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Paskutinė 
olimpijada AMERIKOS JUNGTINĖMS VALS

TYBĖMS 200 m.
OLIMPINIAI ŽAIDIMAI IR POLI
TIKA

Jau skaitėme, kad atsiranda pa
gristų spėliojimų, jog ši pasaulinė 
sporto olimpijada, kuri liepos 17 d. 
prasideda Montrealyje, Kanadoje, 
galinti būti paskutinė. Ir tai yra vien 
dėl to, kad sportas siejamas su poli
tika ir ideologijomis. Jau 1972 metų 
Muencheno olimpijadą gerokai su
krėtė, kai arabų ekstremistai išžudė 
Izraelio olimpinius žaidėjus. Kad ko 
nors panašaus neįvyktų, Kanada 
pasiskelbė sudarysianti visas gali
mas apsaugos sąlygas. Tačiau šalia 
to, iškilo vėl naujų dalykų, kurie 
drumsčia tarptautinę sporto nuo
taiką ir bendravimą. Pati Kanada, 
kur vyks šių metų olimpijada, nusi
stačiusi neįsileisti Taivano sporti
ninkų, nes Kanada pripažįstanti tik 
komunistinę Kiniją. Vėl gi kiti kraš
tai protestuoja, kad nebūtų įleidžia- 
maPietų Afrikos ar Rodezijos sporto 
komandos, nes tuose kraštuose ne
priimtina esanti politinė santvarka. 
Štai Ugandqefa<Ąfr’ltoįe) prezidentas 
Amin paskelbęs, kad jo krašto spor
tininkai negalėsią dalyvauti olimpi- 
jadoje, jeigu ten dalyvaus Naujosios 
Zelandijos sportininkai. Mat, N. 
Zealandija palaiko ryšius ir bendra
darbiauja su rasistine Pietų Afrika. 
Tuo pačiu pretekstu žada sulaikyti 
savo sportinius reprezentantus 
Mauritius ir eilė kitų Afrikos kraštų.

Kaip ten bebūtų, šių metų 
olimpijada įvyks politinėje įtampoje 
su didelius klaustuku, ar iš viso 
tokios olimpijados ateityje bus or
ganizuojamos. Kiek žinoma, pagal 
olimpinius nuostatus sportinis 
bendradarbiavimas turįs būti visiš
kai atsietas nuo politikos, bet šitas 
nuostatas jau apeitas, ir politika 
šeimininkauja olimpijadų organiza
vime. 1980 m. olimpijada yra numa
tyta Sovietų Sąjungoje - Maskvoje. 
Ketveri metai prieš akis, ir per tą 
laiką gali įvykti stambių permainų 
pasaulyje atsimenant, kokiu tempu 
šiandie įvykiai vystosi. Vėl gi pagal 
Maskvos standartus viskas siejama 
su politika, tad ir šiuo atveju 
Maskva darys atsijojimus ne vien 
tik sportininkų, bet ir dalyvių, kaip 
žurnalistų, turistų ir kitokių.

žodžiu, taip gražiai pradėjusi 
veikti ši internacionalinė sporto or-
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Aną savaitę oro piratai buvo 

nuskraidinę Air France Airbus lėk
tuvą, kuris palaikė susisiekimą tarp 
Izraelio ir Prancūzijos, į Ugandą A- 
frikoje su 250 keleivių. Teroristai 
dalį keleivių paleido, bet šimtą jų 
pasilaikė įkaitais reikalaudami, kad 
būtų iš kalėjimų paleista 53 arabų 
teroristai, uždaryti keliose valsty
bėse, bet dauguma Izraelyje. Neiš- 
pildžius to reikalavimo buvo 
grąsinama likusius lėktuvo jkaitus - 
100 žmonių sušaudyti. Izraelio lais
vinimo komanda nuskrido į Ugandą 
ir išvadavo 104 įkaitus. Ugandos

ganizacija yra pastaruoju metu sti
priai užnuodyta politiniais lašeliais. 
Ar pavyks Internacionalimiam 
Olimpiniam Komitetui šitą rūgimą 
sustabdyti ir reikalus įstatyi vėl į 
sportinius rėmus atsiėjus visą poli
tiką, tuo tarpu sunku pranašauti. 
Vis tik jau šiandie, dar olimpijadai 
neprasidėjus nuotaikos yra labai su
drumstos, ir vargu, ar Montrealio 
olimpijada praeis neapipešiota.

(Apie olimpinius žaidimus ir ten 
vykstančias nuotaikas “Mūsų Pas- 
stogės“ skaitytojus informuos ten 
nuvykęs mūsų bendradarbis 
Antanas Laukaitis, kurio įdomius ir 
sultingus kelionių išgyvenimus jau 
kiek laiko skaitome “Mūsų 
Pastogėje. Red)

šaltiniai skelbia, kad akcijoje žuvo 
apie 100 Ugandos kareivių. Tas ro
do, kad oro teroristai veikė su 
Ugandos autoritetų žinia.

*♦*
Vasario 16-sios gimnazija Vokie

tijoje šiais metais išleido penkis 
abiturientus: paskutinę klasę lankė 
penki moksleiviai ir visi penki 
sėkmingai išlaikė baigiamuosius eg
zaminus.

AUKOKIME IR REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAI

BRAŽINSKAI PABĖGO

Argentinos dienraštis “La Razon“ 
birželio 28 d. paskelbė žinią, kad 
Turkijoje lietuviai tėvas ir sūnus 
Bražinskai pabėgo iš valdžios prie
žiūroje esančios stovyklos ir pasida
vė amerikiečių diplomatinei misijai 
Angoroje. Laikrašty rašoma, kad 
minėti lietuviai 1970 m. spalio mėn. 
pagrobę sovietinį vidaus susisieki
mo lėktuvą ir jį privertę nusileisti 
Turkijoje. Įvykio mętų žuvo lėktuvo 
patarnautoja ir sužeisti dar kiti du 
pareigūnai. Ten pat rašoma, kad 
turkų vyriausybė ignoravusi išduoti 
lėktuvo grobikus ir jiems Turkijoje 
buvo teismas, kur jie buvę išteisinti.

Pabėgėliai iš minėtos stovyklos 
pasidavė amerikiečių autoritetams 
ir pasiprašė azylio teisės.

***

Birželio 30 d. įvyko visuotinis Au
stralijos gyventojų surašymas. Su
rašymo anketoje 32-sis klausimas 
lietė dirbančiuosius. Tuo klausimu 
Sydnejaus sekmadienio laikraštis 
“Sun-Herald“ liepos 4 d. laidoje taip 
pastebėjo/‘Imkime motiną, kuri pa
švenčia septynias dienas (be jokio 
atodūsio) skalbdama,valydama, vir
dama, maitindama nepaklusnias 
burnas, apipirkdama visokiuose 
oruose, naktis praleidžia slaugyda
ma ir dar atlikdama šimtus kitokių 
darbų, o jos atsakymas surašymo 
anketoje formaliai būtų 
“nedirbanti“.

Liepos 4 d. suėjo 200 metų, kai 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
paskelbė savo nepriklausomybę. 
Tuo buvo ne tik nutraukti kolonija- 
liniai ryšiai su Anglija, bet drauge 
padėti pagrindai naujai valstybei ir 
drauge naujai tautai, kuri per du 
šimtus metų įgijo savitų ir būdingų 
charakterio bruožų. Jungtinės 
Am V bės išaugo į pirmajančią pa
saulio galybę ne vien tik ekonomiš
kai, bet ir politiškai bei militariškai. 
Nors daug kas spėlioja, kad Ameri
ka jau peržengusi savo zenitą ir 
krypsta vakariop, vis tik savo 
laisvės principų Amerika dar nėra 
išdavusi nežiūrint gana keistokų jos 
politikų ėjimų. **

Pereitą savaitę dėmesys nukrypo 
į erdvės: Amerikos erdvėlaivis au
tomatas “Viking I“ pasiekė Marso 
planetą ir keletą dienų sukosi aplink 
Marsą beieškant tinkamos vietos 
nusileisti. Vis dėl to nusileidimas 
turėjo įvykti liepos 4 d., siejant šį 

.įvykį su Amerikos nepriklausomy
bės paskelbimo diena. ' ’

Erdvėlaivis Viking I, kuris skrieja 
apie Marso planetą ir numatytas 
nuleisti ant Marso liepos 4 d., bus 
nuleistas tik liepos 17 d.

Marsas yra didelių kontraversijų 
mokslo pasaulyje sukėlusi planeta. 
Dar 1906 m. atidengti “Marso 
Kanalai“ savo taisyklingom geome
trinėm formom sukėlė didelių vilčių, 
kad Marse esanti aukštos kultūros 
gyvūnija. Net labai paplitę fantasti
nių romanų herojai dažniausiai pri
statomi marsiečiais.

Iš žemę pasiekusių nuotraukų 
erdvėlaiviui Viking I skriejant apie 
Marsą prileidžiama, kad toje plane
toje yra daugiau vandens, negu ti
kėtasi. O jeigu yra vandens, tai ga
linti būti ir gyvybė. Jau aiškiai 
nustatyta, kad Marsas supamas 
atmosferos, kuri yra keleriopai sky- 
stesnė, negu žemėje. Dėl to atmo
sferos skystumo susidaro labai di
deli temperatūros skirtumai.

Viking I nėra pirmasis Marso vi- 
zitorius. Jau 1971 m. rusai buvo nu
leidę savo erdvėlaivį ant Marso, bet 
jo veikla truko tik sekundes. Ame
rikiečiai šiuo atveju atsargesni ir 
tikimasi, kad Viking I tinkamai 
atliks savo misiją.

Atkasė 4,300 metų 
senumo "abėcėlę"

Roma. — Italų archeologai 
šiaurinėje Sirijoje atkasė “pa
sauly seniausią abėcėlę”, 4,300 
metų senumo. Kasinėdami bu
vusiu karališkųjų rūmų pama
tus prie Ebla, užtiko 15,000 len
telių. parašytų semitų kalba, 
artima hebrajų dialektui. Len
telėse yra ambasadorių prane
šimai, administraciniai įsaky
mai, grmatika, žodynas su pa
aiškinimais , pratimai. karalių 
vaikams ir kt
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Būkime
praktiški

Nuolat kalbame apie idealius da-< 
lykus, tačiau praktiški paliekami 
neužkliudyti, tarsi jie būtų tokie na
tūralūs, kaip valgis ar poilsis. Vis tik 
praktika paliudija, kad dažnai prak
tiškuose reikaluose esame daugiau 
apsileidę ir labiau nepraktiški, negu 
kad galima tikėtis.

Kol esame sveiki ir pajėgūs, visi 
kasdieniniai reikalai vystosi savai
me: atliekame savo kasdienines pa
reigas namie ir darbe, laiku apmo
kame mokesčius ir skolas, nes šioje 
santvarkoje dažniausia kiti mums 
primena mūsų pareigas ar prievoles. 
Bet žiūrėk vienas iš šeimos staiga li
gos paguldomas suserga arba staiga 
net numiršta, kas pastaruoju metu 
yra visai dažnas reiškinys. Likusieji 
tokiu atveju pasimeta vien tik įvy
kus faktui, kad prarastas artimas, 
mylimas asmuo ar net šeimos galva. 
Tačiau su tuo gyvenimas nesustoja: 
viskas vyksta tarsi nieko nebūtų at
sitikę: reguliariai ateina sąskaitos, 
primenami įsipareigojimai ir t.t. Ta
čiau kai reikia surasti visus reika-

• lingus dokumentus, prasideda aliar
mas: kur tokie ir tokie dokumentai, 
kokiame banke ar pas kokį advokatą 
nuosavybės popieriai, draudimo po
lisai ir daugybė kitokių rūpesčių. O 
pirmiausiai iškyla testamento 
klausimas. Daugeliu atvejų net arti
miausi šeimos nariai nežino, ar buvo 
surašytas testamentas, o jeigu taip, 
tai kur jis?

Šituo klausimu jau buvo skelbtas 
“Mūsų Pastogės“ Nr. 22 gana 
svarbus ir praktiškas straipsnis “Ką 
daryti mirties atveju?“ Jame sure
gistruoti patys būtiniausi dalykai, 
kaip turi būti sutvarkyti įvairūs do
kumentai, einamųjų reikalų eilė, kad 
šeimos nariui, o ypač šeimos galvai 
iškritus likusieji be vargo galėtų su
tvarkyti visus reikalus. Gal dalis 
skaitytojų to straipsnio neskaitė ar į ; 
jį neatkreipė tinkamo dėmesio, tad ■ 
jį pakartotinai skelbiame, nes tai į 
ypatingai svarbu ne tik tuos faktus į 
žinoti, ir susitvarkyti, kad likusieji 
artimieji be reikalo nevargtų, kol 
pilnai patys susigaudys.

Šalia tų visų reikalų yra pirmoj : 
eilėj testamentas. Gyvename ' 
krašte, kur asmens nuosavybę i 
apsaugo įstatymai tau gyvam esant ! 
ir respektuoja tavo valią tau pasi
mirus. Tačiau ir iš piliečio pusės rei
kia bent minimalių pastangų, kad 
įstatymo keliu būtų vykdoma jo va
lia ir paliktasis turtas ar nuosavybė 
nueitų tais keliais, kaip kad gyvas 
būdamas norėtumei. Čia svarbu ta
vo valios pareiškimas, arba 
testamentas, be kurio įstatymas 
veiks priešingai, negu tu norėtum.

Yra daug mūsų žmonių, kurie tą 
žino ir iš anksto tinkamai apsidrau
džia surašydami testamentus. Bet 

Mūsų Pastogė Nr. 27, 1976.7.12, psl. 2

Daug sužinosi

Mūsų Pastogę!
I, JONAS MIŠKINIS, of Short 

St., Bexley, NSW 2208, Engineer, I 
DEVISE and BEQUEATH all the

gal dar daugiau yra atvejų, kad ar iš 
apsileidimo, ar nerūpestingumo to 
nepadaro, ir tada turtas dažniausiai 
atitenka valstybės iždui, o artimie
siems atitenka vos trupiniai. Ir be to 
likusiems artimiesiems dar tenka 
sunkiai kovoti, kol atgauna bent dalį 
to, kas iš tikrųjų jiems teisėtai pri
klausytų.

Mūsų tarpe yra nemažai viengun
gių arba bevaikių šeimų, kurie visai 
nesuka galvos, kam po jų mirties 
atiteks užgyventas turtas. Kiti pa
galvoja bet neapsisprendžia, todėl 
be testamento ir nueina jų palikimas 
arba valstybei, arba kiti palieka 
organizacijoms, kurios praktiškai 
nieko bendro neturi nei su mirusiojo 
aspiracijom, nei su bendruomene ar 
lietuvybe. Tenka nugirsti, kad toks 
ir toks savo palikimą užrašė kokiai 
nors labdaringai organizacijai, ar 
bažnyčiai, ar mokslo įstaigai. Gal ir 
kilnu, tačiau ar labai prasminga? 
Lietuvis ir šiuo atveju turėtų pagal
voti ir pirmoj eilėj statyti lietuviš
kus reikalus. Gaila, iki šiol 
negirdėta, kad kas nors savo paliki
mą būtų paskyręs sakysim lietuvių 
bendruomenei, Australijos Lietuvių 
Fondui ar spaudai. Šie reikalai 
mums yra vitalinės reikšmės ir todėl 
būtų svarbu, kad tautiečiai, sudary
dami savo testamentus prisimintų ir 
mūsų lietuviškus tautinius reikalus: 
bent dalį savo palikimo skirtų ar lie
tuviškai spaudai, ar Australijos Lie
tuvių Fondui, ar kokiai gyvat liėtu- 
viškai organizacijai. Visiems rūpi 
mūsų tautiniai reikalai. 
Pagalvokime, kuo dar galime prisi
dėti prie to net ir iš gyvųjų pasi
traukus.

Testamento svarba
Kiekvienais metais Australijoje 

miršta tūkstančiai žmonių nepalikę 
jokio testamento turtui paveldėti sa
vo giminėms, draugams ir net 
žmonoms bei gyvenimo draugui 
mielam vyreliui. Legaliai skaitoma, 
kad šeimos galvai mirus be testa
mento, paprastai savo žmonai, gimi
nėms ir advokatui palieka tik daug 
rūpesčių ir širdies skausmo, nes po 
vyro mirties dažniausia yra įvelta 
begalybė jautrios finansinės 
betvarkės.- išlaidų ir įvairiausių mo
kesčių mokėjimų. Susidaro didelė 
painiava mirusio asmens priklauso
mumui įrodyti ir paliktam turtui pa
skirstymo procedūrai tarp įpėdinių, 
jeigu jų yra daugiau įvairiose vieto
se. Paveldėjimo bylos procedūra 
užsitęsia net eilę metų ir ji pareika
lauja daug išlaidų ir kantrybės. Galu 
gale, pinigai ir net dalis palikto turto 
gali būti paskirta tiems žmonėms, 
kurių miręs asmuo savo gyvenime 
visai nepažinojo ir nebuvo jų net 
sutikęs. Gali būti ir dar blogiau, kad 
mirusio paliktas turtas lieka tik 
vietos valdžiai, bet ne mirusio gimi
nėms bei artimiesiems. Ir tas viskas 
atsitinka dėl mirusiojo apsileidimo 
neparašant testamento, kurio sura
šymui užtenka 5 min. laiko.

Čia patiekiu testamento trumpą 
tekstą ir formą.’

SIUNTINYS Į. (1976)

Stora, gėlėta nailoninė medžiaga dviem sukne
lėm, crimplene medžiaga dviem suknelėm, specia
li medžiaga moteriškam-paltui, 2 nailoninės skare
lės. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriš
kų arba moteriškų geriausios rūšies kojinių, angliš
ka vilnonei vyriškai eilutei medžiaga.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $150.00.
Jei kas pageidauja, galima dadėti iš šių žemiau išvardintų arba kitokių

Sudarome testamentus, administruojame nuo* 
savybes, persiučiame palikimus į Lietuvą arba, ki
tas šalis.

prekių:
Vyriškas arba moteriškas nertinis $21.00
Vilnonė gėlėta skarelė • ■H ■ ■■ 8.00
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 24.00
Crimpleno medžiaga suknelei 16.00
Jersey wool medžiaga moteriškam kostiumėliui : •-"rtf . 25.00
Jersey wool medžiaga suknelei

•ID ' ~ 16.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui v’ 65.00
Nailoniniai marškiniai —L- 10.00
Lietsargis telescopic ■ 10.00
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei

■ 9T?
40.00

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE,- BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Kainos yra sus įskaičiuotu sovietiniu nuritu.

NORMUOJA MAISTĄ

(Britų spaudos žiniomis, Maskvoje pra
dėta normuoti mėsos 4r pieno’ produktai. 
Krautuvėse vienam asmeniui parduodama 
2 kg. mėsos. Bet jis gaQi dar gauti pusę 
kg dešros, pusę kg sviesto ir 30 kiaušinių.

Normavimas yra be kortelių. Tas pats 
asmuo gali eiti iš vienos krautuvės i kitą 
ir vėl stoti j maisto pirkėjų eilę.

residue of my estate and effects 
whatsoever and wheresoever both 
real and personal to which I may be 
entiled or which I may have power 
to dispose of at my decease UNTO 
my wife (or husband, brother, 
sister, friend, any organization and 
so on, išvardinant asmens pilna 
vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir 
užsiėmimą) Rūta MIŠKINIS of the 
same address absolutely AND I 
APPOINT my said wife sole 
executrix (arba kitą asmenį, pavyz. 
Pertrą PUŠĮ, gyv. ten ir ten, užsi
ėmimas, sole executor) of this my 
will.

In Witness whereof I have there
unto sėt my hand 1 st. June, 1976.

(Parašas) Jonas Miškinis.
Witness: (Čia pasirašo du liudi

ninkai ir po jų parašais pažymėti jų 
pilnus adresus ir užsiėmimus.

Tai yra pats trumpiausias testa
mentas surašomas ant paprasčiausio 
laiškams rašyti popieriaus.

Pačiam sudariant testamentą rei
kia įsidėmėti ir žinoti šiuos faktus:

1) Testamentas turi būti pasira
šytas dviejų liudininkų, kurie neturi 
jokios pretenzijos, teisės ir reikala
vimo į išvardintą testamente 
palikimą. Liudininkais gali būti tik 
visai pašaliniai asmenys. Jie net ne
privalo žinoti surašyto testamento 
teksto-turinio. Liudininkais gali būti 
asmenys virš 18 metų amžiaus;

2) Turto paveldėtojai negali būti

(

Td. 01 - 731 8734 
arba 01-460 259'2

to testamento liudininkais ir jam< 
pasirašyti, nes priešingu atveju, šii 
testamentas nustpja galios ii

3) Labai svarbu yra surasti testa 
mento vykdytoją - executor, kitaip 
tariant, administratorių, kuris 
tvarkys visus susijusius su 
testamento turto padalinimo reikalu

ves bylą tarp turte 
paveldėtojų.Paprastai tam reikalui 
žmogus parenkamas jaunas, 
sveikas, artimas ir gerai žinomas 
testamento sudarytojui, teisingas, 
kuriuo turto paveldėtojai pasitikėtų. 
Jo vardas, pavardė ir adresas įtrau
kiamas į testamentą, bet jis čia 
niekur nepasirašo;

4) Jeigu vyras padarė testamentą 
savo žmonai, ir vėliau po kiek laiko 
jie teismo keliu persiskiria, mirus 
vyrui buvusi žmona vis viena gaus 
palikimą išvardintą testamente. 
Tam išvengti po skyrybų vyras 
privalo seną testamentą pakeisti 
nauju - surašyti naują testamentą;

5) Jeigu vyras yra kariuomenėje 
aktyvioje tarnyboje kritišku 
momentu testamentą gali sudaryti - 
surašyti ant cigarečių pokelio, šau
tuvo buožės, lėktuvo sparno ir t.t. 
be jokių liudininkų parašų tik 
pačiam pasirašant;

6) Vyras ir moteris gyvena susi
dėję be formalaus jungtuvių akto, 
mirus vyrui nepalikusiam testa
mento,'de facto wife'negauna jokio 
palikimo iš savo buvusio sugyventi
nio. Šiuo atveju turi būti sudarytas 
jai formalus testamentas;

7) Surašytas testamentas 
laikomas: savo banke, advokato 
įstaigoje, testamento executor ar 
žmonos žinioje;

8) Esant didesnei šeimai ir turint 
daugiau įvairiaus turto testamentas 
yra įvairesnis ir komplikuotesnis, 
tada patartina kreiptis pas savo ad
vokatą.

m. Zakaras
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Naują meno kūrinį pasitinkant

Kiekvienas portretas yra skirtin
gas nuo kitų meno kūrinių jau tuo, 
kad jame daugiau negu kur kitur 
susiduria dvi skirtingos jėgos-meni- 
ninko ir modelio asmenybės. Meni
ninkas praleidžia pro save modelio 
asmenybę ir leidžia jai atsiskleisti, 
arba susikerta su ja lyg kovoje, arba 
totaliai užgožia ir galutinai domi
nuoja savo paties persvara. Šitokio
se psichologinėse tyliose grumtynė
se rezultatai būna labai įvairūs, 
priklausą nuo abipusės asmenybių 
vidinės įtampos ir pajėgumo.

Visi garsieji pasaulio portretistai 
buvo ypatingos asmenybės, atran
dančios arba sutapatinančios tam ti
krus savo dvasinius bruožus su 
vaizduojamojo asmens bruožais. 
Kaip ir visur gyvenime, ir tuo labiau 
portretų tapyboje gerų, labai gerų 
darbų nėra daug. Dažniausiai por
tretai tėra dokumentinės, istorinės 
reikšmės. Kad portretas būtų ver
tingas ir menine prasme, reikia kaip 
tik to genialumo atrasti asmenybės 
dvasinį pasaulį ir sugebėti jį 
meniškai perteikti dviejų asmeny
bių dvasinėj sankryžoj.

Vladas Meškėnas ir yra vienas tų 
retų portretistų. Jis pajėgus ne tik 
pagauti išorinius panašumo bruožus, 
ne tik įžvelgti į modelio vidaus 
pasaulį, bet ir virtuuoziškai visa tai 
perteikti linijų ir spalvų lauke. Iš ti
krųjų, kaip • virtuuozas 
smuikininkas, jis lyg be jokių pas
tangų sugeba išgauti skambančias 
linijas ir harmoniškus spalvų akor
dus. Taip kaip tobulas šokėjas nu
gali savo kūno svorį išvystyta tech
nika ir stebina šuolių platumu ir ju
desių lengvumu, taip ir Meškėnas 
savo paskutiniuose portretuose ste
bina ta pasiekta technika, kurioj 
vienu ir tuo pačiu metu yra ir jėgos, 
ir subtilume, išreikšta tariamai be 
jokių pastangų. Viskas šviežia, ne
užkankinta, lyg nutapyta “savaime“, 
be vargo, be ilgo apgalvojimo.be ra
cionalaus suplanavimo.

Paskutinysis Vlado Meškėno dar
bas yra Juditos Šliterienės portre
tas. Retas jis yra jau vien tik tuo, 
kad dailininkas, taip mėgstąs 
psichologines grumtynes, šį kartą 
apsisprendė iš dvikovos pasitraukti 
ir net padėti modeliui atskleisti savo 
trapų pasaulį. Ir, atrodo, toks nuo
sprendis suteikė darbui 
pasigėrėtino jautrumo, humaniškos 
šilumos. Jaunos motinos žvilgsnyje 
sugautas jaudinantis ateinančio

Lietuviu Dienos . 
Melbourne 1)

MOKSLEIVIŲ CHORAS

Austr. Lietuvių Dienų progra
moje, jaunimui skirtam parengime, 
pasirodys ir moksleivių - vaikų 
choras. Choro pagrindą sudaro 
Melbourne lietuvių parapijos sek
madieninės mokyklos mokiniai, ku
riems talkina Adelaidės lietuvių 
(abiejų) savaitgalio mokyklų moks
leiviai. Tikimasi, kad didesnės ar 
mažesnės dainorių grupės, vyres
niųjų globojamos, dalyvaus ir iš kitų 
ALB -nės apylinkių.

Specialūs laiškai (ir gaidos) buvo 
iš anksto išsiuntinėta savaitgalio 
mokyklų vadovams ir apylinkių pir
mininkams. Deja, iš kai kurių 
apylinkių teigiamo atsiliepimo dar 
vis tebelaukiame. O būtų labai įspū
dinga ir gražu, kad L.D. parengime 
galėtų pasirodyti skaitlingas ir bal
singas moksleivių choras, tuo. įpra
sminantis ne tik mokytojų, bet ir 
Lietuvių Dienų rengėjų lūkesčius.

Džiugu, kad moksleivių choro pa

J. Šliterienės portretas (aliejus)Dail. Vladas Meškėnas

kūdikio klausimas ir viltis, ir neži- 
nomumas, ir tikėjimas.

Formalus Meškėno išsprendimas 
yra labai vykęs, išryškinąs pagrin
dinę nuotaiką savo linijų harmonija. 
Galvos ovalas"taip gražiai atsiliepia 
atvirkštiniu ovalu kaklo iškirpime, o 
pečių linijos atbaigiamos rankų 
sunėrime. Lyginant su kitais Meš
kėno darbais spalviniu atžvilgiu Šli
terienės portretas yra gana pritil
dytas, nors fonas yra perjėgingas 
spalvomis ir lyg perstiprus potėpiui. 
Tačiau juodas rūbas sutramdo me
nininko vitališkumą ir savo ramumu 
sustiprina - bendrą susikaupusią 
nuotaiką. Marga skara ant pečių lyg 
riba skiria dailininko lauką nuo mo
delio privataus pasaulio. Dabar 
portretas yra ramios, susimąstan- 
čiai į ateitį žiūrinčios moters portre

sirodymai jau tampa tradicija ir 
Australijos Lietuvių Dienose. Gera 
pradžia padaryta per praėjusią 
Dainų Šventę Adelaidėje, nors ta 
linkme buvo dėta pastangų ir anks
čiau. »

Atsižvelgiant į auklėjamą dainos 
ir muzikos reikšmę, dainą reikia lai
kyti pirmo svarbumo sritimi greta 
visų kitų meno ir mokslo apraiškų. 
Gi išeivių visuomenei, norinčiai 
nežūti savajai tautai, tautinis moky
klinio jaunymo auklėjimas yra būti
nybė. Tautinis auklėjimas reikalin
gas ne subrendusiai ir nusistačiusiai 
kartai, bet tebebręstantiems ir be
siformuojantiems.

Mūsų lietuviškoji kalba skamba 
kaip muzika, nes ji turtinga priegai- 
dėmis. Jaunąjai kartai lietuviško 
žodžio skambesys turi būti perduo
damas kaip muzika. Dainavimas, jei 

tas. Foną priblėsinant pasikeistų vi
so darbo charakteris - būtų drama- 
tiškesnis, ko autorius, atrodo, neno
rėjo.

Kaip gera knyga yra retas 
svečias, taip ir geras tapybos kuri*' 
nys nėra kasdieninis dalykas. Vlado 
Meškėno sukurtasis Juditos Šlite
rienės portretas yra dar vienas ypa
tingas įvykis meno pasaulyje.

Čia žvilgterėjome tik į vieną dail. 
V. Meškėno darbą ir tai privačiose 
rankose. Būtų labai prasminga ir 
naudinga, jei dailininkas surengtų 
savo darbų parodą, kur su jo darbais 
galėtų susipažinti ir plačioji Sydne- 
jaus visuomenė.

G.E. Kazokienė

dainos tinkamai parinktos, yra 
kartu ir lituanistika, ugdanti ne tik 
vaikų muzikinį bei emocinį, bet ir 
kalbinį pajėgumą, tautinės indivi
dualybės savitą pasireiškimą - nusi
teikimą būti lietuviu.

Moksleivių choro repertuare yra 5 
dainos ir viena kalėdinė giesmė. 
Dainos nesunkios ir beveik vienbal
siai atliekamos. Tad linkiu sėkmingo 
darbo ir tariu - iki pasimatymo Lie
tuvių Dienose!

Jonas Juška

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDE
AUKOS LIETUVIŲ FONDUI

Australijos Lietuvių Fondui 
pastaruoju metu aukojo: p.p. M. 
Didžys -$ 100, J. ir S. Meiliūnai - $ 
25, aukotojas N. $ 20, B. Vanagas -$ 
10.P.S. Pažereckai - $ 5 ir K. Praš- 
mutas - $ 2.

Australijos Liet. Fondo Valdyba 
dėkoja minėtiems Fondo rėmėjams 
tikėdama, kad ALB Krašto 
Valdybos paskelbtas! Fondui lėšų 
telkimo vajus paskatins visus Aus
tralijos lietuvius ir jų organizacijas 
vieningai jungtis į Austr. Liet. 
Fondo rėmėjų gretas.

ŠIMTININKAI: Nuo Australijos 
Liet. Fondo įsteigimo 1972 m. iki šiol 
A.L.Fondui aukojo 100 ar daugiau 
dolerių šie A.L. Fondo šimtininkai: 
P. Alekna (NSW), miręs 1975.11.19 - 
1000 dolerių, J. Česna (S.A.) 300 
dol., A. Bikulčiaus atminimo įnašai 
(Vic.) - 250 dol., įmokėjo p. T. Bikul- 
čienė; plkn. K. Labučio atminimo 
įnašas 160 dol., įmokėjo jo šeima 
(ACT); Sydnejaus Liet. Klubas -150 
dol, Melbourne Liet. Klubas - 105 
dol.; Adelaidės Apyl. Valdyba - 150 
dol.;J. Ramanauskas (NSW) - 100 
dol.; “Žalias beržas “ vyro atminimo 
įnašas (SA) - 100 dol.; “Talka“ Liet. 
Koop. Kr. D-ja - 100 dol.; E. ir S. 
Dainiai (SA) - 100; M. Didžys (Vic) 
100 dol.; S. ir J. Meiliūnai (Vic.) 100 
dol.

Norint tapti Australijos Liet. 
Fondo šimtininku galima tą sumą 
įmokėti dalimis. Tokių pasižadėjimų 
A.L. Fondas jau turi.

Tikima, kad paskelbtasis lėšų tel
kimo vajus sustiprins A.L. Fondą. 
Rėmėjai bus skelbiami spaudoje.

Australijos Liet. Fondo Valdyba.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS.

INFORMACIJA. Svečiai daininin
kai.

Pranešame, kad iš Amerikos į 
A.L. Dienas atvyksta p.p. Marija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuo-

- lenis, pagarsėję dueto dainininkai. 
Juos girdėsime dainuojant ne tik L. 
Dienų parengimuose, bet ir atskira
me jų koncerte. Svečiai dainininkai 
savo koncertu praturtina A.L. Die
nas.
PAVIENIAI A.L. DIENŲ DALY
VIAI.

Turime gabių -talentingų tautie
čių, kurie, gyvendami mažesnėse 
Australijos vietose, nepriklauso jo
kiai vykstančiai į A.L.Dienas gru
pei. A.L.Dienų Komitetas kviečia 
visus tuos tautiečius registruotis 
A.L.Dienų komitete (ar pas paren
gimų vadovus) nurodant kuriame 
parengime norėtų dalyvauti ir prisi
dėti prie A.L.Dienų programos pa
įvairinimo.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ PA
RODA.

Pranešame, kad p. Bivainio (Can
berra) maloniu pasiūlymu, Mel
bourne Lietuvių Namuose įvyks jo 
turimo pilno Lietuvos pašto ženklų 
rinkinio paroda. Tautiečiams, o ypač 
jaunimui, kurie yra pradėję sudari
nėti įvairių kraštų pašto ženklų rin
kinius, bus malonu ir naudinga pa
matyti šią reikšmingą ir retą 
parodą.

Ignas Alekna 
A.L.Dienų K-to N-rys Spaudai ir 

Informacijai
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Ką daryti mirties atveju?
Spaudoje retkarčiai randame ži

nutę, kad mirė tautietis, nepalikęs 
testamento. Taip pat pasiskaitome 
straipsnių, raginančių sudaryti tes
tamentų, kad mirus būtų mažiau 
vargo ir problemų su palikimu. Ne
daug kas iš mūsų žino, ką reikia da
ryti mirties atveju.

Dažnai iškyla problema, kas 
reikia daryti, jei staiga miršta vy
ras, žmona ar abu tėvai. Ar žinome, 
kad buvo surašytas testamentas ir 
kur jis yra laikomas? Ar yra asmens 
draudimas (policy)? Ar yra kokie 
nors mokėjimai už .prekes, pirktas 
skolon (hire - purchase)?

Atrodo, kad klausimai gal nėra 
reikšmingi ir reikalingi, bet mirties 
atveju jie gali būti labai svarbūs. 
Vyras, žmona ir kiti šeimos nariai, 
turėtų žinoti, kur yra visi svarbesni 
dokumentai ir panašiai, nepalikti 
dokumentų tvarkymo paskutiniam 
momentui.

Šitame straipsnyje patiekiami 
keli klausimai bei punktai, kuriuos 
likę šeimos nariai turėtų žinoti. At
sakyti i visus klausimus raštu ir lai
kyti tą sąrašą saugioje, bet lengvai 
randamoje vietoje. Tas atsakymų 
raštas turėtų būti datuotas ir kas 
metai patikrinamas bei patikslina
mas.

Svarbesni klausimai ir žinios: 
ASMENS ŽINIOS: Pavardė ir var
das; gimimo data ir vieta; mergau
tinė žmonos pavardė; tėvo vardas 
ir pavardė; motinos vardas ir pa
vardė; pavardės, vardai, gimimo 
datos ir vieta bei adresai vaikų; pa
vardės ir vardai bei adresai artimų 
giminių. Darbovietės pavadinimas, 
adresas; draugijos, klubai, organi
zacijos, kurioms priklausė ir eitos 
pareigos.

Kur yra vyro, žmonos ir vaikų gi
mimo metrikai? Vedybų metrikai? 
Gimimo data, vedybų metrikai yra 
reikalingi testamento vykdytojui, 
pensijos ir draudimo įstaigoms.
ASMENS DRAUDIMAS: Draudi
mo įstaigų - kompanijų pavadinimas, 
adresas; dokumentų (policy) nume
ris; ar pasiskolinta pinigų? ar yra 
mokėjimų? kur yra laikomi draudi
mo dokumentai?
MOKESČIAI: Kur yra kvitai ir do
kumentai įvairių mokesčių (žemės, 
savivaldybės ir t.t.) bei income tax? 
ar mokesčiai ir income tax yra su
mokėti Už einamą laikotarpį?
AUTOMOBILIS, KARAVANAS,..: 
Kur yra pirkimo - nuosavybės doku
mentai, registracijos pažymėjimai; 
draudimo įstaigos pavadinimas, ad
resas ir dokumento numeris; ar yra 
kokie nors mokėjimai hire-purchase 
įstaigai?
PENSIJA (SUPERANNUATION): 
Ar gavo arba ar gali gauti pensiją, 
ar reikia žmonai pranešti mirimo 
datą bei užpildyti atitinkamas for
mas bei detales gauti našlės pensiją? 
SEIFO DEPOZITAI: Jei naudoja 
banko seifą, užrašyti banko pavadi
nimą, adresą ir seifo numerį; kur 
yra seifo raktas?
NEJUDOMAS TURTAS, NUOSA
VYBĖ (REAL ESTATE): Kur yra 
visi dokumentai? išvardinti doku
mentų pavadinimus, jų numerius ir 
kur jie yra? ar yra skola, kiek ir ko
kie mokėjimai? išvardinti nuosavy
bės gaudimus ir kur tie dokumentai 
yra. Ar sumokėti visi nuosavybės 
mokesčiai, kur yr kvitai? Išvardinti 
visas nuomos sutartis, jei tokios yra, 
bei pajamas. Ar užpirkta kapinėse 
laidojimui vieta, kur yra 
dokumentai?

TESTAMENTAS: Testamento da
ta, kur yra originalas ir ar yra nuo
rašai? Advokato pavardė ir adresas, 
testamento vykdytojo (executor) 
pavardė ir adresas? Ar testamentas 
yra teisėtas dokumentas, paliudytas 
ir pasirašytas?
HIRE-PURCHASE: Išvardinti 
daiktus, kurie dar neišmokėti (ant 
hire-purchase). Ar HP sutartis turi 
pirkėjo kredito draudimą?
PINIGAI: Kokiame banke yra čekių 
sąskaita? pažymėti sąskaitos nume
rį. Kokiame banke yra taupomoji 
(saving) sąskaita? Sąkaitos numeris. 
Ar čekių sąskaita yra abiejų vardu - 
vyro ir žmonos vardu (joint cheque 
account). Jei sąskaita yra abiejų 
vardu pinigai pervedami gyvajam 
partneriui, jei tik mirusio vardu, tai 
sąskaita yra užšaldoma iki bus pa
tvirtintas probatas. Jei pinigai yra 
taupomoje ar interest-bearing de
posit sąskaitoje, bankai yra suvar
žyti įstatymu ir gali išmokėti tik iki 
$ 1200 svarbesniems reikalams (lai
dotuvių, pragyvenimo išlaidos). Li
kusi suma yra išmokama po probato 
patvirtinimo.

Garantuokime bendruomenės ateitį: 
aukokime AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDUI

PASKOLOS LAKŠTAI, KITOS. 
VERTYBĖS: Išvardinti visus doku
mentus, kur jie laikomi, stock - bro
kerio pavadinimas, adresas. 
SKOLININKAI IR SKOLINTOJAI: 
Ar yra kas nors skolingas? Pavardė, 
dokumentas, sąlygos? Ar kana sko
linga? Pavardė, suma ir sąlygos. 
Turėti paskutinių šešių metų pakvi
tavimus.

Vyras ir žmona turėtų užpildyti 
visus paminėtus punktus, tvarkin
gai laikyti savo dokumentus ir raštą 
su visomis informacijomis palikti 
pas advokatą ar laikyti saugioje vie
toje, žinomoje jiems abiems.

N.S.W. VYRIAUSYBĖ 
NUSPRENDUSI ĮVESTI 
VERTĖJUS LIGONINĖSE-, NES 
yra nusiskundimų, kad ateiviai turi 
sunkumų negalėdami susikalbėti ir 
išsiaiškinti būtiniausių reikalų.

JONIŲ ĮSPŪDŽIAI t

PRANCŪZŲ RIVIERA, MONACO

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ
(Tęsinys)

sėdinti prancūzė gana neblogai 
kalba angliškai.Iš karto aš pasijutau 
kaip septintame danguj ir iš savo 
krepšio ištraukiau taip pat didelę 
dešrą, truputį geresnio negu jos tu
rėjo gėrimo bonką ir prasidėjo mūsų 
pirmosios pažinties aplaistymas.

Privažiavus apie, parytį Italijos 
sieną, mūsų coupe palieka italės, 
vėliau prancūzė, ir aš pasilieku tik 
su prancūze, kuri kalbėjo angliškai 
ir, kaip aš, važiavo į Nice. Išsikalbė
jus daugiau, mano naujoji pažįstama 
Francois, yra direktorė ir, prieš me
tus laiko, po vyro staigios mirties, 
tapusi ir savininkė ne per didžiausio 
kvepalų ir kitų sveikatos eleksyrų 
fabriko savininkė, biznio reikalais 
važinėjanti po visą Europą. Atvykus 
į Nice, ji pakvietė būtinai ją 
aplankyti, susipažinti su šeima ir 
apžiūrėti jos visą biznį.

Pats Nice miestas, kaip ir pati 
Prancūzijos Riviera, apie kurią aš 
tiek daug buvau girdėjęs ir daug 
gražių vaizdų matęs įvairiose filiuo
se, yra tikrai labai graži. Oras 
tiesiog dieviškas, taip kad nieko 
daugiau žmogus čia dieną nenori, 
kaip tik, užsidėjus maudysosi kos
tiumą, eiti prie jūros ir maudytis 
puikiose Viduržemio jūros bangose. 
Atostogos jau čia buvo prasidėjusios 
ir žmonių tūkstančiai pajūryje. Apie 
Rivieros moteris ir jų aprangą, 
pirmąją dieną pasijutau keistai. 
Daugumas jaunų merginų ir moterų 
nešioja tik apatinę savo bikini kos
tiumo dalį, kai krūtys yra visiškai 
atidengtos. Pasirodo, visai neblogai, 
akis labai greitai pripranta ir vėliau 
atrodo, kad tas viskas yra labai gra
žu, kad kitaip ir būti negali. Tačiau 
beveik visu Rivieros pajūriu, kuris

Palikus šventąją Romą, aš pats 
pasidariau kone šventas. Išvažiuo
jant mano naujas bičiulis, dabar jau 
Rochesterio (Amerikoje) naujas pa
rapijos vikaras kun. A. Petrauskas, 
paties šv. Tėvo įšventintas į kunigus 
jam būnant virš 60 metų, man kaip 
viengungiui ne juokais pasiūlė pa
silikti Romoj ir pradėti kelią į šven
tuosius. Tačiau mano kelionės dar 
tik trečdalis atliktas ir reikia kaip 
nors ją linksmai užbaigti, o paskui....

Iki Romos daugiausiai keliavau 
lėktuvais, tačiau nuo čia, turėdamas 
pirmosios klasės “Eurorail“ bilietą, 
pradedu europinę kelionę traukiniu. 
Greitajam traukiny į Nice papuolu, 
kaip dar niekada iki šiol, tarp penkių 
moterų.Trys italės, dvi prancūzės ir 
aš, prie lango įspraustas, galvoju, 
kaip čia reiks man pro jas pabėgti, 
jeigu joms itališkai prancūziškas 
karštas kraujas galveles sumaišys. 
Moterys, kaip ir visur moterys, tuoj 
garsiai kalba, o apie ką, net suprati
mo neturiu, į mane net dėmesio ne
kreipdamos. Važiuojam gerą pusva
landį, o jos tik čiauška ir, žinoma, 
nors ir nerūkomam vagone, rūko. 
Tačiau aš, nors ir nerūkantis ir nuo 
dūmų kone dusdamas, tyliu. Praeina 
dar pusvalandis, ir mano penkios 
gražuolės, matyt, išalksta ir ištrok- 
šta. Pradeda traukt valgius ir pagal 
vietinius papročius, bonkelę raudo
no vyno. Ir tik tada, nuraminusios 
pirmąjį alkį ir troškulį, jos pamato ir 
mane. Pasiūlo valgyt, vyno ir 
pradeda itališkai, prancūziškai 
kalbėt. O aš, net nežinau, apie ką jos 
man kalba. Truputi aptilus, paklau
siu, ar kuri iš jų nemoka angliškai ar 
vokiškai? Pasirodo, prieš mane

- ■ t < »- f- * » - H

Rašo Antanas Laukaitis

tęsiasi nežinau kiekkilometrų, gero
kai nusivyliau. Lyginant jį su 
Australijos paplūdimiais ir 
pajūriais, jis yra labai prastas. 
Beveik jokio smėlio nei krante, nei 
jūros dugne. Vien tik nedideli ak
menys, kurie taip primuša kojas, 
kad žmogus ir paeiti sunkiai gali ir 
jei neturi klumpių, tai tik gulėk ir 
stebėk praeinančias pusnuoges gra
žuoles.

Vėliau, aplankius mano traukiny 
susipažintą prancūzę fabrikantę jos 
puikioje pajūrio viloje, po gana 
įdomių vaišių, buvau pakviestas ap
žiūrėti ir automobiliu pasivažinėti 
po Nice miesto gražiąsias apylinkes. 
Tikrai puiku ir savyje džiaugiuosi, 
kad man taip pasisekė. Važiuojam 
pro garsiąją Nicos “La Promenade 
des Anglais“, kuri pačiu gražiuoju 
pajūriu tęsiasi netoli 10-ties kilome
trų ir kurioje dienos metu vaikščioja 
daugiau vyresnio amžiaus žmonės,

J Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
J Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
J kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008 
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066
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stebėdami apačioje, besimaudančius 
jaunuolius ir, gal patys prisiminda
mi savo jaunystę, bei jaunystėje tu
rėtus meilingus nutikimus, kurių čia 
matosi gana daug. Pagalvoju, kad 
nemeluoja tie kurie sako, kad karšti, 
kaip prancūzai. Vakarais gi čia, 
didžiausia pasivaikščiojimo
promenada, kokios dar gyvenime ne 
tik kad nemačiau, bet ir neįsivaiz
davau. Kauno “Laisvės Alėja“ būtų 
tik lašas jūroj prieš šią. O šunų, šu
nelių, French ir kitokių Poodles“, 
kuriuos kaip didžiausią parodinę 
brangenybę , vedžiojasi tūkstančiai 
prancūzų, galima ir pamatyti kiek
vieną popietę ir vakarą. Vakarais 
promenadoje ir pačiame mieste yra 
labai daug gražuolių. Vienos ieško 
meilės, kitos - turtingo amerikono, o 
kitos - sau kasdieninio pragyvenimo. 
Ir viskas, atrodo, čia taip sava, taip 
normalu ir taip prancūziška.

Mūsų greitasis automobilis, pra
važiavęs Nocos aristokratiškus 
turtingųjų Cimiez priemiesčius, 
kurie yra garsūs dar nuo Viktorijos 
laikų, pravažiuoja labai gražią rusų
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v Būtų žiema, būtų’- vasąra.betjei- < 
gu išpuola ilgas savaitgalis, tai jau 
penktadienio vakare pusė Canber- 
ros lietuvių iškudašiuoja į. bušą ir, 
tuo būdu, šeštadienio popietėje 
kanberiška tautieti greičiau pasi
gausi Batemans Bay “Catalina“ klu
be bevargstantj prie pokerinės, nei 
savajame Canberroje prie alaus 
stiklinės. Ir ką pasakysi - taip jau į- 
prasta per ilgoką eilę metelių. Vasa
rą važiuojama atvėsti, t.y.nors iki 
pažastų įsibristi i druskiną vandenį, 
žiemą - apšilti, nes išsiritus per 
Clyde kalną, šiurpi ir šalta 
Canberros diena staiga pavirsta i 
“Bobų Vasarą“.

Karalienės Gimtadienio savaitga
lio oras, tai matuojant Sydniejaus 
termometru, buvo beveik sibiriškas. 
Vienok, nepabūgę baltųjų meškų ir 
prisikrovę bagažines sportinių bei 
kultūrinių gėrybių, sostinėn atva
žiavo pasigėrėtinai gražus būrys 
Sydniejaus “Kovo“ sportininkų ir 
teatrinė grupė “Atžala“. Ir štai, 
gana prisnūdęs Canberros lietuvių 
gyvenimas įgauna atlaidinę nuotai
ką.

Šienu primurdęs porą maišų ir 
vonioje pakabinęs atlaidinį rank
šluostį, šeštadienio vakaro priete- 
mose nuvažiuoju į klubą ieškoti po
ros nakvynės reikalingų golfininkų. 
Klube - jomarkas! Vis tik “labas, la
bas“ ir “sveikas, sveikas!“. Pildomi 
nusekę “radiatoriai“, pakraunamos 
išsieikvojusios “baterijos“, vienu 
žodžiu - ieškoma šilumos ir užuovė
jos. Taip sakyti - atvažiuota į sve- 
čius...Taigi! - į svečius? Degini savo 
benziną, nusiperki savo alų ir susi
mokėjęs porą dolerių - susivalgai 
šaltą bulvę ir pračirškintą 
steikiuką...

Čia prisiminė anos palaimintos 
dienos, kai panašia proga suvažiavęs 
sostinėn (irgi iš Sydniejaus!), dar tik 
garažinio maštabo klubo vadovybės 
ir “Vilko“ buvome taip priimti ir pa
mylėti, kad Sydnejun sugrįžę, dar 
dvi savaites atsargiai degėme ciga
retes, nes vis atsiraugėjo sportinio 
svetingumo spiritu...žima, tais lai
kais višakas buvo gerokai pigiau nei 
šiandieną. Tačiau, jeigu šiokia proga

ATVIROMIS...
katedrą, vėliau pranciškonų puikią 
bažnyčią, jos puikius sodus ir išliku
sius romėnų statybos 
griuvėsius.Važiuojam toliau Napo
leono pastatytu “ Grand Corniche“ 
keliu ir pakilę į kalną, matome tie
siog nepaprastai gražų Nicos ir apy
linkių vaizdą. Pravažiuojam Eze 
kaimelį, kuris kelius šimtmečius- 
prieš Kristų, buvo pastatytas finiki- 
niečių. Tikrai įdomu. Galų gale, per
važiavę Var upę, kuri iki 1860 metų 
buvo Prancūzijos-Italijos siena, 
atsiduriame kitame garsiajame 
Prancūzijos Rivieros mieste - 
Cannes kuris ■ žinomas kaip tarp
tautinis aukštosios bendruomenės ir 
filmų “žvaigždžių“, bei žvaigždelių 
centras. Gražusis nedidelis uostas 
yra pilnas įvairaus didumo jachtų. 
Mieste yra labai puikių paryžietiškų 
ir labai brangių krautuvių, du azar
tiškų žaidimų casino ir taip pat 
puikus pajūrio bulevardas. Savo 
žaidimo laimės čia nebandau ir ją 
taupausi Monte-Carlo. Prieš kelis 
mėnesius, kaip man pasakoja mano 
globėjai, čia buvo metinis filmų pa
saulinis festivalis ir aš turėjau tada į 
Cannes atvažiuot ir pamatyt kaip 
viso pasaulio gražuolės visokiausiais 
būdais bandė sužavėt filmų direkto
rių akis, kad tik kaip nors papult į 
filmų pasaulį. Laimės neradusių ir 
dabar čia yra nemažai likę ir jos 
savo laimę bando jau kitokiais me
todais. Visa Prancūzų Riviera tai 
yra masinis, labai gražus kurortas, 
kurio paskiri miesteliai, paskiri pa
plūdimiai ir pajūriai yra tikrai kas 

tai nepaprasto ir žmogus, jei tik 
turi truputį dolerių ar laimės, gali

atlaidiriis savaitgalis canberroje
Rašo Kukutis

bent devynetus galiūnų uacKeie ne- 
beištelpa per biudžetą, tai gal nebe- 
taip gerai begyvenama., kaip mėg
stama nusigirti?!

Susiradęs nakvojančius mėginu 
juos išsitempti į namus, bet: -Tai, 
ką, - spiriasi jie, - pasilinksminimas 
bus! Palaukime!. Ką gi 
Laukėme...Tačiau kažin kur 
tamsiame ir šaltame salės gale nu
kištas išsibėgo iš muzikos ‘Tapere- 
corderis“, taip tad ir pasilinksmini
mo dvasia išskrido per pravertas 
duris, kaip ir Motinos Dienos cepe
linai... Pasilinksminimo dvasia vis 
dėlto pasivyta Vengrų klube ir čes
naku kvėpuojančioje atmosferoje, 
kurioje neabejotinai galėjai 
pakabinti net ir patį “Graf von Ze
ppelin“, dar po du doleriu susimo
kėję linksminosi svečiai ir šeiminin
kai. Iki trečiųjų gaidžių...

Sekmadienio ryto prieaušriuose, 
su iki dantų megztiniais, pirštinėmis 
bei lazdomis apsiginklavusiais ko- 
viečiais, išsileidau į būsimą kovą 
Queenbeyan‘o golfo laukuose. Nesu 
iš bailiųjų, bet išvydus tiršta šalna 
nuklotas laukų platybes veik būčiau 
šokęs į mašiną, į namus ir į ...lovą! 
Esu tikras, kad ir mano svečiai, Jo
nas ir Petras, tą patį galvojo. Bet tai 
kaip čia dabar garbingai atvykęs 
nedarbingai išvykti!? “Jeigu 
negyvai nušalsiu, tai pakask mane 
čia pat, kaip nors bunkerio smėlį 
prarausęs....“, - prašėsi Adickų 
Jonas, “jeigu išliksiu gyvas, tai pri
sižadu tris sekmadienius iš eilės nu
važiuoti į Bankstowno Klubą!...“, - 
prisiekdinėjo “Kovo“Vincas. “O aš 
tau sakiau, kad per greitai važiuoja
me, - barėsi ant Mildos sūnaus tun- 
tininkas Jeronimas, - matai - ir pri
važiavome Antarcticą net Naujosios 
Zelandijos nematę!...“

Rato ratais tris syk ratu apie 
Queenbean*ą apvežtas stojo į 
rikiuotę Dr. Petrauskas ir kai Can
berros Tadas persivilko atbulai už
sivilktas kelnes bei išvirkščią megz

pasijusti kaip žemiškame rojui ir tu
rėti vienas iš gražiausių atostogų.

MONACO IR MONTE CARLO 
CASINO.

Septyniolika mylių nuo Nicos į 
Italijos pusę yra maža Monaco val
stybėlė, kurią valdo princas Rainier, 
prieš eilę metų vedęs gražuolę ame
rikietę artistę, dabartinę princesę 
Grace,Gražiuose kalnuose esanti pi
lis, apsupta ramiosios Viduržemio 

jūros, yra viena iš paskutiniųjų li
kusių aristokratiškųjų kurortinių 
vietovių. Tai yra natūrali gražioji 
pasaulio vietelė, kur vasara ir mau
dymosi sezonas su savo puikiu 
klimatu, yra kone ištisus metus.Įva- 
žiuoti specialaus leidimo čia jokio 
nereikia. Gyvena apie 25.000 gy
ventojų 414 akrų žemės plotyje. Nuo 
1297 metų šią Monaco kunigaikštiją 
valdo Grimaldi šeimos kunigaikščiai, 
kurių dabartinis princas Rainier III 
yra absoliutus valdovas, padedamas 
valstybės ministerio ir trijų konsu
lų. Pati pilis, kuri visą laiką yra 
saugojama ypatingai gražiai apsi
rengusių karališkos gvardijos narių 
ir visas miestelis yra labai švarus ir 
gražus. Pati princo pilis pastatyta 13 
- me šimtmetyje ir vasaros kuror
tiniu laiku atidaryta turistams. Kai 
kurie privatūs princo ir princesės 
apartmentai leidžiami apžiūrėti. 
Įdomu buvo stebėti labai gražią 
Napoleono suvenyrų kolekciją, 
princo pagarsėjusį pašto ženklų 
rinkinį ir įdomų pilies sargybos pa
sikeitimą.

Labai įdomus čia yra jūros gyvių 
muziejus ir akvariumas, įkurtas

tuką, Gero gerai išrikiuoti, Majoro 
Algio vedami, “Koviečiai“ ir “Vilkai“ 
išpoškino pirmuosius šūvius. Man 
teko garbė vežti Jono karuką, už ką 
savieji mane draugiškai aplojojo, o 
Jonas iš to džiaugsmo pirmąjį svie
dinuką išsvilino per tvorą ir tiesiai į 
elektros stulpą. Jackau! Kibirkštys 
tik pasipylė... Prasidėjo kiršta kova 
už “Kovą“ ir prieš “Kovą“.

Jeigu Karolio dar nėra namuose, 
kai skaitysite šį aprašymą - ieškoki
te giliame apkase maždhug prie 
penktosios skylės, o radę pasakyki
te, kad “Vilkas“ laimėjo. Ir kad Syd- 
nejaus skundą, jogei Majoras Algis 
arčiausią prie 18-tojo kuolo užšovė 
su bazooka, tribunolas (Romo asme
nyje) atmetė kaipo kukutizmą. Ir 
kad geriausiai šaudė p.p. Gružaus
kas ir Zdajela's, kad “Stablefordą“ 
nujojo S. Jautinen'as, kad sviedinu
ką net į Bungendore nupliekė jam 
gerai pažįstamas p. R. Miniotas, o 
bendroji sąskaita susibalansavo 
8:592 “Vilko“ naudai ir 8:653 
svečiams.

Reikia tikėtis, kad apie kitų 
sportų šakų rungtynes ir rezultatus 
parašys jeigu ne svečiai, tai patys 
kanberiškiai, nes daugum sostinės

VISI GIRIA GIEREKĄ

Šiuo metu pripažįstama, kad iš visų 
Sov Sąjungos satelitų Lenkija yra labiau
sia riutolbsi nuo traukos centro. Net gar
susis dr. Kissingerio patarėjas Sonnen- 
feldt yra pareiškęs, kad Lenkija yra pa
niekusi autonomiškiausią padėtį Sovietų 
geopolitinėje sferoje.

Lenkijos, o dar labiau jos vado Giereko, 
prestižas ypatingai sustiprėjo po jo vizito 
į V. Vokietiją, kurio metu buvo užgydytos 
(gal ir ne galutinai) praėjusio karo meto 
žaizdos ir pasirašytos Lenkijai naudingos 
ekonominės sutartys. Tuo tarpu, kai kitos 
satelitinės valstybės daugiausia prekiauja 
su Sov. Sąjunga, Lenkijos 55% prekybos 
vyksta su Vakarais.

e Sakoma, kad Gierekas turi specialų 
Maskvos leidimą elgtis savarankiškai, nes

1910 m. princo Alberto. Čia ypatin
gai įdomūs perlų, jūros kiautų ir 
vandenynų gyventojų, net iš giliųjų 
ir neprieinamų jūros gelmių, 
rinkiniai. Be gražaus tropinių augalų 
sodo, toliau esančios observatorijos, 
pačiame Monace galima rasti daug ir 
gana puikių restoranų ir atvirų ore 
užeigų. Tačiau kainos čia yra dides
nės negu kitose Rivieros dalyse. 
Vasaros metu čia vyksta pasaulyje 
išgarsėję “Grand Prix“ automobilių 
lenktynės, kurios sutraukia 
ypatingai daug turistų.

Gi pati didžiausia ir žinomiausia 
Monake vieta yra Monte Carlo azar
tinių žaidimų casino, esančio prie
šingoje pilies kalno viršūnėje. Šis 
casino buvo atidarytas 1863 metais. 
Iki šiol buvau jau daugelyje panašių 
vietų, todėl ir šį casino buvo lyg ir 
pareiga pamatyti ir išbandyti savo 
laimę. O ką gali žinoti žmogus? Pats 
pastatas, ne taip kaip kitur, yra 
masiniai didingas, gražiai ornamen
tuotas ir viduje daug marmuro, sti
klinės sienos ir milžiniški kristalo 
lempų papuošimai. Į šį casino atva
žiuoju su vienu jaunu amerikiečiu. 
Įėjus turime palikti savo foto apara
tus. Pats prieangis pilnas: Australi
joje matytų pokerio (slots) mašinų. 
Pabandome jas, tačiau jeigu aš kada 
skųsdavausi, kad Sydnėjaus Lietu
vių Klubo blogos mašinos, tai šios 
yra ypatingai blogos, žinančios tik 
kaip frankus pasiimti. Einame į žai
dimų sales. Ir vėl keista, kaip niekur 
kitur, įeinant turi sumokėti 10 
frankų mokestį, nesvarbu ar žaisi, 
ar ne. Sumokam. Mažiausias žaidi
mo vienetas yra ir gi 10 frankų (apie 
2 su virš dol.) Bandome. Aš labai 
atsargiai, prietelius amerikietis 
stambiau. Rouletės ratai sukasi,

stuku valgo. Braliukas! - kai suriečia 
departamentinį parašą, tai nors ant 
pinigo klijuok! Aš tiktai norėčiau
dar pridurti žodelį, ir kitą, šiapus 
uždangos.

Veikalas, bent mano supratimu, ir 
kaipo komedija - yra tikrai vienas iš 
nedėkingiausių artistiniams 
sugebėjimams parodyti. Perdėm 
skystai parašytas, o avižinę košę tai 
net ir profesionalams sunkoka su
tirštinti. Skorulis komedijoje per
gyveno dramą ir mano nuoširdus 
jausmas liekasi toksai, kad jis savo 
amžiuje nėra susibaręs su žmona. Ir 
jeigu Stasys namuose tiktai taip 
trinkteli kumščiu į stalą - tai ko te- 
nais ir barsiesi? Jo žmona (veikale) - 
permaža ožka ir baisiai netempera- 
mentinga virtuvėje, nedisputuoti- 
noje moters karalystėje. Jeigu gir
disi barškančios petelnės, atseit, - 
keptuvės, ir jeigu vyrelis tenais 
tancinamas už šlipso, tai alaso, Die
vas geras žino, yra beveik net 
apčiuopiamai daugiau. Ar ne? Juo
zas Maksvytis žemaičiu gimė, že
maičiu ir mirs. Jo akcentas - gryna ir 
nelašiuota komedija ir kaipo žemai
čiui - grynas malonumas. Gražina - 
įtikinanti, taip pat ir Dambrauskas - 
jeigu tik dar truputėlis šaražystės. 
Dauguvietytė - visiškai įtikėjau! 
Liekasi apšnekėti tiktai Rūtenis, bet 
tai ką apie jį pasakyti? Senas scenos 
vilkas, scenoje dantis nugraužęs. 
Tiktai vietoje jį vadinus “Magu“, 
reikėtų sakyti - “Magikas“. Jis tai 
tikrai ne “Magas“! O su Klube esan
čiomis butaforinėmis bei techninė
mis priemonėmis, tai net ir rimta 
drama pavirstų į komediją!...

Sakau tiek, kad su lietuvišku 
“Sveikas“! net ir australiškas alus į- 
gauna Brolių Šadauskų skonį ir at
laidai - liekasi atlaidais!

tėn prisibijoma 1970 m. sukilimo. Būda
mas komunistas, jis daug kartų yra pa
reiškęs ištikimybę Maskvai, bet dar di
desnę ištikimybę jis reiškia’ Lenkijai. Esą, 
jis norįs įrodyti, kad geras komunistas ne 
būtinai turi būti blogas lenkas. Panašiai 
kaip dabar pakalbama apie Antaną Snieč
kų, kuris norėjęs būti kartu komunistas
ir lietuvis.

Tuo tarpu apie jo įpėdinį Petrą GriSke- 
vičių pasakojamos kitokios istorijos. Esą 
Kremlius, paskirdamas jį generaliniu Lie^ 
t u vos komunistų partijos sekretorium, do
vanojęs ir naują Moskvičių. Tik tas gra
žus automobilis neturėjęs vairo. Pasitei
ravus apie vairo nebuvimą, Griškevičiui 
buvę atsakyta, kad automobilis bus vai
ruojamas iš Maskvos... Tuo tarpu Giere
ko Moskovičius turįs visai pakenčiamą 
vairą.

šiek tiek, laikydamasis savo siste
mos, esu išlošęs. Po geros valandos, 
negalėdamas išlaikyti savo šaltų 
nervų pradedu žaisti stambiau ir ... 
gana greitas galas. Paskirtoji pra
lošimui pinigų suma ištirpo. Gi mano 
amerikonas keikiasi, bet vis naujai 
keičia ir galų gale jis, palengvėjęs 
300 dolerių, pasako einam su skoču 
nuraminti nervų.Ir tai bus daug 
pigiau ir geriau. Keista, bet ir dabar 
man būnant, mačiau senyvo amžiaus 
moteris ir vyrus dedant po 
tūkstančius frankų ant vieno nume
rio ar kitų kombinacijų. Žmonės vi- 
stiek dar turi pinigų, o mano kelionė- 
dar net nėįpusėjo. Atidavę savo 
duoklę princui ir princesei (iš ko gi 
jie vargšai gyvens) su besikeikian
čiu jankiu vėlai vidurnaktį grįžome į 
savo hotelį, man tikintis, kad toli
mesnėje mano kelionėje jau daugiau 
azartinių casino ir princams ar kam 
nors kitam reikalingų azartinių 
žaidimų vietų aš nesutiksiu. Geriau 
jau Rivieroje stebėti besimaudan- 
čias pusnuoges moteris, negu pa
geltusius casino croupiers veidus ir 
besisukantį rouletės ratą.

(Bus daugiau)
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Sovietiniai teismai
Zigmas Butkus: Oficialiai jie nėra lai

komi KGB nariais. Tačiau (ten), kaip ir 
kitose organizacijose, KGB turi savo atr 
stovus. Jie turi tiesioginius ryžius su teis-, 
mais ir prisimenu, kai aš buvau teisėju, 
mes turėjome asmeniškus ryšius su KGB 
žmonėmis. Tam tikrais atvejais jie užsuk
davo į mano raštinę ir pareikšdavo: „To
kioj ir tokioj byloj tas ir tas patartina pa
daryti“. Ir taip ir reikėjo daryti, nes išei
ties nebuvo.

Mischa Scorer: Ar galėtumėt duoti kokį 
konkretų pavyzdį?

Zigmas Butkus: Pavyzdžiui Kaune ka
talikų kunigo Zdebskio byla. Aš tuo metu 
vadovavau Kauno advokatūrai. Buvau pa
kviestas į Kauno miesto vieno rajono ko
miteto partijos būstinę ir pirmasis sekre
torius, kuris mane asmeniškai pažinojo, 
pasakė: „štai įsakymas. Taip turi būti“. 
Aišku, pasikviečiau gynėją ir paaiškinau 
jam, kad jam geriau būtų visai atsisakyti 
nuo bylos, ką jis ir padarė. Paskyriau ki
tą advokatą, kuris veikė tik pro forma.

Mischa Scorer: o ką, jeigu teisėjas turi 
sąžinę?

Zigmas Butkus: Na, tai jis turi eiti prieš 
tą savo sąžinę, nes, jei nenori nustoti dar
bo, negali nieko kita padaryti.

Kongresininkas Aschbrook baigia savo 
kalbą taip: ,,Mes visai su pagrindu galime 
save paklausti, kodėl kaip tik British, 
Broadcasting Co. ėmėsi tirti ir atskleisti 
KGB sauvaliavimus Sovietų Sąjungoje. 
Ką daro liberalinės Amerikos radijo ir te
levizijos stotys, kai atsiranda toks reika
las. Gal perša detentę?“ (ELTA)

š. m. birželio 3 d. Congressional Record 
(psl. E 3096) išspausdino John M. Asch
brook (iR-Ohio) kalbą Atstovų Rūmuose. 
Jis papasakojo apie gegužės 27 d. British 
Broadcasting Co. dokumentuotą vaidini
mą (documentary), pavadintą „KGB — 
Slaptoji Sovietų Policija“. Jį paruošė Mi-_ 
scha Scorer, apkeliavęs pasaulį ir turėjęs 
pasikaSbėjimps su akivaizdžiais liudinin
kais — .tiek KGB aukomis, tiek detekto
riais.

Įdomią vaidinimo dalį sudarė sovietų 
juridinė sistema. Aiškiai matosi absoliuti 
teisėtumo stoka politinėse bylose. Visos 
„specialaus“ ar politinio pobūdžio bylos 
yra KGB žinioje,, susitariant su Valstybės 
Prokuroru. Visi teisėjai yra komunistų 
partijos nariai; advokatai turi turėti spe
cialų leidimą tokias bylas ginti, ir tos by
los retai būna viešos. Nenuostabu, kad iš
teisinimai beveik negirdėti

Toliau seka pasikalbėjimas su Zigmu 
(Butkum, buv. sovietiniu teisėju okupuo- 
toj Lietuvoj, prieš tai, kai jis 1972 metais 
pasitraukė į Vakarus. Jis, korespondento 
paklaustas, taip nupasakojo teisėjų san
tykius su KGB:

MŪSŲ PASTOGES

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

MŪSŲ PROBLEMOS

Be jokių abejonių mes turime 
problemų, gal net didesnių už airiš
kas. Nemaža problema kelti jas vie
šumon, ar nekelti?

Žurnalistai visur kaltinami pro
blemų kėlimu, blogų žinių skelbimu. 
Kaltinimas nemalonus, teisingas, 
Bet žurnalisto pareiga kelti viešu
mon problemas, atidengti tiesą, kad 
ir kaip ji būtų nemaloni.

Tokią nemalonią problemą turiu 
štai savo rankose. Tai Lietuvių 
Klubo (Sydney) aplinkraštis, kuria
me Klubo nariai informuojami apie 
Klubo parengimus. Tai nebūtų pro
blema, jei šis aplinkraštis, padėtas 
ant kiekvieno staliuko lietuvių 
Klube, būtų parašytas lietuvių 
kalba. Nebūtų problema, jei būtų 
parašytas dviem kalbom. Bet aplin
kraštis parašytas angliškai.

Šios problemos kaltininkas yra 
senimas, senimas, kurio pareiga 
savo kalbą ir papročius perduoti 
jaunajai kartai.

Lietuvių Klubas, buvusi “Daina
vos“ salė, pastatyta bendruomenės 
kūrimosi pradžioje, dabartinio “se
nimo“. Salė buvo naudojama lietu
viškai veiklai, savaitgalio mokyklai, 
vaikų ir suaugusių teatrų. Tuo metu 
vyresnioji karta subatvakarių pra
leisti eidavo į ukrainiečių klubą, kur 
palikdavo dalį savo kišenpinigių. 
“Dainavos“ salę pavertus licenziuo- 
tu Klubu, kur buvę, kur nebuvę, visi 
traukia į lietuvišką Klubą. Jų palikti 
kišenpinigigiai begeriant, ar “poke
rio“ mašinomis lošiant, eina lietu
viškiems reikalams. Klubas, lietuvi
ška institucija, naudingas visai 
lietuviškai bendruomenei, o ypač 
senimui, kuriems tai mieliausia su
sitikimų vieta.

Bet kodėl aplinkraščiai rašomi 
anglų kalba? Senimas pasiilgęs savo 
rašto, o jaunimas supranta, o kuris 
nesupranta greit suprastų lietuviš
ką žodį.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veijua 24 valandas per parą.
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Australiški įstatymai nedraudžia 
vartoti svetimų kalbų Klubuose, nei 
jokiose viešose vietose. Priešingai, 
etninių grupių vadovai, bičiuliai ir 
valdžios organai rūpinasi, kad sve
timos kalbos neišnyktų iš Australi
jos gyvenimo.

Klubas turi virš 500 lietuvių narių 
ir keliasdešimt kitataučių, tame tar
pe australų. Ar tų svetimtaučių

svetur
KOMUNISTŲ PARTIJŲ KONFE
RENCIJA RYTŲ BERLYNE

Po daugiau kaip metus užtrukusių 
derybų tarp komunistinių partijų 
vadovybių birželio 29-30 d.d. Rytų 
Berlyne įvyko rytų ir vakarų Euro
pos komunistų partijų konferencija, 
kurios metu išleista speciali dekla
racija kuria leidžiama kiekvienai 
tautinei komunistų partijai vesti 
politiką, kuri tinka kiekvienos par
tijos tautinėms sąlygoms. Deklara
cija yra kietų ginčų rezultatas tarp 
Sovietų Sąjungos kietosios linijos 
šalininkų ir didesnių nepriklausomų 
partijų šalininkų, kaip Jugoslavijos, 
Rumunijos, Italijos, Prancūzijos ir 
kt.

Devyniolikos kom. partijų atsto
vai pasakė kalbas, jų tarpe Sov. 
Sąjungos L. Brežnevas, kuris dides
nę savo kalbos dalį panaudojo 
detentės - atolydžio, nusiginklavimo 
ir rytų-vakarų santykių 
klausimams. Jis taip pat paminėjo 
naują konferencijos priimtą formulę 
- nutarimą, kad atskirų kraštų ko
munistų partijos yra lygios ir kad 
kiekviena komunistų partija yra 
atsakinga už savo veiksmus, veiklą. 

Taigi, Brežnevas patvirtino nepri

SPAUDOS BALIUS
Su skautų kaukių balium Sydnejuje pasibaigė pirmojo pusmečio balių 

sezonas. Prieš akis vienas iš stambiausių metinių parengimų yra 
“MŪ SŲ PASTOGĖS“

SPAUDOS BALIUS

rugsėjo 18 d., šeštadieni Etrouscan Lounge salėje Cabramattoje (kampas 
Arthur St. ir Railway Parade). Tai yra ypatingai puošni ir iškilminga 
salė, talpinanti iki 500 žmonių.

Šių metų Spaudos Balius turės būti vienas iš iškilmingiausių, kokių 
neturėjome jau eilę metų. Jau dabar vyksta pasirengimai, ruošiamasi 
programai, komplektuojama ypač vertinga baliaus loterija. Jau gauta 
trys didelės vertės mūsų žinomo dailininko Melbourne Adomo Vingio 
paveikslai. Taip pat paveikslų žadėjo dovanoti dailininkai Eva Kubbos ir 
Leonas Urbonas. Šalia paveikslų bus irkitų retos vertės fantų. Antai, 
pramoninkas Vytautas Jasulaitis padovanojo labai stilingą menišką 
kambarinę lempą.

Numatoma ir visa eilė kitokių baliaus staigmenų ir atrakcijų, apie ku
rias kalbėsime vėliau. Bus sudarytos sąlygos, kad nė vienas baliaus sve
čias nenuobodžiautų.

Baliuje valgiai ir gėrimai vietoje. Valgiais bus galima vaišintis visą lai
ką baliaus metu ir jie įskaityti į bilieto kainą. Įėjimas - tik 8 doleriai 
asmeniui. Jau dabar galima įsigyti bilietus “Mūsų Pastogės“ administra
cijoje, pas redaktorių ir pas specialius platintojus, kurie netrukus bus 
paskelbti.

Bilietais būtina apsirūpinti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima 
gauti. Tai daroma dėl to, kad bent kelias dienas prieš balių būtų žinomas 
tikslus dalyvių skaičius.

Kiekvienu atveju sekite skelbimus “Mūsų Pastogėje“.

naudai pranešimai atspausdinami 
angliškai? O kaip su lietuviais? Ar 
tai ne problema, kai australai ragina 
neužmiršti savos kalbos, mes 
nenorime jos vartoti savame Klube?

Ši problema būtų lengvai išspręs
ta spausdinant aplinkraščius lietu
vių ir anglų kalbomis. Lietuvių 
jaunimas jaustų pagarbą savai 
kalbai, o svetimtaučiai nariai, atsi

lanką lietuvių Klube, nebūtų užgauti.

Iš birželio trėmimų
sekret. Gerald Mercer.
Minėjimo dalyviai. Pirmoj eilėj iš kair.: R. Pocienė, Latvijos konsulas 
McComa, feder. parl. narys Fr. McManus, estų b-nės pirm. Moise su po
nia, paskaitininkas G. Mercer, ALB Krašto V-bos pirm. A. Šimkus, latvių 
laikraščio red. E. Delinš, kun. S. Gaidelis ir kt.

i Nuotraukos Vyt. Vaitkaus

klausomų komunistinių partijų sa
vistovumą komunistiniame judėji
me, kam anksčiau kietai priešinosi 
Sov. Sąjunga. Kitaip sakant, Brež
nevas pripažino kitų komunistų 
partijų savarankumą ir atsisakė so
vietinės kontrolės.

Antrą konferencijos dieną pir
muoju kalbėjo Jugoslavijos prezi
dentas Tito. Tai buvo pirmas jo pa
sirodymas tarptautinėj komunistų 
partijų konferencijoj nuo 1948 metų, 
kada Jugoslavija pasipriešino So
vietų Sąjungos globai ir kontrolei. 
Taip pat kalbėjo Prancūzijos kom. 
partijos vadas G. Marchais, Italijos - 
E. Berlinguer ir rytų Vokietijos 
kom. vadas Er. Honecker.

Įdomu, kad italų Berlinguer kietai 

pabrėžė Italijos komunistų partijos 
nepriklausomumo statusą ir pareiš
kė, kad negali būti vienos vadovau
jančios komunistų partijos ar vaL 
stybės.

Tenka šią konferencijos deklara
ciją apibūdinti kaip reikšmingą nau
jovę bendrame komunistiniame ju
dėjime. Kaip tas paskirų kraštų 
komunistinių partijų nepriklauso
mumas vystysis, pamatysime atei
ty. Tačiau galima spėlioti, kad ko
munizmo judėjime pasaulyje ir spe
cialiai Europoje vyksta reikšmingi 
pasikeitimai, kurie, galbūt, turės 
įtakos ir Sov. Sąjungos satelitų kra
štuose laisvėjimo kryptimi.

Paruošė V. Šliogeris
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Gall to Russia to help prisoner

MELBOURNE
BERNIUKAI LIGI 14 metų.

Varpas - Essendon 20 -14.
Gražu buvo pažiūrėti, kaip mūsų 

mažieji krepšininkai stengėsi išplė
šti laimėjimą. Jau pačios žaidynės 
skiriasi negu paprastai, nes yra 
ypatingai svarbios patekti į finalus. 
Todė ne tik aikštėje jaunieji nuošir
džiai kovojo užmesti krepšį, kuris 
jiems taip aukštai kybo, bet ir 
žiūrovai, kurių gana daug buvo , 
pergyveno kartu. Tačiau mūsų jau
nieji neapvylė mūšų, puikiai kovojo 
ir savo priešą paklupdė.

Taškai: Lubinas -2; Steel -10; Vai
tekūnas -7, Kaster -1; Sadauskas, 
Keblys, Hare E, Hare A.

Berniukai žemiau 16 m.
Varpas - Dandenong 37-42.
Nuo pat pradžios žaidimas 

spartus ir varpiečiai staigiais prasi
veržimais šauna vieną po kito ir 
puslaikis baigiasi 21-10 Varpo 
naudai.

Buvome jau tikrai, kad turime dar 
vieną laimėjimą, nes mūsų berniukų 
žaidimas vyko puikiai. Tačiau 
antrame puslaikyje pasimetė, nes 
mūsiškiai pelnė 16 taškų, gi priešas 
32.Pradžioje antrojo puslaikio, kuo
met priešas pradėjo santykį lyginti, 
buvo gana daug laiko padėtį gelbėti, 
bet treneris per ilgai delsė. Gal buvo 
taip pat susijaudinęs kaip ir mes visi 
kiti.

Taškai: S. Balnionis -12; A. 
Balnionis -3; Hill -6; Ragauskas -10, 
Kirša-3; Urbonavičius -2; Kaster -1; 
MitcMEk^.

MOTERYKFVarpas-Geehng2919. 
Taškai^R. Šidlauskaitė -9; E. Vyš- 
niausk'aitė--2; R. Tamošiųnaitė -8; L. 
Pikęlytė' ’10; J. Liubinienė, T. 
Walsh. jSW

Vyrai. 'Vilkas - Brighton Ymca 

Namie ir
PERTH

RETAS SVEČIAS

Vasario atostogų praleisti atvyko 
iš Chikagos p. Jaunutis Puodžiūnas 
aplankyti savo motinos p. Valaitie
nės, sesutės Peseckienės ir kitų 
giminių bei draugų Perthe.

Puodžiūnas Chikagoje turi savo 
baleto studiją. Svečias numato išbū
ti Perthe ligi liepos 27 d. Savo sesu
tės nebuvo matęs 28 metus.

■ iok t- ■ , .
K.B.

NEWCASTLE LIET. DISKUSIJŲ 
KLUBE

Birželio 13 d . p.p. Davis namuose 
įvyko diskusijų klubo susirinkimas. 
Paskaitą skaitė Dr. V. Doniela tema 
"Egzistencializmas“. Nesileisdamas 
į egzistencializmo analizę, prelegen
tas nubrėžė jo istorinę eigą išryški
no būdingesnius egzistencializmo 
bruožus ir supažindino su ryške
sniais šios srovės atstovais: M. 
Heidegger, K. Jaspers, J.P. Sartre. 
Dr. V. Doniela pastebėjo, kad 
egzistencializmas nesanti grynai fi
losofinė srovė: gilindamasis į žmo
gaus egzistenciją, egzistencializmas 
gilinasi į asmens elgesį, jo pergyve
nimus bei pajūčius remdamasis ne 
tik etika, bet ir psichologija, tad ir 
gaunasi savotiškas filosofijos -psi
chologijos mišinys. Nors egzisten
cializmas eiliniam žmogui ir sunkiai 
suvokiamas, vis ti jo mintys rado 
stipraus atgarsio moderniame pa-

-101-34. Žiemos sezono krepšinio 
žaidimuose Vilkas puikiai laikėsi, 
nes pirmojo rato žaidimuose pralai
mėjęs vieną žaidimą, ir šiuo laiku 
užima pirmą vietą.

Vilko taškai: V. Brazdžionis -18; 
G. Brazdžionis -32; Vadis -20; V. 
Soha -8; A. Verbyla -14; A. Petraitis 
- 11.
Varpas - Ajex 35-29.
Taškai: Oželis -12; D. Liubinas -2; J. 
Liubinas -4; Muceniekas -2; Vaitkus 
-11; D. Marganavičius -0, E. 
Marganavičius - 4.

A.G.

LIETUVIAI OLIMPIJADOJE

Praėjusia savaitę du lietuviai 
sportininkai buvo plačiai aprašyti 
australų spaudoje. Pirmiausia krep- 
šininkis E. Palubinskas, kuris atsto
vauja Australiją krepšinio koman
doje Olimpijadoje. Po Australijos 
krepšinio pirmenybių Hobarte E. 
Palubinskas buvo pripažintas kaip 
geriausias krepšininkas iš visų bet 
kada turėtų krepšininkų. Mums lie
tuviams tai garbė ir pasididžiavi
mas. Linkime E. Palubinskui ge
riausios sekmos olimpijadoje.

Kita staigmena. Pasaulinėje 
lauko teniso arenoje Amerikos lie
tuvis Vitas Gerulaitis nugalėjo 
■rungtynėse 1975 m. Winbledono 
čempioną Arthur Ashe. Šis žaidėjas 
prieš rungtynes buvo laikomas ge
riausiu lauko teniso žaidėju pasau
lyje. V. Gerulaičio laimėjimas 
tikriausiai yra pirmasis lietuvio 
sportininko laimėjimas Winbledone, 
ir tuo pateko į astuonių finalistų 
skaičių. Seką^itis Vito Gerulaičio 
priešininkas yra meksikietis R. Ra
mirez. Yra daug vilčių, kad Vitas 
Gerulaitis neabejotinai iškils į 
pasaulio čempionus. O tai jau yra šis 
tas.

V. Augustinavičius

svetur
šaulyje. Jo pėdsakų užtinkama net 
hipių sąjūdy. Tiesioginė Egzisten
cializmo įtaka užtinkama literatūro
je ir poezijoje, ypač dramoje.

Po paskaitos sekė gyvos 
diskusijos, bet nežiūrint klausytojų 
susidomėjimo egzistencializmas 
dalyviams taip ir liko miglota sąvo
ka.. Nežiūrint to, vis tiek vakaras 
buvo įdomus ir net diskusijoms pa
sibaigus tai vienas, tai kitas narys 
leidosi į privačius pokalbius su Dr. 
Doniela paskaitos tema.

Kitas Diskusijų klubo 
susirinkimas numatomas rugpiūčio 
1 d. p. P. Leonavičiaus namuose. 
Paskaitą skaitys p. Janina Davis.

V. Kristensen

PALYDINT plkn. Įeit. LEONARDĄ 
PESECKĄ.

Lietuvos aviacijos plkn. - Įeit. 
Leonardas Peseckas mirė gegužės 
29 d. Chikagoje, sulaukęs 76 m. am
žiaus. Jis buvo savanoris - kūrėjas. 
Jam tarnaujant aviacijoje jo turėtas 
dramatiškas įvykis savu laiku pla
čiai nuskambėjo per Lietuvą.

Tuo laiku kapitonas L. Peseckas 
su Įeit. Šimkum pakilo į orą lėktuvu 
Sopwith tipo. Šis lėktuvas buvo 
karo grobis iš bolševikų, kuris, pri
trūkęs benzino 1919 m. nusileido 
prie Jezno. Abiems lakūnams paki
lus ore užsidegė lėktuvo motoras. 
Valdančiam lėktuvą kap. Peseckui 
liepsnos degino rankas. Tuo laiku 
Lietuvos aviacijoje dar nebuvo pa- 
rašutų. Leit. Šimkus jau buvo besi-

Latvis Gunars Rode kalinamas 
sovietų baisiausiame Vladimiro ka
lėjime, kuris protesto ženklan pas
kelbęs bado streiką. Jo gyvybė ne
seniai gautomis žiniomis yra dide
liame povojuje. Baltai visame 
pasaulyje organizuoja protestus ir

SIR, Amnesty International Rode has reportedly already 
in West Germany has reported refUSed medical treatment 
that Gunars Rode, a Latvian jn 1975, when he became Criti- 
political prisoner, is on a hun- jų wjth twisted bowels, 
ger strike m Vladimir Prison -ptijs dangerous and extremely 
near Moscow, and is in a cnti- paįnfuĮ condition caused him to 
cal condition. Rode, 42, was scream continuously for two 
sentenced to 15 years for ejayS_ He was given treatment 
"nationalism and anti-Soviet only after a hunger strike by 
agitation” in 1962. his fellow-prisoner, the Russian

poet andThe strike is believed to be . - 
part of a campaign by several Bukovsky, 
dozen political prisoners pro- 
t -j _ ’ .................
tions and work loads in Soviet 
concentration camps and

• - « * Vladimir ię
testing against the living condi- fear«i tirsnu in CniJat UlOSL ICulCG

said to be the 
of the Soviet 

prisons. During the Sakharov
prisons. They are demanding ^‘"gr “
thp tra^itinnai riphte October it was claimed that

overcrowding is routine, there
are no medical services, cells
are unheated, mail privileges

the traditional rights conceded 
to political prisoners: to refuse 
thp^r^nndv?UIrpn,tJhliroem«ln *D are unneaieu, man privileges 

^nZr^riS' severely restrlcted and that dr
freedom to nractke mal daily rations amount to
visitation rights by friends

which the USSR was a member.

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą

rengiąs šokti iš lėktuvo, bet kap. 
Peseckas jį sulaikė. Nors liepsnos ir 
degino jo rankas, jis apgręžė 
lėktuvą aerodromo link, nureguliavo 
planiravimui ir įsakė Įeit. Šimkui 
lipt ant sparno, o pats išlipo ant kito 
sparno. Ir kai lėktuvas dėl vėjo 
pakrypdavo į kurią nors pusę tai ant 
priešingo sparno esantysis slinkda
vo į sparno galą ir lėktuvo pasvirimą 
išlygindavo. Ir taip planiruojamas 
lėktuvas netoli aerodromo atsitren
kė į žemę lakūnus nusviesdamas 
pirmyn. Nors ir prisitrenkę abu išli
ko gyvi. Savo ištverme ir orientacija 
kap. Peseckas išgelbėjo savo ir Šim
kaus gyvybes. Už tai Lietuvos pre
zidentas jį pakėlė į majoro laipsnį, o 
vėliau pakeltas į pulkininkus leite
nantus. Majoro laipsnio pasiekė ir 
Įeit. Šimkus, kuris prieš keletą metų 
mirė Melbourne.

Bendrai lietuvių lakūnų nuostoliai 
dėl menkos kokybės lėktuvų anuo 
metu buvo dideli: nuo 1919 iki 1933 
m. žuvo 24 lakūnai. Ir tik'gen. A. 
Gustaičiui pradėjus statyti jo kon
strukcijos lėktuvus ir įsigijus 
moderniškų iš užsienio, katastrofos 
pranyko.

A. Kutka

kronika
Dirigentas St. Žukas, kurs vado

vauja Newcastle ir Sydnejuje “Dai
nos“ chorams, netrukus su žmona 
išvyksta ilgesniam laikui į užjūrius. 
Liepos 17 d. Sydnejaus Liet. Klube 
įvykstąs Dainos choro vakaras - 
koncertas yra drauge ir dirigento 
išleistuvių vakaras. Susirinkę 
tautiečiai palinkėsime p.p. Žukams 
sėkmingos kelionės.

***

Liepos 4 d. Sydnejuje Juta ir Vik
toras Šliteriai susilaukė dukrelės. 
Sveikiname ir linkime tėvams ir 
naujagimei džiaugsmo ir šviesaus 
gyvenimo. ♦♦♦

Sydnejiškė dantų gydytoja p. K. 
Gumeniukienė liepos 7 d. vėl išsilei
do į keliones. Sako vykstanti ten, 
kur dar nebuvusi. Įdomu, ar belikusi 
kur žemėje vietelė, kur p. Gumeniu- 
kienės nebūta?

4 .pr y-ĄBįAi

♦♦♦ 

pagalbą jį išvaduoti. Ir “Sydney 
Morning Herald“ birželio 19 d. pas
kelbė protesto laišką, kurį pasirašė 
aštuoni australai politikai- veikėjai, 
atrodo, visi darbiečiai, kai kurie bu
vę ministerial ar unijų vadai. Tą 
laišką skelbiame ištisai.

dissident,

declared that less than 2,000 
calories per day was a crime 
against humanity.)

Amnesty International in 
London has said that Rode has 
received the harshest treatment 
of all cases of political prison
ers in the USSR known to 
them.

We call on the Soviet autho
rities to permit the peaceful ex
pression of political opinion in 
the USSR. In the meanwhile, 
we call on them to uphold the 
traditional rights afforded to 
political prisoners of con

science. We call on them to re
view favourably the case of 
Gunars Rode.

DAVID ARMSTRONG, GOR
DON BARTON, MOSS CASS, 
DONALD HORNE, DICK 
KLUGMAN, STEPHEN 
MURRAY-SMITH, EDWARD 
ST JOHN, LAURIE SHORT.

Liepos 4 d. savo politinių įvykių 
apžvalgoje Sydnejaus Liet. Klube 
plkn. V. Šliogeris palietė aktualiuo
sius šios dienos pasaulio politinius 
įvykius ir drauge Lietuvos padėtį tų 
įvykių šviesoje. Prelegentas pripa
žino, kad taip reikalams klostantis 
Lietuvos padėtis bent šiuo metu 
šviesių pragiedrulių neturi. .

Baigęs paskaitą p. Šliogeris šį 
kartą gausesniam klausytojų būre
liui priminė, kad jis numato bent 
laikinai savo paskaitų ciklą per
traukti.

Diskusijose prelegentui padaryta 
priekaištų, kad jis perdaug pesimi
stiškai žiūrįs į visus, ypač Lietuvos 
reikalus, tačiau p. Šliogeris pasitei
sino, kad jis tik paduoda faktus, ku
rie keliami pasaulio spaudoje, o jei
gu kam jo pranešimai nepatinka, tai 
tegu paruošia paskaitas ir dalykus 
pristato iš kitokios pusės.

Liepos 3 d. Sydnejaus Liet. Klube 
buvo suorganizuotas vakaras Aus
tralijos Lietuvių Fondo naudai. 
Vakaras, deja, nebuvo toks, kaip 
kad tikėtasi: dalyvių buvo palygina
mai, labai skystai, iš kurių daugumą 
sudarė kitataučiai. Nesimatė net iš 
bendruomenės viršūnių žmonių, ku
rių pareiga tame vakare dalyvauti, 
nes juk tai Australijos Lietuvių 
Fondo vakaras. Nežiūrint to iš 
pravestos loterijos A.L. Fondo 
naudai surinkta 140 dolerių.

♦♦♦
Turbūt daug kas pastebėjo, kad 

- liepos 4 d., sekmadienį Sydnejaus 
Liet. Klube su orkestru dalyvavo ir 
dainininkė, kuri savo pramoginėm 
dainom papildo ir praturtina orkes
tro muziką. Šalia orkestro tokią 
dainininkę Klubo vadovybė numato 
turėti kiekvieną sekmadienį.

STEBUKLINGI VAISTAI

Daktaras .pasakoja:
— Štai, jeigu įmesi kirminą į 

vandens stiklinę, tai jis plauks 
aplink, o jei įmesi į degtinės stik
linę jis tuoj nugaiš. Ką tai reiš
kia?

— O, tai reiškia, kad, kas ge
ria degtinę, neturės skrandyje kir
minų, — paaiškino pilietis.

Mūsų Pastogė Nr. 27, 1976.7.12, psl. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

SVARBUS PRANEŠIMAS
DARIAUS ir GIRĖNO MINĖJI
MAS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

Sydney Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugijos visuotinis metinis susi
rinkimas įvyks liepos 25 d. 
Sydnejaus Liet. Klube, Bankstown, 
3 vai. vak.
Susirinkimo darbotvarkėje numa
tyta: /

1.Susirinkimo atidarymas; 2. 
Prezidiumo sudarymas; 3. Pereito 
visuotinio susirinkimo protokolo 
skaitymas; 4. Pirmininkės praneši
mas; 5. Iždininkės • pranešimas; 6. 
Lietuviu Sodybos statybos finansi
nis pranešimas; 7. Ligonių reikalų 
vedėjos pranešimas; 8. Kontrolės 
Komisijos pranešimas; 9. Diskusijos 
dėl pranešimų; 10. Einamieji reika
lai ir 11. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiamos Draugijos 
narės ir prijaučiančios susirinkime 
skaitlingai dalyvauti. Po susirinki
mo suneštinė kavutė.

■i ■■ , • Valdyba
SYDNEJAUS LIET. KLUBO 
BIBLIOTEKOJE

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je darbai sparčiai varosi pirmyn ir 
netrukus biblioteka galės naudotis 
Sydnejaus lietuviai. Taip pat bai
giama įruošti ir periodikos skaity
kla, kur klubo lankytojai galės susi
pažinti su vakaruose leidžiama lie
tuvių spauda.

Bibliotekos perorganizavimo ir 
paruošimo darbams vadovauja p. Č. 
Liutikas su visa eile talkininkų. 
Turima žinių, kad yra nemažai kny
gų, kurias anksčiau buvo skaitytojai 
pasiskolinę ir dar negrąžintos. Visi 
skaitytojai,' turį pasiskolinę biblio
tekos kųygų, maloniai prašomi kuo 
skubiau jas grąžinti.

Bekeliaudamas mūsų bendradar
bis A. Laukaitis vis tai vienur tai ki
tur neiškenčia nepabandęs laimės 
lošimų klubuose, bet vis po truputį 
nusidegina pirštus. Laiške rašo 
guosdamas sydnejiškius sakydamas, 
tegu jie nesiskundžia Sydnejaus 
Klubo pokerio mašinomis: kitur jos 
pinigus tik priima, bet nieko negrą
žina.

Melbourne lietuviams
Pavergtųjų Tautų Taryba, kuriai priklauso ir Melbourne Lietuvių 

Bendruomenė, liepos mėn. 18 - 25 d.d. mini Pavergtųjų Tautų Savaitę. 
Savaitės metu bus bendras tautybių koncertas, politinis seminaras Mel
bourne Universitete ir bendros tautybių pamaldos.

KONCERTAS

Liepos 18 d., sekmadienį, 6.30 vai. p.p. Kew Civic Centre bus bendras 
Pavergtųjų Tautų Koncertas dalyvaujant ir lietuviams.

Pakvietimų kaina 2.50 dol. Platina Melb. Apyl. Vald. pirm. Alb. Pocius, 
telef. 380 - 5969 ir Algis Žilinskas, telef. 93-4258. Pakvietimus geriausia 
užsisakyti iš anksto, nors bus galima gauti ir prie įėjimo. Koncerto pelnas 
skiriamas kovai už pavergtųjų tautų laisvę. Koncertą atidarys vyriausy
bės atstovai. Paremkime visi šį reikšmingą Tarybos darbą.
Bendros Pamaldos

Pavergtųjų Tautų Savaitę užbaigsime liepos 25 d., sekmadienį, 3.30 
vai. p.p. St. Patrie's Katedroje bendromis pamaldomis - Ecumenical Ser
vice. Visos tautybės dalyvauja su savo tautinėm, bažnytinėm ir organi
zacijų vėliavom. Su savo chorais ir tautiniais rūbais. Dalyvaus visų 
tikybų aukštieji dvasiškiai.

Mes lietuviai taip pat dalyvausime su savo vėliavom. Ponios ir 
jaunimas su tautiniais rūbais. Kviečiame vyresnius skautus su uniforma 
prie vėliavų. Dalyvaus Parapijos Choras ir mūsų dvasiškiai.

Pakviesta T.V., radio ir spaudos reporteriai. Bendros pamaldos, 
pirmas tokios rūšies įvykis Melbourne tarp pavergtųjų tautų.

Melbourne lietuviai! Išlaikykime gerą mūsų bendruomenės vardą ir 
visi kaip vienas dalyvaukime Tautybių Koncerte, o svarbiausia bendrose 
pamaldose St. Patrie’s katedroje. Mūsų broliai tėvynėje kovoja už Lietu
vos laisvę ir savo Tėvų tikėjimą nebijodami persekiojimų ir bausmių.

Darykime viską, kad jų kovos balsas būtų išgirstas laisvajame pasau
ly. Tavo dalyvavimas yra šventa pareiga ne tik Lietuvai, bet ir Australi
jai, norint ją apsaugoti nuo komunizmo pavojaus.

Melbourne Apyl. Valdyba
Mūsų I istogė Nr. 27, 1976.7.12, psl. 8

Šiais metais Dariaus ir Girėno 
minėjimas įvyks liepos 18 d. (sek
madienį) Lidcombe šia tvarka:

1. Lidcombe katal. bažnyčioje pa
maldos 11.30 vai. Visos organizaci
jos prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. Prieš pamaldas visi ramovėnai 
rikiuojasi prie skyriaus vėliavos 
palydėti vėliavą į bažnyčią ir po pa
maldų iš bažnyčios į parapijos salę;

2. Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje prasidės minėjimo oficialioji 
dalis:

a) minėjimo atidarymas;
b) Dariaus-Girėno dienai pritai

kinta paskaita;
c) meninė dalis - dainos ir dekla

macijos;
d) minėjimo uždarymas.
Be to, mūsų gerosios ponios visus 

vaišins savo skanėstais ir kavute.
Mes labai nuoširdžiai prašome 

gerbiamus kūrėjus savanorius šį 
minėjimą pagerbti savo atsilanky
mu. Taip pat kviečiame visus Syd
nejaus lietuvius kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Ypatingai skyriaus val
dyba kviečia visus ramovėnus būti 
pavyzdžiu šiame minėjime drau
smingai jame dalyvaujant.

LKV “RAMOVĖS“ Sydney Skyr.
Valdyba

ATNAUJINKITE

ūim:M.P. PRENUMERATĄ

“DAINOS“ CHORO VAKARAS
Liepos 17 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 7 • •, v

Sydney Lietuvių klube.
Programą išpildo “DAINOS“ choras, vadovaujamas dir. St. Žuko. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti ir paremti chorą ir lietuvišką 
dainą, kad ji ir toliau skambėtų lietuviškoj padangėje.

Po koncerto šokiai grojant Golden Trio kapelai.
La“kiame! ■ . Choras “Daina“

■ ■ : , .■< h-..

ŠEŠTADIENIAIS ir ADIENIAIS ŠORIAI GROJANT

Liepos 17 d. šešt.:
“DAINOS“CHORO 

KONCERTAS

FILMAI LIET. KLUBE
Liepos 14 d., trečiadienį, 7.30 vai.:

ODESA FILE
Įdomus filmas, kurį reikia pamatyti

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite!

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 
vaL.sekm. 12.30 iki 11 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigūbi jackpotai'

Vl-sios TAUTINĖS STOVYKLOS 
FONDAS.

$227.07 
$100.- 
$. 100.- 
$ 100.-
$ 50.- 

$ 100.- 
$ 50.- 

$200.- 
$100.- 
$100.- 
$100.-

Mecenatai, pažadėję po $ 100.- ir 
įmokėję:
Adelaidės vyr. skautės (pietūs_ ir lo
terija)
L. ir M. Cox, Sydn.
Funeral of Distinc. Sydn. 
v.s. A. Mauragis, Sydn. 
Jonas Meiliūnas, Melb.
M. Petronis, Sydn.
A. ir M. Reisgys, Sydn. 
Sydney Lietuvių Klubas, 
V. Šliteris, Sydn.
B. ir T. Vingilis, Sydn. 
XXX, Sydn.

Mieli, mecenatai, didelis širdingas 
skautiškas AČIŪ!

VITS Rengimo Komitetas

ŠOKIAI grojant “Golden Trio“ 
kapelai: 
šeštadieniais 8 -12 vai.
Sekmadieniais 4 - 8 vai.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6 - 9 vai. vak., šešt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

Dėmesio!
AKADEMINIS PASKAITŲ IR DI
SKUSIJŲ CIKLAS MELBOURNE.

... I VĄ./V ...
' ' ■ ‘ ’ r . V,

Liepos 31-mą ir rugpiūčio 1 -mą 
vyks MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE paskaitų ir diskusijų 
ciklas. Bus 4-6 paskaitos*ir po pa
skaitų diskusijos. Bendra tema 
“LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IŠLIKIMAS AUSTRALIJOJE“.

Paskaitos liepos 31-mą dieną, šeš
tadienį prasidės 3 vai. p.p. vyks lie
tuvių kalba, o sekmadienį (taip pat 3 
vai. p.p.) anglų kalba. Kalbėtojai, 
anglų kalba, bus australai, univer
siteto profesoriai.

Visi melbourniškiai ir tautiečiai iš 
kitų valstijų kviečiami atsilankyti, 
tomis dienomis į Melbourno 
Lietuvių namus.*

P. SUNGAILA 
A.L.B. Švietimo Vadovas.

P.S. Pranešama, kad P. SONGAI
LOS ADRESAS yra pasikeitęs. No
rėdami susirišti rašykite: 29 Selwyn 
Ave., Elwood, Vic., 3184, ar skam
binkite 91-4845. ■

I '
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