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Australijos padangė niaukiasi
Pastaruoju metu Austra

liją vėl siaubia nesiliaują 
streikai, kas veda visą kraš
tą prie neišvengiamo ekono
minio bankroto. Ypač padė
tis darosi chaotiška, kai ne
seniai panaikinta atlyginimų 
kontrolė, tas veda visą 
kraštą prie aiškaus nuosmu
kio, o šito išvadoje gal net 
prie revoliucijos.

Jau kelinti metai dirbti
nu būdu įsigalėjusi taip va
dinama bedarbė, kas stabdo 
gamybą. Kylą atlyginimai 
drauge kelia ir gaminių kai
nas ir tuo pačiu Australija 
praranda savo rinkas pa
saulyje, nes tuo Australijos 
gaminiai kitiems kraštams 
darosi neįkandami, neįper
kami. Nedirbančių eilės 
gausėja, jiems mokamos 
aukštos bedarbio pašalpos, 
kad ir nedirbant galima pa
kenčiamai gyventi. Čia ir 
yra galbūt pagrindinė be
darbės Australijoje priežas
tis, nes kas iš tikrųjų nori 
dirbti, tas visados lengvai 
darbo gali susirasti ir gauti. 
Daugumą tų vadinamų be
darbių sudaro kaip tik tie, 
kurie nenori dirbti, bet ne 
dėl to, kad darbo negautų. 
Suprantama dabar, nekon
troliuojamai kylant atlygi
nimams darbų iš viso gali 
stokoti, nes darbdaviai, no

rėdami išsilaikyti paviršiuje, 
turės tarnautojų skaičių 
mažinti ir išsiversti su ma
žesnėm darbo jėgom.

Kai kituose kraštuose, sa
kysim, Vak. Vokietijoje, be
darbiams pašalpos mokamos 
ribotą laiką ir vėliau, gavus 
darbą, gautos pašalpos turi 
būti atmokėtos, Australijoje 
to nėra: gautą pašalpą ar 
vadinamą dolę nedirbanty
sis pasiima kaip savo be to
limesnės atsakomybės. Tas 
irgi krašto ekonominės ge
rovės nekelia, o dar daugiau 
smukdo.

Galima pateisinti krašto 
administraciją, bet nepatei
sinamas darbo unijų sava
valiavimas. Visi gerai žino
me, kas Australijoje kon
troliuoja unijas, kurių inte
resas ne paties darbininko ir 
viso krašto gerovė, bet visai 
kiti gerai maskuoti politiniai 
tikslai. Stebėtina, kodėl uni
jose neįvedami slapti balsa
vimai. Patys unijų nariai 
nėra savo vadovais paten
kinti, bet neturi galimybės 
pareikšti savo valią, o patys 
unijų vadovai, nors visa 

' burna kalba už demokrati
nes teises, tačiau slaptų bal
savimų bijo ir prie jų nepri
leidžia, nes žino, kad taip 
gali prarasti unijų kontrolę.

Telesforas Valius Žvejai (medžio

Komunistai jau nuo seno 
skaitosi kovotojai už darbi
ninkų teises ir tą monopolį 
išlaikė iki šiai dienai. Tačiau 
įvykiai Lenkijoje parodė, 
kad reikalai stovi priešingai, 
kad komunistai siekia tota
linio darbininko pavergimo, 
kaip kad buvo ir yra pačioje 
Sovietų Sąjungoje, kur 
darbininkas neturi teisės 
net darbo pasirinkti, nekal
bant apie bet kokius 
reikalavimus. Lenkijos dar
bininkų visuotinis maištas tą 
komunistinę kaukę nuplėšė 
ir daugeliui atsivėrė akys. 
Ar tą pamatė Australijos 
darbininkija ir ypač unijos, 
iki šiol ženklų nėra, kitaip 
pastaroji streikų banga ne
būtų pasireiškusi.

žodžiu, reikalai Australi
joje nėra šviesūs, ir netektų 
stebėtis visa tai veda prie 
chaoso. Besaikis atlyginimų 
kėlimas ir streikavimas sie
kiant vis aukštesnių atlygi
nimų reikalo neišsprendžia, 
o visą ekonominį gyvenimą 
tik dar labiau jaukia. Su al
gom plečiasi infliacija, pini
go vertė krenta ir pats gy
venimas sunkėja. O prie ko 
tas veda, lengva įsivaiz
duoti.

Nauji suvaržymai
Paskutiniu metu sovietų 

valdžia imasi įvairių prie
monių suvaržyti savo pilie
čių kontaktus su atvykusiais 
kitataučiais ir turistais. Iš
leistas naujas įstatymas, 
kuriuo nustatomos priežas
tys, dėl kurių atvykėlis gali 
būti išmestas iš Sov. Sąjun
gos. Be to, pagriežtintas ir 
chuliganizmo įstatymas, 
kurį lengviau pritaikinti sa
vo piliečiams, palaikantiems 
ryšius su kitataučiais. Tuo 
pačiu sovietų piliečiai, kurie 
dirba kitų valstybių amba
sadose ar kitose įstaigose, 
įspėti laikytis tik darbo kon
taktų. Tie, kurie buvo įtarti 
glaudesniais santykiais, tu
rėjo palikti savo darbus.

Nutarta sustiprinti ideo
loginį budrumą ir kovoti 
prieš Vakarų propagandą, o 
taip pat užgniaužti įsigalė
jusią juodąją rinką, kurion 
įvelta turistai ir ypač trečio
jo pasaulio valstybių amba
sadų tarnautojai.

Kitas įstatymas, kuris 
nustato kitataučių teises 
Sov. Sąjungoje, buvo pas
kelbtas Vyr. Sovieteir kitais 
metais pradės veikti. Tačiau 
maža kitataučių bendruo
menė, kuri visą laiką seka
ma KGB ir kitų administra
cinių organų, nedaug nau
dosis to įstatymo teisėm. 
Ten nusakoma, kaip gauti 
vietinį darbą, nemokumą 

gydymą ar pigias keliones.
Naujasis įstatymas kreips 

daugiau dėmesio į priežas
tis, kuriom būtų lengviau 
nubausti ar ištremti atvy- 

• kelį. Pavyzdžiui, netinkamas 
elgesys, nesiskaitymas su 
vietos papročiais, nesantai
kos kėlimas gyventojų 
tarpe, antisovietinė propa
ganda ir kt. Taip pat kitos 
valstybės pilietis gali būti 
išvarytas, jeigu jis gresia 
valstybės saugumui ar vie
šajai tvarkai, arba nusideda 
muitinių tvarkai, pinigų įve
žimui, ar kitaip sulaužo so
vietinį įstatymą.

Vienas skyrius nustato 
keliauninkų judėjimą ir do
kumentaciją. Prasižengu
sieji atsako kriminaliniame 
teisme.

Smulkiau suskirstant 
esamąsias praktikas ir pri
taikant joms teisių statusą, 
yra lengviau nustatyti pra
sižengimus ir įmanoma 
greičiau tai panaudoti prieš 
kitataučius.

Įstatymas ateina tuo lai
ku, kai nauji vidaus nuosta
tai didina viešąją drausmę ir 
varžo sovietinių piliečių 
kontaktus su iš užsienio at
vykusiais žmonėmis.

Skyriuje apie chuliganiz
mą yra paragrafai, kuriais, 
už viešą keikimąsi ir tvarkos 
ardymą, baudžiama 15 dienų 
arešto, be teismo ir be ape

liacijų teisių.
Kitataučių judėjimo kraš

te sekimas pertvarkytas, 
pakeičiant automobilių nu
merių lenteles. Anksčiau jos 
buvo juodai ant balto. Dabar 
diplomatams įvestos raudo
nos, o žurnalistams geltonos 
lentelės. Tuo būdu milicijai 
lengviau atskirti.

Naujos muitinės taisyklės 
draudžia, be specialaus lei
dimo, iš krašto išvežti meno 
kūrinius, ar bet kurioj kal
boj knygas, spausdintas 
prieš 1975 metus. Į tai ypač 
griežtai žiūrima: buvo atsi
tikimų, kad kitataučiai turė
jo palikti paveikslus, ku
riuos patys nupiešė.

Ką tik išleistas naujas 
potvarkis, draudžiąs visiems 
atvykėliams, išskyrus diplo
matus, turėti pakeičiamuo
sius valiutos kuponus. Tai 
padaryta, norint sustabdyti 
sovietų piliečius naudotis 
užsieniečių krautuvėmis.

(E.L.)

Malazijos vyriausybė pa-, 
reikalavo apleisti Malaziją 
trims sovietų diplomatams, 
kurie išaiškinti kaip šnipai. 
Visi trys buvo aukšti sovietų 
ambasados pareigūnai.

♦**
Amerika numato padidin

ti savo karines jėgas. Svars
toma įvesti privalomą karo 
tarnybą. Šiuo metu Ameri
kos kariuomenėje tarnauja 
apie 800.000.

•Neseniai JAV valstybės 
sekretorius A. Haig lankėsi 
komunistinėje Kinijoje sie
kiant pagerinti JAV — Ki
nijos santykių. Sovietų Są
junga tuo labai nepatenkinta 
tvirtindama, kad tasai 
Amerikos Kinijos draugys
tės žaidimas esąs labai pa
vojingas taikai.

♦**
Neseniai Australijoje lan

kėsi viešnia iš Londono 
Keston Kolegijos ukrainietė 
p. Eliona Kojevnikova ir 
skaitė eilę paskaitų apie gy
venimą Sovietų Sąjungoje, 
apie religijos persekiojimus 
neaplenkiant ir pavergtos 
Lietuvos. Toks Sydnejuje 
savaitraštis ”The Catholic 
Weekly” dažnai informuoja 
skaitytojus apie religinį gy
venimą dabartinėje Lietu
voje, o žinias gauna dau- 
g'ausia per minėtą Keston 

olegiją, kur dirba ir pati E.
Kojevnikova.

*♦*
Virš Pacifiko Amerikos 

keleivinio lėktuvo motorams 
staiga nustojus veikti lėktu
vas krito apie 13000 pėdų, 
kol prie pat vandens vėl pa
vyko motorus įjungti ir lėk
tuvas sėkmingai nusileido 
Havajuose. Įvykio priežastis 

. aiškinama, nors viską išty
rus nerasta jokių kliūčių, 
kodėl motorai staiga išsi
jungė. Įtariama, kad prie
žastys galėjusios būti paša
linės.

Į Graikiją buvo nuvykęs 
Vengrijos min. pirmininkas 
su graikų kalbos profeso
rium kaip vertėju. Vertėjas 
išnaudodamas progą pabėgo 
iš Vengrijos ambasadas 
Atėnuose ir pasiprašė pabė
gėlio teisės.

**♦

SKAITYTOJAMS

Daugelis skaitytojų nusi
skundžia, kad jau kelinta 
savaitė negauna laikraščio. 
Čia primename mieliems 
skaitytojams, kad Mūsų 
Pastogė reguliariai išlei
džiama kiekvieną savaitę ir 
atiduodama į paštą, tačiau 
vykstą pašto streikai-trukdo 
laikraščio pristatymą skai
tytojui. Susidariusią padėtį 
giliai apgailime, bet laikraštį 
atidavus paštui mūsų galios 
tuo ir pasibaigia. Kaip pašto 
tarnautojai teigia, milijonai 
siuntų guli pašte nepajudin
tų, jų tarpe ir Mūsų Pasto
gė. Gaila, tačiau užtikrina
me, kad neatsižvelgiant į 
nieką Mūsų Pastogė išlei
džiama reguliariai.

M.P. Redakcija ir 
Administracija ' *

P.S. Primenam, šiomis 
dienomis pakeistas Mūsų 
Pastogės administracijos 
telefono numeris. Įsidėmė
kite ir visais reikalais skam
binkite M.P. Administraci
jos naujuoju telefono nume
riu: 709 4846.
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Kas mums svarbiausia!

Iš tikrųjų, tenka tik ste
bėtis, kad mūsų viešame ir 
oficialiame gyvenime litua
nistinis jaunosios kartos 
švietimas praktiškai neegzi
stuoja. Kas savaitę spaudoje 
skaitome apie sėkmingus ir 
šaunius parengimus, balius, 
išvykas ir kitokius pramogi
nius paruošimus, tačiau apie 
savaitgalio mokyklas, apie 
lituanistinius kursus nieko 
negirdime, tarsi jų iš viso 
nebūtų. Čia tenka iš anksto 
perspėti: nekaltinkite laik
raščių redaktorių ar iš viso 
spaudos darbuotojų - jų iš 
viso turime labai nedaug ir 
tie patys persikrovę darbu, 
kad galėtų visur ir visus 
apeiti, aprašyti ir plačiau 
painformuoti. Tačiau tas ne 
vien tik spaudos reikalas. 
Lituanistinis švietimas yra 
mūsų visų aktualiausias rū
pestis, kur turėtume įsi
jungti visi — mokytas ir 
nemokytas, turįs vaikų ar 
bevaikis, darbingas ar be
darbis bei pensininkas. Li
tuanistinis auklėjimas ir 
švietimas yra tokia plati sri
tis, kad darbo kiekvienam 
nepritruks. Bet tuo reikalu 
reikia be paliovos rūpintis ir 
kiekvienu atveju būti pasi
rengus prisidėti.

Tiesa, dar turime keletą 
pasišventusių žmonių, ku
riems lituanistinis švietimas 
ir sąmoninimas labai prie 
širdies ir tuo jie gyvena. 
Turime keletą savaitgalio 
mokyklų, vienur kitur litua
nistinius kursus, kurie, 
gaila, nėra pakankamai gau
sūs, nors mokyklinio ir vy
resnio jaunimo yra pakan
kamai daug. Jie visi turi 
laiko ir padalyvauti, paspor
tuoti, o paprasčiausiu atveju 
kniurksoti prie televizijos, 
bet nedaug yra tokių, kurie 
lankytų kursus ar esamas 
mokyklas, domėtųsi lietu
viška veikla ar lietuviškomis 
problemomis, skaitytų lie
tuvišką spaudą, knygas. Ir 

A.A.
JUSTINUI STADALNIKUI

staiga mirus, jo žmoną Eleną ir dukrą Daivą liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. ir J. Dirginčiai
A. Brunkienė

A.A.
JUSTINUI STADALNIKUI

mirus, skausme pasilikusią žmoną ir Dainos choristę
Daivą užjaučiame ir kartu liūdime

Dainos choro dirigentas
ir choristai

Visas Sydnejaus „Sūkurys” liūdi kartu su šokėja 
Daivute ir jos mamyte p. Stadalnikiene brangaus 
tėvelio ir vyro netekus.

Meldžiame gerąjį Dievą jas abi didžiame skausme 
stiprinti

„Sūkurio” valdyba, šokėjai ir tėvai
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vien tik dėl to, kad į litua
nistinį švietimą nebuvo ir 
šiandie nedaug kreipiama 
dėmesio. Daugelis teisinasi, 
kad mokyklos tėra tik mo
kytojų ar vedėjų reikalas. O 
tačiau čia turėtų įsitraukti 
aktyviausiai tėvai, kurie gali 
dar tiesioginiai kontroliuoti 
savo vaikus, toliau visokio 
plauko organizacijos. Paga
liau ir kalbant apie tas pa
čias mokyklas ar kursus - 
reikėtų apie tai nuolat kal
bėti, rašyti, informuoti, o^ 
reikalui esant ir paremti ar 
talka, ar pinigais, ar bent 
priminimu, paskatinimu.

Iš tikrųjų nereikia net 
įrodinėti, kaip svarbu mūsų 
sąlygose lituanistinis švieti
mas ir auklėjimas. Didžiuo
jamės, kiek daug esame at
siekę ir padarę vien tik pa
minint lietuviškus namus su 
visais įrengimais, spauda, 
bibliotekom ir 1.1. Ir vis tiek 
knieti neatsakomas klausi
mas - kam visa tai, jeigu ne
priauginsime sąmoningo lie
tuviško jaunimo, kuris laikui 
atėjus viską perimtų ir jeigu 
net ir neplėtotų, tai kad bent 
lietuvių rankose išlaikytų? 
Kam? Vilčių teikia ateinanti 
karta, pati jauniausia, bet 
kiek iš jų išaugs sąmoningų 
lietuvių?Nors vaiko amžiuje 
daugumas moka ir galėtų 
savo tarpe santykiauti lie
tuviškai, bet ar įmanoma, 
kai tas santykiavimas yra 
mišrus, nes norint nenorint 
tenka kalbėti angliškai su

Lietuviai televizijoje

PAVERGTŲ TAUTŲ 
MIŠIOS TELEVIZIJOJE

Po gal mažai pastebėtų 
dviejų demonstracijų Syd- 
nejuj Pavergtų Tautų komi
tetui pasisekė gauti visą va
landą Channel 9 televizijos 
stotyje. Šią progą išnaudo
jome rugpiūčio 2 d. sekma- 

lietuviškos kilmės bet 
mišrių šeimų vaikais. Ir taip 
lietuvių kalba atsiduria 
antroje vietoje, o su laiku ir 
visai išstumiama. Ir taip pa
dėtis vietoj gėrėjus smunka.

Bet nežiūrint to niekad 
nereikia nuleisti rankų ir 
prisipažinti, kad padėtis be
viltiška. Nereikia klausti, 

kas bus rytoj ar poryt, bet 
žiūrėti, ką galime ir turime 
padaryti šiandie, nes kiek-, 
viena šios dienos pozityvi 
pastanga yra ryt dienos 
pastato plyta.

Tokiu būdu ir yra šios 
dienos pats svarbiausias ir 
tiesioginis reikalavimas visa 
esybe atsisukti į lituanistinį 
švietimą ir auklėjimą. Ne 
kieno kito, o kaip tik mūsų 
uždavinys ir pareiga šios 
dienos pastangomis užtik
rinti lietuvybei rytojų. 0 čia 
išaugintas ir įsąmonintas 
lietuvis bus toks patvarus, 
kad gali atstoti dešimtį be 
pastangų augusį. Kiek daug 
kad ir savo tarpe turime 
žmonių, kurie yra augę ir 
brendę už Lietuvos ribų ir. 
jie šiandie pasirodė nepaly
ginamai kietesni, atsparesni 
už tuos, kurie savu laiku au
go ir brendo pačioje Lietu
voje. Imkime pavyzdžius 
augusius Vilniaus krašte, 
Latvijoje, ar ir toje pačioje 
Amerikoje. Žinoma, 
neišvengiamai daug jų 
nubyrėjo ir dingo, bet kas 
išliko, tokie pasidarė kietes
ni už titnagą. Tokiais ir 
remsis kad ir šiame krašte 
ateities lietuvybė.

(v.k.)

dieno rytą pravesdami T.V. 
mišias. Lietuviai čia vaidino 

' didžiausią rolę. Sydney Dai
nos choras vad. Br. Kiverio, 
akomponuojant Dr. R. Za
karevičiui atliko religines 
giesmes mišių metu. Mišias 
celebravo latvių kun. Paul 
Bečs, o jam asistavo kun. P. 
Butkus ir slovakų kun. Emil 
Černaj. Maldą už Lietuvą 
skaitė Elenutė Žukauskaitė, 
o kitas mišių dalis Garry 
Siutz ir Loreta Šarkaus- 
kaitė. Su maldomis už savo 
kraštą pasirodė: Tiiu Kroll- 
Simmul estų, Judy Barany 
vengrų, Gvido Bogdanovics 
latvių, Ladislav Littrich slo
vakų, Joze Kosorok slovėnų, 
Sofia Krupska-Choraczy- 
cewska lenkų ir ukrainiečių 
Tania Duš. Tai buvo labai 
įspūdingas momentas, kai 
skaitant maldelę ekrane pa
rodyta Europos žemėlapis 
su juodai apibrėžta pavergta 
tauta ir jos vėliava.

Pamoksle kun. P. Bečs 
palietė visas tautas ir ten 
persekiojamus bei nukan
kintus vyskupus, kunigus. 
Šią spalvingą ir labai pras
mingą programą stebėjo 
mažiausiai šimtas tūkstan
čių žmonių, kurie dabar jau 
neturi abejonės, kas yra pa
vergtos tautos.

Atsiliepimai tiek iš televi
zijos studijos personalą tiek 
iš šią programą mačiusių yra 
labai gražūs. Čia priklauso 
didelė padėka Sydnejaus

A.A.
KAROLIUI REISONUI

mirus, jo žmonai mielai Elenai, šeimai ir artimiesiems 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Ona Baužienė

PAS MUS IR KITUR

LIETUVIŲ SODYBOJE

Senstančio žmogaus gy
venimas nėra rožėmis klo
tas. Nesvarbu, ar turi šeimą, 
ar buvai vienišas, bet labai 
skiriasi nuo jauno, dirbančio 
žmogaus. Gyvenant su su
augusiais šeimos nariais 
dažnai girdisi — "Vaikai

Dainos chorui ir dirigentui 
B. Kiveriui bei akomponia- 
toriui Dr. Rimučiui Zakare
vičiui, kurie tą rytą turėjo 
keltis 5 vai.

Šios programos būtume 
tikrai negavę jeigu nebūtų 
buvę užmegsti draugiški, 
asmeniški ryšiai su šioje sri
tyje dirbančiais žmonėmis, o 
jų, australų tarpe, yra daug, 
kurie yra pasiryžę iš idėjos 
ateiti kartu su mumis ir 
mums padėti. Juos tik reikia 
surasti, o atradus nereikia 
paleisti arba ignoruoti. 
Kviečiu čia skaitytojus, o 
ypatingai organizacijas pa
rašyti laiškų šioms įstai
goms, per kurių malonę bu
vo gauta ši valanda televizi
joje. Director Catholic 
Communication Centre 
(Sydney) 74 Greenwich Rd., 
Greenwich, 2065 ir Mr. Bob 
Delamont, Station Manager 
T.C.N. Channel 9, Artarmon 
Rd., Willoughby, N.S.W. 
2068. Catholic
Communication tarnautojai 
suredagavo patiektą me
džiagą, o televizijos stotis 
paaukojo vien tik algoms 
tarnautojams virš penkių 
tūkstančių dolerių. Jeigu ši 
valanda būtų išnaudota ko
merciniams tikslams, tai 
stočiai būtų atnešusi virš 
penkiasdešimt tūkstančių 
dolerių pelno. Žinodami 
šiuos faktus turėtume T.V. 
stotį užversti laiškais, nes 
padėkos ir įvertinimo ji ver
ta. Nuo jūsų visų paramos 
šioje srityje priklausys se
kančių metų pasirodymai.

Studijoje taip vadinamas 
Floor manager Mr. Moore 
pasakė :tikiu, kad aš vėl jus 
pamatysiu, man buvo malo
numas su jumis dirbti. O 
kaip gi tu, mielas stebėto
jau, visa tai vertini?

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų Komiteto 

Pirmininkas 

Liūdėdami darbštaus, pareigingo ir tolerantiško 
bendruomenės nario

A.A.
KAZIMIERO KERAIČIO 

netekus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai p. 
Veronikai Keraitienei, sūnui Rimui su šeima ir visiems 
artimiesiems.

ALB Canberros Apylinkės Valdyba

Vienam iš Canberros Lietuvių Klubo steigėjų 
A.A.

KAZIMIERUI KERAIČIUI 
mirus, nuoširdžiai jo netekus apgailime ir drauge giliai 
užjaučiame jo žmoną Veroniką, sūnų Rimą su šeima ir 
visus artimuosius

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

manęs nesupranta” arba 
kitais atvejais ’’vaikai neap
lanko”. Mes vyresnieji turi
me patys žinoti, kaip savo 
gyvenimą tvarkyti, kad 
nebūtumėm našta kitiems ir 
kad patys susirastume 
draugystę savo bendraam
žių tarpe.

Šią mintį turėdama gal
voje Sydnejaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugija ir 
įsteigė Lietuvių Sodybą 
respektuodama šiuos tiks
lus. Iš kitos pusės mes vy
resnieji turime patys žinoti, 
kad nebūtumėm našta ki
tiems.

Kas įvertina Moterų 
Draugijos pastangas įku
riant Lietuvių Sodybą? Gy
vendami Sodyboje nesijau
čiame, kad esame visų už
miršti. Mes patys vieni kitus 
prižiūrime, vienas kitą glo- 
bojam kiekvieną dieną. Čia 
švenčiame didžiąsias šven
tes, gimtadienius bei vardi
nes. Štai liepos 25 d. Oninių 
proga turėjome net dvi 
Onas: sodybietę Oną Palai- 
tienę ir mūsų globėją Mote
rų Draugijos pirmininkę 
Oną Baužienę. Pobūvis buvo 
pasigėrėtinai pavykęs.

Aš čia jau išgyvenau ket
vertą metų ir nežinau, kas 
yra nuobodulystė. Čia visi 
susigalvojam kokių nors už
siėmimų ir tik skundžiamės, 
kad dienos yra pertrumpos 
ir nuolat pasigendame laiko.

Sodybietė

SVEČIAI IŠ USA

Rugsėjo 17 d. iš Amerikos 
atvyksta į Australiją Stasys 
Šidlauskas su žmona Stase 
ir sūnum Jonu aplankyti 
brolio Broniaus, gyvenančio 
Sydnejuje, Marickville. Ne 
tik artimiesiems, bet ir vi
siems lietuviams Australi
joje susilaukti kuo daugiau 
svečių iš kitur yra džiugu.

Anglijos lietuviai kaip ve
dybinę dovaną princesei 
Dianai lietuvių vardu pado
vanojo dail. A. Tamošaitie
nės sukurtą ir austą kilimą.

»*»
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Apie lietuviškas pavardes Išvyka į Lietuvą
Iš kur, kažin, kilo mano 

pavardė? Į šį klausimą gali 
atsakyti asmenvardžių pra
eities tyrinėjimas, arba taip 
vadinama antroponimika. 
Šioje mokslo srityje yra iš
leistų monografijų, kuriose 
asmenvardžių dokumenta- 
caja yra žymiai pažengusi. 
Pasiremiant moksliniais 
darbais, jau galima nustaty
ti, kodėl ir kaip, laikui bė
gant, susidarė lietuviškos 
pavardės. Šitoje trumpoje 
apybraižoje yra paminėti 
keli istoriniai momentai, ku
rie turėjo ypatingai daug 
svarbos lietuviškų pavar
džių vystymosi raidai. Ta
čiau gilesniam supratimui 
būtina susipažinti su Pr. 
Skardžiaus, A. Salio, K. Bū
gos ir Z. Zinkevičiaus tyri
nėjimais.

Gilioje senovėje europie
čiai buvo vienvardžiai. Ka
dangi tada buvo žymiai ma
žiau gyventojų ir ryšiai su 
kitomis gentimis ir etninė
mis grupėmis nebuvo nei 
tamprūs nei dažni, tai vieno 
vardo pilnai pakakdavo. 
Reikalui esant, prie vardo, 
seniau tautinio, o paskui 
krikščioniškojo, pridėdavo 
dar tėvo ar brolio vardą ar 
amato pavadinimą, o kartais 
net ir vietovardį. Taip ilgai
niui ir išsivystė Europos gy
ventojų pavardės.

Tačiau lietuvių asmen
vardžių raida buvo kiek su
dėtingesnė. Ji ne visada ga
lėjo natūraliai, organiškai 
vystytis. Mūsų tautos isto
rija turėjo nemažą įtaką lie
tuvių vardynui. Svarbiau
sios lietuviškų pavardžių 
susiformavimo ir kitimo 
priežastys buvo:

1. Savosios rašytinės kal
bos neturėjimas iki 16 šimt
mečio vidurio.

2. Krikščionybės priėmi
mas.

3. Lenkų kalbos įsigalėji
mas Lietuvoje per: a. bajo
rijos sulėnkėjimą, b. sulen
kėjusių kunigų įtaką Katali
kų Bažnyčioje.

Bronys Raila, kalbėdamas 
apie rašyti? lietuvių kal
bos raidą, prieina išvados, 
kad:

”Ir prieš karalių Mindau
gą ir labai ilgai po jo, mes 
lietuviai ir kiti aisčiai, arba 
baltai, iš tikrųjų ir teturė
jom vien tik baltus mūsų is
torijos puslapius, nes į juos 
savo kalbom, savais žo
džiais, maždaug nieko nera
šė, ir tokių pėdsakų nėra 
likę. Per šimtmečius mes 
buvome tiesiog alergiški 
raštui savąja kalba. Nei Ge- 
diminaičių kilmės karaliai, 
nei kunigaikščiai, nei vals
tybės kancleriai, etmonai, 
senatoriai, net ir joks Že
maičių patriotų seniūnas 
valstybės kanceliarijose ar 
kultūros įstaigose (jeigu to
kių buvo...) jokių veikalų, 
metraščių ir šiaip jau tauti
nės — valstybinės reikšmės 
aktų lietuvių kalba 
nepaliko... Bet mūsų 
praeities — o tai reiškia anų 
laikų dabarties — nuotykiai 
ir dokumentai buvo rašomi 
tai lotyniškai, tai vokiškai, 
tai senąja bažnytine slavų 
kalba, tai vėl rusiškai arba 
kiek vėliau daugiausia jau 
lenkiškai, retkarčiais kokia 
kita Vakarų Europos kalba. 
Ir dažniausiai surašyti ne 
mūsų pačių, o kitataučių 
skribų, kronikininkų ar pra- 
keleivių plunksnom.”

Lietuvos valstybei ku
riantis, lotynų kalba buvo 
oficialioji valstybinė raštų 

kalba (Lietuvos Metrika, 
Lietuvos Statutas ir pirmieji 
metraščiai bei daugybė 
rankraščių buvo parašyti lo
tynų kalba). Tačiau Lietuvos 
valstybės geografinėms ri
boms plečiantis į pietryčius, 
šalia lotynų kalbos įsigalėjo 
ir senoji bažnytinė slavų 
kalba su kalbinių elementų 
skoliniais iš užimtosios Bal
tarusijos dalies. Šita kalba 
yra taip pat vadinama kan
celiarinė slavų kalba.

Tačiau nereikėtų manyti, 
kad lotynų ir kanceliarinės 
slavų kalbos vartojimas raš
tinėse nutautino lietuvius. 
Lotynų kalbos vartojimas 
buvo paplitęs visoje Euro
poje. Lotynų kalba turėjo 
pirmaujančią vietą valdovų 
ir Katalikų Bažnyčios kan
celiarijose. Tiktai su Refor
macija jos reikšmė pradėjo 
mažėti. Atmetusi Katalikų 
Bažnyčią ir tuo pačiu lotynų 
kalbą, Reformacija sukūrė 
savo tautines bažnyčias, ku
riose buvo vartojama gim
toji kalba. Prisiminkime, 
kad Martynas Liuteris ne 
tik išvertė Šventą Raštą į 
vokiečių kalbą, bet ir sukūrė 
daugybę orių giesmių sklan
džia vokiečių kalba.

Yra įdomu, kad Lietuvoje 
lotynų kalba tapo antrąja 
oficialia raštų kalba Refor
macijos laikais, tai yra XVI 
amžiaus pradžioje. Spėjama, 
kad lotynų kalbos iškilimas 
buvo savotiška reakcija

J. Krupavičius

Piktžolės Vilniaus Aušros Vartuose

Iškėlus vėliavą Vilniaus 
Gedimino kalne grįžęs pasi
šaukiau nuovados sargą ir 
paprašiau paieškoti kopėčių, 
plaktuko ir vinių. Tada jo 
padedamas nuplėšėme virš 
viešo įėjimo durų esančią 
lenkišką iškabą ir
jos vietoje prikalėme iš 
Kauno atsivežtą ’’Vilniaus 
miesto policijos I nuovada”. 
Mums ten besikrapštant su
sirinko dešimtys lenkų ir tik 
girdėjosi besikalbant len
kiškai - ką tas reiškia? Ką 
tas reiškia... Aš esu tikras, 
kad jie vėliau turėjo progos 
įsitikinti, ką tas iš tikrųjų 
reiškia.

Savo kabinetą ir raštinę 
įsirengiau antrame aukšte. 
Turėjau balkoną ir du dide
lius langus į Mickevičiaus 
gatvę. Dežūruojančio valdi
ninko kambarys ir policinin
kų laukiamasis buvo apačio
je, bet jau įėjimą turėjo iš 
Totorių gatvės. Didelės 
erdvios daboklės patalpos 
buvo požemyje — rūsiuose. 
Kad būčiau visuomet vieto
je, savo kabineto viename 
kampe pasistačiau ir lovą. 
Taip įsirengęs po pietų išė
jau pasidairyti po miestą ir 
patikrinti - pasikalbėti su 
sargyboje esančiais polici
ninkais. Sužinojau, kad 
mieste ramu ir gatvės tuš
čios. Apsukęs porą kartų 
apie katedrą užsukau į Auš
ros Vartų gatvelę. Ten klū
pojo ir meldėsi minios žmo
nių. Be kas man krito į akį, 
kad ten buvo daugybė elge
tų, kurie tiesiog nežmoniš
kais būdais kankino besi
meldžiančius, reikalaudami 
aukų. O už viską blogiau, tai 
•buvo iš Pohulankos gatvės 
katedros link ir priešingai 

prieš kanceliarinę slavų kal
bą ir prieš vis daugiau var
tojamą lenkų kalbą. Deja, 
Reformacijai palietus 
Lietuvą, gimtosios kalbos 
vartojimas neiškilo, anaip
tol, ji buvo išmainyta į lenkų 
kalbą. Vertėtų prisiminti, 
kad Martyno Mažvydo ”Ca- 
techismusa prasty Szadei” 
tepasirodė tik 1547 metais, 
taigi net 30 metų por Refor
macijos pradžios.

Kokią įtaką turėjo sveti
mų kalbų vartojimas kance
liarijose lietuvių pavardėms.

Kaip liudija gan tiksliai 
parašyti lietuviški vietovar
džiai ir asmenvardžiai įvai
riuose anų laikų dokumen
tuose, senieji lotynų kalbos 
raštininkai turėjo gerai mo
kėti lietuvių kalbą. Deja jie 
net nepažymėdavo, kad tai 
yra lietuvių kalbos žodžiai, o 
tik pasitenkindavo įterpda
mi lotynų kalbos žodelytį 
’’vulgo (vulgaritur) dictus 
(-a)”, t.y. liaudiškai vadina
mu (-ais), pvz. ”Weszys vul
garitur dictum”. Šitoks įra
šas buvo surastas viename 
dokumente iš 1397 metų. O 
kitame užtinkame ir išsi
reiškimą "Materna lingua”, 
t.y. ’’gimtoje kalboje”, pa
vyzdžiui ”...de fluvio Mater
na lingua nuncupate Wjin- 
gier, t.y., apie upę gimtąja 
kalba Wjingier (Vingris) va
dinama. Šis užrašas yra iš 
1532 metų. Gaila, kad tie 
skribai nepradėjo rašyti lie

(PRISIMINIMAI) 

valkiojimasis rusų kareivių 
kurie visiškai nesiskaitė su’ 

.simeldžiančiais ir net ne
rodė pagarbos nusiimti ke
pures.

Taip praėjo mano pirma
sis sekmadienis Vilniuje. O 
jau pirmadienį prasidėjo 
įtemptas darbas. Šimtai 
žmonių užplūdo gyventojų 
registracijomis, dokumentų 
tvirtinimais ir visokiais bū
tais ir nebūtais reikalais. 
Apie pietus mane aplankė 
Vilniaus lenkų gyventojų 
delegacija, kuri mane pa
sveikino, palinkėjo pasiseki
mo ir to atminimui įteikė ir
gi paveikslą ’’Vilniečio dar
želis”.

Vos jiems išėjus suskam
bėjo telefonas: ’’Kalbu iš 
’’Bristol” viešbučio 7 kam
bario. Norėčiau kaip galint 
skubiau jus susitikti ir pasi
kalbėti. Laukiu. Ateikite...” 
Kas čia kalba, paklausiau, 
bet vietoj atsakymo suspė
jau išgirsti tik padedamo 
ragelio trakštelėjimą. Beliko 
tik eiti.

Einant man įstrigo žodis 
’’Bristol”. Prisiminiau, kad 
prieš porą metų vieną vasa
ros dieną buvau iššauktas 
Kaune, Gedimino gatvėje į 
’’Bristol” viešbutį. Ten ant
rame aukšte viename kam
bary radau ant grindų krau- 
juje gulintį ano meto Vidaus 
Reikalų ministerį p. Rustei
ką. Jis šaukėsi pagalbos. 
Vėliau jo žudikai policijos 
buvo surasti: vienas iš jų 
buvo kariuomenės vyr. šta
bo tarnautojas Vaitkevičius 
ir kitas žinomo Dzūkijoje 
kunigo brolis Pupaleigis. Jie 
buvo teismo nuteisti po ke
letą metų kalėti, bet Vilnių

Klijentams pageidaujant, 
suorganizavome dar vieną 
ekskursiją j Lietuvą, šiems 
metams, su
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išvyksta rugsėjo 8 d. pro 
Singapūrą ir Maskvą j Vil
nių. Po to į Rygą, Leningra
dą ir namo. Grupei vadovaus 
mūsų Brisbano skyriaus 
.tarnautoja Valentina Luc- 
kutė. Norintieji vykti, sku
biai registruokitės mūsų 
įstaigoje arba Jums arti
miausiame skyriuje, nes 
vietos ribotos.

Palanga
Travel

tuvių kalba!
Krikščionybės priėmimas 

davė patį didžiausią akstiną 
dvivardžių susiformavimui. 
Vietiniai gyventojai, 
kurie jau turėjo savo tauti
nius vardus, su krikštu gavo 
ir šventųjų vardus.

atgavus jie, kaip daugelis 
kitų, pasidarė kankiniais ir 
būsimais tautos valdytojais.

Atvykęs į Vilniaus ’’Bris
tol” viešbutį susiradau sep
tintą kambarį ir nustebau: 
ant jo durų prisegtas gaba
liukas popieriaus su lietu
višku užrašu: ’’Generolas 
Žemaitis Baltutis”. Man vi
siškai negirdėtas. Kas jis 
toks?

Pasibeldžiu. Pakviestas 
įėjau. Vidun įėjęs pamačiau: 
prie pat durų stovėjo dvi 
kėdės, kairiajame kampe 
staliukas su keletą knygelių, 
per kambario vidurį ištiesta 
ant vielos juoda paklodė - 
uždanga, kuri dalino kam
barį į dvi dalis. Pro ją šiaip 
taip galima buvo įžiūrėti sė
dintį prie stalo žmogų.

’’Tai sėskis”, sukniurkė. 
”Aš kalbėjau su Voivados 
įstaiga (taip Vilniuje buvo 
vadinama Vilniaus ir 
apskrities viršininko įstaiga) 
ir jie mane painformavo, kad 
tu, drauge, esi atsakingas už 
šito miesto centro tvarką ir 
discipliną. Dėl to tave ir pa
sikviečiau. Aš sakau, kad 
jau čia pastebėjau perdaug 
atsilikusių žmonių... politi
niai... Perdaug, taip sakant, 
piktžolių. Tų ’’piktžolių”, 
kurias dori žmonės iš savo 
tarpo išrauna, kojomis su
trypia, sunaikina. O tu, tu!.. 
Jūs visi esate apsileidę... 
demokratinėje Lietuvoje. 
To nebus pakenčiama ir to
leruojama! Valyk miestą! 
Rauk visas tas piktžoles su 
šaknimis. Būsi geras mums 
ir sau. Stalino konstitucija 
yra žmoniškiausia pasauly
je! Bet... bet sakau, ji labai 
kieta. Tam, kas nuo jos nu
krypsta, nėra pasigailėji
mo!..”

”Aš, tamsta generole, ge

Valentina Luckutė

SYDNEY: 280 Pitt St.,
tel. (02) 264-2008

MELBOURNE: 59 Queen 
st., tel. (03) 62-7758

ADELAIDE: 229 Rundle St. 
tel. (08) 223-7817

BRISBANE: Cnr. Elizabeth
& EDWARD streets, 
tel. (07) 221-3177

PERTH: 6th Fir. AMP Bldg. 
140 St. George’s Tc., 
Tel. (06) 3217371

Prieš krikštą lietuviai tu
rėjo tik tautinius asmenvar
džius, kurie buvo dažnai su
daryti iš dviejų žodžių ir tu
rėjo kilnią reikšmę, pvz., 
Tautginas (tautos gynėjas),

Nukelta į psl. 4 

rai suprantu. Vilniuje esu 
tik pora dienų, ir čia man 
viskas nauja. Bet viena, kas 
man krito į akį, tai štai kas: 
pirma, mes čia turime ketu
rias tautybes — rusų, lenkų, 
žydų ir lietuvių. Mano su
pratimu, tas valdys Vilnių, 
kas pajėgs šitas tautybes 
padaryti vienu vienetu, ne
pažeidžiant jų įsitikinimų ir 
jų tautiškumo. Būtų čia labai 
gražu, jeigu šios keturios 
tautybės vartotų tik vieną 
žodį - esu vilnietis. Dabar, 
generole, kaip jūs pats gal 
žinote, kad žydai, lenkai ir 
lietuviai yra religingi, tikį 
žmonės ir kiekvienas sten
giasi nors kartą savaitėje 
užsukti į savo šventas vietas 
pasimelsti. Priešingai rusai! 
Kada kiti meldžiasi, jie 
vaikščioja pro Aušros 
Vartus net nepakeldami ke
purių. Aš čia visiškai neno
riu jų priversti tikėti, bet 
kodėl jie negalėtų šiek tiek 
gerbti kitų šventus įsitikini
mus? Jūs kalbate apie pikt
žoles. Jeigu taip tęsis ir to
liau, tai aš nežinau, genero
le, ar atsiras pasaulyje poli
cija, kuri pajėgtų išrauti iš 
šito miesto visas ’’piktžoles”.

”Po velnių, bobų prasima
nymai! žinai, kas yra tikros 
piktžolės? Tai visokie tie 
jūsų Aušros Vartai, katedra, 
bažnyčios, persiėdę kunigai! 
Pirmiausia šalin su tuo!.. Na, 
bet... tvarkykis, kad netu
rėčiau nusiskundimų. Dabar 
pasiimk nuo staliuko vieną iš 
tų knygelių ir gerai pasi
skaityk, išmok! Joje rasi už
rašytą telefono numerį, ku
riuo paskambinus gausi visą 
pagalbą, kokia tik tau bus 
reikalinga. Aš dar kartą pri
menu, kad mes nesikišime, 
tik prašant, žinoma, padė
sime. O, išmok gerai tos 
knygos turinį, nes doram pi
liečiui tas būtinai reikalinga.

Nukelta į psl. 5
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Apie liet, pavardes
Atkelta iš psl. 3

taitis, Lenkaitis, Kazokas.
Amatai, užsiėmimai ir 

svetimžodžiai irgi buvo pa
vardžių šaltiniai, pvz., Kal
velis, Kalvaitis, Kubilius, 
Girninkas, Kringelis (vokiš
kai Kringel), Korsakas (kir- 
giziškai - stepių lapė).

Nelaimei, rašytinė lietu
vių kalba tepasirodė tik 1547 
metais. Tad visuose doku
mentuose tautiniai vardai, 
tėvavardžiai, vietovardžiai 
ir t.t. buvo rašomi su slaviš
komis priesagomis ”ovič”, 
”evič”, dokumentuose rašy
tuose kanceliarine slavų 
kalba, arba, lenkų kalbai įsi
galėjus, su lenkiškomis 
priesagomis ”owski”, 
f’inski , ”icki”. 0 kai taip iš
darkyti lietuviški asmen
vardžiai vėl buvo sulietu
vinti, tai iš priesagų: ”Ovič” 
gasidarė avičius” . pvz., 

etravičius; ”evič” pasidarė 
"evičius” pvz., Urnevičius; 
”owski” pasidarė ’’auskas” 
pvz., Bardauskas; ”icki” 
pasidarė ’’ickas” pvz., Le
vickas.

Lietuvos didikams sulen
kėjus, jie ne tik savo pavar
des, bet ir asmenvardžius 
sulenkindavo. Įvedus len-

Tautrimas ir t.t. Šitie du žo
džiai galėjo ir pasikeisti vie
tomis. Tokiu būdu susidary
davo nauji vardai, pvz., Gin
tautas, Rimtautas. Be to ir 
Lietuvos gamta davė daug1, 
gražių asmenvardžių, pvz., 
Saulė, Aušra, Sietynas, Ai
das, Ąžuolas ir t.t.

Tautiniams vardams taip 
pat turėjo daug įtakos su
trumpinimai ir mažybinės 
bei malonybinės priesagos, 
pvz., Algirdas — Algis, Al- 
gėlis, Algutis. Saulė — Sau
lutė.

Po krikšto vietos gyven
tojai ir toliau vadindavosi 
tautiniais vardais, bet ofi
cialiuose dokumentuose bū
davo įrašomas ir šventojo 
vardas, pvz., Mykolas 
’’alias” Minigaila (1387 metų 
dokumente). 0 kartais tie 
skribai ir kronikininkai pra
leisdavo tą žodelį ’’alias”. Tai 
gal buvo paprasta neapsi 
žiūrėjimo klaidelė, bet jau 
labai panašu darosi į vardą 
ir pavardę, pvz., viename 
1452 metų dokumente buvo 
rastas užrašas: ’’Joannes 
Gosztbwdo”. Tikrumoje čia 
yra krikščioniškasis vardas 
’’Jonas” ir tautinis ’’Goštau
tas”. Toks raštininko ’’neap
sižiūrėjimas” irgi prisidėjo 
prie pavardžių vystymosi 
raidos, bet tik tada, kai Jono 
Goštauto vaikai jau buvo 
pagal tėvą vadinami ”Goš- 
tautaičiais”, t.y. kai asmen
vardis, tėvavardis ar vieto
vardis ir įgijo pastovu
mą, kai jis buvo perduoda
mas iš kartos į kartą.

Lietuviškų pavardžių 
užuomazga yra turbūt XIV 
šimt. pabaigoje ar net XV 
šimt. pradžioje. Pažanga 
galėjo įvykti tik gyventojų 
skaičiui padidėjus, susisie
kimui pagerėjus ir įsigalėjus 
griežtesnei žmonių regis
tracijai, pvz., metrikų sura
šymui bažnyčiose ir t.t. Aiš
ku, tai buvo labai lėtas pro
cesas, kuris pirma vystėsi 
didikų ir miestelėnų tarpe, 
būtent XVI - XVH šimt
mečiais, o smulkesnius ba
jorus ir kaimą tepasiekė 
XVII — XVHI šimtmečiais.

Pavardės išsivystė ir iš 
tėvavardžių: tautinių ir 
krikščioniškųjų. Kaip jau 
matėme Lietuvoje buvo pri-. 
imta vadinti Goštauto sūnų 
Goštautaičiu, o Jono - Jonai
čiu. Be priesagos ’’-aitis”, 
kuri būdinga vakarinėje 
Lietuvoje, buvo vartojamos 
ir priesagos ”-ūnas” vidurinė 
je Lietuvoje bei ”-onis” ryti
nėje mūsų krašto dalyje, 
Bvz., Gerulaitis, Meiliūnas,

udriūnas, Grigonis.
Lietuviškos pavardės yra 

dažnai ir pravardinės kil
mės, pvz., Baltutis, Didž- 
petris, Meškėnas, o taip pat 
ir vietovardinės. Štai 1742 
metų viename dokumente 
randame užrašą: "Mikolaju- 
nas ex villa Narbuty”. Lai
kui bėgant, jo vaikai gal jau 
vadinosi Narbutais. Turime 
apsčiai pavardžių, kurios 
tiesioginiai nurodo iš kur tas 
žmogus kilęs, pvz., Vokie- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.

kišką metrikaciją (prieš 
Lietuvos - Lenkijos padali
nimus) lietuviški asmenvar
džiai dar labiau nukentėjo. 
Tai buvo ne vien tik rašti
ninkų kaltė. Dažnai ir patys 
žmonės, norėdami nuslėpti 
savo žemos kilmės vardą, 
prikergdavo jam ”kilmingą” 
priesagą ”ski”. Tas paprotys 
buvo ypatingai paplitęs 
miestelėnų ir smulkiųjų ba
jorų, taip vadinamos ’’šlėk
tos” tarpe. O vėliau imta 
lenkinti netgi ir kaimiečių 
vardus ir pavardes, pvz., 
1822 metų dokumentuose 
paleidžiami. į laisvę .bau
džiauninkai yra užrašyti 
dveim skirtingom pavar
dėm: lietuviška ir lenkiška 
’’Waleryan Czyrunas czly 
(arba) Szerniewski.”. 0 su
lenkėję kunigai metrikuose 
įrašydavo sulenkintus as
menvardžius ir pavardes. 
Tad nenuostabu, kad mūsų 
vardyne yra daug daugiau 
svetimos įtakos nei pačioje 
kalboje.

Su nauju polėkiu.
Prieš kelias savaites Syd- 

nejaus lietuviai turėjo retą 
progą pasidžiaugti savo 
Sydnejaus Lietuvių Klub»o 
atidarymu. Klubas jau se
niai veikia, bet naujas pries
tatas pakeitė visą seno pas
tato išvaizdą; dabar jis atro
do tarsi naujai pastatytas. 
Pastato išvaizda, ypač vidu
je, graži ir iškilminga, verta 
pasididžiavimo. Nežiūrint 
to, pastatas ir vadovybė su
silaukė kritikos, kas be ko, 
be kritikos apsieti negalime. 
Nieko nėra tobulo, kad jau 
negalėtų būti geriau, Syd- 
nejuje pastatė puikią operą,

New South Wales 
State Election

SVARBUS PRANEŠIMAS

BEPALIKO LABAI RIBOTAS LAIKAS UŽSITIKRINTI, KAD ESATE 
TIKSLIAI ĮREGISTRUOTAS. RINKIMAI ĮVYKS ŠIAIS METAIS

Kad galėtumėt! išnaudoti demokratines teises rinkti savo parlamento 
atstovus, turite tinkamai įsiregistruoti.

Jūs esate tinkamas įsiregistruoti ir balsuoti,
* jeigu esate 18 ar daugiau,
* jeigu esate Australijos ar britų pilietis,
* jeigu Australijoje išgyvenote šešis mėnesius ir
* jeigu N.S.W. valstijoje išgyvenote vieną mėnesį.

Jeigu nesate įsiregistravęs arba abejojate, ar teisingai įregistruotas, 
skubėkite į artimiausią pašto įstaigą ir gaukite įregistravimo kortelę. 
Užpildykite ją ir pasiųskite Rinkimų Registratūrai to padalinio, kurio ribose 
jūs gyvenate.

Nedelsdamas atlik tai šiandien!

Dėl tolimesnių informacijų kreipkitės į valstijos rinkiminę įstaigą, 2nd 
Floor, 1 Francis Str., East Sydney 2010, tel. (02) 330871 arba .į artimiausią 
jūsų elektorato rinkimų valdininką, kurio telefono numerį rasite telefonų 
abonentų knygos priekyje skyriuje ’’Commonwealth Government Electoral 
Office / Australian.”

Authorised
W.R. Cundy

Electoral Commissioner for N.S.W.

Reikia, vis dėlto, pripa
žinti, kad kartais yra sunku 

' atskirti, kuri pavardė yra 
lietuviškos kilmės, nes jos 
forma yra taip iškraipyta, 
kad beveik neįmanoma ją 
rekonstruoti. Lietuviškų as
menvardžių ir pavardžių 
lenkinimo raida dar nėra 
pakankamai ištyrinėta. Čia, 
be abejo, mūsų kalbininkų 
laukia didžiulė užduotis šioje 
reikšmingoje lietuvių kalbos 
tyrinėjimo šakoje.

kainavo ar nė 120 milijonų 
dolerių, o vistiek buvo ne
gerai. Pasaulis žavisi šiuo 
fantastišku pastatu, o ope
ros vadovybė skundžiasi, 
kad daug dalykų nepraktiš
ka, nekomerciška, nepatogi. 
Panašiai yra su kiekvienu 
didesniu pastatu, negali būti 
kitaip ir su mūsų klubo pa
talpomis.

Bet ne čia yra šio gražaus 
ir mums daug garbės tei- 
kenčio pastato esmė. Esmė 
yra ta, kad mes įstengėme 
tokį pastatą pastatyti. Mūsų 
sena patarlė sako, kad pagal 
Jurgį ir kepurė, atseit, graži 
kepurė puošia Jurgį. Taip, 
šie namai puošia Sydnejaus 
lietuvių bendruomenę, ir 
neturėtų būti ne vieno lietu
vio, kuris tuo nesididžiuotų. 
O visgi yra maža grupelė 
lietuvių, galima jausti, kurie 
tarsi sakytų — be mūsų, mes 
čia nieko dėti, neklausė mū
sų patarimų, mes tik iš tolo 
Easižiūrėsime. Tokios neso- 

darios nuotaikos be abejo 
niekam nemalonios.

Kita didelė Klubo patalpų 
vertė yra ta, kad įgalina mūs 

kultūrinėje veikloje pasi
reikšti, ne tik suaugusiems, 
bet ir jaunimui. Tiesa, nėra 
sporto salės, bet su laiku 
gali būti ir ji. Tas klausimas 
buvo išdiskutuotas finansiš
kai ir praktiškai visuotinia
me susirinkime ir nuo jo 
atsisakyta bent tuo tarpu. 
Tai jo nebereikėtų ir kelti. 
Džiaukimės tuo, ką turime, 
ką pasiekėme, o pasiekėme 
tikrai daug. Visi supranta
me, kad klubo pasisekimas 
pareina nuo mūsų visų, ir 
ypač nuo klubo vadovybės 
energijos ir pastovumo. 
Laimingi esame, kad turime 
tvirtą Klubo vadovybę, kuri 
entuziastingai tęsia savo 
darbą su Vytautu Simniškiu 
priešakyje.

Negaliu praeiti pro šalį 
nepastebėjęs vieno reikš
mingo fakto: Klubo patalpo
se yra biblioteka, ji tiesiog 
tapo viliojanti, patraukianti, 
negali susilaikyti neįėjęs 
pasižiūrėti jos gražiai išsta
tytų knygų bei tautodailės 
kūrinių.Cnarakteringa, kad 
ir Bankstowno miesto bur
mistras Aid. R.C. McCor
mack atidarymo metu, savo 
kalboje pirmiausia atkreipė 
dėmesį į biblioteką ir į gau
sią literatūrą svetimomis 
kalbomis apie Lietuvą, jis 
pasidžiaugė mūsų bendruo
menės kultūringumu. Kiek
vienas kultūringas lankyto
jas tuoj atkreipia dėmesį į 
knygas, meniškus kūrinius 
ir į sporto Klubo Kovo tro- 
fejas, įstatytas gražiose vit
rinose.

Šie namai yra ne tik Syd
nejaus lietuvių, bet ir mūsų 
tautos atestatas, todėl siū
lyčiau juos pavadinti 
LIETUVIŲ NAMAIS -

LITHUANIAN HOUSE

A. Mauragis
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Dar prieš nepriklausomy
bės deklaraciją Amerikoje 
pradėjo steigtis darbininkų 

t unijos siekiant bendromis 
jėgomis ginti savo teises ir 
iškovoti geresnes darbo są
lygas. 1770 m. įsisteigė pir
moji darbininkų unija - sta
lių ir dailidžių Filadelfijoje.

Lenkijoje veikia oficialiai 
"Grunvaldo patriotinė Są
junga” viešo antisemitinio 
pobūdžio. Joje susibūrę se
nieji komunistai stalinistai, 
nors oficialioje spaudoje už 
antisemitinę veiklą kaltina
mi dešinieji nacionalistai.

DĖMESIO!

Turime pardavimui 
keletą lietuviškų moteriškų 
tautinių kostiumų. Kreiptis 
tel. Sydnejuje nr 799 4989.

Daug sužinosi

Mūsų Pastogę!
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Vieno jų netekus
Rašo Jurgis Janušaįtis

Liepos 3 d. Daytona 
Beach. Floridoje, Halifax li
goninėje, po kepenų vėžio 
ligos, mirė buvęs įžymus 
sportininkas, tauros tėvy
nės sūnus, karštas patriotas, 
ryžtingas visuomenininkas, 
geras organizatorius a.a. 
Adolfas Andrulis.

Jaunystėje jis, drauge su 
broliais Arturo ir Alfonsu, 
reiškėsi sporte, krepšinyje 
ir dalyvavo Lietuvos rinkti
nėse ir tuo garsino Lietuvos 
vardą ano meto sportinėje 
veikloje. Pokario metais 
Vokietijoje taipgi velionį 
matome uoliai beginant 
sportinę vėliavą. Atvykęs 
Amerikon, New Yorke sun
kiai dirbo fabrikuose. Prieš 
dešimtmetį ramesniam gy
venimui persikėlė į geresnį 
ir švaresnį klimatą Daytona 
Beach, Floridon, kur keletą 
metų, labai sunkiai dirbda
mas su žmonele Viktorija, 
vertėsi motelių bizniu.

Vėliau, negaluojant žmo
nelei, iš to biznio pasitraukė. 
Jis buvo vienas iš organiza
torių lietuvių korporacijų — 
Palms . Del Mar ir Litona, 
kuriom vadovavo eidamas 
prezidento pareigas. Šios 
korporacijos planavo gražias 
gyvenvietes ir velionio 
Adolfo buvo dižioji svajonė, 
Daytona Beach, Floridoje 
įkurti naują gražią, gyvą 
lietuvių koloniją. Ta krypti
mi jis nuoširdžiai dirbo. Jis 
buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių šioje vietovėje ir, 
galima sakyti, tik jo pastan
gomis ši lietuvių kolonija 
per keletą metų sparčiai pa
augo ir šiuo metu apylinkėse 
ir Daytona Beach, Fla. jau 
turi apie 170 lietuviškų šei
mų. A.a. Adolfas Andrulis 
buvo vienas iš šios kolonijos 
lietuvių klubo organizatorių, 
jo steigėju ir dvi kadencijas 
ėjo klubo prezidento parei
gas. Jis pašventė daug laiko, 
jėgų ir lėšų, kad kluo veikla 
būtų gyva ir kad lietuviai 
šioje kolonijoje liktų gyva 
salele.

Jis buvo didelis patriotas, 
neatlaidus tėvynės paver
gėjams. Jis gerbė, rėmė ir 
džiaugėsi tais, kurie kovojo 
prieš okupantą, kurie budi ir 
budėjo mūsų tautos laisvės 
kovų sargybose.

Jis savo dosnia auka rėmė 
visus mūsų veiksnius, jauni
mo pastangas. Rėmė lietu
viškąją spaudą, skaitė abu 
dienraščius, savaitraščius ir 
žurnalus ir spaudos sunkią 
naštą lengvino savomis 
stambesnėmis aukomis.

Jis buvo principų vyras. 
Tačiau niekada savo valios 
niekam neprimesdavo. Ger
bė kitų nuomonę, įsitikini
mus, tačiau savųjų principų 
neišsižadėdavo. Jis bodėjosi 
lietuvių tarpe vyraujančio
mis nesantaikomis. Ilgėjosi 
lietuvių vieningos veiklos ir 
sutarimo laisvės kovoje.

Jis buvo kilnios širdies, 
mielas pokalbininkas, visada 
paslaugus. Daugelį lietuvių 
jis vežiojo po gražiąją Day
tona Beach, Fla. Jiems rodė 
apylinkes, supažindindavo 
su įsikūrimo galimybėmis, 
keliaujančius globojo, sve
tingai priimdavo, pavaišin
davo ir į savus namus pri-

Ši lietuvių kolonija neteko 
lidelio darbininko, gabaus 
rganizatoriaus, šios koloni- 
os ugdytojo, tauraus lietu- 
io patrioto ir mielo žmo

gaus. Tai ypatingai didelis 
nuostolis šiai jaunai, gražiai 
augančiai lietuvių kolonijai.

Su velioniu koplyčioje lie- 
K)s 6 d. vakare atsisveikino 

aytona Beach ir apylinkių 
gausūs lietuviai. Atsisveiki
nimui vadovavo Daytona 
Beach ir apylinkių Amerikos 
lietuvių klubo dabartinis 
pirmininkas Žemaitis. Jaut
riai velionies Adolfo darbus, 
kuriant klubą, organizuojant 
šią koloniją, aptarė buvęs 
klubo prezidentas Antanas 
Kašuba. Daytona Beach 
apyl. lietuvių tautinės są-

Lidija Šimkutė

SUAKMENĖJUSIOS RAIDĖS

Užsitrenkiančiose duryse 
Nutilo juokas.
Namuose liko vaikų pasakos.
(Jos šiandien liūdnos.) 
Vakarienės tropiniai 
Ant apkrauto stalo 
Ir saulėlydžio liekanos 
Palangėje.

Nušvinta sienos.
Pro plyšį
Įlindęs skersvėjis
Sumindė
Pasėta laimę.

Ištartų žodžių pynėje pasiklysta mintys.
Suakmenėjusios raidės slegia užmirštus sakinius.
Pasitraukęs skausmas,
Pagimdo baimę •, ;

ir beldžias
į neprasiveriančias duris.

Piktžolės Vilniaus...
Atkelta iš psl. 3

Ateity jos turinio progai 
esant tave paklausinėsiu.

’’Ačiū už patarimus. Jįisų 
geru kultūringu pavyzdžiu 
mes seksime...” Sukaliau 
kulnimis ir išėjau.

Tai buvo mano pirmas .su
sitikimas su rusų generolu, 
kalbančiu gerai lietuviškai ir 
esančiu Vilniaus ir visos 

Nuotraukoje Vilniaus Aušros Vartai
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jungos skyriaus vardu atsi
sveikino skyriaus pirminin
kas Vytautas Abraitis, pa
žymėdamas velionies karstą 
meilę Lietuvai ir jo ištiki
mybę tautiniams princi
pams.

Giliam liūdesy liko žmona 
Viktorija, broliai — Arturas 
ir Alfonsas su ’šeimomis, 
daug* artimųjų prietelių ir 
visa Daytona Beach ir apy- 

, linkių lietuvių kolonija Flo
ridoje.

Jis paliko šviesų pavyzdį 
gyviesiems savo kilnumu, 
tolerantiškumu, meile žmo
gui, ryžtu ir karšta tėvynės 
meile.

A.a. Adolfui, taip netikė
tai baigusiam skausmą ir 
vargus žemiškoje kelionėje, 
Aukščiausias amžinybėje 
tesuteikia amžiną ramybę ir 
poilsį.

Lietuvos NKVD politiniu 
vadovu. Knygelė, kurią jis 
man davė ir patarė gerai 
išmokti, vadinosi ’’Trumpa 
istorija komunistų bolševi
kų”. Ant jos užrašytas tele
fono numeris buvo: rusų ka
ro komendantūros telefono 
numeris Naujoje Vilnelėje.

Vakare atsigulęs bandžiau

A.a. Adolfas Andrulis (kairėje) su broliu Artūro

susipažinti su ta dovana, 
kurioje, skyrelyje apie Le
niną, sakoma: ’’Darbininke, 
teisybė, kad laisvė yra 
brangesnė ir tokia brangi, 
kad ji turi būti racionalizuo
ta”. Tai kokia čia laisvė, 
drauge Lenine, pagalvojau. 
Skaitau toliau apie žydelio 
Karolio Markso pranašavi
mus: ’’Komunizmas yra pro
letariato diktatūra”. Dėkoju 
už patarimus ir tau, Mark
sai, bet čia Vilniuje matau 
tiek to raudonais kaklaraiš
čiais "proletariato”, kad 
jeigu jie gautų diktatūrą, tai 
ne tik aš, bet ir tu savo kape- 
apsiverstum...

Beskaitydamas užmigau 
ir tas komunistinis ’’perlas” 
nukrito po lova. 0 ryto metą 
sargas, betvarkydamas 
mano kabinetą ją su kitomis 
šiukšlėmis įkišo į pečių.

Ryto 8 vai. sargybinis, 
grįžęs nuo Aušros Vartų 
pranešė, kad jau rusai pra
eidami nusiima kepures... 
Ta žinia buvo saldesnė už 
medų. Tai buvo mano pir
mas laimėjimas Vilniuje.

Norėčiau čia pastebėti, 
kad per tą mano poros metų 
tarnybą Vilniuje buvau de
šimtis kartų dienomis ir 
naktimis šaukiamas pas 
aukštus rusų pareigūnus, 
bet turiu prisipažinti, jų 
niekados nemačiau: jie visa

dos su manimi kalbėjosi pa
sislėpę už spintų, iš kitų 
kambarių arba už anksčiau 
paminėtų medžiaginių už
dangų. Aukščiausias laips
nis, su kuriuo teko kartu 
sėdėti ir svarstyti tarnybi
nius klausimus, buvo kapi
tonas arba civiliniai asme
nys.

Ketvirtadienį užsuko pas 
mane Vilniaus judėjimo 
policijos nuovados viršinin
kas p. Matulaitis ir su 
džiaugsmu pasakojo, kad 
rusai labai taisosi, jau ei
dami pro Aušros Vartus ke
lia kepures, o dabar skubąs į 
geležinkelio stotį, nes apie 
pirmą valandą ten būsiąs 
perdavimas Lietuvai atsiųs
tų iš Rusijos kokių tai dova
nų.

Abu nuvykome į stotį. 
Prie stoties esančioje 
aikštelėje jau stovėjo kele
tas sunkvežimių. Viduje 
tuštoka, tik ant platformos 
matėsi būrelis žmonių, kurių 
tarpe Vilniaus miesto ir 
apskrities viršininkas Šle
petys, Policijos vadas Re- 
meikis, generolas Vitkaus
kas ir kiti. Aplink ramu, tik 
kiek toliau matėsi kokie api
plyšę nuo garvežių lupinėjo 
lenkų erelius ir vietoj jų pri
tvirtino piautuvus ir kūjus. 
Kiti sukinėjosi su puodais 
dažų ir tą patį dažė ant va
gonų. Arčiau mūsų stovį 
lenkai sunkiai dūsavo. Oras 
buvo tirštasir slegiantis, nes 
visus domino tos rusų dova
nos.

Kiek vėliau dešinėje 
pastebėjome atšniokščiantį 
garvežį su pora vagonų. 
Garvežys sustojo. Priėjome 
arčiau. Ant vagonų jau iš 
tolo pastebėjome kreida di
džiulėmis raidėmis rusiškai 
užrašyta: "Pagalba badau
jančiai Lietuvai. Draugiška 
rusų liaudis”. Oras pritvinko 
baisiu dvokimu. Matulaitis 
man stuktelėjo alkūne: 
’’Matai, kaip iš vagonų kam
pų ir durų sunkiasi koks tai 
ružavas skystimas”. Neužil
go atsirado pora darbininkų 
su rankiniais vežimėliais ir 
pradėjo atlupinėti duris.

Bus daugiau

Mūsų Pastogė Nr. 31,1981.8.10, psl. ,5 • •

5



SKAITYTOJAI PASISAKO
Gerb. Redaktoriau,

Jūsų laikraščio ’’Mūsų 
Pastogė” Nr. 27 korespon
dentė I. Arienė aprašydama 
’’Grandies” Ansamblio kon
certą Melbourne paminėjo, 
kad koncertą birželio 28 d. 
M.L.L. Assembly Hall ruošė 
Krašto Valdyba, kas neati
tinka tikrovei.

Iš tikrųjų visa ansamblio 
globa, nakvynė, koncertas, 
visoki parengimai, vaišės ir 
t.t. buvo mūsų žinioje nuo 
birželio 21 iki jų išvykimo 29 
d. Šiame reikale mums tal
kininkavo Krašto Valdybos 
narė Kultūros Reikalams 
p-lė A. Butkutė.

Visas pelnas gautas iš 
koncerto, atskaičius išlaidas, 
perduota Krašto Valdybai 
sumoje $ 2114.58 liepos 11 d.

Su pagarba
A .Žilinskas 

Melbourne Apylinkės 
Valdybos vardu

Gerbiama Mūsų Pastogės 
Redakcija:

Šiais metais Lietuvių 
Skaučių Seserijos Stovykla 
yra pavadinta AUŠROS, 
vardu. Šis vardas mums* 
brangus ir prasmingas, nes 
neužilgo ruošiamės minėti 
šimtmetį nuo Dr. J. Basana
vičiaus redaguoto pirmojo 
AUŠROS numerio, anuomet 
atgaivinusio lietuvių tautinį 
sąmoningumą. Ir dabar Lie
tuvoje vėl eina rezistencinis 
leidinys AUŠRA, šiais sun
kiais priespaudos metais 
keliantis lietuvių dvasią tė
vynėje.

Spauda visuomet buvo la
bai svarbus faktorius mūsų 
tautos istorijoje. Gal dar 
svarbesnis jis yra šiais lai
kais, kai plačiame pasaulyje 
išsisklaidziusiems lietu
viams savoji spauda yra 
kaip oras, kuriuo ji kvė
puoja, kad neužtroškintų jų 
supanti svetima aplinka ir 
gyvenamų kraštų kalba.

Tad šiais — lietuvių švie
timo — metais vadovių nu
tarimu, skautės stovyklauja 
pastovyklėse, pavadintose 
įvairiose pasaulio šalyse lei
džiamų lietuviškų laikraščių 
vardais. Tuo būdu, jos suži
nos daugiau apie lietuvišką
ją spaudą nuo jos draudimo 
laikų iki šių dienų, prasila
vins lietuvių kalboje, susi
pažins su Lietuvos pogrin
džio ir išeivijos spauda.

Siunčiame Jums širdin
giausius sveikinimus iš MŪ
SŲ PASTOGĖS jaunesniųjų 
skaučių pastovyklės.

Stovyklautojos ir Vadovės

Mokslininkai teigia, kad 
visatoje esą apie 100 milijo
nų planetų, kuriose gali 
tarpti gyvybė ir daugelis jų 
apgyventos galvojančių bū
tybių, kurių inteligencija 
prilygsta žmogaus inteli
gencijai ar net pranašesnė.

Mūsų Pastogė Nr. 31,1981.8.10,* psl. 6

Gerb. Redaktoriau,
Mano dėmesį atkreipė 

Mūsų Pastogėje straipsnis 
’’Lenkų fantazijos” (M.P. 
birželio 1 d. nr.). Iliustracija, 
kurią paskelbėte su straips
niu nevaizduoja lenko po-, 
piežiaus, laikančio rankose 
skydą, kaip kad straipsnyje 
rašoma, bet yra foto monta
žas. Skydas yra Lietuvos — 
Lenkijos pogrindžio vyriau
sybės ženklas 1863 m. suki
limo metu prieš caristinę 
Rusiją. Remiantis istoriniu 
Erieš 120 metų skydu ir jo 

ompozicija kitokias išvadas 
darant būtų apsilenkimas su 
tiesa ir ardymas gerų san
tykių tarp lenkų ir lietuvių 
bendruomenių Australijoje. 
Karūna ženklo viršuje yra 
bešališkam skaitytojui pa
kankamas įrodymas, kad tai 
yra grynai istorinis dalykas. 
Mes neturime daugiau ka
rališko kraujų princesių ar 
Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių, kurias mes išleis
tume už ju siekdami sukurti 
naujas bendras karališkas 
dinastijas.

Lygiai ir popiežiaus nuot
rauka, panaudota specifi
niams politiniams tikslams 
gali sukelti nepageidaujamų 
išvadų.

Žurnalas ’’European 
Press”, iš kur ir paimta toji 
iliustracija, yra Centrinės 
Europos Federalistų oficio
zas, ir tai nėra lenkiška or-

Nusivylimas

Koks neteisingumas, sa
kyčiau, ir dar iš dviejų pu
sių! Užpuolė mane visas pa
saulis, vadina apgaviku, 
sukčium ir dar kitokiais ne
spausdinamais vardais. Iš 
kitos pusės Argusienė. Ji 
neužpuolė ištikrųjų, bet ją 
užpuolė kokia tai liga ir jau 
kelinta savaitė nenori su 
manim kalbėti. Jeigu manot, 
kad netaip jau blogai, kad 
žmona nekalba, išgirdę 
mano istoriją savo manymą 
pakeisit.

— Kaip čia yra, Argusai? 
— Klausia prie bažnyčios 
vienas mano draugas. — Kas 
nors su tavo charakteriu ne
begerai, ar ką? Kodėl tu 
paslaptis laikai? Kaip, kodėl 
ir kokiam tikslui, po biesais, 
tu slepi balius? Tu niekada 
paslapčių neslėpei, o čia 
dabar visą balių išlaikei už 
ančio užkišęs. Šitaip nesida- 
ro!

Teisinaus kiek galėdamas, 
nes ištikrųjų pats gerai ne
žinojau apie kokį balių jie 
kalba. Galbūt apie ’’Mūsų 
Pastogės”. 0 gal ir ne, nes 
tame baliuje aš su Argusie- 
ne buvau. Balius buvo geras, 
visi buvo linksmi, tai ko jie 
ant manęs visi pyksta? Vie
nas man sako, girdi, tu 
slėpei, bet mes nužiūrėjome, 
kur tu eisi. Nuo mūsų nepa
slėpsi nieko, Argusai! Mato
te, kaip yra; esu lyg tas pa
sakos oželis, sakyčiau, pusė 
lupto, pusė nelupto. Visi šo
ko, visiems buvo linksma, 
bet mane bara. 

Spaudos bičiuli, 
prisimink ir Mūsų Pastogę 

savo testamente!

ganizacija. Vykdomasis šios 
federacijos komitetas suda
rytas iš daugelio tautų 
atstovų, jų tarpe įeina ir du 
lietuviai: Z. Juras ir K. Ta
mošiūnas.

Neturiu pagrindo kalbėti 
už popiežių ar egzilinę lenkų 
vyriausybę dėl veiksmų, pa
darytų be jų žinios ir sutiki
mo. Gal įdomu bus priminti, 
kad lenkų egzilinė vyriausy
bė ir praeityje to žurnalo 
buvo kritikuojama.

Nesu įgaliotas kalbėti 
Centrinės Europos Federa
listų vardu, nes su jais ne
turiu jokio ryšio. Tačiau 
lenkų bendruomenės Aus
tralijoje vardu galiu užtik
rinti, kad lenkai neturi jokių 
antipatijų lietuviams ir ga
rantuotai neturi jokių impe
rialistinių ambicijų ir nenu
mato tokių turėti ir ateity.

Su pagarba
K. Lancucki

Lenkų organizacijų 
Australijoje

Federacijos pirmininkas

Redakcijos pastaba. Minėtu 
rašiniu neturėta jokių in
tencijų įtarinėti lenkus. Re
dakcija mažai informuota 
apie Centrinės Europos Fe
deraciją ir pasitikėjo savo 
bendradarbiu Europoje. 
Jeigu kyla dėl to įtarimų, 
maloniai atsiprašome ir pri
imame p. K. Lancuckio pas
tabas dėmesin.

Aukščiau paduotas p. 
Lancuckio laiškas laisvai 
verstas iš anglų kalbos ir 
kiek aptrumpintas. Red.

Argusienė ko užraukė no
sį, tai man nevisai aišku. Gal 
ir jai pačiai ne visai aišku, 
nors ji man daug savo nosies 
užraukimo priežasčių išdės
tė, tačiau man vistiek nėra 
aišku.

Taip, taip, prisimenu. 
Viskas ir prasidėjo nuo ano 
spaudos baliaus. Argusienė 
prisikabino, kad spaudos 
balius neturėjo teisės taip 
vadintis, nes jokios spaudos 
jame nebuvo. Ji sakė, kad 
greičiau tiko tortų kepėjų ir 
dailininkų balius, nes lote
rijoj nebuvo nė vienos kny
gos, nei laikraščio prenume
ratos. Daugiausia paveikslai 
ir tortai su gėrimų bonkom.

— Spauda pilna slapyvar
džių, širdute. — Sakau, bet 
Argusiene nesiklausė ir to
liau išmetinėjo nebuvus pla
katų ant sienų spaudos rek
lamai. Vėliau ji perėjo į as
meniškus priekaištus ir 
mano nuodėmių kaip ir ar
cheologiją, sakyčiau, ir pas
kelbė man šaltą, šalčiausią 
karą.

Į Namų balių nuėjau vie
nas. Kodėl negaliu suvai
dinti viengungi, jeigu Argu
sienė nebenori draugauti? 
Jeigu ’’womens liberation” 
leidžia Argusienei neiti su 
manim į balių, tai aš galiu 
parodyti savo nuo lenciūgo 
’’liberation”. Bet čia, brole
liai, galiu jums nuo širdies 
pasakyti, kad lietuvės 
moterys mane labai apvylė. 
Labai. "Kas mane pažįstat,

MŪSŲ PJUBTOGtS

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 26 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

J. Dagys PAĖMĘS LYRĄ (bareljefas)

Toli atsitiksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

žinote, jog esu vyras... na, 
ne šiaip koks Pilypas iš ka
napių, bet dar toks... Kaip 
čia jums geriau save pa
vaizduoti? Vienu žodžiu; 
nesu koks pastumdėlis. Kad 
ir nebe pirmos jaunystės, 
bet žinote, tebesu, sakyčiau 
vyras dar pačiame gerume. 
Be Argusienės taip pat gera 
proga kokią šešiolikinę be
šokant priglausti ir spuste
lėti. Seniai, oi seniai su 
jauna mergiote šokau, o 
spustelėjimai labai jau toli- 
mon istorijon nurašyti. 
Taigi, manau, gera proga 
prisiminti tolimas istorijas. 
Išgėriau keletą stikliukų ant 
drąsos. Prie kaimyninio sta
lo kaip tik sėdi šeima su jau
na, man kaip tik 
tinkama dukra. Einu vesti 
šokti. Kojos biškį lyg ir dre
bėti nori, širdis nieko nesi
klausus pati smarkiau plakti 
pradėjo, bet žengiau drąsiai 
ir beveik jaunatviškai. Nu
silenkiau... bet ji, tikras 
pragaro žalčiukas, šypso ir 
purto galvą — ne. Manau 
nereikia pasakoti, kaip jau- 

| čiaus. Ypatingai kai už pusės 
minutės atėjo toks ilgas, be
veik dvilinkas barzdyla, vi
sas plaukais apžėlęs, jog vos 
tik nosies galas pro plaukus 
išlindęs ir mano šešiolikinė 
su juo nuėjo. Nuėjo ne šokti, 
o tik stovėti ir siūbuoti. Aš 

» būčiau ją romantiškai pa
šokdinęs, kaip mes kadaise 

mokėjome šokti, o ji, durne
lė, nuėjo su tuo dvilinkų siū
buoti. Nei šis, nei tas, saky
čiau!

Kitą šokį einu jau jos ma
mos vesti. Amžiai giminin- 
gesni. Mama irgi dar gerai 
atrodanti, kad ir ne tokia 
liekna, bet dar paspaudžia- 
ma moteriškaitė. Prie jos 
šalia sėdi nelabai draugiškos 
išvaizdos partneris, tikriau
sia jos vyras ir lenkiuosi jam 
prašydamas leidimo jo damą 
pašokdinti. Bet jau minėjau, 
kad jo išvaizda nedraugiška; 
toks ir charakteris. Papurtė 
galvą išdidžiai. Krepšį 
gavau, nors ponia maloniai 
šypsojo. Tačiau visiškai ne
nusiminiau. Jeigu prie vieno 
stalo nėra ’’liberation”, bėda 
nedidelė — yra daugiau 
stalų.

Sekantį šokį einu prie kitu 
pažįstamų stalų, bet visos 
eina šokti su savais. Taip ir 
likau visą vakarą nešokęs ir 
nė vienos, nei senos nei jau
nos nespustelėjęs.

Matote, kokios lietuvės 
moterys? Kur jų patriotiz
mas? Viena dar išdrįso 
klausti, kodėl Argusienę na
mie palikau?

Argusienė? Su Argusiene 
lygiai, kaip su tais arabais; 
nenori taikos ir alyvą nu
traukia.

Argus

6



Ved* V. Aųgustinavičius
S’ ’ is ir entuziastingas 

matininkas jau pasitai
sęs ir ketina vėl įsijungti į 
šachmatininkų * gyvenimą. 
Sveikiname!

7POPTAI
IŠAfflMATAI

LIETUVIŲ KLUBAS -
CHATSWOOD 3Vz — 1 Va

Sydnejaus lietuvių repre- 
entacinė ”A” klasės šach- 
jatų komanda, vad. V. Pa- 
išiaus, prarado galimybę 
įimti pirmą vietą pralai- 
lėjus Canterbury klubui, 
let prieš Chatswood laimė- 
i aukščiau nurodytu santy
kiu. Šiose varžybose daly
davo ir prof. A. Kabaila. 
taškus pelnė: Dr. L Venclo
vas, prof. A. Kabaila, P. 
Johnson ir pusę taško J. 
Nutter.

LIETUVIŲ ’®” KOMAN
DA - SMITHFIELD 4:1

Paskutiniame turnyro ra
te mūsų klubo ”B” komanda 
pelnė dar vieną iš eilės lai- 
nėjimą su galimybe iškilti į 
rirsūnes. Šioje komandoje 
žaidė V. Šneideris, S. Rim
kus ir J. Jenčius. Kiti du 
žaidėjai kitataučiai.

METINIS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Metinis šachmatų klubo 
narių susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 19 d., 7.30 vai. v. 
Syd. Lietuvių Klube. Susi
rinkimo metu bus įteiktos 
laimėtojams dovanos ir ren
kama nauja šachmatų klubo 
raldyba.

ŠACHMATŲ SKYRIUS 
BIBLIOTEKOJE

Syd. Lietuvių Klubo Bib
liotekos vedėjo pastangomis 
įvestas šachmatų literatūros 

skyrius. Šiuo metu lietuvių 
kalba yra tik keletas knygų. 
Maloniai prašome Australi
jos lietuvius, turinčius lite
ratūros apie šachmatus, pa
dovanoti ar perleisti Sydne
jaus Liet. Bibliotekai. Kny
gas siųsti Syd. Liet. Klubo 
adresu.

Sydnejuje turime labai 
gražų būrį įvairiaus amžiaus 
šachmatinininkų, kuriems 
bus didelė parama pasiskai
tyti siekiant pažangos.

TAISOSI J. KAPOČIUS 
Lietuvis savanoris kūrė

jas J. Kapočius, sporto rė- '
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Čikagos sporto klubo Neries jauniai 1447 metų, .laimėję Čikagos krepšinio.......
jaunių varžybas. Už jų dešinėje vadovas Z. Žiupsnys.

Šachmatininkai kviečiami 
aplankyti jau ilgesnį laiką 
sergantį klubo narį Aleksą 
Zalogą, kuris gydomas 
Home of Peace ligoninėje, 
Eddison & Livingston gat
vių kampas, Petersham. 
Lankymo valandos nenusta
tytos.

Sydnejaus lietuviu šach
matu klubas praturtėjęs na
rių skaičiumi, įregistravo 
penkias komandas turny
ruose. Žaidimai vyksta mū
sų klubo ir kitų klubų patal
pose.

”A” klasės komandai va
dovauja V. Patašius, bet šiai 
komandai sunku atsiekti 
pergalių, nes australai savo

Namie

-vienetuose turi po kelis bu- Klubas svečius šachmati- 
vusius Australijos čempio- ninkus, žaidžiančius klube, 
nūs. šioje grupėje pirmauja . anksčiau pavaišindavo kava 

žaidynių metu. Tai daro ir 
kitos tautybės. Turtingesni 
klubai paruošia net užkan
džių. Gi šiais metais pagai
lėta net kavos puodelio sve
čiams...

nūs. Šioje grupėje pirmauja 
žydų klubas ’’Hakoah”, kurio 
komandos pirmoje lentoje 
žaidžia iš Kievo emigravęs 
tarptautinis meisteris Naum 
Levin.

”B” grupėje mūsų koman
dos pirmos lentos žaidėjas J. 
Dambrauskas pasiekė gerų 
rezultatų, o ”B" rezerve V. 
Šneideris ir St. Rimkus.

”B" grupės Western tur
nyre A. Gmiūnas baigė tur
nyrą pralaimėjęs tik vieną 
partiją iš septynių sužaistų.

Giriamės, kad lietuviai 
vaišingi žmonės. Syd. Liet.

KOVO
KLUBE

Sporto Klubo Kovo vardu 
norime padėkoti šiems mie
liems aukotojams už gautus 
fantus loterijai: p.p. V. 
Binkiui, M. Zakarui, V. 
Šneideriui, A. Mišeikiui, fir
mai Slegingers, vyrų tiklinio 
komandai.

Taip pat sportiškas ačiū 
visiems Kovo baliaus talki
ninkams ir dalyviams.

Kovo Valdyba

100-JO KLUBO
LOTERIJOS 

REZULTATAI

Pirmas traukimas liepos 11 
d.:

I-ji premija - J. Abromas, 
II-ji - J. Kasperaitis, III-ji - 
V. Šneideris ir IV-ji - M. Za
karas.

Antrasis traukimas liepos 
17 d.:

I-ji - R. Laukaitis, II-ji - H. 
Burger, IlI-ji - A. Zduoba ir 
IV-ji - Z. Zarkowski.

Du Kovo krepšininkai pa
teko į NSW jaunių krepšinio 
rinktinę: E. Kasperaitis že
miau 16 metų ir M. Wallis 
žem. 18 metų. Sveikiname.

Skelbimas

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS svetur
Dievo Karalystė

GELEŽINĖ VALDŽIA

Tautas valdys jėga arba galybė, kuriai niekas negalės 
pasipriešinti, iki bus įsteigta teisinga tvarka ir pasirodys 
abelnas paklusnumas, nes kiekvienas kelias turės pri
klaupti ir kiekvienas liežuvis išpažinti dieviškąją garbę ir 
galybę; todėl parodymas paklusnumo bus priverstinas. 
Kaip parašyta: ’’Jis valdys juos, geležine lazda, ir kaip 
puodžiaius indas bus jie sutrupinti”. (Apr. 2:27). Šitas 
daužymas ir trupinimas įvyks Keršto Dienoje, ir nors ga
lybė ir lazda pasiliks per visą Tūkstantmetinį amžių, jas 
gal nebereikės naudoti; nes tuomet visas atviras pasi
priešinimas bus griežtai uždraustas didžiojo suspaudimo 
metu. Kaip pranašo pasakyta, šituo daužymo metu Die
vas tars murmančiai, triukšmingai ir savimi įsitikinusiai 
žmonijai: ’’Liaukitės ir žinokite kas aš Dievas. Aš būsiu 
išaukštintas tarp tautų ir išaukštintas būsiu žemėje.” 
(Psa. 46:11). Tačiau padarymui ”iš teisybės taisyklę ir iš 
teisingumo lyginimo įrankį” visuose mažiuose ir dide
liuose kiekvieno asmens reikaluose reikės viso Tūkstant
metinio amžiaus, ne per tą laiką visi bus ’’Dievo mokina
mi”. Tą mokinimo darbą atliks ’’išrinktasis” Sandoros 
Tarnas, didysis Pranašas, Kunigas ir Karalius (Galva ir 
kūnas). Jis bus Pranašas dėlto, kad mokys , Karalius 
dėlto, kad valdys, Kunigas dėlto, kad tarpininkaus tiems, 
turiuos Jis nupirko; ir Jis bus taip pat žmonių užtarėjas 
ir Dievo palaimų teikėjas. Visos šitos pareigos bus su- 
ungtos išvien: ”Tu esi kunigas per amžius Melkizedeko 
tvarka,” nes jis buvo kunigas savo soste — Žyd. 7:17; 
Žak. 6:13; Ap. Darb. 3:22; 5 Moz. 18:15.

Bus daugiau

Myli tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Bačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Sydnejaus Šaulių Kuopos 
Valdybos iniciatyva buvo 
pagerbti tragiškai žuvusieji 
Atlanto nugalėtojai Darius 
ir Girėnas.

a) Liepos 18 d. 10 vai. r. 
per Sydnejaus lietuvių radio 
valandėlę buvo transliuoja
mas Dariaus ir Girėno mi
nėjimas, paruoštas gerai ir 
radio klausytojų neapvylė.

b) Liepos 19 d.. Šaulių 
Kuopos šauliai organizuotai 
su dalinio vėliava dalyvavo 
pamaldose bažnyčioje. Pa
maldų metu giedojo bažny
tinis choras. Saulių Kuopos 
kapelionas kun. P. Butkus, 
savo pamokslą dalinai skyrė 
tragiškai žuvusiems Atlanto 
nugalėtojams Steponui Da
riui ir Stasiui Girėnui, 48 
metinių proga, kuris labai 
vaizdžiai nušvietė tragiškai 
žuvusiųjų ryžtą ir pasiauko
jimą Lietuvai. Lai būna pa
vyzdys visiems lietuviams, o 
ypač jaunimui, kaip reikia 
ryžtis ir aukotis Lietuvos 
garbei.

Visiems žinoma, kad At
lanto nugalėtojai Darius ir 
Girėnas buvo kariai. Jie tra
giškai žuvo, tačiau pasiek
tais laimėjimais išgarsino 
Lietuvos vardą visame pa
saulyje. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais liepos 15 
diena buvo tautinė lietuvių 
didybės šventė. Nors gyve

name išeivijoje, tačiau nusi- 
pelnijusių Lietuvos didvy
rių, aukojusių savo gyvybę, 
mes negalime- pamiršti ir 
nors kartą į metus turime 
atitinkamai paminėti ir juos 
pagerbti. Skaudu, kad Syd
nejaus organizacijos į šį pa
gerbimą nekreipia dėmesio.

S.P.

SŪKURIO POPIETĖ

Reikia pripažinti, kad 
bene aktyviausia Sydnejuje 
kultūrinėje veikloje grupė 
paskutiniu metu, reiškiasi 
taut, šokių grupė Sūkurys, 
vad. M. Cox. Jau vien tik 
šiais metais Sūkurį matėme 
ir gėrėjomės jo pasirody
mais ne tik įvairiuose progi
niuose lietuvių parengimuo
se, bet ir Shell Festivalyje 
Operos Rūmuose, surengtas 
specialus Sūkurio koncertas 
Latvių salėje, pasigėrėtinai 
Syd. Liet. Klube surengė 
Joninių vakarą ir rugpiūčio 
2 d. Liet. Klube surengė 
jaukią ir spalvingą Sūkurio 
popietę. Šioje popietėje 
programoje buvo daugumo
je jau Latvių salės koncerte 
matyti šokiai ir plus dar ki
tos staigmenos, ko ano kon
certo metu nebuvo įmanoma 
pravesti.

Žiūrovų susirinko gana 
apsčiai, kas buvo naudinga 
ir Sūkuriui, ir pačiam Syd. 

Liet. Klubui, nes be specia
lių parengimų Klube sek
madienio popietės būna ge
rokai apytuštės.

Malonu pasveikinti Sūku
rį ir jų vadovus už gražią 
iniciatyvą ir pastangas su 
savo parengimais pasirodyti 
pas lietuvius ir būti tarp lie
tuvių. Ypač visus žiūrovus 
stebina pastangos ir pajė
gumas suburti tiek daug 
jaunimo lietuviškoje veiklo
je. Tai priimtina kaip pats 
didžiausias Sūkurio atsieki- 
mas. Iš tiesų niekas nerei
kalauja nei šokiuose, nei 
dainose tobulumo, bet kad 
ateina ir dalyvauja Sūkurio 
veikloje, jau yra milžiniškas 
atsiekimas. Ir už tai ačiū 
Sūkurio vadovei p. M. Cox ir 
visam Sūkurio štabui.

Sydnejaus Lietuvių Teat
ras ATŽALA vėl rengia 
naują staigmeną. Jau kiek 
laiko energingai ruošiamasi 
naujam pastatymui, kuris 
įvyks spalio 3 d. šeštadienį, 
Sydnejaus Liet. Klube 
Bankstowne. Prityręs atža- 
lietis aktorius ir režisorius 
Julius Dambrauskas stato 
mums nematytą trijų veiks
mų komediją, apie kurią pa
tirsime kiek vėliau. Kome-. 
dijos - Juliaus Dambrausko 
arkliukas. Tikimės, kad ir s” 
šia nauja komedija Juli^ 
nustebins žiūrovus.
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS MOTERIMS!

Mielos ponios,
rugpiūčio. 16 d., sekma

dienį, 1.30 vai. Liet., Klube 
Bakstojme įvyks Sydney 
Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugi visuotinis 
metinis susirinkimas šia 
darbotvarke: Susirinkimo 
atidarymas. Prezidiumo su
darymas. Mandatų komisi
jos, sudarymas. Pereito me
tinio susirinkimo protokolo 
skaitymas. Pirmininkės 
pranešimas. Iždininkės pra
nešimas. Ligonių reikalų 
vedėjos pranešimas. Kont
rolės komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų. 
Naujos valdybos rinkimai. 
Klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti. 
Visos naujos ir buvusios na
rės jauskite pareigą savo 
moterų susirinkime būti.

Valdyba

PRANEŠIMAS

ŽOLINĖ

Rugpiūčio 15 d. - Marijos 
Dangun Paėmimo Šventė - 
Žolinė. Tai privaloma šven
tė. Bus ir lietuviškos pamal
dos. Bet kadangi yra šešta
dienis ir Lidcombe bažnyčia 
užimta, tai tikintiesiems pa
geidaujant šv. Mišios bus 
laikomos Lietuvių Klubo 
viršutinėje naujoje salėje 6 
vai. vak. Kviečiami visi. O ir 
anksčiau atėję į skautų pa
rengimą galės išklausyti šv 
Mišias.

Kun. P. Butkus

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

S|
šešt., rugpiūčio 15 d. 7.30 vai.

it Kaukių balių
Įėjimas $ 6 asmeniui. Pensininkams 

|L nuolaida

MALONIA KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į
F' t

i

-METINĮ

MUSU PASTOGES

SPAUDOS BALIU

Rugpiūčio 18 d., antradienį, 7.30 vai. v. 
kviečiame Sydnejaus lietuvius atšilau 
kyti į neeilinę

MADŲPARODĄ
Matysime modeliuojamus naujojo 

sezono rūbus, plaukų šukuosenas bei 
O.P.S.M- AKINIUS

Vakaro programą papildo vakarienė, 
muzika bei pramoginė dalis. Dalyvavi
mas $ 5 asmeniui. Bilietų užsakai pri
imami iki rugpiūčio 16 d.

Rugpiūčio 22 d., šešt., 8 v.v.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Sydney • Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba visiems mūsų mie
liems tautiečiams praneša 
kąd rugpiūčio 23 d., sek m., 3 

z vaL Lietuvių Klube Banks- 
towne yyksta Dr. Rūtos Ka- 
vaHauskaitės paskaita 'Mi
tyba” t nutrition. Kadangi 
daugeliui mums aktualu ži
noti daugiau apie tinkamą 
maistą sveikatos atžvilgiu, 
vertėtų dalyvauti, pasi
klausyti.

Po paskaitos bendra ka
vutė. Lauksime visi)-

i

rugpiūčio 22 d., 7 vai. vak. Melbourne Lietuvių Namuose
Atvykite! Tikimės, kad nenusivilsite. Gros gera 

muzika, skani vakarienė, loterija, o svarbiausia -—.gera 
nuotaika! - , - - «-.v • . ,■■ j ■ v

Stalus užsakyti pas p. M. Sodaitienę tel. 569 9578 ir pas 
p. A. Bajorą tel. 306 8595

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba

Soc. veikla Melbourne

PRANEŠIMAS

Valdyba

Melbourne
Globos Moterų 
maloniai prašo aukoti pane
šiotus drabužius (tik geram 
stovyje). Ypatingai reika
lingi vaikiški rūbeliai, kurie 
bus siunčiami į Punsko sritį 
lietuviams. Drabužius gali
ma palikti Lietuvių Namuo
se, kambarėlyje už virtuvės.

Nuoširdžiai ačiū visiems 
aukotojams.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba

Socialinės 
Draugija

ATIDAROMAS SOCIALI
NIO GERBŪVIO INFOR
MACIJOS SKYRIUS

.. . MELBOURNE

Melbourno Socialinės 
Globos Moterų Draugija 
praneša, kad pasėkoje Lie
tuvių Bendruomenės rė
muose atnaujinto jos socia
linės globos atsakingumo 
statuso, Draugija imasi ini
ciatyvos įsteigti Melbourno 
lietuviams informacijos tei
kimo skyrių socialinio ger
būvio reikalais. Numatyta 
pradėti bandomąjį 6 mene-

šių laikotarpį, kuriam pasi
baigus šio skyriaus veiklos 
naudingumas bei informaci
jos pareikalavimas bus. per
svarstyti. -1 M

Informacijos skyrius pra
deda veiktib rugpiūčio 2 
dieną šiose patalpose: Mo
terų Seklyčia, antras aukš
tas, Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne, 
Vic. Skyrius veikia kiekvie
ną sekmadienį nuo 1 vai. iki 
2.30 vai. p.p.

Konfidencialią informaciją 
ir patarnavimą teikia lietu
vių ir anglų'kadbomis profe-

siniai kvalifikuotos socialinio 
gerbūvio darbuotojos 
(Social Workers). Skyriuje 

- galima teirautis visais klau
simais liečiančiais:

pensijų reikalus, bedarbio 
ir ligonio išmokėjimus, 
’’Worker’s Compensation”, 

. ’’Motor Accident Board” ir 
' ’’Crimes Compensation” iš

mokėjimus, chroniškų ligo
nių priežiūra namuose ir li
goninėse, reabilitacija, nau: 
jai išleistus gydymosi pot

varkius (”The Disadvantaged 
Persons Health Scheme”), 
asmeninius priežiūros pa
tarnavimus namuose^ bei 
visus panašius asmeninio 
gerbūvio apsaugos klausi
mus. ■
_ Skyriuje taip pat galima 

" gauti įvairių‘Departamentų 
informacinių brošiūrų bei 
reikalingų pareiškimų / 
prašymų formuliarų.

Šio Socialinio Gerbūvio 
Informacijos Skyriaus tiks
las yra suteikti Melbourno 
Lietuvių Bendruomenės na
riams kuo geresnes sąlygas 
tiksliai žinoti savo pilietines 
socialinio gerbūvio teises. 
Visi Melbourno lietuviai, 
jauni ir vyresni, nuoširdžiai 
kviečiami šiuo patarnavimu, 
reikalui esant, pasinaudoti.

Danutė Žilinskienė
Soc. Glob. Moterų D-jos 

Ryšininkė prie Melbourno 
Apylinkės Valdybos

Maloniai kviečiame visus i Sydnejaus skautų

NAUJAS ŠAULIŲ
DALINYS

Liepos 19 d. Melbourne 
įsisteigė naujas šaulių dali
nys - grandis. Tai tik užuo
mazga, nes manoma, kad 
greitu laiku grandis persi
organizuos į šaulių būrį. 
Grandies pirmininku išrink
tas šaulys - veteranas Sta
sys Lipčius. Geriausios sėk
mės tėvynės Lietuvos iš
laisvinimo darbuose. -

S.P.

Tradicinį Kaukių Balių
rugpiūčio 15 d., šeštadieni, 7 vai. vakaro Lietuvių Klube, Bankstown.

Kaukių paradas, premijos geriausioms kaukėms, loterija, laimės šulinys ir 
t.t.

Bilietai: suaugusiems $ 6,
pensininkams, moksleiviams $ 3

Bilietus bei stalus užsisakyti klube pas klubo vedėją p. Lašaitį ar kreiptis 
pas p. B. Barkų (tel. 73 3984)

AUŠROS”. TUNTAS

VISUR
MELBOURNE

LIET. KNYGA

Šie mieli mūsų lietuviškos 
knygos rėmėjai aukojo Mel- 
bourno lietuvių bibliotekai: 

' medžio drožinių meistras V, 
' Miliauskas bibliotekos pa 

talpas papuošė antru savo 
kruopščių pirštų pasigėrėti
nu darbu - koplytstulpio mi
niatiūra, anksčiau bibliote
kai padovanojęs savo drožtą 
yytj. Aukojo pinigais: $ 10 
A. Reimerienė, $ 2.40 S. 
Uselienė; po $ 2 J. Kalnėnas, 
P’ Birikus, P. Vaičaitis. Au
kojo knygų: N. Butkūnas, J. 
Zoriius, P. Vaičaitis. Už tai 
jiems nuoširdžiai dėkojama.

J. Mikštas 
bibliotekos vedėjas

PABĖGĖLIS

leškodamas. lietuvis tuo 
susiranda savo kilmės žmo
nių. štai Algirdas Perojus, 
būdamas 9 metų, su šeima 
1948 m. buvo ištremtas į Si
birą. Po devynerių meto 
šeima, pasinaudodama mo
tinos lenkiška kilme, persi
kėlė į Lenkiją. Lenkijoje Al
girdas atliko karinę prievo
lę, sukūrė šeimą ir pagaliau 
atsidūrė prieš porą savaičių 
Sydnejuje ir jau dalyvavo 
liet, pamaldose, klubo naujo 
pastatų atidarymo iškilmė 
se. Tuo tarpu jis gyvena 
Coogee emigrantų stovyk
loje.

.MIRĖ JUSTINAS
STADALNIKAS

Liepos 31 d. staiga Syd
nejuje mirė Justinas Sta- 
dalnikas. Liūdesy paliko 
žmona ir dukra.

Sydney 
Liet. Klube

PRANEŠIMAS

Klubo nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į 1981/82 
metų Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdybą.

Pasiūlymai gali būti pa
daryti ant oficialių Klubo 
pareiškimų, kurie gaunami 
Klubo raštinėje arba pas 
Klubo vedėją.

Pasiūlyti kandidatus gali 
2 Klubo nariai gaudami siū
lomo kandidato sutikimą.

Pareiškimai su siūlomais Dainos chorui aukojo 10 dol.
kandidatais turi pasiekti
Klubo Valdybos sekretorių Stambesne auka Dainos

v®^au rugpjūčio 28 d. 4 chorą parėmė lietuvių laido
jimo biuras Funerals of

Distinction — šios įstaigos 
savininkai p.p. K. ir N. But- 
kai įteikė 150 dol. Aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

Po sėkmingo pasirodymo 
televizijoje Dainos choras 
Easirodys tarptautiniame

oncette italų Marconi klu
be, Bonnyrigg . Koncertą 
ruošia Fairfield National 
Society. Į koncertą maloniai 
kviečiami ir lietuviai.

vai. p.p.

Pranešime visiems klubui 
terminuotų paskolų davė
jams, kad nuo liepos 1 d. už 
įmokėtas ir įdedamas pas
kolas bus mokama 12 % me
tinių palūkanų.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

DAINOS CHORE

Vietoj gėlių mirus Alek
sandrui Grincevičiui buvusi 
choristė Stasė Jurevičienė
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