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{tampa pasauly

Pastaruoju metu “taikos balan
džiai” ypatingai išvystė savo veiklą: 
Brežnevo vizitai Amerikoje, Saugumo 
Konferencija Helsinkyje, arabų kristų 
jėgų perstatinėjimas, - visa tai liudi
ja, kad naujo konflikto pasaulyje 
grėsmė yra labai reali. Nenuostabu, 
kad daug kalbama apie taiką, vos pasi
baigus karui, bet kada balandžiai ima 
skraidyti pačios "taikos” metu, tai 
faktas, kad pasaulyje Įtampa nėra 
atslūgus,

Šiuo metu yra du pavojingi židi
niai: Izraelio ir arabų neišspręstas 
konfliktas, ir Sovietų Sąjungos ir 
komunistines Kinijos rivalizacija. 
Visom dūdom išpūstas Vietnamo karas 
nesudarė jokios grėsmės pasaulio 
taikai, o tik greičiau tebuvo atsargus 
naujų ginklų bandymas labai siaurame 
ruože, o taip pat šiame kare pasi
tvirtino sena tiesa, kad prieš partiza
ninį karą iki šiolei dar neišrasta 
efektyvių ginklų ir kad partizaninis 
karas laimimas ne sąjungininkų galy
be, o pačių kovotojų ryžtu. Ameriko
nai, per dešimtį metų sūdė jų Vietnamo 
kare milžiniškas materialines ir gyvy
bių aukas, ture'jo pasitraukti iš kovos 
lauko be moralinio atpildo, o daugiau 
su karčiais nusivylimais.

Pastaruoju metu paskelbtas ame
rikonų šūkis, kad ne ginklai ’eraia 
Žmonių ii* * vy uxų u
draugystė ir laisva komunikacija, 
pasaulio labai neįtikino: nors ir 
doleriais grindžiąs savo kelią, vis 
tik amerikonas tiek rytuose, tiek ir 
vakaruose pasidarė nepageidaujamas. 
Neseniai Brežnevui lankantis Ameri
koje padaryti įvairūs draugiški susi
tarimai pasaulio visai neįtikina, kad 
Šitoji draugystė ilgai truks ir kad 
galima ja pasitikėti. Netenka abejoti, 
kad Amerika tų susitarimų raidiškai 
laikysis bet juo labiau abejotina 
Sov. Szgos nuoširdumu. Per savo 
trumpą, penkiasdešimties su viršum 
gyvavimo istoriją Sov. S-ga turėjo 
daug visokių sutarčių, bet nė vienos 
nesilaikė. Ji būtų sulaužiusi ir na
cinės Vokietijos su Sov. S-ga sutartį, 
jeigu Hitleris nebūtų tam užbėgęs už

AUKŠTAI IŠKILĘS LIETUVIS
Kiekvienas bent kiek prašokęs 

vidutiniškumą lietuvis, ar tai moksle, 
ar tarnyboje pakelia drauge su savimi 
sakytumei ir visą bendruomenę,. Jau 
turime keletą aukštai moksle iškilusių 
lietuvių, bet krašto administracijoje 
iki šiolei ryškesnių vis dar neturėjo
me. Bet Štai pasiekė žinia, kad kan- 
beriškis lietuvis advokatas Viktoras 
Martišius yra paskirtas Australijos 
sostinės teritorijos antros divizijos 
sekretorium. Tai yra ypatingai aukšta 
pozicija. V. Martišiaus žinioje bus 
naminiai (vidaus) ir socialinės globos 
reikalai. Tiesa, jis eilę metų tarnavo 
ministerijoje kaip teisinis patarėjas, 
bet dabar jo pozicija yra ypatingai 
aukšta, svarbi ir reikšminga. Belieka 
p. Martišių tik pasveikinti ir palinkėti 
kuo geriausios sėkmės.

Salia savo tarnybinių reikalų V. 
Martišius taip pat buvo ypatingai 
aktyvus ir lietuviškoj veikloj: rašė 
spaudoj, skaitė paskaitas, buvo ren
kamas į bendruomenės valdybas, daly
vavo ir aktyviai reiškėsi suvažiavi
muose. Lygiai ir dabar V. Martišius 
nuolat matomas ir girdimas savųjų 
tarpe.

Gimė V. Martišius 1939 m. Kaune. 
Atvykęs su tėvais į Australiją Can- 

akių, kitaip sakant, jeigu jis nebūtų 
permatęs sovietinių tikslų. Lygiai ir 
šiandie tokia akivaizdi Amerikos - 
Sov. S-gos draugystė, atrodo, labai 
Įtartina, ypač atsimenant, kad Sov. 
Sąjunga turi daugiau rūpesčių, negu 
vien lenktyniavimas su Amerika.

Vienas iš tokių Sov. S-gos skau
dulių yra Kinija. Jau ne nuo šiandie 
žinoma rivalizacija^ tarp Rusijos ir 
Kinijos. Ypač kad šalia nacionalinių 
ir teritorialinių tikslų: dar įsiterpia 
ideologinis motyvas. Žinios iš įvairių 
Šaltinių, o ypač iŠ anos pusės gele
žinės uždangos, patvirtina, kad kari
nis konfliktas tarp Šių dviejų galybių 
yra neišvengiamas ir pramatomas arti
miausiu laiku. Tą konfliktą pagreitina 
Šie motyvai, ypač iŠ sovietų pusės: 
Kinijos ir Amerikos politinis‘atolydisi 
ypač po prez. Nixono vizito Kinijoje. 
Antras, gal būt daugiau istorinės kil
mės motyvas, kad ideologiniai skirtu
mai iššaukia pačią nuožmiausią neapy
kantą. Galimas daiktas, kad Sov. 
S-ga, ypač turint dėmesy kvestijonuo- 
jamas teritorijas, norės išlaikyti pri
matą tiek poltikoj, tiek ir ideologijoj, 
vėl iŠ kitos pusės Kinija, gal ir ne
būdama pakankamai ginkluota, bet 
remdamasi savo žmonių resursais ( 
(atsiminkime: Kinija apima virš 700 
milijonų žmoni .), turi savo misiją ir 
tasai teritoriaiims klausimas tėra! 
tik pretekstas pašalinti iš kelio savo 
rivalą. Juo labiau, kad kiniečiai turi 
daugiau šalininkų tiek Azijoje, tiek ir 
Afrikoje. Tą gresiantį konfliktą numa
tydama Sov. S-ga pastaruoju metu ėmė
si konkrečių veiksmų (žinios iŠ anos 
pusės uždangos).

1. sovietai koncentruoja savo 
karines pajėgas prie Kinijos pasienio. 
Net savo karo laivyną atitraukia iš 
Viduržemio jūros ir permeta į tolimuo
sius rytus.

2. susisiekimas su tolimaisiais 
rytais Sov. S-je ypatingai kontroliuo
jamas: niekas negali keliauti į rytus 
be specialaus policijos leidimo.

3. Sibiro koncentracijos stovyk
los, kurios buvo arčiau Kinijos pasie
nio, paskubomis perkraustomos dau- 

Viktoras Martišius

berrojė..„baigė gimnaziją ir Australijos 
nacionaliniame universitete studijavo 
teisės mokslus. Universitetą baigė 
1963 m. ir pradžioje dirbo Canberros 
prokuratūroje.
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giau į šiaurę arba nuo seno rusiškas 
sritis.

4. skubiai kaupiamos konservuoto 
maisto atsargos neatsižvelgiant į 
tai, kad gyventojams maisto trūksta.

5. paspartinta karinių sunkveži
mių gamybą, nes krašte geležinkelių 
tinklas yra labai menkas-

6. Politbiuras perorganizuotas į 
savotišką generalinį štabą, kuris 
turės neribotas galias karo atveju.

7. Komunistų partijos padaliniams 
išsiuntinėtos instrukcijos, kad Kini
ja yra imperialistinė valstybe ir kad 
jos tikslas sugriauti Sov. S-gos socia
listinę santvarka. Tai psichologinė 
karui pasiruošti pusė.

Komentatoriai teigia, kad Sov. 
Sąjunga, tuo tarpu turėdama militari- 
nę persvarą, greičiausia pati puls 
Kiniją ir "žaibo karu” norės ja par
klupdyti. Tokie lengvi ir nuolaidūs

NAUJA P. L. B—NĖS VALDYBA
Rugsėjo pradžioje įvykusiame 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seime išrinkta nauja Pasaulio Lie
tuvių B-nės Valdyba, į kurią įeina:

J. Kavaliūnas
Br. Nainys
T.J. Borevičius, S.J.
J. Dočkus
R. Kasparas
J. Šlajus
S. Džiugas

Dar neturime žinių; kaip pasi
skirstė pareigomis, bet galima spėti, 
kad pirmininku greičiausia bus Br. 
Nainys. Visi valdybos nariai Žinomi 
ir prityrę visuomenininkai, atrodo, 
visi iš Čikagos.

Sveikiname naująją PL B-nės 
Valdybą ir linkime darnaus ir kūry
bingo darbo.

susitarimai su Amerika Šitas inten
cijas tik patvirtina: konflikto atveju 
su Kinija Sov. S-ga nori turėti bent 
sutartimis saugų užnugarį iš Amerikos 
pusės.

Kiek kitokia situacija yra arti
mųjų rytų sektoriuje. Arabų kraštų ir 
Izraelio klausimas yra pasiekęs taš
ką, kad šiame sektoriuje konflikto 
pradžia, skaičiuojama ne dienomis, 
bet valandomis. Reikia atsiminti, kad 
šitame konflikte dalyvauja ir didžio
sios pasaulio galybės. Jeigu Izraelis 
tegu ir netiesioginiai savo sąjunginin
ku turi Ameriką, tai arabai remiasi 
sovietiniu ir iš dalies kinietiŠku 
bloku. Vis tik Izraelio jėgų santykis 
negąsdina. Tačiau nežiūrint arabų 
partizaninio aktyvumo padėtis art. 
rytuose yra gana pavojinga.

Tačiau kaip besvarstytume, įtampa 
pasauly didėja.

***
Sovietu atominiu mokslu specia

listas prof. A. Sacharovas dar labiau 
susikirto su vyriausybe reikalauda
mas, kad sovietų beprotnamius pa
tikrintų tarptautinė komisija. Ne
žiūrint, kad profesorius buvo saugumo 
organų perspėtas nesusitikti ir nesi
kalbėti su užsieniečiais, jis vis tiek 
pereitą savaitę buvo susitikęs apie 
tuziną Žurnalistų iŠ vakarų ir jiems 
dėstė kokia padėtis Sovietijoje yra 
su psichiatrinėmis institucijomis. 
Kaip ne nuo Šiandie žinoma, Rusijoje 
praktikuojama politiškai nepatikimus 
reikšmingus žmones jau ne tremti į 
Sibirą ar į kalėjimus, bet uždaryti į 
psichiatrines ligonines ir juos per
auklėti.
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už tautą
Būty galima Tautos Šventės proga 

kalbėti ir kalbėti, ir niekad nepritruktų 
Žodžių ir minčių vien tik dėl to, kad 
tai yra taškas, į kurį sueina viso 
tautos gyvenimo ir jos pasireiškimų 
siūlų galai. Baisiai klystų tas, kuris 
tvirtintų, kad tautos Šventė ženklina 
tik vieną tautinio gyvenimo aspektą, 
o visa kita į tai neįeina. Priešingai, 
į tautos sąvoką įeina visas gyvenimas, 
paženklintas tautine etikete, įskai
tant net ir tuos atvejus, kuriuos mes 
norėtume išskirti arba jų gėdintumės. 
Žmone’s Žemėje nėra kokie idealūs 
angelai su skaistybės imunitetu. 
Lygiai ir tautiečiai, gyvendami Šioje 
ašarų pakalnėje, gali pasižymėti 
idealiomis dorybėmis, bet taip pat nėra 
laisvi nuo ydų, kaip ir kiekvienas 
kitas mirtingasis. Liūdniausia yra 
tai, kad daugelis iš mūsų, įvairiais 
kilniais motyvais dangstydamiesi, 
mato ir nori pristatyti tik idealiąją 
tautinio gyvenimo pusę, tarsi mūsų 
tauta neturėtų nei šešėlių nei prie
kaištų. Savo iškilmingose kalbose 
nuolat ir nuolat idealizuojame didingą 
praeitį, kada Lietuva viešpatavo nuo 
jūrų iki jūrų ir Čia pat juodžiausiomis 
spalvomis piešiame šios dienos lietu
vių pavergėjų imperializmą, tarsi 
dabarties imperializmas kuo nors 
skirtųsi nuo praeities imperializmo. 
Akcentuodami savo konservatyvizmą 
herojais padarome tuos, kurie tą jau 
šiandie įsikūnijusią tautos gyvenimo 
konservatyvią pusę statė ir gynė, ir 
lygai tokiu pačiu įkarščiu smerkiame 
tuos, kurie į tautinį gyvenimą bando 
įnešti naujų idėjų ar naujų formų, tar
si tautinio gyvenimo formos, pažiūros
per istoriją būtų išlikusios nepajudina
mai pastovios ir nekintamos, arba įve
dus kokią naujovę jau tuo pačiu būtų 
pažeisti tautos pamatai. Nieko nėra 
liūdniau, kaip beatodairinis ir a 
priori pasmerkimas tų dalykų, apie 
kuriuos tik tiek težinome, kad jie 
gresia konservatyviam nusistatymui. 
Žmonijos, o lygiai ir tautos istorija 
kaip tik ir grindžiama senųjų ir nau
jųjų gyvenimo formų kovos faktais. 
Niekas Šiandie nesmerkia nei Min
daugo, davusio pradžią, nei Vytauto, 
tą kovą užbaigusio, kada jie griovė 
senąsias lietuvių žinyčias, kirto 
dievų miškus ir jų vietoje statė kry
žius. Progresyvinis istorijos įsibėgė
jimas jų veiksmus pateisino, nors 
pareikalavo daug aukų ir kraujo. Gal
būt gražiausias šitokio vyksmo pa
teisinimas yra užakcentuotas evange
lijoje, kur viešpats perspėja tarnus, 
kad neravėtų kūkalių iš kviečiu, “kad

A.A.*

VALENTINAI SNIR1ENEI
staiga mirus, jos vyrą Juozą, dukrą Birutę, žentą Manfred ir vaikaiti 
Adrian, likusius didžiame skausme,nuoširdžiai užjaučiame.

V. Aglinskas
I. ir O. Aleknai
J. ir M. Antanaičiai 
V. ir S. Bartuškai 
L. ir J. Barkai

E. Dainienė
J. ir E. Kalnėnai
P. ir V. Morkūnai
L. ir A. Petrauskai
V. ir R. Pumpučiai
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kartais rinkdami kūkalius neišrautu- 
mėt draug su jais ir kviečių. Pali
kite vienus ir kitus augti iki piūties”. 
Gyvenimo praktika šimteriopai pa
tvirtina Šitą tiesą: kas pradžioje 
atrodo neteisinga ir Žalinga, su laiku 
pasiteisina. Jeigu būtų laikytasi ra
vėjimo principo, tai šiandie daug ne
turėtume iškilių tautiečių, jų tarpe nei 
Vinco Kudirkos, nei M.K. Čiurlionio, 
nei visos eilės kitų, kurie tik daug 
vėliau atsivertė į lietuvybę ir joje 
išsiskleidė. Daugelis ir šiandie nesi
skaito su istorijos pamokomis, o sku
binasi ravėti tautos dirvą, tarsi ji būtų 
jo kiemo daržas. Lygiai ir kova už 
tautos išlikimą ir jos laisvę reiškiasi 
įvairiopa forma ir taktika. Šiandie gal 
dėl to išsiplėtojęs tarpusavis nesu
tarimas, kad kovotojai ar grupės, nors 
ir turėdami tą patį tikslą, riejasi tarp 
savęs tik nesusitardami dėl metodo 
ar taktikos. O tai yra pirmas Žingsnis 
į pralaimėjimą. Veltui mes teisinamės, 
kad priešas mus skaldo. Skaldo ne 
kas kitas, o mūsų pačių naivumas 
arba siauras užsispyrimas laikantis 
“tiktai Šito, bet jokiu būdu ne kito“.

Tautos Šventės perspektyvoje 
gal ir reikėtų į tautos gyvenimą 
žvelgti kaip galint platesniu žvilgs
niu, o ne vien tik ribotis siaura sri
timi taikant ją visumai. Ne viskas 
yra tautos istorija, lygiai svarbu ir 
ką mes paliekame istorijai; ne viskas 
yra tautos tradicijos, bet taip pat 
svarbu, ką mes įneŠame, o ne vien 
tik išlaikome; pagaliau ne viskas 
yra tautai laisvė, bet gal dar esmin- 
giau jos išlikimas ir tęstinumas.

(v.k.)

KOVON SU BADU
Nors Australijoje gyvenant atrodo, 

kad visi sočiai pavalgę, tačiau yra 
pasaulyje dar daug kraštų, kur žmonės 
gyvena pusbadžiu arba net visai 
badauja. Daugiausia bado šmėkla 
vaidenasi ten, kur žmonių yra pertek
lius, o kraštai technologiškai gerokai 
atsilikę. Kovai su badu yra įsikinkiu
sios ir Jungtinės Tautos, jų tarpe ir 
Australija. Siam krašte paramą atsi- 
likusiems ar badaujantiems kraštams 
organizuoja privačios šalpos organi
zacijos su vyriausybės pritarimu. Ko
vai su badu organizuoja kartą per metus 

rinkliavas, kuri žmonių 
suaukotus maisto produktus ar kito
kias aukas persiunčia pagalbos reika
lingiems kraštams. Tokios rinkliavos 
numatomos: rugsėjo 23 bus vykdomos 
N.S.W., Tasmanijoj ir A.C.T.; rugsėjo

Australian Freedom from Hunger Campaign pastangomis aprū
pinami Australijos tamsiaodžių vaikai Šviežiais vaisiais.

30 d. Vakarų Australijoj; Viktorijoj ir 
Queenslande spalio 7 d. ir Pietų 
Australijoj spalio 14 d. Aukų rinkėjai 
eis nuo durų prie durų prašydami au
kos. Tautiečiai kviečiami prisidėti 
bet kokia auka, nes daugelis ir mūsų 
žmonių išgyveno sunkius laikus ir 
buvo tokiu pat aukotojų kaip kad mes 
Šiandie, šelpiami. Atsiminkime, kad 
po karo iš suaukotų gėrybių buvo 
išlaikomi milijonai žmonių, ne dieną 
ar savaitę, bet apie penkerius metus. 
Todėl rūpestis alkaną papenėti yra 
ne tik žmogiška pareiga, bet mums 
gal dar daugiau - grąžinama skola 
vardan tų, kurie mus kadaise šelpė.

Maisto trūkumas kai kuriuose 
kraštuose atsiranda dėl daugelio 
priežasčių. Vienur gyventojų toks 
perteklius, kad kraštas pats negali

ŽINIOS

Irake dešimtys tūkstančių Žmonių 
mirtinai apsinuodijo valgydami duoną 
iš grūdų, kurie buvo mirkyti gyvsi
dabrio skiedinyje ir paruosti sėklai. 
Tai skaitoma vienas iš didžiausių 
apnuodijimų "istorijoje.***

Kinijos min. pirm. Ču-en-lai 
ateinančių metų pradžioje planuoja 
kelionę aplink pasaulį aplankydamas 
vakarų vyriausybes.***

Arabų kraštų galvos susirinko 
į posėdį Kaire, kuriame pirmuoju 
klausimu bus svarstoma, kokių prie
monių imtis prieš Izraelį.

Britų generolas Sir Walter Walker 
taip įvertino pasaulio padėtį: “So
vietu Rusija yra didžiausia pasauly 
militarinė galybė, o Amerika yra 
didžiausia nudistų kolonija”.***

Prancūzijos prezidentas Pompi
dou išvyko su vizitu i. Kiniją. 

išsimaitinti, kitur pasėlius nusiaubia 
gamtos nelaimės - potvyniai, arba 
sausros išdegina.

Šitas globalinio masto sąjūdis 
kovai su badu pasaulyje rūpinasi ne 
vien tik sušelpti išalkusius, bet juo 
labiau padėti atsilikusiems kraštams 
techniškai, kad jie patys su laiku 
išsilaikytų.

Žmonių ir tautų solidarumas šiais 
laikais išsivystęs taip tampriai, kad 
nelaimės atveju tame pačiame pagal
bos lauke susitinka ir draugai, ir 
priešai.

Įrodyta, kad Sovietų Sąjungoje 
kas trečias žmogus laikomas arešte. 
Gal tiksliau būtų, kad toje Šalyje 
visi yra arešte, net ir tie, kurie kitus 
areštuoja.

Vienas rusas Lenino mauzolie
juje Maskvoje išsprogdino namų dar
bo bombą. Sprogimo metu žuvo jis 
pats ir dar du lankytojai. Deja, pats 
Leninas nenukentėjo.

***

Rusų mokslininkai pranašauja, 
kad 1973 - 75 metų laikotarpy Pacifike 
bus stiprių žemės drebėjimų, kurie 
sukels milžinišką bangavimą ir už
lies rytų Azijos pakrantes. Priimdama 
tai dėmesin Sov. S-gos vyriausybė 
planuoja perkelti pramonę iš pakraš
čių į kontinento gilumą.
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įvykių eigoje

Laiškas min. p-kui

Pereitame numery buvo paminėta, 
kad Australijos min. pirmininkas Mr. 
G. Whitlam, duodamas interview per 
TV, pabrėžė, kad suteikus nepriklau
somybę N. Gvinėjos ir Papua gyven
tojams pasaulyje jau nebeliks kolo
nializmo. Į Šitą min. pirmininko tei
gimą atsiliepė musų tautietis dail. 
L. Urbonas, parašydamas laišką - 
repliką pačiam ministeriui pirminin
kui asmeniškai ir taip pat dienraščiui 
“The Australian”. Dail. L. Urbono 
laiško kopiją skelbiame ir "Mūsų 
Pastogėje”. Red.

Dear Sir,

Listening to your interview with 
David Frost on Channel 7 on the 18th. 
August, I found it impossible to digest 
one of your statements. It is quite 
possible that there are at least ano
ther million people who have settled 
in this country since the second

World War, who would feel the same 
way about it as I do.

If it were not for the fact that 
your statement creates a false security, 
I would not be writing this letter to 
you. This is what you said and I 
quote:

“Ther are scarcely any colonies 
left in the world. You mentioned Pa- 
pua/New Guinea, which may be al
most the largest remaining one, but 
that will be self-governing by Decem
ber; and I suppose the only other pla
ces you can consider apart from South 
Africa and Southern Africa are Fench 
colonies. There are no others in the 
world.”

Sir, How wrong you are. You have 

left out the greatest and most ruthless 
colonial power of today, perhaps of 
all times. By doing so, you have 
written off at least eleven great 
nations to further slavery and geno
cide. Their combined populations 
exceeds that of Australia by more 
than ten times. Their culture and 
history goes back thousands of years 
into the past.

The- colonial power is Russia, 
under the disguise of the Soviet 
Union. The colonies are: The Ukraine 
Lithuania, Latvia, Estonia, East 
Prussia, East Germany, Poland, 
Hungary, Czechoslovakia, Rumania 
and Bulgaria.

Several recent and not so recent 
events and revolts in Poland, East 
Germany, Hungary, Czechoslovakia 
and Lithuania, have exposed beyond 
doubt, the true aims of Russia. 
They are not those of Communism 
alone, if ever at all. The workers 
in these countries are waging a si
lent and violent resistence, not against 
the oppression of the non-existing 
capitalist, but rather opposing the 
colonial rule of Russia. They seek 
the independence which they have 
not got.

The existence of such a colonial 
power as Russia should not be ignored 
or overlooked. It affects life far 
beyond its own Iron Curtain. It breeds 
suspicion in international relations 
and affects the fabric of the internal 
structure of every country in the 
world.

For no nation or individual can 
be truly free until all nations and all 
individuals are free. Free to travel, 
and live where they choose. Free 
to choose their occupation, free to 
develop their gifts and express their 
arts and thougths without fear, as 
I do right now.

Yours truly,
Leonas Urbonas

. ....................................mi........... ............... ..............................................................

Savo pirmininką Dr. L VENCLOVĄ ir Žmoną NIJOLĘ dukrelės 
gimimo proga nuoširdžiai sveikina ir visiems daug laimės linki

Sydney Filisterių Būrelis

Nuoširdžiai sveikiname Dr. I. VENCLOVĄ ir ponią NIJOLĘ dukrelės 
gimimo proga ir linkime daug Šeimyninio džiaugsmo.

Sydney Liet. Sporto Klubas * ‘Kovas”

Sveikiname Dr. I. VENCLOVĄ ir NIJOLĘ VENCLOVIENĘ sulau
kusius dukrelės ir linkime laimingos ateities.

Sydnejaus lietuvių klubo Šachmatininkai

CANBERRA 
Parduot ar neparduot?

Rugsėjo 19 d., trečiadienį, 7.30 
vai. Lietuvių Klube p. A. Andriuška 
skaitys paskaitą tema “Ar parduoti 
Lietuvių Klubą?”. Po paskaitos 
bus pravestos tuo klausimu diskusijos.

Šiuo metu Canberros Lietuvių 
Klubo vertė siekia apie ketvirtį mili
jono dolerių ir dėl to klausimas, ar 
mes tuos pinigus efektingai naudojam. 
Ar nebūtų prasmingiau turimą turtą 
paversti pinigais ir juos sunaudoti 
kitokiems reikalams?

Visi kviečiami Šioje paskaitoje 
dalyvauti ir bent teoretiškai pasvars
tyti galimybes.

Canberros Liet. Klubo Valdyba
***

Naujas jaunųjų šachmatininkų 
pasaulio čempionas yra rusas Beliaus- 
kis. Antroje vietoje stovi anglas 
T. Miles.

REMKIME AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDĄ

Aloyzas Baronas

Aloyzas Baronas šiandie yra 
vienas iš produktyviausių rašytojų 
išeivijoje. Pradėjęs savo literatūrinį 
kelią eilėraščiais ir jumoristika jis 
greit pasuko prozos keliu, kur pilnu
moje ir išsiskleidė jo talentas. Šiais 
metais išleista ir dienraščio “Draugo” 
premijuota jo naujausia knyga “Abra
omas ir sūnus” bus bene brandžiausia 
iš jo gausių veikalų. Autorius yra 
gimęs 1917 m., pradėjęs rašyti ir 
skelbti savo kūrybą dar Lietuvoje, bet 
plačiausiai pasireiškė jau išeivijoje. 
Iki Šiol jis jau išleidęs 21 knygą, lai
mėjo visą eilę konkursinių premijų. 
Gyvena Čikagoje ir yra vienas dien
raščio “Draugo” redaktorių. Romane 
"Abraomas ir sūnus” A. Baronas 
sprendžia mišrios šeimos problemą 
išeivijoje ieškodamas paralelės tarp 
savo personažo ir biblinio Abraomo au
kos. Šio veikalo stiprybė glūdi ne tiek 
autoriaus tezėje, kiek pačiame bran
džiame pasakojime ir gyvų charakterių 
pristatyme. Susipažinimui trumpa iš
traukėlė iš romano “Abraomas ir 
sūnus”. Red.

ABRAOMAS IR SŪNŪS
Tikrai pavasarį tegali pajusti tik 

ankstų rytą, kada gieda paukščiai, ir 
svaigina rytmečio kvapas, kol jo 
neužmuša darbo dienos gausmas ir 
dūmai. Bet pavasaris aidi ir vakare, 
kai virš mažo miesto žydras dangus 
atskleidžia savo gilumą ir perveria 
sielą, įsibraudamas į slapčiausias jos 
sritis. Žmogus tyli, o tačiau jo siela 
plazdena, užlieja visą, ir jauti gys
lose pavasario tvinksėjimą. Ar aš 
gyvenu paskutinį pavasarį ar pagaliau 
paskutinį dešimtmetį, tačiau jaučiu, 
kaip Žvaigždės pakvimpa, viena po 
kitos užsidegdamos, ir pro jas skrenda 
lėktuvas, lyg pro gėlėmis nusagstytą 
lauką. Pavasario pavakariais ap
tyla vėjas, ir nustoja suptis šakos. 
Galima jausti, kaip besprogstą gėlės 
ir besilapoja, vėlyvi medžiai muša pa
vasario kvaptimi, atrodo, stabteli 
laikas ir paliauja raukšlėtis ' mūsų 
smilkiniai.

Mano senasis dviratininkas iš
tempė dviratį iš kiemo ir sakėsi 
važiuojąs porą blokų aplink. Bijąs 
atprasti nuo važiavimo. O aš pavaikš
tau porą blokų ir sugrįžęs nebegaliu 
skaityti. Negaliu tiesiog suprasti, 
kodėl skaitymas kartais yra pramoga, 
o kartais darbas.

Einu palengva, sustoju, pasikal
bu su pora pažįstamų ir sutinku buvu
sį solistą. Jis kvepia degtine, gero
kai įsmilkęs, todėl labai kalbus, ta
čiau ir piktas.

— Ei tu, Stukėnai, ar tu ganei 
kada karves?

— Ganiau, - atsakau.
Solistas purto savo žilą galvą 

ir vėl klausia:
- Ganei karves?
— Na, ir kas?
- Kaip tai kas? Gi karvių ganymu 

visų komunistinių menininkų biogra
fijos remiasi. Jei tu neganei karvių, 
tu esi komunistinėj sistemoj niekas. 
Turėjai, taip sakant, buožei ir kapi

talistui vergauti. Bet man i tai spjau
ti, — jis išsiima cigaretę ir ilgai ją 
dega. — Ar tu žinai, kas žemėj biau- 
riausia? Gi perdėjimas. Bet tu vis 
tiek nesupranti, ką aš čia kalbu.

— Nesuprantu.
— Tai klausyk. Jeigu solistas 

per daug šaukia, tai jis rėkia, o nedai
nuoja, gi jeigu per tyliai, tai jis balso 
neturi. Kraštutinumai viską skandina 
ir naikina. Todėl būk vidutinis.

— Drungną išspiauna, taip Sv. 
Rašte parašyta, — ginčiju. — Gyveni
mas priklauso kovojantiems, maištinin
kams, piktiesiems, o ne kokiems 
minkštalams, kurie bejėgiškai mosi
kuoja rankomis.

— Apie tai aš dar tau pasakysiu, 
bet suprask vieną, kad net ir degtinė 
yra atskiedžiama. Viskas turi būti 
vienoda ir lygu.

— Pasaulį varo pirmyn ne vidu- 
tinieji, bet maištininkai, kovoją, rėkią, 
siuntą, mirštą ir kitus į mirtį siunčią 
už savo iš'radimus, idėjas ir idealus. 
Visi kiti tai tik šalta bulvienė.

Solistas nelaukė tokio aktyvaus 
ir karšto mano pasipriešinimo. Jis 
pasirėmė tvoros ir pasakė:

— Vidutinieji, kantrūs ir nuosek
lūs Žinovai tai įvykdo. Rėksniai, 
pavojingi diktatoriai tik griauna ir 
ašaras traukia. Kas aš esu? Niekas, 
o būčiau kas nors, jei kokie idėjų 
vykdytojai nebūtų pradėję karo. Man 
pikta ant visko, ir todėl tu man atsa
kyk: ganei savo ar svetimus gyvulius?

— Savo tėvo.
— Neblogai, bet vis tiek neži

nai, kas yra gyvenimas. Ganyti sve
timus gyvulius, dar kokio šykštaus 
ūkininko, yra daug sunkiau negu 
ganyti savo tėvo. AŠ manau, kad 
šiek tiek supranti. O šiandien girdžiu 
per lietuvių radijo valandėlę poetė 
deklamuoja eiles apie pavasarį ir 
žuvusią piemenėlio laimę, taip sa
kant, dūdele dūdavo, viskas dingo. 

nieko nebėra. Taigi, bolševikai sako, 
kad ganymas buvo prakeiktos dienos, 
o poetė, kad laimingos. Brolau, poetė 
karvių neganė, taip sakant, ji pati 
karvė, kad rašo apie tai, ko nežino. 
Suskilusiom kojom, neišsimiegojus 
lakstyti nuo pavasario ligi rudens 
paskui karvės uodegas yra vaiko 
prakeikimas, o ne kokia piemenėlio 
laimė. Bet man nepatinka, kaip komu
nistiniai menininkai ar pareigūnai 
giriasi, kad jie ganė ar bernavo. Taip 
buvo, kaip yra ir šiandien, kai aš 
pamatau vargšus vaikus nešiojančius 
laikraščius ar valančius batus, man 
gaila savęs, mažo piemenėlio, susi
traukusio galulaukėje ar stovinčio 
karvės prišlapintoj vietoj, kad su
šiltų šaltoj rasoj užgėlusios kojos. 
Tai viskas buvo seniai, nebėra ko 
kalbėti, bet man gaila savęs, man 
pačiam savęs gaila, ir jei aš esu da
bar nei šioks, nei toks, jei, galima 
sakyti, beveik nieko nevertas, tai dar 
ir dėl to, kad nuo pat mažens buvau 
nieko nevertas. Va, pasiklausiau tos 
bobos poezijos, atėjo vaikas į kar
kiamą valyti batų, toks murzinas 
italiukas, ir jam pakišau valyti savo 
nevalomus batus. Už tai aš jam da
viau dolerį, vaikas žiūrėjo išsprogi
nęs akis, paskui Žalčiukas nėrė pro 
duris, kad aš grąžos nepaprašyčiau. 
Dabar man išdžiūvo gerklė, aš nebe
turiu iš ko gerti, todėl, Stukėnai, 
paskolink man vieną dolerį. Tu gau
ni pilną pensiją, o aš nepilną, tu 
negirtuokliauji, tau pinigų užteks, 
jeigu tu tik per daug nesirūpinsi, 
ką valgysi ir kuo vilkėsi.

Minutę aš galvojau, ar eiti su 
juo į karčiamą, ar jam duoti dolerį. 
Nusprendžiau duoti, nes ką prageri 
drauge, tai yra bendrai pragerta, ir 
viskas baigiasi, o jei davei grynais, 
tai jau skola. Žinojau, jog niekada 
nebeatiduos, bet Žinojau, kad jam 
toliau bus nebedrąsu vėl prašyti.

- Kaip bus, taip bus, - pasa
kiau nereikšmingai ir padaviau, iš 
viršutinės švarko kišenėlės išsi
traukęs, suglamžytą banknotą, — tik 
dolerio tai labai maža.

Nukelta į psl. 4
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SOCIALINĖ GLOBI
Australijoje gyventojų, socialinis 

aprūpinimas gal ir ne visai tobulai, 
bet gana plačiai išplėstas, ir krašto 
pilietis daugeliu atvejų gali gauti 
atitinkamų pašalpą. Ne visi mūsų 
tautiečiai pilnai susipažinę su krašte 
veikiančia socialine tarnyba ir gal 
daugelis galėtų socialinėmis lengva
tomis pasinaudoti, tik ne kiekvienas 
tai žino. Socialinė tarnyba yra išlei
dusi tuo reikalu informacines bro
šiūras įvairiomis kalbomis, jų tarpe 
ir lietuviškai. Tokią brošiūrą skaity
tojų Žiniai ir skelbiame galvodami, 
kad Ši informacija gali daug kam 
labai praversti.

Red.

Senatvės Pensija sa xa fb tmt pp 
Senatvės pensija gali būti mokama vyrui sulau
kus 65 metų amžiaus, moteriai - 60 metų amžiaus. 
Daugiau kaip 60 nuošimčių žmonių Šio amžiaus 
kategorijose gauna senatvės pensijas.

Invalido Pensija sa xa fb tmt pp 
Invalido pensija gali būti mokama asmeniui 
sulaukusiam 16 metų amžiaus arba vyresniam, 
jeigu jis yra nuolatiniai bejėgis užsidirbti sau 
pragyvenimo Šaltinį arba jis yra visiškai aklas.

Našlės Pensija sa xa fb tmt pp
Našlės pensijos yra trijų kategorijų.
Kategorija A: našlė, kuri rūpinasi bent vienu 

vaiku, kuris yra jaunesnis negu 
16 metų amžiaus, arba išlaiko 
pilnų kursą lankantį moksleivį 

kuris yra jaunesnis negu 21 metų 
amžiaus.

Kategorija B: našlė, kuri yra ne mažiau kaip 
50 metų amžiaus ir kuri neturi 
nei vaiko, nei moksleivio, arba 
našlė kuri yra ne mažiau kaip 

45 metų amžiaus, bet kuriai 
Kategorijos A pensijos mokė
jimas yra nutraukiamas, ka
dangi ji daugiau neišlaiko nei 
vaiko, nei pilnų kursą lankan
čio moksleivio.

Kategorija C: našlė, kuri jaunesnė 50 metų 
amžiaus, neišlaiko nei vaiko, 
nei pilną kursą lankančio 

moksleivio, bet kuri yra reika
linga paramos per pirmas 26 
savaites po vyro mirties. 
Kategorijų A ir B pensijos ir 

jų sąlygos taikomos:
* moteriai, kurios vyras yra psichijatrinėje 

ligoninėje.
* moteriai, kuri yra persiskyrusi su vyru
* moteriai, kurios vyras yra laikomas kalėjime 

ilgiau negu šešis mėnesius
* moteriai, kuri yra vyro palikta virš šešių 

mėnesių.
Kategorijų A, B, ir C pensijos ir jų sąlygos gali 
būti taikomos ir tai moteriai, kurios partneris 
mirė ir kuri, per paskutinius tris menesius prieš 
jo mirtį buvo pilnai nuo jo priklausoma.
Gimdymo Pašalpa
Gimdymo pašalpa gali būti mokama moterims, 
padengti susidariusioms išlaidoms ryšy sy vaiko 
gimimu, nežiūrint jų pajamų ir turto.

AUSTRALIJOJE

Vaiko Pašalpa
Vaiko pašalpa gali būti mokama žmonėms kurie 
išlaiko vaikus jaunesnius negu 16 metų amžiaus, 
Pašalpa normaliai mokama motinai.
Moksleivio Pašalpa
Moksleivio pašalpa gali būti mokama žmonėms, 
kurie rūpinasi pilnų kursų lankančiais mokslei
viais tarpe 16 ir 21 metų amžiaus.

Federalinė Rehabilitacijos įstaiga
Federalinė Rehabilitacijos įstaiga (The Common
wealth Rehabilitation Service) ruošia gyvenimui 
žmones su įvairiais fiziniais trūkumais, kad jie 
galėtų nepriklausomai gyventi ir užsidirbti sau 
pragyvenimo Šaltinį. Nelaimingų atsitikimų aukos 
ir tie, kurių trūkumai dėl ligos arba iŠ prigimties 
paveldėti, gali lankyti rehabilitacijos centrus 
gydymosi arba amatų mokymosi tikslais. Jie gali 
būti apgyvendinti specialiuose bendrabučiuose 
arba gali lankyti tuos centrus iš savo gyvenamų 
vietų. Asmenims, kurie gauna socialinį aprūpini
mą, o taip pat, tarp 14 ir 15 metų amžiaus kai 
kuriems vaikams su fiziniais trūkumais, moky
mas yra nemokamas.

Socialinio Gerbūvio Tarnyba
Socialinio Gerbūvio darbuotojai (social workers) 
yra randami kiekvienoje valstijos (state) sosti
nėje ir didesniuose provincijų miestuose. Jie yra 

pasiruošę suteikti reikalingų pagelbą asmenims 
ir šeimoms, kurie gauna, arba kurie gali gauti 
pašalpas per Australijos Socialinės Apsaugos 
Departamentą (The Australian Department of 
Social Security). Jie taip pat dalyvauja bendruo
menės socialinio gerbūvio veikloje.

Neapmokami Patarimai
Australijos Socialinės Apsaugos Socialinio 
Aprūpinimo Departamentas (The Australian 
Department of Social Security) duos kiekvienam 
asmeniui nemokamą patarimą ryšy su pensijos, 
pašalpos, subsidijos arba patarnavimo gavimu, 
išvardintu Šioje brošiūrėlėje.
Tamsta gali paduoti pareiškimą, neprašant 
papildomų informacijų, ir mes Tamstai pranešime, 
ar Tamsta turi teisę gauti pagelbą ar ne.

Dalinė Pa'salpa
Žemiau yra išvardintos dalinės pašalpos, kurias 
teikia Federalinė Valdžia (Commonwealth) so
cialine aprūpinimo pensininkams. Pasiturintieji 
žmonės arba žmonės su didelėmis, pajamomis jų 
gali negauti.

* neapmokamas medicininis gydymas
* nemokami vaistai
* neapmokamas gydymas ligoninėje pagal 

Federalinės Valdžios/Valstijos (Common- 
wealth/State) susitarimą.

* Klausos pagerinimo aparatų nuomavimas
* Telefono nuomos nuolaidos
* televizijos ir radio mokesčio nuolaidos
* finansinė pagelba laidojimo išlaidoms 

padengti.
Valstijų vyriausybės(state governments) ir vie
tinės savivaldybės (local councils) gali suteikti 
ir kitokių lengvatų kaip, transporto nuolaidas, 
nejudomo turto mokesčių nuolaidas ir t.t.

PAGELBA ORGANIZACIJOMS

Senelių Namai
Patvirtinos organizacijos,kurios parūpina patai-, 
pas senelių apgyvendinimui statant butus, bendra
bučius ir slaugymo namus,gali gauti 2 dolerius 
subsidijos už kiekvieną surinktą dolerį kapitali
nėms išlaidoms padengti.
Asmeninės Globos Subsidijos
Patvirtinos organizacijos, kurios parūpina spe
cialią globą labai seniems ir silpniems asmenims 
bendrabučiuose, gali gauti asmeninės globos 
subsidiją. Subsidijos dydis kiekvieniems na
mams yra nustatomas pagal gyvenančių asmenų 
skaičių, turinčių 80 metų amžiaus arba daugiau.

Globos Namų Subsidijavimo Planas
Valstijų ir vietinių savivaldybių išlaidas pa
tvirtintiems senelių globos namams, o taip pat jų
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— Viskam reikalinga pradžia, o 
toliau viskas rieda savaime. Matai, 
kaip blizga mano batai, taip sakant, 
už tavo dolerį. Ir mes dabar trys lai
mingi. AŠ, vaikiščias ir tu, nes juo 
mažiau žemėj turi, juo lengviau mirti.

— Ir taip sunku, ir taip sunku, - 
.pasakiau, žiūrėdamas įkandin nueinan
čio, ir man buvo pikta, man buvo 
labiau gaila to dolerio, negu to buvu
sio piemenėlio ar laikraščių išnešio
tojo, savo vaiko ir jo vaikų..

Rimas netrukus susilaukė berniu
ko. Aš nuėjau aplankyti ir nunešiau 
penkiasdešimt dolerių. Verna atrodė 
išblyškusi, lygiai kaip ir Rimas, ta
čiau jie buvo laimingi. Ji atrodė gero
kai aptukusi ir išbalusi, minkšta tokia, 
lyg iš pieno ir koše’s. Berniukas buvo 
gražus, ir aš jaučiau keistą šilumą, 
nes juk tai buvo mano vaiko vaikas. 
Jis buvo dailus. Žinojau, kad visi 
vaikai dailūs, bet šis gražiausias. 
Aš stebėjau, kaip jis miegojo tokioje 
pintinėje lovelėje, ir prisiminiau 
poros dailininkų paveikslus. Dabar 
anas pirmasis mano vaikaičio vaiz
das ir tie paveikslai liejasi kartu, 
ir aš lengviau įsivaizduoju aną mie
gantį berniuką, negu jau užaugusi 
savo vaikaitį, kurio dabar ieško poli
cija.

Paskui buvo krikštynos. Mažos, 
bet buvo linksma kukliame vystyklais 
ir neskalbtais baltiniais kvepiančiame 
bute. Pasigailėjusi kaimynė dovanojo 
senų skalbiamą mašiną, kuri buvo

■.......... .

paprasta, bet stipri, ir manau, kad 
šiais laikais tokių nebėra. Visa tai 
prisidėjo, kad būtų galima įmanomiau 
gyventi. O kai taip yra, tada galima 
ir daugiau vaikų auginti, kas iš tikrųjų 
ir vyko. Kai Žiūrėjau į pirmąjį, gal
vojau, kaip gera, kad sūnus nepaklau
sė manes, gerai, kad vedė, ir aš 
dabar vėl turiu mažiuką Augustų, nes 
vokietė marti ir Rimas sutarė taip 
pakrikštyti. Tai buvo kažkas tarp lie
tuviško ir vokiško vardo.

Kai aš ėjau po krikštynų namo, 
nešiausi ir kažkokį saldų graudulį, 
man atrodė, kad, štai, jau mano antro
ji generacija, ir esu jau daugiau nie
kam nebereikalingas. Bet aš dar 
jutau gyvenimo pulsą ir nesijaučiau 
senas. Pagaliau aš galėjau vesti 
ir gyventi sau, bet dabar, akyse tebe
stovint miegančio vaikaičio baltam 
ir su Šypsena veideliui, man neatrodė, 
kad jis ne mane išstūmė į kitą gene
raciją, bet atėjo manęs atjauninti.

Buvo ankstyvas .pavasaris. Juo
davo aptirpęs sniegas, jo suverstos 
krūvos pakelėse buvo kietos ir nuo 
vienos jų, belaukdamas autobuso, 

vos nenusiritau po autobuso ratais, 
bet man vis tiek buvo linksma.

Vėliau, išskyrus vieną kartą, 
niekas jau nebekėlė krikštynų. Pa
prastai užvežė į bažnyčią, ir viskas. 
Buvo vis daugiau rūpesčio, ir aš 
pradėjau galvoti, kad daug vaikų turėti 
yra tikrai viso pasaulio dėmesio užsi
tarnaująs atvejis. Aš malčiau ir 
negalėjau išspręsti: ar su kiekvieno 
vaikaičio gimimu aš labiau gyvenu, ar 
vis labiau mirštu. Sydney: Operos Rūmai ir prieplauka

Mūsų Pastogė Nr. 37 1973.9.17 psl. 4

4



būrimui arba jų praplėtimui, finansiniai subsi- 
duoja Federalinė Valdžia (Commonwelath 
Government). Taip pat Federalinė Valdžia socia
linio gerbūvio tarnautojams, esantiems prie tų 
senelių centrų ir padedantiems globos namų 
tarnybos darbe, moka pusę algos.
Valgių, Pristatymo Subsidijos
Patvritintos “virtuvių ant ratų“ organizacijos, 
kurios pristato maistą seneliams ir invalidams į 
jų namus, gali gauti Federaline’s Valdžios 
( (Commonwealth) subsidija sumoje 10 centų už 
kiekvieną pristatytą valgį.

Uždaros Dirbtuvės
2 doleriai už kiekvieną surinktą dolerį mokama 
patvirtintoms organizacijoms padengimui kapi
talinių išlaidų statant dirbtuves ir įrengimus bei 
apgyvendinimo patalpas. Taip pat gali būti subsi- 
duojama pirmų trijų metų dirbtuvių nuoma. Be to, 
pašalpa algoms yra teikiama kai kuriems asme
nims dirbtuve's mokamam personalui. Mokslo 
mokesčiai apmokami dirbtuvėms už tuos dar
bininkus, kurie baigia mokslo kursą ir tuo būdu 
gali dirbti normalų darbą. 2 doleriai už kiekvieną 
dolerį, mokama organizacijoms padengimui kapi
talinių išlaidų suteikiančioms bendrabučių patal
pas žmonėms su fiziniais trūkumais, kurie dirba 
paprastoje industrijoje.

Vaikai Su Fiziniais Trūkumais
Patvirtintos organizacijos, kurios padeda vaikų 
apmokymą su fiziniais trūkumais gauna subsidiją 
2 doleriu už kiekvieną dolerį padengimui kapi
talinių išlaidų. Subsidija yra taikoma apmokymo 
centrų pastatų ir įrengimų statybai, o taip pat 
apgyvendinimo patalpoms besimokantiems vai
kams.
SPECIALUS PRANEŠIMAS IMIGRANTAMS

Australijos Socialinės Apsaugos Departa
mentas (The Australian Department of Social 
Security) duoda asmeninius patarimus imigrantams 
ryšy su pensijomis, pašalpomis ir pagelbomis, 
išvadintomis šioje brošiūrėlėje. Jeigu Tamsta 
turi sunkumų kalbėti arba rašyti anglu kalba. 
Tamsta prašoma?, lankant Departamentą 
informacijų reikalais, atsivesti savo draugą,kuris 
anglų kalbą supranta gerai. Jeigu tas yra nega
lima, Departamento tarnautojai vis tiek darys, 
ką jie galės. Tamstai padėti. Kalbos sunkumai 
neturi Tamstos sulaikyti nuo pagelbos prašymo.

Jeigu tiki, kad Tamsta turi teisę gauti 
pensiją arba pašalpą, Tamsta turėtum paduoti 
pareiškimą ,ir mes Tamstai pranešime,ar pagelba 
gali būti suteikta ar ne. Kad galėtum gauti 
senatvės pensiją arba invalido pensiją, o kar
tais ir našlės pensiją, Tamsta privalai tam tikrą 
laiką išgyventi Australijoje. Jeigu Tamsta esi 
nuolatinis Australijos gyventojas, bedarbio, li
gonio, vaiko ir gimdymo pašalpų gavimui mini
malus išgyvenimo laikas Australijoje netaikomas. 
Tais reikalais Tamsta gali gauti papildomų 
informacijų iš Departamento.

Brošiūrų Sąrašas
Age Pensions 
Invalid Pensions 
Widow’s Pensions 
Unemployment Benefits 
Sickness Benefits 
Child Endowment and 
Maternity Allowance 
Rehabilitation 
An Idea for the 
Future (Training 
Scheme for Widow 
Pensioners)

Knygelės
Social Services 
Handbook (for So
cial Workers) 
Handicapped Chil

dren (for organisa
tions)
Sheltered Workshops 
(for organisations)
Aged Pensions’ Homes 
(for organisations)

Director, Australian Department of Social Security
Socialinės Apsaugos Departamento Direktorius

Please forward
Prašau atsiųsti:

(a) Applications forms for................................
Pareiškimo blankus dėl

(b) Pamphlet on....................................................
Brošiūrą apie

Name/Pavardė..............................................................

Address/Adresas..........................................................

Našlių. Pensininkių Apmokymo Planas
Kategorijos A arba B našlė pensininkė, siekianti 
visos dienos darbo arba dalinio dienos darbo ir 
norinti išmokti naują verslą arba lankyti patobu
linimo kursus, gali tai daryti žinodama, kad už 
jos mokslą, knygas ir kelionės išlaidas atly
gins Departamentas. Be to, ji dar gaus papildomą 
mokymosi pašalpą prie jau gaunamos pensijos.

HELP 
LEGACY 

all the year round 
Donations: 169 Elizabeth St.

Sydney. 26-2001

AUSTRALIJOS 
DEPARTAMENTO 
of Social Security)

SOCIALINES APSAUGOS 
(The Australian Department

ĮSTAIGOS
SYDNEY Australia House 

50 Carrington Street 
Tel. 2 0255

MELBOURNE Commonwealth Centre
Cnr. La Trobe & Spring Streets
Tel. 662 0411

BRISBANE Commonwealth Centre 
295 Ann Street 
Tel. 25 0133

ADELAIDE A.M.p. Building
1 King William Street 
Tel. 51 7400

PERTH 104 Murray Street 
Tel. 2 3 0161

HOBART Kirksway . House
2 Kirksway Place 

'Tel. 23 7541

REGIONAL OFFICES ARE LOCATED AT

N.S.W. VIC. OLD W A

Albury Ballarat Bundaberg Bunbury
Armidale Bendigo Cairns Fremantle
Bankstown Box Hill Gympie
Blacktown Dandenong Ipswich
Broken Hill Footscray Mackay TAS
Carmgbah Frankston Maryborough Burnie
Dee Why Geelong Redchffe Launceston
Dubbo Hamilton Rockhampton
Fairfield Horsham Southport
Gosford Mildura Toowoomba ACT
Grafton Morwell Townsville Canberra
Griffith Oakleigh
Hornsby Preston
Hurstville Sale S A N T
Lismore Shepparton Elizabeth Darwin
Lithgow Wangaratta Mt Gambier
Liverpool W.irni.imbool Port Pine
Maitland Whyalla
Newcastle
Orange 
Parramatta
Penrith
Wagga Wagga 
Wollongong

Toliau, jeigu ji besimokydama privalo gyventi 
ne savo namuose, antrą papildomą pašalpa gali 
būti jai mokama. Tokia moteris, baigusi apmoky
mo kursą,gali prašyti iš Australijos Socialinės 
Apsaugos Departamento (The Australian De
partment of Social Security) padėti jai įsigyti 
įrengimus, kad tuo būdu ji galėtų dirbti savo 
namuose.

Bedarbio Pašalpa xa it shbp p
Bedarbio pašalpa gali būti mokama asmeniui 
kuris neturi darbo, bet nori ir gali dirbti, ir kuris 
yra užregistruotas darbo gavimui Federalinės 
Valdžios Darbo Įstaigoje (The Commonwealth 
Employment Service). Pareiškimu blankai yra 
gaunami Federalinės Valdžios Darbo Įstaigose 
arba pas jų agentus.

Ligonių Pašalpa sa xa it sh.sp p
Ligonių pašalpa gali būti mokama žmonėms,kurie 
nustojo uždarbio dėl ligos arba dėl nelaimingo 
atsitikimo ir tuo budu neturi pragyvenimo šaltinio1

Speciali Pašalpa xa it shsp

Speciali pašalpa gali būti mokama žmonėms, 
neturintiems teisių gauti kokią nors pašalpą, 
bet negalintiems apsirūpinti savimi arba savo 
šeima.
Džiovininko Pašalpa
Džiovininko pašalpa gali būti mokama asmeniui, 
kuriam yra daromi medicininiai tyrimai arba jis 
.yra gydomas nuo plaučių tuberkulozės. Su pa
reiškimais pašalpai gauti jis turi kreiptis pas 
Valstijos Tuberkulozės Direktorių (The State 
Director of Tuberculosis)

Pavartoti raidžiu simboliai yra nurodymai pa
pildomiems aprūpinimams
SA Papildoma pašalpa gali būti mokama.
XA Ekstra pašalpa gali būti mokama žmonai, 

arba vaikui, arba abiems
FB Dalinė pašalpa gali būti mokama
SHBP Papildomas sveikatos draudimas ir vaistų 

pašalpa gali būti taikoma.
TMT Su sąlyga, kad turtas ir pajamos neviršija 

nustatytų normų
PP Brošiūros ir blankai yra gaunami iš 

Departamento ir Pašto Įstaigų.
P Brošiūros yra gaunamos iš Departamento.

■I

5 SATELITAI KELIA GALVAS
Tautinės nepriklausomybės idėja Sovie

tų Sąjungos satelitiniuose kraštuose vis 
didėja ir graso pavojus, kad jie gali pa
keisti orbitą ir pasidaryti E. E. Bendruo
menės satelitais. Kai kurie iš jų, kaip ra
šo žurnalas „Komunistas“, jau atvirai šne
ka, kad Rusija esanti Azijos kraštas, o jie 
priklauso Vakarų Europai. Rusijos tradi
cijos ir gyvenimo būdas esą azijatiški ir 
nieko neturį bendra su tradicijomis tokių 
kraštų, kaip Čekoslovakija, Vengrija, Len
kija ir kt.

Naujos alyvos j šią tautinę ugnelę įpylė 
Breznevo-Nixono ekonominiai susitarimai. 
Jau ir taip išnaudojami satelitai nebegaus 
iš S< v^-Sąjungos net tų trupinių, kurie 
tekdavo mainais už paimtas iš jų kraštų 
prekes. Norėdama patenkinti savo įsipah- 
riegojimus Amerikai, Rusija ir nenorėda
ma nuskiraus satelitus. Jie tai žino, atvi
rai sako ir žvalgosi į Vakarus. Gal ne vel
tui sakoma, kad šiuo metu JAV yra geres
nis Rusijos sąjungininkas negu satelitiniai 
kraštai.

***
Prancūzija, vesdama savo nepri

klausoma politiką, atsakė neigiamai į 
rusų kvietimą apriboti atominių ginklą 
gamyba. Prancūzija pareiškė, kad ji 
rūpinasi savo saugumu atskirai ir 
neis į jokius sandėrius su Sov. 
Sąjunga ar Amerika.***

Tik neseniai paaiškėjo, kad kinie
čiai pastaruoju metu išbandė vandeni
lio atomine^ bombą atmosferoje. Bomba 
buvusi ligi trijų megatonų stiprumo. 
Tačiau kiniečių bandymai su tolimų 
distancijų raketomis totaliai nepavyko.

Norėdama pristabdyti infliaciją 
ir sureguliuoti kainas Australijos vy
riausybė nuvertino penkiais procen
tais Australijos dolerį ir užsaldyti 
bankuose kreditus. Numatoma taip 
pat pakelti nuošimčius už paskolas. 
Kalbama, kad bus įvesta kainų kont
rolė.
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Pavasaris Lietuvos laukuose

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Dr. A. RENI GĖRĮ ir Ponią, sulaukusius pirmagimės dukrelės, svei
kiname ir linkime šviesaus ir saulėto gyvenimo.

Sydney Liet. Sporto Klubas “Kovas”

...................................................................................................................................... ..11■■■■

Sveikiname Dr. A. RENIGERį ir DANUTĘ RENIGERIENĘ sulau
kusius dukrelės ir linkime laimingos ateities.

Sydnejaus lietuvių klubo šachmatininkai

Dr. A. Mauragis, sako tiek užsi
ėmus Amerikoje veikla, kad neturi 
laiko net ir 'šeimynai paradyti. Tikė
kimės, kad bus daug ir įdomaus pasa
kojimo sugrįžus.

***

Pereitą trečiadienį į Singapūrą 
išvyko sydnejiškiai Jurgis ir Jolanta 
Janavičiai. Žada paatostogauti apie 
10 dienų. ***

Dalyvavusi jubiliejinėje skautų 
stovykloje kaip Australijos liet, 
skautų reprezentante iš Amerikos 
sugrįžo Rasa Milvydaitė iš Melbourno. 
Stovykla vyko prie Cleveland U.S.A, 
ir joje dalyvavo iŠ Australijos Rasa 
ir “Mūsų Pastogės” redaktorius Dr. 
A. Mauragis.

* * *
Pagal seną išmintį, jeigu dakta

rams gimsta dukterys, tai bus laimingi 
ir taikūs laikai. Neseniai Sydnejaus 
daktarams I. Venclovui ir A. Renige- 
riui gandras padovanojo po dukrą. 
Sveikiname.1

***
Pereitą pirmadienį į_ Londoną iš

vyko čia viešėjusi Gaila Gasiūnienė, 
buvusi melboumiŠkė. Sako, jai taip 
patikęs Sydnejaus Lietuvių Klubas, 
kad ji puikesnio niekur nemačiusi. 
Žada Anglijoje reikalus sutvarkiusi 
grįžti L Australiją ir galutinai apsi
gyventi. Kažin, ar tik dėl to, kad čia 
toks puikus klubas?

***
M. ir B. Gailiunai i^f Wollongong 

ketina nusipirkti butą Bankstowne arti 
Lietuvių Klubo. Planuoja dienią gy
venti Bankstowne, o vasarą savo 
senoj gyvenvietėj - Corrimal pajūry.

iiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiiaaiiiiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiaiaiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii

Straipsnio 
konkursas
“Laiškai Lietuviams” skelbia 

straipsnio konkursą, tema “Kas 
padeda ir kaš kenkia išlikti lie
tuviškajai išeivijai.” Straipsnis 
turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžių, pasirašytas slapyvardžiu 
ir, įdėjus tikrąją autoriaus pavar
dę, adresą bei telefoną atskirame 
vokelyje, atsiųstas iki šių metų 
gruodžio mėn. 15 dienos šiuo ad
resu:

Laiškai Lietuviams 
2345 W. 56th Street 

Chicago, Illinois 60636
Konkursui prisiųsti straipsniai 

tampa redakcijos nuosavybe ir 
gali būti spausdinami “Laiškuo
se Lietuviams.”

Už geriausius straipsnius ski
riamos penkios premijos: I—150 
del., II—100 dol., III—75 dol, 
IV—50dol. ir V—25 dc-1.

KRPŽIUOČIŲ ORDINO Marien
burgo pilyje lenkai dabar rengia 
tarptautines knygženklių parodas. 
Šiemetinėje IV parodoje dalyvavo 13 
lietuvių dailininkų, latvis ir 4 estai. 
Paroda kažkodėl neturi aukso meda
lių ir geriausius darbus įvertina si
dabru. Penki lietuviai laimėjo sidab
ro medalius — D. Didelytė, S. Eidri- 
gevičius, S. Kisarauskienė, A. Kmie
liauskas ir M. P. Vilutis.

***

A. a. Juozas Savulionis 
savo gyvybės kaina išgelbėjo 
strategiškai svarbų Vilijampolės 
tiltą Kaune 1941 m. sukilimo 
metu. Veikale apie tą sukilimą 
bus įdedamos ir svarbiųjų veikė
jų nuotraukos. Prašoma a.a. J. 
Savulionio draugų, gimimų ir 
pažįstamų paskolinti jo foto nuo
trauką ir suteikti bent pagrindi
nes biografines žinias. Kreiptis 
adresu: Kazys Škirpa, 2043 36th 
St. S.E. Washington, D.C. 20020.

Nuotraukoje arch. A. Klimas su sve
čiu JAV lietuviu V. RasČiausku - Rask.

John Dos Passos, savo knygoje 
apie Braziliją, rašo, kaip brazilie- 
čiai apie save galvoja.

- Trečioje savo pasaulio kūrimo 
dienoje, Viešpats Dievas įkūrė Bra
ziliją. Jis susodino didžiausius miš
kus, įkūrė galingiausią'upių sistemą, 
impozantiškus kalnus su puikiom 
jūros įlankom ir pakrantėmis. Pakili
muose priklojo topazo ir aqaumarino, 
upes pribarstė aukso ir deimantų. Jis 
Įkūrė klimatą be audrų ir vėjų, ku
riame auga visi įmanomi vaisiai. Savo 
darbą Viešpats išdidžiai parodė Ark- 
angeliui.

- Bet ar tai teisinga, Viešpatie, - 
klausia Arkangelas. - Tiek daug gero 
duoti vienam kraštui?

- Palauk tiktai, - atsakė Vieš
pats, - kol tu pamatysi žmones, ku
riuos aš ten sutversiu.

***

VYSKUPAS IR ŪKININKAS
Naujai iššvęstas vyskupas atsi

lankė savo tėviškėje, kur ta proga 
buvo suruoštas balius. Tarp dau

gelio svečių nemažai buvo ir vys
kupo jaunystės draugų.

Vienas ūkininkas, primindamas 
vyskupui kartu praleistas jaunys
tės dienas, sako:

— Taigi, vyskupėli, vaikais bū
dami kartu ganėme kiaules.

— Aš ir likau piemeniu, — at
sako vyskupas —, tik dabar ganau 
avis.

Kaip namie ...
— Ar galiu užsirūkyti pypkę, 

—■ klausia senelis traukinio vienu 
tėję sėdinčios keleivės.

— Jauskitės kaip namie!
— Gerai, — atsakė senelis ir 

atsidusęs įsikišo pupkę atgal į ki
šenę.
Namo sugrįžęs

-—Aha, supratai, kad namuose 
geriausia, — priekaištavo žmona 
po vidarnakeio sugrįžus išsigėru- 
siam vyrui.

— Ne .tik visos kitos vietos jau 
buvo uždarytos, — paaiškino vy
ras.

Varšuvoj nugirsta
"■—Netrukus Lenkijoje nustos 

dirbę lovas.,
— Kodėl?
— Nes mirusieji miega kapuo

se, didvyriai ant laurų, studentai 
ilfiega pamokose,, žemdirbiai — 
susirinkimuose, priešas nemiega, o 
partija budi.

Šeimininke arba tarnaitė —• 
tai moteris atliekanti namų dar
bus už nustatytą mokestį. Mote
ris, kuri tą darbą atlieka nemo
kamai — vadinasi žmona.

Nors Sydnejaus Lietuvių Klubas 
pilnai veikia jau nuo gegužės mėn., 
bet iš tiesų jis dar neatidarytas. 
Ruošdamasi atidarymo iškilmėms 
Klubo vadovybė niekaip neapsi
sprendžia, ką Čia pakvietus atidary
toju - Bankstowno burmistrą, ar princą 
Pilypą. Kažkas iš dalies pasiūlė 
kviestų Dumčių iš Adelaides, t**

Viena nuoširdi spaudos rėmėja 
iš Pertho teiraujasi, kiek reikia 
paaukoti, kad ir toliau “Mūsų Pasto
gė” būtų spausdinama geresniame 
popieryje. Sako, nors ir pensininkė, 
bet gal pajėgsiu prisidėti, kad 
“M.P.” išeitų skaitesnė ir švieses
nė. Primename, kad šitas nekaltas 
“Mūsų Pastogės” pagerinimas tekai
nuoja tuo tarpu tik $5.00 už numerį 
(kas žino, gal rytoj pabrangs, kaip 
viskas Australijoje pasakiškai 
brangsta). ***

Sydnejaus Lietuvių Klube jau 
buvo keletas atsitikimų, kad kai kurie 
tautiečiai bandė elgtis pagal savo 
taisykles apsilenkdami su Klubo nuos
tatais, ir dėl to buvo išvesti už klubo 
ribų ir padėti ant valdiškos žemes. 
'Vienas iš tvarkos dabotoju po egze
kucijos pareiškė: tegu žino, kad čia 
klubas, o ne bendruomene/***

Kanadiškiuose “Tėviškės Žibu
riuose” mūsų veteranas p. V. Šlio
geris pradėjo skelbti seriją straipsnių, 
kaip mes kūrėmeš Australijoje. Ten 
pat plačiai informuojama to paties 
autoriaus ir apie dabartinį lietuvių 
gyvenimą Australijoje.***

Praeito mėnesio pabaigoje Perthe 
lankėsi melbourniškis arch. Algis 
Klimas. Kelionė surišta su darbu. 
Projektuoja bei braižo planų vienos 
Pertho įmonės praplatinimui, kurį 
vykdo Jennings statybinė firma. Malo
niai prisimena naujas pažintis: prof. 
Z. Budrikį, statyb. E. Klimaitį ir 
inž'. V. Kateivą. Profesiniais reika
lais neseniai buvo nuskridęs ir į 
Brisbane.

Algis ir Žmona Danutė rugsėjo 
23 d. krikŠtina dukrą Marcelę, kuriai 
jau 10 mėnesių. Studijuodamas Algis 
aktyviai dalyvavo Lietuvių Studentų 
Sąjungoje: buvo Melbourno skyriaus 
valdybos pirmininkas. Šiuo metu yra 
lietuvių klubo valdybos narys. Jam 
pavesta paruošti ilgametį namų per
tvarkymo 'projektą.

ESTAS REIN TAGEPERA, politi
nių mokslų profesorius Kalifornijos 
universitete, JAV kairiųjų intelek
tualų savaitraštyje “Nation” paskel
bė straipsni “Estija — išdidus sate
litas”, kuriame taip pat paliečiamos 
Latvija ir Lietuva. Skaitytojams jis 
primena estų studentų džiaugsmo de
monstracijas, kai prieš porą metų Če
koslovakijos ledo ritulio rinktinė nu
galėjo sovietų rinktinę. 1968 m. so
vietams suorganizavus invaziją į Če
koslovakiją, estų kompartijos vadų 
posėdyje vienas augštas pareigūnas 
pareiškė: “Pakaruoklio namuose apie 
virvę nekalbama”. Estų pogrindis 
leidžia savo laikraštį “Eesti Demo- 
krat”. R. Tageperos straipsnis sa
vaitraštyje “Nation” yra nemažas vi
sų baltiečių laimėjimas, nes kairių
jų intelektualų spauda dažnai teisin
davo komunistinę sistemą R. Euro
poje.

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui 

PETRUI RAČUI
mirus, dėkojame visiems jį lankiusiems namuose ir ligoninėje. Dė
kojame Newcastle chorui, giedojusiam gedulingose pamaldose, 
Newcastle Apyl. Valdybai, atsisveikinusiai su velioniu visų New
castle lietuvių vardu kapinėse, taip f>at visiems už gėles ant kapo 
ir prisiųstus mums paguodos žodžius.

Nuliūdusi žmona, sūnus ir dukterys
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KŪRYBOS KELIU
Antanas Gustaitis

DIDŽIOSIOS VALANDOS

Brėkšta rytas, padangė rožėja, 
Gieda gailiai stikleliai din din. 
Kalakutas ir silkė mažėja, 
O mes augam didyn ir didyn.

Žodis žodį pralenkdamas skuba, 
Veržias mintys, lyg srovės vandens - 
Ir jau vienas vaduojame Kubą, 
Kitas laukiam Berlyne rudens.

O grandiniu! Vietnamą nušlavus, 
Pagrasinus Ben Bellai kirčiu - 
Jau paskliautė nuo stalo lig Laos 
Prisisunkusi dūmų karčių.

Net cibulis kaip atomas guli, 
Rods paliesi - pasaulį paties, 
Tik dar kalvis maldauja de Gaulle’į 
Duot žmonijos vadam išminties.

Tik dar moterys Afriką tvarko, 
Sprendžia nuogo problemą dorai - 
Mat, nuėjus su juodžiu už parko, 
Net ir baltas jau velnią darai.

Ir - lyg sprogęs suklykia siuvėjas:
- Aš, kaip buvęs ministras, you know, - 
Kai tik būsiu lig Biržų nuėjęs, 
Visą ALTą sušaudyt manau!

Staigiai trenksmas, ir visa nuščiūva. 
Šlapios grindys , ir ore sūru, - 
Tai Bepirštis nudėjo Chruščiovą 
Ir paskelbė Barzduką caru ...

Haiku arba hokku yra trumpiausia japonų poezijos f o rm a, einanti šimt
mečiais per generacijų generacijas iki mūsų dienų. 1957 m. Japonijoj buvo 
leidžiama apie penkiasdešimts žurnalų, skirtų haiku menui. Visi tie žurnalai 
ir finansine prasme sulaukė pasisekimo.

Haiku yra trijų eilučių, septyniolikos skiemenų savyje pilnas eilėraštis. 
Pirmoji ir trečioji eilutė turi po penkis skiemenis,© antroji - septynis. Haiku 
eilėraščiuose rimas nenaudojamas, išskyrus atsitiktinius atvejus arba vidi
nius rimus bei aliteracijas, susidarančius savaime, kiekvienam japonų kalbos 
skiemeniui baigiantis viena iš penkių balsių arba raide”n”, kuri skaitoma at
skiru skiemeniu ir tariama taip, lyg po jos būtų balsė.

Kadangi haiku forma yra labai trumpa, jos eilutės originale dažnai būna 
tik pilnų gramatinių sakinių fragmentai. Skaitytojas patsai turi užpildyti frag
mentiškume susidarančias "tuštumas”, iššifruoti telegrafišką stilių. Pažodi
nis haiku vertimas atrodytų maždaug taip: Prasideda / ruduo/ jūra/ taip pat/ 
ryžių laukai/ vienas / žalia. Todėl čia spausdinami haiku vertimai yra lais
vos adoptacijos. Tačiau ir iš jų galima susidaryti vaizdą apie nepaprastą 
šios klasiškos japonų poezijos formos subtilumą, trapumą, gamtos detalių 
pastabumą, priešingybių bendrumą, kelių gamtos reiškinių panašumą ar ana
logiją žmogaus gyvenimui. Haiku originale neturi pavadinimo, bet iš kokio nors 
atskiro trieilio žodžio nesunku suprasti kokį gamtos reiškinį, o gamtos reiš
kiniai yra pagrindinis haiku turinio elementas. Šioji japonų poezijos forma ne
laikytina alegorija, - greičiau - žodiniu gamtos piešiniu.

Didžiausias halku rašytojas ir poetas, sukristalizavęs jų stilių, buvo Basho 
(1644-1694). Jisai turėjo ir mokinių, kurie taip pat tapo žinomais haiku ra
šytojais: Etsujin (1656 7-1702), Kyorai (1651-1704), Yaha (1662-1740) ir kiti. 
Laiku ir garsu Basho pasekė Buson (1715-1783), bet žmonių labiausiai mė
giamas buvo nelaimingasis Issa (1763-1827), mažiau poetiškas už pirmuosius 
du, tačiau artimesnis paprastam, eiliniam piliečiui.

JAPONIŠKIEJI HAIKU
Adoptavo A. M,

Sniegas, į kurį 
žvelgėm abu, - ar šiemet 

jis vėl iškrito?
- BASHO

Jūra tamsėja . . .
Laukinių ančių balsai - ' 

skrieją ir balti.
- BASHO

Sningantį rytą 
aš nekenčiu juodvarnio . 

Bet jis gražus!
- BASHO

Du varpų balsai, 
šneka saulėleidyje 

Ak, vėsi kalba!
- BUSON

Man, kurs išeinu;
tau, kuris pasilieki, - 

mums - du rudenys, 
- BUSON

Į gražią vazą 
pamerkime šias gėles, 

nes ryžių nėra.
- BASHO

AMANO KUNIHIRO ŽIEMA

Nukritęs žiedas, 
sugrįžtąs į šaką? Ne! 

Balta plaštakė.
- MORITAKE

Žvaigždėta naktis.
Kvaila moteris šnabžda: 

Uždegti lempą?” 
- ETSUJIN

NAUJI LEIDINIAI
Jonas Juodvalkis. MANO DIENOS. 

Atsiminimai. Redagavo ir išleido 
Anatolijus Kairys 1973 m. Čikagoje. 
112 psl.

Šioje knygoje pasakoja apie 
nepriklausomos Lietuvos kūrimąsi, 
jo veiklą ir išgyvenimai bolševikų ir 
vokiečių okupacijos metais. Pats 
buvo policijos tarnyboje. Miręs 1969 m.

***
Ats. mjr. P. Gudelis. BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE 
JŲ PAČIŲ DOKUMENTŲ ŠVIESOJE 
1918 - 1919 m. Išleido Lietuvių 
'Veteranų Sąjunga Ramovė 1972 m. 
162 psl. Įvadas prof. Dr. Z. Ivinskio.

Tai daugiau dokumentų rinkinys, 
labai naudingas mūsų istorijai.

***
Jurgis Gliaudą. SUNKIAUSIU 

KELIU. Romanas. Dr. K. Griniaus 
Fondo leidinys. Išleista 1973 m. 
Amerikoje. 254 psl. Kaina S5.00.

Romane autorius vaizduoja Lie
tuvos kūrimosi laikotarpį 1918 - 1919 
metais. Pagrindinis personažas 
Mykolas Šleževičius taip pat ir visi 
knygoje veikėjai yra realūs asmenys. 
Knyga maždaug tokio pat Žanro, kaip 
kad to paties autoriaus 1965 m. iš
leista “Agonija”.

***
Juozas Švaistas. KARNAVALO 

AIKŠTĖJE. Novelės. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 90. 2S4 psl. Kaina 
SUS5.00.

Turiny vienuolika pasakojimų, 
kurie įdomūs tiek savo mintimi, tiek 
stiliumi, tiek ir įtampa.

Mūsų Pastogė Nr. 37 1973.9.17 psl. 7
• •

7



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

SKULPTŪROS PARODA
Rugsėjo 8 d. Geelong (Vic.) Meno 

galerijoj Viktorijos -Meno Tarybos 
pirmininkas Mr. D.J. Hamer, MHR, ati
darė skulptūros parodą, kurioje savo 
kūrinius išstato penki Viktorijos 
skulptoriai, jų tarpe ir du lietuviai - 
Vincas Jomantas ir Teisutis Zikaras. 
Kiti dalyviai: Clifford Last, Lenton 
Parr ir Inge King. Šitas penketukas 
sudarė skulptorių grupę, pasivaidinusią 
f1 T* 1^11 "i (ū Lč 4* L. 9 9 4 JC. Į J f? IIdar nuo 1950 m. “Centre 5”, iš 
penki yra ateiviai iš Europos.

NEWCASTLE
MIRĖ PETRAS RAČAS

Velionis buvo gimęs 1920 .... 
lapkričio 27 d. Šiaulių apskr., vedęs 
Stasę Aksomaitę. Atvykus į. Austra
liją apsistojo ir pasiturinčiai gyveno 
Newcastle mieste.

Petras Račas buvo atviro, tie
saus ir linksmo būdo, dažnai atsi
lankydavo į lietuvių šventes ir pobū
vius, ilgą laiką dainavo Newcastle 
lietuvių chore. Račių grakščios duk
ros dažnai talkininkauja saviesiems o 
viena iŠ jų - Nijolė yra PabaltieČių 
K-to Newcastle narė.

Su žmona Stase išaugino vieną 
sūnų ir penkias dukteris. Dabar sūnus 
Viktoras ir duktė Dana dirba specia
lybėse, Birutė jau sukūrusi šeimą, 
Nijolė tebestudijuoja Newcastle uni
versitete, o Vida baigiamojoj klasėj 
gimnazijoje. Gi pati jauniausia duktė 
tik aštuonerių metų. Velionis Lietu
voje paliko brolį Joną ir penkias sese
ris su Šeimomis.

Palaidotas rugsėjo 3 d. New
castle kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo gausiai vietinių lietuvių ir aus
tralų, o p.p. Pilipavičiai buvo atvykę 
net iš Melbourne. Gedulingų pamaldų 
metu 
St. 
apyl.

m.

giedojo choras, diriguojamas 
Žuko. Atsisveikinimo kalboje 

p-kas Alf. Šernas išreiškė 
užuojautą likusiai Šeimai visų New
castle 
kad su 
menėje 
spraga.

lietuvių vardu pabrėždamas, 
kiekvienu nauju kapu bendruo-

atsiranda nebeužpildoma

***
. JEI KAM REIKALINGA?

Pas mane yra knygos: 
Senovės 
Lietuvių

Lietuvių

Istorija J. GeniuŠis 
kalbos Gramatika 

Kuzmickis 
kalbos Sintaksė Dam- 

briunas
Lotinų kalbos vadovėlis

Jokantas 
Matematikos vadovėlis Mašiotas 
Lotinų kalbos gramatika M. Duris 

Jas galiu dovanoti.
B. Liūgą
21 Hanson Ave., Mayfield East, 
N.S.W. 2304***

DARBAS IR NAMAI

Du vyrukai kalbasi išeidami 
iš darbo:

— Apleisdamas darbą, aš ne
sinešu į namus rūpesčių.

— Aš taip pat: jie manęs jau 
laukia namuose.

MELBOURNE 
Dailės paroda

Tautos Šventės minėjimo proga 
Melbourne Liet. Namuose dail. J. 
Baukus buvo surengęs savo kūrinių 
parodą, kuri bus išstatyta dvi savai
tes. J. Baukus nors ir pagyvenęs bei 
silpnos sveikatos, bet kūrybinio polė
kio nestokoja.

ATVYKSTA ADELAIDĖS 
TEATRAS "VAIDILA”

Maloni žinia, kad Adelaidės 
Lietuvių Teatras “Vaidila” atvyks
ta į Melbourną ir spalio 7 d. (sek
madienį) statys J. Griniaus istorinę 
dramą “Stella Maris”.

Reikia tikėtis, kad melbournišf- 
kiai gausiai atsilankys pamatyti šį 
svečių vaidinimą, nes tokios progos 
Čia jau yra tikrai retos.

t' *

UŽKANDŽIU BARAS

- 8 v.v. pirm. - penkt.'
- 2 v.p.p. Šeštadieniais.
- 9 v.v. Šeštadieniais.
- 8 v.v. sekmadieniais.

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
Tel: 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4-10 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penktadieniais.
12 - 1 v. ryto Šeštadieniais.
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

IGA

LIETUVIAMS EVANGELIKAMS
Pranešame ir kviečiame visus 

atvykti į lietuviškas pamaldas rug
sėjo 23 d. 11 vai. Lietuviu, Namų 
koplyčioje, 50 Errol St., Nth. Mel
bourne. Pamaldas laikys kun. J. 
Šimboras.

Parapijos Taryba

B

g

6 
1

6 
1
6 
6

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

VALGYKLA - RESTORANAS
- 9 v.v. Šeštadieniais
- 3 v.p.p. sekmadieniais.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vynas, vaisvan

deniai ir Įeit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai groja 

klube. Muzika patiks “senimui” ir 
jaunimui. Repertuare virš 400 dalyką.

* Užkandžiai bus servuojami per 
Šokią vakarus.

* Prašome Įsidėmėti pakeistas 
Klubo valandas.

Australijos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Canberros 
Skyrius inžinierių konvencijos proga rengia

J PADĖKA
Dėl ligos negalėjęs atsilankyti 

t į choro rengtą liepos 14 d. koncertą - 
j vakarą, p. Alf. Šernas prisiuntė $5.00 

chorui paremti. Dėkojame.
į Newcastle Lietuvių choras

BALIU
Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Balius įvyks rugsėjo 29 d., šeštadienį, 8 vai. Canberros 
Lietuvių Klube Wattle St., Lynehamjr truks iki 2 vai. ryto.

Įėjimas $5.00 asmeniui. Bilietus platina Canberros Skyriaus 
nariai. Baliaus ir bilietų reikalais taip pat kreiptis į A. KASPERIŪ- 
NĄ. TE L. 49 7772

TAUTOS ŠVENTE

Kavaliausko, Stašionyčių deklamaci
jos, A. Šliterytės vadovaujamas mer
gaičių kvartetas ir mokinių choras. Po 
mokinių pasirodymo tautinių šokių 
grupė pašoko du šokius ir pabaigai 
“Dainos“ choras: po dainą sudainavo 
atskirai moterų ir vyrų chorai ir dvi 
dainas mišrus choras, vadovaujant 
Z. Belkutei ir Br. Kiveriui. Choro 
dainų intarpe M. Kavaliauskienėsdek- 
lamacija. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Pranešėja - V. Viliūnaitė.

TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE
Tautos Šventės minėjimas Sydne- 

juje. galima sakyti, susidėjo iŠ dviejų 
dalių: Tautos šventės išvakarės, 
kurias surengė Sydney Liet. Klubas 
savo patalpose rugsėjo 8 d., šešta
dienį, ir patsai minėjimas, organizuo
tas Sydney Apylinkės Valdybos, įvyko 
sekmadienį, rugsėjo 9 d. parapijos 
salėje Lidcombe.

į Tautos Šventės išvakares tau
tiečių susirinko gana gausiai. Klubo 
pirmininkas p. Simniškis pasveikino 
visus susirinkusius šventės proga,ir 
toliau sekė gana nuotaikinga progra
ma, kurios organizatoriai, reikia spėti, 
buvo A. Plūkas, A. Kramilius ir P. 
Ropė. A. Plūkui pianinu akomponuo- 
jant A. Kramilius ir P. Ropė duetu

MELBOURNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS "VARPAS” 

kviečia visus sportui prijaučiančius lietuvius atsilankyti į 

I ĮĮ pobflvį Į
kuris Įvyks rugsėjo 22 d., Šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Namuose, 

g Gros nuotaikingas orkestras, pavaišinsime Šiltomis dešrelėmis ir kopūstais.g 
9 Stiprius gėrimus atsineškite patys, vaisvandeniai gaunami vietoje.

ĮĖJIMAS $3.00 visiems.

Pelnas skiriamas sportininkų kelionės Hobarton išlaidoms padengti.

- M M Mi HM BOB M M HS ■■ Hi Ml 63S ■■ ■■ M ■» M M ■■ Ml Ml M M Ml Ml M ■■ ra MI MI ■» MI

sudainavo porą dainelių, toliau sekė 
mergaičių kvartetas - tai sydnėjiš- 
kiams gerai iš ankstesnių laikų pažįs
tamos Edą Kymantaitė - Suitz, Vida 
Griškaitytė, Juta Kolakauskaitė ir 
naujazelandietė viešnia Audronė 
Cibulskytė. Jos visos tarpais įstojant 
P. Ropei, nuotaikingai sudainavo ket
vertą dainų, kurias nuoširdžiai priėmė 
vakaro klausytojai. Dainoms vado
vavo ir akomponavo A. Plūkas. To
liau sekė dainos apie pypkę insce
nizavimas: A. Kramilius ir P. Ropė 
kaip du gaspadoriai prie stikliuko 
apkalba dienos aktualijas ir sceną 
užbaigia sudainuodami “Mano pypkė 
kukavinė”.

Po šių pasirodymų vyko gana 
keistas finalas - vienas kito progra
moje dalyvavusių apdovanojimas, pa
gyrimas ir padėkos. Jeigu tai buvo 
kaip padėka už programoje dalyvavi
mą, tai reikalas buvo gerokai per
temptas ir neatliko savo paskirties, 
jeigu tai buvo mūsų įprastinių padė
ka vonių po parengimų parodija, tai 
jai trūko ir sąmojaus, ir apipavidalini
mo. Nežiūrint to, klausytojai minėtą 
programą priėmė nuoširdžiai ir už tai 
dėkingi ją išpildžiusiems, o taip pat 
ir Klubo vadovybei už staigmeną.

Sekmadienį, rugsėjo 9 d. surengtas 
Apylinkės valdybos Tautos Šventes 
minėjimas po iškilmingų pamaldų buvo 
surengtas ten pat prie bažnyčios para
pijos erdvioje salėje. Minėjime daly
vių šį kartą buvo ypatingai gausiai. 
Trumpu žodžiu atidaręs minėjimą apyl. 
pirm. p. J. Maksvytis paskaitai pa
kvietė p. E. Jonaitienę, kurios Žo
dis, nors kiek ir ištęstas, bet buvo 
Šiltas, nuoširdus ir taiklus. Toliau 
sekė savaitgalio mokyklos mokinių 
paruošta programėlė: Pūllinen ir A.

Tenka nuoširdžiai pasidžiaugti 
visu minėjimu: ypač gerai klausytojus 
nuteikė mokyklos mokinių pasirodymai: 
aiškiai jautėši rūpestingas pasiruoši
mas ir entuziastingas dalyvavimas.

Labai daug šventės iškilmei 
priduoda pati aplinka. Gaila, pati 
salė tą šventinę nuotaiką gerokai 
smukdė. Vis tik švenčiant kartą į 
metus Tautos šventę galėtume jau 
sau leisti pasidžiaugti ir kiek pado
resne sale.

Minėjimui pasibaigus šiltą pa
dėkos žodį visiems minėjimo daly
viams ir publikai pasakė apyl. valdy
bos vicepirm. p. Viliūnienė.

I 
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