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Sovietų nepasisekimai erdvių 
užkariavime

S.m. gegužes pabai
goje Christian Science moni
tor dienraštis paskelbė savo 
spec, bendradarbio, Kenneth 
Gatland straipsni apie nau
jausius SSSR pralaimėjimus 
erdvią užkariavimo fronte. 
Pažyme'tina, kad Gatland yra 
žurnalo Speceflight vyr. 
redaktorius bei Britu Tarp- 
planetinės Draugijos vice
pirmininkas.

Neįtikėtina serija nepasisekimų, 
lyg raudona juosta, paskutiniais mė
nesiais nubrėžė Sovietinių erdvėlaivių 
katastrofas. Šie dalykai yra puikiai 
žinomi Europos erdvių sekėjams bei 
Pentagonui, Washingtone. Ir ne tik 
visa Sovietinė, žmonių vairuojamų 
erdvėlaivių programa labai žymiai 
nukentėjo dėl pastarųjų nepasisekimų, 
bet sios bėdos taip pat palietė ir 
sovietu karines operacijas: galvojama, 
kad sovietinis satelitas - šnipas buvo 
tyčia erdvėje susprogdintas, kai jį 
nepavyko “irikiuoti į norimą, orbitų”.

Galvojama, kad šie visi Sovietų 
nepasisekimai yra puikiai žinomi 
JAV gynybos sekėjams. Manoma, kad 
JAV vyriausybė ' šių žinių tyčia ne
platina, nenorėdama pasauliui paro
dyti savo sistemos sekimo pranašumo 
prieš sovietinę.

Vėlime .nn<=J. utinių buvusių 
Sovietinių erdvėlaivių nepasisekimų 
yra pažyme'tas 1973.V.22 data, kai 
didžiulis satelitas Cosmos nr. 557, 
užbaigė savo 11-os dienų skridimą, 

PETSEIMAS
S.m. rugsėjo 18 d. Pavergtųjų 

Europos Tautų Seimas pradėjo savo 
20-ją sesiją, kuri sutampa su Jungti
nių Tautų 28-sios sesijos atidarymu. 
Jis patvirtino tekstą išsamaus Memo
randumo Europinei Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijai, kuri pradėjo 
savo antrąją fazę Ženevoje. Memo
randume tarp kikto pabrėžiamas tebe
sitęsiančios neteisėtos Baltijos 
valstybių aneksijos faktas ir pasku
tinieji rezistencijos įvykiai Lietuvoje.

PET Seimas, kalbėdamas už nu-
tildytas sovietu okupuotu valstybių 
tautas, prašo Ženevos Konferencijoj 
dalyvaujančių laisvųjų valstybių 
vyriausybes panaudoti Konferenciją 
kaipo forumą diskusijoms dėl tinka
miausių metodų įgyvendinti Vakarų 
ir Rytų Europos valstybėse Jungti
nių Tautų Chartos ir Visuotinės Žmo
gaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių 
Deklaracijos nuostatus, ypač teisę 
tautoms laisvai apsispręsti.

Savo pasveikinimo rašte tą dieną 
išrinktajam Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos pirmininkui, Ekva
doro atstovui Leopoldo Benites, 
PET Seimas užprotestavo prieš 
Sovietų Sąjungos kėsinimąsi užurpuoti 
Jungtinėse Tautose Baltijos valsty
bių suverenines teises.

Pagaliau PET Seimas vienbal
siai perrinko naujajai sesijai ligšio
linę vadovybę: - pirmininkas - Stefan 
Korbonski, vicepirmininkas - Vaclo
vas Sidzikauskas ir generalinis sek
retorius - Feliks Gadomski.

PET sesijos atidaryme Lietuvos 
delegacijai atstovavo jos pirmininkas 
V. Sidzikauskas ir antrininkas J. 
Audėnas. Taip pat dalyvavo ir iš 
Romos atvykęs Lietuvos Charge d’ 
Affaires prie Vatikano ir PET Dele- 
gatūros Romoje Stasys Lozoraitis, 
Jr., kuris padarė pranešimą apie 
Vatikano ir Italijos politiką paverg
tųjų tautų, ypač Lietuvos, atžvilgiu. 

suduždamas į žemės atmosferą. Spė
jama, kad pastarasis erdvėlaivis 
buvo vienas iŠ bandomųjų žmogaus 
vairuojamų, tik šį karta, jame nebuvo 
astronautų. Siu nepasisekimų chrono
logiškoje eilėje jau galima suskai
čiuoti ketvertą:

a. Sovietų šnipas - satelitas,
b. CosmosA557
c. 19-os tonų "Salyut” 2 erdvės 

stotis, Sovietų atsakas į JAV Sky- 
lab, sudužo orbitoje ir

d. Prontono raketa, kuri esą 
kėlusi į mėnulį Sovietinį automatą, 
galintį judėti 'mėnulyje/ taip pat 
nukrito į Pacifika^ prie rytinių Sibi
ro pakrančių.

Atrodo, kad Cosmos nr.
554, kai jo nebuvo galima ’’ištraukti” 
iš jo orbitos, buvo iš žemės susprog
dintas radijo signalo. Galima pri
leisti, kad sovietai bijoję., kad to 
satelito filmas galįs būti surastas 
už SSSR teritorijos ribų.

Gi Cosmos nr. 557, iššautas i 
erdves V.II. iš Tyuratam raketų bazės 
Azijoje, prieš sudegdamas atmosferoje, 
buvęs matytas, kaip labai šviesus 
dangaus kūnas, skrendąs danguje. 
Jo radijo signalai, panašūs i. tuos, 
kuriuos Sovietai naudoja savo sate
litams dėl žmogaus valdomų erdyelai- 
vių, buvo girdimi Anglijoje ir Švedi
joje. Pagal kitą teoriją, Cosmos skri
dimas i..’?' 557 buvo skirtas nufotogra
fuoti pažeistąjį Salyut 2 erdvėlaivi. 
Taip pat esą galima, kad Cosmos nr. 
557 galėjęs būti skirtas susitikimui 
su Salyut nr. 2. Visokiu atveju vie
nas ir kitas skridimas galėję turėti 
tarpusavį tamprų ryšį.

Buvo laukiama, kad Salyut 2 
galutinai išeis iš savo sovietu ne
kontroliuojamos orbitos gegužės 
pabaigoje ir šios raketos likučiai gali 
nukristi bet kur virš žemės paviršiaus. 
Taip yra žinoma, kad Sovietų sateli
tas Cosmos nr. 482 yra nukritęs virs 
Naujosios Zelandijos. Galvojama, kad 
kai kurios to satelito dalys pasiekė 
erdvės atmosferą, perėję į suktuką, 
kas jas pakankamai atvėsinę, kad jos 
nesudegtų pačios savaime nuo per 
didelio greičio.

Ar JAV ir vėl ištrauks “už ausų”
nusibankrutavusius sovietinius erd
vių užkariautojus, kaip kad juos iš
gelbėjo nuo badmirio dienų praėju
siais metais, parodys jau netolimi 
1975 metai, “kada bus pradėti vyk
dyti sudėtiniai skridimai į erdves su 
soviečikais”.

(br.a.)
***

Remdamas Australijos Lietuvių Fonda 
padėsi lietuvybei klestėti
Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu 
šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.***

TAUTOS ŠVENTĖ

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO DALYVIAI NEWCASTLE
iš k. j d. Alfonsas Šernas, Apylinkės pirmininkas ir Baltų Komiteto preziden
tas; Mr. Frank Dudek, N’tle lenkų bendruomenės pirmininkas; Mr. Bruce 
Hatherly, N’tle Gerųjų Kaimynų Tarybos prezidentas; Parlamentaras Mr. 
Douglas Darby, Pavergtų Tautų Komiteto prezidentas N.S.W; Egon Aire, 
N’tle latvių bendruomenės pirmininkas; Councillor Alf Pickering.

_ NEWCASTLE.
Įspūdinga Tautos Švente

Tautos, šventės minėjimas ir 
pobūvis įvykęs 22.9.’73 St. Peters 
salėje ( Newcastelyje , praėjo labai 
sėkmingai.

Jau savaitė prieš šventę vietimė 
radio stotis, televizija ir ępauda 
keletą kartų painformavo apie įvyks
tančią lietuvių tautinę šventę.

Moderni St. Peters salė, tautiniais 
motyvais išdekoruota p. Jūratės 
Ivinskienės, sudarė tinkamą aplinką 
ir sutalpino apie 250 svečių,o dar vis 
daugėjo ir dalis nebegalėjo del vietų 
stokos būti priimami. Žmonės su - 
domino į. šį pobūvį atvykstanti iš 
Sydnėjaus Tautinių šokių grupė 
“Grandinėlė”, Newcastelio choro 
pasirodymas ir garbės svečias p. 
Douglas Darby, M.L.A.,r. Pavergtų 
tautų komiteto Sydnėjuje prezidentas.

Pats minėjimas, prasidėjo Valdy
bos pirm. Alf. Šerno atidaromuoju} 
žodžiu, pasveikinant,garbės svečią ir 
ponią, latvių, estų, slovakų, lenkų 
bendruomenių prezidentus, Good 
Neighbour Council prezidentą ir 
visus taię gausiai susirinkusius, iš
ryškinęs sios lietuvių Tautos Šventės 
reikšmę, pakvietė p. D. Darby kalbėti. 
Jis tiksliais faktais nusakė lietuvių 
tautos istorinę raidą, tautos būdą ir 
dabartinę nelemtą padėtį, kuri yra 
privertusi didelę dalį tautos apleisti 
savo kraštą. Pono Darby kalba buvo 
su atida išklausyta ir čia jis dar

ĮSTEIGTAS PAVERGTU.TAUTU 
KOMITETAS

w Po atsilankymo Lietuvių Tautos 
Šventėje p. Douglas Darby ‘rytojas 
dieną dalyvavo Newcastelio paverg
tųjų '' Rytų Europos tautų atstovų 
susirinkime, kur skaitė paskaitą. 
Šio susirinkimo metu - įsteigtas Pa
vergtųjų Tautų (Captive Nations) Ko
mitetas. Šio komiteto veikla suartins 
vietines įvairių tautų . bendruomenes 
bendrai kovai dėl Rytų Europos Tautų 
laisvės. *** 

kartą pasirodė nepakeičiamas pa
vergtųjų Europos tautų draugas ir 
kovotojas už jų laisvę.

Oficialioji dalis baigta New
castelio chorui, sugiedant Tautos 
Himną.

Ponia Z. Zakarauskienė pravedė 
Newcastelio choro, Sydnėjaus 
“Grandinėlės” ir solistės p. Antosės 
Grigaliūnienės pasirodymus scenoje.

Stasio Žuko diriguojamas New
castelio choras sudainavo keturias 
dainas ir, kaip visada, maloniai pub
likos išklausytos ir katučiais paly
dėtos. Malonu pažymėti, kad choro 
dainininkės šios šventės proga buvo 
tautiniuose rūbuose.

“Grandinėlė”, p. G. Saukos vado
vaujama, pašoko net 8 šokius, tarp 
jų ir “Malūną”, kuris bus šokamas 
Sydney operos atidarymo metu. “Gran
dinėlė” susilaukė daug plojimų, o 
televizija Channels 6 ir 3 foto apa
ratai sekė grakščių šokėjų judesius ir 
sekančią dieną rodė savo programoje. 
Taip pat pirmadienio. laidoje “New
castle Morning Herald” ir “The 
Sun” įdėjo “Grandinėlės” šokėjų 
grupinę'" nuotrauką*, su labai šiltais, 
teigiamais atsiliepimais.

Su dėkingumu dar reikia paminėti, 
kad Tautos Šventės dienoje jau nuo 
pat.- anktyvaus ryto, radio stotys 
(3NC ir 2NA) transliavo keletą kartų 
lietuviškų plokštelių muziką su ata
tinkamais komentarais, minėdami 
lietuvių švenčiamą tautos šventę ir 
stotis 2NX transliavo w pasikalbėjimą 
su Valdybos pirm. Alf. Šernu.

Vakaro_ programoje solistė p.. 
A. Grigaliūnienė gražiai sudainavo 
dvi savo kūrybos dainas.

Geras orkestras grojo šokiams 
iki 1 vai. Bet jaunimui nebuvo to gana 
ir “Grandinėlė” įtraukė į linksmus 
tautinius šokius, fortepianu pritariant.

Šventės parengime nuoširdžiai 
talkininkavo, valdybai visa eilė as
menų prisidėdami savo darbu ir auko
mis loterijai. Ypač esame dėkingi 
Moterų sekcijai, skaniai vaišinusiai 
musu, mielus “Grandinėlės” šokėjus 

ir svečius.
***
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ŽMOGUS IR BENDRUOMENĖ

Nėra abejonės, kad žmogų lai
mingą padaro ne gamta, bet socialinė 
aplinka, socialinė šiluma, moralinė 
švara, artimo meilė, kitais žodžiais 
sakant., b endruomenė, kurioje 
žmogus gimsta, auga ir gyvena. 
Gamta žmogų tik sužavi, patraukia 
prie grožio, prie Dievo, sukelia ilge
sį, bet niekados žmogaus nepatenkina. 
Negera būti Adomui vienam, ir Die
vas sutvėrė Ievą. Tarp dviejų, žmo
nių prasidėjo socialinis gyvenimas: 
nupuolimas ir kilimas. Tai grynai 
žmogaus veiklos plotmė; kaip tik 
šioje plotmėje žmogus ir tampa lai
mingu ar nelaimingu. Esame patys 
savo laimės kalviai. Taigi visų pirma 
turime rūpintis ne tiek savimi, kiek 
bendruomene, kurioje gyvename ir 
gyvensime. Save padaryti laimingu 
be bendruomenės nėra įmanoma.. 
Seimą, bičiulystė, draugija, bendruo
menė ir tauta, štai yra tos pakopos, 
kuriomis lipdami galime ieškoti savo 
laimės, gyvenimo prasmės. Yra paste
bėta, kad tie, kurie rūpinasi kitų 
laime, patys tampa laimingais. Ir 
kitaip būti negali, turime susikurti 
pirmą laimingu žmonių aplinką, kad 
patys galėtume būti laimingi.

Taigi šeima, bičiulyste, bendruo
mene ir tauta turime rūpintis, turime 
daryti viską, kad tos natūraliai 
socialinės institucijos, iš kurių esame 
kilę, ir. kurių maistu, krauju ir kul
tūra gyvename,. tarptų ir augtų.

Yra žmonių, kurie to nesupranta^ 
ir dažnai girdime sakant: "Ką man 
bendruomenė davė, kad aš ją turėčiau 
palaikyti?" Tai egoistiškas žmogaus 
nusiteikimas, kuris temdo jo sąmonę, 
jis negali matyti, ką duoda bendruo
menė, ka4 duoda bičiulystė, ką duoda 
socialinė aplinka,—jis tariasi pats 
sau vienas esąs. Tokių žmonių šykš
tumas! dažnai juos nuveda į vienatvę, 
jie atsiskiria nuo žmonių, jie bėga 
nuo draugų, jaučiasi esą nesuprasti, 
neįvertinti, pradeda neapkęsti kitų 
ir savęs., Su tais simptomais prasi
deda psichinis negalavimas, kančia 
ir dažnas ieško išeities savižudybėje.

Nereikia klausti ką visuomene 
davė tau, nes tas viskas ką tu matai 
ir ką turi yra ne tavo, o visų - mirusių 
ir gyvų-sukurta,ir tu turi teisę tik į 
jų dalį, kurią mirdamas paliksi taip 
pat kitiems. Žmogus ateina ir išeina 
is gyvenimo nuogas.

Jei žmogui yra įgimta būti socia
liam, tai ir būkime socialūs, draugiški, 
mylėkime socialinį gyvenimą, bendrau
kime, kurkime ratelius, bičiulystes, 
savo bendruomenes, kad būtume lai
mingi. Šiuo atveju mūsų bendruomenė 
daug gali padėti, tik mes patys turime 
būti daugiau atsidėję jos reikalams. 
Besirūpindami kitais, rasime save 
laimingųjų tarpe. Yra žinoma psicho
loginė tiesa, kad žmonės, kurie atsi
skiria nuo draugų, nuo socialinio bendra 
vimo, tampa pavydūs tiems, kurie 
draugauja, bet patys jau nebegali 
sukurti draugystės. Tai tragedija, 
kuriat žmogus pats sau sukuria ir iš 
kurios išeities neberanda.

am.

KARAS ŽYDU SU ARABAIS
Spalio 6 d. kilo naujas karas 

Viduriniuose Rytuose tarp Izraelio ir 
arabų valstybių Egipto ir Syrijos. 
Karas eina visu žiaurumu. Didžio
sios Britanijos ir JAV vyriausybės 
daro žygius diplomatiniu budu karo 
tolimesnę eigą susjabdyti ir tartis 
diplomatiniu keliu. Žurnalistų pareiš
kimais arabai yra gerai šiam karui 
pasiruošę. Žydai tuo tarpu tik ginasi 
nuo arabų atakų. Abiejose pusėse 
daug nuostolių žmonėmis ir ginklais.***

Tautos Šventes minėjimo dalyviai Newcastelio Apyl. Valdybos surengtame' 
pobūvyje. Garbės svečiai prie vaišių stalo, iš k. į d. Alfonsas Sernas, Mr. 
Douglas Darby, Mrs. L. Žukas ir Mrs. & Mr. E. & A. Pickering.

P. L. B. SEIMAS
A. Mauragis.

(.Tęsinys iš praėjusio nr.)
pilnateisiais atstovais Didž. Britani
jos Lietuvių Sąjungai, Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spaudos 
Tarybai. Yra faktas, kad Šalia kraštų 
bendruomenių veikia ir kitos stipriai 
įsigalėjusios organizacijos, todėl 
norint PLB Seimui priduoti visuotinu
mo reikšmę, yra logiška tokiems jungi
niams leisti save atstovauti seime 
per savo atstovus.

Taip pat buvo priimtas ir PLB 
Garbės Teismo Statutas.

Siandiena4 sunku būtų pasakyti, ar 
įsileidimas į PLB Seimą šalia vei
kiančiu, organizacijų atstovus sustip
rins pačią PL Bendruomenę ar susilp
nins. Yra pagrindo bijoti, kad tuose 
kraštuose, kur buvo silpna Bendruo
menė, gali dar labiau susilpnėti, nes 
ir salia > Bendruomenės stovinčios 
organizacijos lygiai dalyvauja ir atsto
vauja savo narius PLB Seime, ir, 
žinoma, tuo pačiu atlieka tas pačias 
funkcijas kaip ir kraštų bendruomenės. 
Tas dualizmas gali pasirodyti kai 
kam nereikalingas ir silpnesnė 
bendruomenė, užuot stiprėjusi, gali 
išnykti. Tik ateitis parodys, ar čia 
gerai padaryta.

Po sunkių dienos darbų šešta
dienio vakaras (rugs. 1 d.) buvo skir
tas seimo koncertui. Koncertavo 
Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio 
Ansamblis , vadovaujamas muz. Al
fonso Mikulskio. Seimo koncertas 
ivyko University of: Maryland theatre, 
tai tolokas Washington© priemiestis 
ir kai kam, o ir man,teko paklaidžioti 
kol suradome.

Pats koncertas buvo puikus, 
žmonių daug. Čiurlionio Ansambli 
buvau girdėjęs tik Austrijoje, tai yra 
1945 m., nuo to laiko girdėdavau tik 
jo pasisekimus, aprašytus spaudoje. 
Taigi jaučiausi laimingas galėsiąs 
pamatyti ir atnaujinti savo prisimini
mus. Deja, to entuziazmo nepajutau, 
kokį išgyvenau tada Austrijoje
- Insbruckę, Bregenze, Lindau, nema
čiau to gyvastingo pasireiškimo nei 
scenoje nei ’auditorijoje, o tas kas 
vyko scenoje, tai man atrodė, buvo 
daugiau meistriškumas, puikus dainų 
ir šokių išpildymas ir artistiškumas —
- teatras. Gal todėl, kad mes jau 
visi esame kiek pasenę ir apsinešioję, 
nebegalime išgyventi to ugningo polė
kio, todėl nei ašarų, nei didelio 
džiaugsmo nei manyje, nei auditori
joj nebuvo, o tikėjausi. Tai nereiškia, 
kad esu nusivylęs koncertu, tai tik 
noriu parodyti, kad mes patys, žiūro
vai, esame jau gerokai apsinešioję ir 
nemokame sukelti entuziazmo ten, kur 
galėtume ir kur jo reikėjo. Apie 
koncertą teks dar prisiminti savo 
kelionių įspūdžiuose.

(bus daugiau)***

PASAULIO LIETUVIU. 
BENDRUOMENĖS KONSTITUCIJA

PLB Valdyba dar gerokai prieš 
seimą buvo sudariusi PLB Konstitu
cijos ' komisiją, kuri paruošusi projek
tą išsiuntinėjo Kraštų Valdyboms, 
laikraščių redakcijoms, prašydama 
pasisakyti už ar prieš. Taip kad at
vykę seimo atstovai į seimą jau buvo 
su konstitucijos1 projektu susipažinę.

PLB Konstitucijos Komisiją 
sudarė: A. Rimkūnas, B. Sakalas, 
dr. P. Lukoševičius, dr. S. Čepas, 
E. Čupliskas, V. Kutkus ir A. Rugie
nius. Jie pristatė projektą seimui ir 
už jį kalbėjo. . Opozicijoms kaip ir 
nebuvo. Atrodo, kad visi seimo nariai 
suprato reikalo svarbumą ir ieškojo 
būdų, kaip Bendruomenė geriau 
galėtų apjungti visus lietuvius ir jų 
organizacijas-, leisti visiems lietu-' 
viams ir mišrių šeimų nariams kartu 
jaustis vienoje bendruomenėje pilnatei 
siais nariais.

Kiek ilgiau buvo apsistota prie 
I-jo konstitucijos paragrafo, tačiau jis 
priimtas taip, kaip projekte buvo 
įrašytas, būtent: Pasaulio Lietuviu, 
‘Bendruomenę sudaro visi pasaulyje 
gyvenantys lietuviai. Taigi apima 
visg. lietuvių tautązesančią Lietuvoje 
ir už jos ribų Tuo reikalu buvo iškel
ta abejonė,V. Šliogerio "Tėviškės 
Žiburiuose”, ar Lietuvoje esą lietu
viai gali priklausyti PLB?

Konstitucijos 4-me paragrafe 
paryškintos seimo funkcijos Lietuvos 
laisvinimo atžvilgiu, ten pasakyta: 
"rūpinasi bendruomenė aktyviu daly
vavimu Lietuvos laisvinimo darbe”. 
Šioje vietoje jau nebus galima kal
bėti, kad PLB kompetencijoje yra 
tik kultūriniai reikalai, o politinius 
sprendžia kiti veiksniai.

Kitas esminis pakeitimas pada
rytas 5 paragrafe. Senoje konstitu
cijoje buvo pasakyta, kad PLB Seimą 
sudaro atskirų kraštų rinktieji atsto
vai ir PLB V-bos nariai. Pakeista - 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seime balsavimo teisę turi:

a) atskirų kraštų lietuvių bendruo
menių rinktieji atstovai ir atskirais 
atvejais, kur krašto bendruomeninėje 
veikloje dar nedalyvauja didesnis 
lietuvių skaičius, to krašto gausin
giausios visuotinio pobūdžio organiza
cijos atstovai, tokiai organizacijai 
prašant ir PLB Valdybai nutarus bei 
atstovų skaičių nustačius,

b) Valdybos nariai,
c) Kraštų lietuvių bendruomenių 

pirmininkai
d) Garbės Teismo ir Kontrolės 

Komisijos pirmininkai.
Jau šiame seime buvo padarytas 

precedentas ir leista dalyvauti Seime

Sovietai gaudo . 
palikimus užsienyje
Išeiviai savo palikimus geriau 
šiai gali apsaugoti tinkamais 

testamentais

Sį informacinį straipsnį, 
dėl jo aktualumo. persispausdi 
name\.iš “Tėviškės'1 Žiburių”

Šią informaciją reikė
tų plačiai, paskleisti tarp 
lietuvių.

Red.

Lietuvių išeivių testamento reika
las kaskart darosi opesnis. Visų 
noras, kad palikimas atitektų saviem 
žmonėm išeivijoje arba Lietuvoje. 
Gyvenantiems Lietuvoje kliūtis daro 
rusai per savo advokatus užsieniuose.

Nesant tinkamai surašyto testa
mento, betkuriam tautiečiui mirus, 
prisistato Lietuvos okupantų intere
sus atstovaujantys advokatai ir iš
gauna jų palikimą. Ka_ iš tokio pali
kimo gaus įpėdiniai Lietuvoje, pri
klauso nuo okupantų malonės.

BŪDINGAS ATVEJIS
Vilniaus žydas iš giminių patyrė, 

kad jo artimas šeimos narys Kanadoje 
paliko jam visą savo ketvirties mili
jono dolerių vertės turtą. Kol pavel
dėtojas galvojo, kaip tą palikimą 
išgauti, prisistatė Vilniuje veikian
čios Maskvos Injur kolegijos (Injur- 
kolegija - Inostrannaja Juridičeskaja 
Kollegija) subagenturos tarnautojai, 
nuodugniai apklausinėjo, surašė įga
liojimą ir pakis'b paveldėtojui pasira
šyti. Po pusmečio paveldėtojas gau
na kvietimą, apsilankyti Injurkolegi- 
joje. Ten valdininkai pranešė, kad 
palikimas išgautas, bet tuo tarpu dar 
nežinia, kiek jam teksią. Iš to, kas 
gauta?jis jau dabar galįs išsirinkti 
kambarių kooperatyvinį butą ir nau
jausios laidos rusišką automobili 
"Moskvičiu”. Paveldėtojas nedels
damas išsirinko tinkamą butą ir 
“Moskvičiu”, kuriuos greit gavo._

Po kurio laiko paveldėtojas iš 
atitinkamų įstaigų gavo pranešimą, 
kad jam paskirta 100 rb. asmeninė 
pensija iki gyvos galvos. Nesupras
damas < kas čia atsitiko, paveldėtojas 
su pranešimu nuskubėjo į. Vilniaus 
Injurkolegiją. Ten irgi niekas tikros 
padėties jam paarsianti negalėjo, 
nes pranešimas gautas iš Maskvos. 
Tarnautojai spe'lipjo, kad pensija 
rišasi su palikimu, nes jis neįeina į 
"liaudžiai nusipelniusiųjųį’ kategoriją.

Praėjo metai. “Personalinis 
pensininkas” ramiai sau gyveno im
damas pensiją ir laukdamas tikslių 
žinių apie palikimą. Tarp žydų e'mė 
sklisti gandai, kad norinčius išlei
džia į Izraelį. Būdamas vienas kaip 
pirštas, nes jo šeimą ir artimuosius 
naciai sunaikino, "personalinis 
pensininkas” sugalvojo keltis i Izra
elį. Nepraėjus ne mėnesiui,' buvo 
iškviestas i_ pensijas tvarkančią 
įstaigą, kur valdininkas pranešė:

(nukelta j 7-tą psh)
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KA AS MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

l Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atsisveikinę su Ale^ Rūta, grįž
tame pas p. Kūjelius. Čia randame 
svečių - p. G. Nasvytytę Gudauskie
nę su sūnumi, jau barzdotu ir Ber
nardą Brazdžionį su ponia ir vaikai
te. Malonu man ouvo perduoti linkė
jimus Genovaitės Vasiliauskienės ir 
pasakyti, kad Adelaidėje yra stato
mas jų “Meškiukas Rudnosiukas”. 
Retas atsitikimas, kad galėtum iš 
karto sutikt poetą ir kompozitorę, bet 
ši kartą taip jau atsitiko. Dabar jau 
buvau visus savo įsipareigojimus Los 
Angeles atlikęs jaučiausi patenkin
tas taip puikiai praleidęs dieną, 
daug matęs, daug sutikęs ir taip 
mielai priimtas senų savo bičiulių. 
Dar vienas mažas rūpestėlis-reikė s 
sugrįžus aplankyti Henriką Kmitą, 
ir Disneyland'.

Dešimtą valandą skrendu į Chi- 
caga. ***

KELIONĖ į CHICAGĄ
Skrendu iš Los Angeles Contin

ental lėktuvu į Chicagą,. Lėktuvas 
toks pat kaip ir Australijoje, skirtu
mo nematyti, jei neskaityti spalvota 
T.V. Aptarnavimas toks pat manda
gus. Vadinasi, moderniškame transpor
te skirtumo nėra: kelionė maloni ir 
patogi. 4 vai. iš ryto pasiekiau 
Chicagą. Dar tamsu, miestas nakti
nių žuburių apšviestas, matosi 
tiesios gatvės, nutysusios iki bega
lybės; čia prisiminiau kad Chicagoje 
Western gatvė yra ilgiausia pasaulyje, 
turi 44 mylias. Nieko nuostabaus, 
kiekvienas miestas turi ką nors di- 
džiausio„ką nors gražiausio ^Sydnejus 
turi gražiausią operą. Miestas gat
vėmis suraižytas kaip šachmatų len
ta, šviesų daug mažiau kaip Sydne- 
juje, gal del to,kad rytas.

Neskubu, daug laiko turiu, vis- 
tiek reikės laukti. Taigi einu korido
riais gal kokiąmylią, kol prieinu Ter
minai ir atsiimu bagažą. Išeinu į gat
ve pažiūrėti Chicagos. Jau šviesu, 
judėjimo beveik jokio nėra, priešais 
didelis pastatas baigiamas statyti, 
nei jis stilingas, nei jis gražus, tinka 
mašinoms statyti. Vyksta statyba, 
todėl negali reikalauti nei švaros, 
nei tvarkos. Stovi trys taxi aptukusios 

mašinos, visi trys negrai. 
Geriau palauksiu autobuso, kuris 
veža Downtown (City). Noriu nusi
pirkti laikraštį, kad ir vakarykštį, bet 
niekur negaliu gauti, gal per anksti.

Kalbinu apytamsį jauną. žmogų 
kokiu autobusu galiu pasiekti miestą.

Jis man paaiškina ir aš sužinau, 
kad jis yra Jamaikos studentas, stu
dijuoja komputerius. į Jamaiką grįžti 
nenorįs,nes tenai jauniems žmonėms 
nesą ateities. Amerika esąs geras 
kraštas. Jis nuvažiuoja savo keliais, 
o aš pasilieku dar laukti savo autobu
so. Pagaliau sulaukiu; autobusas 
senas, aprūkęs, šoferis mandagus, 
kalbasi su manim. Laukiame ^daugiau 
keleivių, bet nesulaukę važiuojame 
dviese: jis, šoferis, ir aš vienas 
keleivis. Pasisakau esąs iš Austra
lijos ir norįs pažinti Ameriką turis-

tas. Važiuojame apytuščiais keliais, 
vienas kitas pastatas matomas. 
Klausiu kur miestas, kad jo vis dar 
nematyti. 
Gabalas 
liais* 60 mylių greičiu. Šoferis pasi
žiūrėjęs atidžiau į mane, klausia 
koks gyvenimas Australijoje? Sakau, 
kad geras. Amerikoje jau nebėra tokio 
gyvenimo , koks jis buvo anksčiau, 
kainos kyla, - aiškina jis man. __ ___ ____ _

Privažiavome sena, miestą; sįau- *biskį" pašalinėm gatvėm.
-Tu gi sakei kad “netoli’L -
-A , tai čia niekas, džiaukis,, kad 

sveikas atvažiavai.
-Gerai, gerai bet kaip gali taxi 

važiuoti tokia sugruvusia mašina?
-Todėl,kad jis negras yra, kitiems 

tokių mašinų neregistruotų.
-Tai kodėl taip daroma? - klausiu 

nustebęs.
-Visi bijosi būti apkaltinti rasi- 

nia diskriminacija.
Mano šeimininkai atsiprašinėja, 

kad dabar jie čia taip vargingai gy
veną, nes visi daiktai dar tebėra 
supakuoti dėžėse.

Pasirodo , kad p. Giniočiaif bėg- 
daug. Viešbutis didelis ir gražus, bet darni nuo negrų ^pardavė savo namus 
tarnai vieni negrai. ’’ -------  •- ’ —

Skambinu Vandai ir klausiu, ar 
jau atsikėlusi, ar nebus per anksti, 
kad aš atvažiuosiu, kaip toli gyvena? 
Girdžiu atsakymą, kad netoli, lau
kiam, važiuok greičiau. Na, gerai.

Prie viešbučio stovi trys taxi, 
visi trys negrai. Pašaukiu pirmutinį, 
paduodu kortelę su adresu ir prašau 
nuvežti. Jis paima mano čemodaną ir 
pasideda sau prie šalies, o mane so
dina į gala, mašinos. Sena mašina 
barška, kleba, langai kone skudurais 
užkamšyti, purvina, nudėvėta. Kaip 
galėjo tokią mašiną registruoti-galvo- 
ju. Važiuojame ir galo nematyti. 
Mane pradeda imti baimė, aš pradedu 
įtarti, kad negras gali mane api
plėšti. Skaitliukas jau rodo 7 mylias, 
o Vanda sakė , kad netoli, kaip čia 
d_abar yra? Klausių šoferio, ar jis 
žino, kur mane veža, negras piktai 
bumbtelėjo; what, what you say? Aš 
pakartojai! klausimą, sakydamas: 
kiek mylių iki Californijos gatvės? 
Dar trys mylios —atsakyma< gavau. 
Manau sau, jeigu jis ves" mane toliau 
kaip 3 mylias^ reikės kas nors daryti, 
nes man dabar atrodė ,kad toks palai
kis taxi negalėtų būti iš viso tarny
boje,čia yra apgavystė. Slenka mintys 
per galvą ,ką_ reikės daryti. Nei man 
bėgti, nei man rėkti; pasižymiu maši
nos registracijos numerį, stebiu įzy- 
mesnias vietas, kad jas galėčiau at
sekti , rimtai manau, kad turėsiu nema
lonumų.

Taxi sustoja ir sako-cia. Sumoku 
dešimtį dolerių. Skambinu, durys 
užrakinėtos keliais raktais. Paga
liau atsidaro durys ir susitinkame su 
senais bičiuliais.
x Pasisveikinu su ponais Ginio- 

ciais, tiek metų nesimatėme.'Kiek jau 
dabar metų/^ klausia Giniotis.

Susiskaičiuosime vėliau, dabar

30 mylių iki Downtown, 
kelio, važiuojame greitke-

ros gatvds, judėjimas dar mažas. 
Sustojame ties Palmer House vies"bu- 
čiu. Čia Chicagos centras, nematyti 
nei krautuvių puošnių vitrinų, nei 
įspūdingu pastatų kvepia senamies
čiu.

Dar anksti, taigi lūkuriuoju, nusi
perku laikraštį, įeinu į viešbutį ir 
laukiamajame skaitau 
me puslapyje “Watergate 
toliau skaitau sensacijas 
nušovė Chicagoj paklydusį 
lį, kuris jo paklausąs kelio, 
niau J. Kojelio įspėjimą - 1

Pirma- 
affera”, 
- negras 
svetimša- 

, Atsimi- 
būk atsar

gus su juodžiais^ venk jų. Gerai, bet 
kaip gali jų išvengti, kad čia jų. tiek

Newcastelio Tautinės Šventės dalyviai “Grandinėlės” šokėjai iš k. j d. Linda 
Kazlauskaitė, Cesius Kapočius ir Ieva Andrius kaitytė, kurių fotografija buvo 
atspausdinta Newcastle Morning Herald.

Įlipau į tokį supuvusį taxį, ir ėmiau 
galvoti, kad jokia pasaulyje valdžia 
tokios mašinos • neregistruos, kad čia- 
apgavystė. Ir tas jūsų “netoli” mane 
veža jau 7 mylias, pradėjau nejuo
kais bijoti. Vanda, žiūrėdama i, mane, 
juokiasi pilvą susiėmusi: - “pabūsi 
čia pas mus Chicagoje, priprasi...”

- Kiek sumokėjai už atvežimą? 
-Dešimtį- dolerių!
-Nuy tai nieko, jis tave paveze’

ir dabar nuomoja butą. Čia apsistojo 
laikinai, ieško pirkti sau kitus namų,.

Papasakojo gana keista istoriją. 
Tame kvartale,kur Giniočiai gyveno, 
savivaldybė pastatė ant tuščio sklypo 
namą ir įleido gyventi negrų šeimą. 
Vietos gyventojai protestavo, rašė 
skundus, bet niekas nepadėjo, tada 
žmonės pradėjo negrus mušti ir gra
sino užrausią. Valdžia prie negro 
namų pastatė policijos sargyba, ir 
dieną naktį saugojo negrų šeimą. 
Negras paliko gyventi, o apylinkės 
žmonės turėjo pigiai parduoti savus

BARKAUS SUDARYTOS RODYKLĖS

V. Kazokas straipsnyje “Rašinių 
rodyklės reikalu” (Žiūr. M.P. 
1973. 9. 2.4) siūlo mėnesiniams 
žurnalams išleisti per ilgesnį laiko
tarpi paskelbtųjų rašinių klasifikuotus 
indeksus, nepasitenkinant vien meti
nių turinių skelbimu. Tuo butų at
gauta vertinga, studijinė ir kitokia 
medžiaga, sukaupta nežinomose lei
dinio laidose. .

Ryšium su pažymėtąją konstruk
tyvia mintimi norėčiau atkreipti skai
tytojo dėmesį į vieną, dalyką, jam 
gal ir žinotiną.

Tiesa, dienraščiai ar savaitraš
čiai jokių rodyklių neleidžia, tad 
daug sugaištama, kai iš laikraščio 
norima susekti ’ kokia' ' bendruomeninio 
reiškinio eigą _

Tačiau pasinaudojimas Austra
lijos lietuvių laikraščiais tokių sun
kumų neturėtų: melbourniškis Liudas 
Barkus turi sudaręs dalines rodyklės 
straipsnių, atspaustų abiejuose savait
raščiuose nuo jų pasirodymo dienos 
ligi 1970 metu pabaigos (Žiūr. M. P. 
1973.6.4.)

Paruoštos rodyklės pobūdis matyti 
pasakyk , kas čia pas jus per tvarka,— jos titulinio lapo: “Aktualesniais 
mane negras taip išgąsdino, kad as' bendruomeniniai - tautiniais, lietuvių 
bemaž" nešokau is" mašinos lauk. namil Australijoje įsigijimo ir ekono- 
_____________________________ . rainiais klausimais Musų Pastogės 

nuo 1949.1.26 ligi 1970.XII'21 atspaus
dintų straipsnių r o d y k 1 ė. Paruošė 
Liudas Barkus. Paties paruošėjo 
atspausdinta mašinėle 4 egzemplio
riai. 1971. 25 Norwood Rd., Caul
field,, Vic., Australija”.

Šioje dalinėje rodyklėje surašyta 
apie 2200 straipsnių pavadinimų, šu

Chicagos John Hancock centras.

namus ir išeiti. Gyventi kartu 
negrais yra neįmanoma, nesaugu, 
busi Amerikoje pamatysi , kaip 
gyvena ir elgiasi.

-Kodėl tai daro savivaldybė?
-Daugumas savivaldybių tarnau

tojų ir parlamentarų yra išrinkti 
negrų balsais, jie pasižadėję yra juos 
ginti prieš policiją, ir žmones. Taigi 
Amerikoje teisybės nebėra.

-O laisvė ar tebėra? - paklausiau 
juokais.

—Nebėra ir laisvės, kaip gali būti 
ten laisvė,kur nėra teisybės. Negrai 
savivaliauja ir daro, ką jie nori.

Tai tokia istorija .kurią patyriau 
iš pirmo susitikimo su čikagiečiais, 

(bus daugiau)

su 
pa- 
jie

Rodyklės sudarytojas savo darbu 
pasidalino su kitais, įteikdamas 
rodykles laikraščių komplektų laiky
tojams : Australijos~Lietuvių Archyvui 
- Muziejui Adelaidėje, AL B Melbourne 

'Apylinkės Valdybai, Lietuvių Kata
likų Kultūros Draugijos Archyvui 
Sydnejuj'e^ Tėviškes Aidų, redakcijai 
Melbourne.

Reiktų tikėtis, kad besidomįs 
Australijos" lietuvių ankstesnių bend
ruomeniniu gyvenimu galės, turėdamas 
Liudo Bar ko rodykles, drąsiau imti į 
rankas senesnius savaitraščių rinki
nius.

*** V. Jakutis

Latvaitės kanklėmis skambina kon
certo metu Hawthorne.

2, ŠIMTMETINIAI JUBILIEJAI
c_______  t_ Šiais metais latviai švenčia šimto

grupuotų į tris,"antraštėje pažymėtus, metu sukaktį nuo pirmos Dainų Šven- 
™ .............. - tęs, įvykusios 1873 met. Rygoje ir

šimto metų nuo Latvijos himno para
šymo, kurį sukomponavo latvis moky
tojas Karlis Baumanis. Latviai šias 
sukaktis labai iškilmingai „ mini. 
Rugpiūcio mėn. didelės iškilmes buvo 
Vokietijoje, Koelno Katedroje, kur iš 
viso pasaulio susirinko apie 3,500 
žmonių; rugsėjo mėn. Cleveland, 
Ohio, Amerikoje ir Kalėdų metu bus 
Sydney Opera House.

Be šitų didžiųjų parengimų lat
viai švenčia vietinius mažus. Rug
pjūčio 19 d. Hawthorn, Melbourne, 
latviai katalikai, vadovaujami kun. 
S. Gaidelio, gražiai paminėjo šias 
dvi sukaktis, dalyvavo per 250 žmo
nių. Atlaikytos iškilmingos- pamaldos 
ir suruoštas latvių tautinių dainų 
koncertas.

skyrius. Tokios pat paskirties rodyklė 
sudaryta ir Tėvis"kės Aidams nuo 
195^.11.2 ligi 1970.XII.22 d. su 1300 
pavadinimų.

Rodyklės yra chronologine tvarka 
sudaryti straipsnių sąrašai, kur 
pažymėta autorius, rašinio antraštė, 
trumpas turinio nusakymas, laikraščio 
numeris ir jo puslapis.

Galimas daiktas, kad bibliogra
fas šiuose aprėžtos apimties sąra
šuose pasiges jam įprastinio darbo 
metodų ir dar kokių dalykų, tačiau 
beieškąs medžiagos ar informacijos 
Australijos lietuvių laikraščiuose 
bus, greičiausia, esamose aplinky
bėse tąja rodykle patenkintas.

Rodyklėje i pateikta trumpa laik
raščio istorija, taip pat ir informacija 
apie tai, kas, autoriaus1 žiniomis, turi 
pilnus laikraščių komplektus. ***
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KRISTALINIAME KARSTE

PAGERBTAS POETAS J.AISTIS

Kristaliniam karste, ir seniai jau be žado, 
Gilų žvilgsnį uždengus vokais,
O rami, tartum viską pažinus ir viską atradus, 
Prie krūtinės prispaudus laikai . . .

O man sunku aprėpt ir tikėt, kad tai tujen! 
Kad tos rankos jau nieko neguos, 
Kad tos lūpos netars anų žodžių šventųjų, 
Neskambės serapimais danguos . . .

Kristaliniam karste mano laimė ir lobis, 
Mano džiaugsmas ir mano prasmė! 
Šermenų liūdesys mano sielą apgobęs, 
Šermenų liūdesys ir giesmė ...

Tu anapus jau laimės, anapus jau skausmo 
Ir anapus dienos ir nakties
Abejinga esi. Mano sielvarto šauksmas 
Nenuplėš tau nuo veido rimties!

KRISTALINIAM karste, ir nublyškus, nugeltus, 
O miela ir graži, kaip gyva!
Ir nėra, kas tave iš to miego prikeltų
Ir kas man atgaivintų tave . . .

ADELAIDĖJE
Po tiekos minėjimų, kultūrinių 

popiečių ir koncertų, atrodė,jau nieko 
naujo negalima sugalvoti, o pasirodo 
žmogaus kūrybingumui nėra galo. 
J.J. BaČiūno vardo bibliotekos dar

buotoj^ vardu p. Reisonienė krei
pėsi į J. Neverauską su prašymu pra
vesti kultūrinę popietę.,skirtą birželio 
13 d. mirusiam poetui J. Aisčiui.

Atrodo, atėjo laikas ir apie 
pati, J. Neverauską parašyti daugiau, 
negu įprastinį kuklų “programą pa
ruošė J.N.”

Programą pravesti nėra taip pa
prasta, kaip atrodo. Reikia susipažin
ti su poeto gyvenimu ir jo kūryba, 

reikia perskaityti begales eilėraščių 
ir išsirinkti, kokie bus skaitomi ir 
kodėl, apgalvoti apie dekoracijas, 
parinkti dalyvius, pagalvoti apie ap
rangą ir bendra^ scenos išdėstymą, kad 
gautųsi viena nesulaužyta nuotaika. 
Reikia daug laiko praleisti diskusi
jose su dailininke, apšvietimo ir 
garsų technikais ir padirbėti su neiš
vengiamais vinim ir plaktuku. Pats 
nieks nepasidaro ir tą, ką matome 
scenoje, yra pravedėjo iki smulkiau
sios detalės, pergalvota. ~ J. Neve- 
rauskas Įdėjo daug kūrybingumo, 
vaizduotės ir jausmo, organizuojant 
poetui J. Aisčiui skirtą popietę, kuri 
įvyko 23 rugsėjo Lietuvių Namuose.

Po°*ė Malakunienė “Aisčio” popietėje 
sk< no savo kūrybą

MUSU r

Dekoracijai tema režįserius pasi
rinko J. Aisčio eilėraščių rinkini 
“Užgesę chimeros akys”, už kurią 
1937 m. poetas gavo valstybinę lite
ratūros premiją.

Dekoracijos labai modernios, 
techniko V. Vosyliaus sumaniai ap
šviestos, labai įspūdingos. Pagal Z_. 
Westenbergaites eskyzus jas išpildė 
V. Opulskis ir N. Skidzevičius.

Dalyviai, įdomiai susigrupavę 
scenoje, skaitė, "deklamavo ir dainavo 
vientisiniai, o tikrai rinktinė publika, 
lietuviško žodžio ir poezijos mėgėja, 
instinktyviai susilaikė nuo plojimų, 
nenutraukdama tos magiškos gijos iki 
programos galo. Vietoj konsęrvataus 
apsirengimo - marškinių ir kaklaraiš
čių, aktoriai po švarkais dėvėjo 
"škivius” kas sudarė laisvą bo
hemišką nuotaiką.

įvairiose vietose garsų efektų 
eksperto A. GalatilČio išdėstyti mikro
fonai' padėjo aktoriams ramiai per
duoti poeto mintis;
beateina mintys, nesirašo eilės 
Ir nelaša kraujas rašalu juodu;
Kažin ko-taip ilgu, kažin ko taip gaila 
Ir pačiam be galo liūdna ir graudu.*

Šiuo eilėraščiu buvo atiduotas 
tributas poetui J. Neverausko įkal
bėtoje magnetofono juostoje. _

POETĖ M. MALAKUNIENE 
- Imago Vitae - Imago mortis. Poetė 
kalbėjo apie J._ Aisčio gyvenimo ke
lionę ir mirtį kūrybinėj plotmėj, Poe
tės paskaita, tai kaip vienas ilgas 
eilėraštis, sunku atskirti,kur baigiasi 
poezija ir kur prasideda proza. Jos 
lengva kalba, paprasti, bet gražus 
žodžiai, poetiški, bet nebanalūs išsi
reiškimai, kaip vainikas,iš margaspal
vių žiedų, nupintas, žavi klausytoją 
spalvų niuansais.

P. M. Malakūnienę girdėjome ne 
vieną kartą, bet pas ją kaip iŠ turtų 
skrynios byra vis naujos brangenybės, 
nepasikartojančios ir nesibaigian
čios. Imkime kad ir tokį sakinį; 
“10 metų jaunumo Lietuva, kaip iš
tiesta drobė lauke dailininko dažų” - 
poetė kalbėjo apie Nepriklausomybės 
laikų įvairių sričių menininkus. Poeto 
J. Aisčio kūrybą, skirtingais jo gy
venimo laikotarpiais, paįvairindama 
eilėraščiais ar jų citatom”, p. Mala- 
kūnienė perdavė su dideliu jautrumu 
ir : nuoširdumu, pabrėždama, kad nors 
poetas, mirė,bet jis paliko turtą, kurio 
nei kandys nesuės, nei ugnis nesu
degins, nei vandenys nepaskadins 
ir mūsų akių, ir žodžių paliesti, skam
bės, kaip stygos įvairiausiom melodi
jom. Tai poeto širdyje išnešiotas 
jausmas, perduotas žodžiu.

Adelaidės lietuviai laimingi, turė
dami ''kaimynystėje”- Melbourne p. 
Malalninienę, kuri nė’ ilgos varginant 

kelionės nepaisydama, atvyksta 
su savo Žoėžiu turtais.

O kaip vienas likau! Be tavęs pasimetęs 
Vandenuos, kaip “Medūzos” plauste! 
Tai bežadžiai tekės mano liūdesio metai, 
Kad jau tu kristaliniam karste.. .

Brooklyn, 1953.4.17

“Aisčio” popiete Adelaidėje 23.9.73
Isk k. į d. V. Baltutis, V. Opulskis, M. Dumčiene, J. Neverauskas, G. Matule
vičienė ir J. Venslovavičius.

V. BALTUTIS. J. Aistis nebuvo 
vien poetasjis buvo taip pat rašyto
jas ir publicistas. V. Baltutis nuo
taikingai perskaitė ištrauką iš 
Aisčio publicistikos.

G. MATULEVIČIENĖ Skaitė - 
Kada, Gegutėlė, Ak kaip. Poeto 
paskutinių dvieju eilėraščiu, formos 
grakštumą ir lyriką aktorė perdavė 
švelniai ir jausmingai.

J. NEVERAUSKAS EilėrašČiais- 
As šiandien tau, Pažiūrėkit, Kelione 
nuoširdžiai išreiškė poeto kančią dėl 
nelaimingos tėvynės ir jo apdainuotą 
meilę ir buitį. ,

J. VENCLOVA VICIUS Scenoje 
laikėsi užtikrintai, su lengva vaidy
ba perskaitė Karaliaus šuo, Lietuva, 
Žvilgsnis.

Eilėraščiai parinkti iš poeto 
gyvenimo trijų laikotarpių : jaunys
tės, be tėvynės ir senatvės.

Paskutinį eilėraštį apie poeto mir
tį padeklamavo pats autorius 
Ūšjuostelės per garsiakalbį).
Ateik , ateik arčiau ir savo juodą 

skraistę
Plačiai praskleidusi švelniai apgobk 

mane
Ir leisk pažiūrėti į gęstančią pašvaistę. 

Į mirštančių spalvų konvulsijas ir skaisti 
Tesuspindi, tesudega Širdis mana. 
Ji visa mano amžių buvo kruvina...

įspūdis gilus, salėje nepaprastai 
tylu/ Programai paįvairinti V. Opuls
kis ir J. Neverauskas, akordeonu pri
tariant, M. Dumčiuvienei, padainavo- 
Peisažą ir Lopšinę, J. Aisčio poeziją 
pritaikius liaudies dainom. Jų pačių 
nustebimui, publikai duetas taip 
patiko, kad vieni kalbėjo apie įdaina- 
vimą plokštelėn, kiti ragino kultivuo
ti trio ateičiai, o p. Dumčiuviend 
senj. pasakė, kad ‘j.eigu butų, kas 
pravedęs rinkliava duočiau 5 dol. 
už” dar vieną dainą*’.

Atsilankę į taip puikiai pasiseku
sią -popietę, žiūrovai turėjo progos 
apžiūrėti ir įsigyti naujų knygų ir 
plokštelių.

Didelė padėka J.J. Bačiūno vardo 
bibliotekos darbuotojams už iniciatyj 
vą “Vaidilos” teatro aktoriams uz 
programos išpildymą, p. M. Malakū- 
nienei už paskaitą ir nenuilstančioms 
Moterų Sekcijos poniom, už ^skanią va
karienę, kuria buvo pavaišinti daly
viai ir svečiai.

M. Marcinkonytė
***
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KITI APIE UI S
Paryžiuje leidžiamas lenkų žurna

las "Kultūra” 1973 liepos - rugpiūčio 
numeryje Įdėjo E. Zagiel’io straipsnį 
- žinių apfe Lietuvą "mišrainę” pava
dintą "Na Litwie” (Lietuvoje).

- Lietuvos Bažnyčios persekio
jimai nesiliauja. Vilniaus Arkivysku
pijos 47 kunigai pasiuntė sovietų 
valdžiai peticiją, tačiau atsakymo į 
ją negavo. Tarp parašų yra keturios 
lenkiškai skambančios pavardės, tarp 
jų ir neseniai mirusio Vilniaus kle
bono kun. Wieliczko. Argi tiktai trys 
lenkų kunigai liko Vilniuje?, klausia 
autorius.

- Sovietinė Rytų Prasijos dalis, 
kartu su buv. Varmos vyskupija, pri
jungta prie Kauno arkivyskupijos.

- Raudonosios Armijos organo 
"Krasnaja Zviezda” 1972.XII.21 d. 
laidoįe cituojamas A. Sniečkaus 
pareiškimas del karinio apmokymo 
kursų reikalingumo visuose viduri
nėse, aukštesnėse ir profesinėse 
mokyklose j sporto klubuose, fabri
kuose, įmonėse ir t.t.

- Okup. Lietuvoje susuktas 
didelis istorinis filmas “Herkus Man
tas” apie paskutinį didesni senprūsių 
sukilimą prieš kryžiuočius XIII at 
Prūsai, * tiesa, buvę sumušti, bet 
neišnaikinti. Lietuvių spaudoje pasi
girdę balsų, kad lenkams ir vokie
čiams besiginčijant tarp savęs dėl 
Koperniko, reiktų turėti galvoje dar 
trecią galimybę: jau prieš šimtą, metų 
dr. Basanavičius nustatęs, kad 
“etnografiniu ir antropologiniu” po
žiūriu Kopernikas buvęs tikras sen
prūsių palikuonis.

- Seinų ir Punsko apylinkėse 
(priklauso Lenkijai) gyvena apie 10 
tūkstančių lietuvių. Ta grupė esanti
d osniai remiama lietuvių emigracijos. 

Pastaruoju metu labdarybės organi
zacijos sustiprino šalpos akcijos kon
trolę, nes esą buvę malversacijų ir 
vagysčių. Taip pat buvę atvejų, kai 
siuntas gaudavę ir lenkai.

- Lietuvių organizacijos dabarti
nėje Lenkijoje leido dvimėnesinį 
žurnalą, kuris neseniai lenkų valdžios 
buvo uždarytas. Komentuodamas _ tą 
faktą, Amerikos lietuvių laikraštis 
“Draugas” sako, kad is visų savo 
kaimynų daugiausia skriaudų Lie
tuva yra patyrusi iš Lenkijos puses. 
Turint tai galvoje, o taip pat, kad 
per Lietuvą Lenkija kadaise sieke 
net Juodąją Jūrą ir t.t. ir t.t., ji 
(Lenkija) dabar turėtu užleisti Lietu
vai Seinų rajoną, arba bent palan
kiau traktuoti ten gyvenančius lie
tuvius.

- Ruošdamasis Helsinkio Saugu
mo Konferencijai, Vlikas finansavo 
(10 tukst. dol.) 250 dokumentų lei
dinį, pavadintą USSR - German 
Aggression Against Lithuania, 543 
psi., kaina $15.00. Spaustuvės Ro
bert Speller and Sons, Inc., New York, 
NY.

- Kalbant apie dokumentus, 
sako autorius, verta paminėti, kad 
dr. Dov Levin iš Jeruzalės Hebrew 
University renka medžiagą apie Lietu
vos ir Latvijos žydų pasipriešinimą 
hitlerinės okupacijos metu.

- Adenauerio Vokietija rėmusi 
Antibolševikini Tautų Bloką (ABN), 
tuo tarpu kai dabartinis kancleris 
Brandt jau 1945 metais pareiškęs, 
kad rytinių Lenkijos žemių ir Balti

jos valstybių Įjungimas j Sov. Są
jungą esąs tikslingas ir teisingas.

- Ryšium su ideologiniais nesu
tarimais ir ginčais emigraciniuose 
sluogsniuose, Vokietijos “Die Welt” 
įdėjo straipsnį, nagrinėjanti rasų bal
tosios ėmigracijos skilimus^. Maskvos 
akcija per revoliucijos simpatikus 
nedavusi jokių rezultatų. Tik kai 
sovietai ėmė nuduoti ultra - patriotus 
anti - komunistus, o emigracijos vado
vaujančius asmenis apšaukti komunis
tų kolaborantais, tikslas buvęs at
siektas. Taip pereitų metų rudenį_ 
vienas emigracijos žinomų veikėjų- 
V. Alseika grįžo į Lietuva,* nusivež- 
damas su savimi * dokumentus iŠ jo 
ilgalaikės veiklos. Iš jo reveliacijų 
galima esą spręsti, kad sovietų agentu 
buvęs nuo sena. Tačiau yra tai pa
vienis atvejis. Bendrai imšnt, lietu
vių emigracija solidari ir kryptį jos 
veiklai nustato - vartojant lenkų, 
terminologiją - Nepalaužiamieji.

Š.m. liepos - rugpiūčio "Kul
tūros” numeryje tilpo p. Vincentos 
Lozoraitienės laiškas į redaktorių, 
kuriuo ji polemizuoja su 1973 m. 
balandžio numeryje tilpusią žinute 
“Litewski skargi” (Lietuvių nusiskun
dimai) dėl lietuvių persekiojimo Sei
nų rajone, o taip pat dėl tariamo 
“lenkiškų” vietovių sulietuvinimo.***

Dail J. Benkaus paroda Melbourne, 
N. Butkuno.

dešinėje matomas dail J. Benks. Nuot.

RUSU, EMIGRANTU SPAUDA APIE 
PAVERGTĄ LIETUVĄ,

Paryžiuje išeinąs rusų emigrantų 
leidžiamas y laikraštis “Ruska ja 
Mysl” (Rusiškoji Mintis) 1973 m. 
gegužės 24 d. įdėjo gana didelį 
straipsnį, pavadintą "Lietuvos 
katalikai* ir paskutinių įvykių apžval
ga”, kuriame plačiai aprašyta apie 
Katalikų bažnyčios persekiojimą 
Lietuvoje. Čia yra paminėti 1972 
metų įvykiai, kurie atkreipė pasaulio 
dėmesį, t.y. viešos demonstracijos ir 
trijų jaunų vyrų susideginimas, kaipo 
protestas ne tik dėl laisvės nebuvimo 
Lietuvoje, bet ir prieš suvaržymus 
Romos Katalikų bažnyčios, nes lie
tuviai katalikų tikėjimą laiko savo 
tautine religija. Yra paminėta ir 
Simo Kudirkos byla.

Autoriusę pasirėmęs “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronika” šalti
niais , aprašo, kaip kunigams trukdoma 
ruošti vaikus pirmajai komunijai, kaip 
kunigai baudžiami kalėjimu (kun. 
Šeškevičius, Zdebskis, Bubnys ir kit). 
kaip varžomas naujų kunigų paruošimas 
kaip komisaras Rugienis prievartauja 
Lietuvos vyskupus. Tačiau tikinčiųjų 
yra daug ir jie palaiko gyvą, kontaktą 
su dvasiškija ir kova už tikėjimą 
tęsiama, ką liudija net vakarų, pasau
li pasiekęs’ memorandumas su 17054 
parašais. Autorius,baigdamas straipsnį, 
pažymi, kad Katalikų bažnyčia Lietu
voje atlieka pirmaujantį vaidmenį 
pasireiškiusiame judėjime dėl žmo
gaus laisvės teisių pripažinimo.***
Pasikeitė rolėmis

— Prieš metus aš su Jurgiu ta- 
porne biznio pusininkais, nes aš 
turėjau pinigų, o jis — patyrimo.

— O dabar
— Jurgis turi pinigų, o aš pa

tyrimo . ..

DAIL. JUOZO BENKAUS PARODA
Tautos šventės proga Melbourne 

lietuvių namuose Apyl. pirmininkas 
p. Straukas rugsėjo 16 d. atidarė 
Juozo Benks - Bankaus paveikslų 
parodą. Ponas Benks jau ilgesnį 
laiką nebesirodė Melbourne, važinė
damas tai į Sydney, tai į Brisbane, 
bet per žiemą ilgiau apsistojo Mel
bourne. Nors ir gydydamasis, matomai 
nesnaudė, šį tą veikė, ir štai, ką 
nuveikęs pasistengė su p. K. Prašmu- 
to pagelba mums lietuvių namuose 
parodyti.

Išstatyta buvo net 27 paveikslai, 
kurie kaip savo tematika, taip ir 
stiliumi bei apdirbimo technika labai 
plačiai skyrėsi. Šioje jo parodoje 
tačiau, vyravo abstraktai, kurių 
vienas išsiskiria ir savo dydžiu, 
visų akį traukė - Gaisras uoste, dai
lininko įvertintas $500.00. Taip pat 
verti dėmesio aliejiniai darbai-Ait
varai ir Po audros. Iš natūralistinių 
tapinių ypač visų dėmesį traukė 
- Anupro troba, kuri?tik parodą ati
darius, buvo nupirkta j taip pat - Po 
lietaus - kuriame du seni beržai ir 
tolumoj beržynėlis gyvai priminė 
Lietuvos gamtovaizdį.

Nemaža buvo išstatyta ir akvare- 
linių darbų, kurių pažymėtini: Audra, 
Namon (akvarelė ir tušas). Rami žie
mos popietė. Senoji sodyba. J. Ban
kus yra ypač pamėgęs akvarelę ir 
čia yra jau išsidirbęs gerą, techniką, 
vaizdai spalvingi, lengvi, gan švie
sūs. Jis tik turėtų padidinti kiek jų 
formatą ir daugiau dėmesio atkreipti 
į įrėminimą ir turėtų gal didesnį 
pasisekimą, juos parduodant.

Parodoje buvo matyti ir keletas 
lino raižinių (abstraktinių) bei spal
vingų silk screen (spausdinti per 
šilką) - Mistiškas miestas, Tik aš 
viena vargo diena. Matomai f jis turi 
įsitaisęs priemones ir tokiems pa
veikslams paruošti.

Taigi, kaip matome, šioje paro
doje p. Benks pasirodė labai šako
tas kaip tematikos, taip ir technikos 
atžvilgiais. Tačiau, kaip iš įp paties 
teko nugirsti, jis yra pasiryžęs atei
tyje atsidėti daugiau akvareliniam 
menui, kur jis jaučiasi gan stiprus. 
Palinkėtina jam geros sėkmės.

N. Butkūnas***

KUR DINGSTA C0?
Vienos krosnies smalkėmis 

(CO) gali nusinuodyti tiek žmonių, 
kiek jų yra patalpoje, į kurią patenka 
šis nuodingas degimo produktas. 
Gamyklų kaminų dūmuose būna 1-4% 
anglies * monoksido, automobilių iš
metamose du juose - 2-10%. Mili
jonai automobilių ir Šimtai tūkstančių 
dūmtraukių kasdien išmeta didžiulius 
CO kiekius. Rodos, atmosferoje jo 
turėtų būti daug, tačiau yra tik menki 
kiekiai. Kur dingsta nuodingosios du
jos? Vieni mokslininkai galvodavo, 
jog jas sugeria dirva, kiti - kad tai 
atlieka augalai ar net pati atmosfera 
Kanados Kingstono universiteto bio
logijos fakulteto mokslininkai iš
tyrė, kad anglies monoksidaz sugeria

augalai. Pažymėję anglies monoksidą 
radioaktyviąja anglimi C-14, juo 
veikdavo pupelių lapus šviesoje ir 
tamsoje. Jie nustatė, kad augalo 
lapai tamsoje sugeria 93% anglies 
monoksido, paverčia jį anglies diok
sidu (CO 2) ir pašalina. Šviesoje 
vyksta kiti procesai: didelė žymėto
sios medžiagos dalis atsiranda seri
ne, o dar daugiau - viename iš anglia
vandenių.

Tyrinėtojai apskaičiavo, kad 
1 km2 plote esanti augalija gali 
sugerti ir neutralizuoti nuo 12 iki 
120 kg šių nuodingų dujų per parą. 
Taigi pagrindinį anglies "monoksido 

' kiekį sugeria augalija ir dabar aišku, 
kur jis dingsta is atmosferos.

***

KELIONĖMS | EUROPA, AZIJĄ IR AMERIKĄ
KREIPKITĖS

Sydnejaus lietuvių klubo jaunimo patalpose jaunuoliai jau žaidžia stalo 
. tenisą. Foto J. Kapočius

LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

Palanga Travel
•44 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 200C

TURIME IR įVAIRIŲ ATOSTOGINIŲ TURŲ BEI EKSKURSUI] PO
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526

LIETUVIIĮLAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72*5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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JUBILIEJINE STOVYKLA AMERIKOJE

Rasa Milvydaitė
Stovykla vyko prie Clevelando, 

Boy Scouts Reservation. Bjeaumont, 
skautu žemėje. Labai graži didelė 
vieta/iš- viso 1600 akrų. Miškas „ir 
šiaip visa vietovė labai žalia. Pušy; 
nasz pamaišytas klevais, sudarė 
labai tankų mišką. Kur buvo lygi, 
aikštele, ten skautai pasistatė pala
pines. Visur atstumai buvo labai 
dideli, išviso stovyklavo 1000 skautų 
ir skaučių, kurie buvo suskirstyti į 
17 pastovyklių. Pastovyklės buvo su
daromos, skautų ar skaučių maždaug 
vieno amžiaus ir programos buvo pri
taikytos pagal skautų amžių. Nors 
brolijos ir seserijos stovyklos buvo 
atskiros, bet dauguma programos 
vyko bendrai.

Stovykla buvo suskirstyta į šias 
pagrindines stovyklas, kurios' dar 
padalintos į pastovyklės: Skautų 
brolijos Vilniaus stovykla - Vilkiukų 
Žvėrynas, skautų Šventaragio Slė
nys, juru skautų Užupis ir skautų 
vyčių Vilkpėdė. Skaučių Seserijos 
Lietuvos stovykla - jaunesniųjų 
skaudu, Rytmetėlis, skaučių Saulės 
Takas, vyresniųjų skaučių Sietynas, 
jūrų, skaučių Anapus Marių ir vadovių 
- Žara.

Stovyklos atskirtos upeliu , kurį 
pavadino Neris, eiti iš vienos sto
vyklos į kita, reikėjo per gražiai gel
tonomis vėliavomis papuošta^ tiltą.

Stovykla praside'jo 19-tą rugpjū
čio. As ta, diena, atvažiavau į sto
vyklą autubusu su Chicagos Kerna
vės Tuntu, anksti is' ryto. Pusę^ die
nos praleidom, eidamos per miškus, 
ieškant kitų skautų ir skaučių. Antrą 
pusę įsikūrimo darbams. As' gyvenau 
su vyresnėm vyr. skautėm (virš 18 
metų) is' Chicagos, tai buvo gerai, 
nes aš su jom susipažinautvažiuojant 
iš Chicagos į stovykla, autobuse. 
Pirmą diena, nedaug ka, darėme. Visi 
ko greičiau norėjo įsikurti, tai ne
buvo laiko pabendrauti. Vakare vėlia
vos _ nuleidime vts. Miliukienė pri
statė atstoves iš užsienio, ir visi 
stebėjosi, kad aš iš taip toli atva
žiavau tiktai pastovyklauti su ameri
konais. Iš viso buvo keturios atsto- 
ve's: iš Anglijos, Australijos, Argen
tinos ir Vokietijos, bet man buvo 
toliausiai važiuoti. Tą vakarą buvo 
susipažinimo laužas, tai buvo laiko 
susipažinti nors iš matymo, su visa 
seserijos stovykla ir pamatyti kiek 
is' viso stovyklauja mergaičių. Labai 
smagiai ir linksmai praėjo laikas.

Antra dieną vadinosi įsikūrimo 
diena, tai tiek ir buvo, bendri seseri
jos stovyklos įsirengimo darbai. Va- 
kare pastovyklių laužai, tai mažes
nė grupė, ir geriau galėjau atpažinti 
kas yra mano pastovyklėje.

Trečia diena buvo draugystes - 
susipažinimo diena. Iki pietų tvarkė-
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me palapines, o po pietų vyko susi
pažinimo _ pastovyklės žaidimai. Čia 
visa, dieną lijo, tai ūpą 1 numušė, 
bet vistiek man labai patiko visų 
draugiškumas ir seseriškumas. Tą 
vakar a, laužas vyko su vyčiais, tai 
labai smagu, tik blogai, kad buvo 
180 vyr. ^skaučių ir tiktai 50 vyčių.

Trečiadienį, prasidėjo stovyk
los programa. Tuoj po pusryčių, vyko 
tautodailės darbai. Visos mergaitės 
nuėjo į Vaivos Ratą, tai yra tautodai
lės, rankdarbių iyairių meno dirbinių 
rajoną ir ten gavom pasirinktų ką 
norėjom išmokti daryti - ar kaišymą, 
metalo darbus, paveikslus iš šiau
delių, macrame, (penimą), emaliavimo 
darbus, molio darbus, ar juostu^audimo. 
Visos medžiagos parūpintos, 12. 
reikėjo pasirinktif kas daugiau sudo
mino. As' išsirinkau juostų audimą, 
tik gaila, per mažai laiko, tai neuž
baigiau.

Po pietą buvo pašnekesiai apie 
skautavimo j idealus ir 1.1. Labai 
įdomu girdėti z kat kiti lietuviai gal
voja apie skautybę._

Tų vakarat laužas vėl buvo su 
vyčiais.

Ketvirtadienį iyyko Sporto Diena 
- Olimpijada. Seserijos ir Brolijos 
sporto varžybos. Vienetai suskirstyti 
į komandas ir kiekviena buvo pava
dinta Lietuvos miesto varduz pav. 
Šiauliai, „ Vilkaviškis, Marijampolė, 
Biržai, Šilalė ir 1.1. Buvo paradas, 
vadovybės pagerbimas, vėliavos 
pakėlimas ^olimpinės) ir skautas įbė- 
go su degelu ir uždegė plimpijados 
aukurą. Varžybos buvo šitose- sri
tyse: tinklinis, kvadratas, rutulio 
stūmimas, estafetės, mišku bėgimas, 
i toli šokimas, baidarių lenktynės ir 
plaukimas. Po varžybų, uždarymo pa
radas ir laimėtojų pagerbimas. Kiek
viena pirma, antra ar trečia vieta 
gavo atatinkamą kaspiniuką.

Tą vakarą trumpas laužas ir po to 
šokiai valgykloj. Plokštelių muzika 
grojo polkas, valsus, bet geriausiai 
visiems patiko moderniška muzika.

Penktadienis, panaši diena į 
kitas, taip kad buvo tautodailės dar
bai iš ryto ir dramos pašnekesys po 
pietų, o vakare Įvyko savos kūrybos 
vakaras. Ta, vakara, girdėjau labai 
daug talentingų jaunų lietuvių dai
navime, vaidyboje, deklamacijoj ir t.t. 
Teko ir man pasirodyti. Nors ne savo 
kūryba, bet as padainavau mano senai 
prieš daug metų išmoktą dainą apie 
bobutę. Pasitaikė, kad ta vakarą buvo 
atvažiavusi korespondentė is' Washing- 
tono, iš lietuvių radio stoties, kuri 
transliuoja “Voice of Amerika” ir 
girdėjo mano tą dainą, tai sekančią 
dieną turėjau 20 minučių pasikalbė
jimą ir įdainavau tą dainą i juostą. 
Nežinau kaip išėjo, nes Amerikoj jau 
nebebuvau^kai’ turėjo transliuoti.

Šeštadienį buvo svečių diena. 
Skautininkai turėjo kavutę pagerbti 
skautininką Šengerga, jo 75 metų

amžiaus sukaktį. Po pietų bendras 
jubiliejinės stovyklos paradas. Visi 
skautai ir skautės pareidavo rajonais 
ir vietomis. Aš ėjau viena, nešdama 
plakatą ; užrašytą,-Australija , po At
lanto rajono, kuris ėjo pirmas, po 
manęs sekė Kanada, o po to didžiau
sias rajonas Vidurio Rajonas. Tai 
buvo bent, paradas, 1000 skautų ir 
skaučių praėjo pro vyriausybę; ėjo 
ir ėjo be galo,kol užpildė didžiulę aikš
tę. Tą dieną šventė ir Vilniaus 650 
metų jubiliejų, tai skautai, skautės 
ir jūrų skautės išėjo i, vidurį aikštes 
ir sustojo 650 skaičių formacijoj. Tik 
gaila, kad _iš viršaus nesimatė. Po 
to buvo iškilmingas vėliavų nulei
dimas - leido: lietuvių amerikonų, 
kanadiečių, vokiečiui latvių, estų ir 
australų vėliavas ir kai pora tūkstan
čių žmonių užtraukė Lietuvos himną, 
tai bent girdisi kas tikrai yra himnas. 
Tą vakarą buvo didysis laužas pritai
kytas prie Vilniaus istorijos 
skautai pavaizdavo .Gedimino 
vaidilučių šokius, S v. Jurgio 
nugalėjimą ir t.t. Aš tokio 
gyvenime nebūčiau mačiusi.

temos: 
sapną, 
slibino 

laužo
. Tokia

mase taip gražiai sudainuoja ir sugy
vena.

Sekmadienį, švente' jūros diena, 
tik’ Jūrų skautai turėjo iškilmingas apei

gas pries' pamaldas, tada vyko visų 
stovyklautojų mišios, kurias laike 
penki kunigai palydėti 12 mergaičių 
kanklėmis. Po pietų vyko vėl paradas, 
tik šį karta, paštovyklėmis. Aš nešiau 
Sietino vyr. sk. pastovyklės gairę 
prieš visą pastovyklę kai vėl reikėjo 
praeiti pro vyriausybę.

Laužas buvo su Vyčiais. Pirma
dienį aš ėjau į. iškyla,. Tai tikrai 
įdomi diena. Išėjom po pusryčių _6 
vyr. skautės, ėjom takais, ir per mišką 
ir sekėm “Beaumont Trail”. Pakelėje 
prie’jom prie ežero, kur reikėjo susi
krauti lauža, ir išsikepti pačioms 
valgyti. Maistas buvo parūpintas 
tik pačioms reikėjo pasigaminti. Po 
pietų vyko baidarių lenktynes ir kito
kie vandens žaidimai. Mes maudėmės, 
žaidėm ir labai smagiai praleidom lai- 
ką. Tada keliavom toliau, iškyla truko 
visą dieną - 8 mylias. Reikėjo sekti 
B.T., padaryti gairelę, sukurti dainą, 
užpildyt žemėlapį ir šiaip žiūrėti į 
gamta. Labai įdomi diena.

Tą vakarą, vyko vėl bendras sese
rijos laužas,prie kurio as irgi pasi; 
rodžiau su vaidinimu. Antradienį is 
ryto buvo skaitoma - Skautamokslis. 
Tai is'rinktos 8 skautu programos 
šakos, ir tarp skilčių padarytas kon
kursas. Kiekviena 
minučių laiko prie vieno “post 
turi kuo greičiau ir kuo geriau atlik
ti užduotą uždavinį. Prie vieno reikia 
pastatyti palapinę, prie kito koks 
mazgų ar morzės uždavinys turi būti 
atliktas. Labai geras būdas užsiėmi
mų formoj patikrinti , kiek skautai 
žino apie skautavimą.

Po pietų buvo vyr. skaučių, vy
čių gegužinė kur buvo įvairūs žai
dimai, ir skautai is' Clevelando suvai
dino lietuviškus papročius parodydami 
kokie yra mūsų gražus papročiai.

Tą vakarą buvo trumpas laužas 
ir vėl su vyčiais šokiai . Po šokių, 
einant į pastovyklę aš išsisukau 
koją., tai man ir užsibaigė stovykla. 
Kas vyko paskutinę, dieną(aš tik ma
čiau mano pastovyklęj, nes aš niekur 
negalėjau eiti.

Visi susipakavo savo daiktus ir 
išvažiavo namo, o aš su pusesere 
grįžau į Chicagą.* ***

Ričardas Leknius, Victorijos rinktinės 
žaidėjas.

VARPO” ŽAIDĖJAS VICTORIJOS 
RINKTINĖJ

Po ilgos pertraukos, vėl 
pasirodė lietuviška pavardė Vi cton- 
jos krepšinio rinktinės sąstate,.

Ričardas Leknius tapo išrinktas 
į Victorijos 18 m. krepšinio rinktinę, 
kuri laimėjo šių metų Australijos 
pirmenybes Melbourne.

Nenuilstamas noras tobulėti ir 
įdėtas darbas ne tik iškėlė Rikį į 
pajėgiausių jaunųjų Victorijos žaidėjų 
eiles, bet pravėrė duris į daug ža
dančią ateitį, pateko į vienat iš pajė
giausių Australijos krepšinio koman
dų. “St. Kildos” vyrų komanda rodo 
didelį susidomėjimą. Rikiu...

Tikimės, kad Rikio entuziazmas 
ir noras toliau tobulintis nuolat jį 
lydės jo mokslo ir sporto gyvenime.

R. Vyšniauskas
***

skiltis turi 10 
ir

Banginio nasrai tokie dideli, 
kad apžiotų jautį, tačiau jis minta 
tik mažyčiais jūros gyvūnais. Jo 
gerklė tokia mažytė, kad vos gali 
praryti nedidelę silkę. 

***

PADĖKA
Mano nuoširdi -padėka bro

liui V. Stasiliūnuį “Džiugo” Tunto 
štabui, Skautų Tėvų Komitetui ir 
visiems kitiems, kad Jūs manim pa- 
sitikėjot atstovauti Australijos Lie
tuvius Skautus tokioj iškilmingoj 
stovykloj. Tuo pačiu noriu padėkoti 
visiems už finansinę paramą dalinai 
mano kelionės išlaidoms padengti. 
Be Jūsų paramos as niekad nebūčiau 
turėjusi progos pamatyti tokios 
įdomios stovyklos.

Ačiū Jums visiems.
v.s. skl. Rasa Milvidaitė ***

Clevelando jūrų skautai parade. Rugpiūčio 25 d., šeštadienį, jubiliejinėje stovykloje priimant dalinių paradą, v.s.skl. Rasa Milvydaitė nesą 
užrašą “Australija”.
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SOVIETAI GAUDO PALIKIMUS 
UŽSIENYJE

(Atkelta iš 2 psl.)
“Nuo šio mėnesio pirmos Tamstai 
personaline' pensija sustabdoma, nes 
tarybų valdžia pensijų nemoka nei 
liaudies priešams, nei išdavikams”. 
“Pensininkas” teisinosi, kad jis 
nesąs nei liaudies priešas, juo la
biau nesąs išdavikas. Tada jam val
dininkas pakišo dokumentą: "Ar čia 
ne tavo prašymas leidimo išvykti į 
Izraelį? Ar ne tavo parašas, kad iš
duodi “tarybą tėvynę, nes nori vykti į 
sionistu Izraelį?”

Maskvoje yra įsteigta minėtoji 
Injurkolegija, kurios subagentura 
veikia ir Vilniuje. Ji turi absoliutų 
monopoli užsienyje atsiradusiam pa
likimui ‘išgauti. Niekas kitas oku- 
puotoj Lietuvoj neturi teisės rūpintis 
palikimų, išgavimu. Paveldėtojas gali 
kreiptis' tik į Injurkolegiją. Be to, 
pastaroji pati susiranda įpėdinius 
Lietuvoje ir jiems pakiša pasirašyti 
įgaliojimus jos advokatams užsie
niuose. Advokatą firma Niujorke at
stovauja ne tik Sovietu Sąjungai, bet 
ir satelitiniams kraštams, Toji firma 
turi savo advokatus visuose JAV 
miestuose ir Kanadoje. Injurkolegija 
jai yra paskjrusi 35% nuo visų iš
gautų palikimų, o pati firma jai 
agentaujantiems advokatamas kituose 
miestuose skiria iki 25% nuo išgau
tų sumų, priklausomai nuo susitarimo 
ir įdėto darbo. Be to, Injurkolegija 
Maskvoje dar pasilaiko 10%nuo išgau
tų sumų, savo reikalams. Okupuotoj 
Lietuvoj ar ir pačioj Rusijoj gyve
nantys gali tikėtis gauti šiek tiek 
daugiau, negu pusę palikimo. Jei 
palikimas yra nedidelis, tai išlygini
mui tokių didelių išskaitymų okupan
tai leidžia pirkti rusų gamybos auto
mobilius ir kaikurias kitas prekes pa
piginta kaina. Ne vienas t tiesiogiai 
pervedantis palikimą r dažnai gauna 
laiškus iš" Lietuvos, kuriuose prašo
ma atslūgti liudijimą, kad tie pinigai 
iš palikimo, tada jis esą dvigubai dau
giau gaus. Mūsų žmonėms sunku su
prasti, kad čia tik dar viena bolševi
kiška išdaiga. Žinoma, tos visos pri
vilegijos ir tariamieji papiginimaį 
galioja tik tais atvejais, kai. paveldė
tojas yra lojalus okupantui ir nėra 
"liaudies priešas” ir jei paveldėtoji 
suma nėra tokia didelė, kad būtų ga
lima paskirti "personalinę pensiją”.

KONSULU. VAIDMUO
Normaliuose tarpvalstybiniuose 

santykiuose savo šalies piliečių in
teresų apsaugojimu kitose valsty
bėse rūpinasi konsulai, kurie be spe
cialių pavedimų ar įgaliojimų gali 
reikšti pretenzijas ir imtis reikalingų 
žygių savo valstybės piliečių pri
klausomą palikimą^ ar betkokį turtą, 
apsaugoti. Pavyzdžiui, prieš Lietuvos 
okupaciją zmirus kokiam nors asmeniui 
Amerikoje, kurio artimiausi šeimos 
nariai gyveno Lietuvoje, Lietuves 
konsulai tuojau pat imdavosi žygių 
turtui apsaugoti, nors ir neturėdavo 
pavedimo iš įpėdinių Lietuvoje. 
Panašiau ir šiandien elgiasi ir visų 
kitų kraštų konsulai, saugodami savo 
atstovaujamų šalių piliečių intere
sus.

Susisiekę su įpėdiniais Lietu
voje, konsulai gaudavo reikalingus 
giminystės įrodymo dokumentus 
(gimimo, vedybų ir mirimo metrikas) 
bei įgaliojimus, išgaudavo palikimus 
ir pervesdavo įpėdiniams. Bet jei 
įpėdiniai, gavę pranešimą tnutardavo, 
kad jie nenori naudotis Lietuvos 
konsulo patarnavimu, įgaliodavo bet
kokį amerikietį advokatą* ar šiaip 
sau giminaitį mpintis jiems priklau
somo palikimo išgavimu. Vyresnieji 
dar atsimena bostoniški advokatą 
Bagociu, kuris toje srityje daug kam 
pagelbėdavo. Čikagoje ir kituose 
miestuose panašiai darydavo kiti 
advokatai.

SOVIETINIAI PARAGRAFAI
Sovietinis įstatymas, vadinamas 

"pagrindiniai sovietų civilinės tei
sės principai ir procedūra” numato 
piliečiams tik labai ribotą nuosavybę, 
p. 25 nustato, kad piliečio nuosavybė 
negali būti panaudota, gauti neuždirb
toms pajamoms. Vadinas, jei gavęs iš 
užsienio palikimą pilietis nusipirktų 
narna, ir jį išnuomotų tai gautoji 
nuoma būtų užskaityta kaip "neuž
dirbtos pajamos”. Be to, to paties

A.A. ANTANUI SARKAUSKUI
staiga mirus, jo žmoną Julija^ ir choristus sūnus Bernardą ir Joną 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

"Dainos” Choras

įstatymo 19 paragrafas draudžia būt 
savininku daugiau negu vieno namo. 
Antrą namą iš užsienyje gauto pali
kimo nusipirkęs . pilietis bematant 
atsidurtu teisme, namas iž jo būtų 
atimtas,4 o jis pats uždarytas į kalė
jimą už naudojimąsi "neuždirbtom 
pajamom”. Tai kas belieka iš užsie
nio palikimą gavusiam daryti? Jei 
palikimas nedidelis, tai gavęs iš 
valdžios likusią palikimo dalį' t gali 
bandyti ją išleisti ,nusipirkdamas na
muką gyvenimui ar automobilį, bet, 
jei tuos dalykus jau turi, tai iš už-* 
sienio gautas palikimas gali jam pri
daryti nemalonumų iki pakliuvimo į 
kalėjimą. Dėlto nereikia stebėtis, jei 
vienas kitas gauna laiškus iš Lietu
vos, kad jie ten jokio palikimo ne
nori. Pasitaiko, kad Amerikoje gyve
nantieji to nesuprasdami prašo at
siųsti raštą, jog nuo savo dalies 
atsisako ir viską paveda tam ar kitam 
giminaičiui Amerikoje. Norėdamas tokį 
atsisakymą legalizuoti "palikimo ne
norintis” ‘atsiduria Maskvos Injurko- 
legijos agentūroje Vilniuje, kur jam 
aiškiai pasakoma, kad atsisakymo 
padaryti negalima ir kad jis turi 
pasirašyti įgaliojimus Injurkolegi- 
jos advokatams Amerikoje. Jei 
žmogelis bando spirtis nuo pasira
šymo, tai jam nedviprasmiškai pasa
koma: "Tamsta gali palikimo neno
rėti, bet Sovietu Sąjungai reikalinga 
užsienio valiuta, reikalingi Ameri
kos doleriai ...” Pasekmės aiškios: 
pasirašomas įgaliojimas, o Amerikoje 
prisistato Sovietų Sąjungos interesams 
atstovaujančios firmos advokatai. 
Tarp giminių prasideda pasikeitimas 
priekaištaujančiais laiškais: “Žadė
jai nuo savo dalies atsisakyti mano 
labui, o dabar reikalauji per advo
katus, ar tai gražu? ...” Amerikoje 
nesuprantama, kad jo giminaitis 
Lietuvoje buvo priverstas pasirašyti 
įgaliojimą ir kitokio pasirinkimo jis 
neturėjo.

DOLERIAI IŽDUI
Minėtoji Maskvos Injurkolegijos 

subagentura Vilniuje pirmoje eilėje

okupantams susirinkti informacijas 
apie atsiradusį palikimą.

TINKAMI TESTAMENTAI
Apsigynimas nuo įgaliojimus tu

rinčių Injurkolegijos advokatų Ameri
koje darosi vis sunkesnis. Pradžioje 
okupacijos Lietuvos konsulų argu
mentai, kad Įgaliojimai išgauti prie
vartos keliu (under duress) Amerikos 
teismų buvo priimami dėmesin ir 
sovietų interesams atstovaujančių 
advokatų pretenzijos atmetamos. 
Pastaraisiais metais vis daugiau 
teismu iš Lietuvos išgautus Įgalio
jimus ‘ pripažįsta teisėtais. Supranta
ma, nemaža įgaliojimų išduodama ir 
“laisva valia”, nes Lietuvos gyvento
jui kitokio pasirinkimo nėra. Apsau
gojimui Lietuvoje gyvenančių įpėdi
niu interesų vien konsulų pastangų 
nebepakanka. Savo turto“ apsaugo
jimu turi pasirūpinti patys tautiečiai 
gerai paruoštais testamentais. Testa
mentas turi būti taip surašytas, kad 
okupantu interesams atstovaujantys 
advokatai negalėtų prie palikimų 
prikišti savo pirštų.

Surašant testamentą i tenka pagal
voti apie paramą lietuvių politinėms 
ir kultūrinėms organizacijoms. Tą 
dalį, kurią normaliai užgrobtų oku
pantas, paskirstykite ’ tarpe lietuvių 
patriotinių organizacijų, neužmiršda
mi ir sunkiai besiverčiančiu mūsų 
laikraščių.

Palikimų apsaugojimo problema 
nėra lenga ir paprasta. Retas kuris 
kanadietis ar amerikietis advokatas 
orientuojasi okupuotos Lietuvos 
padėtyje, todėl automatiškai perša- 
surašyti paprastą testamentą, išvar
dinant visus įpėdinius Lietuvoje po 
kiek kam užrašoma,. Taip surašytas 
testamentas yra įrankis Injurkolegi
jos įgaliotiems advokatams Ameri
koje užgrobti palikimą. Tad vietoje 
tiesioginio užrašymo Lietuvoje 
gyvenantiems . skiriamos dalys turi 
būti pravestos patikėtiniams 
(trustees). Patikėtiniais geriausia 
pasirinkti lietuvių institucijas, or
ganizacijas, gimines ir patikimus

A.A. ANTANAS ŠARKAUSKAS
Ankstų šeštadienio rytą(29.9.’73 

m.) pasklido liūdna žinia tarp giminių 
ir draugų, kad savo namuose mirė, 
nuo širdies ligos ANTANAS ŠARKAUS
KAS.

Jis buvo gimęs Vokietijoj 2.10. 
1905,ir vienų metų jam esant,tėvai 
grižo į Lietuvą, ir apsigyveno Kybar
tuose, kur jis ir užaugo. Būdamas 
17 m.rjis pristojo prie ūkininkų drau
gijos > kur savo darbštumu jis greit 
kilo ir buvo sandėlio vedėju. k

Priklausė Kybartų Šaulių 
Sąjungai, labai mėgo dainas; ir 
visuomet prisijungdavo į chorus? 
Šv. Cecilijos ir Saulių ( 
Būdavo visuomet linksmo būdo.

1936 m. vedė Juliją Gečiauskaitę 
ir susilaukė dviejų sūnų, Jono ir 
Bernardo (Beniaus).

Karo audrai kylant,1944 m. pasku
tinėmis valandomis bėgo į Vokietiją, 
dįdelę dalį kelionės Į tremtį pėsčio
mis. su jauna žmona ir vaikučiais, j 
Matė daug vargo ir bado. Karui pasi
baigus, perėjo daug D.P. stovyklų, 
bet vis dainuodamas, ilga* laiką M. 
Liuberskio Aušrinės chore?

Pirmuoju transportu atvyko 
į Australiją, Bonegilla stovyklą', iŠ 
kur šeima buvo nusiųsta įCowros‘sto- 
vyklą. Antanas dirbo Mornington 
karo- stovykloj. Vėliau su šeima ir 
giminėmis gyveno St. Marys ir dirbo 
Water Board. Pagaliau pirko namą 
Fivedock ir dirbo Aust. Gas Co. iki

suinteresuota dolerių gaudymu sovie
tinės Rusijos iždui. Daugelis Ameri
koje gyvenančių patarnauja Maskvos 
Injurkolegijai, kai palikimo atveju 
parašo įpėdiniams Lietuvoje, prašy
dami atsiųsti įgaliojimus, metrikų 
ištraukas ar kitokius dokumentus. 
Kai tik pretendentas į palikimą^ užsie
nyje kreipiasi į, advokatą ar notara, 
įgaliojimo reikalu arba papras-© metri
kų iš metrikacijos įstaigos, tai jis 
smulkiausiai iškvočiamas apie 
mirusi, giminaitį ir Jo palikimą. Kvotos 
duomenys nusiunčiami Injurkolegijos 
agentūrai Vilniuje, kuri surašo įga
liojimą. rusų ir anglų kalbomis ir 
atsiunčia pretendentui pasirašyti.
Toliau jau viskas eina įprasta tvarka 
- įgaliojimas nusiunčiamas Injurkole
gijai Maskvoje, o toji atsiunčia į 
Niujorką Sovietų Sąjungos interesams 
atstovaujančiai advokatų firmai. Lie
tuvos okupantai griežtai draudžia 
siųsti į užsienį įgaliojimus, metrikų 
ištraukas ir bėtkokius dokumentus. 
Tad prašymas iš Lietuvoje gyvenan
čių paveldėtojų atsiunti įgaliojimus 
ar metrikų ištraukas padeda Lietuvos

draugus. Testamentu reikalu geriausia 
tartis su padėtyje nusimanančiais 
advokatais ir nepriklausomos Lietu
vos konsulais.

*** Inf.

DUJU PERVEŽIMAI JŪROMIS
Visame pasaulyje yra 110 tank- 

laivų, pritaikytų vežioti suskystin
toms dujoms . Ju bendras tonažas 
yra daugiau kaip 1,2 mln. t. Per 
pastaruosius 5 metus šių laivu, skai
čius padidėjo 4,5 karto, o pasaulinis 
tonažas padidėjo net 6 kartus. Dau
guma šio laivyno laivu, pritaikyti ve
žioti suskystintą propaną, bet dabar 
atsiranda vis 'daugiau tanklaivių 
vežiojančiu, suskystintas gamtines 
dujas.

Numatomą, jog artimiausiais me
tais bus statoma dar daugiau tokių 
laivų, iš kurių kiekvienas turės po 
100 tūkst. tonažą. Japonija jau 
turi nemažai užsakymų tokių 
statybai.

dabar 
laivų

***

SYDNEJAUS LIETUVIU SPORTO KLUBAS “KOVAS” 
maloniai kviečia visus atsilankyti į

”K 0 V A S” METINĮ. BALIU

pensijos 1971 m.
Jis visur ir visada rasdavo laiko 

lietuvių bendriems reikalams; ilgus 
metus jo namuose buvo tvarkomi 
pakietai Punsko lietuviams, kur jis 
daugiausia darbavosi. Steigiant 
lietuvių chorą Sydney.Jis pirmas stojo 
į eilę,‘bet labiausiai jis norėjo, kad 
jo sūnūs dirbtų lietuvybei, tam jis ir 
visai jaunus sūnus atsivedė į Dainos 
chorą, kad jie užimtų jo vieta. Šian
dienų jau veik 20 m. kaip Jono ir 
Beniaus puikūs balsai skamba mūsų 
chore.

Jo namuose ne vienų kartų susi
rinkdavo Syd. ateitininkai, ar šiaip 
jaunimas ir draugai bei plati giminėj 
kur skambėdavo linksmos dainos. Jis 
visuose matė gero ir visiems stengėsi 
padėti. Mėgo jis skaityti, o taipat ir 
rašyti poezijas ar daineles:

Tave jaunime, žiede brangus, 
Mus viltis ateities tautos. 
Trimitai garsūs eina šaukti, 
Atlikti pareigos šventos.

Antradienio 2.10.’73 vakare Fair- 
fielde lietuvių laidotuvių koplyčioje 
didelis būrys kalbėjo rožančių, o ant 
rytojaus dar daugiau draugų Lidcom- 
bes bažnyčioj susirinko gedulingom 
mišiom , kur giedojo "Dainos” cho
ristai su vadovu Br. Kiveriu.

Visas laidotuvių apeigas atliko 
gerb. kun. P. Butkus, 
kun. P. Martuzui.

Rookwood kapuose, 
kiai pilant, atsisveikino 
čius draugų. Oficialiai 
“Dainos” choro vardu

patarnaujant

kuris įvyks 1973 m. spalio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Ukrainiečių 
klubo didžiojoje salėje, 11 - 15 Church St. Lidcombe.

Programoje: Sydnejaus lietuvių tautinių Šokių grupe "Grandinė
lė”. 1973 metų "KOVAS” gražuolės rinkimai.

Gros puikus orkestras, veiks maisto ir gėrimų bufetas.

ĮĖJIMAS: $3.00, o jaunimui iki 15 m. $1.50

lietui smar- 
didelis skai- 
atsisveikino 
P. Nagys, 

taip pat žodžius tarė p. Grosas ir D. 
Burneikienė, galutinai padėkojo sūnus 
Jonas ir pakvietė visus dalyvius į 
Lietuvių Klubo valgyklą.

Už bėrus saujelę Lietuvos žemės 
ir apklojus gėlėmis, liko ilsėtis, ne 
toj numylėto.] Lietuvoj, bet nors lie
tuvių kapinių kampelyje po medžių 
pavesiu. Tegul tau būna lengva ir 
ramu amžinybėje.

Ed. LaŠaitis
***
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MŪSŲ PASTOGĖS
Spalio mėn. 27 d. 8 vai. vakaro Lietuvių Namuose.
Programoje: Spaudos antis, Kupletai, Loterija.
Bilietus platina KRAŠTO VALDYBOS NARIAI.

ADELAIDĖJE
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAMALDOS

Spalio 21 d. pamaldos Canberra 
lietuviams St. Marys koplyčioje 
Braddon 12 vai. Išpažintys nuo 11 vai.

Spalio 28 d. Newcastle lietuviams 
pamaldos šv. Lauryno bažn. Broad
meadow 11 vai. Pries pamaldas iš
pažintys.

***
SYDNEY

KATEKIZACIJOS PAMOKOS
Jau nuo rugpiūčio 18 d., kiekvieną 

antradienį, nuo 5 vai. p.p. Jaunimo 
kambary prie Liet. KLubo Bankstowne 

vyksta katekizacijos pamokos, 
vaikučių paruošimas išpažinčiai ir 
Pirmai Komunijai. Kviečiami ir tie, 
kurie jau yra paruosti angliškai, bet 
ypač kuo skubiau prašoma įsijungti 
dar reikalingus.Šio paruošimoj Pir
mosios Komunijos, iškilmės jau nu
matytos - gruodžio 9 d. Lidcombe per 
lietuviškas pamaldas.

Kun. P. Butkus***

LIET. FILMU. VAKARAS
Yra gauta iš Amerikos Liet. 

Filmų Archyvo žinomo fotografo A. 
Kezio pagaminti trys mums įdomus 
filmai: Mykolas Krupavičius, Leonar
das Šimutis ir Jaunimo Centras šian
dien ir rytoj. Filmai bus rodomi, su 
trumpais paaiškinimais apie tuos 
žmones ir tą Centra,, šio mėn. 21 d. 
(sekmadienį) 2.00 vai. Lietuvių 
Namuose. Kviečiami gausiai atsi
lankyti į tų filmų demonstravimą, 
įėjimas dus laisvas, aukojant tik 
pagal išgales Šiai _ Filmų Archyvo 
veiklai remti. Prieš demonstravimą 
bus galima gauti užkandos, arbatos.

Ramovės Mel. Sk. V-ba

.. SALE
Tautos Šventės minėjimas

Jungtinis Salevir Latrobe Valley 
seniūnijų Tautos Šventės minėjimas 
įvyko rugsėjo 22 d. Sale mieste. 
Paskaitą "Neveltui gyvenom”, skaitė 
viešnia iš Melbourne p. A. Baltruko- 
nienė. J. Mikštas skaitė savo kūrybą, 
o p. A. MeČeckienė deklamavo eilė
raštį. V. KoŽeniauskienė savo kal
boje ragino tautiečius diosniai remti 
Tautos Fondą. Dienai pritaikintą 
feljetoną skaitė p. A. Matukevičienė. 
Oficiali minėjimo dalis baigta Tau
tos- Himnu.

Vaišių metu pravesta rinkliava 
ir loterija, o bendruomenės nariui 
T. Gailiūnui, šventusiam savo 72 
gimtadienį. buvo sugiedota “Ilgiausių 
Metų”.,

Už minėjimo surengimą didelės 
padėkos verta Sale seniūnė p. Eskir- 
tienė ir viešnios iš Melbourne A. 
Baltrukonienė ir A. Matukevičienė, 
kurios savo dalyvavimu praturtino 
šventės programą.

a.a.
***

PADĖKA
Ponui A. Statkui už atliktą darbą, 

įrengiant knygoms lentynas Klubo 
Bibliotekos skaitykloje, tariame 
nuoširdžią padėką.

Klubo Valdyba***
padėka

Sydnejaus Liet. Klubo biblio
tekai p. Romas Seženis iš Melbourno 
padovanojo 25 knygas ir įvairių žur
nalų komplektus. Nuoširdi padėka.

7A

6-9 v.v. šeštadieniais
1-3 v.p.p. sekmadieniais

16 - 18 East Terrace, Bankstowfi
TEL: 708 - 1414

UŽKANDŽIU. BARAS
6-8 v.v. pirm. - penkt.

- 2 v.p.p. šeštadieniais
- 9 v.v. šeštadieniais.
- 8 v.v. sekmadieniais.
- ŠACHMATAI!

KLUBO VALANDOS
4 - 10.30 v.v. pirm. - fcetv.
4-12 v.v. penktadieniais.
12 - 1 v. ryto Šeštadieniais.
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

TREČIADIENIAIS

VALGYKLA - RESTORANAS

REIKALINGI

1
6
6

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai groja 

klube. Muzika patiks "senimui” ir 
jaunimui. Repertuare virš 400 dalykų.

* Užkandžiai bus servuojami 
šokių vakarais

* Prašome Įsidėmėti pakeistas 
Klubo valandas.

GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vaisvandeniai ir kiti. Klube jų galima gauti 

normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur, nuskriaudi savo 
Lietuvišką Klubą!

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
***

DĖMESIO!
Spalio 14 d. , Melbourno Lietuvių 

Namų menėje įvyks Melbourno Vyrų 
Okteto “Kur banguoja Nemunėlis”, 
plokštelei viešas pristatymas. Plokš
telę pristatys Mečys Kymantas. Apie 
plokštelės gimimą papasakos Petras 
Morkūnas ir Vladas Bosikis, dainuos 
Oktetas, visi bus pavaišinti kavute.

***

Klubo Valdyba ***

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

P RANESIMAS
Sydnejaus skautų tėvų komitetas 

» kartu su savaitgalio parapijos mo
kyklos komitetu š.m. spalių mėn. 
21 d. , sekmadienį. Lietuvių Skautų 
žemėje Ingleburne, Bensley ,Rd., 
ruošia gegužinę 
užkandžius f 
galima gauti nusipirkti vietoje, 
nimas ir suaugusieji galės 
džiaugti loterija ir žaidimais.

"Aušros” Tunto Tuntininkas
***

MIRĖ IG. ŠEŠPLAUKIS
Š.m. rugsėj o mėn. mirę Lietuvos 

aviacijos pulk. Įeit. Ignas Šešplaukis 
Los Angeles, JAV.

Bensley 
pikniką. Šiltus 

ir šaltus gėrimus bus 
Jau- 

pasi-

J.T-K

pasirūpina patys svečiai, 
platina p. V. ŽIOGAS, Tel.

MELBOURNO LIETUVIU NAMU.
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įvyks 1973 m. spalio mėn. 27 d. 
7.30 iki 12 vai. Lietuvių Namų salėje. 
Gera muzika, skani ir soti vakarienė 
ir kt.
Gėrimus
Bilietus
45 6266 arba įsigijami prie įėjimo. 
Lietuvių Namai laukia mielų, svečių.

M.L. Klubas

Užsitęsęs Pašto darbininkų strei
kas Sydnejuje labai sutrukdė 'kores
pondencijos pristatymą,. Kai kuri 
pranešimai M.P. ateina pasivėlav 
Taip pat sydnejiškiai negavo < 
savaitės M.P. Dažni streikai Aust 
lijoje daro daug žalos gyventojams.

***
Dail. L. Urbonas dalyvauja reli

ginio meno parodoje Blake Prize 
Exhibition, kuri atidaryta nuo spalio 
10 d. ir tesis tik trys savaitės 
Commonwealth Savings Bank patal
pose (Martin Place ir Castlereagh 
gatvių kampe). Paroda atidaryta 
darbo valandomis. Meno mėgėjams 
verta pamatyti Šią parodą,

***
Melbourno "Talkos” kooperatyvo 

apyvartą pasiekė daugiau !4 milijono 
doleriu. Pasidžiaugę nariai metiniame 
susirinkime pakėlė algas 50%. Tokius 
talkos kooperatyvus galėjome turėti 
Sydnejuje, Adelaidėje ir kt. Dar nėra 
vėlu ir dabar pradėti darbą, tik reikia 
iniciatyvos.

***
Anskčiau Melbourno organizuojami 

baliai duodavo daug pelno, šiais metais 
choro balius atnešė nuostolių, gi 
TA organizatoriai nusiskundė mažes
niu atsilankiusių svečių skaičiumi. 
Ar melboūrhiškiams baliai nusibodo 
ar organizatoriai pavargo?

***
BUENOS AIRES. - Vienos paros 

metu Argentinoj buvo pagrobta 10 
žmonių. Tik vienas jų užsienietis, ita
las Mario Baratella, ‘

Vieni jų buvo pagrobti Buenos 
Aires kiti Cordobos mieste. Už vi
sus reikalaujama pinigu. Iki šiol 
vien siais metais , jau pagrobta 70 
žmonių, tarp kurių vienas amerikietis 
dar tebelaikomas teroristų rankose.

Iki šiol buvo skelbiama, kad 
grobia trockistai, o dabar jau žinoma,

kad paprasti banditai nori pasipini
gauti ir negali atsigėrėti nauju 
“bizniu”, daug saugesniu ir patiki
mesniu nei bankų plėšimas. Jie tik 
negali suprasti, "kodėl to nežinojo 
anksčiau, iki ta, išradimą sugalvojo 
ir pamokė Kubos agentai.

***
ūkimai ir amerikiečiai

-—Amerikoje kas met automo- 
-lių nelaimėse žūsta apie 58.000 

žmonių, kadangi jie nesinaudoja 
apsaugos juostomis.

— Tiesa: Ledynų gyventojams 
eskimams lengviau Įkalbėti nusi
pirkti šaldytuvą, negu amerikie
čiui apsaugos juostą.
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