
XXX- ji įdėtai

/ Lietuvos X . ..._ f n- o.w’i'nc 1

HtatnesroGt
Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

Registered for posting as a newspaper category B Kaina/Price 50 c. 2.4.1979 Nr. 13 (1576)

POLITIKOJE
Kas laukia Carterio?

Rašo Darūnas, Mūsų Pastogės specialus bendradarbis 
Kanadoje

Amerikos Carteris buvo 
užsiangažavęs būti didžiu 
prezidentu, turinčiu tikslą 
pervesti pasaulį ant teisin
gumo pagrindų. Pradžia bu
vo daug žadanti: jis užak
centavo reikalą įgyvendinti 
žmogaus teises visame pa
saulyje, jis stengėsi atsi
žvelgti į vargšų žmonių ir 
atsilikusių valstybių skun
dus (skirdavo net valandas 
telefoniniams pasikalbėji
mams su krašto gyvento
jais), jis netoleravo jokios 
diskriminacijos nei prieš 
juodukus nei prieš indėnus 
ar kitų spalvų žmones. Jis 
užsirekomendavo kaip 24 
valandų prezidentas: jam 
nerūpėjo golfas ar kitos 
pramogos, bet tik darbas, 
tik jo tiesioginės pareigos. 
Jis stengėsi pats įsigilinti į 
jįįekvieną klausimą ir jam 
neturėjo jo patarėjai spau
dos konferencijoje sufleruoti 
į ausį, kaip jis i vieną ar ki
tą klausimą turi atsakyti, 
kaip būdavo su kaikuriais 
kitais prezidentais. Jis pats 
ne tik viską stengėsi žinoti, 
bet ir žinojo. Inauguracijos 
dieną jis nevažiavo frakuo
tas atvirame automobilyje 
kaip kiti prezidentai, bet 
kartu su žmona, darbo kos
tiumais apsirengę, mylias 
pėsti ėjo i Baltuosius Rū
mus, tuo norėdami pabrėžti, 
kad į juos eina dirbti, o ne 
valdyti ar lėbauti.

Pirmas šachmatinis ėji
mas susidūrus su Sovietų 
Sąjunga buvo taip pat jo 
naudai. Jo žmogaus teisių 
propagavimas rado pritari
mo pasaulyje ir davė šiek 
tiek rūpesčių ir pačiam 
Brežnevui. Sovietų sluoks
niai teigė, kad Carteris pa
kilo sugriauti socialistinę 
sistemą. Tačiau tai neilgai 
truko. Jie greit susiorienta
vo ir pradėjo Carterį ša- 
chuoti Afrikoje net keliuose 
frontuose. Nors belgų ir 
prancūzų daliniai iš dalies 
padėtį išgelbėjo, bet Carte
rio autoritetas žymiai nu
kentėjo. Tai jam buvo pir
mas skaudus smūgis užsie
nio reikaluos. Visi laukė, kad 
jo pagrasinimus sovietams 
seks atitinkami jo veiksmai, 
deja, tuo pirmą sykį buvo 
nusivilta ir viskas liko tik 
pažadai. Kai kurie kritikai 
dabar juokauja sakydami, 
kad kai jis pareiškia, kad jis 
kam nors užsienio politikoje 
nepritaria, tai tuo pačiu jo, 
kaip prezidento pareigos, 
yra jau atliktos. Visi kiti 
šachmatiniai ėjimai buvo 
Sovietų Sąjungos naudai, 
nes Carteris į juos nesuge
bėjo atsakyti: čia ir Afga
nistanas perėjęs Sovietų zo- 
non visai be reakcijos ir ja
me JA V-bių ambasadoriaus 

nužudymas, Kombodijos 
užėmimas ir visa eilė kitų 
nesėkmių, tačiau nė viena 
Carterio taip nesužlugdė 
kaip Iranas. Tas pralaimėji
mas nulėmė tai, kad jis jau 
nebus ne tik didis preziden
tas, bet juo greičiausia ne
bus nė po 1980 metų.

Užmezgimas diplomatinių 
santykių su Kinija užskaity
tas į didelį pliusą. Tik radi
kalieji dešinieji smerkė jį už 
Taiwano išdavimą. Tačiau 
labai tenka suabejoti, ar Ki
nija pajėgs atsverti Iraną, 
ypač jei nebus pasirašyta 
Egibto ir Izraelio taikos su
tartis. Kinijos klausimas da
bar yra kontraversinis ir, 
reikia manyti, kad tokiu jis 
liks ilgam laikui. Nėra jokios 
garantijos, kad komunistinė 
Kinija, išvysčiusi ginklų ga
mybą, atkutusi ekonomiškai 
ir pasiruošusi kariškai, ne
atsuks savo ginklu ' prieš 
paūią Ameriką, kuri yra vie
nintelė likusi pajėgi pastoti 
komunizmui kelią. Po Irano 
Carterio kritika tiek sustip
rėjo, kad net ir šypsena din
go nuo jo lūpų. Atrodo, jis ir

įvykiai
Persijoje ruošiama byla 

kraštą apleidusiam šachui ir 
jo šeimai. Teismas būsiąs už 
akių. Manoma tuo bus už
šaldyti šacho kapitalai, su
dėti Šveicarijos bankuose.

♦♦♦
Vietname kovos su kinie

čiais liovėsi, bet kiniečiai dar 
vis galutinai neapleidžia 
Vietnamo teritorijos. Viet
namo vadai sutinka su Kini
ja derėtis dėl paliaubų, kai 
Vietnamo teritoriją apleis 
paskutinis kinietis.

»»*
Ir vėl Sov. Sąjungoje ste

buklas, kuris kartojasi jau 
60 metų. Rinkimuose į aukš
čiausią sovietų tarybą daly
vavo 99,99% visų turinčių 
teisę balsuoti ir šie balsuo
tojai 99,98% pasisakė už iš
statytuosius kandidatus!

***
Irane moterys demons

travo reikalaudamos joms 
pripažinti tas pačias teises, 
kokias jos turėjo prie šacho. 
Tvarkos palaikytojai iš
sklaidė demonstrantes pa
leisdami šūvius virš galvų. 
Kruvinų riaušių su moteri
mis nebuvo.

***

Amerikos prezidento 
staigus ir nepramatytas vi
zitas Artimuose Rytuose

Vilniaus universitetas. Kairėje biblioteka,. dešinėje administracija;
Vilniaus universitetas švenčia 400 metų sukaktį. Jis įkurtas 1579 balandžio 1.

pats iš dalies yra praradęs 
pasitikėjimą savimi, nes 
viskas pasirodė sunkiau 
įvykdoma, negu jis tikėjosi. 
Carterio užsienio politiką 
labai stipriai kritikavo ne tik 
savieji, bet ir užsieniečiai, 
net ir pačios draugiškiausios 
valstybės. Nesantieji Sovie
tų įtakoje Azijos kraštai 
(pirmoje eilėje Japonija ir 

sutaikinti Egiptą su Izraeliu, 
atrodo, buvo sėkmingas. Į 
Washinętoną taikos sutar
ties pasirašyti nuvyko prez. 
Sadat ir Izraelio min. pirm. 
Begin.

***

Įtakingas Vak. Europoje 
laikraštis "Die Welt” vasa
rio 22 d. laidoje svarsto So
vietų Sąjungos trūkumus. 
Pagal minėtą laikraštį Sov. 
Sąjunga valdoma tais pa
čiais metodais jau 60 metų, 
tai yra nuo revoliucijos be 
jokios pažangos ir permai
nos. Ji niekaip nepajėgia 
prisivyti Vakarų nei ūkiškai, 
nei moksliškai, nei technolo
giškai. Jau sovietines mo
kyklas ir auklėjimą išėjusi 
naujoji karta ir ypač inteli
gentija stoja atviron opozi- 
cijon prieš galiojantį režimą. 
Niekas netiki oficialia So- 
vietijoje prievarta brukama 
komunistine - marksistine 
ideologija.

Išvardinęs šiuos ir visą 
eilę kitų sovietinių trūkumų 
laikraštis pabaigoje klausia: 
ir kokiu būdu Sov. Sąjunga 
išsilaiko ir netgi agresyviai 
reiškiasi užsienio politikoje?

***
Kaune šalia Viljampolės 

kuriamas naujas Šilainių ra
jonas, kuriame bus apgy
vendinta apie 90.000 žmo
nių.

Kinija) pasisakė, kad dau
gelį nesėkmių atpirko san
tykių su Kinija užmezgimas, 
nors Teng Hsiao-p’ing labai 
švelnindamas pastebėjo, 
kad Irane jo akcija buvo ne
užtenkamai efektyvi. Bend
roje išvadoje Azijos atsilie-

Nukelta į psl. 2

Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties proga So
vietų Sąjunga išleido pašto 
ženklą keturių su puse mili
jonu tiražu.

**#

Australijoje
Australijoje visu aštrumu 

iškilo abortų klausimas, ku
ris buvo svarstytas Austra
lijos Parlamente. Parlamen
te pasisakius apytikriai vie
nodai už ir prieš abortų le
galizavimą, reikalą spręs 
Australijos vyriausybė.

*♦*
Australijps įmonėse įve

dami tarptautiniai priimti 
atsargumo ženklai su paaiš
kinimais net šešiomis kalbo
mis. Tikimasi, įvedus tuos 
ženklus, sumažės įmonėse 
nelaimingų atsitikimų skai
čius.

***
Kovo 25 d. Sydnejuje 

Graikijos nepriklausomybės 
šventės proga susitiko du 
priešingi poliai: min. pirmi
ninkas Mr. Fraser ir buvęs 
min. pirm. G. Whitlam. Da
lyvių akivaizdoje abu pasi
sveikino ir draugiškai pasi
kalbėjo. Vietinė spauda pri
ėmė kaip gerą ženklą, kad 
buvo gera proga suvesti 

’draugėn lyderius. Graikų 
nepriklausomybės minėjime 
dalyvavo virš 10.000 žmonių 
Sydnejaus Hyde Parke.

*♦*

PLB Valdyboje
Pirmą kartą Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės istori
joje pravedamas PLB Seimo 
korespondentinis posėdis, 
kuriame atiduota balsavimui 
kai kurie PLB Konstitucijos 
pakeitimo punktai. Šitas ko- 
respondencinis posėdis 
truks iki gegužės 27 dienos. 
PLB Seimą sudaro 129 at
stovai. Spėjama, kad Seimo 
kadencijos metu galį būti 
keli tokie korespondentiniai 
posėdžiai pagal reikalą.

***

PLB Valdyba pamažu 
plečia savo veiklą ir darbus 
įvairiose lietuviško gyveni
mo srityse, norėdama su
stiprinti tautinės sąmonės 
išlaikymą, Lietuvos laisvės 
kovą ir tarpusavio ryšius 
tarp įvairiuose kraštuose 
gyvenančių lietuvių. Šiuo 
metu ypatingas dėmesys 
skiriamas IV-jam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui, 
planuojamos švietimo dar
buotojų ir kultūrinių vienetų 
kelionės į kitus kraštus ir 
atliekami paruošiamieji 
darbai įgyvendinti lietuvių 
informacijos centrą.

Su dideliu įkarščiu Aus
tralijoje ieškoma naftos šal
tinių. Tuo ypač suinteresuo
ta krašto vyriausybė ir taip 
pat užsienio firmos.

Pastaruoju metu Austra
lijoje staigiais šuoliais pakilo 
mėsos kainos. Kai kitose 
srityse kainos stabilizavosi 
ir net turi tendencijos 
smukti, mėsos kainos staiga 
pakilo. Sunku šitą reiškinį 
pateisinti.
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Neturi Bendruomenė problemų?
Neseniai buvo užkliudytas 

klausimas svarstant mūšy, 
sąmoningumą bendruome
nės atžvilgiu. Jau ne nuo 
šiandie jaučiamas mūsų tau
tiečių bendruomenei savo
tiškas atšąlimas, kas kelia 
sąmoningų tautiečių tarpe 
nerimo. O tokių reiškinių, 
kurie liudija bendruomenės 
lyg ir nuovargi, jau matosi 
visa eilė.

Apylinkėse jau seniai jau
čiama valdybų krizė. Vietoj 
kelių šimtų, kaip anksčiau, i 
apylinkių susirinkimus suei
na vos po kelis desėtkus, o 
sudaryti apylinkės valdybą 
yra tikras vargas - nėra ne 
tik varžybų, bet ir savano
rių, kurie sutiktų i valdybą 
įeiti ir prisiimti tas garbin
gas pareigas. Jau net ir nėra 
kalbos, apie asmens tinka
mumą tose pareigose, o ren
kamas bet kas, kas tik sun
kiai prikalbintas sutinka. 
Gal dėl to kai kuriose apy
linkėse jaučiamas bendruo
menės autoriteto nuosmu
kis. Tokie žmonės, patekę į 
valdybas dažniausiai išviso 
nesusigaudo, ką toje valdy
boje veikti ir nuo ko pradėti, 
O tuo tarpu bendruomenės 
nariai dažnai ir nusiskundžia 
tokia valdyba, kad "nieko 
neveikianti".

Kas laukia...
Atkelta iš psl. 6 

pime - minusai buvo lygūs 
pliusams. Vienintelis konti
nentas pasisakęs už Carterį 
buvo Afrika - už jo pastan
gas įgyvendinti teisingumą 
ir žmogaus teises pasaulyje. 
Aštriausią kritiką pareiškė 
Vakarų Europa, ypač Pran
cūzija ir Vokietija. Komen
tatoriai Vak. Vokietijos kri
tiką laikė net nekorektiška. 
Sako, Amerika daro dideles 
pastangas apsaugoti Vak. 
Vokietiją nuo sovietų agre
sijos ir už tai gauna ’’gražią 
padėką”. Vadovaujantieji 
Vokietijos sluoksniai paste
bėjo, kad Irano atvejąs aiš
kiai parodęs, kad Amerika 
neturėjo nei vienos ir aiškios 
linijos nei tvirtos rankos, o 
be tų dviejų dalykų vado
vauti pasauliui yra neįma
noma.

Didžioji dalis amerikiečių 
politikų ir įtakingų žmonių 
irgi pasisakė prieš Carterį. 
Amerikos darbo unijų fede
racijos AFL—CIO preziden
tas G. Meany, paprastai kri
tikuojąs tik vidaus politiką, 
šį sykį su kartėliu pastebėjo, 
kad Irano atvejąs parodęs, 
kad Carteris ne tik nespėjęs 
reaguoti, bet ir nežinojęs ką 
daryti ir jam (Meany) esą 
visiškai neaišku, kokia 
dabar yra JA V-bių užsienio 
politika. Carteris tik suge
bąs nepritarti. Paklaustas 
ką jis numato rekomenduoti 
į prezidentus ateinančiuose 
rinkimuose, su šypsena at
sakė: ’’Trumaną" (buv. JA 
V-bių prezidentas, miręs 
1972 m.). Tikrumoje jis fa- 
vorizuoja Edward (Ted) 
Kennedy, nužudytojo prezi

Iš tiesų apylinkės valdybų 
klausimas yra gana opi 
problema, nes visų pirmiau
sia, kaip praktika parodė, 
valdyba yra bendruomenėje 
visos veiklos variklis ir šir
dis. Jeigu valdyboje yra 
energingi ir savo vietą žiną 
asmenys, tai ir pats apylin
kėje bendruomeninis gyve
nimas yra ir produktyvus, ir 
gyvas, ir pati valdyba vi
suomenės akyse turi ir au
toriteto ir pasitikėjimo.

Is tikrųjų, kokia bebūtų 
valdyba, jai priekaištų mesti 
visai nėra jokio tikslo nei 
pateisinimo. Šioje vietoje 
galioja mus visus liečiantis 
sprendimas: kokia bendruo
menė, tokia ir valdyba. Jei
gu bendruomenėje būtų di
desnio narių tarpe sąmonin
gumo, tai į valdybas stotų 
žmonės šiam darbui ir pasi
ruošę, ir turį entuziazmo.

Kodėl taip yra? Į ši klau
simą būtų sunku atsakyti, 
juo labiau, kad tose pačiose 
apylinkėse tokiam darbui 
tinkamų žmonių netrūksta. 
Reikia tik paieškoti būdų ir 
pasvarstyti, kaip tokius ak
tyvius visuomeniškus asme
nis palenkti, kad susidarytų 
apylinkėse brandus autori
tetas ir verta pagarbos val
dyba. Kitaip netruksim pri-

dento brolį, kuriam jis nesy- 
kį yra jau priminęs, kad jis 
turėtų sėdėti Carterio kėdė
je. Tai yra žmogus (Kenne
dy), kurio labiausiai bijo 
Carteris. Popu Marumą tyri
nėjančių institucijų prane
šimuose jis nekartą buvo 
parodytas kaip net du kartu 
populiaresnis už Carterį. Jis 
yra milijonierius senatorius, 
vienos iš svarbiausių senato 
komisijų pirmininkas, nuolat 
kovojąs už vargšo, žmogaus 
gerbūvį. Dabar jis mėgina 
pravesti valstybinį sveika
tos draudimą, panašų į Ka
nados turimą. Šiomis dieno
mis pasirodė ir viena staig
mena - Carteris numato sta
tyti savo kandidatūrą. At
rodo, kad jis gali laimėti no
minaciją tik tuo atveju, jei 
Kennedy nesutiks kandida
tuoti, bet rinkimus iš de
mokratų laimėti gali tik vie
nas žmogus - Kennedy. Di
delė dalis žydų taip pat pa
sisako už jį. Ar jo užsienio 
politika būtų geresnė (vi
daus, atrodo, būtų geresnė), 
tenka labai suabejoti, nes jis 
yra linkęs viską spręsti de
rybomis ir žūt-būt išvengti 
karo, jo nuomone, pražudy
siančio pasaulį.

Respublikonai turi visą 
eilę stiprių kandidatų. Šio
mis dienomis Carterio už
sienio politiką ypač aštriai 
kritikavo keturi respubliko
nų tūzai, greičiausia sieksią 
respublikonų nominacijos, 
būtent: Reagan, Jackson, 
Dole ir Baker. Visi turi už
tenkamai kvalifikacijų būti 
prezidentu, visi yra aiškios 
ir griežtos linijos, kuri, grei
čiausia gali duoti daugiausia 
galimybių būti išrinktais, 
ypač jei Kennedy nekandi
datuos, nes visi ieškos aiš
kios politikos, priešingos 
Carterio linijai. Net ir buv. 

eiti prie skaudžių pasekmių.
O tinkamos apylinkės val

dybos būtinai reikia ne vien 
tik saviems reikalams, bet ir 
už apylinkės ribų - lietuvius 
atstovauti, reprezentuoti. 
Toji valdybų apylinkėse kri
zė jau vyksta kelinti metai, 
ir niekas neieško kokių nors 
receptų pasigydyti iš šios 
krizės. Netgi ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimuose 
niekad nebuvo šis klausimas 
keltas ir svarstytas, nors vi
sai bendruomenei apylinkė 
yra kaip organizmo celė - 
ląstelė, nuo kurios gyvas
tingumo priklauso ir viso 
organizmo sveikata.

Mūsų Pastogė tad ir siuto 
šitą problemą pasvarstyti 
visiems bendrai per šio laik
raščio puslapius. Spręskime, 
siūlykime, kelkime šią prob
lemą ir gal prieisime visi ko
kių teigiamų išvadų.

Šie metai yra apylinkių 
valdybų rinkimų metai. Tie
sa, yra viencjkitoj apylinkėj 
valdybų, kurios veikia pasi
gėrėtinai, ir dėl to tose apy
linkėse bendruomenės auto-

Antanas Kalinauskas

prezidentas Niksonas gal 
turėtų šiokį tokį šansą lai
mėti, nes tik tokie gali su
stabdyti sovietų veržimąsi 
pirmyn. Jo užsienio politika 
vadinama viena iš geriausių, 
nes ji buvo atremta į gyve
nimo realybę, o ne į idealiz
mu nuspalvintas, beveik 
utopiškas svajones.

KUR YRA CARTERIO 
NESĖKMĖ?

Jis yra perdidelis idealis
tas, siekiąs įgyvendinti tei
singumą pasaulyje ir iš
vengti kraujo praliejimo. Jis 
pats pasigyrė, kad jam pre
zidentaujant kovos lauke 
nežuvo nė vienas Amerikos 
kareivis ir kad JA V-bės tu
rinčios būti taikos įgyven
dintoju, o ne tarptautinius 
santykius tvarkančiu polici
ninku. Jis pamiršta, kad tei
singumas yra geras ginklas 
tik tarp gerų žmonių, o blo
giems galioja tik į juos nu
kreipta jėga. Pav., žmogus 
pakliuvęs tarp banditų gali 
Įrodinėti kiek jis nori savo 
nekaltumą ar teisingumą, 
bet jei tik jiems negalės pa
grasinti jėga, su juo bus pa
sielgta, kaip jiems bus pato
giau, visai neimant dėmesin 
jo įrodinėjimų. Carteris rū
pinasi tolimuoju rytojumi, 
jis stengiasi įtikti afrikie
čiams, nes tas kontinentas

ritėtas stovi gana aukštai, 
su kuriuo skaitosi ne tik 
apylinkės nariai, bet ir ati-
tinkamos vietinės instituci
jos ar kitataučiai. Ir mums 
visiems smagu ir malonu, 
kai kitur lietuviai gražiai re
prezentuojąs! ir išvysto 
produktyvią ir našią veiklą. 
Deja, šiuo metu tokios apy
linkės tėra tik išimtys. Tai
gi, šiuo atžvilgiu bendruo
menė išgyvena gana aštrią 
krizę, kurią būtina kaip nors 
įveikti, ir įveikti teigiama 
prasme. Juk visi žinome ir 
suprantame, kaip svarbu 
mūsų sąlygose turėti stiprią 
bendruomenę, ypač siais 
laikais, kai Australijoje vys
tosi daugiakultūrinis gyve
nimas, kai atskiros tautybės 
kaip vienetai įeina į krašto 
vykdomuosius organus ir 
turi lemiamą balsą. Kas ga
lės mus reprezentuoti, jeigu 
neturėsime bendruomeninio 
nugarkaulio? Štai dėl ko 
svarbu, kad bendruomenės 
rūpestis būtų mūsų visų rū
pestis ir kad jos reprezen
tantai turėtų visokeriopą 
autoritetą. Pasisakykime 
šiuo labai jautriu reikalu, 
kas gal ne vienam atvers 
akis. (v.k.)

yra dar neišnaudotas ir jis 
ateityje gali būti ne tik di
delis aruodas, bet ir didelė 
jėga. Tai būtų didelis laimė
jimas ir teisinga politika, jei 
nebūtų grėsmės dabar. Rū
pindamasi tolimuoju rytoju
mi, jis nebespėja reaguoti į 
dabar vykstančias krizes ir 
pavojus. 0 paskui gali būti 
jau pervėlu. Jei kiti konti
nentai bus jau prarasti, tai 
viena Afrika tikrai neat- 
svers prarastųjų, tuo labiau, 
kad ji yra labai linkusi į so
cializmą.

Sovietai Carteriui atsuko 
antrą lazdos galą: jis propa
gavo žmogaus teises, o tuo 
šūkiu kaip tik buvo vedama 
ir Irano revoliucija. Todėl jo 
rankos buvo surištos ir jis 
negalėjo išeiti prieš žmones, 
siekiančius žmogaus teisių 
įgyvendinimo. Kovo 2 d. TV 
žiniomis, Sovietai patiekė 
dar vieną labai gudrų ir 
Carteriui nepatogų siūlymą. 
Brežnevas pasiūlė Carteriui 
savitarpio nepuolimo sutar
tį. Tai labai patogus propa
gandai ginklas: jei Carteris 
atsisakys, reiškia jis numato 
būti agresorium, o jei sutiks 
ir pasirašys, tai tą progą iš
naudodami sovietai sutvar
kys Kiniją ir po to Rusija jau 
taps nenugalima. Tada vis
kam jau bus pervėlu.

Darūnas

Žinios
Protestuodamas prieš 

nuolatinius Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALTA) už- 
kabinėjimus Amerikos Liet. 
Bendruomenės ir nesilaiky
mą statutinių ALTOs dėsnių 
iš ALTA valdybos vicepir
mininko pareigų pasitraukė 
adv. Povilas Žumbakis.

***

Prieš Kinijos invaziją į 
Vietnamą Lietuvoje buvo 
suorganizuoti antikinietiš- 
kos demonstracijos su pla- 
katiniais šūkiais už Vietna
mą ir prieš Kiniją.

***
Vilniuje buvo suorgani

zuotas pramoginių šokių 
konkursas, kur pirmą vietą 
laimėjo rusai šokėjai iš 
Maskvos. Jiems stipriausi 
konkurentai buvę jau iš 
anksčiau pagarsėję lietuviai 
Vidas ir Dalia Kamaičiai iš 
Vilniaus.

Už Lietuvą, 
Laisvę,

už Dievą!
(AUŠRA, No. 12/52,1978 m. 
rugpjūtis)

Rugpjūčio 10 d. sukanka 
dveji metai, kai susidegino 
Antanas Kalinauskas. A. 
Kalinauskas gimė 1957 m.

Jis žavėjosi R. Kalantos 
auka, buvo religingas. Prieš 
išvykdamas į kariuomenę, 
1975 m. rudenį atliko išpa
žintį. Tarnavo Latvijoje, 
Gulbino mieste.

1976 m. liepos mėn. A. 
Kalinauskas iš kariuomenės 
pabėgo. Jis visada buvo pa
triotiškai nusiteikęs ir saky
davo, kad okupantams ne
tarnausiąs. Įkalbėtas grįžti, 
kartu su motina važiuoja į 
savo karinį dalinį. Atvykęs į 
kareivines, 1976.VIII.10 jis 
apsipila benzinu, numeta 
kareiviškus drabužius (prieš 
tai supjaustęs) viršininkams 
po kojomis ir save uždega 
sušukęs: "Posmatrite, kak 
garit litovec patriot! Za Lit- 
vu, za svobodu, za Boga! A 
vam služit nebudu! - Žiūrė
kite, kaip dega lietuvis pa
triotas! Už Lietuvą, už lais
vę, už Dievą! O Jums netar
nausiu!"

Šiai gyvybės aukai jis iš 
anksto ruošėsi.

Kadangi pas A. Kalinaus
ką rado du bilietus trauki
niu, todėl užgesinę ugnį, iš
kvotė, kad geležinkelio sto
tyje dar yra jo motina. Mo
tina buvo ilgai tardoma. Po 
to jai leido įeiti į palatą, kur 
gulėjo sūnus Antanas. Jis 
kalbėjo: "Mama, dovanok už 
viską - aš mirsiu..." Mirė ki
tą dieną - rugpiūčio 11 d.

Nors motina labai prašė 
leisti parsivežti sūnų į na
mus, bet neleido. Rugpiūčio 
12 d. tiesiai iš lavoninės A. 
Kalinauskas buvo palaidotas 
Gulbino mieste. Atsisveiki
nant neleido motinai net pa
bučiuoti sūnaus...

Tik po mėnesio davė lei
dimą Antaną iškasti ir pa
laidoti Lietuvoje. Iš Gulbino 
į Lietuvą karstą lydėjo "pa
lydovai”... Ir Vilkaviškyje 
laidotuvių dieną taip pat ant/, 
kojų buvo sukelti milicinfn-'' 
kai ir saugumiečiai, kad neį
vyktų demonstracija.

V. Kalnius
Mūsų Pa^oęę Nr., 13, Į979.4.2,, psl. 2
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A'L. B-nės pasididžiavimas -
MŪSŲ PASTOGĖ

Gal nebuvo ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimo, 
kuriame nebūtų svarstytas 
“'Mūsų Pastogės” klausimas. 
Ir ne dėl_to, kad bendruo
menei “Mūsų Pastogė” būtų 
koks nepagydomas skaudu
lys, bet greičiau mūsų visų 
pasididžiavimas — mes 
turime savo laikraštį kuo nė 
viena kita lietuvių bendruo
menė tuo negali pasigirti. 
Turime “Mūsų Pastogę”, 
kuriai jau sausio 26 d suėjo 
30 metų. Į šitą faktą ypatin
gai noriu atkreipti visų dė
mesį, nes tai mūsų bendruo
menės gyvenime yra ypa
tingos reikšmės įvykis. At
simenat mūsų negausias pa
jėgas ir ypač palyginamai 
stokojant inteligentinių pa
jėgų išlaikyti trisdešimt 
metų laikraštį, ir tai ne kokį 
sudurstytą arba kompiliuotą 
biuletenį, o turintį svorį ir 
prestižą ypač užsienio lietu
vių akyse, tai yra bene auk
ščiausias mūsų atsiekimas. 
Kas seka užsienio lietuvių 
spaudą, nuolat ir nuolat už
tiks joje “Mūsų Pastogę” ci
tuojant arba net. ištisus 
straipsnius persispausdinant.

Be abejo, 
“Mūsų Pastogės“ svorį ir į- 
taką jaučia lygiai ir gyve
nantieji, čia, Australijoje, y- 
patingai kurie yra jautrūs 
lietuvybės ir bendruomenės 
interesams. Ne kur kitur, o 
“Mūsų Pastogėje” gimė ir 
vystėsi visi mūsų projektai, 
užsimojimai, kaip tik joje 
kilo ir buvo gvildenamos 
mus tiesiog liečiančios prob
lemos, kurias besvarstant 
kildavo net kietų polemikų. 
O tai liudija paties laikraščio 
gyvybingumą, jo aktualumą, 
jo greitą reagavimą į visus 
mūsų šių dienų gyvenimo 
reiškinius. Kitaip sakant, 
“Mūsų Pastogė“ per tuos 
trisdešimt metų buvo ir yra 
ne tik mūsų lietuviško gy
venimo pulsas, bet ir varik
lis. Gal ne visada ir ne visi 
buvome ja patenkinti, tačiau 
tai liudija, kad ji stovi pačia
me mūsų veiklos ir dėmesio 
centre, nėra koks nors lape
lis, kuris gali būti ar nebūti.

Savo veržlumo ir aktua
lumo “Mūsų Pastogė” nėra 
praradusi ir šiandie, ir net 
nejaučiama jos nuovargio 
žymių. Tiesa, gal iš pačios 
bendruomenės jaučiasi pa
syvumo, tačiau domėjimasis 
ir rūpestis laikraščiu nė kiek 
neatslūgęs. Už tai kalba ne
krintantis prenumeratorių 
skaičius, nežiūrint, kad vy
resnės kartos skaitytojų 
gretos sparčiai retėja, vis 
tik jų vietoje stoja kiti. Ir tai 
vyksta natūraliai, be ypa
tingos propagandos. Jeigu 
mūsų bendruomenės sąmo
ningi nariai parodytų bent 
kiek iniciatyvos ir aktyvumo 
bendruomenės laikraščio 
naudai, “Mūsų Pastogė” iš 
tikro pasiektų dvigubai pre
numeratorių ir tuo pačiu iš
sispręstų dviejų laikraščių 
klausimas. Liūdniausia tai, 
kad atsakingi
bendruomenės žmonės, net 
būdami priekinėse bendruo
menės pozicijose, akivaiz
džiai aplenkia
bendruomenės laikraštį ir

V. Kazoko žodis, tartas 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavime 1978 m. gruodžio 27 
d.

naudojasi kitais informacijos 
šaltiniais. Tokie be abejo 
piauna šaką, ant kurios jie 
sėdi. Pasirodo, mes ne visa
da mokame įvertinti tai, ką 
turime.

Per 30 metų “Mūsų Pas
togė” šiame krašte neturėjo 
teisinio pagrindo. Bet dabar 
ji įteisinta šiame krašte. Tas 
tik sustiprina jos egzisten
ciją. Vis tik yra žmonių net 
iš čia susirinkusių tarpo, ku
rie tebetvirtina, kad ben
druomenės laikraštis ati
duotas į privačias rankas ir 
tuo pačiu praradęs savo 
bendruomeninį statusą. Šios 
Krašto Valdybos įkurtoji 
Liet. B-nės Spaudos Sąjunga 
pačią S-gą ir jos žinioje e- 
santi “Mūsų Pastogė” grei
čiau dar sustiprino savo 
bendruomeninį pagrindą, 
nes iki šiol už bendruomenės 
laikraštį nešė atsakomybę 
tik ALB Krašto Valdyba, o 
dabar jau visi tos Sąjungos 
nariai,kuriais gali būtvisi šio 
krašto lietuviai, stodami į 
Sąjungą. Dėl to apgalvotai ir 
buvo pasirinkta pradinė for
ma, kad S-gos bazę sudarytų 
ne kas kitas, o visų pirma 
ALB Krašto Tarybos nariai, 
kaip teisėtai rinkti bendruo
menės atstovai. Tokiu būdu 
bet koks įtarimas, kad “Mū
sų Pastogė" perėjusi į prb

Sovietiniuose kalėjimuose

Bulletin D’Information - 
News Brief, Briuselyje lei
džiamas prancūzų kalba 
dvisavaitinis biuletenis, 
savo 1979.2.28 d. No. 4 lai
doje paskelbė

NAUJAS KALINIŲ IŠ
LAIKYMO TAISYKLES

Nuo 1978 m. kovo 15 die
nos galioja naujos lagerių ir 
kalėjimų ’’Vidaus tvarkos 
taisyklės”, įvestos MVD
1977 įsakymu No. 37. Tas 
įsakymas pakeičia ligi šiol 
veikusį 1972 sausio 14 d. 
įsakymą No. 20. Nors naujo 
įsakymo pilnas tekstas ne
buvo paskelbtas (kaip buvo 
ir su įsakymu Nr. 20), jis jau
1978 vasario mėnesį buvo 
taikomas kaliniams.

Visumoje naujas įsaky
mas sužiaurina režimą, pa
lyginus su buvusiuoju.

1. Leidžiama talpinti kali
nius į ŠIZO (štrafnoj izolia- 
tor) - bausmės izoliatorių - 
keliems iš eilės terminams, 
nedarant pertraukos tarp 
jų. Anksčiau tokia pertrau
ka teoretiškai buvo būtina.

2. Tas pat liečia kalinių 
talpinimą į PKT (pomieš- 
čenje kamernogo tipą) - ka
meros tipo patalpą (režimas 
kiek švelnesnis negu izolia
toriuje).

3. Jeigu PKT laikomas 
kalinys perkeliamas į ŠIZO, 
tai dienos atsėdėtos ŠIZO, 
neįskaitomos į PKT laiką 
(anksčiau - buvo užskaito
mos).

s vačias rankas ir nustojusi
- būti bendruomenės laikraš- 
1 čiu, neturi mažiausio pa

grindo.
— “Mūsų Pastogė” ir toliau 

norėtų išlaikyti savo origi
nalų veidą, kaskart vis 
sunkėja, nes su metais vis 
labiau pasigendama talki- 
ninkų-bendradarbių. Ir visai 
pagrįstai prileidžiu, kad 
“Mūsų Pastogės” egzisten
cijai gresia ne ekonominiai 
sunkumai, bet visų pirma 
bendradarbių trūkumas. 
Šiandie visi esame prasigy
venę, ir reikalui esant šalia 
prenumeratos primesti dar 
desėtką kitą nebūtų perdi- 
delė auka, bet jai talkinti 
straipsniais, informacija, 
korespondencijom jau daro
si problema. Kai kurie net iš 
pačių bendruomenės padali
nių vadovų redaktoriui 
priekaištauja, kad pasigen
da laikrašty informacijos iš 
jų vietovių. Jau ne vieną 
kartą net ir Krašto Taryboje 
buvo primenama, kad apy
linkių valdybos pačios susi
rastų iš savo tarpo žmonių, 
kurie tiektų iš savo kolonijos 
nuolatinę informaciją. Rei

kalauti iš redaktoriaus, kad 
jis tai padarytų, jau yra per 
daug. Ant jo pečių ir taip 
perdaug darbų — tiek tech
niškų, tiek paties redagavi
mo,kad iš jo daugiau reika
lauti būtų nepakeliama. 
Anksčiau visi buvome 
jautresni tiek bendruome
niniams reikalams, tiek ir

4. Eilinio pasimatymo ar
ba siuntinio gavimo laikas 
nustumiamas tiek dienų, 
kiek kalinys sėdėjo PKT ar 
ŠIZO.

5. Karcerių dydis suma
žintas (anksčiau - minimalė 
ploto norma buvo 2,5 kv. 
m.).

6. Per ’’Posyltorgo” siste
mą gaunamos banderolės 
dabar bus užskaitomos kaip 
eilinės banderolės iš giminių 
(anksčiau - tokių banderolių 
gavimas buvo nuo jų nepri
klausomas).

7. Siuntiniuose leidžiama 
siųsti ’’sūdytą žuvį, nereika
laujančią tolesnio apdirbi
mo" (anksčiau - tik silkės). 
Leidžiama gauti ’’daržovių, 
vaisių" (anksčiau - tiktai 
’’svogūnai, česnakai”). Lei
džiama gauti žuvies ir mėsos 
konservų (anksčiau - tiktai 
žuvies).

8. Uždrausta siųsti ban
derolėmis į kalėjimą piršti
nes, šalikus, frotinius 
rankšluosčius, elastiškas 
vyr. kojines. Formaliai leis
ta, tačiau praktikoje nelei
džiama, siųsti šiltų baltinių 
(atiduoda tiktai trusikus ir 
apat. marškinius (malkas) - 
ne šilkinius).

9. Lagerių ir kalėjimų 
krautuvėlėse uždrausta 
pardavinėti sviestas, laši
niai, margarinas, cukrus 
(anksčiau - iš čia išvardintų
jų buvo draudžiama tiktai 
cukrus). Arbatos pirkimas 
krautuvėlėje ribojamas 50 
gr. į mėnesį (anksčiau - 100

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

BENDRABUČIAI IR BURSOS

Po visą mieląjį Vilnių išsisklaidė suvažiavę į universi
tetą studentai.

Retas gyveno su tėvais, savo šeimoje. Dauguma turėjo 
kambarėlius pas šeimininkes, su kuriomis kartais net ne
susikalbėdavo - Vilnius tik ką buvo pergyvenęs dvide
šimties metų lenkinimo laikotarpį. 0 daug kas gyveno 
bendrabučiuose.

Sename mergaičių bendrabuty už senųjų Subačiaus 
vartų ir naujajame ’’Akademike” ant Tauro kalno, netoli 
teatro..

Prašmatnus buvo moderniškas, lenkų statytas, Aka
demikas. Per savaitę juo naudodavosi jo nuolatiniai gy
ventojai, bet šeštadieniais į jį sugūžėdavo mėgėjai pa
siklausyti Jono Dagio (dabar melburniškio) vadovauja
mos studentų ’’pop’ - grupės.

Bendrabutis sujungdavo studentus, kuriuos savaitės 
metu skyrė atskirų fakultetų programos. Bendrabutis - 
neišskiriamas universiteto ir studentų gyvenimo ele
mentas.

Ir senasis Vilniaus Universitetas jų, vadinamų burso
mis, turėjo bent kelis, pavadintus jų steigėjų - mecenatų 
vardais.

Vienas jų, Valerijono bursa (įsteigta vysk. Valerijono 
Protasevičiaus) buvo pradžioj skirtas studentams ”be 
tautybių skirtumo”. Tačiau 1595 m. popiežius Klemensas 
VIII įsakė, kad bursa naudotųsi tik lietuviai. Ilgainiui joje 
atsirado ir lenkų, tačiau visi, tiek Valerijono bursoje, tiek 
kitose, turėjo mokėti lietuvių kalbą.

0 dabar Vilniaus Universiteto Studentų bendrabuty 
ant sienos kaba Vilniaus miesto planas su lietuviškais pa
vadinimais, bet rusiškom raidėm...

A. Karazijienė

pačiai “Mūsų Pastogei”. Dėl 
to ir matėme gausiau ra
šančiųjų vardų jo puslapiuo
se, dabar gi daug vardų 
skaitome aukotojų sąrašuo
se, bet ne po tekstais. Kitaip 
sakant, lengviau aukoti, ne
gu rašyti. Gal ateity leidėjas 
ir galės bent didesnėse vie
tovėse pasamdyti atskirus 
ko-redaktorius, kurie savose 
vietovėse organizuotų me
džiagą, kaip kad turi kiti kad 
ir etniniai laikraščiai, kaip 
latvių, vokiečių ir kiti.

Išnaudodamas progą 
kreipiuos į visus Tarybos 
atstovus skirti daugiau dė
mesio ir susirūpinimo savo 
bendruomenės laikraščiu. 
Juo daugiau “Mūsų Pasto
gės” gerove pasirūpinsime

gr., bet, matomai tas apri
bojimas buvo de facto, o ne 
formalus).

10. Kaliniams siųsti ban
derolėse mechaniškus ir 
elektrinius skustuvus 
(anksčiau - buvo leidžiama). 
Dabar jie leidžiami pirkti 
tiktai krautuvėlėse. Tačiau 
skustuvas kaštuoja 2-3 kar
tus daugiau sumos, kurią 
kaliniui leidžiama išleisti per 
mėnesį. Perkelti vieno mė
nesio neišleistus pinigus kito 
mėnesio sąskaiton, t.y. juos 
sutaupyti, negalima, tad lei
dimas pirkti skustuvus 
krautuvėlėje nustoja vertės.

12. Kaliniui leidžiamų tu
rėti daiktų svoris ribojamas 
iki 50 kg., kaip ir anksčiau 
(įskaitant daiktus, gulinčius 
sandėlyje). Tačiau dabar už
drausta persiųsti nereika
lingus daiktus giminėms. 
Todėl praktiškai negalima 
pasinaudoti formaliu leidimu 
per knygų pardavimo tinklą 

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą
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visi sudėtinėmis jėgomis, 
juo lengviau ji ne tik išsilai
kys, bet ir tobulės. Kai kiti 
eina iš namų į namus ir siūlo 
savo laikraštį, kiek iš ben
druomenės atstovų išdrįsta 

. paapaštalauti dėl “Mūsų Pa- 
togės”. Neminėdamas kon
krečių skaičių, daugiausia 
skaitytojų “Mūsų Pastogė” 
turi N.S.W. valstijoje, po jos 
eina Viktorija ir dar žemiau 
Pietų Australija, nekalbant 
apie kitas valstijas, kur lie
tuvių gyvena skysčiau. Sa
kyčiau, kiekviena apylinkės 
valdyba, kiekviena seniūnių 
ja. . veiklos programoje tu
rėtų būti įsirašus pirmuoju 
punktu rūpintis Mūsų Pas
toge”.

neribotai įsigyti knygų.
13. Uždrausta naudotis 

asmeniškais muzikos ins
trumentais (anksčiau - buvo 
galima).

14. Draudžiama paduoti 
pareiškimą grupės arba kito 
asmens vardu, o taip pat ki
tą asmenį liečiančiu reikalu 
(anksčiau pastarojo draudi
mo nebuvo, nors pirmieji 
buvo ir anksčiau galioje).

15. Kaliniui pakeitus ad
resą arba režimą, adminis
tracija per 10 dienų privalo 
painformuoti jo gimines.

Visais kitais atžvilgiais, 
kiek šiuo metu žinoma, 
’’Taisyklės” bendrais bruo
žais yra kaip anksčiau buvu
sios.

Pasklidęs gandas, esą 
naujos "Taisyklės” drau
džiančios gauti lageriuose ir 
kalėjimuose banderoles ne 

•nuo giminių, matomai, ne
pasitvirtino.

(ELTA)
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(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

SUSIPAŽINKIME SU 
PLJS VALDYBA

Ligšiolei, rašant apie ar
tėjanti jaunimo Kongresą, 
tepalietėm kongreso ruošos 
darbus Europoje. Apžvel- 
gėm įvairiausių komisijų 
projektus, tų komisijų sėk
mės bei rūpesčius. Prista
tėm Australijos kongreso 
atstovų sąstatą. Supažindi- 
nom su žymesniais veikėjais 
ir apibūdinom jų veiklą. 
Vertėtų šiuo momentu ap
žvelgti kongreso ruošos 
darbus, atliekamus Šiaurės 
Amerikoje.

Jaunimo Sąjungos statu
tas nurodo, kad pagrindiniai 
Jaunimo Kongresų šeimi
ninkai yra PLB ir PLJS val
dybos. PLB valdyba suruošė 
pirmąjį Jaunimo Kongresą 
ir aktyviai prisidėjo prie se
kančių kongresų ruošos. Pa
laipsniui jų aktyvus dalyva
vimas ruošos darbuose ma
žėja. Šiam, t.y., IV PLJ 
Kongrsui, PLB valdybos 
pagrindinis užmojis yra su
telkti finansus, be kurių 
kongresas liktų tik ideali 
svajonė. Pagrindinė atsako
mybė už pačius Jaunimo 
Kongreso ruošos darbus, 
krenta tiesiog Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLJS) valdybai, Toronte. 
PLJS valdybai šią sunkią 
naštą nešti padeda kongre
so ruošos komitetas Vak. 
Vokietijoje, bei pagalbiniai 
komitetai Anglijoje bei ki
tuose Europos kraštuose. 
Šiame Mūsų Pastogės nu
meryje, siekiame supažin
dinti skaitytojus su PLJS 
valdyba.

PLJS VALDYBA

Pirmoji PLJS valdyba 
pradėjo savo organizacinį 
gyvenimą po II PLJK, Šiau
rės Amerikoje. Valdybai 
pirmininkavo kun. Antanas 
Saulaitis. Valdybos būstinė 
buvo Pietų Amerikoje. Ant
roji, ir dabartinė, PLJS val
dyba yra Kanadoje, Toronto 
mieste. Valdybai pirminin
kauja Gabija Juozapavičiū
tė. Valdybos sąstatan įeina 
Jūra šeškutė, Dainora Juo
zapavičiūtė, Rūta Čepaitytė, 
Kristina Pareištytė, Regina 
Knox, Romas Puteris, Vaida 
Kuprevičiūtė - Jay ir Almis 
Kuolas.

POKALBIS SU
G. JUOZAPAVIČIŪTE

Susipažinimui su PLJS 
valdyba, jos siekiais ir var
gais, patiekiame Gabijos 
Juozapavičiūtės atsakymus į 
Jai patiektus klausimus.

1. Jūs vadovaujate Pa
saulio Lietuvių Jaunimui. 
Kas jus palenkė į veiklią 
darbuotę mūsų jaunimo tar
pe? Tėvai, Organizacijos? 
(Kokios?)

Į lietu
višką gyvenimą ir veiklą tė
vų dėka - įaugome. Kaip ki
tataučiai randa sau laisva
laikio užsiėmimams tapybo
je, sporte ar kitur , taip 
mes randame savo laisvalai
kio užsiėmimą srityje, kuri 
mums atrodo be galo svarbi 
ir reikalinga kiekvieno lie
tuvio pastangų - lietuviškoje 
veikloje. Iš lietuviškos veik- 

Rašo V. Jaugaudis 

los jaučiame esame gavę 
daug daugiau negu pajėgia
me jai duoti.

2. Kokie artimiausi Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos planai?

Didžiausias šiuometinis 
PLJS rūpestis yra Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos vienetų 
įsteigimas visuose kraštuose 
kur yra lietuvių. Jaunimo 
Sąjungos pagrindiniu užda
viniu laikome: sujungti vie
tos lietuvių jaunimą į lietu
višką bendruomenę. Jau
nuolis, neįaugęs į lietuvišką 
gyvenimą, nesijaus dalis jo 
ir tuo pačiu neras jame sau 
vietos. Per Sąjungą tikima
si, kad jaunimas galės su
prasti, kas tai yra lietuviš
kas gyvenimas, kad jame 
įsijungęs kol dar esąs jau
nuolis, ras lietuviškoje 
bendruomenėje sau vietą 
kai taps suaugęs. Sąjungos 
uždavinys taipgi, kolonijose, 
kur veikia daug jaunimo or
ganizuoju, būtų užpildyti 
veiklos spragas. Šiuo metu 
didžiausia tokia spraga 
Šiaurės Amerikoje yra jau
nimo politinėje veikloje. 
Pietų Amerikoje stokojo or
ganizuoto lietuviško jauni
mo - tą funkciją dabar atlie
ka LJS vienetai Brazilijoje, 
Venezueloje, Kolumbijoje, 
Argentinoje. LJS vieneto 
pasigendama Anglijoje, 
ypač artėjant Jaunimo 
Kongresui, kurio stovykla 
vyks Anglijoje. Pereitame 
Kongrese pasigęsta Angli
jos atstovų.

Antras didžiausias šiuo
metinis rūpestis yra Ketvir
tojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso organizavi
mas. Vokietijoje yra suda
rytas Kongreso Ruošos Ko
mitetas kuriam vadovauja 
Andrius Šmitas iš Bonos. 
Anglijai tame komitete at
stovauja Aleksas Vilčinskas. 
Didžiausią rūpestį kelia 
sėkmingas Kongreso paruo
šimas ir pravėdintas. Nori
ma, kad Kongresas būtų 
tikrai naudingas ir atliktų 
savo pagrindinį uždavinį - 
efektingą ir reikšmingą su
planavimą jaunimo veiklai 
sekantiems 4-5 metams iki 
sekančio Kongreso«

PLJS Valdyba. Priekyje iš k.: Jūra šeškutė, Dainora 
Juozapavičiūtė, Rūta Čepaitė, Kristina Pareišytė, Regina 
Knox. Antroje eilėje: Gabija Juozapavičiūtė (pirminin
kė), Romas Puteris, Vaida Kuprevičiūtė, Almis Kuolas.

Taipgi norima, 
kad šiame kongrese būtų 
sudaryta proga parodyti vi
suomenei, ką jaunimas gali 
atsiekti • talentai, paskaitos, 
t.t. Kad viskas sėkmingai 
įvyktų, reikalingas darbas 
jau dabar! Tikimasi susi
laukti bent 700 dalyvių sto
vykloje bei kituose parengi
muose. Studijų Savaitėje 
turės teisę dalyvauti iš visų 
kraštų rinkti 200 (atstovų 
150 ir talkininkai). Reikalin
ga bus sutelkti dideles su
mas lėšų: Kongreso rengė
jams: lėšas padengti ruošos 
išlaidoms, PLJS Valdybai: 
lėšas padenti dalinai atstovų 
kelionių išlaidoms, paskaiti
ninkams prisidėti prie kelio
nės išlaidų, sukelti lėšas 
lėktuvų pasamdymui, kas 
viską sudėjus, sudaro kong
reso biudžetą apie US 
$90.000 sumoje.

3. Kiek PLJS Valdyba tu
rės įtakos būsimam PLJ 
Kongresui?

PLJS Valdyba pilnai pa
sitiki Kongreso Ruošos Ko
mitetu ir su juo bendradar
biauja. Darbas milžiniškas ir 
reikalingas derinimo, nes 
vienas iš pagrindinių Kong
reso tikslų ir yra jaunimo 
veiklai gairių nustatymas. 
Kongreso nutarimai įparei
goja iki sekančio Jaunimo 
Kongreso kraštų LJ Sąjun
gos vienetus tuos nutarimus 
įvykdyti pagal krašto sąly
gas. Už tat ir rūpi Valdybai, 
kad Kongreso Ruošos Ko
miteto paprašyta PLJS Val
dyba talkina kur tik reikia. 
Aišku jau dabar, kad di
džiausia finansų telkimo 
našta kris ant PLJS ir PLB 
pečių. PLJS Valdyba taipgi 
reikalui iškilus, duoda siūly
mus bei specifinius prašy
mus Ruošos Komtetui.

4. Ar turite ryšių biulete
nį?

PLJS Valdyba maždaug 
kas du mėnesius leidžia 
PLJS INFORMACIJAS. 
Tai biuletenis, per kurį per
duodama tai, kas vyksta 
įvairių kraštų sąjungose. 
Biuletenis taip pat naudoja
mas kaip ryšininkas tarp 
PLJS Valdybos ir kraštų 
Sąjungų valdybų - per jį 
perduodami prašymai bei

LAIKAS 
INVES
TUOTI.
Namų ir nekilnojamo turto kainos žymiai 
kritusios, bet jų nuomos vis kyla. Pats 
laikas įsigyti kitą nuosavybę - investaci- 
ją, paėmus TALKOJE paskolą, kurią su 
laiku - nuomininkai išmokės.

TALKA duoda paskolas iš 117. įkeičiant 
nekilnojamą turtą.

TALKA veikia — Lietuvių Namuose 
ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

pageidavimai ir siūlymai 
veiklai. INFORMACIJOS 
taipgi siunčiamos į lietuvių 
spaudą Europoje, Šiaurės ir 
Pietų Amerikose bei Aus
tralijoje.

5. Pažinote po visą žemės 
rutulį mūsų jaunimą. Kokia 
būtų jo charakteristika pa
gal žemynus, kraštus?

Kongresai, kurie suburia 
lietuvišką jaunimą, ne tiktai 
pirmos kartos, bet ir trečios 
ir ketvirtos, yra parodę 
nuostabų dalyką, Nesvarbu 
iš kur jaunuolis kilęs, jis iš 
karto randa bendrą kalbą su 
kitu lietuviu. Lietuviškas 
reikalas pas mūsų jaunimą 
labai jaučiamas. Šiek tiek 
trynimosi pasitaiko jaunime 
ne pagal kraštus, bet ma
tuojant pagal patyrimą lie
tuviškoje veikloje. Tie, ypač 
Europoje, kurie dažniau turi 
progos susieiti ir Šiaurės 
Amerikoje, kurie įpratę 
naudotis bendruomenės 
"žargoną” bei terminus, 

kartais pritrūksta kantry
bės su jaunimu, ypač trečios 
ir ketvirtos kartos, kuris 
(ypač Pietų Amerikoje) ne
buvo turėjęs tiek daug pro
gos su terminais susipažinti. 
Už tat ypatingas dėmesys 
skiriamas į jaunimo, ypatin
gai atstovų, paruošimą 
Kongrese dalyvauti.

REGISTRACIJOS
ANKETOJE KLAIDA

Atstovų ir dalyvių regis
tracijos anketų paaiškini
muose įsibrovė klaida - sto
vyklos telefono numeris. 
Pranešama, kad stovyklos 
raštinės telefono numeris 
bus (01) 891-2020. Raštinė 
veiks nuo liepos 9 d. Ankš
čiau paskelbtas telefono nu
meris yra St. Marys kolegi
jos raštinės. Prašome įsi
dėmėti naująjį numerį ir ano 
nenaudoti.

VISAIP
Amerikoje McGrow Hill 

leidykla išleido mokykloms 
anglų kalbos skaitymo va
dovėlį, kuris pripažintas 
švietimo ministerijos tinka
mu visoms USA mokyk
loms. Būdinga, kad šiame 
vadovėlyje įtraukta ir lietu
vio rašytojo Juozo Grušo 
novelė "Kelionė su kliūti
mis”, paimta iš antologijos 
"Selected Lithuanian Short 
Stories”, kurią išleido 
Manylands (St. Zobarsko) 
leidykla New Yorke.

* * *
Daug lietuviško jaunimo 

iš JAV ir Kanados vykstą į 
IV-jį Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą 1979 m. lie
pos mėnesį Vakarų Europo
je. Iki 1979 vasario 16 į Jau
nimo Kongreso stovyklą 
prie Londono, Anglijoje jau 
buvo užsiregistravę 218 
jaunuolių iš JAV ir 75 iš Ka
nados.
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PERMAINOS VADIJOJE
DARBĄ PRADEDANT

Broliai ir Sesės.’
Pirmiausiai - dėkoju Jums 

už pasitikėjimą, pavedant 
man LSSAustralijos Rajono 
vyr. vadovo pareigas. 
Stengsiuos, kiek žmogiško
mis jėgomis įmanoma, šio 
pasitikėjimo neapvilti, ei
nant toliau, ilgų metų patir
ties pramintais takais.

Praeitos kadencijos LSS 
Australijos Rajono Vadija, 
vadovaujant v.s. Dr. A. 
Mauragiui, išvarė reikšmin
gą skautiškojo darbo barą 
mūsų rajono gyvenime: VI- 
sios Tautinės Stovyklos su- 
ruošimas, Canberros skautų 
atsteigimas, mūsų skautų 
išvyka į JA V, dviejų rajoni
nių stovyklų sumosimas, 
neskaitant kitų darbų-dar- 
belių yra tikrai didelis įna
šas į rajono skautiškąją 
veiklą. Mes tęsime jų darbą 
toliau.

Naujai sudarytoji Rajono 
Vadija susideda dalinai is 
buv. vadijos pareigūnų, da
linai is naujų asmenų. Visi 
yra ilgamečiai ir patyrę 
skautiškos veiklos darbuo
tojai ir jų rankose LSS Aus
tralijos lietuvių skautų-čių 
ateitis turėtų būti saugi. Bet 
Rajono Vadija, be pačių 
skautų-čių ir jų vadovų-vių 
rūpesčio, darbo ir aukojimo
si kalnų nenuvers. Ji yra tik 
bendrojo darbo koordinato
rius, planuotojas. Darbo 
planavimas remiasi LSS 
statutu ir mūsų visų pagei
davimais, norais, vizijomis į 
ateitį... Rajono Vadija yra 
tas nervų centras, į kurį turi 
suplaukti visos paskirų vie
netų darbo ir planavimo de
talės bei sumanymai, kad

PAREIGOMS 
PASIKEIČIANT

Praeitų metų LSS Suva
žiavime įvyko daug pakeiti
mų - išrinkta nauja vadovy
bė. Australija šiame suva
žiavime ypatingai pasižy
mėjo savo aktyvumu. Iš 151 
užsiregistravusių balsuotojų 
balsavo 119 asmenų, kas su
daro 78.85%. Tas parodo, 
kad esame sąmoningi skau
tai, ir mums rūpi, kas mums 
vadovauja. Į LSS Tarybą iš
rinkti v.s. fil. Balys Barkus 
ir ps. Pajauta Pullinen ir, be 
to, automatiškai įeina rajono 
vadas. Tuo būdu aukščiau
siame LSS organe būsime 
atstovaujami net trijų as
menų, ko niekada mūsų 
skautų istorijoje nėra buvę. 
Rajono vadu išrinktas v.s. 
Bronius Žalys.

Br. Žalys, naujas rajono 
vadas čia visiems gerai ži
nomas, bet jis gal kiek ma
žiau žinomas plačioje visuo
menėje. Mat, atiduodamas 
visą savo energiją ir meilę 
skautams, mažiau beturi 
laiko kitur pasirodyti.

Visų pirma, Br. Žalys yra 
pasižymėjęs kaip skautiškos 
spaudos uolus darbininkas. 
Ilgą laiką jis redagavo 
skautišką laikraštėlį ’’Pėd
sekį", parašė Australijos 
skautų istoriją, kuri greitai 
pasirodys spaudoje, Mūsų 
Pastogėje vedė skautų sky
rių - anksčiau po "Svetimu 
Dangum”, o dabar "Skautų 
Padangėje”. Išleido ir reda
gavo daug vienkartinių lei
dinėlių bei stovyklinių laik

aisi drauge galėtume pinti 
bendrą, gražesnį rajono 
skautiškosios veiklos vaini
ką!

Tad visi, vieningom gre
tom, ženkime LSS 70-jų me
tų link:

v.s. B. Žalys
Rajono Vadas ---------- -----------------------

Australijos Rajono vadas Bronius Žalys

raštukų. Nuolatinis Skautų 
Aido bendradarbių. Br. Ža
lys reiškiasi ir kitoje spau
doje kaip poetas. Daug yra
prirašęs skautiškų eilėraščių 
ir dainelių bei skautiškos 
humoristikos.

Kaip skautas Br. Žalys ėjo 
įvairias pareigas tunte ir 
vadijoje, daugelio stovyklų 
viršininkas ir spaudos orga
nizatorius. Kaip asmuo Br. 
Žalys yra švelnus, taikus, 
atsargus, darbštus, parei
gingas. Nesunku man per
duoti jam Australijos rajono 
vadovybę, linkiu jam sėk
mės, ištvermės ir linksmo, 
artimo bendradarbiavimo su 
jaunimu. Visų kitų prašau 
jam padėti, šį kilnų ir reikš
mingą darbą dirbant.

Dėkoju visiems, o ypač 
Rajono vadijos nariams, ku
rie man padėjo šį malonų 
darbą sėkmingai dirbti.

v.s. A. Mauragis

Alėjų laikas, kad lietuviai 
gausiai keliauja po pasauli 
arba vietiniame krašte. Kiek 
žinoma, Australijoje yra eilė 
lietuvių, kurie pakelėse turi 
įsigiję hotelius - motelius, 
kur keleivis galėtų apsistori, 
pailsėti ir toliau keliauti. Ar 
nebūtu gražu, kad lietuviai 
tokiu įstaigų (motelių ■ ho- 
lelių) savininkai kartas 
nuokanų pasiskelbtu Mūsų 
Pastogėje, kur jie yra. Gali
mas daiktas, kad kiekvienas 
keliaujantis lietuvis visados 
pasirinks vietą apsistoti pas 
lietuvį, negu pas kirą. Kodėl 
nepasigarsinti?

Pagarba veteranams
INŽ. IZ. JONAIČIO 70 m. SUKAKTIS

Kovo 5 d. inž. Izidorius 
Jonaitis susilaukė savo 70-to 
gimtadienio.

Linkėdami šiam nusipel- 
nusiam visuomenės darbuo
tojui dar ilgo amžiaus ir 
energijos bendruomeninėje 
veikloje, nors trumpai pa
žvelkime į jo iki šiol nueitą 
gyvenimo kelią.

Inž. Jonaitis kilme šedu- 
vietis, gimęs gausioje ūki
ninko šeimoje (5 broliai, dvi 
seserys). Brolio padedamas, 
Radviliškyje ir Šiauliuose 
išėjo pradžios ir vidurinį 
mokslą, vėliau sėkmingai 
baigė inžinerijos studijas 
V.D. U-te Kaune įsigydamas 
inž. statytininko - architekto 
specialybę.

Nuo pat mažens užsidegęs 
skautybės idealais, jis savo 
skautišką veiklą ypač išvys
tė studijuodamas. Jo ir jo 
bendraminčių pastangomis 
Vytauto Didžiojo Universi
tete įsisteigė skautų korpo
racija "Vytis", kuriai Iz. Jo
naitis pirmininkavo 1931-32 
metais.

Ir baigęs mokslus inž. Jo
naitis nenutolo nuo skauty
bės. Jis Il-ros skautų tauti-

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

JlUlANGEJ
Leidžia LSS Australijos Rajono spaudos skyrius.
Rašinius siųsti šio skautų skyrelio redaktoriui: s.fil. I. 
Jonaitis, 18 Gloucester Rd., Epping, N.S.W. 2121. Tel. 
869 1159.

Australijos Rajone
* Kovo 4 d. - šv. Kazimiero 
šventėje - Sydnejaus auš- 
riečiai dalyvavo organizuo
tai pamaldose, o po jų, 
trumpoje tunto sueigoje, 
kurią pravedė laikinai tunti- 
ninko pareigas einąs s.v.v.sl. 
A. Mikutavičius. Rajono va
deiva v.s.fil. B. Barkus, pri
statė tuntui naują tuntinin- 
kę - ps. fil. Pajautą Pullinen. 
Vėliau tunto skautai-tės su 
savo "prekystaliais” dalyva
vo Kaziuko mugėje.

* Egzilų skautų (A.A.S.E.) 
suruoštame kovo mėn. 
Birronge, plaukimo karna
vale "Aušros” tunto skautai 
ir skautės laimėjo 3-čią vie
tą. N.S.W. veikiančioje eg
zilų skautų sąjungoje pri
klauso 6 tautybių skautai- 
tės.

’Aušros” tunto margučių 
popietė įvyks per Atvelykį, 
'’Aušros” stovyklavietėje, 
Ingleburne, nuo 1 vai. po
piet. Pamaldų nebus. Pro
gramoje: žaidimai, margučių 
ritinėjimas, turtinga loterija 
ir kt. Valgiai ir gėrimai gau
nami vietoje.

Sukaktuvininkas 
s.fil. inž. I. Jonaitis

nės stovyklos (1937) valdy
boje - statybos inspektorius, 
ir korporacijos "Vyties” fi
listerių valdyboje. Lietuvą 
ištikusios nelaimės neleido 
pastatyti jo suprojektuotų 
Skautų Sąjungos Rūmų, ku
rių pastatymas būtų anuo
met kainavęs apie 2 mil. litų.

Aspirantu baigęs Karo 
Mokyklą, Iz. Jonaitis dar 
kiek laiko tarnavo karo 
aviacijoje, išmoko skraidyti. 
Vėliau dirbo savo profesijo
je, kaip architektas ir staty
bininkas - rangovas. Kiek 
laiko buvo ir Švietimo Mi
nisterijos žinyboje Vilniuje, 
inžinerijos skyriuje.

* "Aušros" tunto kaukių ba
lius įvyks birželio 23 d. 
Bankstowne.

* Melbourne baigia susior
ganizuoti egzilų skautai. Į 
šią organizaciją jungiasi es
tų, latvių, lenkų, lietuvių, 
rusų, ukrainiečių ir vengrų 
skautai-tės. Kovo 30 - balan
džio 1 d.d. jie ruošia bendrą 
susipažinimo stovyklą.

* Melbourno džiugiečiai 
broliai - sesės savo Patrono 
dieną atšventė kovo 4 d., 
dalyvaudami organizuotai 
pamaldose. Po pamaldų ge
rai pasidarbavo Lietuvių 
Namuose įvykusioje Kaziu
ko mugėje. Ją sekė tunto 
sueiga, kurios metu 10 kan
didačių davė prityrusios 
skautės įžodį, sudarydamos 
pirmąją Prityrusių Skaučių 
Draugovę Australijoje. 
Draugovei vadovauja v.s.- 
v.sl. Birutė Prašmutaitė. 
Sueiga užbaigta laužu.

* LSS Australijos Rajono 
Vadijos 179-81 m. kadencijos 
pirmasis posėdis įvyko kovo 
20 d. Bankstowne. Posėdžio 
metu susipažinta su naujais 
vadijos nariais, aptartos 
veiklos gairės ir svarstyti 
kai kurie rajono reikalai.

* Sydnejaus Senųjų Skautų 
metinė sueiga įvyko kovo 25 
d. Lidcombe. Į naują vado
vybę išrinkti: tėvūnu - v.s. 
Dr. A. Mauragis, kanclere - 
v.s.v.sl. Irena Dudaitienė.

Vyt. Šiaurys

Vokietijoje pirmaisiais 
pokario metais inž. Jonaitis 
darbavosi, kaip liet, gimna
zijos mokytojas, gi ir atvy
kęs į Australiją jis nenutolo 
nuo visuomeninės veiklos.

Du kartu inž. Jonaičiui 
teko vadovauti Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, 
kaip Krašto Valdybos pir
mininkui. Šias pareigas ei
damas, daug pastangų pa
dėjo sėkmingai gydydamas 
bendruomenen įsiskverbu
sią tarpusavę nesantaiką ir 
susiskaldymą. Už tai jam di
delis ačiū.

Ir šiandien inž. Jonaitis 
aktyvus visuomeniniame 
darbe. Jau eilė metų, kaip 
jis "Mūsų Pastogės” Pata
riamosios Redakcijos Komi
sijos narys, sėkmingai at
stovauja lietuviškas spalvas 
prie šachmatų lentos, veik
lus skautuose. Jo iniciatyva 
susikūrė "Vyties” skautų 
akademikų būrelis Sydneju- 
je.

Gimtadienio proga sukak
tuvininkas susilaukė visos 
eilės sveikinimų žodžiu ir 
raštu, jų tarpe iš ALB Kraš
to Valdybos ir iš Vyr. Skau
tų Vadijos.

V.P.
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SYDNEJAUS ’’ATŽALA” MELBOURNE
Sydnejaus Atžaliečiai, 

manau, jau paveržė Aus
tralijos lietuvių teatrinės 
veiklos pirmavimą iš Ade
laidės lietuvių teatralų, ku
rie ilgus metus buvo iškilę 
gana aukštai teatriniam me
ne. Melbourniečiai su savo 
’’Aušra”, turime prisipažin
ti, esame toli atsilikę.

Šias mintis sukėlė kovo 18 
d. j Melbourną atvykę Atža
liečiai, atvežę Anatolijaus 
Kairio komediją ’’Popiečio 
Diagnozė”. Ši komedija lite
ratūriniu atžvilgiu, kad ir 
nestipriausia, tačiau kaip 
pirštu liečia mūsų gyvenimo 
atvirą žaizdą - lietuvybę, jos 
išlaikymą, tėvų susirūpini
mą ir skausmą, matant vai
kus ketinančius kurti miš
rias šeimas. Atžaliečiai šią 
komediją (ką čia komediją - 
mūsų tikrą gyvenimo dra
mą), vaidindami jau tretį 
kartą, melbourniškiams da
vė tikrai gražią kultūrinę 
popietę. Visi aktoriai, saky
čiau, puikiai atliko kiekvie
nas savo rolę.

Vaidino: Petrą Naujokaitį 
- tėvą iki gyvo kaulo nepa
laužiamą lietuvį - mokytoją 
J. Dambrauskas; Kostę 
Naujokaitienę - motiną, su
sirūpinusią šeimos, o ypač 
dukrelės, likimu, bet ir at
laidžią - p. K. Dauguvietytė; 
Birutę Naujokaitytę - mo
dernių. dabartinių pažiūrų 
dukrą - G. Zigaitytė; Joną 
Budrį - turtingą senbernį, 
pinigą mylintį, kuriam lietu
viškas darbas visai nerūpi - 
p. Rūtenis; Dr. Augustiną

J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI

Nuvažiuojame į Kings 
parką, kuris užima virš 400 
na plotą. Sustojame netoli 
žuvusiems kariams pamink
lo. Iš čia gražiai matosi 
miesto centras ir toli nusitę- 
sę priemiesčiai. Kelių kilpos 
pravestos virš skersinių 
gatvių, kaip ir kitur didesnių 
kelių taškuose. Prieš akis 
£Iati Swan upė, joje plau- 

ioja daugybė laivelių. Nar
rows tiltas pastatytas per 
siauriausią upės vietą, todėl 
ir Narrows (siaurumos) var
dą turi. Pati Swan upė yra 
negili ir kaip Rytas sako, ji 
kiekvienais metais būna gi
linama. Į ją iš pakrančių su
bėgęs vanduo prineša viso
kių nuosėdų ir dumblo. Par
ke apžiūrime netoliese gu
lintį didžiuli karry medį, at
vežtą iš pietuose esančio 
Vakarų Australijos miško. 
Keliaujame Kings parko ke
liais toliau. Kai kur matosi 
papuošimai, fontanai, kitur 
įrengti vaikams žaidimų 
reikmenys. Aplink daug po- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5498 Veikia 24 valandas per parą
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Kaunaitį - ramų radusį namų 
nesantaikos ligai pagydyti 
receptą - S. Skorulis ir Matą 
Jankų - apdraudos ir parda
vimo agentą, jaunuolį, mi
nėtą receptą - H. Šliteris.

Be abejo, vaidyboje pir
mavo p. P. Rūtenis, jis gi 
profesionalas aktorius, iš to 
ir duoną valgo, deja tik ne iš 
lietuviškų vaidinimų, ku
riems jis visada ir visur, kur 
tik gali, padeda: režisuoja,

Australijos Lietuvių Fonde
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO:

$ US 555 - per J. Krikš
čiūną suaukota Amerikoje 
Vilniaus Universiteto leidi
niui išleisti.

$ 356.49 - B. Pivoriūnas.
$ 300 - Liet. Kooperatinė 

Kredito Draugija Talka Vil
niaus universiteto leidiniui 
išleisti.

$ 200 - ALB Melb. Apyl. 
Valdyba.

$ 100 - S. Urniežius.
$ 100 - J. Bertašienė (Pet

ro Bertašiaus atminimui 
įnašas).

$ 56 - per P. Vaičekauską 
Geelonge: po 10 dol. aukojo 
A. Žvirblis, V. Aukštiejus, 
J. Gailius. Po 5 dol. A. Kar
pavičius, J. Dargvainis; po 4 
dol. J. Manikauskas, K. Sta- 
rinskas; po 2 dol. S. Karpa- 
lavičius, S. Šutas.

(tęsinys) 
ilsiaujančių žmonių, yra au
tomašinoms pastatyti vie
tos. Kitur atrodo auga tik 
laukinis miškas. Kings par
ke mirusio žmogaus atmini
mui giminės gali pasodinti 
medį. Sako, yra daug me
džių karuose ir automašinų 
nelaimėse žuvusių žmonių 
atminimui. Pravažiuodamas 
mačiau užrašų lenteles po 
medžiais, bet kas jose užra
šyta nebuvo progos per
skaityti.

Pravažiavę Vakarų Aus
tralijos universitetą, keliau
jame gražiomis Swan upės 
pakrantėmis ir Pertho pres
tižo priemiesčiais: Crawley, 
Dalkeith, Claremont, Pep
permint Grove ir kt. Gražūs 
namai, puikūs darželiai, 
gatvėse ir kiemuose daug 
medžių. Važiuodami Ster
ling vieškeliu pasiekiame 
jau senesnės statybos uosto 
miestą Fremantle. Čia ir 
'pirmieji dipukai keliaudami 
iš Europos buvo sustoję. Be 
įvairių pastatų matosi uosto 

vaidina, pataria ar spaudoje 
savo svarų žodį taria. Neat
siliko nuo jo p. K. Daugu
vietytė ir visi kiti aktoriai.

Tenka čia išreikšti padėką 
p. S. Skoruliui, kuris šią ko
mediją, kaip sakoma, ant 
savo pečių išnešė į scenos 
rampą, visiems aktoriams ir 
grupės administratoriui p. 
A. Dudaičiui.

Po vaidinimo, žiūrovams 
nesigailint katučių, Mel-

po $ 25 - S. Sausaris, E. 
Baueris.

$ 15 - J.T. Reisgiai (vietoj 
gėlių pagerbiant a.a. J.-Šim- 
borą).

$ 10 - J. Kapočius (Vil
niaus Universiteto leidiniui).

Po $ 5 - J. Normantas pa
gerbiant Venecueloje mirusį 

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDO ĮGALIOTINIAI:
ADELAIDE - S. Dainius, 25 ManueLAve., Blair Athol, S-A. 5084 
CANBERRA - A.V. Balsys, 22 Ferguaon Cr„ Deakin, A.C.T. 2600 
GEELONG ■ P. Vaičekauskas, 18 Maleolm St., BeU Park, Vie. 3215 
MELBOURNE -I. Alekna, AX J*, iždn., 50 Errol St. Nth Melbourne 8051 
PERTH - prof. Z. Budrikis, 7 Hotchin St., Nedlands, W.A. 6009 
SYDNAY - B. Stašionis, Liet. Klubas,? 16 -18 East Ter. Bankstown 2200

Bendras Pertho vaizdas nuo jūros

įrengimai, didžiuliai benzino 
tankai, geležinkelio išsiša
kojimai ir daug stovinčių 
vagonų. Kalėjimas yra labai 
senas, bet dar ir dabar nau
dojamas savo paskirčiai. Yra 
ir daugiau istorinių pastatų. 
Perthas pradėjo kurtis 1829 
m. ir dabar ruošiasi švęsti 
150 metų savo įsikūrimo su
kaktį.

Grįžtame pajūriu. Iš kelio 
matosi išsidėstę paplūdimiai. 
Kai kur yra tik visai siaura 
juosta smėlio, kitur plačiau, 
bet labai pasigedau pajūryje 
daugiau medžių ir su jais 
pavėsio. Pravažiuojame 
Cottesloe ir Swanbourn. 
Sustojame prie Karrakata 
kapinių, kuriose jau yra 
daug lietuvių palaidota. Že
mė - smėlynas. Prieiname 
Antano Valiukėno kapą. Kai 
prieš kelis metus jį mačiau 
Sydnejuje, tada jis buvo 
linksmas ir džiaugėsi sukur
tu gyvenimu. Nepagalvojo 
nei jis nei aš, kad gyvi jau 
nesusitiksime. Prieiname 
netoli esantį Cezario Gaide
lio kapą. Su juo išsiskyrėme 
Vokietijoje ir daugiau nesi
matėme. Buvo geras, darbš
tus ir veiklus vyras. Žinojau 
jo problemas Australijoje ir 
stebėjaus, kad žmogus buvo 
taip pasikeitęs. Nors tik ke
lioms minutėms sustojęs 
kapinėse prie mirusių drau

bourno Apylinkės pirminin
kas p. Albinas Pocius tarė 
melbourniškių vardu padė
kos žodį ir įteikė puokštę 
gėlių, o vėliau Lietuvių Klu
be prie prailginto stalo, su
sėdus svečiams ir melbour
niškiams: p.p. Pociams, kun. 
P. Vaseriui, Aniuliams, P. 
Baltučiui ir kitiems, dar pa
bendrauta ir pasikeista 
džiaugsmo ir padėkos kal
bomis. Vaišių stalo šeimi
ninkė buvo p. Regina Aniu- 
lienė.

Pagaliau tenka padėkoti ir 
M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubui, o ypač p. V. Aniu- 
liui, už iškvietimą svečių 
Atžaliečių ir suteikimą 
mums gražios meno popie-

K.Upiškis

a.a. Petrą Tumėną; J. Nor
mantas pagerbiant Ameri
koje mirusi a.a. plkn. Kazį 
Ališauską; J. Normantas 
pagerbiant Brisbane mirusią 
a.a. Mališauskienę; J. Nor
mantas pagerbiant Los An

gų paminklų, išeidamas jau
čiau palengvėjimą.

Grįžtame vėl prie pajū
rio. Pravažiuojame City 
Beach ir naujų statybų rajo
nus. Gražūs namai, naujos 
gatvės, dar tvarkomi ir puo
šiami sklypai. Toliau Lake 
Monger, jame plaukioja 
daug įvairių paukščių, įskai
tant ir juodąsias gulbes. At
pažįstu vietas kai įvažiuoja
me į Great Eastern vieškelį, 
juo atvažiavau iŠ aerodro
mo. Pasiekiame jaunųjų Va
liukėnų namus tolimesniame 
Swan View priemiestyje. 
Dar naujas priemiestis, yra 
neapstatytų sklypų. Ryto 
namas modernus ir jau že
mesnis kaip senesniosios 
statybos. Kambariai apsta
tyti ir gražiai sutvarkyti. 
Lauke įrengtas didokas 
plaukimo baseinas. Atrodo, 
kad čia naujakurystės rū
pesčiai jau nugalėti ir dabar 
reikia tik džiaugtis gyveni
mu ir auginti šeimą. Iš čia 
nuvažiuojame aplankyti 
Gaidelių namus. Ir čia na
mas su plaukimo baseinu,' 
švari aplinka ir viskas be 
priekaištų. Saulei leidžiantis 
sustojame Valės Valiukė- 
nienės namuose Bassendean 
Sriemiestyje. Apžiūrime di- 

oką sklypą ir daržą. Namas 
yra senesnis, bet dar Anta
no atremontuotas ir sutvar

LIETUVIU
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. ryto.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 7-30v.v.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais II v. ryto.
Pirmadieniais 630 v.v.

SYDNEY 2EA
Antradieniais l 3Ov. p.p.
Trečiadieniais 2 vai. p.p.

geles mirusį a.a. Dr. G. Va
lančių.

Nauji Fondo nariai: J. 
Bertašienė (Vic), S. Urnie
žius (Qlnd.), S. Sausaris ir E. 
Baueris. (N.S.W.).

A.L. Fondo Valdyba svei- 
kina naujus narius, naujus 
šimtininkus ir dėkoja vi
siems aukotojams.

J. Balbata 
A.L.F. Iždininkas

kytas. Atvyksta Pertho 
bendruomenės galva p. Mi
liauskas su ponia. Veronika 
Miliauskienė jau daug metų 
moko jaunimą tautinių šo
kių, gražiai dainuoja (pats 
girdėjau) ir reiškiasi lietuvių 
veikloje kur tik prireikia. 
Jonas Miliauskas - Apylin
kės v-bos pirmininkas. Tai 
žmogus ne tik su pareigom 
ir autoritetu, bet ir su svoriu 
(jo kelnes prilaiko daug il
gesnis diržas, kaip manasis). 
Atvažiuoja Lidija Gaidelienė 
su sūnumi Viktoru. Prie 
puikios vakarienės kalba
mės aktualiais bendruome
nės ir Perth reikalais o kal
bos netrūksta. Čia pagalvo
jau, kaip lietuvybė mus su
veda. Kaip smagu svetima
me mieste pasijusti savųjų 
tarpe.

Jau vėlai, atsisveikinu su 
mane globojusiais Valiukė
nais ir čia atvykusiais Gai
deliais. Į viešbutį mane par
veža p. Miliauskai.

Nežiūrint kad praėjusią 
naktį vėlai atsiguliau, nubu
dau anksti. Atsikėlus drau
gui, aptariame dienos prog
ramą. Kiek dar laikas leidžia 
norime kitomis miesto gat
vėmis pažioplinėti. Pusry
čius pavalgome pirmoje at
daroje valgykloje. Pirma-

Nukelta į psl. 7
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Sporto pasaulyje
. •< į. Sį

■
SPORTO ŽINIOS

Australija nugalėjo Nau
jąją Zelandiją 3-2 santykiu 
1979 metų Davis taurės te
niso pasauliniame turnyre. 
Po šio laimėjimo Australija 
pateko į paskutinį keturių 
valstybių sąrašą kurios da
lyvaus finaluose.

* *
Pereitą savaitę Australi

joje lankėsi Tarptautinio 
Olimpinių žaidynių komiteto 
narys Dr. A. Csanadi kuris 
tarėsi su NSW valstijos 
Olimpinio Consulo nariais 
dėl galimybių 1988 metais 
pravesti pasaulio Olimpia
dos žaidynes Sydnejuje.

* *
Maskvos Olimpiados žai

dynių metu tarnautojų ir 
vadovų skaičius sieks net 
trisdešimt du tūkstančius, 
kuriems uniformas veltui 
pagamino dvylika firmų va
karuose veltui. Olimpiados 
hostesses dėvės raudonos 
spalvos uniformas. Techni
kinis personalas, kuris ap
tarnaus žaidimus Maskvoje, 
Talline, Kijeve ir Minske, 
pralenkia septyniolikos 
tūkstančių skaitlinę. Visas 
šiems tarnautojams unifor
mas irgi veltui pagamino 
Amerikos bendrovė. Kovo 
pradžioje visų uniformų pa
vyzdžiai pirmą kartą buvo 
išstatyti Muenchene, Vokie
tijoje.

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 4

dienis. Žmones skuba į dar
bą ir kas kart gatvėse jų 
matosi daugiau. Prieiname 
ir iš lauko apžiūrime Pertho 
koncertų salę. Toliau praei
name kitus valdiškus pasta
tus ir pražingsniavę didelę 
automašinų pastatymo aikš
tę prieiname Swan upės pa
krantę. Gražu stebėti per
matomame vandenyje nar
dančias mažytes žuvytes, o 
šalia upės krantų gatvėse 
skubančias automašinas. 
Pavaikštinėję, trumpiausiu 
keliu grįžtame į viešbutį. 
Laukiame, kada atvažiuos 
mus paimti 2-jų savaičių ke
lionei į šiaurę. Iš balkono 
stebime akmenų statybos 
katedrą ir vyskupo reziden
ciją. Prie viešbučio atvažia
vo du taxi ir matomeiį juos 
savo mantą krauna 6 žmo
nės. Iš aprangos atrodo, kad 
jie pasiruošę panašiai kelio
nei kaip ir mes. Suima bai
mė, kad nebūtume palikti. 
Pasigavę savo lagaminus 
kraustomės žemyn ir mes. 
Taxi jau išvažiavę. Skambi
name kelionių firmai, nura
mina, sako laukti viešbutyje 
ir būsime paimti.

Laukti pusvalandį yra gan 
ilgu ir neramu. Bet, mūsų 
rūpestį užgena prie viešbu
čio sustoję dykumų kelionei 
paruošti autovežimiai. Pa
duodame savo lagaminus 
pasitikusiam vairuotojui, o 
patys lipame į mažą autobu
są. Čia pamatau ir iš mūsų 
viešbučio taxi išvažiavusius 
keleivius. Peršasi mintis, 
kad labai geros organizaci
jos čia nereikia tikėtis.

Mudu esame paskutinieji 
Perthe paimti keliautojai.

* *
Balandžio 29 d. Pietų Ko

rėjoje prasidės moterų 
krepšinio pirmenybės, ku
riose dalyvaus ir Australijos 
rinktinė. Australijos mote
rys, norėdamos patekti į 
Maskvos Olimpiadą, šiose 
pirmenybėse turi laimėti 
nemažiau trečią vietą. 
Bendras šiame turnyre 
valstybių rinktinių skaičius 
yra dvylika.

* *
Bendrai Vakarų pasaulyje 

streikai yra nebenaujiena. 
Bet, kad futbolo žaidėjai 
išėjo streikuoti, dar to nete
ko girdėti. Taip, Ispanijos 
futbolo žaidėjai streikavo 
dėl nepalankių įstatų suda
rant sutartis tarp žaidėjų ir 
klubų.

Žinios
Italų kalba išleistame 

ELTA-PRESS 1-2 Nr„ ku
rį redaguoja Romoje prel. V. 
Mincevičius, praneša, kad 
Lietuvos kunigai ir tikintieji 
užkvietę popiežių Paulių Jo
ną II-jį aplankyti ir Lietuvą 
jo vizito Lenkijoje metu.

***
Su NATO (Šiaurės Atlan

to Pakto) karinėmis paslap
timis į Rytų Vokietiją pabė
go šios institucijos būstinėje 
tarnavusi U. Lorenzen, vo
kietė iš Hamburgo. Jos ir 
daugelio kitų Vak. Vokieti-

Važiuojame jau žinomu 
Great Eastern vieškeliu į 
šiaurę. 20 min. sustojame 
didesniame priemiestyje 
Midland. Čia prisideda dar 
viena mergina. Parduotuves 
tik dabar atidaro. Viena po
ra keleivių perkasi tai vieną 
tai kitą reikmenį. Pasirodo, 
jie yra iš mūsų viešbučio. 
Jiems buvo pasakyta prisi
statyti į autobusą kitoje vie
toje. Tokių buvo 6, todėl jie 
išsišaukė 2 taxi. Nuvažiavę 
prie autobuso visi išsiėmė 
savo daiktus, o ta porelė ne
paėmė vieno savųjų bagažų, 
buvusio kitame taxi. Daug 
kartų jie skambino į taxi fir
mą, bet atsakydavo, kad ba
gažo nėra. Todėl dabar jie ir 
perkasi atstatymui būti
niausių prarastų daiktų 
(Grižę iš kelionės jie savo 
bagažą atsiėmė policijoje).

Keliaujame nuo Midland 
pasukę Great Northern 
vieškeliu. Gamta čia graži, 
daug žalumos. Matosi įvai
raus dydžio vynuogių laukai, 
kitur auga vaismedžiai. 
Daug citrininių medžių. Ne
toli vieškelio sukiojasi ir 
Swan upė. Ji čia siaura, bet 
greičiausiai užtenka išpom- 
puojamo vandens palaistyti 
toje apylinkėje įsikūrusius 
daržus ir sodus. Namai nauji 
ir gražūs.

Su permainomis vis kar
tojasi vynuogynai. Kai kur 
auga javai, kitur tik pievos. 
Dar kitur matosi džiovina
mas šienas, arba jau supre
suotas į keturkampius ga
balus, paruoštas išvežimui.

Toliau pavažiavus namų 
užtinkame vis mažiau. Prie 
kelio žydi mažos mėlynos 
gėlytės. Jų spalva ir žiedų 
forma panašios į žibutes, tik 
daug mažesnės. Važiuojant 
dar toliau, gausiau pasirodo

* *
Australijos italas Rocky 

Mattioli pralaimėjo viduti
nio svorio bokso titulą Ang
lijos negrui Maurice Hope 
aštuntame runde susižeidęs 
ranką. Mattioli bandė ap
ginti savo pasaulinį titulą 
trečią kartą. Boksavosi Ita
lijoje.

* *
Futbolo mėgėjai yra su

dėję daug vilčių į Australijos 
futbolo rinktinės trenerį vo
kietį Rudi Gutendorf ir tiki, 
kad jo griežti reikalavimai iš 
Futbolo Federacijos vadovų 
sudarys geresnes sąlygas 
paruošti rinktinę futbolo 
Olimpiadai, kuri įvyks 1982 
metais. Spaudoje atsiranda 
pranašavimų, kad Rudi jau 
labai nusivylęs Australijos 
Futbolo Federacijos vado
vybe ir ketina atsisakyti to
liau treniruoti rinktinę.

* *

joje veikusių sovietų šnipų 
darbą atskleidė į Vak. Vo
kietiją pabėgęs Rytų Vokie
tijos saugumietis W. Stiller. 
Pagal jo informacijas apie 10 
šnipų jau sugauti, kiti tebe
ieškomi.

***
Romoje plaučių uždegimu 

mirė kardinolas Jean Villot, 
73 m. amžiaus. Savo užima
ma vieta po popiežiaus Vati
kane jis buvo pirmasis ir 
mirus popiežiams Pauliui VT 
ir Pauliui Jonui I-jam jis bu
vo laikomas net rimtu kan
didatu į popiežius, bet, atro
do, nebuvo išrinktas tik dėl 
senyvo amžiaus.

***
Kovo 26 d. į Europą buvo 

išlydėta Violeta Maksvyty- 
tė, aktyvi lietuvių gyvenime 
lietuvaitė, Gintaro grupės 
taut, šokių šokėja. Pasisve
čiavusi Europoje ji dalyvaus 
PL Jaunimo Kongrese kaip 
Australijos jaunimo atstovė.

geltonų ir violetinių žiedų 
gėlių. Prisimenu, vienoje 
knygoje skaičiau, kad Vaka
rų Australijoje yra apie 1700 
rūšių laukinių gėlių. Kitur 
rašo kad jų yra apie 7000, o 
kiek tikrai jų yra gal žino tik 
vienas Dievas.

Pravažiavę virš 100 km. 
sustojame New Norcia prie 
Benediktinų vienuolyno. 
Vairuotojas aiškina, kad šis 
ispaniško stiliaus vienuoly
nas buvo įkurtas 1835 m. 
dviejų ispanų vienuolių, 
tikslu padėti aboridžinams. 
Prie vienuolyno-dabar yra 
įrengtas kultūros centras ir 
muziejus. Muziejuje yra ne
mažai iki šių dienų iš Ispani
jos ir kitų Europos kraštų 
atvežtų brangenybių. Kitoje 
kelio pusėje stovi iš akmenų 
sumūryta graži, su aukštu 
bokštu bažnyčia, kurią tur 
būt visi pravažiuojantieji 
fotografuoja. Čia sustojame 
trumpai. Muziejus bus ati
darytas tik nuo 3 vai. p.p. 
Toliau pravažiuojame dar 
kelis pastatus ir vėl esame 
laukuose.

Privažiavę gražesnį mišką 
sustojame pietums. Čia 
mezgasi naujos pažintys, 
nes autobusu keliaujant 
sunkiau susikalbėti su toliau 
sėdinčiais. Organizuoto pri
sistatymo kaip kitose kelio
nėse čia nėra.

Reikėtų užsiminti ir apie 
kelionės priemones. Važiuo-

Nesvarbu, ko mus mokė 
mamos, 

viską nulemia reklamos!
Įsivaizduokim savo buitį - be reklamų...

(... prašau, prašau, tik jau be tų visokių dramų!
Šis kraštas, pagrinde, anglo - saksonų, 
todėl pareikšti išgąsti reik santūresniu tonu.)

Taigi, įsivaizduokime - atsibudai iš ryto, 
transistorius jau dainą išrėkė, pradėjo kitą, 
lyg piūklu piauna. lyg su kaltu kala, 
bet nepasako, ką padėti pusryčiams ant stalo.

Koks rūpestis! Galva skaudėti ima.
(Gal pakelia net kraujo kiek spaudimą.)
0 čia, lyg tyčia, niekas nešaukia ir nepučia į dūdas: 
"Palengvins šis! Ano - tik vienas grūdas!!”

Krypuoji sau į maisto parduotuvę, 
nestovi prieš akis tau televizijos virtuvė, 
"jei šeimą myli...” - šnabždesio nėra į ausį. 
Ką pirkti? Ak, vistiek juk apsigausi!

Madų salione ponios ašaroja: 
ir kaip atspėti, ką šiandien nešioja, 
kaip išsirinkt tą Tikrą iš visų suknelių? 
Jei nepataikysi, su vakarykščia eisi į rytojaus balių.

Ir ponams ne lengviau: panoro batų, 
o laikraščiuose patarimų nesimato: 
’’Geriausiai tinka šie direktoriui ant kojų." 
Baisu! Pateksi dar į kategoriją tu sekretorių. 
(Jau nekalbant nei apie šlipsus, nei kitokius priedus.)

Net prie stiklelio draugiškai susėdus, 
jokios linksmybės! Vien ruošiesi kovai - 
reikės, mat, spręst, ką geria tik žinovai.

Jei namą pirkti, automobilį derėti...
Bet, iš tikrųjų, gal neverta to visai minėti, 
nes aiškiai matosi: gyvenimą patogų, ramų 
iš pamatų sugriautų, jei nebūt reklamų.

Blogiau (net per šiurpu įsivaizduoti) - 
mes patys juk turėtume tada galvoti!

Julija

jame dviem autovežimiais. 
Vienas "Bedford” vadina
mas dykumų autobusu, gali 
paimti 20 keleivių, bet esa
me tik 18. Prie to skaičiaus 
reikia pridėti vairuotoją (jis 
yra ir tos fimos dalininkas) 
ir palydovę - virėją, dar jau
ną anglę. Iš paskos autobuso 
važiuoja Toyota Land- 
cruiser ir velka priekabą su 
virtuvės įrengimais ir baga
žais. Toyota gali paimti 7 
keleivius bet važiuoja 5 ir 
vairuotojas. Abu vairuotojai 
tarpusavį ryšį palaiko radio 
pagalba. Abu autovežimiai 
vėsinami, bet daugiau jokių 
patogumų neturi. Vandens 
atsargų tankai įrengti po 
sėdynėmis, bet čiaupai yra 
tik iš lauko. Viduje rūkyti 
negalima. Visi keleiviai 2 
kart dienoje keičia vietas ir 
taip pat pagal eilę automaši
nas. Abi mašinos iš priekio 
turi stiprius geležinių vamz
džių apsaugos rėmus. Viso 
(su tarnautojais) važiuoja 14 
moterų ir 12 vyrų. Daugiau
siai važiuojančių yra iš Vik
torijos - 10, iš Vakarų Aus
tralijos - 9, iš N.S.W. - 4, po 
vieną iš Adelaidės, Can- 
berros ir Vakarų Berlyno. 
Vokietukui dar tik 15 metų, 
bet labai aukštas ir neblogai 
susikalba angliškai, tik daž
nai jam pritrūksta žodžių.

(Bus daugiau)

Prieš 30 metų

Mūsų Pastogė Nr. 10 ir 11

Paduodami neseniai pasi
rašyto Atlanto Pakto 
(NATO) komentarai ir jo 
svarba. Jį gyveniman pa
šaukė Sovietų Sąjungos ag
resyvi laikysena vakarų at
žvilgiu.

Min. St. Lozoraitis išsa
miai paaiškina tuo metu 
daug ginčių sukėlusį faktą 
apie Kybartų aktus ir tuo 
pačiu išdėsto Lietuvos dip
lomatijos tarnybos santy
kius su išeivijoje atsikūrusiu 
VLIKu.

Keletas emigrantų grą
žinti iš kur jie atvekę, nes 
nesilaikę pasirašytos darbo 
sutarties ir iš jiems skirtų 
darbų savarankiškai pasi
traukę.

M.P. bendradarbis Pary
žiuje plačiau informuoja apie 
tuo metu pagarsėjusią bylą 
pabėgėlio iš sovietų bloko 
Kravčenko su prancūzų ko
munistais. Byla truko dau
giau nei du mėnesius ir 
Kravčenko ją laimėjo. Nors 
skundėjas už apžmeižimą 
nieko negavo, bet tuo buvo 
plačiau atidengta uždanga 
apie komunistinę ir sovieti
nę tikrovę.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LATROBE VALLEY

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 17 d. į Servacijaus 
ir Alės Šabrinskų sodybų 
Moe mieste gausiai susirin
ko latrobiečiai, Sale seniūni
jos lietuviai ir svečiai iš 
Melbourne paminėti Lietu
vos Nepriklausomybės 
šventę.

Minėjimų atidarė ir pas
kaitų skaitė V. Koženiaus- 
kienė. Paskatinantį žodį tarė 
Sale seniūnijos seniūnė p. E. 
Eskirtienė, o J. Mikštas sa
vo skambiais poezijos pos
mais mus dvasia nusilpusius 
ragino ne sapnuose, o kovoj 
laimėti tėvynei laisvę.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Nuoširdus ačiū p.p. Šab- 
rinskams už pakvietimų jų 
sodyboje surengti minėjimų 
ir gegužinę, loterijos fantų 
aukotojams ir visiems tau
tiečiams, gausiai dalyvavu
siems minėjime.

a.a.

VARPO KLUBE

Kovo 3 d. Lietuvių Na
muose įvyko sporto klubo 
metinis susirinkimas. Pir
mininkauti pakviestas p. V. 
Adomavičius, o sekreto
riauti p. R. Statkuvienė. 
Klubo pirmininkas p. R. Ra
gauskas padarė pranešimų 
apįe paskutinių metų klubo 
veiklų. Klubas turi virš 150 
narių, devynias krepšinio 
komandas, golfo sekcijų ir 
jaunų, bet aktyvių, tinklinio 
grupę, treniruojamų p. L. 
Baltrūno. Iždininkas p. P. 
Oželis nušvietė klubo finan
sinę padėtį.

Po diskusijų ir pranešimų 
sekė valdybos rinkimai, kur 
buvo išrinkta ta pati 
valdyba tom pačiom parei
gom. Taigi, klubo adresas 
lieka tas pats: 9 Lebanon St. 
Strathmore, 3041.

Sekretorius

ŠACHMATININKŲ
VAKARAS

Kovo 24 d. Sydnejaus 
Liet. Klube buvo surengtas 
pirmų kartų Sydnejaus Liet. 
Šachmatininkų Klubo vaka
ras, kuris praėjo labai kul
tūringai dalyvaujant gausiai

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau!
’’Mūsų Pastogėje” (Nr. 10) 

tilpo Igno Aleknos ’’Vasario 
16-ji Melbourne”
aprašymas, liečiąs mano va
dovaujamo vieneto pasiro
dymą. Kadangi aprašymas 
yra tendepcingas, prašau 
leisti pasisakyti ir kitai pu
sei.

Rašydamas apie noneto 
atliekamas’ dainas, kores
pondentas teigia, kad ’’de
vintukas” nepadaręs ”ypa-

Balandžio 8 d., sekmadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube

Šampano ir viščiukų vakaras
Programoje

POLINEZIEČIAI ŠOKĖJAI

Įėjimas tik su bilietais.
Maloniai kviečiami visi iš anksto įsigyti bilietus ir užsi

tikrinti vietas. Laukiame!

Mūsų Pastogė Nr. 13, 1979.4.2, psl. 8

publikai.
Vakaro programoje uk

rainiečių tautiniai šokiai. 
Šachm. Klubo organizato
rius V. Augustinavičius 
svečius šokėjus pristatė 
kaip vienus iš iškiliausių 
Sydnejuje. Iš tiesų, grupė ir 
pasirodė gana iškiliai, tarsi 
profesionalai.

Toliau sekė Šachmatinin
kų klubo loterija ir bendras

LIETUVIAI PASAULYJE
Lietuvių Rašytojų Drau

gija išeivijoje šiuo metu turi 
95 narius. Jau buvo rašyta, 
kad į Rašytojų Draugijų pa
kviesta įstojo sydnejiskė 
poetė Aldona Veščiūnaitė. 
Neseniai į Draugiją dar pri
imta naujų narių, jų tarpe ir 
iš Australijos Juozas Almis 
Jūragis ir Marija Mykolai
tytė - Slavėnienė. Šiuo metu 
Rašytojų Draugijai vado
vauja poetas Leonardas An- 
driekus, pranciškonas kuni
gas vienuolis.

***

Amerikoje neseniai mirė 
žurnalistas Matas Zujus, gi
męs 1892 m. Marijampolės 
apskr. ir Amerikoje gyvenęs 
nuo 1913 metų. Kelis kartus 
buvo nepriklausomoje Lie
tuvoje, net porų metų reda
gavo ’’Karį, o 1926 m. grį
žęs į Ameriką redagavo 
laikraštį "Garsą”.

***

tingai gero įspūdžio”, o at
liekamų dainų (...) suskambi 
dažnai užgožė fortepionas”. 
Be to, priekaištaujama, kad 
dainų atlikėjai pasirodė sce
noje su (...) ’’kasdieninės re
peticijos” apranga. Deja, nei 
vienas šių teiginių neatitin
ka faktinės tikrovės! Patik
rinus dainų atlikimo įrašus, - 
tai buvo padaryta per se
kančių repeticiją, - visi gė
rėjomės pasisekusiu debiu
tu: gražiu dainavimu, sklan
džia instrumentine palyda - 
ansambliškumu. Gi apran
gos prasme - atlikėjai vilkėjo 
šventiškai ir skoningai 

pabendravimas su šokiais ir 
pasivaišinimais.

Lietuvių Šachmatininkų 
Klubas, globojamas Sydne
jaus Liet. Klubo, veikia jau 
eilė metų, ir yra iškilęs į pir
maujančius šachmatininkų 
klubus Sydnejuje. Klubo 
pravedami turnyrai įgijo 
respekto ir vardų visame 
Sydnejuje.

Lietuvių koncertas be 
programos. Žinomas dabar
tinės Lietuvos kamerinės 
muzikos orkestras, vad. 
prof. S. Sondeckio, neseniai 
gastroliavo Amerikoje. 
Prieš koncertą Saginaw 
Valley vietovėje buvo pa
ruošta ir atspausdinta prog
rama, kurioje buvo duota ir 
istorinių duomenų apie Lie
tuvą: paminėta 1940 m. so
vietų okupacija, vėliau nacių 
okupacija ir 1944 m. pabai
goje vėl sovietų užimta. Or
kestrą lydėję politrukai pa
reikalavo iš programos tųi 
informacinę pusę pašalinti, 
arba koncertas neįvyks. 
Koncertas įvyko pašalinus iš 
programos reikalaujamus 
puslapius. Vis tik vietinio 
dienraščio žurnalistė šitą 
faktą plačiai aprašė straips
nį pavadindama ’’Lietuvių 
koncertas be programos”.

*♦*

Gintaras Operoje
Sydney tautinių šokių 

grupė Gintaras sėkmingai 
praėjo patikrinimų (audi
tion) folkloriniam koncertui 
Operoje. Grupė pašoko porų 

(puošnius tautinius rūbus, 
deja, nevisi turi!), o su džin
sais, klumpėm ir darbiniais 
megstinukais nei vieno ne
simatė.

Priminsiu dar ir tai, kadi 
šis vienetas prisistatė kaip 
nonetas, todėl netiktų jį va
dinti ’’devintuku”. Visuoti
nai priimta vadintis none- 
tais, kvartetais, sekstetais ir 
pan. Lietuvinant į ketvertu
kus, šeštukus ar devintukus 
tik parodoma, kad atlikė
jams neturima jokios pagar
bos. Nuosekliai tada ir cho
rus tektų vadinti nebe cho
rais, o dvidešimtukais, tris- 
dešimtukais ir t.t. Būkime 
garbingi - tiesūs ir tikslūs ne 
tik sau, bet ir kitiems!

Su pagarba
J. Juška

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

TeL: 708-1414
Balandžio 8 d., sekm.:

ŠAMPANO IR VIŠČIUKŲ VAKARAS 
Programoje polineziečiai šokėjai 
Įėjimas tik su bilietais

KLUBAS ATVIRAS: L 
pirm.—treč. 4-10 vai, ketv. 
4-llval., penkt. 4rl2 vai., • 
šešt. 2-1 vai., sekm. 12.30-11 
vai.

•Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
•Trečiadieniais šachmatui 
♦Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekm. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytų aprangų.

ŠOKIAI grojant naujai ku
petai šešt. 8-12 vai.

šokių iš ruošiamos progra
mos.

Ta pačia proga Ava Sau- 
dargienė pristatė Operos 
koncertų vadovybei savo 
jaunų pavaduotojų Kajų Ka
zokų.
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Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, lipinukai 
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Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už alų.

Aplankyti savo senų bi
čiulių Australijoje buvo at
vykusi iš Los Angeles p. 
Motiejūnienė - Prižgintaitė, 
kadaise su vyru ir šeima gy
venusi Tasmanijoje ir Mel
bourne. Motiejūnai Ameri
koje gražiai įsikūrę ir išau
ginę bei išmokslinę penkias 
dukteris.

Gintariečiai šoka vieno 
pasirodymo metu Manly 
(Sydnejaus priemiestyje). 
Sydnejaus Operos autorite
tams patikrinus Gintaro 
grupė pripažinta tinkama 
Operos parengimuose.

Po programos, Operos 
kafeterijoje įvyko Gintaro 
vadovų ir šokėjų pasitari
mas. Dalyviai supažindinti 
su tradicinės programos 
pagrindais; aptartas veiklos 
planas. Nutarta kreipti dė
mesį ne į kiekybę, bet į ko
kybę, ypatingą dėmesį ski
riant tradicinių šokių gry
numui ir išraiškai, išpildymo 
sklandumui ir rūbų stilingu
mui.

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.
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