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Darbininko padėtis
Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS Tęsinys
Boise vikų vadovai teigia, 

kad jų imperijoje maisto 
produktų kainos pastovios 
tuo metu kai Vakarų šalyse 
jos kyla. Iš tikrųjų ir impe
rijoje maisto produktai nuo
lat brangsta, tik apie tai re
tai skelbiama spaudoje. 
Maisto produktų kainų, kili
mas - stiprus smūgis daugu
mai gyventojų. Žmonės 
svarsto, piktinasi, smerkia 
vyriausybę. Bolševikų va
dovai stengiasi sušvelninti 
tą smūgi. Todėl jie kelia kai
nas ’’tyliai”. Žiūrėk pakeitė 
produkto pavadinimą, pri
lipdė kitokią etiketę ir nors 
produktas tas pat, jau kaina 
pašoko. Jie galvoja, kad ne 
visi gyventojai iš karto su
pras apgaulę. Be to gal už
sienis nepastebės ir patikės, 
kad bolševikų imperija gy
vena be krizių. Propaganda 
galės tvirtinti, kad socialis
tinė santvarka pranašesnė 
už kapitalistinę. Pastarai
siais metais bolševikų pro
paganda sugalvojo naują 
triuką žmonėms kvailinti. 
Spaudoje rašoma, jog kainos 
kyla tik kapitalistinėse vals
tybėse, o socialistinėse jos 
tik ’’keičiamos”. Tiesa, pra
moninių gaminių kainų kėli-
mą skelbia, bet ir čia neiš
siverčia be suktybių. Pase
nusių prekių kainas mažina, 
o kitų didina. Propaganda 
kreipia dėmesį ne į kainų 
kėlimą, bet į jų sumažinimą. 
Ji stengiasi įtikinti, kad iš to 
kainų manipuliavimo laimi 
tik gyventojai, kad bolševi
kų vadovai tik ir svajoja 
kaip palengvinti piliečių 
dalią.

Imperijos pramonės vėžys 
yra žemos kokybės gami
niai. Tik eksportui stengia
masi pagaminti geresnių, 
kurie galėtų konkuruoti už
sienio rinkoje. Ši produkcija 
gaminama iš geresnių me
džiagų ir darbininkų išdirbio 
normos mažesnės. Tiesa, 
pastarąjį dešimtmetį siekia
ma pagerinti ir plataus var
tojimo prekių kokybę vidaus 
rinkai. Tačiau dėl tinkamų 
medžiagų stokos ir skubaus 
plano vykdymo tos pastan
gos dažniausiai nueina vė
jais. Rinką užverčia tik že
mos kokybės prekėmis. Pir
kėjas priverstas pirkti bet 
kokį niekalą: juk nenueisi į 
kitos firmds parduotuvę. 
Prasti gaminiai greitai susi
dėvi, suplyšta, suyra, 
sugenda.

Pūsę imperijos dirbančių
jų, gal net didesnę, sudaro 
moterys. Daugiausia jų dir
ba lengvojoje, maisto pra
monėse, švietime, sveikatos 
apsaugoje, žemės ūkyje, 
statybose, t.y. ten kur že
miausias atlyginimas (80-120 
rub.). Dažnai bolševikai 

tvirtina, kad moterys dirba 
ne tik dėl materialinės nau
dos, bet ir siekdamos paten
kinti dvasinius poreikius. Be 
abejo tokių yra. Jos dirba 
dažniausiai švietime, 
sveikatos apsauoje. Tačiau 
dauguma moterų priverstos 
dirbti tik dėl šeimos mate
rialinių sunkumų. Vyras ne
gali išlaikyti šeimos iš savo 
algos. Mokėdama mažus at
lyginimus valstybė akiplė
šiškai išnaudoja ir vyrus, ir 
moteris. Jie sulyginti skur
de, kaip sakoma, ekonomiš
kai lygiateisiai.

Dirbančios moters būklė 
imperijoje itin sunki. Ji turi 
suderinti darbininkės ir šei
mininkės pareigas. Atidir
busi 8 vai. ji turi dar apsi
pirkti. Miestuose po darbo 
retai kada būna parduotu
vėse reikalingiausių pro
duktų. Gerai, jei moteris 
gali pietų metu ’’ištrūkti” ir 
nuskubėti į artimiausią par
duotuvę. Tai pavyksta ne 
kiekvienai. Be to, ne visos 
dirba arti parduotuvių. Grį
žusi namo moteris turi pa
gaminti valgį, sutvarkyti 
butą, apžiūrėti vaikus, t.y.,

pasaulyje
SOVIETAI GRASINA

Pereitą savaitę Sov. S-gos 
gynybos ministeris maršalas 
Ustinov pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga tuoj pat reaguos 
atominiais ginklais, nu
kreiptais į Vak. Europą ir 
USA, jeigu būtų užpultas 
nors vienas socialistinis 
kraštas. Be abejo, socialisti
niais kraštais sovietinis karo 
vadas, ir valstybės autorite
tai pritaria maršalo pareiš
kimui laikomi tik tie, ku
riuos kontroliuoja Sovietų 
S-ga. Juk yra ir daugiau 
valstybių socialistų kontro
lėje, kaip Prancūzija, Švedi- 
į'a, dalinai Italija ir eilė kitų, 
>et sovietiniu požiūriu jos 

paliekamos ’’priešo” zonoje. 
Pagal Ustinovą, šitoks so
vietų nusistatymas.

* * *
Dar prieš sovietams pa

skelbiant Los Angeles olim- 
pijados boikotą Sov. S-gos 
atsakingi pareigūnai krei
pęsi į Amerikos vyriausybę 
ir į prez. Reaganą, kad gali
mų sovietų sportininkų pa
bėgimų atvejais visi sovietų 
perbėgėliai būtų grąžinti 
Sov. Sąjungai. Prez. Reagan 
tokius sovietų pasiūlymus 
atmetęs kaip pasityčiojimą 
iš demokratinių principų ir 
žmogaus teisių. Gal tas ir 
pagreitino sovietus skelbti

kas vakarą dirbti dar 2-3 vai.
Ypač daug rūpesčio su ma
žais vaikais. Jeigu namuose 
yra nedirbančių suaugusių, 
padėtis lengvesnė, o jeigu jų 
nėra... Vaikų darželių vis 
dar nepakankamai.

Bolševikų imperijos že
mės ūkio darbininkų vals
tiečių padėtis - tai skaudi, 
pilna tragiškų likimų ir aukų 
istorija. Nė vienos pramonės 
ar kultūros šakos darbuoto
jai tiek nenukentėjo, kiek 
valstiečiai. Valstiečių prob
lema dar laukia savo tyrinė
tojų ir rašytojų! Iš to kas 
parašyta imperijoje - maža 
vertės, nes tie veikalai ne
nagrinėja į Sibirą bei kitur 
nutremtų valstiečių likimo, 
neaprašinėja visų valstiečių 
tragiškos ir beviltiškos būk
lės. Romanai, apsakymai, 
apybraižos, sociologiniai ty
rimai skiriami nuslėpti ir 
užtušuoti sunkią valstiečių 
padėtį. Jei kas bando šiek 
tiek pakritikuoti kolūkius, 
paskelbti nuomonę, nesu
tampančią su oficialiąja, to
kio autoriaus kūryba neiš
vysta šviesos, jeigu jam ne
atsitinka dar blogiau.

Po Stalino mirties, kai 
bolševikų vadeivos kovojo 
dėl valdžios ir vidaus politi
ka buvo nenusistovėjusi, 
cenzūra neturėjo aiškių gai
rių. Tada ji praleisdavo ir 
realiau galvojančių autorių 
kūrybą.

totalų olimpijados boikotą. 
Australų sportininkai trina 
rankas, kad tokiu atveju ne
dalyvaujant sovietams ir jų 
satelitams tikisi laimėti 
daugiau medalių.

* ♦ *
Birželio 6 d. Amerika nu

mato į erdves išleisti erdvė
laivį Shuttle Discovery, ku
ris jau yra parengties padė
ty. Šio erdvėlaivio užduotis 
saulės tyrimai yra pirmoje 
vietoje.

**♦
Kanadoje generaliniu gu

bernatoriumi paskirta mo
teris Jeanne Sauve, buvusi 
žurnalistė, ministerė ir par
lamento pirmininkė.

**♦
EI Salvadoro naujasis 

prezidentas J.N. Duarte at
vyko į Ameriką prašydamas 
jo vadovaujamu! kraštui 
daugiau ekonominės ir kari
nės pagalbos. Po rinkimų EI 
Salvadore maištininkai ne
nurimsta, nes rinkimuose 
gyventojai nepasisakė už 
prokomunistinę santvarką. 
Naujai išrinktas prezidentas 
yra nuoseklus demokratas.

Pakistano prezidentas 
gen. Zia bijosi rusų invazi
jos. Jo teigimu, rusai, galu-

Spaudos draudimo simbolika.

Dabar totalinė cenzūra, 
kuri prasideda nuo men
kiausio partinio sekretorėlio 
ir baigiasi imperijos valdo
vu, nepraleidžia į spaudą jo
kios laisvesnės minties.

Tragiška valstiečių istori- 

tinai susitvarkę su Afganis
tanu, kurį okupavo 1979 m. 
pabaigoje ir kur tebevyksta 
aršios krašto laisvės gynėjų 
kovos iki dabar. Bijomasi, 
kad po Afganistano sekantis 
Sov. taikinys bus Pakista
nas, kad sovietai betarpiškai 
prieitų prie Indijos vande
nyno.

Persijos įlankoje Irako — 
Irano karo pasėkoje pereitą 
savaitę nuskandinti au sve
timų kraštų prekiniai laivai.

»*♦

Amerikos respublikonų 
partijos rinkiminis komite
tas New York Times dien
raštyje paskelbė įdomų laiš
ką sovietų spaudos redakto
riams, radijo darbuotojams 
ir visiems propagandistams, 
kuriame dėkojama už jų 
naudai plačiai varomą pro
pagandą prieš prez. Reaga
ną, kuris yra respublikonų 
partijos vienintelis kandida
tas į prezidentus. Nors so
vietai savo propagandoje 
kovoja, kad jokia valstybė 
neturinti teisės kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus, 
bet patys to nesilaiko ir at
virai kišasi į kitų reikalus. 
Laiške primenama, kaip 
baisiai sovietai stengėsi, kad 
Vak. Vokietijos rinkimuose 
nebūtų kancleriu išrinktas 
K. Kohl, bet toji propaganda 
tik padėjusi dabartiniam 

ja bolševikų imperijoje pra
sideda nuo jos įkūrimo. Pir
mojo pasaulinio karo išvar
ginti valstiečiai negalėjo pa
sidžiaugti atėjusia taika. Jų 
laukė nauji sunkumai, ne- 
lengvesni o daugeliui net 
sunkesni, už karo metų sun
kumus. Jau pilietinio karo 
metais bolševikai atiminėjo 
iš valstiečių žemės ūkio pro
duktus. Dėl galutinio žemės 
ūkio nualinimo kai kuriose 
srityse kilo badas. Vėliau iš 
valstiečių atiminėjo ir žemę, 
trėmė juos iš gimtųjų vietų į 
Siribą. Likusieji šiek tiek 
atkuto, bet netrukus juos 
užgriuvo nauja nelaimė. 
1929 m. prasidėjo kolekty
vizacija. Ypač smarkiai nu
kentėjo Ukraina — dirbtinis 
badas nusinešė į kapus mili
jonus valstiečių. Nelengva 
buvo ir kituose rajonuose: ir 
ten atiminėjo iš valstiečių 
žemę, padargus, prievarta 
varė į kolūkius. Nepaklus
niuosius trėmė į tolimas ša
lies sritis, uždarinėjo į konc- 
lagerius. Tada valstietis ne
turėjo nei nuolatinio užmo
kesčio, nei poilsio. Dirbo 
pusbadis, bet negalėjo pa
likti kolūkio. Jis buvo tikras 
baudžiauninkas su kuriuo 
naujieji valdovai visiškai 
nesiskaitė.

Nukelta į psl. 6

kancleriui K. Kohl laimėti. 
Laiške jaučiasi aiški pašaipa 
iš sovietų pastangų ir pasi- • 
tikėjimas, kad prez. Reaga- 
nas laimės rinkimus.

Minėtą respublikonų laiš
ką ištisai persispausdino ir 
Sydney Morning Herald ge
gužės 18 laidoje.
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Tauta mums ir mes tautai
Kultūringo žmogaus sva

jonė yra būti sau žmogum, 
.t.y. asmeniu, kuris visapu
siškai yra savarankiškas, 
gyvenime vadovaujasi savo 
galva ir tiek sprendimuose, 
tiek mąstyme yra nepri
klausomas.

Panašiai yra ir su tautom, 
kurių vienos niekad sava
rankiškai nepasireiškusios 
su laiku dingsta kitų suvirš
kintos, kitos gi vos pašutu
sios savo tautinę sąmonę o 
su tuo ir tautinę ambiciją 
kovoja iš paskutiniųjų, kad 
tik nepriklausomai gyventų, 
kad savarankiškai tvarky- 
tųsi ir kurtų.

Kiekviena tauta gyveni
me įsipilietina tik tada, kai ji 
būna jau susikrovusi neabe
jotiną savos kultūros lobį. 
Tada ji būna jau išaugusi iš 
genčių bei kilčių amžiaus ir 
kaip tokia ji lygiateisiai ri
kiuojasi kultūringų tautų 
bendruomenėje.

Lietuvių tauta per šimt
mečius įsigijo savitą origi
nalų veidą, susikrovė sau 
kultūrinius turtus, kuriais 
galime pagrįstai didžiuotis. 
Mūsų istorija, siekianti toli 
toli praeityje yra lietuvių 
tautos kelias; mūsų kalba, 
mūsų kūryba - visa tai susi
krovė per kartų kartas ir il
gus šimtmečius iki šių dienų. 
Juo tauta savo kultūrinėm 
vertybėm turtingesnė, juo 
turtingesni ir jos nariai. Tik 
tautoje ir jos kultūroje žmo
gus išauga ir subręsta kaip 
asmuo, kaip sąmoningas in
dividas. Čia jis įgyja savą 
charakterį, suformuoja savo 
sąmonę ir dvasią. Nėra 
šiandie kultūringo žmogaus, 
kuris nepriklausytų kokiai 
nors tautai. Kiniečiai savo 
amžių skaičiuoja ne tik nuo 
savo gimimo dienos, bet 
įskaito ir tuos laikus, kiek 
siekia jų tautinės kultūros 
istorija. Ir visai pagrįstai, 
nes jie yra teisėti paveldė
tojai ir tęsėjai tos kultūros, 
kurią per šimtmečius kūrė 
jų tėvai. Ir tas juos iškelia ir 
pabrėžia, kokie jie yra tau
tiniai sąmoningi. Tautinėje 
aplinkoje ir ypač tautinėje 

A.A.
ELENAI REISONIENEI

mirus, dukrai Renatai, sūnui Irviui su šeimomis, sesutei
J. Kutkienei ir dukrai gilaus skausmo valandoje gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

N. Čelkienė ir dukros su šeimomis

Sp. Kl. ’’Kovo ” ilgamečiui darbuotojui ir rėmėjui 
A.A.

ČESLOVUI LIUTIKUI
mirus, mūsų prietelius dukrą NATĄ ir sūnų JURGĮ giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Sp. Kl. "Kovo - Valdyba

kultūroje išauga pilnutinės 
asmenybės.

Laukinis žmogus nėra as
muo. Jis yra bevardis, jis 
yra nuogas. Tauta žmogų 
savo kultūra aprengia dra
bužiu, jį papuošia, paženkli
na, išaugina asmeniu, iškelia 
kaip sąmoningą individą. Tai 
yra neįkainuojamos vertės 
turtas, kuris įgyjamas per 
tautą ir tautoje.

Tokiais dvasiniais turtais 
apdovanoti ir šarvuoti noro
mis nenoromis išsileidome į 
pasaulį. Ir keista, nepraėjus 
nė trisdešimčiai metų 
daugelis mūsų spėjo tuos 
atsivežtinius lobius išbars
tyti, kiti net patys skubinosi 
kuo greičiau iš to puošnaus 
tautinio lietuviško drabužio 
išsivilkti, to šimtmečiais 
austo ir siuvinėto apdaro, 
kuris skyrė mus iš visų kitų 
ir pabrėžė mūsų kaip lietu
vių individualybę. O tai 
reiškia, kad mes neįvertino
me ar neįvertiname tų tau
tinių vertybių, jų 
ne taupome ir pigiai jomis 
švaistomės. Atsisakymas 
savo tautinės priklausomy
bės arba lengvabūdiškas 
prisitaikymas prie turimos 
aplinkos yra ne kas kita, 
kaip išsivilkimas iš puošnaus 
tautinio apdaro, apsinuogi
nimas ir grįžimas į aną be
vardę formą, ką mes šiandie 
pavadintume primityviąja 
būtimi. Išsivilkti arba kitaip 
sakant išsižadėti to, ką tau 
tauta davė arba tave įgaliojo 
perduoti ateinančioms kar
toms iš tiesų nėra jau taip

MIRUSIEJI
A.A

VALERIJA BIRETIENĖ

Po staigios ligos Sydneju- 
je gegužės 8 d. mirė Valerija 
Biretienė, kilusi nuo Krakių, 
Kėdainių apskr. Gimusi 1919 
m. balandžio 13 d. Valerija 
Grakauskaitė ištekėjo už 
Osvaldo Bireto 1935 m., mi
rusio 1969 m. Į Australiją 
atvyko 1949 m.

Valerija ir Osvaldas išau- 
S’no didelę šeimą: Emiliją, 

enriką, Marytę-Oną, Joną 
ir Ireną. V. ir 0. Biretai gy- 

sunku. Juk net ir aukštos 
kultūros tautos momentais 
atkrinta į barbarizmą. Ta
čiau įgyti naują vardą, lai
mėti priklausomumą naujai 
tautybei yra ilgas ir sunkus 
kelias. Toks bandymas sa
vęs atsižadėti ir prie kitų 
pritapti prilygsta vaiko pas
tangoms apsivilkti suaugu
sio drabužiais ir vaidinti su
augusį. Tai yra pastangos, 
kurias kiti išjuoks, o savieji 
paniekins.

Kartą susikurtoji tautinė 
asmenybė yra kitų visados 
aukštai vertinama, bet nie
kas nesiskaito su tokiais, 
kurie tautinių kultūrų keiti
mą ima lygiai taip, kaip per- 
sivilkimą nauja eilute. Bet 
juk tai yra ne kas kita, kaip 
pastangos vaidinti kažką 
kitą išsižadėjus savęs. Geras 
aktorius scenoje sukuria įti
kimus charakterius, tačiau 
visi žino, kad tai yra tik vai
dyba, bet ne gyvenimas.

Išsižadėjimas savo tauti
nio priklausomumo ir tų 
tautinių vertybių, kurias 
mes paveldėjome ir kurias 
turėjome kaip estafetinę 
ugnį perduoti sekančiai kar
tai yra žmogaus nuasmeni
nimas. Tiesa, sunki išeivi
joje mūsų būklė, nes neturi
me patikimos atramos ir iš
statyti gundantiems pavo
jams. Bet juk ši tragiška bū
sena darosi juo prasminges
nė, nes tai yra mūsų ištver
mingumo išbandymas. Ne
būkime tais sūnumis palai
dūnais, kuriuos tauta išleido 
turtingai aprengtus, o grįž
tume tuščiomis rankomis, 
vilkį svetimais skarmalais.

(v.k.)

veno Canley Vale, Sydney 
priemiesty. Vyro sveikata 
buvo silpna, tad visa našta 
auginant didelę šeimą krito 
ant Valerijos pečių. Pati bū
dama giliai religinga tokioje 
dvasioje išaugino ir visą šei
mą, kurią matome lietuviš
kose pamaldose kiekvieną 
sekmadienį. Jos dukros šoko 
tautinius šokius, o sūnus Jo
nas ir dabar yra taut, šokių 
mokytojas.

Geros motinos pasiges 
gausi Biretų šeima. Išėjus į 
pensiją tik prieš penkis mė
nesius velionė neilgai ja pa
sidžiaugė.

Religines apeigas atliko 
prel. P. Butkus gegužės 14 
d. ir palaidota Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje. 
Su a.a. Valerija prie kapo 
atsisveikino gyvojo rožan
čiaus būrelio pirmininkė Al
fa Savickienė. Ilsėkis ra
mybėje.

A.A. ANASTAZIJA 
KLEMENIENĖ

Su krintančiais rudens la
pais vėžio ligos iškamuota 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 
newcasteliete, 68 metų am
žiaus Anastazija Klemenie- 
nė. Paskutines gyvenimo 
dienas praleido dukros Ni
jolės ir žento Allen Chen 
globoje. Mirė gegužės 4 d. 
Sydnejuje. Kilusi iš ūkinin
kų šeimos iš Telšių apskri
ties buvo religinga ir nuo
širdi lietuvė motina. Stam-

Lietuviai Canberroje
CANBERROS KRONIKA

Balandžio 16-17 dienomis 
kun. Dr. Petras Bačinskas 
buvo atvykęs pravesti 
griešvelykines rekolekcijas, 
ia turėjo progos prisiminti 

senus laikus Canberroje, 
kur buvo kapelionu, atnau- 
{’inti pažintis. Be to, aplankė 
igoninėje, senelių namuose 

esančius lietuvius, susitiko 
su lietuvišku jaunimu. Už
baigus rekolekcijas vėl 
turėjom progos praleist 
keletą valandų su svečiu 
Lietuvių Klube prie kavos 
puodelio ir pyragaičių. Apy
linkės Valdybospirm. Dr. A. 
Stepanas ta proga pasakė 
rekolekcijų vadovui keletą 
komplimentų ir padėkojo už 
apsilankymą. Svečią Can
berroje globojo A. ir M. Bal
siai.

*
Balandžio 27-28 d.d. 

Krašto V-bos pirm. inž. V. 
Bukevičius ir vicepirm. Dr. 
B. Vingilis lankėsi Canber
roje pasitarimams su vietos 
apylinkės Valdyba ir rengė- 

biai rėmė Tautos Fondą, 
rūpinosi, kad anūkai kuo 
daugiau žinotų apie jos gra
žų, už vandenynų paliktą 
Žemaičių kraštą. Laidotu
vėmis rūpinosi dukra Nijolė 
ir lietuvių laidotuvių biuras. 
Gegužės 7 d. čia susirinko 
būrys artimųjų ir giminių 
atsisveikinti su velione. Re
ligines apeigas atliko prel. 
P. Butkus. Draugų ir pažįs
tamų vardu atsisveikino A. 
Kramilius. Po gegulingų mi
šių gegužės 8 d. velionės 
palaikai, iš St. Joachims 
bažnyčios palydėti į Lietu
vių sekcijos kapines Rook- 
voode. Giliame liūdesyje pa
lijo vyras Stepas, sūnus Ro
mas ir duktė Nijolė su šei
momis. Amžino atilsio kil
niai ir pasišventusiai mo
tinai.

ŠUDIEV
JONUI LĖVERIUI

Gauta žinia iš Toronto 
Kanadoje, kad gegužės 5 d. 
pakirstas kaulų vėžio mirė 
buvęs australietis Jonas Lė
vens, kilęs iš gausios ūki
ninko šeimos nuo Kudirkos 
Naumiesčio. Su broliu 
Antanu buvo įsikūrę St. 
Marys miestelyje, vakari
niame Sydnejaus pakrašty
je. Užaugus dukrai Gražinai 
ir ištekėjus už Kanados lie
tuvio Račkausko, Jonas ir 
Valė prieš 12 metų persikėlė 
gyventi į Kanadą, arčiau 
dukros ir anūkų. Lėverių 
šeima, gyvendama toliau 
nuo Sydnejaus, mūsų visuo
meninį gyvenimą rėmė au
komis, kaip ’’Dainavos” sta
tybą ir organizacijas. Pas
kutinius trejus metus prieš 
išvykstant į Kanadą Jonas ir 
Valė Lėveriai buvo įsijungę į 
Sydnejaus Dainos chorą, 
kur nežiūrint didelių nuoto
lių, buvo labai uolūs ir pa
reigingi choristai. Persikėlę 
Kanadon ten taip pat buvo 
įsijungę į vietinį liet, chorą.

Jono mirtį skaudžiai per
gyvena brolio Antano ir 
Onos Lėverių šeima pasili
kusi St. Marys Australijoje. 
Paskutiniu metu Lėverių 
šeima neteko ir kito brolio 
Juozo taip pat Kanadoje, 

jais apie Lietuvių Dienų 
pravedimo reikalus, Krašto 
Tarybos suvažiavimą ir kit.

*
Gegužės 6 d. nors ir šalta, 

lietinga diena buvo, bet į 
Lietuvių Klubą sugužėjo 
daug jaunimo ir senimo pa
gerbti motinų jų Dienos 
proga.

Pradžioje, įnešus vėliavą, 
buvo pravesta skaitlinga 
Baltijos tunto skautų-čių su
eiga, po to - meninė prog
rama, susidedanti iš vaidini
mėlių - legendų ’’Jūratė ir 
Kastytis” ir ’’Geležinio Vil
ko”. Aktoriai - jaunieji 
skautai, skautės. Pabaigai 
tautinis šokis ’’Žiogeliai”, 
atliktas Jaunos Audėjėlės 
grupės. Mamos apdovanotos 
gėlėmis ir pakviestos vaka
rienei kartu su šeimomis ir 
svečiais.

Apyl. Valdybos pirm. Dr. 
A. Stepanas išreiškė padėką 
programos atlikėjams Balti
jos tunto skautams-tėms ir 
rengėjams Vidai Howe, 
Mindaugui ir Rasai Maura- 
giams. Audronei Stepanie- 
nei.

Tą vakarą Apylinkės Val
dyba vėl posėdžiavo, svarstė 
tolimesnį lietuviškos radijo 
valandėlės išlaikymą, reika
lą atgaivinti savaitgalio mo
kyklą ir norėtų priminti vi
siems, kurie dar neužmokė
ję, užmokėti lietuvio mokes
tį.

*
Kun. Pov. Martuzas ge

gužės 20 d., sekmadienį, Sv. 
Mišias laikys St. Marys baž
nyčioje, Braddon, 11.30 vai.

km

sesers Petronėlės Dubickie- 
nės Kaune, Lietuvoje ir 
Onos Lėverienės sesers Ju
zės Elsterienės Lietuvoje. 
Antanas ir Ona Lėveriai 
nuoširdūs rėmėjai eilės or
ganizacijų. Daug sydnejiš- 
kių ir apylinkių lietuvių liūdi 
su Lėverių šeima netekus 
jauniausio brolio,, kuriam 
suėjo vos 65 metai.

Giliame liūdesyje paliko 
žmona Valė ir dukra Gražina 
Račkauskienė, Kanadoje, o 
Sydnejuj Antano ir Onos 
Lėverių šeima ir daug drau
gų ir pažįstamų Kanadoje ir 
Australijoje.

a.k.
* * ♦

Aną savaitę mirė Sydne
juje Antanas Paškauskas, 
sulaukęs 78 metų, kilęs nuo 
Kaišedorių. Artimųjų tarpe 
Ksūnis Kostas Krakauskas. 

laidotas gegužės 23 d.
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Rašo Danutė Baltutytė

VASARIO 16 GIMNAZIJA IŠ ARTI
Mūsų bendradarbė Danutė Baltutytė, per

nai Adelaidėje baigusi gimnaziją, šių metų 
pradžioje išvyko į Vasario 16 Gimnaziją. Iš jos 
jau ankstesnių rašinių susipažinome, koks yra 
gyvas lietuviškas gyvenimas pačioje gimnazi
joje ir kaip plačiai gimnazija reprezentuoja lie
tuvius visoje Europoje. Iki šiol Vasario 16 
Gimnazija mums buvo abstraktus reikalas, bet 
per D. Baltutytę ne tik pati gimnazija mums 
pasidarė artimesnė ir konkretesnė, bet ir pati 
Europa. Skaitėme jos spalvingus reportažus iš 
Romos, iš Paryžiaus. Neseniai D. Baltutytė su 
grupe lankės ir Lietuvoje. Tikimės, ji nenuty
lės patirtų įspūdžių ir papasakos Mūsų Pasto
gėje. Red.

PIRMOSIOS DIENOS

Jau beveik trečdalis metų 
praėjo, kai aš pirmą sykį 
Europoje išlipau iš to didelio 
’’Lufthansos” paukščio kuris 
mane saugiai atnešė iš toli
mos Australijos. Gana ilga 
kelionė nuo Adelaidės iki 
Frankfurto - 24 valandos. 
Pakeliui sustota Malajuose ir 
Saudi Arabijoje.

Frankfurto (Vak. Vokieti
joje) aerodrome tempdama 
sunkų čemodaną ankstų 
sekmadienio rytą išvargusi 
dairiausi žmogaus, kuris tu
rėjo mane pasitikti. Atrodė, 
niekas manęs nelaukia. Sve
timas kraštas, viskas nauja. 
Stovėjau aerodrome pasi
metusi. Staiga išgirstu mane 
šaukiant per gasiakalbį ir tik 
spėjus atsisukti, šiltas ir lyg 
pažįstamas veidas mane ap
ramino.

’’Labas rytas! Tai tu 
Danutė Baltutytė? - tai buvo 
mūsų gimnazijos ūkvedė p. 
Lucienė, mano pirmas kon
taktas su nauju lietuvišku 
gyvenimu Vokietijoje.

Tai buvo sausio mėnesį. 
Atsimenu tą pirmą dieną 
gimnazijoje labai skaidriai. 
Atvažiavau dar labai anksti 
iš ryto. Visi miega po vaka
rykščio ’’Silkių baliaus”. 
Gimnazijos pilis matėsi jau 
iš tolo, eglių apgaubta.

’’Tai čia mano naujieji na
mai”, pagalvojau sau. Įva
žiavo gimnazijos mėlynas 
autobusiukas į kiemą. Visur 
tylu. Įnešiau lagaminus į 
mergaičių bendrabutį, į 
skirtą man kambarį. Gyvenu 
su mergaite, neseniai atvy
kusia iš Lietuvos. Tą rytą 
visi suėjo pasisveikinti ir 
pasižiūrėti tos naujos mer
gaitės iš Australijos. Tiek 
lietuviško jaunimo tiek var
dų ir. vis iš skirtingų kraštų. 
Susipažinau su jaunimu iš 
Brazilijos, Izraelio, Afrikos, 
Vokietijos, Amerikos, 
Kanados ir iš Lietuvos. Ste
bėjausi, kad čia tiek daug 
jaunimo iš Lietuvos, kurių 
bent vienas tėvų yra gimęs 
Vokietijoje. Sutikau ir pus
brolį iš Australijos, kuris 
lanko gimnaziją jau nuo pe
reitų metų. Visi man tik 
pasakojo, mokė, ’’perspėjo” 
apie gimnazijos gyvenimą. 
’’Maistas blogas... griežti 
bendrabučio vedėjai... už
duoda daug pamokų ir t.t.” 
Viskas man buvo nauja ir 
įdomu, visi kalba lietuviškai 
su įvairiausiais akcentais.

Kambary pasikabinusi 
australišką vėliavą, išsta
čius! kengūrą ir“ koalą ir pa
galvę apvilkusi australišku 
užvalkalu buvau dvasiškai ir 
kūniškai pasiruošusi naujam 
gyvenimui toli nuo šeimos, 
nuo draugų...

Dabar jau beveik keturi 
mėnesiai praėjo ir esu jau
kiai įsikūrusi šioje gimnazi
joje, turiu daug gerų draugų 

bei pažįstamų ir apsipratusi 
savarankiškaisavarankiškai gyventi.

Vasario 16 Gimnazija įsi
kūrusi Huettenfelde, maža
me kaimelyje su 2000 gy
ventojų Vak. Vokietijos vi
duryje. Sakoma, kad čia šil
čiausia vieta, gal dėl to, kad 
čia tiek daug lietuvių jauni
mo. Gimnazijos sklypą uži
ma mokyklos pastatas, mer
gaičių ir berniukų atskiri 
bendrabučiai. Geros klasės 
su geromis, bet ne visai mo
derniškomis patalpomis. 
Aišku, mūsų mokyklėlė ne
turi tiek pinigų, kad įrengtų 
ir kompiuterius, ir įvairiau
sias laboratorijas. Turime 
mažą skaityklėlę ir mažas, 
oi, mažas fizikos ir chemijos 
laboratorijas.

Gimnaziją lanko 60 jauni
mo tarp 10 ir 22 metų am
žiaus. Joje yra 8 klasės nuo 
5-tos iki 13-sios. Gimnazijoje 
nėra daug mokytojų, bet tie, 
kurie atvyksta mokyti , jie 
dirba iš pasiaukojimo, nes 
mokytojų algos nėra aukš
tos. Gimnazijoje dėsto įvai
riausius dalykus, net rusų, 
ptihcūzų ir lotynų kalbas! 
Abiturientams daugumas, 
dalykų dėstoma vokiškai, 
nes abitūros egzaminus rei
kia laikyti vokiškose įstai
gose, tačiau žemesnėms kla
sėms viskas dėstoma lietu
viškai. Mano klasėje yra 7 _____  _________
jaunuoliai nuo 15 iki 20 m. tis ne savuose bendrabu

čiuose be rimtos priežasties 
ir leidimo. Laisvalaikio 
kambaryje berniukai ir 
mergaitės gali sueiti. Bet 
daugiausia laiko jaunimas 
praleidžia parke. Mokyklos 
parkas yra didelis su tven
kiniu. Jaunimas linkęs 
pabuvoti gamtoje, pavaikš
tinėti, pasėdėti ant suoliukų. 
Žiemos metu ant tvenkinio 
galima čiužinėti, o vasarą 
net jame ir maudytis, nors

amžiaus. Nors metų skirtu
mas didelis, bet jaučiamės 
visi lygiamečiai.

Mokomės lietuvių, vokie
čių, anglų kalbų, visuomenės 
mokslų, lietuvių ir visuoti
nės istorijos ir tikybos. Kai 
kurie studijuoja
matematiką, chemiją ir 
biologiją, bet tik tie, kurie 
nėra baigę gimnazijos sa
vuose kraštuose.

Mergaičių bendrabutis 

Vasario 16 Gimnazijos rūmai

yra tokios pat struktūros, 
kaip ir mokyklos pastatas. 
Yra trys aukštai miegamųjų 
ir rūsis, kur įrengtos purkš- 
lės ir skalbykla. Gaila, 
turima tik viena skalbiamoji 
mašina. Purkšlėmis galima 
naudotis tik anksti rytais ir 
vėlai vakarais, kad užtektų 
šilto vandens. O skalbimui 
skirtos atitinkamos dienos. 
Jeigu būtų daugiau pašalpų, 
mokykla įsigytų dar vieną 
skalbimo mašiną. Šiaip yra 
labai nepatogu: vis reikia 
bėgti laiptais ir žiūrėti, ar. 
mašina laisva, ar ne. Ir dar 
gyvenant trečiame aukšte. 
Dauguma mergaičių gyvena 
po dvi kambariuose. Iš viso 
yra 18 miegamųjų. Tik abi-' 
turientės ir dvyliktosios 
klasės mokinės gauna atski
rus kambarius. Kiekviena
me aukšte yra įtaisytos 
prausyklos, o antrame 
aukšte seklyčia, t.y. televi
zijos kambarys. Bendrabu
čio vadovė gyvena atskira
me bute irgi mergaičių 
bendrabutyje kaip vadovės 
pavaduotoja.

Berniukų bendrabutis nė
ra toks ’’modernus”, kaip 
mergaičių. Kalbama, kad 
dar liepos mėnesį pradės 
statyti naują berniukams 
bendrabutį. Berniukai gy
vena ’’Rennhof” pilyje. Ten, 
aišku, yra žiurkių ir kitokių 
gyvių, bet jie retai berniu
kus aplanko. Pilyje berniu
kai gyvena net po tris vie
name kambaryje. Jie išsi
sklaidę po visą pilį, kuri turi 
daug visokių slaptų išėjimų 
ir kambarių. Ten yra ir mu
zikos kambarys, kur sudėti 

muzikos instrumentai, 
bilijardo kambarys, mokyk
los salė, kurioje vyksta re
peticijos ir mokyklos paren
gimai, biblioteka ir laisva
laikio kambarys, kur jauni
mas gali kartu pabendrauti. 
Matote, berniukams ir mer
gaitėms draudžiama lanky-

Vasario 16 Gimnazijoje — Rennhof pilis

vanduo ne labai švarus.
Laisvalaikio turime 

mažokai. Visi esame užsiė
mę. Skambutis pažadina 
6.15 vai. ryto, išskyrus sek
madieniais. Tai vienintelė 
diena, kada galima ilgiau 
pamiegoti. Šiaip visas kitas 
dienas praleidžiame mokyk
loje. 7.15 vai. apsirengę ir 
susitvarkę skubame pusry
čiauti. Mūsų virtuvė įrengta 
mokyklos pastato rūsy. Ten 
yra dešimt stalų, susėdame 
po šešis prie stalo. Yra ir 
mokytojų stalas, kuris uži
mamas tik per pietus. Pus
ryčiams gauname arbatos su 
bulkutėmis arba kukuruzų. 
Mokyklos maistas nėra toks 
blogas, kaip mane atvykus 
perspėjo. Aišku, ne toks ge
ras, kaip namuose. Supran
tama, visų skoniai skirtingi 
ir kiekvieno patenktinti neį
manoma.

8 vai. prasidedapamokos, 
kurios trunka po 45 minutes 
su 5 minučių pertrauka. Tu
rime į dieną po šešias pa
mokas. Ilgoji (užkandžių) 
pertrauka tarp 10.25 iki 
10.45 vai. Šios pertraukos 
metu visi nekantriai laukia
me laiškų. Jų gavę apsi
džiaugia, kiti liūdnais vei
dais grįžta į klases. Visi mo
kytojai ir mokiniai susirenka 
pavalgyti karštų pietų. Eu
ropoje pagrindinis dienos 
valgis yra vidurdienį. Man 
ilgokai užtruko, kol prie to
kios tvarkos pripratau. Po 
pietų vėl pamokos, o mums 
užsieniečiams laisvalaikis. 
Pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais lankome 
vokiečių kalbos pamokas; 
antradieniais sportuoja ber
niukai, ketvirtadieniais 
mergaitės. Laisvalaikiu jau
nimas žaidžia tinklinį, bė
gioja po parką arba kamba
riuose skaito, rašo, ar va
žiuoja apsipirkti į artimes
nius miestelius.

Pamokų ruošia nuo 4 iki 6 
vai. Po to vakarienė ir vėl 
laisvalaikis iki 8.15 vai. Tada 
visi turi grįžti į bendrabu
čius, kurie būna užrakinti ir 
vėl pamokų ruoša. Vakarais 
galima spoksoti i į televiziją, 
bet aš retai žiūriu, nes turiu 
daug kitokių užsiėmimų.

Labai įdomu gyventi su 
daugeliu mergaičių. Visą 
laiką kas nors vyksta: čia 
pykstasi, čia juokiasi, čia

verkia, čia vėl susigerina. 
Gyvenant bendrabutyje 
daug ko galima išmokti - to
leruoti ir suprasti vieni ki
tus, savarankiškai tvarky
tis. .

Savaitgaliais daug kas 
išvažiuoja į namus, o mes 
pasilikę išvykstame į arti
mus miestelius, aplankome 
muziejus arba pasižiūrime 
mokykloje rodomų video fil- • 
mų. Kiekvieną sekmadienio 
rytą mokyklos kapelionas 
laiko mišias Huettenfeldo 
koplytėlėje, išklausome pa
maldas su lietuviškomis- 
giesmėmis, kurioms prita
riama gitaromis. Labai grei
tai prabėga tie brangūs sa
vaitgaliai.

Mokykloje veikia įvairių 
organizacijų, kurioms 
galime kiekvienas priklau
syti. Veikia skautai, ateiti
ninkai, chorelis, orkestrėlis, 
tautiniai šokiai. Yra ir mer
gaičių kvartetas, kuriam 
vadovauja p. Paltinas. Su 
organizacijomis yra daug 
progų išvykti į visokiausias 
vietas. Dviejų mėnesių lai
kotarpy buvau Bavarijoje, 
Romoje, Paryžiuje. O liepos 
mėn. gimnazijos tautinių 
šokių grupė žada vykti į 
tautinių šokių šventę Cle- 
velande (JAV). Tai kelionei 
trūksta pinigų, nes daugelis 
mokinių nepajėgia apsimo
kėti.

Labai iškilmingai gimna
zija švenčia lietuviškas 
šventes - tautines ir religi
nes. Čia tikrai gyvename 
lietuviškai.

Labai džiaugiuosi atvyku
si į Vasario 16 gimnaziją - 
vienintelę tokią lietuvių 
gimnaziją laisvajame pasau
lyje. Nors ir labai pasiilgstu 
tėvų ir draugų Australijoje, 
esu laiminga ir iki šiolei la
bai džiaugiuosi čia atvykusi. 
Už tai dėkųivisiems tiems, 
kurie mane išleido parem
dami finansiniai ar padrą
sindami mielu žodžiu. Ypa
tingai dėkinga savo tėve
liams.

Tikiuosi gruodžio mėnesį 
grįžti su atnaujinta lietuviš
ka širdimi ir tada aktyviai 
dalyvausiu lietuviškame gy
venime Australijoje.

Visi remkime šią Vasario 
16 Gimnaziją, kuria kiekvie
nas lietuvis turėtų didžiuo
tis!
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Reikšmingos sukaktys

75 METAI 
INŽ. IZ. JONAIČIUI

Gegužės 5 d., šiek tiek pa
vėluotai, mūsų visuomenės 
veikėjas ir ALB Krašto 
Garbės Teismo pirmininkas 
inž. Izidorius Jonaitis at
šventė savo 75 metų am
žiaus sukakti.

Gausiai susirinkusių sole- 
nizanto draugų vardu ji žo
džiu pasveikino ir geriausius 
linkėjimus perdavė Austra
lijos Liet. B-nės pirmininkas 
inž. Vytautas Bukevičius ir 
Rrelatas Petras Butkus, 

I.B.E.
Inž. Jonaitis pirmų kartą 

išvydo pasauli 1909 m. kovo 
5 d. Šeduvos valsčiuje, ūki
ninko šeimoje. Išėjęs pra
džios ir vidurini mokslą 
Radviliškyje ir Šiauliuose, 
jis studijavo inžineriją Kau
ne, studijas sėkmingai baigė 
ir VD Universitete gavo inž. 
statybininko - arhcitekto 
diplomą.

Baigęs Karo Mokyklą as- 
jirantu, Iz. Jonaitis kiek lai
to tarnavo karo aviacijoje, 
>uvo išmokęs skraidyti. Vė- 
iau dirbo savo profesijoje 
taip architektas ir statybi
ninkas - rangovas. Jam teko 
dirbti ir Vilniuje, Švietimo 
Ministerijos inžinerijos sky
riuje.

Aktyviai veikęs skautuo
se, Iz. Jonaitis buvo vienas 
iš V.D.U. Skautų Korp! 
’’Vytis” steigėjų bei pirmi
ninkas 1931-32 metais. 1937 
m. ji matome ii-ros tautinės 
skautų stovyklos valdyboje. 
Jo gražūs suprejektuoti 
Skautų S-gos Rūmai, deja, 
pasiliko tik projekte, Lietu
vai netekus nepriklausomy
bės.

Atblokštas tremtin inž. 
Jonaitis Vokietijoje moky
tojavo lietuvių gimnazijoje, 
o atvykęs į Australiją gyvai 
reiškėsi įvairiose veiklos
srityse. Jau 1951 m. stei
giantis Pasaulio Liet. Inž. ir 
Architektų S-gos Sydney 
Skyriuje jis - valdybos na
rys, vėliau ir skyriaus pir
mininkas. Drauge su inž. V. 
Vazgelevičium jis 1956 m. 
parengė Bankstown Lietu-

VISAIP
SMITH FAMILY

ŠAUKIASI TALKOS

Šalpos organizacijos
Smith Family vadovas krei
pėsi laišku į Mūsų Pastogę 
prašydamas paskelbti atsi
šaukimą rūbų vajaus reika
lu.

Artėja žiema ir besireiš- 
kiant bedarbei daugelis šei
mų, ypač iš ateivių, nesudu
ria galo su galu neįstengda
mi įsigyti žiemai tinkamų 
drabužių. Smith family 
skelbia rūbų vajų prašyda
ma aukoti šdtų rūbų vargs
tantiems sušelpti. Tautie
čiai, turį tinkamų drabužių 
ir galį jų paaukoti, skambin
kite telefonu (02) 331 4022. 
Pranešus po kelių dienų au
kojami rūbai bus atsiimti.

***
NSW policijos statistika 

skelbia, kad jau šiais metais 
susisiekimo nelaimėse iki 
šiolei žuvo 397 žmonės. Per
nai per tą patį laiką žuvo 
356.

***
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Inž. I. Jonaitis (gilumoje matosi p. E. Jonaitienė)

vių Namų planus. Iz. Jonai
čio iniciatyva susikūrė ’’Vy
ties” skautų akademikų'bū- 
relis Sydnejuje. Daug kartų 
jam teko ginti lietuviškas 
spalvas prie šachmatų len
tos, atsiekiant laimėjimų 
prieš žymius meisterius.

Inž. Iz. Jonaitis ypač daug 
nuveikė Bendruomenės la
bui, du kartus vadovauda
mas Australijos Lietuvių 
Bendruomenei.

Krašto V-bos I-mas vice- 
pirm. 1959.1 - 1959.V11, jis 
buvo pirmininku 1959.Vii - 
1960.X11, vėl pirmininkavęs 
Australijos Liet. B-nei 
1963-64 metais. Savo suma
numu, taktu ir pastangomis 
jis privedė susikaldžiusią 
Bendruomenę prie tarpusa- 
vės taikos ir tolerancijos. 
Tai didelis jo atsiekimas. 
Visais laikais Bendruomenės 
vadovai itin vertino p. Jo

j-

Nesi laukiamas svečias...
’’Tie ūkininkai,” — skundžiasi man miestelėnas. — 

’’Jųžemės plačios, neaplėksi net per dieną, t 
bet pabandyk įžengti tu įjas nors vieną pėdą!
Tuoj savininkas šūkaudamas štai atbėga 
ir, vietoj įrodęs nuoširdumą, sielą — 
’’Nelandžiokit per tvorą, ištampysit vielą!!”

Keliu važiuodamas, matau — žalia vejelė, 
šalia trys eukaliptų medžiai dangų beveik remia. 
Ir vartai gi — čia pat. Vaikai rankas jau trina: 
”0i, tėtušėli, tai smagi bus gegužinė.” 
Negerus dar nė gurkšnio, kąsnio nenurijus, 
Perkūnas užgriaudė: ’’Išleisit man galvijus, 
nes vartų neuždarėt. Pievoj — kokios vėžės! 
Kad būtų surinkti tuoj popieriai visi, kartono dėžės 
ir buteliai tušti...” Tiek senis šėlsta, puola, 
kad paskubomis sumetam į krepšį Coca-Colą.

Sustojom slėnyje, aplinkui - miškų ratas.
Žmona užsinorėjo tos australiškos, ’’tikros” arbatos, 
tai lapų parinkau, žabų, uždėjau šaką.
Jau katiliukas (vis teta sakydavo) iš lėto: ’’šneka”. 
Susėdę, stebim, kaip ant kelio vėjas dulkes suka. 
Na, kad gi atūžė su traktoriais keli vyrukai, 
kad laužą ardė, ugnį kad gęsino — 
tiesiog be žado likome iš nustebimo!
”Ar proto trūksta, dar apylinkę paleisit dūmais. 
Sausi kaip parakas juk ir žolė, ir krūmai,” — 
piktai užrėkę, mus be ceremonijų išvijo.

Galvok, kaip nori: gal pavydi mums, gal bijo.
Tie ūkininkai! Pasidžiaugt neleidžia gamtos grožiu...
... (žvaigždė)!!! Kaimynas vėl darželyje prie mano rožių!”

Julija

naičio nuomonę ir jo nuosai
kią liniją Australijos Lietu
vių Bendruomenės gyveni
me.

Nepailstančiai dirbdamas 
Bendruomenės labui, inž. 
Jonaitis ilgus metus išbuvo 
’’Mūsų Pastogės” pataria
mosios redakcinės komisijos 
nariu, taip pat Sydney Apy
linkės Garbės Teismo nariu.

Šiandien jį matome ALB 
Krašto Kontrolės Komisijos 
nariu bei ALB Krašto Gar
bės Teismo pirmininko pos
te.

Linkime inž. Izidoriui Jo
naičiui ir jo gyvenimo paly
dovei, taip pat nepailstančiai 
ALB darbuotojai p. Elenai 
Jonaitienei, ilgo amžiaus, 
sveikatos ir energijos mūsų 
bendruomenėje ir kultūri
nėje veikloje! .

V. Patašius

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 10.000 -12 % 
nuo $10.000 iki $ 20.000 —13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina V»% už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. o.p.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

JURGIUI REISGIUI 70

Turbūt mažai rasime 
Sydnejuje lietuvių, kurie 
nepažintų Jurgio Reisgio. 
Jis nešnekus, nesirekla- 
muojantis, neieškąs garbės. 
Jis tyliai veža lietuvišką ve
žimą nelaukdamas medalio 
ar padėkos.

Ilgas ir vingiuotas Jurgio 
70-ties metų kelias. Gimė 
Klaipėdos krašte ūkininkų 
šeimoje. Tėvas ir motina su
sipratę užgrūdinti lietuv
ninkai. Tėvas Klaipėdos 
krašto seimelio narys.

Baigęs pradžios ir viduri
nius mokslus Jurgis įstoja į 
Klaipėdos pedagoginį insti
tutą, kurį baigęs mokyto
jauja pradžios mokyklose 
Klaipėdos krašte. Jurgis 
mėgsta keliauti. Atostogų 
metu pasikrovęs kuprinę 
dviračiu keliauja po visą 
Lietuvą. Turbūt retas iš 
mūsų esame matę tiek daug 
Lietuvos, kaip Jurgis. Nėra 
kampelio, kur jis nebūtų bu
vęs. O kiek gražių prisimi
nimų ir kartu meilės gim
tajam kraštui!

Neilgai tenka jam moky
tojauti gimtose apylinkėse. 
Vokiečiams užėmus Klaipė
dos kraštą tėvai su.visa šei
ma apleidžia ūkį ir pa
sitraukia į Didžiąją Lietuvą. 
Neilgai tenka jam ir čia pa
būti. Karo audra nubloškia jį 
į Vokietiją. Čia susipažinęs 
su Terese Dobkevičiūte su
kuria šeimą. Reisgiai išaugi
no tris vaikus: Gražiną, Ri
mantą ir Jūratę. Neklysiu 
pasakęs, kad visa Reisgių 
šeima yra lietuviškai pavyz
dinė. Neduok Dieve Reisgių 
eimoj prakalbėti angliškai. 
Nereikia stebėtis, kad ir 
anūkai gražiai kalba lietu
viškai.

Jurgis tai nenuilstama 
darbo bitė. Jis kolektorius, 
surinko daug medžiagos 
apie pirmuosius Australijos 
lietuvius, surinkęs daug 
spaudos iškarpų apie Klai
pėdos kraštą, Rytprūsius ir

Jurgis Reisgys

jų veikėjus. Tai nepaprastai 
svarbi medžiaga, o jos pilnos 
lentynos.

Jurgis ir skulptorius, bai
gė skulptūros kursus Syd
nejuje, technikos mokyklo
je. Užkliuvęs pas Reisgius, 
Jurgį užtiksi su plaktuku, 
kaltu ar peiliu rankose. Jo 
namo veranda, ir kiemas tai 
jo darbo arena, o namo 
kambariai - skulptūros gale
rija. Ir ko čia nerasi! Naudo
jamos visokios medžiagos. 
Pirmiausia buvo medis, sekė 
cementas, gipsas, galiausiai 
metalas. Daugumas jo kūri
nių lietuviškais motyvais.

Aš tankiai stebiuosi, iš 
kur Jurgis turi tiek daug 
energijos dirbti, kurti, o 
Elanų turįs begales. Tik lai- 

o stoka.
Linkime tau, Jurgi, il

giausių metų ir daug daug 
kūrybinės energijos! Juk tik 
kūryboje žmogus panašėja į 
Tvėrėją.

Matas Gailius
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Gerbiame savo darbuotojus
Metų pradžioje Sydnejaus 

skautų šeimos vyresnioji 
karta atšventė kelias bran
džias sukaktis: skautininkai 
Izidorius Jonaitis ir Dr. 
Aleksandras Mauragis susi
laukė 75-sios gimimo dienos,

Brolis v.s. fil. Izidorius 
Jonaitis gimęs 1909 m. kovo 
5 d., Šeduvos valsčiuje. 
Kauno Vytauto Didžiojo 
Universitetą užbaigė 1935 
m. statybos inžinierium. At
likdamas karinę prievolę, 
stojo Karo Mokyklon, 2Vz 
metų tarnavo Lietuvos 
aviacijos daliny lakūnu - lei
tenantu, po to, kurį laiką 
dirbo, kaip statybos rango
vas. Jo, kaip visuomeninin
ko, veikla ypač išryškėjo 
Australijoje, į kurią atvyko 
1949 m. - dalyvavo ALB 
veikloje ir įvairiose organi
zacijose: 1959-60 ir 1963-64 
m. buvo ALB Krašto Valdy
bos pirmininku, ėjo kitas 
pareigas.

Į LSS įstojo 1926 m. Buvo 
vienas pirmųjų akademikų 
skautų organizatorių - vado
vų Vytauto Didžiojo Uni
versitete, 1962-63 - Sydne
jaus Skautų Židinio tėvūnas, 
1977-78 - LSS Australijos 
Rajono Vadijos narys - va
deiva akademikų skautų 
reikalams, 1978-84 - ASS 
Sydnejaus Skyriaus pirmi
ninkas.

Savo 75-ją gimimo dieną 
brolis Izidorius atšventė 
šeimos ir bičiulių rate savo 
namuose, Eppinge.

* *
- - Antrasis 75-metiniiikas 
skautas - v.s. Dr. Aleksand
ras Mauragis gimęs 
1909.5.13 Kelmėje, Raseinių 
apksr. 1939 m. baigė Kauno 
Vytauto D. universiteto tei
sių fakultetą, o 1948 m. - 
Insbruko (Austrijoje) uni
versitete gavo teisių mokslo 
daktaro laipsnį. Kurį laiką, 
kaip advokatas dirbo Vil
niuje (1940-44).

Lietuvoje, nuo 1929 m., 
plačiai reiškėsi kaip jaunimo 
organizatorius - vadovas - 
dirbo su ateitininkais, pava
sarininkais, skautais. Vo
kiečių okupacijos metu da
lyvavo rezistencinėje veik
loje - buvo Lietuvių Fronto 
Vilniaus Apygardos pirmi
ninkas. Australijoje 1951-52 
m. ALB Krašto Valdybos 
narys, kultūros reikalams, 
1951 ir 1971-74 redagavo 
’’Mūsų Pastogę”, ilgametis 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas.

Į skautus įstojo 1925 m. 
Kelmėje. Suorganizavo 
skautų draugovę ir jai vado
vavo. 1929 m. vadovavo 
skautų draugovei Kražiuose. 
1933-35 m dirbo Vyr. Skautų 
Štabe. 1969 m. - V. Tautinės 
Stovyklos (pagelbinės), Mt. 
Crawford, S.A., viršininkas, 
1976-78 - LSS Australijos 
Rajono vadas, 1970-71 ir 
1979-81 m. - Sydnejaus 
Skautų Židinio tėvūnas. 
1974 m. apdovanotas LSS 
Geležinio Vilko ordinu.

Paskutinius kelerius 
metus iš eilės eina ALB 
Sydnejaus Apylinkės Val
dybos pirmininko pareigas.

Savo gimimo dieną brolis 
Aleksandras atšventė gegu
žės 13 d. Jo pagerbti, be 

’gausios giminės, susirinko ir 
nemažas būrys bičiulių, 
daugumoje skautininkų. 

o prel. Petras Butkus ir 
Aleksandras Jakštas 
70-sios. Ačiū Dievui, nežiū
rint amžiaus naštos, visi dar 
labai energingi ir reiškiasi 
skautiškoje - bendruomeni
nėje veikloje.

* *
Anksčiausiai savo 70-tąjį 

gimtadienį atšventė mūsų 
v.s.fil. prel. Petras Butkus - 
sausio 9 d.

Gimęs 1914 m. Raseinių 
apskr., 1938 m. baigęs Tel
šių Kunigų Seminariją, ka- 
pelionavo Tauragės ir Telšių 
mokytojų seminarijose ir 
Geležinio Vilko Dragūnų 
pulke. 1943 m., už patriotinę 
veiklą vokiečiai jį patalpino į 
Soldau koncentracijos sto
vyklą. Po karo, kaip 

darbininkas atvyko į 
Australiją. Čia nuo 1950 m. 
tapo pakviestas lietuvių ka
pelionu į Sydnejų.

Be savo tiesioginių parei
gų yra plačiai įsijungęs į lie
tuviškąjį bendruomeninį 
gyvenimą - dalyvauja kelio
se organizacijose, bendra
darbiauja spaudoje, globoja 
Sydnejaus parapijos savait
galio mokyklą, 1950-51 m. 
leido žurnalą ’’Užuovėją”, 
1970 m. parašė ir išleido ke
lionių įspūdžių knygą ’’Tau
tų Šventovėse”.

Į skautus įstojo 1926 m. 
Raseinių gimnazijoje. Nuo 
1950 m. paskirtas Sydnejaus 
skautų ’’Aušros” tunto 
kapelionu, 1956-81 m. buvo 
LSS Australijos Rajono
dvasios vadovu. tunto tuntininkas, 1948-70 ir

1982 m. jos didenybės 1976-78 m. Sydnejaus
britų imperijos karalienės Skautų Židinio tėvūnas,

Australijos Rajone
* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
skautai-tės Atvelykio proga 
(balandžio 29 d.) savo sto
vyklavietėje,- Ingleburne, 
N.S.W., vėl suruošė tradi
cinę margučių popietę - ge
gužinę. Jos metu vyko mar
gučių dažymas, parodėlė, 
premijavimas, o vėliau - 
įvairūs velykiniai žaidimai.

Jaunuosius velykaičiais 
apdovanojo net iš Lietuvos 
atkeliavusi Velykų Bobutė 
(žid. Sofija Mauragienė), 
kuri ta proga dar papasako
jo ir gražią pasaką apie vorą 
ir skruzdę.

AUKOJO SKAUTYBĖS 
FONDUI

1983 m. Adelaidės lietu
viai papildomai aukojo L.S. 
Fondui:

$ 25 - Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga Ine.

po $ 20 - Odeta ir Paulius 
Stimburiai

$ 5 - Antanas Morkūnas.
L.S.F. vardu visiems 

aukotojams tariu nuoširdų 
ačiū.

1983 m. viso gauta $ 367 
aukų.

Šiemet, 1984 m. švenčiant 
Šv. Kazimiero, Lietuvos 
Skautų Sąjungos globėjo 
500 m. mirties sukaktį, jau 
pradėjo plaukti aukos Lie
tuviškos Slautybės Fondui. 
Sekantį kartą bus paskelb
tas aukotojų sąrašas.

Vis budžiu!
Vacys Ilgūnas 

LSF atstovas Adelaidėje

IBklAMCJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B; Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Elžbietos II-sios apdovano
tas Britų Imperijos Ordinu 
(MBE) už jo veiklą sielova
doje ir lietuviškojo jaunimo 
tarpe, o tų metų sausio 7 d.- 
jo šventenybės popiežiaus 
Pauliaus II-jo specialiu dek
retu pakeltas į monsinjorus - 
prelatus.

* »
Mūsų ketvirtasis sukak

tuvininkas - žymūnas - 
v.s.fil. Aleksandras Jakštas 
savo gimimo dieną tyliai at
šventė vasario 26 d. savo 
namuose, Forresters Beach, 
N.S.W.

Gimęs 1914 m. Tauragėje. 
1942 m. baigė Vytauto Di
džiojo Universitetą Kaune, 
geodezijos inžineriją. Nuo 
pat į skautus įstojimo dienos 
(1928 m.) brolis Aleksandras 
labai aktyviai reiškėsi įvai
riuose skautų vienetuose: 
Lietuvoje pradėjęs skilti- 
ninko, vėliau draugininko 
pareigomis, 1946-49 m. buvo 
atskirojo sk. Vyčių Eimučio 
būrelio Offenbache steigėjas 
- vadas, 1947 m. - LSB Vadi
jos narys - Sk. Vyčių Sky
riaus vedėjas. Australijoje 
1949-50 buvo N.S.W. — Qld.

* Sydnejaus ’’Aušros” Tunto 
Jaun. Skautų-čių ’’Šešupės” 
Draugovės draugininke, 
v.s.v.sl. Kristina Coxaite, 
gegužės 12 d. atšventė savo 
21-mą gimtadienį.

Ta proda daug, daug gerų 
linkėjimų, sese Kristina, nuo 
mūsų visų!

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko ba
landžio 4 d. Parapijos Na
muose. Ji buvo skirta iš Ro
mos grįžusio Rajono Dvasios 
vadovo s.fil. Dr. kun. Prano 
Dauknio sutikimui, ten sėk
mingai apgynusio savo di- 
zertaciją ir dalyvavusio Šv. 
Kazimiero 500 m. Jubilie
jaus minėjime.

* Rajono Dvasios vadovas, 
s.fil. Dr. kun. P. Dauknys iš 
Romos parvežė popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo doku
mentą - ypatingą apašta
liškąjį palaiminimą LSS 
Australijos Rajono vadui, s. 
A. Pociui, jo žmonai ir 
visiems rajono skautams- 
tėms. Dokumentas įteiktas 
rajono vadui bažnyčioje vy
kusių lietuviškų pamaldų 
metu.

Inf. 

1970-75 - LSS Australijos 
Rajono vadas, Jam nebuvo 
pareigų, kurios buvo ”per- 
mažos” - ėjo ten, kur laukė 
darbas, kur buvo reikalinga 
{’o pagalba. Apdovanotas 
□SS Lelijos ir Padėkos ordi

nais.
Šiuo metu brolį Alek

sandrą rečiau besutinkame, 
nes gyvena keliasdešimt ki
lometrų nuo Sydnejaus, ra
mioje pajūrio vietovėje - 
Forresters Beach. Aktyviai 
dalyvauja Sydnejaus Skautų 
Židinyje, atvykdamas į su
eigas ir t.t. Savo gyvena
moje vietovėje yra įsijungęs 
į vietos evangelikų bažny
čios administracinį darbą - 
eina iždininko pareigas.

* *
Gera visus šiuos sukaktu

vininkus matyti savo tarpe. 
Mes džiaugiamės jų ilgame
tėm sukaktim ir šia proga 
linkime viso geriausio ir dar 
daug, daug dienų skautiško
se gretose!

v.s. B. Žalys

iO.
KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA,
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA.
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

Australijos Lietuvių Fonde
AUKOS A.L. FONDUI

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

$ 10 V. ir A. Baltrukoniai 
(140), Vic.

A.a. Bronei- Česnienei 
Melbourne mirus, vietoj gė
lių, aukojo:

$ 5 J. Paragienė (132), 
Vic.

A.a. Česlovui Liutikui 
Sydnejuje mirus, vietoj gė
lių aukojo:

Po $ 25 Jonas R. Meiliū
nas (230), Vic. - savo bran
gaus krikštatėvio
atminimui, J. ir S. Meiliūnai 
(712), Vic.

A.a. Alfonsui Šernui 
Newcastle mirus, jį pagerb
dami vietoj gėlių aukojo:

Po $ 50 R. ir M. Cibai (150) 
ir V. ir J. Šliteriai (190),

$ 20 J. Karpavičius (140), 
$ 6 J. Pranskūnas (21);
po $ 5 Janina Butkus, S. ir 

E. Daugėlai (10) ir M. šeš
kus (65);

$ 4 St ūkis;
po $ 2 Brown-Barceliūnas, 

J. Česnaitis (12), B. Liūgą ir 
V. ir E. Kristensen (17) (visi 
iš NSW).

Adelaidės lietuvių aukos 
Fondui:

Po $ 201. Račiūnas (120) ir 
A. Zamoiskis (92).

A.L. Fondo Valdybos

’’KONRADO KAVINĖS” 
VAKARĄ PRISIMENANT

’’Konrado Kavinės” vaka
ras, suruoštas Sydnejaus 
Skautų Židinio gegužės 12 d. 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne, jau praeity. Jis praėjo 
sėkmingai, davęs virš $ 900 
pelno, kuris visas paskirtas 
Lietuvių Klubo — Namų pa
ramai.

Židiniečių tarpe kursuoja 
mintis, kad gal ir kitos Syd
nejaus lietuvių organizaci
jos, nuolat besinaudoją Lie
tuvių Klubo patalpomis, ga
lėtų kartą i metus suruošti 
ką nors panašaus, pelną pa
skiriant Lietuvių Klubui. Tų 
organizacijų Sydnejuje yra 
nemažai, ir su trupučiu gero 
noro, neturėtų būti labai 
sunku tai padaryti - juk ir 
Skautų Židinys teturi tik 
apie 40 narių.

Židinietis

vardu nuoširdžiai dėkoju vi
siems aukotojams.

Vaclovas Rekežius 
A.L.Fondo iždininkas

AUKOS VASARIO 16 
GIMNAZIJAI

Sydnejaus lietuviai per 
Liet. Klubo Bibliotekos va
dovybę pastaruoju metu 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje aukojo:

Po $ 20: N. Čelkienė, V. 
Kondrackas, D. Bartkevį- 
čienė, M. Kavaliauskienė;

po $ 10: A. Storpirštienė, 
L. Karvelis, B. Ropienė;

po $ 5: J.A. Jūragis, A. 
Paulėnienė.

Drauge apgailestaujame, 
kad Vasario 16 Gimnazijai* 
anksčiau nepaminėti auko
jusieji: J. Mickienė $ 10, ir J. 
Griškauskas $ 11. Maloniai 
atsiprašome.

Ačiū aukojusiems ir pri
mename visiems, kad Vasa
rio 16 Gimnazija yra rei
kalinga nuolatinių aukų. Ji 
yra visos išeivijos lietuvių 
pasididžiavimas. Aukos pri
imamos ir toliau.

Sydnejaus Liet. Klubo 
Bibliotekos vadovybė

♦ ♦ *

Sklinda žinios, kad sovie
tų naujasis prezidentas Čer- 
nenko esąs ligonis ir jau 
spėliojama apie naują jo 
įpėdinį'.
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Bendruomenės susirinkimas Melbourne ’’Saulės Jostas”
Visuotinis Melbourne 

bendruomenės susirinkimas 
įvyko sekmadienį, balandžio 
29 d. Lietuvių Namuose. 
Susirinkimas buvo informa
cinio pobūdžio, nebuvo jokių 
rinkimų.

Susirinkimą atidarė Apy
linkės pirm. Dr. Jonas 
Kunca, pakvietė pirminin
kauti Richardą Šemetą ir 
sekretoriauti - Alisą Baltru- 
konienę.

Dėka gerų per radiją ir 
spaudą reklamų į susirinki
mą atvyko 150 asmenų.

Pirmą pranšimą padarė 
apylinkės pirm. Dr. J. Kun
ca. Valdybos iždininkas Al
gis Klimas pranešė apie fi
nansinę Valdybos padėtį. 
Kontrolės Komisija patikri
nusi pasiūlė iždininko apys
kaitą priimti. Taip pat pra
nešė, kad Valdybos kasoje 
yra viso $ 2972.46. Kontro
lės Komisija taip pat tikrino 
ir liet, bibliotekos adminis
tratoriaus Felikso Sodaičio 
vedamas bibliotekos kasos 
knygas ir rado, kad su liku
čiu iš praėjusių metų viso 
bibliotekos kasoje yra $ 
2197.86.

Trys asmenys padarė 
pranešimus apie' švietimą. 
Trumpiausias ir aiškiausias 
pranešimas buvo padarytas 
Alenos Karazijienės. Ji at
stovauja lietuvius Viktorijos, 
aukštesnių mokyklų institu
te (Vic. Institute of Secon
dary Education). Praneši
mas atskleidė kad svarbu 
susirūpinti dėl lietuvių kal
bos brandos atestato pripa
žinimo po 1986-tų metų.

Danutės Baltutienės pra
nešimas lietė peticiją dėl 
lietuvių kalbos dėstymo įve
dimo į vieną iš Australijos 
universitetų ir veiklą ta 
linkme.

Apyl. V-bos sekr. p. Ga
šlūnas padarė išsamų pra
nešimą švietimo reikalais. Į 
jo pranešimą įėjo ne tik ką 
Valdyba nuveikė, bet ir ką

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Per Vytautą Muloką gau
ta jo tėvo a.a. Jono Muloko 
pomirtinio palikimo keli 
šimtai atskirų pavadinimų 
labai vertingų religinių, 
istorinių, biografinių, politi
nių knygų, ’’Aidų”, ’’Laivo”, 
"Laiškų Lietuviams”, ’’Atei
ties” įrištų žurnalų komp
lektų. Visa tai žymiai pra
turtino Melbourne Lietuvių 
Bibliotekos spausdinių fon
dus, artėjant prie 10.000 
knygų skaičiaus. Peržiūrė
jus ir užkartotekavus visas 
naujai gautas knygas, jų pa
vadinimai bus skelbiami 
spaudoj tik tokių knygų, ko
kių dar neturėta bibliotekoj.

Gauta Šaltinių Bibliote
kai: Marija Gimbutas ’’An
cient Peoples and Places — 
the Baltsf’„USA 1963 (Leo
no Geštauto dovana). J. Ri
manto ’’Petras Rimša pąsa- 
koja", Vilnius 1964 (Eugeni
jos Mackevičienės dovana). 
Grickevičiaus ”10 kelių iš 
Vilniaus” Vilnius 1972.

Aukojo bibliotekai $ 10 P. 
Lazutka. Popieriaus lapų 
susegimo mašinėlę - F. So- 
daitis.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus lie
tuviškas ačiū.

bibliotekos vedėjas

kitos organizacijos ta linkme 
padarė. Buvo padėkota lie
tuvių kursų koordinatorei ir 
baigiamosios klasės moky
tojai Dr. Brazaitienei, kuri 
dėl susidėjusių aplinkybių iš 
šio darbo pasitraukė. Ji pa
vestą darbą dirbo iš širdies, 
rūpindamasi mūsų jaunimu, 
juos mokydama ir auklėda
ma. Ačiū jai.

Sveikinome ir naują kursų 
mokytoją - Loretą Čižaus-
kaitę, baigusią pedagoginius 
mokslus, mielai sutikusią 
dirbti su pirmos klasės mo
kiniais. Linkime jai sėkmės.

Valdybos jaunimo bei 
kultūrinės veiklos atstovės 
ir parengimų vadovės Biru
tės Kymantienės (Šaulytės) 
pranešimas buvo trumpas. 
Ji pranešė apie per metus 
surengtus parengimus ir, 
kad jaunimas vyresniųjų or
ganizacijose gal pilnai ir ne- 
sireiškia, bet savųjų tarpe 
smarkiai juda, kruta. Jauni
mas savo veiklą platina 
netik lietuvių tarpe, bet ir 
su pabaltiečiais. Prieš akis 
jaunimui didelis darbas - su
ruošti P.L.J. Kongresą 
Australijoje 1987-88 metais.

Grįžtant prie bendruome- 
nėsnirm. Dr. Kuncos .prane
šimo vis tik reikia pripažinti, 
kad Valdyba daug pasidar
bavo politikos srityje. Jiems 
pasisekė patalpinti The Age 
dienraštyje Maskvos 
pasmerkimą dėl Korėjos 
lėktuvo nušovimo, kartu 
iškeliant rusų okupaciją ir 
žiaurumus Lietuvoje, Pa- 
baltyje ir visos užimtoj Eu
ropoj. Panašaus turinio 
laiškas tapo atspausdintas ir 
News Week žurnale. Pasi
sekė, kad išspausdino platų

Darbininko padėtis
Atkelta iš psl 1 S°V* Sąjungoje

Mūsų valstiečiai iki 1940 
m. nepergyveno bolševiki
nio maro. Tačiau bolševikų 
imperija tykojo ir laukė pa
togios progos užgrobti mūsų 
kraštą. Ta valanda atėjo 
1940 m. o 1941 m. jau mūsų 
valstiečius trėmė į ’’plačiąją 
tėvynę”. Tikrieji ’sodybų 
tuštėjimo metai” atėjo po 
antrojo pasaulinio karo. Iš
tuštėjo Suvalkijos lygumos, 
išretėjo Žemaitija, Aukštai
tija, Dzūkija. Tada kiekvie
nais metais, vienais daugiau 
kitais mažiau, trėmė į Sibi
rą, pas ’’baltąsias meškas”, 
kaip tada dažnai bolševikai 
sakydavo. Žinoma, trėmė ne 
tik valstiečius. Ištremtųjų 
likimas apgailėtinas: vieni 
išmirė pakeliui, kiti ten nu
vykę, nuo bado, ligų, sun
kaus darbo ir neįprastų kli
mato sąlygų. Dar kiti, pra
radę sveikatą, vilko sunkų 
tremtinio jungą. Tik vėliau, 
po Stalino mirties, jų likučiai 
grįžo į tėvynę.

Likę Lietuvoje valstiečiai 
kapanojosi varge. Apkrovė 
juos dideliais mokesčiais ir 
tokiu būdu varė į kolūkius. 
Kiekvienais metais mokes
čius didino. Pagaliau vals
tietis, nepajėgiantis jų išsi
mokėti, turėjo stoti į kolūkį 
ar mesti savo ūkį ir bėgti į 
miestą.

Žemės ūkio produktus 
valdžia ’’pirko”. Ji nustatė 
kiek valstietis kokių pro
duktų privalo jai ’’parduo
ti”. Prievolės buvo didelės, 
bet žmones dar versdavo 

straipsnį ispanų pasaulinio 
masto žurnale ’’Vision” apie 
Pabaltijo kraštų užėmimą ir 
žiaurumus, bei rusų takti
kas.

Pasiųstas prašymas Aus
tralijos premjerui Mr. 
Hawke dėl sulaikymo gali
mos žvejybos sutarties su
darymo. Padėta platinti 
australų tarpe anglų kalba 

Scena iš ansamblio ’’Saulės josta” pasirodymų

apie Sovietų okupaciją Pa
baltijo ir Rytų Europos 
kraštuose ir daugiau. Pa
lengvinant įvairių organiza
cijų ir pačios Valdybos ad
ministracinį darbą prašyta 
ir gaut iš australų valdžios 
parama kopijų mašinėlei įsi
gyti.

Pirmininkas taip pat pa
minėjo, kad jeigu Captive

"parduoti” daugiau, negu 
nustatyta. Propaganda tei
gė, kad valstiečiai ’’parduo
da” savanoriškai. Valstybi
nės kainos buvo plėšikiškai 
žemos. Už rugių centnerį 
valstybė ’’mokėjo” 5 rb. 60 
kp., o už duonos kilogramą 
imdavo 3 rb. 60 kp. Valstie
tis, pardavęs valstybei 
centnerį rugių, galėjo nusi
pirkti pusantro kilogramo 
duonos. Net baudžiava buvo 
lengvesnė. Atėmę iš vals
tiečių žemę ir suvarę juos į 
kolūkius vertė kasdien dirb
ti, o už darbą dažnai nieko 
nemokėjo. Į dvarą bau
džiauninkai ne kasdien eida
vo, turėjo kelias dienas ir 
savo žemės apdirbimui. Bol
ševikų dvarponiai neduoda
vo nė tų kelių dienų. Savo 
sklypelį (arus), iš kurio tu
rėjo išmisti, valstiečių šeima 
galėjo apdirbti naktimis ir 
sekmadieniais. O bolševikų 
propaganda suokė idiliškas 
daineles apie laimingą vals
tiečio, savo žemės šeiminin
ko, gyvenimą.

Valstiečiai masiškai bėgo į 
miestus. Dėl to miestų gy
ventojų skaičius pirmaisiais 
pokaro metais gerokai pašo
ko. Mūsų miestai suvalstėjo 
ir surusėjo, nes juose apsi
gyveno ir iš Rusijos atvyku
sių kolonistų. Liūdnai atrodė 
mūsų pokarinis kaimas. Ge
resnes trobas nugriovė ir iš
vežė statyti į miestelius. Tik 
pamatai liko kyšoti iš žemės, 
o vėliau ir jie apžėlė žolėmis. 
Pažvelgsi į sodybą - nė gy

Ansamblio koncertai
Latvių tautinių šokių an

samblis ’’Saulės Josta” pra
deda savo šokių ir dainų 
koncertinį turą po Australi
ją. Šis ansamblis laikomas 
vienu geriausių Vakarų pa
saulyje. Koncertai numato
mi: gegužės 27 d., 1 vai. 
Canberroje, Erindale 
Centre, Sydnejuje birželio 9 
d., 3.30 vai. Seymour Centre

Nations turėtų kompeten
tingus atstovus ir vadus, 
būtų galimybė įvairiomis 
progomis pareikšti pavergtų 
tautų nuomonę.

Jaunimo Sąjungos atsto
vė Rožė Makarevičiūtė vi
sus pralinksmino savo pra
nešimu apie Jaunimo Sąjun
gos plačią veiklą. Tai gabi, 
drąsi jaunuolė, labai gerąŲ.

vos dvasios. Žmonės išvežti, 
išgrobstytas jų turtas. Kai 
kur dar galėjai pamatyti šu
nį, bindzinėjantį apie namus.

Išretėjęs kaimas šiaip taip 
stūmė dienas, vykdė bolše
vikų planus (tiesa, daugiau 
popieriuje). Skaudu buvo 
valstiečiui žiūrėti į naujo
viškai apdirbama žemę: kur 
vaga arta, kur praleista, kur 
grūdas bertas, o kur liko 
plynė. Juk reikėjo skubėti 
apdirbti kuo didesnį plotą ir 
apie tai kuo greičiau pra
nešti į rajoną partiniams 
asilams. Rudenį net ir tą 
’’suliesėjusį” derlių nesuge
bėdavo nuimti: dažnai lik
davo žiemoti ant lauko. 
Valstiečiui buvo graudu 
žiūrėti kaip ’’ūkininkavo” 
nieko nenusimanantys par
tiniai asilai, kurių svarbiau
sias tikslas buvo - kuo dau
giau išspausti iš valstiečio 
prakaito ir kuo mažiau jam 
duoti. Todėl valstietis dirbo 
atžagariomis rankomis. Ne 
jo žemė, ne jo ir derlius. Jis 
nematė savo darbo vaisių. 
Viskas eina į bendrą katilą, 
iš kurio didžiausią samtį se
mia valstybė, o po jos bolše
vikų dvarponiai: kolūkio 
pirmininkas, partinis sekre
torius, buhalteris bei jų 
artimieji. Valstiečiui lieka 
tik pelai.

Bėgo metai, dešimtmečiai, 
o gyvenimas kaime gerėjo 
labai lėtai. Ir kaip jis gerės, 
kai valstybė tikėjosi, kad 
valstietis visą laiką temps tą 
jungą, o ji durstys galą su 
galu. Bet kaimas tuštėjo ir 
dabar pritrūko darbščių 
rankų. Jaunoji karta bodisi 
kaimo. Vaikinai išėję į ka
riuomenę, daugiau negrįžta į 
savo kaimą. Dabar trūksta * 

ir Melbourne birželio 17 d., 2 
vai. Camberwell Centre. Į 
visus koncertus įėjimas $ 10 
asmeniui ir tarp $ 6 - $ 8 dol. 
vaikams ir pensininkams. Ši 
koncertinė išvyka pavadinta 
’’The Daisy Chain” (ramu
nėlių grandinėlė). Nuotrau
koje scena iš ansamblio 
’’Saulės Josta” pasirodymų.

kalbanti lietuviškai, pilnai 
įsijungusi į jaunimo organi
zacinę veiklą.

Diskusijose ilgai sustota 
prie 16-to Vasario priėmimų 
ruošimo, kas po ilgo pirmi
ninko pranšimo ir trijų švie
timo reikalų pranešimų 
buvo perdaug. Susirinkimo 
dalyviai pradėjo nekantrauti 
ir ėmė skirstytis. Neliko 
laiko pasisakymams dėl kitų 
pranešimų. Teko susirinki
mo pirmininkui R. Šemetui 
susirinkimą skubiai užda
ryti, visiems sugiedojus 
Tautos Himną.

Al. Baltrukonienė

žmonių net derliui nuimti. 
Todėl atrado naujų valstie
čių: veža į kaimą mokinius, 
studentus, tarnautojus. 
Nauda iš tokių darbininkų 
nedidelė, bet skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi.

Valstietis pragyvena iš 
savo pagalbinio sklypelio. 
Kai bolševikai organizavo- 
kolūkius jie nustatė labai 
žemus uždarbius, iš kurių 
valstietis negalėjo išmisti. 
Todėl jam davė kelių delnų 
didumo pagalbinį žemės 
sklypelį. Apdirbti jį valstie
tis tegali vakarais ir poilsio 
dienomis. Vėliau pagalbinis 
žemės sklypelis virto 
pagrindiniu. Ypač pokario 
metais, kai už darbą kolūky
je mokėjo labai mažai arba 
nieko. Tačiau bolševikų val
džia vėl apkrovė valstiečius 
dideliais mokesčiais už vais
medžius. Nepajėgdami išsi
mokėti, daugelis iškirto so
dus. Kai vis dėlto žmonės 
prasigyveno, ėmė laikyti po 
kelias karves, kiaules, dau
giau paukščių, valdžia apri
bojo gyvulių ir paukščių 
kiekį. Valstietis vėl negalėjo 
išsimokėti ir turėjo išpjauti 
gyvulius bei paukščius. Pa
galiau imperijoje pritrūko 
žemės ūkio produktų.

Bus daugiau
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Tęsinys

Paruošė A. Zubras

ASMENVARDŽIAI
Kiti graikų kil

mės su krikščionybe paplitę 
vardai: Andrius — vyriškas, 
Barbora — svetimšalė, Kot
ryna — nesutepta, Elena — 
šviesa, Margarita — perlas, 
Petras — uola, Teodoras — 
Dievo dovana, Steponas — 
vainikas, diadema, Pilypas
— arkliu mylėtojas. Visa eilė 
kitų krikščioniškų vardų: 
Agota, Kipras, Izidorius, 
Grigas, Nikodemas ir daug 
kitų.

.Lotynų paveldėjimas: 
Antanas — girtinas bei neį
kainuojamas, Augustas ar 
Augustinas — kilmingasis 
bei garbingasis, Regina — 
karalienė, Natalija — gimu
sioj! bei kalėdinis kūdikis, 
Povilas — mažas, Emilijus
— darbštus, Patricija — kil
mingo gimimo, Viktoras — 
nugalėtojas, Vincas — lai
mėtojas, Virginija — jau
natviška, pavasariška, Glo
rija — garbė, Julija — švel
nus veidas, Benediktas — 
palaimintasis, Justinas — 
teisusis bei teisingasis, Sil
vestras bei Silva — miškinis, 
Dominykas — valdoviškas 
bei viešpats. Dažnas tarp 
lietuvių Karolis, moterį škas 
vardas Karolina yra kilęs iš 
lotynų Carolus.

Slavų kilmės vardažodžių 
nėra taip daug. Vladas yra 
sutrumpinimas lenkų Vla
dislav bei rusų Vladimir. 
Pastarojo senesnė forma 
Volodimir — garsus valdžia. 
Iš lenkų yra Balys, Stasys, 
Bronius, Bronė. Lenkų kal
boje visi tie vardažodžiai yra 
dvikamieniai: Boleslav,
Stanislav, Bronislav, Bronis- 
lava. Bronic reiškia ginti, 
slava — garbė; Bronislava — 
garbės gynėja. Dvikamienis 
vardas Kazimieras yra iš 
lenkų Kazimierz ir bus reiš
kęs taikos skelbėją. Yra iš 
dviejų žodžių: kazac — įsa
kyti, skelbti, gi mir slavuose 
senesniais laikais yra reiš
kęs taiką.

Germanų kilmės keletas 
pavyzdžių: Eduardas — tur
tingas globėjas, Pranas 
(Francis) — laisvas, Henri
kas — namų viešpats, Ro
bertas — didžiagarsis, Val
teris — galingas valdytojas, 
Fridrichas — taikus valdy
tojas.

Senybės ir naujybės. Šio 
šimtmečo pirmoje pusėje, 
ypač nepriklausomybės lai
kais, atsigręžta į senovę. 
Populiarūs pasidarė senojoj 
Lietuvos istorijoj sutinkamų 
kunigaikščių vardai: Vytau
tas, Vytenis/ Mindaugas, 
Gediminas, Algirdas Jaunu
tis, Kęstutis, Birutė. Per 
grožinę literatūrą plačiai 
prigijo Jūratės, Kastyčio, 
Šarūno, Algimanto, Eglės, 
Živilės, Gražinos vardai. Tų 
vardų nešiotojai katalikai 
greta turėjo ir bažnyčios 
pripažinto šventojo ar šven
tosios vardą. Taip jau rei
kalavo nuo Tridento suva-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.
Tel. 724'5408 Veikia 24 valandas per parą

žiavimo (1545-63) katalikų 
dvasiškija. Turįs mat būti 
danguje užtarėjas, patronas. 
Dėl to tat atsirado lietu
viams beveik nepažįstamas 
dviejų krikšto vardų davi
mas. Didelis lūžis su vardų 
pasirinkimu yra įvykęs nau
jausiais laikais. Pilna lietu
viškų naujadarų: Gintaras, 
Gintas, Giedrius, Ramutė, 
Ramunė, Rasa, Teisutis, 
Aušra, Aušrinė, Laima, Un
dinė, Dalia, Žibutė, Rožė, 
Rūta. Kai kurie tie vardai 
turi ryšį su senąją lietuvių 
mitologija, kiti išreiškia ką 
nors žmogaus ausiai gra
žaus, malonaus. Kiti pasi
renkami dėl .nuostabos, dėl 
skambesio: Ugnė, Žarija, 
Audrius, Dainius, Danguolė, 
Žydrūnas, Žydrūnė, Auksė, 
Lelija, Saulė, Saulutė, Sau
lius, Snieguolė, Nerija, Ge
gužė.

Greta tautinių naujadarų 
ir svetimų kalbų kilmės var
dai, ateiną per fŪmus, teatro 
spektaklius, per tarptautinę 
grožinę literatūrą, per po
puliarią vakarietišką muzi
ką. Tokių vardų pilna šių 
dienų Lietuvoje: Aksana, 
Aurika, Nemira, Giulnara, 
Haidė, Hiacintą, Oksana, 
Salvinija, Severinas, 
Sonata, Venera, Akbaras, 
Begitas, Džeraldas, Edgar- 
Edgaras, Eligijus, Erlandas, 
Mamertas, Salvinijos ir 
panašūs.
Išeivijoje tautiniai lietu

viški vardai naujagimiams 
retenybė. Dažniausiai ren
kamasi gyvenamajame 
krašte populiarūs vardai.

BEDIEVIS
VINCAS KRĖVĖ

Tą vasarą pas mane vie
šėjo draugas, kuris ”kuni- 
guosna ėjo”.

Vasara buvo šilta, giedra, 
o tą dieną šutino ir kaitino 
kaip puode. Niekur nei lapas 
nesušlamėdavo, nei žolė ne- 
sukukždėdavo: nebuvo jokio 
vėjelio.

Vidudieny dangus 
nusidumblavo, bet kaitino 
dar labiau.

Ėmiausi kviesti draugą 
maudytis. Ežeras buvo ne 
arti, už kokio versto, miške, 
ir draugas nenorėjo taip toli 
eiti ir dar tokiam karšty, bet 
aš įgundžiau jį.

Nuėjova į ežerą ir išsi- 
maudėva. Pas ežerą buvo 
vėsu; mudu sėdėjava ir 
gulėjova ten, vejelėj, ilgą 
laiką ir būtuva dar ilgiau sė
dėjusiu: tiek ten buvo ramu 
ir gera; bet debesys ėmė 
slinkti padangėmis vis tirš
tesni, vis tamsesni, pabrin
kę. Toli, ten kažkur už kal
no, už girios, sugriaudė, ar 
gal mums tik pasirodė, kad 
griaudė.

Tuo būdu mat esi geriau 
priimtas krašte dominuo
jančios didžiumos, ypač mo
kykloje. Kitaip yra tose 
etninėse bendruomenėse, 
kurios skiriasi religija nuo 
dominuojančios daugumos. 
Arabų, indų, žydų kilmės 
imigrantai krikščionių ap
linkoje išlaiko savo kultū
roje sukurtuosius asmen
vardžius. Kiniečiai turi dvi 
sistemas: vienas vardas tarp

Rasoti žiedai Nuotrauka V. Vosyliaus

Ežeras buv(b gilioj klony ir 
miške; draugas ėmė neri
mauti. Ir neapsižiūrėsi gi, 
kai pakils audra, o į namus 
kelio visas gudų verstas.

Grįžova namo šilu. Netoli 
lauko buvo kalnelis, apaugęs 
ištekinėmis pušimis, kurios 
buvo daug storesnės ir 
augštesnės negu medžiai 
kitoje šilo vietoje. Kai čia 
seniau kirto girią, augančių 
šiame kalnely medžių kirsti 
niekas nenorėjo. Kad ir kiek 
miškų vertelgos siūlė žmo
nėms, kad ir kaip gundė, se
nų pušų niekas nekliudė. 
Taip jos ten ir pasiliko.

Vieni tą kalnelį vadina 
Milžinkapiu, kiti Šmėklų 
kalnu.

Žmonės kalba, kad toji 
vieta esanti negera. Kiek
vienas eidamas skubinosi 
greičiau ją praeiti, ypač pa
vakarėj arba sutemus; kas 
jaunesnis, net bėgte bėgo.. 
Dažnai ten vaidenosi žmo
nėms. Nors ten niekados 
nieko pikta neatsitikdavo, 
kaip kad kitose vietose, kur 
vaidenasi, bet visdėlto ten 
gero žmogus nelauk, kur 
šmėkla apsigyveno.

— Kur, vaikeliai, judu 
skubinata? Ar tik ne nuo 
lietaus judu bėgata?

Nustebau. Kas čia mus 
užkalbino? Ar tik nesivaide
na man?

Dirstelėjau į kalnelį ir 
matau: sėdi ant vėjalaužio 
senis Vainoras, kurį vienu 
žodžiu vadina viso sodžiaus 
moterys ’’bedieviu”, o vyrai 
— ’’filozopu”, jr tuo mano 

saviškių, kitas adoptuoja- 
mas vardas bendravimui su 
gyvenamojo krašto aplinka.

PAVARDĖS IR
PRAVARDĖS

Daugėjant žmonėms ir jų 
socialimams bei ekonomi
niams santykiams įvairė- 
jant, atsirado pavardės, ta
pusios šeimos bei giminės 
atžymiu ir pasidariusios pa
veldimos. XVIII š. Lietuvoje 
asmuo dokumentuose įvar
dinamas jau vardu ir pavar
de. Jokio valdinio akto dėl 
Pavardžių įvedimo nebuvo, 

as procesas yra vykęs na
tūraliai. Latviuose gi tas 
buvo užfiksuota valdiniu

pasakyti, kad jisai jau 
suvaikėjęs, nukalbąs, nes 
labai jau senas.

Netoli jo sėdi ant akmenų 
krūvos Noreika ir, pasidėjęs 
krepšį sterblėj, kemša sau 
pypkę.

— Tfu, kad jus kur galai! 
O aš tik vakar pasakojau 
draugui, kad čion nei vienas 
sodietis kojos nekelia!..

— Ką judu čia veikiata? — 
klausiu aš sustojęs. Draugas 
truputį pasėjėjo, bet maty
damas, kad aš stoviu, susto
jo ir jisai.

— Bitukes šile aplankiau. 
Čia yra viena drevė, kurioje 
bitės jau gyveno, kai aš dar 
buvau jaunas.

— Ir niekas iki šiol jų ne-’ 
išplėšė?

— Kas gali turėti tokią 
piktą širdį, kad išvaikytų bi
tukes iš tokio seno lizdo?

— O gal dar nėra tokių 
žmonių? — paabejojau aš, 
lipdamas kalneliu. — žmo
gus žmogų išvaro iš senos 
tėvų būklos, o kad jau bitės 
pasigailėtų.

Pasisveikinau už rankų ir 
su vienu ir su kitu ir atsisė
dau ant vėjalaužio greta se
nelio.

— Žmogus žmogui, vaikei, 
padaro pikta, kai širdis už
gula. Keršija tada ir vienas 
antram pikta daro. O bitukė 
maža, nieko neįžeidžia, ir jos 
niekas nekliudo. Štai nors ir 
skruzdėlė: kam ji gera daro, 
ar nauda iš jos kokia? Kas 
praeina basas, dar kojas nu- 
peršia, apsiavusiam autuos- 
na įlenda, tačiau skruzdėly
no niekas nepaliečia — nei 

aktu po baudžiavos panaiki
nimo XIX š. pradžioje (bau
džiava panaikinta Kurže
mėje 1817, Vidžemėje 1819 
m.).

Kad latviuose pavardžių 
įvedimo procesas yra vykęs 
forsuotai, liudija pavardžių 

pobūdis. Tik paskubų supa- 
vardinimo akcijos keliu ga
lėjo atsirasti tokia gausybė 
pagal gyvenvietę sukurtų 
pavardžių: Strautinš,
Riekstinš, Berzinš, Liepins, 
Karklinš, Upits, Ozolinš, 
Kalninš, Ezerinš ir kitos. 
Daug vokiečių kilmės pa
vyzdžių, Jos paplito tarp 
miestelėnų ir dvarų darbi
ninkų. Dvaruose jas tiesiog 
primetė vokiečiai dvarinin
kai.

Lietuvių tautoje pavardė 
paveldima per vyriškąją 
kartą. Ištekėdama moteris 
gauna vyro pavardę, vaikai 
tėvo. Skiriasi tik priesago
mis ir galūnėmis. Pavardė 
su galūne - as: vyras - Dau
mantas, žmona - Dauman- 
tienė, duktė - Daumantaitė, 
Daumantė, Daumančiukė, 
sūnus - Daumantaitis, Dau- 
mantis, Daumantukas, Dau- 
mančiukas, mažybinė lygis - 
Daumantėlis. Pavardės su 
galūnėmis - is, - ys: Jakutis, 
Vingrys; Jakutienė, Ving- 
rienė; Jakutytė, Vingrytė, 
Jakučiukė, Jakučiukas, Ja- 
kutukas, Vingriukas. 
Pavardė su galūne - us: 
Zaunius, Zauniuvienė, Zau- 
niutė, Zauniukas. Suaugęs 
sūnus jau Daumantas, Zau
nius.

Šeimai apibendrinti nau
dojama vyro pavardinęs ly
ties daugiskaita: atvažiavo 
Daumantai; išlydėjome Jur- 
gučius; atsisveikinome su 
senaisiais Kubiliūnais.

Bus daugiau

geras žmogus, nei piktas, 
nors skruzdėlynų daugiausia 
pakelėje. Žmogus, vaikei, 
visai ne tokis piktas, kaip tu 
manai, o ypač nepiktas mūsų 
žmogus, sodietis.

Matydamas, kas aš, įlipęs 
kalnan. atsisėdau, atėjo ir 
draugas.

— Ar negeriau būtų, kad 
pasiskubintuva namo?

— Palauk, drauge. Pama
tysi sodietį, kokio niekuo
met nesi dar užtikę^ O 
šiandien, kaip matau, jis lin
kęs pasikalbėti.

— Tai mūsų filozopas, — 
paaiškino Noreika. Jis įsi
kando pypkę dantysna ir 
užsirišo krepšį.

Draugas pastovėjo, lyg 
svyruodamas, ar kviesti 
mane namo, ar taip pat atsi
sėsti.

— Ar neužlis mūsų ?
— Kaip, dėde, manai, ne

užlis mūsų čia?
— Ne, vaikei. Matai, 

paukštukai ramiai lekioja. Ir 
musė nelenda į akis. Gal 
nakčia tik ar nebus lietaus?

— Na, girdėjai dabar, — 
nusijuokiau aš į draugą.

Draugas atsisėdo.
— Aš net nusigandau, dė

de, kai tu mudu prakalbinai. 
Aš maniau, kad čia vien 
šmėklos gyvena.

— Ir mane nugąsdino, — 
prabilo Noreika, skildamas 
ugnį. — Einu sau, galvą nu
leidęs, ir girdžiu — šaukia 
kas: ’’Jonai, Jonai!”. Tiesiog 
nuo kalnelio. ’’Monai” — ta
riau sau ir nustebau. Net 
kūnas pagaugais nuėjo.

Bus daugiau'
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Informacija
NAUJA SIUNTINIAMS Į 

LIETUVĄ TVARKA

Siuntinių į Sov. Sąjungą 
įstaigos, turėjusios specia
lius leidimus persiųsti į Sov. 
Sąjungą išeivių paruoštus 
siuntinius giminėms ar arti
miesiems, painformuotos, 
kad nuo rugpiūčio 1 dienos 
Sakeičiama siuntinių tvarka, 

iuntinių Įsileidimą į Sov. 
Sąjungą spręs vietinės so
vietinės įstaigos, ar siunti
nio gavėjas yra reikalingas 
tokios pagalbos iš užsienio. 
Už prisiųstas gėrybes muitą 
turės apmokėti patys siun
tinių gavėjai. Siuntinius 
paštu pagal nustatytas nor
mas bus galima ir toliau 
siųsti.

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad birželio 
16 d. 12 vai. (šeštadienį), 
Sydney, Martin Place, prie 
australų Nežinomo Kareivio 
paminklo, įvyksta minėji
mas - demonstracija, iš
tremtųjų į Sibirą tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių 
Atsargos Karių organizacijų 
vardu, bus padedami vaini
kai prie paminklo.

Atsiminkime, kad čia yra 
atstovaujami ne tik ramo- 
vėnai, bet ir visi Sydney 
lietuviai. Prašome visus ra- 
movėnus ir visuomenę kuo 
skaitlingiausiai šioje de
monstracijoje dalyvauti. 
Ypač prašome ir laukiame 
ponių ir panelių, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais.

Sydney ’’Ramovė” Valdyba

MELB. PENSININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Spaudoje skaitėme apie 
Adelaidės ir Sydnejaus pen
sininkų klubus, bet Mel
bourne tokios organizacijos 
neturėjome. Apie tai pagal
vojo p. R. Šemetas ir per 
spaudą savo mintį paskelbė. 
Jam pritarė apie 15 asmenų 
ir buvo paskelbtas steigia
masis susirinkimas, kuris 
įvyko gegužės 6 d. Melb. 
Liet. Namuose. Susirinkime 
atvykusių užregistruota 69 
asmenys. Toks didelis daly
vių skaičius parodė, kad 
pensininkų organizaciją rei
kia steigti ir ji tame susirin
kime įsteigta pasivadinant 
”Melbourno Lietuvių Pensi
ninkų Sąjunga”. Drauge 
priimti ir organizacijos pro
vizoriniai įstatai, pagal ku
riuos M.L.P. S-gos nariais 
gali būti visi lietuviai pensi
ninkai ir mišrių šeimų na
riai, sąjunga rūpinsis viso
kiais pensininkų reikalais ir 
jai vadovaus vieneriems 
metams rinktas komitetas, o 
s-gos nariai turės mokėti 
metinį nario mokestį $ 5 šei
mai ir $ 3 viengungiui. Be to 
nutarta, kad susirinkimai1 
vyks kiekvieno mėnesio pir
mąjį antradienį 12 vai. Melb. 
Liet. Namuose. Į pirmąjį- 
komitetą išrinkti: pirminin
kas J. Petrašiūnas, sekreto
rius - kasininkas R. Žemė
tas, narė parengimų reika
lams p. L. Petruševičienė ir 
narys specialiems reikalams 
p. P. Baltutis.

Komiteto narių telefonai: 
J. Petrašiūnas 232 5034, R. 
Šemetas 874 2250 ir P. Bal
tutis 699 8419.

PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija praneša, 
kad p. Onai Baužienei išvy
kus į Adelaidę visais Moterų 
Draugijos ir socialiniais rei
kalais prašoma kreiptis į 
Draugijos sekretorę p. V. 
Kabailienę tel. 438 3931 arba 
į p. T. Vingilienę tel. 
602 6358.

REIKALINGAS NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAS

Melbourne Lietuvių Na
mams reikalingas prižiūrė
tojas, kuris atliktų valymo ir 
namų saugumo darbus.

Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į pirmininką p. P. 
Sungailą tel. 267 4163 arba 
531 3018. Kreipiantis raštu 
siųsti: 7/57 Adams St. South 
Yarra 3141.

MLK pirmininkas

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., sekmadienį, 
4 vai. N.S.W. Jungtinis Bal
tų Komitetas rengia trėmi
mų minėjimą - koncertą 
Latvių Namuose, 32 Parnell 
St. Strathfield.

Paskaitą skaitys p.

JAUNIMO
JAUNIMO

SUSIRINKIMAS
SYDNEJUJE

Gegužės 3 d. Sydnejaus 
Apylinkės Valdybos inicia
tyva buvo sušauktas vietos 
lietuvių jaunimo susirinki
mas siekiant įsteigti Jauni
mo S-gos skyrių. Šis klausi
mas pasidaręs ypač opus, 
nes . 1987-88 metais Austra
lijoje įvyks Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas.

Susirinkime dalyvavo 
apie 50 jaunuolių. Įžanginį 
žodį susirinkime tarė Apy
linkės Valdybos narė jauni
mo reikalams Dr. Rūta Ka
valiauskaitė. Dalyvavo taip 
pat ALJ S-gos pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė ir ALJS 
Valdybos narys Jonas Ma- 
šanauskas iš Melbourne ir 
Jonas Šliogeris iš Canber- 
ros.

Savo pranešime B. Praš
mutaitė apžvelgė įvykusius 
jaunimo kongresus pažymė
dama, kad ateinantis kong
resas įvyks Australijoje jai 
švenčiant 200 metų sukaktį. 
Po to angliškai kalbėdamas 
Jonas Mašanauskas nupasa
kojo Jaunimo Sąjungos 
Melbourne veiklą pažymė
damas, kad birželio pra
džioje pasirodys jaunimo 
biuletenis, pavadintas 
’’Jau žinios’’. Jis bus leidžia
mas lietuviškai ir angliškai 
ir siuntinėjamas visiems 
ALJS nariams. Tuo tikslu 
pranešėjas skatino jaunimą 
užpildyti spaudoje skelbtas 
anketas ir jas pasiųsti į Mel- 
bourną. Toliąu J. Maša
nauskas nurodė priežastis, 
kodėl turėtų būti įsteigtas 
Jaunimo S-gos skyrius Syd- 
nejuje.

Canberiškis Jonas Šlioge
ris parodė skaidrių iš penk
tojo Jaunimo Kongreso, 
įvykusio 1983 m. JAV ir Ka-- 
nadoje. Skaidrių pristaty
mas vyko angliškai ir lietu
viškai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Birželio 9 d. šeštadienį
BAVARIŠKAS VAKARAS 

Programoje vokiečių tautinių šokių 
grupė
Pradžia 7.30 vai. vak.
Įėjimas $ 5 asmeniui

Kiekvieną trečiadienį 
SMORGAS BOARD

Kaina $ 3. Primename klubo nariams, kad vėl 
atėjo laikas susimokėti klubo nario 
metinį mokestį 20 dolerių. Malonėkite 
savo pareigą atlikti.

Zhouand, buvęs Afganistano 
aukščiausio teismo teisėjas, 
kuriam pasisekė pasiekti 
laisvąjį pasaulį.

Koncertinėje dalyje pasi
rodys lietuvių, latvių ir estų 
meninės pajėgos, jų tarpe 
choras ’’Daina”, vadovauja
mas p. Br. Kiverio.

Minėjimo metu Latvių 
Namuose vyks p. Kruminš 
suorganizuota lietuvių, lat
vių ir estų dailininkų meno 
paroda. Jos atidarymas - 3 
vai., vieną valandą prieš 
koncerto pradžią.

Jungtinis Baltų Komite
tas kviečia visus lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiuose 
parengimuose, prisimenant

VEIKLOJ
Pademonstravus skaidres 

jaunimas vienbalsiai nutarė 
įsteigti Jaunimo Sąjungos 
skyrių Sydnejuje ir išrinkti 
valdybą. Į Valdybą pasiūlyti 
ir išrinkti: pirmininkė Kris
tina Cox, vicepirm. Kristina 
Virgeningaitė, sekretorė 
Audronė Stašionytė, iždi
ninkas Tomas Pulfinen. Val
dybos nariais išrinkti: Nijolė 
Bižytė, Kajus Kazokas, Gin
ta Viliūnaitė, Danius Kalė
da, Rita Barkutė, Algis Ber
notas ir Algis Kapočius.

Baigiant susirinkimą B.? 
Prašmutaitė pranešė, kad 
melbourniškis Henrikas 
Antanaitis vadovaus Jauni
mo Kongreso ruošai, gi kan- 
beriškis Dr. Antanas Stepa- 
nas vadovaus studijų dienų 
ruošos komisijai. Kitų komi
sijų vadovai bus paskirti vė
liau. Susirinkimas baigtas 
pranešus provizorinę jauni
mo kongreso programą, pa
gal kurią numatoma: kong
reso atidarymas Sydnejuje 
1987 m. gruodžio 20 dieną; 
Studijų Dienos Canberroje 
tuoj po Kalėdų, jaunimo 
stovykla Viktorijoje ir 
kongreso uždarymas Ade
laidėje.

Susirinkimui 
pirmininkavo inž. Vytautas 
Juška, sekretoriavo Rasa 
Blansjaar.

Jovaras

PAREIŠKIMAS

Daugelis skaitytojų ypač 
iš Adelaidės laiškais klausia, 
kodėl Mūsų Pastogėje ne
paskelbta ALB Adelaidės 
Apylinkės visuotiniame su
sirinkime, įvykusiame kovo 
18 d. visais balsais priimtoji 
rezoliucija. Į šį klausimą at
sakymo ieškokite ALB 
Krašto Valdyboje arba pas leL
Mūsų Pastogės leidėją — _. .
Spaudos Sąjungos Komite- Redakcija rasinius ta,so ir
tą i skelbia savo nuožiūra. Uz skel-

Redaktorius birnų turin* neatsakoma.

skaudžius birželio mėnesio 
įvykius, savo žuvusius ir iš
tremtus brolius ir seseris, ir 
tebesitęsiančią pavergtos 
tėvynės tragediją.

V T^jjf JI
NSW Jungtinio Baltų Ko

miteto vicepirmininkas

Tautos Fonde
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS 

SYDNEJUJ

Tautos Fondo Atstovybės 
Australijoje Sydney, ruo
šiamas birželio teroro aukų 
minėjimas įvyks birželio 10 
d., sekmadienį, šia tvarka: 
11.30 vai. ryto mišios už bol
ševizmo aukas, kurias atlai
kys prel. P. Butkus MBE, 
fiedos Dainos choras St.

oachimo bažnyčioje, Lid- 
combe. 3 vai. Lietuvių Klube 
16-18 East Terrace Banks- 
town vyks viešas minėjimas. 
Paskaitą skaitys Vytautas 
Patašius, deklamacijos, 
poetas Juozas Almis Jūragis 
su sava kūryba ir Dainos 
choras, vad. Br. Kiverio.

Šiame minėjime bus iš
duoti specialūs pažymėjai 
aukojusiems Tautos Fondui 
$ 300 ar daugiau.

Aukos Lietuvos laisvės 
reikalams šią dieną bus ren
kamos prieš pamaldas ir 
prieš minėjimą Lietuvių 
Klube.

Šis minėjimas bus kartu 
surištas ir su 40 metų su
kaktimi nuo įsteigimo Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIKas). 
Tautos Fondas yra VLIKo 
padalinys, kuris finansuoja 
VLIKo veiklą. VLIKo veikla 
yra labai plati ir šakota, jam 
vadovauja energingas 
patrijotas Dr. Kazys Bobe
lis, kuris lankėsi ir Australi
joje. Surinktos aukos siun
čiamos į Tautos Fondo 
Centrinį Komitetą New 
Yorke ir iš ten yra skirsto
mos, kur reikalinga.

Australijos Tautos Fondo 
Atstovybė Sydney paskyrė 
$ 500 Federaliniam Baltų
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VIETOJ M 
GELIU

Pagerbdami a.a. Česlovą 
Liutiką, vietoj gėlių Cecilija 
ir Povilas Protai paaukojo $ 
10 ’’Aušros” tunto skautų 
reikalams.

Komitetui, kuris veda akciją 
už Baltijos valstybių laisvę 
ir nepriklausomybę Austra
lijoje. Čia norime priminti 
aukotojams, kad iš surinktų 
aukų T.F. Atstovybė turi 
teisę panaudoti 10% vieti
niams reikalams be Centri
nio Komiteto aprobavimo. 
Tikimės, kad ir kitos pana
šios organizacijos atkreips 
dėmesį, ateidami su parama 
Baltų Komitetui.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje Sydney

TEIGIAMA PERMAINA

Naujus lietuviškos radijo 
valandėlės darbuotojus už
plūdo gausybė klausytojų 
sveikinimų laiškais ir telefo
nais po pirmojo debiuto, ku
ris įvyko gegužės 19 d. 
Džiaugiamasi pozityvia per
maina ir nauja dvasia. Ra
dijo darbuotojai; dė
kingi už palankų dėmesį ir 
kviečia visus klausytojus, 
pareikšti savo nuomones ir 
pastabas, į kurias bus visa
dos atsižvelgta.
Skambinti telefonais: 
709 8395 arba 568 3153, arba 
(047) 304 203.

Mirus Syd. Liet. Klubo 
bibliotekos vedėjui a.a. Č. 
Liutikui bibliotekos vadovu 
pakviestas p. Bronius Sta- 
šionis. Malonu pasveikinti 
Bronių naujose pareigose su 
gerais linkėjimais. Malonu 
priminti, kad Bronius Sta- 
šionis tame pačiame klube 
buvo eilę metų vedėju nuo jo 
atidarymo dienos.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje matams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur $ 50
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