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PADĖKIME
llttuvias kaliniam
Kas kada atlygins tas neatlygina

mas skriaudas, kas sutramdys ir 
nubaus piktadarių nusikaltimus?

Bronys Raila, Bastūno Maištas, 
417 psl.

LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

I
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Atvykstą GranMiiiėiė'"*'
Busimosioms Lietuvių Dienoms

lengti Sydnejuje Komiteto pirmi-
rinkas Dr. B. Vingilis gavo iš Cleve
land (JAV) tautinių šokių grupės 
’Grandinėlės” vadovų sutikimą da
lyvauti Lietuvių Dienose Sydnejuje 
ateinančių metų pabaigoje.

Grandinėlė yra iškiliausias ir la
biausiai pagarsėjęs lietuvių tautinių 
šokių vienetas, gastroliavęs po visą 
pasaulį. Jų dalyvavimas Australijos 
Liet. Dienose pakeltų jų lygį. Grupę 
sudaro apie 50, o jos rūbų bagažas 
irgi yra nemažas, nes vieno koncerto 
metu šokėjai keičia rūbus, taikomus 
prie šokio dvasios ir išraiškos.

Grandinėlė Australijoje viešės 
apie 15 dienų ir po iškilmių Sydne
juje, kiek laikas ir sąlygos leis, ap
lankys ir kitas lietuvių kolonijas. 
Visas Grandinėlės angažavimas, jos 
koncertai Australijoje ir išvykos 
pavesta p. Anskio Reisgio rūpesčiui. 
Jis sudarys Grandinėlės koncertų 
tvarkaraštį susitaręs su kitų vieto
vių atitinkamais komitetais ar dar
buotojais. Jo adresas: A. Reisgys, 1 
Holloway St., Botany, N.S.W. 2019, 
tel. 666 9389.

L.D.R.K. inf.

IADIJO LAIDOS
IETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

iYDNEY S.OU.2EA 800 kH:

Antracueniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

Canberra S.o. s2xx .o.o.h, 

ketvirtadieniais 8-8.30vai m
ADELAIDE Slot.s 5UV 530

Sekmadieniais 1 -1.30 vai. p.p.
Šeštadieniais 9.30-iOvai.ryto

(kas antrą savaitę)

įvykiai pasaulyje
Australijoje vyksta karšti debatai 

dėl uranijaus eksporto. Vyriausybė 
nori atidaryti uranijaus kasyklas ir 
gautą uranijų eksportuoti, nes da
bar pasaulinėje rinkoje uranijaus 
pareikalavimas labai didelis atsime
nant, kad daugely kraštų yra aštrus 
energijos trūkumas. Tuo tarpu opo
zicija ir ypač unijos šiam projektui 
priešinasi teigiant, kad uranijaus r 
eksportu didinamas atominio karo 
pavojus arba net jį naudojant pra
monės reikalams esą neišspręstas 
klausimas, kur padėti sunaudoto 
uranijaus liekanas, kurios yra ra
dioaktyvios ir tuo pačiu kenksmin
gos. Nuolat uranijaus klausimas 
nagrinėjamas spaudoje, per radijo ir 
televiziją. Organizuojami vieši pro
testai prieš uranijaus eksportą.

Atrodo, kad kai kurie Australijos 
politikieriai įsitikinę, jog tik viena 
Australija turinti uranijaus mono
polį ir sulaikius uranijaus eksportą 
tuo pastosianti kelią gresiančiam 
atominiam karui. Visai 
nedviprasmiškai anąsyk čia lankęsis 
Vak. Vokietijos prekybos ministeris 
pareiškė, kad Australija dėl to ne
turėtų perdaug šiauštis: jeigu pa
aštrės pasaulyje energijos krizė, tai 
atsiras galybių, kurios pačios ateis ir 
pasiims Australijos uranijų net ačiū 
nesakant. Keisčiausia, kad propa
gandinėje akcijoje prieš uranijaus 
eksportą įtraukiami iš gatvės žmo
nės, kurie nieko apie uranijų neiš
mano, o jų nuomonės paduodamos, 
kaip neginčijamų autoritetų.

♦♦♦

Londone lenkai išleido knygą apie

Su Lietuvos okupacijos pirmąja 
diena prasidėjo lietuvių tautos tra
gedija. Lietuvos grupės Helsinkio 
susitarimų vykdymui remti (T. 
Venclova, tėv. K. Garuckas, 0. Lu- 
kauskaitė—Poškienė, V. Petkus, E. 
Finkelšteinas) manifesto teigimas, 
kad "dabartinį Lietuvos statusą nu
lėmė TSRS kariuomenės įėjimas į 
jos teritoriją 1940 birželio 15” yra 
drąsus ir teisingas. Lietuvių tauta 
yra svetimos jėgos nušalinta nuo 
Lietuvos valstybės valdymo. Su 
pirmąja okupacijos diena pradėtas ir 
mūsų tautos genocidas. Vien tik pir
maisiais metais daugiau kaip 34,000 
Lietuvos gyventojų išvežta į SS ka
lėjimus, į jos šiaurinius Europos ir 
Sibiro plotus.

Antrą kartą okupavusi Lietuvą, 
SS garsėjo ne tik žudynėmis, bet ir 
rasiniais lietuvių išvežimais į Gula
go' salyną badui, sunkiesiems dar
bams ir lėtai mirčiai. Tik maža dalis 
stipriųjų išliko. Dalelei iškankintųjų 
leista grįžti į Lietuvą.

Katyne sovietų išžudytus lenkų ka
rininkus ir karius. Knygoje paduota 
8722 žuvusieji, išvardinti pavardė
mis.

a.\S YRA MENEHAM BEGIN?

Pastaruosius rinkimus Izraelyje 
laimėjo patriotinio fronto partija Li
kud ir jos lyderis yra dabartinis Iz
raelio ministeris pirmininkas Mene- 
..am Begin.

AL Begin gimęs 1913 m. Lie uv. s 
Brastoje, teisės mokslus baigė Var
šuvoje, , Vokietijai užpuolus Lenki- 
i\. AL Begi;-, persikėlė j Vilnių, kuris 
ae. rukus buvo perleis'as Lie 
Nepraėjus nė metams L .\.i s - 
viej.u kupuojama. Gerai <e e- > 

;es epnk'aus > ,e I.i<- ■
• . Begi.. e..kaveuis u suima, as .. 

saip kalinys ištremiamas i 
i.ie uv je paliko jo jauna žr..- a, 
sūri slaptais keliais pasiekė Palesii- 
:ą. Lenkijos egzilinei vyriausybei 
reikalaujant Stalinas paleido iš ka-

< jimu ir Sibiro stovyklų lenkų ka
inus ir civilius, kad stotu į lenkų le
gioną kovai prieš vokiečius. Jų tarpe 
ir Al. Beginą, kuris nuvyko į to meto 
Pait s i-;} kovoti už nepriklausomą 
izra. Žydų pogrindžio kovose jis 
.’n,: • kietas ir atkaklus. Savu

_aivą angiai bu v pasky- 
’u d- leriu premiją.
■ ■ kuo ir trumpai pažino

< a-.- ; ... ..iv.uvą. pažino
' mumzma ir kalinio du- 

vyki se .r kalėjimuose.
o a ė. ;<>. bu\o oku

Jau seniai pasibaigė karas. Tačiau 
ir šiandien svetimieji suįminėja ir 
laiko kalėjimuose bei lageriuose 
tūkstančius lietuvių patriotų vien 
todėl, kad jie yra lietuviai, nori lais-. 
vos ir nepriklausomos Lietuvos arba 
nori likti ištikimi savo religijai.

Laisvieji lietuviai! Turime žinių iš 
savo giminių, draugų ar pažįstamų 
apie Sovietų kankinamus lietuvius. 
Neslėpkime tų davinių. Neprisidė- 
kime prie užmaršties tų, kurie, ne
žinomi, kenčia Rusijos Gulago saly
ne.

Tikslias žinias siųskime adresu: 
VLIKas, 29 West 57 Street, New 
York, New York 10019.

Tos žinios gali palengvinti kanki
namųjų likimą. Reikalui esant, žinių 
šaltinis bus laikomas paslapty.

(Elta)

KULTŪRINIS
BENDRADARBIAVIMAS

Kaip žinia, iš Vakarų į Lietuvą 
neįsileidžia jokių leidinių, tačiau 
plokšteles, jeigu jos nėra politinio ar 
patriotinio atspalvio, įsileidžia. Įsi
leidžiamos ir šiaip amerikietiškos, 
ypač modernios muzikos plokštelės, 
už kurias Lietuvoje mokama nuo 60 
iki 120 rublių. Dažnai tokios plokš
telės pačių muitininkų išvagiamos ir 
paleidžiamos į juodąją rinką.

♦ * *
Kaip pernai išleistas iš Lietuvos 

dail. V. Žilius pasakoja, Lietuvoje 
žmonės daugiausia gauna informa
cijų per Radio Liberty. Net apie 
įvykius savame krašte pirmiausia 
išgirstama per užsienio radiją. Tas 
pats V. Žilius tvirtina, kad pasiuntus 
kokią informacinę ar patriotinę 
knygą savo bičiuliui ar giminei Lie
tuvoje, pastatytumei jį dideliame 
pavojuje: jis vis tiek tokios knygos 
negautų, o būtų saugumo įtariamas 
palaikančiu ryšius su antitarybiniu 
elementu užsienyje, būtų tardomas 
ir patektų į juodus sąrašus, kaip 
nepatikimas.

SVEIKINAME
Anglijoje leidžiamam lietuvių sa

vaitraščiui ’’Europos Lietuviui” su
ėjo 30 metų, kurį šiuo metu reda
guoja gabus ir pasišventęs spaudos 
darbuotojas J. Lūža. Europos Lie
tuvis yra labai gerai informuotas 
laikraštis ir aptarnauja ne vien tik 
Britanijos, bet ir Europoje gyve
nančius lietuvius.

Malonu pasveikinti šia proga Eu
ropos Lietuvį ir jo darbuotojus lin
kint sėkmingo darbo ir nuolatinio 
tobulėjimo.

Mūsų Pastogės Redakcija
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Kam rūpi --
Mūsų Pastogė?

Nuo pat Mūsų Pastogės įkūrimo 
dienos rūpestis jos išlaikymu, jos 
ateities užtikrinimu tebetrunka iki 
dabar. Su kiekvienais metais tasai 
rūpestis ne tik kad neatslūgsta, bet 
greičiau vis didėja. Bendruomenės 
eilės su amžiumi vis retėja, drauge 
retėja ir Mūsų Pastogės skaitytojų 
šeima, o naujų papildymų nesusi
laukiame. Iš kitos pusės Mūsų Pas
togė nėra komercinis, biznio laik
raštis, kuris susikrautų pelno ir tuo 
pačiu užsitikrintų sau finansinę 
ateitį. Lygiai pavojai gresia susidū
rus su gyvenamojo krašto įstaty
mais, nes iki šiolei šis laikraštis ne
buvo įstatymais apsaugotas, t.y. ne
registruotas, arba neinkorporuotas, 
tad juo labiau pažeidžiamas. Tą rū
pestį Mūsų Pastoge ir už ją atsako
mybę neša visi jos skaitytojai ir 
darbuotojai, tačiau sunkiausia našta 
teko ir tenka ALB Krašto Valdybai, 
kuri yra atsakinga už ją ir prieš 
bendruomenę bei skaitytojus, ir taip 
pat prieš šio krašto įstatymus.

Dvidešimt septynerius metus 
Mūsų Pastogė ėjo be didesnių inci
dentų, bet tai buvo lygiai tokia rizi
ka, kaip kad važinėti neapdrausta 
mašina. Net ir geriausiam vairuoto
jui nėra jokių garantijų, kad jis ne
bus ištiktas nelaimės tegu ir ne dėl 
savo kaltės. O taip gali būti, nes, 
kaip sakoma, nežinome nei dienos, 
nei valandos...

Dabartinė ALB Krašto Valdyba 
pasižiūrėjo į šį reikalą labai realiai ir 
deda pastangų Mūsų Pastogę ap
drausti — ją įteisinti ir įstatymų ke
liu apriboti jos atsakomybę.

Po ilgų svarstymų ir ieškojimų bei 
pasitarimų su vietos teisės žinovais 
prieita išvados, kad tinkamiausias ir 
galbūt vienintelis kelias yra įsteigti 
specialų organą — ne pelno siekian
čią organizaciją Mūsų Pastogei leis
ti, ją kaipo tokią įregistruoti su ri
bota narių atsakomybe. Šitokiuose 
rėmuose įstatyta Mūsų Pastogė pa
sijustų saugiau, kitaip sakant būtų

ALB Krašto
ALB Krašto Valdybos sušauktas 

Sydnejuje informacinis susirinkimas 
Mūsų Pastogės leidimo perorgani
zavimo klausimu laikytinas gana 
sėkmingu. Nors tame susirinkime ir 
nebuvo padaryta kokių nutarimų, 
tačiau išgirstos nuomonės ALB 
Krašto Valdybos buvo priimtos dė
mesin. Tame susirinkime (liepos 31 
d.) ALB Krašto Valdyba Sydnejaus 
visuomenę supažindino su jos pa
ruoštu projektu Mūsų Pastogei leis
ti. Apie tai jau porą kartų Krašto 
Valdyba pasisakė Mūsų Pastogėje.

ĮPLAUKOS ALB KRAŠTO 
VALDYBAI

Kaip jau buvo skelbta, ši ALB 
Krašto Valdyba pradėjo savo darbo 
kadenciją beveik be jokių piniginių 
išteklių. Nuo metų pradžios iki da
bar ALB Krašto Valdyba gavo:
a. Solidarumo mokesčio (statutine 
tvarka):
Perth apylinkė $ 32.00
Adelaidės apylinkė $ 36.80
Latrobe Valley seniūnija $ 28.60
Albury apylinkė $ 9.90

$ 107.30 

apdrausta, o už ją teisinė ir finansinė 
atsakomybė atitektų ne keliems 
žmonėms, kaip ligi šiolei (ALB 
Krašto Valdybos sąstatas!, bet ji 
būtų padalinta tarp daugelio, tai yra 
įsteigtos tam tikslui organizacijos 
narių ir tai su nuostatuose ribota at
sakomybe (anksčiau toji nario atsa
komybė buvo numatyta iki 100 do
lerių, bet paskutiniu laiku patirta, 
kad ji nustatyta tik 50 dolerių su 25 
dolerių įstojamojo mokesčio, kuris 
būtų vienkartinis ir nariui iš organi
zacijos išstojant negrąžinamas/.

Šitoks projektas iš tiesų vyres
niosios kartos žmonėms yra naujovė 
ir be abejonės sukelianti abejonių. Iš 
tiesų jį sukūrė jau čia išsimokslinę 
asmenys, pažįstą šį kraštą ir galvoją 
šio krašto kategorijomis. Pirmas ir 
gal didžiausias rūpestis bendruome
nės nario ir Mūsų Pastogės skaity
tojo, kad ALB Krašto Valdyba no
rinti Mūsų Pastoge atsikratyti ir ją 
numato perleisti į privačias rankas. 
Girdi, iki šiol turėjome savo bend
ruomenės laikraštį ir juo didžiavo- 
mės, o dabar jis pasidarysiąs kažko
kios privačios organizacijos leidinys.

Tik neįsigilinę į reikalo esmę gali 
prieiti tokios nepagrįstos išvados. 
Įgyvendinus šį projektą Mūsų Pas
togė įgyja užtikrinimą ir net apsau
gą įstatymų keliu, ji kaip buvo taip 
ir paliks bendruomenės žinioje ir ri
bose. Pagaliau ir tos organizacijos 
nariai bus tie patys bendruomenės 
nariai ir nuoširdūs Mūsų Pastogės 
bičiuliai bei rėmėjai, prisiimą už ją 
rūpestį ir ribotos atsakomybės. Pa
galiau tai užtikrins Mūsų Pastogės 
pastovumą lokaline prasme. Tos bū
simos organizacijos ryšiai su Bend
ruomenės vadovybe be abejo bus 
užtikrinti taip, kad kiekvienu atveju 
bendruomenės vadovybė turės savo 
svorį ir autoritetą.

Šiuo reikalu dar ne vieną kartą 
Mūsų Pastogėje bus pasisakyta ir 
visas reikalas išsamiau išaiškintas ir 
pristatytas. Visi norime, kad ir to
liau Mūsų Pastogė eitų saugiai ir 
užtikrintai. Tokio jai užtikrinimo ir 
saugumo siekia ir dabartinė ALB 
Krašto Valdyba. Mūsų pritarimas tą 
kelią tik palengvins. /v.k./

Valdyboje

b. Aukos:
Canberros Liet. — Austr. Klubas

$ 300.00 
Newcastle Apyl. Valdyba $ 54.00 
Sydney Liet. Klubas $ 300.00 
Brisbane Apyl. Valdyba $ 100.00

$ 754.00

c. Australijos Liet. Fondas:
Jaunimo vadovų kursams $ 300.00 
Vasario 16 gimnazijai siuntinėti 

Mūsų Pastogę (pašto išlaidoms)
$ 50.00

$ 350.00

d. Iš Liet. Dienų K-to Melbourne:
Pelno dalis $ 1500.00

Viso per pirmą pusmetį ALB 
Krašto Valdyba turėjo $ 2711.30.

Ta proga ALB Krašto Valdyba 
dėkoja minėtoms apylinkėms už 
įnašus, ačiū Liet. Klubams ir pavie
nėms apylinkėms už aukas, taip pat 
A. Liet. Fondui už paramą per 
Krašto Valdybą jaunimui ir Vasario 
16 gimnazijai Vokietijoje.

Prisiminimuose
GYVOJI ISTORIJA

(Tęsinys)

Stabtelkime dar prie gen. S. Raš
tikio. Mūsų temai įdomus susitiki
mas 1944 m. Sekminėse po pamaldų 
Panemunėje. Kalbėdamiesi nuėjome 
iki Nemuno ir susėdome pakrantėje 
po pušimis. Buvo ir jo žmona. Tema 
nukrypo apie visai aiškiai pramato- 
mą vokiečių pralaimėjimą ir raudo
nosios armijos grįžimą. Čia jo pa
klausiau, kodėl jis surizikavo pasi
likti Lietuvoje 1940 m., pirmąjį kar
tą raudoniesiems ateinant. Paskiau 
vistiek reikėjo slapta bėgti ir bėgti 
vienam, paliekant žmoną ir vaikus. 
Žmona pateko į kalėjimą (tapo iš
leista partizanų 1941 m. birželio 22 
d.,), vaikus su bobute išvežė į Rusi
jos gilumą. Turėjo gi Maskvoje savo 
karo atache, savo žvalgybą ir jam, 
buvusiam suvereninės Lietuvos ka
riuomenės galvai, turėjo būti aišku 
jo likimas. Susimąstęs pratarė: 
’’Pridėk ir tai, kad nepriklausomy
bės kovų metu buvau patekęs į bol
ševikų nelaisvę”. Atsakymas buvo 
trumpas: ’’Tikėjau, kad maskviškis 
komunizmas nuo revoliucijos laikų 
yra pakitęs”. Toliau tik aiškino, kad 
nei mūsų pasiuntinys Maskvoje, nei 
karo atache jokių svarbesnių žinių 
apie Sovietų vidaus gyvenimą bei 
rėžimą apskritai nepranešdavo. Iš 
viso užsienio pasiuntinybės Mask
voje gyveno visai izoliuotos. Kiek 
daugiau pranešdavo tik pulk. K. 
Skučas, kai jis ten buvo karo atache. 
Jam pavyko susidraugauti su vokie
čių kariniu atstovu (pavardės dabar 
neprisimenu), ir jie pasidalindavo 
žiniomis. Tas vokietis buvo net ga
vęs leidimą su mašina iš Maskvos 
vykti į Berlyną, o kiti net negaudavo 
teįsės išvykti iš Maskvos. Bet ir jį 
lydėjo sovietų (turbūt slaptosios po
licijos) mašina.

Daugelis laiko S. Raštikį perdėm 
pragmatišku žmogumi ir jie, tik
riausiai, šį jo paaiškinimą priimtų 
skeptiškai. Aš pats, kiek prisimenu, 
tuo metu pilnai patikėjau.

MIRUSIEJI
A.A. AGOTA STANKEVIČIŪTĖ 

—ZENKEVIČIENĖ

Birželio 5 d. amžinai akis užmerkė 
Agota Stankevičiūtė-Zenkevičienė, 
viena iš veikliųjų Geelonge lietuvių 
moterų.

Velionė gimė 1907 m. gegužės 5 d. 
Gudaičių km., Šakių apskr. Sukūrusi 
šeimą su Pranu Zenkevičium 1928 
m. išaugino dukrą Danutę ir sūnų 
Romualdą.

1949 m. Zenkevičių šeima pasiekė 
Australiją ir 1951 m. įsikūrė Gee
longe. Nuo pat įsikūrimo dienų 
Agota plačiai ir energingai reiškėsi 
lietuviškame gyvenime. Velionės 
Agotos ir Prano Zenkevičių namai 
Geelonge pasidarė lietuviško kultū
rinio gyvenimo centru. Čia gimė 
teatro mėgėjų grupė, tautinių šokių 
grupė gavo akordeonistą, čia suor
ganizuotas bažnytinis choras, kuris 
vėliau išsivystė į Geelongo Lietuvių 
Chorą ir nors jam vadovavo sūnus 
Romualdas, bet visą organizacinį 
darbą atliko velionė Agota. Net 
Zenkevičių namuose vykdavo ir 
repeticijos.

A.a. Agota mylėjo lietuvišką dai
ną ir pati dainavo arba kitais keliais 
jai talkino. Velionė dirbo ir įvairiose 
valdybose, Liet. S—gos valdyboje ji 
ilgesnį laiką buvo vicepirmininkė, 
skaitė abu Australijos lietuvių sa
vaitraščius, bet ypač savo dėmesį 
skyrė lietuviškų raštų ir juostų au
dimui. Agotos austos juostos, take
liai, pagalvėlės puošia daugelio 
Geelongo ir Melbourno lietuvių sve
taines.

A.Zubru

OKUPANTO TALKININKAI

Raudonasis maskviškis Lietuvos 
okupantas tegu pirmoje eilėje pasi
kliovė tik savo ginkluota jėga ir iš 
Sovietijos atvykusiais partiečiais, 
administracijos ir NKWD tarnauto
jais — G. Dekanosov, gen. Baltu
šiu—Žemaičiu, maj. Gladkow, A. 
Popov, — vis dėlto ieškojo atramos 
ir krašte. Branduolį sudarė vietiniai 
pogrindyje tūnoję bei kalintieji ko
munistai. Tik jų buvo labai nedaug, 
koks tūkstantis. Atsirado oportu
nistų ir iš šviesuomenės, ir dalis jų 
buvo panaudota. Tarp tokių nuvo ir 
Paleckis, anksčiau niekad k munis- 
tų eilėms nepriklausęs. Per radiją ir 
spaudą buvo apeliuota į darbininkiją 
ir į mažažemius ūkini.kus. kurie 
buvo krašto SK...-. ".ausi. -lungsnis. 
Tik jų daugumas ..aujuo- . - -vėčius 
-A.iitė pirmoje eilėje rusais, taigi 
svetimais ir joki., būdu ne draugais. 
Didelė dalis, t urbūi 90%, jų buvo ti
kintys, ir ..a.. ,uose ešpaciuose įž
velgė ,ie ieK prit us lietuvybei, 
kiek ikėji;;.....’ Kad riuvo Smeto
nos aidžia, ka žaoa žemės, tai 
ger.u

Tarp emigrantų dažnai nugirsti 
tvirti..imą, kad pirmaisiais okupaci
jos melais t i: .u—41) žydai buvę iš
tikimiausias Maskvos įrankis Lietu
voje. Tai tik dalinė tiesa. Žydų buvo 
..ietuv. '<• 7 su . ..-šunį procento, tai- 
ųi pati stamoiausia tau.inė mažuma. 
Vokiečių nacistinis rėžimas ir jų va
dai buvo aiškiai pasisakę prieš žy
dus. Žydų terorizavimas Vokietijoje 
ir jų maldos.namų deginimas niekam 
nebuvo paslaptis. Suprantama tat, 
ka<L jie, griūnant nepriklausomai 
Lietuvai bei apskri.... .Pabaltijį 
kraštams ir Lenkijai, a'.sn.C.rę prieš 
dilemą, aiškiai veliji ..udonąji 
maskviški svetį. > nen. iš Bet- 
lyno. Iš žydų t aško, kai p. lis pa-

Nukelta į psl. 4

A.a. Agota Zenkevičienė

Į jos laidotuves susirinko beveil 
visi Geelongo lietuviai. Pamaldas ii 
laidotuvių apeigas atliko kun. P. 
Dauknys, atsisveikinimo žodį apyl 
vardu tarė p. S. Karpalavičius ii 
Liet. S—gos pirm. p. J. Gailius. Pa 
laidota birželio 8 d. Velionė palikt 
liūdinčius — dukrą Danutę su žentu 
sūnų Romualdą, penkis vaikaičius ii 
visą Geelongo lietuvių koloniją ne 
tekus darbščios ir taurios asmeny 
bės.

J. Gailius
Mūsų Pastogė Nr.32,1977.8.15, psl. 2
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Sydney Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija

LIETUVYBĖS IR LABDAROS

METAI
TARNYBOJE

Sukakties proga Kiek statistikos
Rugpiūčio 28 d. Sydnejaus Lietu

vių Moterų Socialinės Globos Drau
gija švenčia savo 25-rių metų veiklos 
sukaktį. Tai ypač dėmesio vertas 
įvykis, kurio negalima paviršutiniš
kai praleisti. Organizacijos gyveni
me 25-ri metai yra ilgas veiklos lai
kotarpis, per kurį ji išauga, subręsta 
ir savo veikla visuomenėje tvirtai 
įsipilietina.

Jau kaip pats vardas sako, Syd
nejaus Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija (toliau rašinyje ją minėsi
me tik ’’Draugija”) savo veiklą pra
dėjo kaip tik šalpos ir kitoms orga
nizacijoms talkinimo pagrindais: 
padėti varge ir nelaimėje pateku
siems, šelpti ir lankyti ligonius, o 
taip pat kaip organizuotas moterų 
vienetas nuolat talkinti įvairiuose 
parengimuose, kur D-ja ne tik pa
ruošdavo įvairias vaišes, priėmimus, 
bet taip pat ir pačiai Draugijai nu
byrėdavo vienas kitas centas, kuris 
būdavo panaudojamas šalpos reika
lams ir artimo tarnybai.

Darbo šioje srityje Draugija tu
rėjo pilnas rankas. Nežiūrint to, 
Draugija dar įsikinkė į naują pro
jektą, kuris savo mastu ir užsimoji
mu daugeliui atrodė fantastiškas: 
įkurti Lietuvių Sodybą — Senelių 
namus, kurioje galėtų lietuviai se
neliai be rūpesčių ir savoje aplinkoje 
praleisti savo paskutiniuosius am
žiaus metus. Projektas tikrai buvo 
didelis, gal net ne moteriškom pajė
gom, bet jis Dr-gijos neatbaidė, o 
dar daugiau skatino. Tam tikslui 
Draugija įsiregistravo valdžios 
įstaigose kaip legali šalpos organi
zacija, kad galėtų pasinaudoti šioje 
valstijoje teikiamomis visomis to
kioms organizacijoms teikiamomis 
lengvatomis bei parama.

įteisinus Dr-giją prasidėjo sun
kūs kryžiaus keliai, kol buvo gauta 
žemės Draugijos planui įgyvendinti. 
Pagaliau gauta apie dviejų akrų že
mės sklypas labai gražiame Enga
dine priemiestyje visais atžvilgiais 
labai patogioje vietoje. Taip pat iš
kovota ir finansinė valdžios parama 
pastatyti ir įrengti seneliams pato-

Viena iš pirmųjų Draugijos valdybų, į kurią įeina ir Draugijos iniciato
rės. Sėdi iš k.: E. Kapočienė, M. Cibulskienė—Cibienė, O. Osinienė, B. 
Jarembauskienė. Stovi: P. Daukienė, O. Baužienė ir A. Adomėnienė.

gius butus. Ir šioje srityje apie pen
kiolikos metų įtempto darbo ir pas
tangų vaisiai matosi: Lietuvių So
dyboje jau stovi šeši mūriniai name
liai su dvylika butų, kurie visi jau 
apgyvendinti ir susidaro jauki 
bendruomenė. Jeigu ne ekonominiai 
sunkumai Australijoje, jau šiandie 
būtų įvykdytas visas, numatytas 
projektas, bet vyriausybė laikinai 
pertraukė anksčiau skirtas subsidi
jas.

Nežiūrint Lietuvių Sodybos kūri
mo, kas iš Draugijos pareikalavo 
daug energijos, rūpesčio ir darbo, 
pirminiai Draugijos tikslai vis tiek 
nenukentėjo: šalpos ir artimo pa
galbos darbai buvo vykdomi kaip ir 
anksčiau. Draugija rūpinasi ne vien 
tik šalpa ir pagalbos reikalingais 
gyvaisiais tautiečiais, bet ir miru
siais. Jau daug yra mirusių vienišų 
tautiečių, kurie buvo Dr-gijos rū
pesčiu bei pastangomis gražiai pa
laidoti, jų kapai prižiūrėti, kukliais 
paminklėliais paženklinti ir jų visi 
pomirtiniai reikalai Draugijos su
tvarkyti.

Sunku būtų išskaičiuoti visus 
darbus darbelius, kurie buvo Drau
gijos atlikti su meile ir kantrybe per 
tuos dvidešimt penkerius metelius. 
Ir nors laikas čiulpia Draugijos na

rių jėgas bei entuziazmą, bet ir po 
25-rių metų pati Draugija nerodo 
nuovargio bei persidirbimo žymių. 
Tiesa, dalis Draugijos narių bei tal
kininkių jau pasitraukė amžinam 
poilsiui, bet ateina naujų jėgų, ku
rios drauge su veteranėmis ir toliau 
tęsia su pasišventimu tautiečiui ar
timui labdaros tarnybą nelaukda
mos ir nepretenduodamos į heroiz
mo laurus.

Ona Baužienė

Oficialiai Draugija, jau apjungusi 
visas pavienes grupes, 1956 m. su
darė pirmą valdybą. Draugijai pir
mininkavo / nuo 1956 m.:

O. Osinienė (1956—58),
E. Kapočienė (1958—59), mirusi,
T. Simniškienė (1959—61),
O. Osinienė (1961—1963), 
0. Baužienė (1963 iki šiandie).

Moterų Draugijos įkurtosios Lietuvių 
Sodybos pirmosios patikėtinės iš 
kairės p.p. P. Daukienė, J. Jonušienė 

ir O. Baužienė.

Ona Baužienė yra galbūt viena 
ryškiausių asmenybių ne tik Soc. 
Globos Moterų Draugijoje veikloje, 
bet ir iš viso Sydnejaus lietuvių 
bendruomenėje. Jinai ir jos vyras 
(prieš porą metų miręs) A. Baužė 
buvo beveik vieninteliai senosios 
emigracijos lietuviai, aktyviai įsi
jungę į lietuvišką veiklą po karo at
vykus naujai ateivių bangai. A. 
Baužė tuo metu buvo Australijos 
Liet. Draugijos pirmininkas, kurio 
pritarimu ir rūpesčiu, pasikeitus są
lygoms, senoji A. Liet. Draugija bu
vo perorganizuota į Australijos Lie
tuvių Bendruomenę ir kurios jis bu
vo Garbės Narys. Jam talkino ir p. 
O. Baužienė, vėliau tapusi įsisteigu
sios S.L.M. Soc. Globos Draugijos 
širdim ir varikliu. Ji ir buvo toji, ku
ri davė idėją Draugiją legalizuoti ir 
jos pastangomis gautas valdžios 
pritarimas įkurti Lietuvių Sodybą. 
PereitameALB Krašto Tarybos su
važiavime p. O. Baužienė buvo iš
rinkta Australijos Lietuvių B—nės 
Garbės nare.

Sukakties minėjimas

Dalis Lietuvių Sodybos Engadine. Matosi mūriniai dviejų butų name
liai, kurių sodyboje užplanuota aštuoni ir dar vienas bendras pastatas su 
sale ir įvairiais susirinkimams bei gyventojų socialiniam gyvenimui pa
togumais. Jau ir dabar Lietuvių Sodyboje Draugijos rengiami piknikai, į 
kuriuos gausiai suvažiuoja lietuvių iš tolimiausių apylinkių.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos 25-rių metų 
veiklos minėjimas įvyks rugpiūčio 28 d., sekmadienį: 11.30 pamaldos 
Lidcombe bažnyčioje už Draugijos mirusias nares ir 2.30 vai. punktualiai 
oficialus minėjimas Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne.

Šios sukakties proga tą pačią dieną Draugija Liet. Klube rengia mote
rų dailės ir rankdarbių parodą.

Tautiečiai maloniai kviečiami pamaldose ir minėjime gausiai dalyvauti. 
Po minėjimo programos visi dalyviai kviečiami bendrai kavutei.

Mūsų Pastogė 'Nr: 32, 197T.8.15,‘ ■' ‘' 3-
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TRUPUTIS ISTORIJOS
Įsikūrus Sydnejuje lietuvių bend

ruomenei, pridygo daugybė organi
zacijų ir užvirė lietuviškai tautinė 
visuomeninė bei kultūrinė veikla. 
Tačian visur reikėjo talkoms bei 
įvairaus plauko parengimams mote
riškos rankos, ką reikėjo kiekvienu 
atveju iš naujo organizuoti. 0 šalia 
to aiškiai jautėsi socialinio darbo 
trūkumas, kurį tegalėjo užpildyti 
organizuota moteriška jėga.

Tai buvo daugiau partizaninė 
veikla atskiromis grupelėmis ir 
skirtinguose rajonuose, bet vis tik 
moterų veikla. Tokios moterų talki
ninkių ir labdaros darbuotojų gru
pelės buvo ir prie Sydnejaus apylin
kės valdybos, ir Bankstowne, ir 
Cabramattoje. Tokia moterų tegu 
dar nesusiorganizavusių j vieną 
bendrą vienetą, veikla ir davė 
Draugijos pradžią.

Įvertindamas tokią padėtį, inicia
tyvos ėmėsi to meto ALB Krašto 
Valdyba, ypač jos narys socialiniams 
reikalams p. V. Simniškis. Jo pas
tangomis 1956 m. kovo 18 d. buvo

Dalis Draugijos narių su viešnia iš Amerikos p. M. Bačiūniene 1967 m.

Gyvoji istorija
Atkelta iš psl. 2 

rodė, sprendimas buvo pagrįstas. 
Prisimintini čia vėl Tauragėje 1940 
m. gydytojos Leveraitės man pasa
kyti žodžiai: ’’Mes dabar išgelbėti”. 
Kai dabar galvoju ir aš jos vietoje 
būčiau tą patį sakęs. Tik peranksti 
džiaugtasi. Vokiečiams 1941 m. užė
mus Lietuvą, gydytoja Lev.raitė 
(suspėjusi jau ištekėti) su vyru buvo 
nugabenti į Šiaulių žydų getą. Žuvo 
ir jos tėvai ir švogeris su šeima Lin
kuvoje.

Kremliaus politikai ir jo organi
zuotam saugumui vykdyti, kaip jau 
minėta, reikėjo vietos gyventojų 
paramos. Lengviausia talkininkus 
verbuotis iš tų sluogsnių, kurie ne
turėjo sentimento lietuviškajam na
cionalizmui bei senajai Lietuvos ag
rarinei santvarkai. Nepriklausomos 
Lietuvos ekonominę sistemą pava
dinti agrariniu kapitalizmu netikslu, 
nes būta daug nacionalinio socializ
mo apraiškų, to pobūdžio ekonomi
nių tvirtovių. Prisimintina Pieno
centras, Maistas, Lietūkis ir jo ko
operatyvų tinklas, Linas. Lietuvos 
sąlygose tai buvo ekonominio gyve
nimo pagrindinės atramos. O jose ar 
akcijomis ar šiaip tiesiai kapitalu 
dominavo finansų ministerija, taigi 
valdžia. Paminėtina dar bankų fi
nansinė politika, importo ir eksporto 
licencijų sistema, apskritai ūkiniai 
įstatyminiai potvarkiai. Visa tai tar
navo valstybinei įtakai stiprinti ar 

sušauktas būsimosios S.L.M.S.G. 
Draugijos steigiamasis susirinki
mas, kuriame dalyvavo p. 0. Osinie- 
nė, R. Klimaitytė, C. Protienė, J. 
Venclovienė, B. Jarembauskienė, P. 
Daukienė, Wilhelmina Jonaitienė, 
E. Kapočienė, E. Badauskienė, S. 
Dryžienė, A. Zigaitienė, 0. Grosie- 
nė, M. Cibulskienė. V. Simniškis iš
dėstė organizuoto moterų vieneto 
svarbą bendruomenės gyvenime 
pabrėždamas, kad tokia moterų or
ganizacija ar draugija būtų nepri
klausoma ir veiktų savistoviai. Su
sirinkimas šitai minčiai pritarė ir 
taip buvo įkurta Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugija 
sudarant jos pirmąją valdybą, kur 
įėjo: 0. Osinienė — pirmininkė, ir 
narės R. Klimaitytė, M. Cibulskienė,
B. Jarembauskienė, E. Kapočienė; 
kandidatėmis liko K. Narbutienė ir
C. Protienė.

Bendruomenė greitai pajuto šios 
naujos draugijos atėjimą į gyveni
mą: ji išvystė savo veiklą socialinėje 
tarnyboje labai ryškiai. Per eilę me-

privačiai bei kooperacinei lietuvių 
kilmės piliečių ūkinei iniciatyvai 
remti. Lietuviškasis nacionalizmas 
ir ekonominio nacionalinio socializ-
mo apraiškos, be abejo, Lietuvos 
žydams buvo svetima, nes pagrįstai 
jautė esant priešiška jų etninei gru
pei. Apskritai žydai bent ankstyvojo 
rusiškojo komunizmo eroje, caristi- 
niais laikais patyrę antisemitizmą, 
tikėjosi su komunizmu išnyksiant 
nacionalinėm priešybėm , taigi ir 
antisemitizmą dingsiant. Pabrėžtina 
dar, kad dalis Lietuvos žydų ir ne
priklausomais laikais netikėjo Pa
baltijį ilgesniems laikams atsilaiky
siant prieš milžinus kaimynus. Ti
pingas elgesys Tauragės žydo Kap- 
lano, kuris turėjo Karazijos vyno 
atstovybę ir valgyklėlę. Buvo jis ne
priklausomybės kovų veteranas, ant 
sienos kabėjo trijų Lietuvos ordenų 
diplomai. Užėjau pas jį birželio die
nomis, jau raudonajai armijai atžy
giavus. Valgė rusas karininkas. 
Kaplanas, man įėjus, rusui: ’’Tai 
vienas lietuvių fašistų!” Priėmiau už 
juoką ir atsakiau: ’’Tik ne toks dide
lis kaip pats”. Žiūriu, nuo sienų dip
lomai dingę. Kaplanas man čia pat 
po nosimi pakiša Mopro nario kny
gelę su mokėjimų įrašais bene per 
dešimtmetį. Žmogus buvo pasiruo
šęs visiem eventualumams.

Kad didžioji žydų dalis būtų laukę 
socialistinės—komunistinės ekono
minės santvarkos, tai netiesa, nes 
daugumas jų buvo prekybininkai bei 
biznieriai. Kremliaus santvarkai 
buvo linkęs tik žydų proletariatas ir 
nedaugelis žydų intelektualų. Šiaip 
jau Lietuva buvo žydų sionistų tvir
tovė. Sionistai puoselėjo žydiškąjį

LIETUVIŲ KOOPERATINI KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (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% divi
dendo.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuoto jais 
iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga velkiu
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai pp. Lietuvių Na
mai, 50 Errol St North Melbourne.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

tų Draugija augo savo narėm, keitė
si valdybos, ir naujoji organizacija 
pilnai įsipilietino vietos lietuvių 
bendruomenėje. Bet Moterų Drau
gija ir pati juto, kad jai neužtenka 
ribotis vien uždara veikla. Ir taip 
1962 m. Draugija ryžosi save įtei
sinti vietinės valdžios įstaigose kaip 
labdaros organas. 1963 m. sausio 25 
d. Draugija įsiregistravo kaip ’’Syd
ney Lithuanian Women’s Social 
Services Association” turėdama įs
tatymais reikalaujamus įstatus. Tai 
buvo, galima sakyti, pirmoji lietuvių 
organizacija, oficialiai pripažinta ir 
veikianti. Toks draugijos įteisinimas 
buvo būtinas norint naudotis gyve
namajame krašte visomis teisėmis ir 
numatytomis pagal įstatymus leng
vatomis: pravesti viešas labdaros 
naudai rinkliavas, loterijas, perimti 
ir įsigyti nuosavybes, ir t.t. Draugi
jos tiesioginis tikslas buvo su val
džios pagalba įkurti pensininkams ir 
paliegėliams namus. Iš čia ir Lietu
vių Sodybos idėja ir jos realizavi
mas. Po didelių pastangų iš valdžios 
buvo gauta dviejų akrų žemės skly
pas Engadine priemiestyje labai 
gražioje ir visais atžvilgiais patogio
je vietoje, ir po daugelio heroiškų 
pastangų šiandie toji Lietuvių So
dyba yra. Praeis dar metai kiti, ir 
tasai, oficialiai vadinamas 
’’Lithuanian Village” bus atbaigtas 
komplektas, kuriuo galės didžiuotis 

nacionalizmą ir viltį sukurti Palesti
noje savo tautinę valstybę. Turėjo 
jie Kaune hebrajų dėstomąja kalba 
gimnaziją. Hebrajų kalbos mokyta ir 
kitose dviejose Kauno žydų gimna
zijose, kur vienoje dėstomoji kalba 
buvo lietuvių, kitoje gi judiš. Mairo
nio mirties proga teko kaip svečiui 
dalyvauti Karmėlavos miške (netoli 
Kauno) žydų skautų lauže. Visos 
dainos buvo hebrąjų kalba. Pak
viestas žodžiui, pasakiau pasigedęs 
lietuviškos dainos, šiam gi specia
liam vakarui — Maironio sueiliuotos. 
Atsisėdus žydų skautų vadovas už
mezgė su manim pokalbį. Jis pats

B®

Palanga Travel
364 Sussex Street, Sydney, 2000 
telf.: 26 2665 26 2008 26 3526 
613426

PAVESKIT SAVO RŪPESČIUS Lietuviškai kreipkitės pas Algi 
MUMS Bučinską telf.: 26 5066

Mes parūpinam užsienio pasus, A
vizas, užsakom viešbučius, ekskur- ___
sijas po miestus; parduodam bilietus LIETUVIAI, KELIAUKITE PO 
lėktuvais, laivais ir kitom susisieki- PASAULĮ PER LIETUVIŠKĄ KE- 
mo priemonėm į betkur pasaulyje. LIONIŲ ĮSTAIGĄ.

T. Simniškienė, viena iš Draugijos 
iniciatorių ir jos aktyviųjų narių, 
Draugijai pirmininkavusi 
1959—1961 metais.

visa lietuvių bendruomenė, įgytas ir 
įvykdytas moterų pastangomis, ir 
kuris paliks bene pats didžiausias 
lietuviškas paminklas Sydnejuje.

Bet, kaip minėta, su šiuo Lietuvių 
Sodybos projektu Draugija neati
trūko nuo savo pirminių ir tiesiogi
nių tikslų: draugija ir šiandie vykdo 
savo karitatyvinius darbus ir kaip 
įteisinta organizacija prisiima ir ša
lutinių uždavinių, ko negali atlikti 
kitos, neinkorporuotos lietuvių or
ganizacijos.

buvo baigęs Kaune universitetą, 
humanitarinius mokslus. Duonai 
dirbo žydų banke. Žydui patekti į 
valdinę tarnybą esą beveik neįma
noma. Medicinos fakultetas žydus 
labai sunkiai teįsileidžiąs. Teisę bai
gus teismai praktikai nepriimą, o be 
jos advokatu nebūsi. Kooperatyvai 
žlugdą žydus krautuvininkus. Žy
dams esą aišku, kad jaunimą reikia 
ruošti emigracijai į Palestiną, todėl 
taip suintensyvintai ir mokomasi 
hebrajų kalbos. Tarp 1928—39 m., 
tiesa, iš Lietuvos išemigravo apie 
12.000 žydų.

(Bus daugiau)
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Laiškas iš Adelaidės

PRIEŠTARAVIMŲ SKERSVĖJUOSE
Pastarajame laiške iš Adelaidės 

(M.P. Nr. 27) paliečiau du esminius 
ir pačius jautriausius mūsų emigra
cinio gyvenimo aspektus: tautinę 
vienybę ir jaunimo tautinį auklėji
mą.
Išgyvenęs Adelaidės lietuvių 

bendruomenėje dvidešimt- aštuone
rius metus be pertraukos ir visuo
met buvęs aktyvus jos narys, galvo
jau, kad gerai pažįstu jos džiaugs
mus ir bėdas ir atvirai pareiškiau 
savo nuomonę.

Gavę Mūsų Pastogę su šiuo raši
niu (’’Rūpestis jaunimu ar hypokri- 
zė) keli tautiečiai paskambino tele
fonu, o kiti ir asmeniškai pareiškė 
pritarimą mano mintims.

Bet kaip nusiminiau suvokęs, kaip 
baisiai skaitytojus suklaidinau, kada 
"Adelaidės Lietuvių Žiniose” per
skaičiau nuostabaus optimizmo ku
piną V.B. rašinį ’’Kada nustosime 
dejuoti?” Jame rašo: ’’Šiuo metu 
Adelaidėje (gal neapsiriksiu pasa
kiusi, kad ir visoje Australijoje?) 
lietuvių bendruomenė žydi. Ji yra 
labai gerai ir stipriai susitvarkiusi. 
Jokių bėdū nėra. Organizacijų veik
la sėkmingai klesti. Lengvai suda
romos valdybos, o į jas įeina dar ga
na jauni žmonės.” ’’Sugyvename 
santaikoje. Turime susidarę paren
gimų kalendorių, kada sportuoti, 
kada dainuoti ar ką nors paminėti 
taip, kad visiems ir vietos ir laiko 
užtenka, nelipame vieni kitiems ant 
kulnų”. ’’Jaunų, energingai dirban
čių žmonių yra mūsų gretose, o su 
laiku užsiauginsime ir pačią jau
niausią kartą, pakaitalas bus. Tik 
nustokime dejuoti ir hipokrizęmis 
neatskirkime jaunimo nuo savęs”.

Po šių optimistinių vaizdų yjB.jv 
visą bėdą sumeta ant mano amžiaus. 
Girdi, kai žmogus ima senti, tai at
rodo, kad visi su juo yra pasenę. 
Tuomet apsėda pesimizmas, kuriuo 
bando užkrėsti niekuo dėtus žmo
nes. Bepigu autorei, pasislėpusiai po 
V.B. raidėmis,oponentą sumušti šiuo 
ginklu. Mielai pasidalinčiau su ja 
mintimis, o dar, jeigu jauna, tai gal 
ir man bent kruopelytė to optimiz
mo nubyrėtų.
0 dabar iš kur to optimizmo sem

is, kai liūdna statistika tave griebia 
iž gerklės. Štai skaitlinės apie ”pa- 
aitalą”. Pereitais metais Adelaidės 
Ivi lietuvių savaitgalio mokyklas 
aigė 4 abiturientai. Maždaug tiek 
tat abiturientų bus ir šių mokslo 
netų pabaigoje. Šiemet nė vienoj 
nokykloj, berods, nėra septinto 
ikyriaus. Taigi, kitais metais abitu- 
■ientų visai neturėsime. Apytikriai 
įer metus amžinybėn palydime apie 
!0 savo tautiečių. Per trejus metus 
lendruomenė mirusiais neteks apie 
50—60 lietuvių. Per tuos pačius tro
lis metus išleisime 8 abiturientus, 
r tai dar nėra jokios garantijos, kad 
visi šie astuoni jaunuoliai jau bus 
ižtikrintas ’’pakaitalas”. Paprastai 
isur reikia skaitytis su nubyrėjimu. 
Tie, kurie į savaitgalio mokyklas 
leateina, vargu galima juos laikyti 
pakaitalu”.
Optimizmas nebūtinai jaunųjų 
rivilegija. Tik nuoširdaus optimiz- 
io stumiamas norėjau paskatinti 
isus dar likusius optimistus, įskai- 
ant ir V.B., ieškoti kelių ir būdų, 
ad mūsų abiturientų skaičius, jei 
e dešimteriopai, tai bent dvigubai 
adidėtų. Ir lai jau būtų laimėjimas, 
‘erdėtas optimizmas ir tūpčiojimas 
ietoje nieko gero nežada. Tai pri- 
•'gs’a kurapkai, kuri, pamačiusi la- 
e, įkiša galvą į sniegą ir jau jaučiasi 
augi. O ir puikiausia laputė ai mirt 
Inai žino, kad ten, kur kyšo kurap- 

uodega, ten yra ir visa kurapka.
Vieną savaitgalį užėjau į Lietuvių 

‘amus žiemos vakaronei. Šoko, dai- 
avo ir visokias išdaigas išdarinėjo 
’"čiutės, mamutės ir ne ką už mane 

jaunesni vyrukai. Buvo puiku ir 
linksma. Bet visoj salėj to mūsų 
"pakaitalo” vos keli. Kitą savaitgalį 
nuėjau į Tėviškės Aidų balių Katali
kų Centre. Ir čia publiką sudarė 
i aut iečiai šerkšna padabintomis 
galvomis. Jaunimu vadinamų lietu
viukų taip pat buvo gal 2—3.

Miela V.B., užeikite į bendruome-. 
nės ir Liet. Sąjungoms susirinkimus, o 
jei turėsite drąsos ir į parapijos su
sirinkimą (juk ir ten niekas ant kul
nų nelipa} ir visur rasite tą pačią 
"pakaitalo” stoką. Tai iš kur tasai 
svaiginantis optimizmas? Tikrasis 
optimizmas tai siekimas geresnių 
rezultatų, o ne pasitenkinimas esa
ma būkle, kuri iš kokio kampo ne
žiūrėtume (prisipažinkime atvirai 
bent sau, be liudininkų) nėra jau to
kia nuostabi. Galėtų būti ir geresnė.

Autorė truputį klaidina ’’Adelai
dės Lietuvių Žinių” skaitytojus nau
dodama žodį hypokrizė, kuriuo aš 
bandąs atskirti jaunimą nuo mūsų. 
Žodis hypokrizė nėra nei siena, nei 
tvora ar griovys, kuriais galima ką 
nors nuo ko nors atskirti. Hypokriiu 
vadiname asmenį, kuris sako tai. 
kuo pats neliki ar nuduoda tokį, k< - 
kiu iš liesų nėra. Hypokrizė tai sus. 
dariusi visuomenėj nuotaika, .-t., 
žodžiai ir kalbos neatitinka veiks 
mams ir darbams.

V.B. prasilenkia su liesa, būk aš 
skelbiąs baisų antagonizmą ai ■ 
mūsų ir jaunimo. Šie žodžiai buv< 
paminėti kalbant apie tėvus, kurių 
vieni ”Nė už kažin ką” neleistų savo 
vaikų į bendruomenės, kiti į Katali
kų Centro mokyklas. Suprantama.
ėvų antagonizmas gali persiduoti ir 

jaunimui.
Visai„ nesistengiau, įįskvąlifikuoti 

ar įžeisti savaitgalio mokyklų m<>-

HIMALAJŲ KALNUOSE
Tęsinys iš N r. 30 

Rasa Slavėnaitė

ANTROJI DIENA - 
GRUODŽIO 16—JI

Saulė tekėjo tik 8 vai. (tepasirodė 
pro kalnus), taigi iki to laiko maža 
gyvumo. Žiemos metu tamsios va
landos labai ilgos. Pusryčiams gali
ma gauti kiaušinių (po 15 et.), košės 
(20 et.) arba blynų (20 et.) ir ”chi” už 
5 et. Kainuose pragyvenimas labai 
pigus ir žmonės uždirba tik kelis do
lerius per savaitę. (Kai pirmieji tu
ristai po 1950 metų norėdavo nusi
pirkti maisto, gyventojai dažnai at
sisakydavo jiems parduoti, nes pa
tys vos teturėjo sau ir savo šeimai. 
Bet kai turistai primygtinai prašy
davo, gyventojai už vieną lėkštę ry
žių prašydavo 1 dolerį. Turistui tas 
atrodė labai pigu ir jie mielai mokė
davo, visai nežinodami, kad nepalie
čių manymu tai buvo labai aukšta 
kaina, nes tas sudarė visos savaitės 
darbininko uždarbį). Dabar, žinoma, 
yra daug vietų, kur galima gauti 
valgyti, bet turistai, kurie keliauja 
grupėmis ir su nešikais, dar turi im
tis ir savo maisto ir savo palapines.

Nuo Naudandos kelias, palyginti, 
lygus iki Chandakat, kuris nusitie
sęs per kalnų nugaras ir galima ste
bėti apylinkes visomis kryptimis ir 
tolumoje matyti net tuos kaimus, 
pro kuriuos praeisime tik už kelių 
dienų. Nuo Chandakat turime sta
čiai nusileisti į Biretharti. Nusileisti 
reikia 1700 pėdų ir nuo to labai pas- 
kaustą kojos per kelius. Mano pėdos 
jau gerokai pūslėtos ir teks pakeisti 
batus sandalėmis anksčiau, nei aš 
maniau. Po 2 valandų pasiekiame 
žemumą ir dabar teks tik pereiti til
tą ir jau Biretharti.

A. KORSAKAITĖ Vitražas JŪRATĖ IR KASTYTIS

kv:.iju. Senatvė nėra gėda ar yda. 
V.B. mane pavadino pasenusiu, bei 
; esijt. au aė kiek įsižeidęs. Dau>. .. 
nia mūsų, sulaukę 60 ar 65 m. iš sa\ 
įurėtų darbų buvome ne išprašy .. 
bet tiesiog atleisti. Tikriausia niekas 
to nepalaikė įžeidimu. Tokia mūsų 
dienų tikrovė. Sulaukę tam tikro'

Biretharti yra 3500 pėdų virš jū
ros lygio, atrodo malonus kaimas, 
išsitiesęs ant abiejų Modi Khola 
upės krantų. Čia praleisime naktį. 
Ilsimės viešbuty, girkšnojam ”chi” 
ir vėl laukiame valgyti. Miestelyje 
yra kelios krautuvės, kuriose yra 
šiek tiek konservuoto maisto, sau
sainių ir šiek tiek kitokių prekių, 
kurios brangesnės, negu Pokharoj. 
Aš įsitikinus, kad žygiavimo metu 
per dieną pakanka suvalgyti gerus 
pietus, lengvus pusryčius ir išgerti 
”chi”. Žygiuoti perpildytu pilvu ne
patartina.

TREČIOJI DIENA
- GRUODŽIO 17 —JI

Kelias eina pagal upę, aukštupio 
kryptimi, apie mylią. Praeiname ke
letą pastogių, kuriose sustoja 
pailsėti asiliukų karavanai. Kitas 
kelias valandas palaipsniui kylame 
praeidami tris kaimus, kurie apsupti 
šviesiai žaliomis terasų kalvelėmis. 
Pasiekus šios dienos kelionės bazę, 
prieš akis atsiveria 2000 pėdų kopi
mo kelias į Ulleri. Tai labai status, 
beveik statmenas kelias. Man tas 
kopimas užima dvi ir pusę valandos. 
Pasiekiame 6.800 pėdų aukštį, kur 
labai šalta. Šis kaimas atrodo kiek 
vargingesnis už praeituosius, bet 
maistas toks pat geras. Miegame ge
rai.

KETVIRTOJI DIENA 
—GRUODŽIO. 18—JI

Šiandie nusistatę pasiekti Seikhą, 
bet Kip apsisprendžia eiti toliau ir 
iškeliauja vienas. Apylinkės iš lėto 
keičiasi iš dirbamų ryžių laukų į

amžiaus turi pasitraukti profesoriai 
•aerolai, minis'.eriai, vyskupai

ki. 'kie kitokiausi pareigūnai ir dit 
;.ii- riai. Tai ką čia šiauštis munis.

Savo rašiniu "Ilipbkritiškus rt. 
pėsčius atmeiant (Mūsų Pastogė Nr 
30) P«.‘Bielskis, kaip ir jo redaguoja

M Nukelta i psl. 6

tankią augmeniją ir miškus, ir kai 
pasiekiame Sharapani (mūsų šios 
dienos pusiaukelė), patenkame į 
miškingą sritį ir pakylame iki 9.500 
pėdų. Čia labai šalta ir dalis pavir
šiaus visiškai įšalus, bet kol šviečia 
saulė, dar pakenčiamai šilta. Valan
dėlei susėdame saulės atkaltoje. 
Reineris nori valgyti ir tik laukia, 
kol pasirodys Ingrida ir Tonia. Aš 
apsisprendžiu eiti toliau. Miškas 
tankus ir oras persisotinęs drėgnu 
pušų ir samanų kvapu. Žengti reikia 
atsargiai, nes visur ledas, bet eiti 
smagu ir jausmas pakilus. Man gaila 
palikti mišką, bet kelias dabar lei
džiasi į tarpeklį. Aš praėjau du ma
žus kaimus.ir pasukau, kaip aš tikė
jausi, į tikrą kelią. Pradžioje buvo 
brydė (takelis), bet jis nuvedė į akli- 
kelį. Paskiau surandu daugiau kele
lių, bet nei vienas toli neveda, ir 
man darosi nejauku. Po 10 minučių 
jau nėra abejonės — aš paklydus... 
Bet jau pertoli nuėjus, kad galėčiau 
grįžti. Žemėlapis likęs pas Ingridą, 
taip kad aš savo kryptį galiu tik 
spėlioti. Aplinkui jokio žmogaus, 
kurio galėčiau pasiklausti. Čia nėra 
pavojaus pražūti, nes kiekvienas 
žmogus mielai priimtų į savo namus. 
Po valandos pamačiau tolumoje 
kažką panašaus į kaimą, bet nėra į jį 
takelio. Aš neišleisdama kaimo iš 
akių mėginu surasti kelelį žemyn. 
Pagaliau sutinku keletą vaikų, kurie 
mane nuveda iki kelelio ir pasako, 
kad matomas kaimas yra Seikha. 
Man pasidaro lengva, kad paskuti
niuosius metrus bėgte nubėgu. Prie 
viešbučio stovėjo laukiąs 
susirūpinęs Reineris. Jis manė, kad 
aš paklydusi.

Kai atvyko Ingrida ir Tonia, joms 
papasakojau buvusi paklydus, bei ir 
jos turėjusios sunkumų kol surauo 
kelią. Nuo >.aoar apsisprendėme lai
kytis drauge.

(Bus daugiau!
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Namie ir svetur Kviečiame visus iš arti ir toli į

Lietuviai Geelonge
ORGANIZUOJAMA IŠVYKA

Rugpiūčio 28 d., sekmadienį ruo
šiama ekskursija į ”The Cuckoo” 
klubą Olinda miestelyje Dandanong 
kalnuose.

Programa: bavariška muzika, 
dainos, šokiai ir kitos staigmenos. 
Europietiškas ’’Smorgasboard” 
veiks visą vakarą.

Išvykstame apšildomu autobusu 3 
vai. p.p. ir grįšime 1 vai. ryto.

Geelongo lietuviai jau seniai sva
joja apie savo tautinį klubą Geelon
ge, tad Liet. S—gos valdyba sudaro 
progą susipažinti su ’’Cuckoo” klubu 
ir tuo pačiu smagiai praleisti sek
madienio popietę.

Kelionė ir vakarienė kainuos tik 
13 dolerių asmeniui. Gėrimais patys 
apsirūpinsite klube. Norį važiuoti 
turi užsirašyti ir kelionę apsimokėti 
bent 10 dienų prieš išvyką pas Liet. 
S—gos moterų reikalams narę p. L 
Gailiuvienę 281 Pakington st., New
town, tel. 214235. Visų patogumui 
vykstama tik autobusais.

Geelongo Liet. S—gos Valdyba

Jau kiek laiko, kaip Geelongo lie
tuviai neturi savo kapeliono. Kun. J. 
Valodka vyskupijos laikomas ligoniu 
ir esąs priglaustas vienuolyne. Taip 
lietuviai ir neturi savo pamaldų 
Geelonge. Smarkesnieji planuoja 
pirkti helikopterį ir sekmadieniais 
atsigabenti lietuvį kunigą iš Mel
bourne, nes mašina važiuoti trunka 
valanda laiko, o helikopteriu vos 20 
min.

Prieštaravimų...
Atkelta iš psl. 5

m<> laikraštėlio bendradarbė V.B:, 
šviečia palaimimu optimizmu ir 
c/.iaugiasi Adelaidės lietuvių b-nės 
žydėjimu, duoda išsamų ir gana p<>- 
ė iška bendruomenės vaizdą ir.pa
kai ina mane, kodėl aš viso to.nema 
a- ir neparašąs.

ši<> rašinio pradžioje minėjau, kati 
ma.t rūpėjo tik mūsų vienybė> ii 
au ima auklėjimo klausimai, tad 

apie juos ir rašiau, visai nepreten 
duodamas į bendruomenės istori
kus.

Nežiūrint V.B. ir P. Bielskio įtiki 
Dėjimų, kad mes "vieni kitiems a. 
kulnu nelipame", aš tebesu įsitik 
..v. kad pas mus vienybės nėra. Yra 
ik vadinamoji koegzistencija. Ir aš 

ir P. Bielskis, ir nemaža kitų bend 
rm menėj aktyviau besireiškiančiu 
e>aine reti svečiai Katalikų Centro 
parengimuose. Didžioji dalis akty
viųjų Katalikų Centro žmonių taip 
pa reti svečiai Lietuvių Namuose, 
bendruomenės susirinkimuose ne
dalyvauja, solidarumo mokesčib ne
moka, bet mielai priima bendruo
menės teikiamas pašalpas kad ir lai 
pačiai šv. Kazimiero savaitgalio mo
kyklai. Ar taip nėra? Gal ir nemalo
ni. bet nuogiausia liesa. Net du kar
ius pernai ir šįmet buvo vedami pu
si arimai sujungti abi savaitgalio 
mokyklas, nes visi jaučia, kad tai 
būtų pirmas žingsnis į abiejų grupių 
-atari ėjimą. Bet mokyklos vis nesu 
tingios. P. Bielskis nėra šalininka> 

mokyklų sujungimui ir jų norėtų dar 
daugiau. Girdi, mokytojų užteks, 
nes jau dabar pusė bendruomenės 
mokyklos mokytojų yra patys baigę 
savaitgalio mokyklas.

Mokytoju laikome ne tą asmenį, 
kuris moko ar nori mokyti, bet tą, 
kuris turi mokytojo kvalifikacijas.
■•.Ji! on ■■ryT'T o „„I (Į

Aną savaitę Geelongo Liet. S-gos 
kasininko žmona p. H. Adomaitienė 
paguldyta Melbourne Heidelberg — 
Austin ligoninėje sunkiai operacijai. 
Šeima džiaugiasi sėkminga operaci
ja, tik gal nusiminę cigarečių fabri
kantai, netekę vieno rūkoriaus.

♦ *

Gerai žinomas A. Karpavičius 
praleido keletą savaičių Geelongo 
miesto ligoninėje ir grįžęs sveiksta 
namuose, planuodamas įsteigti 
blaivininkų draugiją ir vėl darbuotis 
skautų eilėse.

* *
Prieš kiek laiko Geelongo Liet. 

Namuose įvyko Lilijos Šrederytės ir 
Kęsto Obeliūno sužadėtuvės. Daug 
apie viską kalbėta, tik,gaila>spaudo- 
je nepaminėta. Sužavėti gražia bū
sima pora sužadėtinio tėvas A. Obe
liūnas ir krikštatėvis B. Vingrys aną 
savaitgalį išvyko į Fiji salas papoil- 
siauti ir gal apsvarstyti būsimus 
įvykius.

♦ ♦

Geelongo Liet. Choro vadovas p. 
M. Kymantas sirguliavęs apie 4 mė
nesius vėl sugrįžo į chorą ir kiek pa
sitreniravus planuoja choro išvyką į 
Adelaidę.

* *
Geelongo miesto bibliotekos tar

nautoja p. Ina Šimaitienė, pakelia
vus po pasaulį, laimingai sugrįžo na
mo. Lietuvių gyvenime p. Šimaitie
nė žinoma kaip gera organizatorė. 
Jos pastangomis daug lietuviškų 
knygų pateko į miesto biblioteką.

Koks gali būti mokytojas, pats vos 
baigęs savaitgalio mokyklą. Ką mu
du su P. Bielskiu būtume sakę, jei 
bū- ūme sužinoję, kad mūsų vaikus 
.o,.'- ralu mokykloj moko pradžios 

syklos absolventai! Kuriem ga
lam tada baigti gimnaziją ir dar ke
lerius metus trintis pedagoginėse 
ins kurijose. kad gavus teisę moky
ti ■ ik vaikų darželio pupuliukus. Ne- 
isi\aizduoju. kaip šie jauni mokyto
jai gali išmokyti sunkiai įkandamos 
lietuviu kalbos patys ją vos suregz- 
dami. Vis tiek netikiu, kad kas 
nors, pats gerai kalbos nemokėda
mas, galėtų kitą išmokinti gerai ta 
kalba kalbėti.

Kvalifikuotų mokytojų stoka kaip 
t ik verčia mokyklų skaičių mažinti, o 
ne jį didinti. Pvz., latviai ir kiti mūsų 
kaimynai savo mokyklas seniai su
tvarkė ir jos puikiai veikia. Bet mes 
vis kažkaip velkamės lyg lapės uo
dega, ir jei ir įsivedame kokių nau- 
jo\ ių ar pagerinimų, tai vis su dide
liais pavėlavimais. Juk ir lietuviu 
kalbos Imatrikuliacijos) kursus turi
me tik privačios iniciatyvos pastan
gomis ir dabar tais kursais didžiu. >- 
iamės. Mes esame linkę viską daryti 
■. is mėgėjiškai, tartum tai būtų koks 
"it. -by".

Kėliau ir jaunimo klubo įsteigimo 
klausimą. P. Bielskis ir čia priešina
si, laikydamas tai užtvara, skiriančia 
jaunimą nuo mūsų. Girdi, mylėkime 
jaunimą, glauskime prie savęs ir jis 
liks su mumis. Teisingai, kol jie bu
vo mažiukai, ir aš, ir P. Bielskis ve- 
dėmės vaikučius į Lietuvių Namus ir 
kit ur. Jie šoko, dainavo, muzikavo ir 
ši okiais būdais džiugino tėvų ir 
bendruomenės širdis. Ir namie su 
jais tik lietuviškai kalbėjome, apie 
i.iiuvą pasakojome, ir mylėjome, ir 
glaudėme. O kur jie šiandie! J u už 
ra .kūlės kur nori nenuvesi. Aišku, 
m :esuausiralėjo, bet ir su mumis 
-aišytis kartu negeidžia. Lietuvių 
Namuose jie tokie pat reti svečiai, 
kaip ir mudu su Petru aname Cent- 

-r<'.

MŪSŲ PASTOGES

Spaudos Balivą
rugpiūčio 27 d., šešt., Melbourne Liet. Namuose 44 Errol st., Nth 
Melbourne

Gera vakarienė, orkestras, patraukli programa. Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas — 7 doleriai asmeniui

GRAŽI SUKAKTIS

Liepos mėn. Geelonge gyveną El
vira ir Vladas Stuikevičiai atšventė 
savo vedybų 45 metų sukaktį ir Vla
do 65 metų gimtadienį.

Elvira ir Vladas Geelonge yra 
energingi ir veiklūs lietuviai. Elvira 
Stuikevičienė nuo 1954 m. vis dai
nuoja ir gieda Geelongo liet, chore, 
nepailstamai darbuojasi Moterų 
Draugijoj nuo pat įsisteigimo.

Vladas Stuikevičius atlieka daug 
lietuvių bendruomenėje pareigų, 
yra nepakeičiamas Bažnyčios Tary
bos maršalka, dabartinis Liet. Namų 
ūkvedys, apyl. valdybos narys, ALK 
Federacijos ir Tautos Fondo įgalio
tinis.

Elvyra ir Vladas Stuikevičiai

Jei jaunimas neina į Liet. Namus, 
gal jis ateitų į gerai įrengtą jaunimo 
klubą. Sydnejiškiai paskubom jau

• •kį klubą rengia. Negi jie būtų to
kie medinės galvos ir statytų užtva
ras jaunimui atskirti. Visi linkę pa
bendrauti bendraamžių tarpe. Vi
suomenėje visada mėgiamas tarp 
--avęs lygių susigrupavimas ir bend
ravimas. Kariuomenėj buvę atsime
na. kad lauko apmokymo pertraukų 
metu grandiniai sudarydavo sav«> 
būrelį, puskarininkiai savo ir 1.1. Su 
eiliniais nesimaišė dėl interesų ir 
pailėties skirtumų. Su meilėmis ir 
gaudimais čia nieko nelaimėsi. Toks 
jaunimui klubas būtų ne užtvara, o 
greičiau prieangis į Liet. Namus.

Baigdamas norėčiau priminti, kad 
P. Bielskio laiško užvardinimas ”Hi- 
i kritiškus rūpesčius atmetant" 
dvelkia savęs pervertinimu. Nei P. 
Bielskis, nei aš, nei kas nors kitas 
.į gali kieno nors rūpesčių nei pri
imti, nei atmesti. Rūpestis ir lieka 
rūpesčiu to asmens, kuris jį išgyve
na. Be to, šie mano rūpesčiai nėra 
iiypokritiški, nes aš tikiu tai, ką kal
bu nė vieno neįpareigodamas šią 
mano nuomonę priimti, .nei atmesti. 
P. Bielskis yra priešingas mokyklų 
sujungimui ir.siūlo jų dar daugiau 
kad ir su savaitgalio mokyklas bai
gusiais mokytojais.

Aš manyčiau, kad geriau viena 
mokykla, bet su gerom mokslo prie
monėm ir aukštų kvalifikacijų mo
kyt ■ .jais. Kada nors ir kas nors iš šių 
dviejų nuomonių padarys išvadas ir 
gal patvarkymus. Pagaliau gali būti 
dar ir kitokių nuomonių. Tad nesi
skubinkime kitus užčiaupti. Turėti 
savo nuomonę nėra nuodėmė ir ją 
viešai pareikšti nėra nusikaltimas.

B. Straukas

Melb. Apyl. Valdyba

Sukaktuvinės vaišės įvyko jubi
liatų namuose, kurias pravedė K. 
Starinskas. Ta proga sveikino iš 
Melbourne atvykęs kun. P. Dauk
nys, buvęs Geelongo lietuvių kape
lionas, apyl. pirm. Dr. S. Skapins- 
kas, Moterų Draugijos pir-kė p. L. 
Skapinskienė, choro administrato
rius p. O. Schrederis ir dukros Jane 
ir Danutė.

Pasveikinus ir sugiedojus Ilgiau
sių metų besivaišinant sudainuota 
daug lietuviškų dainų ir net solo. 
Visi dalyviai jubiliantams linki su
laukti auksinės vedybų sukakties.

K.S.

VISUR VISAIP
MOTERŲ DRAUGIJOS ŠVENTĖ

Melb. Liet. Katalikių Moterų 
Draugijos metinė šventė įvyksta 
rugpiūčio 21 d., sekmadienį. Šventė 
pradedama pamaldomis 12 vai. šv. 
Jono bažnyčioje. Visos narės prašo
mos dalyvauti. Prieš pamaldas ren
kamės šventoriuje prie vėliavos 
(pageidautina su tautiniais drabu
žiais). Po pamaldų, 2 vai. bendri pie- 
tūs Parapijos Namuose. Norinčios 
dalyvauti pietuose praneša Draugi
jos valdybos narėms iki rugpiūčio 14 
d.

Tą pačią dieną Lietuvių Namuose 
pietų metu bus traukiami laimingi 
ka alikių moterų Draugijas daikti 
■'.ės loterijos bilietai. Rezultatai bus 
paskelbti vietoje.

M.L.K.M. Draugija

JAUNIMO CENTRAS

Jaunimo Centras Sydnejuje jai 
galutinai paruoštas ir juo galės nau 
dotis jaunimas įvairiaus amžiaus 
Sydnejaus Liet. Klubui priklausą! 
namelis šalia klubo pastato perleis 
tas jaunimui. Jaunimui skirtos pa 
talpos pertvarkytos, perdažytos 
turi tris didelius kambarius ir erdvi; 
virtuvę bei kitokius patogumus. Jai 
įstatyta televizija ir radiograma 
numatoma dar įgyti tinkamų baldu 
Rugpiūčio 7 d. iniciatorių buvo si 
rengtos kuklios vaišės pagerbiau 
visus talkininkus, kurie prisidėj 
prie visų darbų.
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Pas Newcastle lietuvius
Apylinkės visuotiniame susirinki

me liepos 24 d., kūnam pirmininka
vo prof. Dr. V. Doniela, sudaryta 
nauja valdyba sekantiems dvejiems 
metams. Pirmame savo posėdyje 
valdyba pasiskirstė pareigomis: Dr. 
G. Kišonas - pirmininkas, Janina 
Davis-Barštytė - vicepirmininkė, 
Dr. M. šeškus - sekretorius, Jeroni
mas Pranskūnas - iždininkas, Zina 
Zakarauskienė - narys švietimo ir 
kultūros reikalams, Alfonsas Bajalis
- kandidatas.

Pereitų metų valdybai buvo pa
dėkota už sėkmingą darbą. Ypatingą 
padėką susirinkimas pareiškė Alf. 
Šernui, kuris ištisus septynerius 
metus pirmininkaudamas prisidėjo 
prie veiklaus gyvenimo šios apylin
kės visose srityse.

Tikimasi, kad naujoji valdyba su
gebės vesti apylinkės gyvenimą ge
ra kryptimi, ypač matant valdyboje 
dirbančius jaunosios kartos atstovus
- Dr. G. Kišoną ir Janiną Davis - 
Barštytę.

ŠILTAS ŽIEMOS VAKARAS

Liepos 23 d. Newkastelio choras 
St. Peters salėje surengė tradicinį 
"Žiemos vakarą—kabaretą”, į kurį, 
kaip ir kiekvieną choro rengiamą 
pobūvį, svečių susirinko pilna salė.

Programoje choras atliko, akom- 
ponuojant St. Žukui fortepionu, 
gražią liaudies dainų pynę. Po choro 
sekė jau keletą kartų prieš tai pasi
rodęs "Zinos Trio”, palydint gitara, 
su keletu modernių melodijų.

Kampe stovėjęs didelis sniego se
nis džiaugėsi matydamas patenkin
tus svečių veidus, kurie linksminosi 
gerai muzikai grojant, vaišinosi net 
iš Branton rūkyklos atvežtom deš
relėm, naudojosi turtinga loterija ir 
šoko žvakių šviesose nepailsdami iki 
pat pabaigos.

-

Žinios
Taut, šokių grupė Sūkurys savo 

metinę šventę numato spalio 30 d. 
lai bus vienerių metų darbo paro
dymas — koncertas.

* *
Nepavargstanti taut, šokių gru

pės vadovė p. Birutė Liebich įtemp
tai dirba su grupe, kurią sudaro 8 
poros. Repeticijos vyksta ketvirta
dieniais 5.30 vai. Liet. Namuose.

Sovietai užsimuštinai nori ameri
kietiškų kompiuterių, kuriuos buvo 
prižadėjęs buvęs valst. sekretorius 
Dr. Kissingeris. Naujoji Amerikos 
administracija šitai sulaikė įtarda
ma, kad tie kompiuteriai galį būti 
nukreipti prieš Ameriką. Už juos 
sovietai buvo pasiūlę Amerikai ark
lių, asilų ir vodkos.

♦♦♦

Atrodo, Katalikų ir Anglikonų 
bažnyčių pasitarimai susijungimo 
reikalu vyksta palankiai. Abiejų 
bažnyčių teologai nesurandą esmi

nių dogmatinių skirtumų, kas pastotų 
kelią tokiam susivienijimui.

*»*

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

I

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 VeQda 24 valandas per parą.

APLANKYKIME SERGANČIUS 
LIGONINĖSE.

Jau ilgesnį laiką Jonas Savickas 
guli Rankin Park ligoninėje. Pasku
tiniu laiku Royal Newcastle Hospital 
paguldyta M.O. Macijauskienė ir M. 
šeškienė. Lietuviško solidarumo ir 
krikščioniški jausmai skatina ligo
nius aplankyti. Ypač vienišas yra J. 
Savickas. Šia proga tenka pareikšti 
pageidavimą, kad ir šioje apylinkėje 
įsisteigtų Moterų Soc. Komitetas 
kitų apylinkių pavyzdžiu, ir jo eg
zistencija būtų labai reikalinga įvai
riais atvejais.

ĮDOMUS ASMUO

Juozas Pranevičius (Bačeliūnas — 
Brown), nuolatinis Newkastelio 
apylinkės gyventojas yra daugumai 
pažįstamas. Lietuvoje sėkmingai 
atlikęs tarnybą kariuomenėje, ilgūs 
metus dirbo įvairiose valstybės gy

LIETUVIAI TREČIOJE VIETOJE

Aną savaitę pasibaigė Sydnejaus 
miesto larpklubinės šachmatų var
žybos ”A” klasės grupėje. Lietuvių 
Klubo komanda laimėjo trečią vietą 
iš dešimties turnyre dalyvavusių 
klubu. Kai kam atrodys, kad tokiu 
rezultatu neverta labai girtis. Iš ’ie- 
sų ai yra geriausias rezultatas sep- 
’y.iii-likos metų laikotarpy.

Pirmą kartą lietuvių komanda 
buvo įregistruota 1960 m. pradžioje 

meto Kovo klubo šachmatų sek
cijos vadovo V. Augustinavičiaus 
pastangomis. Pirmosios rungtynės 
sužaistos Liet. Namuose Redferm 
balandžio 26 d. Priešininkas — aus 
< ralų Maroubra klubas nugalėtas 4:1 
santykiu. Kovo komandą sudarė ir 
taškus laimėjo: V. Patašius 1, V. 

Dalis Sydnejaus Lietuvių Klubo šachmatininkų. Sėdi iš kairės: A. Gi- 
niūnas, Dr. H. Lukše, J. Kapočius, Č. Liutikas, Dr. I. Venclovas. Stovi: 
V. Šneideris, I. Jonaitis, V. Patašius, A. Pūkas, P. Grosas, V. Augustina- 
vičius

nimo institucijose. Šiuo metu jau 
pensininkas ir materialiai gražiai 
įsikūręs praleidžia laiką medžioda
mas bei žuvaudamas. 'Tačiau nors 
labai stiprios išvaizdos, tačiau jau 
keletas metų negaluoja turėdamas 
astmą ir didelį kraujo spaudimą. 
Įdomu, kad Juozas šaltai pasirengęs 
kelionei į Anapilį ne tik paruošęs 
testamentą, bet jau užpirkęs kapi
nėse vietą ir įsirengęs savo antkapį 
su paminklu, kuriame yra jo paties 
sukurti atsisveikinimo su šiuo pa
sauliu ir Lietuva įrašai.

Spaudoje dažnai skaitome apie 
nepalikimą testamentų. Todėl šiuo 
atveju Juozo asmenį tenka išryškin
ti.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
MIESTO BIBLIOTEKOJE.

Valdybos lėšomis perkamos mies
to bibliotekai (prie fontano miesto 
sode, Newcastle) Encyclopedia 

Lituanica gautas jau V tomas. 
Užėję į biblioteką prašykite S 
914-7503 ENC.

Koženiauskas 1, I. Venclovas 1. V. 
Liūgą V>, ir J. Dambrauskas 1

l’< r 17 metų lietuviai yra pasiekė 
daug gerų laimėjimų, bet t urnyrams 
pasibaigus' kasmet lentelėje patik 
davo ant roję pusėje.

Prie šių metų trečios vie-< s lai 
niėjim- daug prisidėjo koniaam s 
kapio.no V. Patašiaus asmeninis pa
jėgumas. Iš devynių sužais’ ų partijų 
V. Pa ašius laimėjo astuonias. V. 
Patašius be pertraukos visą laika 
žaidė lietuvių komandoje. I. Venclo
vas keletą melų negalėjo žaisti, nes 
buvo išvykęs studijų tikslais į Ang
liją. o netikėta mirtis išskyrė iš 
šachmatininkų tarpo V. Koženiaus- 
ką. J. Dambrauskas lietuviams tai 
kin-- su pertraukomis, gi V. Liūgą 
.tu daugelį metų žaidžia už aus ratu 

k ubą. Be pertraukos komandai ’ai- 
k... V. Augusi inavičius ir P. G

Šiais metais prisidėjo naujas al- 
i.'.kas — I. Jonaitis. Trys pušku- 

inieji žaidėjai pavadinti taikini 
Kais, nes žaisdavo .ik tada. . r 

andai .rūkdav - nuolatinio žaiočj . 
liesa, V. Augus:inavičius daugeli 
me ų buvo ir pagrindiniu komand< > 
žaidėju.

VIS DAR NESUTARIA

Belgrade susirinkusieji Helsinkio aktą 
pasirašiusiųjų valstybių atstovai dar vis 
nesutaria dėl busimosios 'konferencijos 
laiko. Sovietai reikalauja nustatyti laiką, 
ilki kurio konferencija turėtų pasibaigti. 
Vakariečiai nori iposėdžiauti, iki visi 
klausimai (bus aipsvarstyti_ir nustatytas 
laikas naujai konferencijai. Neutralieji 
(jie sudaro daugumą) siūlo posėdžiauti 
ilki gruodžio 15 d., bet jeigu iki to laiko 
numatytieji klausimai nebus apsvarstyti, 
tai iš naujo susirinkti sausio 16 d. (1978 
m.). Abejojama, ar šis jų pasiūlymas bus 
priimtas.

SYDNEY

PABAIGTUVES ATŠVENTUS

Liepos 30 d., Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose, Bankstown’e, įvy
ko poeto Juozo Almio Jūragio nau
josios eilėraščių knygos "Akmens ir 
Paukščio Metas ir leidėjų pagerbimo 
vakaras, kuriame, prie gausiai ap
krauto stalo, susispietė autoriaus, 
J.A. Jūragio ir knygos leidimo me
cenatų, p.p. Elenos ir Prano Nagių ir 
Zigmo Kyzelio, pagerbimui būrys 
bičiulių. Vakaro ceremonialmeiste- 
rio pareigas ėjo p. Antanas Skirka.

Pobūvio pradžią savo žodžiu pa
darė pats knygos autorius:

"Šis malonus vakaras — tai savo
tiška pabaigtuvių šventė. Nepap
rastai džiaugiuos, kad mano knygos 
"Akmens ir paukščio metas” paruo
šimo ir spausdinimo darbai pasibai
gė, ir štai knyga išėjo į pasaulį gy
venti savitu gyvenimu. Nei aš, jos 
autorius, nei jos leidėjai virš jos li
kimo nebeturime valdžios...

... Man nusišypsojo laimė. Surasti 
knygai leidėją nereikėjo užsižiebus 
Diogeno lempos eiti į turgavietę. 
"Minties” spaustuvės savininkai, 
kurie nepripažįsta materializmo už
tvarų, patys pasisiūlė ją išleisti. Dėl 
to ir švenčiame padėkos mecena
tams vakarą.”

Toliau kalbėjo kun. P. Butkus, 
p.p. A. Skirka, A. Jablonskis ir kiti. 
Paskutinis iš kalbėjusių, p. P. Na- 
gys, pasidžiaugė poeto J .A. Jūragio 
darbais ir padėkojo už leidėjams su
ruoštą pagerbimą.

Jaukioje klubo salėje dar ilgai 
skambėjo lietuviškos dainos. Ir ne 
dyvai, nes svečių tarpe buvo ir keli 
"Dainos” choristai.

Šia proga tebūnie leista palinkėti 
autoriui, pasirodžiusiam jau su 
antru poezijos tomu, dar daug našių, 
kūrybinių metų ir dar daugiau ver
tingų tomų!

B. Žalys

NAUJI KLUBO NARIAI
Kiekvienai sporto šakai, lygiai ir 

šachmatuose reikia naujų jėgų. 
Sydnejaus lietuviai šachmatininkai 
ikisi susiradę nau ją "A" klasės žai

dėją — Dr. Henriką Lukšę. Šiais 
metais jis žaidė "B” klasės turnyre 
ir pelnė gerų rezultatų. Jei ir toliau 
aip progresuos, galės žaisli V. Pa 
ašinus komandoje.

J tas Slidžiūnas jau pri’yres 
šac tna'ininkas. be šių- ibe .. g\ 
ve: a oliau nu-- Sydnejaus ir .<• -;d' 
kiekxiena rečiaiiienį a.vyk 
kii.hą.

Be minėtu u dar papildė .am. e 
ies E. Karpa-, u i.> ir V. K..z ka-.

i.(įTr.iuJ.A
Sydnejaus siub • šaciuna ini..! a . 

norėdami praturtinti sa\ kasa, pia 
ina loterijos bilietus. Pirmasis lai

mikis — kelionė į Singapore <900 
d'-l. vertės bilietas, dovanotas Pa
langa Lines bendrovės). Bilieto kai- 
,.a vienas doleris. Paruošta pla’bu
mui 600 biliet u.

ATITAISYMAS
.Mūsų Pastogės Nr. 29 šac,ma ų 

/i. -. ėjo šac:.n.a minkąs. a . r- je 
k.-t . ui- ie einas be pralair eur u 

a- J. Kapočius, urėj- i>,. .
•<. • <;r ičius.

V. A.

„Criminologist“ brošiūroje pasirodė so- 
vietologo Kenneth Shaw straipsnis apie 
nuolat didėjantį prasikaltimų skaičių So
vietų Sąjungoje. Pasak jį, chuliganizmas 
ir girtuokliavimas Sovietų S-goje ne tik 
neatsilieka nuo Vakarų, bet daugelyje 
vietų juos pralenkia. Minėtosios brošiū
ros apie 80 egzempliorių siunčiama į So
vietų S-gą. Tačiau ži paskutinioji laida ” 
greičiausia nebūsianti įsileista.

Mūsų Pastogė Nr. 32, 1977.8.15, psl. 7
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Prane
KVIETIMAS JAUNIMUI

Rugpiūčio 19 d., penkiadienį, į 
Meib. urno Liet. Namus vėl grįžta 
"Tom’s Mobile Disco": linksmi šokiai 
visam Melbourne pabalį iečių jauni
mui. Pradžia 7.30 vai. Įėjimas — 
$ 1.00. Kur? — Errol St., North 
Melbourne. Bus duodamos įėjipio 
premijos. Bus latvių ir estų jaunimo. 
Š -kius ruošia Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Melbourne Sky
rius remiamas Liet. Klubo.

Kviečiame visus skar limfai daly- 
. au. i.

Petras Gir..autas Kruzas 
A.iL.J.S. K-to narys Melbourno 

reikalams

BALTIEČIŲ JAUNIMO BALIUS

Rugpiūčio 27 sutartinai baltiečių 
(lietuvių, latvių ir estų) jaunimas 
Latvių Namuose (32 Parnell St., 
Strathfield) rengia jaukų ir nuota- 
kingą jaunimo vakarą — balių. Pra
džia 7 vai. Įėjimas 4 dol. asmeniui.

VI TAUTINĖS STOVYKLOS 
INFORMACIJA.

Iki stovyklos pradžios beliko tik 
pusė metų. Kaip jau anksčiau minė
ta, stovykla prasideda 1978 m. sau
sio 2 d. ir užsibaigia sausio 15 d. — 
viso 14 stovyklavimo dienų. Svečių 
lankymosi dienos stovykloje: sausio 
8 d., sekmadienį Jr sausio 14 d., šeš
tadienį.

Stovyklos vieta — pagrindinė 
Victorijos australų skautų stovykla
vietė Gilwell Park, maždaug 60 km.
(40 mylių) nuo Melbourno į rytus. 
Artimiausias miestelis prie stovyk
los — Gembrook, apytikriai 6 km.

Stovyklos sudėtis: stovykla jaus 
padalinta į dešimtį pastovyklių — 
štabo, skautininkų, skautininkių, sk. 
vyčių, jūrų budžių, vyr. skaučių, 
skautų, jūros skautų, skaučių, vil
kiukų ir paukštyčių. Stovykloje 
veiks paštas ir krautuvė, tad smul
kioms išlaidoms naudinga turėti ki
šenpinigių. Kas reikia pasiimti va
žiuojant stovyklauti, bus konkrečiai 
nurodyta ateityje. Čia tik bendrai 
primename, kad žinant nepastovų 
Melbourno orą, reikia būti pasiruo
šus ir karščiams, o kartu ir šalčiui 
bei lietui.

Visi Australijos Tuntai entuzijas- 
tiškai baigia paruošiamuosius dar
bus ir nekantriai laukia stovyklos 
pradžios ir ... svečių.

Dabar turimomis žiniomis, U.S.A, 
ir Kanados skautai jau turi 110 už
sakytų vietų lėktuve.

Atvykstančiųjų tarpe jau turime 
keletą garbingų svečių. Tai Pirmi jos 
Pirmininkė v.s. L. Milukienė, Vyr. 
Seserijos skautininke v.s. Kelerie- 
nė, bei kun. Ant. Saulaitis SJ., ir 
Brolijos Vyr. Skautininkas brolis 
Miknaitis.

"Linksma, darbšti ir gyva 
bus šeštoji stovykla!”

VI Tautinės 
Stovyklos Rengimo 

Komitetas

Rugpiūčio 28 d. Melb. Lietuvių Namuose įvyks Melbourno Dainos 
Sambūrio

koncertas
Programoje lietuvių kompozitorių dainos ir Br. Budriūno kantata. 

Bilietai gaunami prie įėjimo.

Dainos Sambūris
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siniai
Baliaus programoje visų trijų tau
tybių atskiri ir jungtiniai tautiniai 
šokiai.

Lietuviai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti. Bilietus gedima įsigyti 
prie įėjimo arba pas Gintą Viliūnaitę 
skambinant telefonu 513982.

LATROBE VALLEY
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 3 d. (šeštadienį 7.30 vai.) 
Morwell Vary Str. salėje ruošiamas 
Tautos Šventės minėjimas su atitin
kama programa, kurią skambiai pa
įvairins Melbourne Mergaičių "Dai
navos” Sekstetas, tuo metu besi
svečiuojantis Latrobe Vallėje. Turį 
kasečių, galės įsigroti seksteto pui
kiai išpildomas dainas. Šį kartą savo 
tarpe turėsime mielų, jaunų ir dailių 
viešnių, todėl mūsų, latrobiečių ir 
saliečių, šventa pareiga būtų savo 
skaitlingu apsilankymu pagerbti ir 
tuo pačiu paremti mūsų jaunimo 
tautinę ir kultūrinę veiklą.

Po oficialiosios dalies ten pat bus 
suneštinės vaišės.

ALB Latrobe Valley Seniūnija 

DAINOS CHORE

Dainos choras pradėjo repetuoti 
du kartus per savaitę: penktadienių 
vakarais, kaip ir anksčiau, Lietuvių 
Klube, ir sekmadieniais tuoj po pa
maldų Lidcombe parapijos salėje. 
Choras sparčiai ruošiasi savo meti
niam koncertui, kuris įvyks spalio 30 
d. Bankstown Civic Centre. Dainos 
koncertas ruošiamas drauge su tau
tinių šokių grupe Gintaru, kuriam 
vadovauja p. A. Saudargienė.

......................................................................... .

SYDNEJAUS ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ

VAKARAS
Lietuvių Klube rugpiūčio 20 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai.

Programoje: Linksmieji Broliai, Gražuolių konkurse, aktualijos ir kt. 
Laukiame visų. Įėjimas veltui.

Rengėjai

HiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiHHnHUUiiHHiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimuiiiuiiiiuuHuiiiiiiniiiiiiiiiiiii

kronika
Prieš akis du dideli parengimai 

Melbourne: rugpiūčio 27 d., šešta
dienį Liet. Namuose Mūsų Pastogės 
spaudos balius, o rugpiūčio 28 d., 
sekmadienį 3 vai. taip pat Liet. Na
muose Dainos Sambūrio metinis 
koncertas.

♦♦♦

ALB Krašto Valdybos narys jau
nimo reikalams p. L. Cox su šeima 
savaitę praleido kalnuose pasi
džiaugdamas žiemos malonumais.

♦♦♦

Primename, kad Sydnejaus Liet. 
Klube rugpiūčio 21 d., sekmadienį, 
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKA
RAS su vakarui pritaikinta progra
ma. Įėjimas tik su bilietais $ 2.50 as
meniui.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO .KAPELAI

Rugpiūčio 20 d., šešt.:
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ VAKARAS 

su Linksmaisiais Broliais ir 
komišku madų paradu

Rugpiūčio 21 d., sekm.:
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO -

VAKARAS
Įėjimas tik su bilietais $ 2.50 
asmeniui. Programoje

DON HARRY & SYLVANA
Šokėjai ir dainininkai

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

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vah, 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12 JO -11 vaL

Antradieniais stalo tenisas
Tre' .dieniais šachmatai 
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

♦ ♦ ♦

Aną savaitę į Europą išvyko syd- 
nejiškė Ava Saudargienė, kelių 
knygų autorė ir Sydnejuje tautinių 
šokių grupės Gintaro vadovė. Keti
na išbūti kelionėje apie šešetą sa
vaičių.

PADĖKA

Gražus Mūsų Pastogės subatva- 
karis, suruoštas liepos 30 d. Lietu
vių Klube, praėjo labai nuotaikingai 
ir sėkmingai. Šia proga esame nuo
širdžiai dėkingi Dr. G. Kazokienei už 
jos talką subatvakarį organizuojant 
ir jį pravedant, ačiū p. Gražinai Zi- 
gaitytei—Hurba už puikų dainavi
mą.

Didelė padėka aukojusiems fantų 
loterijai p.p. V. Ramanauskienei, P. 
Sakalauskui, M. Zakarui, M. Kava
liauskienei, V. Asevičiui, dėkui lote
rijos bilietų platintojoms p.p. V. 
Antanaitienei, M. Kavaliauskienei, 
M. Reisgienei, bei visiems loterijos 
bilietų pirkėjams, tuo gausiai parė- 
musiems Mūsų Pastogę.

Dėkojame Sydnejaus Liet. Klubo 
vadovybei už salę, nuoširdžią globą 
ir už 100 dolerių auką. Ačiū ir 
visiems mieliems subatvakario da
lyviams — Mūsų Pastogės rėmė
jams ir bičiuliams, tą vakarą taip 
gausiai susirinkusiems.

Mūsų Pastogės Administracija

Primenama, kad šeštadienių šokią 
vakarais visi turi dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytų aprangų

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

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

Vietoj gėlių
A.aZ Mykolui Nakučiui netikėtai 

mirus, Sydnejaus Liet. Klubo bib
liotekos bendradarbiai, jį pagerbda
mi, paaukojo Australijos Liet. Fon
dui dvidešimt dolerių.

Į tautinių šokių kursus Ameriko
je, Dainavos stovykloje iš Australi
jos vyksta sydnejiškė p. Marina 
Osinaitė—Cox savo inciatyva ir savo 
lėšomis. Išvyksta rugpiūčio 18 d., 
grįžta mėnesio pabaigoje.

Marina yra ilgametė tautinių šo
kių vadovė Sydnejuje ir dabar ji va
dovauja jaunųjų grupei ’’Sūkuriui”.

♦♦♦
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