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PASAULIO POLITIKOJE
Vienas komentatorių (B. Gay) sa

ko, kad Brežnevo svajonė išsipildė ir 
jis gali džiaugtis antru Sovietų Sg. 
prezidento titulu šalia kompartijos 
boso titulo, taip kai džiaugdavosi bet 
kuris aristokratų caro Rusijoje savo 
titulais. Jau savo vizito metu į 
Prancūziją jo oficialus iš valdžios 
pusės pagerbimas buvo aukščiau 
pakeltas, bet ne gatvėse, kur įvyko 
smarkių demonstracijų dėl disiden
tu persekiojimų. Dabar pasaulis jį 
vadins Sov. prezidentu ir jis bus lai
komas pats vienas vyr. Sovietų 
vadu. Brežnevo pastangos į šią vir
šūnę nenuėjo niekais. Jau 1970 m. 
jis bandė išstumti min. pirmininką 
Kosyginą ir perimti jo titulą. Bet ta
da jam nepavyko, nes Kosygin tada 

tarp jo ir Brežnevo.

***

LATVIAI IR ESTAI JUNGIASI Į 
ŽYGĮ WASHINGTONE

Gasparonio, Los Angelyje, skulptūra 
ės Lietuvai”, vaizduoja susideginantį 
Kalantą.

* pasirodė kietu riešutu, nes už nuga
ros turėjo daugiau paramos. Ir pre- 
zid. Podgornyj irgi nerodė noro būti 
nušalintu, bet Brežnevo pusėje buvo 
Podgornio vyresnis amžius — 74 mt. 
ir, jeigu jis dar priešinosi, tai buvo 
nustumtas. Kiek įtakos turėjo ir ar
tėjimas 60 m. sukakties nuo Didžio
sios 1917 m. Spalio, Revoliucijos. 
Taigi, ceremonijų, iškilmių 
šviesumo oreole jam nebereikia da
lintis su kitais.

Brežnevas pristato pasaulio poli
tikoje siekiančiu pasaulio ’’taikos”. 
Jis nepertenrtpė Sovietų pozicijos dėl 
Vietnamo ir prisidėjo išvengti di
desnės krizės su JAV ir Vidur. Rytų 
byloje jis laikosi atsargiai. Detentė 
Amerikoje pasidarė nešvarus žodis, 
bet šis bosas vaidina, kad dirba tai
detentei.

Brežnev Paryžiuje pareiškė, kad 
dėl JAV laikysenos neįmanoma gal
voti, jog būtų pasiekta pažangos nu
siginklavimo pasitarimuose su JAV. 
Jis puolė Carterio administracijos 
pareiškimus dėl žmogaus teisių Ru
sijoje. Brežnev kvietė Prancūzijos 
prezidentą Giscardą įsijungti į Vie
nos pasitarimus dėl sumažinimo 
NATO—Varšuvos pakto karo

PASAULYJE

Birželio 11 Detroite įvyko penk
tasis posėdis ryšium su Pabaltiečių 
žygiu už žmogaus teises ir antrasis, 
kuriame dalyvavo latvių bei estų at
stovai. Latviai ir estai davė galutinį 
sutikimą pilnai įsijungti į demons- 
tradijos Washingtone ruošą ir eigą.

Posėdyje žygio ruošos egzekuty- 
vinis komitetas pasiskirstė kai ku
riomis pareigomis: Viktoras Nakas 
išrinktas tęsti pirmininko pareigas, 
estas Raimund Tralla ir latvis Si- 
gurds Rudzitis išrinkti vicepirmi
ninkais. Kiti komiteto nariai: Rusnė 
Baltrušaitytė, Gintė Damušytė, 
Saulius Jankauskas, Milda Kupci- 
kevičiūtė, Jonas Martišauskas, Ul- 
dis Sipols ir Gražina Vaškelytė.

Žygis įvyks Washingtone prie 
Lincolno paminklo rugsėjo 24. Tiki
masi, kad dalyvaus pora tūkstančių 
pabaltiečių. Komitetas ruošia kvie
timus prezidentui Carteriui, Alek
sandrui Solženitsynui ir įvairiems 
aongresininkams. Vienas jaunas lie
tuvis ruošia plakatus, kurie bus 
paskleisti po Š. Amerikos pabaltie
čių kolonijas demonstracijai garsin
ti. Paruoštas memorandumas vieti
niam demonstracijos komitetam, 
kuris apibrėžia pastarųjų pareigas.

Žygio garbės komiteto sąrašas 
įrodo, kad sumanymas turį pabal
tiečių veiksnių vieningą paramą.

Su dideliu susirūpinimu buvo 
laukta, kad nebūtų JAV leista par
duoti Sovietams (biznis būtų siekęs 
12 mil. dol.) svarbaus patobulinto 
oro tyrimų komputerio Cyber 76, 
kuris Amerikoje plačiai naudojamas
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Valstybės Teatras Kaune, prie kurio 1972 m. gegužės 14 d. susidegino 
Romas Kalanta

Belgrado pohelsinkinėje konfe
rencijoje Sovietų delegacijos vyr. 
vadas Voroncov pagrasino, kad So
vietai išeis iš jos, jeigu vakarai 
spaus savo rekalavimais, ypač dėl 
žmogaus teisių.

*♦*
Sovietų diplomatai apleido Pekine 

bžiiifnėtą jau ketvirtą kartą šiais 
metais, kada Kinijos vicepremjeras 
Li Hsien-nien pakaltino Sovietų Są- 

militariniams tikslams, tyrimams ir 
sekimo patobulinimams, kuriuo 
Sovietai yra labai suinteresuoti. Va
karų spaudoje buvo komentuojama, 
kad Sovietai galėtų jį panaudoti 
prieš pačią Ameriką. Carter tokį 
pardavimą užblokavo. Šį kartą ne
buvo Sovietams pataikavimo.

**♦

Ilgus metus sovietų kalinto rašy
tojo Levo Kopelevo knyga ”No Jail 
for Thouth” išleista Anglijoje. Kny
goje autorius aprašo savo išgyveni
mus kalėjimuose ir šiuo metu gyve
na Maskvoje neketindamas ir ne
bandydamas emigruoti. Jis laikyti
nas vienu iš rusų disidentų, aštriai 
kritikuoja esamą sovietinę santvar
ką pabrėždamas, kad esamo sovieti
nio režimo tiesioginis tikslas išlai
kyti esamą padėtį, dėl to ir mažiau
sia valdžios kritika jau laikoma nu
sikaltimu prieš valstybę. Jis tiki, 
kad permainos Sov. Sąjungoje įvyks 
be kraujo praliejimo.

Kvietimas
Dr. B. Nemickui ir Lietuvių žmo

gaus teisių komisijai yra skubiai 
reikalingos žinios: 1. Kas ir kada yra 
prašę laidimo išvažiuoti iš okupuo
tos Lietuvos arba trėmimo vietų pas 
kitus savo šeimos narius, gyvenan
čius laisvuose Vakaruose? 2. Kas ir 
kada prašė, bet negavo leidimo ap
lankyti savo artimuosius laisvuose 
Vakaruose arba atvirkščiai? Žinias 
siųsti šiuo adresu: VLIKas, 29 West 
57 Street, New York, New York 
10019. (Elta)

.jungą, kurstančią neramumus Afri
koje. Po ’’bosų” išėjimo, išėjo ir Ku
bos, Mongolijos, Lenkijos, Rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Bulgarijos 
ir Vengrijos atstovai, o vėliau ir eti- 
jopiečiai. (p.a.)

Mirė

Pranas Vainauskas
Birželio 18 New Yorke mirė vi

suomenės veikėjas ir politikas Pra
nas Vainauskas, 78 metų amžiaus.

Buvo gimęs 1899 sausio 26 Gas- 
čiūnų bažnytkaimyje, Joniškio vals
čiuje, Šaulių apskrity. Mokėsi Min
taujoj, lietuvių M. Yčo gimnazijoj 
Voroneže ir 1919 baigė gimnaziją 
Šiauliuose. Tais pat metais stojo sa
vanoriu į Lietuvos kariuomenę, bai
gė II karo mokyklos laidą ir 1922 
išėjo atsargon leitenanto laipsniu. 
1922—27 išklausė Lietuvos Univer
siteto teisių fakulteto teisių skyrių. 
1923 Klaipėdos krašto sukilimo sa
vanoris dalyvis. 1923—24 Kauno 
apskrities žemės tvarkytojas, 
1924—26 žemės reformos departa
mento direktorius, 1927—34 finansų 
ministerijos prekybos departamen
to vyr. referentas, 1934—39 Klaipė
dos uosto muitinės viršininkas, 1939 
kovo 22 dalyvavo derybose su Vo
kietija dėl laisvosios zonos Klaipė
dos uoste ir 1939—40 tos zonos val
dybos narys.

1941 Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės prekybos ministras. 1944 pa
sitraukė į Vokietiją, 1946—49 Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus vyr. valdy
bos narys. 1949 atvyko į JAV. Nuo 
1951 Lietuvos Laisvės komiteto. 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo ko
miteto ir Pavergtųjų tautų seimo 
lietuvių delegacijos ilgametis narys. 
Leono XIII fondo valdybos narys.

Nuo 1911 ateitininkų organizaci
joje, o nuo 1915 krikščionių demok
ratų partijos narys, nuo 1927 tos 
partijos centro komiteto narys, 
1949—58 centro komiteto pirminin
kas (JAV). Nuo 1951 Vidurio Euro
pos krikščionių demokratų sąjungos 
tarybos ir jos vykdomojo komiteto 
narys, 1958 dalyvavo tąrpkontinen- 
tinėje krikščionių demokratų konfe
rencijoje Briuselyje. Politinėmis te
momis rašė XX Amžiuje, Drauge, 
Tėvynės Sarge, Jaunimo Žygiuose.

Nuliūdime liko žmona Emilija.
(Eite)
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Balsas 
tyruose

Skundžiamės atitrūkusiu nuo lie
tuvių bendruomenės ir net lietuvy
bės jaunimu, tačiau ką nors šita 
kryptimi veikti iki šiolei neparodyta 
jokių pastangų. Kur nors ar kada 
nors užkliudžius lituanistinio auklė
jimo klausimą, pasitenkinama pi
giausiu atsakymu — tai tėvų reika
las. Suprantama, kovoje už lietuvy
bės išlaikymą tėvų vaidmuo yra la
bai didelis, tačiau kovoje už lietuvy
bę nemažesnę atsakumybę neša ir 
visi lietuviškieji veiksniai — bend
ruomenė, bažnyčia, organizacijos; 
mokyklos, atviri ar uždari veiklos 
rateliai. Išlaikyti ir perteikti jauna
jai kartai tautinį sąmoningumą yra 
ir turėtų būti mūsų visų pagrindinis 
rūpestis. Be abejo, po tėvų mokyklai 
skiriama irgi didelė tautinio auklėji
mo prasme atsakomybė. Net kai ku
rios jaunimo organizacijos teisinasi, 
kad jos nesančios savaitgalio mo
kykla, kai joms primenamos lietu
viško sąmoninimo pareigos. Čia vėl 
tenka tvirtai akcentuoti: kas tik 
veikia lietuvių vardu, tas nėra atlei
džiamas nuo pareigos tą tautinį są
moningumą žadinti ir ugdyti savo 
narių tarpe.

Grįžtant prie savaitgalio mokyklų 
reikia pastebėti, kad mūsų visų 
veiklos programose savaitgalio mo
kyklos yra už dėmesio ribų ir net 
būtų sunku atsakyti, kokia magiška 
jėga jos ir viso tebeegzistuoja. Vie
nos ar kitos organizacijos tarpais 
primestas desėtkas kitas dolerių 
mokyklos naudai toli gražu dar ne
įperka to, kiek mes galėtume prisi
dėti prie mokyklos veiklos ir jos pa
jėgumo. Jeigu mūsų dėmesys būtų 
sukauptas tautinio sąmoningumo 
ugdymui ir mokyklai, tai nebūtų 
šiandie esamos mokyklos apytuštės 
ir jų darbas truktų ne valandą ar 
pusantros per savaitę, bet užtruktų 
bent 4—5 valandas savaitėje su tin
kamomis mokymo priemonėmis. Ko 
galima šiuo metu tikėtis iš mokyk
los, kurios laikas toks ribotas ir kuri 
be geros valios idealistų mokytojų 
daugiau nieko ir neturi. Gal vienin- 
tėlis esamų mokyklų pateisinimas, 
kad iš įvairių priemiesčių suvežti 
vaikai per tokį trumpą susitikimo 
laiką bent susipažįsta ir, galimas 
daiktas, net išėjus iš mokyklos toji 
čia gauta pažintis vaikų ir paauglių 
tarpe tebegalioja. Pagaliau, po tre

A.A.
STASIUI DUNDAI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onai, sūnums Algimantui, 
Donatui, Ramūnui ir jų šeimoms.

O.J. Varnai
E.K. Varnai

j Z.V. Venciai
E.A. Mererith

A. A. 
STANISLOVUI DUNDAI 

iškeliavus amžinybėn, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame mielai 
Onutei jos didžio skausmo valandoje. Taip pat gili užuojauta sūnums ir jų 
šeimoms. Kartu liūdime ir pergyvename šį didį skausmą.

B. Bitienė 
G.B. Kunčiūnai
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jų, ketvėrių metų šitų pastangų vai
kas išleidžiamas kaip baigęs litua
nistinį švietimą. Būkime sau atviri ir 
prisipažinkime, kad iš savaitgalio 
mokyklų vaikas neišsineša nieko 
daugiau, kaip tik, susidarytas pa
žintis, kurios tveria trumpiau ar il
giau vėlesnių susitikimų. Šičia są
moningumo — tautinio sąmoningu
mo vaikas vargu ar beįgyja, o gau
tos žinios jo sąmoningumo ne tik ne
sužadina, bet greičiausiai jo ir nepa
siekia. Tuo tarpu, kai jaunuolis jo 
asmens sąmoningumui ir brandini
mui yra pats imliausias, tai tam jo
kios institucijos ir neturime, lyg tai 
12—14 metų vaikas savaitgalio mo
kykloje jau būtų įgijęs viską, kad jo 
tautinis apsisprendimas ar angaža- 
vimasis jau būtų atbaigtas. Toli
mesnio tautinio auklėjimo nėra ir 
niekas juo nesirūpina. O čia kaip tik 
pats esminis periodas jaunuolio tau
tinei sąmonei ugdyti: kas anksčiau 
vaikui tebuvo tik žodžiai ir mecha
niškas mokymasis, brendimo am
žiuje visa tai priimama sąmoningai 
su kritišku įžvalgumu ir atsargumu. 
Bet šiuo kritišku metu jaunuoliui 
niekas neateina į pagalbą: nėra jo
kios tolimesnio' auklėjimo instituci
jos, kur jaunuolis būtų brandinamas 
tautinio sąmoninimo kryptimi. Su 
vyresniaisiais tokie jaunuoliai orga
niško ryšio neturi, jaunimo organi
zacijose jie gauna tik sviedinį pamė
tyti ar paspardyti, ir tuo viskas bai
giasi. Štai dėl ko ir gavosi tokia ap
gailėtina padėtis, nes pačiu esmin
giausiu mūsų tautinio tęstinumo 
klausimu mažiausia buvo rūpintasi 
vis dar iki šiolei besivadovaujant 
pasenusiu principu — lietuvių ^.pa
gimdytas, lietuviu ir būsi.

Teisingai p. B. Straukas savo laiš
ke iš Adelaidės (žiūr. šiame numery) 
ir sako, kad viską, ką mes iki šiol 
padarėme ir sukūrėme, tėra tik 
mums patiems, bet ne ateičiai. O 
reikia ką nors daryti, ir daryti labai 
greitai, kad mes turėtumą bent kiek 
realią bazę ateičiai...

/v.k./

Perthe, Vak. Australijoje tebe
vyksta Australijos Darbo Partijos 
viršūnių metinė konferencija, kur 
nustatoma partijos programa prieš 
ateinančių metų rinkimus. Taip pat 
iškilo ir partijos vado klausimas.

Rombouillet rūmus Paryžiuje, kur 
vizito metu buvo apsistojęs sovietų 
Rusijos prezidentas L. Brežnevas, 
be pertraukos saugojo 300 policinin
kų.

Anti—Discrimination Board
VIEŠAS PRANEŠIMAS

Antidiskriminacinė Tarnyba, įsteigta pagal antidiskriminacinį įstaty
mą 1977 m., įsigaliojo nuo 1977 m. birželio 1 dienos.

Kaip dalis įstatyminės atsakomybės, šios Tarnybos žinioje pagal įsta
tymo 121 paragrafą priklauso

/a/ New South Wales valstijos įstatymų leidyba,
/b/ valstijos vyriausybės politika ir praktika
/c/ politika ir praktika visų virštarnybinių (superannuation) fondų ar 

pensijų, nežiūrint, ar jos valdiškos, ar privačios.
Šio peržiūrėjimo tikslas ištirti aplinkybes kur galima diskriminacija 

rasiniais, lyčių ar matrimonialiniais pagrindais prieš asmenį ar grupę. •
Tarnyba turi savo tyrimo davinius pristatyti valstijos premjerui dvy

likos mėnesių laikotarpyje.
Suinteresuotų asmenų, grupių ar organizacijų skundai laukiami jau 

dabar. Visi skundai turi būti paduoti raštu ir įteikti iki 1977 m. rugpiūčio 
26 dienos. Esant reikalui skundai gali būti priimami ir žodžiu.

Visa korespondencija adresuojama Registrarui:
R. Orton, Registrar, 

140 Phillip Street, Sydney 2000 
Tel. 221 2000

Pavergtųjų Tautų 
Savaitė

MELBOURNE
Melbourne lietuviai Pavergtųjų 

Tautų Savaitę minėsime šia tvarka:
BENDROS PAMALDOS
Liepos 17 d., sekmadienį, 3 vai. 

St. Patrik’s katedroje visų tautybių 
ir visų tikybų iškilmingos bendros 
pamaldos - Ecumenical Church Ser
vice prašant pasaulio Kūrėjo su
teikti ištvermės mūsų darbui.

Visos tautybės dalyvauja su savo 
bažnytinėm ir tautinėm vėliavom. 
Dalyvaus lietuvių parapijos choras 
ir visos organizacijos. Ponios ir jau
nimas tautiniais rūbais palydės mū
sų trispalvę. Visi kryžiaus ir vėliavų 
nešėjai užsideda tautinių spalvų ar
ba tautinio rašto juostas.

Pamaldose ir eisenoje į katedrą 
dalyvaus daug aukštų svečių iš civi
linės ir bažnytinės vyriausybės. 
Pakviesti T.V. ir spaudos atstovai.

Mūsų tautinė garbė ir geras 
bendruomenės vardas reikalauja, 
kad lietuviai pasirodytų gausingiau
siai ir geriausiai. Mūsų broliai Lie
tuvoje drąsiai gina savo kalbą ir tė
vų tikėjimą nebijodami vargo ir 
bausmių. Parodykime, kad mes esa
me verti jų kovos dalininkai ir pas- 
kirkime nors dvi valandas laiko 
maldai už Lietuvos laisvę.

PARODA
Pavergtųjų Tautų Savaitės proga 

Melbourne miesto žemojoje salėje 
Lower Town Hall, liepos 20-21-22 
dienomis vyksta bendra visų tauty
bių meno ir dailės paroda. Lietuvių 
skyriui vadovauja dailininkė ponia 
Irena Jokubauskienė.

Prašome visus šią parodą aplan-

Liepos mėn. sovietai turės savo 
karinius manevrus Ukrainoje, į ku
riuos stebėtojais pakviesti Vak. Vo
kietijos ir Italijos kariuomenės 
atstovai. Matyt, sovietai nori pade
monstruoti savo karinę galybę ir tuo 
.pagąsdinti užsieniečius.

♦♦♦
Libijoje sovietų kariniai ekspertai 

išbandė vakarų Vokietijos gamybos 
tankus, kurie laikomi patys tobu
liausi ir pajėgiausi karinėje ginkluo
tėje. Vak. Vokietijos gynybos mi
nisterija pareiškė, kad apie tai nieko 
nežinanti.

***
Birželio 19 d. popiežius Paulius VI 

paskelbė šventuoju pirmą amerikie
tį vyrą, buv. Filadelfijos vyskupą 
John Neumanną. Amerikiečių mo
terų šventųjų paskelbta keletas.

Ryti ir atsiveskite savo bičiulius 
svetimtaučius. Tepamato visi, kai 
mes priklausome ne sovietinei, be 
Vakarų Europos krikščioniškąja 
kultūrai.

TAUTYBIŲ KONCERTAS
Pavergtųjų Tautų Savaitę už 

baigsime iškilmingu visų tautybii 
bendru koncertu liepos 24 d., sek 
madienį, 6 vai. Blackburn Higl 
School salėje. Blackburn, kampai 
Springfield Road ir Williams Street,

Dalyvaus Melbourne Daina 
Sambūrio choras ir kitų tautybn 
meninės pajėgos. Koncerte taip pal 
dalyvaus daug kviestų svečių ir mū 
sų bičiulių.

Melb. Apylinkės valdyba tikisį 
kad visi lietuviai savo gausingu ap 
silankimu šį koncertą tinkamai pa 
rems. Atėjo laikas visų pavergt^ 
tautų išeiviams vieningai pradėt 
dirbti dėl savo kraštų laisvės ir ge 
resnio rytojaus.

Melbourne Apylinkės Valdyl

MIRUSIEJI
A.a. PETROVINAS JURJONAS

Birželio 28 d. širdies priepuolio' 
ištiktas Sydnejuje (Cabramattoje) 
mirė Petrovinas Jurjonas, būdamas 
apie 67 metų amžiaus. Velionis gy
veno vienas (jo žmona ir dvi dukros 
palikusios Lietuvoje). Buvo gerai 
pažįstamas, sydnejiškių lietuvių tar
pe, labai draugiškas ir dosnus viso
kiems lietuviškiems reikalams. Dar 
gyvendamas St. Marys priemiestyje 
jis turėjo nedidelį ūkelį ir laikė mel
žiamų karvių ir daugelį sydnejiškių 
lietuvių aprūpindavo jo paties ga 
mybos lietuviškais sūriais. Prieš fe 
lėtą metų jis gražiai prasigyvenęs 
turėtą nuosavybę St. Marys prie
miesty pardavė ir įsikūrė Cabra- 
mattoje ir gyveno kaip pensininkasj 
nuolat bendraudamas su lietuviais ir 
buvo dažnas svečias Lietuvių Klube. 
Velionį P, Jurjoną visur sutikdavę 
me: susirinkimuose, parengimuosej 
pobūviuose, kur tik reiškėsi bet 
koks lietuviškas judėjimas. Jau it 
anksčiau juto širdies negalavimus, 
bet visados buvo optimistiškas ir 
geros nuotaikos. Sukrito jis gatvėje 
ir reikiamų širdininkams vaistų kaip 
tik su savimi neturėjo. Kol atvyta 
greitoji pagalba, jau buvo reikalas 
pavėluotas. Palydėtas būrelio draft 
gų ir bičiulių a.a. P. Jurjonas palai 
dotas liepos 1 d. Sydnejaus Rook 
wood kapinėse.
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Laiškas iš Adelaidės

Rūpestis jaunimu ir hypokrizė
Jau senokai pastebėjome, kad na

mie kalbėdami su vaikais lietuviškai 
ir juos leisdami į savaitgalio mokyk
las lietuvybės jaunojoje kartoje ne
išlaikysime. Supratome, kad vien 
šių priemonių neužtenka. Jautėme, 
kad reikia ką nors daryti norint in
tensyvų nutautimą sustabdyti ar 
bent pristabdyti.

Spaudoje ir susirinkimuose reiš
kėsi pavieniai asmenys, siūlydami 
įvairiausius projektus — jaunimo 
stovyklas, jaunimo klubus, savait
galio mokyklas baigusiems papildo
mus lituanistinius kursus ir t.t. Tie
sa, tradiciniai veikia skautų, sporti
ninkų ir ateitininkų organizacijos, 
bet ir jų eilės palengva retėja: ima 
trūkti sąmoningų lietuviukų jų ei
lėms papildyti. O tautinė sąmonė 
savaime neatsiranda. Ją reikia nuo 
pat vaikystės diegti ir toliau kant
riai ugdyti. Tai nelengvas uždavi
nys, kurį galėtų išspręsti vien tėvai. 
Šioji pareiga visu svoriu gula ant vi
sos bendruomenės ir jos vadovybių 
pečių.

Norisi užklausti, ką šioje srityje 
bendruomenė yra padariusi? Galbūt 
nebus toli nuo tiesos, kad bendruo
menė, remdama savaitgalio mokyk
las beveik nė žingsnio toliau nėra 
pažengusi. Juk mes nė karto nesu- 
sėdome prie bendro stalo ir per 
27-rius metus bei savos bendruo
menės, nei Krašto Tarybos suvažia
vimuose nė karto nuodugniai neiš- 
nagrinėjome ir neišdirbome jokio 
bendro plano mūsų jaunimo tautinio 
auklėjimo ir tautinio švietimo reika
lu. Visus kitus reikalus laikėme 
svarbesniais ir jiems svarstyti atsi
rasdavo ir laiko, ir žųionių. -Bet lyg 
susitarę kažkaip susigūžę prasmuk
davome jaunimo tautinio auklėjimo 
ir lituanistinio mokymo esmingai 
nepagvildenę. Visą šį reikalą paliko
me būreliui jau senstelėjusių jdea- 
listų mokytojų, kurie pagal savo są
žinę ir sugebėjimus velka šį sunkų 
vežimą.

atminkite...
Melbourne apylinkės pirmininkas 

p. A. Pocius yra vienintelis iš mūsų, 
kuris daugiausia matomas australų 
spaudoje. Kiekviena proga jis randa 
būdų ir priemonių patekti ir pasisa
kyti australų laikraščiuose. Nuolati
nė p. A. Pociaus tribūna yra di
džiausio Melbourne dienraščio ’’The 
Herald” laiškų skyrius. Štai ir bir
želio 14 d. ’’The Herald” laidoje pas
kelbtas A. Pociaus laiškas ’’Atmin
kite”, kuriame sako: ’’Sekmadienį, 
liepos 19 d. baltiečiai visoje Austra
lijoje minės įvykį, kai 1940 m. jų tai
kingi kraštai Estija Latvija ir Lietu
va, pagal sovietų ir Vokietijos nacių 
susitarimą, tapo pirmosiomis Sovie
tų Rusijos ekspansijos aukomis.

'Taip pat jie minės genocido 
veiksmus ir masines deportacijas 
darbininkų, ūkininkų, studentų ir 
intelektų, 1941 nu liepos 13—15, iš
tremtų įSibiro vergų stovyklas. Nuo 
atrojo pasaulinio karo daugiau kaip 
milijonas estų, latvių ir lietuvių din
go Maskvos kalėjimų masiniuose 
kapuose ir Sibiro koncentracijos 
stovyklose. Panašiai nukentėjo 
Ukraina, Lenkija ir kiti sovietų oku-, 
puoti arba ’’išlaisvinti” kraštai.

"Nuo karo pabaigos daugeliui 
Azijos ir Afrikos kolonijų suteikta 
nepriklausomybė, tačiau iki šiai die
nai Sovietų Rusija laiko okupavus 
ne vien tik Pabaltijo valstybes Esti
ją, Latviją ir Lietuvą, bet netgi be
veik pusę Europos. Bet koks bandy
mas atgauti laisvę buvo raudonosios 
armijos ir KGB teroro sutriuškintas.

Taip belūkuriuojant į savaitgalio 
mokyklas jau sugūžėjo čia gimusių, 
ir augusių lietuvių ir mišrių šeimų 
vaikai. Reikia džiaugtis, kad jauni 
tėvai domisi lietuvybe ir savo vai
kučius norėtų išauklėti lietuvnin
kais. Tik visa bėda, kad didžioji šių 
mokinukų dalis beveik nemoka lie
tuviškai.

Motinos Dienos minėjime Ade
laidėje programą išpildė gražus bū
relis pupulių: jie dainavo, deklama
vo, vaidino. Aiškiai buvo jaučiama, 
kaip jie sunkiai laužė liežuviukus 
jiems neįprasta lietuvių kalba. At
seit, šie vaikučiai atėjo į liet, savait
galio mokyklą ne lietuvių kalboj pa
sitobulinti, bet jos išmokti: Mūsų 
mokytojai staiga atsidūrė prieš ne
numatytą problemą — lietuvių kalbą 
mokyti kaip svetimą kalbą.

Vienas mokytojas susirūpinęs

A. TamošaitienėPavasario daigeliai (guašas)

’’Šiandie, kai Maskvos koloniali- 
niai diktatoriai labai rėksmingi už 
’’daugumos valdymą” Rodezijoje ir 
Pietų Afrikoje, jie tyli apie teisę Pa
baltijo tautoms pačioms apsispręsti.

’’Mes negalime suprasti, kaip So
vietų Rusija, pasivadinusi Sovietų 
Sąjunga gali būti Jungtinių Tautų 
Organizacijos nariu nesilaikydama 
jokių Jungtinių Tautų nuostatų ir 
būdama imperialistinė ir kolonizuo
janti šalis, okupacijoj laikydama 
daug nerusiškų kraštų ir tautų.

’’Šiandie, minėdami šia skaudžią ir 
gėdingą sukaktį, šaukiamės pasaulio 
opinijos iškelti Pabaltijo klausimą 
Jungtinėse Tautose ir dekolonizuoti 
Sovietų Rusijos imperiją.

Niekad nebus pastovios taikos, 
kol kelstės vergija ir niekad nebus 
tikros detentės, iki tautos nebus iš
laisvintos.

’’Turime vilties, kad šis mūsų 
šauksmas į laisvojo pasaulio politinę 
sąžinę nepraeis neužgirstas kaip 
balsas politiniuose tyruose."

Reikia pastebėti, kad tokių aktu
alių, suderintų su pasaulio įvykiais 
ir mūsų reikalais, A. Pociaus laiškų 
australų spaudoje užtinkama kiek
viena proga. Kaip žinome iš anks
čiau, A. Pocius netgi pasinaudoja ir 
australų lokaline spauda, nes jo įsi
tikinimu išnaudotina kiekviena pro
ga ir galimybė, kuri mūsų reikalus ir 
problemas garsina, o ne jas dusina. 

skundėsi, girdi, tu vaikučiams kalbi, 
o jie spokso akutes išplėtę ir jauti, 
kad jie tavęs nesupranta. Kalbi tar
tum į sieną. Manau, tokia padėtis 
yra ne vien Adelaidėje, bet ir kitose 
mūsų kolonijose. Susidariusios pa
dėties akivaizdoje neišvengiamai 
teks ieškoti ir surasti jaunų moky
tojų, mokančių abi kalbas. Vyres
nioji mokytojų karta metodiniai 
šiam naujam ir gal nenumatytam 
uždaviniui vargu ar pasiruošiusi ir 
prie geriausių norų vargu susilauk
sime norimų vaisių. Pagaliau sa
vaitgalinis mokymas ir mokymasis 
nėra jau kokia nors pramoga ar pat
riotizmo išraiška, bet desperatiškas 
rimtas užsiangažavimas per trum
piausią laiką atsiekti geriausių re
zultatų. Nuo to priklauso mūsų 
bendruomenės ateitis.

Didžiai gerbdami pasiaukojančius

PAGERBTAS CHORO
MECENATAS'

Birželio 26 d. gausus būrys tau
tiečių susirinko Adelaidės Liet. Na
muose prie iškilmingų pietų pa
gerbti choro Lituania rėmėją p. Ka
zimierą Kaminską su ponia. Kaip ži
noma, p.p. Kaminskai Lituania cho
rui paaukojo vieną tūkstantį dolerių 
išleidžiant istorinę šio choro plokš
telę, kurioje 25—rių metų eigoje 
įgrota dainos diriguojant p.p. V. 
Šimkui, V.Straukui, R. Kubiliūtei ir 
G. Vasiliauskienei.

Ta proga p.p. Kaminskus sveikino 
ir už auką dėkojo ALB Adelaidės 
apyl. pir—kas p. V. Neverauskas, 
kultūrinių reikalų vedėjas valdyboje 
p. V. Baltutis, dabartinė Lituania 
choro dirigentė p. G. Vasiliauskienė 
ir svečias Melbourne apyl. p—kas p. 
A. Pocius.

Po visų sveikinimų ir padėkos 
kalbų p.p. Kaminskų garbei išgertas 
šampano tostas ir visų dalyvių su- 
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savaitgalio mokyklų mokytojus vie
nok turime skaitytis su faktu, kad jų 
daugelio amžius yra pasiekęs ribą, 
kada negalima tikėtis darbo 
našumo. Be to, per 30—40 metų ir 
mokymo metoduose įvykę esminių 
pasikeitimų. Dabar jau neužtenka 
sėkmingam ypatingai kalbų moky
mui vien lentos ir kreidos. Mokyto
jams į pagalbą atėjo moderniškoji 
elektroninė technika, be kurios sėk
mingas mokymas tiesiog neįmano
mas.

Jeigu mums tikrai rūpi jaunimą 
išmokyti lietuvių kalbos, turime su
daryti tam palankias sąlygas. Moki
nių papirkinėjimas piniginėm ar ki
tokiom dovanom bei dalinimas sal
dainių, įvyniotų į tautinių spalvų 
popieriukus vargu ar sužadins jų 
tautiškumą ir tuo pačiu užsidegimą 
mokytis sunkiai įkandamos tėvų 
kalbos.

Prie-esamų sąlygų ir organizacijos 
lituanistinis mokymas neturi jokių 
perspektyvų gerėti. Greičiausia pa
laipsniui ir smuks iki tokio laipsnio, 
kad atsigriebti bus jau pervėlu.

Neskaitlinga Adelaidės lietuvių 
bendruomenė dėl nelaimingo prieš 
kelioliką metų įvykusio skilimo iš
laiko dvi savaitgalio mokyklas su 16 
skyrių, 20 mokytojų ir 60 mokinių. 
Kokia tai prabanga! Vienam moky
tojui trys mokiniai! Mokymui reikia 
ir 16—kos atskirų patalpų. Net 
Švietimo ministerija, iš kurios gauta 
pašalpa, stebėjosi, kad maža lietuvių 
kolonija išlaiko dvi mokyklas vienos 
mylios atstume viena nuo kitos. Gė- 
dijomės aiškinti dviejų mokyklų at
siradimo aplinkybes.

Prieš trejus metus buvau Mūsų 
Pastogėje iškėlęs mokyklų sujungi
mo klausimą ta prasme, kad vietoje 
16—kos skyrių padaryti 8 skyrius po 
keturis skyrius kiekvienuose na
muose. Reikėtų perpus tiek patalpų 
ir mokytojų. Atrodė, ir abipusės 
ambicijos bei užsispyrimas būtų pa
tenkinta ir mokymui gal nebūtų pa
kenkta. Už šią "hereziją” buvau iš
bartas asmeniškai ir anoniminiais 
laiškais.

Visi kalbame apie vienybę ir per 
petį vis dairomės, kur čia mūsų tar
pe koks agentas, besitaikstąs mus 
suskaldyti ir suvaryti į Maskvos bu
čių. Dviejų mokyklų egzistavimas ir 
tokios padėties sąmoningas palaiky
mas ir yra akivaizdus ’mūsų susi
skaldymo puoselėjimas. Jau nuo pat 
vaikystės jaunus lietuviukus auklė
janti dvejopais lietuviais — parapini-
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giedota komp. B. Budriūno sukurta 
nauja sveikinimo versija ’’Valio, 
Valio!”.

Atsakydamas į tostą ir sveikini
mus'p. K. Kaminskas padėkojo už 
gražius kalbėtojų atsiliepimus bei 
gražias vaišes ir pabrėžė, kad padė
damas išleisti plokštelę jis jaučįasi 
laimingas, nes ne tik dabar, bet ir 
ateity mūsų vaikai galės klausytis ir 
džiaugtis mūsų atliktais darbais.
Vaišių dalyvių p. K. Kaminsko 

žodžiai buvo palydėti gausiais ploji
mais, o p. A. Kaminskienė įteikė p. 
V. Baltučiui 50 dol. čekį, skirtą lie
tuvių radijo valandėlei Adelaidėje 
paremti. Šis jos žestas taip pat buvo 
palydėtas gausiom katutėm.

Iškilmingus pietus ir visą subuvi
mą pravedė choro administratorius 
p. Juozas Lapšys. Ta proga choras 
Lituania nuoširdžiai dėkoja už iškil
mes ir suruoštas vaišes.

N.V.
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Spaudoje
KITI APIE MUS

JURGIS JANUŠAITIS

Praėjusių Kalėdų švenčių metu
Australijoje dainavo solistai Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis. Užkalbinau juos jau grįžusius.

- Kokia buvo Jūsų tikra kelionės 
misija?

Bernardas; Be abejo, apie mūsų 
dainavimų Australijoje galima kal
bėti daugiaprasmiškai - iš muzikinio, 
tautinio, istorinio, politinio ar asme
niško taško. Visa tai sudaro "misi 
ja”. Norėčiau tik asmeniškai j klau
simų atsakyti, kad esu lietuvis, lie
tuvis dainininkas ir noriu dainuoti 
lietuviams, ypač liaudies dainas, per 
kurias tūkstančiu mylių veidai pasi
daro pažįstami ir, nors dainuojam 
nesavam krašte, pasijunti savųjų 
kaimynų, bičiuli j tarpe. Todėl va
žiavau į Austrai ;ų dainuoti.

- Kuriuose Australijos miestuose 
koncertavote ir kokios nuotaikos ly
dėjo pasirodymus?

Nerija: Koncertavome Melbour
ne - Lietuvių Dienų atidaryme. Li
teratūros ir dainos vakare ir daina 
vome savo koncertų vieni, Sydnejuj 
- pilną koncertą.

Ūpas ir nuotaika linksma ir puiki. 
Nuo pirmo pasirodymo Lietuvių 
Dienų atidaryme buvome labai šiltai 
sutikti, sveikinami. Jautėme, kad 
esame "atvežę” tai, ko klausytojai 
išsiilgę ir kas labiausiai juos žavėjo - 
tai lietuviška daina. Apsupo mus 
klausytojai ir Australijos valdžios 
aukšti pareigūnai, kurie dalyvavo 
atidaryme ir parengime priėmime. 
Sveikino mus, gėrėjosi lietuvių dai
nų gražumu. Po mūsų koncerto 
Melbourne klausytojai mums daina
vo: "Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus!

Rūpestis 
jaunimu...

Atkelta iš psl. 3 
niais ir bendruomeniniais. Jaunimas 
auga ir šį susiskaldymą vis labiau 
jaučia. Ne vienas jaunuolis pakal
bintas nesivaržė pareikšti, kad ir 
lietuvybė yra nevienoda — dvejopa: 
nežinau, kuri iš jų yra tikroji, tad 
geriau laikytis nuošaliai. Kitas jau
nuolis, išaugęs parapijos aplinkoj ir 
atvykęs į Lietuvių Namus šokti tau
tinių šokių grupėje, pareiškė: "Pir
mą dieną atvykus į taut, šokių repe
ticiją jaučiausi labai nejaukiai: atro
dė, kad visi į mane žiūri ir galvoja, 
kaip aš čia atsiradau”.

Vienos mokyklos vedėjas pareiš
kė, kad kai kurie tėvai jokiu būdu 
neleistų savo vaikų į bendruomenės 
mokyklą, o kiti į parapijos mokyklą. 
Juk vaikus leidžiame pasimokyti li
tuanistikos be jokių kitų užsianga
žavimų. Tad iš kur šis baisus anta
gonizmas, kuris nejučiomis persi
duoda ir vaikams. Iš tiesų nebūtų 
jokios gėdos ir nuodėmės, jei netu
rint nieko geresnio lituanistinė mo
kykla egzistuotų ir žydų sinagogoje. 
Ar lietuvybė nuo to nukentėtų?

Maža kas atsitinka šeimoje ar 
bendruomenėje. Prieš 15 metų dėl 
susidarusių aplinkybių suskilome. 
Bet per tiek laiko turėjome progų 
atsikvošėti ir suprasti, kad toks iš
siskyrimas mus žudo ir žlugdo. Atė
jo aukščiausias laikas parodyti abi
pusę gerą valią ir surasti bendrą 
kalbą bent tuose punktuose, kurie 
mums yra gyvybiniai. 0 tokiais 
punktais yra mūsų vienybė ir jau
nosios kartos tautinis auklėjimas.

Pagaliau buvo suprasta, kad su 
dviem savaitgalio mokyklom kas 
nors reikia daryti. Bendruomenės 
valdyba suvedė abiejų mokyklų va
dovybes pokalbiui dėl abiejų mo
kyklų sujungimo. Abipusiai sutikta, 
kad turėtų būti viena mokykla su
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Matėsi ir ašarų pilnos akys ir baltos 
nosinaitės. Trumpai sakant, mums 
patiko Australija, ten "surastos" 
naujas pažintys ir draugai, bet Aus
tralijai patikom ir mes. Be abejo, 
Bernardas sužavėjo daug "blondi- 
niukių”. bet ir aš neatsilikau. Tai ką 
bekalbėti apie nuolaiką. Ten buvo 
kaip rojuje.

Bernardas: Melbourne ir Syd
nejuj mano nuotaika visuomet buvo 
giedra - beveik kaip Australijos 
oras, viskas buvo įdomu, gąmta, 
papročiai, žmonės, mūsų šeiminin
kams, manau, mes irgi buvom įdo
mūs ir jų pareikšta nuotaika mums - 
ne tik asmeniška, bet ir muzikinė 
buvo labai smagi. Mes jiems pati
kom, o jie mums - jaučiam, kad as
meniška ir muzikinė komunikacija - 
bičiulystė buvo sėkminga ir inten
syvi.

- Gal plačiau aptartumėt savo
koncertų repertuarą, kodėl tokį pa 
sirinkote? •

Bernardas: Apie repertuarą esa
me pasisakę jau anksčiau - pirmoje 
vietoje figūruoja liaudies ir lietuvių 
kompozitorių dainos, duetai, kuriuos 
galima lygiai "solistiškai” interpre
tuoti kaip ir operų ar "lieder” veika 
lūs. Girdėjome iš klausytojų, kad 
tokio repertuaro kaip mūsų jie yra 
seniai laukę.

- Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
rūpinasi mūsų menininkų išvykomis 
į tolimąsias lietuvių kolonijas ir net j 
kitus kontinentus. Kokios paramos 
Jūs susilaukėte iš PLB valdybos.

Nerija: Iš PLB valdybos sušilau 
kėine moralinės ir materialinės pa 

vienu mokyklos vedėju ir galėtų va
dintis Adelaidės Savaitgalio mo
kykla. Nebuvo prieštaravimų, jei 
tokia mokykla vadintųsi Adelaidės 
Lietuvių Bendruomenės Savaitgalio 
Mokykla. Dalis mokyklos būtų Ka
talikų Centre, kita dalis Adei. Liet. 
Namuose. Tačiau mokyklos negali 
būti sujungtos, nes tam prieštarauja 
kažkokios užkulisinės jėgos, kuriom 
asmeniškos ambicijos ar trumpare
gystė yra svarbiau už jaunimo tau
tinį auklėjimą. Tad kas pagaliau 
sprendžia bendruomenės reikalus — 
bendruomenės valdyba ar pavieniai 
užsispyrėliai?

Apie jaunimo klubą jau kalbama 
daug metų, bet iki šiol nieko konk
retaus nėra padaryk .. Tiesa, Katali
kų Centre jaunimui yra skirtas 
kambarys, bet jis tinka tik posė
džiams ir mažesnės apimties susi
rinkimams, o ne klubui. Prieš kele
rius metus šį reikalą taip pat buvau 
spaudoj iškėlęs, siūlydamas kaiku- 
rių sugestijų. Per Liet. Sąjungos 
susirinkimą buvau pakaltintas, kad 
šmeižiąs Lietuvių Namus. Įsižeidžiu- 
siam tautiečiui Liet. S—gos pirmi
ninkas paaiškino, kad S—gos valdy
ba visai nekreipia dėmesio, ką spau
da rašo. Iš tiesų, toks pirmininko 
paaiškinimas gal ir teisingas, nes 
Liet. S—ga rūpinasi Lietuvių Namų 
materialine puse ir jų administravi
mu. Tačiau kaip Lietuvių Namai ge
riausiai turėtų pasitarnauti lietuvy
bei, tai galėtų apspręsti bendruo
menės valdyba ir iš jos to laukiama.

Reikia atsiminti, kad Liet. Namai 
stambiausias pajamas gauna iš baro. 
Šias pajamas suneša jau žymiai su
senusi vyresnioji karta, kurios eilės 
nuolatos retėja, o ir likusieji vis ma
žina bare sutelktų gėrybių naudoji
mą. Kas bus, kai jau paskutiniai 
"mohikanai”' nebepajėgs taurelės 
pakelti? Ir čia neišvengiamai būsime 
reikalingi naujos pamainos. Iš kur ją 
gausime, jei neįpratinsime jaunimo 
laikytis arčiau Liet. Namų, o jį nu
varysime ieškoti pramogų kitur.

Pokalbis su solistais
Nerija Linkevičiūte ir

Bernardu Prapuolebiu

ramos. Jūs teisingai esate pastebė
jęs, kad PLB rūpinasi kultūriniu 
bendradarbiavimu ir siunčia įvairias 
menines jėgas bei pavienius asmenis 
darbuotis tolimesnėse lietuvių kolo
nijose. Pvz. vien tik dvejų ar trejų 
metų laikotarpyje PLB iniciatyva ir 
parama buvo išvykę šie meno vie
netai ir individai: "Aušros" mergai 
čių kvartetas į Pietų Ameriką ir 
Angliją; Rasa Šoiiūnaitė, Daiva 
Vaitkevičiūtė, Rasa Lukoševičiūtė ir

Igne į Pietų Ameriką ir, žinoma, 
mes abu į Pietų Ameriką ir į Aus 
traliją.

Jaučiu, kad šis kultūrinis bendra 
darbiavimas yra būtinas lietuvybė- 
išlaikymui ir lietuvių kolonijų išliki 
mui. Šia mintimi pasisako ir vietinė 
spauda (šiuo atveju, Australijoje 
leidžiamas savaitraštis”Mūsų Pašto 
gė”, 17.1.1977, Nr. 1-2: T’ia būtini 
pabrėžti, kad šių Lietuvių dienų lyg. 
ir prestižą akivaizdžiai pakėlė sve 
čiai iš Šiaurės Amerikos: Hamiltono 
Kanados, tautinių šokių grupė Gy
vatukas ir čikagiečiai Nerija Linke 
vičiūtė ir Bernardas Prapuolenis. Bt 
jų, gal ir apie pačias Liet, dienas 
pravestas vien tik savomis jėgomis 
būtume visai kitokios nuomonės..."

- Ar turėjote progos arčiau susi 
pažinti su Australijos lietuvių kul 
tūriniu, meniniu, lietuviškuoju gy 
venimu?

Bernardas: Man rodos, kad ypa< 
tapybos ir skulptūros šakose ter 
dailininkai yra žymiai ryškiau įsi 
jungę į pačios Australijos meno ra: 
dą. Ar tai reiškia, kad jie yra avant 
garde, negaliu spręsti pagal Amen 
kos standartus, bet pagal Australi 
jos tai taip.

Ką pajunti beveik visur, tai dide! 
susidomėjimą Amerikos lietuvi: 
veikla - šiek tiek nostalgijos. Stebie 
s:, Kie* taug seKa musų literatūrą ir 
laikraščius. pvz.Metmenis’. Iš kitos 
pusės, bendruomeninis gyvenimas 
yra žymiai šeimyniškesnis, ką gerai 
parodo visiškai kitaip negu Chica- 
goje veikią Lietuvių namai.

Praėjusią vasarą Jūs koncerta
vote Pietų Amerikoje. Kaip paly
gint umėt Pietų Amerikos ir Aus-

Konkrečiai, prie Liet. Namų 
esantį namuką, pertvarkius jo vidų 
ir iš 4 mažų kambarių padaryti du 
didesnius, padaryti jaunimo klubą. 
Jauni žmonės mėgsta bilijardą, stalo 
tenisą, muziką ir kitus žaidimus. 
Duokime visa tai jiems čia pat, sa
vuose namuose ir nevarykime jų vi
so to ieškoti pas vengrus, vokiečius 
ar kitokius miesto užkabarius. Lai
kydamasi arčiau Liet. Namų jaunoji 
karta prie jų pripras ir čia paliks. 
Nereikės mums ieškoti kitataučių, 
kaip baro klijentų.

Juk viską darėm — namus statėm 
jaunimui. Faktinai viską pasidarėm 
tik sau, jaunimą išstumdami į ketu
ris vėjus. Štai kodėl ir pastangos 
sujungti abi mokyklas ir tuo būdu 
laimėti tautinės vienybės bei laisvų 
kitiems tikslams reikalingų patalpų 
būtų logiškos. Tik asmenys, susirū
pinę mūsų susiskaldymu, skrupulin
gai stengiasi esamą padėtį kaip ga
lint ilgiau išlaikyti.

Mūsų susiskaldymo išdavoj su
žlugdyta adelaidiškė skautija, kuri 
taip gražiai reiškėsi per daugelį me
tų.

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 
49 Wakefield St., Adelaide 

Tel. 223 5879 veikia ištisa, para
Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiški 

lietuvių bendruomene

____—___ ___ ____________ __  _

t t alijos lietuvių kultūrinio gyvenimo 
raidą?

Nerija ir Bernardas.* Abiejų kon- 
tinentų lietuviai siekia tų pačių tiks
lų. Nori, kad vaikai kalbėtų lietu
viškai. kad lietuvybė išsilaikytų, 
kuh ūrine veiklą supažindinti pasaulį 
su pavergtus Lietuvos padėtim. No
ri veikti savoje aplinkoje, kurti lie
tuviškai. Jie yra lietuviai ir tuo di
džiuojasi. Be abejo, abiejuose konti
nentuose gali jausti skirtingą • tai 
ispanišką, portugališka, lai anglišką 
įtaką ir temperamentą tų tikslų 
įvykdinimui.

Ko pageidauga Australijos lietu
viai iš JAV lietuvių menininkų?

Nerija: Manau, kad tiek Austrą 
liįoje, tiek ir Pietų Amerikoje lietu
viai laukia to, kas yra sava - lietu
viška! Jie laukia susipratusių meni
ninkų, kurie yra "geros valios am
basadoriai” ir, žinoma, menininkai 
savo pasirinktoje srityje. Nors ir 
neklausiai, norėčiau pasisakyti ir ko 
nelaukiama, t.y. kapryzingų ir tem
peramentingų "primadonų" - ar tai 
dainininko, instrumentalisto ar 
literato asmenyje. Trumpai sakant, 
jie laukia žmogaus, su kuriuo jie gali 
pasikalbėti, pasidžiaugti, pabend 
rauti.
-- Jūs dalyvavote ir koncertavote 
Australijos lietuvių ruošiamose die
nose. Kaip atrodo Australijos lietu 
vių didieji renginiai amerikiečių lie
tuvių akimis žiūrint?

Nerija. Lietuvių dienų mastas- 
užsimojimas parodyti viską - pagir
tinas ir nė kiek neatsilieka nuo mū
siškių renginių. Nebūčiau teisi, ta
čiau, jeigu pasakyčiau, kad koks 
nors parengimas šiuo momentu gali 
prilygti JAV, Kanados ir Piety 
Amerikos (Venecuelos) Tautinių šo
kių šventei! Australija irgi veikia 
pagal savo turimas meno jėgas ir 
veikia gražiai. Bet kaip JAV, taip 
Australijoje jaučiasi didelė stoka 
dainuojančio prieauglio. Mūsų lietu
viškas muzikinis .gyvenimas ten ir 
čia ūkanotas. Chorai girdimai su 
silpnėję. Žmonės pavargę. Kur 
tik senos galvos matyti. Kur gi tas 
stovyklose dainuojantis jaunimas? 
Kur yra nauji, jauni solistai? Gražu,
ir mes visi didžuojamės, kada "mū
siškis” iškyla svetimtaučių tarpe, 
bet ar tai turėtų būti, nuostolinga 
lietuvybei? (.Draugas)

Napakeldami šios slogios atmos
feros didžioji dalis suaugusio jauni
mo iš Adelaidės išbėgiojo. Liko tik 
jauniausieji, kurie priklauso mate
rialiai dar nuo tėvų. Vienas keliais 
universiteto diplomais apsirūpinęs 
veiklus jaunuolis karčiai prasitarė: 
"Mes palauksime, kol senoji karta 
išmirs, ir tada bendruomenę peror
ganizuosime visai kitokiais pagrin
dais. Dabar nėra prasmės galvą 
daužyti į sieną”. Bet kol ta diena 
ateis, vargu ar bus kam tokį per
tvarkymą pravesti. Jau dabar, nors 
dvejais bėgiais riedame į "vaisin
gesnį” lietuvybės išlaikymą, vis ma
žiau jaunų veidų bematome ir šv, 
Kazimiero koplyčioje, ir Lietuvių 
Namuose.

Visos lietuvių kolonijos Australi
joje jau seniąi užmiršo pasitaikiu
sius nesklandumus ir vieningai dir
ba. Tik mes vieni adelaidiškiai pali
kome pasipūtusiais gaidžiais, besi 
taikstančiais vieni kitus griebti ui 
skiauterės.

B. Straukas
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Vilnius. 1977 sausio 23 keturi Vil
niaus universiteto studentai ir Vil
niaus inžinerinio statybos instituto 
studentė, visi pirmakursiai, 1958 gi
mimo, miesto centrinio pašto pag
rindinių operacijų salėje nukabino 
nuo sienos didelį Lenino bareljefą ir 
nuo Žaliojo tilto įmetė į Nerį. Ten 
juos sulaikė milicija. Po ilgų tardy
mų Romas Grigas, studijavęs mate
rialinį techninį aprūpinimą, buvo 
uždarytas į Naujosios Vilnios psi
chiatrinės ligoninės 6—jį skyrių, o 
Saulius Marcinkevičius, studijavęs 
kibernetiką, Vytas Šimkūnas, 
studijavęs istoriją ir Rasa Abelte- 
nytė, studijavusi architektūrą, tar
domi toliau. Jie visi buvo pašalinti iš 
komjaunimo, vėliau ir iš universite
to. Teisiamas bus tik Romas Grigas, 
o likusieji turės prieš jį liudyti.

Černiachovskis (buv. Instenbur- 
gas). Voldemaras Karoliūnas patal
pintas į psichiatrinę ligoninę 1975 už 
atsisakymą pilietybės, parašė atsi
šaukimus, kviesdamas streikuoti 
fabriko darbininkus.

Arvydas čechanavičius, gimęs 
1949 Kaune, .IV kurso medicinos 
studentas. 1973 balandžio 13 jo bute 
padaryta krata, paimtos magneto
fono juostelės su ’’Amerikos balso”, 
’’Vatikano” ir kt. įrašais, taip pat 
keletas sąsiuvinių su rankraščiais 
bei eilėraščiais. Jis apkaltintas pagal 
baudžiamąjį straipsnį už ’’privačią 
praktiką nebaigus Medicinos insti
tuto” ir pagal straipsnį ”už antitary
binę agitaciją bei propagandą” 
(draudžiamos literatūros laikymas). 
A. čechanavičius buvo pastatytas 
psichoekspertizei, kuri jam ’’nusta
tė” diagnozę "šizofreninė psichiatri
nę ligoninę. Tačiau dėl nežinomų 
priežasčių 1975 gruodžio mėnesį 

perkeltas į Černiachovskio spec, li
goninę. Šis žmogus yra visiškai 
sveikas ir laikomas psichiatrinėje li
goninėje vien dėl politinių įsitikini
mų.

Be lietuvių, šiuo metu Černia
chovskio psichiatrinėje ligoninėje už 
politinius įsitikinimus kankinami: 1. 
Šatalovas (studentas iš Rostovo), 2. 
Popovas (maskvietis, už bandymą 
pereiti sieną), 3. Žicharovas, Euge
nijus (inžinierius, už knygą ’’Didžioji 
afera”, 4. Kešinas (Soči, 
žurnalistas). Viso — 25 žmonės. 
Smulkesnę informaciją pateiksime 
vėliau.

1977 sausio 29 po keturių metų 
kalinimo psichiatrinėje ligoninėje 
vėl jon sugrąžintas Petras Cidzikas. 
Anksčiau jis buvo uždarytas į psi
chiatrinę 1973 liepos 13 už antitary
binės literatūros gaminimą ir plati
nimą. (BK 68 str.). (Elta)

Liepos 2 d. Šveicarijoje mirė pa
garsėjęs rusas rašytojas Vladimiras 
Nabokovas, sulaukęs 78 metų. Jis 
yra išleidęs eilę knygų, bet pasaulio 
garso sulaukė 1955 m. išleidęs kon- 
travesinį veikalą ’’Lolita”, kuris kri
tikos buvo sutiktas vienur kaip še
devras kitur rafinuota pornografija. 
Daugely kraštų jis buvo net neįsi- 
leidžiamas. Amerikoje ’’Lolita” pa
sidarė ’’bestseleriu”.

Gimęs 1899 m. Petrapilyje iš labai 
turtingos šeimos, kuri turėjo politi
nės įtakos ir pačiam carui. Po rusų 

. revoliucijos Nabokovai prarado vi
sus turtus, o Vladimiras pabėgo į 
vakarus, vertėsi mokytojaudamas 
bei dėstydamas įvairiuose universi
tetuose. Dar prieš ’’Lolitą” jis buvo

TALKA" LTD
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t. y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais 
iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai pp. Lietuvių Na
mai, 50 Errol St North Melbourne.

Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

išleidęs eilę romanų, dramų, eilė- ***
raščių knygų, bet jos nepatraukė di- JAV valst sekret Vance pasakė< 
dėsnio dėmesio. kad JAV siekia geresnių ryšių su

Kinija (juos sunkina Taivano klausi
mas) ir sustiprinti jau esančius ry
šius su tradiciniais šio regiono są
jungininkais. Amerika ir toliau pa
laikys stiprias karo pajėgas šiame 
regione, ko pageidauja ir raudonoji 
Kinija, turėdamas galvoje Sovietų 
Sg. pajėgų grėsmę.

Bangkoke—Tailande baigė konfe
rencijoje savo egzistavimą SEATO 
(South East Asia Treaty Organisa
tion), nes jos šeši nariai, įskaitant 
Australiją, priėjo išvados, kad šio 
regiono šaltojo karo buferinė orga
nizacija susiduria su pakitėjusiomis 
sąlygomis dėl komunizmo.

MŪSŲ PASTOGĖS
SUBATVAKARIS

Nors Mūsų Pastogė savo egzistenciją apreiškia kiekvieną savaitę atei
dama į jūsų namus, vis tik kartas nuo karto ir metų eigoje reikia skirti 
dėmesio jos egzistencijai ir jos tolimesnio kelio užtikrinimui. Mūsų Pas
togės administracija liepos 30 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube 
rengia kuklų

MŪSŲ PASTOGĖS SUBATVAKARĮ

Viktoras Baltutis

Patarimų pynėje
Feljetonas

Šiandieninis mūsų gyvenimas tiek 
yra susiraizgęs ir susipynęs, kad be 
patarimų ir pagelbos būtų sunku iš
siversti. Lengva yra gyventi saviš
kių tarpe, nes mūsų tautiečiai yra 
kupini meilės ir nors tos meilės ve
dini kartais stiprokai baksteli vienas 
kitam, bet niekuomet neatsisako iš
tiesti pagelbos reikalingam rankos, 
žinoma, daugiausiai pagelba teikia
ma liežuviu; tai patogiausia, o svar
biausia — nekainuoja.

Ir taip tėvai padeda vaikams, vai
kai, jei turi laiko, tėvams, bičiuliai 
prieteliams, draugai pažįstamiems 
ir taip be galo pagelbos ranka ir lie
žuvis išsitiesia apimdamas visus.

Motiejus Šaknys, tvirto ir nesu
gadinto charakterio, neprašė iš 
nieko pagelbos bei patarimų ir nie
kam jų nesiūlė pats. Augino sūnų, 
kuris senatvėje bus jam užuovėja ir 
ramstis. Nuo pirmos jo gimimo die
nos pašventė visas savo jėgas ir 
pastangas jo gerovei. Sūnaus 
skausmais laime ir džiaugsmais gy
veno; protingais patarimais ir pa
mokymais vedė jį duobėtu 
gyvenimo keliu, kartais net ropomis 
kapstydamasis.

Sūnus augo lyg tas ąžuolėlis, tvir
tai tikėdamas tėvo neklaidingumu. 
Šventai klausė visų patarimų, krau
damas tėvo žodžius lyg ta bitutė 
nedų avilyje.
Sulaukęs aštuonuolikos vasarų; 

irisų valdžių, įstatymų ir moralės 
iargų pripažintas pilnutiniu žmogu
ti, pradėjo savo gyvenimą. Tą rytą 
štraukęs iš šaldytuvo, alaus butelį, 
•ripylė stiklą tėvui ir sau:

—Tėvai, šiandien man aštuonioli- 
:a. Turiu teisę išgerti, mesti mo
kyklą, auginti barzdą ir nebepriimti 

tavo patarimų bei pamokymų.
Motiejus nustebo. Nejaugi sūnui 

jau aštuoniolika metų? Rodos tik 
vakar dar prašėsi ant puodo, o šian
dien jau ragus rodo.

— Palauk, sūnau, neskubėk! Spėsi 
gyvenimo kartėlio paragauti!

Sūnus purtė galvą:
— Ne, tėvai! Gana prisiklausiau 

tavo patarimų ir pamokymų. Esu 
labai dėkingas tau už juos visus — 
gerus ir blogus. Mokei teisingumo ir 
meilės, bet šiandien teisybei lupa
mas kailis, o meilėje ir pats, man at
rodo, esi susipainiojęs.

Išbalo Motiejus. Rankos ir širdis 
drebėjo. Vaikas ’’teisybėmis” svai
dosi. Priekaištais už rūpesčius atsi
lygina.

— Klausyk, sūnau! — valdėsi Mo
tiejus, — gerai, kad nori savistoviai 
gyventi, gerai, kad jautėsi suaugu
siu žmogumi, bet žinok, kad tėvų 
pareiga yra vaikams padėti.

— Dėkui, tėve, pagelbos aš nie
kuomet neatsisakau, Štai ir dabar 
reikia keliolikos dolerių ir mielai 
priimsiu jei teiksitės...

Motiejus atskaitęs pinigus padavė 
sūnui. Ilgai mąstė apie nedėkingu
mą. Ieškojo priežaščių, kur klydo, ką 
darė netaip, kur nelenkė jauno me
delio kol liaunas buvo. Kitos dienos 
rytą Motiejus bandė išsiaiškinti:

— Paklausyk manęs, — rimtu vei
du ir virpančia širdimi pradėjo Mo
tiejus, — aš stengiausi tave paruošti 
gyvenimui, kad jis tau lengvas būtų, 
kad laimė lydėtų, kad...

Sūnus žiūrėjo į lubas ir nekantriai 
pirštais barbeno stalan:

— Tėve! Ačiū už tai, bet aš noriu 
gyventi, noriu džiaugsme jaunystę 
paskandinti. Jūs apsiskutę ir apsi-

Mūsų Pastogės skaitytojai, bičiuliai ir visi lietuviškos spaudos palai
kytojai maloniai kviečiami tą dieną šiame parengime dalyvauti. Progra
moje bendras visų Mūsų Pastogės bičiulių susitikimas, žavingos mūsų 
žinomos scenos dainininkės GRAŽINOS ZIGAITYTĖS dainos, pat
raukli loterija ir bendri masiniai pravesti tautinia rateliai. Maloniai kvie
čiami visi gausiai atsilankyti: liepos 30 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių 
Klube Bankstowne. Įėjimas nemokamas. Savo dalyvavimu moraliai ir 
materialiai paremsite Mūsų Pastogę!

kirpę, pilni rytojaus baimės, su
spaudę centus rankoje laukiate ir ti
kite ateitimi, kurios nėra, kuri nie
kuomet neateis... Gyvename tik 
vieną kartą, užtat privalome kuo 
geriau ir kuo daugiau malonumų iš
gyventi, kad iškeliaudami nesigailė
tume, džiaugsmingai šoktume duo
bėn, pamojodami likusiems ant jos 
krašto...

Susimąstė Motiejus. Reiškia kly
do, trankėsi šunkeliais, nepagauda- 
mas gyvenimo už uodegos.

— Gerai sūnau! Dėl bendro labo 
sutinku dalintis ir gyventi tavosio
mis idėjomis.

Nuo tos dienos Motiejus nekirpo 
plaukų ir barzdos. Atsakė darbą ir 
perėjo bedarbių katagorijon. Pilnai 
įsijausti ir išgyventi sūnaus pasaulį, 
reikalinga jame pilnai paskęsti. Mo
tiejus įsigijo siauras, išblukusio mė
lyno pakulo kelnes su skylėmis lo
pams. Marškinius nežinomos spal
vos, plačia apirusią apykakle atseg
tus ligi pilvo duobutės. Ant kaklo 
pakabino grandinėlę su jaučio dan
timi. Galvą perrišo skuduru, o basas 
kojas įspyrė į Taivongo šliures. Ant 
peties kabojo didžiulis tuščias mai
šas, o ausį perdūręs pakabino rinkę.

Sūnus sukvietė bendraminčius 
pobūviui. Tik spėjus saulei pasislėp
ti, pradėjo rinktis svečiai. Vieni 
barzdoti ir gauruoti, net akių nesi
matė, po kaklais virvutes pasirišę. 
Merginos ilgomis patalų užvalkalų 
sukniomis, basos, dideliais saulės 
akiniais.

Prie garsios, ausis trenkiančios 

muzikos, prasidėjo šokiai. Vieni su
sikabinę tik tik judėjo, kiti stovėjo 
vieniši, retkarčiais kryptelėdami 
kūno dalimi, treti linkčiojo galvomis 
lyg Sibiro meškos. Kažkas pasiūlė 
Motiejui užrūkyti kanapinės. Motie
jus norėjo atsisakyti, bet dėl bend
ros nuotaikos užtraukė. Iš po kojų 
dingo žemė, muzika sunkėsi į krau
ją. Motiejus aukštai iškėlęs rankas 
pamažu trepsėjo, retkarčiais už
versdamas galvą į lubas. Pagaliau 
pilki dūmai, muzika ir keletas stiklų 
nuvertė Motiejų sofon...

Ryte praplėšęs akis dairėsi. Kam
barys pilnas šiukšlių; keletas tuščių 
butelių. Kampe apsikabinęs kėdę 
miegojo sūnus. Burnoje lyg arklio 
stovėta, o galva sutinusi ir vos lai
kėsi ant nugulto sprando.

— Velniai juos pekloje taip kan
kintų, — keikėsi Motiejus, gesinda
mas vandeniu degantį gomurį. Pro 
praviras duris kyštelėjo kaimyno 
galva:

— Tai pasilinksminote!?
— Taigi! Pasilinksminome. Net 

nežinau, kaip ir kada baigėsi.
— Žinai, Motiejau, man atrodo, 

kad pervėlai pradėjai jaunystės 
džiaugsmais mėgautis.

— Nežinau, kaimyne! Koks tai 
blūdas užėjo...nežinau...

— Štai imk, — ištiesė?kaimynas 
lazdą, — tai vaistas nuo visų ligų. Il
gai vartė Motiejus lazdą rankose, ją 
pabučiavo ir laukė iki sūnus prabus.

— Tai bus geriausias mano pata
rimas jam.
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Namie ir
RUN. PETRAS BUTKUS — 25 
METAI CHRISTIAN BROTHERS 
KOLEGIJOS KAPELIONAS.

Štai jau praėjo ketvirtis šimtme
čio, kai Sydnejaus Lietuvių kapelio
nas kun. Petras Butkus šalia lietu
vių sielovados ir'tautinių reikalų, iš
tikimai tarnauja ir šios didelės kole
gijos administracijos brolių vienuo
lių personalui kaip jų kapelionas.

Kolegijos broliai įvertindami jų 
kapeliono kun. P. Butkaus darbą, 
birželio 29 d. per jo vardo dieną su
ruošė jam pagerbimą. Kun. P. But
kus šia proga čia vietinėje koplytė
lėje atlaikė iškilmingas mišias, ku
riose dalyvavo kolegijos personalas 
ir jų svečiai. Iš lietuvių matėsi ir 
Krašto Valdybos pirm. Prof. Dr. A. 
Kabaila su ponia, bei keletas lietu
vių parapijos talkininkų. Po mišių 
įvykusiose puikiose vaišėse Kolegi
jos viršininkas brolis Moran iškėlė 
kun. P. Butkaus nuopelnus ir pado
vanojo violetinės spalvos minkštą 
kėdę, tikėdamasis, kad gal ir mūsų 
kun. P. Butkus vieną dieną bus pa
keltas į monsinjorus. Prof. A. Ka
baila trumpai lietuvių vardu 
padėkojo kolegijos broliams už kun. 
P. Butkaus globą ir jam suteiktu 
pastogę. Tad nuoširdžiai sveikiname 
mūsų mielą kapelioną švenčiantį šį 
didelį jubiliejų, linkėdami jam svei
katos ir stiprybės einant trigubas 
kunigo pareigas. kor.

Remia Melbourno Klubą

Melbourno lietuviai, įvertindami 
savo klubo paslaugas, jį remia pini
gais ir darbu. Paskutiniu metu klubą 
parėmė: Melb. dainos Sambūris per 
J. Petrašiūnienę paaukojo 227.97 
dol. — likučius iš repeticijų metu 
daromų arbatėlių, Mr. A. Prods — 
130 dol., Melb. Liet. Evangelikų pa
rapija — 50 dol., J. Mašanauskas — 
20 dol.; po 10 dol. — J. Grigaitienė ir 
J. Baubinas ir A. Reimerienė — 5 
dol.

Be to Wiretainers firmos dir. E. 
Stumbras ir Z. Poškaitis paaukojo 
savo medžiagą ir darbą įtaisydami 
klubo sandelio lange apsaugos gro
tus ir metalinius vartus į Įdubo at
sarginį išėjimą iš svetainės. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū.

Melbourno Liet. Klubo Taryba

ADELAIDIŠKIAI GARSĖJA

Adelaidės primaujantis dienraštis 
’’The Advertiser” birželio 4 d. laido
je paskelbė platų aprašymą apie Jo
ną Algirdą L.L. Pocių su jo nuotrau
ka, kuris neseniai atidarė ’’Ascot 
Music ir Art Galery” (Cross Rd., 
Clarence Park, Adelaide). Čia mini
mas p. J.A.L.L. Pocius pagarsėjo 
tuo, kad jis paskelbė atvirą kovą 
Australijos mokesčių departamen-
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svetur
tui protestuodamas, kad jis savo ir 
kitų dorų australų vardu nesutinka 
pasiduoti valdžios apiplėšimams 
mokesčių forma, kai mokesčiais su
rinkti pinigai nepanaudojami pagal 
mokesčių mokėtojo norus. ”Aš su
tinku mokėti ir padėti remiant 
Australijos gynybos reikalus, poli
ciją, teismus, pensininkus bei palie
gėlius, kelius ir t.t., bet iš principo 
aš nesutinku, kad mano sunkiai už-, 
dirbti pinigai eitų į pašalius, kaip 
parama menams, statistinei tarny
bai, profesinėms sąjungoms ir 
eilei kitų sričių. Jeigu Australijos 
autoritetai suka visą kraštą socializ
mo — komunizmo kryptimi, tegu jie 
tai daro be mano pagalbos”.

Pas Newcastle lietuvius
BIBLIOTEKOS REIKALAIS

Pernai visuotiniame susirinkime 
svarstyta ką daryti su biblioteka, 
kuri yra a.a. K. Jasbučio dukters 
Renatos Cahan namuose. Klausimas 
iškeltas dėl to, kad Renata Valdybai 
pareiškusi, kad paskutinių kelerių 
metų laikotarpyje niekas nesinau
doja šia biblioteka ir prašė, kad dėl 

.vietos stokos biblioteka būtų iš jos 
namų perkelta. Susirinkime nutarta 
perkelti biblioteką į AK. Šerno butą, 
iš čia leisti pasiimti knygų kas nori 
iš bibliotekos, o likusias pasiūlyti 
Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliote
kai.

Bibliotekos likvidavimą išgelbėjo 
Viktorija Kristensen sutikdama pe
rimti bibliotekos vedėjos pareigas 
patalpinant biblioteką jos namuose. 
Į talką atėjo visada tolerantiškas ir 
lojalus lietuvių bendruomenės rei
kaluose Viktorijos vyras Evald 
įrengdamas namuose bibliotekai 
vietą. Šį gražų įsipareigojimą Vik
torija paskelbė ir paskutiniame vi-
suotiname susirinkime.

Ankstyvesniuose pasitarimuose 
tarp V. Kristensen ir valdybos pir
mininko Alf. Šerno prieita išvados, 
kad apylinkėje atsirastų ganėtinai 
skaitytojų, kurie norėtų pasinaudoti 
biblioteka (įskaitant Diskusijų Klu
bą), jeigu atkurta biblioteka būtų 
papildyta naujom knygom — žurna
lais. Lėšas tam turėtų skirti valdyba 
bei Diskusijų Klubas. Taip pat tiki
masi, kad kaip ir anksčiau netruks 
asmenų, kurie teiksis perskaitytas 
naujas privatiškai turimas knygas 
paaukoti bibliotekai bendram pasi
naudojimui.

B. Liūgą ir Alf. Šernas suskaitė, 
kad bibliotekoje yra 449 knygos.

Reikia sveikinti ilgametę aktyvią 
apylinkės darbuotoją — kultūros 
reikaluose V. Kristensen ir jos vyrą 
Evaldą, išsprendusius bibliotekos 
klausimą. '

A.Š.

Galimybė turėti lietuvišką radijo 
pusvalandį.

Newkastelio Universiteto 
Vicekancleris prof. George paskuti
nėje Good Neighbour Council of 
NSW įvykusioje Newkastelyje kon
ferencijoje pareiškė, kad universi
tetas planuoja atidaryti S.M. radio 
stotį ir bus sudaryta etninėms gru
pėms galimybė duoti transliacijas jų 
gimtąja kalba. Licenzija šiai stočiai 
jau gauta ir Apylinkės Valdyba yra 
atsąkiusi į pasiteiravimo klausimus. 
Šio galimo lietuviško radio pusva
landžio reikalą valdyba referavo 
NCLE Diskusijų Klube bei tarėsi su 
sugebančiais šį darbą dirbti asmeni
mis. Taip pat buvo šiuo klausimu 
tartasi su V. Šliteriu ir V. Alekna,

Svečio iš Lietuvos solisto Virgili
jaus Noreikos rečitalis, įvykęs liepos 
2 d. Sydnejaus Operos Rūmų Re
cording salėje, buvo palankiai įver
tintas dienraščio The Sydney Mor
ning Herald muzikos kritiko liepos 4 
dienos lafdoje.

Matyt, kad busimoji šeštoji lais
vojo pasaulio lietuvių skautų tautinė 
stovykla yra akstinas vietinių skau
tų aktyvumui. Štai, Melbourno 
Džiugo tuntas liepos 16 d. Liet. Na
muose rengia savo metinį balių, o 
Sydnejaus Aušros tuntas liepos 23 
d. ukrainiečių salėje (Josehp St., 
Lidcombe) turės savo tradicinį kau
kių balių. Nors ir tradiciniai paren
gimai, bet jie vis tiek turi tiesioginio 
sąryšio su būsima stovykla.

kurie veda lietuviškus pusvalan
džius Sydney ir Melbourne ir gautas 
malonus užtikrinimas padėti prie
monėmis bei patarimais.

Kiek žinome, lietuviški pusvalan
džiai Melbourne ir Sydnejuje bei 
Canberoje buvo įsteigti atskirų as
menų bei kultūrinių grupių iniciaty
va. Čia Newkastelyje mes tiesiog 
kviečiami vesti valandėlę per radio. 
Savo skaičiumi maža apylinkė, ta
čiau turime stiprių akademikų ir ak
tyvių pajėgių kultūrininkų. Norint 
galima lengvai sudaryti valandėlės 
pravedimo branduolį ir kultūrinę 
veiklą išreikšti duodant progos pa
sidžiaugti visiems čia gyvenantiems 
lietuviams šiuo pusvalandžiu.

A.Š.

APYLINKĖS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Šis susirinkimas įvyko birželio 26 
d., kurį pradėjo valdybos pirminin
kas Alf. Šernas pakviesdamas su
giedoti Tautos Himną.

Susirinkimo pirmininku pakvies
tas Dr. V. Kišonas, o sekretore p. 
Zina Zakarauskienė. Perskaitytas 
pereitų metų visuotinio susirinkimo 
protokolas priimtas be pataisų.

Sekė išsamus valdybos pirminin
ko AK. Šerno praeitų dviejų metų 
valdybos kadencijos veiklos prane
šimas, kuriame paliesti svarbūs da
lykai: bibliotekos reikalai, lietuviš
kos radio valandėlės organizavimas, 
loterijos bilietų platinimas VI Tau
tinei skautų stovyklai paremti ir t.t. 
Baigiant buvo kviečiami kandida
tuoti į naują valdybą pabrėžiant, 
kad valdybos kasoje yra pakąnka-

V I s
urrurir

Zambijos prezid. Kaunda savo 
tautiečius ragina apsikasti apkasais 
pasieny prie Rodezijos prieš būsimą 
puolimą. Jis užaliarmavo armiją bu
dėti. Romoje vienas Pietų Afrikos 
juodų vadų išeivis Tambo sakė, kad 
.22 mil. juodųjų ruošiasi kovai prieš 
baltųjų režimą ir kad Vietnamo, 
Angolos ir Mozambiko įvykiai paro
dė, jog kur režimas negali būti pa
keistas taikos keliu, ten turi būti 
panaudoti ginklai. Suėjo liūdnos 
Soweto miesto (pietų Afrikoje) pro
testo demonstracijų metinės, kur 
pernai žuvo apie 600 žmonių ir įvyko 
mašinų ir pastatų deginimai, tad vėl 
Pietų Afrikoje įvyko protestų ir 
žmonių aukų. Prnašaujama, kad ir 
griežtesnėmis priemonėmis nepa
vyks Rodezijos ar Pietų Afrikos re-

Be kalbos, papročių ir istorijos 
nėra tautos. Tautos gyvastingu
mas reiškiasi per meną, litera
tūrą, mokslą, techniką ir jos na
rių tautinę savigarbą ir organi
zuotumą.

PATIKSLINIMAS

Šių metų Mūsų Pastogės Nr. 6 
a.a. P. Zarembos nekrologe yra ne
tikslumų: korespondentas (mz) pa
mini, kad velionis P. Zaremba, buvo 
aktyvus Šaulių Sąjungos narys ir 
apdovanotas Šaulių žvaigžde. Iš 
tikrųjų velionis P. Zaremba buvo 
apdovanųtas Šaulių žvaigždės meda
liu.

S. Pačėsa 
Šaulių kuopos Sydnejuje 

pirmininkas

ma suma veiklai vykdyti, salės yrą 
užsakytos artėjamtiems 
parengimams, valdybos raštinė ve
dama ir sutvarkyta gerai, palieka
mas ilgametis gražus bendradarbia
vimas su draugiškomis tautybėmis 
ir organizacijomis. Dėl pranešimo 
diskusijų nebuvo.

Valdybos iždininkas perskaitė 
valdybos pajamų ir išlaidų apyskai
tą ir kasos stovį, kas buvo priimta 
be diskusijų.

Newkastelio choro seniūnė B. 
Gasparonienė pranešė, kad nors ir 
mažas choristų skaičius, tačiau cho
ras dainuoja ir pakvietė visus atsi
lankyti į liepos 23 d. rengiamą kon
certą su pobūviu St. Peters Hall.

Diskusijų Klubo vardu pranešimą 
padaręs Dr. G. Kišonas pareikšda
mas, kad paskaitos eina pagal planą, 
bet taip pat dabartiniu laiku narių 
skaičius sumažėjęs.

Revizijos Komisijos Aktą per
skaitė Dr. V. Kišonas, pareiškiant 
keletą pastabų. Valdybos pirminin
ko AK. Šerno paaiškinimai buvo su
sirinkimo priimti ir rev. K-jos pro
tokolas atitinkamai patikslintas.

Naujos valdybos rinkimai baigėsi 
liūdnai. Buvo išstatyta eilė kandida
tų. AK. Šernas savo kandidatūrą at
siėmė dėl planuojamų ilgesnių ke
lionių. Atsiėmė savo kandidatūras ir 
kiti. Susirinkimo pirmininkas pasiū
lė šaukti vėliau susirinkimą, many
damas, kad pasitariant privatiškai 
kaip nors susidarys norinčių dirbti 
valdyboje. Tam buvo pritarta ir su
sirinkimas uždarytas nebsvarstant 
darbotvarkės paskutinių punktų - 
sumanymų, pasiūlymų ir veiklos ap
tarimo sekantiems metams.

žimams išsilaikyti ir jie žus kovose 
su juodaisiais.

♦♦♦

Italijos operos dainininkų draugi
ja pakaltino Sovietus ’’imperialisti
nėmis pažiūromis”, kad neduoda vi
zos baletininko RudoKo Nurejevo 
motinai aplankyti jį Vakaruose.

♦♦♦

Maskvoje lankėsi Egipto užsienio 
reik, ministeris Fahmi, bet nepavy
ko išspręsti ir pašalinti skirtingu 
pažiūrų tarp abiejų kraštų. Prežid 
Sadat nutraukė prieš 15 mėn. drau
giškumo sutartį su Sovietais ir 
dabar nepavyko sulopyti tų santy
kių.

♦♦♦
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Prisiminimai

PAKALNĖN BERIEDANT

Prisimenu 
1939 metų rugsėjo 1 dieną. Buvau 
Kaune. Vokietija pradėjo karą - už
puolė Lenkiją. Žinią išgirdau per ra
diją. Šiurpas, bet kartu ir žingeidu
mas. Globalinės apimties įvykių 
pradžia. Tie įvykiai palies ir Lietu
vą, taigi ir mane. Kokiu būdu, kas 
gali įžvelgti. Aišku tik viena, kad po 
karo bus viskas kitaip. Tik kaip? 
Suintensyvintų istorinių įvykių rai
da, ir aš būsiu jų liudininkas. Veži
mas pasileido riedėti nebesuvaldo
mai. Nemėgau lenkų dėl Vilniaus, 
bet noriu, kad Vokietija būtų su
mušta. Gyvenant Klaipėdoje teko 
akivaizdžiai patirti vokiškąjį išdidu
mą ir įžūlumą. Žinau ir tai, kad na
cistinė Vokietija ir stipri jr ryžtinga. 
Prieš kelerius metus buvau gi Ber
lyne ir mačiau būrius hitlerinio jau
nimo. Vis su daina ir tvirtu žingsniu. 
Kaip čia viskas vystysis? Nepapras
tai įdomu. Kai dabar apie tą būseną 
pagalvoju, psichologiškai ją turiu 
priskirti avantiūrizmo polinkiui. Bet 
jo mažiau ar daugiau turi kiekvienas 
žmogus, ypač jaunas.,

KARAS PRASIDEDA

Karui su 
Lenkija baigiantis, Lietuvoje dalinė 
mobilizacija. Visi tikėjo, kad eisime 
Vilniaus atsiimti. Jis gi mūsų 
kunigaikščių sostinė, bet ir dabarti
nėje konstitucijoje deklaruota. Mo
bilizaciją; paskelbus ir pravedant, 
Kaune sutikau Šaulių Sąjungos vadą 
pulk. Praną Saladžių. Buvo tik ką

ŠACHMATAI

Šachmatininkas 
keliauja

Patarlė sako, kas ko nori tą ir su
siranda. Turėdamas šachmatų lentą 
ir figūras, beveik kiekviename lėk
tuve susirasdavau priešininkų. Nu
vykęs į Lietuvą vieną vakarą užsu- 
kau į šachmatų klubą. Klubas Vil
niaus miesto centre. Patalpos erd
vios. Virš 50 šachmatininkų. Skelbi
mų lentoje matosi daug turnyrų 
lentelių. Kai pas mus daugiausia se
nimas, čia net pusė žaidėjų žemiau 
dvidešimties metų amžiaus. Jaunieji 
veltui paruošiami teoretiškai ir 
praktiškai prityrusių šachmatų va
dovų. Vyriausias Vilniaus šachmatų 
klubo vadovas senas šachmatų vil-
kas V. Mikėnas. Peržengęs 60 metų 
slenkstį nebedalyvauja turnyruose. 
Dažnai kviečiamas teisėjauti did- 
meisterių turnyruose, šiaip laiką 
praleidžia ruošdamas jaunimą ir ra
šydamas į šachmatų spaudą.

Lankantis Kauno šachmatininkų 
klube buvo dienos metas, ir tik ke
letas šachmatininkų buvo klube. 
Mažai teko sužinoti apie jų veiklą, 
bet iš skelbimų ir turnyrų lentelių 
matėsi, kad ir jų klubas veiklus ir 
turi daug narių. Londono lietuvių 
namuose nesitikėjau rasti priešinin
kų, bet apsirikau. Pasisakius, kad 
esu šachmatininkas,’’Nidos” spaus
tuvės vedėjas J. Bosikis pažadėjo 
surasti ’’Londono lietuvių klubo 
cempijoną”.

Nenorėdamas pasirodyti, kad 
Sydnejaus šachmatininkai išleido 
pakeliauti silpną žaidėją, sukandęs 
pantis stojau j kovą. Gaila, labai ap- 
sivyliau. Atskaičiau šešias partijas 
iš eilės. Na, o septintoji buvo nelai-

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES
A. Zubras

grįžęs iš generalinio štabo posėdžio. 
Priminė jis man, kad Lietuvos vy
riausybė dar 1939 metų pradžioje, 
drauge su Latvija ir Estija, yra nu
tarusios karo atveju išlikti neutra
lios. Norima eiti Švedijos keliu, kuri 
dėl tokios politikos likusi nepaliesta 
I-jam Pasauliniam kare. Rugsėjo 5. 
d., taigi jau vokiečių - lenkų karui 
prasidėjus, vyriausybė naujai 
apsvarstė padėtį ir nutarė su ka
riuomene į Vilnių nežygiuoti. Mobi
lizacija, pagal pulk. P. Saladžiaus 
žodžius, esanti tam, kad sulaikius 
bei susėmus sumuštus lenkų karius. 
Taip pat ir dėl rusų, kad žinotų, kur 
Lietuvos sienos. Iš pasikalbėjimo su 
Juliumi Smetona sužinojau kiek ir 
užkulisių. Prezidentas buvęs už ka
rinę intervenciją, bet ministrų kabi
netas nutaręs kitaip. Didžiausias 
oponentas išėjęs ministro pirminin
ko pavaduotojas, krikščionių de
mokratų atstovas K. Bizauskas.

Atrodo, kad dėl Vilniaus padaryta 
didelė istorinė klaida. Argumentas, 
kad žygiuodami su kariuomene į 
Vilnių, būtumėm savaime pasidarę 
vokiečių sąjungininkais, yra labai 
silpnas. Lietuva niekad nebuvo pri
pažinusi savo sienų teisėtomis su 
Lenkija, ir tą žinojo visos mums 
reikšmingos pasaulio sostinės. Atsi
imama, kas mūsų, kas jėga buvo už
grobta. Ta prasme, žinoma, būtų 
.reikėję mūsų reikalui svarbioms vy
riausybėms įteikti paaiškinimus, 
užakcentuojant tolimesnį neutralu
mą ir atsirubež;uojant nuo šiaip visų 
kitų Berlyno žygių.

Vilniaus neatsiėmimas morališkai 
palaužė tautą, o ypač iššaukė pašai- 

minga. Teko pralaimėti. Atitrūkęs 
nuo šachmatų lentos patekau į ”Eu-
ropos Lietuvio” redaktoriaus p. J. 
Lūžos globą. Keletą savaičių beke
liaudamas buvau lyg atsiskyręs nuo 
civilizuoto pasaulio. Tiesiog trūko 
kažko. Mane žavėjo malonus, 
tvirtas lyg ąžuolas, taurus lietuvis 
Lūižg. Atsisveikindamas pažadėjau 
parvežti jo linkėjimus p.p. Kazokui, 
Slavėnams, Simniškiams, Liutikui ir 
kitiems.

Sekantis sustojimo taškas Chica
go. Čia daugiausia susispietusių ge
riausių lietuvių šachmatininkų. Jei 
anksčiau gaudyte gaudžiau šachma
tininkus, dabar jų vengiau. Vis tiek 
užsukau į šachmatininkų klubą. Nė
vieno šachmatininko. Telefonu susi
skambinu su klubo sekretoriumi. 
Pasirodo, importuotas iš Australijos 
A. Dargužis. Žinodamas, kad maž
daug mano pajėgumo, pakviečiau 
sužaisti. Ir čia nepataikiau. Pasiro
do, dabar ne šachmatų sezonas. Iš
važiuoja į paplūdimį. Aleksandras 
Zujus, buvęs mano mokytojas Vo
kietijoje, sužinojęs, kad jo mokinys 
randasi Chicagoje iš Australijos, 
pakvietė apsilankyti pas jį. Malonus 
susitikimas su Aleksandru ir ponia. 
Zujus vyresniosios kartos šachmati
ninkas gerai žinomas iš Lietuvos 
laikų. Ilgametis Marijampolės šach
matų čempijonas. Vėliau Vokietijoje 
gyvendamas Ravensburge, buvo 
pagarsėjęs šachmatininkas vokiečių 
tarpe. Besikalbant paaiškėjo, kad 
Aleksandras prieš keletą mėnesių 
peržengęs 70 metų. Nežiūrint skait
lingų metelių Aleksandras energin
gas ir negalvoja palikti šachmatų 
lentos. Chicagoje dalyvavo visuose 

pą ir cinizmą jaunojoj kartoj. Palūžo 
ir karių dvasia. Pajausta tapo, kad 
vis dėlto neturim vadovybės. Nebe
tenka tat stebėtis, kad vėliau žings
nis po žingsnio guldyta galva po gi- 
Hotina: įsileista raudonosios įgulos, 
nesipriešinta 1940 metų birželio 
mėnesį Maskvos ultimatumui bei 
rusų armijos įžygiavimui.

Aišku, negalima buvo su kariuo
mene žygiuoti į Vilnių be Vokietijos 
vyriausybės pritarimo. Ta sąlyga 
būtina karo metu pajudėti kari
niams daliniams. Bet žinome, kad iki 
rugsėjo 14 d. Berlynas buvo palan
kus ir per savo pasiuntinį Zechliną 
ragino lietuvius žygiuoti į Vilnių. 
Lūžis Berlyne įvyko kaip tik tą 
dieną, ir rugsėjo 16 d. Ribbentropas 
davė instrukciją Zechlinui nutraukti 
pasitarimus su Lietuvos vyriausybe. 
Ta proga tenka prisiminti rugpiūčio 
23 d. pasirašytą Ribbentropo - Mo-

Solistas B. Prapuolenis Merkucijaus 
vaidmeny Čikagos Liet. Operoje
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Tikybos pamokoj, mažųjų skyriu
je, kapelionas ilgai aiškino mokinu
kams apie nuodėmę, maldą ir atlei
dimą. Pagaliau jis paklausė mažytės 
mergaitės:

- Ką mes privalome daryti, prašy
dami Dievo atleidimo?

- Pirmiausia privalome padaryti 
nuodėmę, - atsakė mažylė.

turnyruose ir pasiruošęs toliau ak
tyviai veikti. Nusiskundė ta pačia li
ga, kokia ir ipes, Sydnejaus lietuviai 
šachmatininkai, sergame. Tai netu
rėjimas prieauglio.

Grįždamas į Australiją visur ma
čiau laikraščiuose aprašymus apie 
šių metų teniso žaidynes Wimble- 
done ir apie mūsų lietuvio tenisinin
ko Vyto Gerulaičio laimėjimus. Pa
siekė paskutinį ketveriuką, pralai
mėdamas laimėtojui švedui Bjorn 
Borg. Kai kurie laikraščiai Vytą pa
vadino "Lithuanian Lion”.

Gal ateityje ir šachmatuose iškils 
lietuvis į meisterius?!!

Matas 

lotovo paktą. Tame pakte Lietuva 
buvo palikta vokiečių interesų sfe
roje ir tik pakto priede, pasirašyta
me Maskvoje rugsėjo 28 d., tapo 
perleista Maskvai. Matyti, Maskvai 
statant naujus reikalavimus, vokie
čių pasiuntinys Kaune ir buvo pain
formuotas nutraukti pasitarimus. 
Mūsų pasiuntinio Berlyne pulk. K. 
Škirpos siūlyta rugsėjo 8 d. eiti į 
Vilnių, atrodo, buvo pati palankiau
sia data. Tuo metu be jokios rizikos 
susidurti su sovietų daliniais galė
jom žygiuoti į savo sostinę, nes rau
donoji armija Vilnių teužėmė tik 
rugsėjo 19 d. Maskvai tai tikrai ne
buvo pakeliui, kad mūsų kariuome
nė būtų žygiavusi į Vilnių, bet at
kalbėti nuo tokio žygio ir neatkal
bėjo. Vėliau Kremliui buvo tikras 
malonumas numesti kąsnį, tuo būdu 
tikintis laimėti lietuvių tautos dė
kingumą bei simpatijas. Kad 
Maskva grąžino lietuviams Vilnių, 
tai šiandien pabrėžiama visuose 
okupuotos Lietuvos istorijos vado
vėliuose.

Kodėl tat mūsų ministrų kabine
tas rugsėjo 5 d. apsisprendė su 
ginklu į Vilnių neeiti? Aiškiai bijota 
pasidaryti kad ir netiesioginiais vo
kiečių sąjungininkais. Vokiečiai,mat, 
siūlėsi mūsų žygį paremti lėktuvais 
ir artilerija. Ar šitą vokiečių siūly- 
mąsi galima buvo ignoruoti, ar gali
ma buvo jo atsisakyti, - o reikėjo at
sisakyti, - nėra patikimai aišku. Ki
tas dalykas tai asmenybių įtaka. To 
meto ministras pirmininkas pulk. J. 
Černius buvo geras žmogus, švelnus 
ir malonus pokalbyje, bet jam trūko 
charakterio stiprumo ir ryžto. Tai 
tikrai nebuvo tinkama asmenybė 
premjero postui labai jau kompli
kuotoje ir kritiškoje situacijoje. 
Kalbos nėra, kad jis ir kiti ministrai 
buvo nustelbiami pirmininko pava
duotojo K. Bizausko. Dabar aišku, 
kad ir šiam trūko gilesnės valstybi
ninko įžvalgos, bet charakteriu buvo 
stipri asmenybė. Kokie buvo jo mo
tyvai prieš karinę intervenciją dėl 
Vilniaus, galima tik spėlioti: patiki
mų prisiminimų bei dokumentacijos 
tuo reikalu trūksta. Yra užuominų, 
kad rugsėjo 5 d. ministrų kabineto 
posėdyje buvęs iškeltas moralinis 
momentas. Netikę mums su kariuo
mene išeiti prieš jau beveik sumuštą 
ir paklupdytą Lenkiją. Tik šis argu
mentas labai silpnas. Vilnius buvo 
Lietuvos sostinė nuo Gedimino lai
kų, ir tą žinojo kiekvienas lenkas. 
Jei Pilsudskis nebūtų buvęs Lietu
vos kilmės ir nebūtų turėjęs prie 
Švenčionių dvarelio, tai su lenkais 
tikriausiai nebūtumėm turėję jokio 
konflikto po I-jo Pasaulinio karo. 
Pagaliau 1920 m. spalių 8 d. į Suval
kuose su Lenkija buvo pasirašyta 
sutartis, bet tuoj pat spalio 9 d. Že
ligovskio ’’sukilimu” lenkai ją su

laužė. Mūsų tat žygis į Vilnių 1939 
m. būtų buvęs morališkai visai tei
singas, nes atsiimama kas mūsų. 
Pagaliau būtumėm tik pastoję kelią 
sovietams jį užimti, nes Lenkija dėl 
jo jau nebekovojo.

Antras motyvas, galėjęs sverti K. 
Bizausko samprotavimams, galėjo 
būti žvelgimas į pokario situaciją. 
Jis galėjo tikėti, kad Vokietija vis 
dėlto bus sumušta, ir taikos sąlygas 
padiktuos Vakarų sąjungininkai. 
Prancūzija I-jo Pasaulinio karo metu 
pasirodė reikšmingiausias karinis 
oponentas vokiečiams, o ji visad šil
tai rėmė Lenkiją. Netiktų ir neiš
mintinga ją tat lietuviams ir šio 
naujojo karo metu nuteikti prieš 
save. „

Bus daugiau

BBC žiniomis, Maskva smarkiai iš
peikė Ispanijos komunistų partiją, 
kurios vadai pasisako -esą nepri
klausomi Maskvos. Maskva išpeikė 
ispanus, kad jie yra anti sovietiški 
ir priešingi Markso ir Engelso 
mokslams.
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Svečias solistas

VIRGILIJUS NOREIKA 
dainuoja

liepos 16 d., šeštadienį, 16 vai. dainuoja Sydnejaus Lietuvių Klube.
Įėjimas tik su bilietais. Kaina $ 4.00

Pranešimai
PRANEŠIMAS FILISTERIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad ALB Geelongo 
apylinkės visuotinis metinis susirin
kimas šaukiamas liepos 17 d., sek
madienį, 2 vai. Lietuvių Bendruo
menės Namuose. Darbotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas. 2. Mandatų 
Komisijos rinkimai. 4. Praeitų metų 
susirinkimo protokolo skaitymas. 5. 
Pranešimai - a/ pirmininko, b/ kasi
ninko, c/ Revizijos Komisijos, d/ 
Garbės Teismo, e e/organizacijų. 6. 
Pasisakymai dėl pranešimų.’ 7. 
Klausimai ir sumanymai. 8. Susirin
kimo uždarymas.

ALB Geelongo Apylinkės Valdyba 

PRANEŠIMAS

Liepos 17 d., sekmadienį, Sydne
jaus ramovėnai rengia Dariaus ir 
Girėno minėjimą: pamaldos 11.30 
vai. Lidcombe bažnyčioje, 3 vai. 
Sydnejaus Liet. Klube iškilmingas 
minėjimas.

Minėjimo programoje: V. Kazoko 
žodis, deklamacijos (M. Kavaliaus
kienė), ’’Dainos” vyrų choras.

Organizacijos kviečiamos bažny
čioje dalyvauti su vėliavomis.

Tautiečiai iš arti ir toli maloniai 
kviečiami minėjime skaitlingai da
lyvauti. Po minėjimo bendras visų 
pobūvis jaukioje Lietuvių Klubo ap
linkoje.

Įsidėmėkite: Dariaus ir Girėno 
minėjimas jau šį sekmadienį — lie
pos 17 d. Sydnejaus Lietuvių Klube 
3 vai. Rengia LKVS Ramovės Syd
nejaus Skyriaus Valdyba.

♦»*

Australijos Lietuvių Fondui pa
remti liepos 16 d. Sydnejaus Lietu
vių Klube rengiamas vakaras su 
įdomia programa. Tautiečiai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

Primename Sydnejaus Filisterių 
Būrelio nariams, kad būrelio susi
rinkimas įvyks liepos 16 d., šešta
dienį, 7 vai. vak. col. J. ir P. Pullinen 
namuose, Cheltenham. Bus disku
tuojama tema ’’Kintančios moralės 
problemos šių dienų gyvenime”.

Valdyba 
PRANEŠIMAS

Šių metų Australijos lietuvių žie
mos sporto šventė, kurią ruošia 
Sydnejaus Liet. Sporto Klubas Ko
vas, įvyks rugsėjo 17—18 d.d. Suin
teresuoti sniego mėgėjai dėl smul
kesnių informacijų prašomi kreiptis 
pas V. Binkį arba D. Kriaucevičių.

Kovo Valdyba

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad nario mokestis 
už 1977/78 metus priimamas ir kiti 
ženklai nariui išduodami kiekvieną 
dieną nuo 9 vai. iki 20 vai.

- Pagal vyriausybės nuostatus na
rio mokestis privalo būti sumokėtas 
iki liepos, pabaigos. Laiku nesumo
kėję privalo paduoti prašymą ir iš 
naujo sumokėti įstojamąjį mokestį.

Valdyba

VIETOJ 
00 GĖLIŲ

Mirus a.a. Petrovinui Jurjonui.jį 
pagerbdami vietoj gėlių Mūsų Pas
togei aukojo: R. ir B. Vingiliai 5 dok, 
J. Alkevičius 10 dol.

Liepos 16 d., šeštadienį, Melbourne Liet. Namuose įvyksta Skautų 
Tėvų Komiteto ruošiamas Džiugo Tunto

METINIS BALIUS
Pradžia 7 vai.
Baliuje žinomas ’’Drago” orkestras, užkandžiai ir vakarienė. Įėjimas: 

suaugusiems $ 7, moksleiviams $ 4. Gėrimais aptarnauja Lietuvių Klubas
Svečiai prašomi iš anksto užsisakyti stalus arba vietas pas Komiteto 

narius: H. Statkuvienė tel. 867 811, B. Beržanskas tel. 857 6024, S. 
Eimutis tel. 277 8223.

Tėvų Komitetas

Tradicinis Aušros Tunto skautų

KAUKIŲ BALIUS
jau liepos 23 d. ukrainiečių salėje, Joseph St., Lidcombe.

Už geriausią kaukę 100 dol. premija (Dr. A. Viliūno auka) ir bus 
atrinkta visų baliaus dalyvių balsavimo keliu.

Premija numatoma ir geriausiai jaunųjų kaukei (iki 16 metų)
Pradžia 7 vai. Įėjimas: suaugusiems $ 4 , studentas $ 2, pensininkams 

Į ir aktyviems skautams įėjimas veltui.
Stalų užsakymus priima p. D. Šumskienė tel. 708 2886
Baliuje: gera kapela, turtingas bufetas, bazaras ir gera nuotaika

_______  Aušros Tuntas
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstovn. Tel: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAIGROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 16 d., šeštadienį:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
FONDO VAKARAS

Liepos 16 d., šešt. 4 vai.

Virgilijus Noreika

Filmai:
liepos 19 d., antr., 7.30:
NO SEX PLEASE, WE’RE BRITISH 
Fantastinis filmas vedusiems ir vien
gungiams!

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo ta
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv.- 4-11 vai., šešt. 8-12 vai, sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
Antradieniais stalo tenisas 6-9 vaL, šešt. 6-10 vaL, sekm. 1-9 vai 
Trečiadieniais šachmatai Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

■ n n y^i| n n IĮ n n-a-n-n-tyg' nn « M v n w a

Operos solisto

Virgilijaus Noreikos
REČITALIAI

ADELAIDE •------------------- (

liepos 15 d. Adelaidės buv. ANZ Banko salėje 59 King William St., Ade
laide. Bilietus platina Pr. Matiukas tel. 293 4023

SYDNEY

Atsisveikinimas su Virgilijum Noreika Sydnejaus Lietuvių Klube 
šeštadienį, 16 liepos 4 vai.

Nauja programa.

Rengėjas Viktoras Šliteris

MŪSŲ PASTOGĖS KLAUSIMU
Kaip jau iš ALB Krašto Valdybos 

pareiškimų žinome, ALB Krašto 
Valdyba planuoja perorganizuoti 
Mūsų Pastogės leidimą inkorporuo
tos organizacijos pagrindais, kas vi
suomenės ir skaitytojų tarpe iššau
kė kontraversinių nuomonių.

ALB Krašto Valdyba, kurios at
sakomybėje iki šiol yra Mūsų Pasto
gės leidimas, norėdama į šį reikalą 
įnešti daugiau šviesos, Eepos 31 d., 
sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Lietu
vių Klube rengia
VIEŠAS DISKUSIJAS MŪSŲ 
PASTOGĖS LEIDIMO 

KLAUSIMU.
Diskusijoms pradžią duos ALB 

Krašto Valdybos pirmininko prof. 
A. Kabailos ir Mūsų Pastogės re
daktoriaus V. Kazoko pranešimai.

Tautiečiai, kurie suinteresuoti ir 
kuriems rūpi Mūsų Pastogės ateitis, 
maloniai kviečiami skaitlingai šiame 
parengime dalyvauti. Kiekvienas 
pagalvokime, koks būtų tinkamiau
sias kelias Mūsų Pastogės ateičiai 
užtikrinti. Po pranešimų kiekvieno 
nuomonė laukiama ir bus respek
tuojama.

Atminkime: liepos 31 d., sekma
dienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube viešos diskusijos Mūsų Pas
togės ateities klausimu.

M 0 S U PASTOS!
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY "OUR HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė
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