jo pavaduotojas rusas. O 
kultūroj ir švietime tai, nepaisant jų apčiuopiamo 
išvystymo per pastarąjį dešimtmetį, vienintelis tau
tinis elementas liko tik kalba. Visais kitais požiūriais 
kultūra ir švietimas Lietuvoj maža kuo tesiskiria nuo 
to. kas kultyvuojama Uzbekistane ir Armėnijoj, Mol
davijoj ir bet kurioj kitoj tarybinėj respublikoj. Gal 
būt. vienintelis dalykas, likęs valdžios dar nekon
troliuojamas, tai auklėjimas namie.

Naminis, daugiausia priešmokyklinis auklėjimas 
puoselėjamas taip, kad įskiepytų vaikams su lietu
vių tautinėmis tradicijomis suderintas savybes ir 
mąstymo būdą. Žinoma, vienintelė kalba šeimoje 
yra lietuvių kalba.

Kalbos vaidmuo dabartinėj Lietuvoj, tiksliau, 
lietuvių tautos kovoje dėl savaimingumo, yra nepa
prastai didelis. Suvokdami, kad kalba praktiškai yra 
vienintelis jų ginklas, lietuviai stengiasi ją išnaudoti

ko efektingiausiai. Per pastaruosius dešimt-penkio
lika metų lietuvių kalba tapo absoliučiai viešpatau
janti visose gyvenimo srityse. Lietuviškai kalba ofi
cialiose įstaigose, Lietuvos Mokslų Akademijoje, 
aukštosiose mokyklose, daugumoje įmonių. Kalba 
padeda atskirti „savą“ nuo „svetimo“ gatvėje, krau
tuvėje. kelionėje. Stengimasis visur įdiegti lietuvių 
kalbą kartais įgyja ir hypertrofiškų formų. Lietuviš
kai atliekamos ir rusiškos operos, nors visi daini
ninkai ir visi žiūrovai gerai moka rusų kalbą. Prak
tiškai bet koks lietuvis, net inteligentas žmogus, 
kalbėdamas su rusu, neišvengiamai leis pokalbinin
kui pajusti, kad rusų kalba jam svetima. Visa tai sie
jasi su vienu dalyku — geidimu įtvirtint savo tauti
nį savaimingumą.

Valdžia, be abejo, gerai numano jai nepagei
daujamą vaidmenį, kokį ima įgyti lietuvių kalba. 
Pastarajame XV Lietuvos KP suvažiavime buvo nu
rodyta, kad yra būtina sustiprinti rusų kalbos mo
kymą Lietuvoje. Išvertus iš partinės kalbos, tai reiš
kia. kad jie nepatenkinti ta aplinkybe, kad lietuvių 
kalba įgijo žymios įtakos ir tampa, jų nuomone, „na
cionalizmo“ įrankiu. Tačiau tuo tarpu jie negali per
eiti į atvirą puolimą nei prieš tautinių kalbų vartoji
mą apskritai, nei vien tik prieš lietuvių'kalbos var
tojimą. Susidaro įspūdis, kad jie patys apsigando 
viso to lietuvinimo, kuris, jų apskaičiavimu, turėjo 
būti šmaikščiausiai sutaisyta priemonė nacionalisti
nėms nuotaikoms užgniaužti. Kaip tik todėl jie vis 
dažniau ir dažniau griebiasi išbandytos priemonės, 
— atkraustymo Lietuvon įvairių tautybių žmonių 
iš kitų šalies plotų. Nors toks perkraustymas ribotu

mastu vyksta nuolatos, vistiek masinio atkrausty
mo grėsmė kabo kaip Damoklo kardas ant visų 
būsimos nepriklausomybės ir tautinio atgimimo vil
čių.
SUBRUZDIMAI IR NUSIVYLIMAI

Žinoma, pagrindinė Lietuvos gyventojų masė 
daro viską savo savaimingumui išsaugoti, bet drau
ge ji puikiai suvokia, kad be rimtų ir žymių per
mainų pasauly ir ypač Maskvoj Lietuva nesusi
lauks tikros nepriklausomybės.

Tikriausiai kaip tik todėl slegiantį įspūdį čia 
padarė čekų įvykiai 1968-tųjų metų rugpjūtyje. To
mis dienomis visi suprato, kad Prahos gatvėmis rie
dantys tankai traiško ne tik „Prahos pavasarį“, bet 
ir jų pačių tėvynės nepriklausomybės viltis.

Iš kitos pusės, žydų Izraelin išvykimo sąjūdis, 
išvystytas 1970-77 metais, o Lietuvoj įgijęs ypatin
gai kovingą ir masinį pobūdį, parodė opias tarybi
nio režimo vietas ir galimybę prieš valdžios norą 
pasiekti tam tikrų tikslų. Tas faktas suvaidino ne
menką vaidmenį palankumui, kuriuo pasireiškė lie
tuviai išvykstančiųjų žydų atžvilgiu. Daugu
moje atvcjų-valdžia Lietuvoj vengė rengti mitingus 
įšvykstantiems plakti, kaip lai plačiai buvo prakti
kuojama Rusijoj ir Ukrainoj. Jie baiminosi, kad to
ki smerkimai gali pavirsti solidarumo demonstraci
jomis. Bet lietuviai tokį solidarumą reiškė perdėm, 
tarnybose surengdami savo išvykstantiems kole
goms šiltas išleistuves ir palaikydami su jais i všius 
jiems jau išvykus. O ir pati Izraelio valstybė apla
mai Lietuvoj turi daug simpatijų. (Bus daugiau)

PIRMOJI KANADOS
LIETUVAITĖ ADVOKATĖ

Kas tie pažangieji?
Kiekviena sistema, kol dar skina 

sau kelių į gyvenimą, visados vado
vaujasi pažangumo motyvais ir laiko 
save pranašesne už tebegaliojančią 
santvarką. Tačiau vos tik pati įsėda į 
balną, tuoj tas pažangumas praran
da savo polėkį ir ilgainiui taip susta
barėja, kad bijomasi ne tik paties 
pažangumo, bet ir minties apie bet

kokį pažangumą. Tas galioja 
vienai sistemai istorijoje, tas 
galioja ir šiandie.

Nežiūrint praėjusio ilgoko 
nuo komunizmo genezės ir nuo rusų
revoliucijos, kuri ir buvo paruošta 
bei įvykdyta pažangumo šūkiais, per 
tuos 60 su viršum metų sovietinis 
gyvenimas taip sustabarėjo, kad iš

kiek- 
tebe-

laiko

A NEW SOUTH WALES
A\ GOVERNMENT
'W ETHNIC AFFAIRS COMMISSION

i Nuosprendžiu 
j dalintis iš pirmo 
j žingsnio

Norint užtikrinti, kad etninės grupės ar individai turėtų visas 
lengvatas ir palankias sąlygas bei patarnavimus tarp kitų N.S.W. 
gyventojų, yra N.S.W. vyriausybės sudaryta Etniniams Reikalams 
Komisija (Ethnic Affairs Commission), kurios uždavinys tyrinėti 
etnines problemas ir duoti vyriausybei pasiūlymų, kas palengvintų 
integraciją į Australijos socialinį gyvenimą.

Pirmaisiais metais Komisija tyrinės specifines sunkenybes, su 
kuriomis susiduria etninės grupės ar individai N.S.W. valstijoje ir 
jas raportuoti premjerui Mr. Wran.

Komisija numato veikti plačia apimtimi srityse kaip juridinė, 
įdarbinimo, sveikatos, mokymo, moterų, labdaros, vartojimo, ap
gyvendinimo ir t.t. ir vyriausybei rekomenduoti būdus siekiant už
tikrinti, kad visi individai galėtų pasinaudoti lengvatom bei patar
navimais ir kad pilnai galėtų įsijungti į viešąjį gyvenimą.

Komisijai teks spręsti atitinkamas problemas ir bendruomenių 
poreikius N.S.W. valstijoje, kad paruoštų pilną, praktišką ir svarų 
pranešimą, pagal kurį bus imamasi atitinkamos akcijos.

s Jeigu jūs turite kokių nors idėjų, patarimų bei siūlymų sąryšyje 
su šiuo reikalu, rašykite:

The Chairman, 
Ethnic Affairs Commission 

1st floor, 140 Phillip St.
Sydney,2000
Tel. 221 2000

Visa korespondencija bus laikoma paslapty ir galima rašyti bet 
kokia kalba

V.i
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pažangumo tepaliko tik skaudi pa
juoka. Visas gyvenimas tapo su
kaustytas nekritikuotinomis naujo
sios sistemos dogmomis, kad kiek
vienas naujas bei kūrybinis daigelis 
be pasigailėjimo raunamas arba iš
kertamas. Vietoj pažangos gavosi 
kažkokia sužiedėjusi seniena su vi
sais tamsiųjų viduramžių atributais. 
Keleiviai bei turistai vyksta į šios 
sistemos surakintus kraštus ne dėl 
to, kad ten ko nors naujo pasimoky
tų, patirtų, bet greičiau pasižiūrėti 
atsilikusio krašto, kuris visomis 
priemonėmis izoliuotas, kad nepra
siskverbia jokia pažangesnė mintis 
ar idėja. Tiesa, sovietai daug mokosi 
ir grobia papirkimais, špionažu ir 
visokiom suktom priemonėm nau
jausius technologinius išradimus, 
patobulinimus bet ne tam, kad pa
gerintų žmonių gyvenimą, bet kad 
pačią sistemą dar labiau sukaustytų, 
o drauge ir joje sukaustytų patį 
žmogų.

Todėl ne tiktai juokas ima, bet net 
darosi graudu, kai ir šiandieninės 
sovietinės Lietuvos spaudoje nuolat 
kalbama apie pažangiuosius veikė
jus, apie pažangią spaudą, pažangią 
veiklą, apie pirmaujančius atsieki- 
mus, kas nieko bendro neturi nei su 
pažanga, nei atsiekimais.

Visai nenuostabu, kad gal Rusijoj 
ir tebegalioja tasai pažangos termi
nas, nes tenai toji pati baudžiava ir 
priespauda palikus kaip ir buvusi 
prie caristinės sistemos, nes rusai 
jau daug šimtmečių nematė laisvės 
ir nebuvo nė valandėlei atleisti sis
temos varžtai, kad Rusijos pilietis

galėtų atsikvėpti kiek laisviau, kad 
įgautų kiek laisvės ir tuo pačiu kū
rybinės iniciatyvos. Tiesa, yra ir at
siranda net tokioje sistemoje iš dau
gelio milijonų galingų talentų tiek 
moksle, tiek ir mene, bet jie gyveni
mo nepaveikia, nepramuša sustaba- 
rėjusio sistemos kiauto. Vieni iš jų 
panaudojami propagandai, kiti nu
tildomi, o dar kiti pasiekę Vakarus 
atskleidžia savo sugebėjimus. Ta
čiau kiekvienu atveju sistema palie
ka nepajudinama.

Kalbant apie pažangų žmogų, toks 
žmogus yra visados revoliucinis, 
kuris be paliovos kovoja prieš su
stingimą, prieš bet kokį dogmatizmą 
ieškodamas būdų, kad žmogus kuo 
plačiau ir laisviau atskleistų savo 
dvasią kurdamas, gamindamas, 
vystydamas. Tuo tarpu sistema, ko
kia ji bebūtų, visados panaši anai le- 
gendarinei senovės graiko Prokrus- 
to lovai, kurioje žmogus guldomas ir 
pagal nustatytas normas jis arba 
apkapojamas, jeigu perdidelis, arba 
tempiamas, nei permažas.

Todėl uždaroj sistemoj apie bet 
kokią pažangą nėra ir negali būti jo
kios kalbos. Pažanga kaip ir visi kiti 
teminai imtini ne tiesiogine, o grei
čiau priešinga prasme, kaip kad 
laisvė, taika, tautų draugystė ir pa
našiai, kas nieko bendro neturi su 
tikrove. Kiek tokios pažangos paty
rė patys lietuviai, gali patys paliu
dyti išgyvenę tikrą pažangų laiko
tarpį nepriklausomoje Lietuvoje. 
Taip vadinami Amerikos ’’pažangie
ji” lietuviai nors ir kaip aukštai kelia 
pažangą sovietinėje sistemoje, bet 
patys jos kratosi.

Kanados Londono jaunimas yra 
pasižymėjęs moksle. Iš jo ypač iš
siskyrė trys pirmūnai: M. Daniliū- 
naitė, L. Keraitė ir V. Jonynas, dail. 
prof. V.K. Jonyno brolio sūnus. Per 
eilę metų iš Londono miesto lietu
vių, atrodo, tik šie trys yra gavę 
provincijos valdžios stipendiją ir 
sunkiai pasiekiamą Ontario Scholar 
vardą. Profesinėje srityje toliausiai 
iš visų yra pažengusi Marija Dani- 
liūnaitė, praeitų metų pabaigoje ati
dariusi nuosavą advokato ir notaro 
įstaigą labai patogioje vietoje - prie 
pat naujųjų teismo rūmų. Ji yra, at
rodo, pirmoji (jaunosios kartos, o 
greičiausia ir iš viso) Kanados lietu
vaitė to pasiekusi, trečioji moteris iš 
puspenkto šimto Londono visų tau
tybių advokatų atidariusi tokią įs
taigą ir pirmoji ją atidariusi tuoj 
studijas baigus. Tokios įstaigos ati
darymas surištas su didelėmis išlai
domis ir dar didesne rizika: klijentų 
negalima susidaryti per vieną antrą 
mėnesį, o tūkstantinės išlaidos pra
deda atsirasti jau iš pirmų dienų. 
Todėl labai retas rizikuoja - papras
tai pradeda dirbti pas kitą, klijentū- 
rą jau turintį advokatą. Moterims 
tuo sunkiau, kad dauguma mano, 
kad tik vyrai gali pajėgti būti gerais 
teisininkais. Bet toks jau jos būdas: 
visur linkusi pirmauti, nebijanti ne 
tik sunkaus ir įtempto darbo (net 
savo poilsio ir sveikatos sąskaiton), 
bet ir didelės rizikos, pasižyminti 
labai greita orientacija ir dideliu 
veržlumu pasiekti užsibrėžtą tikslą. 
Šis yra bene pirmas atvejąs, kad 
viešosios įstaigos iškaboje ne tik pa
vardė, bet ir vardas įrašyti ne su- 
anglinti ar iškreipti, bet taip, kaip 
jie rašomi lietuvių kalboje (Marija, o 
ne Mary ar Maria ar pan.). Daug kas 
iš advokatų savo pavardes keičia į 
angliškas, o vardus - beveik visi visų 
profesijų (neišskiriant nė vyresnio
sios kartos, išaugusios Lietuvoje) 
darbovietėse įrašo angliškai. Per vi
są studijų laikotarpį ji kasmet buvo 
viena iš pirmųjų ar pirmoji mokinė 
ir studentė, pirmoji iš lietuvaičių 
pateko į Putnam gimnazijos (Put
nam Academy) pasižymėjusių mo
kinių garbės draugiją, pirmoji iš 
Londono miesto ir apylinkių lietu
viškojo jaunimo laimėjo stipendiją ir 
Ontario Scholar vardą, baigė du fa
kultetus (matematikos ir teisės 
mokslų) ir vienintelė iš lietuvių 
abiejuose kasmet buvo dekano gar
bės sąraše (retas atvejąs!) Ji abu 
juos baigė labai gerais pažymiais: 
pav., teisės mokslus baigė geriausiai 
iš mergaičių ir trečia iš bendro 133 
baigusiųjų skaičiaus su specialiu at- 
žymėjimu už gerą mokymesi.

Marija Putnamo seselių globoja
ma dirbo lietuvių jaunimo organiza
cijose, vadovaujančiose pareigose, 
Londone įsteigė lietuvių studentų 
būrelį ir buvo pirmoji jo pirmininkė, 
taip pat ’’Baltijos” ansamblio seniū
nė ir pirmos poros šokėja. 1967 m. 
pasaulinėje parodoje — Expo 67 — ji 
buvo pirmoji iššokusi scenon ir iš-

vedusi Kanados ir J. Amerikos 
V-bių tautinius šokėjus lietuvių pa
sirodymui toje parodoje. Tai maža 
smulkmena, bet turint galvoje pasi
rodymo svarbumą ir čia būta nema
ža atsakomybės: nelaiku paimtas 
pirmas žingsnis galėjo sužlugdyti 
viso pasirodymo pasisekimą. Viskas 
pavyko kuo geriausiai. Yra lankiusi 
muzikos ir baleto mokyklas.

Dabar ji be savo tiesioginio darbo 
dar dirba universitete - supažindina 
bebaigiančiuosius studentus su bylų 
gynimo teismuose praktiškąja puse. 
Taip pat aktyviai reiškiasi Kanados 
visuomenėje, skaitydama paskaitas 
teisiniais klausimais, dalyvaudama 
moterų advokačių profesinės sąjun
gos steigime ir t.t. Viena byla ją 
ypač išpopuliarino. Byla tapo kont- 
raversinė ir beveik kas savaitę tilpo 
spaudoje,'radijo ir televizijos prog
ramose, neišskiriant nė pagrindinio 
visos Kanados informacijos tinklo - 
CBC (Canadian Broadcasting Corpo
ration), pasikalbėjimai su ja, jos 
nuotraukos ir t.t., dažnai net pir
muose puslapiuose. Dipukams pa
tekti į pirmus puslapius nėra jau 
taip lengva. Radijo ir TV programų 
vedėjai pagaliau išmoko kaip reikia 
ištarti ne tik lietuvišką pavardę, bet 
ir vardą (ne Meraidža, bet... Marija). 
Tos bylos reikalais jai teko matytis 
su vienu federacinės valdžios minis- 
teriu Otavoje. Po to vėl daug laik
raščių įsidėjo ministerio ir jos nuot
raukas ir aprašymus. Bylos reikalas 
baigėsi advokatės naudai. Iš kana
diečių ji gavo nemaža sveikinimų. 
Didžiausios Kanados departmenti-

MOKSLO
Neseniai Sydnejuje, Macquarie 

Universitete baigė pedagogikos fa
kultetą ir gavo Bachelor of Arts

Ramunė Šidlauskaitė-Ripphausen

laukiamas MŪSŲ

rugsėjo 24 d. Sydnejaus Lietuvių Klube

nių krautuvių ir finansinių įstaigų 
grandinės vedėjas, perdavęs sveiki
nimus, išsitarė: "Mane stebina ypač 
tai, kad iš pat pirmų advokatavimo 
metų, vos po pusmečio nuo įstaigos 
atidarymo, ji tapo tokia populiari.”

Darūnas

Nuotraukoje Marija Daniliūnaitė 
pokalbyje su Kanados ministeriu 
pirmininku P.E. Trudeau. Kiti mi
nisterial, fed. parlamento nariai, 
žurnalistai.

KELIU
laipsnį Ramunė Šidlauskaitė - Ripp- 
hausen. Prieš kiek laiko Ramunė 
buvo baigusi mokytojų seminariją ir 
mokytojavo. Vėliau sukūrusi šeimą 
ji ryžosi tęsti mokslą universitete. Ir 
taip dirbdama mokykloje ji įstojo į 
Macquarie universitetą ir šiais me
tais baigė studijas.

Sužavėtas vienturtės dukros 
darbštumu ir pasiryžimu, jos tėvelis 
Bronius Šidlauskas apdovanojo ją 
kelione į Ameriką. Pats buvo pasi
ryžęs vykti į Ameriką aplankyti sa
vo brolio ir drauge pasiėmė į kelionę 
ir Ramunę. Amerikoje abu ne tik 
susitiko su artimaisiais, bet ir turėjo 
progos susipažinti su to krašto įžy
mybėmis.

Atsišaukimas
Mieli jauni ir senstelėję, esantieji 

ir busimieji kolekcionieriai!
Be didelių įžangų ir išvedžiojimų 

noriu šiuo rašinėliu atkreipti dėmesį 
į rinkimą - kolekcionavimą kurios 
nors srities dalykų.

Kolekcionavimą lietuviškai pava
dinkime pastoviu laisvalaikio užsiė
mimu (angliškai hobby). Aš pats tai 
vadinu niekdžiugiais, nes toks esu 
nuo pat jaunystės.

Pirmoj eilėj man rūpi rinkimas 
viso to, kas mums kaip lietuviams 
brangu lietuvių istorijai, kultūrai, 
menui ir t.t.

Čia trumpai priminsiu tokią didelę 
sritį kaip numizmatika - ne tik iš 
apyvartos išėjusios, bet ir dabar ga
liojančios monetos, banknotai, dar 
užsilikę ir turimi medaliai, įvairūs 
ženkleliai bei suvenyrai.

Toliau filatelija - pašto ženklai, 
pirmoj eilėj lietuviški kol dar priei
nami ir gaunami (šiuo metu Sydne
jaus Liet. Klubo bibliotekoje yra 
gražus pasirinkimas jų įsigyti), to
liau valstybės, kurioje gyvename ir

pagaliau kitų kraštų su daugybe 
įvairiausių variantų (krašto statyba, 
architektūra, menas pilna to žodžio 
prasme, valstybininkai, iškilieji as
menys, mokslininkai ir t.t., krašto 
gyvūnija, augmenija ir daug kitų 
motyvų.

Įvairių kraštų atvirutės įvairiomis 
temomis, politiniai ženklai, vokai, 
Raudonojo Kryžiaus bei kitokių 
tarptautinių draugijų ženklai.

Šioje srityje Amerikos lietuviai 
yra gražiai susiorganizavę: ruošia 
parodas, pokalbius, leidžia specia
lius leidinius, albumus, apie ką dau
gelis iš mūsų net nežino.

Siūlau pirmiausia susiregistruoti, 
o iš to išplauks ir veikla. Iš anksto 
noriu įspėti, kad neapsiviltumėt 
lengvabūdiškai pasirinkus kokią 
nors sritį. Rinkėjo - kolekcionieriaus 
pažymiai: aiškus apsisprendimas 
pasirenkant vieną sritį, ištvermin
gumas, sistematiškumas ir sakyčiau 
užsispyrimas. Asmuo be tvirto noro 
ir ištvermės geriau tegu nepradeda.

Įsitraukus į kolekcionavimą ir jį 
pamėgus praturtinsime savo galvo
seną, vėliau įsitrauksime į gyvena
mojo krašto kolekcionierių eiles ir 
kartu parodysime, kad ir lietuviai 
niekur neatsilieka.

Apsisprendus ką nors sistematin- 
gai rinkti, įsiregistruokime (geriau
siai raštiškai) paduodant adresą, te
lefoną ir savo pamėgtą sritį) pas Č. 
Liutiką Sydnejaus Lietuvių Klubo 
bibliotekoj, kuris suteiks informaci
jų ir telefonu jam skambinant 
747 2382.

Ta pat proga noriu pažymėti, kad 
ateity galime būti dideliu ramsčiu 
būsimam Sydnejaus Lietuvių Mu
ziejui, kuris anksčiau ar vėliau turės 
būti suorganizuotas ir įkurtas. Mu
ziejaus reikalu netrukus išsamiau ir 
plačiau pasisakysiu.

Č. Liutikas

Daug sužinosi 
skaitydamas
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APSIDRAUDIMAS KELIONĖJE Keliautojams
Dabartiniu metu .mūsų žmonės 

jau tinkamai ir padoriai socialiniai 
susitvarkę ir keliauja po visą pasau
lį. Kaip namie taip pat ir užsienio 
kelionėje tenka susirgti ir pasitikti 
visą eilę nelaimių vienoje ir kitoje 
formoje. VLi>s šios problemos — ne
tikėtos nelaimės užsienyje baigiasi 
labai nuostolingai ir skaudžiai, nes 
nustojama sveikatos, pinigų, čekių, 
dokumentų, bagažų ir kito turto. Ši
toji skaudi padėtis užsienyje priver
čia keliautoją sielotis, vienaip ir ki
taip kentėti ir ieškoti kelio, kaip iš 
tos nelaimės išbristi ir sugrįžti namo 

esant tuščiai kišenei ir susimokėti li
goninei ir daktarams tūkstančius. 
Be to, įvairūs transporto pakeitimai, 
atidėliojimai, ’’hijack’ierių” brutalūs 
veiksmai ir visi kiti judėjimo su
trukdymai pareikalauja nenumatytų 
išlaidų už viešbučius, nakvynes ir 
pragyvenimą, neįtrauktų plane 
prieš pradedant kelionę.

Tam viskam išvengti reikalinga 
prieš kelionę, perkant pas kelionės 
biuro agentą bilietą, pačiam apsi
drausti atitinkamoje draudimo įs
taigoje, ir visą savo turtą koks jis 
bebūtų, apdrausti "Comprehensive 
Policy” (Pilnas apdraudimas), kuris 
tikrai suteikia užsienio keleiviui ge
rą protekciją — saugumą ir visų ne
numatytų išlaidų apmokėjimą, ki
taip tariant, be keleivio kaltės pra
rastų pinigų, čekių, bilietų, bagažo, 
išlaidų padengimą.

Ne visos draudimo įstaigos drau
džia keleivius ’’Comprehensive Po
licy” būdu. Dauguma iš jų draudžia 
tik atskirus dalykus ir turi apribotą 
draudimą. Vieni draudžia tik baga
žus ligi 200 dolerių. Jeigu tame ba
gaže yra $ 400 vertės foto aparatas, 
tenka jį apdrausti atskirai, ir t.t. Ki
ti draudžia tik ligos atveju, arba če
kių ir pinigų nustojimo atveju. Toks 
draudimas yra komplikuotas ir rei
kia labai gerai orientuotis, nuo kurio 
galo pradėti draustis.

Pasirašydamas apsidraudimo su
tartį, gerai išsiskaityk jo turinio 
’’gavimus” ir ’’davimus”.

Čia patiekiu kai kurių svarbesnių 
Keliavimo Draudimo Įstaigų duoda
mas sąlygas NSW:

1. AFTA TRAVELGUARD IN
SURANCE. turi Budget Package 
Plan” ir apmoka (ligos atveju) už as
mens nelaimingą atsitikimą iki 
$ 6000 ir $ 60 į savaitę, ’’medical ex
penses” iki $ 1000; ’’additional ex
penses” iki $ 1000; ’’personal 
luggage” iki $ 1000; "loss of deposit” 
iki $ 1000; ’’accident loss of travel
lers* cheques or travel tickets (but 
not loss of cash)” iki $ 1000 (šitoje 
vietoje visus užvardinimus žymėsiu 
anglų kalba, kad būtų galima geriau 
įsidėmėti ir atsiminti terminus, 
naudojamus sutartyje).

PREMIUMS: Vieno mėnesio ap
sidraudimas 34, 24 dolerių, trims 
mėnesieir.s — 49,99 dol.; šešiems — 
77,88 dol.

2. NATIONAL BANK TRAVEL

2
SAVAITĖS

na

SPAUDOS

BALIAUS!
AMMMMttMMMMMMMMttMt

INSURANCE apmoka: ’’medical” — 
1000 dol.; ’’cancellation or curtail
ment” iki 500 dol.; ’’personal money” 
iki 500 ciol.; ’’personal baggage” iki 
1000 dol.; ’’personal accident” iki 50 
dol. į savaitę "disablement” (ser
gant); 5000 dol. mirties atveju 
(death); ’’hijack” 500 dol.; "additio
nal expenses" iki 1000 dol.; ’’perso
nal liability” iki 100.000 dol. plus ex
tension of cover without charge in 
unforeseen circumstances.

PREMIUMS: keturioms savai
tėms —- 28,50 dol.; trims mėnesiems 
— 46,50 dol.; šešiems — 71,00 dol. 
Galima paimti ir pusę apdraudimo.

3. NRMA TRAVEL 
INSURANCE apmoka: ’’medical” 
iki $ 3000, "curtailment” iki $ 1000; 
loss of deposit iki $ 500; ’’personal 
baggage” iki $ 750 (sumokant pir
muosius 20 dol. nuo pareikalavimo); 
’’personal money” iki $ 400, ’’perso
nai accident” iki $ 40 į savaitę (limit 
26 savaitės) pridedant keliavimo ir 
patalpų išlaidas dėl ’’hijack”, streiko 
ir civilinio sukrėtimo iki $ 500 (limit 
25 dol. į dieną).

4. QANTAS COMPREHENSIVE 
TRAVEL INSURANCE moka: 
"medical” iki $ 3000, ’’curtailment” 
(sutrukdymai) iki $ 1000, ’’loss of 
deposit — $ 200, ’’personal baggage” 
iki $ 750, "personal money" iki $ 400, 
’’personal accident” (limit 26 savai
tės vienam nelaimingam atsitikimui) 
iki 40 dol. į savaitę.

PREMIUMS: apsidraudimas vie-’’ 
nam mėnesiui 18 dol., dviems — 28 
dol., trims — 36 dol., šešiems — 42 
dol.

5. QUANTAS LOSS OF DEPO
SIT INSURANCE: apdraustai su
mai 200 dolerių —premium mokama 
3 dol.; 300 dol. - 4 dol.; 500 dol. — 
premium mokama 6.50 dol.; 800 dol.

Gyvataro vaisiai...

Nors jau praėjo aštuoni mėnesiai, 
kai Australijoje lankėsi Hamiltono 
Gyvataras, bet paliktieji įspūdžiai 
neišdilo. Iš to apsilankymo matosi ir

RAŠYBOS REFORMA
Lietuvių kalbos komisija, sudary

ta prie Mokslų Akademijos, paskel
bė rašybos reformos rekomendaci
jas. Jos buvo padarytos, peržiūrėjus 
leidinį “Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba”, susipažinus su kritinėmis 
pastabomis. Komisija rekomenduoja 
po priebalsių “b” ir “p” rašyti “j” 
žodžių “bjaurus”, “pjauti” ir “spjau
ti” šaknyse bei iš jų sudarytuose

Į Čikagą arba Niujorką per Honolulu arba Tokyo dabar ta pati kaina. 
Prašau teirautis dėl detalių.
P&O laivais išvykos į Pacifiko salas:

ARCADIA 7 Sausio 12 dienų nuo $ 500
ARCADIA 19 Sausio 14 dienų nuo $ 545
ORIANA 22 Sausio 8 dienų nuo $ 362

Atstovaujam QUANTAS, PAN-AMERICAN, JAPAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS ir kitas lėktuvų bendroves. Taip pat P&O Shipping 

Line.
Oficialiai pripažinti IATA, AFTA, APAC.

ODRA Travel Service
(IATA,AFTA,APAC)

ALG. ŽILINSKAS, 
311 La Trobe st. MELBOURNE 
Tel. 67 9454 Vak. 934258

— 10 dol.; 1000 dolerių — 11,50 dol.
6. QUANTAS BUDGET COVER: 

’’baggage” 500 dol. (limit 200 dol. 
vieno daikto); "medical expenses iki 
1000 dol.; "cash and documents” iki 
400 dol.; ’’loss of deposit” iki 200 dol.

PREMIUMS: Iki vieno mėnesio 
15 dol., dviems — 25 dol. (mckant 
pirmuosius 25 dol. už kiekvieną pa
reikalavimą).

7. SUPATRAVEL INSURANCE 
moka: ’’baggage” (limit 200 dol. 
kiekvieno daikto) iki 1000 dol., "me
dical expenses" iki 3000 dot, "cash 
and documents” iki 400 dol., ’’cur
tailment expenses” iki 1000 dol., 
’’personal accident” 50 dol. į savaitę 
(limit 26 savaitės).

PREMIUMS: Iki vieno mėnesio
— 25 dol., dviems — 35 dol., po to 5 
dol. už kiekvieną mėnesį ar jo dalį 
iki 12 mėnesių (mokant primuosius 
15 dol. už kiekvieną pareikalavimą, 
išskyrus streikus.

daugiau rezultatų. Štai melburniškis 
Šarūnas Morkūnas liepos 16 d. Ha
miltone susituokė su gyvatariete 
Angele Kaminskaite ir abu gyvena 
Melbourne.

žodžiuose. Kai dviskiemenių veiks
mažodžių bendratis baigiasi “ yti” 
arba “-(i)ūti”, busimojo laiko tre
čiajame asmenyje rašoma “i” arba 
“u”. Pvz. gyti — gis, lyti — lis. Iš
imtis daroma dviem žodžiam: siūti 
— sius ir vyti — vys. Kartu rašomi 
samplaikos žodžiai: galbūt, turbūt, 
kaipmat. Komisijos pateiktų reko
mendacijų privalo laikytis visos 
įstaigos, redakcijos, leidyklos.

KOVA SU 
SKRUZDĖM

Australijoje nėra piktų žvėrių, 
bet už tat yra mažyčių gyvių, kurie 
padaro kraštui didelių nuostolių įr 
kelia daug rūpesčių. Tai skruzdės. 
Pačios pikčiausios yra baltosios 
skruzdės, kurios sugriaužia medi
nius pastatus, baldus, ir jeigu laiku 
nepastebėtos, tai padaro milžiniškų 
nuostolių. Jas sunku pastebėti, nes 
baltosios skruzdės vengia šviesos, 
turi požeminius takus ir medį griau
žia iš vidaus, palikdamos tik mažą 
luobelę, kur medis dažytas.

Kita skruzdžių rūšis yra taip va
dinamos argentinos skruzdės. Jos 
gyvena masėmis, puola maistą, dra
bužius ir sudaro savo lizdus žemėje, 
pamatuose, gėlių vazonuose ir t.t.

' Argentinos skruzdės yra smulku- 
: tės rudos spalvos. Jos pirmiausia 
: buvo aptiktos Argentinoje (1866) ir 
' greičiausia su prekėmis paplito po 

visą pasaulį. Australijoje jos buvo 
| aptiktos 1939 m. Melbourne, o vė

liau paplito ir po visą kraštą. Ma
žiausia nuo šių skruzdžių kenčia 
Tasmanija, bet ir tenai jų užtinka
ma.

Sydnejuje kovai su šiomis skruz- 
dėmis paskelbta plačios apimties 
kampanija. Netgi mokamos premi
jos, už nurodymą, kur tokių skruz
džių yra. Jeigu jūsų namuose ar apie 
namus, kieme pastebėsite labai 
smulkių rusvų skruzdžių bėgiojan
čių virtinėmis, reikia tik nueiti į ar
timiausią vaistinę, kur gausite ati
tinkamų indelių sugauti ir atnešti 

> kaip pavyzdžių. Jeigu patikrinus 
bus nustatyta, kad tai argentinos 
skruzdės, jums gali išmokėti premi
ją 100 dolerių.

Kai šios skruzdės įsimeta į namą, 
jos įsimeta milijonais. Jos medžio 
negriaužia, bet praktiškai ėda viską. 

! O būdamos labai smulkios, jos leng
vai patenka net į šaldytuvus.

Vienam žmogui su jomis kovoti 
neįmanoma. Todėl su valstybės pa
galba purškiami ištisi gyvenamieji 
rajonai, kur tik jų užtinkama.

ADELAIDĖJE
Rugpiūčio 14 d. Adelaidėje įvyko 

Adei. Liet. Sąjungos visuotinis susi
rinkimas, kurio metu buvo duoti 
valdybos ataskaitiniai pranešimai ir 
išrinkta nauja Sąjungos valdyba: 
pirmininkas P. Bielskis, I vicepirm. 
D. Dunda, II vicepirm. V. Neve- 
rauskas, I sekr. V. Marcinkevičius, 
II sekr. E. Kalibatas, I iždn. Č. 
Ostrauskas, II iždn. S. Gusčia, III 
iždn. V. Daugalis ir turto globėjas J. 
Jaruševičius.

Adelaidės Liet. Sąjungos metinis 
balius įvyks Adei. Liet. Namuose 
spalio 15 d.
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Iš dykaduonio užrašų
ĮGIMTAS MANDAGUMAS

Visi pripažįstame, kad lietuvis vi
sais laikais ir visur buvo nepataiso
mas romantikas, jautrus, linkęs į 
sentimentus. Kaip šie švelnūs būdo 
bruožiai susiformavo palyginti ru
pioj ir realistinėj aplinkoj amžių ei
gastyje, lieka neat-spėjama paslap
tis. Tačiau apie tai liudija mūsų liau
dies išmintis, sudėta šimtmečiais 
kurtoje tautosakoje ir dainose. Kas 
negirdėjo dainuojant apie rūtų vai
nikėlius, kuriuos tai raselė užkrito, 
tai vėjelis nupūtė į Dūnojėlį. Sujau
dintas bernelis šoko į bangas vaini
kėlio gelbėti ir pats į bėda pateko. 
Bet čia jis nepasižymėjo tokiu šau
numu, kaip prieš ’’vainikėlio nupūti- 
mą”, ir pats ėmė grimsti dugnan. 
"Vainikėlis plaukė, plaukė, oi, oi, oi, 
o bernelis gvoltu šaukė, oi...” Kokia 
nuostabi romantika. 0 mūsų moder
niški vaikai pasakytų - ”Ką či niekus 
tauški: juk tai paprastas sex biznis”.

Arba vėl. Kiek gražių dainų sudė
ta apie bernelius, į karužę jojančius. 
Lyg jie būtę vykę į gegužinę paulioti 
su vainikuotom mergelėm. Visi juk 
žinome, kad karas ir lieka karu. Iš 
tikrųjų bernužėliai jau nuo mindau- 
ginių laikų su savo ąžuolinėm kuo
kom taip pasidarbuodavo, kad iš 
šarvuoto kryžiuočio belikdavo tik 
suplotas skilandis, arba australiškai 
tariant ’’metalinis pajus” (su mėsos 
įdaru). Va, kokia naši buvo mūsų 
bernelių ranka. Ir visa tai jie atlik
davo greitai ir gana mandagiai. Kad 
kryžiuotis be reikalo nespurdėtų ar 
nebandytų pasprukti, bernužėlis už 
kojos jį nusitraukdavo nuo žirgo ir 
pastarajam nesuspėjus susigaudyti 
imdavo kulti tartum kokį pupų pėdą. 
Ir tol talžydavo, kol bernelis sušil
davo, o kryžiuotis atšaldavo. Baigęs 
su vienu bernelis griebdavo kito, ir 
taip iš eilės, kol paskutinis dingdavo 
iš akiračio.

Grįždamas iš karužės negi berne
lis temps savo mergelei lauktuvių 
tokį kryžiuotinį pajų. Būtų žiauroka 
ir nemandagu. Mergelė ko gero dar 
net išsigąstų. Tada prie rūtelių nė 
nebandyk gretintis. Ir bernelis kaip 
nors sukombinuodavo ir mergelei 
parnešdavo tai aukso žiedelį, tai šil
ko skarelę ar kitokį švelnų niekutį 
net neprasižiodamas, kaip jis darba
vosi mūšio lauke su savo kuoka ar 
kardeliu. Kam žaloti švelnią sielą 
tokiom nuogom realybėm.

Taigi, švelnumas ir mandagumas 
mums yra beveik įgimtas ir giliai 
suleidęs šaknis ir mūsų 
emigracinėje buityje. Tik paskaity
kite mūsų spaudą: kiek čia širdį ve
riančių padėkų, dėkojimų ir atsidė
kojimų! Tikri literatūriniai deiman
čiukai. Ana, tokia ir tokia padova
nojo moterų draugijos baliaus lote
rijai nuostabų napoleoną ar pavlovą, 
kita bliūdą rolmopsų ar kibirą miš
rainės, dar kita sieksnį kraujinio vė
daro. Štai stambus biznierius fondui 
paaukojo pusantro dolerio. Besiau
kojantis tautietis scenos užkulisy 
uždeginėjo ar užgesinėjo šviesas ar

Lietuvės moters menas
J. Viliūnienės pranešimas S. Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos sukakties 
proga rugpiūčio 28 d.

Kur tik yra lietuvaitė mergina ar 
moteris, ten ją lydi jos tautinis rū
bas. Vargu ar rasime bent vieną dar 
save lietuvaite vadinančią, kuri ne
sidomėtų mūsų liaudies audiniais ir 
tuo pačiu tautiniais rūbais.

Senųjų dienų lietuvaitei audimas 
buvo pagrindinė ir beveik vienintelė 
jos meninių sugebėjimų išreiškimo 
forma. Ilgais žiemos vakarais už
pustytam kaime ausdama, ji savo 
audinį nutapydavo vasaros pievų

tampė užuolaidą. Visa tai turi būti 
sentimentaliom padėkom įamžinta 
spaudoje. ,
Apsirgai, ir draugai bei pažįstami 

tave lankė ligoninėj. Vėl padėkos, ir 
būtinai spaudoje suminint visas pa

vardes ir atneštas dovanas. Va, visi 
žinokite, koks aš neeilinis žmogus, 
kiek turiu draugų bei pažįstamų! 
Speciali padėka žmonai ir vaikams, 
lyg jie būtų laisvi nuo pareigos lan
kyti savo sergantį šeimos narį.

Rodos, užtektų padėkoti žodžiu 
čia pat atsilankiusiam. Pagaliau jei
gu jau mielas bičiulis nepatingėjo 
atsikasti iki ligoninės ir dar šiam 
reikalui išdegino kiek benzino, suk jį 
bala, parašyčiau jam mandagų pa
dėkos laiškelį, ir tegu būna Dievui 
ant garbės tie išleisti 18 centų pašto 
ženklui. Nesam gi kokie ten farizie
jai, ir sergančius draugus ar gimines 

Ką darai — vis negerai
Daug kartų jau sakiau, ir dar kartoju, 

kad sau gyvenimą be reikalo sukomplikuoju. 
Ir kas anksčiau atrodė lengva bei patogu, 
dabar, po tuo moderniškuoju stogu, 
yra vien rūpesčiai, ir vien problemos.
Trumpai (kol dar nenukrypau visai nuo temos), 
kalbu apie namų pagrąžinimą, priedus.
— Beveik apsiverkiau, ant fotelio prisėdus.

Saliono kandelabra krištolu išpuošta; 
kai įjungi elektrą — tarsi Laumės Juosta. 
Bet svečias, pažiūrėjęs, atvirai pasakė: 
’’Jaukiausia vis dėlto, kai dega žvakė. 
Jos grįžo vėl į madą, tos vaškinės; 
dažnai naudojamos ir lempos žibalinės. 
Tik jau nepagalvok, kad kritikuoti noriu...”
— Rytoj iš ryto bėgsiu pirkt liktorių.

Paveikslas taip gražus! Neatsižiūriu. 
Užėjo toks bičiulis, stabt prie durų, 
tik metė akį ir sušuko: ’’Stilius senas! 
Tapyboje tas nesiskaito menas. 
Sakau tau tiesą: tik į ugnį mesti.” 
Dar pažadėjo parodon nuvesti, 
paaiškinti ten, vietoj, apie formą, mintį.
— Belieka kas? Tą savą nukabinti.

Štai, kilimai (nuo sienos iki sienos). 
Ilgai rinkausi, kol nusprendžiau — Pievos. 
Gi draugė ėmė tuoj ir išpeikė: ’’Per gyvas, 
nes šiuo metu madoj — Rudens Motyvas.” 
Daleidžiant, kad yra tame pavydo grūdas, 
vistiek, kai pagalvoju, fonas rudas 
man duotų derinį spalvų visai neblogą.
— Taigi. Vėl studijuoju katalogą.

* * *
Kaip bedarytum, vis ne taip išeina... 

(Tas liečia, žinoma, ir šitą dainą.)
Julija

margumu, saulės skaistumu, iškai
šydavo darželio žiedais. Baltom dro
bulėm ir įmantriais spalvingais au
diniais juk ji turėjo užpildyti savo 
margas kraičių skrynias, kad turėtų 
kuo piršliams pasigirti ar artimuo
sius apdovanoti. Iš jų siūdindavosi 
savo išeiginius rūbus, kad kuo puoš
niau ir dailiau atrodytų šeimyninėse 
šventėse ar subatvakarių šokiuose.

Tautinis rūbas yra tautos kultū
ros ir meniškumo atspindys. Rašy

lankome nesiekdami reklamos.
Kur padėkos mūsų bendruomenės 

ir įvairių organizacijų valdyboms, 
savaitgalio mokyklų mokytojams, 
choristams, vaidintojams, šokėjams, 
spaudos darbuotojams, parengimų 
organizatoriams ir kt., kurie per 
metus sugaišta šimtus valandų, iš
leidžia dešimtimis dolerių asmeniš
kų išlaidų. Gerai, jeigu kas čia pat 
kokią padėkėlę burbteli. Dažniausiai 
tokius pagrįstai ar be jokio pagrindo 
taip pakedename per susirinkimus 
ar už akių, kad paskui jie nė į tą pusę 
nenori pasižiūrėti.

Mūsų laikraščiai tokie kuklūs savo 
forma ir puslapių skaičiumi.Asmeni- 
nės ar pusiau asmeninės padėkos 
yra tikra spaudos taršatis, įdomios 
gal tik tiems, kurie tose padėkose 
paliesti.

Vienas mano amžiaus bičiulis kar

tinių žinių apie senuosius lietuvių 
tautinius drabužius yra mažai. Ge
resnį vaizdą susidarome gal daugiau 
iš keliautojų menininkų ar rašytojų 
škicų ar graviūrų. Archeologinės iš
kasenos teigia, kad lietuvės moterys 
audė trinyčius ir keturnyčius audi
nius jau 9 šimtm. Šiaip gi audeklas 
nepatvarus ir iš archeologijos dau
giausia sužinome tik apie papuoša
lus — (gintaro, koralų, šlifuoto stik
lo...), įvairaus metalo sages, žiedus.

Nepriklausomai Lietuvai atsikū
rus, buvo subrusta ieškoti seniausių 
dar užsilikusių drabužių. Kasdieni
nių išliko mažai — jie greit sudėvimi 
ir išmetami, bet iš senų kraičių 
skrynių vėl dienos šviesą išvydo se
nelių rūpestingai išsaugoti taupomi 

tą prasitarė: ‘’’Tokios šaltos dabar 
naktys, kad miegot negaliu. Dažnai 
įsiprašau pas žmonelę tik susišilti. 
Pas ją taip šilta ir jauku, beregint ir 
užmiegu. Mano metuose, žinia, ko
kia čia iš manęs nauda. Bet ji manęs 
neišvaro ir jai už tai labai dėkingas. 
Kaip tu manai, ar nebūtų gražu už 
visa tai jai padėkoti per spaudą?”

Tamošius Kirstukas

Padėkos yra lygiai tokia pati 
spaudos tarša, kaip ir skelbimai, bet 
jos mūsų spaudoje neišvengiamos, 
nes tuo paremiama spauda. Iš kitos 
pusės tokios padėkos stiprina mūsų 
solidarumą: viešai padėkojęs už vė
darus, mišrainę gali tikėtis jų-ir 
ateityje.. Red.

Nekokia pradžia
Jonas: Ar girdėjai, šiemet per 

Naujus Metus vedė Petras.
Antanas: 0, kaip nelaimingai 

prasidėjo jam šie metai!...

išeiginiai austi rūbai ir perduoti mu
ziejams, kaip brangus istorinis tur
tas.

Mūsų Žemės Ūkio Rūmai stropiai 
ištyrė sodžiuose surinktą medžiagą 
ir žinias ir nustatė, kad iki 19 amž. 
pabaigos Lietuvos sodiečių drabu
žiai išlaikė tam tikrus atskirų etno
grafinių sričių savitumus, kuriuos 
galima būtų sukristalizuoti į pagrin
dinius šešis: aukštaičių, dzūkių, 
kapsiu, zanavykių, žemaičių ir klai
pėdiečių. Kaip uniforma jie tačiau 
nebuvo nešiojami — visą laiką buvo 
ieškoma naujų linijų, formų, spalvų 
derinių. Pagrindinės drabužio sudė
tinės dalys — sijonas, marškiniai, 
kiklikas (arba liemenaitė), priejuos
tė, juosta ir galvos papuošalas — 
buvo tos pačios, skyrėsi tik papuoši
mų raštais, spalvų deriniais, sukir
pimų, pasiuvimu. Netekėjusių mer
gaičių galvas puošė karūnėlės, juos
tos, juostelės, rūtų vainikas, arba 
tik kasų vainikas, gi ištekėjusių mo
terų galvas būtinai dengė skarelė
mis, kepurėlėmis, čepčiukais, nuo
metais, kurie ilgiausiai išliko aukš
taičiuose.

Senųjų tautinių drabužių visos 
dalys buvo pačių sodiečių moterų 
gamintos iš namie suverptų baltintų 
ir daugiausia augaliniais dažais da
žytų verpalų. Audeklų audimo būdai 
saviti ir tradiciniai. Kiekvienos dra
bužio dalies raštai skirtingi, spalvos 
įvairios, įvairėjo ypač laikui bėgant, 
jų derinimas kontrastinis. Audimo 
būdai: rinktinis, kaišytinis, ripsinis, 
atlasinis, servetinis... Audiniams 
būdingi geometriniai arba stilizuoti 
motyvai — tulpės, saulutės, roželės, 
dobiliukai... Tas pats randama ir 
siuvinėjimuose ar išvarstymuose.

Pagrindinės medžiagos audiniams 
buvo linas ir vilna, vėliau medvilnė, 
šilkas, šilkvilnė, kelios kombinuotos. 
Šiais gi laikais jau naudojama kom
binacija visų, pridedant net sinteti
nių gijų.

Istorijos raidoje drabužiai keitėsi, 
artimesnių, tolimesnių kaimynų, 
miestų mados darė įtakos, tačiau 
senovinis audimo būdas, rūbo sudė
tinės dalys, pagrindiniai raštų mo
tyvai mūsų rūbuose pasiliko iki šių 
laikų.

Noriu paminėti, kad šioj popietėj 
kalbėjom ir toliau kalbėsim tik apie 
moterų tautinius rūbus — vyriškąją 
dalį palikdamos patiems vyrams pa
nagrinėti ir mums kokia nors proga 
pademonstruoti.

Dabar gi pasidžiaugsime mūsų 
tautiniais drabužiais scenoje, ku
riuos mums pamodeliuos mūsų dai
lios vietinės lietuvaitės. Rinkinys 
gal nebus labai pilnas ir išsamus, bet 
neprieinami mums didieji muziejai 
ar sukataloguoti rinkiniai. Dalinsi
mės tuo, ką sugebėjom surinkti iš 
čia pat vietoje besirandančių skry
nių ir spintų...
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Pas Newcastle lietuvius
ŠEIMOS ŠVENTĖ

Rokas ir Mėta Lapinskai atšventė 
savo gimtadienius erdvioje jų sody
boje. Svečių tarpe vyravo gausi jau
nimo grupė - sūnų draugai. Trys La
pinskų sūnūs - ilgamečiai vietinio 
motociklistų klubo sėkmingi nariai 
ir turi gražų laimėtų taurių rinkinį.

Turtingos vaišės vyko prie dide
lio laužo, kurio šviesoje ant tradici
nio gimtadienio torto galima buvo 
išskaityti skaitlines 68 - 54, sukak
tuvininkų amžių Roko persvaroje.

vyko iš Newkastelio į Adelaidę. Čia 
ilgus metus jauni būdami labai ak
tyviai dalyvavo bendruomenės kul
tūriniame gyvenime - chore, teatre, 
tautinių šokių grupėje, todėl svečiai 
čia buvo visur gražiai sutikti.

Vienam mėnesiui įsikūrė pas Dr. 
G. Kišoną jo žmonos Žibutės dėdė 
Stepas Stropas iš Melbourne, talki
ninkauti namuose, nes Žibutė šiuo 
metu išvyko į U.S.A, aplankyti savo 
sergančio tėvo.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
IŠVYKO ATOSTOGŲ Į UŽJŪRIUS

Sigitas ir Emilija Daugėlai išvyko 
dviems mėnesiams atostogų. Pir
miausiai vyksta į Lietuvą, vėliau į 
U.S.A, aplankyti ištekėjusią dukrą 
Aldoną ir į Kanadą pabuvoti draugų 
tarpe. Šiuose kraštuose galės 
džiaugtis visais atostogų malonu
mais sustodami kur širdis trokšta, 
tuo tarpu kai savo gimtajame krašte 
yra apriboti ’’tradiciniu” 5 dienų nu
tūpimu Vilniuje.

Newkastelio choras savo daini
ninkams, išvykstantiems atostogų, 
surengė išleistuves S. ir C. Žukų 
bute, kurias paįvairino V. Kutas ro
dydamas savo gamybos filmą iš pe
reito choro pasirodymo - koncerto.

Apylinkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimą rugsėjo 17 d., 7.30 
vai. St. Peters Hall, Hamilton.

Programoje prof. Dr. V. Donielos 
paskaita, P. Kairio deklamacijos ir 
Zinos Trio dainos.

Po minėjimo pobūvis su šokiais. 
Valdyba kviečia visus iš arti ir toli 
atsilankyti į stropiai rengiamą 
šventę. A.Š.

SVEČIAI NEWKASTELYJE

Su gera žinia atsilankė iš U.S.A. 
Alfonso ir Donatos Bajalių duktė 
Dana su vyru, pranešdami kad se
kantiems dviem metams įsikurs 
Sydnejuje. Mat, Danos vyras - inži
nierius ir kilnojamas atstovauti savo 
firmą įvairiuose kraštuose. Paskuti
nius metus buvo U.S.A. Bajalių 
dukros Zina ir Rasa šiuo metu yra 
tolimuose kraštuose, todėl dukters 
Danos atvykimas arčiau tėvų jiems 
sudaro didelio džiaugsmo.

Vytas ir Judita Nekrošiai iš Ade
laidėj svečiuojasi pas savo artimus 
gimines ir lanko buvusius draugus. 
Abu svečiai tik prieš porą metų iš

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. Sydne
jaus Liet. Klubo svečius maloniai 
pradžiugino iš Newcastle daininin
kės, populiariai vadinamos ’’Zinos 
Trio”. Šią entuziastingą grupę su
daro Zakarauskų giminėlė: grupės 
vadovė Zina Zakarauskienė, Benig- 
na Zakarauskaitė, Marta Zakaraus
kienė ir gitariste Zakarauskaitė. Jos 
nuotaikingai padainavo keletą sen
timentalių’ ir romantiškų dainelių, 
kai kurias iš jų klausytojams pra
šant net pakartodamos.

***

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 17 d., šešt., 8 vai.
LENKŲ MUZIKALINIS ANSAMBLIS
Rugsėjo 18 d., sekm., 6 vai.
Šokių pamokos. Praveda profesionalai

Filmai Liet. Klube: •
Rugsėjo 20 d., antr., 7.30 vai.:
RAISE WITH THE DEVIL

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

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.'

KLUBAS^ ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

Informacija
REMIA ETNINĘ KULT. VEIKLĄ

N.S.W. vyriausybė paskyrė ne
mažą sumą pinigų paremti etninių 
grupių kultūrinei veiklai. Anksčiau

MŪSŲ PASTOGES

Mūsų Pastogėje ALB Sydnejaus 
Apyl. Valdyba buvo paskelbusi, kad 
ir lietuvių grupės ar organizacijos 
paduotų prašymus, adresuotus 
N.S.W. premjerui prašant paramos. 
Pasirodo, tokios paramos paprašė 
skautų Aušros Tuntas ir tautinių 
šokių grupė Sūkurys ir jiems pas
kirta po 200 dolerių.

Kiek žinoma, etniniams reikalams 
pinigų skirta pakankamai ir būtų 
buvusios sušelptos ir kitos organi
zacijos, jeigu būtų prašusios.

VIETOJ 
(J® GĖLIŲ
Pagerbdami buv. kolegą a.a. Vy

tautą Šutą vietoj gėlių Goettingeno 
universiteto liet, studentų vardu 
Mūsų Pastogei 20 dolerių aukojo D. 
Skorulienė ir B. Vingilis.

SPAUDOS BALIUS
LITERATŪRINĖ POPIETĖ

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

rugsėjo 24 d

Sydnejaus Lietuvių Klube

Baliuje originali programa, tradicinė žymiausių mūsų dailininkų 
kūrinių loterija, vakarienė (smorgas board) ir jauki, nuotaikinga baliaus 
nuotaika. Įėjimas 10 dolerių asmeniui.

Bilietus galima gauti Lietuvių Klube ir pas platintojus: p.p. L. Stašio- 
nienė, A. Jablonskienė, V. Jaras, P. Ropė, V. Kazokas. Paskubėkite bi
lietų įsigyti ir stalus užsisakyti iki rugsėjo 20 dienos. Rezervuoti stalai ir 
vietos bus laikoma tik iš anksto apsimokėjusiems.
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Bene pirmą kartą Sydnejuje or
ganizuojamas vietinių autorių ir jų 
knygų pristatymas spalio 9 d. Syd
nejaus Liet. Klube. Šios akcijos 
imasi Senųjų Skautų Židinys, talki
namas eilės kultūrininkų.

Sydnejuje gyvena ir kuria visa ei
lė lietuvių autorių, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu yra išleidę savo knygų. 
Toj popietėj numatoma pristatyti 
šie autoriai: V. Janavičius, J.A. 
Skirka, J.A. Jūragis, A. Saudargie- 
nė, M.M. Slavėnienė, A. Veščiūnai- 
tė. Popietėje numatoma pristatyti 
pačius autorius, jų knygas, o savo 
kūrinius skaitys patys autoriai. Po
pietė įvyks spalio 9 d. 3 vai. Liet. 
Klube Sydnejuje.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY ”OUR HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomem

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad LŠST Dariaus - 
Girėno Šaulių Kuopos Moterų Sek
cijos narių susirinkimas įvyks rug
sėjo 18 d. 2.30 vai. Bankstowne, 
Lietuvių Klubo patalpose.

Darbotvarkė: Šaulių Kuopos Pir
mininko pranešimas, moterų šaulių 
sekcijos Vadovės rinkimai, klausi
mai, sumanymai ir susirinkimo už
darymas.

Visoms šaulėms į susirinkimą at
vykimas būtinas.

Šaulių Kuopos Valdyba

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

Leidėjo ir Administracijos adre: 
Box 4558. G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro Nr. kaina 50 centų

$20.1
$24.1
$35.1
$50.1

‘ skeli
savo nuožiūra. Už skelbimu tur 
neatsakoma.
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