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PRISISTATO ’’SŪKURYS”
"Sūkurys” — prieš kiek laiko dar 
.varde vaikų tautinių šokių grupė 
tdnejuje pradėjo savo darbą 1975 
i Būrys gražaus jaunimo 12-13 m. 
nžiaus, baigę savaitgalio mokyklą 
-turėjo sąlygų tęsti įgytų žinių 
ie lietuvių kultūrą. Tad kilo mintis 
js pradėt mokinti tautinių šokių ir 
nt tuo prilaikyti prie lietuviškos 
linkos ir duoti progos pabendrauti 
tųjų tarpe. Marina Cox, ilgametė 
utinių šokių mokytoja ir vadovė, 
įtiko būti jaunųjų grupės vadove ir 
okytoja, ir prasidėjo repeticijos, 
s vyko kas antrą savaitę namelyje 
ie Syd. Lietuvių Klubo. Nors tuo 
etų vaikai atrodė dar nedideli, bet 
įmuko sienos vis tiek virpėjo, kai 
earkiau sutrypdavo!
Šokių ’’mokslas” ėjo palengva, nes 
ač berniukus sunku išmankštinti, 
it pagaliau keletą šokių išmoko ir 
ivo progos viešai pasirodyti Rug- 
jo 8-sios jaunimo ruoštame minė
je. Šokėjai sutikti labai šiltai — 
ras paraginimas ir toliau su ūpu 
akyti repeticijas. Gruodžio mėn. 
■upė buvo pakviesta dalyvauti sa- 
litgalio mokyklos mokslo metų už- 
ligime ir dvidešimt penkerių metų 
okyklos sukakties paminėjime, 
en ypač visiems patiko, kai kartu 

1 mokyklos mokiniais užbaigai visi 
Įšoko ’’Kalvelį”.
■ Per Kalėdų atostogas pailsėjus 
•! prasidėjo repeticijos. 1976 m. 
Įniai Cox į pagalbą atėjo Jonas Bi
lda, o ištikimasis Jonas Zubrickas 
■paliovė grojęs. Nijolė Jurkšaitie- 
| perėmė grupės administraciją 
Įo palengvindama vadovei darbą, 
■etai užbaigti vėl su savaitgalio 
Kokykla.
■ 1977 m. grupės gretos padidėjo. 
Į dvejų metų buvę vaikai jau tapo 
Įnuoliai ir dar prisidėjus naujų 
Įikų sudarytos dvi grupės — vy- 
Įsniųjų ir mažesniųjų. Mažuosius 
Įininistruoti sutiko p. Aldona Kol- 
Įkienė, o senieji šokėjai, kaip D. 
■ečiauskas, J. Pužas ir G. Sauka 
Kelai prisidėjo pamokindami vieną 
Į:ą šokį. Mažiesiems sutiko akor- 
Įonu groti Vytas Stasiūnaitis.
I Didesiems mažojo namelio jau 
Įužteko, ir jų repeticijos perkeltos 
■Masonic Hall Lidcombe. Atsiradus 

teėjo 10 d. Melbourno Liet. Namuose įvyko pranešimas - informaci
jų Pastogės reikalais, kurį pravedė ALB Krašto Valdybos vice- 
p p. V. Patašius. Nuotraukoje iš kairės Melb. Apyl. pirm. A. Pocius, 
r* Vyt. Patašius ir Adelaidės Apyl. pirm. Vyt. Neverauskas.

Nuotrauka Vyt. Vaitkaus

daugiau išlaidų, nutariama kreiptis į 
valdžią prašant paramos. To pasė
koje grupė užsiregistravo kaip 
’’charitable organization” ir gavo 
paramos — 200 dolerių. Taip pat 
antrą grupę parėmė Sydnejaus Lie
tuvių Katalikų Draugija, o Gedimi
nas Sauka šokėjus aprūpino apavu. 
Visas kitas išlaidas, kaip salės nuo
mą, rūbų įsigijimą padengia tėvai. 
Grupės reikalams tvarkyti sudary
tas komitetas: p. N. Cox pirmininkė, 
p. L. Cox iždininkas, p. P. Pullinen 
sekretorė ir nariai p.p. J. Birietas, J. 
Zubrickas, N- Stašionienė, N. Jurk- 
šaitienė, A. Kolbakienė, V. Stasiū
naitis. Taip pat grupė nutarė pasi
krikštyti — pasirenkamas ’’Sūkurio” 
vardas.

Šiais metais pasirodymų kiek 
daugiau. Didieji dalyvavo sporto 
klubo Kovo baliuje ir Roselands 
tarptautiniame pasirodyme metų 
pradžioje. Spalio 2 d. šoko Wiley 
Park Carnival ’77 programoje, o 
spalio 9 d. to paties karnivalo prog
ramoje Circular Quay. Spalio 30 d. 
grupės didieji ir mažieji ruošia savo 
metų užbaigimo popietę Lidcombe

pasaulyje
LATVIS DISIDENTAS

AUSTRALIJOJE

Po ilgų pastangų ir skaudžių per
gyvenimų latvis baptistų kunigas 
pereitų metų gegužės mėnesį buvo 
išleistas su žmona ir dvylika vaikų iš 
sovietų okupuotos Latvijos į Vaka
rus. Jis yra Janis Smits ir įsikūręs 
Vancouver mieste Kanadoje. Šiuo 
metu jis yra atvykęs į Australiją ir 
važinėdamas po kolonijas informuo
ja apie gyvenimą sovietų okupuoto
je Latvijoje ir apie religijos perse
kiojimą. Kun. Janis Smits Sydnejuje 
kalbės spalio 17 d. 7 vai. vak. (pir
madienį), Latvių Namuose 32 Par
nell St., Strathfield.

Kun. J. Smits gimęs 1941 m., 
įšventintas baptistų kunigu 1967 m. 
ir kaip dvasiškis darbavosi Aizpute 
miestelyje Latvijoje. Sovietiniai or
ganai jo darbą trukdė, jis nuolat bu

parapijos salėje. Taip pat ten lap
kričio mėn. dalyvaus vyskupo pie
tuose, o gruodžio 11 d. savaitgalio 
mokyklos mokslo metų užbaigime.

Malonu stebėti grupės progresą ir 
tikimės, kad ateinančiais metais vėl 
susilauksime daug naujų šokėjų.

p.p.

vo tardomas, pagaliau atimtos teisės 
teikti žmonėms religinius patarna
vimus. Pagaliau padedant Vaka
rams jis buvo išleistas. Šalia kuni
gystės J. Smits yra iš profesijos ag
ronomas.
Japonų lėktuvo drama

Rugsėjo 29 d. šeši japonai lėktuvo 
grobikai perėmė savo kontrolėn ja
ponų keleivinį lėktuvą su 156 kelei
viais ir paskelbė sunaikinsią lėktuvą 
su visais keleiviais, jei Japonijos 
vyriausybė nepaleis kalinamų kitų 
šešių teroristų ir jei neišmokės 
jiems 6 milijonų dolerių. Lėktuvas 
buvo nuskraidintas į Dacca, Bang- 
ladeš. Dacca aerodrome lėktuvas iš
buvo penkias dienas, kol Japonijos 
vyriausybė sutiko priimti teroristų 
statomas sąlygas. Sąlygas išpildžius 
visas reikalas atsidūrė lėktuvo gro
bikų malonėje ir nuožiūroje — kada 
paleisti įkaitus ir grąžinti lėktuvą. 
Dacca aerodrome buvo paleista 140 
keleivių, o likusius ir lėktuvo įgu
lą pasilaikė. Tada lėktuvas buvo 
nuskraidintas į Kuvait, o iš ten į Al- 
žiriją.

Alžyrijoje lėktuvo grobikai palei
do visus įkaitus ir pasidavė vietos 
autoritetems. Alžirijos vyriausybės 
organai pasiėmė juos savo žinion 
drauge ir su tais iš Japonijos kalėji-

Jį ŠIS MŪSŲ PASTOGĖS 
| SPECIALIU MELBOURNO 

NUMERIS IŠLEIDŽIAMAS SU | 
LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS į 

g DRAUGIJOS PRIEDU ’’ŽEMYNA” ATŽYMINT DRAUGIJOS 25 ? 
? METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ. k
| TA PROGA SVEIKINAME MELB. LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS ? 
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į NAŠIOS IR SĖKMINGOS ATEITIES. »
f MŪSŲ PASTOGĖS REDAKCIJA 5

mų paleistaisiais, o išpirkimo pini
gus grąžins Japonijai. Pačių lėktuvo 
grobikų greičiausiai neperduos Ja
ponijai ir Japonija net neketina jų 
išreikalauti. Lėktuvas sugrįžo į 
Japoniją.

Lėktuvo grobikai laiko save slap
tosios japonų raudonosios armijos 
nariais, kuri kovojanti prieš Japoni
jos vyriausybę.

Japonijos vyriausybės nuolaidos 
sudaro pavojingą precedentą pana
šiems nusikaltimams plėstis. Lėktu
vų bendrovės ir kraštų vyriausybės 
turės keisti taktiką ir imtis naujų 
priemonių, kad tokie kriminaliniai 
nusikaltimai nesikartotų.

Maskvoje minint sovietinės slap
tosios policijos Čekos (ji vėliau keitė 
vardus, kaip NKVD, dabar KGB) 
įkūrėjo F. Dzeržinskio šimto metų 
sukaktuves, dabartinis KGB virši
ninkas Andropovas kalbėjo apie So
vietų Sąjungoje veikiančius disi
dentus, juos visus pristatydamas 
kaip apmokamus vakariečių agen
tus. Disidentai, anot jo, pasidaro 
žmonės iš religinio fanatizmo, nacio
nalizmo, protinio iškrypimo...

Pristatant disidentus kaip 
svetimų kraštų naudai dirbančius 
agentus spėjama, kad bus įvestos 
dar griežtesnės priemonės kovai su 
besiplečiančiu disidentų sąjūdžiu.

Prekyba žmonėmis

Rytų (komunistinė) Vokietija 
perleido Vak. Vokietijai 90 politinių 
kalinių, kuriuos Vak. Vokietija iš
pirko sumokėdama už kiekvieną po 
50.000 DM. Pasirodo, tokių kalinių. 
Vak. Vokietija išperka virš tūkstan
čio kasmet.
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Ar reikia 
dar vienos?

Visai pagristai galime didžiuotis: 
jau beveik turime išeivijoje išleidę 
dvi didelės apimties enciklopedijas: 
36 tomų "Lietuvių enciklopediją" ir 
jau baigiamą leisti Encyclopaedia 
Lituanica. Taip pat ir dabartinėj 
Lietuvoj pradėta leisti lietuviškoji 
enciklopedija. Tai liudija ne tik 
mūsų pajėgumą ir ištvermę atlikti 
didelės apimties darbus, bet drauge 
tas iškelia lietuvius kaip tautą į pir
maujančias kultūringas tautas. Ka
daise buvo plačiai paplitęs priekaiš
tas — tauta, neturinti savo enciklo
pedijos, yra primityvi tauta. Šiandie 
mums tas jau negalioja. Dar dau
giau: savo enciklopediją išleidome 
ne namie, ne valstybės remiami, bet 
labai nepalankiose išeivijos sąlygo
se. Tai dar vienas faktas, kuo mes 
galime vertai pasididžiuoti. Jokia 
išeivių grupė to nėra padarusi. Taip 
pat jokia išeivių bendruomenė nėra 
sukūrusi ir savos operos, kaip kad 
lietuviai turi Čikagoje, kurios spek
takliai kaip kad amerikiečių kritikai 
teigia, prilygsta didžiosioms valsty
binėms operoms. Tas be abejo kelia 
lietuvių prestižą visų kitų akyse.

Yra lietuvių tarpe nuoširdžiai dir
bančių lietuvių tautos naudai ir 
ateičiai, bet lygiai yra ir tokių, kurie 
pigiai parsiduoda tautos priešams ir 
dirba jų interesams padarydami 
skaudžios žalos saviesiems. Ne
nuostabu tad, kad pasigirsta balsų, 
ypač Amerikos lietuvių spaudoje, 
kad mums reikalinga dar viena en
ciklopedija, kurioje būtų suregis
truoti visi tokie išdavikai ir nusikal
tėliai tautai, kaip jiems amžinas gė
dos paminklas. Be abejo, tokius siū
lymus tektų priimti kaip kokį skau
dų jumorą, nes kas gi stato nusikal
tėliams, kokie jie bebūtų, pamink
lus!

Tačiau yra dar viena lietuvių rū
šis, kurie tiesiog- kad ir nėra pa
sitarnavę lietuvybei, tačiau netie
sioginiai liudija lietuvių tautą, iš ku
rios jie yra kilę, kurių šaknys yra 
lietuvių tautoje, nors jų atsiekimais 
ir laimėjimais naudojasi ir puošiasi 
kitos tautos. Tokie mūsų žmonės 
nėra kokie tautos apostatai, atsiža
dėję ar jos išsigynę, bet daugiau lai
ko ir aplinkybių aukos, kad jie, kil
me būdami lietuviai, turėjo gyventi, 
dirbti ir kurti kitiems. Šitokių tau
tiečių tarpe yra visa eilė garsių ir 
garbingų žmonių, savo darbais ir 
vardu įėjusių į istoriją. Tikrai gal 
būtų mums ir labai prasminga 
tokius lietuvių kilmės pasaulines 
garsenybes surinkti į vieną vietą, 
suregistruoti ir su jų biografijom bei 
atsiekimais išleisti atskiru leidiniu 
ar tai papildomu lietuvių enciklope
dijos tomu, pavadinus "Lietuvių 
įnašas žmonijai" ar kitokiu vardu. 
Toks nutolusių nuo lietuvių tautos 
kamieno ir gerąja prasme pagarsė
jusių tautiečių registras ar leksiko

nas atskleistų dar vieną ligi šiol dar 
nesklaidytą mūsų tautos istorijos 
puslapį, kuris būtų nemažiau gar
bingas kaip ir kiti net vadovėliuose 
įtraukti mūsų žygiai.

Sklaidydami spaudą nuolat ir 
nuolat užtinkame pasaulinio garso 
pasiekusių vardų (net ir nulietuvin- 
tų), iš kur paaiškėja, kad tokie žmo
nės yra grynai lietuviškos kilmės, 
arba tiesiog lietuviai, tik mūsų lie
tuviškoje bendruomenėje ar tautoje 
jau nebeegzistuoją. Užkalbinanti jie 
savo kilmės neišsigina, bet lygiai ir 
neranda reikalo ja reklamuotis. To
kių asmenų yra apstu šiandie, dar 
daugiau jų atkastame ir iš praeities, 
kurie ir mums patiems, ir prieš kitus 
būtų gana stiprus kozeris ne tik sa
vo tautinį prestižą apginti, bet net jį 
ir pakelti. Verta apie tai rimtai pa
galvoti. Juo labiau dabar, kai dar 
turime aktyvių ir sąmoningų lietu
vių užsieniuose,kur lengvai prieina
mi įvairūs šaltiniai. (v.k.)

NAMIE
Amerikoje prieš šešias savaites 

mirė rašytojas Antanas Giedrius — 
Giedraitis, sulaukęs 85 m. Jo pasku
tinis darbas buvo monografija apie 
Jurbarką, nes jis ir pats buvo jur
barkietis. Iš profesijos mokytojas A. 
Giedrius rašė daugiausia jaunimui, 
ypač pasižymėjęs savo pasakom. 
Lietuvoje redagavo žurnalus vai
kams ’’Žiburėlį” ir ’’Saulutę”.

♦**
Tomas Venclova, kuris metų pra

džioje buvo išleistas iš Lietuvos, 
prarado sovietinį pasą kuris galiojęs 
penkerius metus po jo išvykimo. 
Spaudos atstovams jis pareiškė, kad 
jis sutikrų grįžti tik į demokratinę 
Lietuvą. Poetas Tomas Venclova 
dar nuo Lietuvos plačiai reiškiasi 
disidentiniame sąjūdyje kovojant už 
žmogaus teises Sov. Sąjungoje.

**♦
Rugsėjo 27 d. laidoje Europos 

Lietuvis ištisai persispausdino Mūsų 
Pastogės Nr 36 vedamąjį straipsnį.

♦**
Jau buvo rašyta, kad rugpiūčio 24 

d. Lietuvoje suimti aktyvūs žmo
gaus teisių gynėjai Antanas Terlec
kas ir Viktoras Petkus. Grupės Hel
sinkio susitarimams tirti narys Lie
tuvoje, kuris šiuo metu Vakaruose, 

Tomas Venclova
išleido atsišaukimą į visus lietuvius 
kviesdamas padėti juos išlaisvinti 
rašant laiškus, protestus ir visokiais 
kitokiais būdais.

***
Didžiojoje Britanijoje veikusi ko- 

ministų partija suskilo: atsiskyrė 
grupė senojo režimo partijos narių, 
kurie palaiko stalinistinę liniją ir 
Sov. Sąjungą. Likusioji kom. parti
jos dalis, kuri sudaro daugumą, lin
kusi į euro-komunizmą. Nežinodama 
ką daryti Sov. Sąjunga abi puses 
palaiko.

Spalio revoliucijos sukakties pro
ga Maskvoje susirinko visos Sov. 
Sąjungos deputatai ir čia bus pas
kirtas L. Brežnevo pavaduotojas ir 
galimas jo įpėdinis. Nors Brežnevas 
ir garsinamas, kaip sveikas ir stip-

Pašto pristatymo ir ateivių 
aptarnavimo peržiūra

Federalinė vyriausybė sudarė Peržiūros Grupę (Review Group) 
su pirmininku Mr. F. Galbally, kurios tikslas ištirti ir atreportuoti 
Commonwealth programų veiksmingumą ir patarnavimą atei
viams, įskaitant ir nevaldiškų organizacijų veiklą, kurios gauna 
Commonwealth paramą atkreipiant ypatingą dėmesį į Gerųjų Kai
mynų Komitetus (good Neighbour Councils).

Ypatingai buvo prašyta pranešti apie galimas sritis, kur pasireiš
kia stoka ar dvilypumas ateivių reikalų aprūpinime, apie kliūtis, dėl 
kurių nukenčia ateiviai, kurios trukdo vykdyti programas ir patar
navimus, skirtus visai visuomenei.

Peržiūros Grupės šių aspektų tyrinėjimas atsižvelgs į apimtį, kur 
programos ir patarnavimai parūpinami kitų sričių vyriausybės ar 
privačių agentūrų, kurios nėra Commonwealth remiamos; bus skai
tomasi ir su svarstymais bei pasiūlymais iš kitų reikšmingų šaltinių.

Pageidaujama informacija ir požiūriai iš suinteresuotų individų 
ar organizacijų, ypatingai ateivių ir etninių grupių. Nurodytų sąly
gų pilna kopija gaunama kreipiantis šiuo adresu:

The Secretary, 
Review of Post Arrival Programs 

and Services to Migrants 
P.O. Box E 194, 

Canberra, A.C.T. 2600 
Tel. (062) 72 3537

Įgalinant Peržiūros Grupę laiku atlikti savo uždavinį su dėkingu
mu pasiūlymai laukiami iki 1977 m. lapkričio 30 d.

IR PASAULY
rus, vis dėl to jis yra gerokai virš 70 
ir jam pačiam rūpi, kas bus jo vieto
je. Susirinkę deputatai nerinks nie
ko, o turės tik vienbalsiai priimti 
siūlomą kandidatą. Vakariečiai spė
lioja, kas gali būti pristatytas minint 
visą eilę pavardžių.

***
Amerika pasiūlė Sov. Rusijai per 

pusę sumažinti atominį apsiginkla
vimą. Taip pat Amerika neketina 
konflikto atveju panaudoti atominių 
ginklų išskyrus apsigynimo atvejus.

Vienuolika metų išbuvusi Indijos 
ministere pirmininke Mrs. L Gandhi 
pereitą savaitę vyriausybės organų 
buvo suimta ją kaltinant korupcija, 
tačiau trūkstant įrodymų vėl paleis
ta.

**♦
Neseniai vykusioje tarptautinėje 

knygų parodoje Maskvoje ypač 
aštriai pasireiškė sovietinė cenzūra, 
neįsileidusi parodon antikomunisti
nių ar komunizmą bei Sov. Sąjungą 
kritikuojančių knygų. Nieko nepa
dėjo nei anglų bei amerikiečių dip
lomatiniai demaršai.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Spalio 22 d. 7 vai., šeštadienį, 
Geelongo Lietuvių Namuose šau
kiamas metinis Lietuvių Sąjungos 
narių ir rėmėjų susirinkimas sekan
čia darbotvarke: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo pirmininko 
ir sekretoriaus kvietimas. 3. Man

I
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD. -

• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūt: iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento.

• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:
? Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuviu 
į Namai, 50 Errol St., North Melbourne.
' Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001.
J Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
’ Namai, 6 Easily St.. Norwood.

datų komisijos rinkimai. 4. Pran 
mai: a) Pirmininko, b) Kasininko 
Revizijos Komisijos. 5. Praneši 
diskutavimas ir metinės apyskai 
ir veiklos tvirtinimas. 6. Naujos i 
dybos rinkimai: valdyba renkam: 
penkių narių ir vicepirmininkės i 
terų reikalams, o Revizijos Komį 
iš trijų narių. 7. Klausimai ir sui 
nymai. 8. Susirinkimo uždarymai 

Pastaba: Nesusirinkus pilnam i 
rių kvorumui, numatytas susirk 
mas įvyks, prisilaikant G.L. Sąj 
gos įstatų, ir visi padaryti nutark 
bus laikomi teisėtais.

Po susirinkimo prie sunešti: 
kavutės pasiklausysime lietuvis 
plokštelių muzikos.

Leidimas gėrimams bus gautas 
užkanda ir midučiu kiekvienas aj 
rūpina.

Maloniai kviečiame visus nariu: 
rėmėjus su savo bičiuliais gaus 
dalyvauti.

Geelongo Lietu1 
Sąjungos Valdyb

RADIJO LAIDO 
LIETUVIU KALB

AUSTRALIJOJE
SYDNEY Sielis 2EA «00 |

Antradieniais 1.30-2 mp. 
Trečiadieniais 2-2.30 ui.p

CANBERRA s.ou»2XX .0.0

Ketvirtadieniais 8-8 .30»ai»<
ADELAIDE stot.sSJV šio 

Sekmadieniais 1-1.30*41.p 
Šeštadieniais 9.30-wwi.fi

(kas antra savaite)

Newcastle Lietuvių Choro dirigentą Stasį Ž u k ą ir jo artimuosius dėl 
netikėtos jo brolio mirties tolimoje tėvynėje Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame ir, kartu liūdime.

Sydnejaus Choras Daina

Mūsli Pactncrp Mr 40. 1977.10.10, DSl. 2
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MOTERŲ DRAUGUOS 
IK METŲ JUBILIEJAUS 

VIENKARTINIS

PRIEDAS **

I). Simankevičienė

SOCIALINĖS GLOBOS

■

Žemynėle žiedeklėle, žydėk rugiais, 
kviečiais, miežiais ir visais javais; 
būk linksma, dievel, ant mūšy,, 
piktą žmogų jrro šalį nukreipk.

(Sena liaudies dainai

PIRMININKĖS ŽODIS

KAS MAN!

analinė globa galėtų būti mūsų 
darbas, rūpestis, sakyčiau - gy- 
mo būdas. Socialinės -globos 
įgijos yra sukurtos eiti ten, kur 
visi kiti nesuspėjome, neišma- 

e ar bijome.
lobus darbą dirbame, jei liūd- 
žniogui nusišypsome, ar ranką 

av paspaudžiame; užgavimą už- 
itame; kantriai išklausome kar- 
ilgokai užsitęsiantį širdperšos 

jimą; pasikviečiame vienišąjį; 
elbime su tranpsortu ir 1.1.
lobo jame - mylime net susilai- 
ami nuo kurių nors "patamavi- 
'■.pailsusio - nevarginame, piktai 
pkalbinėjame, nedėkingo neba- 
•e, ir aplamai - mylime savo arti- 
laip, kad ta meilė, Dieve gink, to 
mo nekankintų!
ačiau ir Dievui, ir žmonėms nu
ilstame, jei liekame indiferentiš-

Klaidų išvengti ir kito žmogiš
koms silpnybėms pažinti, socialinės 
globos darbuotojoms, kaip ir analo
giškų australiškųjų institucijų na
rėms, yra reikalingas trumpas kur
sas - apmokymas. Jis lengvai pasie
kiamas, ypatingai toms, kurios lais
viau kalba angliškai. Tik tuomet bus 
galima pozityviau padėti vargo iš
tiktajam.

Varge esančiojo sąvoka šiandien 
pakitusi. Ne tiek finansiniai nepri
tekliai (turime pensijas), ne maisto 
paruošimo klausimas (yra meals on 
wheels), ne dvasiškų reikalų užlei
dimas (dvasininkai reguliariai sak
ramentus teikia), ne medicinos pa
gelba (daktarai veltui receptus išra
šo), kiek šitų visų pagelbų koordina
vimas dažnai nevykęs. 0 jeigu tokia

J. DEGUTYTE

,yy žemė - Žemyna - žmogus duo- 
Tačiau visų pirma reikia turėti, 
galėtumei duoti: šilumos - ją 

tisti; romumo - suraminti; stip- 
10 - pastatyti ant kojų; supratimo 
spręsti, takto - neužgauti. Retai 
i savybės sutinkamos viename 
rniyje. Dėl to individuali sotiali- 
globa, netgi paprastas, rodos, li
no aplankymas, - nėra lengvas 
lavinus. Darome klaidų. Jeigu tos 
Idos be blogos intencijos, protau
ti! supras ir geroji intencija 
tsėiau ar vėliau bus įvertinta.

.. .Buvo rankos — sotinusios duona, 
Širdimi sušildyta, skalsia,— 
Nešančios užuovėją ir giedrą 
Mano vieškelių rudenyse...
Buvo rankos... Gal be jų kaip skiedrą 
Nusineštų ošianti tėkmė mane?..
Gal be jų — priglaustų tarsi lašą 
Nebyliam, atvėsusiam dugne... 
Ir jei aš pati ką nors parnešiu, 
Tai todėl, kad vis pakelėse
Buvo rankos — sotinančios duona, 
Širdimi sušildyta, skalsia.
Nešančios užuovėją ir giedrą 
Mano vieškelių rudenyse—

Šiais metais džiaugiamės švęsda
mos Socialinės Globos Moterų 
Draugijos Melbourne 25 metų jubi
liejų ir su didele pagarba ir pasidi
džiavimu prisimename visas Drau
gijos nares, kurios nuo pat Draugi
jos įkūrimo uoliai ir pasišventusiai 
dirba socialinės globos darbą. Jos 
yra mūsų Draugijos stiprybė, jos 
niekada neatsisako ir visuomet atsi
liepia, kada vyksta Draugijos pa
rengimai, darbai, ligonių lankymai. 
Mes esame ypatingai laimingos, kad 
turime ir ne Draugijos narių - asme
nų, padedančių reikalui esant. 
Jiems, Draugijos vardu, sakau nuo
širdų ačiū.

pagelba bei tokie formaliniai reikalai 
ir labai sklandžiai sutvarkomi, tai 
dažnai patsai žmogus paliekamas 
izoliacijoje, išskirtas. Švarutėlis, 
privalgydintas ir krėsle pasodintas - 
sėdi sau vienas su savo nepasidalin
tomis mintimis, širdperšom.

Mūsų dažnai girdimas teigimas, 
kad vargan patekusiųjų neturime, 
tėra laikytinas mitu. Izoliuotųjų la
bai apstu. Jie iki paskutiniųjų laikosi 
savo namų, sodelių nepriklausomy
bės, ir kai kuriems mūsų dėmesys 
gal jau dabar reikalingas. Visuome
nė turėtų tokiais atvejais rūpintis, 
ar informuoti Socialinės Globos 
Draugiją. Mes ateiviai,kaip ir dauge
lis čiabuvių, nesame organiškai įau
gę savo ąplinkon. Mums dar sun
kiau, nei vietiniams, nes nuotoliai 
skiria tuos, kurie norėtų kaimynišką 
ranką ištiesti - priimti.

Mitu tenka laikyti tvirtinimus, 
kad jei žmogus iki šiol nesusidarė 
draugų būrio, tai tiek jis vertas. To
kia pažiūra yra nepaprastai elitisti- 
nė ir todėl šiuo atveju niekinė. 
"Juokis ir juoksis šimtai su tavim, o 
jei verksi... ”

Izoliacijos griovimas mūsų vieni
šųjų tarpe, manau, turėtų būti vie
nas svarbiausiųjų ateities uždavinių. 
Kaip geriausiai šitą uždavinį iš
spręsti, galėtų ir visuomenė pasisa
kyti, siunčiant rimtai apsvarstytus 
siūlymus šio laikraščio adresu arba 
tiesiai Melb. So'c. Globos Moterų 
D-jai, JfJf Errol St., North Mel
bourne, Vic.

Ypatingai laukiame pasisakant tų, 
kurie tokios izoliacijos jau kamuoja
nt.

Ypatingai laukiame pasiruošusių 
tokią kaimynišką ranką ištiesti.

Tik nesakykime: "0 kas man!”

D.S.

Aš dirbu su Draugija jau septin
tus metus ir visuomet randu didelį 
moralinį pasitenkinimą, kai Draugi
ja ištiesia ranką ligoniams, vieni
šiems ir nuskriaustiems, vargan ar 
nelaimėn patekusiems tautiečiams.

Savo kadencijos metu specialių 
projektų neturėjau. Svarbiausia juk 
yra Draugijos gerovė: kad išsilaiky
tų, stiprėtų, kad narėmis ir darbais 
augi u. Džiaugėmės šiais metais, 
kai Viktorijos valstijos Etninis ir 
Emigracijos Departamentas suteikė 
mums piniginę paramą. Ne tiek ma
terialinė pagelba svarbi, kiek faktas, 
kad mūsų Draugijos darbas buvo 
pirma kartą pozityviai ir šiltai įver
tint as valdžios. įstaigų.

Deja, iki šiol nepasisekė pritrauk
ti naujų jaunų narių. Gal pažiūrų ar 
interesų skirtumas mūsų nesuveda
draugėn. 0 kaip hutų gera, kad mo
terys, kurios atvažiavo į Australiją 
dar jaunos mergaitės, arba čia gi
musios, įsitrauktų aktyviai į Drau
gijos darbą.

Tiek daug norėtųsi nuveikti, pa
daryti. Tiek, atrodo, yra įmanomų 
gražių planų. Norėtųsi įsteigti vaikų 
savaitgalio darželį. Juk turime daug 
savų mokytoju, kvalifikuotų darže
lio vedėjų. Labai norėčiau, kad vie
niši senesniosios kartos lietuviai bū 
tų daugiau prižiūrimi, kad jiems bū 
tų skirta daugiau dėmesio, juos pe
riodiškai sukviečiant rankdarbiams, 
pokalbiui ar kitokiems užsiėmi
mams. Gal kada, jei turėtumėm savo 
susisiekimo priemonę, galėtumėm 
reguliariai lankyti vienišus tautie
čius, aprūpinant juos spauda, dova
nėle, prakalbinant lietuvišku žodžiu.
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1952 - 1977 IŽDAS

Pajamos $ 37,022

Kone ištisus 25-ius metus iždo 
knygas tvarkė ir šiaip piniginę at
skaitomybę vedė p. V. Morkūnienė.

Draugijai nereikėjo aukų lapais 
rinkti lėšų: pasišventusios, laiko ir 
sveikatos negailėdamos jas pačios 
narės yra uždirbusios. Tai draugijos 
ekonominis pagrindas, be . kurio 
draugijos idėjų ir tikslų nebūtų įma
noma vykdyti.

Ne vien tai - narės savo kulinari
niais sugebėjimais padarė mūsų pa
rengimų vaišes įdomesnes, išradin
gesnes.

Garbė ir padėka Joms.
n.g.

Dabartinė valdyba iš kairės: B. Bi- 
lienė, J. Žalkauskienė, H. Korsakai
tė, V. Baltokienė. Antroje eilėje: V. 
Morkūnienė, Z. Stankūnavičienė, A. 
Grikepelienė. T

LIGONIU SEKCIJOJE
Neliūdėk, broli, kada giedra dangų 
uždengia juodi debesys - atmink 
saulutė ir vėl švies;
Neprarask vilties, kada vienišas esi - 
žinok, pagelbos rankų kas nors iš
ties...

Artimo meilė yra raktas, kuris 
atrakina žmogaus jausmų užšalusius 
skyrelius ir šildo juos, nes yra ge
riau maža ugnis, kuri tik šildo, negu 
didelė, kuri degina ir troškina.

Argi mes negalime pasidalinti 
vandens lašu su trokštančiu mūsų 
broliu, argi galim neištiesti pagelbos 
rankos širdgėloje šaukiančiam: "Se
niai jau buvot, ateikit - mes laukiam 
jūsų!” Argi mes nenorim pasigrožėti 
lietuviškais žodžiais, kurių jie nepa
miršo ir neiškraipė, ilga laikų pra
leidę institucijose su svetimtaučiais, 

negirdėdami savo gimtos kalbos. Jie 
’’suvaryti" į žardelį ir palikti likimui: 
nenorimi ir pamiršti. Mes negalime 
jų ligos pagydyti, bet mes galim su 
jais pabendrauti.

Nei alkoholikai nei psichiniai ligo
niai nepateko i institucijas be prie
žasties: silpnas būdas, blogi draugai, 
nesugyvenimas šeimoje ir ypač vie
natvėje čia juos patalpino. Šiandienų 
jie nelaimingi ir mūsų pareiga ne 
jieškoti priežasčių, teisti juos ir kri
tikuoti, bet jiems padėti. Padėti la
bai paprastu būdu - juos lankant, 
suprantant, paguodžiant. O žodžių 
šiluma, kaip ta lėta ugnelė, gali su
tirpinti ledo kalnus. Jie laukia mūsų 
ir skundžiasi, kad mažai lankomi, o 
mes mėginam negirdėti. Ateina 
žmogaus gyvenime momentų, kada 
nusibosta kasdienybė ir žmogus su

simąsto. Tokiais atvejais gerai būtų 
pagalvoti apie gerą darbelį: aplan
kyti tuos vienišus lietuvius, ištarti 
jiems raminantį žodi. Jie yra sotūs, 
bet jie pasiilgsta ir lietuviško mais
to; jie gyvena tarp žmonių, bet jiel 
laukia mūsų. Smagu žiūrėt, kada jiį 
akys nušvinta džiaugsmu sulaukus 
lankytojų ir skaudu, kada atsisvei 
kinant matai vyro skruostais tyliai 
riedančias ašaras. Todėl kiek mūsų 
sųlygos leidžia, atminkim juos; pa! 
bendraukim su jais.

Auksiniai žodžiai gali atidaryt ii 
plieno vartus - sako turkų patarlė 
Tad kodėl mes tuo auksu, jei jo turi
me, negalime pasidalinti su vargd 
esančiais.

Per paskutinius 5 metus buvo pa! 
daryta maždaug 538 vizitai. Mūsų 
lankomieji yra ilgesniam laikui su 
sirgę, seneliai prieglaudose (Geriat! 
ric) ir savo namuose, alkoholikai bei 
psichiniai ligoniai. Atstumai skiria 
jų apsistojimo vietas, todėl jų Jani 
kymas nėra lengvas. Beechworthj 
ligoninėj lankome 2 ligonius; Baliai 
rato ligoninėj yra lankomi 6 (5 vyrai 
ir 1 moteris), Larundell - 1 vyrai 
Mont Park - 1 moteris; Greenvale Ii 
goninėj - 2 vyrai, o seneliai išsiskirs 
tę priemiesčių prieglaudose ar savi 
namuose.

Jie visi lankomi, nepaisant atstu 
mų, vežamos dovanėlės, rengiamo! 
velykinės ir kalėdinės vaišės, patai 
naujama jų asmeniniuose reikalui 
se.

Būtų malonu, kad dažnas iš mūši 
nors kartų pajėgtų aplankyti, nei 
atminkime - jie laukia mūsų.

A. Grikepelienė I

Vadovavusiųjų pasisakymai
1. KO TIKĖJAUSI ATSIEKTI 
SAVO KADENCIJOS METU?

D. SIMANKEVIČIENĖ; sukurti 
stiprų vargan patekusiųjų globai 
vienetų Lietuvių Bendruomenės 
struktūros pavyzdžiu ir Lietuvių 
Bendruomenės ribose.

E. ŠEMETIENĖ: kad visos Mel
bourne moterys, nepaisant amžiaus, 
pažiūrų ar konfesinių įsitikinimų, 
priklausytų draugijai, rasdamos joje 
sau tinkamų vietų ir darbų.

P. Y. (norinti likti anoniminė):apsi
riboti ligonių bei senelių lankymu.

E. NAGULEVIČIENĖ: norėjau 
stiprios šalpos ir kultūrinės organi
zacijos; pritraukti daugiau jaunų 
narių.

E. ŠEIKIENĖ: nuoširdaus narių 
bendravimo, nesiskirstant į dukras 
ir podukras; kiek galima daugiau 
padėti ilgų laikų ligoninėse esan
tiems.

2. KASIS UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ 
PASISEKĖ ĮGYVENDINTI?
D. S.- suburti įvairių pasaulėžiūrų 
moteris, kurios pradžioje labai nuo
širdžiai bendradarbiavo. Pastatėme 
Kolumbo kiaušinį ant bendruome
nės stalo.
E. Šem.- atsiekėme darbingo, drau
giško, nuoširdaus bendradarbiavi
mo.
p.Y- tik dalį užsibrėžtų tikslų atsie
kėme.

• Savo patirtimi čia dalinasi buvu
sios Draugijos pirmininkės, atsaky
damos į korespondentės klausimus. 
Atsakymai pateikiami chronologine 
pirmininkavimo eile.

D.S.

E.N.- pakėlėme bufetų, patiekalų 
kokybę parengimuose. Įvedėme ir 
kultūrinių renginių.
E.Š.- dalį užsibrėštų tikslų pavyko 
įgyvendinti.

3. KOKIŲ TIKSLŲ IR DĖL KURIŲ 
PRIEŽASČIŲ NEPAVYKO ĮGY
VENDINTI?
D. S. - virš politinio, virš grupinio 
socialinės globos organizacinio tęs
tinumo. Priežastys: to laiko visuo
menės nesveikas poliarizavimasis.
E. Šem. - (1) tobulinti ligonių sekci
jos darbų, kuris būtų pagrįstas ne 
vien pasiaukojimu, bet ir patyrimu 

ar profesinėm žiniom; (2) nepasisekė 
gauti pastovesnio pajamų šaltinio. 
Priežastys: sunkios narių kūrimosi 
sųlygos bei "politiniai” nesutarimai 
bendruomenėje.
p. Y. - Nepasisekimų priežastis: gy
vename svetimame krašte.
E.N. - įtraukti jaunų veiklių narių. 
Priežastys: trūko sugebėjimų.
E.Š. - suorganizuoti seneliams nuo
latinių susibūrimų su užsiėmimais ir 
programa. Priežastys: stoka entu
ziazmo iš suburiamųjų, ir suburian- 
čiųjų mažas skaičius, o kitų - nepasi
ryžimas. dirbti.

4. KOKIŲ SVARBIAUSIŲ DARBŲ 
MANOTE DRAUGIJA TURĖTŲ 
IMTIS ATEITYJE IR KAIP JUOS 
MANOTE BŪTŲ GALIMA ĮGY
VENDINTI?
D.S.- (1) įgyvendinti tai, ko praeity
je neįstengėme, kaip antai: pri: 
traukti naujų jaunų narių; atkreipti 
didesnį dėmesį vargan patekusiųjų - 
ligonių sekcijai; (2) įsigyti transpor
to priemonę ir norinčių, sugebančių, 
pagyvenusių žmonių pagelba orga
nizuoti mobilių "Kaimynystę” izo
liuotiesiems. Kaip tai padaryti, esu 
savo pasiūlymus valdybai pateikusi 
raštu; (3) Kai kurių specifinių prob
lemų atvejais žmonėms yra reikalo 
konsultuotis ir su profesiniais asme
nimis. Sudarykime tokį vienetų, ku
rio telefono numerį tektų skelbti 

spaudoje ir kuriuo pagelbos reika 
lingi žmonės galėtų labai konfideri 
cialiai gauti reikalingoj 
informacijos.
E. Šem. - (1) įtraukti jaunosios kas 
tos moteris; (2) įsteigiant kultūrin 
sekcijų (d-jos reikalams); kreiptis 
jaunųjų kartų d-jos pirmininkės as 
menišku kontaktu; dažniau skelbi 
spaudoje apie savo veiklų; dirbi 
krikščioniškojo dialogo dvasioje, i 
E.N.- narės turėtų susirinkti dai 
niau bendriems pasitarimam] 
Valdyba galėtų dažniau informuo 
visus per spaudų apie savo veiklų.
D. ŽILINSKIENĖ: i Keičiasi k 
kurios vargo ir nelaimių priežasty! 
tad keistina tais atvejais ir pagelba 
forma. Siūlau tuo klausimu praves 
seminarų Soc. Globos D-jos rėmu] 
se, įtraukiant visų lietuvišką! 
bendruomenę. Tokio forumo tiksli 
galėtų būti: (1) puoselėti ir žadini 
bendruomenėje savitarpio paraml 
ir at sakomybės jausmų už nelaimu 
patekusį lietuvį; (2) padėti supras 
šių dienų socialinių ir asmenišį 
problemų šaknis ir taip pat realia 
apspręsti kai kuriuos elgesio pi 
reiškius. Draugija ir toliau laiko dl 
turėtų skirti pinigų telkimui. Tie į 
nigai labiau būtų reikalingi naul 
projektų išlaikymui, antai: (1) akli 
vesniam kontaktui palaikyti su vii 
nišaisiais, (2) informaciją skleis 
apie įvairius australiškus pagelbl 
patarnavimus; (3) aplamai - prisidl 
darbu ir pinigais prie bendruomel 
nio gyvenimo ypač tose srityse, ki 
reikalinga moters ranka ir pasaul 
žiūra.
E. Š. - tęsti bandymus senelianj 
vienišiesiems susiburti.
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Ligonio aplankymas gali atrodyti 
labai paprastas ir nesudėtingas rei
kalas, tačiau, iš tikrųjų, ypač lan
kant nepažįstamus, tai reikalauja 
žymiai daugiau jautrumo, takto ir 
padėtin įsijautimo, negu kad šiaip 
kasdien bendraujant su žmonėmis. 
Todėl norint būti sėkminga lanky
toja reikia į šį darbų įdėti daug min
ties.

Pirmiausia kiekviena lankytoja 
turi būti pati sau išsprendusi lanky
mo tikslingumo klausimų. Jei ji nu
eis pas ligonį širdyje šiuo žingsniu 
abejodama, jos mintys koncentruo
sis daugiau į tai, kaip savo atėjimų 
pateisinti, arba kaip iš šios neaiškios

> E. Nagulevičienė - Garbės Narė.
i Apie jos veiklą buvo rašyta Soc. 

Globos D-jos 20-mečio proga

Ilgametė D-jos valdybų narė, suma
niai, energingai pirmininkavusi 
daugelį metų - Emilija Šeikienė, ir 
dabar, kai organizuojami platesnio 
masto parengimai, yra nepamaino
ma vadovė. a 

situacijos pasprukti, negu į patį 
ligonį ir jo reikalus. Kokie tad gali 
būti tokios organizacijos, kai Socia
linės Globos Moterų Draugijos, 
ligonių lankymo tikslai? Ligoniai 
gali būti lankomi grynai tautiniu 
pagrindu, atnešant jiems lietuviškos 
spaudos, lietuviškos nuotaikos ir 
tradicijų. Jie taip pat gali būti lan
komi šalpos reikalais, arba todėl, 
kad liga jiems atnešė rūpesčių, ku
rių jie patys negali išspręsti, arba 
pagaliau todėl, kad neturi draugų ir 
yra ištroškę bendravimo su žmo
gum.

Kokiu tikslu lankytoja pas ser
gantį beeitų, jos pagrindinis noras 
turi būti šiam padėti ar pasitarnauti.

Tad ir jos pirmas uždavinys 
yra pastebėti ar ligonis yra reikalin
gas kokio nors patarnavimo, ir jeigu 
taip, tai kokio; ir antra’- žinoti, kuo ji 
jam gali šiuo atveju daugiausiai pa
dėti. Kad tai padarius, lankytoja tu
ri savyje puoselėti dvi pagrindines 
ypatybes. Jų pirmoji - didelis jaut
rumas paciento išreiškiamų minčių 
ir jausmų atžvilgiu (pagauti jo nuo
taikų, suprasti, ką jis iš tikrųjų nori 
pasakyti, arba tik leidžia lankytojai 
suvokti; netgi pastebėti jo rūpesčių, 
jausmų ar baimės niuansus, dėl ku
rių pacientas dargi ir pats gal aiškiai 
neįsisąmonina, arba kitaip interpre
tuoja pats save apgaudinėdamas). 
Antroji ypatybė - aiškus ir objekty
vus (gink Dieve, ne subjektyvus - 
asmeniškas) galvojimo būdas ir pa
dėties įvertinimas. Objektyviai gal
voti yra žymiai sunkiau negu atrodo, 
ir todėl reikia ypatingai kreipti i tai 
dėmesį t urint reikalų ne su savo, bet 
kitų žmonių rūpesčiais ir vargais ir 
sugebėti skirti savo jausmus ir pa
žiūras nuo paciento jausmų.

Kaip galima geriausiai sudaryti 
pacientui sąlygas savo problemą iš
reikšti ir jų teisingai įvertinti? Pa
vyzdžiu paimkime sergančių motinų, 
Kuri jau keli mėnesiai guli ligoninėje 
ir skundžiasi lankytojai, jog ji be 
galo rūpinasi savo šeima, kuri be jos 
nesusitvarkanti. Galbūt pati natū
raliausia lankytojos reakcija - turin
čios taip pat šeimų būtų ligonę už
jausti ir kartu su ja paaimanuoti, 
kaip iš tikrųjų yra sunku, kai negali 
savo šeimos kasdienių reikalų t var
kyti; arba vėl - mėginti jų guosti, 
kad taip blogai tikriausiai nėra.. Ta
čiau yra ir kitas priėjimas prie-šios 
problemos, duodantis geresnių vai
sių. Pacientę galima paklausti kokio 
amžiaus esą jos vaikai, kas dabar 
superka maistų, verda pietus bei 
vakarienę, kelintų valandų vaikai 
eina miegot i ir 1.1. Gali paaiškėti, jog 
ligonė tikrai ne be reikalo rūpinasi ir 
todėl reikia jieškoti būdų jos šeimai 
padėti. Tačiau taip pat gali 
paaiškėti, kad pacientė, bepasako
dama kaip jos šeima tvarkosi, neju
čiom pati pastebės, jog viskas yra 
tvarkoje ir jos rūpestis kyla ne dėl 
realių faktų, o tik dėlto, jog ji dar 
niekad nėra buvus taip ilgai nuo 
savo šeimos atskirta. Ir lankytojai 
išėjus, ligonė dar sykį pergalvos tai, 
ką ji pati yra sakius, gi įsitikinusi, 
kad padėtis - realiai imant - nėra to
kia bloga, pasijus žymiai geriau. 0 
gal, paėmus dar kitų galimą atvejį, 
ligonės rūpestis daugiausiai kyla to
dėl, jog jos šeima, dėl kokių nors 
priežasčių negali jos pakankamai 
dažnai aplankyti, tad ji nežino tiks
liai kaip jie namuose tvarkosi. Čia 
lankytoja geriausiai pasitarnaus, 
šeimai sudarydama sąlygas ligonę 
dažniau aplankyti, pavyzdžiui parū
pindama, kas gali automobiliu į li
goninę atvežti ar panašiai.

Tad matome, iš paviršiaus vieno
dai atrodanti problema - motinos 
rūpestis savo šeima - gali būti suda
ryta iš labai įvairių elementų ir nuo 
lankytojos sugebėjimo padėti paci
entei savo problemų išryškinti, pri
klausys tinkamo atsakymo suradi
mas.

Dar keletas bendrų minčių ligonių 
lankymo klausimu. Reikia didelio 
atsargumo, kad ligonio neįpareigo
jus savo gerumu taip, kad jis nesi
jaustų negalįs atmesti kokio n irs 
jam daromo pasiūlymo ar paslaugos 
jau vien dėl baimės užgauti lankyto
jų, kun yra jam ’’tokia gera”. Labai 
svarbu yra skaitytis su paciento 
jausmais, nors jų stiprumas ar 
kryptis lankytojai gali atrodyti visai 
be pagrindo. Pači nto jausmai, ko
kie jie bebūtų (meilė, baimė, apatija, 
rūpestis ir pan.), yra labai realūs 
faktoriai jo situacijoje ir didele dali
mi nulems jo nuomonę ir elgesį. Tad 

LIGONIŲ

Melbourne Karališkosios Ligoninės 
Chief Sęciai Worker Danutė Žilins
kienė, Dip. Soc. Stud. (Melb.), ku
rios profesinėmis žiniomis ir ilga
mečiu patyrimu draugija ir pavie
niai lietuviai jau ištisus 25 metus 
naudojasi nemokamai. Čia ji - Drau- 

■ gijos suruoštoje margučių talkoje

LANKYMAS
<

juos reikia priimti ir mėginti su
prasti jų pagrindų ir pasekmes bei 
kur įmanoma - padėti ir pacientui 
(jaugiau save suprasti. Jeigu ligonis 
yra matomai susijaudinęs, dažnai 
yra geriau nesiimti jo guosti, o leisti 
jam pačiam išsikalbėti ar net išsi
verkti, tuo būdu atpalaiduojant ner
vinę įtampa, l lekavusių jausmus. 
Jeigu ligonis turi problemų, geriau 
negu patarimas (nebent jeigu jis 
reikalingas tik informacijos) yra pa
dėti jam pačiam susirasti atsakymų. 
Dažniausiai tik paties žmogaus pri
eitas atsakymas ar sprendimas yra 
jam reikšmingas ir jis jo laikysis. 
Taip pat būtų tikslinga lankytojai 
nusimanyti apie australiškas vals
tybines pašalpas, pensijas ir 1.1., nes 
dažnai šiomis nepasinaudojama vien 
dėl nežinojimo. Jei lankytoja nesi
jaučia kompetentinga šiuo klausimu 
ligonį informuoti, pacientui sutin
kant, galima apie ji pranešti ligoni
nės Social Worker, kad jam suteiktų 
reikiamą informacijų ir padėtų.

D. Žilinskienė 
Dtp. Soc. Stud. (Melb.)
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■ 1965 m. valdybos narės: V. Kybar
tienė, V. Morkūnienė, E. Šeikienė, 
J. Blakeley, M. Savaitienė

Jonas MEKAS

■ 1954 m. valdybos narės (iš k.d.): G. 
Šemienė, R. Pumputienė, J. Valai
tienė, E. Šemetienė, J. Viliūnienė, 
T. Žukauskienė, M. Prašmutienė

Mano vaikystės moterys

Tai jus šiandien, 
vos liesdamas prisiminimų rankomis 
— ar ilgesiu? — įsižiūrėjęs į vis tolstantį, 
vis bėgantį nesugrąžinamų dienų akiratį, 
matau, mano vaikystės moterys!

Teta Marija, kur ateidavo ravėti runkelių 
ar kasti bulvių; ir jaunamartė Macienė, 
kur vyrai vieną rudenį, belyjant lietui, 
dainuodami nusivežė per krūmus — 
kurios skarelė baltuodavo per vasarą 

skynimuc 
ar molinuos, išbalusiuose daržo plotuos;

ir Marčiaus seserys, kur vis skubėdamos, 
vis bėgdavo per visą vasarą, kur tempda 
iš pat ganyklų pieną ar šilo uogas — 
tvirtos ir raudonos, storom vilnonėm 
r . t- kojini

linguodavo linų laukuose. Tai jų dainas,
■■ 'i* . r. Pr

■ Vytautė Žilinskaitė ■

PAGODA
(Feljetonas)

Tik įsiklausykite, kaip tauriai 
skamba šis žodis: paguoda. Šventas 
žodis! Tai jis prikelia sukniubusį 
žmogų gyvenimui, grąžina jam mie
gą, apetitą, kalbos dovaną, sveiką 
domėjimąsi teatro užkulisiais, anek
dotais, seksu... Didis, neįkainojamas 
daiktas toji paguoda.

Tačiau paguodos menas nėra toks 
lengvas ir primityvus, kaip dauge
liui atrodo. Kiek kartų, užuot pa
guodė, mes tik įpilame žibalo į ugnį! 
Paguodos žodžiui gerai tiktų sena 
patarlė: septynis kartus atmatuok, 
aštuntą — kirpk.

Tik visa bėda, kad matuoti nėra 
kada. Ieškantis paguodos užklumpa 
tave netikėtai. Jam reikalingas pa
guodos žodis būtent dabar, šią aki
mirką. Neatsakysi gi jam: klausyk, 
seni, nūnai aš nepasirengęs guosti; 
kreipkis į mane poryt, lygiai tuo pa
čiu laiku. Tai būtų pavyzdžio sau 
neturįs biurokratizmas.

Vadinasi, draugas, nuo galo iki 
pradžios išpasakojęs savo nesėk
mes, reikliai iškiša ausį iš po kailinės 
kepurės (tarp kitko, matant jį tokį 
pajuodusį, sušniurusį, sukežusį, ar 
tau nepasidaro lengva, skaidru, ar 
nesugrįžta tau pilnavertiškumo 

jausmas ir tikėjimas Temide?).
Tu, kiek įmanoma žemindamas 

balsą, reziumuoji:
— Vadinasi, žmona tave veja iš 

namų... Ir sūnus susidėjo su vagišių 
gauja... Baigia užėsti viršininkas, o 
čia dar ir meilužė pametė... Taip... — 
Ir sau po nosimi sumurmi: — Ir 
gudri višta uodegą įsidilgina.

— Visiškai neverta gyventi, — lyg 
iš po žemių atsklinda bičiulio bosas. 
— Nieko, ničnieko gero, vien paty
čios, skriaudos, išdavystės... Moti
na, kam pagimdei mane!

Jo ausys vėl reikliai kyšteli iš po 
lapinės.

— Na, na, negi jau nieko gero? — 
pasipriešini tu. — 0 Januškevičiaus 
žmona? Jis kas vakarą pareina ke
turiom, o ji išmaudo jį pušų eks
trakte, paguldo ir galvūgaly venti
liatorių pastato. Nematuok pagal 
savąją!

— Taip?.. — krūpteli bičiulis, lyg 
gavęs per ausį.

— Dėl sūnaus, — guodi toliau, — 
tai apsidairyk: auksinė ateina pa
maina. Nežinau nė vieno pažįstamo, 
išskyrus tave, žinoma, kurio sūnūs 
būtų išvirtę vagišiais...

Bičiulis vos nesukniumba. Laimė, 
čia pat suolelis. Atsisėdam.

— Viršininkus peikti madinga, — 
tęsi. — Iš vieno sprendžia apie šim
tus. Manasis, pavyzdžiui, man prie 
atostogų primeta savaitę... Nėra 
buvę, kad peštumėmės lyg šuo su 
kate — kaip tu su savuoju. Yra, yra 
gerų vadovų, neliūsk.

Bičiulis neatsiliepia. Sėdi lyg ne
gyvas.

— Nereikia niūriai žiūrėti į pasau
lį, — papurtai jį. — Žinok, kad ir 
meilužės toli gražu ne visus pameta. 

Visi mano bičiuliai jas meta, o ne at
virkščiai. Gyvenimas daug gražes
nis, negu tu įsivaizduoji! Aukščiau 
nosį!

Pastarieji žodžiai išjudina bičiulį. 
Jis iš tikrųjų krustelį nosį, sunkiai 
keliasi — taip sunkiai, kad girdėti, 
kaip girgžda jo nugarkaulis — ir ei
na kartis... Dabar aišku, kad paguo
dos menui būtinas subtilumas, tak
tas, apdairumas.

Todėl, kai bičiulis, grąžydama.-, 
rankas, sušunka:

— Ne, gyventi visiškai neverta!.. 
Motina, kam pagimdei mane? — ir 
kai jo ausis nežymiai išlenda iš po 
kepurės, — tu tris ar keturis kartus 
pratisai atsidūsti ir sukuždi:

— Šventa tiesa, seni. Gyventi nė
ra jokio reikalo. Vien pasižvalgius, 
kūnas pagaugais eina! Užvakar, pa
vyzdžiui, Januškevičius grįžo tru
putį išgėręs, o žmona išstūmė jį pro 
langą. Žmogus iškrito iš trečio 
aukšto ir neužsimušė. Kaip jam po 
to gyventi?

— Šit kaip? — pramerkia vieną 
akį bičiulis. — Pro langą? Iš trečio? 
Tai boba! Cha!

— 0 paaugliai!... — suspaudi smil
kinius. — Pažįsti Veprį? Žmogus bi
jo namo pareiti, nes sūnus bute įkū
rė recidyvistų lizdą.

— Lizdą? — atkunta bičiulis. — 
Veprys, sakai. Įsidėmėsiu. — Įsidė
mi. — Šiurpas krato! Cha!

— 0 meilužė... Aš tavo vietoje 
rankas iš džiaugsmo trinčiau, taip 
lengvai atsikratęs. Dabar galėsi ne
skubėdamas susirasti jaunesnę, 
kuklaus būdo, proporcingo sudėji
mo... Ko aš neatiduočiau, kad nusi- 
purtyčiau savo Terese! Ji net į tar

nybą ateina man akių draskyti, į 
vaizduoji?

Bičiulis įsivaizduoja. Raukšlės 
kaktoje išsilygina, jis paima tave 
alkūnės:

— Sakai, j tarnybą? — kartoja 1 
lėtą kartų ir nesusilaikydamas šj 
teli. Ilgai dar šypsosi. įsivaizduot 
mas tai nyboje draskomą draujį 
kas gali būti patraukliau?

— Tavo viršininkas dar pusė I 
dos, — baigi. — Manasis, pavyzdži 
nepasakęs nė už ką, įlipdė man ti 
čią papeikimą.

Bičiulis skambiai nusijuokia.
— Net trečią! — dūsta iš juoko. 

Tai krienas!
"Krienas” skamba kaip "šauni 

lis".
— Na, — priduria, skubiai pal 

damas, — per ilgai čia su tavimi' 
siplepėjau, lyg neturėčiau kur lai 
dėti... — Jis atsistoja, išsitiesia ii 
aukšto, su blogai slepiama užuojai 
žiūri į tave: gal ir paguostų, bet m 
kada.

— Užsiplepėjau, — kartoja ir k 
teli delną: atseit, su nevykėli 
mums nepakeliui. — Lekiu!

Ir nueina pasišvilpaudamas, k< 
pasišokinėdamas, gal ir niūniuo 
mas; o tu žiūri į jo tolstančią nug 
(nors atsigrįžtų, niekšas!) — (Ii 
kitko, matant jį tokį atkutusį, en 
gingą, žydintį, ar tau nepasid 
nyku, apmaudu, ar neapima ta 
nepilnavertiškumo jausmas ir įi 
kinimas, kad teisybė vaikšto tik 
durtomis akimis?) — žiūri ir galv 
tegu tik dar kartą jis pasiguod 
tegu tik pabando guostis! Tada 
ne septynis, o septyniolika ka 
bus atmatuota, o aštuoniolikta k 
ta!
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raudžiais aukštais balsais, girdėdavau per 
rudenius, 

ai jos svyruodavo, kratydamas laukuose 
mėšlą, 

ir ropinėdavo po runkelių ir bulvių plotus, 
įliaužiodamos lietuj ir vėjuje per visą 

rudenį;
ai jas, išbėgęs vaikas aš į kiemą, 
tvatydavau vis kas pavasarį begrėbsiant

sodą 
bebedžiojančias, bekasinėjančias darželį,

sodinančias jurginų juodus diegus, —

ir kaip Sekminėmis, atnešus nuo duobių 
geltono smėlio.

sesuo barstydavo darželio kiemą — ir iš ryto, 
pašokus ir iššlavus trobą,
išbėgus prisilauždavo sodely ievų, 
iangiškų ir mėlynų alyvų — pamerkt ant 

stalo,
r, susirišus pakaklėj mazgelį, išbėgdavo į 

kiemą.
iur su pakinkytu arkliu ir išrašytoje gėlėm 

sėdynėje 
jau laukdavo susėdę broliai;

r moterys, kurias matydavau aš savo vaiko 
metuos.

kai sekdavau, prispaudęs prie pat lango 
veidą,

linguojančias žiemos kelyje, — ar žiūrėdamas 
prie besiganančių lauke galvijų,
aip įuokdamosios ir klegėdamos, margais 

būriais
įleidavo jos žydinčiom laukų šalikelėm, 
rugių grioveliais;
i kai, stovėdamas prie akmeninės kapinių 

varčios, 
mrėdavau į atvežtą numirėlį,
\aip, susirinkusios iš tolimų trobų, 
jos eidavo lėtai paskui vežimą, 
giedodamas savo aukštais balsais,

ir gailiai, tarsi gervės, dejuodamos, 
kai audros arba lietūs išplaka laukus 
ir uždega sodybas.

Tai jas sekiau, tai jų ratelio ūžesį 
girdėdavau savo vaikystės metuose, 
^burzgiantį per ilgus rudenius, per 

gruodžio vakarus, 
kai pasilenkusios, vienodai,
ir paseilindamas pirštą, mindavo ratelį, —

kai žiūrėdavau į pasilenkusias, į lempoje 
apšviestas jųjų galvas, paskendusias
savo moteriškose svajonėse, kai žiūrėdavau 
į jas savo vaikystės metuos, susirietęs

mamos lovoje, 
klausydamas į langą beriamo ir šalto sniego, 
langinių bildesio,—

lai jus šiandien,
iš tolstančių, nesugrąžinamų dienų akiračio, 
matau, mano vaikystės moterys!

"KAS SIELOJASI?” - Šeimų Prob
lemos, Bendruomeniniai Ryšiai ir 
Paramos Organizacijos. Jean 
McCaughey, Sheila Shaver, Helen 
Ferber ir kiti. Išleido Melbourne 
Universiteto Pritaikomosios Eko
nomijos ir Socialiniu Mokslų Insti
tutas. Sun Books, 1977. 350 pusla
pių, kaina minkštais viršeliais $ 6.95 

“who cares?”

Ženymėle žiedeklėle,
■ kur sodinsiu rožių šakelę?
. .;.kur rasiu tėvą., močiutę?

Prieš keletą metų Instituto dar
buotojai, ruošdami sociologinę 
studiją "Žmonės Neturte” (’’People 
in Poverty: a Melbourne Survey", 
Ronald F. Henderson and Alison 
Harcourt) pastebėjo, kad šalpos ir 
paramos organizacijų teikiama pa
galba labai dažnai nepasiekia kaip 
tik tų žmonių, kuriems ši pagalba 
yra daugiausiai reikalinga. Norėda
mi surasti šios paradoksiškos padė
ties šaknis, Instituto darbuotojai 
1970 metais pradėjo plačią studiją, 
apimančią išsamų 150 šeimų ir senų 
žmonių, gyvenančių trijuose skir
tinguose Melbourne priemiesčiuose, 
apibūdinimą, esamų šalpos ir para
mos institucijų analizę, bei "Piliečių 
Informacijos Centrų” (Citizens’ Ad
vice Bureau”) veiklos aprašymą. 
Knygą sudaro keturios atskiros da
lys - Šeimų Studija, Senų Žmonių 
Studija, Šalpos ir Paramos Teikimo 
Sistemos ir "Piliečiu Informacijos 
Ontrai”. Knygą apjungia profeso
riaus Ronald F. Henderson’o dina
miškas įvadas ir epilogas. Bandysiu 
kiekvieną knygos dalį trumpai api
būdinti.

Šeimų studijoje autoriai nagrinėja 
150 šeimų iš įvairių socio-ekonomi- 
nių sluoksnių, mėgindami išskirti 
reikšmingiausius bruožus tų pagrin
dinių gijų, iš kurių susideda šeimos 
gyvenimo audinys - šeimos narių 
tarpusavis santykiavimas, problemų 
sprendimo metodai ir būdai, kuriais 
šeima dalyvauja savo bendruome
nės gyvenime ir naudojasi bendruo
meninėmis paramos institucijomis. 
Knygos autoriai teigia pastebėję, 
kad šeimos, kurios sugeba ir laimėje 
ir nelaimėje sėkmingai išsiversti ir 
kurių nariai asmeniškai nepalūžta, 
pasižymi dinamiškumo ir gyvastin
gumo bruožais, nepriklausomumo 
dvasia ir sveiku įsijungimu į platesnį 
bendruomeninį gyvenimą. Studijos 
daviniai rodo, jog šių sėkmingų šei
mų jėgos kertinis^akmuo ir gyvas
tingumo šaltinis yra dažniausiai mo
tina. "Jos (motinos) asmeniškas pa
jėgumas ir sumanumas nulemia šei
mos išsilaikymą.” "Kai šeima turi 
problemų, tai ji (motina) jas pirma 
iškelia ir mėgina jas suprasti bei 
išspręsti”. Autoriai taip pat patiekia 
charakteringus bruožus ir tų šeimų, 
kurios yra nuolatiniame materialinio 
ir asmeninio palūžimo pavojuje ir 
bruožus šeimų, kurios jau yra tapu
sios tik pasyviomis įvykių aukomis.

Nagrinėdami senų, 60 - 100 metų 
amžiaus, žmonių padėtį, autoriai ra
do, kad dažniausiai pasikartojančios 
jų nesėkmės yra vienatvė, stoka su
sisiekimo priemonių, vertės neteki
mas šeimos ir bendruomenės akyse, 
ligos, fizinis nepajėgumas išsilaikyti 
savo namuose, rūpestis, kad neta
pus ’’našta” kitiems. Autoriai teigia, 
kad didelė dalis senų žmonių prob
lemų kyla ne iš pačios senatvės, o iš 
bendruomeninės santvarkos, kurio
je jiems tenka senti. Autorių nuo
mone, australiškoji gyvenimo sant
varka turi ieškoti naujų tarpusavio 
bendravimo formų, kurios leistų pa- 
sire’kšti dabar užslopintam senų 
žmonių potencialui. Tai įprasmintų 
senųjų žmonių dienas ir taip pat žy
miai praturtintų bendruomenės gy
venimą.

Paramos ir šalpos sistemų studi
joje autoriai išsamiai nagrinėja visas 

paramą teikiančias bendruomenines 
institucijas - tiesiogines šalpos ir so
cialinį gerbūvį garantuojančias or
ganizacijas, dvasininkus, gydytojus, 
profesinius socialinio gerbūvio dar
buotojus (Social Workers ir Welfare 
Workers) bei saviramos ryšių tink
lus ir mėgina apspręsti jų sėkmin
gumą bendruomenės narių gerbūvio 
išlaikyme. Nors tam tikros specifi
nės paramos organizacijos bus vi
suomet reikalingos, autorių nuomo
ne, svarbiau negu kad plėtusšalpą ir 
paramą teikiančių organizacijų 
tinklą, yra stiprinti bendruomenės 
solidarumą ir sąmoningumą savo 
narių gerbūvio atžvilgiu.

’’Piliečių Informacijos Centrų” 
skyriuje yra įdomu pastebėti, kad. 
juose informacijos ir patarimo ieško 
daugiausiai australai ir britai imi
grantai, tuo tarpu kai kitų tautybių 
imigrantai, nors daugeliui jų infor
macija yra labai reikalinga, į šias įs
taigas beveik nesikreipia.

Knygos pagrindinė mintis susu
muota profesoriaus R.F. Hender
son’o žodžiuose - bendruomenės 
gerbūvio planavimas negali būti 
suprastas siaurai, kaip šalpos ir pa
ramos organizacijų steigimas netur
tingiesiems ir palūžusioms paremti. 
Šeimų ir paskirų asmenų gerbūvis 
turi būti siekiamas per viso bend
ruomenės tarpusavio bendravimo 
audinio stiprinimą. Profesoriaus 
Henderson’o nuomone, studijos da
viniai iškėlė didelį trūkumą austra
liškoje bendruomenėje rūpinimosi 
savo artimu. Jis pabrėžė, kad yra 
trūkumų pagrindiniuose šių dienų 
socialinių institucijų apsireiškimuo
se ir vertybėse, kuriomis : bendruo
menė bazuoja savo elgesį. Jei nori
ma pakelti Australijos bendruome
nės gerbūvio lygį, i klausimą "Kas 
sielojasi?" atsakymas turi būti 
"Visi!”

’’Kas Sielojasi” knyga yra nuošir
dus bandymas giliau pažvelgti j šių 
dienų Australijos socialinių proble
mų priežastis. Ją verta perskaityti 
kiekvienam gyvenančiam Australi
joje, kuriam rūpi savo ir savo vaikų 
dabartinė gyvenimo aplinka.

D. Žilinskienė 
Dip. Soc. Stud. (Melb.).

PRIEŠ 25 METUS

• "Krašto Tarybos suvažiavimas 
pritarė Melbourne Soc. Globos Mo
terų Draugijos pasiūlymui, kad:

1. Krašto Valdyba yra prašoma 
koordinuoti socialinės globos darbą 
visoje Australijoje: steigti Soc. Glo
bos skyrius, kur tokia globa dar ne
vykdoma.

2. Pakeisti Krašto Valdybos ap
linkraščio paragrafą "Soc. pagalba 
teiktina tik tiems lietuviams, kurie 
aktyviai reiškiasi bendruomenės 
gyvenime” - j: "Soc. globa teiktina 
visiems, kurie save laiko lietuviais” - 
toliau seka paaiškinimai kodėl.
• Pakeitimai buvo padaryti, o Soc. 
Globos draugijoms vietinių Apyl. 
Valdybų buvo suteiktas šešto val
dybos nario statusas.”

Iš spaudos.
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Išmintingas, gal kiek ir ciniškas 
La Rochefoucauld teigė, kad mums 
dažnai tektų rausti dėl savo pačių 
gražiausių veiksmų, jei pasaulis su
žinotų apie tikrąsias mūsų prakil
naus pasiaukojimo priežastis.
Šitas įžvalgus prancūzų moralistas 

yra čia daug skaudžios tiesos 
pasakęs apie žmones aplamai, bet ji 
Genovaitei Šemienei visiškai netai
kytina. Jos gražūs veiksmai, gerieji 
darbai yra motyvuoti ir išplaukia iš 
gilaus lietuviškumo ir tikrojo krikš
čioniškumo. Tai ne laikino nusiteiki
mo ar noblesse oblige veikla tai jos 
gyvenimo būdas. Ji kitaip ir negalė
tų.

Dažnai stebimės, kodėl tokiu ”ne- 
išrokuotu” gerumu ypatingai išsis
kiria vilniečiai, O didžlietuviai juos 
mažiausiai supranta. Genovaitė Še- 
mienė įsimena žmogui savo ypatin
gu visuomeniškumo supratimu. Ji 
priklauso dviem moterų draugijom, 
bet kadangi savo samarijietiškąją 
veiklą gali sėkmingiau vystyti toje, 
kuri šiam specifiniam tikslui sukur
ta, - čia ji ryškiau ir sužiba ir šildo.

Genovaitės Šemienės veiklos šak
nų tenka ieškoti lenkų okupuotuose 
Gervėčiuose, Knistuškėsė,Varenoje, 
Nočioje, kur ji skiriama mokytojos 
pareigoms. Dešimtį pačios jaunys
tės metų praleidžia vienkomplekti- 
nėse ir skurdžiose rytinių pakraščių 
mokyklėlėse.Gudėti, lenkėti pradė
jusius lietuviukus moko tėvų kalbos. 
Ruošia kluonų vaidinimus, organi
zuoja chorelius, slaptuose būreliuo
se mini Vasario Šešioliktąsias - vi
suomet slapukų sekama, 
įtarinėjama ir skundžiama. Lenkų 
mspektoriato baudžiama, net atlei
džiama. Tai Sobakincių kaimo pel
kynus braidančios "zajadla Litwinka 
žyžmorowna” gyvenimas.

Karo metai Vilniuje - namuose. 
Nerealaus išlaisvinimo svaigulys 
pakeičiamas alpuliu, kai "vielomis 
apraizgytas karstas" - traukinys iš
veža brolį Praną. Likiminis, tad ir 
stebuklingas vyro - Stasio Šėmio - 
sugrįžimas iš vienos kariuomenės, 
bet jau už keturių metų jo praradi
mas kitoje, Genovaitės Šemienės 
nepalaužia. Ji nepasiklysta net rusų 
užimtoje Čekoslovakijoje, protingai 
save, mažą dukrelę ir seserį praveda 
per stipriai saugojamas naująsias 
valstybių ribas, pasiekia UNRA’os 
prieglobstį, o vėliau - Melbourną.

Darbas ligoninėje. Sirgti niekada 
nėra gera, tuo labiau naujai besiku
riančiam atvykėliui. Gal dėlto, kad 
arti ligonių, o greičiausia, kad jaut
rus žmogus - G. Šemienė šia tiesa ir 
sykiu atsakomybę suvokia labai

JONAS ZDANYS

Vakar naktį Dievas įkišo ranką 
pro atdarą miegamo langą 
ir švelniai palietė mano veidą. 
Pabudau 
ir, manydamas, kad lauke 
stiprus vėjas pučia, 
langą uždariau.
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GENOVATE SEMIENE
SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJOS GARBĖS NARĖ 

greitai. Ji širdingai pritaria ir daly
vauja Socialinės Globos Moterų 
Draugijos steigime. "Tik, - sako G. 
Šemienė, - socialinės globos pavadi
nimas man šiek tiek per garsus. Ar 
Draugija pajėgs veikti pagal prisi
imtą vardą?”

Po 25 metų galima jau spręsti apie 
šitos draugijos pajėgumą ar bejė
giškumą veikti "pagal prisiimtą 
vardą”, galima skeptiškai ar pagar
biai tą veiklą, ypač jos atskirus epi
zodus, vertinti, tačiau yra visiškai 
aišku, kad Genovaitė Šemienė - tyli, 
pasišventusi psichinių ligonių, alko
holikų, vienišųjų ir aplamai tų, kurių 
niekas neskuba, nesugeba ar tiesiog 
bijo lankyti - visais laikais buvo ne
pamainoma guodėja ir priebėga.

G. Šemienė su liūdesiu, o kartais 
ir džiaugsmu prisimena atskirus 
žmogiškosios kančios ir jos proš
vaisčių epizodus.

"Kai Jonelį atsiėmėme iš psichi
atrinės, buvo linksmas, nors ir ne
drąsus. Po savaitės, tačiau, jis din
go. Puoliau panikon. Pasirašiau do
kumentą už jį! Atsakomybė! Lekiu 
pas pirmininkę, tada į ligoninę. Nu
ramina. Jei atsiras - prikalbinkit 
grįžti! Ir atsirado. Vieną dieną sėdi 
mūsų kieme, bet keistas. Pažįsta
mas pasiūlė motociklu pavežti iki li
goninės. Jonui tik akys sužibo iš lai
mės, kad galės motociklu važiuoti, ir 
sutiko... Tuoj mes visi trys (aš prie
kaboje), vėjams švilpiant, vėl į ligo
ninę. Grįždama karčiai pagalvojau: 
štai tau ir socialinė globa! - užbai
gom, kur pradėjom...

Bet yra ir laimingesnių atvejų, kai 
žmogus "atsistoja ant kojų” ir suge
ba gyventi, su savo liga sėkmingai 
kovoti ar net pasveikti. Tai kas, jei 
toksai žmogus kartais ir palieka ta
ve it musę kandus. Kad tik jam ge
riau!

Arba S 6000 išreikalauta, laimėta 
kompensacija luošajam. Čia p. Se- 
mienė visus nuopelnus skiria vertė
jui, teisininkui J. Kalpokui - jis bylą 
laimėjęs.

Alkoholikai - kita grupė nelaimin
gų žmonių. Gerai, kad pačių bevil
tiškiausių nedaug. Ir vėl daug laiko 
skiriama jiems, vienas toks, sau ir 
kitiems eibių pridaręs, sako: "Tai 
kaip čia mane, tokį galgona, dar ir 
lankote!” Džiaugiasi, tačiau, aplan
kytas. prašo neužmiršti.

Gi Ballarato piknikai - p. Šemie
nės idėja. Ligoniai sueina kartu, 
laužo plotkelę ar muša margutį. At
skirai irgi pasiguodžia.

Daug dar epizodų, liūdnų ir gied
resnių prisiminimų p. Šemienės at
mintyje. Jie tačiau dar neseni, jų 
žmonės dar su mumis, ir čia draugi
jos etika mūsų tolimesnį pasakojimą 
nukerta.

Dirbta dvidešimt penki metai iš 
metų. O dabar senatvė. Ir liga, 
kantriai kenčiama. Nebūtų "Litwin
ka” žižmaraitė - Šemienė: dar pati 
aplanko ligonius, kai gerėliau jau
čiasi. "Mat, - sako p. Šemienė, - ligo
nius reikėtų dažniau palankyti. Bal- 
laratan juk ruošėmės visą koncertą 
nusivežti. Jaunesnės gal tą mintį ir 
įgyvendins. Mums susitrukdė”.

G. Šemienės prieš 25 metus iš
reikštas skundas dėl "per garsaus” 
draugijos vardo man primena sau 
reiklų krikščionį. Iš tiesų, žmogui 
yra baisiai sunku krikščionimi būti, 
bet jis tokiu visvien save vadina, gal 
amžinai vildamasis kada nors tapti 

2 MOGUS

Lengvu žingsniu eina žmogus, 
nes žemė jaučia.,

kad jo Iželio tikslus yra teisingas.
Maloniai siūbuodama po jo pėdomis 
ji teikia jo žingsniams ritmingą atspirtį.
Žmogaus akių nereikia jieškoti, 

jos pačios tave pasitinka.
Žmogaus akyse žaidžia džiaugsmas 

ir gludi supratimas.
Žmogaus rankos - kaip medžių šakos, 
kurios neša vis atsinaujinančius vaisius 

ir lapais teikia pavėsį 
ir žiedais džiugina akį!

Žmogaus lūpos nesuvartotos, 
nes jos pasako daug su mažai žodžių. 
Jo balsas skambus ir kalba paprasta

- jis nori susikalbėti.
Žmogaus judesiai tiek platūs kiek ir nuosaikūs, 
jie ženklina pagarbą detalei

visatos didybės supratime.
Žmogus perdaug neskuba - jis žino, 
kad laikas yra jo draugas.

Gera būti žmogum.

J.D.

to vardo vertu. Taip manau, p. Še 
miene, yra ir su socialine globa. C 
Jūs to vardo tikrai verta, nes buvoti 
ir esate socialinės globos sąvokos iš 
reiškėją darbais.

D. Simankevičienė
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tėvų ir vaikii santykiai
Rašo Jūra Normantaitė - Tender. 
B.A., B.Ed., Psichologė Konsultantė

Almeno irKatiliškio novelėse
\

Lietuvis studentas Amerikos 
niversitete sutinka Vladžio - gyvą, 
molatos besijuokianti, energijos 
ilną slovaką, pirmo medicinos kur- 
o studentą. Vladžio - nesibijąs pasi
irti bet lyg pergreitai suameriko- 
ėjęs. Nors jo anglų kalba dar su 
krentu, bet jis pats jau pavirtęs i 
tfajk". Jo tėvai - nuoširdūs, naivūs 
ilovakijos kaimiečiai. Iš visko ma
lti, kad tėvai, nors niekad nepri- 
aps prie naujoviškos amerikiečių 
ultūros, yra pasiryžę viską paau- 
oti ir net mistiškai tiki savo sūnaus 
ugebėjimu tapti daktaru ir per ji 
Įkilti naujame krašte. Autorius Al
ienas sugeba realiai aprašyti moti- 
bs nuoširdų vaišingumą, kaimiškas 
uto dekoracijas bei angliškai ne- 
Jbantį tėvą, įsmigusį televizoriun. 
lums lengvai prisimena mūsų pačių 
akstyvesnės, o gal ir dabartinės 
ieivijos dienos.
Mokslo metai įpusėję, o Vladžio 

is dar turi laiko pramogom ir drau- 
ystėin - tik ne studijoms. Pinigų 
ladžiui niekad netrūksta.Jis įsigyja 
aują, blizgantį, šaunų geltoną Bui- 
j. Drauge su buiku Vladžio susi- 
anda gražeivą mergaitę, Lois, nuo- 
it dėvinčią nepatogiai siauras, ma- 
lingas sukneles ir siaurutę šypseną, 
'o kelių mėnesių Vladžio veda Lois. 
Pati ceremonija atrodė lyg koks 
rrdėtas nevykęs žaidimas..Viskas 
jo tiksliai pagal amerikiečių iš visur 
rankiotą mitologiją”. Vladžio šiek 
iek aprimsta, surimtėja, bet - po 
ulių mėnesių jo draugas gauna ži
lą, kad Vladžio žuvęs auto katas- 
rofoje. ’’Kaip jūs tai padarote? 
vieši diena, lygus, sausas kelias ir 
ėti į tiltą!” Kartu su lavoninėje bu- 
inčiu policininku ir mes klausiame 
kaip? kodėl?”.
Paaiškėja, kad didysis ’’šviesaus 

ledžio” televizorius naujame bute, 
ad geltonas Buikas jau seniai turė- 
) būti grąžinti firmoms už skolas, 
ad Vladžio nesugebėjo egzaminų 
taikyti ir buvo iš universiteto pa
gintas. Reiškia - Vladžio vaidino, 
yveno melu, pragaru: ’’Pusantrų 
actų jis tave supo, Vladžio, ir tu vis 

J. DEGUTYTE

Kiekviename iš mūsų — 
atskiras pasaulis, 

Kiekviename iš mūsų — 
būna durų neliestų...

Todėl gal kelyje ir nepražūsi. 
Kad pilnas turtų, dar neatrastų. 
Gal dar neapėjai visų kertelių, 
Gal savo gelmių tu dar nepažįsti? 
Gal ir nerastum niekad tikro kelio, 
Jeigu užuovėjoje saugotum jaunystę! 
Tai bėk, tai bėk 

į patį žygio sriautą!
Svarbiausios durys gal 

teatveriamos vėjo? ..
.. .Kiekviename iš mūsų — 

didelis pasaulis, 
Kurio, gal būt, dar viso 

nespėjom...

radai naujo melo”. Bet tada atėjo 
galas. "Mamos daktaras" nesugebė
jo išpildyti jos svajonių ir jam jau 
"nebeliko vietos kur bėgti”. Vladžio 
neturėjo moralinio atsparumo išlikti 
paprastai savimi - ’’Vladžio”.

■ Kita novelė, Katiliškio ’’Neder
mė”, toli nuo pirmosios ir laiko ir 
vietos atžvilgiu. Mes grįžtame į Lie
tuvos kaimą, į parapiją, kur klebo
nas paveda naujai išrinktam mar
šalkai suruošti savo viensėdijos 
vyskupo sutikimą. Katališkis ryškiai 
ir vaizdžiai aprašo net smulkiausias 
detales, sukurdamas mums kaimo 
vaizdus, net kaimo garsus. Jo cha
rakteriai patys save išsako.pasisa
kymais ir išsireiškimais. Katiliškis 
mums padeda suprasti kaimo gy
venimo tempą ir jo žmonių pasaulė
žiūrą.

Maršalka Vaitiškis - žmogus am
bicingas. Jam vyskupo priėmimas 
yra proga pasireikšti, pasirodyti, 
pakilti kaimynų akyse. Sūnus Ste
pas, kuriam teko paruošti sutikimo 
prakalbą, įžiūrėjo progą - su geru 
pasirodymu vyskupą sutinkant, pri
artėti prie tėvo, įsigyti jo respektą 
ir tuo pačiu gauti leidimą mokslą 
tęsti. Tėvas ir sūnus, abu leidžia 
vienam trumpam įvykiui nulemti jų 

.gyvenimo ateitį. Pačiu paskutiniuo
ju momentu, visų susirinkusių aki
vaizdoje, vyskupui kantriai lau
kiant, susijaudinęs Stepas pamiršta 
prakalbos žodžius ir - viskas baigta! 
Stepas, negalėdamas išgyventi tra
gedijos, bando nusižudyti, o tėvas 
savo galutinį nusivylimą išreiškia 
beprotišku pykčiu, vos neužmušda- 
mas sūnaus.

■ Ta pati tema jungia abi noveles, 
nors jų aplinkybės ir labai skirtin
gos. Tėvų perdėta ambicija stumia 
vaikus į nelaimę - neleidžia jiems 
pasirinkti sau atitinkamo gyvenimo 
kelio. Tėvų ambicija, tebūna ji pag
rįsta meile vaikui ar tik savanaudiš
ka užgaida, įstumia vaiką situacijon, 
kurioje jis laimės tėvų meilę ir res
pektą tiktai tuomet, jei jis išpildys 

Kazio Almeno - "Geltonas Buikas” 
Mariaus Katiliškio - ’’Nedermė” 

tėvų svajones. Tai nemalonus ulti
matumas bet kokioj situacijoj. Tad 
kur vaikas nepajėgia išpildyti tėvų 
užgaidų, jo našta tampa neįmanoma 
ir jis turi atsisakyti arba tėvų, arba 

• savęs. Ir Vladžio, ir Stepo tėvai iš 
tikrųjų bandėpraturtinii savo pačių 
gyvenimą per vaikus. Tai yra vaikų 
išnaudojimas. Vaiko gyvenimas yra 
jam sukurtas ir tėvams reikia pasi
tenkinti tais vaiko laimėjimais, ku
rių jis pats įstengia atsiekti, nesvar
bu kaip menki tie atsiekimai tėvams

TĖVAI 
ir

VAIKAI
’’Mane nuo tėvų skiria dešimties 
metrų aukščio siena. O tėvai turi tik 
astuonių metrų kopėčias”

(Iš paauglių pasisakymų)

Kalbos apie kartų skirtybę yra 
senos kaip pasaulis. Šiandieną, ta
čiau, šitoji skirtybė labai dažnais at
vejais jau yra praraja virtusi.

Šios dienos jaunimas abejoja ne 
tik'tėvų autoritetu, bet ir jųjų pag
rindines pažiūras į gyvenimą atme
ta. Tokios nuo seno įsišaknijusios 
dorybės, kaip taupumas, darbas, 
vedybinė ištikimybė praranda savo 
galią. Formaliosios religijos, moti
nos, šeimos, Dievo, patriotizmo, tė
vynės pamatai šiandieną jau svy
ruoja. Prapuolė modeliai - pavyz
džiai, kuriais galima sekti; nėra vy
resniųjų tarpe tokių, kurie bent 
spėliojimais galėtų nusakyti, kokios 
rūšies gyvenimas jaunuolio ateityje 
laukia.

**♦
Dažnokai naudojame kokį nors 

žodį, kurį jaunimas vienaip, o mes 
kitaip suprantame. Žodis "emocinis” 
jaunam yra komplimentas (nes, gir
di, galva valdė žmones per ilgai ir 
per nuožmiai - tegul širdis jausmais 
prasiveržia!). Vyresnio amžiaus 
žmogų pavadinti ’’emocingu” yra 
beveik užgavimas, lyg jo racionalų 
galvojimą nuvertinant.

Arba žodis "laisvė”. Vyresniems 
jis. reiškia vėsų kalnų vėjelio gaivu
mą; arba - civilizuotą, savitvardžią 
bendruomenę, naudojančią tą laisvę 
racionaliems tikslams. Jaunimui gi 
"laisvė” reiškia svaiginantį, sprog- 
dinantį,dionyzišką atsipalaidavimą 
nuo autoriteto. Laisvė yra jiems 
tikslas savyje.

"Revoliucija” vyresniems reiškia 
kruviną vieno autoriteto pakeitimą 
kitu. Jaunimui ’’revoliucija” yra 
nuolatinis protestas dėl esančių gy
venimo formų. Tokia būsena jiems 
yr tiesiog geriausias ir vienintelis 
gyvenimo būdas.

Atvykėliuose šitokie žodyno ne
susipratimai dar dažnesni. 

atrodytų. Jei Vladžio motina būtų jį 
vertinusi kaip Vladžio o ne kaip bū
simą daktarą, jis būtų išdrįsęs prisi
pažinti, kad studijos jam nesisekė. 
Taip pat ’’Nedermėje" - Vaitiškio ul
timatumas Stepui buvo grynai sa
vanaudiškumu pagristas.

Lengva, kai vaikams sekasi, bet 
sunkesnė ir svarbesnė tėvų pareiga 
yra paruošti savo vaikus nelaimių ir 
nusivylimų staigmenoms.

Gal mes patys per materialistiškai 
vertiname žmones, nuolatos klaus
dami, kokia jų profesija ir kiek jie 
uždirba, visiškai pamiršdami, kad 
žmogus jau vien savyje yra vertin
gas kūrinys, o jo vertę mažiausiai 
apsprendžia jo profesija ar uždarbio . 
didumas.

♦**
Suaugusieji ir jų vaikai yra des

peratiškai vieni kitų reikalingi, ta
čiau išdidumas ir nelankstumas 
trukdo jiems susikalbėti. Paaugliai 
nori būti traktuojami kaip individai. 
Tėvai, tuo tarpu, juos bendrybėmis 
grupuoja. Jaunuoliai daro tą pačią 
klaidą: tėvas, motina, mokytojai yra 
jienąs beviltiški ’’squares". Savaime 
aišku, stengiantis suprasti kitą as
menį, reikia į jį pažvelgt i kaip į ne
pasikartojantį individą ir bendrybė
mis apie jį netektų kalbėti.

Vyresnieji prisipažinkime, kad 
turime problemų, kurių nesame iš- 
sprendę ir netgi neturime nuovokos, 
kaip jas spręsti.

Jaunieji taip pat turi prisipažinti, 
kad vyresnieji nėra jau tokie visai 
netikę: jie ir karo siaubą išgyveno, 
ir dar pajėgė suteikti vaikams viso
kias paspirtis į gyvenimą.

Jei mes atkakliai priešinsimės - nė 
viena pusė nelaimės.

Jei mes nuolaidžiai pasiduosime - 
nė viena pusė nelaimės. Kas labiau
sia reikalinga, tai milijonai dialogų, 
iš kurių išsivystytų naujos vertybių 
kombinacijos, padedančios ir jau
niems ir vyresniems. Bet blogiau
sias metodas yra monologas.

0, jeigu mūsų gyvenimo patirtis 
ir jaunesniųjų energija bei entuziaz
mas vienas kitą papildytų - mos kal
nus nu verstume. m m

.4. VESČIŪNAITĖ

ŽAIJŲ DAINŲ VAIKINAI

žaliu dainų vaikinai »
atvirais veidais
užkariauja
miestus
uždega naktis
gitarom
šimtais
švarkus nusimetę
genėjo plačiašakius
puošia dienas
žydinčiais medžiais
lengvų žingsnių draugai
nakties ežerais
atplauks
naujas pasaulis
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’’Svirnai mano! Namai mano! Kam 
paskirsiu

J ūsų raktus jau dausų tyloje?..

O. Mašiotienė

Juo primityvesnė bendruomenė, 
juo socialinės globos darbas yra ma
žiau suformalintas, mažiau sufor
muluotas, jis - kaip oras ar vanduo - 
yra integralus, niekeno net sąmo
ningai nepastebimas, neišsiskirian
tis reiškinys. Pacifiko tautelių žmo
nės retai turi specialių rūpesčių pa
augliais ar senų žmonių karšinimu.

Mūsų civilizacijoje tas darbas jau 
nuo amžių buvo dirbamas, bet globa 
buvo suprantama, kaip turtingojo 
išmalda vargstančiajam.

Lietuvos nepriklausomybės prie- 
aušryje tik tokia globa ir buvo žino
ma. Tautai bundant iškilo reikalas 
globos pobūdį pakeisti: silpnasis turi 
teisę ne į išmaldą, bet į valstybinę, 
jam priklausančią duoklę. Tokia 
duoklė, socialinio aprūpinimo forma, 
ir buvo valdžios teikiama. Tačiau 
neasmeninė, subendrinta valstybės 
teikiama parama paskatino daug 
šviesių moterų dirbti individualios 
socialinės globos darbą. Apie tokią 
specifinę veiklą šiame straipsnyje 
daugiausia ir kalbėsime.

Štai Felicija Povickaitė - Bortke- 
vičienė, viena iš Kankinių Kasos 
steigėjų; veikli ’’Žiburėlio” studentų 
šalpos draugijos pirmininkė (1906), 
(1919 V. Kapsuko, kurį ji per Kanki
nių Kasą šelpė, uždaryta kalėjiman). 
Vėliau - Steigiamojo Seimo narė, 
aktyviai dirbo ir Moterų Globos 
Draugijoje. Pasikvietusi D. Paval- 
kytę - Šleževičienę (dar 1915 m. Ka
lugoje aktyviai besirūpinusią vaikų 
našlaičių globa), kartu globoja kali
nius ir renka pinigus ’’Žiburėliui”. D. 
Šleževičienės iniciatyva 1919 m. 
įsteigtas Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas, vėliau - Moterų Globos 
Draugija. Tai viena iš seniausių so
cialinės globos organizacijų nepri
klausomoje Lietuvoje, globojusi 
našlaičius bei aplamai neturtingus 
vaikus. Jų buvo išlaikomos prieg
laudos su pradžios mokyklomis, vi
durine amatų mokykla su dirbtuvė
mis. Gabesnieji auklėtiniai buvo lei
džiami į gimnazijas. Ligi 1938 m. 
buvo paruošta gyvenimui 1780 jau
nuolių! Vien tik 1939 m. D-jos globo
je buvo 420 vaikų. Darbui piniginė 
parama pradžioje buvo gauta iš Pa
baltijo Komiteto Švedijoje, toliau 
aukos šiam darbui dirbti buvo ren
kamos JAV.

Tik 1928 m. buvo įsteigta Moti
noms ir Vaikams Globoti Organiza
cijų sąjunga, jungianti 23 socialinės 
globos organizacijas. Ši sąjunga 
įsteigė 26 sveikatos centrus, 3 peda
goginių patarnavimų punktus ir tei
sinių patarimų biurą. Jeigu Austra
lijoje tik neseniai susiorganizavę 
keli teisininkai nemokamai tiekia 
savo profesines paslaugas neišga
lintiesiems, tai Lietuvoje jau prieš 
50 metų Motinoms ir Vaikams Or
ganizacijos sekretorė B. Grigaitytė - 
Novickienė tokią pagelbą ir patari
mus seniai jau teikė neturtingoms 
motinoms.

Lietuvoje valstietė bei ūkininkė 
nešė lygią su vyru atsakomybę šei
moje bei žemdirbystėje. Priespau
dos laikais ji dirbo lygiagrečiai su 
vyru knygneše, švietėja, politinės 
veiklos dalyve. Tačiau santykyje su 
carine ir nepriklausomos Lietuvos 
valdžia moterys dėl savo teisių tu
rėjo budėti. Ona Brazauskaitė - Ma
šiotienė, šalia G. Petkevičiūtės, bu
vo aktyviausia kovotoja už moters 
teises. Tai mūsų tautos sufražistė, 
įsteigusi Lietuvos Moterų Tarybą. 
Šitoji Taryba kartu su Lietuvių Ka
talikių Moterų Sąjunga kovojo prieš 
kai kuriuos moterų teisių apriboji
mus. Didelė moterų manifestacija 
įvyko 1937 metais, kurioje dalyvavo

socialinės globos 
pradžia

Individualios Socialinės Globos 
organizatorė Vokietijoje dip. agr. 
Sofija Jasaitienė, šiais metais J.A.V. 
mirusio ilgamečio L. Raud. Kryžiaus 
pirmininko dr. D. Jasaičio žmona

■ Šis eilėraštis parašytas visuomenininke s 
O. Mašiotienės prieš pat mirtį, 1951 m.

Vis dažniau lyg ragina kas:
“Seną pastogę tvarkyti skubėk!’’ 
Liūstu... varganas skausmo dienas 
Vienumoje užbaigti man teks.

Gęstu liūdesy. Žinau - nepatirsiu 
Šnekų nei juoko bičiulių mielų - 
Svirnai mano, namai mano! Kam paskirsiu 
Jūsų raktus jau dausų tyloje?

Mielas, brangus tėvų palikimas
Džiaugsmingai lydėjęs plakimą širdies, 
Dabar virsta bangom užmaršties 
ir grimsta gilyn į jūros gelmes.

Bit mintis, lyg mažiausias atomas - 
Nepranyks Visatos glėbyje.
Ji gyvuos Naujame Žmoguje, kad darbo dalelė manoji 
Pavasario rytą spindėtų aušra.

Tegaubia žalioji veja mano kūną, 
Suteikianti žemei derlių našesnį. 
Ak, kaip ramu iškeliaut su žinia, 
Jog žūstu ’’aš” - ne idėjos...

virš tūkstančio įvairių pažiūrų mo
terų, ir kuriame O. Mašiotienė drą
siai reikalavo, kad gyvenime būtų 
vykdomi Lietuvos Konstitucijos ly
gybės dėsniai. Po šio suvažiavimo 
viena kita moteris buvo paskirta 
gimnazijos direktore ar inspektore. 
(Įdomu, kad mus priglaudusioje 
Australijoje tokių teisių tik dabar 
.sukrusta reikalauti.). Čia minėtas 
suvažiavimas buvo paskutinis vie
ningas moterų pasireiškimas Nepri
klausomoje Lietuvoje.

O. Mašiotienė

Išeivijoje - Vokietijos periode - ki
ti rūpesčiai. Pagelbos reikėjo vi
siems išvietintiesiems ir ją visai 
reikšmingai teikė UNNRA, IRO, 
Balf’as ir Lietuvos Raudonasis Kry
žius. Tėvynėje tuo metu, kiek žinios 
ėjo ir ateina, buvo visaip: girdėjome 
apie didžiausius pasiaukojimo žyg
darbius, girdėjome ir apie baisiau
sius brolžudiškus veiksmus.

Vokietijos periode turėta irgi 
skaudžių atvejų, tad nors dauguma 
pavalgę, pasirėdę vaizbūnavo, mo
kėsi, lenciūgėlį šoko - kiti alko at
kirstame Berlyne, belaisviavo 
Prancūzijoje, kraujavo plaučių sa
natorijose arba šiaip sirgo, kaip ser
gama ir šiandieną - vėžiu, emocinių 
išgyvenimų ir kitokių sutrikimų li
gomis. Sukategorinta, nuasmeninta 

anksčiau minėtų institucijų pagelba 
šitokiems žmonėms buvo nepakan
kama. Liet. Raudonasis Kryžius, tai 
suprasdamas, pakvietė p. S. Lu- 
kauskaitę - Jasaitienę sudaryti ko
mitetą individualinei globai koordi
nuoti, padaliniams įsteigti. Ponia S. 
Jasaitienė, prityrusi visuomeninin
ke, netgi partizanų štabo narė ber
montininkus iš Krašto vejant; Lie
tuvos Vaiko Draugijos Šiaulių sky
riaus pirmininkė ir tos draugijos 
centro narė (1926 - 1940), - tokį 
L.R.K. komitetą sudarė 1946 m. ir 
jam pirmininkavo iki išvykstant į 
JAV.

Šis komitetas su savo padaliniais 
globojo apie 500 TBC sanatorijų li
gonių. Jie buvo lankomi, su papildo
mu maistu, drabužiais; parūpinami 
vaistai, laikraščiai, žurnalai; ligoni
nėse steigiamos lietuviškų knygų 
bibliotekėlės; susirašinėjamą. Jie 
buvo pradžiuginami Kalėdų, Velykų 
ir tautinių švenčių proga. Panašiai 
buvo rūpinamasi ir kitais, gulinčiais 
ilgesnį laiką ligoninėse. Belaisvių li
kučiai Prancūzijoje, net legionieriai 
Indokinijoje nebuvo užmiršti su 
jais palaikyta net labai asmeniška 
korespondencija.

Taip buvo anais laikais. Šitų gar
bingų moterų neštą šviesos dalį pe
rėmėme mes. Ir raktą į svirną laiko
me mes. Aruodai nėra visai tušti.

D. Simankevičienė
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NAUJI LEIDINIAI KELIONES | LIETUVĄ
NAUJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTO- 
RIJA I t. Parašė Pranas Čepėnas, 
išleido Dr. Kazio Griniaus Fondas, 
atspausdino M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoj 1977 m. Knyga didelio for
mato, 543 psl., kietais viršeliais, 
kaina nepažymėta.

Tai didelės reikšmės veikalas, ku
rio numatyta išleisti 3 tomai. Antra
sis tomas jau parašytas ir rengiamas 
spaudai, kuris apims laikotarpį nuo 
Pirmojo pasaulinio karo ligi 1920 m. 
pabaigos. Tretysis tomas bus skir
tas Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimui iki 1940 m.

Pirmasis tomas apima laikotarpį 
po paskutinio Lietuvos Lenkijos pa
dalijimo iki Pasaulinio karo pabai
gos, t.y., visas carinės Rusijos val
dymo metas. Šio tomo turinys: Tau
ta istorijoje, Lietuvos gyventojai, 
Lietuvos gyventojų lenkinimas, 
Lietuva Rusijos valdžioje, rusini
mas, katalikų ir pravoslavų bažny
čios Lietuvoje, švietimas, spaudos 
draudimas, lietuvių tautinis atgimi
mas, lietuvių politinės partijos, rusų 
japonų karas, 1905 m. revoliucija 
Rusijoj ir Lietuvoje, Rusijos valsty
bės dūmą ir Lietuva, Lietuvos ūkis 
ir lietuvių kultūrinė veikla prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą.

Su pagrindu esame išgarbinę 
kunigaikščių Lietuvą ir jos didvy
rius, bet permažai žinojome ir įver
tinome šio kančios laikotarpio pap
rastus pilkus didvyrius, kurie kovo
jo ir mirė už tautą tremtyje, Sibiro 
katargoje ir kalėjimuose. Garbingo
sios Lietuvos istorija mus patraukia, 
žavi, bet kenčiančios Lietuvos isto
rija turės mus uždegti, sustiprinti, 
ryžtis tęsėti, nepriklausomybę lai
mėti.

Romėnai sakydavo, kad žmonės, 
istorijos nežiną, yra kaip vaikai. To
dėl suprantama, kodėl okupantas 
pavergėjas pirmiausia rūpinasi su
klastoti istoriją, iškreipti faktus ir 
suniekinti tautos praeitį. Tą daro ir 
dabartiniai Lietuvos pavergėjai. Šio 
veikalo pasirodymas jau seniai buvo 
laukiamas — taip jis mums reikalin
gas. Kai reikėdavo vienu ar kitu 
klausimu rasti medžiagos, reikėjo 
ieškoti po žurnalus, laikraščius, 
knygas enciklopedijas ir kitokius ži
nių šaltinius, dabar turėsime visą 
medžiagą vienoje vietoje. Koks di
delis patogumas jaunimui, einan
čiam mokslus, turėti tokį vadovėlį, o 
ir šiaip lietuviui reikia žinoti savo 
tautos istoriją. Tik perskaitęs šį to
mą, pajutau, kokį skurdų žinių ba- 
gažėlį turėjau apie šį kančios laiko
tarpį, o galvojau, kad daug žinau.

Žinoma, pats veikalas reikalingas 
gilesnių studijų ir tolimesnės per
spektyvos, kad apie jį būtų galima 
tarti kritišką žodį, tačiau paėmus 
knygą į rahkas, matosi rimto istori
ko mokslininko darbas, sistematin- 
gai suskirstytas, plačiai aprašytas ir 
istoriniais šaltiniais paremtas.

Be- abejo, apie tą veikalą plačiau 
pasisakys mūsų istorikai ir jį tinka
mai įvertins, mums yra džiugu pas

veikinti šio veikalo leidėją Dr. Kazio 
Grinaus Fondą, už tvirtą pasiryži- 
mąš praturtinti Lietuvos istorijos 
literatūrą, ir istoriką Praną Čepėną, 
davusį mūsų tautai Naujųjų Laikų 
Lietuvos istorijos I tomą.

A. Mauragis

Baltų (šiandie išlikusios lietuvių, 
latvių) kalbos praktiškai nedaug 
atitolusios nuo indoeuropiečių pro
kalbės, daug ankstyvesnės už 
graikų, lotynų ir sanskrito kalbas. 
Prileidžiama, kad senovės šumerų ir 
dabartinės baltų kalbos esančios be
veik identiškos.

Šiuos ir panšius klausimus bando 
atsakyti latvis profesorius Dr. An
dis Kaulins savo knygoje ’’Baltai ar
ba indoeuropietiškų tautų ir kalbų 
kilmė”. Veikalas išleistas anglų kal
ba ir gaunamas pas autorių. Kaina 5 
doleriai plius persiuntimas. Rašyti: 
A. Kaulins, Projensdorferstr. 69, 23 
Kiel, West Germany.

Nutikimai sniege
Tęsinys

Rašo Tas Pats
Gražus jaunosios sydnejiškės Ra- 

monos Dambrauskaitės pasisaky
mas: ’’Mano tėvelis visą laiką man 
giriasi, koks jis seniau Europoj bu
vęs geras slidinėtojas, tačiau kai 
jam pasakiau, kad važiuojam dabar 
ir parodyk, ką tu gali, tai jis tik nu
mojo ranka sakydamas — geriau tu, 
dukra, viena važiuok”. Atrodo, kad 
scenoje vaidinti ar net režisuoti da
bar būtų daug lengviau, negu slidė
mis nuo kalnų nusileisti.

* *
Gi ir sekasi tam Australijos spor

tininkų ’’bosui”. Sekmadienio rytą 
jau po visų balių ir teisėjavimų sėdi 
jis bare su trimis dasimušusiom 
gražuolėm ir sveikatą taisydami 
stebi pro langą toliau vykstantį 
sniego baletą ir akrobatinį į tolį šo
kimą. Viena iš jo partnerių vis neri
mauja ir nori kaip nors arčiau lango 
prisėsti. ’’Bosas” pasiūlo išstumti 
prie lango sėdinčią blondinę ir pa
tiems užimti patogią poziciją, o gal ji 
pati, išgirdusi lietuvišką liežuvį, nuo 
lango pasitrauks. Tačiau blondinė 
nebėga ir toliau stebi lauke vyks
tančias rungtynes. Po gero pusva
landžio toji blondinė atsisuka į ’’bo
są” ir gražiausiai lietuviškai pati už
kalbinai Pasirodo, kad tai buvo 
bankstowniškė Vida Miliauskaitė - 
Folden, anksčiau šokusi tautinius

Vita Force

Super ”C”
Vitamino C pudra

Apsisaugosite nuo slogų nemokėdami aukštų kainų už įvairias table
tes, bet naudokite pudrą SUPER ”C”, kuri kainuoja mažiau negu pusę 
tablečių kainos. Reikalaukita Health Food krautuvėse

Ateinančiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių.
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia paduotu adresu bei telefonais.
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. 26 5066

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tel.
26 665, 26 2008, 26 3526, 61 3426

PA VESKIT SAVO RŪPESČIUS
MUMS sijas po miestus; parduodam bilietus

Mes parūpinant užsienin paaria, lėktuvais, laivais ir kitom susisieki- 
vizas, užsakam viešbučius, ekskur- mo priemonėm j betkur pasaulyje.
iiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiniiioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiii

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

šokius ir dalyvavusi lietuviškame 
jaunimo gyvenime. Dabar ji ištekė
jusi už vengro fabrikanto, turi kal
nuose savo butą ir su vyru bei dviem 
vaikais yra dideli žiemos sporto mė
gėjai, atvykstą paslidinėti kiekvieną 
savaitę. Gaila, sako ji, kad jos ma
mytė ar tėvelis, kuris jau dveji me
tai kaip guli ligoninėje, nieko apie 
šią žiemos sporto šventę jai nepami
nėjo. Priešingai, visa jos šeima būtų 
prisidėjusi prie ’’Kovo”. Tačiau ji ki
tais metais su visa šeima važiuos į 
Viktorijos žiemos šventę.

* *
Su Vida daugiau išsikalbėjus ir 

suradus eilę bendrų pažįstamų, ši 
pažintis gali ne tik koviečiams, bet ir 
visiems sportininkams išeiti į naudą. 
Ji su vyru turi be kitko ir diržų fab
riką ir jie dabar įsigiję naują mašiną 
gaminti spalvotas diržų sagtis. Lie
tuviškų spalvų sagtis labai tiktų prie 
važiuojančių į Kanadą sportininkų 
aprangos.

Jos vyras labai mėgsta lietuvių 
tautinius šokius (tikriausiai šokėjos 
žmonos paveiktas). taip, kad šalia 
sporto turėsim ir lenciūgėlio gerbė
jus.

* *
Atrodo, kad metams slenkant ve

teranus sportininkus sporte prade

da pakeisti žmonos. Ir šioje žiemos 
šventėje nors ir dešimtimi šalikų, 
kailinių ir kitokiais šiltais aprėdais 
apsirengusi dalyvavo mūsų žinomo 
veterano Vlado Daudaro žmona Ire
na, net į aukštą kalną be keliamosios 
kėdės užlipusi, kai jos Vladelis, pa
būgęs šalčių, sau šiltai namie prie 
T.V. sėdėjo.

* *
Šventėje karščiausios merginos 

buvo dvi seselės iš vakarinių prie
miesčių ligoninės. Viena net su biki
ni gundė saulę ar slidininkus. Kita 
vos neišsirengusi (kaip gaila!) vieš
butyje po dovanų įteikimo pašoko 
baletą. Gi pačios šalčiausios —• taip 
man atrodė — buvo draugės ir mo
kytojos iš Sydnejaus. Nors ir vilkė
damos puikius slidininkų drabužius, 
jos jokiu būdu nesutiko dalyvauti 
varžybose ir kraują sušildyti turėjo 
kuo kitu.

(Bus daugiau).

visais reikalingiausiais stovyklavi
mo ar iškylavimo priedais. Apdova
notieji: Rita Barkutė, Teresė Dau- 
baraitė, Algis Kapočius ir Tomas 
Pullinen.

Sesė Rita priklauso Živilės drau
govei skiltininkės pareigose. Sesė 
Teresė taip pat priklauso Živilės 
draugovei paskiltininkės pareigose. 
Brolis Algis yra skiltininkas Gedi
mino draugovėje. Brolis Tomas gal 
jauniausias, bet pareigingas ir geras 
skautas, priklauso Gedimino drau
govei ir yra skiltininkas.

Po tuntininko žodžio buvo unifor
mų inspekcija ir registracija į tauti
nę stovyklą.

Project ’77

Rugsėjo 9 d. Sydney Show- 
ground’e įvyko N.S.W. skaučių pa
roda — Project ’77. Joje buvo išsta
tyta ir Sydnejaus Aušros tunto 
skaučių projektas — lietuvių skautų 
sesių veikla ir gyvenimas. Ta nroga 
buvo painformuotas australų jauni
mas apie Lietuvą. Tą dieną mūsų 
sesės prisijungė prie australų sesių 
vienetų (jų dalyvavo apie 15.000) 
paradui, kurį priėmė N.S.W. guber
natorius Sir Roder Cutler.

Important Notice

MURRAY'S H.F. STORES 
646 George Street

NOW ON 2nd FLOOR
Business as Usual—Goods for Parcels in Stock 

as Before 
Tel. 26 1768

"AUŠROS" 
TUNTE

Tautos Šventės proga Aušros 
tunto skautai ir skautės dalyvavo 
pamaldose su tautine vėliava. Daly
vavo gausiai sesės ir broliai. Ypač 
gražiai pasirodė sesės, dėvodamos 
naujas ir tvarkingas uniformas.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko 
Tunto sueiga, kurios metu buvo 
įteiktos a.a. Povilo Aleknos Fondo 
premijos, kurios paskirtos broliams 
ir sesėms už pažangumą ir pavyz
dingą darbą skautiškoje veikloje per 
paskutinius ketverius metus. Pas
kirtos keturios premijos. Apdova
noti broliai ir sesės gavo kuprines su

♦ * *
Primename, kad spalio 16 d., sek

madienį įvyks gegužinė ir ”Car 
Rally”, kuriuos ruošia Sydnejaus 
Aušros tuntas ir sporto klubas Ko
vas. Mašinos apmokėjus registraci
jos mokestį, rikiuojasi 10 vai. ryto 
prie Liet. Klubo Bankstowne. Maši
noje sėdės trys asmenys: vairuoto
jas, navigatorius ir stebėtojas. 
Lenktynės baigsis skautų žemėje 
Ingleburne. Laimėtojams bus įteik
tos dovanos. Po to seks ten pat ge
gužinė, kur bus galima pasismagu- 
riauti visokiais skanumynais bei gė
rimais, pasišokti, pažaisti, padai
nuoti. Mašinas galima registruoti 
pas p. J. Dambrauską (709 3814), ar 
pas brolį A. Mikutavičių (708 1841).

E. Kiverytė 
Tunto korespondentė
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LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Spalio 23 d., sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Liet. Klube rengiamas 
pasaulinio garso lietuvio poeto

O.V.L. Milašiaus Minėjimą
jo šimto metų sukakties proga. Poetą ir jo kūrybą pristatys
V. K a z o k a s. Ta proga bus inscenizuota Milašiaus poema

_____ Lemuelio išpažintis
Pastatymas Pauliaus R ū t e n i o. Dalyvauja:"Daiva Labutytė — Bieri, 

Ona Maksvytienė, Milda Karpavičienė ir Paulius Rūtenis. Koordinato
rius Algis Dudaitis. Reklaminį Milašiaus portretą piešė dail.-Vladas 
Meškėnas.

Popietę rengia Vaižganto Kultūros Klubas

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 16 d., sekmadienį, 6 vai.:

Vėžių vakaras
su specialia programa. Įėjimas $ 3
tik su bilietais

Informacija
Spalio 1 d. Adelaidėje įvyko Pa

vergtųjų Tautų Komiteto surengta 
demonstracija reikalaujant laisvės 
Rusijos pavergtiems kraštams. Toji 
demonstracija surengta sąryšyje su 
60 metų Sovietų Sąjungos sukakti
mi.

Į Pietų Australijos parlamento 
rinkimus kandidatavo ir lietuvis 
A.L.L. Pocius, kaip ’’Workers’ 
Party” kandidatas. Gaila, į parla
mentą nepateko.

♦♦♦

MŪSŲ PASTOGĖS POPIETĖ

Adelaidės Apyl. Valdyba spalio 23 
d. organizuoja Liet. Namuose Mūsų 
Pastogės naudai popietę su specialia 
programa. Specialiai tai popietei iš
kviesta dainininkė iš Sydnejaus 
Gražina Zigaitytė. Popietės metu 
bus atidaryta ir lietuvių menininkų 
paroda, kurią organizuoja skulptorė 
Ieva Pocienė, bus pravesta turtinga 
loterija.

**♦

Adelaidės choro Lituania dirigen
tė solistė G. Vasiliauskienė šiuo me
tu Europoje ir numato grįžti namo 
apie spalio pabaigą.

♦♦♦

Montrealio (Kanadoje) Lietuviš
kas Radio Pusvalandis išleido dvi 
naujas lengvos liet, muzikos ir po
puliarių dainų ilgo grojimo plokšte
les: ’’Vasaros šokis” ir ’’Žalias Vė
jas". Plokštelės kaina $ 6.75 plius 
persiuntimas 75 et. Plokštelės gau
namos: Lithuanian Radio Prog
ramme, 1053 Cr. Albanel, Laval, 
P.Q. Canada H7G 4K7.

DAR BRAŽINSKŲ REIKALU

Turimomis žiniomis tėvas ir sūnus 
Bražinskai, kurie ketinami depor
tuoti, Amerikos imigracijos organų 
nekaltinami kaip lėktuvu grobikai, 
bet tik kaip nelegaliai imigravę į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Amerikos imigracijos politika yra 
gana kieta ir nesiduoda lengvai pa
lenkiama arba įtakojama. Galimas 
daiktas, kad Bražinskai greičiausiai 
bus deportuojami į Venecuelą, iš kur 
jie atvyko, nors patys Bražinskai 
Amerikos autoritetams pareiškę, 
kad jie norį būti deportuojami į ne
priklausomą Lietuvą. Kadangi 
Amerika nepripažįsta dabartinio 
okupuotos Lietuvos statuso, tai ir 
susidaro galvosūkis, kur juos padėti.

♦♦♦

Klubo biblioteka veikia: 
sekmadieniais 1.30 — 5 vai. 
trečiadieniais 3 —6

val.(bandymas)
Bibliotekoje galima įsigyti knygų, 

plokštelių, liet, medalių, pašto ženk
lų. r.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama- Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi tun dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

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

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
Antradieniais stalo tenisas 6-9 vai., šešt. 6-10 vaL, sekm 1-9 vai
Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba maloniai kviečia visus, iš arti ir toli 
į rengiamą 20 mėtų

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Sunkiai serga ir paguldytas 

Dalcross ligoninėje Edvardas Nau
sėda, 81 m. amžiaus kūrėjas savano
ris. Jį galima lankyti: Dalcross Hos
pital, 26 Stanhope st., Killara, Ward 
North, Room 22A.

Nežiūrint to, kad dukrelei sergant 
p.p. M. ir B. Gailiūnai turėjo rimto 
pagrindo nedalyvauti Mūsų Pasto
gės spaudos baliuje, vis tiek jie save 
nubaudė paaukodami Mūsų Pasto
gei 20 dolerių. Sako, reikia kaip nors 
išsipirkti...

kuris įvyks Lietuvių Namuose, 44-50 Errol st. N. Melbourne, spalio 22 d. 
7 vai. vakare.

Gros geras orkestras, pasistiprinsime skania vakariene. - Įėjimas, 
įskaitant vakarienę, — 7 dol. asmeniui.

Stalus užsisakyti pas F. Sodaitį tel. 569 9578 ir J. Petrašiūną tel. 
232 5034.

PASTABA: Pritrūkus vietų salėje, vėliau užsisakantieji stalus gaus 
baro patalpose. Baras tą vakarą neveiks!

Aušro tunto skautai ir sporto Klubas Kovas spalio 16 d. rengia

Automobilių lenktynės
Melbourno Lietuvių Klubo 

Taryba

Observation Car rally
Mašinos renkasi prie Lietuvių Klubo Bankstowne 10 vai. ryto.
Smulkesnes informacijas teikia: J. Belkus tel. 709 8163 arba J. 

Dambrauskas tel. 709 3814.
Lenktynių pabaiga skautų žemėje Ingleburne. Ten pat 1 vai. p.p.

gegužinė ir barbeque
Skautai keps kepsnius ir svečius vaišins tauriaisiais gėrimais, o jauni

mą vaisvandeniais ir užkandžiais. Bus muzika, šokiai ir dainos malonioje 
sekmadienio popietėje.

Maloniai kviečiame visus atvykti ir pasidžiaugti gražioje pavasario 
gamtoje.

Įsidėmėkite: gegužinės metu bus traukiama loterija, kurios stambiau
sias laimikis yra kelionė dviem į N. Zelandiją.

Užgaulūs žodžiai
— Ar atsiimat savo užgaulius 

išsireiškimus?
— Kadangi esu pirklys ir par

duotų prekių atgal nepriimu, tai 
tik galiu juos pakeisti kitais.

Vairuotojams
Plakatas Anglijoje Blekpule: 

“Jeigu važiuosite per mūsų 
miestą lėtai, pamatysite visas 
jo . .žymiąsias vietas. Jeigu grei
tai — tik kalėjimą arba ligo
ninę”. . - .
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Lietuvos atstovui Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse Juozui Ra
jeckui šiais metais (birželio) suėjo 80 
m. Jo sveikatai apsilpus atstovo pa
reigas eina jo pavaduotojas Dr. S. 
Bačkis.

Neseniai mirė pasaulinio garso 
dirigentas Leopoldas Stokovskis, 
sulaukęs 95 m. Gimęs Londone, bet 
savo kūrybingiausius metus pralei
dęs Amerikoje.

1976 m. išeivijos latviai išleido 200 
knygų.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne, minėdama savo veiklos 
25-ąsias metines ruošia kultūrinę popietę —

LAUMĖS JUOSTĄ
poezijos, prozos, dainos ir šokio derinį
Lietuvių Namuose, 44 Errol St., Nth Melbourne, spalio 16 d.

Pradžia: 3 vai. p.p.
Bilieto kaina: $ 3; pensininkams ir jaunimui $ 2

AUSTRALIAN LITHUANIAN
WEEKLY ”0UR HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė

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

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

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

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

$20.(X 
$ 24.01 
$ 35.0(
$50.01

Redakcija rašinius taiso ir skelbk 
savo nuožiūra. Už skelbimų turiu 
neatsakoma.
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