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Paleista Grandinėlė?

Antanas Jasmantas

Verbų Sekmadienis

Australiją pasiekė aliar
muojančios žinios, kad Aus
tralijoje gastroliavusi Gran-

Liudas Sagys, 
Grandinėlės vadovas

V, Stančikaitė - Abreitienė Pavasaris

Linksmų

Velykų Švenčių

Per tobulėjimą - 
prisikėliman!

Gyvenimas kartojasi vis 
naujom formom, nauju, ne
pakartojamu bangavimu. 
Drauge tariamai kartojasi ir 
metinės šventės bei pami
nėjimai, nors jie iš tikrųjų 
nuolat nauji ir vis kiti.

Jau daug šimtmečių kas
met švenčiame Velykas, tą 
stebuklingą šventę, kurios 
prasmės ir turinio neišsemia 
jokia fantazija. Tai svajonė 
prisikelti, pereiti į naują gy
venimą be kančios, be ašarų, 
persekioja žmoniją nuo jos 
lopšio iki šiandie, bet visą 
laiką tasai prisikėlimas, ku
rio siekiame ir į kurį artina
mės, tolsta, kaip horizonto 

V. STANCIKAITĖ-ABRAITIENĖ

VERBOS

skliautai. Ir nors žmogus 
pasiekė fantastinių intelek
tualinių aukštumų, bet ke
lyje jis vis sutinka naujų 
kliūčių, patenka į rafinuotas 
blogio žabangas, kas paver
čia gyvenimą į verdantį ka
tilą. Nors ir kaip dedamos 
pastangos, nors ir viliojan
tys planai, kuriuos įgyven
dinus įvyktų gyvenime per
maina ir žmonija prisikeltų 
jei amžinajam gyvenimui, 
tai bet šioje tikrovėje pa
siektų gėrio bei palaimos. 
Bet žiūrėk - susidrumsčia 
vandenys, prasiveria pikto 
vulkanai, ir prasideda pikto 
kerštas už bandymus išsiva
duoti ir prisikelti naujam 
gyvenimui.

Bet vis tiek jaučiama ir 
net matoma pažanga gėrio ir 
prisikėlimo kryptimi. Jeigu 
prieš tūkstančius metų 
žmogus žmogui buvo dau
giau negu žvėris, šiandie 

Nukelta į psl. 2

Man sake:
bus pavasaris ir iš naujos, 
atbudusios šalies, nuo kvepiančios pašlaitės, 
ant nusižeminusios asilaitės 
pavargęs Viešpats mūs atjos,— 
ilgam kely dulkėtas ir sukaitęs.

Pripyliau 
stiklą dvelkiančios vėsa sulos 
ir lino patalą liepiau taisyti. 
Kai tik šunelis pirmas kaime kur sulos, 
kai gatvėje vaikų tik šūksniai suskardens, 
išnešiu dubenį aš šalto jam vandens 
įkaitusiom jo kojoms pamirkyti.

Pasibaigė
ilga kaitri pavasario diena:
jau skleidžiasi naktis ir neša vėją, 
ir pievas gaubia ūkana drėgna, 
o temstančių klevų pavargusia alėja 
iš laukto kelio niekas neartėja.

dinėlė, sugrįžusi į Ameriką, 
paleista "neribotų atosto
gų", k as kelia įtarimo, kad ji 
iš viso išsiskirstė. Atšaukti 
pramatyti Grandinėlės kon
certai Amerikoje ir Kana
doje. Grandinėlės vadovas 
p. L. Sagys pareiškęs, kad 

. toliau dirbsiąs tik su jaunųjų 
grupe. Štai Grandinėlės va
dovo L. Sagio pareiškimas 
Draugo dienraštyje kovo 10 
(?) d.:
GRANDINĖLEI ŠOKA

TIK JAUNIEJI

Eilei Grandinėlės pagrin
dinių šokėjų nerandant laiko 
grupės darbui, tuo man ne
leidžiant turėti ir tinkamai 
pravesti šokių programos 
repeticijų, Chicagos koncer
tą atšaukiu. Visas koncerto 
rengėjams susidariusias iš
laidas apmoka Grandinėlė. 
Taip pat nedarau daugiau 
jokių pastangų grupės Aus
tralijos programą parodyti 
Toronte.

Visai eilei Grandinėlės šo
kėjų ir muzikantų paliekant 
grupę ir nesant kandidatų 
išeinantiems pakeisti, visus 

parengiamuosius darbus, 
siekiant atlikti grupės kon
certus š.m. spalio mėn. gale 
Pennsylvanijos lietuviams, 
vėliau Washington, DC, ir 
eilę mažesnių pasirodymų 
Ohio valstijoje ir Clevelan- 
de, sustabdau. Visas pag
rindines 1978-79 ir 1980 
metų šokių - muzikos prog
ramos repeticijas sulaikau. 
Tik jaunieji grupės šokėjai, 
ponios Albina Walsh globo
je, repetuoja normaliai ir 
toliau.

Grandinėlei nepajėgiant 
išlaikyti pastoviai veikiančią 
scenos šokių - muzikos gru
pę, yra atsisakyta, naujiems 
šokiams paruošti ir atlikti, 
stambesnės piniginės para
mos, paskirtos "Ohio Arts 
Council”.

Aną savaitę Washingtone 
pasirašyta Izraelio ir Egipto 
taikos sutartis tarpininkau
jant prez. J. Carteriui. Pre
zidento pastangos sutaikinti 
kaimynus pasaulio buvo pri
imtos labai palankiai ir buvo 
pasiūlymų pres. Carterį sta
tyti kandidatu Nobelio tai
kos premijai.
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Per 
tobulėjimą...

bent popieryje surašyti 
tvarkos ir elgesio įstatymai, 
kurie taikomi ne vien tik 
atskiram individui, bet ir 
tautoms bei valstybėms, per 
visą pasaulį nutiesti tarpu
savio pagalbos ir globos 
tinklai, geriausi žmonių pro
tai, talentai tarnauja ne vie
nai kokiai grupei ar kastai, 
bet visai žmonijai, - visa tai 
liudija, kad tie visi kely pa
sitaikę nuopuoliai žmogaus 
negrąžino į barbariškumą, 
bet jis kad ir slysdamas kyla 
aukštyn ir aukštyn. Kai ka
daise ir dievai galiojo kaip 
keršto ir aukų ištroškusias 
galybės, šiandie jie virto 
meilės dievais, trokštančiais 
žmogui padėti ir jį prikelti.

Šios visos pastangos liu
dija, kad vis tik žmogus nori 
ir siekia išsivaduoti iš blogio 
ir gyvuliškumo varžtų ir pa
siekti tokių aukštumų, kur 
jis jaustųsi laisvas, be bai
mės ir be grėsmės.

Tokią prisikėlimo viltį 
skelbia ir kasmet besikarto
jančios Velykos. Nenuosta
bu, kad Velykos švenčiamos 
kaip tik pavasarį, kas sim
bolizuoja visos gamtos pri
sikėlimą naujai vasarai ir 
naujiems derliams. Tiesa, 
krikščioniškos Velykos savo 
prasmę grindžia asmenišku 
Kristaus prisikėlimu, kuris 
tačiau reiškia ir kiekvieno 
asmenišką prisikėlimą nau
jam gyvenimui. Bet kad tokį 
prisikėlimą laimėtume, rei
kia išpildyti eilę dorinių ir 
socialinių nuostatų: reikia 
būti doram, gailestingam, 
neturėti piktos valios, būti 
be nuodėmės ir t.t. ir t.t. Bet 
ar visitie minėti ir neminėti 
moraliniai bei socialiniai 
nuostatai negrindžia kelio į 
prisikėlimą bei radikalų gy
venimo permainymą ir šia
me pasaulyje? Šias gėrio są
lygas įgyvendinus jau būtų 
atsiekta pirmoji prisikėlimo 
stadija visame dieviškame 
plane. Gal tada patys ge
riausi protai būtų atpalai
duoti nuo to, kaip pagaminti 
kuo mirtingesnius ginklus, o 
pajungti viso gyvenimo to
bulinimui, kuris neturi ribų. 
Tad ar trokštamas bei sie
kiamas prisikėlimas nėra ly
gus tobulėjimui? "Būkite to
buli..." yra bene pats 
pagrindinis krikščioniškos 
doktrinos reikalavimas, tai
komas ne vien man ar tau, 
bet visiems ir kiekvienam, 
krikščioniui lygiai ir pago
niui, nes kiekvieno širdyje 
tas tobulėjimo daigelis yra 
įdiegtas ir vystosi, kol jo ne
nustelbia kiti, erškėčiuoti 
daigai. Taigi, kelias į prisi
kėlimą yra tobulėjimo kelias 
pačia giliausia ir plačiausia 
prasme.

Linkėdami šviesių 
džiaugsmingų Velykų kvie-

Specialus Vilniaus Un-to leidinys

A.L. Fondo valdyba, kaip 
jau buvo rašyta, po išsiaiš
kinimų su JAV lietuviais, 
nutarė pati imtis plunksnos. 
Tiesa, Lietuvoje spaudžiama 
3 tomai Vilniaus universite
to istorijos. Du jau pasiekė 
ir mus, trečiasis pasirodys 
šiemet. Deja, jų gauti labai 
sunku. Turbūt, galima ant 
pirštų suskaityti, kiek žmo
nių Australijoje šį veikalą 
turi. Leidinys geras, palygi
nus gana objektyvus. Ap
žvelgiami visi to universite
to etapai. Trečio tomo, kur 
kalbama bus apie dabartį, 
neteko matyti.

. Fondo iniciatyvą išleisti 
vietoje leidinį apie, senąją 
Alma Mater mūsų visuome
nė šiltai remia. Redakcinį 
darbą ir didžiąją dalį teksto 
rašymo tenka man atlikti. 
Suanglinti padeda pora jau
nesniosios kartos talkininkų.

Netikėta parama atėjo iš 
JAV, tiksliau iš Los Ange
les. Tai Fondo talkininko, 
melburniškio p. Juozo 
Krikščiūno dėdės. Jis buvo 
vasario mėnesį išvažiavęs 
atostogų į Los Angeles ir 
sustojęs pas savo jaunesnių 
dienų draugą p. Joną Petro- 
nį. Šis yra Los Angeles lie
tuvių tautinių namų pirmi
ninkas. Jo remiamas p. J.

’’Atžala” Melbourne
POPIEČIO DIAGNOZĖ

Bendrąja prasme teatre 
vyrauja dvi pagrindinės jo 
funkcijos - pramoginė ir pa
mokomoji, kuriomis viena 
daugiau, kita mažiau ar 
priešingu balansu paprastai 
siekiama žiūrovą šviesų, ju
desio, žodžio ir kitom scenos 
išmonėm užimti, paveikti, 
nuteikti...

Toje variacijoje tačiau 
glūdi ir prieštaravimų, jei. 
leidžiama pamokomiems 
elementams nustelbti meni
nius. Ambicija iškelti teatre 
kurią socialinę, politinę, pa
triotinę ar kitokią mintį 
spektaklyje virsta prasta 
tendencija, kuri parahžuoja 
autoriaus vidujinį, nepri
klausomą individualų scenos 
entuziazmą, skaldo nuotaikų 
kontaktą su žiūrovais jiems 
palikdami pasitenkinti at
skirais tik cirkui įprastiniais 
gestais, tokia pat mimika ar 
atsitiktinio sąmojaus detale.

Tai ypač jautru šių dienų 
modernioj dramoj, kur pyk
tis, neapykanta, džiaugs
mas, baimė ir t.t. nėra rodo
mi kaip savaime supranta
mi, bet priešingai, yra akto
riaus perduodami žiūrovui 
be įsijautimo sugestijų, be 
įtaigojimų, atitrauktai, kaip 
fenomenai, kurie atskirose

čiame iš akių neišleisti prisi
kėlimo, kuris laimimas tik 
nuolatiniu tobulėjimu. Šitą 
mintį bene gražiausiai iš
reiškia skautiška maldelė: 
"Viešpatie, leisk man šian
die būti geresniam, negu 
vakar buvau. ” O būti geres
niam yra tas pats, kaip tapti 
tobulesniam. (v.k.) 

Krikščiūnas mūsų leidžia^ 
mam informaciniam leidiniui 
parvežė iš užjūrių $ 555 čekį 
amerikoniška valiuta. 
Stambesnes sumas skyrė: 
Lietuvių Tautinė s-ga $ 50, 
Los Angeles Lietuvių bend
ruomenės valdyba $ 50, Lie
tuvių Tautiniai namai $ 50, 
p. J. Petronis $ 50, Neolitu- 
anų korporacija $ 50, p. An
gelė ir Algis Raulinaičiai $ 
25. Kiti parėmė mažesnėmis 
sumomis. Fondo užsimojimą

J: Krikščiūnas (dešinėje) su 
dėde J. Petroniu Amerikoje

situacijose ir, skirtingame 
laike gali turėti skirtingas 
fomas ir iššaukti priešingas 
emocijas. Siekiama žiūrovui 
išardyti jo vidujinį pasaulį ir 
gabalais atskirai jį išdėstyti 
visų galimybių ir horizontų 
išryškintoje šviesoje - jam 
pačiam suprasti ir išsitai
syti.

Mūsų išeivijos dramoje 
save užsigriozdinę susi- 
mokslintos patriotikos klo
duose stokojame papras
čiausiai nuoširdaus vaičiū- 
niško teatralinio žesto, kuris 
leistų pažaisti mūsų proble
momis, fantazija, kuris leis
tų paliesti nors truputį tik
rosios gyvenimo poezijos 
skambesį.

Todėl ir nenuostabu, kad 
A. Kairio "Popiečio diagno
zė”, kurią Sydnejaus liet, 
teatras ’’Atžala” atvežė pa
rodyti Melbourne, tie pamo- 

ORO KELIONĖS Į EUROPĄ 
IR AMERIKĄ JAU GEROKAI 
ATPIGO. AR NEBŪTŲ MA
LONU APLANKYTI SAVO GI
MINES, MOKSLO DRAUGUS? 
PAMATYTI PASAULĮ?

TALKA duoda lengvai išmokamas 
paskolas - įvairiems reikalams.
TALKA veikia Lietuvių Namuose:

ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

parėmė ir vietiniai: Mel
bourne ’’Talkos” koperatyvo 
valdyba paskyrė $ 300, Mel
bourne apylinkės valdyba $ 
200. Iš Rockhamptono Mel
bourne viešėjusi p. S. Urne- 
žienė leidinio reikalui davė $ 
50 ir kartu su dukra Nijole 
įsirašė Fondo narėmis, įmo- 
kėdamos dar $ 50. Sydnejiš- 
kis p. J. Kapočius leidiniui 
atsiuntė $ 10.

Anglu kalba spausdinys 
bus gausiai iliustruotas ir 
atžymėtas A.L. Fondo leidi
niu Nr. 1. Jo meniniu redak
toriumi sutiko būti dail. V. 
Simankevičius. Su šiuo lei
diniu A.L. Fondo valdyba 
angažuojasi panašių anglų 
kalba leidinių išleisti ir atei
tyje. Kitais metais Nr. 2 ga
lėtų būti skirtas mūsų lite
ratūrai - sueina mat 200 m. 
nuo Kristijono Donelaičio 
mirties. Šių metų Vilniaus 
universitetui skirtasis leidi
nys bus išsiuntinėtas ir aus
tralų humanistinių discipli
nų dėstytojams.

Fondo valdyba nutarė ly
giagrečiai atspausti brošiūrą 
ir lietuvių kalba. Tai bus 
universiteto studijų raidos 
istorinė apžvalga su pagrin
diniu dėmesiu Vilniui. Nau
jausias periodas paįvairina
mas ten studijavusių bei bu
vojusių prisiminimais ir įs
pūdžiais. Mūsų vyresniajai 
kartai lietuviškas tekstas 
prieinamesnis negu anglų, o 

komieji elementai išrikiuoti 
tik veikia viena kryptimi ir 
tik taip o ne kitaip ir tėvy
nės sentimentuose, ir "pir
šlybų” periferijose. Aktoriui 
nepalikta kur nors ilgiau už
sikabint ir pailsėt pramogi
niais elementais.

Betgi darbus ir pajėgus 
’’Atžalos" kolektyvas davė 
pilną to veikalo išpildymą 
lengvai ir su profesionale 
nuotaika. Gal buvo galima 
šiek tiek daugiau akcentuoti 
Jankaus (H. Šliteris) ir Bud
rio (P. Rūtenis) draudimo 
kontrakto procedūrą ir 
Naujokaičio (J- Dambraus
kas) savaitgalio mokyklos 
iliuzinę pamoką. Tai bene 
vieninteliai mūsų gyvenimo 
poezijai artimesni epizodai, 
kurie būtų praskleidę pla
čiau spektaklio teatralinę 
atmosferą.

Birutės vaidmuo vienas iš 
lemiančių veikalo fabulą ir 
palaikančių intrygą, tačiau 
autorius norėdamas juo iš- 

ji šiuo metu visą veiklą dau
giausia remia. Be to, lietu
viško teksto turinys gali bū
ti detališkesnis, paryškinant 
universiteto kultūrinę 
reikšmę lietuvių tautai. Į 
angliškai skaitantįjį jau rei
kia kiek kitaip prabilti. Lie
tuvišką leidinį (1000 egz.) 
sutiko už $ 400 atspausti 
kun. Pr. Vaseris. Tai tik jo 
dėka šio leidinio ir susilauk
sime. Normaliai kaštuotų 
dvigubai ar trigubai dau
giau, ir Fondo valdyba ne
būtų galėjusi tokioms išlai
doms ryžtis.
Abu leidiniai turi pasirody

ti šių metų pavasarį. Tada 
geriausiai ir ruošti Vilniaus 
universiteto minėjimus mū
sų kolonijose. Melbourne 
nusistatyta ruošti rugpjūčio 
mėnesį. Fondo valdyba yra 
gavusi laišką iš Lituanistinio 
Instituto (iš JAV) naujojo 
pirmininko prof. R. Šilbajo- 
rio, kur sveikinama iniciaty
va pravesti Vilniaus univer
siteto jubiliejinius minėji
mus Australijoje, išleidžiant 
leidinius. Maloni naujiena - 
gautas oro paštu vienas eg- 
zempliotrius prof. J. Marva- 
no veikalo "Modern Lithua
nian Declension”. Veikalas 
302 puslapių. Autorius įvado 
žodyje džiaugiasi, kad jo 
darbas pasirodo Vilniaus 
universiteto jubiliejaus pro
ga. Leidinio spausdinimą 
parėmusieji lietuviai jį gaus, 
kai iš JAV susilauksime 
siuntos.

Albertas Zubras
A.L. Fondo Valdybos 

Pirmininkas

Žinios
Pensilvanijoje (USA) iš 

atominės energijos reakto
riaus pradėjo sunktis radio- 
aktivios medžiagos, kas su
kėlė nerimo ne tik visoje 
apylinkėje, bet ir visame 
pasaulyje. Bijant atominio 
sprogimo aplinkiniai gyven
tojai pradėta skubiai eva
kuoti. Šis atominis reakto
rius sukėlė nepasitikėjimo 
visame pasaulyje. Vokieti
joje, Švedijoje ir kituose 
kraštuose pasipylė demon
stracijų, reikalaujančių iš
jungti atominės energijos 
reaktorius ir juos uždaryti.

* * *

sakyti savo ’’mokymams” 
prieštaraujančius argumen
tus, nustūmė ją į gana nedė
kingas situacijas ir tik G. Zi- 
gaitytės asmeninė drąsa 
scenoje glaudino visų pas
tangas tose sunkiausiose 
vietose.

Naujokaitienė (K. Daugu
vietytė) visur ir visus rišo ir 
jungė krūvon jai įprastu in
tensyvumu, todėl kiekvie
nas jos pasirodymas scenoje 
tarsi nešė užtikrinimą spek
takliui ir pagyvėjimą žiūro
vuose.

Jei kur reikia tvirtos reži
sieriaus rankos tai tame 
veikale būtina, nes su mažu 
patyrimu nedidelės galimy
bės išlikti neužsivarginusiu. 
Norėtųsi tačiau palinkėti S. 
Skoruliui, kad ta graži jo 
nostalgija lietuviškam teat
rui suintriguotų jį lietuviš
kiems veikalams įlieti stip
resnių teatralinių manierų, 
kad tiek aktorius, tiek žiū
rovas galėtume į savo prob
lemas pažiūrėti iš tolimes
nės perspektyvos.

A. Vingis
Mūsų Pastogė Nr. 14, 1979.4.9, psl. 2
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ONOS BAUŽIENĖS SUKAKTIS Retos iškilmės
SU p. BAUŽIENE PASIKALBĖJUS

Kaimynystėj gyvenant 
daug kartųteko iš jūsų gir
dėti atsiminimų apie vai
kystę ir jaunystę. Tie pasa
kojimai buvo labai įdomūs, 
todėl malonu būtų dar kartą 
juos išgirsti.

Ar tiesa, kad jūs gimusi 
Vokietijoje?

Taip. Mano tėvelis, neno
rėdamas tarnauti rusų ka
riuomenėje, išemigravo į 
Vokietiją, kur susitiko taip 
pat emigrantę lietuvaitę ir 
sukūrė lietuvišką Vyšniaus
kų šeimą, išgyveno 10 metų 
Essen, Reino krašte kur 
1904 metais ir aš gimiau.

Kaip Jūs atsidūrėte Ško
tijoje?

Prasidėjus rusų-japonų 
karui 1905 metais, Rusija 
sudarė su Vokietija sutartį 
ir pareikalavo savo piliečius 
emigrantus sugrįžti į savo 
kraštus. Vokietija todėl 
vertė grįžti namo arba 
išemigruoti. Kadangi Škoti
ja buvo arčiausia, dauguma 
ten ir išvyko. Taip ir aš su 
tėvais atsiradau Škotijoje.

Kokie Jūsų prisiminimai 
augančiai svetur lietuvių 
tėvų globoje?

Dauguma atvažiavusiųjų 
buvo jauni vyrai. Jie po 
greito laiko atsiėmė savo 
drauges iš Lietuvos, sukūrė 
lietuviškas šeimas ir taip 
Škotijoje susidarė lietuvių 
kolonijos. Vienoj iš tų kolo
nijų ir mes gyvenom. Susi
tvėrė draugijos su skyriais 
miesteliuose, vėliau chorai, 
kur ir aš dalyvavau, vaidini
mai, koncertai. Mūsų na
muose buvo kalbama lietu
viškai, kur prasidėjo mano 
lietuvių, nors gal ir senoviš
kos, kalbos žinojimas. Nete
ko man mokytis jokioje lie
tuvių mokykloje. Lankiau 
anglų gimnaziją. Buvo su 
tėvais svajota, kad pabaigus 
ją eisiu į mokytojų semina
riją. Tačiau įvyko kitaip.

Kas paskatino palikti 
Škotiją ir atvažiuoti į Lietu
vą?

1918 metais Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, 
pradėjo lietuviai išvažiuoti į 
savo tėvynę. Mano tėvelis, 
visada veiklus patriotas, 
taip pat nutarė grįžti Lietu
von ir pagaliau 1921 metais 
mes palikome Škotiją.

Jaunai atvažiavus į tėvų 
žemę, koks buvo pirmas įs
pūdis?

Buvo viduržiemis, vadi
namieji "Rogių Metai” ir 
mano pirmas įspūdis Lietu
voje buvo, kad labai šalta. 
Ypatingai taip sušalau kai 
dėdė, tėvelio brolis, pasitiko 
mus Kybartuose ir vežėsi į 
savo namus, Keturvalakių 
kaimą Vilkaviškio apskrity
je. Man pasirodė nepapras
tai ilga kelionė, nors rogė
mis važiuoti buvo labai sma
gu. Apskritai, atvykus į 
Lietuvą man buvo įdomu, 
kad viskas lietuviška, pas 
gimines jauku... Pas juos 
praleidome apie tris savai
tes ir pasisvečiavus išvažia
vome pas mamytės gimines į 
Pūstapėdžius, taip pat Vil
kaviškio apskrity. Po kiek 
laiko, tėveliams nupirkus 
namus, apsigyvenom pačiam 
Vilkaviškyje. Vėliau teko 
dirbti Vilkaviškio Taikos 
Teisme kur turėjau progos 
geriau pramokti lietuviškai.

Kas Lietuvoje buvo įdo
miausia?

Jaunai buvo viskas įdomu. 

Mėgdavau linksmintis su 
jaunimu, dainuoti, žiemos 
metu važinėtis rogėmis ir 
rogutėmis. 1927 metais su
sitikau ir ištekėjau už virši
los a.a. Baužės. Lietuvoje 
išgyvenau 9 metus.

Tėveliai išemigravo į Bra
ziliją. Būdama vienturtė 
duktė aš taip pat pradėjau 
nerimauti ir norėjau kartu 
važiuoti, bet vyras nesutiko, 
pabijojo, kad nemokant vie
tinės kalbos nei vienam iš 
mūsų bus labai sunku. Vė
liau nors ir nenoromis sutiko 
išvažiuoti tik į angliškai kal
bantį kraštą. Buvo pasaulinė 
finansinė krizė, ekonominė 
depresija ir iš visų kraštų 
vien tik Australija įsileido 
imigrantus. Taip 1930 me
tais mes ir išvažiavome į 
Australiją.

Kaip sekėsi Australijoje?
Labai blogai, jokių darbų 

nebuvo, o be to po šešių mė
nesių atvykus Australijon 
susilaukėm pirmos dukrelės 
Irenos. Iš atsivežtų pinigų 
nupirkome pirmutinę maisto 
krautuvę, kurioje gyveno
me. Pinigų buvo nedaug, bet 
šeimai maistui užteko. Tokia 
buvo mūsų pradžia.

Vietoj 
sveikinimo

Miela p. Baužiene

Gerb. čia susirinkusieji!
Dalyvaujant tokio pobū 

džio parengimuose mane vi
suomet persekioja mintis: 
kiek daug žmonių sulaukia 
įsidėmėtino amžiaus, bet tos 
sukaktys ateina ir praeina 
nepastebėtos, kaip nepaste
bėtai praeina ir daugelio gy
venimas. Bet, va, prie vieno 
kito sustojame, ir sukakties 
proga pažvelgiame į juos ki
tokiu žvilgsniu, žvilgsniu, 
kupinu tokiam asmeniui pa
garbos ir net nuostabos. O 
tai reiškia, kad ne išgyven
tas metų skaičius į tokius 
patraukia dėmesį, bet jie 
patys, jų brandžios asmeny
bės, jų atlikti darbai, kurie 
nedingsta su praeinančia 
diena. Viena iš tokių retų 
mūsų tarpe asmenybių yra 
ponia Ona Baužienė. Ją pa
gerbti ir gal dar daugiau - jai 
pareikšti padėką mes čia ir 
susirinkome. Ji yra mūsų 
dėmesio centre ne dėl jos 
garbingai išgyventų 75-rių 
metų, o dėl to, kad ji tų metų 
nepraleido tuščiom, o juos 
pašventė mums, mūsų 
bendruomenei. Dar
daugiau: ji ne tik dirbo, bet 
buvo iniciatorė, pionierė, 
sumanytoja tų visų užsimo
jimų, kuriais ir šiandie mes 
pagrįstai didžiuojamės ir 
juos tęsiame.

Suvažiavę urmu į Austra
liją jau radom Oną ir Antaną 
Baužes besidarbuojančius 
lietuvių tarpe. Jų pastogė 
buvo centras ir priebėga vi
siems ir kiekvienam, nes jie 
neskirstė ir nerūšiavo žmo
nių nei pagal įsitikinimus, 
nei pagal pažiūras ar atsie- 
kimus. Užteko, kad esi lie
tuvis ir tau buvo atviri Bau
žių namai ir širdys.

Ne kur kitur o Baužių na
muose gimė ir Mūsų Pasto
gė, kurią jie įsteigė ir už ją

Nevarginsiu Jus klausi
mais kurie daug kartų jau 
buvo aprašai kaip pav., at
siradimas lietuviškos veik
los, "Mūsų Pastogės” ir t.t., 
bet norėčiau išgirsti, kas 
paskatino Jus įsijungti į 
Moterų Socialinės Draugijos 
veiklą?

Per visą gyvenimą turė
jau palinkimą kitiems padė
ti. Jau 1940 metais pradėjau 
vertėjauti vietiniuose teis
muose ir 1947 metais, suva
žiavus pirmiesiems pokari
niams imigrantams, atsirado 
daug progų savo tautiečiams 
pasitarnauti. Išauginus šei
mą nusprendžiau įsitraukti į 
Moterų Socialinę Draugiją 
kur ir dabar dirbu.

Ar Jūs pilnai patenkinta 
dabartine veikla ir savo at- 
siekimais?

Taip, esu patenkinta. 
Pradžioje pasitaikydavo vi
sokių sunkumų, bet su val
dybos narių pagalba ir susi
klausymu, atrodo, kliūtis 
nugalėjome ir visi darbai ei
na gana sklandžiai.

Esu dėkinga Jums už ma
lonu pasikalbėjimą.

Tamara Vingilienė 

Ona Baužienė, ALB Garbės Nare, 
S.L.M.S.G.D-jos pirmininkė

rizikavo savo kukliu turtu.
Pačios Australijos Lietu

vių Bendruomenės užuo
mazga irgi buvo Baužių pio
nieriškos dvasios išdava, nes 
kuriant b-nę Ona ir Antanas 
Baužės buvo tame darbe 
centrinės figūros. Be kartė
lio, o su linkėjimais ir palai
ma Baužės perleido ir Mūsų 
Pastogę, ir B-nės vadovybę 
jaunesniems ir gal pajėges
niems. Bet ir po to jie nenu
leido rankų. Susikūrė Mote
rų Draugija. Ona Baužienė 
ir čia atdengė naujus veiklos 
plotus: jos nepatenkino 
D-jos užsiėmimai vien rinkti 
aukas, tepti sumuštinius lie
tuvių subuvimuose. Jos 
Bastangomis ir iniciatyva 

draugija buvo įregistruota, 
kad lietuvių naudai būtų 
prieinami ir australų bei 
valdžios šaltiniai. Pagaliau 
patiektas fantastiškas Lie
tuvių Sodybos projektas, 
daugelį išgąsdinęs ir sukėlęs 
didelių kontra versi jų. Ta
čiau kiek Ona Baužienė buvo

Balandžio 1 d. Lietuvių 
Sodybos Engadine puošnio
je seklyčioje buvo surengtos 
nekasdieniškos iškilmės. 
Sydnejaus Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugija surengė iš
kilmingus pietus pagerbiant 
Draugijos ilgametę pirmi
ninkę ir ALB Garbės Narę 
p. Oną Baužienę jos 75-rių 
metų sukakties proga. 
Dalyvavo apie 100 žmonių, 
kurie laisvai tilpo prie tur
tingai paruoštų stalų. Visą 
oficialią pusę gražiai ir pat
raukliai pravedė p. J. Viliū- 
nienė kiek išsamiau prista
tydama svečiams sukaktu
vininkę ir kaip asmenybę, ir 
kaip veikėją. Sekė gausus 
pluoštas sveikinimų ir tele
gramų. Po to sekė ten daly
vavusių sveikinimai žodžiu 
ir oficialios dalies pabaigai 
dar tarė po žodį Dr. A. Mau- 
ragis ir V. Kazokas. (V. Ka
zoko žodį skelbiame atskirai. 
Red.).

Po trumpos pertraukėlės, 
kurios metu buvo stalai pa
ruošti kavutei, vėl sekė vai
šės, pravesta linksmoji 
programa kupletais apdai
nuoti vietiniai Įvykiai sąryšy 
su sukaktuvininke ir Moterų 
Draugija: (skaitė M. Reis- 
gienė ir T. Vingilienė, o ap

veržli savo iniciatyva, dar 
daugiau tvirta ir kieta užsi
motus projektus įgyvendin
ti. Ir štai mes turime Lietu
vių Sodybą, kuri galioja pa
vyzdžiu ne tik lietuviams, 
bet stebina ir kitataučius.

Tai tik keletas suminėtų 
faktų, kas iškelia Oną Bau
žienę visu ūgiu virš kasdie
nybės.

Bet gal nuostabiausia yra 
tai, kad ir po tiekos darbų, 
kada galėtų pelnytai ilsėtis, 
jau peržengus 75-sius ji vis 
tiek nesijaučia veteranė, už
baigusi savo darbus. Kai 
daugelis iš mūsų greit pa
vargsta ir pasitraukę glau
džiasi prie šilto pečiaus, Ona 
Baužienė vis dar veiklos 
verpetuose, be atodūsio pa
sinėrusi veikloje, organiza
vime, planavime. Kas žino, 
gal ir šiandie jos galvoje 
bręsta nauji projektai ar už
simojimai. 

dainavo J. Dambrauskas 
talkinant 0. Maksvytienei ir 
I. Daudarienei. Akordeonu 
grojo J. Maksvytis).

Dėkingumo ir pagarbos 
ženklan dalyviai sukaktuvi
ninkę apdovanojo ne vien tik 
žodiniais linkėjimais, bet ir 
gausiom dovanėlėm. Matėsi, 
kokia p. O. Baužienė sydne- 
jiškių tarpe yra populiari ir 
mylima.

Ona Baužienė šiuo metu 
bus bene vienintelė lietuvė 
iš senųjų ateivių, į Australi
ją atvykusi dar 1930 metais. 
Čia Ona ir Antanas Baužiai 
rado saujelę lietuvių, kurie 
sudarė Australijos Lietuvių 
Draugiją ir A. Baužė ilgus 
metus jai sėkmingai vado
vavo iki atvyko masiškai 
pokariniai ateiviai. Bet ir 
įsisteigus Australijos Lietu
vių Bendruomenei Ona ir 
Antanas Baužiai gyvai daly
vavo ir reiškėsi lietuvių 
veikloje prisidėdami savo 
patirtimi bei tolerancija. 
Prieš pusantrų metų miręs 
Antanas Baužė taip pat ALB 
Garbės Narys, paliko dvi 
dukras ir sūnų su šeimomis 
ir žmoną, kuri netekus vyro 
nepalūžo, bet gal dar su di
desniu entuziazmu stojo į 
lietuvišką veiklą. Gražiausių 
metų sukaktuvininkei!

ĮVYKIAI
Italijoje vyriausybės krizė 

po krizės. Neseniai sudary
toji Andreotti vyriausybė 
vėl sugriuvo išbuvusi 10 
dienų. Spėjama, kad sąryšy 
su tuo bus Italijoje paskelbti 
nauji rinkimai. Komunistai 
tikisi gauti tokią daugumą, 
kad bus įsileisti į vyriausy
bę, nors paskutiniu metu 
Italijoje komunistų populia
rumas smunka. Kalbama, 
kad Italijos komunistai lošia 
nepadengtais kozeriais.

* * *
. Po daugelio teroristinių 
veiksmų Anglijoje vėl kelia
mas klausimas už viešus nu
sikaltimus įvesti mirties 
bausmę.

* * ♦
Ugandoje sukilėliai, re

miami Tanzanijos, jau prie 
krašto sostinės Kampala. 
Ugandos prezidentas Amin 
laukia ir vis nesulaukia pa
galbos iš prokomunistinių 
arabų kraštų, kaip Libija ir 
kt.

♦ ♦ ♦
Italijoje keturi kaukėti 

banditai apiplėšė traukinį 
kuriuo buvo vežama auksas 
ir platina. Spėjama, kad iš
plėšta daugiau kaip už mili
joną dolerių aukso ir plati
nos.

* * *
Malta, sala Viduržemio 

jūroje, išbuvusi ilgą laiką 
britų priklausomybėje ir su
sirišusi su Anglija daugiau 
kaip 180 metų, pastaruoju 
metu visus ryšius su Anglija 
nutraukė. Ligi šiol Malta 
buvusi britų karinė tvirtovė 
Viduržemio jūroje.

Šia proga norėčiau 
pasveikinti p. Oną Baužienę 
ir padėkoti už tai, ką įnešė ir 
davė mums, bendruomenei 
ir Lietuvai. Ačiū p. 0. Bau- 
žienei ir ilgiausių metų!

V. Kazokas
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Pasaulio politikoje
NEPATIKIMAS DRAUGAS
Rašo Darūnas, Mūsų Pastogės specialus bendradarbis 

Kanadoje
Arabiškas posakis, atro

do, yra labai teisingas: 
"Viešpatie, apgink mane nuo 
blogų draugų, o nuo priešų 
aš pats apsiginsiu”. Blogas 
draugas, atsidūręs Judo ar 
Bruto rolėje, yra daug 
pavojingesnis už priešą, nes 
draugu pasitikima. Suezo 
kanalo krizės metu prieš 
kiek laiko miręs JA V-bių 
užsienio reikalų ministeris 
Dulles, nusivylęs savo drau
gais, pastebėjo: "Jei aš į 
mūšį turiu eiti su anglu ar 
prancūzu, tai aš į jį geriau 
einu pats vienas”. Ar ne ku
riozas? Dabar tas pasaky
mas labai tinka pasakyti pa
čių amerikiečių adresu. 
Sunkiai išgyvenau tą mo
mentą kai amerikiečiai, ska
tinę lenkų sukilimą, staiga 
nutraukė jiems ginklų tieki
mą ir paliko juos savo liki
mui, t.y., kankinimams ir 
mirčiai. Visai panašiai jie 
pasielgė Laose ir eilėje kitų 
kraštų. JA V-bių slaptoji 
žvalgyba užsieniui, žinoma 
trumpu ČIA vardu, suorga
nizavo Laose įvairias gentis, 
kad jos ten vestų slaptą karą 
prieš komunizmą. Kai tie 
žmonės paklausė, kas bus jei 
jie atsidurs pralaimėtojų ro
lėje, tai amerikiečiai pasakė, 
kad tuo atveju jie pasirūpins 
jų likimu. Laosas dabar yra 
prosovietinio Vietnamo 
kontrolėje. Gi tie kovotojai 
atsidūrė nepavydėtinoje pa
dėtyje: pateko į komunistų 
nemalonę, nes kovojo už 
amerikiečius ir prieš komu
nistus. Tūkstančiai jų buvo 
kankinami, tūkstančiai buvo 
nužudyti ir tik laimingųjų 
tūkstančiai pasiekė Thailan- 
dą, anksčiau žinomą Siamo 
vardu, ir ten gyvena pabė
gėlių stovyklose, Bet tai nė
ra tai, ką amerikiečiai jiems 
žadėjo pralaimėjimo atveju. 
Jaunesnieji turi galimybę 
patekti į JA V-bes (čia yra ir 
jos pareiga), bet senesnio 
amžiaus artimieji ir toliau 
palikti Thailando stovyklo
se. Amerika buvo garanta
vusi neribotam laikui sau
gumą baltajai Kinijai - Tai- 
wanui, anksčiau žinomam 
Formozos vardu. Bet kai 
pasitaikė proga užmegsti 
diplomatinius santykius su 
raudonąja Kinija, tai Carte- 
ris sutiko su raudonųjų rei
kalavimu pripažinti tik vie
ną Kiniją. Tuo pačiu buvo 
nutrauktos betkokios ga
rantijos Taiwanui. Jis pats 
galės gintis, bet nebegali ti
kėtis pagelbos iš JA V-bių. 
Senato užsienio reikalų ko
misijos pirmininkas sen. 
Church pasakė: "Nieko nėra 
amžino. Kai metų bėgyje 
keičiasi tarptautinė padėtis, 
turi pasikeisti ir sutartys bei 
įsipareigojimai”-. Irane ša
chas buvo vadinamas JA 
V-bių amžinu draugu, bet 
kai jis pateko į pavojus, jam 
buvo atsakyta neigiamai, 
nes Amerika buvo pasirin
kusi jau kitą numylėtinį. Bet 
kai paaiškėjo, kad ir šio po
zicija nėra stipri, tuoj ji nu
skubėjo pas Khomeinį. Šie 
pavyzdžiai privertė susi
mastyti ir geriausią arabiš
kojo pasaulio JA V-bių 
draugą Saudi Arabiją. Ji at
sidūrė prieš dilemą: ar ji 
turi ir toliau pasitikėti 
Amerika, kuri yra tapusi vi
sai nepatikima ir su Saudi

Arabija gali pasielgti taip 
pat, kaip ir su Iranų^ar ji turi 
glaustis prie kitų arabų 
valstybių. Glaudimasis prie 
Amerikos jos santykius su 
kitomis arabų valstybėmis 
gali žymiai pabloginti, o kiek 
iš Amerikos bus naudos kri
zės atveju, dabar visai ne
bėra aišku. Tuo labiau kad 
arabų pasaulis dabar nuolat 
stiprėja ir priešamerikoniš- 
kos nuotaikos jame kasdien 
didėja. Saudi Arabijos ne
pasitikėjimą Amerika dau
giausia išgyvena ir tuo yra 
nejuokais susirūpinusi.

Dabar kyla klausimas, jei 
Amerika yra toks nepatiki
mas draugas, kartais nepa- 
tikimesnis net kaip totalira- 
riniai kraštai, kodėl vis dėl 
to eilė valstybių prie jos ir 
toliau glaudžiasi. Pora daly
kų apie tai pasakytina. Pir
ma, šventų šiais laikais ne
bėra: kaip tarp žmonių, taip 
ir tarp valstybių pažadų 
laužymas įėjo jau į madą. 
Pavyzdys iš kitos stovyklos: 
Sovietų Sąjunga turi savi
tarpinės pagalbos sutartį su 
Vietnamu, o Vietnamui kol 
kas padeda tik...žodžiais ir 
šiek tiek ginklais, bet jokiu 
būdu ne tiek, kiek jam buvo 
žadėta. Antra, nėra tikslo 
glaustis prie vargšų ir savęs 
negalinčių apginti. Sovietus 
atsverti gali tik viena vals
tybė pasaulyje-JA V-bės. 
Taigi prie jos visi ir glau
džiasi: geriau turėti stiprų 
draugą kad ir laikinai, negu 
visai jo neturėti.

Visai tai painiavai supras
ti, tikiu, daugiausiai padės 
vieno amerikiečio tikrai at
viras ir nuoširdus pareiški
mas. Karininkas, dirbantis 
gen. Eisenhoverio štabe 
Frankfurte, lietuvių delega
cijai į įvairius klausimus da
vė tik vieną atsakymą, iš
aiškinantį viską, įskaitant ir 
mano rašinio iškeltą neaiš
kią pasaulio padėtį: "Negal
vokite, kad mes dėl jūsų 
pradėsime naują karą. Mes 
kariaujame tik ten, kur to 
reikalauja mūsų pačių inte
resai”. Taigi kiti kraštai iš 
Amerikos gali tikėtis tik 
tiek, kiek tai derinasi su jos 
pačios interesais.

ETNINĖ TELEVIZIJA
Mums naudingos jūsų idėjos

Etninės Televizijos Planavimo Organas ką 
tik išleido Diskusinį bendraraštį. Jis vadinasi: 
Etninės Televizijos Tarnyba Australijoje.

Gera mintis. Bet kokios rūšies etninės tele
vizijos tarnyba gali mums būti naudingiausia?

Galbūt jūs turite šiuo reikalu savo idėjų, ku
rios galėtų būti naudingos mums visiems? Et
ninės Televizijos Planavimo Organas tikriau
siai norėtų jas išgirsti.

Diskusiniame bendraraštyje yra taip pat ir 
anketa, kuri palengvins jums suformuluoti 
jūsų nuomonę.

ETHNIC TELEVISION 
REVIEW PANEL.

Box 21, G.P.O., Sydney 2001,
*The Discussion Paper
(and Questionnaire) is available at 
following Post Offices, during April.
Sydney, Martin Place. Melbourne, 
Bourke & Elizabeth Streets. Brisbane, 261 
Queen Street. Adelaide, 141 King Street. 
Perth, Forrest Place. Hobart, cnr Elizabeth 
& Macquarie Streets. Darwin, 21 Knuckey 
Street. Newcastle, 61 Hunter Street. Wol
longong, 296 Crown Street. Geelong, 82 
Ryxie Street. Whyalla, Darling Terrace. 
Canberra, Northbourne Av (Canberra City). L.

AUSROS” TUNTE

Paduodame Aušros Tunto 
naujienų ir metine progra
mą. Ši programa prasidėjo 
su rajonine stovykla metų 
pradžioje Ingleburne. Ne
priklausomybės šventės 
proga tunto sesės ir broliai 
dalyvavo pamaldose su tun
to vėliava. Kovo 4 d. šv. Ka
zimiero šventėje įvyko Tun
to sueiga. Jos metu sesė p.s. 
Pajauta Pullinen perėmė 
tuntininkės pareigas padė
kodama buvusiems tunti- 
ninkams s.v.vsl. Jeronimui 
Belkui ir s.v.vsl. Antanui 
Mikutavičiui. Skautai daly
vavo Kaziuko mugėj paga
mindami svečiams pietus. 
Vyr. sesės užėmė mugės 
metu didžiausią stalą parda- 
vinėdamos savo rankdarbius 
- staltiesėles, medžio droži
nius, siuvinėtus paveikslus, 
korteles ir kt.

Į naują Tunto štabą pak
viesti ir pareigas apsiėmė

šie broliai ir sesės: skaučių 
skyriaus vedėja s. Marina 
Cox, skautų skyriaus vedė
jas s.v.vsl. Antanas Mikuta
vičius, adjutante p.s. tn. 
Ginta Viliūnaitė, sekretorė 
korespondentė v.s.vsl. Ele
na Kiverytė, iždininkas s.v. 
Vytenis Šliogeris, skaučių 
draugovės draugininke 
v.s.vsl. Vida Viliūnaitė, 
skautų draugovės draugi
ninkas s.v.psl. Raimondas 
Kapočius, paukštyčių drau
govės draugininke v.s.psl. 
Teresė Daubaraitė, ūkvedys 
s.v.psl. Algis Kapočius. Vyr. 
skaučių vadovė v.s.vsl.tn. 
Laima Barkutė. Vyčių būre
lio vadas - s.v. vsl. Arvydas 
Zduoba.

Sueigos bus šaukiamos 
kiekvieną mėnesį. Pirmoji 
sueiga įvyko balandžio 1 d. 
Draugininkai turi paruošę 
metinę programą, nustatę 
sueigų laiką ir vietą. Jeigu
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Norėdami gauti Diskusinį bendraraštį (Dis
cussion Paper) ir anketą, užpildykite žemiau 
paduotą atkarpą ir pasiųskite Etninės Televi
zijos Planavimo Organo sekretoriui.

Lygiai jūs galite to bendraraščio egzemplio
rių gauti pašto įstaigose, kurios paduotos že
miau.

Malonėkite paskubėti. Etninės Televizijos 
Planavimo Organas norėtų sužinoti, ką turite 
pasakyti, iki gegužės pabaigos.

Rašykite bet kokia kalba, kuri jums tinka
miausia.

Please send me a copy of 
the free Discussion Paper on an 

Ethnic Television Service for 
Australia.

The Secretary, Ethnic Television 
Review Panel, Box 21, G.P.O., 

Sydney 2001.

Name.

Address.

būtų kokių neaiškumų, in
formacijų teikia drauginin
kai: sesė Vida tel. 51 3992, 
sesė Teresė tel. 759 7983, 
brolis Raimonas tel. 
633 2785.

Velykų stovyklos šiemet 
nebus. Keli vyresni skautai 
ir skautės dalyvaus Mel
bourne skiltininkų kursuose.

Kovo 18 d. įvyko egzilų 
skautų plaukimo karnivalas. 
Lietingas buvo vakaras, ir 
atrodo, kad žiūrovai tiek pat 
sušlapo, kiek ir plaukikai. 
Mūsiškiai gerokai pasisten
gė plaukdami labai gerai.
Tunto Atvelykis balandžio 

22 d. skautų žemėje Ingle
burne. Ten bus gegužynė. 
Kviečiami visi nuo 1 vai. Bus 
žaidimai, margučių konkur
sas, turtinga loterija, mar
gučių ridinėjimas ir kitokios 
linksmybės. Valgiai ir gėri
mai vietoje. Kviečiame visus 
kuo skaitlingiau dalyvauti ir 
paremti skautų veiklą. Sto
vyklavietėje pamaldų ne
bus.

Birželio 23 d. numatomas 
tunto kaukių balius. Kvie-

čiame jau dabar pradėti 
ruošti kaukes ir raginti vie
nas kitą dalyvauti šiame 
šauniame baliuje. Kuo dau
giau kaukių, tuo įdomiau ir 
linksmiau.

Jeigu būtų kokių klausi
mų ar norinčių dėtis prie 
skautų, kreiptis arba į tun- 
tininkę p.s. Pajautą Pullinen 
(Lot 3 Castle Howard Rd., 
Cheltenham 2199, tel. 
869 8180, arba į sekretorę 
v.s.vsl. Eleną Kiverytę (124 
Gladstone St., Cabramatta 
2166, tel. 727 8729).

Korespondentė

Irano musulmonų vadas 
Chomeini paskelbė, kad Ira
nas tapo islamiška respubli
ka. Tai neseniai pravesto 
referendumo rezultatas, kur 
buvo gyventojų atsiklausta, 
ar už islamišką respubliką, 
ar už seną režimą (šachą). 
Oficialūs rezultatai bus pas
kelbti tik po poros savaičių.

* * *
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Gyvenimas Lietuvoje
VADAI SAU, LIAUDIS SAU

IŠ PORGRINDŽIO ’’AUŠROS” Nr. 11, 1978 m.

VYRIAUSYBINIS
SPEKTAKLIS - SAMDY
TIEMS ŽIŪROVAMS

1977 m. gegužės 5 diena 
šiauliečiams - staigmenų 
diena. Nuo pat ryto miesto 
gatvės sumėlynavo nuo mi
licininkų uniformų, buvo su
stabdytas eismas centrinėse 
gatvėse. Gal šventė kokia? 
Bet vakarykštis miesto laik
raštis neskelbė šiai dienai 
jokios šventės, skelbimų 
stulpuose reklamos - kas
dieninės. Tik gegužės 5 d. 
laikraštis, išleistas beveik 
visas rusų kalba, pranešė, 
kad "šiandien Salduvėje ati
dengiamas paminklas tary
binės armijos kariams, išva
davusiems Šiaulius iš fašis
tinės okupacijos”. Kelintą 
valandą? Neparašyta. Už
klausti milicininkai gatvėse 
sakėsi irgi nežiną...

Kas tuo metu dėjosi gar
siame nuo ’’Saulės mūšio” 
laikų, legendomis apipinta
me Salduvės piliakalnyje - 
gražiausioje Šiaulių užmies
čio vietoje?

Ten - kalno viršūnėje - iš
kirsti visi medžiai, o "ant 
lauko pliko”... - didelis pa
minklas. Tai dar vienas pa
minklas Šiauliuose tarybinei 
armijai ’’išvaduotojai”. Vie
nas jų stovi centrinėje ’’Per
galės" aikštėje. Jį statė rusų 
armijos vadovaujami vokie
čių belaisviai... Kitas obelis
kas tarybinei armijai Šiau
liuose stovi prie bažnyčios 
šventoriaus įrengtose tary
binių rusų karių kapinėse. 
Neseniai ne taip toli nuo 
Šiaulių pastatytas didžiulis 
monumentas tarybinei ar
mijai Kryžkalnyje.
Tačiau”šlovės" vis per ma
ža!.. Ją padidino 19 metrų 
aukščio kalto vario skulptū
ra. Aplink išgrįsta iš Šiaulių 
centrinių gatvių išluptais 
dar "smetoniškos” gamybos 
skaldytais akmenimis...

Paminklų statymas - sena 
tradicija... Rusai davė nuro
dymus statyti jiems pa
minklus Šiauliuose po 1831 
m. birželio 28 dienos Gel
gaudo vadovaujamų sukilė
lių sunaikinimo; po 1863 m. 
liepos 10 d. kovų su sukilė
liais ties Papile Šiaulių pae
žerėje pastatytas pamink
las, kuriame aukso raidėmis 
buvo įrašytos žuvusių rusų 
karių pavardės. Tad kodėl gi 
nestatyti jų dabar, esant to
kiam ’’aukštam” pragyveni
mo lygiui, ’’sutvirtėjusiai" 
išvystyto socializmo materi
alinei bazei? Parduotuvės 
"lūžta" nuo dešrų, prekių 
pasirinkimas ’’visapusiškas”, 

pravažiavimas kai kuriomis 
transporto priemonėmis 
”pigo’’ 100%, lietuviškų 
knygų .’’pilnos” knygynų 
lentynos ir t.t. O ’’šlovės pa
minklai” ir tekainuoja ’’vos” 
keletą šimtų tūkstančių 
rublių...

Salduvės piliakalnyje 12 
vai. susirinko ’’tūkstančiai 
šiauliečių’ (kaip pranešė ki
tos dienos spauda). Jie visą 
valandą laukė paminklo ati
darymo ir ”iš džiaugsmo” 
dainavo dainas partijai ir 
Leninui, rusiškas kovų dai
nas ir pan. Net orkestras 
akomponavo! Ir iš kur liau
dis sužinojo atidarymo pra
džią, jei niekur nebuvo jokio 
skelbimo? Be to, gegužės 5 
d. - eilinė darbo diena. Iš kur

tie tūkstančiai nedirbančių? 
Prisijunkime prie jų ir mes. 
Stop! Virtinė milicininkų, 
rusų kareivių ir lietuvių 
raudonarmiečių neprileidžia 
nė iš tolo! O kaip praėjo 
anie, kurie dainuoja? Jie, 
mat, su specleidimais - kvie
timais. Tai kruopščiai pa
rinkti žmonės, kuriuos gali
ma leisti į susitikimą su "de
mokratiškiausia pasaulyje 
liaudies vyriausybe”. Iš 115 
tūkstančių šiauliečių atrink
ti vieną kitą tūkstantį - ne 
taip jau sudėtinga. Tai žy
miai palengvino ir 1977 m. 
kovo 15 d. LTSR Ministrų 
Tarybos potvarkis Nr. 148, 
kuriuo remiantis, Šiaulių 
miesto vykdomasis komite
tas 1977 m. balandžio 29 d. 
įpareigojo visų įmonių ad
ministracijas atleisti nuo

Nauja farmaceute

Laima Barkutė

Malonu ir džiugu patirti, 
kad Sydney lietuvių bend
ruomenė ir šiais metais pra
turtėjo keliais akademikais. 
Viena iš tokių yra nauja far
maceute - Laima Barkutė, 
kuri studijas baigė 1978 me
tų pabaigoje, o kovo 17 die
ną didžioje Sydney univer
siteto salėje per iškilmingą 
aktą gavo diplomą su laips
niu ’’Bachelor of Farmacy”.

Laima Barkutė gimusi ir 
augusi Sydnejuje. čia ji bai
gė australų pradžios mo
kyklą, gimnaziją, o dabar 
universitetą, bet ji neatitrū
ko nuo lietuviško gyvenimo 
ir pasiliko suspratusi lietu
vaitė. Iš mažens Laima įsi
jungė į skautų veiklą ir pe
rėjo per visus skautų vyres
niškumo laipsnius ir šiuo 
metu priklauso Sydnejaus 
skautų akademikų draugo
vei. Laima sąžiningai lankė 
ir baigė lietuvišką savaitga
lio mokyklą ir gerai kalba 
lietuviškai.

Be skautų Laima iš ma
žens dalyvavo tautinių šokių 
grupėse ir šiandien tebėra 
šokikų būrelyje ’’Gintaras”.

Laima Barkutė yra pas
laugi ir niekad neatsisako 
patalkininkauti ir kitoms 
organizacijoms, kada reika
linga lietuviška reprezenta
cija arba jaunų rankų pagel- 
ba, kaip įvairūs minėjimai, 
šventės, koncertai, procesi
jos, demonstracijos etc.

Jeigu šiandieną matome 
Laimą veikliųjų jaunų lietu
vių tarpe yra ne tik Laimos, 
bet ir jos tėvų nuopelnas 

darbo gegužės 4-5 dienomis 
ir apmokėti atrinktiems da
lyvauti paminklo atidaryme 
kaip už dvi pilnas darbo die
nas. Kodėl už dvi dienas? 
Juk atidarymas vyko tik 
vieną dieną?! Pasirodo, ge
gužės 4 d. jie mokėsi dai
nuoti dainas apie komunistų 
partiją bei tarybinę armiją, 
kad suvažiavę rusų genero
lai nepasipiktintų Lietuvos 
vyriausybe, nesugebėjusia 
išauklėti liaudies masių ko
munistine dvasia.

Paminklo atidarymo iškil
mėse viskas ėjo sklandžiai. 
Net lėktuvai liovėsi kilę iš 
šalia esančio aerodromo 
(karinio). Šiaip jie nuolatos 
skraido dieną ir naktį, nuo jų 
garso dreba langai, siūbuoja 
pastatai. (Apie mokyklose 
vykstančias pamokas tokia
me triukšme ar gyventojų 
nakties poilsį neverta ir kal
bėti... 0 kam pasiskųsti, jei

(tėvas - Balys Barkus agro
nomas, skautų veikėjas, 
motina - gydytoja).Jaunes- 
nioji p.p. Barkų dukra - Rita 
seka savo sesutę ir irgi labai 
reiškiasi lietuviškoje veiklo
je.

Sveikindami mūsų jauną 
akademikę studijų baigimo 
proga linkime jai daug sėk
mės, o taipogi linkėtina, kad 
ji nenutoltų nuo lietuviško 
gyvenimo, bet ir toliau pasi
liktų pavyzdžiu jauniesiems 
savo tautiečiams. R.V.

AUKSINIAI VAKARAI

Jų 
visa šeima: tėvas teisininkas 
V. Berlyne keliavo Ameri
koje, Tahiti, N. Zelandijoje 
ir jau 3 mėn. prabuvo Aus
tralijoje. Tėvai ir 2 broliai 
liko Melbourne, o šis vaiki
nas panorėjo pamatyti V. 
Australiją, taip su juo ir su
sitikome. Jis visuomet lai
kosi arčiau manęs, gal būt 
mus labiau artina abiejų eu
ropietiška kilmė.

Po pietų važiuojant toliau, 
pasirodo dar naujų rūšių gė
lyčių. Ypatingai daug kups
tais augančių mėlinžiedžių. 
Vietomis ir žydinčių krūmų 
pasirodo, vieno didoki baltų 
aguonų išvaizdos žiedai. Vis 
daugiau javais apsėtų laukų. 
Vienas labai didelis ūkis, 
kurio kviečių lauko nesimato 
nei galo nei krašto. Daugiau 
ir daugiau matosi ružavai ir 
raudonai žydinčių eukaliptų.

Privažiuojame Dalwallinu 
miestelį. Žinau, kad čia prieš 
daugelį metų darbo sutartis 
atliko mano pažįstami lietu
viai. Aplinka skurdi. Labiau 
išplėsta geležinkelio stotis. 
Miestelio pastatus nuo gele
žinkelio stoties skiria par
kas. Jame stovi iš šios apy
linkės žuvusių karių prisi
minimui paminklas.

Po pusvalandžio važiuo
jame toliau. Wubin miestelis 
irgi senas suvargęs, kaip ir 
kitos šios srities gyvenvie
tės. Pakelėse nieko įdomaus, 
todėl stebime vis naujas pa-

valdžia ’’sava”, o užsienie
čiams i Šiaulius įvažiuoti 
draudžiama?..). Kai kurie
kalbėtojai, kad kas nepasi
piktintų, kalbas pradėdavo 
lietuviškai, bet po kelių sa
kinių pereidavo prie rusų 
kalbos. Tiesą sakant, piktin
tis, esant ypatingai žiūrovų 
atrankai, nebuvo ir kam. 
Nežiūrint to, aplinkui pilia
kalnį esančiuose miškuose 
buvo suvežta (maždaug dvi
gubai daugiau negu žiūrovų) 
rusų armijos kareivių, sto
vėjo paruoštos karinės bei 
gaisrinės mašinos, suko ratą 
malūnsparnis... Po atidary
mo iškilmių vyriausybinės 
mašinos, milicijos bei sau
gumiečių saugomomis tuš
čiomis gatvėmis, dideliu 
greičiu praskriejo į restora
ną.

UŽSIENIEČIAMS
SKIRTAS ’’STEBUKLAS’

Kadaise plačiai buvo rek
lamuojamas propagandinis 
filmas "Rusų stebuklas”. 
Tačiau "rusiškų stebuklų” 
dažnai galima pamatyti ir be 
filmų.

1977.IV.13 toks "stebuk
las” įvyko Kaune, ’’Saulėte
kio” parduotuvės vitrinoje. 
Po pietų, maždaug apie 16 
vai. kauniečiai, praeidami 
pro šią vitriną, trynė akis, 
negalėdami patikėti prekių 
kainomis: jos buvo sumažėję 
dešimtį kartų. Dvylika rub
lių kainavę bateliai dabar 
"kainavo” vieną rublį su ka
peikomis, vaikiški bateliai - 
tik šešiasdešimt keturias 
kapeikas, moteriškas ranki
nukas - vieną rublį su kelio
mis kapeikomis ir pan.

Deja, ’’stebuklas” truko 
neilgai. Po kurio laiko kainos 
vėl buvo senosios. Naujosios

J. Zinkus

(tęsinys) 

sirodančias gėles. Ant vieno 
krūmo matosi balti ir ružavi 
žiedai. Net stebėtina, žemė 
sausa kaip parakas, o gražiai 
žaliuoja krūmai, žydi gėlės. 
Mielai juos sutikčiau per
kelti į savo namų darželį.

Gamtovaizdžiai po truputį 
keičiasi. Iš naudojamos že
mės privažiuojame raudoną 
pliką paviršių. Kai kur labai 
akmenuota, kitur vos laikosi 
gyvi reti ir žemi krūmai. 
Saulei leidžiantis privažiuo
jame šiokį tokį miesčiuką 
Paynes Find. Anksčiau apy
linkėje veikiant kasykloms 
miestelis gerai laikėsi, dabar 
likęs tik avių ūkių centrelis 
su pora parduotuvių. Šian
dien, po 10 vai. kelionės, 
sustojame krūmais ir me
džiais apaugusiame kelio 
pakraštyje ir statomės pala
pines. Temstant stiprėja 
vėjas ir pravėsina įkaitusią 
aplinką. Po vakarienės nu
tyla sumigęs mūsų pirmos 
dienos palapinių kaimelis.

Antradienis. Žadinti nei 
vieno nereikia. Visi keliasi 
arba patys išsimiegoję, arba 
pažadinti musių. Pavalgę 
pusryčius išvažiuojame. Ke
lias geras, bet daugiau nieko 
patraukiančio akis nėra. Ly
gumos, reti padrikę krūmai, 
o vietomis net ir žolės nesi
mato.

Žemė raudona ir sausa, 
bet ir čia vietomis žydi gė
lės. Jų mažiau ir tik viena 
rūšis, tik violetinių ’’šepe

Taip Lietuvos aukščiau
sia valdžia - LKP pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius,
Ministrų Tarybos pirminin
kas J. Maniušis, Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas A. Barkauskas 
su visais pavaduotojais ir 
ministrais, dalyvaujant rusų 
generolams ir kitiems veikė
jams, susitiko su ’’liaudimi". 
Kodėl šiam susitikimui rei
kėjo pasitelkti tiek armijos, 
sukviesti iš visur tiek milici
jos, suorganizuoti tiek rau- 
donraiščių (draugovininkų), 
uždaryti visai dienai centri
nes miesto gatves (iki 18 
vai.), neleisti į paminklo ati
darymą laisvai visų darbo 
žmonių? Kodėl atidarymas 
vyko darbo dieną ir darbo 
laiku? Ko jie bijojo? Kaip 
Jums atrodo? Aistis 

buvo skirtos ne tarybiniams 
piliečiams, o užsieniečiams, 
kuriuos tuo metu dviem au
tobusais kaip tik privežė prie 
"Saulėtekio’’ parduotuvės.

Tai ne pirmas atvejis, kai 
parduotuvėse staiga ’’atpin
ga” prekės prieš pasirodant 
užsienio turistams. Periferi
joje šitokių reiškinių yra 
buvę ir anksčiau. Jie skirti 
apdumti akis svečiams iš 
užsienio. Šitaip apgaunami 
naivūs ir patiklūs užsienie
čiai. Jie kartais išsiveža la
bai gerą nuomonę apie tary
binį gyvenimą. Bet laimė, 
kad jų tarpe pasitaiko kri- 
tiškesnių lankytojų, kurie 
nelinkę lengvabūdiškai pa
tikėti ’’rusiškais stebuklais” 
ir susižavėti rūpestingai už
maskuotu ir užlakuotu tary
binio gyvenimo paviršiumi.

čių” muilą muilą gėlės. Jų 
žiedai panašūs kaip ’’bottle 
brush” krūmo, tik susideda 
iš smulkesnių spygliukų ir 
auga kaip žolė. Per kelią 
prabėga 2 avys. Dairomės, 
gal jų yra didesnė banda, o 
gal kur netoli išvysime so
dybą. Bet nieko panašaus 
nesimato.

Apie 9 vai. ryto įvažiuoja
me į Mount Magnet miestą 
(570 km. nuo Pertho). Anks
čiau čia buvo didelis aukso 
kasyklų centras. Miestas 
plėtėsi ir gerai laikėsi, bet 
dabar aptarnauja tik apylin
kėje avių ūkius ir pro čia 
pravažiuojančius žmones. 
Yra kaip oazė dykumoje.' 
Gyvenamieji namai seni. 
Daug jų, stogai ir sienos ap
kaltos stogine skarda. Kiek 
geriau atrodo vienas dvi
aukštis viešbutis, bet ir jis 
yra mažiausiai mano metų. 
Yra dar ir kitas viešbutis, 
bet jie abu dar uždaryti. 
Parduotuvės įsitaisiusios 
senuose namuose, bet jų vi
dus švarus. Kainos aukštos. 
Pats gražiausias pastatas 
mieste yra Anzac Memorial 
salė, pastatyta 1972 m. Kai 
kur yra šaligatviai, jie išdėti 
betono blokais. Pagrindinė 
gatvė plati, viduryje per
skirta žolės ir medžių juosta. 
Vaikščiojant ir dairantis 
liūdną vaizdą papildo nu
griuvusios tvoros, kurių pa
taisymu atrodo, niekas nesi
rūpina. Gatvėse matosi dau
giausiai aboridženų mote
rys. Sako, apylinkėje darbi
ninkai dar kasinėja, rasdami 
aukso ir dar kai kurių bran
gakmenių.

Apžiūrėję Mount Magnet
Nukelta į psl. 6
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Prieš akis Jaunimo Kongresas

V. Jagaudis

Artėjant IV-jam PLJ 
Kongresui, didėja ir jaunimo 
ruošos tempas jį pasitikti. 
Šaukiami suvažiavimai, 
rengiami seminarai, nagri
nėjamos ir diskutuojamos 
busimojo kongreso temos, 
keliamos pačios Jaunimo 
Sąjungos problemos ir tiki
masi jas išspręsti Kongreso 
Studijų Dienose Altenber
ge. Keliamas klausimas, kur 
sudaryti naująją PL Jauni
mo S-gos Valdybą ir kur bei 
kada rengti penktąjį Jauni
mo Kongresą.

KAIP SU AUSTRALIJA?

Per Lietuvių Dienas Syd- 
nejuje praeitų metų gruo
džio mėn. Australijos Liet. 
Jaunimo S-gos atstovai siūlė 
ALB Krašto Tarybai, kad 
V-sis Jaunimo Kongresas 
būtų ruošiamas Australijo
je. Šis pasiūlymas nesusi
laukė rimtesnių diskusijų 
Tarybos narių tarpe. Tai la
bai apgailėtina, nes Jaunimo 
Kongresų ruoša nėra vien 
tik jaunimą liečiąs užmojis. 
Kad kongresinė ruoša būtų 
sėkmingai pravesta, į ją turi 
jungtis ir angažuotis visa 
lietuviška visuomenė. Ruo- 
šosdarbams atlikti neužteks 
gražių žodžių arba vieno kito 
paaukoto doleriuko. Paste
bėta Pietų Amerikoje ir jau 
jaučiama Europoje, kad 
Jaunimo Kongreso ruoša 

sukrečia visuomenę iš pag
rindų. Nepalikime savo jau
nimo atstovų susimąstymo 
ženkle, ar ruošti, ar neruošti 
V-jo PLJ Kongresą Austra
lijoje. Dar nevėlu šiuo klau
simu pasisakyti. Kviečiu 
Australijos Liet. Jaunimo 
S-gos Valdybą pasisakyti 
V-jo Jaunimo Kongreso 
ruošos klausimu Australijo
je. Kviečiu ir kiekvieną 
skaitytoją pasiųsti Mūsų 
Pastogėn šiuo klausimu savo 
pasisakymus.

VOKIETIJOS JAUNIMAS 
RUOŠIASI

Kovo 10-11 d.d. Vasario 16 
gimnazijoje įvyko IV-jo 
Jaunimo Kongreso Vokieti
jos atstovų suvažiavimas. Jį 
Sravedė Vokietijos Liet, 

aunimo S-gos pirmininkas 
ir IV-jo Jaunimo Kongreso 
prezidiumo sekretorius Rai
nis Valiūnas. Atstovai buvo 
supažindinti su praėjusiais 
kongresais ir IV-jo Kongre
so pasiruošimo eiga. Vincas 
Bartusevičius, studijinės 
programos komisijos pirmi
ninkas, pristatė ir paaiškino 
studijų dienų programą: 
sritis, temas, būrelius ir t.t. 
Suvažiavimo metu atstovai 
pasirinko būrelius, kuriuose 
jie norėtų dalyvauti studijų 
dienose. Jie pasižadėjo pa
ruošti diskusinę medžiagą 
pagal savo pasirinktas te

mas ir gegužės mėn. vėl su
sirinkti diskusijoms.

SUSIDOMĖJIMAS
ŠIAURĖS AMERIKOJE

Pagal informacijas, gau
tas iš Šiaurės Amerikos, ir 
pagal užsiregistravusiųjų 
skaičių atrodo, kad norinčių 
dalyvauti kongreso stovyk
loje bus daugiau, negu bus 
galima sutalpinti. Stovyklo
je galės dalyvauti daugiau
sia 450 jaunuolių.

KONGRESAS VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE

IV-jo J. Kongreso prezi
diumo reikalų vedėjas Kęs
tutis Ivinskis jau užmezgė 
ryšius su vokiečių spaudos ir 
radijo atstovais informuo
damas juos apie būsimąjį 
mūsų Jaunimo Kongresą. 
Vėliau bus paruoštos trum
pos informacijos vokiškai 
apie Lietuvą, lietuvius išei
vius ir lietuvių jaunimą ir 
jos bus įteiktos vokiečiams 
žurnalistams.
RUOŠOS KOMITETO 

ŽINIOS

Kovo 17 d. įvyko J. Kong
reso ruošos Komiteto posė
dis, kuriame buvo svarstomi 
daugiausia techniški reika
lai: išklausyti prezidiumo ir 
komisijų pirmininkų prane
šimai, iš kurių paaiškėjo, 
kad nors registracijos ter

minas jau seniai parėjęs, tik 
Europos kraštai tvarkingai 
ir laiku prisiuntė reikalingas 
registracijos anketas. Kai 
kuriems kraštams Pietų 
Amerikoje ir Australijai ne
buvo įmanoma laiku susi
tvarkyti, kadangi negalėjo 
taip anksti užsisakyti skry
džių. Brazilija ir Šiaurės 
Amerika pranešė dalyvių 
skaičių. Neatsiliepusiems 
kraštams reikės numatyti 
apytikrį dalyvių skaičių, ku
rio nebus galima padidinti 
nes vietų skaičius stovykloje 
ribotas ir visos vietos bus 
atiduotos laiku užsiregistra
vusiems. Visos 450 vietų 
stovykloje tikrai bus užim

Prieš 30 metų
Mūsų Pastogė,

1949 m. balandžio 13 d.

Sovietai labai niršo, kai 
buvo pasirašytas Atlanto 
paktas. To meto Amerikos 
prezidentas Trumanas pa
reiškė, kad Atlanto paktas 
yra laisvųjų skydas prieš 
agresiją. Tuo pat metu New 
Yorke vykęs UNO pilnaties 
pirmasis posėdis nesulaukė 
tiek pasaulio dėmesio, kiek 
Atlanto pakto pasirašymas. 
Tam UNO posėdžiui pirmi
ninkavo Australijos užsienių 
reikalų ministeris Dr. Evatt.

Pranešama, kad iškilusi 
atvira grėsmė Jugoslavijai 
iš sovietų pusės. Stalinas 
pasiryžęs bet kokia kaina 
nusodinti nepaklusnųjį Tito 
ir jį pamokyti. Atsakydamas 
sovietams, kurie visu Ju
goslavijos pasieniu išstatė 
karinius dalinius puolimui, 

tos. Sunkumų bus vėliau už
siregistravusiems su eks
kursijomis po Europą, nes 
jau dabar reikia užsakyti 
autobusus.

Kongreso metu bus par
davinėjami įvairūs suveny
rai, k.a. marškiniai, maši
nom lipinukai ir kt. su kong
reso emblema. Kongresan 
atvykusioms bus paruošta 
brošiūra apie Vokietiją, ku
rioje atvykusieji ras kiek
vienam turistui reikalingų 
informacijų. Redaguojamas 
ir kongresinis leidinėlis su 
sveikinimais, komiteto ir 
komisijų aprašymais, Iv-jo 
J. Kongreso atstovų sąrašu 
ir kongreso programa.

Tito taip pat pasirengęs 
priešą tinkamai pasitikti.

Tais metais Velykos buvo 
balandžio 17 d. Dar Sydne- 
juje nebuvo gausu tautiečių, 
bet velykines pamaldas lie
tuviams Dulwich Hill kat. 
bažnyčioje atlaikė kun. T.V. 
Balčiūnas.

Pagal to meto duomenis, 
Australija 1949 m. turėjo 
50.000 reguliarios kariuo
menės. To meto Australijos 
Liet. Draugijos pir-kas A. 
Baužė plačiau per Mūsų 
Pastogę naujai atvykusiems 
lietuviams paaiškina, kaip 
tvarkytis šiame krašte eko
nomiškai: kad galima įsigyti 
nuosavybę kreipiantis į bet 
kokį advokatą, kad santau
pos laikytinos tik bankuose, 
nes saugiausia ir praktiš
kiausia, kad įsigijus žemės 
galima pačiam statytis na
mus ir t.t.

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 5

išvažiuojame. Abiejose kelio 
pusėse matosi tik sausa že
mė, pridengta įvairaus dy
džio akmenimis. Tik vieto
mis pasirodo didesni žolių 
kupstai. Tolumoje matosi 
lyg ir ežeras. Arčiau priva
žiavę įsitikinome, kad čia 
tikrai ežeras, Lake Austin 
vadinamas, tik vietoj van
dens jame dabar matome 
sausos druskos plutą. Prie 
Lake Austin 1892 m. buvo 
atrasta aukso. Čia dirbo keli 
šimtai darbininkų ir rasdavo 
daug aukso. Kasyklos užsi
darė 1930 m.

Abi mus vežančios auto
mašinos prie variklio pri
jungia ir priekinius ratus (4 
wheel drive). Važiuoja ne
greitai, žemės paviršius la
bai nelygus. Sėdynėse mus 
mėto, lyg jojant ant kupra
nugario. Sustojame ir ap
žiūrime kasyklų likučius. Iš
kastos didelės duobės, kai 
kur išmėtyti surūdiję vamz
džiai ir siurblių dalys. Netoli 
stovėjęs ir viešbutis užsida
rė 1932 m. Dabar likę tik jo 
pamatai ir išmėtyti geležinių 
Ipvų rėmai. Išgirstu moterų 
šauksmą, na manau, kokį ki
logramą ausko surado. Bet 
moterys, pamatė driežą ir 
jau šaukia. Toliau tarp ak
menų šildėsi skirtingos rū
šies kitas driežas.

Laukais važiuojame to
liau. Sustojame ir vaikščio
jame Day Dawn kasyklose, 
ir čia duobės, grioviai ir su
piltos krūvos iškasenų. Tur
tingi aukso klodai išsibaigė 
ir kasyklos uždarytos 1930 
m. Privažiuojame didesnes 

The Great Fingall kasyklas. 
Jau iš tolo matosi supilta di
delė, kaip kalnas, balto smė
lio krūva. Tai ne smėlis, bet 
sumalti akmens trupiniai ir 
iš jų išrinktas auksas. Netoli 
akmenyne iškasta didžiulė 
duobė, kurioje dabar yra 
šiek tiek vandens. Seniai čia 
lijo, todėl ir vanduo pažalia
vęs. Kasyklų rajonas didelis, 
yra užsilikusių kai kurių 
įrengimų ir pastatų. Po vie
no didesnio kasyklų užgriū- 
vimo labai trūko darbininkų 
ir jos 1932 m. uždarytos. Per 
visas nelaimes čia žuvo virš 
200 žmonių.

Pietus valgome buvusia
me administracijos pastate. 
Labai storos akmens sienos, 
kambariai aukšti, betono 
grindys. Yra uždaromos du
rys, bet langų tik rėmai be
likę. Čia labai patogi vieta 
sustoti. Pavėsis, o per langų 
angas papučia vėjelis. Po 
pietų keliaujame ir sustoja
me prie Big Bell kasyklų. 
Čia tarp akmenų irgi iškasta 
labai labai ilga ir gili duobė, 
bet jokių liekanų nei didelių 
krūvų nesimato. Prie Big 
Bell kasyklų savo nagus bu
vo prikišę ir amerikiečiai. 
Jie investavo savo kapitalą 
ir siuntė specialistus. Čia 
buvo atsiųstas ir jaunas in
žinierius Hoover, kuris vė
liau buvo išrinktas J.A.V. 
prezidentu. Yra užsilikę Big 
Bell miesto pamatai (1912 - 
1930). Viešbutis dar ir dabar 
tvirtai atrodo, tik jau be 
langų. Jis buvo uždarytas 
1963 m. Miestui vanduo bu
vo išsiurbiamas iš požemio. 
Vaikščiojant kasyklų rajone 
matosi visa žemė žėrinti lyg 
sidabras, bet tai yra kvarco 
ir žėručio gabaliukai. Šioje 
vietoje randami ir kiti me

talai. Ir šiose kasyklose žuvo 
nemažai darbininkų.

Apvažinėję istorines ka
syklas, vėlai popietėje su
stojame sename mieste Cue 
(steigėsi 1891 m.). Arčiau
siai buvo Day Dawn labai 
produktingos aukso kasyk
los ir miestas ’’žydėjo”. Gy
veno apie 8000 gyventojų, 
buvo 9 viešbučiai, 2 dūdų 
orkestrai, 24 policininkai. 
Leido 2 laikraščius. Dabar 
likęs tik senas istorinis 
miestelis su 300 gyventojų ir 
dviem policininkais. Yra 
vienas labai ilgas iš akmenų 
sumūrytas pastatas, kuria
me įsikūrusios valdiškos įs
taigos: paštas, policija 
(greičiausiai ir daboklė), 
bankas ir kt. Pagrindinė 
gatvė plati. Parduotuvės 
laikosi iš apylinkėje įsikūru
sių avių ūkių. Šiandien va
žiuodami iki Cue pralenkė
me vieną automašiną, o. 2 
sunkvežimiai pralenkė mus.

Važiuodami toliau prale
kiame mažą Nannine mies
telį. Jis panašus kaip ir kiti 
matyti, o žmonės norėdami 
nusišypsoti prisimena senus 
gerus laikus.

Artėjame prie Meeka- 
thara miesto, kuris yra 767 
km nuo Pertho. Apie 
Meekatharą buvau daug 
girdėjęs dar prieš šią kelio
nę. Kai 1977 m. spalio mėn. 
ministeris pirmininkas su 
šeima skrido per Vakarų 
Australiją, prie Meekathara 
sugedo jų lėktuvas. Ponia 
Tamie pykdama Meeka
tharą pavadino "žemės pa
baiga” (the end of the 
earth). Ji sakė, niekuomet 
čia daugiau nesilankysianti. 
Bet moterys dažnai pakeičia 
savo nuomonę, neišimtis ir 
Tamie. Po metų užkviesta ji

Meekatharra (W.A.) pagrindinė gatvė

vėl atvyko į Meekatharą, 
atsiprašė už ankstyvesnius 
išsišokimus, buvo gražiai 
priimta ir džiaugėsi miesto 
aplinka ir šiluma. Tamie šį 
kartą atskrido su tikslu. 
Biznieriai sugalvojo Meeka- 
tharoje suruošti arklių lenk
tynes, jas pavadino "The 
End of the Earth Cup”, o 
Tamie laimėtojams įteikė 
dovanas. Taigi išėjo: ”Ir ož
ka gyva ir vilkas sotus".

Tik įvažiavus, iš karto 
man Meekathara patiko. 
Daug gražesnis ir tvarkin
gesnis miestas kaip lig šiol 
matyti. Važiuojant matosi 
nauja mokykla, tokia kokias 
jas stato ir dideliuose mies
tuose. Yra ir daugiau naujų 
namų. Plačios medžiais ap
sodintos gatvės, su siaura 
žolės skiriamąja juosta 
viduryje. Čia baigiasi iš 
Pertho ateinanti geležinke
lio linija, sueina keli pagrin
diniai vieškeliai iš tolimes
nių vietų. Dar randame ne
uždarytą paštą ir jo patar
navimais pasinaudojame. 
Mieste yra ligoninė, garažai, 
viešbutis, moteliai ir kelios 

parduotuvės. Parduotuvės 
didesnės ir jose prekių dau
giau. Ir čia apylinkėje vei
kusios kasyklos užsidarė, 
tačiau Meekathara nepasi
davė apnešama dulkėmis. 
Aplink gamta skurdi ir tik 
avių ūkiai laikosi.

Atsigaivinę ir pavaikšti
nėję Meekatharos gatvėmis 
keliaujame toliau. Už 53 
km., jau saulei leidžiantis 
įvažiuojame į Karalundi 
Mission sodybą. Stovi čia 
daug senesnių, bet dar tvir
tų ir aptvarkytų pastatų. 
Sodyba buvo įkurta abori- 
dženams padėti žmoniškiau 
gyventi. Bet jie iš prigimties 
netikę nei sėti nei pjauti. 
Aboridženai daugiau linkę 
medžioti, o dabar viską vel
tui gauti. Todėl su jais misi
joje nieko neišėjo. Gavę pi
nigus važiuodavo į Meeka
thara, prisigerdavo, o grįžę 
pridarydavo žalos. Dabar 
sodybą ir ūkį prižiūri ten 
gyvenančios kelios šeimos, o 
tuščios patalpos duodamos 
pravažiuojantiems pernak
voti.

Bus daugiau
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Namie ir svetur
Pas Newcastle lietuvius

DISKUSIJŲ KLUBAS 
PRANEŠA

Newcastle Lietuvių Dis
kusijų Klubas kviečia visus 
apylinkės lietuvius į susirin
kimą, kuriame svečias iš 
Brisbano kun. Dr. P. Ba- 
činskas skaitys paskaitą te
ma "Žengiant i ketvirtą de
šimtmeti . Po paskaitos ir 
diskusijų seka suneštinės 
vaišės su svečiu atsisveiki
nant.

Paskaitininkas pageidauja 
kuo daugiau jaunosios kar
tos atsilankyti į šį parengi
mą, kuris jvyks St. Lauryno 
parapijos mokykloje (R.C. 
bažnyčios kieme), Broad
meadow, balandžio 11 d., 
trečiadienį. Pradžia 6.30 
val.p.p.

Vasario 16 Diplomatiniame Priėmime Melbourne Lietuvių Namuose kalba 
' Viktorijos Imi gracijos ministeris Hon. Walter Joną. Kairėje pirm. Albinas Pocius.

Ką veikia Gintaras?
Kalba Gintaro vadovė A. Saudargienė

Sydnejaus tautinių šokių 
grupė Gintaras sėkmingai 
reiškiasi kaip iškili ir stipri 
grupė, neseniai atrankos 
keliu patekusi į Sydnejaus 
Operos folklorinį festivalį, 
įvykstantį metų vidury 
Operos rūmuose. Tai gana 
reikšmingas pripažinimas, 
kuriuo pagrįstai gali di
džiuotis ne tik pati grupė, 
bet ir visi lietuviai. Ta proga 
užkalbinta grupės vadovė p. 
Ava Saudargienė pasisakė 
kiek išsamiau apie Gintaro 
užsimojimus ir bendrai apie 
taut, šokius bei jaunimą.

Klausimas: Kokią progra
mą Gintaras ruošia šių metų 
folkloriniam festivaliui Syd
nejaus Operoje?

A. Saudargienė: Viso fes
tivalio tema - ritualas ir 
apeigos. Gintaras ruošia lie
tuvių tradicines vestuves. 
Tema dėkinga. Vestuvės yra 
vienos dramatiškiausių tra
dicinių apeigų Lietuvoje. 
Jos tęsdavosi savaitę ar 
daugiau. Jose dalyvaudavo 
visas kaimas.

KL: Tam pavaizdavimui 
reikalingas nemažas būrys 
šokėjų. Kaip Gintaras 
sprendžia šią problemą?

A.S.: Vestuvinio būrio 
papildymui Gintaras talkon 
kviečiasi Melbourno taut, 
šokių grupę Klumpakojį,

PAKEISTAS
BIBLIOTEKOS VEIKIMO 

LAIKAS

Bibliotekos vedėja Vikto
rija Kristensen informuoja, 
kad nuo balandžio mėn. bib
lioteka bus atidarą kiekvie
ną trečiadienį nuo 11 vai. iki 
12 vai. ir nuo 6 vai. iki 7.30 
vai. Biblioteka paskutiniu 
laiku papildyta naujomis 
knygomis ir periodiniais lei
diniais. Bibliotekos adresas: 
47 Katherine Str., Kotara 
South. Telefonas 43 2788.

GAUTAS PASKUTINIS
"ENCICLOPEDIA LITHU 

ANICA” TOMAS

Jau gautas "Enciclopedia 
Lithuanica” Vl-tas tomas, 

vadovaujamą Anelės Mor
kūnienės.

Kl.: Ar nebuvo galima iš
siversti su vietinėmis pajė
gomis?

A.S.: Vestuvinėje dramo
je dalyvauja tėvai, svočia, 
moterys, vyrai ir suaugęs 
jaunimas. Apeigų pavaizda
vimui negalėjome imti nei 
vaikų, nei paauglių. Psicho
logiškai ir pedagogiškai tie
siog žalinga per jėgą "pas
partinti’’ paauglių subrendi
mą arba suaugusį jaunimą 
grąžinti į vaikų lygį. Nuken
tėtų paaugliai, o jaunimas 
prarastų interesą pačioje 
veikloje. Geriausias spren
dimas buvo pasikviesti to 
pat amžiaus bei pajėgumo 
bendrų interesų šokėjus.

Kl.: Ar Klumpakojo iš
kvietimas turi kokią didesnę 
reikšmę, negu vestuvių pa
vaizdavimas.

A.S.: Taip. Tai lietuviško, 
studijuojančio ir savaran
kiškai gyvenančio jaunimo 
suvedimas tautinės veiklos 
srityje, kur pastatys tauti
nių šokių reprezentaciją ant 
sveikesnio pagrindo.

Jau Kanados lietuviai 
sėkmingai praktikuoja 
atskirų vietovių dviejų gru
pių koncertus. Ir mes turė
tume atsisakyti "masinių” 
taut, šokių švenčių, nes mes 

tai yra jau paskutinis. Šios 
anglų kalba enciklopedijos 
komplekto pirkimą per eilę 
metų finansavo Apylinkės 
Valdyba ir visi 6 tomai yra 
padovanoti Newcastle mies
to bibliotekai, kuri yra prieš 
miesto sodo fantaną.

Šioje enciklopedijoje ran
dama daug informacijos apie 
Lietuvą - geografija, istori
ja, miestai, literatūra, žy
mus asmenys ir t.t. Visi, 
ypač jaunoji karta, čia turi 
puikią galimybę susipažinti 
su savo protėvių kraštu. 
Užėję į Newcastle biblioteką 
prašykite S 914-7503 Enl.l. 
Vol. 1-6.

APYLINKĖS VALDYBA
ENERGINGAI DIRBA

Apylinkės Valdyba rengia 
iešminę-gegužinę balandžio 
22 d. sekmadienį, Speers 

tų masių neturime ir niekad 
neturėsime. Mūsų taut, šo
kių šventės Lietuvių Dieno
se virto nesėkmingom žai
dynėm, kurios netinkamoje 
šviesoje pristato mūsų taut, 
šokius. Dviejų nedidelių 
grupių sujungimas bendram 
pasirodymui yra simbolis 
jaunosios kartos vieningumo 
ir tautinių šokių atgimimo.

Kl.: Kokios įtakos bend
ras koncertas turės daly
vaujančiam jaunimui?

A.S.: Paliks neišdildomą 
pasididžiavimo jausmą mūsų 
senolių kultūriniu palikimu, 
sužadins noro puoselėti lie
tuviškas vertybes, išugdys 
stiprius taut, šokių vadovus, 
palaikys artimus draugystės 
ryšius liet, bendruomenėje.

Kl.: Gintarui vadovauja 
du asmenys - Jūs ir Kajus 
Kazokas. Ar tas nekliudo 
veiklai?

A.S.: Priešingai, tai Gin
taro stiprybė. Iš tikrųjų 
Gintaro vadovybėje esame 
trise, ir mūsų darbo meto
das harmoningas: aš grupei 
perduodu folklorines verty-

VISUR
CARITAS IR DAINA 
CHORO METINIS BALIUS

Šis tradicinis Caritas ir 
Daina choro drauge ruošia
mas metinis balius šiemet 
įvyksta balandžio 28 d. šešt. 
Lietuvių Klube.

Baliuje dalyvaus į Aus
traliją atvykęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 

Point parke prie ežero. Pra
džia 12.00 vai.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 
Valdyba rengia Motinos 
Dienos minėjimą - pobūvį 
St. Peters salėje, Dixon str., 
Hamilton. Pradžia 2.oo vai.

Apie abu šiuos parengi
mus valdyba praneša vi
siems asmeniškai laiškais, 
kuriuose telpa pranešimas 
taip pat apie Diskusijų Klu
bo rengiamą viešą paskaitą.

NEWCASTLE CHORAS 
ORGANIZUOJASI 

. ATEIČIAI

Kovo 24 d. choristai su 
svečiais turėjo jaukųpobūvį, 
kurio metu prie suneštinių 
vaišių buvo pasidalinta įs
pūdžiais iš pereitų metų da
lyvavimo Dainų Šventėje 
Sydnejuje. Choro dirigentas 
Stasys Žukas pareiškė, kad 
šio metinio tradicinio pobū
vio metu nebuvo padaryta 
veiklos plano ateinantiems 
metams, tačiau jis deda pas
tangų padidinti choristų 
skaičių ir išlaikyti chorą. 
Tais klausimais bus taria
masi choristų susirinkime 
pačio dirigento bute. A.Š.

SYDNEY
PLAUKIMO VARŽYBOS

Kovo 18 d. Sydnejaus 

LAIŠKAS SESERIAI
(Autorė išLietuvos poezijos posmuose išsako 

ilgesį saviesiems)

Norėčiau, kad žodžiai, širdim parašyti, 
Pasiektų šiandieną Tave.
Norėčiau Tau jais išsakyti. 
Kas glūdi giliai širdyje.

Nors skiria mus tolimas tolimas kelias 
Su kryžkelių vingiais, su jūrom, kalnais, 
Bet niekad neužges toji meilės ugnelė, 
Uždegta ties gimtaisiais namais.

Ir kol nepabaigsiu šios žemės kelionės. 
Tol nors mintimis lankysiu Tave.
Ir slaptą saugosiu širdy svajonę 
Dienos, kada Tau ruošime sutiktuves.

Emilija

bes, atsakau už porogramą 
ir šokių autentiškumą. Ka
jus Kazokas paruošia tech
niškai šokėjus ir praveda 
programą, Ginta Viliūnaitė 
atstovauja ir veda grupės 
organizavimo reikalus.

Kl.: Kas reikalinga taut, 
šokių grupių egzistencijai?

A.S.: 1. Teoriškas ir 
praktiškas folkloristų ir 
taut, šokių grupių vadovų 
bendradarbiavimas. 2. Gerai 
folkloriškai paruošti jauni 
vadovai. 2. Tėvų, bendruo
menės ir jos veiksnių prita
rimas ir moralinė bei mate
rialinė parama jaunimui, ir 
jų vadovams atitinkama pa
garba.

Ačiū p. Saudargienei už 
pareikštas mintis.

VISAIP
Vice-pirmininkas Vaclovas 
Kleiza. Nepraleiskite progos 
atsilankyti į šį balių ir sutik
ti šį aukštą svečią atvykusį 
iš Amerikos į Australiją. 
Tuo pačiu turėsite progos ir 
pasiklausyti Dainos choro 
dainų. Ypatingai kviečiame 
atsilankyti visus tautiečius 
švenčiančius trisdešimt me-

Mūsų Pastogė

LIETUVIU 
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais ‘) vai. r\ l<>.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 73()v.\.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais 11 v. r\to.
Pirmadieniais 6 30 v.\

SYDNEY 2EA
Antradieniais 1-30V. p.p.
i'rečiadieniais 2 vai. pp.

skautai dalyvavo egzilų 
skautų plaukimo karnivale. 
Šalia mūsiškių dalyvavo 
vengrai, rusai, ukrainiečiai, 
latviai ir estai. Iš Aušros 
tunto plaukė: P. Pullinen, T. 
Pullinen, V. Ladygaitė, G. 
Ladyga, D. Wallis, M. Wal
lis, M. Šapokas, M. Cox, V. 
Cox, K. Cox, R. Jurkšaitis, 
V. Bliokaitė, R. Bliokas, A. 
Kapočius, R. Antanaitis, A. 
Stašionis, P. Stašionis, J. 
Stašionytė, L. Bieliūnaitė, I. 
Bieliūnas, V. Viliūnaitė, G. 
Viliūnaitė.

Varžybas laimėjo ukraičių 
skautės ir vengrų skautai. 
Lietuviai gavo trečias vie
tas.

Sesė Audronė Stašionytė 

tų atvykimo sukaktį į Aus
tralus.

Jiems rengėjai planuoja 
specialų pagerbimą. Tad vi
si, kurie atvykote į Austrliją 
1949 metais nepraleiskite 
progos atšvęsti šią reikš
mingą sukaktį atsilankyda
mi į Caritas - Daina Balių.

Rengėjai
DĖMESIO MOTERŲ

TINKLINIO ŽAIDĖJOMS

Mergaitės ir moterys su
interesuotos žaisti tinklinį 
yra kviečiamos ir laukiamos 
Sporto Klubo Kovo tinklinio 
komandoje.

Šiuo metu yra praplečia
mos komandos ir naujos žai
dėjos yra skubiai reikalin
gos. Galinčios ir norinčios 
įsijungti į šią sporto šaką 
yra prašomos nedelsiant 
skambinti dėl detalių ko
mandos treneriui Arvydui 
Zduobai tel. 727 7683.

Arvydas Zduoba 
Kovo tinklinio treneris

Atskleisdamas Mūsę Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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SYDNEJAUS ’’AUŠROS” tuntas ruošia

Atvelykį - gegužinę
balandžio 22 d. 1 vai. Lietuvių skautų žemėj, Ingleburn.

"Aušros” tuntas maloniai kviečia visus iš arti ir toli 
atvykti į stovyklavietę po šv. Mišių. Bus žaidimai, mar
gučių konkursas, margučių ridinėjimas, turtinga loterija 
ir kitokios linksmybės.

Valgiai ir gėrimai vietoje. Lauksime

"Aušros” Tuntas

APIE
ALB MELBOURNO 

APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko kovo 
25 d. Liet. Namuose, kur 
dalyvavo 119 tautiečių. Pre
zidiumą sudarė: pirmininkas 
Viktoras Adomavičius ir 
sekretorė Irena Tamošaitie
nė. Mandatų Komisija: A. 
Bajoras, K. Prašmutas ir V. 
Popeliučka. Susirinkimas 
praėjo sklandžiai ir darbin
gai.

Apyl. Valdybos pirm. A. 
Pocius savo pranešime ap
žvelgė valdybos ir visos 
bendruomenės narių veiklą. 
Paminėjo birželio išvežimų 
minėjimą, kuris buvo ren
giamas pabaltiečių vardu, 
bet visa našta atiteko Apyl. 
Valdybai; suorganizuota 
Pavergtųjų Savaitė su eku
meninėm pamaldom Melb. 
katalikų katedroje ir įvairių 
tautybių koncertu; Tautos
šventės minėjimas; Kūčios, 
Naujų Metų Balius, Grandi
nėlės koncertas ir galiausiai 
š.m. Vasario 16 minėjimas. 
Pavergtųjų Tautų Komite
tui taip pat vadovauja apyl. 
pirm. A. Pocius.

Baigdamas pranešimą 
apyl. pirm. A. Pocius ragino 
visus tautiečius tautines

ATGAIVINAMOS
STUDIJŲ DIENOS?

Girdėjome, kad Sydne
jaus Akademikių Skaučių 
Draugovė rengiasi atgaivin
ti Studijų Dienas. Sesės 
numato užpildyti savaitgalį 
aktualiom paskaitom, gy
vom (tikimasi) diskusijom ir 
poilsio užsiėmimais. Studijų 
Dienos numatomos liepos 
27-29 d.d. St. George Scouts’ 
Training Camp (2 Freeman’s 
Rd., Heathcote, netoli En- 
gadine). Savaitgalio mokes
tis - $ 20. Reikia pasiimti tik 
patalynę, dantų šepetuką ir 
gerą nuotaiką. Smulkesnę 
informaciją teikia Eglė Su- 
chowerskyj ( 4/23 The

MUS
šventes švęsti ne tik bažny
čiose bei salėse, o taip pat ir 
namuose - šeimose, kad jau
nimas įsisąmonintų jų reikš
mę ir prasmę. Pareiškęs, 
kad Valdyba atsistatydina, 
pir-kas padėkojo savo bend
radarbiams - valdybos na
riams, organizacijoms ir vi
siems tautiečiams, kurie 
rėmė ir talkino Valdybai 
vykdant jos darbus.

Iždininko pranešimas, - 
apyskaita, Kontrolės K-jos 
patikrinta, buvo aiški ir ne
sukėlė diskusijų. Pajamų 
turėta virš 13.000 dol. Metai 
baigti su kasos likučiu - $ 
529,02.

Pranešimai priimti vien
balsiai.

Naują valdybą renkant 
kandidatavo ir buvo išrinkti: 
A. Pocius (115), A. Butkutė 
(99), F. Savickienė (92), F. 
Sodaitis (93), Padgurskis 
(82). Kandidatė B. Šilvienė 
(80).

SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS”KOVAS” 
RENGIA

Šokių - filmų vakarą
gegužės 5 d. šeštadienį, 7 vai. vakare, Sydnejaus 
Lietuvių Klube

Programoje: Filmas - Converse Basketball Highlights. 
Fantais turtinga loterija.

Maloniai kviečiame visus atvykti. Įėjimas laisvas.

Teongate, Granville, N.S.W. 
2142, tel. 637 9326), o užsi
registruoti pas Vidą Viliū- 
naitę (33 Forbes St., New
town, N.S.W. 2042, tel.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vytas BEN- 
DŽIUS, gyvenęs (gal ir gy
venąs?) Melbourne, 62 
Delaware St., Reservoir, 
Vic.

Jis pats arba žiną apie jį 
prašomi rašyti: E. Kliučins- 
kienė, 7012 Brant Ave. 
Niagara Falls, Ont. L2G 
4K8, Canada.

Kontrolės Komisija paliko 
toji pati: J. Meiliūnas, V. 
Liubinas ir A. Baltrukonie- 
nė. Pririnkti kandidatai V. 
Rekešius ir T. Bikulčienė.

Senelių namų steigimo 
klausimas paliktas aptarti j 
moterų draugijoms kartu su 
kunigais ir apylinkės atsto
vu.

Radio valandėlė. Austra
lian Broadcoasting Commi
ssion vykdo pertvarkymus 
paskiriant etninėms gru
pėms koordinatorius. Nori
ma, kad programos būtų 
aukšto lygio. Lietuvių radio 
valandėlės koordinatorium 
dabar yra A. Pocius.

Liet. Jaunimo S-gos pra-1 
nešimą padarė B. Prašmu- 
taitė daugiausia paliesdama 
ateinantį Jaunimo Kongresą 
ir paramą atstovams.

A.L. Fondo pirm. A. Zub- 
ras pranešė, kad Vilniaus 
Universiteto 400 metų su
kakties minėjimas Melbour
ne bus vienas, kuris įvyks! 
rugpiūčio 19 d. Melbourne I 
Universitete.

Be minėtų Apyl. Valdybos 
parengimų Melb. lietuvių 
organizacinė ir kultūrinė 
veikla per praeitus metus 
buvo gana gyva: turėta cho
rų ir solistų koncertų, vaidi
nimų, balių, sueigų, pinigų 
telkimų vajų, ir kt., tačiau 
tie parengimai neįėjo į Apyl.' 
Valdybos veiklą.

Naujai Valdybai linkime 
geros sėkmės, o Melbourne 
lietuviams prisidėti ir pa
remti Valdybą visuose jos 
užsimojimuose.

Ig. Alekna

51 3982). Apsimokėti ir re
gistruotis vėliausiai iki bir
želio 20 d. Čekius rašyti 
"Lithuanian Academic 
Scout’s Association”.

Tradicinis Melbourne Lietuvių Klubo

MARGUČIŲ BALIUS 
įvyks balandžio 21 d. Lietuvių Namuose.

Pradžia 7 vai. Gros orkestras, šilta vakarienė, loterija, 
margučių premijavimas ir kiaušinių ridenimo konkursas.

Įėjimas $ 8. Kviečiame visus atsilankyti. 
Stalų užsakymus priima: Šarūnas Morkūnas tel.

569 9716, Juozas Petrašiūnas tel. 232 5034

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLŪK 
16-18 East Terrace* Bankstown 

TeL: 708-1414
Balandžio 13 d. Did. 

Penkt. klubas uždarytas. 
Did. šešt. klubas atviras be 
šokių.

KLUBAS ATVIRAS: i. 
pirm.—treč. 4-10 vaL, ketv. 
4-llvaL, penkt. 4-12 .vaL, 
šešt.2-1 vaL, sekm. 12J0-11 
vaL

•Antradieniais pigioji gėli
mų valanda
•Trečiadieniais šachmatai 
•Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

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

Primename, kad šeštadienių 
šokių vakarais visi turi dė
vėti klubo taisyklėse nuro
dytą aprangą.

ŠOKIAI grojant naujai ka
pelai šešt. 8-12 vai.

PERTH
A.A. V. MOCEVIČIENĖ

Neskaitlingo Pertho lie
tuvių bendruomenė vėl ne
teko vienos tautietės Vla- 
dislavos Mocevičienės. Ji 
visą laiką buvo silpnos svei
katos. Jos vyras prieš 15 
metų grįždamas iš darbo 
eismo nelaimėj buvo sunkiai 
sužeistas ir greit mirė. 
Bendrai tai nelaiminga šei
ma: jinai ir jos trys dukros 
perdaug gyvenimu džiaugtis 
negalėjo. Prieš keletą metų 
prasidėjęs skrandžio vėžys 
velionę galutinai pribaigė. 
Kovo 22 d. kroatų kilmės la
bai nuoširdus kunigas daly
vaujant jos artimiesiems ir

Velykų švenčių metu 
klubas atviras. Antrą Vely
kų dieną orkestras ir šokiai.

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4-6 vaL 
sekmadieniais 1.30-4 vaL 
Bibliotekoje parduodamos 
lietuviškos knygos, plokšte
lės, pašto ženklai, hpinukai 
ant mašinų, klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube per
kant išnešimui didesniais 
kiekiais duodama 10% nuo
laidos už spiritinius gėrimus 
ir 5% už rių.

nemažam skaičiui tautiečių 
palydėjo ją į amžino poilsio 
vietą. Paliko tris dukras ir 
sūnų su šeimomis.

Laidotuvių dalyvis

NAUJA PERTHO
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 20 d. visuotiniame 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja Pertho Apylinkės 
Valdyba, kurią sudaro: pir
mininkė Irena Francienė, 5 
Pattie St., Cannington 6107, 
tel. 4582997; sekretorė Al
dona Krutulienė 35 Clare
mont Cresc., Claremont 
6010, tel. 3849474; iždinin
kas Vincas Kasputis 21 
Cambridge St., Leederville 
6007, tel. 3811996 ir vadovas 
jaunimo reikalams Eugeni
jus Stankevičius 202 Loftus 
St., Leederville 6007.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Musę Pastogę!

Maloniai kviečiame visus dalyvauti balandžio 29 d., 
sekmadienį, -

VILNIAUS UNIVERSITETO 400 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIME

Tą dieną: 11.30 vai. pamaldos Lidcombe;
3 vai. minėjimas Liet. Klubo didžiojoje salėje

Bankstowne
Minėjimo programoje kalbės: V. Kazokas, V.. Patašius,

Dr. G.E. Kazokienė 1
Meninėje dalyje Akademikių Skaučių Draugovė.
Minėjimui pasibaigus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Valdybos vicepirmininkas svečias Vaclovas Kleiza kalbės 
apie bendruomenės veiklą.

Minėjimą Rengia: Sydnejaus Apyl. Valdyba, Plunksnos 
Klubas, Akademikių Skaučių Draugovė, 

Sydnejaus Filisterių būrelis

Pašto 
streikas

Pašto streikas Australijo
je plečiasi per visas valsti
jas. Mūsų Pastogė skaityto
jų atsiprašo, kad laikraštis 
vėluos. Pereitas Mūsų Pas
togės • numeris Sydnejaus 
pašte buvo priimtas tik pir
madienį vietoje penktadie
nio. Greičiausiai Velykas 
švęsime nesulaukdami Mūsų 
Pastogės, nes jei ir streikas 
tuoj pat baigtųsi, vis tiek 
paštuose yra milijonai siun
tų, ir normalus darbas pra
sidėtų tik po kelių savaičių.

MUSŲ PASTOGE
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W. 2200
Redaktorius V. Kazokas

Redakcijos Patariamoji
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius. Dr. R. Zakarevičius, 
V. Bukevičius
Redakcijos adresas: 13 Percy
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administrarijos teL 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ .50
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Redakcija rašinius taiso ir 
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