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Australijos
imigracinė politika

V. Baltutis

(Šio straipsnio statistinės 
žinios paimtos iš Imigracijos 
ir Etninių Reikalų Departa
mento leidžiamų biuletenių).

Tarptautiniai įvykiai, ka
rai, perversmai ir aršios 
diktatūros privertė daug 
žmonių palikti savo gimtines 
ar gyvenvietes ir ieškoti 
prieglobsčio svetur.

Pabaltiečiai, lenkai, veng
rai, čekai ir kitų tautų žmo
nės, po antro pasaulinio karo 
ieškojo šalies, kur galėtų 
laikinai prisiglausti iki jų 
okupuoti ar kieto režimo 
santvarkos prispausti kraš
tai išsilaisvins. Šiais lūkes
čiais ir šiandien tebegyve
name, be skaidresnių pro
švaisčių ir vilties netrukus 
grįžti į savo kraštą.

Tik imigracijos dėka Aus
tralija pasiekė šiandieninės 
industrijos išsivystymą ir 
gyventojų padaugėjimą. 
Nuo 1788 m. Australijos gy
ventojų prieauglį sudarė 
35% imigracija, kurios išda
voje teko derinti politinius ir 
ekonominius santykius su 
kraštais, iš kurių atvyko di
desnioji dalis imigrantų.

Kadangi pagrindinis 
imigracijos šaltinis buvo 
britų tautybės žmonės, todėl 
ir užsienio politika bei kraš
to ekonomija priklausė nuo 
Didž. Britanijos. Britai jau 
nuo 1880 m. stengėsi Aus
tralijos gyventojų balansą 
išlaikyti probritišką ir taip 
pririšti Australiją ekono
miškai ir politiškai. Ypatin
gai daug pastangų dėta 1920 
m. dešimtmečio laikotarpy-
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je; britams, vykstantiems į 
Australiją, buvo apmoko
mos beveik visos kelionės 
išlaidos. Tik 1927-31 m. pa
saulinė ekonominė krizė šį 
planą sutrikdė, o, be to, ir 

Didž. Britanijos gyventojų 
prieauglis dramatiškai krito, 
to pasėkoje vis mažiau atsi
rado norinčių emigruoti.

Į Australiją laimės ieškoti 
vyko ne tik britai, bet ir kitų 
tautybių emigrantai. 19-ta- 
me šimtmetyje atvyko ne
mažai kiniečių ir vokiečių. 
1850 m. kiniečių antplūdis 
iššaukė ’’baltąją” Australi
jos politiką. Be to, britų do- 
minacija Australijoje ir ša
liškumas vertė kitas tauty
bes burtis į ’’salas”, kaip tai 
riecų Australijoje Barosa 
Valley, Hahndorf, beveik 
išimtinai yra vokiečių apgy
ventos apylinkės.

Jaunimo reikalais
JAUNIMO SĄRAŠŲ

RINKIMO VAJUS

V PLJS Kongrese buvo 
nutarta, kad reikia sudaryti 
sąrašą apimantį visą išeivi
jos lietuvišką jaunimą. Toks 
sąrašas palengvintų ryšio 
palaikymą tarp viso lietu
viško jaunimo: padėtų 
skleisti žinias, sustiprintų 
ryšį vieningai veiklai, ir net 
praplatintų galimybes as
meniškam kontaktui tarp 
lietuviško jaunimo.

Sąrašo surinkimo darbas 
jau prasidėjo! Skelbiame są
rašų rinkimo vajų, kad dar
bas sklandžiau vyktų: 
KVIEČIAME VISUS Į PA
GALBĄ! Užsiregistruokite 
patys ir raginkite savo 
draugus ir pažįstamus tai
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H. ŠALKAUSKAS Paskutinis vaizdo momentas

Nors Azijos kraštai dėl šios 
imigracinės diskriminacijos 
protestavo, Australijos po
litika liko probritiška - euro- 
>ietiška. Po pirmojo pasau- 
inio karo Australija neįsi- 
eido Azijos ir prieš Didž. 
Britaniją kovojusių kraštų 

žmonių, nors Japonija bandė 
priešintis, bet nesurado 

padaryti. Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą, 
telefono numerį, gimimo 
datą PLJS Valdybai. Infor
maciją siųskite: PLJS SĄ
RAŠŲ RINKIMO VAJUS 
5559 Modena Place
Agoura, California 91301 
U.S.A.

NEDELSKITE!
Prisidėkite prie sąrašų rin
kimo vajaus! Nepraleiskite 
progos patekti į Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Almanachą! Registruokitės 
dabar!

Ginta Palubinskaitė 
PLJS Valdybos 
korespondentė

mėnesį ar daugiau 
Pastogėje buvo 

Prieš 
Mūsų 
paskelbtas straipsnis ”Jau-

sankcijų, kurios būtų Aus
traliją privertusios atsisa
kyti ’’baltosios politikos”.

Nukelta į 6 psl.

nime, tu reikalingas”, rašy
tas Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos, kur pra
šomas visas Liet, jaunimas 
užpildyti specialiai paruoštą 
anketą ir ją pasiųsti nuro
dytu adresu. Šis sumanymas 
suregistruoti kiek galima 
daugiau lietuviškos jaunuo
menės kilo penktame PLJ 
Kongrese pereitais metais. 
Norint šią registraciją įgy
vendinti, Australijos Liet. 
Jaunimo Sąjunga š.m. sau
sio pabaigoje suvažiavime 
Canberroje nutarė tam tiks
lui paruoštą anketą 
paskelbti spaudoje, kuri jau 
pasirodė keletą kartų.

Gal kai kam kyla klausi
mas — kam reikalinga tokia 
registracija? Kam ir kuo ji 
padės? Kas bus tuo at
siekta? ir t.t. Į tokius klausi
mus galima atsakyti taip:

Turint tokius duomenis 
įvairios mūsų bendruome
nės organizacijos, ypač jau
nimo, galėtų jomis naudotis, 
norint palaikyti asmeninį 
santykį su mūsų prieaugliu. 
Toks glaudesnis ryšys pri
artintų mūsų jaunesniąją 
kartą prie lietuviško bend
ruomeninio darbo ir tuo bū
du turėtumėm ką pastaty
ti į savo vietas ateityje. Re
gistracijos pravedimo pasi
sekimas ir ja pasinaudoji
mas atneštų į mūsų bend
ruomenės gyvenimą daug 
naudos.

ALB Krašto Valdybos 
vardu prašau paraginti vieni 
kitus užpildyti anketas, ir 
esu tikras, kad šis projektas 
duos mums gerų vaisių 
bendruomeninėje veikloje.

K. Stašionis 
ALB Kr. Valdybos narys 

jaunimo rekalams

ŽINIOS
NSW Policijos ministeris 

Mr. Peter Anderson prašo 
paskelbti, kad paskirta 
50.000 dolerių premija tam, 
kas padėtų atskleisti Glen 
Francis Lawson žudiką. Mr. 
Lawson buvo nušautas š.m. 
sausio 20 d. Liverpool golfo 
laukuose apie 9.30 vai. vak. 
Ligi šiol policijos pastangos 
paliko bevaisės.

Savaime suprantama as
muo, suteikęs žinių ir gavęs 
premiją paliks paslapty. Bet 
kokia informacija ir infor
muojąs bus laikomas 
paslapty. Policijai skambinti 
dieną ar naktį tel. 20966 
arba 000.

Reikšmingas žemės dre
bėjimas pareitą savaitę įvy
ko Italijos centriniame ruo-. 
že. Nukentėjo daug pastatų, 
nutraukti elektros ir telefo
no laidai, nors žmonių aukų 
beveik nebuvo išskyrus ke
letą sužeistų.

MIRĖ
ČESLOVAS LIUTIKAS.

Balandžio 27 d. Sydnejuje 
mirė kultūrininkas ir visuo
menininkas Česlovas Liuti
kas, įkūręs ir sėkmingai ve
dęs Sydnejaus Liet. Klubo 
biblioteką. Iš artimųjų pali
ko duktė gailestingoji sesuo 
Nata ir sūnus Jurgis
A.A.

ELENA REISONIENĖ

Pereitą savaitę Melbour
ne mirė reto pasišventimo 
lietuviškiems reikalams vei
kėja, kultūrininkė teisininkė 
Elena Reisonienė, liūdesy 
palikusi sūnų ir dukrą su 
šeimomis.
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Skaityba ir lietuvybė
Daug kartu kad ir šiame 

laikraštyje buvo užkliudyta 
ir svarstyta tautinio sąmo
ningumo problema bendrai 
išeivijoje ir ypač jaunojoje 
kartoje. Stebimės, kad jau
nieji to tautinio sąmoningu
mo stokoja ir ilgainiui jį iš 
viso praranda, nes kasdieni
niai rūpesčiai ir pati aplinka 
ir turėtas nuotrupas išstu
mia, juo labiau, kad svetur 
galima patogiai gyventi ir be 
įsipareigojimą savo kilmės 
tautai, kas palyginamai labai 
brangiai kainuoja tiek ma
terialiai, tiek ir per įvairius 
įsipareigojimus darbu ir lai
ku. Iš tiesų šio gyvenamojo 
laiko dvasia yra "gero laiko" 
ženkle, būtent turėti "gerą 
laiką" yra idealas virš visko. 
Tad kam eikvoti energiją ir 
apsikrauti kokiais idealisti
niais ar gyvenimui nebūti
nais rūpesčiais, kai daug 
lengviau ir patogiau gyventi 
ir be to.

Tai vienas, ypatingai jau
nąją kartą apsprendžiantis 
veiksnys. Bet su juo dar ga
lima kovoti, ypač įdiegiant, 
kad ir norint turėti "gerą 
laiką" reikia parodyti valios 
ir įdėti nemažai pastangų.

Bet svarbiausias tautinio 
sąmoningumo akstinas yra 
savos tautos kalba, nes tik 
per kalbą tą sąmoningumą 
įgyjame ir jį išlaikome, stip
riname ir ,juo gyvename. 
Niekad nemokėdamas savos 
kalbos žmogus nepasidarys 
sąmoningas ir savo tautai 
ištikimas. Net ir mes patys, 
kol nepramokome susikal
bėti vietine kalba, ir pats 
kraštas, ir čia gyveną buvo 
stebėtinai svetimi. Tas ir 
glaudino muš visus tik kuo 
arčiau savųjų ir pilnutinis 
bendravimas tegalėjo vykti 
tik su savo tautiečiais.

Jaunajai kartai šitos kal
binės užtvaros nėra nuo pat 
vaikystės. Vieniems tėvų 
įdiegtoji motinos kalba išliko 
ir vėliau brangi, bet daugu
mai iš šalies priimtoji vieti

Kilniai asmenybei
A.A.

ELENAI REISONIENEI 
mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta dukrai Renatai, 
sūnui Irviui su šeimomis, sesutei Janei Kutkienei ir 
visiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Ona Baužienė ir šeima

A-A.
ELENAI REISONIENEI 

mirus, drauge budėdami nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų 
ir dukrą su šeimomis ir visus artimuosius.

V. ir K. Biveiniai, Canberra

ALB Garbės Narei ir pasišventusiai visuomenininkei 
A.A.

ELENAI REISONIENEI
mirus, jos dukrą Renatą ir sūnų Irvį su šeimomis bei visus 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

ALB Krašto Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 17, 1984.5.7, psl. 2

nė kalba pasidarė naudin
gesnė, praktiškesnė, juo la
biau, kad su motinos, t.y. 
lietuvių kalba netoli tenuei
si. Tad daugumoje praktiš
kas motyvas ir nulemia, kad 
savo pirmine kalba jaunimas 
ir nesirūpina. Kasdieninis 
gyvenimas tik tarp kitatau
čių, užsimezgusias draugys
tės, mokykla, spauda ir 
bendrai visa komunikacija 
vyksta vietine kalba, kas ir 
padaro tave jau ne kokiu at
vykėliu, bet šio krašto pil
nutiniu žmogum, nes per 
kalbą persiimama ir gyvena
mo krašto kultūra. Ir veltui 
įrodinėjama, kad be savos 
kalbos svetur galima išlikti 
sąmoningu lietuviu! Iš kur 
toks gali pasisemti tautinio 
sąmoningumo, jeigu bus nu
trūkę visi komunikacijos ry
šiai su lietuviais? Lietuviai 
nėra pasaulio dėmesio cent
re, kad apie juos rašytų vie
tinė spauda, nuolat matytu
me ir girdėtume per tele
viziją, radiją, kasdieniniuose 
pašnekesiuose. Atitrūkus 
nuo šeimos ir gyvenant sa
varankiškai, neišvengiamai 
turi įsilieti į bendrą masę 
tuo palaidojant ir savo kilmę 
ir gal vaikystėje šeimos 
įdiegtas sąmoningumo 
nuotrupas.

Betgi yra dar du būdai, 
kas tave gali išlaikyti sąmo
ningu lietuviu: tai spauda ir 
bendravimas su lietuviais. 
Pilniausiai tautinė kultūra 
atsiskleidžia per spaudą. Ją 
skaitydamas susipažįsti su 
visomis tautinės kultūros 
apraiškomis, tautos sieki
mais, rūpesčiais ir laimėji
mais. Bet svarbiausia - mo
kėdamas lietuviškai skaityti 
ir skaitydamas ne tik kad 
neprarasi lietuvių kalbos, 
bet netgi ją tobulinsi, tur
tinsi, o ilgainiui ir ją pamilsi, 
nes per kalbą bręsta ir tau
tinis sąmoningumas. Štai dėl 
ko išeivijos lietuviui gyvy
biškai svarbu mokėti ir daug

skaityti lietuviškai. Tiesa, 
šiais laikais bet koks skaity
mas jau yra tik antraeilis 
dalykas net inteligentui: 
profesijoje viską už tave at
lieka kompiuteriai, visą in
formaciją gauni per televizi
ją ar radiją, tad skaitybai 
nėra ne tik reikalo, bet ir 
noro. Pasižiūrėkite pas šių 
dienu inteligentą, kiek kny
gų matysi jo namuose: kai 
kadaise apsišvietusio žmo
gaus namuose naminė 
biblioteka buvo jo tikrasis 
pasididžiavimas, šiandie
vietoj jos stovi kaip altorius 
puošnus baras, televizija ir 
staliukas su paskleistais 
abejotinos vertės žurnalais. 
Knygų nėra, o dar rečiau 
lietuviškų knygų, štai dėl ko 
ir šios dienos žmogus yra 
toks lėkštas, nes jis viską 
priima jau paruoštą, o pats 
skaityti neturi laiko, ir dėl to 
mažiau galvoja, nes tik skai
tydamas žmogus gali ir 
pasigėrėti, ir susimąstyti, ir 
pagalvoti. Štai dėl ko svarbu 
jauną žmogų palenkti skai
tymui, ypač lietuviškam 
skaitymui. Ir tai yra pats 
tikrasis ginklas prieš nutau
tėjimą.

Yra dar vienas būdas nu
tautėjimui pastoti kelią, tai 
bendravimas su lietuviais, 
bet apie tai jau kita proga. 
Grįžtant prie skaitymo, į tai 
visą dėmesį turi sukaupti 
mokykla. Mokinį reikia mo
kyti ne tiek gramatikos, bet 
visų pirmiausia skaityti ir 
daug skaityti ir juo labiau, 
kad mokinys pamiltų skai
tymą. Mokančiam kalbą ir 
skaitančiam gramatika pati 
savaime ateis. Taigi mūsų 
sąlygose lietuvių kalba ir 
tautinis sąmoningumas vys
tomas ir stiprinamas pirmo
je eilėje per skaitybą. Ir šito 
neturėtų iš akių išleisti nei 
tėvai, nei mokykla.

(v.k.)

Žinios
PREZ. REAGAN 

KINIJOJE

Anos savaitės Amerikos 
prezidento Reagano šešių 
dienų vizitas Kinijoje, atro
do, baigėsi tuščiomis. Prezi
dento viltys palenkti kinie
čius Amerikos pusėn nepa
siteisino. Kiniečių vadovybė 
griežtai atmetė Reagano 
siūlomą sandėrį prieš sovie
tus ir netgi prikaišiojo pre
zidentui, kad Amerika ir 
Sov. S-ga vienodai veda 
ekspansinę politiką, o kinie
čiai turį savo nepriklausomą 
politiką ir su niekuo nei 
prieš ką nežada susidėti. 
Komunistų partijos gen. 
sekretorius Mr. Hu Yaobang 
priminė, kad amerikiečių jė
gos politika Kinijai visai ne
pakeliui ir kad Amerikos 
kariniai daliniai, laikomi 
Pietų Korėjoje labai kenkia 
Amerikos reputacijai. Ypač 
kiniečiai priekaištavo Rea- 
ganui dėl laikysenos Taiva- 
no (nacionalistinės Kinijos) 
atžvilgiu ir kad ši sala (For- 
moza) priklauso Kinijai.

Tauriam lietuviui patriotui, tėvynės Lietuvos 
darbininkui ir jos meilės puoselėtojui, didžiam knygos 
mylėtojui, ilgamečiu! ir nenuilstamam bibliotekos vedėjui 
dipl. agronomui

ČESLOVUI LIUTIKUI
mirus, skausme palikusius dukrą Nataliją ir sūnų Jurgį 
nuoširdžiai užjaučiame drauge budėdami ir lenkdami 
galvas prieš jo šviesų asmenį.

Lietuvių Klubo Bibbotekos 
bendrdarbiai

Syd. Lietuvių Klubo Bibbotekos vedėjui ir Klubo bičiubui 
A.A.

ČESLOVUI LIUTIKUI 
mirus, jo dukrą Natabją .ir sūnų Jurgį būdesio valandoje 
gibai užjaučiame.

Lietuvių Klubo Valdyba

A.A. . • : y J U i*. I
ČESLOVUI LIUTIKUI

mirus, giliai užjaučiame dukrą Natą ir sūnų Jurgį ir visus 
artimuosius.

ACT Doorland, Canberra

Mielam bičiubui ir tauriam vyrui
ČESLOVUI LIUTIKUI

mirus, dukrą Natą ir sūnų Jurgį nuoširdžiai užjaučia 
Ona ir Vladas Jakučiai

Skaudžiai budėdami netekus nuoširdaus 
visuomenininko - kultūrininko ir tauraus betuvio 

A A ' '
ČESLOVO LIUTIKO -fil ov

skausme gibai užjaučiame jo dukrą Nataliją ir sūnų Jurgį 
Elena ir Izidorius Jonaičiai

Mielam bičiubui, kaimynui ir bendradarbiui
A.A.

ČESLOVUI LIUTIKUI 
mirus, drauge budėdami nuoširdžiai užjaučiame jo 
skausme palikusius vaikus, artimuosius ir bendradarbius

Jadvyga ir Viktoras Venclovai

Liūdime netekus
A.A.

ČESLOVO LIUTIKO 
ir skausme užjaučiame jo sūnų Jurgį ir dukrą Natą bei 
visus artimuosius bičiubus ir bendradarbius.

Andruškų šeima

Brangiam tėvebui
A.A.

ČESLOVUI LIUTIKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame budinčius dukrą Natabją ir 
sūnų Jurgį bei artimuosius.

Pūkų šeima

Po kietų pasikalbėjimų 
santykiai paliko nepakitę ir 
nieko nepasiekta. Galbūt tik 
tiek išaiškėjo abiejų kraštų 
pozicijos.

Pažymėtina, kad per ki
niečių radiją ir televiziją 
prezidento pareiškimai buvo 
griežtai cenzūruoti. Net 
išimtas prez. Reagano pa
reiškimas apie P. Korėjos 
lėktuvo pašovimą, kur žuvo

BRANGIAI MAMYTEI 
mirus, jos dukrą Izoldą Požėlaitę — Davis ir 
artimuosius gibai užjaučia

Ksana ir Viktoras Šniukštai

*** jmybc
■ '■) jcr

Pasikėsinimai prieš po
piežių buvo anksčiau, vyks
ta ir dabar. Išaiškintas pa
sikėsinimas popiežiui vyks
tant į Tolimuosius Rytus. 
Popiežiaus apsauga šioje 
kelionėje ypatingai sustip
rinta.

»*♦
269 keleiviai.
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Nepriklausomybė — praeitis,
dabartis ir ateitis Tęsin*s

Tačiau, du spekuliatyvi
niai momentai visgi kelia 
šiek tiek vilties:

1. Laiko eigoje pasaulis 
vis keičiasi. Net stipriausios 
imperijos sužlunga. Mūsų 
istorijoj jau kartą teko 146 
metus laukti nepriklauso
mybės - o mes dabar tik lau
kiame vos 40 metų. Nežinia 
ką ateitis atneš! Tai yra 
istorinis momentas - pasy
vus, ’’loterijinis”. Nefanta
zuokime tuščiai: primenu 
kad per mūsų 146 ’’tamsos 
metus” tautinei susipratę 
lietuviai be sustojimo 
DIRBO, kad privestų kraštą 
prie nepriklausomybės su
brendimo.

2. Antrasis momentas, 
aktyvus, būtent: mes patys 
nusprendžiame savo ateitį, 
savo likimą. Savom jėgom 
parašome mums ir mūsų 
tautai teigiamą istoriją. 
Toks vaidmuo tegali įvykti 
tik išeivijoj: okupuotoj Lie
tuvoj neįmanoma pramatyti, 
kaip žmonės galėtų pozity
viai nuspręsti sau laisvą 
ateitį.

Šio nepriklausomybės at
gavimo darbo pagrindus iš
samiai nagrinėja sociofiloso- 
fas, Juozas Girnius, savo 
raštuose, o ypač knygoje: 
’’Tauta ir Tautinė Ištiki
mybė”. Jo mintis dabar 
bandysiu susumuoti.

Girnius teigia kad tautos 
pagrindai yra du:

1. Kultūra: objektyvusis 
pagrindas;

2. Tautinė sąmonė(t.y. 
žmogaus asmeninis apsi
sprendimas tautai): subjek
tyvusis pagrindas, kuris 
priverčia žmogų atsakyti į 
klausimą: ’’Būti ar nebūti 
lietuviu?”.

Bet kaip gali būti tauta be 
krašto? Jau anksčiau kalbė
jau apie ’’Tautą išeivijoj” ir 
’’Tautą tremtyje”. Girnius 
taip pat pabrėžia kad tauta 
neapsiriboja geografinėm 
sienom sakydamas: ’’Palikti 
kraštą tai nereiškia palikti 
pačią tautą. Iš ko gimta yra 
esmingiau, negu kur gimta”.

Atsirėmus į nutautėjimo / 
asimiliacijos problemą išei
vijoj matome kad ji labiau
siai paveikia jaunimą (vidu
rinę ir trečiąją kartą), bet 
tuo pačiu tenka pripažint, 
kad nutautėjimas ir asimi
liacija vyksta natūraliai, net 
neišvengiamai. Tad
reikšmingasis veiksnys, tik
roji ’’jaunimo problema”, 
yra AT—LIETUVĖJIMAS. 
Atkreipiant dėmesį į šį pozi
tyvų veiksnį vėl randame 
Girniaus raštuose pozityvių 
parodymų.

Anot Girniaus, at-lietuvė- 
jimo konkretus uždavinys: 
perduot jaunosioms kartoms 
lietuvišką kultūrą: įugdyti 
jaunimą į ją; parodyt jos 
vertę, tuo padarant ją ver
tingą ir net kitų vertybių 
suteikėja; padaryt ją savą, 
tuo padarant ją mielą. Bran
gindamas tautos kultūrą, 
žmogus neišvengiamai 
brangins ir pačią tautą. Ta
da, savaime išsivystys tau
tinė sąmonė.

Iš abstrakto į konkretu
mą: kaip kultūrą perduot? 
Vėl, anot Girniaus, ji plaukia 
iš kartos į kartą keturiais 
šaltiniais:

1. Išmokinant gimtos kal
bos: kalba pažymi žmogaus 
kilmę;

2. Įdiegiant tautos cha

rakterį: papročius, religiją, 
tradicijas;

3. Išmokinant tautos isto
rijos: tas užtikrina tautos 
tęstinumą;

4. Perduodant tautos 
konkrečius kultūrinius lai
mėjimus (meną, dainas, tau
tinius šokius, literatūrą ir 
kt.) sužadinant jiems pasidi
džiavimo,

O kas perduos tautos kul
tūrą? Yra keturios instituci
jos:

1. Šeima: tėvams tenka 
pagrindinė lietuviško auklė
jimo atsakomybė;

2. Lituanistinės mokyklos, 
kursai: plačiau ir giliau 
žmogų apšviečia tautiniai;

Eidama šaligatviu, Vero
nika truputį nervinos. Gal 
■nereikėjo kviesti Povilo tą 
dieną, kada vyras namie ne
būna? Kaimynai — žydai ir 
italai — nieko nesakys, ne
atrodo, kad jie domėtųsi 
svetimais reikalais. Bet jai 
pačiai darėsi nejauku. Prieš 
savaitę Povilas parašė laišką
— labai santūriai ir korek
tiškai, bet ligi šiai dienai ji 
nedrįso parodyti Pranui. 
’’Mano skrybėlė tebekvepia 
Europos laukais ir Atlanto 
vėju. O jūs jau USA pilie
čiai, renkat Amerikai prezi
dentą ir kasmet perkat nau
jus automobilius...
Parašykit, ar bus gerai, jei
gu užsuksiu ateinantį penk
tadienį?...” Tokie niekai, bet 
ar jie nesukeltų pavydo 
Prano širdyje?

Praėjo daug metų nuo to 
laiko, kai ji šoko su Povilu 
karininkų ramovėje. Jis 
vesdavosi ją į teatrą, kiną, į 
gegužines. Palydėjęs iki 
vartų, mėgindavo pabučiuo
ti. Bet jis nė karto nepasi
piršo jai, nors Veronika lau
kė to momento labiau, negu 
paukštis laukia giedros. 
Tiktai po to, kai jau buvo 
paskelbti užsakai su Pranu,
— tai buvo jos kerštas, — jis 
atūžė kaip audra į namus ir 
pradėjo išmetinėti, kodėl ji 
buvusi jam tokia neištikima. 
Povilui išėjus, Veronika už
sidarė pati viena kambarė
lyje ir apsiverkė kaip vai
kas.

Nuo tos valandos ji pra
dėjo neapkęsti Povilo, ir 
nuolat mintyse bandė save

3. Jaunimo stovyklos, su
važiavimai, kongresai: pla
tina jaunimo lietuvišką ap
linką;

4. Jaunimo organizacijos: 
įveda jaunimą į organizuotą 
lietuvišką veiklą - vėliau į 
bendruomeninę veiklą.

Šalia šitų tautos / kultu-’ 
ros perdavimo veiksnių, rei
kia panagrinėti dar vieną, 
būtent: svarbu išeivijos lie
tuviams palaikyti ryšius su 
giminėms ir kitais (pvz. są
žinės kaliniais) okupuotoje 
Lietuvoj: laiškais, apsilan
kymais, nusiuntimu litera
tūros, pasiekiant juos radijo 
bangomis (kaip Voice of 
America; Vatican Radio) ir 

STAIGMENA
STEPAS ZOBARSKAS

įtikinėti, kad ji niekada jo 
nemylėjo, ir kad Pranas, jos 
vyras, buvo, yra ir bus jos 
vienintelė meilė.

Jeigu kartais primindavo 
kas Povilą, ji nusukdavo 
kalbą į kitą pusę. Amerikoje 
jį buvo galutinai užmiršus. 
Užtat, kai gavo laišką, pir
mas jos impulsas buvo nu
mesti jį į šiukšlių dėžę ir tuo 
viską baigti. Bet paskui pra
dėjo galvoti, kad toks pa
sielgimas būtų labai negra
žus. Tie metai, praleisti su 
juo Kauno kavinėse, Palan
gos kopose ir Vilniaus teat
ruose, negali būti visiškai 
užmiršti. Bus daug gražiau, 
jeigu ji pasielgs kaip kilmin
ga ponia, ir atsakys į laišką. 
Sekantį vakarą, likusi viena, 
Veronika paėmė popieriaus 
lapą ir parašė: ’’Sveikinu 
pasiekusį Naujojo Pasaulio 
krantus. Lauksiu atvažiuo
jant ateinantį penktadienį 6 
valandą vakare. Veronika 
Varašienė”.

Prano jau nebebus namie, 
kai ji sugrįš. Ir vaikai šian
dien linksminsis parke, nes 
ten įtaisė naują žaidimų 
aikštę — su neūžaugom ark
liukais ir su orkestru. Prieš 
išeidamas į darbą, jis jau bus 
sutvarkęs kambarius, pa
klojęs patalus, palaistęs gė
les. Geras vyras, nuodėmė 
būtų skųstis, nors tarpais ir 
nuobodokas. Dar pirmaisiais 
metais atvažiavus į Ameriką 
toks nebuvo. Pakalbėdavo ir 
apie kariuomenę, ir apie po
litiką; dabar jam niekas 
nebeįdomu. Neįprastas dar
bas sugadino nervus, padarė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mieliems bičiuliams, 
draugams ir pažįstamiems mūsų jungtuvių proga sveiki
nusiems asmeniškai, laiškais ir per spaudą. Ačiū visiems 
dalyvavusiems mudviejų vestuvinėse apeigose, už dova
nas ir gražius linkėjimus.

Jadvyga ir Kostas Pauliukėnai

kitokiom priemonėm. So
vietai okupantai turi daug 
daugiau ko iš mūsų, lais
vųjų, bijotis negu mes iš jų - 
nebent patys save baugina
me išvardindami viens kitą 
pašaipos vardais. Tų ryšių 
palaikymo atnašas dvipusiš- 
kas:

1. Mūsų broliai Lietuvoje 
jaučia neužmiršimo, para
mos šilumą, kuri skatina jų 
nualintą dvasią;

irzlų, susiraukusį... Lyg jos 
kaltė, kad jam teko karinin
ko kardą pakeist į metalo 
šlifavimo stakles ir dvokian
čius tepalus. Ir jai mažas ro
jus išsėdėt visą dieną prie 
siuvamos mašinos ir varyti 
siūlę po siūlės, kol galva ima 
kvaišti.

Povilas, turbūt, imsis ko
kio biznio, — galvojo Vero
nika. — Jis visur ir visada 
buvo toks apsukrus. Vokie
tijoje, kažkas pasakojo, ver- 
tęsis anglių prekyba ar kaž
kuo panašaus. Ir, turbūt, jau 
vedęs. Gal kokią vokietaitę? 
Bet ar jai svarbu!

Ties auksakalio krautuve 
Veronika staiga prisiminė, 
kad šiandien Povilo gimta
dienis. Ar nejuokinga: po 
tokios daugybės metų prisi
minti jo gimimo dieną?

Vitrinoje žvilgėjo išstatyti 
laikrodžiai, žiedai, žiebtuvė
liai. Pačiame lango viduryje, 
ant tamsiai mėlyno aksomo, 
žėrėjo sidabrinės rankogalių 
sagtys su dailiai išgraviruo
ta monograma ”P”.

"Povilas”.
O jeigu taip imtų ir pada

rytų jam staigmeną? Vero
nika buvo gavus iš jo nema
ža dovanų. Vieną kartą jis 
jadovanojo jai gintarinius 
karolius, kuriuos Veronika 
igi šiai dienai tebesaugo, 
nors retai kada nešioja. Gin
taras ne prie visų drabužių 
tinka, o tautinis kostiumas 
liko mamos seklyčioje, netoli 
Klovainių. Gražūs tie karo
liai! Brangūs! Kai ji kartais 
užsideda juos ant kaklo, 
Pranui ir į galvą neateina,

2. O mums, pajutus krašto 
realybę, konkrečiai užsifik
suoja tautinis sąmoningu
mas.

Kaip pradedant minėjau, 
esu tautinis idealistas - kar
tais. Ir dabar mario tautinis 
realizmas garsiai šnibžda, 
kad visa, ką iki šiol dėsčiau 
apie ATEITĮ vargu ar įma
noma. Labai paprastai: jau 
pervėlu. Jaunimas, neįaugęs 
per 40 tremties metų į lietu
višką kultūrą, ir neįgijęs 
tautinio sąmoningumo, jau 
seniai asimiliavosi į gyvena
mojo krašto piliečių eiles. 
Tai vyksta Australijoj, Eu
ropoj, Pietų Amerikoj, ir net 
toj Šiaurės Amerikoj, kur iš 
tolo žavimės JAV ir Kana
dos lietuvių veikla, bet iš 
arčiau matosi tas pats nu
tautėjimas, nubyrėjimas.

Bus daugiau

* ♦ ♦
Mūsų Pastogės skaityto

jas A. Rackas iš USA pri- 
siųsdamas prenumeratą ra
šo, kad metų pabaigoje keti
na lankytis Australijoje ir - 
dalyvauti Lietuvių Dienose. 
Lauksime!

* * *

kieno tai dovana. Jis įsitiki
nęs, kad tai — motinos, kurį 
padovanojo jai gimnazijos 
baigimo proga. Bet motinos 
dovanoti karoliai mažesni, ir 
jie pasiliko drauge su tau
tišku kostiumu.

Veronika valadėlę pasto
vėjo prie vitrinos, pasižval
gė, paskui patikrino, kiek 
turi pinigų rankinuke ir įėjo 
į krautuvę.

Tegu Povilas žinos, kad ir 
po penkiolikos metų ji savo 
draugų neužmiršo.

Ilgai žiūrėjo viens į antrą, 
netardami žodžio.

— Ar nesutrukdysiu? — 
pagaliau prašneko vyriškis.

— Kas čia kalba apie 
trukdymą? — atsakė, mote
ris. — Aš gi laukiau jūsų.

— Galėtum sakyti ’’ta
vęs”, kaip anais gerais lai
kais.

— Gerai: laukiau tavęs..
Veronika pažvelgė į sve

čią didelėmis, tamsiai žals- 
vomis akimis, o Povilas senu 
europietiškų papročiu pabu
čiavo jos ranką.

Jis neatrodė pasenęs, tik • 
plaukai vietomis žilsterėję, o 
kaktoje kelios raukšliukės 
atsiradusios. Šypsena ir ** 
judrios rudos akys tebebuvo 
tokios pat, kaip prieš pen
kiolika metų. Toks pat tie
sus, pailgo veido, siauručių 
lūpų, toks pat elegantiškas. 
Stebėtinai mažai jį pakeitė e 
tremtis.

— Tikiu, kad ponios Ve
rutės vyras nesupyks, jeigu 
aš dar kartą pabučiuosiu 
rankutę po tokio ilgo nesi
matymo.

Bus daugiau
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MIRUSIEJI
Jie atitarnavo tautai ir bendruomenei
Sudie Č. Liutikui

Balandžio 27 d. mirė žy
mus lietuvių tautos sūnus, 
kultūrininkas, visuomeni
ninkas a.a. Česlovas Liuti
kas.

Sydnejiškiai jį daugiausiai 
pažinojo kaip nepavargs
tantį Lietuvių Bibliotekos - 
skaityklos - archyvo organi
zatorių - vedėją, pašventusį 
tam reikalui nesuskaitomas 
valandas. Bet tai buvo žmo
gus, kuris visą savo gyveni
mą atidavė - vienokiu ar ki
tokiu būdu lietuvių tautai.

A.a. Č. Liutikas gimė 
1903.9.18 Bugeniuose, 
Tirkšlių valse., Mažeikių 
apskr. Mokėsi Telšių gim
nazijoj. Gimnazijoj dalyva

vo moksleivių aušrininkų ir 
jaunimiečių organizacijose. 
Nuo 1921-24 m. mokė Telšių 
Komendantūros kuopos ka
rius liet, kalbos, istorijos ir 
geografijos, mokytojavo
suaugusių vakariniuose
kursuose. Nuo 6 klasės įsi
jungė į Telšių savanorius 
gaisrininkus. Buvo mokslei
vių laikraštėlio ’’Klasės 
Draugas” red. kolektyvo 
narys.

1924-28 m. studijavo Kau
no U-te Matematikos-Gam
tos fakultete botaniką, 
įsigydamas aukšt. mokyklų 
mokytojo cenzą. Studijų 
metais buvo semestro (kur
so) seniūnas, vėliau seniūnų 
seniūnas, studentų atstovas 
į Fakulteto Tarybą, studen
tų garbės teismo narys. 
Vienas iš Studentų Gamti-

A.a. Č. Liutikas
ninku D-jos steigėjų ir jos 
valdybos narys. Universite
te priklausė ’’Kultūros” bū
reliui, valdybos narys ir pir
mininkas. Taip pat baigė 
Švietimo Ministerijos trijų 
vasarų kūno kultūros kur
sus. 1925-28 m. mokytojavo 
Kauno II gimnazijoj - dėstė 
gamtos mokslus ir kūno kul
tūrą.

1928-37 — Šiaulių Krašto
tyros Draugijos reikalų ve
dėjas ir Šiaulių ’’Aušros” 
muziejaus organizatorius 
bei vedėjas. Dalyvavo visoje 
eilėje organizacijų: mokslei
viams šelpti ’’Žiburėlio” 
D-jos valdyboj ir jo bendra
bučio vedėjas, kalinių, 
vėliau Žmogaus Globos 

D-jos, esperantininkų, Gy
vulių Globos, turizmo s-gos, 
Kultūros Švietimo Draugi
jos valdybos narys. Povilo 
Višinskio liaudies universi
teto paskaitininkas, Kredito 
banke. Rotary klube, gaisri
ninkuose, kooperatyvo ’’So
do” valdyboj. Vienas iš stei
gėjų ir valdybos narių Šiau
lių miesto sporto klubo. 
Šiaulių miesto Tarybos na
rys, Socialinės K-jos narys.

Dirbdamas Šiauliuose 
studijavo, lankė Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademiją; ją 
baigęs ėjo Radviliškio — 
Šiaulėnų rajono agronomo 
pareigas, atlikdamas agro
nomo praktiką.

1934 m. sukūrė šeimą su 
Elena Zubovaite, Vienos 
(Austrijoj) Universiteto 
gamtos mokslų daktare; ji 
dirbo Bubių pradžios mo
kykloj (mokytojavo); susi
laukė dukters Natalijos ir 
sūnaus Jurgio. Žmona mirė 
1977 m.

Nuo 1937 m. ūkininkavo 
Bubiuose, Nežiūrint ūkio, 
lentpiūvės, plytinės vedimo, 
įsijungė į eilę vietos organi
zacijų: Bubių pradžios mo
kyklos tėvų komiteto pirm., 
Padubysio valsčiaus jaunųjų 
ūkininkų ratelio globėjas, 
Bubių žiemos žemės ūkio 
mokyklos mokytojas, Bubių 
vartotojų kooperatyvo ir 
pieninės valdybos narys ir 
pirmininkas. Pienocentro 
(Kaune) revizijos komisijos 
pirmininkas, Padubysio 
valsčiaus ir Šiaulių apskr. 
tarybos narys.

1940 m. Šiaulių miesto ir 
apskr. viršininkas, vėliau 
Žemės Komisariato, Žemės 
Ūkio švietimo Valdybos v-ko 
pavaduotojas. 1941-42 m. 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos Kultūros Paminklų Ap
saugos viršininkas. 1942 m. 
grįžo į Bubius, į ūkį, savo 
nuosavos, jau Ostlando 
b-vės, lentpiūvės vedėju, 
taip pat įsijungė Bubių žie
mos žemės ūkio mokyklos 
mokytoju, dalyvavo visoj 
eilėj organizacijų. Taip pat 
buvo Padubysio valsčiaus 
viršaičiu.

1944 m. pasitraukė į Aus
triją, apsigyveno Riede. Čia 
virš dviejų metų buvo lietu
vių atstovu Baltų Komitete 
prie UNROS administraci
jos, užimdamas visą eilę pa
reigų: pirmininkavo Liet. 
Švietimo D-jai, redagavo in
formacinį biuletenį, buvo 
Liet. Raudonojo Kryžiaus 
Austrijai įgaliotinio pava

duotojas. 1948-51 m. pirmi
ninkavo Austrijos Lietuvių 
Bendruomenei, ėjo stovyk
los policijos viršininko pa
reigas ir buvo prie IRO or
ganizacijos lagerio direkto
riaus pavaduotojas. Suorga
nizavo Austrijos lietuvių 
sportininkų Riede sporto 
šventę (komiteto pirminin
kas).

1951 m. atvyko su šeima į 
Naująją Zelandiją, suorga
nizavo Aucklando lietuvių 
bendruomenės apylinkę, 
įsteigė lietuvių savaitgalio 
mokyklą ir 11 metų buvo 
vienas jos mokytojų. 1956-73 
m. buvo N.Z. Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Val
dybos pirmininkas, sureda
gavo keletą ”N.Z. Biulete
nio” numerių (kurių viso 
išėjo 26 nr.), buvo Baltų 
Klubo valdybos narys ir. pir
mininkas, Pavergtųjų Euro
pos Tautų Organizacijos 
N. Z-jai įgaliotinis - atstovas.

1973 m. persikėlė su šei
ma į Sydnejų ir nuo pat at
vykimo aktyviai įsijungė į 
lietuvių bendruomenę, ir 
Sydnejaus liet, sporto klubą 
’’Kovą”. 1967-77 m. mokyto
javo Sydnejaus Liet. Para- 
jijos sekmadieninėj mokyk- 
oj, dvejus metus buvo ALB 

: Crašto Tarybos nariu. Nuo 
: .976 m. tvarkė ir vedė Syd
nejaus Lietuvių Klubo bib
lioteką, skaityklą ir spaudos 
kioską. Priklausė šachmati
ninkams, numizmatikų ir fi
latelistų draugijoms.

Palaidotas gegužės 1 d. 
Sydnejaus Rookwoodo ka
pinėse.
Atsisveikinant žodį tarė: A. 
Laukaitis, Br. Stašionis, A. 
Mauragis, M. Palubinskas iš 
N.Z., K. Burneikis ir mer
gaitė, velionio globotinė N. 
Zelandijoje. _B.Ž.

BALTIC STORES & Co. A.a. A. Šernui
VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 

GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m.

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neper
matomas nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžia
ga), labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su įrašu 
’’All wool made in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora ’’^rangier” denim jeans, 1 pora ’’Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 420.
Į šį siuntinį dar galime pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. $ 100
Jeans, rumbuoto aksomo,’’Wrangler” arba’’Levi" $ 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12
Telescopic lietsargis $ 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai $ 48
Puiki suknelei medžiaga $ 40
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $ 60
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. $ 76
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 70
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 80
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 100

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos $ 8,1 sv. neseafes $ 12,2 sv. pupelių kavos $ 14,1 
sv. šokolado.$ 7, 40 cigarečių $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

šeštadienį, balandžio 21 
d., Velykų dienos išvakarė
se, ramiai atsiskyrė Alfon
sas Julius Šernas, aktyvus 
ALB narys bei veikėjas ir il
gametis lietuviškų laikraš
čių korespondentas.

Alfonsas gimė 1915 m. 
balandžio 7 d., Jasiškių kai
me, Nemunėlio Radviliškio 
valsčiuje, Biržų apskrityje. 
Šernų giminė buvo plati ir 
žinoma. Vienas Alfonso 
dėdė, Jokūbas, buvo Lietu
vos Nepriklausomybės Akto 
signataras, o Prancūzijoje 
gyvenęs pusbrolis, Jacques 
Sernas, po antro pasaulinio 
karo buvo garsėjęs bet 
anksti miręs kino filmų ak
torius. Liet. Enciklopedija 
mini ir dar keletą lietuviš
koje veikloje pasireiškusių 
Šernų giminės narių, jų tar
pe du žymius evangelikų 
liuteronų dvasiškius.

Patsai Alfonsas, 1934 m. 
baigęs Biržų gimnaziją, sto
jo karo mokyklon, kurią bai
gęs buvo leitenantu pionie
rių batalijone ir vėliau akty
vioje tarnyboje tapo pakel
tas į kapitono laipsnį. Poka
rio metu, atvykęs Australi
jon iš šiaurės Vokietijos, 
kurį laiką dirbo Gretos 
emigrantų stovyklos virši
ninko asmeniniu šoferiu, gi 
vėliau, persikėlus į New- 
castelį, įsikūrė braižytoju 
didžiojoje BHP įmonėje. 
Joje išdirbęs iki 1975 m. ir 
sulaukęs 60 metų, nutarė 
išeiti ankstyvon pensijon.

Alfonsas buvo judrus, su
manus ir vaišingas asmuo. 
Jo namai visada buvo atviri 
pravažiuojantiems ar susto-

A.a. Alfonsas Šernas
jantiems tautiečiams bei pa
žįstamiems. Po neilgai tru
kusio vedybinio gyvenimo 
su čiabuve moterim, jis mė
go sukinėtis savo dideliame 
name ir dar didesniame sode 
bei darže, mielai užsikvies- 
damas svečių ar pats neretai 
vykdamas revanšams į Syd
nejų ir plačiau.

Alfonso socialumas darė jį 
dideliu lietuviškos veiklos 
ramsčiu. Newcastelyje ėjo 
jis kiek laiko Apylinkės pir
mininko ir kitokias pareigas, 
buvo aktyvus Diskusijų Bū
relio narys, rėmė išvykas į šį 
miestą iš kitur, organizavo 
Stankaitytės ir Baro kon
certą. Plačios pažintys 
sudarė jam natūralias gali
mybes atstovauti lietuvius 
kitų tautų tarpe, kartais 

kaip oficialus atstovas, kar
tais kaip pramogų dalyvis. 
"Mūsų Pastogės’ skaitytojai 
prisimins jį kaip nuolatinį ir 
nešykštų korespondentą iš 
Newcastlio padangės, nes, 
jo nuomone, ieškant būdų 
lietuvybės palaikymui, ne
reikia primiršti ir to, kad 
žmonėms malonu pamatyti 
savo vardą laikraščių skilty
se. Mokėjo jis lietuviškus 
laikraščius remti ir kitaip: 
atsiradus progai, jis visada 
pasiūlydavo sumesti dolerį 
ar kitą mūsų spaudos labui.

Alfonsas buvo aktyvus ir 
už Newcastlio ribų. Keletą 
kartų buvo jis ALB Tarybos 
nariu, lankėsi turbūt visuose 
didžiuosiuose miestuose, vi
sur surasdamas senų ar 
naujų pažįstamų ir įsijung
damas į įvairias organizaci
jas. Išėjęs pensijon, jis daž
nai užsukdavo savaitgaliams 
į Sydnejaus Lietuvių Klubą, 
kuris palengva darėsi ant
rais jo namais. 'i-

Alfonsą, kaip linksmą, 
energingą ir iki paskutinės 
minutės lietuvybei ištikimą 
asmenį prisimins miela min
timi visi jo draugai ir pažįs
tami. Australijoje neturėjo 
jis giminių, bet Lietuvoje 
yra likę, berods, dvi seserys 
ir brolis. Galutinis atsisvei
kinimas įvyko Beresfield 
(prie Newcastelio) kremato- 
rijume, kur susirinko gausus 
būrys ne tik saviškių, bet ir 
kitataučių prietelių. Atsi
sveikinimo žodžius tarė Zina 
Zakarauskienė Apylinkės 
Valdybos vardu ir Vytautas 
Doniela prietelių vardu. Il
sėkis, Alfonsai, begalinėje 
ramybėje.

Vyt. Doniela
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Tokie kaliniai bolševikams 
pasirodė labai naudingi ir 
dabar juos plačiai naudoja 
visoje šalyje. Jie dirba ir 
sveikatai žalingus darbus, 
kurių laisvieji darbininkai 
vengia. Daugiausia vadina
mųjų ’’chemikų” yra naftos, 
cemento, trąšų gamyklose, 
įvairiose statybose ir kituo
se objektuose, ypač kur rei
kia slėpti kalinių darbą.

Stalino laikais didelę re
presuotųjų dalį sudarė 
tremtiniai. Tuomet buvo 
lengva apkaltinti žmones 
nelojalumu ir ištremti į 
Sibirą.

Trėmė čečėnus, totorius, 
ukrainiečius, lietuvius, lat
vius, estus ir kitas tautas. 
Vienus trėmė apšaukę buo
žėmis, kitus — potencialiais 
priešininkais, nelojaliais, 
trėmė politkalinių šeimas. 
Tremtiniai sudarė didelę 
darbo armiją Sibire ir kituo
se tolimuose šalies rajonuo
se. Jie turėjo užpildyti pus
tuštes teritorijas ir buvo 
pusiau belaisviai. Po Stalino 
mirties tremtiniams leido 
grįžti į tėvynę. Daugelis 
grįžo. Dabar tremtinių ne
daug, jie neturi ankstesnės 
reikšmės šalies ūkiui.

Kas tas ’’laisvasis darbi
ninkas?” Jis turėtų pats pa
pasakoti apie save: kuo jis 
džiaugiasi, ko liūdi, ko jam 
trūksta, apskritai, kam jis 
gyvena. Tai būtų teisingiau
sia informacija. Tačiau bol
ševikų imperijoje darbinin
kas tylus ir nieko negali pa
pasakoti.

Jis neturi nei savo spau
dos, nei televizijos ir radijo, 
nei susirinkimų teisės. Už jį 
daug kalba partiniai šulai. Jį 
paišo laikraščiuose gerai 
įmitusi, dažnai, iškėlusį 
kumštį, karingai nusiteikusį. 
Už jį daug kalba ir bolševikų 
korespondentai. Vieno kito 
drąsesnio darbininko balsas, 
nuskambėjęs kur nors susi-' 
rinkime, skęsta propagan
dos triukšme. Paklausai sal
džios bolševikų gražbylystės 
ir atrodo, kad darbininkas 
gyvena rojuje viskuo aprū
pintas, be jokių rūpesčių, o 
bolševikų vadeivos dieną ir 
naktį tegalvoja kaip page
rinti jo gyvenimą. Tie va
deivos, nuskurdintų ir už
guitų savo darbininkų vardu 
"laisvina” kitų šalių’ darbi
ninkus, nors anie visiškai to 
neprašo.

Sunkiausia darbininko 
padėtis, kai jo uždarbį ir 
darbo sąlygas nustato vie
nintelis darbdavys — vals
tybė. Žmogus turi dirbti, 
nes- kito pasirinkimo nėra. 
Vienintelė priemonė 
išreikalauti teisingą aukš
tesnį atlyginimą už darbą - 
protestas, bet už jį čia bau
džia. Ir tik kaip paskutinės 
priemonės drąsiausi darbi
ninkai griebiasi protesto. 
Kai kada net išdrįsta strei
kuoti. Bolševikai skubiai 
'frialšina streikus, neleidžia 
jiems plisti. Spauda niekad 
apie juos nerašo, o sklindan
čias visuomenėje ir pasieku
sias užsienį žinias apie strei
kus neigia.Bolševikų impe
rija turi priemonių priversti 
darbininkus dirbti už bet 
kokį atlyginimą. Tai platus 
šnipų tinklas, milicija, sau
gumas, kalėjimai, konclage- 
riai, pagaliau kariuomenė. 
Darbininkai tartum sužnyb
ti geležinėmis replėmis. Tad

Darbininko padėtis
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS

kokios darbininko teisės 
bolševikų imperijoje? Jis 
turi teisę nuolatos girti šios 
imperijos santvarką, bet 
neturi teisės į teisingą už
darbį, negali protestuoti dėl 
žemo atlyginimo, neturi tei
sės išvykti į kitą šalį.

Bolševikų propaganda 
mėgsta postringauti apie 
bedarbius vakarų šalyse ir 
įkyriai bruka melą apie lai
mingą darbininko gyvenimą 
imperijoje. Būk tai vienin
telė laimė gyvenime yra 
darbas, kuriuo jis aprūpina. 
Nors ir Romos imperijoje 
aprūpindavo vergus darbu, 
o baudžiavos laikais užtek
davo darbo baudžiaunin
kams nuo ryto iki vakaro, 
bet jie laimingi nebuvo. 
Kiekviename laikraščio 
puslapyje piešia darbininko 
gyvenimą šviesiausiomis 
spalvomis. Ir iš karto duria 
pirštu į tikslą: todėl kad pas 
mus socialistinė, pažangiau
sia visuomenės santvarka, o 
pas jus — kapitalistinė, isto
rijos pasmerkta, atsilikusi, 
atgyvenusi, mirštanti.

Bet kodėl bolševikų impe
rijoje taip užimti darbinin-

KAD BŪTŲ LENGVIAU

Canberros Lietuvių Dienų 
Komitetas, stengdamasis 
kiek galima daugiau paleng
vinti visiems vykstantiems į 
Canberrą dalyvauti 13-se 
Australijos Lietuvių Dieno
se, yra paskyręs didesnėse 
Australijos lietuvių koloni
jose savo atstovus.

Šie atstovai yra: 
ADELAIDE: D. Dunda, 41 
Cuthero Tee., Kensington 
Gardens, SA 5165, tel. 
319408.
BRISBANE: E. Sagatys, 3 
Warmington St., Ashgrove, 
Qld. 4060, tel. 383617 
GEELONG: A. Obeliūnas, 
58 Kilgour St., Geelong, Vic. 
3220, tel. 216426 
HOBART: A. Kantvilas, 57 
Strickland Ave., South 
Hobart, Tas. 7000, tel. 
236836
MELBOURNE: A. Bladze- 
vičius, 14 Clarinda St., 
Essendon, Vic., 3040, tel. 
3376492
PERTH: R. Valiukėnas, 19 
Hamilton St., Bessendeam, 
WA 6054, tel. 2795425 
SYDNEY: B. Barkus, 80 
Links Ave., Concord, NSW 
2137, tel. 733984

Kultūrininkui, A.L. Fondo talkininkui bei dosniam 
rėmėjui

A.A.
ČESLOVUI LIUTIKUI

mirus, jo dukrą Natą, sūnų Jurgį ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Australijos Lietuvių Fondo
Valdyba

Tęsinys
kai darbu, taip pluša, kad, 
paviršutiniškai žiūrint, 
atrodo nėra bedarbių? Prie
žastys glūdi specifinėje bol
ševikų imperijos santvarko
je. Jų yra keletas. Tai žemas 
technikos lygis, gausi vals
tybinė parti nė biurokratija, 
daug žmonių užimta milici
joje, saugume, kariuomenė
je ir kituose pusiau kari
niuose junginiuose. Tiesa, 
kai kurios pramonės šakos 
šoktelėjo į priekį ir pasiekė 
aukštoką techninį lygį. 
Todėl bendras šalies techni
nio lygio rodiklis pakilo. Ge
rai aprūpinta užsienio ir 
savo naujausia technika ka
rinė pramonė ir pramonė 
stambiuose miestuose. Ša
lies periferijoje techninis ly
gis žemas. Ten dirbama su 
žemiausio našumo pasenu
siais įrengimais. Visoje ša
lyje labai žemas techninis 
lygis žemės ūkyje, staty
boje, lengvojoje pramonėje. 
Šiose srityse darbas nena
šus, blogai apmokamas todėl 
nuolatos trūksta darbininkų.

Bolševikų imperijos pra
monė toli atsilieka nuo 
aukštai išsivysčiusių Vakarų

Kur 
apsistosime?

1' 1
Atstovai bus LDC Komi

teto pilnai informuojami 
apie įvairius aspektus L.D. 
organizavimo ir veiks kaip 
ryšininkai tarp vykstančiųjų 
į Canberrą ir canberriškių 
organizatorių. Svarbiausia, 
jie turės pilnas žinias apie 

. apsigyvenimo sąlygas ir bus 
pasiruošę priimti užsaky
mus. Vėliau atstovai platins 
ir bilietus.

Dėl to žmonės, gyveną 
miestuose ar netoli tų, kur 
yra LDC atstovas, kviečiami 
pirmuoju atveju kreiptis į 
paskirtą atstovą, kuris tik
riausiai turės atsakymą į 
klausimą, o jei ne, tai jį 
greitai galės gauti.

Atstovų pagrindinis tiks
las padėti privatiems žmo
nėms, nes LD rengimo ko
mitetas prašo, kad grupės 
kaip chorai, šokėjai ar spor
tininkai palaikytų ryšius su 
šių renginių organizatoriais 
Canberroje ir reikalus tvar
kytų per juos.

Rengimo komitetas tikisi, 
kad Australijos lietuviai pa
sinaudos šia inovacija L.D. 
rengime ir tuo netik kad pa
lengvins sau reikalus, bet 
ypatingai žinos, kad gaus 
tikras ir tikslias žinias, o tai 
bus svarbu apsigyvenimo 
pasirūpinimo atveju. 

šalių, todėl jai reikalinga 
daug darbininkų.

Bolševikų imperijoje 
gausi biurokratija. Tur būt 
nėra pasaulyje kitos valsty
bės, kurioje taip klestėtų 
biurokratija. Kur nepa
žvelgsi, visur įstaigų įstai
gėlių, o jose prigalvota vi
sokių pareigų pareigėlių — 
viršininkas ant viršininkėlio, 
tai yra biurokratas ant biu- 
rokratėlio. Visi vaizduoja, 
kad dirba, kad be jų gyveni
mas nekunkuliuos. Jie pa
laiko vienas kitą, nes beveik 
visa biurokratija partinė. 
Aukščiausią biurokratiją 
sudaro partijos elitas. Jis 
šventai saugo savo pelnin
gas vietas. Nepajudink jo 
teisių, nes sutrins tave į 
miltus. Elitas mažai dirba ir 
stengiasi kuo daugiau gauti. 
Jis naudojasi įvairiausiomis 
privilegijomis, kurias slepia 
nuo pašalinės akies.

Svarbų vaidmenį imperi
joje vaidina partinė biuro
kratija. Ji taria lemiamą žo
dį. Ji — tai centrinis valsty
bės aparatas, kurį sudaro 
gerąi apmokamų partinių 
karjeristų armija. Anot Dži- 
lo, tai ’’naujoji klasė”. Nė 
viena normali valstybė ne
galėtų išlaikyti tokios gau

Australijos Lietuvių Fonde

AUKOS A.L. FONDUI:

$ 40 J. Ivoška (60, S.A.
$ 20 K. Karpienė, S.A.
Po $ 10 A. Griškauskas 

(60), N.S.W. ir A. Morkūnas 
(107), S.A.

Brisbane lietuviai Kalėdų 
švenčių proga:

Po $ 25 J. ir J. Ruzgiai 
(176) ir K. Znutas (100).

$ 11 J. Ruzgienė (187).
$ 6 J. Vaičius, Vic.
Po $ 5 kun. Dr. P. Bačins- 

. kas (20j;K. Bagdonas (10), 
R.P. Jakavičius, J. Kiškūnas 
ir A. Ramanauskas (45).

$ 4 B. Genys, N.S.W.
$ 2 K. Genys.
Po $ 1 D. Hutchinson ir L. 

Kneipp.

Klaipėdos atvadavimo su
kakčiai atžymėti — $ 20 Ed
vardas Slonskis (120), 
N.S.W.

Vasario 16-tos proga - $ 10
M. Gailiūnas (310), N.S.W.

VIETOJ GĖLIŲ:

A.a. Jonui Kalinskui Moe 
mirus, A.L. Fondui aukojo:

$ 20 K. Šimkūnas (40), 
Vic.

$ 10 P. Petniūnas (20), 
Vic.

$ 5 F. Sodaitis (132), Vic.

A.a. Petrui Šileriui Gee- 
longe mirus A.L. Fondui 
aukojo:

$ 20 A. Obeliūnas (560), 
Vic.

$ 10 J. Normantas (215), 
Vic.

$ 5 A. Skėrys (85), Vic.

A.a. Kazimierui Meš
kauskui Sydnejuje mirus 
A.L. Fondui aukojo:

$ 20 Ed. slonskis (140),
N. S.W.

A.a. Antanui Jablonskiui 
Sydnejuje mirus A.L. Fon
dui aukojo:

Po $ 20 Ed. Slonskis (160), 
N.S.W. ir S. ir H. Statkai 
(115), Vic.

$ 10 V. ir B. Barkai (170), 
N.S.W. 

sios biurokratijos. Ji netu
rėtų iš ko ją apmokėti.

Bolševikų imperijos 
griaučiai - milicija, saugu
mas, kariuomenė ir kitos 
pusiau karinės formuotės. 
Be šių griaučių ji susmuktų 
kaip kūnas be kaulų. Ta di
džiulė armija gins bolševikų 
imperijos ir biurokratijos 
interesus. Šią veltėdžių ar
miją turi išlaikyti darbinin
kai ir valstiečiai. Štai dėl ko 
atrodo, kad bolševikų impe
rijoje nėra bedarbių.

Daug bolševikai kalba 
apie darbą, apie darbinin
kus. Tačiau jie vengia kal
bėti apie uždarbį. Atrodo, 
kad darbininkui visai nerei
kia atlyginti už darbą, kad 
svarbu tik duoti darbą. Kar
tais jie skelbia vidutinį už
darbį, bet jis miglotas, 
nerealus. Be to bolševikine 
statistika sunku patikėti. 
Žemesnės organizacijos 
savo ataskaitose prirašinėja, 
išpučia duomenis, kaip joms 
geriau. Todėl galutinė sta
tistika labai išpūsta. Taip ir 
su vidutiniu uždarbiu. Jis 
gali būti išlaužtas iš piršto. 
Oficialus uždarbis neparodo 
tikrosios darbininko padė
ties.

Bus daugiau

A.a. Vladui Daudarui 
Sydnejuje mirus A.L. Fon
dui aukojo:

Po $ 50 V. ir O. Asevičiai, 
N.S.W. ir L. Petrauskas, 
N.S.W.

$ 40 A. ir H. Meiliūnai, 
N.S.W.

Po $ 20 T. Amber (40), D. 
ir D. Bieri (95), V. Binkis 
(55), A. Giliauskas (40), J. 
Kalgovas, J. Karpavičius 
(120), A. Laukaitis (264), 
Ad. Laukaitis, R. Liniaus- 
kas, J. ir N. Liutikai (380),
M. Petronis (155), R. Poškū- 
nas, A. Šernas (70) ir N. 
Wallis (visi iš NSW).

Po $ 10 V. ir B. Barkai 
(180), V. Deikus, V. Gulbi
nas (20), S. Juraitis, M. Ka
valiauskienė (15), A. 
Kubbos, E. Kubbos (35), M. 
Labutienė (42), C. Liutikas 
(390), S. Stirbinskas ir V. 
Šneideris (20) (visi iš NSW).

Po $ 5 M. Atkinson,
N. S.W. ir A. Kaciušis.

A.a. Vincentui Liorentui 
Melbourne mirus A.L. Fon
dui aukojo:

$ 10 L. Bučelis (70).
Po $ 5 K. Balčiūnas, P. 

Dargis, J. Gylys, J. Kviete- 
laitis (51), V. Matulaitis,- V. 
Pleškūnas (1005), K. Praš- 
mutas (165). V. Sidabrą 
(125), S. Ramanauskas, Box 
Hill, V. Sukevičius, G. Žvi- 
nakis (10).

$ 4 Z. Augaitis (154)
Po $ 2 J. Jurgelaitis, K. 

Grabauskas ir A. Karasaus- 
kas (visi iš Vic.).

A.L. Fondo Valdyba nuo
širdžiai sveikina naujus 
Fondo šimtininkus: A. Mor
kūną, S.A., Dr. S. ir H. 
Statkus, Vic. ir K. Znutą, 
Qld.

A.L. Fondo Valdybos 
vardu dėkoju talkininkams 
ir visiems aukotojams.

A.a. Veronikai Kazlaus
kienei Melbourne mirus, ją 
pagerbdami vietoj gėlių 
A.L. Fondui aukojo:

$ 20 J. ir E. Balčiūnai 
(460). Po $ 10 J. ir S. Mei
liūnai (687) ir A. Zubras 
(463).

Vaclovas Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas •
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Australijos imigracinė..
Atkelta iš 1 psl.

’’Baltąją politiką” rėmė abi 
politinės partijos, kurios 
rimtesnės opozicijos netu
rėjo ir net šiandien neturi.

Po antrojo pasaulinio ka
ro, kurio metu Australija, Š. 
Amerikos pagalba, išvengė 
japonų okupacijos, probri- 
tiškai galvosenai buvo su
duotas smarkus smūgis, nes 
Didž. Britanija vos pati, ir 
tik amerikiečių pagalba, pa
jėgė apsiginti. Britų įtakai 
susilpnėjus, Australijos 
akys nukrypo į kitus Euro
pos kraštus ir Aziją. Iki šiol 
visa Australijos politinę: 
orientaciją dominavo Euro
pa. Australija pirmą kartą 
pergyveno "motinos” Angli-- 
jos netekimą, t.y. jos nepa
jėgumą garantuoti jai sau
gumo.

Australijos orientacijai 
krypstant nuo Didž. Brita
nijos įtakos, imta žvalgytis 
kitur, o taip pat ir imigrantų 
Eradėta ieškoti kituose 

raštuose, nes paskutinis 
karas aiškiai parodė, kad 
Australija būdama maža 
tauta dideliame plote, even
tualiai neišvengs kaimynų 
grobuoniškų tikslų. Neatsi
sakydami ’’baltosios Aus
tralijos”, iešokojo imigrantų 
pokario Europoje. Tarp 
1947-1967 m. į Australiją at
vyko 170.000 išvietintų (DP) 
asmenų, kurie negalėjo ar 
nenorėjo po karo grįžti į 
savo gimtinę. 1956 m. nepa
vykęs Vengrijos sukilimas 
atbloškė 14.000 vengrų, o 
1968 m. Dubčeko ’’reforma” 
Čekoslavakijoje ir įvykiai po 
jos, davė Australijai 5500 
čekų imigrantų.

Europos ekonominė pa
dėtis irgi turėjo didelės 
reikšmės Australijos imi
grantų padaugėjimui. Nors 
karą laimėjusi, Didž. Brita
nija dar ilgai negalėjo tvirtai 
atsistoti ant kojų ir 1960 m. 
dešimtmetyje britų ekono
mijai sušlubavus, o Europo
je, ypač Vak. Vokietijoje su
bujojus, imigrantų daugumą 
vėlei sudarė britai.

Kaip jau minėta, kitų 
kraštų imigrantai, kad ir 
netiesioginiai, turėjo įtakos į 
Australijos užsienio politi
ką: sutartys dėl kitų kraštų 
piliečių (kurie dar nepriėmė 
Australijos pilietybės), sau
gumo, prekybos ir kt. Tokiu 
būdu Australijos užsienio 
politika išsiplėtė, išsivaduo
dama iš konservatyvios bri
tų įtakos.

Vyresnės kartos žmonės 
prisimena vieną iš deporta
cijos, už kriminalinius nusi
kaltimus, priemonių - ’’dik
tantą” (dictation test), kuris 
buvo naudojamas ’’baltosios 
politikos” palaikymui, nu
slepiant rasinę diskrimina
ciją. Šis ’’diktanto” metodas 
buvo panaikintas 1958 m. 
Imigracinė politika rėmėsi 
ateivių parinkimu, atsižvel
giant į darbo jėgos ir profe
sinę paklausą.

Iki 1947 m. Azijos tauty
bių imigracija Australijoje 
krito ir tik nuo 1950 m. vėlei 
pradėjo kilti, ir jau 1970 m. 
gyventojų surašyme užre
gistruoti 240.000 Azijos kil
mės, t.y. beveik 2°/o visų 
gyventojų. Kas metai į Aus
traliją prašosi įleidžiami 
tarp 20.000 - 30.000 Azijos 
gyventojų. Jų veržimasis į 
Australiją, į ’’laimės” kraštą 
yra labai didelis ir kasmet 
augantis, ynač kilus nera
mumams ii1 karui Vietname, 
Kambodijoje ir Laos.

Statistiniai daviniai rodo, 
kad iki 1981 m. kovo mėn. 
Australijon atvyko 50.000 
Azijos politinių pabėgėlių iš 
kurių 85% vietnamiečių ir 
11% laosiečių. Jų dauguma 
atvyko iš pabėgėlių stovyklų 
Malajuose ir Indonezijoje.

Azijos tautybių imigracija 
paskutiniame dešimtmetyje 
pralenkė Europos kraštų 
ateivių skaičių. Nors kai ku
riuose Azijos kraštuose 
ekonominė padėtis pagerė
jo, bet norinčiųjų apsigy
venti Australijoje skaičius 
auga. To priežastimi dalinai 
tenka laikyti suintensivėju- 
sią prekybą; importą ir eks 
portą į Azijos kraštus. Ypač 
prekybos santykiai išsivystė 
su Japonija, kuri sudaro 
29% viso Australijos ekspor
to, o Australija importuoja 
tiktai 18%.

Australijos industrija ir 
kultūra po antrojo pasauli
nio karo padarė milžinišką 
šuolį į priekį. Tai dėka atei
vių, kurie savo darbštumu 
pakėlė produkciją iki šiolei 
net nesvajotų aukštumų. 
Gerokai apkarpius konser
vatyvius ir nenaudingus 
prekybos ir politinius san
tykius su Didž. Britanija, 
Australija išvystė svarbius 
ir skatinančius industriją 
ryšius su Azijos kraštais. 
1959-60 m. iš Azijos impor
tuota 10%,eksportuota 51%.

Australijos žemės pro
duktų ir industrijos gamyba 
yra neproporcinga gyvento
jų skaičiui, t.y. per aukšta ir 
reikia daug daugiau gyven
tojų, kad būtų įmanoma 
bent dalinai sunormuoti 
santykį tarp žemės turtų, 
ploto ir gamybos produktų 
poreikių. Australija ekspor
tuoja 40% visos mėsos ir 
80% kviečių produkcijos, 
be to, mineralų eksportas yra 
vienas iš aukščiausių pasau
lyje: geležies pirmoje vie
toje, anglies antroje, o nike
lio, švino ir cinko trečioje 
vietoje. Be to, daug expor- 
tuojama aluminijaus, gipso 
ir kitų mineralų.

.Nors Australija yra 
išvysčiusi gana aukštą in
dustriją ir žemės ūkio pro
dukciją, bet jos politinė įta
ka pasaulinėje plotmėje yra 
labai maža, nes sprendžia
muose reikaluose daug svo
rio turi kraštai su dideliu

Liet, radijas Melbourne
Melbourne lietuvių kolo

nijos istorija yra jau gana il
ga ir turtinga organizacijų 
atliktais darbais. Ir šių metų 
praslinko jau trys mėnesiai,, 
išklausėme keletą desėtkų 
radijo laidų. Melbourne ir 
apylinkių gyvenimas verda. 
Galima sakyti jis nenustoja 
kunkuliavęs nuo metų pra
džios. Tą ankstyvą metų gy
venimo apraišką padeda iš
plėsti lietuviškos radijo va
landėlės.

Savaičių slinktyje keičiasi 
valandėlių redaktoriai - dik
toriai ir tas neleidžia jų su- 
šabloninti. Be nuolatinių ke
turių, valandėlių pagerini
mui ir didesniam įvairumui 
yra prisijungę radijo valan
dėlių nuolatiniai talkininkai: 
Elena Karazijienė, Birutė 
Prašmutaitė ir prie jaunimo 
laidų - Rožė Makarevičiūtė. 
Bažnytinių švenčių laidas 
visada paruošia ir perduoda 

gyventojų skaičiumi, ku
riuose dažniausiai glūdi ir 
militarinė jėga.

Dabartinė Australijos 
imigracijos politika yra labai 
humaniška. Praeitame de
šimtmetyje 23% imigrantų 
buvo suteiktos galimybės 
atvykti pas savo šeimos na
rius, be jokių įsipareigojimų, 
kai tuo tarpu Sovietų Są
jungos imigracinė politika 
tokio humaniškumo neparo
do, nekalbant apie suvaržy
mą išvykti į kitus kraštus tik 
laikinai - atostogoms ar pan.

Pasaulio gyventojų skai
čiui augant, trečiojo pasaulio 
(Azijos, Afrikos ir P. Ame
rikos) kraštai, kurių ūkinė ir 
industrinė gamyba tesudaro 
tiktai 7% pasaulinės rinkos, 
ir šis procentas, pagal Jung
tinių Tautų statistiką, vargu 
ar padidės, o gyventojų 
skaičius neproporcingai 
produkcijai auga, neišven
giamai ieškos gaminių 
gyvenimo poreikiams 
patenkinti ir erdvės. Aus
tralija ir Kanada, pagal gy
ventojų skaičių, turi 
perdaug erdvės ir tai bus 
taikiniai trečiojo pasaulio 
ekspansijai. Be to, Jungtinių 
Tautų ekonomistai nurodo, 
kad žmonijos prieauglis 90% 
išaugina trečiojo pasaulio 
kraštai. Vakarų kultūra ir 
civilizacija, aukštas gyveni
mo standartas numušė prie
auglio procentą iki 0.67 ir 
yra tendencija jam mažėti, 
taip kad apie 2000 m. šis 
prieauglio procentas nukris 
iki 051, kai tuo tarpu trečio-

Pirmojo transporto į Australiją lietuvių būrelis iš 
Diepholz D.P. stovyklos. Atpažįstate save?

mūsų klebonas kun. Vaseris, 
o skautų švenčių laidas daž
nai paruošia skautai. Ypa
tingai originalias valandėles 
praveda Elena Karazijienė. 
Ji didelis pliusas mūsų radi
jo laidoms.

Bendrai imant, per radiją 
kalbama įvairiomis temomis 
ir taip tęsiamas lietuviško 
žodžio skelbimo darbas per 3 
EA radijo bangas, kurios 
pasieka ir toliau gyvenan
čius, paliegusius ir dėl kokių 
nors priežasčių nutolusius 
nuo bendruomenės klausy
tojus.

Lietuvišku žodžiu prieš 
šimtą metų prabilo ’’Aušra”. 
Atsivertė Kudirkos, Mairo
niai, Čiurlioniai. Melbourne 
dabar gyvu lietuvišku žo

džiu per radiją paskatinti 
tautiečiai vyksta į minėji
mus, koncertus, vaidinimus,, 
metinius organizacijų susi- 

• rinkimus ir balius. Prisime-

ALB Krašto Valdyboje
AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ METRAŠČIO H 
TOMO PRISTATYMAS

BENDRUOMENEI

Krašto Valdyba praneša, 
kad dėl techniškų kliūčių 
Metraščio II tomas negali 
būti laiku atspausdintas ir 
todėl Metraščio pristatymas 
dabar įvyks ne gegužės

jo pasaulio kraštai laikysis 
tarp 2.2 -1.8 %, sudarydami 
apie 95% viso pasaulio žmo
nijos prieauglio.

Australijos erdvei ir že
mės turtams apsaugoti rei
kia padidinti gyventojų 
skaičių mažiausiai 300% ar 
net dar daugiau. Esant prie
auglio procentui labai že
mam, vienintelis būdas gy
ventojų skaičiui pakelti lieka 
imigracija, kuri neišvengia
mai turės krypti į Azijos 
kraštus, stengiantis ją at
miešti pakankamu europie
čių procentu, kad išlaikius 
’’baltąją Australiją”. Šios 
problemos jau yra svarsto
mos viešuose forumuose.

Baigiant šį straipsnį per
šasi mintis: Australijoje 
vykstant Azijos tautų inva
zijai, jos gyvenimo standar
tas kris ir jei mūsų kraštui 
pavyktų išsivaduoti iš rusiš
ko imperializmo replių, tai ir 
kelionė į namus nebūtų tokia 
problematiška.

narni istoriniai įvykiai ir pa
sižymėję asmenys. Radijo 
laidų atydžiai klausosi Mel
bourne ir apylinkių lietuviai, 
jauni ir senesni, kiekvieną 
sekmadienio rytą 11 vai. ir 
kiekvieną pirmadienio 
vakarą 6.30 vai.

Norisi vėl priminti, kad 
organizacijos gali daugiau 
mūsų lietuviškomis radijo 
laidomis pasinaudoti savo 
įvairiems pranešimams. O 
taip pat galite kreiptis ir pa
pasakoti apie jūsų organiza
cijos metinę veiklą, atsieki- 
mus ir nepasisekimus. Lie
tuviškas žodis spaudoje ar 
per radiją juk yra skirtas 
lietuviams. Naudokitės 
proga.

Naudinga, kai klausytojai 
sutikę radijo pranešėją, ko
mentuoja ir pasisako kas 
patiko, kas nepatiko. Mel
bourne radijo laidų koordi
natorius Gabrielius Žemkal
nis kiekviena proga sten
giasi iškelti radijo klausimus

Nukelta į 7 psl. 

mėn. 20 dieną, bet vėliau, 
liepos 8 dieną, sekmadienį, 
Lietuvių Namuose Mel
bourne, o liepos 15 d. Lietu
vių Namuose Adelaidėje ir 
liepos pabaigoje Sydney 
Lietuvių Klube.

Metraščio pristatymo 
proga visose vietovėse da
lyvaus ir Krašto V-bos pir
mininkas, kur kartu duos ir 
trumpą Bendruomenės 
veiklos pranešimą, painfor
muos plačiau apie Lietuvių 
Dienas Canberroje ir atsa
kys į įvairius užklausimus. 
.Krašto Valdybos pirmini- 
kas yra numatęs ta proga 
aplankyti ir kitas apylinkes 
ir seniūnijas.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS 

CANBERROJE

Krašto V-bos pirmininkas 
inž. V. Bukevičius,;ir vice
pirmininkas Dr. B. Vingilis 
balandžio 27-29 dienomis 
lankėsi Canberroje ir tarėsi 
su Lietuvių Dienų Komiteto 
atstovais Lietuvių Dienų 
reikalu. Nustatyta galutinė 
Lietuvių Dienų programa, 
pranešta, kad į Lietuvių 
Dienas atvyksta PLB Val
dybos pirmininkas V. Ka- 
mantas ir dar keli Valdybos 
nariai. Cleveland© oktetas 
dalyvaus Lietuvių Dienų 
programoje. Gegužės mėn. 
kiekvienoje apylinkėje bei 
seniūnijoje bus paskirtas 
Lietuvių Dienų Canberroje 
apgyvendinimo atstovas, 
kuris galės duoti visus pa
aiškinimus ir apgyvendini
mo detales bei kainas ir 
priims užsakymus dėl nak
vynių. Kviečiame tautiečius, 
kaip galima greičiau savo 
nakvynės reikalus Canber
roje susitvarkyti.

PRIĖMIMAS AUSTRALŲ 
PARLAMENTARAMS

Federalinė Baltų Taryba 
gegužės 30 dieną Canberro
je, Parlamento Rūmuose 
rengia Australų Parlamen
tarams priėmimą, kurio 
metu bus stengiamasi gauti 
parlamento atstovų pritari
mą Žmogaus Teisių įgyven
dinimui Lietuvoje. Tam dir
va jau buvo paruošta trijų 
pabaltiečių — jaunuolių, ku
rie turėjo eilę susitikimų su 
parlamento atstovais ir juos 
supažindino su Baltijos 
kraštų problemomis. Tame 
priėmime dalyvaus Krašto 
V-bos pirmininkas, vicepir
mininkas ir kiti Valdybos 
nariai.

PASIRUOŠIAMIEJI 
DARBAI JAUNIMO 

KONGRESUI
4 GJ

Krašto Valdyba kreipiasi į 
visas apylinkes ir seniūnijas 
padėti pravesti jaunimo re
gistraciją kaip skelbta ’’Mū
sų Pastogėje” ir pradėti or
ganizuoti Jaunimo Kongreso 
Ruošimo Komitetus.

Nors Kongresas numato
mas tik 1987-88 metais, jau 
pats laikas jaunimui susi
rasti Kongreso pirmininką-ę 
ir sudaryti Jaunimo Kong
reso Organizacinį Komitetą. 
Todėl kviečiame jaunimą 
rimtai susiimti ir pradėti 
Jaunimo Kongreso paruo-. 
šiamuosius darbus.

V. Bukevičius
ALB Krašto Valdybos 

pirmininkas 
V. Augustinavičius 

sekretorius
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Spaudoje
KVEPALŲ ISTORIJA

Įdomu pastebėti, kad aro
matingi kvepalai gaminami 
iš žiedų, gėlių kotų, ligos ap
niktų medžių, sergančių 
banginių, musko briedžių 
liaukų, kiaulių kaulų, sme
genų, bebrų, muskato pelų, 
vaisių, riešutų, šaknų, sėklų, 
paparčių, terpentino, arba
tos, anglių smalos, sakų, 
pieštukų drožlių ir iš įvairių 
kitų neįtikėtinų produktų. -

Vienuoliai trapistai, 
gyveną vienoje Bristolio ka
nalo saloje, neseniai atidarė 
kvepalų krautuvę elegantiš
koje Knightsbridge Londo
no dalyje. Negalėdami pra
gyventi vien tik iš ūkininka
vimo, tie švelnaus būdo bro
liai, patarti savo prancū
ziškų konfratrų, pradėjo ga
minti iš Anglijos gėlių ir žo
lių ori^inąlųodekoloną. Da
bar tajų pramonė atneša 
kasmet po 28 tūkstančius 
svarų pelno.

Prieš 3 tūkstančius metų 
Egipto kunigai buvo vienin
teliai kvepalų platintojai, 
nes tik jie vieni žinojo, kaip 
išgauti iš gamtos ir sumai
šyti kvapias medžiagas. Jie 
degindavo kvapiuosius sa
kus šventyklose, bet drauge 
pelnydavosi ir pragyvenimą, 
pardavinėdami savo gamin
tus lelijų, migdolų ir miros 
aliejaus laidotuvėms ir puo
toms. Kunigai taip pat dė
davo kvepalų bonkas į miru
siojo kapą. Kai 1922 metais 
archeologai atidarė Tutan- 
khamerio kapą, jie atrado 
keletą indų, pripildytų stip
raus kvapo tepalų. Chemikai 
ištyrė, kad tų tepalų sudėti
nės dalys buvo gyvuliniai 
riebalai ir medžių sakai, bet 
niekaip negalėjo suvokti, 
kaip jų aromatingas kvapas 
išsilaikė 3200 metų .

Babilonijos karalius Ham
murabi ragindavo savo pa
valdinius praustis iškvėpin
tame vandeny. Jų šventyk
lose, kur jie garbino saulę, 
žvaigždes ir mėnulį," visada 
degė smilkalai.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

LEISKITE PAKLAUSTI

Gerb. Redaktoriau,
ALB Adelaidės Apylin

kės metiniame susirinkime, 
kuriame dalyvavo 189 bend
ruomenės nariai, buvo pri
imta ’’Rezoliucija”. Šią rezo
liuciją aš kaip susirinkimo 
sekretorė buvau įgaliota pa
siųsti ALB Krašto Valdybos 
pirmininkui ir ’’Mūsų Pasto
gės" redaktoriui, kad ji būtų 
paskelbta mūsų bendruo
menės laikrašty. Laiškas su 
šia rezoliucija buvo pasiųs
tas kovo 19 d. Po to išėjo jau 
keletas M.P. numerių, bet 
rezoliucija nebuvo paskelb
ta.

Leiskite paklausti, kas 
įvyko, kad minėtai rezoliu
cijai, kuri yra labai svarbi 
Adelaidės lietuvių bendruo
menei, iki šiol nebuvo rasta 
vietos mūsų bendruomenės 
laikraštyje? Ir kam Mūsų 
Pastogė vadinama bendruo
menės laikraščiu, kai didelei 
ir veikliai lietuvių bendruo
menės daliai negalima jame 
pasisakyti.

Janina Vabolienė

Žydai, kurie pirmieji pra
dėjo garbinti vieną Dievą, 
vengė naudoti kvepalus, nes 
tai jiems buvę Dievo už-, 
drausta. Tačiau, būdami 
Egipto ištrėmime, jie pasi
savino paprotį naudoti kva
pius aliejus. Kai jie grįžo iš 
Egipto į Izraelį, Dievas per 
Mozę jiems liepė pastatyti 
aukurą smilkalams deginti, 
bet įspėjo, kad miros, cina
mono ir kitų kvapių me
džiagų smilkalai tebūtų 
naudojami religinėms apei
goms.

Graikų dievams taip pat 
tekdavo kvepalų, tačiau

Vaza (gėlės motinai?) Nuotrauka V. Vosyliaus

Muzika
Gerai žinome, kad muzika 

įvairiai veikia žmogaus dva
sines savybes. Kadangi 
kiekvienas žmogus yra 
atskiras individas ir pagal, 
savo būdą, pojūčius ir nuo
taikas įvairiai vertina muzi
kos kūrinius, nenuostabu, 
kad vieni grožisi ir randa 
pasigerėjimo klausantis 
simfoninius orkestrus gro
jant klasikinius muzikos 
veikalus, kiti pripažįsta tik 
moderniškus muzikos kūri
nius, dar kiti randa malonu
mo klausytis tik pavienius 
instrumentalistus grojant 
pianinu, smuiku ar dar kito
kiu instrumentu, o yra ir 
tokių, kurie mėgsta muziką, 
kada yra dainuojama solo, 
duetu, kvartetu at net 
choru.

Vienaip ar kitaip - muzika 
veikia žmogų ir štai pasi
skaitykite, ką įvairūs dakta
rai, profesoriai, psichologai* 
pedagogai ir net muzikai sa
ko apie muzikos įtaką žmo
gui: ... mums žinoma, kad 
muzikos pritaikymas gydy
mui yra vadinamas muzikos 
.terapija, kuri gana plačiai 
yra naudojama Amerikoje ir 
įvairiuose Europos kraštuo
se. Paskutiniu laiku, šis gy
dymo būdas naudojamas ir 
Australijoje. Lietuvoje išei
nančiuose žurnaluose skai
tome, kad muzika reikalinga 
tam , kad ir ten praktikuo
jama muzikos terapija. Sa
koma, kad muzika reikalinga 
kaip relaksacinė priemonė, 
iškraunanti organizmą nuo 
perdidelės emocinės įtam
pos.

... atskiri muzikos ele
mentai turi įtakos skirtin- 

patys graikai laistydavo jais 
save gausiau kaip dievus. 
Kiekvienai kūno daliai bū
davo skirtingi aliejai: veidui 
ir krūtinei - palmių aliejus, 
mėtos - rankoms, marjora- 
mas - antakiams, o tymas - 
kaklui ir keliams. Diogenas 
tepdavo kvepalais savo pa
dus. Paklaustas, kodėl taip 
juokingai elgiasi, atsakė:
Jei kvėpini galvą, kvepalai 

garuoja ir kyla į orą, ir tik 
paukščiai juos užuodžia; bet 
kai aš patepu kojas, mano 
visas kūnas pakvimpa ir 
maloniai kutena mano nosį”.

Graikai naudodavo kva-
4

goms fiziologinėms siste
moms: ritmas - motorikai, 
melodija - emocijoms, har
monija - vidaus organų 
veiklai.

... ritmas yra biologinė 
žmogaus pradžia, nes jis 
veikia organizmo motorinę 
sistemą, o ritmas ir tempas 
žadina aktyvumą - psicholo
ginės įtampos laipsnį.

... meliodinės linijos plėtra 
sukuria emocijos, nuotaikos 
spalvinę gamą.

... dainos ritmas ir struk
tūra skatina ir stimuliuoja 
organizmo fiziologinių pro
cesų ritmą. Ritmas gydo.

... dirigentams patariama

Margos nuotrupėlės
Prieš akis naujas ALB 

Krašto Tarybos suvažiavi
mas metų pabaigoje Can- 
berroje. Per pastaruosius 
kelis tokius suvažiavimus 
nieko bendruomenėje pozi
tyvaus neįnešta ir net ne
svarstyta išskyrus tai, kad 
išklausomi įvairūs lokaliniai 
-pranešimai įskaitant ir vy
riausių organų ir išrenkami 
nauji. Jei tik tiek, tai ar pa
siteisina tokie suvažiavimai, 
net jeigu ir iškyla kokie 
klausimai ar pasiūlymai, tai 
paprastai tik ’’priimama dė
mesin” toliau prie jų nesu- 
grįžtant. Būtų istorinis įvy
kis, jeigu šiųmetinis Kr. Ta
rybos suvažiavimas būtų 
pravestas konkretaus pla
navimo prasme, juo labiau, 
kad prieš akis stovi dideli 
uždaviniai — Jaunimo 
Kongreso ruoša.

pius augalus ir gydymo 
tikslams. Gydytojai prira
šydavo vynuogių lapus dėl 
aiškesnio galvojimo, baltas 
žibuokles nuo vidurių nega
lavimo, imbiro nuo nevirš
kinimo, rožių vandens - pa- 
giriojantiems.

Jei romėnai nebūtų užka
riavę graikų, nebūtų gavę 
progos susipažinti su kve
palais, nes patys būdami la
bai praktiški žmonės, mažai 
kreipė dėmesio į asmenišką 
prabangą ir religines apei
gas. Jų dievai tegaudavo 
laurų lapų, javų ir druskos. 
Tačiau, užkariavę graikus, 
jie greitai pasisavino paprotį 
kvėpintis.

Nerono valgomajame bu
vo specialiai įtaisyti sidab
riniai vamzdžiai, kurie purš
kimo būdu iškvėpindavo 
puoton susirinkusius sve
čius. Kartais tiek dėmesio 
būdavo kreipiama į tuos 
purškimus, kad nelikdavo 
laiko pasirūpinti geru mais
tu puotos stalui.

Iki 16 šimtmečio visi Eu
ropos aliejaus ir pudros pa
vidalo kvepalai būdavo ga
minami iš gėlių ir augalų. 
Įmantresni kvapai atėjo iš 
Rytų, kada žmonės patyrė, 
kad iš tam tikrų gyvulių 
liaukų ir vidurių galima 
gauti kvepalams pagelbinę 
medžiagą — fiksatūrą. Ry
tiečiai seniai naudojo gyvu
linės padermės fiksatyvus. 
•Jie buvo daug efektingesni, 
negu virtų gėlių arbatos.

Anglijoje iki 1558 metų 
kvepalai buvo beveik neži
nomi. Bet kai karalienei 
Elzbietai kažkas atsiuntė 
dovanų iškvėpintas piršti- 

parinkti koncertų repertua
rams dainas su energetine 
nuotaika, kur dainos ritmas 
yra greitesnis, nes klausy
tojai įgauna žvalesnę nuo
taiką.

... pastojusioms moterims 
patariama dainuoti, nes dai
navimas pagyvina kraujo 
apykaitą ir širdies veikimą. 
Kūdikis embrione jaučia 
motinos širdies pulsą, pagal 
ką jis nustato jos nuotaiką.

Panašių pasisakymų gali
me rasti labai daug ir visi šie 
pasisakymai turi rimto 
pagrindo, nes tai yra išdava 
ilgų tyrimų.

Nenuostabu todėl, kad tie, 
kurie mėgsta muziką ir dai
nas, dažniausiai būna gero 
būdo, yra daugiau sugyve
nami, lengviau perneša ne
galavimus ir pasiekia ilges
nio amžiaus. ET,RE

♦ * *

Pastaruoju metu vis daž
niau ir dažniau prarandame 
po vieną ar net kelis senuo
sius bendruomenės veikėjus 
veteranus, bet jų vietoje 
neatsiranda naujų darbuo
tojų, ypatingai iš tų, kurie 
namie ir užjūriuose garsiai 
reklamuojasi tinkamiausiai 
reprezentuoją mūsų bend
ruomenę prieš savus ar sve
timuosius. Įdomu, kokią 
bendruomenę jie reprezen
tuos, kai negrįžtamai išėju
sių vietoje palieka tik tuš
čios kėdės?

M/WVWVMWWVWWWVM

Dėug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
MWWVWIMMM'WMI 

nes, ji taip susižavėjo, kad 
ėmė kvėpinti viską — net 
kambarių grindis. Tais lai
kais vonios ir šviežias oras’ 
nebuvo labai madoje, tad 
kvepalai nuslopindavo kitus 
nepageidaujamus kvapus. 
Elzbietos dvaro ponios ga
mindavo jai specialų Da
masko vandenį. To vandens 
sudėtis buvo: 8 grūdeliai 
musko briedžio sekrecijos, 8 
šaukštai rožių vandens, 3 
šaukštai Damasko rožių la
pelių, 14 uncijų cukraus. 
Visa tai virdavo 5 valandas, 
o išvirinus iškošdavo.

17 šimtmety puritonai 
Anglijoje ėmė drausti įvai
rių formų tuštybes, tuo pa
čiu ir kvepalus. Italijoje 
kvėpinimosi paprotys plačiai 
plito. Jau 1508 metais Do
mininkonų vienuoliai įsteigė 
savo laboratoriją Florenci
joje, kur jie virė ir pakavo 
savo pagamintus odekolonus 
ir kvepalus. Daugelis jų pir
kėjų buvo iš Venecijos ir 
Tuskanijos dvarų. 18 šimt
mety jų produktai išpopu
liarėjo visoje Europoje.

Prancūzijoje kvepalų am
žius prasidėjo su Henriko H 
žmona, Kotryna de Medici. 
Ji atsivežė iš Florencijos sa
vo kvėpintoją — nuodytoją 
Renė, kuris ne tik ją kvė
pindavo, bet ir jos priešus 
sutvarkydavo. Jeanne 
d’Albert ir Gabrielle d’Es- 
tree buvo karalienės įsaky
mu nunuodytos, viena nuo 
iškvėpintų pirštinių, kita — 
nekaltai atrodančia kvepalų 
sašete. Renė salonuose susi
tikdavo visos 16 šimtmečio 
garsenybės.

Netrukus Prancūzija tapo 
kvepalų gamybos centru. 
Liudvikas XIV buvo žino
mas visoje Europoje kaip 
geriausiai kvepiantis mo
narchas. Jo sūnaus, Liudvi
ko XV, valdymo metais eti
ketas reikalavo, kad dvaro 
diduomenė kvėpintųsi kas
dien kitais kvepalais. Mada
me de Pompadour entuzias
tingai prisidėjo prie tos pra
bangos, išleisdama pragy

venimui milijoną dolerių į 
metus, iš kurio didelė dalis 
buvo skiriama ekzotiškiems 
kvepalams.

Napoleonas naudodavo 
kasdien Anglijoj pagamintą 
Windsoro muilą, bet šalia 
muilo sunaudodavo 60 bon- 
kų odekolono per mėnesį. 
Jis nuolatos laistydavo sau 
kaklą ir nugarą. Žozefina vi
są laiką nešiodavosi musku 
sumirkytą mezgininę nosi
nę. Jos visas butas buvo 
persunktas musko kvapu, 
taip kad net po šešiasdešim
ties metų nuo jos mirties tas 
kvapas dar buvo išsilaikęs.

Bus daugiau

Melbourne...
Atkelta iš 6 psl.

ir klausytojai prašomi pa
reikšti savo pageidavimus, 
tik, žinoma, diktoriai - re
daktoriai turi laikytis ir val
diškos radijo stoties nuro
dymų.

Melbourne radijo darbuo
tojai du savo paskutinius 
posėdžius turėjo išvykę 
toliau, su antromis pusėmis, 
vieną - ponų Žemkalnių pui-’ 
kioje vasarvietėje McCrae, o 
kitą Pilypo saloje pas Bal- 
trukonius. Tokios išvykos ir 
pabendravimai labai malo
nūs ir reikalingi. Sekantis 
posėdis numatytas vėl ar
čiau namų, gegužio mėnesį.

Alisa Baltrukonienė

Mūsų Pastogė Nr. 17, 1984.5.7, psl. 7
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Informacija
ALB KRAŠTO VALDYBA 

PRANEŠA

Seniai lauktas ALB Met
raštis jau baigiamas spaus
dinti ir jo oficialus pristaty
mas įvjTks liepos 8 d., sekm., 
Melbourne ir liepos 15 d. 
Adelaidėje. Abiejuose šio 
reikšmingo darbo pristaty
muose dalyvaus ir ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kas inž. V. Bukevičius, kuris 
tos pačios išvykos metu tu
rės progos ir aplankyti ir 
šalia minėtų vietovių ir kitas 
gretimas liet, kolonijas.

NAUJAS LIET.
TAUTODAILĖS

INSTITUTO ADRESAS

Šiuomi pranešame naują' 
Lietuvių Tautodailės Insti
tuto adresą Toronto Liet. 
Namuose:
Lietuvių Tautodailės Insti
tutas arba The Lithuanian 
Folk Art Institute arba 
L’Institut D’Art Populiare
Lituanien

1573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario, 

M6P1A6 
Canada
**♦
Sydnejuje mirė 

ir vienišas pensininkas S. 
Sausaitis, kiek žinoma, Aus
tralijoje artimųjų nepalikęs.

* * *
MOTERŲ DRAUGIJOJE

Nuo kovo 7 iki balandžio 
25 d. Sydnejuje Moterų 
D-jos narių buvo lankomi šie 
ligoniai: Č. Liutikas (miręs), 
V. Stanevičius, A. Laukaitis, 
Poviliankienė, V. Miniotas, 
K. Alejūnas, E. Mickevičie
nė, A. Miliauskas, I. Kuber- 
taitė. S. Sausaitis (miręs), 
sesuo Franceska (vienuolė), 
A. Arlauskas, A. Klemenie- 
nė.

Ligonių globa ir lankymu 
rūpinasi Draugijos ponios 
M. Migevičienė ir W. Rama
nauskienė.

REIKALINGAS 
PIANINAS

Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje skubiai reikalingas 
pianinas mokslo reikalams ir 
koncertams, nes turimas se
nas pianinas jau tiek susi
dėvėjęs, kad netinkamas 
vartoti ir nepataisomas. 
Gimnazijos vadovybė krei
piasi i pasaulio lietuvius 
padėti pianiną įsigyti. Aukas 
siųsti gimnazijos direkto
riaus adresu: Andrius Šmi
tas, Litauisches Gymna
sium, D—6840 Lampertheim 
4—Huettenfeld, W.
Germany.

PATIKSLINIMAS

Kovo mėn. 12 d. ’’Mūsų 
Pastogė” Nr. 9 tilpo straips
niukas pavadintas ’’Moterų 
Balius”, kuriame kai kas 
klaidingai pranešama apie 

- mus.
Cituoju: "Adelaidės mo

terys parengusios projektą 
kažką panašaus į Sydnejaus 
Lietuvių Sodybą, bet vis ne
suranda tinkamos vadovės.” 
Mūsų projektas neturi nieko 
bendro su ’’Sodybos” pro
jektu. Tai yra hostelis 
(bendrabutis) vyresnio am
žiaus asmenims, kurie jau 
negali apžiūrėti savo so
dybų.

PRANEŠIMAS

Kovo 18 dieną įvykusiame 
Melbourne Lietuvių Sporto 
Klubo Varpo metiniame na
rių susirinkime išrinkta 
nauja Sporto klubo valdyba: 
Romas Ragauskas - pirmi
ninkas, tel. 03 - 583 6574, 
Judita Dagienė - vicepirmi
ninkė ir parengimų vedėja, 
tel. 03 - 366 2903, Anelė 
Crook - sekretorė, Arūnas 
Skimbirauskas - iždininkas, 
David Crook - turto vedėjas.

Visą korespondenciją 
prašome siųsti: MLSK Var
pas, 15 Tenham Grove, 
Cheltenham, Vic. 3192.

R. Ragauskas, 
pirmininkas

PRANEŠIMAS

Metinis visuotinis Adelai
dės L.S.K. ’’Vytis” narių 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gegužės 27 d., 2.30 
vai. Lietuvių Namuose pagal 
darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidary
mas. 2. Prezidiumo kvieti
mas. 3. Mandatų Komisijos 
sudarymas. 4. Pereito meti
nio susirinkimo protokolo 
skaitymas ir tvirtinimas. 5. 
Pranešimai: pirmininko, iž
dininko, Apylinkės Kontro
lės Komisijos. 6. Diskusijos 
dėl pranešimų. 7. ALFAS

VISUR
ADELAIDĖS RAMOVĖNŲ 

IEŠMINĖ

Adelaidės ramovėnai kas 
metai suruošia savo nariams 
ir draugams tradicinę ieš- 
minę. Šį kartą ji buvo suor
ganizuota skyriaus valdybos 
pirmininko V. Vosyliaus so
dyboje.

Skelbtu laiku abiejęse 
gatvės pusėse išsirikiavo il
gos eilės automobilių. Į so
delį sugūžėjo apie šimtinė 
svečių. Čia jų laukė išrikiuo
ti stalai, o kepsnių kvapas 
skrido toli už sodybos ribų, 
be garso skelbdamas 
sąskrydžio vietovę.

Pareigingi valdybos virė
jai jau buvo įkaitinę kepimo 
įrengimus, nuo kurių mels
vas dūmelis, o krūvos čiop- 
sų, hamburginių ir dešrelių 
skleidė pritraukiančius 
kvapsnius.

Barmanas įsikūręs sau
giame kamputy vos spėja 
ištroškusius aptarnauti, nes 
dienelė pasitaikė graži ir šil
ta. Tikra ”bobų vasara”. Pa
sisotinus gausiais užkan
džiais ir gomurius praplovus 
gaivomis, atsirado ir daina. 
Kaipgi buvę kariai be jos

Kas dėl ’’nesuranda tin
kamos vadovės”, tai mes jos 
ir neieškome, nes vadovė 
yra ’’Moterų Sekcija” inc. su 
valdyba iš 10 narių su p-ke 
R. Bajorūniene ir pagelbine 
komisija (Trustee
Committee) su p-ku arch. A. 
Navaku ir 6 narių. Atrodo 
užtektinai ’’vadovų” tik rei
kia visos bendruomenės pa
ramos.

Smulkesnės mūsų infor
macijos buvo patalpintos 
vasario 13 d. ’’Mūsų Pasto
gė” Nr. 4-5.

Su pagarba
Adelaidės ’’Moterų Sekcija” 

Inc.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, TEL. 798 1414

Gegužės 12 d., šešt., 6 vai.
Syd. skautų Židinys rengia

/ KONRADO KAVINĘ
Įdomi senų laikų atmosfera ir muzika, 
taurūs gėrimai ir tikra kava, ištraukos 
iš operos ”1 LITUANI”, paįvairinta 
skaidrėmis ir komentarais

Kiekvieną šeštadienį tarp 8-11 vai. 
vak. traukiamas laimingasis klubo na
rio numeris. Numerio savininkas turi 
būti klube ir asmeniškai laimėtą pre
miją atsiimti per 5 minutes. Iki balan
džio 28 d. dar nebuvo atsiimti laimikiai 
ir premija pakilo iki 70 dol.Kiekvieną trečiadienį 

SMORGASBOARD
Kaina $ 3.

Valdybos ir 1983 m. klubų 
atstovų suvažiavimo

kaltinimai Vyčio klu
bui. 8. Klubo dalyvavimas 
šių metų Sporto Šventėje 
klausimas sąryšyje su kalti
nimais. 9. Klausimai ir su
manymai. 10. Susirinkimo 
uždarymas. 11. Tautos Him
nas.

Šis susirinkimas turės 
nuspręsti mūsų dalyvavimo 
Sporto Šventėje Canberroje 
klausimą ir todėl yra svar
bu, kad jame dalyvautų visi 
klubo nariai. - i

Adelaidės LSK ’’Vytis” 
Valdyba

VISAIP
apeitų, kai čia pat garsusis 
muzikantas Jankūnas su 
savo akordeono ’’orkestru” 
traukė vieną meliodiją po 
kitos. Prie jo prisijungė ir 
pora savanorių muzikantų. 
Vienas su smuiku kitas su 
saksafonu. Tikrai buvo ma
lonu pasiklausyti tokios 
smagios lietuviškos muzi
kos.

Pasisotinus kūno ir dva
sios penu, pravesta ir lote
rija. Kiek tų laimikių! Lote
rijos vadovas vos neužkimo 
beskelbdamas laimėjusius 
bilietų numerius.

Kiekvienai linksmybei yra 
pradžia, taigi ir pabaiga. 
Saulutė jau slėpėsi į aplin
kos augmeniją, o kiemelis 
vis ūžė, tartum bičių avilys. 
Bet atėjo laikas judintis na- 
moliai. Svečiai skirstėsi ge
roj nuotaikoj, dėkingi ramo- 
vėnams už jų vaišingumą ir 
gana kuklias kainas viso
kiom gėrybėm. Tai buvo 
daugiau gražaus pabendra
vimo, o ne pasipelnymo pro
ga. Tikėkimės, kad veiklūs 
ramovėnai ir netolimoj atei
ty ras progų vėl suburti 
savo narius ir draugus kitam 
jaukiam susitikimui.

Ramovėnas

Amerikos prezidentas R. 
Reagan pereitą savaitę ofi
cialiai vizitavo komunistinę 
Kiniją tuo norėdamas su
stiprinti ryšius tarp Ameri
kos ir Kinijos, ypač ekono
minėje ir gynybos srityse. 
Susitarimai su Kinija Ame
rikai įduotų gana stiprų ko- 
zerį prieš Sov. Sąjungą.

Tuo pačiu metu popiežius 
Jonas Paulius VI irgi vizi
tuos tolimuosius rytus lan
kydamas Pietų Korėjią' , 
Papua—New Guinea, Tai
landą. Savo išvykoje popie- ■ 
žius susitinka su Amerikos 
prez. R. Reagan Aliaskoje. ,

VISI Į KONRADO 
KAVINĘ!

Sydnejaus Skautų Židinys 
gegužės 12 d. 6 vai. vakaro, 
Bankstowno Lietuvių Klube 
ruošia sensacingai įdomų 
Kauno Konrado Kavinės 
stiliaus vakarą, kur 
Padavėjos žavios jus vilios, 
kelneriai gėrimus šinkuos, 
svajingi muzikos garsai 
nuneš į praeitį visai!..

Čia ne tik praleisite malo
nų vakarą draugiškoje at
mosferoje, bet tuo pačiu pa- 
remsite ir Lietuvių Klubą, 
nes visas vakaro pelnas eina 
jo naudai.

Kviečiame - ateikite patys 
ir atsiveskite bičiulius!

Židinys

Sovietų Kariuomenė Af
ganistane plačiu mastu pra
dėjo pavasario ofensyvą 
prieš laisvės kovotojus no
rėdama užimti sukilėlių 
kontroliuojamą ir strategiš
kai reikšmingą slėnį netoli 
sostinės Kabulo. Po didelių 
nuostolių po sovietų bom
bardavimų laisvės kovotojai 
traukiasi į kalnus.

**♦
Gegužės 3 d. popiežius iš

sileido kelionėn vizituoti 
Tolimuosius Rytus. Per 
Aliaską, kur susitiks su 
prez. Reaganu, popiežius 
gegužės 3 d. bus Seule P. 
Korėjoje, gegužės 9 d. at
vyks į Port Morsby N. Gvi
nėjoje, gegužės 11 d. vizi
tuos Tailandą ir gegužės 12 
vėl bus Romoje.

♦♦*
Aną savaitę Kaliforniją 

ištiko stiprus žemės drebė
jimas, tačiau katastrofiškų 
nuostolių nepadaryta ir 
žmonių aukų beveik nebuvo. 
San Francisco didieji pasta
tai susvyravo, bet jie statyti 
taip kad atlaikytų iki tam 
tikro laipsnio žemės drebė
jimus.

♦*»
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VIETOJ M 
GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Alfonsą 
Šerną vietoj gėlių 20 dol. 
aukojame Mūsų Pastogei. 
Vyt. Karpavičius ir šeima. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Pagerbdamas a.a. Vero
niką Kazlauskienę vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei aukoju 
10 dolerių. E. Seženis. Nuo
širdžiai dėkojame.

Pagerbdami a.a. Česlovą 
Liutiką vietoj gėlių

Mūsų Pastogei aukojo: A. ir 
V. Saudargai 10 dolerių ir J. 
Kušleika 10 dolerių. Nuo
lankiai dėkojame.

Išreikšdamas pagarbą a.a. 
Č. Liutikui vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukoju 10 dolerių. 
V.A. Kardelis. Nuoširdžiai 
dėkojame.

MIRĖ KOMPOZITORIUS 
ANTANAS RAČIŪNAS

Balandžio 3 d. Lietuvoje 
mirė muzikas kompozitorius 
Antanas Račiūnas, eidamas 
79-sius metus. Velionis kaip 
muzikas ir kompozitorius 
buvo plačiai žinomas Lietu
voje ir už Lietuvos ribų. 
Kaip mokytojas ir profeso
rius jis paruošė visą eilę vė
liau iškilusių žymių lietuvių 
kompozitorių. Pats A. Ra
čiūnas yra sukūręs ir išlei
dęs daug muzikinių veikalų, 
jų tarpe 4 operas, 10 simfo
nijų, simfoninių poemų, 
koncertų, kantatų,
lietuviškų liaudies dainų so
lo ir chorams. Jo kompozici
jos dainuojamos ir išeivijos 
lietuvių chorų.

Australijos lietuviams 
kompozitorius A. Račiūnas 
dar ir tuo artimesnis, kad jo 
žmona Evelina yra Austra
lijoje gyvenusio ir plačiai 
žinomo prieš keletą metų 
mirusio dail. Vaclovo Rato 
sesuo.
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