
Regėjinias

Ne tuo adresu
Pereito karo padariniai dar ir 

šiandien skaudžiai atliepia tautų 
santykiuose neišskiriant ir lietuvių, 
kurie praktiškai buvo ir tebėra tik 
karo auka. Ypač lietuviams kliūva iš 
žydų pusės, kurie, ieškodami nusi
kaltėlių prieš žydus, meta skaudų 
šešėlį ne tik atskiriems asmenims 
bet ir visai lietuvių tautai, primes
dami kaltę lietuviams, kad jie, ben
dradarbiaudami su naciais, aktyviai 
prisidėjo prie žydų naikinimo.

Tuo klausimu gyvą polemiką vedė 
kanadiškiai ’’Tėviškės Žiburiai”. 
Liūdniausia, kad žydai visą reikalą 
generalizuoja, atskirų asmenų 
veiksmus ar kaltes primesdami visai 
tautai. Tai vis pasikartoja toji pati 
vilko ir ėriuko istorija, kai vilkas, 
norėdamas suėsti ėriuką, apkaltina 
visą ėriuko giminę. Tačiau keista, 
kad to paties principo, kokį naudoja 
prieš lietuvius, žydai netaiko to
kiems vokiečiams, kaip tautai, nors 
vokiečiai iškėlė nacizmą, o naciai 
buvo žydų eksterminacijos iniciato
riai ir vykdytojai. Atmintina, kad 
kol lietuviai tvarkėsi savarankiškai, 
prieš žydus nebuvo jokių išsišokimų 
ir jokio Lietuvoje antisemitizmo. 
Tiktai kai lietuvis Lietuvoje jau ne
buvo pats šeimininkas, dalykai vys
tėsi taip, ko niekad nebūtų vykę prie 
lietuvių valdžios.

Ir kultūringiausioje tautoje buvo 
ir yra visokių žmonių. Netgi toje pa
čioje šeimoje vieni vaikai skelbiami 
šventaisiais, kiti savo dienas užbai-
gia kartuvėse. Tokiu būdu bet kokia 
generalizacija, ypač kalbant apie vi
są tautą, yra nepateisinama klaida. 
Nežiūrint to, kaltintojai tokios klai
dos nemato.

Niekas neginčija, kad ir mūsų 
tarpe buvo tokių asmenų, kurie
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bendradarbiavo su naciais ir jiems 
talkino vieni savanoriškai, kiti netgi 
prievartos keliu. Greičiausia nėra 
priemonių suskaičiuoti, kiek tokių 
talkininkų iš lietuvių pusės buvo, ir 
lietuviai jų neteisina, o tačiau dėl jų 
šio sunkaus kriminalo šešėlis prime
tamas visai tautai. Iš kitos pusės tie 
patys lietuviai pagal išgales ir gel
bėjo žydus, patys rizikuodami savo 
gyvybėmis, jeigu būtų buvę išduoti. 
Galimas daiktas, kad tokių gelbėtojų 
ir gynėjų iš lietuvių pusės buvo ne-

MIRTIES SPINDULIAI NĖRA 
TOKIE PAVOJINGI

Jau 15 metų Amerika veda tyri
nę jimtis laserio spindulių bandant 
juos pritaikinti civiliniams ir kari
niams reikalams. Laseris yra kon
centruotos šviesos spindulys* kuris 
eina tik tiesia linija pakely deginda
mas sutiktas kliūtis. Karo reikalams 
laseris iki šiol neturi didelės vertės, 
nės jo veikimo laukas labai mažas ir 
tolimesniuose atstumuose darosi 
nepavojingas, nes atmosfera laserio 
pavojingumą atskiedžia.

PASAULIO LIETUVIŲ B-NĖS 
SEIMAS

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Seime, kuris įvyks liepos 1-4 d.d., 
plačiu mastu bus svarstomas ir jau
nimo klausimas. Numatoma tuo rei
kalu net specialios sesijos. P.L.B. 
Seime numatomi 109 atstovai iš 
įvairių kraštų bendruomenių, jų 

palyginamai daugiau, negu anų mi
nimų nacių talkininkų. Remiantis ta 
pačia logika lietuvių tauta turėtų 
būti iškeliama kaip heroiška tauta, 
net ir pavergimo padėtyje stojusi už 
žydus. Tačiau tokius tik atskirus 
faktus iškelia doresni išgelbėtieji 
žydai.

Lietuviai kaip tauta nesišaukia 
generalizuotos heroizmo garbės, bet 
lygiai ir atmeta generalizacijos keliu 
uždedamą šešėlį dėl pavienių asme
nų gėdingų išsišokimų. Italų tauta 
per šimtmečius produkuoja popie
žius, bet lygiai italų tautos produk
tas yra ir Mafia. Tačiau niekas italų 
kaip tautos nelaiko nei šventąja, nei 
nusikaltėle aplamai.

tarpe tikimasi turėti apie 12 ar dau
giau atstovų iš jaunimo. Pasaulio 
Liet. Jaunimo Sąjungos vadovybė 
ragina, kad kuo daugiau jaunimo 
atstovų dalyvautų Seime.

Iš Australijos jaunimą Seime ats
tovaus Zita Prašmutaitė, A.L.J. 
S-gos vicepirmininkė.

Pakartotinus sovietų bandymus 
pagerinti santykius su Kinija ir siū
lant savo "tautų draugystę"Pekinas 
visai atmetė. Tarp Sov. Sąjungos ir 
Kinijos įtampa pasilikusi kaip buvu
si.

Vasario 9 d. Amerikoje mirė prof. 
Dr. Alfredas Sennas, sulaukęs 78 m. 
Kilme šveicaras jis 1921 m. atvyko!
Lietuvą ir Kauno universitete dėstė 
kalbotyros dalykus ir sanskrito kal
bą. Buvo vedęs lietuvaitę, pats gerai 
kalbėjo lietuviškai ir Pensilvanijos 
universitete Amerikoje dėstė bal
tistiką ir slavistiką. Drauge su prof. 
A. Saliu buvo parengęs ir išleidęs

IV-sis Jaunimo
Kongresas

PLJS ’’Informacijos Biuletenis” 
taip informuoja apie būsimą Ketvir
tąjį Jaunimo Kongresą:

’’Darbai jau įpusėję. Ryšių Cent
ras su pagalba ruošia kongresui va
dovą, kurį planuoja užbaigti iki šių 
metų galo. Programos irgi jau pro
jektuojamos. Kun. A. Saulaitis ir 
Elena Bradūnaitė rūpinasi stovyklos 
programos projektu. Studijų savai
tės programos projektu rūpinasi 
Vincas Bartusevičius Vokietijoje. 
Jis planuoja pirmą projektą kovo 
mėnesį mums pateikti. Kultūrinę 
programą tvarko Kristina Pauliu- 
kevičiūtė. Jei kas turi minčių, vardų 
bei siūlymų dėl įvairių talento vaka
rų bei pasirodymų, prašoma kreiptis 
pas ją šiuo adresu: Rubinstr. 5,8000 
Munchen 50 W. Germany.

Patalpomis rūpinasi techninė ko
misija, vadovaudama Vingaudo Da
mijonaičio.

Pramatyta kongreso eiga yra to
kia:

1979 m. liepos 11 -18 d. Kongresi-
nė stovykla. Tikimės, kad galėsime 
sutalpinti apie 500 asmenų.

Liepos 14 d. Oficialus kongreso 
atidarymas Londone. ’’Queen Eliza
beth Hali”. Kviečiama visa lietuviš
ka visuomenė.

Liepos 19 - 27 d. Studijų dienos 
Altenberge (prie Koeln), Vokietijo
je. Galės dalyvauti tik rinkti atsto
vai (viso apie 150 žmonių).

Liepos 27 - 29 d. Kongreso iškil
mingoji dalis ir uždarymas, Koenig- 
steine (prie Frankfurto) ir pačiame 
Frankfurte. Pramatyta: talentų va
karas, parodos, koncertas, banke
tas, iškilmingos pamaldos, susipaži
nimas su studijų dienų rezultatais ir 
uždarymo aktas.

Neskaitant kelionių, inflacijos bei 
asmeninių rankpinigių, asmeniui 
kainuos maždaug $ 500. Su 
kelionėmis ir kitom išlaidom suma 
gali lengvai siekti $ 1000 (amerikie
tiškais). Tai didelės sumos pinigų. 
Nors PLJS rinks pinigų kongresui, 
tie pinigai pirmoje eilėje bus naudo
jami paskaitininkams, meniniams 
vienetams ir pan. Tik kas liks, bus 
naudojama pašelpti atstovams. 
Šiuometu dar nežinom, kiek galėsi
me šiam tikslui pinigų surinkti, to
dėl ypatingai raginame, kad visi 
kraštai susirūpintų finansų komite
tų sudarymu tam, kad padėti atsto
vams ir prisidėti prie bendros kong
reso kasos. Jau nėra per anksti šiam 
tikslui rinkti aukas, ruošti koncer
tus, rengti parengimus ir 1.1. PLJS 
valdyba jau prieš pusmetį pradėjo. 
Pradėkite ir jūs!” 

penkių tomų vokiečių - lietuvių kal
bos žodyną. Jo sūnus Alfredas taip 
pat kalbininkas profesoriauja Wis- 
konsin universitete, U.S.A.

Vakarų Vokietijoje atgyja prona- 
cinės ir antižydiškos nuotaikos. 
Pronacinėm nuotaikom užsikrėtęs 
dalinai jaunimas, neišgyvenęs Hit
lerio režimo. Nacine ideologija pasi
žymi ypač kraštutiniai dešinieji.
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PASAULY
IR NAMIE

Gyvenimas yra nuolatinė kaita. 
Bet kokioje srityje sustingimas 
reiškia kapituliaciją ir mirtį. Gaila, 
lietuviškame gyvenime tokios kaitos 
pasigendame ir sustingimas pasida
rė savotiška norma ir dogma. Tas 
ryšku ne tik čia pas mus, Australi
joje, bet juo labiau kitur, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
kur yra didžiausi lietuvių junginiai 
ir kurie duoda toną visai lietuvių 
išeivijai.

Gal labiausiai gyvybės ir gaivališ
kumo parodo Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė tiek kultūrinėje, tiek 
ir politinėje srityje. Tačiau ir ten 
tarp didelės masės netrūksta 
sustingimo šalininkų, kurie bando 
pastoti kelią bet kokiam progresui. 
Tiek iš spaudos, tiek ir iš gyvų pa
sakojimų susidarome vaizdą, kad 
Amerikos lietuvių tarpe vyksta ar
šios kovos ne už lietuvybę ir ne už 
tautos laisvę, bet kovos tarpusavy 
stengiantis ne tiek patiems daryti 
ką nors pozityvaus, bet greičiau sa
viems kliudyti.

Tokioje Amerikos Lietuvių Bend
ruomenėje iškilo nesutarimų dėl 
metodų veikloje: atsirado prieš ke
letą metų net grupelė aktyvistų, 
kurie nesutikdami su bendra JAV 
B-nės veiklos linija bandė įsteigti 
reformuotą lietuvių bendruomenę 
tuo siekiant bendruomenės suskal
dymo. Kiti tai priima kaip suskaldy
mą, bet iš tolo žiūrint Amerikos liet, 
bendruomenėje tokio suskilimo iš 
viso nėra, o tik grupelė atskalūnų, 
kurie garsiai rėkdami drumsčia 
vandenį ir tuo pačiu kelia neproduk
tyvaus erzelio.

Ten pat Amerikoje vyksta įtampa 
taip pat tarp Amerikos Lietuvių Ta
rybos (sutrumpintai ALTAI ir pa
čios bendruomenės. Tarp šių dviejų 
yra kompetencijos konfliktas, kurį 
ypač aštrina finansiniai ištekliai. 
ALTA yra sena, dar 1940 metais su
sitvėrusi politinė organizacija kovai 
už Lietuvos laisvę. Atėjus į gyveni
mą Lietuvių Bendruomenei toleran
cija tarp jųdviejų buvo palaikoma, 
kai kiekviena iš jų dirbo savo srity
se: ALTA politinėje, bendruomenė 
kultūrinėje. Bet laikui bėgant 
ALTA paseno ir iš jos darbo nesi
matė vaisių, gi bendruomenė, būda
ma jauna ir gaivališka, ėmėsi ir tų 
darbų, kurių neatlieka pirmoji. 
ALTA taip pat turėjo ir aukų mono
polį, bendruomenė gi siūlo savo au
kos paskirtį leisti nuspręsti pačiam 
aukotojui. Kaip matosi, ir čia atsi
vėręs savotiškas kartų plyšys, nes 
bendruomenė palyginamai yra jau
na ir jos pusėn linksta ir visas akty
vusis JAV lietuvių jaunimas.
Lygiai Amerikoje jautri problema 

yra veikiančio Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto - VLIKo, kuris 
kaskart vis daugiau susilaukia kriti
kos. Kai karo metais Lietuvoje kū

Brangiam tėveliui
A.A.

VILKO PULLINEN
mirus, jo sūnų Juhani, šeimą ir artimuosius liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Irvis ir Nijolė Venclovai

Mūsų Pastogė Nr. 13, 1978.4.3, psl. 2 

rėsi VLIKas, neturėta palankių są
lygų jį sudaryti rinkimų keliu, todėl 
buvo pasirinkta prieinamiausią tam 
forma: į VLIKo sudėtį kviesti visų 
nepriklausomoje Lietuvoje veikusių 
politinių partijų atstovus, kad tuo 
būtų sudarytas vieningas frontas. 
Šio principo laikomasi ir išeivijoje 
po trisdešimt penkerių metų, nors 
išeivijoje tų partijų beveik nebeliko. 
Niekas neginčija VLIKo būtinumo 
ir svarbos kaip pastovaus Lietuvos 
reprezentanto ir politinio organo, 
bet jo pasenusi struktūra jo autori
teto nekelia, juo labiau, kad VLIKą 
kaip reprezentacinį vienetą turėtų 
sudaryti ne atsitiktiniai asmenys ar 
mirusios dūšios, o rinktiniai, politiš
kai pasiruošę autoritetai. Netgi 
amerikiečių įstaigose šaipomasi, kad 
tokioje Lietuvoje į valdžią preten
davo net 15 partijų! Tai irgi savotiš
kas sustingimas, kuris daugiau ga
lioja kaip veiklos stabdis, o ne va
riklis.

Toks maždaug gaunasi vaizdas 
žiūrint iš tolo. Jeigu visa tai mūsų 
neliestų, tai galėtume smagiai nusi
šypsoti, tačiau reikalai tiesiog tra
giški, kai jėgas eikvojame savitarpi
nei kovai apleisdami frontines pozi
cijas.

Nors ir negausūs, bet Australijos 
lietuviai šia prasme parodo daugiau 
sąmoningumo. Tiesa, ir čia buvo at
sivėrę bendro darbo plyšiai, bet lai
mei jie buvo laiku pagydyti, o tie, 
kurie savu laiku kėlė revoliucijas 
patriotizmo vardan, šiandie iš viso 
pasitraukę iš darbo dirvos. Tad ir 
lieka atviras ir neatsakytas klausi
mas: tai dėl ko buvo draskytasi, jei 
daugiau lietuviškame gyvenime ne- 
sirodoma? Jeigu kai kieno nusikalti 
principai neatitiko gyvenimui, tai 
dar nereiškia, kad su tais principais., 
žlugo ir lietuvybė. Priešingai, lietu
viškasis gyvenimas ir toliau vystosi 
priimdamas naujas formas, pagal 
gyvenamą laiką ir dvasią. (v.k.)

’’Gulago Kronika”
Vakarus pasiekė Permės lagerio,. 

36-tos zonos ’’Gulago salyno kroni
ka” (rusų kalba), apimanti 1977 me
tų liepos - spalio mėnesius. Šioje 
kronikoje kalinamieji labai glausta 
forma užregistravo politinių kalinių 
įstatymų pažeidimų faktus, jų pro
teste pareiškimus, sveikatos būklę, 
prižiūrėtojų elgesį ir bausmes. 
36-toje zonoje kalinami ir keli lietu
viai: Šarūnas Žukauskas, Petras 
Plumpa, Vytautas Kavoliūnas. Kar
tu su jais ir Vilniuje nuteistas Ser
gejus Kovaliovas.

Duodame keletą ištraukų, kuriose 
aprašomi lietuviai - kaliniai:

Liepos 20-21 dienomis 36-toje zo
noje lankėsi visuomeninė Lietuvos 
delegacija: KGB majoras Trakymas, 
dar vienas KGB karininkas, ekono
mikos mokslų kandidatas Kinduris 
ir Lietuvos Mokslų Akademijos 
kadrams priskirtas sekretorius 
Tupkevičius.

Rugpiūčio 18-tą KGB majoras 
Černiauskas išsišaukė Kavoliūną ir

Mokesčių pareiškimai
Tax Returns

Prityrę ir registruoti mokesčių patarėjai ir buhalteriai tautiečiams 
padeda paruošti mokesčių pareiškimus (Tax Returns)

Atliekame visas reikiamas mokesčių apyskaitas: asmenines, profesi
nes, prekybos ar bendrovių už šiuos ir praėjusius metus. (Nuolaidos pen
sininkams).

Visi darbai atliekami konfidencialiai. Pagal reikalą ir susitarimą po 
darbo valandų atvykstame ir i namus. Visais mokesčių reikalais teikiame 
patarimus nemokamai.

Dėl sąlygų ir įsipareigojimų kreiptis telefonu 520 9834 kiekvienu metu.
ROMAS JONAS PALATHS

RAYMAR BUSINESS SERVICE Pty. Ltd.

127 Sladden Road, Engadine, N.S.W.

Su labdarybe nepakeliui
LABDARYBĖ - NUSIKALTIMAS 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Natalijos Solženicin, Aleksandro 
Solženicino žmonos, kalbos ištrau
kos pasakytos spaudos konferenci
joj, New Yorke, vasario 3 dieną, ku
rios metu buvo kreipiamasi į Sovie
tų Sąjungos valdžią, kad būtų išleis
ti iš kalėjimų Aleksandras Ginzbur
gas ir visi kiti politiniai kaliniai.

...1974 metais, po ištrėmimo iš 
Sovietų Sąjungos, Solženicinas įkū
rė Šveicarijoj Rusų Socialinį Fondą, 
kuriam jis paaukojo visus pinigus, 
gautus už knygą ’’Gulago Archipe
lagas”. To fondo valdytojas Sovietų 
Sąjungoje buvo Aleksandras Ginz
burgas, kuris šias pareigas ėjo tre
jus metus - iki buvo suimtas. Per tą 
laiką fondas padėjo šimtam politinių 
kalinių šeimų, nekreipdamas dėme
sio į gavėjo tautybę, įsitikinimus ar 
religiją. Šelpiamųjų tarpe buvo ru
sai, ukrainiečiai, lietuviai, žydai, vo
kiečiai, armėnai, gruzinai, estai ir 
totoriai. Jie priklausė rusų ortodok
sų, mahometonų, baptistų ir kitoms 
religinėms bendruomenėms. Vie
nintelis šelpimo kriterijus - jo reika
lingumo laipsnis. Ginzburgas turėjo 
tas išimtinas savybes, kurios yra 
reikalingos atliekant šį taip sunkų ir 
pavojingą darbą: švelnumą, drąsą, 

pokalbio metu pasakė, kad rašyti 
pareiškimą į TSRS Raudonąjį Kry
žių beprasmiška, kadangi ’’pas mus 
nėra kryžiaus, yra tiktai raudonas 
pusmėnulis”. Jis pareikalavo, kad 
Kavoliūnas papasakotų, kas jam pa
dėjo surašyti gegužės 8 dienos pa
reiškimą TSRS generaliniam pro
kurorui. Kavoliūnas atsakė: 
’’Skausmas padėjo...” (Tame 
pareiškime Kavoliūnas skundėsi 
širdies ir skrandžio skausmais ir 
prašė paskirti gydymą). Vytautas 
Kavoliūnas jau 24 metai kalinamas 
lageryje.

Rugpiūčio 29 zonoje vienos dienos 
bado streikas, protestuojant prieš 
draudimą imtis su savim į darbą 
maisto produktus. Tarp kitų daly
vavo Žukauskas, Kovaliovas, Plum
pa.

Rugpiūčio 31 majoras Fedorovas 
grasino Plumpai iki minimumo su
mažinti pasimatymus su šeima už 
tai, kad jis kalbasi su administracija 
tik lietuviškai.

Rugsėjo 5 Žukauskui išeinant į 
darbą buvo jam atimta duona. Sura
šytas raportas.

Rugsėjo 24 išvežtas iš zonos su 
visais daiktais Plumpa.

Spalio 4 pradėtas bado streikas 
sąryšy su pasitarimais Belgrade. 
Politinių kalinių pareiškimai, kurie 
buvo adresuoti TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui, pažeidžiant 

lygsvarą ir retą atmintį, nes žinojo 
vaikų skaičių kiekvienoje šeimoj, 
kuris berniukas sirgo ir kokių vaistų 
jam reikėjo, kokiai mergaitei trūko 
šiltų drabužių, kuri žmona neturėjo 
pinigų pasiųsti vyrui siuntinį ir kam 
trūko pinigų traukinio bilietui nu
pirkti, kad galėtų aplankyti kalinį 
stovykloje. Nors Ginzburgas pats 
sunkiai sirgo, jis visuomet turėjo 
laiko kitiems.

Dirbdamas šalpos darbą, jis buvo 
nuolat krečiamas. 1977-tų metų va
sary jis buvo saugumiečių suimtas. 
Norėčiau pastebėti, kad kaip tik 
saugumas tvarko tuos reikalus įro
dymas, kad mūsų krašte geradarys
tė visuomet buvo laikoma pavojinga 
valstybei. Komunistai kovojo prieš 
labdarybę 60 metų... Mūsų laikais 
kalėjimų prižiūrėtojai užleidžia šu
nimis žmones, kurie drįsta prisiar
tinti prie kalinių kolonos, kad duotų 
jiems duonos gabalą, ir leidžiama 
net į juos šauti - "humaniškas” so
vietinis leidžia tai daryti. Senais lai
kais nė viena našlė neatsisėstų prie 
velykinio stalo, pirma nenunešus 
maisto į miesto kalėjimą, nepažįsta
mam kaliniui - tai buvo tradicija. 
Dabar kaliniui leidžiama tik penkių 
kilogramų siunta per metus, ir tai 
tik po to, kai jis pusę savo bausmės 
yra atlikęs...

Šiuo metu sovietų slaptoji policija 
stengiasi sužinoti šelpiamųjų pavar
des ir kartu bando šmeižti fondą 
Šveicarijoj, dalindami anonyminius 
laiškus Vakarų spaudos atstovams...

Fondo valdytojais Sovietų Sąjun
goje dabar yra Ginzburgo žmona 
Irina ir Sergėjus Chodorovičius... 
Žmonės laisvam pasauly sunkiai su
pras, kaip galima būti persekioja
mam už labdarybę. Kodėl taip yra? 
Taip yra, nes komunizmas yra prie
šas humanizmo, taipogi jis kovoja 
prieš bet kokią religiją ir pasigailė
jimo sąvoka jam nesuprantama...

Už tai Ginzburgas buvo suimtas. 
Už tai jis laikomas kalėjime visus 
metus be teismo, visiškai izoliuotas. 
Šimtai žmonių apklausinėjami, gra
sinami duoti klaidingus paliudymus. 
Ir už tai jis bus teisiamas. NeŽūrint 
kokie absurdiški kaltinimai bus su
rasti, nežiūrint koks teismo spek
taklis bus surežisuotas, tai bus ko
munizmo teismas prieš žmonišku
mą... (Eita) 

įstatymus, buvo pasiųsti Rusijos 
TFSR Prokuratūrai. Penkias paras 
badavo Kovaliovas, Žukauskas ir kt.

(Elta)
*♦*

Sėkmingai pastatęs Šekspyro 
dramą ’’Makbetą” New Yorke rež. J. 
Jurašas ketina statyti lietuvišką 
dramą "Pasivaikščiojimas mėnesie
noje”, kuri parašyta pogrindžio ra
šytojo Lietuvoje. Dramą į anglų 
kalbą vertė Algirdas Landsbergis.
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Pravesdamas rekolekcijas svečias 
iš Čikagos kun. Juozas Vaišnys per
važiavo beveik visas Australijos lie
tuvių kolonijas ne tik gaivindamas 
tikinčiuosius tikėjimo principuose, 
bet ir artimiau susipažindamas su 
šio krašto lietuviais ir savo net re
kolekcijų pamoksluose pabrėždamas 
ir stiprindamas mūsuose tautinį są
moningumą. Pabaigęs savo misiją 
svečias kun. J. Vaišnys prieš išvyk
damas dar buvo užsukęs ir į Mūsų 
Pastogės redakciją, kur praleido iš
tisą vakarą besikalbėdamas įvairiais 
mums visiems rūpimais klausimais.

Kun. J. Vaišnys, S.J. nėra siaurų 
pažiūrų žmogus, bet plati ir šakota 
asmenybė, į gyvenimą žiūrinti blai
viai ir žengianti su laiku. Įdomiausia 
ir pabrėžtina, kad kun. J. Vaišnys 
yra veiklus giliai sąmoningas lietu
vis, siejąs organiškai lietuvybę ir 
katalikybę, net savo pamoksluose 
pabrėždamas, kad geras katalikas 
turįs būti ir nemažiau geras lietuvis. 
Šia mintimi vadovaudamasis jis dar 
1950 m. įsteigė ir ligi šiandie reda
guoja žurnalą ’’Laiškai Lietuviams”, 
kuriame pirmoj eilėje svarstomos 
lietuviškos šeimos ir jaunimo prob
lemos. Baigęs teologijos mokslus 
Romoje jis Italijoje darbavosi kaip 
mokytojas ir daug dirbo su jaunimu. 
1949 m. jis buvo perkeltas į Čikagą 
ir čia visa siela įsijungė į lietuvišką 
veiklą dirbdamas ypač su skautais.

Iš pokalbio svečiui susidarė įspū
dis, kad Australijos lietuviai yra ga
na aktyvūs ir palyginamai vieningi. 
Tiesa, jam kaip pedagogui nepatiko 
kai kuriose kolonijose dvilypumas, 
kaip dvi mokyklos, dveji liet, namai, 
kai taupant jėgas ir sutartinai dir
bant viskas būtų taupiau ir produk
tyviau. Bet iš kitos pusės gal tuo pa
sireiškianti konkurencija esąs irgi 
teigiams dalykas, bet tik ne mokyk
lose.

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
Ji 34

Pilnesniam 19-to šimtmečio gyve
nimui pavaizduoti, malūno pastate, 
įrengtas muziejus ir kalvė. Kalvėje 
parodyti tuo laiku nukalti gaminiai. 
Kur turistai, ten ir suvenirų par
duotuvės. Ir čia, prekės nieko bend
ro su istoriniu malūnu neturi, bet 
parduodama kas tik galėtų būti pat
rauklu pravažiuojančiam turistui.

Prie malūno įrengtas restoranas, 
dar toliau stovi senovės išvaizdos 
nepraradęs malūnininko namas ir 
pagelbiniai ūkio pastatai.

Autobusu pravažiuojame Laun
ceston centrinėmis gatvėmis. Čia 
gyvena apie 62.000 gyventojų, bet 
miestas dabar kaip išmiręs, šešta
dienio popietė, parduotuvės užda
rytos, automašinų judėjimo nesima
to. Seni pastatai, siauros gatvės. Kai 
kurios dar visai neseniai paverstos 
vienos važiavimo krypties gatvėmis.

Važiuojant vairuotojas aiškina, 
kad dabar keliaujame turtingųjų 
Launceston gyventojų priemies
čiais. Yra keletas naujų, gražių dvi
aukščių namų, bet kiti nieku ypatin
gu nesiskiria iš anksčiau matytų. 
Greitai išvažiuojame iš miesto ir 
Tamar vieškeliu keliaujame į šiau
rės rytus.

Laukai, eukaliptų miškai, viskas 
panašu kaip ir kitose Australijos 
vietose. Vairuotojas kviečia po vie
ną į autobuso priekį ir prisistatyti, 
pasakant vardą, pavardę, apibūdi
nant savo darbą ir laisvalaikio užsi
ėmimus.

Daugiausia važiuojančių iš 
N.S.W. - 11; Viktorijos - 9; Qld - 6; 
Pietų Australijos - 2 ir viena anglė. 
Su tarnautojais (vairuotojas ir paly
dovė - virėja) esame 8 vyrai ir 23 
moterys. Su mumis važiuojanti pa-

VAKARAS
SU KUN. J. VAIŠNIU, S.J.

Jaunimas ypač kelia rūpesčių. 
Amerikoje, pasakoja kun. J. Vaiš
nys, gal tas taip akivaizdžiai nesi
jaučia, bet Australijoje jau susidaro 
problema. Mat, Amerikoje visko yra 
gausiau, taip pat ir aktyvaus jauni
mo, kurio nestokojame nei visuome
ninėje, nei politinėje veikloje. Dau
geliu atveju net jaunimas imasi ini
ciatyvos, kaip politinės demonstra
cijos, mokslo ir kultūros kongresai. 
Taip pat Amerikos liet, jaunimas 
daug dėmesio skiria lietuvių bend
ruomenei, į kurią jis linksta.

Be abejonės, Amerikoje yra ir ne
gerovių - tai nuolatinė tarpusavė 
trintis ir skaidymasis. Toje pačioje 
Amerikos lietuvių bendruomenėje 
atsiskyrimai ir nesutarimai kaip tik 
dėl patriotizmo, Altos trintis su 
bendruomene dėl kompetencijos ir 
t.t. Turėdami sau tikslą išsilaikyti 
kaip lietuviai ir sykiu siekti Lietuvai 
laisvės, mes turėtume sutartinai 
veikti, kaip drausmingoje kariuo
menėje atskirų ginklų daliniai. Gi 
pas lietuvius kaip toje nedrausmin
goje kariuomenėje kiekviena ginklų 
rūšis nukreipta ne į priešą, bet į sa
vųjų kitą ginklų rūšį - artilerija prieš 
pėstininkus, aviacija prieš laivyną ir 
pan.

Kun. J. Vaišnys tokį lietuvių ne
sutarimą aiškina kaip Ūetuvio pasą
monėje glūdinčią kovos aistrą. Kai 
prieš penkis šimtus metų lietuviai 
buvo vieningi, tai toji jų kovos aistra 
stebuklus darė, o dabar, kad ir išei
vijos sąlygose priešas nepasiekia
mas, tad ima rietis tarp savęs už
miršdami, kad tuo tik patys save 
žlugdo. Dar galima ir kita teorija, 
dėsto savo mintis kun. J. Vaišnys, 
kad mes nepakenčiame, jei kas iš

JONIŲ ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)

gyvenusi anglė į Australiją atvyko 
prieš dvejus metus Anglijos skaučių 
sąjungos nupirktu bilietu. Tai jos 
darbo organizacijai įvertinimas ir 
padėka. Ji daug važinėjus Australi
joje, po šios kelionės grįžta į Angli
ją. Įdomu, kad dvi brisbanietės 
slaugės^šdirbusios pora metų toje 
pačioje ligoninėje, viena kitos nebu
vo mačiusios. Po prisistatymo jos il
gai kalbėjosi apie savo ligoninę ir 
bendrus pažįstamus. Iš važiuojančių 
yra daugiausiai mokytojų seminari
jos studenčių ir slaugių.

Pravažiuojame keletą mažų mies
telių. Vietomis, laukuose ant įtaisy
tų vielų raitosi apyniai. Prisimenu 
apynius, augusius ir mūsų sodo pak
raštyje, tik jie vyniojosi ant ilgų, į 
žemę įsmeigtų karčių. Vienoje vie
toje autobusas sustoja ir išlipę ste
bime prieš mus žemumoje išsisklai
džiusius miesčiukus ir ūkius. Tolu
moje matosi ir didesnis miestas 
Scottsdale. Platus ir tolimas Ynato- 
mumas, kaip iš lėktuvo. Kiek išma- 
tyti, visi apylinkėje namai dar yra 
praėjusio šimtmečio statybos. 
Trumpai sustojame Scottsdale 
mieste, turinčiame apie 2000 gyven
tojų. Pagrindiniai čia gyvenančių 
užsiėmimai yra žemės ūkio ir miškų 
darbai. Mieste yra Kraft daržovių 
paruošimo ir užšaldymo fabrikas ir 
kariuomenės maisto tyrinėjimo la
boratorija. 1893 m. miestas buvo 
pavadintas Scottsdale, matininko 
James Scott garbei, kuris jau prieš 
pusšimtį metų tyrinėjo tą Tasmani- 

'jos dalį.
Toliau važiuojant matosi daugiau 

laukų, užsodintų apyniais. Užklaus
tas vairuotojas atsako, kad dabar 
apynių žiedus skina mašinomis. Jei 

mūsų pajėgia ar stengiasi kiek 
aukščiau iškilti - tuoj traukiame at
gal į masės lygį. Gal todėl ir nepajė
giame išsiauginti tinkamų vadovų, 
kurie išlaikytų vienybę ir autoritetą 
bet kurioje srityje.

Labai madingas žodis pas mus 
prigijo ’’skaidymasis”. Teisindami 
savo siaurumą tuoj puolame aiškin
ti, kad mus skaldo priešo agentai ir 
tų agentų sėbrai. Ir čia pat savo tar
pe prasideda tų skaldytojų me
džioklės, apšaukimai, įtarinėjimai, 
tiesiog apkaltinimai. Gi protingai į 
dalykus žvelgiant niekas mūsų nes
kaldo ir net negalėtų skaldyti, jei 
mes patys nesiskaldytume.

Požiūris į santykius su Lietuva? 
Tie santykiai yra ypač svarbūs jau
nimui, kuris Lietuvos nematęs ir 
kuris ją tik girdėjęs iš tėvų ar mo
kykloje. Jokiu būdu svečias nes
merkia tų, kurie patys į Lietuvą nu
vyksta arba savo vaikus išleidžia 
kad į kasmet organizuojamus iš anos 
pusės lituanistinius kursus Vilniuje. 
Tiesa, jis su daugeliu tų kursantų 
kalbėjęs, kad ne ką ten daug lietu
viškai pramoksta: Kent universitete 

Tasman tiltas Hobarte

jų tiek reikėtų apdirbti rankomis, 
prireiktų labai daug darbininkų ir 
aišku, jų kaina būtų aukštesnė.

Pravažiuojame Branxholm ir 
Derby miestelius. Sako, čia yra ala
vo (tin) kasyklos. Pravažiuojant 
Moorina, vairuotojas sako, kad šioje 
vietoje 1876 m. mirė ir palaidota 
paskutinė Tasmanijoje gyvenusi 
aboridženė. Taigi, jau virš šimtme
čio, kaip šioje Australijos salėje nė
ra senųjų šio krašto rasės gyvento
jų-

Sustojame Rain forest miške. 
Myrtle medžiai (Northofugus Cun- 
ninghami, pagal liet, žodyną - mirtos 
medžiai), kaip mūsų ąžuolai, auga 
labai lėtai, todėl kai kurie siekia virš 
tūkstanties metų amžiaus. Matosi 
daug žemesnių medžių, lyg palmės 
kamieno, bet paparčio išvaizdos la
pais. Klausiu vairuotojo kodėl miš
kai vadinami ’’rain forest”. Atsako, 
kad tokie per metus gauna nemažiau 
vieno metro lietaus. Kai tiek daug 
drėgmės, juose gerai ir tankiai auga 
medžiai, krūmai, žolės.

Pravažiuojant Weldborough 
nieko įdomaus. Stovi senas viešbu
tis, bet aplink gražus pušynas. Per 
kelią lėtai žingsnuoja ežys. Autobu
sas sustoja jo praleisti, o mes užgulę 
langus stebime rečiau sutinkamą 
įdomų gyvūnėlį.

Ties Pyengana išsukame iš pag
rindinio kelio ir važiuojame siaures
niu vieškeliu į St. Columba Falls. 
Pakelėje skurdus australiškas miš
kas. St. Columba Falls - rami vietelė 
žemumoje. Stovi senas viešbutis ir 
dar vienas kitas namelis. Norin
tiems pagyventi nuošalesnėje vieto
je čia yra idealu, bet važiuoti 12 km. 
iš kelio tik St. Columba Falls pažiū

kas met pravedami lietuvių kalbos 
kursai per dvi savaites daugiau 
duoda, negu šešios savaitės Vilniuje, 
tačiau Vilniuje nuvykę įgauna naują 
patirtį: pamato kraštą, jiems teži
nomą tik iš pasakojimų ir knygų, 
įgyja pažinčių, susipažįsta su skir
tinga sistema, kuri vakarietiško 
jaunuolio negali pigiai nupirkti. Visi 
gal su keliom išimtim iš tų kursų 
grįžta daug patriotiškesni, labiau 
tautiniai subrendę ir apsisprendę už 
lietuvybę ir Lietuvą.

Napagadins mūsų ir atvykę iš 
Lietuvos menininkai ar kitokie at
vykę ar pasiųsti lietuviai, kalba sve
čias kun. J. Vaišnys. Kaip tik mes 
galime daugiau atsiekti gero ne
vengdami jų, negu šalindamiesi. Ne
padarys iš manęs sovietinio agento 
ar koloboranto tokie susitikimai, 
jeigu pats nebūsiu tam pasidavęs, o 
tie, kurie pasiduoda, tai tokių jokiais 
draudimais nepagydysi.

— Grįžtant prie Australijos, pas
tebėjote kokių trūkumų ar kitokių 
dalykų, kurie Jums patiko ar nepa
tiko?

— Trūksta aktyvios inteligentijos. 
Visose kolonijose, o ypač mažesnė
se, vyrauja vidutiniai arba bemoks
liai tautiečiai, kuriems nuoširdumo

Nukelta į psl. 5

rėti, manau neverta.
Grįžtame tuo pačiu keliu į Tasman 

vieškelį ir važiuojame į St. Helens. 
Dar neprivažiavę St. Helens susto
jame ir ruošiamės nakvynei Hill 
Crest karavanų parke. Išlipę iš au
tobuso pajuntame šaltą ir smarkų 
vėją.

Velkamės šiltesniais rūbais ir sta
tomos palapines. Karavanų parkas 
erdvus. Be mūsų čia statosi palapi
nes dar dviejų ekskursijų keliauto
jai. Vieta netoli jūros įlankos, vadi
namos Georges Bay, todėl čia nema
žai įsitaisiusių karavanuose leidžia 
savo atostogas. Prausyklose, skal
byklose ir kitose bendro naudojimo 
patalpose iškabinėti nurodymai,ką 
galima, ir ko negalima daryti. Dau
giausiai nurodymų, kiek karavanų 
parkuose esu matęs. Visi tie ’’įsaky
mai” pasirašyti savininko, pavarde 
Bishop (Vyskupas). Kai Vyskupas 
įsako, be ginčų tų taisyklių reikia 
laikytis. Yra Vyskupo laikoma ir 
krautuvėlė, kurioje prekių kainos 
aukštos. Benzino litras kaštuoja be
veik 24 c. Po vakarienės, kas nori 
autobusu važiuoja į St. Helens 
miestelį alaus išgerti.

Tik praaušus, einu apylinkės ap
žiūrėti. Ant krantų, su jūros įlankos 
vaizdais, pristatyta daug naujų va
sarnamių. Beveik visi vasarnamiai 
turi pavadinimus, pav. Geoffs 
Shack, Brians Heaven ir pan. 
Gatvės negrįstos. Pajūrys gražus, 
bet šaltas, įkyrus vėjas skatina iš čia 
greičiau nešdintis.

Po pusryčių išvykstame į šiaurėje 
už 11 km. esantį miestelį Binalong 
Bay. Kelias beveik visą laiką eina

Nukelta į psl. 4
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Verta susimąstyti

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
Australijos Lietuvių Bendruome

nės (toliau rašysime sutrumpintai: 
ALB) struktūra su mažais statuto 
pakeitimais pasiliko tokia pati nuo 
pat jos susiorganizavimo dienos.

Pradžioje tautinio idealizmo kupi
ni kūrėme daugiau ant idealistinio 
pagrindo visas organizacijas ir tokiu 
pat pagrindu sukūrėme ir ALB, nes 
tai atitiko laiko dvasiai.

Bet laikui bėgant gyvenimas pa
teikė naujų reikalavimų, kada buvo 
susidurta su vietiniais įstatymais. 
Ekonominės organizacijos pirmosios 
prisitaikė prie vietinių valstijų įsta
tymų, buvo įregistruotos ir tuo būdu 
tapo įstatymais teisėtos, (legal 
body). Paskutinė tokį įsiregistravi- 
mą įvykdė Mūsų Pastogė. ALB 
Krašto Valdybos pastangomis yra 
sukurta Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd. ir tokiu bū
du Mūsų Pastogė yra vietinių įsta
tymų globoje kaip juridinis viene
tas, gali pirkti, parduoti turtą, pe
rimti palikimus ir t.t.

Kitokioj padėty yra Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, kaip vieną 
kartą ALB Krašto Valdybos pirmi
ninkas prof. A. Kabaila išsireiškė, 
kad yra lik mūsų bendruomenės še
šėlis. Kodėl?

Kaip pavyzdį imu Sydnejų. Pas 
mus į ALB Sydnejaus apylinkės 
metinį susirinkimą sueina tik kelios 
dešimtys asmenų ir iš jų beveik 
prievartos keliu išrenkama Apylin
kės Valdyba, kuri turi atstovauti vi
sus Sydnejaus lietuvius. Vienas da
lykas, žmogus nebuvo pasiruošęs 
prisiimti tokias sunkias pareigas, 
kitas dalykas - jo moralinis užnuga
ris yra tik keliolika asmenų, kurie jį

APIE
BENDRUOMENĖS ATEITĮ

išrinko. Lygiai tokia padėtis yra ir 
su ALB Krašto Tarybos rinkimais.

AL B-nę užregistravus padėtis 
nepasitaisytų, gal net pablogėtų, 
nes dabar pagal mūsų bendruome
nės struktūrą, kad ir kelių žmonių 
išrinkta valdyba gali ir turi teisę 
kalbėti visos Australijos lietuvių 
vardu, nes visi Australijos lietuviai 
sudaro AL B-nę. Registruojant rei
kėtų nurodyti, kas yra ALB narys 
ir kaip jis į organizaciją priimamas, 

tokiu būdu registruota bendruome
nė nustotų visuotinės bendruome
nės teisių ir būtų tik narių, kurie 
padavę pareiškimus įstotį į ALB, 
atstovė. Gi mums, neturintiems jo
kios diplomatinės atstovybės, labai 
svarbu, kad Krašto Valdyba atsto
vautų ir kalbėtų visų Australijos 
lietuvių vardu.

Nežinau, kaip kitose apylinkėse, 
todėl siūlau pasvarstyti, kas būtų 
galima padaryti Sydnejuje. Siūlau 
keisti patį pagrindinį ALB veiksnį - 
apylinkės susirinkimą tokiais pag
rindais (prieš tai žinoma, turėtų būti 
visų organizacijų susitarimas ir 
kooperavimas): pas mus yra 
daugiau tuzino įvairių lietuviškų or
ganizacijų, kurios apima apie 1000 
lietuvių, ir tų organizacijų atstovai 
turėtų sudaryti pagrindinį apylinkės 
susirinkimą, pavyzdžiui, viena 
organizacija į apylinkės susirinkimą 
deleguoja nuo 50 savo narių vieną 
atstovą. Pavieniai apylinkės nariai, 
norį, kad tokiame susirinkime kas 
nors juos atstovautų, surenka 25 as
menų įgaliojimą ir jis juos atstovau
ja. Organizacijų atstovai turi įmo
kėti į apylinkės valdybos kasą už 
kiekvieną atstovą 25 dolerius, o pa

vieniai atstovai 50 dolerių, kas ati
tiktų solidarumo mokestį. Gi į vyk
domuosius apylinkės organus galėtų 
būti renkamas kiekvienas lietuvis, 
kitų dviejų lietuvių pasiūlytas į kan
didatus. Visi už atstovus įmokėti 
apylinkės valdybos kason pinigai 
sudarytų atitinkamą sumą apylinkės 
valdybos išlaidoms. Tokia sistema 
ga lėtų būti pritaikyta visoms dide
lėms ALB apylinkėms. Mažų apy
linkių ir seniūnijų forma turėtų likti 
nepakeista.

Į ALB Krašto Tarybą organizaci
jos siunčia vieną atstovą nuo šimto 
savo narių ir pavieniai nariai vieną 
atstovą nuo 50, kur asmenys, pasi
rašydami įgaliojimą prideda 2 dole
rius. Už kiekvieną savo atstovą 
Krašto Taryboje organizacijos įneša 
į Krašto Valdybos kasą 50 dolerių, o 
neorganizuoti atstovai 100 dolerių, 
kas sudarytų tam tikras pajamas 
ALB Krašto Valdybai.

Tokiu būdu operuojant į apylinkių 

I
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA N

„TALKA" LTD. j
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už W

ų terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki W
8 finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind.

metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento ę
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, ' »

4 asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%: iki *7
1 $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas įi
’ užskaitomi kas 3 mėn. K

• Įstaiga veikia: '
V Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių t
»i Namai, 50 Errol St., North Melbourne.
V Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001. !
h Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių I

Namai' 6 Eastrv St., Norwood. L
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susirinkimus ir į ALB Krašto Tary
bos suvažiavimą būtų įtrauktos visos 
gyvos lietuviškos pajėgos. Jie į su
sirinkimų darbotvarkes įneštų savo 
rūpesčius, projektus, ir jie būtų 
svarstomi benduomenės plotmėje ir 
gal greičiau būtų prieitas sprendi
mas, negu kad dabar, kai kiekviena 
organizacija dirba partizaniškai. 
Tada ALB vykdomieji organai dau
giau bazuotųsi koordinavimu ir ats
tovavimu. Ir jiems būtų drąsiau ir 
maloniau dirbti, kada jaustų platų 
visų mūsų gyvųjų jėgų užnugarį bei 
paramą, tada gal rastųsi ir daugiau 
savanorių į tą sunkų bei atsakingą 
mūsų bendruomenės darbą.

Šis mano rašinys ir projektas gal 
nėra visai tobulas, bet jaučiu lietu
višką pareigą tą reikalą iškelti tikė
damasis, kad gal atsiras ir daugiau, 
kas tuo klausimu domisi ir iškels žy
miai geresnių ir praktiškesnių idėjų.

Vytautas Simniškis

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 3

šalia Georges Bay. Vietos pelkėtos, 
pievose ganosi karvės. Pats Bina- 
gong Bay atrodo mažas, nereikš
mingas žvejų miestelis. Mes susto
jame prie atviros jūros. Krantuose 
riogso didžiuliai akmenys. Pučia 
stiprus ir šaltas vėjas. Apie pusva
landį pavaikštinėję akmenų viršū
nėmis, tuo pačiu keliu grįžtame į St. 
Helens miestelį, kuris yra senas, 
apie 1830 m. pradėjęs statytis mies
telis, dabar turįs apie 800 gyvento
jų. Užeiname į tik vieną atidarytą 
(sekmadienis) parduotuvę nusipirkti 
laikraščių. Ten pat parduodamos 
įvairios prekės, kurios čia yra daug 
brangesnės. Tuzinas kiaušinių $ 
1.30. Žmonės verčiasi dirbdami 
ūkiuose, žvejyboje ir miškų medžia
gos paruošime. Yra lenpiūvė. Taip 
pat ir turizmas nemažai prisideda 
šios apylinkės išlaikymui.

Iš St. Helens pajūriu važiuojame į 
pietus. Pirmasis pakeliui miestelis 
yra Scamander, turįs apie 100 gyv. 
Pravažiavus tiltą per Scamander 
upę, kelias sukasi tolyn nuo jūros. 
Pakelyje stovi naujas ir gražus 
’’Four Seasons” viešbutis.

Pravažiuojame St. Marys mieste
lį, svarbų kelių susikirtimo tašką. 
Iki St. Marys ateina toliausiai į ry
tus geležinkelis. Žmonės verčiasi 
žemės ūkiu. Vėl kelias priartėjo prie 
pajūrio ir ilgokai važiavę pasiekiame 
Bicheno miestelį, turintį apie 300 
gyventojų. Miestelis pavadintas bu
vusio 1843 - 1851 m. Anglijos koloni
jų ministerio pavarde. Anksčiau Bi
cheno buvo svarbus uostas, per kurį 
išveždavo akmens anglį. Atplauk
davo čia banginių ir ruonių gaudy
tojai. Dabar veikia 2 žuvies paruoši
mo fabrikėliai, uostas tinka tik ma-
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žiems laivams. Bicheno atrodo gana 
jaukus miestelis, daugiau naujesnių 
namų, papuoštų darželiais. Teko 
pastebėti ir skiedromis dengtų sto
gų. Šioje Tasmanijos dalyje, sako, 
yra pastoviausia temperatūra. Už 
Bicheno važiuojame ’’Blow hole” pa
žiūrėti. Prie pat jūros, tarp akmenų 
yra didelis plyšys. Kai jūra meta sa
vo nerimstančias bangas į krantą, 
atsimušęs į akmenis vanduo per tą 
plyšį labai aukštai iššoka. Kartais 
iššokęs vanduo aptaško arčiau sto
vinčius smalsuolius.

Iš Bicheno skubame į Coles Bay, 
esantį už 39 km. Goles Bay yra išsi
statęs ilgame pusiasalyje, prie jūros 
įlankos. Vanduo ramus, krantai kal
nuoti. Atvykę iš kitų Tasmanijos 
vietų atostogautojai savo laiveliais 
raižo žydrą vandens paviršių. Čia 
pavalgome pietus. Dar apie valandą 
pavaikštinėję gražiomis Coles Bay 
pakrantėmis grįžtame į autobusą ir 
Tasman veiškeliu važiuojame dienos 
užbaigimui į Swansea.

Pakelyje pamatome balsvais žie
dais žydinčių aguonų laukus. Iš tų 
aguonų gaunamas kodinis, kuris 
naudojamas nuo galvos skaudėjimo 
vaistų gamybai. Jau teko pamatyti 
daug australiškos gamtos skurdo, 
todėl artėjant prie Swansea, buvo 
labai malonu išvysti dirbamus lau
kus, žaliuojančias pievas ir jose be
siganančias avis. Vairuotojas aiški
na, kad Swansea yra seniausia ūkinė 
savivaldybė (1860) Australijoje. 
Dabar miestelio gyventojai verčiasi 
žvejyba ir ūkininkavimu.

Žemėlapyje Swansea atrodo di
desnis miestas negu jis yra, tik apie 
400 gyventojų. Pagrindinėje gatvėje 
stovi beveik visi parėjusiame šimt
metyje statyti namai, tik viešbutis 
perstatytas 1965 m. lyg ir sako, kad 
ir čia prasideda pagerinimai. Tą sa
vaitgalį Swansea vyko žvejojimo 
varžybos, todėl gatvės buvo pilnos 
žmonių ir automašinų velkančių sa

vo laivukus. Daug parduotuvių buvo 
atidarytų, kuriose prekių kainos tur 
but aukščiausios Australijoje. Tuzi
nas kiaušinių $ 1.55, benzino litras 
21.9 c.

Įsikuriame erdviame karavanų 
parke. Už gyvatvorės yra ilgas pap
lūdimys ir jūra. Jūra čia pat, visa 
bėda kad čia yra Tasmanija ir dar 
per šalta maudytis. Po vakarienės 
einame dar kartą miesto apžiūrėti. 
Žmonės jau išvažinėję. Gatvėse 
vaikšto tik mūsų autobuso keleiviai. 
Yra dar bestovinčių labai senų pas
tatų su įrašais 1838, 1850. Aplankė
me seną anglikonų bažnyčią su gra
žiais langų vitražais. Iš palangėse 
pritvirtintų užrašų matosi fundato
rių pavardės, įtaisiusių vitražus sa
vų giminaičių atminimui. Arčiau ka
ravanų parko stovi visai nauja ligo
ninė ir miškų žinybos pastatas. Su
temus, kas nori virtuvės palapinėje 
gali žiūrėti T.V. Kiti išsiskirstę gru
pelėmis kalbasi, o dar kiti jau įmigę 
poilsiui.

Pirmadienis. Dar tamsu, o jau se
niai nemiegu. Keliuosi, lyg ruoščiaus 
į darbą. Skutuosi, prausiuosi. Pra
aušus dar pereinu miesto gatvėmisir 
grįždamas pamatau kapines. Paėmė 
noras pažiūrėti ir į mirusių Swansea 
kvartalą. Iš užrašų paminkluose ir iš 
pavardžių spėju, kad katalikų kapi
nės. Kai kurie paminklai nauji ir 
gražūs. Atrodo, kad tos pačios šei
mos nariai laidojami šalia vienas ki
to. Vienoje vietoje net pusė eilės 
paminklų pastatyta su ta pačia pa
varde mirusiais. Pakraščiuose stovi 
apleisti šio šimtmečio pradžios da
tomis mirusiųjų paminklai. Pačibs. 
kapinės neprižiūrimos, kaip ir daug 
kur Australijoje. Išėjęs pastebiu, 
kad kitoje kelio pusėje yra dar dve
jos kapinės. Jas perėjau greičiau. 
Ant vieno paminklo pastebėjau už
rašą, kad čia yra palaidota 6 žmonių 
šeima, vienu laivu paskendusi 1850 
m. prie Swanport.

Po pusryčių išvažiuojame. Prie 
karavanų parko yra parduodamos 
žemės skelbimų lenta. PrierSwansea 
už 13 akrų sklypą prašo $ 9.500, už 
14 akrų - $ 10.500.

Važiuojame ilgai be sustojimo. 
Per langus nieko įdomaus nesimato. 
Vairuotojas pasakoja apie atvežtus 
pirmuosius kalinius į Tasmaniją. 
Žmonės Anglijoje tuo laiku labai 
skurdžiai gyveno. Nebuvo darbų ir 
pašalpų, todėl šeimose badas buvo 
ne naujiena. Už nepasitenkinimą 
valdžia ir šnekėjimą prieš ją, jau to 
užteko apkaltinti ir ištremti į Aus
traliją. Pirmiausiai kalinius vežė į 
Sydnejų, vėliau į Tasmaniją. Nežiū
rint griežto rėžimo, kai kurie kali
niai buvo patenkinti gaudami regu
liariai pavalgyti. Kaliniai buvo val
džios nuosavybė, o ne privačių savi
ninkų, kaip Amerikoje. Sako, Ame
rikoje kaliniai buvo parduodami 
nuolatinei vergijai. Australijoje ka
liniai, po tam tikro laiko, būdavo iš- 
nuomuojami ūkininkams už vieną 
peną savaitėje. Reikėjo dirbti šešias 
su puse dienos savaitėje. Darbo 
normos nebuvo didelės. Dar po po
ros metų, kaliniai su geromis reko
mendacijomis, gaudavo daugiau tei
sių. Dar vėliau, leido įsigyti ūkius ir 
išsinuomuoti kalinius. Prasidėjo 
kombinacijos. Kai buvęs kalinys nu
sipirkdavo ūkį, jis parašydavo savo 
giminėms į Angliją siūlydamas nu
sikalsti ir taip nemokamai atvažiuoti 
į Australiją. Čia atvežtas toks kali
nys tuoj pat būdavo išnuomuojamas 
giminaičio ir pradėdavo gyvenimą 
Australijoje. Sako, tokiu būdu atva
žiavo ne vieno kalinio žmona ir, vai
kai.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti
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SYDNEY MOTERŲ V y i:<ri

Jau galutinai baigiama statyti ir 
įrengti Lietuvių Sodyboje Engadine 
seklyčia - naujas administracinis 
pastatas: seklyčios formos salė su 
administracinėm patalpom ir kito
kiais būtinais įrengimais, kaip vir
tuvė, tualetai, ir kitokios patalpos. 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugija (toliau vadinsi
me sutrumpintai - Moterų 
Draugija), kurios žinoję ir nuosavy
bėje yra minima Lietuvių Sodyba 
(LithuanianVillage), netrukus numa
to šio naujo pastato iškilmingą ati
darymą. Ta proga teko kalbėtis su 
Moterų Draugijos pirmininke p. 0. 
Baužiene ir vicepirmininke p. G. 
Petrauskiene. Paklaustos, ar šiai 
naujai statybai Draugija gavusi pa
ramos iš vietinės valdžios, atsakyta, 
kad šis naujas pastatas - seklyčia 
pastatytas iš Draugijos turimų lėšų 
ir tautiečių sudėtų aukų. Galimas 
daiktas, kad ekonominėms sąlygoms 
pagerėjus ir valdžia prisidės, bet tuo 
tarpu visos subsidijos naujiems pa
našaus tikslo pastatams yra sulai
kytos.

— Iš anksčiau teko girdėti Moterų 
Draugijos adresu priekaištų, kad 
tokia seklyčia nesanti reikalinga ir 
geriau vietoj jos būtų įrengtas se
neliams priežiūros ir slaugymo na
mas (nursing Home). Ar tokie prie
kaištai turi kiek pagrindo?

Aukščiau minėtos Moterų Drau
gijos atstovės pareiškė, kad tokius 
priekaištus Draugijai gali primesti 
tik žmonės, esmėje nesusipažinę su 
Draugijos projektu ir jos pajėgumu. 
Lietuvių Sodyba, tokia, kaip kad 
dabar, jau yra stambus socialinis 
vienetas, kurį administruoti reika
lingos specialios patalpos. Tų admi
nistracinių reikalų bus dar daugiau, 
kai visas Lietuvių Sodybos projek
tas bus galutinai užbaigtas. Vėl gi ir 
patys sodybos gyventojai nėra kokie 
vienuoliai ar kaliniai, užsidarę tik 
savo butuose, kaip celėse: jiems rei
kalingas tarpusavis bendradarbia
vimas, socialinis suėjimas, kas įma
noma tik tokioje vietoje kaip kad 
seklyčia. Su laiku toje Lietuvių So
dyboje prasidės ir platesnio masto 
bei nuolatiniai susitikimai su visa 
bendruomene: piknikai, iešminės, 
susirinkimai, paskaitos ir t.t. Iki 
šiolei buvo rengiamos metinės ieš
minės - suvažiavę žmonės neturi net 
kur prisiglausti, tualetais pasinau
doti, nes kas gi nori leisti kitus į pri
vačius butus. Minimame pastate bus 
Sodybos biblioteka, skaitykla, čia 
bus organizuojamos Draugijos pa
rodėlės, įvairiomis progomis gali 
būti laikomos pamaldos, paskaitos, 
netgi platesnio masto bazarai, kaip 
kad praktikuoja panašios instituci
jos. Tai seklyčios paskirtis, bet ne 
taip, kaip kad kai kas įtaria, kad 
Draugija stato seneliams šokių bei 
balavonių salę.

Vakaras...
Atkelta iš psl. 3 

netrūksta, jo net su kaupu, bet vi
suomeniniame darbe to neužtenka, 
gal tų inteligentų turite prisiauginę 
jaunojoje kartoje, kuri, deja, labai 
skystai rodosi. Australija kaip kraš
tas man net labai patiko. Jeigu man 
tektų rinktis, aš pasirinkčiau gy
venti Adelaidę: nedidelė, kompak
tiška vietovė, turinti, spėju, palan
kias sąlygas ramiai gyventi ir net 
kūrybinį darbą dirbti.

Nuoširdžiai besišnekant atėjo ir 
vėlyva valanda. Pokalbio temos pla
čios ir neišsemiamos, tačiau neiš
vengiamai teko su maloniu svečiu 
atsisveikinti tariant iki greito pasi
matymo. Ačiū kun. Juozui Vaišniui!

n.n.

YRA KUO DIDŽIUOTIS
Priežiūros arba Nursing Home 

namais rūpinasi ne valstijos Sociali
nės Globos Departamentas, bet 
Sveikatos Departamentas, kuris jo
kių subsidijų nei statybai nei tokių 
priežiūros namų įrengimams neduo
da. 0 reikalavimus stato: kad būtų 
pastovus gydytojas, kad būtų nuo
latinės slaugės ir kitoks techninis 
personalas, kurį reikia samdyti. 
Sveikatos Departamentas duoda 
pašalpą tik asmeniui, esančiam jau 
priežiūros namuose, o Sv. Departa
mento reikalavimai taikomi nežiū
rint, ar bus tokiuose namuose vie
nas, ar keliasdešimt priežiūros rei
kalingų asmenų. Ir dabartiniai gy
ventojai prieš įsileidžiant į sodybą 
turi pasirašyti, kad sveikatai pablo
gėjus jie galį būti perkelti arba į li
goninę, arba į priežiūros bei slaugy
mo namus. Prie esamų sąlygų šis 
reikalas visai atkrinta: Lietuvių So
dyba įkurta visai kitais pagrindais, 
negu kai kieno keliami priežiūros 
namai.

— Ar yra suinteresuotų galimybe 
gauti Liet. Sodyboje butų?

NAMIE IR PASAULY
Ateiniančiais metais Vilniaus uni

versitetas švęs 400 metų sukaktį. Tų 
sukaktį paminėti ruošiasi ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienio lietuviai.

Sydnejaus Liet. Klubo bibliotekos 
vedėjas p. Č. Liutikas išsirengė ke
lių savaičių kelionei po Australiją. 
Žada kiek užtrukti Adelaidėje ir vė
liau Melbourne. Kelionės tikslas - 
arčiau susipažinti su veikiančiomis 
lietuvių bibliotekomis Adelaidėje ir 
Melbourne.

Izraelio min. p-kas Begin po inva
zijos į Lebanoną nuvyko į Ameriką 
pasitarti taikos reikalais Artimuose 
Rytuose. Pasitarimuose prez., Car- 
teris Izraelio nepaglostė patarda
mas priimti Egipto siūlomas taikos 
sąlygas.

Jungtinių Tautų kariniai daliniai 
(daugiausia švedai) jau nuvykę į Le
banoną užimti ir kontroliuoti Izrae
lio - Lebanono pasienį, kur buvo įsi
veržę ir užėmę Izraelio kariniai dali
niai. Žydų atsitraukimas vyksta la
bai pamažu.

PRAŠOSI Į JAV
Paryžiuje išeinąs rusų emigrantų laik- 

rašt’s ,,Rvsskaja Mysl" (saus-n 26 d.) per 
sispausdino iš ..Samizdato“ tuvusių ’So
vietų Sąjungos politinių kalinių laišką 
JAV prezidentui Carteriui ir Kongresui. 
Čia duodama to laiško santrauka.

..Mes, buvę sovietinių pataisos lagerių

Ir dar kaip! Mes turime jau užsi
rašiusių, laukiančių eilės, kad pa
tektų į būsimus butus, kurie gal 
netrukus bus pastatyti, arba užimti 
tuos, kurie pasilaisvina gyventojui 
mirus arba kitur persikėlus. Kaip 
gauti tokį butą Lietuvių Sodyboje? 
Visai paprastai: turi būti lietuviai ir 
pensininko amžiaus arba gauną iš
laikymą iš Socialinės Globos Depar
tamento. Šalia to dar privalomas 
įnašas pinigais, nes įleistas gyven
tojas gauna savo žinioje butą iki gy
vos galvos be jokių kitų įsipareigoji
mų. Dėl įnašo susitariama su Mote
rų Draugijos vadovybe individua
liai. Viskas eina legaliu keliu, nes vi
sa Lietuvių Sodybos administracija 
ir atskaitomybė yra N.S.W. valsti
jos vyriausybės kontrolėje. Asme
nys atitinką Sodyboje apsigyvenimo 
reikalvimus, gali kreiptis iš visos 
Australijos, ne vien tik iš N.S.W. 
Kiekvienu atveju dėl apsigyvenimo 
sąlygų ir galimybių rašyti šiuo ad
resu:

S.L.M.S.G. Draugijai
23 Laurina Avė.
Engadine Nth 2233

politiniai kaliniai, reiškiame savo pagarbą 
Jums ir amerikiečių tautai už tai. kad ko
vojate už žmogaus teises, pilietines laisves 
ir teisę persikelti iš vieno krašto i kitą.

Pastarasis klausimas mus ypatingai jau
dina. Nuteisti dėl įvairių politinių moty
vu, mes žymią savo jaunystės dalį pralei
dome nelaisvėje. Pa’iuosavus. mes atsidū
rėme svetimoje ideologinėje ir psichologi
nėje aplinkoje. Tai liečia ne tik viešus ir 
neviešus buvusio kalinio socialinius su
varžymus. Visada, kiekviename žingsnyje 
mus lydi nesupratimai, įtarinėjimai, prie
šiškumas. Jutimas esant ..kitokiu“ pasie- ■ 
kė kankinimo ribą.

Neatsižvelgiant į mūsų asmeniškus kas
dieninius reikalus, mes pasilikę Sovietų 
Sąjungoje, esame pasmerkti nuolatiniam 
dvasiniam merdėjimui. Vienintelė išeitis 
— apleisti Sovietų Sąjungą.

Todėl mes prašome Jps ir Kongresą 
leisti mums įvažiuoti ir apsigyventi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse."

Laišką pasirašė septyni buvę kaliniai. 
Jų tarpe 3 lietuviai, būtent' Rcmas-Juoza- 
pas Giedra (gimęs 1944. VI. 18, Palango
je). Kalėjo Mordovijoje 1962-1967 m. už 
pastangas nelegaliai apleisti Sovietų S-gą. 
Dabar gyvena Palangoje. Aleksas-Alt’on- 
sas Pašilis (g. 1949. XI. 23, Klaipėdoje). 
Kalėjo Mordovijoje 1970-1974 m. už prieš- 
sovietinęagitaciją. Dabar gyvena Klaipė
doje. Birutė Pašilytė (g. 1928. XII. 12, 
Kaune). Kalėjo 1946-1949 m. už ryšius su 
lietuvišku pogrindžiu. Dabar gyvena Klai
pėdoje.

T. V.

atnaujinkite
M.P. PRENUMERATĄ

Šiuo adresu galima rašyti visais 
Sodybos ar Draugijos reikalais, nes 
dabar, turint administracinį pastatą, 
šis Draugijos adresas bus pastovus.

— Sodybos gyventojai paprastai 
jau yra kritiškame amžiuje: ar yra 
pastovus gydytojas, į kurį galėtų 
kreiptis sodybos gyventojai?

Taip. Lietuvių Sodyba turi nuola
tinį gydytoją, šiuo metu Dr. L. Pet
rauską, kuris sodyboje lankosi re
guliariai, o reikalui esant gali kreip
tis į jį namuose arba kabinete.

— Ar Sodybos gyventojai turi ko
kių užsiėmimų, darbų, kuriais galėtų 
paįvairinti savo gyvenimą?

Priklauso nuo jų pačių. Tačiau per 
Draugiją norintieji gali patekti į 
įvairius amatų bei laisvalaikio užsi
ėmimų kursus, ir tokiems Socialinės 
Globos įstaiga suteikia lengvatų: 
nuvežia ir parvežia į atitinkamas 
mokyklas, padeda įsigyti įrankių ir 
kt.

— Ar tik viena tokiais pagrindais 
Lietuvių Sodyba veikia Australijo
je?

Tuo tarpu tik ši viena. Įvertinda
mos mūsų Draugijos pastangas ir 
atsiektus rezultatus kažką panašaus 
galvoja užsimoti ir Melbourn < bei 
Adelaidės Liet. Moterų Draugijos. 
Mielai joms tokių informacijų tęi- 
kiame. Žinoma, skirtingose valstijo
se skirtingi ir nuostatai, tačiau prin
cipe reikalas tas pats.

— Kaip jums pavyko užsikabinti 
ir pradėtą darbą sėkmingai vykdyti?

Istorija labai ilga ir sudėtinga, 
trukusi metų metus. Daugiausia 
šiame reikale pastangų padėjo 
Draugijos pirmininkė p. 0. Baužienė 
ir jos napafeičiamas talkininkas ve
lionis Antanas Baužė. Pats pagrin
das ir sąlyga, kad tokia labdaros 
draugija, kaip mūsų, būtų įregis
truota. Mes Draugiją įregistravome 
1963 m. jau su mintimi tokią sodybą 
kurti. Paskui buvo žemės klausimas: 
neturint žemės nieko negali pradėti, 
o nusipirkti neprieinama. Užtruko 
apie šešetas metų, kol buvo gauta 
šiam tikslui valdiškos žemės, ir čia 
gal daugiausia lėmė ponios O. Bau- 
žienės pažintys su Soc. Globos De
partamento pareigūnais, net valsti
jos ministeriais. Gavus žemės, sta
tybos dar nebuvo galima pradėti, 
kol Draugija neturėjo pakankamai 
savo pinigų pačiai pradžiai: valdžia 
teikia subsidijų 1:2, jeigu tą trečdalį 
turi pati organizacija. Pirmieji Lie
tuvių Sodyboje namai pastatyti 
buvo tik 1972 metais. Kaip matote, 
užtruko apie dešimt metų, kol rei
kalai įstojo į tinkamą eigą. Šiandien 
jau turime šešis namelius, kiekvie
nas po du pilnai įrengtus butus. Nu
matoma pristatyti dar penkis butus, 
iki visas projektas bus pilnai už
baigtas. Kol nebaigta statyba, tai ir 
pati aplinka žemėvaizdis dar tuščias, 
bet su laiku ir čia bus padėtas taš
kas. Be abejo, viskas turėjo eiti per 
teisines įstaigas, kur reikėtų kitais 
atvejais advokatų: p. O. Baužienė 
pati viską sutvarkė be advokatų pa
galbos tuo Draugijai (o sykiu ir lie
tuviams!) sutaupė tūkstančius do
lerių.

— Praeiviai ir užsienio svečiai 
stebisi Lietuvių Sodyba - tai milži
niškos apimties darbas atsimenant, 
kad skaičiumi tokia nedidelė lietuvių 
kolonija Sydnejuje. Kaip jūs į tai 

'žiūrit?
Kurdama Lietuvių Sodybą Mote

rų Draugija perėjo kryžiaus kelius ir 
per australiškas įstaigas ir per lie
tuvių, sakytume, siauroką požiūrį. 
Bet mes buvome įsitikinusios savo 
turima idėja ir ją vykdėme siekda
mos lietuviams ir lietuvybei gero
vės. Ir jeigu mūsų darbas palankiai 
vertinamas, tai pasididžiavimas ir 
garbė ne tik Moterų Draugijai, bet 
ir visiems Sydnejaus lietuviams. To 
mes ir siekėme.
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Narsusis kareivis

Apie prieš 15 metų sovietų žurna
le Novy Mir buvo pranešta, kad ne
trukus bus pradėtas spausdinti ko
miškas romanas iš gyvenimo Sov. 
Sąjungoje II-jo Pasaulinio karo 
metu. Tačiau tam romanui nebuvo 
lemta Sov. Sąjungoje pasirodyti - tik 
po kelerių metų užsienyje pasirodė 
jo vokiškas vertimas, dar kiek vė
liau prancūziškas, o angliškas tik 
dabar, visai neseniai. Tas romanas 
vadinasi ’’Eilinio kareivio Ivano 
Čonkino gyvenimas ir nepaprasti 
nuotykiai”. Autorius - Vladimir Voi- 
novič, nuo 1966 m. civilinių teisių 
sąjūdžio dalyvis. Už Solženicino rė
mimą pašalintas iš Sovietų rašytojų 
sąjungos. Tas, galbūt, jam reiškia ir 
rašytojo karjeros sovietijoje pabai- 
g4-

Iš knygos pavadinimo atrodo, kad 
ji savo turiniu turėtų būti panaši į J. 
Hašek ’’Gerąjį kareivį Šveiką”. Bet 
Čonkin mums yra įdomesnis, nes jis 
pavaizduoja sovietišką gyvenimą, 
žemesniuosius biurokratus, kurie 
nuolat yra baimėje, kad išvengtų 
pavojų, visada priversti meluoti, 
klastoti ir 1.1.

Romano didvyris - Ivanas Čonki- 
nas būtų galima pavadinti 
’’nedakeptu”. Ir pats autorius prisi
pažįsta tokio gyvo charakterio nie
kur nesutikęs - teko išgalvoti. Jis 
nemanąs jo statyti pavyzdžiu, o 
daugiau tik laikui praleisti. Autorius 
sakosi mieliau būtų ėmęs karo hero
jų iš realaus gyvenimo, aukštą, 
gražaus sudėjimo, disciplinuotą, su
manų karo ir politinės teorijos žino
vą. Bet pavėlavęs... Visi tokie jau 
kitų išgaudyti ir todėl teko griebtis 
Čonkino...

Knygos turinys trumpai suglaus
tas toks.

Eilinis kareivis Ivanas Čonkinas 
yra raudonosios armijos kareivis, 
kuriam jau telikę vieneri metai tar
nauti. Jis "nędakeptas” ir net nepa
jėgia išmokti kareiviškai pasisvei
kinti. Jei jis nėra už ką nors nubaus
tas, armija jį naudoja įvairiems fizi
niams darbams - aprūpinti batalijo- 
no virtuves kuru. Jis visų laikomas 
pajuokoj. Tą dieną, kai ši istorija 
prasideda - 1941 m. gegužės pabai
goje - jis drauge su kitais yra politi
nio švietimo pamokoje, kurioje 
skaitoma paskaita ’’Raudonosios 
armijos kario moralinis charakte
ris”. Vienas jo draugas kareivis 
įkalba Čonkiną užklausti vyresnįjį 
politruką - ar tiesa, kad Stalinas

IVANAS ČONKINAS
vienu metu mėgstąs turėti dvi žmo
nas... Nuo baisios rūstybės, kuri 
Čonkiną būtų užgriuvusi, jis buvo 
išgelbėtas tik tuo būdu, kad tuo pa
čiu momentu jis skubiai buvo iš
kviestas į kareivines. 0 iššaukimo 
priežastis tokia: kažkur, netoli nedi
delio Krasnoe kaimelio, buvo pri
verstas nusileisti raudonosios armi
jos lėktuvas ir kas nors turėjo būti 
pasiųstas jį saugoti, iki bus pasiųs
tas pakeitimui motoras. Mažai kam 
tinkąs Čonkin tam reikalui puikiai 
tiko.

Lėktuvas buvo nusileidęs gryna
me lauke, visai prie kaimelio pašto 
viršininkės Niūros Beliašovos dar
želio/Niūra , 24 metų amžiaus, daili, 
netekėjusi ir visiškai vieniša visame 
pasaulyje, nes neturėjo nei tėvų nei 
giminių. Čonkinas su šautuvu sau
godamas lėktuvą, pradžioje Niūrai 
padėjo apkaupti bulves, o po kelių 
dienų jis išardė dalį tvoros, kad lėk
tuvas būtų arčiau Niūros pirkelės 
ir tuo būdu ir naktį ir dieną galėtų jį 
saugoti, bendrai su Niūra naudoda
masis ir lova ir užlaikymu.

Raudonoji armija užmiršo Čonki
ną. Jai kiti reikalai rūpėjo: Čonkinas 
pradėjo lėktuvo saugojimo pareigas 
birželio pradžioje, o birželio 22 d. 
vokiečių armija pradėjo prieš Sov. 
Sąjungą puolimą.

Geri, paprasti Krasnoe kaimelio 
žmonės Čonkiną priėmė į savo tar
pą. Jie manė, kad ir Niūrai naudinga 
turėti Čonkiną,nes prieš tai ji 
teturėjo karvę Gražuolę, kiaulę 
Borką ir labai laisvo elgesio vištų. 
Čonkin įgijo daug draugų. Pirmas - 
kolūkio pirmininkas Golubovas, ku
ris myli buteliuką, turi nenugalimą 
palinkimą apie viską turėti antrą 
nuomonę ir gyvena nuolatinėj bai
mėj rajono inspektorių, egzaminuo- 
tojų ir instruktorių, kurie gali klau
sinėti apie jo pirmininkavimą kaimo 
kolūkyje. Ir štai antras, Niūros kai
mynas Gladiševas, didelio išsiauk
lėjimo žmogus, kuris dirba kolūkio 
sandėly. Jis savo kieme esančios iš
vietės būdelėj yra angliškai įrašęs 
’’water closet” ir įkvėptas pažangių 
Mičūrino ir Lysenkos teorijų, visą 
savo gyvenimą yra pašventęs išau
ginti augalą, kuris augintų bulves 
ant šaknų ir tuo pat metu nokintų 
pamidorus ant viršūnių. Didži įsios 
epochos dvasioje Gladiševas pava
dino savo busimuosius hibridus 
’’Kelias į socializmą”, arba sutrum
pintai ’’Keliai”. Jis savo eksperi

Paruošė J.S1.

mentus ketino išplėsti visoj kolūkio 
žemėj, bet tas jam nebuvo leista ir 
jis turėjo apsiriboti tik savo darže
liu. Dėl to kartais jam pačiam tek
davo bulves ir pamidorus pirktis iš 
savo kaimynų.

Karas Krasnoe kaimely atnešė 
daug pasikeitimų: įvairūs pareigū
nai atvykdavo ir išvykdavo, sako
mos jaudinančios kalbos. Tie, kurie 
tebeprisiminė I-jį pasaulinį karą, 
stengėsi sudaryti muilo, žvakių ir 
pan. atsargas. Bet armija vis nepri
siminė kareivio Čonkino, kuris 
dabar geriau gyveno, nei kada nors 
anksčiau. Bet Niūros karvė Gražuo
lė viskam padarė galą: ji įsiveržė į 
Gladiševo daržą ir nepaisydama 
Niūros, Čonkino, Gladiševo ir jo 
baugiosios žmonos Afroditės, suėdė 
visus, iki paskutinio, ”kelias” (kelias 
į socializmą) daigus. Tuo būdu žmo
gaus viso gyvenimo darbo vaisiai 
žuvo. Tuo pačiu žuvo ir viso krašto 
viltys žymiai padidinti žemės ūkio 
produkciją. Gladiševas anonimiškai 
parašė karo vadovybei laišką: ’’Mes 
šiuo jums pranešame, kad dezerty
ras ir tėvynės išdavikas, draugas 
Čonkin, Ivanas slapstos mūsų

Spaudoje

Vadovėlis sovietiniams 
diplomatams

Sovietiniai dip.amatai ruošia
mi specialiame Maskvos institu
te. bet, matyt, jiems ten kalama 
Į galvą ne tai, kas Vakaruose su
prantama diplomatiniu elgesiu. 
Dažnai sovietiniai diplomatai 
stebina savo storžieviškumu.

Kaip britu savaitraštyje “The 
Sunday Times” 1977. VII. 3 Ed
mund Stevens rašo, dabpr išleis
tas sovietinės užsienio reikalų 
ministerijos protokolo viršinin
ko F. Moločkovo paruoštas eti
keto vadovėlis, skirtas diploma
tams. Pagal Stevens, nurodymai, 
kaip elgtis prie stalo, galėtų pra
versti žemės ūkyje dirbantiems 
bernams, o ne diplomatijos in
stitutą baigusiems.

“Nesikišk servetėlės už apy
kaklės ir nesitiesk jos ant krū
tinės”, rašoma tame vadovėly- 

Krasnoe kaime... kad jis yra ginki 
luotas ir kad turi karinės amunicijos! 
pavidale lėktuvo, kuris neskrenda j 
mūsų priešus vokiečius, fašistus ag. 
resorius, bet stovi daržovių ežiose 
niekam nenaudojamas laikotarpyje 
didelių bandymų mūsų kraštui..”

Karinė vadovybė atsiuntė septy
nis kareivius sučiupti dezertyrą 
Čonkiną. Jie buvo apsivilkę pilkomis 
uniformomis. Šie vyrai pirmiausia 
kreipėsi į Golubovą, kuris, manyda
mas, kad tai kokie tikrintojai, mėgi
no praryti dokumentą, kuriuo jis 
buvo sufalsifikavęs raportą apie šie
no piovimą per 10 paskutinių dienų. I 
Iš tikro, prie šieno nieks nebuvo 
dirbęs ir tai visai natūralu, nes vyrai 
buvo pasirengę išvykti į frontą, o 
moters buvo užimtos juos į kelionę 
parengti. Čonkin atsisakė pasiduoti 
kareiviams, nes jie buvo pilkai apsi
rengę, taigi ne jo vieneto ir jis jautė 
pareigą lėktuvą saugoti, iki gaus iš 
savo dalinio nurodymus. Jis netgi 
visus septynis kareivius suėmė ir 
įkalino Niūros namelyje. Po kelių 
dienų atvyko vyresnis kariškis pir
mųjų ieškoti, bet Čonkinas ir jį su
ėmė...
..Visus suimtuosius vyrus maitinti ir 
saugoti Niūrai ir Čonkinui susidarė 
sunkumų, todėl Čonkinas pasiūlė 
juos Golubevui kaip darbo vergus. 
Fizinis darbas juos vargins, todėl 
mažiau vargo bus juos saugoti, o 
Golubevo dešimtdienio raporto apie 
bulvių kasimą rezultatai augte augo, 
kad jis net tuojau gavo iš tiesioginio 
viršininko įspėjimą: ’’Meluok, tas 
tvarkoj, bet tik nepersistenk!”

Toliau reikalai klostėsi labai grei 
tai. Kiekvienas asmuo, aišku, karo 
metu gali būti vokietis. Žmonės, ku
rie įtariami esą vokiečiai, apklausi
nėjami rusų, kurie tai mokyklose iš
moko vieną kitą žodį vokiškai. Tie, 
kurie įtariami esą vokiečiai, patys 
apklausinėtojus palaikė vokiečiais ir 
jie vis kartojo, kaip jiems atrodė, 
gyvybę gelbstinčia frazę: ’’Heil Hit
ler! Stalin Kaput!”. Į Čonkino lėktu
vą net mėgino mesti Molotovo kok
teilius, bet jų nieks nebuvo pamo
kęs, kad pirma reikia uždegti kna
tus.

Užteko 60 sekundžių, kad Čonkin 
būtų dekoruotas herojum kovos 
lauke ir areštuotas kaip savo krašto 
išdavikas.

je. “Servetėlė dėtina ant kelių. 
Nesusilenk prie lėkštės. Sėdėk 
kaip galima tiesiau. Nesistenk 
nieko siekti ant stalo per kito 
valgytojo lėkštę”.

“Nesmaigyk šakutėmis duo
nos. Netrupink duonos į sriu-

Nukelta į psl. 7

Balandžio pirmajai...

Neseniai Egipte viešėjo Bava
rijos krikščionių unijos vadas 
Franz‘Josef Strauss ir prezidentie
nei Jihan Sadat papasakojo toki 
politinį anekdotą apie busimąjį 
Brežnevo susitikimą su Carteriu. 
Brežnevas per pusryčius sako Cat- 
teriui: “Sapnavau nuostabų sap
ną '—prie Baltųjų rūmų buvo iš
kelta raudona vėliava ir buvo 
iškabintas plakatas su užrašu ’Vi
sų šalių proletarai, vienykitės’ ”, 
“Tai labai įdomu. Stebėtinai pa
našiai ir aš sapnavau: virš Krem 
liaus kabojo irgi raudona vėlia
va, buvo ir plakatas”, prisipaži
no Carteris. “O kas buvo užrašy
ta tame plakate?” paklausė Brež
nevas

“Negalėjau išskaityti”, at
sakė Carteris. buvo parašyta ki- 
n’c'iŠkai”. (Iš V. Vok. ■‘Stem” 
žurnalo). ' Taip vaizdavosi prieš metus miręs Kukutis (Kazys Intas) 

Australijos lietuvių ateities Dainų Šventę...
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KALBA

LOTERIJOS TRAUKIMAS

Balandžio 22 dieną Sydnejaus 
Lietuvių Klube Sporto Klubas ’’Ko
vas”, kartu su ALFAS Valdyba ren
gia metinį sportininkų balių. Šis ba
lius nėra eilinis balius. Pirmų pir
miausiai Sydnejaus lietuviai ir spor
to bičiuliai, susipažins su naująja 
"Kovo” valdyba, į kurią šiais metais 
įėjo daug naujų ir jaunų jėgų, kas, 
tikriausiai, atjaunins ir patį klubą, 
bei jo veiklą ir, žinoma, baliaus metu 
bus galima pamatyti ir pajusti daug 
naujovių.

Antras svarbus šio vakaro įvykis, 
bus ALFAS valdybos ruoštos di
džiosios loterijos traukimas. Dar iki 
šiol Australijos lietuvių tarpe nėra 
buvusi tokia gausi turtingais fantais 
loterija, kurios prizai yra: 1. Dviem 
kelionė į Toronto ir atgal, dovanota 
Palanga kelionių biuro; 2,3,4, 5, ir 6 
paveikslai dailininkų H. Šalkausko, 
E. Kubbos, L. Urbono, A. Vingrio ir 
St. Montvido; 7. Vyr. ir mot. laikro
džiai - B. Paskočimo;-8. Paveikslas 
(100 dol.) - R. Daugalio; 9. Medžio 
išdirbinys - E. Lašaitis; 10, 11, 12. 
Keramikos išdirbiniai - J. Janavičie
nės, A. Krauce ir D. Karpavičienės; 
13.100 dol. čekis - Adelaidės Sp. Kl. 
’’Vytis” Garbės Nariai. 14. Persiškas 
takelis - A. ir V. Vaitiekūnas; 15. 
Laikrodis (100 dol.) - J. ir H. Pleitai;

Vadovėlis sovietų,..

Atkelta iš psl. 6

bą. Niekada nekišk peilio į bur
ną. Nesinaudok peiliu užstum
ti kąsniui ant šakutės; pasiimk 
šakute tiek maisto, kiek patogu 
paimti. Neskubėk valgyti. Nesi
stenk būtinai išsemti sriubą iki 
paskutinio šaukšto ar pabaigti 
lėkštėje mėsą iki paskutinio kąs
nelio”.

“Nedavinėk lėkštės, kad įdė
tų dar antrą porciją. Nespjau
dyk į lėkštę kaulų. Juos reikia 
lūpomis perdėti ant šakutės ir 
tada jau dėti į lėkštę. Vaisių 
grūdai turi būti nepastebimai 
perdedami į šaukštą”.

“Nežaisk servetėle ar staltie
se. Nesišluostyk veido servetė
le, kuria gali tik lengvai paliesti 
lūpas. Nekalbėk su kąsniu bur
noje. Nesikraipyk su kėde ir ne- 
sirangyk joje. Negerk perdaug 
vyno. Nekritikuok maisto. Ne
skaityk prie stalo valgydamas 
laiškų ar kokių dokumentų”.

Suėjimuose patariama nero
dyti nervingumo, būti šaltam, 
valdytis ir nespoksoti į baldus 
ar paveikslus. Griežtai draudžia
ma šnibždėtis. Nereikia pačiam 
vienam vis kalbėti ir kalbėti ar 

j pasakoti nuvalkiotų anekdotų. 
O jei kas prašo padainuoti ar 
paskambinti, ir diplomatas mo
ka, tai nėra ko atsisakyti.

Viešose vietose nėra ko į žmo
nes įspyrus akis žiūrėti ar ran
ka rodyti. Nevalgyk gatvėje. Jei
gu su tavim kalba nepažįstama 
moteris, užkalbintas neužmiršk 
prieš ją pakelti skrybėlę. Drabu
žiai turi būti sulaidyti. Viešoje 
vietoje nesišukuok ir nesivalyk 
nagų.

16. 1933 m. ’Tara Liquer Pert” - R. 
Reivytis; 17. Žiūronai - S. Palubins
kas (85 dol.). 18. Dvi dėžės vyno - G. 
Ragauskas.

Kiekvienas nupirktas loterijos bi
lietas gali laimėti ne tik gerą prizą, 
bet tuo pačiu yra ir didelė parama 
važiuojantiems į Kanadą ir Ameriką 
sportininkams. Baliaus metu svečiai 
turės paskutinę galimybę įsigyti ir 
laimėti vertingus dalykus.

Sydnejiškiai labai gerai žino, kad 
sportininkų baliai yra visuomet 
linksmi ir geros nuotaikos. Šio ba
liaus programą sutiko paruošti 
mums labai gerai žinomas teatro ir 
scenos ’’Didysis”, tai Julius Damb
rauskas. Nors jaunatvėje jis ir pats 
buvo geras krepšininkas, tačiau da
bar visas savo jėgas jis permetė į 
teatrą ir sceną. Kokius ’’stebuklus” 
jis su savo grupe parodys sportinin
kų baliuje, mes nežinome, tačiau, ži
nant Julių, atvykę pas sportininkus, 
tikrai bus programa patenkinti.
Tat, mieli sydnejiškiai ir jų kai

mynai, paskirkite balandžio 22 die
nos vakarą tik sportininkams. Pa
būkite su jais, pasidžiaukite su jais 
ir paremkite juos.
NAUJI RĖMĖJAI

Jeigu mūsų sportininkai, su labai 
mažomis išimtimis, beveik negauna 
jokios paramos nei iš vyriausybės, 
nei iš paskirų australų firmų (o pra
šyta ir kreiptasi buvo pas labai daug 
ką), tai mūsų savi žmonės ir jų arti
mieji labai nuoširdžiai sportininkus 
remia.

Paskutiniosios Žiemos Sporto 
Šventės metu kalnuose ALFAS pir
mininkas netikėtai susipažino vieną 
puikią jauną ponią Vidą Folden, 
kuri pasirodė yra lietuvaitė Miliaus
kaitė, su tėveliais gyvenusi Auburn 
ir savo jaunystėje šokusi mūsų tau
tinius šokius. Plačiau išsikalbėjus, 
pasirodo, Vida yra ištekėjus už 
vengrų tautybės fabrikanto, turin
čio dabar diržų, sagčių ir kt. dalykų 
fabriką. Visa šeima yra fanatikai sli
dininkai ir, grįžus atgal į Sydnejų, 
ALFAS valdybai arčiau suėjus į 
kontaktą su šia malonia šeima, jie 
pažadėjo padaryti specialius diržus 
su Australijos lietuvių ženklu ke
liaujantiems į Kanadą. Taip šiais 
metais jie atstovaus ’’Kovą” ir lietu
vių žiemos šventėje, kas ypatingai 
sustiprins sydnejiškių slidininkų 
pajėgumą.

PAŽINKIME
REPREZENTANTUS

IGNATAVIČIUS JONAS pradėjo 
žaisti nuo pačių savo vaikystės die-

“Eidamas nekrypuok”, baigia
majame vadovėlio skyriuje Mo- 
ločkovas patariąs diplomatams. 
“Eik tvirtu žingsniu, tiesus ir 
rimtas. Nemostiguok rankomis. 
Visada kontroliuok savo rankas 
ir niekada nelaikyk jų į kišenes 
susikišęs. Pižamą, chalatą ar šle
petes dėvėk tik miegamajame ir 
prausykloje. Viešoje vietoje ne
švilpauk ir pergarsiai nesi
juok”. K. B. (m 

A.A.
VILKO PULLINEN

mirus, sūnui Juhani su šeima ir žmonai Almai liūdesio valandoje gilią 
užuojautą reiškia

Tamara ir Benius Vingiliai

nų. Buvo išrinktas į P. Australijos 
iki 16-kos metų jaunių rinktinę ir 
nuo 1975 metų visą laiką žaidė lietu
vių sporto šventėse, kur buvo iš
rinktas du kartus į jaunių rinktines 
ir lietuvius reprezentavo Pabaltie- 
čių šventėj. šiuo metu be Adelaidės 
’’Vyties” jaunių ir vyrų komandų, jis 
žaidžia ir už North District vyrų ko
mandą. J. Ignatavičius yra sūnus 
mūsų vieno iš buvusių Australijoje 
įžymiausių lietuvių krepšininkų Al
gio Ignatavičiaus, kuris buvo ne tik 
Australijos rinktinės krepšinio žai
dėjas, bet taip pat ir 1956 m. Mel
bourne Australijos olimpinės ko
mandos kapitonas.

VENSLOVAITĖ VERONIKA, 
pabaigusi gimnaziją, šiuo metu mo
kosi gailestingų seselių mokykloje, 
Canberroje. Krepšinį pradėjo žaisti 
mokykloje ir buvo išrinkta repre
zentuoti sostinę už iki 14, 16, ir 
18-kos metų jaunes. Vėliau ji repre
zentavo sostinės moterų komandas 
įvairiose valstijų pirmenybėse. 
Lietuvių sporto šventėse ji repre
zentavo sostinės ’’Vilką” ir buvo iš
rinkta į Australijos lietuvių moterų 
rinktinę. Be krepšinio, ji yra ir tau
tinių šokių šokėja Canberroje.

NAVAKAS SIMAS iš Adelaidės. 
1975 metais išrenkamas į P. Aus-

Jie mus reprezentuos sporto žaidynėse Kanadoje. Viršuje iš k.: Lidija 
Šimkutė-Pocienė, Aldona Morkūnaitė-Boudville, Ramunė Grigonytė, 
Veronika Venclovaitė, Ona Mikalainytė-Bone. Apačioje: Aleksas Jaunu
tis, Petras Urnevičius, Jonas Ignatavičius, Peter Bondville, Simas Na
vakas.

Pas Newcastle lietuvius
NEWCASTLIO DISKUSIJŲ 

BŪRELIS

Pirmasis šių metų susirinkimas 
įvyko kovo 5 d. ponios Janinos Da
vies namuose. Paskaitą skaitė ponia 
Viktorija Kristensen, ’’Lietuviškų 
bibliotekų, spaudos ir nutautėjimo 
klausimais”. Dalinai pasinaudodama 
Aldonos Juškaitės atspaustu darbu, 
prelegentė iškėlė faktą, kad, su ne
didelėmis išimtimis, tik dabar stip
riau atkreipiamas dėmesys į lietu
višką bibliotekų sistemingą tvarky
mą, ir atrodo, kad tarp mūsų biblio
tekų dar nėra glaudesnio bendravi
mo. Taip pat pasigendama didesnio 
skaitytojų skaičiaus, o reikalą maišo 
ir klausimas, kiek į bibliotekas 
reiktų įjungti dabar Lietuvoje lei
džiamas, bent atrinktas, knygas.

Knygų spausdinimo, platinimo bei 
skaitymo problemą prelegentė su
jungė su jaunimo nutautėjimu, nes 
visgi atrodo, jog jaunimo tarpe lie- 

tralijos iki 16 metų rinktinę. Šiuo 
metu jis Adelaidėje yra iki 20 metų 
Adelaidės distrikto rinktinėje. Iki 
šiol jis žaidė jau trijose lietuvių 
sporto šventėse ir buvo išrinktas į 
jaunių rinktinę. Be australų pirme
nybių, jis žaidė ir Pabaltiečių varžy
bose ir šiuo metu atstovauja ir Ade
laidės "Vyties” vyrų rinktinę.

JAUNUTIS ALEKSAS iš Ade
laidės, kaip ir jo visa labai gerai ži
noma sportininkų šeima, pradėjo 
sportuoti nuo ankstyvų vaikystės 
dienų. Yra išrenkamas į iki 16 ir 
18-kos metų rinktines, būdamas net 
pirmosios rinktinės kapitonu aus
tralų tarpe. Šiuo metu tarnauja avi
acijoje, tačiau nuo lietuviško sporto 
nepabėgo, dalyvaudamas lietuvių 
sporto šventėse, kur buvo išrinktas į 
lietuvių krepšinio rinktines.

GRIGONYTĖ RAMUNĖ iš Ade
laidės, studentė. Pradėjo krepšinį 
žaisti savo vaikystėje ir nuo 1972 
metų žaidė Nth. Adelaidės klube, 
reprezentuodama jaunių rinktinę. 
Vėliau perėjo žaisti į Adelaidės 
krepšinio klubą. Dalyvavo keturiose 
lietuvių sporto šventėse ir buvo iš
rinkta į jaunių ir vėliau moterų 
rinktines, su kuriomis laimėjo dve
jas Pabaltiečių varžybas ir Geelonge 
bei Melbourne mergaičių varžybas.

tuviška knyga yra retas dalykas. 
Bet jei šitas faktorius vertas dėme
sio, prelegentė teigė, jog jaunimo 
atsitraukimas nuo lietuviškos veik
los dalinai yra ir vyresniosios kartos 
kaltė. Pirmaisiais emigracijos de
šimtmečiais, valdybos etc. buvo su
daromos iš vyresniųjų, jaunimo ne 
tik neskatinant, bet kartais ir atstu- 
miant dėl ’’nepatyrimo”. Akcentuo
jamas buvo ’’greitas grįžimas”, todėl 
veikla ėjo prieškarinėmis vagomis. 
Tik vėliau, pamačius, jog svarbu yra 
išsilaikymas svetimame krašte, 
buvo pradėta žiūrėti į ateitį ir mėgi
nama įjungti jaunimą. Bet plyšys 
jau buvo atsiradęs.

Diskusijose iškilo įvairių minčių. 
Sutinkant su klausimo vertingumu, 
visgi buvo pastebėta, kad ypač di
desniuose centruose jaunimas yra 
veiklus - net kūrybingas literatūros 
bei meno srityse, tarp kitko, pusėti
nai sutarta vieną būrelio susirinki
mą paskirti nagrinėjimui to kūrybi
nio įnašo, kurį šiandien suteikia jau
noji generacija.

Perrenkant Būrelio vadovybę, 
buvo labai pageidauta, kad pareigo
se liktų buvusi energinga valdyba. 
Tačiau nuoširdžiai atsisakius kores
pondentei Viktorijai Kristensen, jos 
vieton įėjo kitas narys. Šių metų 
valdybą sudaro Janina Davies - pir
mininkė, Zina Zakarauskienė - sek
retorė, ir Vytautas Doniela - kores
pondentas. Sekantis susirinkimas

• įvyks balandžio 16 d., p. St. Butkaus 
namuose, kur patsai šeimininkas 
kalbės apie ’’Dvasinę depresiją”.

Vyt. Doniela
Mūsų Pastogė Nr. 13, 1978.4.3, psl. 7
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Sydnejaus Lietuviu Klube 16-18 East Ten ice, Bankstown 
balandžio 22 d. 7 vai. vak. įvyks

Kovo Metinis Balius5
Šio vakaro programoje matysime garsėjančius Sydnejaus lietuvius 

į artistus
Taip pat bus traukiama ALFAS didžioji loterija.

i Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

I Kovo Valdyba

Informacija
NAUJA ALB ADELAIDĖS 

APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 19 d. įvykusiame Adelaidės 
apylinkės susirinkime išrinkta nauja 
Apylinkės Valdyba, kurią sudaro: 
Česlovas Zamoiskis, Ieva Pocienė, 
A. Grigonis, S. Rudzenskienė ir A. 
Mikeliūnas. Turimomis žiniomis 
apylinkės valdy bos pirmininkas yra 
Č. Zamoiskis. Apie visą Valdybos 
sąstatą tikimės oficialaus praneši
mo.

Nuo šių .netų liepos 1 dienos įsi
galioja nauja sistema, pagal kurią 
pensininkams, norintiems gyventi 
savuose namuose arba nuomuotuose 
butuose savoje apylinkėje, numato
ma speciali parama. Pagal seną 
schemą pensininkų gyvenimo sąly
gos duotuose butuose, esančios ne
pakenčiamos.

MIRĖ JONAS VENCLOVAVIČIUS

Kovo 23 d. Adelaidėje mirė Jonas 
Venclovavičius, pasižymėjęs kaip 
teatro režisierius, pastatęs keletą 
veikalų Adelaidėje, iš jų kai kurie 
buvo rodyti Melbourne ir Sydnejaus 
scenose.

SKELBIMAS

Canberros Lietuvių Klubas ieško 
moters, kuri galėtų vesti raštinę 
sekretorės pareigose. Darbo valan
dos pagal susitarimą: maždaus 15-20 
valandų per savaitę. Atlyginimas 
pagal įstatymus. Kas įdomaujasi, 
prašome kreiptis raštu į Klubo Val
dybą.

Canberros Lietuvių Klubas

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Balandžio 8 d„ šešt.:
CARITAS BALIUS

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai 
medaliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6val., sekmadieniais 130-4 vai.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

Primename, kad šeštadienių šokių Į 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai-} 
syklėse nurodyta apranga. i

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vaL, šjšt. 2-1 vaL. sek*. 
1230 - H vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

i 
ŠOKIAI grojant "Golden Trio” 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vaL vak. 
sekmadieniais 6-10 vaL vak.

i 
VALGYKLA veikia: pirmadieniais - t 
penktadieniais 6-9 vaLv., šešt. 6-10 } 
vaL, sekmadieniais 1-9 vai. vak. '

t i

*♦*

Australijos Liet. Jaunimo Sąjun
ga jau dabar rūpinasi busimuoju 
ketvirtuoju Jaunimo Kongresu, ku
ris įvyks ateinančią metą vidury 
Vakarą Europoje. Kalbama, kad po 
šio penktasis Jaunimo Kongresas 
galįs įvykti Australijoje. Su Vl-ja 
skautą tautine stovykla matėme, 
kad Jaunimo Kongresą Australijoje 
sušaukti ir jį pravesti pilnai įmano
ma. Tuo reikalu spaudoje bus pla
čiau apie tai kalbama.

***

Sydney Lietuvių 
Klube

SVARBUS PRANEŠIMAS

Liečia: būvi sius Lietuvių Namų 
Redferne nari s. Sydnejaus Lietu
vių Klubas, parimdamas Lietuvių 
Namų turą Redferne už kiekvieną 
nariu įdėtą svarą išdavė Lietuvių 
Klubo pasižadėjimo lakštą (Pro
missory Note) vieno svaro vertės 
kiekvienam nariui jo įdėtos sumos 
vertei. Daugelis tų lakštų Lietuvių 
Klubo nėra išpirkti. Todėl visi, kurie 
turi tų lakštų ir kurie galvoja, kad 
Klubas jiems skolingas už Redferno 
namus, prašomi patiekti savo 
piniginį ieškinį ligi 1978 m. birželio 
30 dienos.

Liečia: buvusius Bankstowno 
Lietuvių Namų Dainavos narius. 
Jūsų dauguma yra davę smulkiomis 
sumomis aukų Dainavos Namams. 
Dainavos vadovybė, perleisdama 
Lietuvių Klubui turtą, tas visas su
mas perdavė kaip skolą jums. Todėl 
visi Dainavos Namų nariai (išsky
rus, kurie turi Dainavos paskolos 
lakštu), prašomi patiekti Lietuvių 
Klubui piniginį ieškinį ligi 1978 m. 
birželio 30 dienos.

Teirautis Lietuvių Klube 16-18 
East Terrace Bankstown pas admi
nistratorių arba pas Valdybos na
rius. Pašto adresas: P.O. Box 205 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Lietuvių Klubo Valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 13, 1978.4.3, psl. 8

Caritas - Daina 
BALIUS

Įvyksta Lietuvių Klube šeštadienį balandžio 8 d. Pradžia 7.30 vai.
Programoje: "Dainos” vyrų, moterų ir mišraus choro dainos, 

vadovaujant Br. Kiveriui, talkininkaujant, ir diriguojant moterų chorui 
Zitai Belkutei.

Po programos seks šokiai griežiant populiariai "Golden Trio” kapelai. 
Laukiame visų iš arti ir toli. Įėjimas veltui.

Rengėjai

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Visi girdėjome, kad prieš eilę me

tą įsteigta Lietuvią Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka” sėkmingai 
veikia Melbourne ir turi savo sky- 
rią Adelaidėje. Dedama pastangą, 
kad "Talkos" skyrius atsidarytą ir 
Sydnejuje. Būdamas per Velykas 
Sydnejuje "Talkos” sekretorius p. 
Viva Alekna kalbėjosi tuo reikalu su 
eile sydnejiškią ir steigiamąjį Syd
nejuje "Talkos" susirinkimą organi
zuoti sutiko p. V. Simniškis.

Melbourne "Talka” jau seniai 
peržengusi milijoninę apyvartą ir iš 
gauto pelno gausiai paremia lietu
višką veiklą. Atmintina, kad "Talka" 
daug lengvesnėmis sąlygomis duoda 
paskolas ir moka aukštesnes palū
kanas už indelius, negu kiti bankai. 
Turint tokią savą bankinę instituci
ją, kaip "Talka", tautiečiai laimi vi
sokeriopai - ir asmeniškai, ir visuo
meniškai.

♦*»

Sydnejuje atsilankė prieš 20 metų 
iš Adelaidės išvykęs į dėdės Šamo 
žemę Jonas Špačkauskas. Čia susi
tiko su A. Kramilium, kuris tais pa
čiais metais "emigravo” iš Adelaidės 
į Sydnejų. Joną globojo Mindaugas 
ir Dalia Šumskai.

Pasidairęs svečias iš Čikagos iš
važiavo į savo ’’tėviškę” Adelaidę. 
Girdėtis, kad Adelaidės Lituaniai 
trūksta tenorų. Adelaidiškiai ne

snauskite. Jonas Čikagoje dainuoja 
bet kokiame chore, kur tik stoka te
norų, arba tenoro solo partijoms. Jis 
irgi vargonuoja ir diriguoja jeigu 
yra reikalas.

♦♦♦
Velykų suenčią praleisti daug 

svečią pribuvo Sydnejuje iš kitą ko
loniją: matėsi melbumiškiai Viva 
Alekna su visa šeimyna, Prašmutą 
jaunimas, jaunieji Lynikai, Andrius 
Baltrūnas ir eilė kitą nematytą.

Atitrūkdami nuo kasdieniškos 
aplinkos Melbourne V. ir 0. Jakučiai 
Velykas ir apie savaitę laiko pralei
do Sydnejuje pasimatydami su se
nais bičiuliais ir pažįstamais. Neap
lenkė p. V. Jakui is ir Mūsų Pastogės 
kaip senas bendradarbis ir rėmėjas.

PADĖKA

Vl-sios Tautinės Stovyklos Ren
gimo Komitetas reiškia nuoširdžią 
skautišką padėką Broliui Baliui 
Slankūnavičiui už išrūpinimą iš 
Viktorijos valdžios įstaigų Vl-sios 
Tautinės Stovyklos reikalams 5000 
dolerių, kurių paskutinė rata (1000 
dol.) buvo gauta prieš keletą savai
čių.

Ačiū, broli!

Vl-sios T.S. Rengimo Komitetas

Kun. PETRO BUTKAUS 40 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Sydnejaus apylinkės organizaci
jos šios sukakties proga rengia kun. 
P. Butkui iškilmingus pietus. Jubi
liejaus minėjimas įvyksta balandžio 
23 d. tuoj po pamaldų Lidcombe pa
rapijoj salėje.

Norį dalyvauti šiuose pietuose 
sumoka: $ 5 suaugę ir po $ 2 vaikai 
iki 14 metų. Įmokėti reikia ne vėliau 
kaip iki balandžio 16 dienos. 
Dalyvius registruoja ir pinigus pri
ima: A. Kramilius, Aldona Stasiū- 
naitienė, Balys Barkus ir Vincas 
Kondreckas.

Plačioji Sydnejaus lietuvių visuo
menė kviečiama šiame pobūvyje da
lyvauti pagerbiant mūsų kapelioną 
kun. P. Butkų.

A. Kramilius 
Rengimo Komiteto vardu

MUSU PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”0UR HAVEN”

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200

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

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

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $ 24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

8


	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0001
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0002
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0003
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0004
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0005
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0006
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0007
	1978-04-03-MUSU-PASTOGE_0008

