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XXVII-ji metai

WOW
POLITIKOJE

PAVOJINGI ŽIDINIAI

Metų pradžia pasaulio politikoje 
nėra tokia šviesi, kaip kad tikėtasi. 
Vakariečiams brangiai pirkta Hel
sinkyje detente pasirodo santykiuo
se su rytais neturi jokios reikšmės. 
Po Helsinkio sovietinė politika visai 
nepakito nei namie, nei užsienyje. 
Sovietų biurokratija ir viršūnės ki
taip manančius dar aršiau ir nuož
miau pradėjo persekioti, nei anks
čiau. Tai liudija naujos disidentų 
bylos, suėmimai ir trėmimai. Lygiai 
ir išvykos iš Sov. Sąjungos į užsienį 
dar kiečiau suvaržytos, o taip pat ir 
užsienio žurnalistų kontrolė ypatin
gai pagriežtinta. Kitaip sakant, Hel
sinkio susitarimai sovietinam pilie
čiui kokių nors lengvatų ar permai
nų neatnešė.

Taip pat ir užsienio politikoje so
vietai pasirodė žymiai agresyvesni 
ir veržlesni. Bandymas sovietams 
įkelti koją ir įsistiprinti Portugali
joje atrodo nepavyko. Portugalijoje 
padėtis stabilizavosi pašalinus iš at
sakingų valdžios postų komunistus. 
Už tat sovietai galima sakyti turi 
laisvas rankas ir sėkmingai darbuo
jasi Afrikoje. Praktiškai dekoloni- 
zuota Afrika pasidarė ištisai raudo
na, tik čia varžosi dėl įtakų kiniečiai 
ir rusai. Tame didžiuliame žemyne 
raudonųjų neįtakojamos tepaliko tik 
nedidelės salos, kurios didžiai susi
rūpinusios savo rytojum. Šiandie 
atviras vakarietiškų ir rytietiškų 
įtakų susikirtimo židinys yra buvusi 
Portugalijos kolonija Angola. Net gi 
amerikiečiai, kurie tiesiog raidiškai

įvykiai
Turimomis žiniomis, rusai vykdo 

mokslinius eksperimentus, kuriais 
norima ’’apakinti” amerikiečių 
skraidančius aplink žemę žvalgybos 
satelitus, kurių paskirtis sekti Rusi
joje karinius įrengimus. Amerikie
čių satelitai skrieja ta pačia krypti
mi, kaip kad sukasi žemė, todėl at
rodo, kad stovi vietoje. Rusai bandę 
jų stebėjimą paveikti į juos nu
kreiptais spinduliais ir trumpam 
juos apakino.

AČIŪ JUMS!

Daugelis Mūsų Pastogės skaity
tojų metų pabaigoje ar šių metų 
pradžioje siųsdami prenumeratas ar 
šiaip kitais reikalais rašydami nuo
širdžiai sveikino ir linkėjo Mūsų 
Pastogės darbuotojams sėkmingų 
Naujų Metų.

Negalint kiekvienam atsakyti 
atskiru laišku čia tariame ačiū vi
siems mus sveikinusiems; linkėju
siems ir padrąsinusiems ištverti. 
Ačiū.

Mūsų Pastogės Redakcija 
ir Administracija 

laikosi Helsinkio santarvės nuosta
tų, ir tie rizikuoja pažeisti tą šventą 
detentę savo demaršais, kad sovie
tai nesikištų į Angolos reikalus.

Kiek šviesėja reikalai Artimuo
siuose Rytuose. Per tuos dešimtį 
metų arabams atsivėrė akys ir pa
matė, kad pavojingiau susidėti su 
sovietais, ir geriau pakęsti nesunai
kintą Izraelį. Todėl Egiptas sten
giasi pagerinti santykius su Ameri
ka ir susitarti su Izraeliu.

Gal pasauliniu mastu ne toks 
svarbus yra Australijos pašonėje 
Timoro salos klausimas. Vykstant 
revoliucijai Portugalijoje buvusi ko
lonija - rytinė Timoro salos dalis nu

pasaulyje
Politinių kalinių amnestavimo są

jūdis labai paplitęs pasaulyje. Dė
mesys nukreiptas į Sovietų Sąjungą, 
kur labiausiai piliečiai persekiojami 
už savo politinius įsitikinimus ir ten 
yra plačiausias politiniams kali
niams koncentracijos stovyklų tink
las. Ypač tuo klausimu plačiai atvėrė 
akis rašytojas A. Solženicinas savo 
raštais ir veikla. Sovietų Sąjunga 
pradėjo propagandinę kampaniją 
prieš Ameriką, kuri persekiojanti 
indėnus ir tuo nesilaikanti Helsinkio 
susitarimų.

♦ ♦
Bulgarijoje pradėta kova prieš al

koholizmą ir rūkymą. Į šią kampani
ją bus įtrauktas visas partinis ir ad
ministracinis aparatas. Pastebėtina, 
kad Bulgarija lyra didžiausia tabako 
augintoja Europoje ir turi plačią vy
no gamybos industriją.

♦***
Pro šiaurės Queenslandą persirito 

ciklonas David, padarydamas dide
lių nuostolių, ypač pakraščiuose. 
Pereitais metais ciklonas sunaikino 
Darwino miestą Šiaurės Teritorijoje 
(N.T.).

' ♦** 

traukė ryšius su Portugalija ir sie
kia nepriklausomybės. Tačiau ir čia 
drumstame vandeny raudonieji nori 
sėkmingai pažvejoti ir įkelti koją į 
Indonezijos užnugarį. Iš kitos pusės 
Indonezija negali pakęsti savo kie
me komunistinio lizdo ir Timoro salą 
nori prisijungti sau. Savo aktui pa
teisinti indonezai turi stiprių moty
vų: Timoro gyventojai yra giminingi 
indonezams ir taip pat nenori turėti 
savo pašonėje komunistinio židinio. 
Bent pro forma Australija tam pro
testuoja laikydamasi principo, kad 
Timoro gyventojai be prievartos 
patys nuspręstų savo rytojų.

Anglijai kelia didelius galvos 
skausmus padėtis šiaurės Airijoje. 
Nors oficialiai skelbiama, kad ten 
vykstąs tik religinis karas tarp ka
talikų ir protestantų, iš tiesų tėra 
airių išsilaisvinimo kovos. Padėtį 
anglams apsunkina faktas, kad šia
me kare nėra nei frontų, nei priešo 
linijų: jis teroro veiksmais pasirodo 
ir Ulster rajone, ir Londone. Pasi
rodo, šiais laikais keičiasi karo tak
tika: jeigu anksčiau kovojančias ša
lis skyrė ugnies linija, tai šiandie toji 
linija dingusi ir jos vietoje įeina te
roro taktika. Taip šitoji taktika buvo 
sėkminga Vietnamo kare, taip ir ji 
naudojama airių ar palestiniečių.

Amerikai šie metai yra išskirtinai 
reikšmingi: tai 200 metų Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepriklauso
mybės sukaktis ir taip pat metų pa
baigoje prezidento rinkimai, kas tu
rės labai didelės reikšmės Amerikos 
ateities politikoje.

Po karo subyrėjo pasaulinė Britų 
imperija, tačiau vienalytė Anglija 
savo salose irsta: nors ir gavo pla
čias autonomines teises Škotija ir 
Valija, bet to neužtenka. Škotija 
siekia pilnos savivaldos ir greičiau
sia nepriklausomybės.

IŠVYKO PROF. A. KABAILA

Sausio 6 d. atsisveikinta su prof. 
Dr. A. Kabaila, kuris ilgesniam lai
kui išvyko su ponia į Japoniją. Prof. 
A. Kabaila pakviestas į Japoniją 
moksliniais tikslais, kur jis atliks 
eilę tyrinėjimų ir skaitys ciklą’ 
paskaitų iš savo specialybės Tokyo 
Technologijos Institute. Būrys arti
mųjų ir pažįstamų susirinko Sydne- 
jaus aerodrome palydėti p.p. Kabai- 
lų ir palinkėti sėkmingos išvykos.

Prof. A. Kabaila yra dabartinis 
ĄLB Krašto Tarybos pirmininkas, 
Sydnejuje Komiteto Lietuvos Bylai 
pirmininkas, vedęs atkaklią kovą 
prieš Whitląmo de jure Baltijos 
kraštų pripažinimą Sov. Sąjungai.

Linkime profesoriui ir poniai g®— 
riausios sėkmės!

KODĖL VILNIUJE?

Kaip jau buvo skelbta, žymus ru
sų disidentas ir mokslininkas S. Ko
valevas, Sacharovo bendradarbis 
kovoje už pilietines /Sovietų Sąjun
goje teises, gruodžio 27 d. buvo Vil
niuje nuteistas 7 metams griežto re
žimo stovykloje ir dar treji metai iš
trėmimo. Teismas vyko uždaras; 
nebuvo įleistas ir Sacharovas, kuris 
specialiai atvyko į Vilnių liudyti ir 
ginti.savo bendraminčio. ? •>.

Klausimas - kodėl šioji tokia svar
bi byla pravesta Vilniuje? Šito buvo 
klausiamas ir Sacharovas, bet nega
lėjęs į tai atsakyti. Vieni aiškina, 
kad Maskvoje byla galėjusi sukelti 
daugiau triukšmo, nes ten yra gausu 
Kovalevo draugų, kiti spėja, kad 
jeigu Vilniuje spręstoji byla sukeltų 
didesnio internacionalinio atgarsio, 
tai Maskvai būtų lengva bylą per
žiūrėti. Patikimiausias aiškinimas 
būtų, kad Maskva nori savo nešva
rius darbus vykdyti svetimomis 
rankomis. Nors byla buvo sureži
suota ir sprendimas neabejotinai at
liktas Maksvoj, tačiau dėl akių byla 
vyko Vilniuje ir Kovalevas buvo tei
siamas lietuvio teisėjo Mykolo Igno
to. Bylai svarstyti Vilniuje preteks
tas buvęs, kad Kovalevas turėjęs 
ryšių su Lietuvoje slaptai leidžiama 
’’Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”.

Raudonoji Kinija naujųjų metų 
išvakarėse paskelbė, kad karas tarp 
Kinijos ir Sovietų Sąjungos yra ne
išvengiamas. Pereitų metų pabaigo
je rusai sutraukė daug kariuomenės 
Kinijos pasienyje. Propaganda prieš 
Kiniją plečiama visoje Sov. Sąjun
goje stengiantis įtikinti gyventojus, 
kad kiniečiai yra pavojinga grėsmė 
ne tik Sov. Sąjungai, bet ir visam 
pasauliui. Priešingos nuotaikos ir 
propaganda ugdoma ir Kinijoje.

Okupuotoj Lietuvoje pernai pra
dėtas leisti dar vienas pogrindžio 
laikraštis ’’Aušra”. Pirmasis 
numeris pasirodė spalio mėn. 52 psl. 
knygos formato. Iki šiol tebuvo 
slaptai leidžiama tik ’’Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kronika”, kurioje 
surinkti ir paduoti tikinčiųjų perse
kiojimo faktai. ’’Aušros’’ motto pa
imtas Lietuvos Himno paskutinis 
posmas.
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Metų pradžioje .sąžiningi skaity
tojai pirmiausia susitvarko reikalus 
su spauda: pratęsia prenumeratą, 
apmoka senas skolas, jei tokių turi, 
ir ištisus metus džiaugiasi be rūpes- 

\ čių kas savaitę jį lankančiu laikraš- 
t žiu.

Šio laikraščio administracijai at
kristų daug vargo ir rūpesčių, kaip 
suvesti sėkmingai laikraščio leidimo 
galus, jei visi skaitytojai būtų pa
reigingi ir sąžiningi. Gaila, bet mūsų 
tarpe pasitaiko ir tikrai nesąžiningų 
skaitytojų, kurie metus kitus skaito 
laikraštį neapmokėję prenumeratos, 
į administracijos paraginimus neat
sako, kol pagaliau tokiam laikraščio 
siuntinėjimas būna nutraukiamas. 
Tokie skaitytojai iš tiesų ne tik yra 
4*ikraščio stabdis, bet jie drauge 
skriaudžia ir savo kitus tautiečius, 
kurie aukomis remdami laikraštį 
netiesioginiai apmoka ir už tuos, ku
rie savo pareigos vengia.

Šitą skaudžią problemą turi ne 
vien Mūsų Pastogė, bet ir visi kiti 
išeivijoje leidžiami laikrščiai. Kal
bant apie Mūsų Pastogės skaityto
jus nė vieną, o dešimtis kartų šią 
problemą svarstė ALB Krašto Val
dyba - Mūsų Pastogės leidėjas. Buvo 
siūlyta Visa eilė receptų, kaip kovoti 
su tokiais spaudos brakonieriais, ta
čiau kiekvienu atveju vengta aš
tresnio konflikto su tokiais skaity
tojais tikint, kad gal vieną dieną ir 
tokių pabus snūduruojanti sąžinė ir 
jie išlygins senas skolas ar gal ap
mokės į priekį, kaip kad normaliai ir 
turi būti. Ilgametė praktika parodė, 
kad kai kuriais atvejais toks kelias 
pasiteisino: vienas kitas net po ke- 
lerių metų atsiliepė, apmokėjo įsise
nėjusią skolą ir dar pridėjo ’’dešim- 
tukę” palūkanų. Bet kiek tokių yra? 
Mūsų Pastogės administracijos kar
totekoje yra geras pluoštas buvusių 
ir dar esamų skaitytojų, kurie vis 
dar tėbeskaito laikraštį kreditan.

Buvo siūlymų tokius skaitytojus 
viešai paskelbti - tegul tautiečiai ži
no, kokių skaitytojų turime savo 
tarpe, bet vis tik iki dabar šito atsi

Australijos Lietuvių Fonde
1975 metų apyskaita.

A.L. Fondas per 1975 metus gavo 
aukų iš:
Adelaidės lietuvių, per įgaliotinį p* 
S. Dainį 781.39 dol.
Canberros 160.00 dol.
Geelongo, per talkininką p. A. 
Jomantą 55.00 dol
Melbourno 966.66 dol.
Newcastle, per įgaliotinį p, J. Liz- 
denį 11.00 dok
Pertho, per įgaliotinį Prof. Dr. A.
Budrikį 95.00 dol.
Mūsų Pastoge Nr. 3, 1976.1.26, psl. 2 

sakyta ir pasirinktas kitas kelias - 
konfidencialiai su tokiais skolinin
kais per Mūsų Pastogės įgaliotinius 
pasikalbėti pasibeldžiant į jų sąžinę.

Šį liūdną reikalą keliame dar kar
tą primindami, kad kiekvienas už
delstas prenumeratos apmokėjimas 
yra laikraščio leidimo stabdis. 
Spaustuvės ir kitos išlaidos kyla, 
niekas kreditan nedirba ir visas lei
dimo sąskaitas reikia mokėti laiku ir 
čia pat. Vėlgi atsimintina, kad lietu
viškas laikraštis neleidžiamas ko
merciniais pagrindais, kaip kad be
veik visa šio krašto spauda, o re
miasi tik idealistais ir sąmoningais 
tautiečiais, gi iš kitos pusės stengia
masi prenumeratos nekelti ir ją iš
laikyti kuo žemesnę.

Toliau šalia minėtų problemų yra 
dar viena, kuri laukia skubaus 
sprendimo. Tai pensininkų klausi
mas. Prieš eilę metų ALB Krašto 
Valdyba įvedė pensininkams leng
vatas - siuntinėti Mūsų Pastogę 
skaitytojams pensininkams už pusę 
kainos. Tuo laiku mūsų tarpe pensi
ninkų tebuvo vos vienas kitas, tai 
problemos nesudarė. Betgi padėtis 
yrą radikaliai pasikeitus šiandien: 
pensininkų susu. o jau labai didelis 
skaitytojų procentas ir gal netrukus 
prieisime prie to, kad po metų kitų 
pensininkai sudarys skaitytojų dau
gumą. Ar galėsime leisti laikraštį už 
pusę kainos? 0 kad prie to netrukus 
prieisime, tai netenka abejoti, nes 
nedaug kas iš jaunųjų laikraštį pre- 
'numeruoja, o daugiausia vyresnieji* 
kurie visi į Australiją atvyko maž
daug vienodo amžiaus. Kažin, ar 
tikslinga buvo pensininkams daryti 
50% nuolaidą atsimenant, kad be-■ \ 
veik visi išeidami į pensiją yra gra
žiai prasigyvenę ir todėl išsirašyti 
laikraštį normalia kaina retai ku
riam būtų nepakeliama našta. Pana
ši padėtis buvo ir Anglijoje: ’’Euro
pos* Lietuvis” irgi buvo siuntinėja
mas pensininkams už pusę kainos, 
bet nuo praeitų metų vidurio šitoji 
pensininkams lengvata buvo at
šaukta. Suprasdami mūsų spaudos 
padėtį ir kai kurie mūsų pensininkai 
savanoriškai moka pilną laikraščio 
prenumeratą, ačiū jiems. Nežiūrint 
to vis tik reikalas turėtų būti per
svarstytas. Norėtųsi patirti tuo 
klausimų ir kitų nuomonę.

(v.k.)

Sydney, per įgaliotinį p. B. Stašionį
564.34 dol.

Gauta palūkanų už indėlį ’’Talkoje”
248.95 dol.

Viso 2882.34 dol.
1975 m. padaryta išlaidų -126.75 dol.

1975 m. A.L. Fondas-padidėjo 
2755.59 dol.

Iš patiektų davinių matosi, kad 
A.L. Fondas auga labai lėtai. Jeigu 
skaitome, kad Australijoje yra apie

< A.A. JONUI PATAŠIUI
mirus, jo sūnėną VYTAUTĄ PATAŠIŲ, ALBJSyd. K-to 

Lietuvos Bylai Pirmininką, giliai užjaučia ir kartu liūdi.
Syd. Liet. Apylinkės Valdyba

ANGLIJA NEPRIPAŽĮSTA
D. Britanijos Žemuose Parlamen

to Rūmuose ministeris pirmininkas 
Harold Wilson rugpiūčio 5 d. 
padarė pranešimą apie Helsinkio 
konferenciją. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad Helsinkyje pasirašyti su
sitarimai nesą nei taikos sutartis, 
nei jokia kita, legaliai rišanti, sutar
tis. Susitarimas, anot Wilsono, esąs 
tik politinis įsipareigojimas, pagal 
kurį būsią vertinami ateities veiks
mai. Wilsono kalboje Baltijos vals
tybės nebuvo paminėtos. Baltijos 
valstybių reikalas iškilo tiktai laike 
debatų, kurie vyko po Wilsono kal
bos.

Neaprašant plačiau tų debatų, 
reikia atkreipti dėmesį į vieną, 
mums labai svarbų klausimą, tai bū
tent Baltijos valstybių de jure pri
pažinimo klausimą. Šį klausimą par
lamente iškėlė Julian Amery, kon
servatorius M.P. (buv. premjero H. 
Macmillano žentas). Anot jo, kai ku
rie komentatoriai esą tvirtina, kad 
Helsinkyje esąs pasirašytas aktas 
reiškiąs de jure pripažinimą Baltijos 
valstybių okupacijos ir Oder-Neisse 
linijos. J. Amery prašė vyriausybės 
paaiškinimo, kaip šis reikalas fakti-

REMKIME AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO ĮGALIOTINIAI *

Sydney: B. Stašionis - Liet. Klu
bas, 16-18 East Terrace, Bankstown 
2200.

Adelaide: S. Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084.

Newcastle: J. Lizdenis, 17 
Michael St., Maryville, N.S.W. 2293.

Perth: prof. Dr. A. Budrikis, 7 
Hotchin Str. Nedlands, W.A. 6009.

Canberra: A.V. Balsys, 22 Fer- 
gusson Cr., Deakin, ACT 2600.

10000 lietuvių, tai suaukota suma 
per 1975 metus yra tikrai maža. 
Kiekvienas turime save paklhusti, 
ar galime kuo pasiteisinti?

Todėl A.L. Fondo Valdyba tikrai 
nuoširdžiai prašydama, kreipiamės į 
visus Australijos tautiečius, savo 
auka jungtis į A.L. Fondo rėmėjų 
gretas. Tik mes patys, o niekas ki
tas, įgalinsim savo aukomis A.L. 
Fondą vykdyti jam pavestą darbą - 
remti Australijos lietuvių kultūrinę 
veiklą.

Broliai, neatidėliokime mūsų rei
kalo kitai dienai!

A.L. Fondo Valdyba 

nai stovi? Ministeris R.S.G. Hatter- 
sley (Foreign Office) vyriausybės 
vardu davė tokį atsakymą: ’’Oderio - 
Neisės linija nebus nė kiek daugiau 
pripažinta ar legaliai nustatyta kaip 
rūbežius po Helsinkio viršūnių kon
ferencijos, negu tai buvo anksčiau. 
Mūsų nusistatymas dėl šio de jure 
bus nepasikeitęs. Panašiai mes pri
pažįstame Baltijos Valstybes esant 
Sovietų Sąjungos dalimi tik de facto, 
o ne de jure. Šitas nusistatymas 
(pozicija) ir lieka nepasikeitęs,' •

’’The Oder - Neisse Line will be no 
more recognized or legally determi
ned as a boundary after the Helsinki 
Summit than it was previously. Our 
policy on’that de jure will be un
changed. Similarly, we recognize 
the Baltic States as part of the So
viet Union de facto not de jure. That 
position too remains unchanged”.

Taigi, iš šio viešai parlamente pa
daryto pareiškimo matosi, kad britų 
vyriausybės nusistatymas Baltijos 
valstybių, atžvilgiu pasilieka nepasi
keitęs. Kai dėl opozicijos, tai jos ly
deris (Margaret Thatcher) ne tiktai 
pasisakė prieš Helsinkio akto pasi
rašymą, bet pasirašymo išvakarėse 
(liepos 26) ji smarkiai puolė Sovietų 
Sąjungą, apkaltindam;- ją už nepap
rastą ginki ■”n>osi išlaidų didinimą, 
už nuolatin, Karo laivyno stiprinimą, 
už tiesos ir laisvės slopinimą ir t.t. 
Anot jos, detente turi būti realybė,'7 
remiama ne vien žodžiais, bet ir 
veiksmais. Britų spauda bendrai 
imant, Helsinkio įvykius priėmė 
skeptiškai ir su rezervais.

(ELTA)

Iš Romos (Italija), pranešama, 
kad ryšium su Sergei Kovaliovo by
la, sprendžiama Vilniaus sovietų 
teisme, ’’laikraščiai, radijas, televi
zija labai iškėlė Lietuvos vardą Ita
lijoj”.

Minėdami Kovaliovo bylos perkė
limą į Vilnių, laikraščiai palietė ir 
Lietuvos istoriją - praeitį ir dabartį. 
Visi pažymėjo, kad Lietuva sovietų 
okupuota. Paminėjo ir rezistencinį 
judėjimą. Iš Italijos gautos iki šiol 
šių laikraščių ir žurnalų iškarpos su 
Lietuvos vardo paminėjumu: , ”Ga- 
zetta di Parma”, 1975 m. gruodžio 10 
d.; Milano dienraštis ”11 Giornale”, 
1975 m. gruodžio 12 ir 15 d.d.; II 
Giornale d’Italia”, gruodžio 14; Ro
mos dienraštis ”11 Secolo” 1975 m. 
lapkričio 22 d.; - ilgas straipsnis, pa
minint Romą Kalantą ir įdedant ir 
nuotrauką su nukankinto dr. Gudo 
nio palaikais ir jo našle; Romos ”11 
Tiempoc Nr. 337; dienraštis ”Ab- 
ruzzisette”; mėnesinis ”La Voce 
dell’Amore” straipsnyje ’’Janičarų 
auginimas”, gvildenama lietuvių 
vaikų surusinimas ir sukomunistini- 
mas. (ELTA)

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika (20) praneša, kad 1975 m. 
lapkričio 5 d. po traukiniu žuvo poe
tas ir mokslininkas Mindaugas Ta- 
monis. Pagal Kroniką, Tamonį su
naikino KGB ranka.

Mindaugas Tamonis, gimęs 1940 
m., gruodžio 14 d. buvo suimtas ir 
patalpintas į psichiatrinę ligoninę, 
kur buvo tariamai ’’gydomas”.. Jis 
buvo kaltinamas tuo, kad atsisakė 
restauruoti paminklą tariamai Lie
tuvos išlaisvintojai - Raudonajai Ar
mijai. Po trijų mėnesių buvo išleis
tas palūžęs fiziniai. (ELTA)
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KAIP PATEISINTI?
Kiekvienas individas praėjęs bet 

kokio ilgumo veiklos kelią bendruo
menėje, vienokioje ar kitokioje for
moje, be abejo supranta svarbumą 
ir reikalingumą turėti veiklos gai
res, bei turėti raštiškus įpareigoji
mus specifiniam darbam atlikti. Šiuo 
atžvilgiu nėra išskirtina ir šiuometi
nė Krašto Valdyba. Jos nariai prisi
mena bendrais bruožais Krašto Ta
rybos įpareigojimus, kuriuos vaidy
ba turėtų atlikti. Sugrįžus iš 1974 m. 
Tarybos suvažiavimo visi nariai en- 
tuzijastingai įsijungė į jiem skirtus 
veiklos darbus. Tiesa, visa eilė tų 
darbų jau yra nusistovėję ir galima 
sakyti eiliniai, gi kiti atsiranda nor
malioje laiko eigoje ir jie yra atlie
kami pačios Krašto Valdybos inicia
tyva vadovaujantis mūsų bendruo
menės statutu. Į šiuos darbus visi 
valdybos nariai įsijungė su pasiry
žimu ir pilni gerų norų atsiekti kiek 
galint geresnių rezultatų. Tų darbų 
vaisius galės įvertinti sekantis 
Tarybos suvažiavimas ir jų atskai- 
tominiai pranešimai bus patiekti su 
atitinkamais paaiškinimais.

Tačiau yra svarbių specifinių dar
bų kuriem atlikti yra reikalingas su
važiavimo protokolas. Jau nuo ba
landžio mėnesio 1975 m. buvo pra
dėta vienokiu ar kitokiu būdu kreip
tis į Krašto Tarybos sekretorijatą ir 
į Tarybos pirmininką šiuo reikalu. 
Man asmeniškai lankantis Adelai
dėje rugsėjo mėnesio pabaigoje, pa
sikalbėjime su sekretorijato pirmi- 
ninkuhuvo pareikšta kad dar reika
linga apie šešių saVaičių "galutinai 
reikalą sutvarkyti. Mano asmeniš
kas nepasitenkinimas su šitokiu ne
paprastai ilgu užtęsimu buvo pa
reikštas ir pageidavau užbaigti dar
bą ko skubiausiai. Kiek galėdamas 
paaiškinau, kaip yra būtina turėti 
protokolą, kad nedelsiant valdyba 
galėtų pradėti Tarybos nurodytus 
darbus, ypatingai statuto galutinį 
sutvarkymą. Deja iki šiai dienai, tai 
yra iki 1976 m. sausio mėn. 16 d.,

• KNYGOS
CONFRONTATIONS WITH TY- 

RANY (Akistatos su tironija), lietu
vių, latvių ir estų dramos antologija 
anglų kalboje, pasirodys 1976 m. 
rugpiūčio mėnesį. Antologiją leidžia 
žinoma universitetinė leidykla, 
Southern Illinois University Press. 
Jos šešių dramų autoriai yra Algir
das Landsbergis (The Five Posts), 
Antanas Škėma (The Avekening), 
Martinš Ziverts, Gunars Priede, 
Paul - Erik Rummo ir Enn Vetemaa. 
Be to, antologijoje randame lietuvių, 
latvių ir estų dramos apžvalgas, 
įvadinius straipsnius ir išsamias 
bibliografijas. Antologiją galima už
sisakyti iš anksto. $ 15.00 čekį už 1 
egz. siųsti šiuo adresu: Southern 
University Press, P.O. Box 3697, 
Carbondale, Ill. 62901. Išankstinių 
užsakymų skaičius turės įtakos į 
knygos tiražą. (ELTA)

Anglijoje jau šiais metais Foreign 
Affairs Publishing Co. išleido estės 
Šalme Pruuden parašytą knygą. 
"Panslavism and Russian Commu
nism”. Tai nedidelė, apie 60 psl. 
knygelė, kurioje suglaustai išdėsty
ta sovietinis ekspansionizmas, kuris 
pradėtas dar pereitame šimtmetyje 
panslavizmo vardu ir šiandie tebe- 

prptokolas nėra gautas ir jokio atsa
kymo į mūsų prašymus iš sekreto- 
rijato ar iš Tarybos pirmininko ne
buvo gauta. Krašto Valdybai nėra 
pilnai žinoma, kas sekretorijato as
menis pakvietė tam darbui ir kur 
mes galime toliau kreiptis protokolų 
klausimu.

Su šiuo trumpu straipsneliu aš tik 
noriu patiekti Tarybos atstovams 
bei visai bendruomenei faktus, lie
čiančius praėjusio Tarybos suvažia
vimo protokolo reikalą ir tuo pačiu 
nusistebėti asmenimis, kurie yra 
vienokiu ar kitokiu būdu surišti su 
Tarybos suvažiavimo protokolo pa
ruošimu. Su šitokia reakcija iš šių 
asmenų, man peršasi tiktai viena iš
vada, kad šie asmenys neturi jokios 
bendruomeninės atsakomybės jaus
mo, net nesurasdami reikalo bei 
laiko atsiliepti į Krašto Valdybos 
pageidavimus. Kiek gi pagaliau rei
kia laiko parašyti suvažiavimo pro
tokolą? Kas gi turėtų prisiimti atsa' 
komybę už protokolo pristatymą 
Krašto Valdybai?

A.P. Šimkus
Krašto Valdybos Pirmininkas

Sydnejaus Lietuvių Atžalos teatro 
kolektyvas, sausio 11 d. Sydnejuje 
pastatęs V. Alanto trijų veiksmų 
komediją "Šiapus uždangos”-. Nuo
traukoje žiūrint iš kairės: prieky D. 
Karpavičienė ir K. Dauguvietytė - 
šniūkštienė.’{Stovi iš k.: J. Damb
rauskas, minėto spektaklio režisie
rius, St. Skorulis, P. Rūtenis, Gr.Zi- 
gaitytė ir J. Maksvytis. Nuotrauko- 

vykdomas po komunizmo priedanga. 
Autorė vaizdžiai iliustruoja rusų 
imperialistinius užsimojimus pavyz
džiais iš šiandie pavergtos Estijos,, 
kuri yra vos keletas mylių nuo Hel
sinkio, kur vyko tiek daug konver
sijų sukėlusi saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija.

Knygelėje plačiai paliestas ir Bal
tijos okupuotų kraštų klausimas. Šis 
veikalėlis yra labai prasmingas įna
šas į šios rūšies literatūrą ir vertas 
plačiau paskleisti bei susipažinti vi
siems tiems, kurie sovietinės grės
mės nemato. Jos kaina Australijoje 
$ 1.50, turėtų būti gaunama dides
niuose knygynuose arba kreipiantis 
tiesiog į leidyklą: Foreign Affairs 
Publishing Co. Ltd. 139 Petersham 
Rd., Richmond, Surrey TW10 7AA, 
England.

Pietų Afrika tik dabar įvedė tele- I 
viziją, kuri kaip visos komunikacijos Į 
priemonės (spauda, radijas) bus ■ 
griežtoje valstybės kontrolėje.

Sveikiname savo narį
RIMGAUDĄ SLIŽĮ ir žmoną UTĄ sulaukus dukrelės 

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

★ **-★*** f* ■♦»■.>*•************★*★***>•★*****

Nuotrupos iš J. Kongreso
Rašo Dr. J. Zdanius

Australiečiai grįžo iš Brazilijos. 
Sausio 9 d. išskrido iš Sao Paulo 31 
Australijos ir 6 Los Angeles jauni
mo. Atsisveikinant daug kartų gir
dėjosi "Iki pasimatymo Vokietijoje 
už trejų ir pusės metų”. Iš tikrųjų 
tai gražus atsisveikinimas, bet ne
daugelis tai galės įvykdyti spren
džiant iš nedidelio skaičiaus, kurie 
pakartotinai Jaunimo kongresuose 
dalyvauja.

Skridom VARIG firmos lėktuvu. 
Australijoj tokios firmos nesame 
girdėję. Tai didžiulė Brazilijos oro 
susisiekimo bendrovė. Skridome vėl 
į Rio de Janeiro. Jei būtume tai ži
noję, nebūtumę grįžę iš Rio, o vieto
je laukę prisidėti prie grupės.

Sao Paulo ir apylinkėj gyvena tiek 
žmonių, kiek visoj Australijoj. Tas 
miestas yra krašto industrinis cent
ras, gi Rio de Janeiro - turistinis 

je trūksta Atžalos administratoriaus 
A. Dudaičio.

Nuotrauka V. Vilkaičio

Apie minėtą spektaklį gauta labai 
gražių atsiliepimų. Teko nugirsti, 
kad Atžala nesitenkins vien tik syd- 
nejiške scena, bet greičiausia pasi
rodys ir kitose lietuvių kolonijose. 

I
LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

”T ALK A" LTD
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10Vz%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll’/2%, iki $ 1000 be 
garantijos iš 12Vz%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

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

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

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

centras. Čia persėdam į didesnį lėk
tuvą (Boeing 707) ir skridom atgal į 
vakarus. Po penkių valandų susto
jam Peru sostinėj Limoj ir iš čia pa
siekiam Los Angeles. Čia vos praš- 
vitęs rytas, o mums vakarykštis 
laikas - vidurdienis. Vėsus rytas, ir 
pirmą kartą matėsi keliautojai odi
niais švarkais, kuriuos daug kas nu
sipirko palyginamai nebrangiai dar 
Buenos. Aires mieste, Argentinoj.

Los Angeles mieste jau neberei
kia sakyti ’’Obrigardo” bet ’’thank 
you”, visi gali sava kalba susikalbėti 
- angliškai. Mes buvome nepaprasti 
turistai, nes per savo brolius ir seses 
lietuvius susikalbėjom, supratom ir 
daugiau pažinome krašto, negu eili
nis turistas, ispaniškai (Argentina, 
Uruguay) ar portugališkai (Brazili
ja) nemokėdamas.

Sekmadienį daugumas mūsiškių 
dalyvavo pamaldose Los Angeles 
šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Mums dar 11 dienų iki išvykimo į 
Australiją. Keli išskrido į Čikagą, 
kiti dairosi kitur.
Sausio 11 d. įvykd Lietuvių Bend

ruomenės Vakarų Apygardos suva
žiavimas: penkių miestų bendruo
menių valdybų atstovai suvažiavo į 
Los Angeles. Santa Monica prie
miesty gyvena daug tautiečių, pas 
kuriuos prisiglaudė ir. eilė austra- 
liečių. I)r. K.'Zdanius dalyvavo mi
nėtame suvažiavime ir buvo 
pakviestas į garbės prezidiumą.

Vakare įvyko australiečiams su
rengtas priėmimas, tai meninę 
programą turėjome išpildyti mes 
patys. Greit susikūrė moterų kvar
tetas (Araitė, Prašmutaitės. Zdanie
nė - visos melburniškės) o vyrų sep
tetas. Sydnejiškiai publiką gerokai 
prąjuokįno ypač originaliais žinomų- 
dainų iškraipymais. Taip pat ir visi 
26 australiečiai sudainavo porą dai
nų ir visą programą baigė vyrų 
aborigenų "Corroboree” pašokdami 
pusnuogių šokį, vaizduojantį ’’Emu 
walk”. Gal tikrieji aborigenai if ne
būtų patenkinti, bet šeimininkai ir 
svečiai visą programą priėmė gana 
šiltai.

• Pietų Afrikoje padeda avis gany
ti ne šunys, bet Štrausai. Šie paukščiai 
yra labai greiti ir stiprūs ir patikimai 
saugo bandas nuo plėšrių žvėrių.

I
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ADELAIDE

Mokyklos šventė
Adelaidės ALB Savaitgalio Mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

1975 m. gruodžio 6 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose įvyko Savaitgalio 
mokyklos mokslo metų užbaigimas.

Programa susidėjo iš 3-jų stam
besnių dalių: Mokyklos vedėjo p. 
Statnicko pranešimo, mokinių pasi
rodymo ir mokslo metų baigimo ak
to bei dovanų įteikimo.

Mokyklos vedėjas, pradedant 
programą pagerbė mirusį mokytoją 
Antaną Maželį susikaupimu ir atsi
stojimu. Programoje norėta, kad 
mokiniai savo skaitymais, eilėraš
čiais, rašiniais, pasikalbėjimais pa
rodytų susirinkusiems, ką jie per 
metus išmoko mokykloje, ir į pasi
rodymą įtraukti visi mokiniai. Ap
žvelgęs mokslo metų darbo eigą, jos 
finansinį stovį, dėkojo visiems, kurie 
padėjo mokyklai. Taip pat ragino 
tėvus kad daugiau kreiptų dėmesio į 
vaikų mokyklos lankymą, į jų moks
lo pažangą. Dėkojo Apylinkės Val
dybai, Moterų Sekcijai, kuri per 
metus paruošdavo priešpiečius mo
kiniams ir mokytojams, Bačiūno 
Vardo bibliotekai, už knygas, kurias 
parūpindavo mokyklai savikaina ir 
dar apdovanodavo mokinius lietuv. 
knygomis, už knygų skaitymą, at
skiriems aukotojams, ypač mecena
tui p. P. Lukošiūnui, kuris ne tik 
pats aukodavo, bet ir suorganizavo 
rėmėjų ratelį, Tėvų Komitetui už 
visą pagalbą, mokytojams už rūpestį 
ir darbą, ypač pažymėjo, kad mokyt, 
p.p. Petruškevičienės ir V. Urbo
nienės dėka (surinko pinigus virda
mos pietus Lietuvių Namuose sek
madienį) buvo išrašyta - užprenu
meruota 19 ’’Eglučių” mokiniams 
sekantiems metams.

Kun. klebonui A. Spurgiui nega
lint atvykti į užbaigimą, perskaitė jo 
sveikinimo raštą.

Antroje programos dalyje moki
nių pasirodymas. Pranešėju buvo 
septintojo skyriaus mokinys Ąžuo
las Pečiulis.

Pirmiausia mokyklos choras, p. G. 
Vasiliauskienės vadovaujamas, 
padainavo penkias dainas. Daug pa
sigėrėjimo sukėlė ir patys mažiau
sieji taip aktyviai savo švelniais bal
seliais įsijungdami į bendrą chorą. 
Gausūs plojimai palydėjo jų dainas. 
Toliau sekė atskirų skyrių mokinių 
pasirodymai - tai buvo deklamacijos, 
skaitymai, grupiniai skaitymai ir ei
lėraščiai. Penktasis skyrius pasirodė 
ir su savo pieštomis dekoracijomis 
skaitant paskėčią ’’Erelis ir Žąsi
nas”. Pasirodė mokiniai ir specialios 
klasės su eilėraščiu (tie kurie silp
niau kalba lietuviškai). Iš viso pa
stebėta, kad mokiniai gražiai pa
skaito ir tarena yra gera, taip kad 
malonu buvo stebėti jų pažangą. 
Ypatingo pritarimo suslaukė pasi
kalbėjimas australo mokinio su lie
tuviais mokiniais, kurį pravedė sep
tintojo skyriaus mokiniai Janina 
Dundaitė ir Ąžuolas Pečiulis, bei 
penktojo skyriaus mokinys Petras 
Dunda ir jo draugas australas Ri
čardas Ellery. Ričardas, draugau
damas su Petru, panoro išmokti lie
tuviškai ir drauge su Petru 
kiekvieną šeštadienį vykdavo kartu 
į mokyklą. Pačių mokinių dekoraci
jos ir žemėlapis puošė pasikalbėji
mą. Į klausimą australo mokinio 
(lietuviškai) apie Lietuvą, mūsų mo
kiniai jam aiškino, ką jie žino apie 
Lietuvą, nurodė žemėlapy jos geo
grafinę padėtį, aiškino apie upes, 
Nemuną, Lietuvos grožį, ir kodėl 

tėvai buvo priversti apleisti Lietu
vą, ir baigė bendrai cituotu eilėraš
čiu tik baigiamoj eilutėj ’’Čia mūsų 
Tėvynė” - Ričardas pabrėžė ’’Čia jū
sų Tėvynė”. Gražiai paruoštas pasi
kalbėjimas buvo labai įspūdingas. 
Tik kilo tokia liūdna mintis - yra 
svetimų, kurie nori pramokti lietu
vių kalbos, bet kiek yra savų, kurie 
noriai užmiršta ją.

Programos pabaigoj aštuntojo - 
baigiamojo skyriaus mokinės Sonia 
Skeirytė ir Gina Vasiliauskaitė pa
skaitė savo rašinėlius ’’Kalėdos Lie
tuvoje” ir ’’Gintaras”. Rašinėliai rū
pestingai paruošti ir gražiai paskai
tyti.

Dar jaunieji ir vyresnieji mokiniai 
pašoko keletą tautinių šokių.

Trečioje programos dalyje mo
kyklos vedėjo pristatytos mokyklą 
baigysios mokinės Sonia Skeirytė ir

Kur skolintis pinigų?
Turėdamas bet kuriame banke ar 

statybos. Finansų Bendrovėje 
taupymo ir čekių sąskaitas yra daug 
galimybių pačia asmeniškai apsirū
pinti pinigine paskola namui, žemės 
sklypui, krautuvei ir t.t. pirkti. Rei
kia turėti tik drąsos nueiti pas juos 
ir paskolos gavimo reikalu 
pasikalbėti.

Štai čia patiekiu sąraša įstaigų, 
kurios skolina pinigus;anksčiau 
paminėtam reikalui;

1. Permanent Building Societies;
2.Terminating Building 

Societies; 3.Savings Banks;
4. Tradings Banks;
5. Friendly Societies and Lodges;-
6. Finance Companies;
7. Life Assurance Companies;
8. Fixed Mortgages, Individual 

Institutions, Superannuations 

Gina Vasiliauskaitė ir joms Apylin
kės Valdybos p-kas įteikė pažymė
jimus. Mokytoja p. M. Petkūnienė 
išdalino visiems mokiniams skirtas 
dovanas daugiausia knygomis. At
skirai apdovanoti knygomis buvo 
mokiniai už pažangą, stropumą kny
gų skaitymą. Dovanos duotos pačios 
Mokyklos, Tėvų Komiteto ir Bačiū
no Vardo Bibliotekos (už skaitymą).

Tėvų Komitetas taip pat apdova
nojo visus mokytojus knygomis ar 
plokštelėmis, pagal jų pasirinkimą. 
Taigražuspaprotys įvestas Adelai
dėje jau eilę metų, kuris padeda 
knygą propaguoti ir skaityti. Po 
sveikinimo kalbų - pasirodymas 
baigtas Tautos Himnu.

Po to sekė Tėvų K-to suruoštos 
vaišės, padedant Moterų Sekcijai.

E.R.

Funds;
9. Vendors Finance;
10. Solicitors;
11. Mortgage Brokers;
12. Syndication;
13. Company Formation;
14. Credit Unions;
15. Purchaser’s Employer;
16. Relatives and Friends.
Paskolos gavėjui labai svarbu ži

noti nuošimčių didumas ir gautos 
paskolos termino - laiko ilgumas bei 
visos kitos susijusios su paskola 
sąlygos, nes kiekviena įstaiga skoliną 
pinigus pagal savo įstaigos nustaty
tas taisykles nuošimčių didumo ir 
termino - laiko atžvilgiu. Todėl 
netingėk pavaikščioti po įvairias 
įstaigas ir pasiteiriauti apie tai.
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AUSTRALIJOS
J. Zinkus

Australijos miestus visi gerai pa
žįstame, tačiau nedaug mūsiškių yra 
arčiau susipažinę su Australijos gi- 

n luma, pačiu kontinentu. Tad su ma
lonumu skelbiame J. Zinkaus įspū
džius iš savo kelionės po Australiją, 
kurie, tikimės, bus įdomūs paskai
tyti ir susipažinti visiems Mūsų Pa
stogės skaitytojams*. Red.

Kai autobusas riedėjo bundančio
mis Sydnejaus gatvėmis, saulė jau 
buvo gerokai pakilus, šeštadienis. 
Už gero pusvalandžio ir parduotu
vės bus atidarytos. Tada miestas 
užtvins žmonėmis, gatvės - autove- 
žimiais. Tai Sydnejaus įprasta kas
dienybė. aš jaučiuosi lyg ir pasi
traukęs' iš tos kasdienybės - išva
žiuoju į tolimą kelionę, kur tikiuosi 
pamatyti skirtingų žmonių, susipa
žinti su jų gyvenimu ir aplinka skir
tingose vietos ir klimato sąlygose. 
Prieš akis dvidešimt trys dienos ke
lionės.

Važiuojame senaisiais Sydnejaus 
priemiesčiais Roselle, Drummoyne, 
Gladesville, West Ryde, Parra
matta. Toliau Great Western High
way į vakarus. Pradžia man neįdomi 
- vietos daug kartų pravažiuotos ir 
matytos. Tuo keliu visuomet va
žiuojame aplankyti dukters ir jos 
šeimos.

Autobuse vietos daug. Neturėda
mas pažįstamų sėdžiu vienas, tad 
svajonėms daug laiko ir vietos. Iš 
autobuse triukšmaujančių merginų 
akcento jaučiu, kad jos neaustralės. 
Vėliau paaiškėjo, kad važiuoja ketu
rios kanadietės iš Vancouver, nese
niai išlaikusios slaugių egzaminus. 
Penkta kanadietė baigusi Toronto 
universitete žurnalistiką. Per visą 

kelionę ji daug užsirašinėjo, foto
grafavo. Iš ’’svetimtaučių” dar ke
liauja dvi airės ir viena anglė. Gru
pėje yra ir daugiau save laikančių 
anglais, bet jie kaip ir aš jau daug 
metų gyvena Australijoj. Be vai
ruotojo ir palydovo autobuse yra 25 
keleviai, iš jų 7 vyksta į Vakarų 
Australiją (W.A.), likusieji į Šiaurės 
Teritoriją (N.T.).

Kelionėje vairuotojas parodo 
istorines vietas ir pastatus, pasako
ja apie pirmuosius Australijos tyri
nėtojus, atradusius Mėlynuosius 
Kalnus (Blaxland, Lawson, Went
worth). Pusvalandžiui sustojame 
Mėlynųjų Kalnų centre Katoombo- 
je. Ištroškę skuba atsigerti, alkani - 
pavalgyti. Kiti važiuoja virš daubos 
slenkiojančiu lynu vagonėliu ar lei
džiasi į tarpeklį traukinuku. Užkal
binu vieną keleivį, vykstantį į W.A. 
Abiejų nustebimui paaiškėjo, kad 
gyvename netoli vienas kito, beveik 
kaimynai.

Vykstame toliau. Vairuotojas at
kreipia mūsų dėmesį į kairėje kelio 
pusėje esančią pelkę. Sako, ten žy
dinčios vandens lelijos. Ir iš tikro 
maloniai nuteikė visus puikūs lelijų 
žiedai. Toliau ant kalno matosi bal
tas kryžius (jį žmona buvo pastebė
jusi ankstesnėse kelionėse). . Toje

SAFARI• Ji
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vietoje žuvęs milijonieriaus Mar- 
\ kaus Clark sūnus. Jis buvo invalidas 

ir negalėdamas vaikščioti važinėjo 
invalido kedėje. Kartą netoli savo 
namų kalnuose su ta kede nukrito ir 
užsimušė.

Po vidurdienio privažiuojame 
Bathhurst. To miesto vardas, ma
nau, visiems imigrantams girdėtas. 
Čia buvo ateivių stovykla, į kurią iš 
laivų atveždavo pokario emigrantus 
tolimesniam paskirstymui. Prieš
26-rius metus ir aš slampinėjau 
Bathursto gatvėmis bijodamas kad 
kas neužkalbintų angliškai. Tuo lai
ku nebuvo lengva atsakyti, net jeigu 
paklausia ”How do you like Austra
lia?”

Palydovas ieško valgyklos, kuri 
galėtų pamaitinti 27 asmenis. Po 
kelių bandymų vieną tokią užtiko. 
Valgom kas ką užsakę patys apmo
kėdami. Dar suspėju telefonu susi
siekti su dukra primindamas, kad už 
valandos pravažiuosiu miestelį, kur 
ji gyvena. Ji pažadėjo atvykti su 
vaikais man pamojuoti. Tai sužino
jęs vairuotojas pasisiūlė pristabdyti 
autobusą. Privažiavus Lyndhurst 
Ramunė jau laukė su sūnumis. Mūsų 
susitikimas buvo malonus, bet 
trumpas. Per 2-3 minutes pasisvei- 
kinom ir čia pat atsisveikinom.

Apylinkėse matosi vis daugiau 
žalių pievų. Čia daugiau ir dažniau 
palyja, tad ir daug puikių gyvylių 
ūkių. Privažiuojant Woodstock pa
stebiu dar Australijoj nematytą re
ginį - pievos ištisai žydinčios violeti
niais žiedais. Prisiminiau tėviškės 
pievas, kuriose rausvai žydėdavo 
rūgštynės. Bet tarp šių ir anų pievų 
skirtumas ne vien tik spalvose. Iš 
rūgštynių virdavom sriubą, o čia 
karvės, violetinių žiedų užėdusios, 
suserga viduriais. Tai piktožolė. va

dinama ’’Petersons curse”, ir ji sun
kiai išnaikinama. Palydovas aiškina, 
kad toji žolė auganti tik N.S.W. val
stijoje, tačiau jos mačiau ir vėliau 
Pietų Australijoje, Clare miesto 
apylinkėse.

Kiek atsikvėpti ir atsigerti trum
pam sustojame Cowra mieste prie 
garažo. Iš čia vykstame į Forbes. 
Pakelėse, lyg Thailand© tvenkiniai, 
telkšo didžiulės balos.'Tai neseniai 
buvusio potvynio likučiai. Tiesiogi
nis kelias į Forbes dar ir dabar ap
semtas. Darydami didelę užuolanką 
važiuojame negrįstu, bet geru keliu. 
Vėliau įvažiavę į asfaltuotą kelią dar 
kokius 200 metrų riedame per van
denį. Vanduo siekia vos 20-30 cm. 
skaidrus, srovena iš vienos kelio pu
sės į kitą. Gražu žiūrėti, bet kažkaip 
ir nejauku.

Dar prieš 5 vai. privažiuojame 
Forbes. Mus apnakvydina motelyje 
drauge su palydovu. Vairuotojas su 
vykstančiais i Vak. Australiją va
žiuoja toliau. Apžiūrime miestą, ku
ris išsidėstęs prie Lachlan upės, 
turįs apie 8000 gyventojų. Yra isto
rinių pastatų, o kiti modernūs, kaip 
ir kitur. Aplink matosi potvynio žy
mės - laukai vis dar apsemti vande
niu. Už valandos atvyksta autobusas 
su keleiviais iš Melbourne. Į savo 
kambarį gaunu keleivį maždaug 
mano amžiaus australą, vardu Stan. 
Jis dirba R AC V (tas pats, kaip pas 
mus NRMA) administracijoje. Pui
kus ir apsiskaitęs vyras. Abu gražiai 
sutariame. Pasirodo, jo švogerio 
motina gyvena netoli mano namų 
tame pačiame priemiestyje. Prašo 
man grįžus ją aplankyti ir perduoti 
geradienius. Vakariene apsirūpina
me patys. Šiandie buvome nųvažia- • 
vę 590 km.

Sekmadienio rytą 7.30 vai. aplei
džiame Forbes. Važiuojame Newell 
Highway į šiaurę. Aplink žaliuoja 
derlingi laukai. Matosi, kad šis rajo
nas ne tik pelningas ūkininkams, bet
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Antanui Ramanauskui 60
Naujųjų Metų dieną nuvykęs p. 

Ramanauskų sodybon, radau pil
nus namus kaimynų, draugų, gimi
nių, sūnų, marčių, anūkėlių... Kas gi 
čia?

Nereikėjo ilgai laukti, kai visiems 
sveteliams buvo patiekti sklidini 
šampano stiklai. O vyriausias sūnus 
Narcizas ’’sosto įpėdinis”, prašneko 
pranešdamas, kad tėvui sukako 60 
metų. Nors plaukai kiek ir praretė
ję, sako, tačiau senelio lazdos dar 
negaus. Gal po 10 metų ! Trumpai, 
bet aiškiai pasakyta. Ilgiausių metų, 
ilgiausių! Valio, valio, valio! su
skambo iš visų krūtinių. Taurėms 
ištuštėjus ir sukaktuvininkui Anta
nui tarus esantiems ir nespėjusiems 
atvykti svečiams padėką, prasidėjo 
lėkščių, šakučių, peilių na ir ’’sveiks - 
į sveikatą” simfonija, tuštinant po
nios Ramanauskienės paruo 
štus puikius patiekalus.

Kaž kaip ant širdies neramu, todėl 
ir neiškentėjęs klausiu: kada, kur, 
kodėl, kaip...? O ką išgirdau ir paty
riau pasidalinu su jumis.

Antanas sako, kad graži Lietuva, 
bet ar rasi gražesnį kampelį, kaip 
šventosios ir Širvintos santaka? Ten 
Kultuvėnų kaimas, ten Vepriai, o 
ten toliau - Ukmergė. Plačios, ly
gios, kiek akis užmato, Šventosios 
lankos, o Širvinta rausiasi sau vagą 
per stačius medžiais, krūmais, 
karklais apaugusius krantus. Gražu, 
kaip rojuje.

1916 m. vasario 1 d. ’’gandras” 
pristatė Juozui ir Onai Ramanaus
kams Antanuką. Baigęs Sližių pra
džios mokyklą išskrido į Kauną, pas 
dėdę. Čia baigęs 4 klases 1934 m. 
savanoriu įstoja į kariuomenę, kuria 
žavėjosi dar vaikas būdamas, maty
damas ją nepriklausomybės kovų 

pajėgus išmaitinti daug šio krašto 
gyventojų. Pakelėse klesti kviečiai 
ir avižos. Netrukus jos kris po kom
baino dalgiais. Vietomis mėlynuoja 
Peterson curse žiedais pasidabinu
sios pievos. Privažiuojame Parkes 
miestą, kuris dydžiu panašus į For
bes. Pastatai daugiausia seni, bet 
didingi, tarsi išreikšdami apylinkės 
turtą ir pajėgumą. Nesustodami pr- 
važiuojame miestą ir išsukę iš pa
grindinio kelio privažiuojame vietą, 
kur 1961 m. pastatytas, pusantro 
milijono dolerių kainavęs radijo te
leskopas. Šis australų moklsininkų 
suprojektuotas kūrinys vaidina di
delę rolę mėnulio ir žvaigždžių tyri
nėjimuose. Pats teleskopas 58 met
rų aukščio, pagrindinė ’’lėkštė” 64 
m. diametro, sverianti 300 tonų!

Atvykome 20 min. anksčiau, tai 
vaikštinėjame ir fotografuojame be
laukdami SCIRO vadovo. Jis atvy
kęs įleidžia į netoli teleskopo esantį 
pastatą, kuriame išdėlioti brėžiniai, 
modeliai ir paaiškinimai, kaip veikia 
radijo teleskopas. Čia parduodami ir 
suvenyrai. Sumokėję po 50 centų 
patenkame į mažą kino salę, kur 
apie pusvalandį trunkančioje Rimoje 
aiškina ir demonstruoja iš erdvių 
sugautus garsus. Mums išeinant at
važiavo ir kitas autobusas su turis
tais.

Kiek pavažiavę 'sustojame Peak 
Hill miestelyje. Atidari tik garažai ir 
keli pieno barai. Gatvėje žmonių be
veik nesimato. Dar tik 10 vai., o jau 
karšta. Pieno barų savininkai lai
mingi per keletą minučių aptuštinę 
vaisvandenių atsargas.

Leidžiamės toliau tuo pačiu 
Newell vieškeliu į šiaurę. Autobuso 
vairuotojas (jis vadinamas coach 
captain) iškviečia kiekvieną prie 
mikrofono prisistatyti. Kiekvienas 
turi pasisakyti savo vardą, pasipa
sakoti, ką dirba, kokie laisvalaikio 
užsiėmimai ir kt. Dabar autobuse 
esame 30 turistų ir trys tarnautojai -

Antanas Ramanauskas

metais. Kariuomenėje, pasiekęs 
viršilos laipsnį, ištarnavo iki 1944 
metų.

1939 metais Antanas vedė Au
gustę Gudaitytę. Su ja sulaukė 3 sū
nų: Narcizo, Arvydo ir Kęstučio.

Karo audra išrovė Antaną iš gim
tojo krašto. 1949 m. atvyksta į Aus
traliją įsikuria Melbourne. Antanas 
išmoksta kirpėjo amato ir dirba sa
voje kirpykloje. Deja, ateina ’’ilga
plaukių” metai ir Antanas privers
tas ieškoti kito darbo. Dabar dirba 
spaustuvėje.

Sukaktuvininkas Antanas nesi
tenkina, kaip daugelis kitų, kapsty
tis vien tik savo darže. Greit įsijun-

vairuotojas, palydovas ir virėja. Iš 
to skaičiaus esame tik 7 vyrai (trys 
vedusios poros). Paskutinieji prisi
stato tarnautojai. Vairuotojas jau 
šiais (1975) metais yra nuvažiavęs 
177.000 km (110.000 mylių) kelio. 
Buvęs žymus futbolistas ir daug 
premijų laimėjęs bėgikas, bet po 
susižeidimo daugiau bėgti negali. 
Jau šešti metai, kaip jis vežioja tu
ristus.

Palydovas sakosi esąs inžinierius 
(sunku patikėti?). Anksčiau vado
vavęs vienam Volkswagen fabriko 
skyriui Melbourne ir savo žinioje 
turėjo 500 darbininkų. Sako, nusi
vylęs gyvenimu, metęs darbą (labai 
pergyveno jo motina), apvažinėjo 
Europą, užsiaugino barzdą ir dabar 
pirmieji metai, kaip keliauja su tu
ristais. Puikus, draugiškas ir taktiš
kas vyras. Virėja - jauna, 18-20 m. 
mergina. Mokslas jai nelabai sekę- 
sis, tad apleidus mokyklą dirbo ke
liose vietose. Kartą keliavusi per 
Australiją kaip turistė, ir kelionė jai 
labai patikusi. Atsiradus laisvai vi
rėjos vietai, ji buvo priimta ii dabar 
ši yra jos jau trečia kelionė. Darbu ji 
labai patenkinta.

Autobusas specialiai įrengtas tu
ristų vežiojimui. Sėdynės patogios, 
įtaisyti vėsintuvai, net autobuso ga
le tualetas, bet nebuvo leista juo 
naudotis, sako, negavę tam reikalui 
chemikalų. 240 arklio jėgų motoras, 
įmontuotas autobuso apačioje pa
čiame vidury ir suka priešakines ir 
užpakalines ašis.

Prie Narromine įvažiuojame į 
Mitchell vieškelį. Narromine ir 
Trangie apylinkėse auginama med
vilnė. Nesustojame, bet tik iš tolo 
stebime didžiulius plotus, apsodin
tus medvilnės daigais.

Pietums sustojame Nyngan mies
te šalia sporto aikštės. Kitoje kelio 
pusėje naujas ir gražus maudymosi 
baseinas, nuošaliau vyrams ir mote
rims patogumai. Viskas gražiai pri- 

gia į Melbourne lietuvių tautinę 
veiklą. Jis dirba kelerius metus 
Melbpurno Apylinkės Valdyboje. 
Jam vadovaujant, atremontuotas ir 
įrengtas Lietuvių Namuose Bend
ruomenės reprezentacinis kambarys 
- menė. Matėme jį dirbantį L.V. Ka
rių ’’Ramovės” skyriaus valdyboje, 
Skautų Tėvų K-te ir kitur. Tačiau 
daugiausia darbo ir ’’dūšios” įdėjo į 
Melbourne Lietuvių Namus. Prieš 3 
metus išrinktas į M.L. Klubo 
Tarybą, imasi sunkių pirmininko 
pareigų. Jam vadovaujant Tarybai, 
padaromi dideli Lietuvių Namų re
monto ir pertvarkymo darbai: pa
grindinai atremontuojamos Klubo

Dažnai mūsų spaudoje ir viešose 
kalbose užtinkame keistą išsireiški
mą: ’’....susirinkime buvo pagerbtas 
tautiečio N.N. atminimas”, arba 
’’buvo surengtas minėjimas, kuria
me pagerbtas tokio ir tokio atmini
mas”. Pasiklausius ar pasiskaičius 
tokius išsireiškimus norisi tik pa
klausti - ar pagerbiamas gyvas ar 
miręs asmuo, ar tik jo atminimas? 
Norėtųsi suprasti, kad gerbiamas 
asmuo, o ne atminimas.

Arba vėl: ’’Šia prasminga auka 
buvo įamžintas aukotojo vardas”. 
Nekalbant iš viso apie žodžio ’’įam
žinti” tiesioginę prasmę, vis dėl to 
šio žodžio pavartojimas ne vietoje 
daugiau sukelia šypsnį, bet .neprii
mamas rimtai.

♦♦♦

Iki pereitos savaitės jau šiais me
tais N.S.W. keliuose žuvo 50 žmo
nių, 12 asmenų mažiau, negu per tą 
patį laiką pereitais metais.

žiūrėta, švaru. Keleiviai gėrisi ir 
stebisi, matydami nedideliame 
miestelyje tokius modernius ir pra
bangius viešo naudojimo įrengimus 
bei sutvarkymą.

Virėja ruošia pirmuosius stovyk
linius pietus. Kitos moterys jai tal
kina sviestu tepdamos duoną, 
piaustydamos daržoves. Palydovas 
užkuria dujinę krosnelę ir verda 
vandenį arbatai ir indų plovimui. 
Kiekvienas keleivis eidamas į lėkštę 
įsikrauna kiek ko nori: duonos, 
piaustyto kumpio, dešros, sūrių ir 
įvairių daržovių konservuotų ir 
šviežių iš 6-8 indų . Po to kiekvienas 
pasidaro kavos ar arbatos. Pabaigai 
gauname po apelsiną. Panašūs pie
tūs būdavo kasdien. Dviejų rūšių 
mėsa (kartais konservuota žuvis) ir 
daržovės. Kas nori, pasiima susta
tomą kėdę, jeigu nenori sėdėti ant 
žolės. Yra trys sulankstomi stalai, 
bet tik virtuvės reikalams. Pietūs 
trunka vieną valandą.

Važiuojame toliau. Artėjant prie 
Bourke miesto matosi daug neder
lingos nedirbamos žemės, per kurią 
vėjas ridena sudžiūvusios žolės ru
tulius, didesnius už futbolo sviedi
nius. Jie yra ypač pavojingi gaisrų 
metu, nes su vėju ugnį perneša į 
naujas vietas. Netoli miesto matosi 
tik lygumos ir dideli ūkiai. Čia 
kviečių ir vilnų surinkimo centras, iš 
kur geležinkeliu gabenama į Sydney

Žemė drėkinama DarŪng upės 
vandeniu. Prie miesto matosi dideli 
apelsinų sodai.

Mieste sustojame pusvalandžiui. 
Daug senų namų, o teismo rūmai 
įrikiuoti į aukščiausią istorinių 
pastatų klasę Australijoje. Už mies
to pravažiuojame tiltą per Darling 
upę. Toliau nesimato jokių pastatų, 
nors pakelėse ganosi galvijai ir 
avys. Vietomis per kelią perbėga 
kengūros ir emu. Kai kur ant kelio 
galvas pakėlę šildosi driežai. Jie ne
sitraukia autobusui artėjant. Kuo 

patalpos, išdažoma Koncertų salė, 
bei kitos patalpos, įgyjama daug 
naujų baldų, įrengiamas garsiakial- 
bių tinklas, ir atliekama daug kitų 
darbų. Svarbiausia - gaunama Klu
bui licenzija, kuri pagyvino Lietuvių 
Namu ir Klubo gyvenimą.

Iš šalies žiūrint į atliktus darbus, 
tik galime džiaugtis ir reikšti nuo
širdžią padėką. Kad Antanas visa tai 
atliko, priklauso pagarba bei padėka 
ir jo žmonai Augustei, kuri taip pat 
nuoširdžiai pritarė ir pritaria jo 
darbams, pati dažnai atvykdama 
talkon.

Ilgiausių metų, Antanai!
Ignas Alekna
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Tokios tokelės
Prosovietinių komunistų partijų 

Europos blokas pradėjo braškėti. To 
kias išvadas daro specialus iš Pary
žiaus pranešimas, įdėtas sausio 4 d. 
The New York Times dienraštyje.

Ten rašoma, kad maždaug prieš 
du mėnesius Prancūzijos ir Italijos 
komunistų partijų lyderiai, George 
Marchais ir Enrico Berlinger pasi
rašė susitarimą atsipalaiduoti nuo 
Kremliaus įtakos. Viena ir kita par
tijos pasisakė už demokratiškus 
principus.

Paskutinieji įvykiai, būtent: ne
seniai Vakaruose pradėtas demons
truoti filmas, rodantis Sovietų Są
jungos koncentracijos stovyklą oku
puotoje Latvijoje (žiūr. Eltos Nr. 51, 
1975), sovietų reagavimas į jų disi
dentų pasitarimus su Europos ko
munistų partijomis. Sovietų Sąjun
gos nesantaika su Kinija, Portugali
jos prosovietinės komunistų partijos 
nepasisekimai ir kt., dar labiau pa
skatino Prancūzijos komunistų par
tiją atsiriboti nuo Maskvos. Pran
cūzijos komunistų partija nustojo 
pinigais remti prosovietines Graiki
jos ir Ispanijos komunistų partijas. _ 
Dabar dedamos pastangos sušaukti 
Europos anti - sovietinių komunistų 
partijų konferenciją. Minimos Pran
cūzijos, Italijos, Jugoslavijos ir Ru
munijos komunistinės partijos.

(ELTA)

toliau, tuo žemė atrodo vis skurdes
nė - jai trūksta vandens. Čia mažai 
lyja.

Gerokai pavažiavę sustojame 
N.S.W. valstijos pakrašty. Šalikelėj 
vos pora pastatų, kur yra baras ir 
maisto produktų parduotuvė. Jau 
pavakarė, o mums dar reikia nuva
žiuoti 122 km. Fotografuojame lentą 
su įrašais, žyminčią N.S.W. ir 
Queensland© valstijų sieną. Gamta 
Queensland© dar skurdesnė, vieto
mis nesimato nei krūmų, nei žolės. 
Tik po geros valandos kelio vėl pra
sideda augmenija, ganosi avys. Pa
kelėje daugėja ir medžių. Privažiuo
jame Cunnamulla miestelį, kur pra
leidžiame naktį. Sustojame karava
nų parke, kur randame nemažai 
žmonių, pasistačiusių palapines ar 
karavanus. Viešieji įrengimai geri, 
šiltas ir šaltas vanduo, praustuvai, 
skalbykla. Palydovas išdalina pala
pines nurodydamas, kur ir kaip jas 
statyti. Čia ne skautų stovykla. Pa
lapinės statomos tik apie 20 cm. vie
na nuo kitos. Išduodamos lempos su 
trumpais laidais, tad būtinas glau
desnis palapinių sustatymas.

Palapinės 9’ x 9’ trims asmenims, 
vedusioms poroms - 9’x6’, jų pasta
tymas lengvas ir nesudėtingas.

Čia vanduo pumpuojamas iš že
mės gilumos, turtingas mineralais, 
tad gerti neskanus ir dar šiltas. Kai 
mūsų grupėje tesame tik 7 vyrai, tai 
nusimaudyti ar pasinaudoti kitais 
patogumais nėra jokių problemų. 
Kiek kebliau moterims, kurių 26, 
tad dažnai joms tenka pastovėti ir 
palaukti eilutėje.

Bus daugiau
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REIKIA NAUJO VEIDRODŽIO
Rašo Kukutis

Taip! Kalėdos ir mūsų lietuviška
sis dvimetinis kermošius tik už tre
jeto ir pusės šimto dienų. Vėl susi- 
bursime, kas pilkelą i skylalą pamė
tyti, kas padainuoti - pašokti, kas 
rimtus reikalus aptarti, o kas tik pa
buvoti, apsilankyti ir pamatyti - pa
siklausyti. Betgi, bendrai, it tie Je- 
ruzolimo žydai prie verksmų sienos, 
praeities apverkti. Vėl klausysimės 
’’Tremtinių lamentacijos”. T.y. kaip 
gyvename tėvynės ilgesio vargelį 
svetimoje šalyje ir kaip, it gervės 
giedros dienos, laukiame laisvės 
dienos.

Natūralu, kad valdžion pakelsime 
keletą supratlyvesnių asmenybių ir 
buvusiai valdžiai gerklėn sukratę 
dozę užsitarnauto (ir neužsitarnau
to!) ricinavo aliejaus, vėl sugrįšime į 
įprastines asmenines darbo vagas ir 
į tradicini trisdešimtmetinį tautinį 
tvarkaraštį. 16-toji Vasario, 4-toji 
Kovo, 14-toji Birželio, 8-toji Rugsė
jo, 23-toji Lapkričio... Jų tarpe kele
tas kitų parengimų - šių bei anų ba
lius, tų ar kitų susirinkimas, kon
certas ir kitas. Per.trisdešimt metų 
girdėtų prakalbų temos minėjimuo
se, meninė dalis, puodukas kavos, 
stiklas alaus, ponių suneštinė ir... 
vis... už tėvynę, už tėvynę, už tėvy
nę... Taigi! - o kas naujo?

Yra galimybė, kad Dainų Šventė
je girdėsime dvi-tris naujas ir ne
girdėtas dainas. Yra galimybė, kad 
Sporto Šventės sidabras išplauks į 
Tasmaniją. Tačiau ar tai būtų radi
kalios naujenybės, kurios bent kiek 
pakeistų nusistovėjusias tradicijas 
bei įprastinumą bendruomenės 
veikloje? O būtų pats aukščiausias 
laikas, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenė iš turimo stipraus rė
mo išimtų seną savo portretą ir jo 
vieton įstatytų naują veidrodį, ku
riame galėtų save pamatyti šių die
nų gyvenimiškose aplinkybėse ir, 
kad senimas, lygiai kaip ir jaunimas, 
pasižiūrėję į save, galėtų realizuoti, 
kad esame tuo, kas esame, o ne to
kie, kokiais mėgstame save ir kitus 
piešti.

Taip esame įpratę ir mėgstame 
galvoti, kad tradicijų ir įprastinumų 
sunku nusikratyti. Šiuo atveju pa
vyzdžiu imkime. Katalikų Bažnyčia,, 
Ar jaučiame mažiau pagarbinę Vsa- 
galį prie apsukto altoriaus? Ar taip 
jau labai pasisgendame lotynų kal
bos liturgijoje bei apeigose ir 24 va
landų nevalgymo prieš komuniją? O 
visa tai (ir daug daugiau!) buvo ne 
trisdešimt, bet šimtais metų galio
jusios tradicijos! Ir štai II-jame Va
tikano suvažiavime, realizuojant 
gyvenimo diktuojamas aplinkybes, 
ryžtamasi iš seno senos bažnyčios 
rėmo išimti lygiai seną senos bažny
čios portrętą ir jo vieton įkelti naują 
veidrodį, kuriame kunigas mato mus 
ir mes matome kunigą. Mes patys, 
žiūrėdami į naują bažnyčios veidro
dį, nepasisgendame griežtų Gavė
nios ir Advento pasninkų - išmoko
me gyventi be jų!..

Sekančiomis Lietuvių Dienomis 
priimkite tokias mano sugestijas be 
pykčio ir išdidumo: - ’’Pirmiausia - 
kartą ir ant amžių amžinųjų nusi- 
kratykime ’’tremtinio lamentacijos”

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.725408. Veiki*24valanda*pęrparą,
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ir ’’vargo svetimoje padangėje”. 
Laikas jau Australijos Lietuvių 
Bendruomenei užsivilkti naujesnį ir 
šviesesnį rūbą! Apie tremtinio var
gus svetimoje šalyje gerai buvo gie
doti prieš dvidešimt metelių, kai ka
ro audrų pavėtyti ir pamėtyti susi
rinkome po svetimu dangumi ir vis 
dar nejausdami žemės po savo kojo
mis, nežinojome, kokion ateitin įkel- 
sime savo vaikus. Šiandieną, šiaip ar 
taip, o turime pripažinti, kad į šią 
žemę įaugome tvirtai, tad kam save 
vis tebeguosti tremtinio vargais. Ir 
ištikrųjų - kiek, kam, kuomi ir kaip 
padeda šis bereikalingas savęs ma
žinimas?.. Jeigu tai, ką mes vis dar 
vadiname ’’tremties ir tremtinio 
vargu”, yra ar buvo vargas, tai mes, 
broliukai, dar vargo nematę!!!

Žiūriu veidrodin - ’’tremtinys”, 
girdi. Bijojau, norėjau tai ir išvažia
vau. Ir yra kas parašyti broliui Lie
tuvon, kuris nepabūgęs pasiliko ir 
atpylęs penkioliką metų Sibire, dar

Skaitytojai
SAVI PAS SAVUS

Su tokiu šūkiu buvo prieš daugelį 
metų išeita Lietuvoje raginant susi
prasti tautiečius ir remti savus pre
kybininkus bei profesionalus, bet iki 
pat prarandant nepriklausomybę 
dar buvo ir tokių kurie sakydavo, 
kad už tą patį pinigą jis ir pas žydą 
gali gauti tokia pat prekę.

Išeivijoje ta pažiūra^ atrodo, ne
pasikeitė. Jei kokiai organizacijai 
reikalinga lėšų, pirmiausia kreipiasi 
pas biznierius, dailininkai - meni
ninkai kaltina, kad biznieriai neremia 
meno. Bet ką biznierius turi iš savų 
tautiečių? Esu patyręs: jei kas pasi
teiravęs kainų randa lietuviškose 
tokias pačias, kad kaip ir kitose, eina 
pas kitatautį.

Jau dabar veik visi miestai turi 
savus licenzijuotus klubus, kur gali
ma gauti gėrimų, bet labai gerai ži
nau, kad Canberroje Sydnejuje tau
tiečiai gėrimus perka krautuvėse

- kur gauna kelis centus nuolaidos. 
Mes visi didžiuojamės klubais, bet 
juos remti nerandame reikalo. Man 
visai nesuprantama ši filosofija, kad 
patys aukojome tuos klubus kurda
mi, o dabar dėl kelių centų skirtumo 
savo pačių sukurtą biznį ignuoruo- 
jame. Ne vienas pasakys - kodėl kiti 
gali pardavinėti pigiau, negu klubas. 
0 visai paprastai. Didžiulės firmos, 
pirkdamos milžiniškais kiekiais 
gauna didesnes nuolaidas, be to, 
daugelis universalinių prekybos 
įnonių daro likeriams ir kitoms po- 
piliarioms prekėms nuolaidų, kad 
pritraukus klijentus, nes atėjęs nu- 
apirkti bonkos ir pamatęs kokį nors 

kitą stambesnį objektą ir nupirkęs, 
jau duoda daug didesnį bendrą už
darbio procentą.

Per Sydnejaus Sporto klubo 
prieškalėdinį pobūvį nugirdau tokį 
pasikalbėjimą, kuris lyg perkūnas iš 
gidro dangaus mane pritrenkė. Vie
nai kovietei pasiūlius bilietą tūlas 

ir šiandieną Lietuvoje nejaučia tvir
tos žemės pa kojomis... Gal pasi
skųsti, kad: - ’’Broleli, blogai! 
Vargstu sunkų tremties vargą, ne
žinau ką bevalgyti, Holdenas naujų 
padangų prašosi, žmona vakar užsa
kė naujus baldus - trūkį gausiu se
nuosius iš antro aukšto laukan be
nešdamas! Pajūryje, prie savaitga
linio, išdžiūvo visos rožės - toks čia 
prakeiktas kraštas. Mažai lietaus! 
Bepigis tau - sniego iki pažastų!..”

Juokas, jeigu šiuo atveju galima 
juoktis, tegu palieka juoku. Tačiau 
kai minėjimo paskaitos prelegentas į 
pilnateisį Lietuvišką Klubą atplau
kia su Valiantu, ’’Mūsų Pastogę” 
skaito savo pastogėje, žmona dūsta 
po minko kailiniais ir norėtų turėti 
trisdešimt pirštų, idant galėtų paro
dyti visus žiedus, o bliauna it plau
namas veršis apie lietuvį, vargstantį 
išeivijoj, tai’burnoje jaučiamo sko
nio nebegali net su ’’Johnnie Wal
ker” (Black Label) nugerti... Jo 
sklypas, jo namas, jo mašina, jo (?) 
žmona, o padangė vistiek svetima? 
Skradžiai žemę!..

Toliau - reikėtų, taipogi, suprasti, 
kad ’’Vaduoti Lietuvą” ir ’’Kovoti 
prieš Komunizmą” yra dvi labai

pasisako
. . J-* 'f

tautietis atsakė: ”Ne, nepirksiu, nes 
pirmas prfczas yra tų Palangos par
sidavėlių kelionė”. Kovo klubas 
kreipėsi į lietuvišką firmą aukos, 
firma aukoja kelių šimtų dolerių 
auką, o dabar jau randamas nusikal
timas. Jau anksčiau buvau girdėjęs, 
kad nevienas ignoravo Andy ir 
Astos koncertus, vien todėl, kad šį 
jų atvykimą organizavo ’’Palanga”. 
Vietoje džiaugęsi, kad lietuviui pa
sisekė gauti tokias atstovybes, kad 
ten nuėjus galima lietuviškai susi
šnekėti, kat toje firmoje sau duoną 
pelnosi desėktas tautiečiu, tai ar pa- 
vvydo ar vien tamsaus bukumo apa
kinti šmeižiame ir įtarinėjame. Jei 
tų atstovybių nebūtų gavęs lietuvis, 
jas vistiek būtų gavęs kitautis, na ir, 
žinoma, jo niekas neįtarinėtų nei 
spalvos pakeitimu, nei šnipinėjimu.

Pilkų Petras

Gerb. Redaktoriau,
metų pabaigoje Melbourne nu

matytos Lietuvių Dienos. Visi, kurie 
įeina ar anksčiau dirbo Lietuvių 
Dienoms Rengimo Komitete, gerai 
žino, kaip sunku viską suderinti ir 
kaskart vis platėjančią programą 
sutalpinti į vienos savaitės laikotar
pį. Nežiūrint to, šioji nusistovėjusi 
tvarka jau įsipilietinusi dar nuo 
1960-jų metų, kada Sydnejuje buvo 
surengtos pirmos Australijos Lietu
vių Dienos, tuo laiku vadinamos 
Lietuvių Meno Dienomis.

Sutalpinti į šešių dienų tarpą ir 
suvažiavimus, ir įvairius meninius 
parengimus yra baisiai sunkus ir 
komplikuotas reikalas stengiantis, 
kad niekas nenukentėtų arba neį
vyktų sutapimų. Tenka tik stebėtis, 
kodėl iki šiol niekas šito klausimo 
neiškelia ir nepasiūlo ko nors pozi
tyvesnio.

Anksčiau buvo siūloma Lietuvių 
dienas keliom dienom pratęsti, kad 
užtektų laiko ne tik visur suspėti, 
bet ir privačiai susitikti, kad iš visur 
suvažiavusieji nesijaustų įtempime, 
o turėtų ir laisvą valandą atsikvėpti. 
Tačiau toks projektas nebuvo įgy
vendintas.

Čia norėtųsi pasiūlyti kitokį pla
ną: rengti Lietuvių Dienas kiekvie
nais metais tegu ir tame pačiame 
mieste: vienais metais galėtų būti 
įvairūs bendruomeniniai ir visuo
meniniai suvažiavimai su pora rimtų 
meninių parengimų, kaip Dainų 
Šventė, Tautinių Šokių Festivalis, o 
kitų metų tuo pačiu laiku surengti 
vien tik meninius parengimus, kaip 
teatras, literatūros - dainos vakaras, 
dailės paroda ir dar vienas kitas

skirtingos sąvokos. O tai dera netik 
lietuviams Australijoje, bet ir visa
me sviete. Ir būtume energijos iš
lieję kovai prieš komunizmą, o ma
žiau Lietuvos vadavimui, tai gal ir 
nereikėję būtų buvę nešti vėliavų 
apie SAVO PARLAMENTO 
RuMUS. Čia geru pavyzdžiu pasi
tarnauja ’’Mūsų Pastogėje” tupėjęs 
’’Baltic Herald”. Ši graži tritautinė 
pastanga atnešė daugiau naudos, nei 
sudegintas popierinis Gougas parla
mento trikampyje. Vienok ar būtina 
ir toliau, kad ’’Baltic Herald” tupėtų 
”M.P.”? Negi broliai ir kaimynai sa
vo laikraščio nespausdina?

Dar vienas reikalas - nekalbėkime 
netiesos apie savus, nešlakstykime 

-savųjų visokiais kvepalais, neguldy
kime jų į išsigalvotas lovas, netep
kime jų dažais. Būkime tik išdidūs 
Australijos lietuviais, nes nėra tokio 
įstatymo, kad lietuvis būtinai turi 
gyventi Lietuvoje ir kad lietuvis tu
ri būti (būtinai!) katalikas. Liauki
mės ašaras lieję ir sekančių Lietuvių 
Dienų nematuokime sidabru išsi
vežtu namo ir tuščiomis šampano 
bonkomis likusiomis Naujųjų Metų 
sutikimo baliuje.

Kiekvienas lietuvis yra žmogus, 
bet nekiekvienas žmogus yra lietu
vis!

specialus ir naujas parengimas, koks 
neįtalpinamas iki šiol vykstančių 
Lietuvių Dienų programoje. Šitoks 
Lietuvių Dienų padalinimas yra pil
nai svarstytinas ir turi daug gerų 
pusių. Tiesa, šiais metais įvykstan
čios Liet. Dienos palieka kaip buvu
sios, nes jau viskas parengta ir per- 
vėlu imtis kokių reformų, tačiau yra 
laiko iki bendruomenės suvažiavimo 
reikalus pergalvoti ir suvažiavime 
aptarti.

Australijos latviai savo Latvių 
Kultūros Dienas rengia kiekvienais 
metais, ir tai laikytina dideliu pliu
su. - Jų parengimai kiekvienais me
tais'nestokoja nei išpildytojų, nei 
dalyvių. > ■ i-'

Iki šiol nusistovėjusi Lietuvių 
Dienų tvarka ir programa liudija 
mūsų sustingimą be pastangų pasi
dairyti ir imtis ko nors naujo. Netgi 
ir mums patiems šita nusistovėjusi 
ir iš anksto žinoma tvarka didesnio 
patrauklumo nesukelia, ir žmonės 
vyksta į Lietuvių Dienas daugiau iš 
pareigos, bet nesuvilioti naujom at
rakcijom. Siūlau ir kitiems apie tai 
pagalvoti ir duoti tuo reikalu konk
rečių sugestijų.

J. Vilčius

tebelaukia...
Brežnevas panorėjo parodyti savo ima

mai, gyvenančiai kažkur provincijoje, kaip 
jam gerai sekasi. Pakvietė ją į Maskvą, 
aprodė savo 'butą ir taukia jos susižavėji
mo, o mamytė tyli. Tada gerasis sūnelis 
paskambino savo šoferiui ir nuvežė ją į 
savo „dačą“ netoli Usovo, kur kadaise gy
veno Stalinas, o po jo — Chruščiovas. Pa
rodė mamytei puošnų sodą, plaukymo ba
seiną, specialią krautuvę, kur kas rytą 
didžiausios „šyškos“ pasivaikščiodami at
eina apsipirkti, ir kur ‘vsio jestj1. Elei ma
mytė vis dar tyli.

Tada sūnelis užsako malūnsparnį dr veža 
mamą į Zavidovą, medžioklinę užuovėją, 
kur jų laukia puiki vakarienė, ugniavie
tėje traška malkos, ant sienos blizga me
džioklės šautuvai — Brežnevo pasididžia
vimas. Motina dar nieko nesako. Tada ne
kantraujantis sūnelis klausia:

— Tai kaip, mamyte, ar tau niekas čia 
nepatinka?

— Patinka, tai patinka, — sako mama, 
— net labai patinka, bet kas bus, rnuno sū
neli, kai grįš bolševikai?

„Bolševikų“ grįžtant laukia ne tik Brež
nevo motina. Kaip pasakoja rusų disiden
tai, atsidūrę Vakaruose, bet dar neseniai 
buvę tremtyje sovchozuose Uralo srityje, 
tikrų bolševikų — kiniečių labai taukia 
tūkstančiai -Sov. Sąjungos gyventojų. Jie 
galvoja, kad tik kiniečiai, atėję į Maskvą, 
sutvarkys naują sovietų buržuaziją. So
vietų liaudis, tuo labiau — pavergtos tau
tos, neatsižvelgiant į bauginimus, rimtai 
laukia kiniečių.
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PILKI KELELIAI DUNDA..
NUO BRISBANE IKI MELBOURNE IR ARGAL

Kaip tik prieš Kalėdų ir N. Metų 
šventes patekęs į ’’dykaduonių” - 
pensininkų kategoriją pasišovėm 
mudu su žmonele dalyvauti suvažia
vime ir dar Jubilejiniame. Norėjome 
dalyvauti, kaip ’’laisvi klausytojai”, 
bet mūsų kapelionas, nesurasdamas 
geresnių, užrašė mudu deputatais.

Pasižaboję mūsų mažą Forduką 
bei apsiskaičiavę, jei vis dar viena
me ’’gabale” tebebūsime, Melburną 
turėtume pasiekti Kūčių dieną. Va
žiuojame abu su Meškučių nevien 
patenkinti, bet ir laimingi.

Pro akis bėga viena, kita ir trečia 
po 26-rių metų jau nebesusigaudoma 
kilometrinė šimtinė ir ten, į kažkokį 
miškelį įvažiavus, mus pasitinka, 
žemaitiškai išisreiškus - dideliausis 
lietus. Jau upeliai teka skersai kelio 
ir lyg visų pagąsdinimui dešinėje jau 
įstrigusi daug didesnė už mudviejų 
automašina. O Dievuleli! - Meskutis;

Kur skolintis ...
Atkelta iš psl. 4

Taip pat būk pakankamai drąsus 
:r nieko nebijok klausti, nes ir pini
gų davėjas yra suinteresuotas 
surasti sau gerą klijentą ir padaryti 
garantuotą savo pinigų investavimą 
džiausiai paskolos sumai su geriau
siais nuošimčiais.

Bankai paprastai skolina pinigus 
už mažesnius nuošimčius, bet ma
žesnėmis paskolos sumomis.

Building Finance Societies duoda 
didesnes paskolos sumas už dides
nius metinius nuošimčius.

Privatiškos Finance Companies 
skolina pinigus už auksčiausius nuo
šimčius didęsnėmis paskolos 
sumomis daugiausia trumpam laikui 
(Fixed). Šios finansų institucijos yra 
naudingos eiliniam piliečiui tik tada, 
kada jam yra reikalinga sulopyti 
reikalaujamą banko depozitą pasko
los gavimo reikalu iš banko, arba, 
kitaip tariant, dadurti trūkstamai 
banko paskolos sumai namo kainos 
išlyginimui.

Įvairūs Mortgage Brokers ir visi 
kiti finansų tarpininkai yra rezer
vuoti tik aukščiausio laipsnio biznio 
operacijoms; greitam patarnavimui 
ir didžiausiai paskolos sumai su 
anksčiausiais nuošimčiais. Be to, čia 
reikia mokėti mokesčius už visus jų 
patarnavimus.

Prašydamas paskolos būtinai at
kreipk dėmesį į tokius dalykus:

a) Gerai pagalvok, ar būsi pajėgus 
paskolą grąžinti be sunkumų;

b) Pirmiausia pasiteirauk, savo 
banke, koks būtų mėnesinis mokė
jimas - paskolos grąžinimas su nuo
šimčiais, sakysime, 10 -25 metų lai
kotarpyje;

c) Būk nusistatęs ir tikras, kad 
per tą laiką išpildysi savo pasižadė
jimu sąžiningai, neįkliūdamas į fi
nansinius sunkumus; '

d) Kiek turi pinigų dabar depozi
tui grynais;

e) Neužmiršk legalių valdžios nu
statytų mokesčių;

f) Koks susidaro nuošimtis tarp 
objekto kainos ir gaunamos paskolos 
sumos? Vadinasi, kiek dar reikės 
pasiskolinti pinigų iš kitur pridurti 
paskolos sumai, kad išlyginus namo 
kainą.

g) Pasitkrink perkamojo objekto 
kainą su panašaus objekto kaina ki
toje vietoje;

h) Kokiomis sąlygomis ’’second 
mortgage” gaunama kitoje vietoje?;

i) Ar žmonos uždarbis bus priim- 

grįžkim atgal, į Brisbanę, o aš vietoj 
atsakymo užlipau savo, kad ir 
"menku” svoriu ant gazo ir dabar 
nežinau, ar pervažiavau, ar aš 
perplaukiau bet palikome tą ’’pa
merktą" mašiną ir tęsiam kelionę 
toliau.

Kiek pavažiavus ir vėl toks pat 
prietykis, bet ir tą nugalėjom. Ga
liausiai prasilenkiant su sunkveži
miu pasukau perdaug kairėn užlip
damas ant lietaus ištižinto molio ir 
taip mūšų mašinėlė maždaug tris 
kartus apsisukusi ir vairuotojo ne
beklausydama rieda į tokį vandens 
ir atskiesto molio pripildytą griovį. 
Meškutis žegnojasi, bet aš tam ne
turiu laiko. Galiausiai dar po kelių 
zig-zagų, jau vėl tiesiu keliu riedam 
Melburno link. Jau mano veidelis 
kartu ir josios - žmonelės iš baltos 
perėjo į normalią spalvą, o po to be 
jokių sutrikimų pasiekėme Melbur
ną bei iš ten namučius.

Melburne jautėmės kaip namuo
se. Pirmiausia, kad turėjome jau 
mums paštu pasiųstą daktaro ir po

nios Zdanavičių - Zdanių namų rakte
lį, kurie buvo išskridę į jaunimo 
kongresą Pietų Amerikon. Antra, 
mus globojo p.p. Žitkevičiai ir Kli
mai, kurie mus vaišino, vedė bei ro
dė mums taip mažai tepažįstamą 
miestą.

K.Fed. Suvažiavimo eiga jau buvo 
abejuose laikraščiuose aprašyta, tad 
nieko neturiu nei pridėti nei atimti, 
tik tiek, kad anot korespondento - 
”P.B.” iš Brisbanės, aprašiusio mano 
65-kių metų amželio sukaktuves, ”T. 
Aiduose”, įgnypti kažkam spėjau ir 
ten. Nė vienas žmogelis, užgimda
mas neturi galimybės pasirinkti 
charakterio, kokio jis norėtų, bet 
priima tokį, koks jam skirtas, o pri
siminus,. kad už. teisybę neyisąd. 
gausi nakvynėlę, tad ir pasilieku 
ramus.

Suvažiavime ypatingai buvau su
žavėtas Fed. Pirmininko p. V. Lau
kaičio asmenybe, kurį pirmą kartą 
mačiau. Kiek pas ji religinio bei tau

tas ir įskaitomas į duodamos pasko
los sąlygas?;

k) Kokiomis sąlygomis paskola 
duodama ir bus grąžinama?;

l) Ar yra kokia nors teisinės pir
menybės principo sistema paskolai 
gauti? Jei taip, tai kokia?

m) Prieš tai gerai pagalvok apie 
savo pirkinį vadovaudamasis dabar
ties ir ateities ekonomiška padėtimi.

Nuo lapkričio mėnesio pagrindi
nės finansų institucijos - šaltiniai 
namui pirkti paskolas duoda šiais 
nuošimčiais:

a) Savings Banks: 8,75% iki 
10,5%, per 15-25 m. išsimokėtinai.

b) Tradings Banks: 9,5% iki 
11,5%, per 15-25 metus išsimokėti
nai.

c) Permanent Building Societies: 
10% iki 11% per 30 metų išsimokė
tinai;

d) Terminating Building 
Societies: 5% iki 9,75% sumoje $ 
19.080.00 iki 31 metų išsimokėtinai 
(nedaugiau $ 19.080.00);

e) Finance Companies: 16% iki 
18% per 10-15 m. išsimok.

f) Insurance Companies: 11% iki 
12.5% sumoje $ 15.000 - 30.000 
15-30 metų laikotarpiui išsimokėti
nai;

Dar kartą kartoju, kad Bankai, 
Buildings Societies ir visos kitos fi
nansų bendrovės skolina pinigus at
sižvelgiant į:

a) Klijento reikalą ir būtinumą;
b) Jo sveikatos stovį, būdą, cha

rakterį, asmenybę, uždarbį, amžių, 
tarnybos istoriją, dabartinį finansinį 
stovį, pajėgumą paskolai grąžinti.

M. Zakaras 

tinio idealizmo! Jei daug tokių vyrų 
čia Australijoj turėtume, išnyktų 
problemos, kas liečia pakraipų 
bendradarbiavimą...

Bendrai imant, viskuo buvome 
sužavėti gal, kaip visko išsiilgę 
vieną ketvirtį šimtmečio gyvendami 
tolimoj - neskaitlingoj lietuvių kolo
nijoj.. Ašaras sunku sulaikyti stebint 
vien seniai matytą lietuvių skaičių 
pamaldose, koncertuose bei visur 
kitur. Pačiuose posėdžiuose nebuvo 
jau taip labai džiuginąs skaičius, bet 
jautėsi, kad čia pats riebiausias ka
talikų elitas.

Ankstų rytą išėję iš p.p. Zdanių 
namų ir paslėpę raktelį po sutartu 
akmenėliu, palikome geraširdžius, 
namų šeimininkus, p.p. Žitkevičius, 
p.p. Klimus, p.p. Seliokus, p.p. 
Petraičius, p.p. Kalades, p.p. Jurge- 
lionius. Ačiū jums!

Ypatinga padėka Melburno kle
bonui, kun. Pr. Vaseriui už parodytą 
tikrą žemaitišką širdį, ko mudu nie
kad nepamiršime.

Melburną palikus vakarop pasie
kėm Canberą, o mūsų ten jau laukė 
p.p. Balsiai. Jų globoj mudu apturė
jom labai patogią nakvynę, kartu
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1975 m. liepos mėnesi vilnietis 'Etronius 
Naudžiūnas gavo leidimą išvykti į Kana
dą, pas savo brolį. Už šį leidimą jis užmo
kėjo labai brangią kainą — du kartus te
ko būti psichiatrinėje ligoninėje (nuo 
1972. VI. 4 iki 1972. VII. 29 Maskvos psi
chiatrinėje ligoninėje Nr. 15 ir nuo 1974. 
XI. 19 iki 1974. Kili. 19. Vilniaus psichiat
rinėje ■ligoninėje Vasaros g. 5, I-jame sky
riuje) ir vieną kartą Pravieniškių iagery-

MŪSŲ PASTOGES
PLATINTOJAI

Pranešame, kad "Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie:

Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deakin, A.C.T. 2600.

Melbourne - N.Butkūnas, 82 
Parkmore Rd. Eastmoor, 3165

Ignas Alekna, c/o Talka, Lietuvių 
Namuose 50 Errol St., Nth Melb.

Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 
St., Newtown, 3220 > .

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 
Ave., Kew East, 3102

Adelaide - E.Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067

Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 
Centras, Third Ave. St. Peters 5069

Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St.
Hawthorne 4171

Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Alf. Sernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M.P.” Administracija

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūs? Pastogę!

Ir Amerikoje skundžiamasi, kad 
paštas valstybei neša milijonus do
lerių nuostolių ir kovai" su tokiais 
nuostoliais numatoma laiškų prista
tymą sustabdyti šeštadieniais. Aus
tralijoje padėtis su paštais irgi 
skandalinga: paštas nuolatos 
brangsta, o aptarnavimas menkėja, 
jau seniai čia neturime pašto aptar
navimo šeštadieniais.

Camberos aprodymą. Mano žmone
lė, kuri buvo labai trumpai mačiusi 
Camberą prieš kelerius metus, da
bartine Cambera tapo peržavėta. 
Ypatingai žavėjosi Lietuvių Klubu, 
kurio vedėjas yra p. J. Liutikas, o su 
p. Liutiko tėveliais mano žmonelė 
jau 50 metų, kaip pažįstama.

Iš Camberos išlydėti p.p. Balsių, 
laimingai pasiekėm Sydney. Cabra- 
matta tai pirmas pasukimas kairėn, 
o čia mūsų prieteliai p.p. Skirkai 
mūsų jau laukė. Jiedu mus palepino 
savaitę ir aplankę p.p. Valadkaičius, 
Zinkus, Liutikus, Žalius ir galiausiai 
persikraustėm pas Angelę Laukai
tienę Auburne.

Būdami Sydnejuje turėjome ma
lonumo ir progos pasidžiaugti jaukiu 
ir ištaigingu Lietuvių Klubu, Atža
rūs spektakliu, kuriuo ypatingai ža
vėjomės. Taip įsitaisę sydnejiškiai 
gyvena kaip bajorai, ko negriekas ir 
pavydėti mums brisbaniečiams.

Baigdamas dar kartą reiškiu viešą 
padėką visiems mūsų keliojėje su
tiktiesiems, mus globojusiems ir 
mumis taip nuširdžiai padėjusiems. 
Ačiū.

Klimelis

je (nuo 1972. XIL 3 iki 1973. XII. 3) už ta
rybų valdžios šmeižimą.

žemiau pateikiamais jo pareiškimas 
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekreto
riui:

Ponas SNO Generalini Sekretoriau,
Padėtis be išeities privertė mane kreip

tis į Jus. Mano pavardė Naudžiūnas, gy
venu Vilniuje. Štai jau eilė metų aš rūpi
nuosi gauti iš 'tarybinės valdžios leidimą 
emigruoti į Kanadą, kur gyvena mano 
brolis, nuo kurto mane atskyrė karas. Ma
no brolis du kartus man atsiuntė pakvie
timą vykti į Kanadą, tačiau visose tary
binės valdžios instancijose, kur man teko 
kreiptis, gavau žodinį atsakymą „negali
ma“ arba 'tiesiog mane išvadindavo ban
ditu.

Tarybų Sąjunga pasirašė pagrindinių 
žmogaus teisių deklaraciją, kuri numato 
ir persikėlimo teisę. Miano atveju ši dekla
racija yra nevykdoma. Vienoje tarybinėje 
įstaigoje man pasakė, jog aš žinąs, kodėl 
man neleidžiama išvažiuoti.

Taip, aš žinau savo tragediją!
Man buvo 10 metų, kai mūsų namą ap

supo kareiviai su automatais, suėmė mus 
ir su dvylikamečiu broliui išvežė į Sibirą 
Aš pergyvenau visus košmarus, gyvenda
mas lageryje ir psichiatrinėse ligoninėse. 
Miano tėvas buvo kalėjime nukankintas 
1946 m. Tą dieną, kad mus vaikus išvežė, 
motinos nebuvo namuose. Ją suėmė vėliau 
ir nusiuntė į kitą lagerį. 1952 m. ji mirė 
Krasnojarsko krašte. .,, .

1974 m. aš našiau Kanados pasiuntiny
bei, prašydamas paveikti tarybinę valdžią. 
Gavau absurdišką atsakymą, tikriausiai, 
parašytą remiantis tarybinių organų in
formacija Kanados pasiuntinybei. Atsa
kymas be parašo ir antspaudas teigė, kad 
negalima mane atskirti nuo tėvų.

Nuo kokių tėvų? Juk nuo jų aš dar vai
ku būdamas buvau tarybinių organų at
skirtas, o jie žuvo lageriuose.

Štai kokia likimo ironija! 1974 m. mano 
tėvai vienu plunksnos pabraukimu prisi
kėlė iš savo bevardžio kapo, kad sutruk
dytų man nuvykti pas 'tikrą brolį.

Aš gyvenu visiškai skurdžiai, pirkelėje, 
kurią grįžęs iš Sibiro, susikaliau iš Sentų.

1948 m. po fašizmo sutriuškinimo nesu
drebėjo šalies „išvaduotojo“ kareivio ran
ką kuri įmetė mus, vaikus, į gyvulių va
goną ir išvežė į Sibirą. Kur garantija, kad 
tai nepasikartos? Taigi, aš gyvenu pasto
vioje baimėje ir skurde, ir manęs su Ta
rybų Sąjunga neriša jokie ryšiai. Mano 
svajonė gyventi Kanadoje pas savo brolį, 
kuris sutinka manimi pasirūpinti.

Tikiuosi, kad Jūs ir žmogaus teisių ko
mitetas prie SNO padėsite man įgyven
dinti savo svajonę. Kiekvienas žmogus tu
ri savo 'troškimų, kurie įsilieja į žmonijos 
troškimą laisvės ir taikos. Jei mano sva
jonė išsipildys, žemėje bus vienu laimin
gu žmogumi daugiau.

Br.. Naudžiūnas
EUROPOS LIETUVIS
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE
Melboūrno Apylinkės Valdybos 

Informacija

Nepriklausomybės Šventę - Va
sario 16 d. Melbourne lietuviai mi
nėsime sekmadienį, vasario 15 d.

12 vai. p.p. Iškilmingos pamaldos 
Šv. Jono bažnyčioje, East Melbour
ne. Organizacijos dalyvauja su savo 
vėliavom. Skautai visi uniformuoti.

2 vai. p.p. Pietūs Lietuvių Na
muose, 50 Errol Street, North Mel
bourne. 3 vai. p.p. Iškilmingas Mi
nėjimo Aktas Lietuvių Namų, Kon
certų salėje.

Minėjimo meninėje dalyje, Mel
bourne Aušros Teatras stato 4 
veiksmų Kymantaitės - Čiurlionie- 

. nės dramą ’’Aušros Sūnūs”. Režiso- 
rius p. Regina Mačienė. Teatrui va
dovauja p. Viltis Kružienė.

Padengti Šventės minėjimo išlai
doms įėjimas aukojant. Prašytume 
taip pat tą dieną prisiminti Tautos 
Fondą ir sumokėti Solidarumo mo
kestį.

Kviečiame visus pamaldose ir mi
nėjime gausingai dalyvauti, nes su 
savo bendruomene stovėdami Lie
tuvos suverenumo sargyboje, turi
me šią šventę ypatingai atžymėti.

A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba

Melb. Apylinkės Valdybos 
pranešimas

Gruodžio 7 d. iš Melbourne Apy
linkės Valdybos pasitraukė darbšti 
bendruomenės veikėja p. Anita Ma- 
tukevičienė.

Su apgailestavimu sutikdami jos 
pasitraukimą, dėkojame už įdėtą 
darbą einant sekretorės pareigas ir 
talkininkavimą mūsų spaudoje.

Mes tikimės, kad ir ateityje p. A. 
Matukevičienė talkininkaus lietu
viškoje spaudoje ir bendruomenės 
veikloje.

Gruodžio 10 . d. Melbourne Apy-. 
linkės Valdyba bendrame posėdyje 
su kandidatais į Valdybą aptarė 
bendruomenės reikalus ir sekreto
rės pareigoms eiti pakvietė p. Bronę 
Šilvienę. Sekretorės adresas 9 Mel
ton St, Carnegie, Vic. 3163. Tel. 
584370.

A.L.B. Melbourne 
Apylinkės Valdyba.

Pranešimai

y Nepriklausomybės šventės minė
jimas Sydnejuje numatomas vasario 
14 d. Bankstown Civic Centre. Mi
nėjime dalyvaus ir viešnia iš Los 
Angeles (USA) prof. Dr. Marija 
Gimbutienė, kuri atvyksta į Sydney 
vasario 13 d. Išsamesnė minėjimo 
programa bus paskelbta vėliau.

PLUNKSNOS KLUBO
PARENGIMAS

v r

Pirmasis šių metų Plunksnos 
Klubo viešas parengimas Sydnejuje 
numatomas vasario 15 d., sekma
dienį, Liet. Klubo mažojoje salėje. 
Numatoma viešnios iš Amerikos 
prof. Dr. M. Gimbutienės paskaita 
apie senovės lietuvių religiją ir die
vus. Šis pranešimas tėra tik sąlygi
nis, nes dar neaišku, kiek ilgai prof. 
Gimbutienė užtruks Sydnejuje.

Vasario 22 d. Sydnejuje ramovė- 
nai organizuoja barbeque skautų 
žemėje Ingleburne. Numatoma 
linksma programa, muzika, 
užkandžiai ir gėrimai.
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NEWCASTLE
lūpų paštas

Pašto ženklams pabrangus Val
dyba suorganizavo Lūpų Paštą. At
seit kiekvienas valdybos narys gavo 
grupę šeimų, kurioms perduoda ži
nias reikalui esant. Čia talkininkauja 
taip pat choro bei diskusijų klubo 
nariai savo senais susižinojimo me
todais.

Patirta, kad šis naujas susižinoji
mo būdas ne tik sutaupo pinigų, bet 
yra graži proga žmonėms susitikti 
bei pasikalbėti telefonu, ir kad šis 
LŪPŲ PAŠTAS perduoda žinias 

greičiau negu Australijos paštas 
laiškus ir taip pat veikia švenčių 
dienomis ir. savaitgaliais. Nežiūrint 
to, vistiek pasinaudojama ir valdiš
ku paštu pasiunčiant laiškus į toli
mesnius lietuviškus kiemus, kurių 
Lūpų Paštas nepasiekia.

VEIKLOS KALENDORIUS 1975 
METAMS.

Greta Valdybos narių į pirmąjį 
šiais metais Valdybos posėdį buvo 
kviesti Newcastle Choro, Diskusijų 
Klubo ir ’’Vaivos” atstovai aptarti 
bendradarbiavimą metų eigoje.

Šiais metais Valdyba rengia:
1. Sausio 25 d. Blackall Park - šei

myniškas piknikas - iškila.
2. Vasario 21 d. St. Peters Hall - 

Nepriklausomybės Šventės minėji
mas.

3. Gegužės 2 d. St. Peters Hall - 
Motinos Diena - Pobūvis.

. 4. Rugsėjo 11 d. St. Peters Hall - 
Tautos Šventės minėjimas.

5. Gruodžio 18 d. St. Peters Hall - 
Tradicinis Kalėdų Šven
čių pobūvis su eglute vaikams.

Pastaba. Naujų Metų sutikimo 
neįmanoma surengti, nes nepavyko 
surasti šiam reikalui salės, bet gal 
nereikia perdaug aimanuoti, ries di
delė dalis lietuvių bus išvykę į Lie
tuvių Dienas Melbourne.

Choro seniūnė p. Emilija Daugė
lienė pranešė, kad choras kol kas 
nėra sudaręs programos ir tai bus 
padaryta tik neužilgo šaukiamame 
choro susirinkime, kur taip pat bus 
apspręstas choro dalyvavimas Lie
tuvių Dienose.

Diskusijų Klubo sueigų laikas ir 
vieta nustatoma po kiekvienos pa
skaitos tik vienam sekančiam susi
rinkimui.

PRANEŠIMAS

Sįais metais sukanka 25-ri metai, 
kai Melbourne įsikūrė Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugija. Atžymint 
šį jubiliejų šalia kitų parengimų 
rugpiūčio 14-15 d.d. Katalikių Mote
rų Draugija ruošia dailės ir meno 
parodą. Todėl visos moterys, kurios 
galėtų kuo nors praturtinti šią paro
dą, kviečiamos dalyvauti. Parodoje 
bus išstatomi pačių moterų gaminti 
eksponatai: paveikslai, audiniai, 
mezginiai, siuvinėjimai, keramika, 
medžio bei odos išdirbiniai, darbai iš 
šiaudelių, medžio žievės, kriauklių ir 
įvairūs kitokie rankdarbiai.

Parodos metu eksponatus bus ga
lima parduoti. Moterys, kurios no
rėtų savo darbus išstatyti, prašomos 
nedelsiant pranešti p. I. Jokūbaus- 
kienei’tel. 397 6676 arba p. M. Mie- 
liauskienei tel. 254227.

Valdyba

Vasario 2 d., trečiadienį, 7.30 vai.: 
’’The Sound of Music”. G. Labai po
puliarus muzikalinis filmas, laimėjęs 
penkias akademijos premijas.

Vasario 25 d., trečiadienį, 8 vai.: 
’’They Call me Trinity”. NRC. Labai 
intriguojantis ’’vakarietiško” tipo 
filmas.

Visi filmai spalviniai.

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

i
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PROGRAMOS SEKMADONIAlSt

Vasario 1 d.
JOHN and MARRIANNE.

Grakštūs ir patrauklūs šokėjai, jau 
- kartą žavėję klubo svečius.

FILMAI LIET. KLUBE

Sausio 28 d., trečiadienį, 8* vai.: 
‘Butch Cassidy and the Sundance

Kid”. NRC. Vienas iš populiariausių 
’’gūdžiųjų vakarų” filmų, apdovano- 
tas net keturiomis premijomis.
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KLUBAS ATVIRAS: , ’
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vai. v.; ketv. 4-11, penk 4-12 

šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v v 
Valgykla veikia: pirmd.-penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v v 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

ŠOKIŲ MUZIKA:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 val.,sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

’’Vaivos” vadovė Z. Zakarauskie
nė negalėjo atvykti, tačiau pranešė, 
kad tautinių šokių grupė yra kritiš
koje padėtyje. Išvykus B. Pauliukė- 
nui nesurandanti naujo šokėjo. Tė
vams reiktų gelbėti šį skęstantį lai
vą, nes šiaip ar taip kiekviena tauti
nių šokių grupė yra didelė atrakcija. 
Mūsų grupė ’’Vaiva” net buvo fil
muojama ir rodoma NBN Channel 3 
televizijos žiniose.

Taip pat Valdyba galėtų paskirti 
lėšų duoti pirmas pamokas norin
čiam mokintis groti ’’Vaivos” reika
lams valdybos įgytu akordijonu. 
Prašome atsiliepti į šį pasiūlymą.

VISUR VISAIP
Dar prieš Kalėdas parvykęs iš 

Afrikos Sydnejuje vis tebesisve- 
čiuoja architektas Henrikas Šliteris 
su šeima. Iki šiol vis daf neapsi
sprendęs, ar palikti Australijoje, ar 
vėl vykti į pasaulį. Vis dėl to Henri
kui čigoniškas gyvenimas dabar su 
šeima jau nėra toks lengvas.

Kovo 1 d. išvyksta į Ameriką savo 
artimųjų aplankyti sydnejiškiai 
Aldona ir Adolfas Jablonskiai. Ke
lyje numato išbūti apie 6 savaites. 
Aldona yra Mūsų Pastogės rinkėja 
"linotipininke”. Jai išvykus ją pava
duos Mykolas Zakaras, nepavargs
tantis visuomenininkas. Jis naujo 
amato mokosi labai rūpestingai ir 
entuziastingai.

Inž. V. Bukevičius, savo atostogas 
praleido Australijos pietuose - Gee- 
longe, Melbourne ir grįžo sustiprė
jęs ir atsigavęs sausio 17 d. Jo sūnus 
Ričardas išvykęs į jaunimo Kongre
są, kelyje žada užtrukti kiek ilgiau - 
pasidairyti po Europą. Panašių in
tencijų turi ir melburniškis A. Ka
razija, kuris numato po Jaunimo 
Kongreso pasiekti ir Lietuvą.

Pranašystės apie žemės drebėji
mą Adelaidėje nepasitvirtino. 
Skelbtu laiku (sausio 19) jokio žemės 
drebėjimo nebuvo. Nors australų 
spaudoje nuogastauta, tačiau ade- 
laidiškiai nekrito į paniką.

Vasario 8 d.
ALLISONS 

Šokėjai akrobatai
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STIPENDIJA VIRGINIJAI
INKRATAITEI

Visiems sudnejiškiams lietuviams 
pažįstama pianistė Virginija Inkra- 
taitėšiuo metu yra Londone, Angli
joj, išvykusi pagilinti ir pasitobulinti 
savo specialybėje. Konkurso keliu jį 
laimėjo 2000 dolerių stipendiją pasi 
tobulinti muzikoje užsienyje. Šią 
stipendiją paskyrė "The Music Stu
dents’ Overseąs Study Fondation”.

Pereitų metų rugsėjo mėnesį Vir
ginija turėjo savo pirmą sėkmingą 

, koncertą Sydnejaus Operos Rū
muose. Apie ją labai gražiai parašė 
Sydnejaus laikraštis ’’North Shore 
Times” paskelbdamas ir jos nuot
rauką!

Londone Virginija laikinai apsi
stojo taip pat pas australiečius lie
tuvius - Dr. Antaną ir Audronę Ste- 
panus. Dr. Stepanas jau ilgesnis lai
kas darbuojasi ir specializuojasi 
Londone.

Linkime Virginijai geriausios 
sėkmės!

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