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MOTINOS DIENAI
G. Kaminskas

Ką žmogus gyvendamas ant šio 
mieto turi? Juk visas materialinis 
urtas yra nesaugus, kai ateina poli- 
inė ar ekonominė krizė, bet dvasi
nai turtai, ypač prisiminimai, yra 
saugiausi, nes jų niekas negali atim
ti nei sugriauti. Man atrodo, kad 
žmogaus brangiausi prisiminimai 
yra iš vaikystės, kai būta sotaus, 
sveiko, energingo ir pilna gyveni
mo vilties. Rūpesčių veik ir neturė
ta, nors ir gana dažnai verkta. Aiš- 
cu, mažiukas jeigu kartais sudraus
tas neišleidžiamas laukan su drau
gais pažaisti arba nusiunčiamas 
anksčiau į lovą, pasijaučia labai nus
kriaustas ir jau pradeda patirti, kad 
gyvenimas nėra toks sklandus ir kad 
nevisuomet galima pasiekti savo. 
Sakoma, vaikų gyvenimas yra 
linksmas ir nerūpestingas, o iš tų
vaikiškų rūpestėlių, paaugėjus Pas' žydus religija, kas reiškia, ir 
nusijuokiama. tautybę, yra perduodama per moti-

Kas yra svarbiausias kriterijus, 
kuris nulemia vaiko laimę ir sveiką 
vystymąsi? Aišku, jo motina. Turėti 
gerą ir mielą motiną yra tikrai dide
lis Dievo palaiminimas. (Nenoriu 
spėlioti apie priešingą padėtį). Abu 
tėvai turi svarbų vaidmenį vaiko 
auklėjime, bet motinos vaidmuo gal 
būt svarbesnis todėl, kad jinai pra
leidžia daugiau laiko su vaikučiu, 
ypatingai kai jis dar labai svarbioje 
kūdikio fazėje. Todėl ir yra žventa 
vaikų pareiga gerbti savo motinas ir 
ypatingai šis žestas išryškėja,kada 
susilaukiama savo vaikų ir kada as
meniškai patiriama kiek nemigo, 
širdgėlos, sielvarto ir kitų rūpesčių 
jų motinos yra pergyvenusios. Todėl 
net paskiriame metinę šventę moti
noms pagerbti ir ruošiame minėji
mus jų garbei.

Bet kur garbė, ten ir pareiga. Ša
lia visų kitų užduočių, lietuvė moti
na išeivijoje turi dar vieną labai 
svarbią ir sunkią pareigą, būtent,
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lietuvybės ir ypatingai lietuvių kal
bos išlaikymą savo šeimoje. Tai yra 
natūros dėsnis ir visam pasaulyje 
poetų eiliuojama tiesa, kad. vaikas 
išmoksta pirmąją kalbą iš savo mo
tinos. Juk ne be reikalo ir tas pir
masis vaikučio teisingai ištariamas 
žodelis yra ”mama'\ Kadangi sis 
procesas yra ilgas ir nelengvas, to
dėl tėvo pagalba ir pareiga nei kiek 
nemažesnė, kad pasiekus to, ko pri
gimtis reikalauja. Jeigu tėvas nelie
tuvis, tada motina tikrai pasišven
tusi viena atlikdama šią sunkią, bet 
garbingą pareigą.

Mes visi žinome tą seną ir nepa
vydėtiną žydų istoriją. Jie išgyveno 
devyniolika šimtmečių tremtyje, 
pergyveno visokius pogromus ir 
persekiojimus, bet išliko sveika tau
ta ir atkūrė savo valstybę Izraelyje.

ną, jeigu motina žydė, tai ir vaikas 
žydas. Istorija įrodė šios politikos 
gudrumą, kas ir išryškina tą nenu
ilstamą motinų ryžtą ir meilę savo 
vaikui dėl savos ir laisvos tėvynės.

Panašiai buvo ir Lietuvoje su 
vargo mokyklomis, kai motinos 
slapčia prie ratelio perdavė mūsų

Janina Degutytė

MOTINA

Stovi rytas, švintantis, pamėlęs... 
0 šarma sidabro ant plaukų, 
0 raukšlėtoj rankoj ryšulėlis, - 
Tu eini ražienomis, taku...

Ir atrodot judvi man kaip sesės - 
Žemė ta alsuojanti ir tu...
Abejų veidais raukšlelės tęsias... 
Noksta žiemkentėliai po ledu...

Ir abi speigus žvarbius išnešę, 
Vėl nušvintat pumpuriais žaliais. 
Saulė ir lietus veiduos išrašo 
Jūsų dalių laime, sopuliais...

Aš vis tiek esu dukra tavoji, 
Nors tu man ir nepažįstama.
Jeigu motinos širdim liepsnoji - 
Niekam negali būt svetima.

Visų žemę - žaliųjų, auksinę - 
Noris tau po kojomis sudėt.
Tegu džiaugsmas tau spurdės krūtinėj 
Tarsi saulėje žvitri kregždė.

Didis kelias didžio rūpestėlio... 
Ak, galvelė tau neapsnigta! 
Rymai vėlyviausių rudenėlį 
Obelim pavasario balta.

kalbą palikuoniams. Knygnešiai yra 
mūsų tautos didvyriai, kadangi rizi
kuodami savo gyvybe ar tolimu Si
biru, nešė lietuviškas knygas iš prū
sų. KiekLietuvos sūnų nebesugrįžo 
iš caro armijos, kiek narsių partiza
nų paguldė galvas už tėvynės laisvę, 

Nukelta į psl. 2

pasaulyje
Paskutinėmis žiniomis Aldo Moro 

gegužės 9 d. Romoje rastas teroris
tų nužudytas automobilyje. Jis buvo 
nušautas keliomis kulkomis į krūti
nę ir kūnas sužalotas. Taip tragiškai 
baigėsi apie du mėnesius trukusi 
drama.

Italijoje vis dar nepaleistas ir ne
surandamas Krikščionių demokratų 
partijos lyderis A. Moro, kurį pag
robė raudonosios brigados teroristai 
užmušdami 5 Moro asmeninius sar
gybinius. Buvo skelbta, kad teroris
tų "liaudies teismas” pasmerkęs 
Moro mirčiai ir esųs nužudytas, bet 
vėliau tas nepasitvirtino. Už Moro 
teroristai reikalauja paleisti iš kalė
jimų visus suimtuosius raudonosios 
brigados teroristus. Šiuo atveju Ita
lijos vyriausybė laikosi kietai ir te
roristų reikalavimams nepasiduoda. 
Sųryšy su tuo Europos valstybių 
saugumo organai ir policija sudarė 
vieningų frontų kovai su terorizmu.

♦ *

Paryžius nutraukė kultūrinius 
mainus su Sov. Sųjunga po to, kai 
garsiajam režisoriui Juri Liubimo- 
vui uždraudė statyti naujoj versijoj 
Čaikovskio operų "Pikų Damų”, kuri 
turėjo būti pastatyta Paryžiaus 
operoj jau birželio mėnesį. Sovietų 
kultūros ministeris apkaltino Liubi- 
movų kaip rusų kultūrinio paminklo 
grovikų ir niekintojų. Vietoj "Pikų 
Damos” sovietai pasiūlė į Paryžių 
nuvežti kitų operų, bet Paryžius, 
protestuodamas prieš tokį meninin
ko įžeidimų ir jo kūrybinės laisvės 
varžymų, nutraukė visus kultūrinius 
ryšius su sovietais. Tokiu būdu at
kris ir rusų Kirovo baleto gastrolės, 
kurios taip pat turėjo įvykti Pran
cūzijoje birželio mėn. Prie šio pro
testo jungiasi ir Milano operos La 
Scala direktorius.

♦♦♦
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MS
AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ DIENOS
TEGUL SKAMBA MŪSŲ

DAINOS...

A.A.
ANASTAZIJAI MALIŠAUSKIENEI

Brisbanėje mirus, jos vyrui ir visai Mališauskų bei Zdanių giminei gilią 
užuojatą reiškia

J. ir J. Ruzgiai

Pirmojoje Dainų šventėje, įvy
kusioje ALD metu 1960 m., Sydne- 
jaus Town Hall scenoje sustojo ne
toli 300 choristų iš visų, tuo laiku, 
veikusių lietuvių chorų Australijoje. 
2000 žmonių talpinančios salės žiū
rovais pilnai neužpildėme, bet tai 
buvo iki to laiko nematytas toks di
delis lietuvių susibūrimas vienoje 
vietoje.-Ir po to, kiekvienose ALD 
Dainų šventės sutraukdavo daug 
daug žiūrovų. Džiugu, kad su mažais 
svyravimais, išsilaikė panašus ir 
choristų skaičius.

Ateinančioje Dainų šventėje, kuri 
įvyks gruodžio 29 d., pažadėjo daly
vauti 6 chorai. Jie atvyks iš Adelai
dės, Canberros, Geelongo, Melbour
ne, Newcastle ir vietinis - Sydne- 
jaus. Melbourne choristai gal dar 
nebus pilnai atsigavę iš savo kelio
nės į Pasaulio Lietuvių Dainų šven
tę, vykstančią Toronto, ir po gas
trolių Kanados ir J.A.V. miestuose. 
Džiaugiamės, kad vėl išgirsime lie
tuviškų dainų garsus iš Canberros ir 
Geelongo choristų lūpų, kurie, metų 
eigoje, buvo prigesę.

Mes vertiname didelį choristų pa
siaukojimą ir meilę lietuviškai dai
nai. Bet labiausiai turėtumėm būti 
dėkingi chorvedžiams, kurių atsida
vimas dainai yra didžiausias. Be jų 
neapseina jokia choristų repeticija, 
joks koncertas. Žinoma, be chorve
džių nebūtų ir Dainų šventės.

Šioje Dainų šventėje, su savo 
chorais, matysime dirigentus p.p. 
Bronių Kiverį, Mečį Kymantą, Da-

Motinos...
Atkelta iš psl. 1

ir dabartiniu laiku kiek pasiryžusių 
jaunuolių rizikuoja laisve ir gyvybe 
dėl antisovietinių pažiūrų. Jie visi 
juk vaikai lietuvių motinų, kurios 
tas kančias, tą smurtą ir skausmus 
motiniško instinkto įtakoje turėjo ir 
tebeturi pergyventi, o daugelyje at
vejų ir praverktas akis amžinai už- j 
merkti. Skaudus, taip tėvynės Lie
tuvos, taip ir daugelio mūsų lietuvių 
motinų likimas, bet tikėkime, kad 
per vienybę ir pasiryžimą kelias į 
šviesesnę ateitį.

Turbūt daugeliui mūsų gyvenan
čių išeivijoje dažnai kyla klausimas, 
kas atsitiks, kai vaikas užaugs? Pa
vyzdžiui, jeigu sūnus ves nelietuvę. 
Čia, as manau, analogija tinka. Aš 
pats esu vedęs australiukę. Mano 
motina, aišku, yra lietuvė. Analo
giškai žiūrint, aš skaitau, kad Lietu
va yra mano motina, o Australija j 
mano žmona. Kartais motina su i 
marčia nesugyvena, bet nebūtinai 
turi įvykti konfliktas. Kad aš gerbiu 
savo motiną, tai nereiškia, kad tas 
kenkia mano žmonai. Taip pat, jeigu i 
aš gerbiu Lietuvą, tas neparodo, kad 
as stokoju pagarbos Australijai. Tas 
žmogus yra laimingas, kuris gali su
derinti du dalykus, du žmones ar dvi 
kalbas ir kultūras ir pasisemti iš jų 
gyvybingumo ąsočio, tuo pačiu joms 
atiduodant tinkamą pagarbą ir atsi
davimą.

Šią dieną mes atsimename ir pa
gerbiame visas motinas ir motinys
tė tegul lieka kilnus vardas, kuris 
visuomet buvo ir bus visų genčių 
laikomas šventu.

Mūšų Pastogė Nr. 19, 1978'^15, psl. 2 

nutę Levickienę, Vaclovą Šimkų, 
Genovaitę Vasiliauskienę ir Stasį 
Žuką.

Repertuare - tik lietuvių kompo
zitorių dainos.

PIGŪS VIEŠBUČIAI

Netoli Sydnejaus centro yra kele
tas senų privačių viešbučių, kuriuo
se išnuomuojami kambariai po 7 dol. 
asmeniui. Viešbučiai yra patogioje

BALTŲ DIENOS ADELAIDĖJE
BALTŲ SAVAITĖ ADELAIDĖJE 

(birželio 10 -18 d.d.)

Pabaltijo valstybių 60 metų ne
priklausomybės atstatymo sukak
čiai paminėti Australijos Baltų Ta
ryba ruošia Baltų Savaitę Adelaidė
je.

Savaitė pradedama pabaltiečių 
menininkų Australijoje ir rankdar
bių paroda. Savaitės dienomis įvyks 
antroji Baltų Konvencija, pabaltie
čių jaunimo koncertas ir baigiama 
tradiciniu birželio išvežtųjų minėji
mu.

Savaitės prgrama: 
šeštadienis, birželio 10 d.

Pabaltiečių menininkų ir rank
darbių parodos atidarymas. Paroda 
vyks The Foyer, Education Centre, 
31 Flinders St., Adelaide. Po ati
darymo parodą bus galima lankyti 
savaitės dienomis nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. p.p.
Šeštadienis, birželio 17 d.

9 vai. ryto antroji Baltų Konven
cija 31 Flinders St., Adelaide. Įdo
mūs kalbėtojai aktualiomis temo
mis. Dalyvavimas $ 5 asmeniui 
įskaitant pietus.

8 vai. v. jaunimo koncertas Ade
laidės Town Hall, King William St.. 
Lietuvių, latvių ir estų jaunimas pa
sirodys su šokiais, dainomis ir dek
lamacijomis.
Sekmadienis, birželio 18 d.

3 vai. tradicinis išvežtųjų minėji
mas St. Francis Xavier katedroje. 
Dalyvauja pabaltiečių chorai su so
listais.

Visi Australijos lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti šiuose Baltų
Savaitės parengimuose.

Konvencijos parengimai bus pra
vesti anglų kalba.

Australijos Baltų Taryba 

1
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA H 

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už W

b terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki D
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■ užskaitomi kas 3 mėn. jj
( • Įstaiga veikia: 1

i1 Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių H
Namai, 50 Errol St., North Melbourne. I

V Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, G.P.0 Melb. 3001. į 
h Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 1 
l’ Namai'6 Eastrv St., Norwood. c.
* 4

vietoje, netoli požeminių traukinių 
stočių, iš kurių lengvai pasiekiamas 
Bankstownas. Kaip žinome, Banks- 
towne vyks daugiausiai ALD pa
rengimų ir jame įsikūręs Lietuvių 
klubas.

Auto mašinų pastatymui vietos 
prie viešbučių nėra.

Suinteresuoti kreipiasi į Apgy
vendinimo Komisijos pirm. M. Za
karą, 18 Lundy Ave., Kongsgrove, 
N.S.W. 2208. Tel. (02) 502 3367.

ALDRK Inf.

ANTROJI BALTŲ KONVENCIJA 
ADELAIDĖJE

Birželio 11 -18 d.d.

Pirmoji Baltų Konvencija įvyko 
1968 m. birželio mėn. Konvencijoje 
buvo svarstomi Baltų tarpusavio 
bendravimo reikalai. Konferencijos 
darbai buvo išleisti atskiru leidiniu.

Antroji Konvencija jau siekia 
išeiti iš tarpusavio pagalbos ribų ir 
bandys svarstyti klausimus, liečian
čius visą Australiją ir jos gyvento
jus. Visi pakviestieji kalbėtojai yra 
savo sričių specialistai, universitetų 
lektoriai mokytojai ir parlamento 
nariai. Jų keliamos mintys žada būti 
aktualios, kontraversinės ir'įdomios. ‘

Programoje:
Šeštadienį, birželio 17 d.:

9 vai. ryto registracija ($ 5 asme
niui, jei registruosis raštu iki birže
lio 9 d., po to $ 6 asmeniui).

9.30 vai. Konvencijos pradžia.
9.45 Atidarymas: federalinės ir 

valstijų vyriausybių pareigūnai.
10.30 vai. Dr. V.V. Smolicz, Ade

laidės universiteto Švietimo Komi
sijos pirm-kas: ’’Daugiakalbė Aus
tralijos visuomenė”.

11.15 vai. Klausimai ir diskusijos.
11.45 vai.: A.P. Taškūnas: ’’Dvily

pės pilietybės klausimas Australijos 
Pabaltiečių tarpe”.

12.30 vai. Diskusijos.
1.00 vai. pietūs.
2. vai.: T.R. McGlynn: ’’Pabaltijo 

ir Australijos viešoji nuomonė”.
2.45 vai. Diskusijos.

ŽINIOS
Čilės karinė valdžia paskelbė vi

suotinę amnestiją visiems politi
niams kaliniams ir politiniams pa
bėgėliams. Atrodo, Čilės karinė dik
tatūra suka demokratėjimo krypti
mi.

P.L.B-nės Seime
PASAULIO LIETUVIŲ B-NĖS 
V-JO SEIMO DARBOTVARKE

1978 m. birželio 30 - liepos 4 d.d. 
Toronte

Birželio 30 d. 7.30 v.v. Seimo 
atstovų registracija ir susipažint 
mas.

Liepos 1 d. nuo 9 vai. ryto iki 7 
vai. vak.: registracija, atidarymas, 
sveikinimai, komisijų sudarymas. 
PLB Valdybos ataskaitiniai prane
šimai, diskusijos, Kontrolės Komisi
jos pasisakymai ir Kraštų bendruo
menių pranešimai.

Liepos 2 d.: 7.30 vai. ryto pamal 
dos. Posėdžiai nuo 8 vai.: diskusijos 
dėl kraštų bendruomenių pranešimi) 
ir pasiūlymai PLB Valdybai, PLB 
Valdybos rinkimai, jaunimo ir komi
sijos posėdžiai. 3 vai. p.p. Dainą 
Šventė ir vakare balius.

Liepos 3 d.: nuo 8.30 vai. specialūs 
pranešimai: Lituanistinis švietimas 
ir auklėjimas (J. Kavaliūnas), Lie
tuvos reikalai (A. Gureckas), Kul
tūrinė veikla ir ryšiai (R. Kasparas), 
Jaunimas (G. Juozapavičiūtė), Lie
tuvos kultūros židinys Vakarų Pa 
šaulyje (prof. R. Šilbajoris).

Liepos 4 d., 8.30 vai. r.: K. Doč
kaus pranešimas PLB Valadybos lė- 

-šų-klausimu, nutarimai ir rezoliuci
jos ir Seimo užbaiga: naujos valdy
bos žodis, B. Nainio kalba, ir Dr. J. 
Sungailos uždaromasis žodis.

Ši darbotvarkė skelbiama išleidus 
detalines nuorodas, kaip laiką, per
traukas ir kt. Ji gali keistis, jeigu iš
kiltų kokių techniškų kliūčių.

3.15 vai. M. Hodgman, L.L.B., 
M.H.R.: ’’Pabaltijo valstybės - lais
vės kovų simbolis”.

4.00 vai. Klausimai ir diskusijos.
4.30 vai. Konvencijos pabaiga.
Norį šioje konvencijoje dalyvauti 

kviečiami registruotis pas A.L. 
Bendruomenės atstovus Baltų Ta
ryboje: L. Gerulaitis, Jz. Lapšys, V. 
Neverauskas.

Australijos Baltų Taryba

Jau buvo skelbta, kad sovietų pi
lietis Arkadij Ševčenko, buvęs 
Jungtinių Tautų generalinio sekre
toriaus pavaduotoju, atsisakė grįžti 
į Sov. Sąjungą ir pastaruoju metu 
Amerikoje pasiprašė azylio teisės. 
Pasitraukdamas iš UNO tarnybos 
jis gavo 76.000 dol. kompensacijos. 
Spaudos atstovams A. Ševčenko 
pareiškė, kad jam, kaip UNO sekre
toriato tarnautojui, neprivalomi 
Maskvos potvarkiai. Dar pabrėžė, 
kad jo politinė filosofija ir įsitikini
mai nesiderina su sovietine sant
varka, ir dėl to apsisprendęs į Sov. 
Sąjungą negrįžti.

Melbourne neseniai įvyko de
monstracija prieš prancūzus, kad jie 
Pacifike pravedė atominius bandy
mus. Susirinkę prie prancūzų kon
sulato demonstrantai sudegino 
Prancūzijos vėliavą ir įsiveržę į vidų 
apgadino įrengimus. Federalinė vy
riausybė tokią chuliganišką de
monstraciją pasmerkė.

it tz.
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PADĖKIME
LIETUVOS TIKINTIESIEMS

Pastaraisiais metais gyvai ir pla
čiai keliamas balsas už žmogaus tei
ses. Vakarų pasaulyje šis klausimas 
nėra toks atkualus, nes demokrati- 

| niai kraštai elementarių savo pilie- 
1 čių laisvių nevaržo: gali išpažinti 

kokią tik nori religiją ar ideologiją, 
gali viešai reikšti savo nuomonę, 
keliauti į užsienius ir t.t.

Visa kita šiuo atžvilgiu padėtis 
Sovietų Sąjungoje ir jos sateliti
niuose kraštuose. Komunistų partija 
deda visas pastangas savo piliečius 
indoktrinuoti socialistiniu realizmu, 
paverčiant ne tik rusus, bet ir visas 
pavergtas tautas vienodai galvojan
čia banda. Marksizmas - leninizmas, 
ją galvosena, turi išstumti bet kurią 

j kitą religiją ir virsti bolševikiniu ti- 
I kėjimu. Šio tikslo siekdama komu

nistų partija išvystė milžinišką 
spaudimą prieš tikinčiuosius, išsta- 
tydama prieš juos tūkstantinius 
kadrus paruoštų ateistų - propagan
distų, skiria milijonus rublių antire
liginei spaudai. Į ateistinę propa
gandą įjungta visa sovietinė švieti
mo sistema. Mokyklų mokytojai ir 
mokiniai komjaunuoliai seka moks
leivius, ir radę, kad jie lanko bažny
čias ar kaip kitaip praktikuoja reli
giją, ima juos terorizuoti viešais 
niekinimais, pasityčiojimais ir gra
sinimais. Į moksleivių - busimosios 
generacijos suateistinimą kreipia
mas ypatingas dėmesys nes iš vy
resniųjų kartos išrauti religiją maža 
vilties, o be to galvojama, kad jie 
netrukus religiją nusineš į kapus.

Tokiose sąlygose jau ketvirtas 
dešimtmetis vargsta okupuotos 
Lietuvos Katalikų Bažnyčia. Mas
koliai gerai žino, kad lietuvių masė
se nacionalizmas ir katalikybė glau
džiai tarpusavy surišti šimtais neį
žiūrimų ryšių. Tad kovojant prieš 
lietuvių tautines aspiracijas būtina 
su šaknimis išrauti ir katalikų reli
giją. Ir tai jie vykdo negirdėtu ir 
niekur pasaulyje nepraktikuojamu 
brutalumu ir cinizmu. Apie tai, ma
nau, mes visi esame skaitę Lietuvos 
pogrindyje leidžiamose Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikose, ku
rių rinkinių jau keli tomai išleisti 
vakarų kraštuose, o dažnai pavie nės 
Kronikos spausdinamos ir išeiv’jos 
periodikoje.

Į pasipriešinimą prieš religinį 
persekiojimą yra įsijungę visi lie
tuves gyventojų sluogsniai įskaita it 
ir dalį varu suverbuotų komjaurr. > 
lių ir net komunistų partijos nar't?. 
Šiandie kova už religijos išlaikymą 
yra kartu kova už lietuvių tautini 5- 
likimą.

Lygiai tuos pačius metodus n j- 
dojo ir caristiniai rusai, besikės i- 
dami lietuvių tautą surusinti. Too ii 
šiandie pasipriešinimas prieš religi
jos persekiojimą Lietuvoje nėra 
vien praktikuojančių katalikų, bet 
visų lietuvių reikalas.

Bolševikams pasisekė palaužti 
pravoslavų bažnyčią ir ją pajungti 
saviems interesams. Bet sunki .u 
sekasi susidoroti su katalikais. Im
kim kaip pavyzdį Lenkiją, kur kata
likų religija yra giliai įleidusi šakį is 
lenkų tautoje. Vietinė kompartija 
nedrįsta pereiti į viešą katalikų baž
nyčios persekiojimą teikdama jai už 
geležinės uždangos negirdėtų ’lais
vių. Lenkijos primas kardinolas Vi
šinskis turi didesnį moralinį, o dai
nai ir politinį svorį, negu komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Gie- 
rek. Lenkijos katalikų hierarchija 
per bažnyčias puoselėja ne tik kata
likų tikėjimą, bet formuoja tautinei 
nuotaikas ir apjungia visą tautą. 
Vakaruose kalbama, kad jeigu kar
dinolas Višinskis duotų ženklą lenkų 
tautai sukilti, per vieną dieną ko
munistinis režimas ten būtų nušluo
tas. Bet tai būtų tik visų vargų pra
džia. Vengrijos ir Čekoslovakijos 
patirtis dar tebėra gerai išlikus visų 

atminty.
Tad ir Lietuvoj mūsų brolių kovą 

už religijos laisvę turime remti vi
som galimom priemonėm. Ir taip jau 
perilgai mes buvome vien pasyvūs 
stebėtojai. Spausdinome ir 
išleidome Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikas ir skelbėme savoj ir 
svetimoj spaudoj nukentėjusių pa
vardes. Bet retai pasirodėme su 
protestų demonstracijom. Vargu ar 
klabenome tarptautinių institucijų 
duris. O gerai susiorganizavę galė
tume išvystyti milžinišką spaudimą į 
viešąją opiniją, neduoti ramybės dėl 
to sovietų.- atstovybėm bei jų čia 
atvykstantiems dignitoriams. Lais
vasis pasaulis gali ignoruoti mūsų 
valstybės nepriklausomybę, tautos 
laisvę apskritai, bet dėl religijos 
persekiojimo galime rasti daug 
draugų, kurie bus pasirengę mums 
padėti, žinoma, jei mes to norėsime 
ir mokėsime juos įtikinti. Kovoje už 
religijos laisvę galime tikėtis dau
giau dvasinės paramos, negu už 
valstybinę nepriklausomybę. Taigi, 
turėtumėm veržtis pro tas duris, 
kurių užraktai silpnesni.

Sovietai labai jautrūs nepalankiai 
viešajai opinijai ir vienaip ar kitaip 
nusileidžia. Tik prisiminkime Ame
rikos žydų veiksmus prieš sovietus 
ir jų pareigūnus reikalaujant lais
vesnės žydų emigracijos iš Sov. Są
jungos. Lengvatos tegu ne vienų 
žydų buvo iškovotos.

Tik viešoji propaganda Vakaruose 
įgalina daugelį disidentų išvengti 
KGB kulipkų ir pasiekti laisvąjį pa
saulį. Pavergta tauta negali pati 
viena prieš rusų prievartą atsilaiky
ti ar kam nors pasiskųsti. Tai pada
ryti yra mūsų neatidėliotina parei
ga. Ši pareiga krinta ne vien ant 
VLIK’o ar kitų laisvinimo veiksnių,

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ

Toliau pravažiavę Bronte ir Der
went tiltą išsukame iš Lyell vieške
lio. Apie 6 km. keliavę privažiuoja
me St. Clair ežerą ir įsikuriame čia 
National parke prie Cynthia Bay. 
Vairuotojas įspėja gerai susitvarky
ti savo daiktus, nes čia pilnais šei
mininkais jaučiasi wallabiai, posū
niai ir wambatai. Čia tipiškai, aus
trališkas miškas.

Šilta ir saulėta, bet pučia vėjelis. 
Nuo ryto miglos sudrėkusias palapi
nes suglaustai statomės ant išakė
tos, paruoštos žolę sėti žemės. Pala
pinės greitai išdžiūsta. Aplink daug 
medžių, bet mažai atostogautojams 
namelių. Plotas didelis, bet čia nesi
jaučia tiek erdvės, kiek buvo Mt. 
Field N. parke.

Prisistato įvairaus dydžio walla
biai. Įkyrūs, kaip ir praėjusią naktį 
posumai. Verčia šiukšlių dėžes, nors 
atrodo sotūs. Ima duoną iš rankų, 
bet jokiu būdu nepasilenks jos pa
imti numestos ant žemės. Nuvaro
me, po valandėlės lyg viską užmiršę 
vėl sugrįžta. St. Clair ežero pakraš
čiai daugiausiai akmenuoti, tik ne
toli parko prižiūrėtojų pastatų yra 
nedidelis paplūdimys. Smėlis rupus 
su bangų išmestais nešvarumais. 
Krante apverstos ilsisi kelios valtys.

Vakare prie laužo dainuojame. 
Vyrų balsai pranyksta moterų 
skaitlingume. Naktį palapines glosto 
lengvas lietutis, bet visi gerai 
miega.

Jau vėlus sekmadienio rytas. 
Saulės dar nesimato ir kažin ar ji 
pasirodys. Lietus kas kart stiprėja. 
Dar prieš pusryčius sukišame savo 
daiktus į autobusą, kad nesulytų. 

bet ir ant kiekvieno mūsų pečių. Ty
la ar dalinis veiksmas yra tik reikalo 
užmetimas. Rusiškasis imperializ
mas palaipsniui ir metodiškai vykdo 
lietuvių tautos rusinimą.

Tuo tarpu maskolių pagrindinis 
tikslas su šaknimis išrauti iš lietuvių 
tautos religiją. Po jos sektų ir mūsų 
tautinės kultūros sunaikinimas, jos 
vieton įbrukant slaviškąją kultūrą. 
Su tautinės kultūros sunykimu ne
liktų ir pačios lietuvių tautos, arba 
liktų tik jos vardas.

Sveikintinas Australijos Lietuvių 
Katalikų Federacijos Valdybos atsi-

Akademiniu keliu

Balandžio 16 d. N.S.W. universitete graduacijos iškilmėse Rimui Ka- 
bailai suteiktas Bachelor of Science laipsnis ir diplomas. Rimas studijavo 
architektūrą ir ją sėkmingai užbaigė. Nuotraukoje Rimas (kairėje) gra
duacijos dieną drauge su savo tėveliu prof. Dr. A. Kabaila, kuris dėsto 
tame pačiame N.S.W. universitete. Šalia savo mokslinio darbo prof. A. 
Kabaila yra Australijos Liet. B-nės Krašto Valdybos pirmininkas. Rimas 
yra 23 m., jau pasireiškęs kaip potencialus menininkas.

ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)

Mūsų programoje buvo numatyta 
pasivaikščiojimai parko takais. Eiti 
ar neiti? Skirtingai apsirengę (mat 
sekmadienis; kaip lig šiol, lietpal
čiais, pasiėmę plastikines kepures ar 
lietsargius išslenkame iš savo sto
vyklos. Priėję parko prižiūrėtojų 
namelį stovime pastogėje, slėpda
miesi nuo vis smarkėjančio lietaus. 
Ir čia užrašų lentelės rodo į kurią 
vietą ir kuriuo taku eiti. Yra čia ir 
ilgesnių kelionių, kurios užbaigia
mos po kelių dienų ir kitoje vietoje. 
Netoli kelios viešo telefono būdelės. 
Be telefono, vienoje būdelėje, yra 
padėtos kelios knygos, kiekviena 
skirtingai kelionei. Į tas knygas 
prašo užrašyti kas ir kur išeina ir 
grįžus jose vėl atžymėti sugrįžimo 
laiką. Iš to parko prižiūrėtojai daro 
išvadas ir kartais ilgiau nesugrįžu- 
sių iš trumpos kelionės eina ieškoti.

Grupė jaunuolių, neboję lietaus, 
pasirašę knygoje išeina prie netoli 
esančio upelio. Nemanau kad jie 
upelį būtų priėję, nes grįžo labai 
greitai. Kai čia nieko daugiau netu
rime daryti, išvažiuojame anksčiau, 
kaip numatyta.

Lyell vieškeliu traukiame į vaka
rus. Per langus matomi vaizdai kei
čiasi. Kalnuota. Jei vienoje kelio pu
sėje riogso kalnas, kitoje pakalnė. 
Auga skirtingi lapuočiai medžiai. Jų 
lapai labai siauri. Gausu tankiai su
augusių paparčių. Vietomis tarp žo
lių iššoka mažos baltos gėlytės. Ke
lias šlapias, autobusas važiuoja lė
čiau, atsargiai. Pravažiuojame kele
tą mažu upelių. Čia beveik kasdien 
lyja. Metinis kritulių vidurkis apie 
3.30 m.

šaukimas, skelbiąs gegužės mėnesį 
Lietuvos kovojančios Bažnyčios mė
nesiu. Atsišaukime raginama visose 
lietuvių kolonijose rengti minėjimus 
ir kuo plačiausiai nušviesti bolševi
kų vykdomą tikinčiųjų persekiojimą 
Lietuvoje. Tačiau vien informacija 
apie ten esančią tikinčiųjų būklę 
neturėtumėm apsiriboti. Aukščiau
sias laikas padėtį gerai apsvarstyti 
ir surasti būdų bei priemonių, kaip 
savo kovojantiem broliam efekty
viau galėtumėm padėti. Tokios pa
ramos jie iš mūsų tikisi ir laukia.

T.K.

Artėjant prie didžiausio vakari
nėje Tasmanijos dalyje miesto 
Queenstown. Aplinka lyg atominės 
bombos nuteriotas kraštas. Lietus 
plauna be jokios augmenijos kyšan
čius kalnus ir nuogus slėnius. Prie 
Queenstown jau nuo 1888 m. iškasa
mas varis. Anksčiau čia buvusi ir jo 
liejykla. Lydant varį daug sieros 
nuosėdų nukrisdavo ant miškų ir 
laukų ir per trumpą laiką visa pla
čioje apylinkėje augmenija išnyko. 
Sako, kad nuo užteršto oro mirė ir 
žmonių. Namų stogai buvo tepami 
derva, saugojant juos nuo greito su- 
rūdįjimo. Liejykla uždaryta prieš 10 
metų ir dabar tik kai kur nedrąsiai 
kalasi vienišas krūmelis ar žolytė.

Pravažiuojame Kings upę. Prale
kiame apleistą ir griūvantį miestelį 
Linda. Toliau didesnis Gormanston 
miestelis. Vargingai atrodo (o gal tik 
kad neįprasta) ant rudo akmens na
mai. Matosi plaukimo baseinas, bet 
jokio žaliuojančio papuošimo. Lietus 
dar lyja, bet ant akmens plokštu
mos, baltais dažais apibraukytoje 
sporto aikštėje 4 entuziastai žaidžia 
kriketą. Čia juokaujantieji sako, kad 
vaikai gimsta su guminiais keliais 
(kelienomis). Jei griūna, tai jau tik 
ant akmens paviršiaus. Pravažiavę 
miestelį sustojame aukštesnėje 
vietoje. Iš čia pro lietų pakenčiamai 
matosi Gormanston ir toli besitę
siantis rudas, be jokios gyvybės slė
nis. Tarp kuprotų kalnų; tolumoje 
labiausiai iškilęs Juke (1168 m.) kal
nas.

Vieškelis labai vingiuotas leidžiasi 
žemyn. Rūkas visiškai uždengė toli
mesnių apylinkių vaizdus. Įvažiuo
jame tarp kalnų dauboje išsistačiusį 
Queenstown miestą. Queenstown 
laikosi vien tik iš Mount Lyell vario 
kasyklų. Senos mašinos ir kiti ka
syklų įrengimai šiuo metu be val
džios paramos negali konkuruoti su 
Queenslande Mt. įsa moderniomis 
kasyklomis. Nukelta į psl.,4
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Dar ’’Talkos” klausimu
’’TALKOS" SKYRIAUS 

SYDNEJUJE STEIGIMO
REIKALU

Neseniai spaudoje buvo pasisaky
ta Talkos ekspansijos naudingumo 
reikalu, turint galvoje, skyriaus 
Sydnejuje steigimą.

Niekas neabejoja, kad suvaranki 
organizacija, veikianti pagal vietos 
įstatymus, yra veiksmingesnė ir ge
riau patenkina savo narių poreikius. 
Beabejo, tokios organizacijos įstei
gimas yra žymiai sunkesnis, negu 
jau stipriai veikiančios ir finansiniai 
pajėgios skyrius. Jeigu iki šios die
nos (per 30 metų) Sydnejuje nebuvo 
įsteigtas Kredito Kooperatyvas, tai 
vargu, jis kada ir bus. Adelaidėje 
buvo bandyta net tris kartus (o gal 
ir daugiau), bet nepasisekė dėl žmo
nių abejingumo ar reikalo nesupra
timo. Kai tik Talkos įstatai buvo pa
keisti, leidžiant visiems Australijoje 
gyvenantiems lietuviams ar lietuvių 
kilmės vedybų keliu asmenims tapti 
nariais, skyrius buvo įsteigtas. Tie
sa, Talkai kainavo virš 2000 dolerių, 
bet dabar skyrius labai gerai veikia 
ir per du su puse metų subūrė virš 
100 narių ir turi virš 100,000 dolerių 
kapitalo. Sunkumų turėta su Pietų 
Australijos valdžios įstaigomis, nes 
jų registraras neturi jokio ryšio su 
Viktorijos. Pradžioje skyrius buvo 
užregistruotas kaip finansų bendro
vė ir privalėjo gauti pinigams sko
linti leidimą ir mokėti mokesčius. 
Šiais metais buvo gautas P.A. mi- 
nisterio (tvarkančio kooperatyvų 
reikalus) skyriui veikti kaipo kredi
to kooperatyvas pagal Viktorijos įs
tatymus su sąlyga, kad visi Adelai
dės skyriaus nariai apie tai būtų pa
informuoti ir, kad P.A. registrar©

Antrasis 
pavasaris 
Atkelta iš psl. 3

Queenstown jaukus, senas mies
tas. Keli nauji modernūs pastatai 
yra tik lašas jūroje. Jei 
matuotumėm miesto pajėgumą 
pagal karčiamų skaičių - liūdna atei
tis. Seniau jų yra buvę 14, dabar likę 
tik 5. Apie namus ir apylinkėje yra 
žolynų, auga krūmai ir medžiai. Per 
miestą teka sraunus upelis, bet jo 
vanduo pilkas, lyg nudažytas, už
terštas kasyklų proceso.

Lietus apstojo. Po susipažinimo 
su miestu įsikuriame vienoje sporto 
salėje. Nustumiame trampoliną į 
vieną kampą, lygiagretes į kitą. 
Peršokimui "kumelę” išardę dalimis 
perkraustome į prieškambarį. Už 
pusvalandžio į tą pačią salę prisista
to kito autobuso grupė su iki 30 me
tų amžiaus keleiviais. (Iki 30 metų - 
kelionė pigesnė, naudoja paprastes
nes stovyklavimo priemones ir 
patys keliautojai atlieka kai kuriuos 
darbus). Jų yra 25. Suglaustai salėje 
apsigyveno 56 galvos, dar palikda
mos grindų ploto šokiams.

Po pietų prisistato Mt. Lyell Min
ning Co. senukas ir važiuojame va
rio kasyklų įrengimų apžiūrėti. Per 
tirštą rūką neįmanoma įžiūrėti toli
mesnių vietų. Senuko paaiškinimai 
labai migloti ir nedirbusiam kasyk
lose mažai ką pasako. Mano pa
klaustas, kokį nuošimtį šios vario 
kasyklos pagamina iš visos Austra
lijos produkcijos, neatsakė, bet su
pratome, kad labai mažą.
Vakare numatytas kaukių balius. 

Visi intensyviai ruošiasi, ypatingai 
merginos. Kai kurios šio to atsivežė 
iš namų, kitos pirko pakelyje. Tą 
vakarą visi atrodė kitaip. Bendra 
abiejų keleivių grupių vakarienė 
prasidėjo su šampanu ir vėžiukais. 
Sekė kepta mėsa, daržovės bai

įstaigai kas met būtų pristatyta 
Talkos metinės apyskaitos kopija.

Steigiant skyrių Sydnejuje, tie 
visi sunkumai atpuola. Jau prieš 
dvejus metus buvo kreiptasi į 
N.S.W. registrarą, o jis savo ruožtu 
gavo sutikimą iš Viktorijos ir mus 
painformavo, kad toks skyrius veik
tų prisilaikant NS.W. nuostatų (ku
rie mažai skiriasi nuo Viktorijos) ir 
būtų jo priežiūroje. Iki šiol skyrius 
nebuvo įsteigtas tik todėl, kad ne
buvo surasta žmonių, kurie sutiktų 
atlikti administracijos darbą. Jau 
dabar sydnejiškiai naudojasi Talkos 
patarnavimais: stoja nariais, deda 
indėlius ($ 40,000) ir yra gavę pas
kolų ($ 50.000). Tos visos operacijos 
žymiai geriau ir patogiau būtų atlik
tos įsteigus Sydnejuje skyrių.

Čia tenka pažymėti, kad ukrainie
čių "Dnister” ir kaikurie didesni 
australų Kredito kooperatyvai turi 
savo skyrius Sydnejuje, Adelaidėje 
ir kituose didesniuose miestuose. 
Atrodytų, kad tarp centro ir skyrių 
jokių operacinių sunkumų nėra.

Kalbant apie metinius kredito 
kooperatyvų narių susirinkimus, 
reikia prisiminti, kad į Talkos susi
rinkimą atsilanko virš 10% visų na
rių, o tai yra labai gerai, nes daugu
mas didžiausių australų bendrovių 
vargu ar sulaukia 1% visų savo ak
cininkų. Teko dalyvauti viename 
australų kredito kooperatyvo meti
niame susirinkime, kurio narių skai
čius gerokai virš 1000, o tuo tarpu 
susirinkime dalyvavo 27 nariai, įs
kaitant ir 5 valdybos narius. Taigi, 
daugumas narių kooperatyvo veikla 
mažai domisi (kaip ir visų mūsų or
ganizacijų), jiems svarbu gauti ge
rus % už indėlius ir kiek galint 
lengvesnėm sąlygom pasiskolinti 

giant įvairiais saldumynais. Po va
karienės šoka kaip kas išmano prie 
kampe stovinčio automato (juke 
box) muzikos. Tarpais autobuso tar
nautojai praveda žaidimus. Triukš
mo sudominti įeina 3 jauni policinin
kai. Vienas grįžta į automašiną, kiti 
2 likę prie durų stebi besilinksmi
nančius. Pagaliau ir jie nusiėmę ke
pures pasiduoda šokių muzikai.

11.30 vai. tyla, bet dar girdisi 
pašnibždomis kalbantieji. Dar 
ketvirtis valandos ir nutilusių balsus 
pavaduoja greičiau užmigusių knar
kimas. Naktis be įvykių.

Jau pirmadienis. 5 vai. ryto lauke 
čiulba paukščiai. Nubudęs anksčiau 
kaip kiti skutuos ir prausiuos be jo
kios eilės. Kitiems keliantis išeinu 
laukan. Tarp plikų kalnų iškišulių 
matosi mėlyno dangaus plyšiai. 
Tarpkalnes dengia rūkas. Miesto 
gatvėmis praeina tik vienas kitas 
žmogus. Kur ne kur pravažiuoja au
tomašina.

Po pusryčių važiuojame Strahan 
miesto pažiūrėti, esančio prie Mac
quarie uosto, 40 km. į vakaraus nuo 
Queenstown. Anksčiau čia buvo 
svarbus uostas, per jį eksportuoda
vo varį. Iš senų laikų stovi išsilai
kiusios, jau be langų, viešbučio sie
nos. Kiti namai, kad ir seni, bet ne
blogi. Yra ir naujų statybų. Dabar 
gyventojai verčiasi žuvininkyste ir 
turizmu. Yra žuvų apdirbimo fabri
kėlis ir lentpjūvė. Iš Strahan Gordon 
upe eina turistinis laivas, bet mums 
juo pakeliauti trūksta laiko.

Vėl grįžtame į Queenstown ir su
stojame. Šį rytą viena mergina pa
metė laikrodį, todėl dar kartą apei
name lankytas vietas, bet išvažiuo
jame be radinio (vėliau laikrodis bu
vo rastas tarp įpakuotų merginos 
daiktų).

Iš Queenstown važiuojame Zee- 
han vieškeliu į šiaurę. Nukeliavę 38 
km. įvažiuojame į savo didybę pra
radusi miestą Zeehan. Miestas pa

taikos” įstaigoje Melbourne darbo metu. "Talkos” pirm. P. Baltutis 
(kairėje), kasininkas I. Alekna aptarnauja klientą (R. Mucenieką)

Pinigų.
Paprastai, skyrius kasmet turi 

savo narių informacinį susirinkimą, 
kuriame gali išreikšti savo pageida
vimus, kuriuos administracija per
duoda centro valdybai, o ši juos pri
ima dėmesin ir esant reikalui patie
kia metiniam narių susirinkimui 
apsvarstyti. Ryšiai tarp skyriaus ir 
centro yra palaikomi paštu (retkar
čiais telefonu) ir dėl to nereikia 
.būkštauti, nes pašto sutrikimų ne 
taip daug pasitaiko. .Skyriaus admi
nistracija priima ir išmoka indėlius 
vietoje, o naujų narių ir paskolų 
prašymus, juos apsvarsčiusi, su ati
tinkama rekomendacija persiunčia 
centrui patvirtinti, o taip pat pri
siunčia mėnesinę apyskaitą.

Kaip matome, skyriaus įsteigimas 
ir jo veikla yra žymiai lengvesnis, 
negu atskiros organizacijos, kuri tu
rėtų pradėti viską iš pat pradžios ir 
gal būt keletą metų gerokai pavarg
ti (reikia prisiminti pirmuosius kelis 
Talkos veiklos metus) iki atsistotų 
ant tvirtesnio pagrindo. Įsteigus 
skyrių, visas išlaidas (sąskaitybos 
knygas, seifą ir t.t.) padengia cent
ras, o taip pat dalinai atlygina admi
nistracijai už darbą, skyrius prade
da pilną veikimą iš pirmos dienos, 
net negavęs nei vieno indėlio, gali 
išduoti paskolas. Reikia manyti, kad 
Talkos valdyba nieko neturės prieš 
kada skyrius pilnai išvystęs savo 
veiklą ir įsigijęs pakankamai prity 
rusių žmonių, pareikš norą persior 
ganizuoti į savarankišką, nepriklau 
somą vienetą.

Kredito kooperatyvas savo esmė 
je nėra pelno siekianti organizacija 

vadintas Australiją atradusio olan
dų laivo "Zeehan” vardu. 1882 m. čia 
buvo atrastas sidabras ir švinas ir 
pradžioje šio šimtmečio gyveno ne
toli 10.000 žmonių. Gerai tada laikėsi 
26 restoranai iš kurių dabar liko tik 
2. Mieste yra apie 1500 gyventojų. 
Kasyklų produkcija pradėjo mažėti 
nuo 1908 m. Dabar miestas pradeda 
vėl atsigauti. Naujai pastatyti ka
syklų darbininkams namai nuomuo- 
jami po $ 2 į savaitę. Darbininkai 
vežami autobusais į kasyklas prie 
Rosebery.

Senajame Zeehan mieste yra ver
tingas ir gausus eksponatais kasyk
lų muziejus. Jame yra daug ne tik 
vietos iškasenų, bet atvežtų ir iš ki
tų pasaulio kraštų. Įdomūs plūdu
riuojantieji akmenys - pumice (leng
vesni už vandenį).

Kituose kambariuose išdėliotos 
Tasmanijos gyvių iškamšos. Dar ki
tame, šio šimtmečio pradžioje išleis
ti laikraščiai su žinutėmis apie Zee
han. Daug medžiagos surinkta iš 
1912 m. Mt. Lyell kasyklų nelaimės. 
Popietinėje pamainoje nusileidus 
170 vyrų, kasyklose kilo gaisras. 
Vieni išsigelbėjo greičiau, kiti iš be
viltiškos padėties buvo ištraukti vė
liau, bet 42 vyrai negrįžo...

-Bus daugiau

Kalbant apie Talką, kurios nariais 
gali būti tik lietuviai, yra kartu ir 
tautinė, lietuvius suburianti, ypa
tingai jaunimą, organizacija. Tau
tiečiai besinaudoją Talkos teikia
mais patarnavimais, gauna dides
nius (negu moka bankai) procentus 
už indėlius ir žymiai lengvesnėmis 
sąlygomis paskolas (kelis kartus 
mažasniais procentais už finansų 
bendrovę), bet kas svarbiausia, bet 
koks susidaręs pelnas palieka savų 
tautiečių tarpe, kurio 10% skiria
ma lietuvių kultūriniams reikalams. 
Pereitais metais iš pelno 1400 dole
rių buvo paskirta mokykloms, bib
liotekai, tautinei skautų stovyklai ir 
kitoms organizacijoms ($ 200 Ade
laidės skyriui). Šiais finansiniais 
metais, ne iš pelno, bet nurašant į 
išlaidas kaip kooperatinės idėjos 
propagavimui (promotion) Talka jau 
davė $ 500 tautinei skautų stovyklai, 
$ 300 sportininkų išvykai Kanadon, 
$ 200 Dainos Sambūrio išvykai ir ki
toms organizacijoms mažesnėmis 
sumomis.

Talka šiuo metu turi (įskaitant 
Adelaidės skyrių) apie 700 narių ir 
apie 1,5 milijono dolerių kapitalą. 
Skyriaus steigimas Sydnejuje Tal
kai finansiniai nesudaro jokios 
problemos, tik uždeda Valdybai 
daugiau darbo ir atsakomybės, bet 

int iš bendruomeninio taško, sa- 
v inansinė įstaiga (Talkos skyrius) 

nejuje tautiečiams tuo pačiu ir 
. avių bendruomenei netik reika-

a, bet ir būtina. Juo mažiau fi
na, siniai priklausysime nuo kitų 

astrališkų įstaigų), tuo patys bū- 
> e savarankiškesni ir stiprinsime 
avių bendruomenę.

P. Baltutis

***
Gegužės 7 d. Sydnejaus Lietuvių 

Klubas iškilmingai atšventė’ savo 
pe,'kerių metų gyvavimo sukaktį. 
Š -mtėje dalyvavo virš 200 klubo 
narių ir kviestinių svečių, jų tarpe 
ALB Krašto Valdybos pirm. prof. A. 
Ka.baila, Bankstowno burmistras, 
keletas australų politikų bei parla
mentarų. Po sveikinimo kalbų vi
siems smagiai besivaišinant svečius 
pradžiugino mūsų tautinių šokių 
grupė Gintaras, vadovaujant p. A. 
Saudargienei. Sušokta šeši miklūs 
šokiai įvedant net ir gražios vaidy
bos.

Iš sovietiškos tikrovės

— Kokia nauda sukryžiuoti karvę 
su žirafa?

— Nauda ta, kad tuo būdu išaugi
nama nauja rūšis karvių, kurios ėda 
žolę Lenkijoj, o gali būti melžiamos 
Maskvoje.

Iš ofic. kiniečių laikraščio 
' The People Daily.
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RAJONINĖ STOVYKLA
Tebegyvename VI Tautinės Sto

vyklos gražiais įspūdžiais, kuriuos 
mums nuolat primena spauda ir 
nauji mūsų draugai gausiais laiškais 
iš Amerikos ir Kanados. Išgyventi 
turtingi prisiminimai dar ilgai bus 
mums paskatinimu naujiems pana
šiems darbams ir susitikimams. Štai 
prieš mūsų akis VII Rajoninė Sto
vykla, kurią sekančių metų pradžio
je turėsime NSW valstijoje. Tai
gražus ir didelis darbas, kuriam at
likti patyrimo pakankamai turime, 
bet kuris vistiek reikalingas visų jė
gų, didelės meilės stovyklavimui, 
visų geros valios ir gero skaičiaus 
skaučių ir skautų.

Tuntai ir atskiri vienetai jau da
bar tam darbui turi pradėti ruoštis: 
peržiūrėti savo inventorių, papildyti 
lėšas, o svarbiausia iš anksto žinoti 
kas ir kiek skautų galės dalyvauti 
stovykloje. Negalintiems dalyvauti 
dėl lėšų stokos, suorganizuokite pa
ramą, kad nebūtų nei vieno pasili- 
kusio dėl pinigų neturėjimo. Visiems 
dalyvauti yra labai svarbu ir pras
minga, kad galime padėti neišgalin
tiems. Tai tegul būna mūsų gerasis 
darbelis pasirūpnti visais.

Tunto stovyklą paprastai laikome 
darbo, skautiško patyrimo mokykla, 
rajoninė stovykla yra daugiau re
prezentacinė, čia vienetai pasirodo 
ko verti. Kartais ir mažas vienetas 
gali nunešti didelius, pasirodydamas 
pažangoje, drausmėje, sugebėjime 
skautauti ir ypač lietuviškos sąmo
nės ugdyme, būtent: dainuodami, 
pasakas pasakodami, šūkius ir juo
kus krėsdami prie laužo. Tačiau ne
turime pamiršti ir gryno skautavi- 
mo: palapinių pasistatymas ir tinka
mas griovelių iškasimas (nuolatįąjė 
klaida), takelių papuošimas, gaire
lių, siluetų meniškas išdėstymas ir 
kt. turi didelės reikšmės. Be viso to 
reikia sudaryti sąlygas naujiems 
nariams duoti skautų įžodį, paruošti 
į patyrimo laipsnius, specialybes ir 
atrinkti kandidatus į vadovų kursus. 
Nuo dabar mes daugiau kreipsime 
dėmesį į vadovų paruošimą.

VII Rajoninei stovyklai organi
zuoti Rajono Vadija yra pakvietusi 
Sydnejaus ’’Aušros” tunto tuntinin- 
ką s.v. Jeronimą Belkų, sudaryti or
ganizacinį komitetą ir jam vadovau
ti. Prašau visų, į kuriuos jis kreipsis, 
padėti jam atlikti šį darbą, nes Ra
joninė stovykla yra visų mūsų pasi
didžiavimas ir garbė, kai ji bus gerai 
atlikta ir pasisekusi.

Ta pačia proga noriu keletą žodžių 
pasakyti apie mūsų vadovų pasiren
gimą. Šiais metais atsirado gera 
proga mūsų jauniems vadovams ir 
kandidatams į vadovus pasimokyti 
Ąžuolo ir Gintaro kursuose, kurie 
vyks š.m. rugpiūčio mėn. VI TS 
metu Amerikoje. Tuo reikalu krei
piamės į visus, kurie būtų pajėgūs 
nuvykti sąvo lėšomis į Ameriką ir 
ten įstoti į minėtus kursus. Austrą-

Jurginės 
Džiugo Tunte

Jau per laikraščius ir per bažnyčią 
praneštos skautų ruošiamos Jurgi
nės buvo laukiamos melburniškių su 
viltimi, kad vėl išvysime savo skau
tišką jaunimą pilnoje stiprybėje.

Ir štai varpams šaukiant į bažny
čią įžygiuoja šventiškai nusiteiku
sios skautukės. Skautiškosios vyri- 
jos nesimato. Matyt, lietuvių na
muose ruošiasi laužui...

Trečią po pietų sugūžam lauželiui. 
Ir čia tik sesės dominuoja. Darosi 
nejauku, liūdna...
Staiga iš visų kampų pasipila dai

nuodami būreliai: skautai vyčiai (iš 
viso keturi), vyrės, skautės, 

lijos Rajono Vadija kiekvieną tinka
mą kandidatą parems $ 250 parama. 
Mums reikia gerai paruoštų vadovų 
jaunesnio amžiaus, kad galėtų vado
vauti skiltims ir draugovėms. Smul
kesnę informaciją gausite pas tunti- 
ninkus.

v.s. A. Mauragis 
Australi jos Rajono Vadas

Vl-sios Taut. Stovyklos Fondas
Tautinė Stovykla jau senokai pa

sibaigė, bet vis dar spaudoje skaito
me amerikiečių ir kanadiečių lietu
vių gražius atsiliepimus ir padėkas 
už širdingą priėmimą Australijoje. 
Tas buvo galima įvykdyti tik dėka 
dosnių tautiečių, kurie savo aukomis 
parėmė T.S. Fondą. Štai skelbiame 
paskutinį aukotojų rėmėjų sąrašą:

Mecenatai, aukoję po $ 100: Mel
bourne: J. Meiliūnas (jun.), J. Še- 
meta, V. ir M. Špokevičiai, Austra
lijos Lietuvių Fondas ( $ 760).

Sydnejuje: N. Bižytė.
Adelaidėje: V. Ilgūnas.
Wodongoje: A. Gaidelis.
Tasmanijoje: P. ir M. Šiaučiūnai.
Amerikoje po US $ 100: V. Ci- 

vinskas, Dr. J. Jurgėla-Gale, A.J. 
Kerelis, O. ir P. Žailskiai.

Aukotojai: Melbourne: Dr. Juo
zapavičius $ 50, Mackevičius $ 40, G. 
ir Š. $ 30, J. Jarinkevičius ir J. Ma- 
šanauskas po $ 25, A. Bulokas ir 
Grigaitienė po $ 20, D. Bitė, J. Sa
dauskas, Šaulys, A. Žilinskas po $ 
10, V. Kemežytė $ 15 ir J. Valiauga 
$ 5. .

Sydnejuje: Sydnejaus Lietuviai 
aukų lapas Nr. 11 $ 252, Palanga 
Souvenirs $ 92.65, V. Šliteris $ 50, 

Nelengvas skautų žygis Taut. Stovykloje. Nuotrauka V. A-nos

skautės, skautai, paukštytės ir vil
kiukai ir visi nuotaikingai sutūpia ar 
atsisėda scenoje palikdami tik mažą 
aikštelę prie gražiai suformuoto 
lauželio, kurį uždega tuntininkas N. 
Ramanauskas.

Pasirodymus pradeda paukštytės. 
Po trejeto dainų, į kurias mėginama 
įtraukti ir visa publika, vilkiukai 
išeina medžioti ir nušauna pelėdą. 
Juos palydi šūkis: pasirodė mandrūs 
vyrai, nedidesni kaip pipirai! Ačiū!

Ir vėl seka trys dainelės sk. N. 
Zdanienei palydint akordeonu ir B. 
Šaulytei bei v. Sadauskui padedant 
diriguoti. Ir taip vis po tris dainas 
padainavus vyksta vienas po kito 
pasirodymai: jaunesniųjų skaučių, 
skaučių, skautų vyčių, skautukų ir 
vyresniųjų skaučių. Palaipsniui visa 
auditorija įjungiama į dainas tiek, 
kad ir visa salė ir scenoje nuotaikin
gai įsismaginę skautukai atrodo 
vientisa programoje dalyvaujanti 
masė.

Ryškesnieji momentai buvo dau

i^Jd^lANGEJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 

spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

Dr. J. Bassil-Bogušaitė $ 25, B. ir V. 
Barkai, K. ir N. Stašioniai ir Vyt. 
Šliogeris po $ 10, Čelkienė, M. Glio- 
nertienė po $ 5.

Adelaidėje: J. Mockūnas $ 10.
Perthe: M. Lingienė $ 10.
Geelonge: B. Starinskienė $ 20.
Amerikoje: Neringos Tunto Vyr. 

Skaučių Židinys $ 43.01, ps. Milda 
Kvedarienė $ 89 (parduotų stovyk
loje rankdarbių pelnas).

Canberroje: Anonymas, A.
Schaffer, Z. Sipavičius, Grincelienė, 
Canberros Vyr. Skautės ir Vyčiai po 
$ 20, Jankus, A. Čeičys po $ 10, A. 
Alyta, P. Gružauskas, G. Alytaitė, 
Levickas, V. Martišius, L. Budzi- 
nauskas po $ 5, G. Petronis, M. Kas- 
pariūnas, P. Dobrega po $ 3, Lauri- 
nonis, J. Voveris, Jablonskis, A. 
Pilka, J. Butkus ir J. Lizdenis po $ 2.

Visiems skautiškas ačiū!

T.S. Rengimo Komitetas

PADĖKA
VI-os Tautinės Stovyklos užjūrio 

svečiams Sydnejuje priimti komite
tas užbaigė savo paskirtį. Kovo 20 d. 
savo paskutiniame posėdyje išreiškė 

giau sudramatinti į sceną vis įžy
giuojant keturiems skautams vy
čiams, kurie visas scenas ir dainas 
judesiais ar grimasomis paįvairino ir 
nuspalvino sveiku jumoru. Buvo 
puiki kombinacija, kai jie paklydu
sias ir iš baimės bespiegiančias jau
nas skautukės išgelbėjo išnešdami 
jas iš scenos ir kai pikantišku ir ko
mišku numojimu taip pat klykian- 
čias vyresniąsias skautes palieka.

Skardžiai nuskambėjo A. Karazi
jienės dainuojama daina apie šv. 
Jurgį.

Už tą poros valandų įspūdingą 
džiaugsmą esame dėkingi tiems nie
kados nenuvargstantiems ir entu
ziazmo ir energijos neprarandan
tiems asmenims, kurie kartais ir be
viltiškose aplinkybėse išsilaiko ne- 
palūžę. Tai yra tie rengėjai, judinto
jai. O jų šį kartą būta: A. Karazijie
nė, B. Prašmutaitė...

Tad visiems rengėjams: Bravo 
bravisimo... Ačiū! ’’Senas Skautas” 

nuoširdžią skautišką padėką:
Visiems svečių globėjams už gra

žų, lietuvišką priėmimą ir globą sa
vo šeimose užjūrio skautų.

Visiems tautiečiams ir organiza
cijoms, kurie parėmė ir prisidėjo 
įvairiais būdais prie visų paruošimų 
ir sėkmingos mūsų svečių viešnagės 
Sydnejuje.

VI T.S. Užjūrio Svečiams 
Sydnejuje Priimti Komitetas

Taut. S-los 
atgarsiai

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI (Kanados 
liet, laikraštis):

...Miškas tikrai kitoks, negu Ka
nadoje. Medžiai - eukaliptai, o 
paukščiai - kūkabūrai. Kai jie gieda, 
atrodo, kad juokiasi!

Vyr. skaučių pastovyklėje buvo 
80 skaučių. Visos labai draugiškai 
sugyvenome. Mūsų ir vyčių progra
moje buvo įvairios ir įdomios pas
kaitos, laužai su lietuviškom dainom 
ir kt.

Beveik visa Australija žinojo, kad 
tai yra lietuvių tautinė stovykla. Per 
paradą buvo atvažiavę žmonės iš te
levizijos mūsų filmuoti...

Stovykloje susitikau ir susidrau
gavau su daug žmonių. Buvo tikrai 
liūdna Australiją ir jos labai 
simpatiškus draugus palikti.

Tikiuosi, kada nors vėl bus proga 
grįžti į Australiją. O svarbiausia, tai 
norėčiau ir linkėčiau, kad rugpiūčio 
mėnesį įvykstančioje tautinėje 
stovykloje prie Atlanto mes mokė
tume būti nuoširdūs ir draugiški iš 
kitų kraštų atvykstantiems, kad jie 
galėtų jaustis kaip namie.

Ina Lukoševičiūtė, Montreal.

DARBININKAS (JAV liet, laikraš
tis):

Stovyklos galas atėjo pergreit. 
Pradėjom pakuotis grįžti ir ruoštis 
kelionei į namus. Mintys, kad reikės 
atsiskirti nuo naujų draugų, kartais 
sustabdydavo mus ir užimdavo 
kvapą. Per šias kelias savaites iš
mokom labai daug, papildėm savo 
entuziazmo kraitį ne tiktai skautiš
kais, bet ir lietuviškais įspūdžiais.

Grįžus iš Australijos, viena ame
rikietė draugė man turėjo vieną 
klausimą: koks šios kelionės mo
mentas, įvykis ar pergyvenimas pa
liks tau gražiausius prisiminimus?

Aš negaliu išskirti jokio įvykio ar 
pergyvenimo kaip geriausio ar įspū- 
dingiausio. Mes žavėjomės gamta. 
Mums nepažįstami augalai, gyvuliai, 
net debesys ir žvaigždės bus ilgai 
prisimenami. O Australijos lietuvių 
nuoširdumas ir dosnumas giliai mus 
paveikė. Jie išleido daug pinigų ir 
energijos, priimdami tokį būrį sve
čių iš užjūrio. Mes tikimės, kad mes 
palikom jiems ne tik gerą įspūdį apie 
save, bet atvežėm jiems nelaikinės 
naudos. Jie mums davė neįkainuo
jamą dovaną, o mes niekad nepa
miršime auksinių dienų po Pietų 
Kryžium.

Rasa Bobelytė
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SVEIKATA
Vėžys

(CANCER, CARCINOMA)

PALANGA ATIDARĖ NAUJAS RAŠTINES

Daug informacijos prisirenkame 
apie vėžio ligas, skaitydami spaudą, 
klausydami radijo ar televizoriaus. 
Toji informacija, persvarstyta per
kalbėta su draugais ir kitais suinte
resuotaisiais ar jau sergančiais, ne
jučiomis įgyja mitinių ataudų ir pa
galiau mes, lyg tos Paberžės užkal
bėtojos, pradedame tikėti Brych’ų ir 
kitų žmogaus desperacija prekiau
jančių siūloma pagelba.

Mėlynasis asbestas mėlynuose 
Victorijos traukinių vagonuose, 
piktžolėms purškalai, kas dieną vis 
naujai sukuriamos sintetinės me
džiagos - grūmoja ir paraližuoja at
sargaus vartotojo planus, žingsnius. 
0 baimė turi dideles akis, kurios 
mato daugiau, negu iš tikrųjų yra.

Šito patyrimo vedamos Socialinės 
Globos Moterys Melbourne, ypatin
gu savo valdybos narės Danielės 
Žemkalnienės rūpesčiu, pasikvietė 
jauną (bet ne per jauną praktikos 
prasme) medicinos daktarą, Jurgį 
Mikolajūną, padėti atskirti mitus 
nuo realybės.

Pasiklausius jo paskaitos, visų 
pirma paaiškėja, kad išgirdus diag
nozę - ’’vėžys” - nereikia pulti des
peracijom Mat, esama net per šimtą 
vėžio formų: vienos lengvai pagydo
mos, kitos apgydomos dešimtme
čiams. Deja, yra tokių, kur mirtis 
seks gana greitai.

KAIP SUSERGAMA VĖŽIU?

1. PAVELDĖJIMAS. Aplamai, 
vėžys (iškyrus kai kurias retas for
mas, kaip antai: retinoblastoma, di
džiosios žarnos polipozės) nėra pa
veldima liga. Paveldima yra ten
dencija vėžiui, t.y. jei vėžio augimui 
pasitaiko palankios sąlygos, žmogus 
su paveldėta tendencija turės dau
giau galimybių susirgti vėžiu.

2. APLINKA.
A. NEGYVOSIOS GAMTOS AP

LINKA. Yra jau žinoma, kad (a) ka
minkrėčiai sirgdavę lytinių organų 
odos vėžiu (scrotal carcinoma); su
kėlėjas - suodžiai; (b) senųjų verpi
mų mašinų lubrikuotojai - šlapumo 
pūslės vėžys; sukėlėja - tepamoji 
alyva; (c) anilino dažų gamyklose 
darbininkai susirgdavo kaulų vėžiu;
(d) laikrodžių ciferblatų dažytojos 
radiumu gaudavo kaulų ir odos vėžį;
(e) rentgeno ir kiti spinduliai (ato
miniai - Hirošima , saulės); (f) alyva 
ir jos produktai; (g) rūkalai; (h) PVC 
(polyvinyl chloride) dujos sukelian
tis kepenų vėžį; ir dar daug, galuti
nai neištirtų faktorių, kaip pvz. sa
charinas.

B. GYVOSIOS GAMTOS FAK
TORIAI. Jų svarbiausi (a) virusai, 
kurie sau ramiai gyvena mūsų kūno 
celėse, yra svarbūs kaip potencialūs 
krūtinės ir gimdos kaklelio (cancer 
of cervix) vėžio sukėlėjai; (b) tam 
tikri parazitai, erziną šlapumo pūslę, 
gali būti tos pūslės vėžio priežasti
mi.

Daktaras kiek ilgėliau kalbėjo 
apie moterų vėžio formas: gimdos, 
kiaušidžių, gimdos kaklo ir krūtinės 
vėžį. Pirmosios dvi yra retos ir grei
tai atkreipia moters dėmesį savo 
simptomais ( pav. nenormalus krau
javimas po klimakteriumo). Būtinas 
vizitas daktarui. ’’Curette” - vienos 
dienos viešnagė ligoninėje - daž
niausiai tai ir visa, kas yra reikalin
ga. Jeigu vidaus patikrinimas rodo 
kiaušidžių (ovarian) vėžį, operacija 
yra sunkesnės formos, tačiau jeigu 
liga atrasta ankstyvoje stadijoje, 
pooperaciniai rezultatai geri.

Gimdos kaklelio (cancer of the 
cervix) vėžiu per metus serga apie 
700 moterų Australijoje. Simpto
mai: nereguliarus kraujavimas (ar 
tarp periodų, ar po klimakteriumo, 
ar po lytinių santykių). Kuo anks

čiau nustatyta diagnozė, tuo geriau. 
Iš čia seka, kad: I. reguliarūs PAP 
SMEARS daktaro kabinete ir II. 
patikrinimas anksčiau minėtų krau
javimų atvejais būtini. Čia pažymė
tini ’’nušalimo” šašai ant lūpų - 
Herpes Simplex I. Panašius šašus 
lytiniuose organuose sukeliąs 
Herpes S II duoda moteriai 5 kartus 
didesnį galimumą susirgti gimdos 
kaklo vėžiu.

Krūtinės vėžio statistika: Šios rū
šies vėžiu suserga viena iš 20 mote
rų. Faktoriai, paveikią šios vėžio 
formos išsivystymą, yra: ’’Paveldė
jimo tendencija”. Jei motina turi 
tokį vėžį ir savo dukras maitino savo 
pienu, šitos turės 5 kartus daugiau 
galimybių gauti krūtinės vėžį. Ta
čiau paskutiniai tyrimai J.A.V rodo, 
kad ne tiek ’’paveldėjimo tendenci
ja”, kiek tendencija vėžiui perlei
džiama iš kartos į kartą per motinos 
pieną!

70% moterų su krūtinės vėžiu, 
bet be išsiplėtimo į limfas, po chi
rurginio gydymo gyvena daugiau 
nei 10 metų. Jeigu limfinės liaukos 
yra paliestos, tik 30% išgyja.

Išvada: galimai greičiau vizituoti 
daktarą, jei pastebimas koks nors 
pakilimas po oda, "gumbelis” krūty
se. Netiesa, kad ’’jei neskauda, tai 
ne vėžys”. Tikrumoje yra atvirkščiai 
- jei neskauda, tai greičiausiai ir gali
būti vėžys.

KONKRETŪS PATARIMAI:

1. Pasitikrinimas kas mėnesį. Ra
dus auglį, jo nemaigyti (nes tuo pas
kleidžiamos susirgusios celės po ki
tas audinio dalis).

2. Neatidėlioti vizito daktarui, ir 
jei šis prašo sugrįžti, nepamiršt su
grįžti.

3. Lankant daktarą kitu reikalu, 
paprašyti patikrinti krūtis.

Krūtinės vėžio atveju Dr. Mikola-

Spaudoje
NAUJOJI KONSTITUCIJA

Ryšium su naująja L. Brežnevo 
Sovietų Sąjungos konstitucija naujų 
konstitucijų susilaukė ir sąjunginės 
respublikos. Pagal Maskvos kurpalį 
paruoštas Lietuvos konstitucijos pro
jektas buvo perduotas “visos liau
dies svarstymui“. Praktiškai tai reiš
kia propagandinį jos straipsnių gar
binimą susirinkimuose ir spaudos 
puslapiuose. Tikrąjį Lietuvos valdo
vą išryškina 6 straipsnis: “Tarybinės 
visuomenės vadovaujanti ir vairuo
janti jėga, jos politinės sistemos or
ganizacijų branduolys yra Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija ...” Tai 
sovietinei kompartijai priklauso vi
daus ir užsienio politikos linija, ko
vos už komunizmo pergalę pobūdis. 
69-tas straipsnis vis dar teigia, kaip 
ir Stalino konstitucijoje, kad Lietu
va pasilaiko teisę laisvai išstoti iš 
Sovietų Sąjungos, nors visiems ži
noma, kad šia teise jai neleis pasi
naudoti sovietų kompartijos polit- 
biuras Maskvoje. 76-tame straipsny
je kalbama apie Lietuvos turimą 
teisę “užmegzti santykius su užsie
nio valstybėmis, sudaryti su jomis 
sutartis ir. keistis diplomatiniais bei

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakūmo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

MELBOURNE
Lower Ground Floor 
Goode House 
59 Queen Street, 
Melbourne, VIC. 3000 
Telf.: 62-7758/9

Paveskite savo kelionės rūpesčius mums! Ar vyktumėte tarnybiniais 
reikalais, ar atostogauti, ar aplankyti giminių - mes atliksime viską: už
sienio pasus, vizas, viešbučius, ekskursijas, kelionių čekius, kelionės ap
sidraudimą ir kt.

Parduodame bilietus lėktuvais, laivais, traukiniais ir turistiniais auto
busais bet kur pasaulyje įskaitant Australiją.

ŠIŲ METŲ SPECIALIOS EKSKURSIJOS:
Tvarkome oficialią sportininkų ekskursiją į Kanadą ir Ameriką. No

rintieji prisijungti kreipkitės į ALFAS Valdybą arba tiesiog į mus.
Antroji ekskursinė grupė šiais metais su 10-čia naktų Vilniuje išvyksta 

rugpjūčio 10 d.

Palanga 
Toavs
CENTRINĖ RAŠTINĖ 
Cnr. Liverpool & Sussex St., 
Sydney, NSW 2000 
Telf.: 26-3526 26-2008

Kreipiantis lietuviškai: Sydnejuje prašykite Algio Bučinsko (02) 26-5066 
Melbourne prašykite Danutės Andriejūnaitės (03) 62-7758

jūnas proteguoja radikalų krūtinės 
nupiovimą, ne dalinę operaciją.

Po Dr. Mikolajūno žodžio buvo 
gyvos diskusijos, daug klausimų iš 
gausiai susirinkusių moterų.

Paskaitininkui tenka padėkoti ne 
tik už naudingas žinias, bet ir už 
gražią lietuvių kalbą. Klausytojos 
stebėjosi gražiu profesinės termino
logijos vertimu į lietuvių kalbą.

Paruošė: D. Simankevičienė

konsuliniais atstovais, dalyvauti tarp
tautinių organizacijų veikloje“, šis 
straipsnis, matyt, buvo įvestas pro
pagandinei užsienio reikalų “minis- 
terio” Vytauto Zenkevičiaus veiklai 
pridengti susitikimuose su užsienie
čiais. Iliuziją sugriauna Sovietų Są
jungos konstitucijos 73-čiojo straips
nio 10-ji pastraipa. Ten aiškiai pasa
kyta, kad Sovietų Sąjungos vyriau
sybei priklauso “sąjunginių respub
likų santykių su užsienio valstybė
mis ir tarptautinėmis organizacijo
mis bendros tvarkos nustatymas, šių 
santykių koordinavimas“. Taigi, V. 
Zenkevičius be Maskvos pritarimo su 
užsieniu negali turėti jokių ryšių. 
Tai pabrėžia ir Lietuvos konsti
tucijos 28-tasis straipsnis, pasak ku
rio, sovietinė Lietuvos respublika 
užsienio politikos veikloje vadovau
jasi Sovietų Sąjungos konstitucijos 
nubrėžtais užsienio politikos tikslais, 
uždaviniais ir principais. Prideda
mas netgi ir įspėjimas, kad toje 
Lietuvos respublikoje karo propa
ganda draudžiama. Apie kokį karą 
kalbama, nepaaiškinama. Negi Mask
va bijo, kad Lietuva jai karo nepa
skelbtu? . ,Tėviškės Žiburiai

***

Ir Vatikanas pripažįsta, kad da
bartinėje Lietuvoje yra labiausiai 
išvystyta rezistencija prieš religinę 
priespaudą Sov. Sąjungoje. Tai 
pabrėždama Vatikano spauda pri
mena lietuvių, ypač katalikų pog
rindžio spaudą.

Sporto klubo Kovo vyriškų ir moteriškų rūbų
MADŲ PARADAS

jau gegužės 28 d., sekm., 6 vai. Sydnejaus Liet. Klube!

4th Floor
Paringa Building 
13 Bindley Street, 
Adelaide, S.A. 5000 
Telf.: 517699,517874

NAUJA ŠAULIŲ KUOPOS 
VALDYBA

Balandžio 30 d. Lidcombe parapi
jos salėje, įvyko Sydnejaus Dariaus 
ir Girėno Šaulių Kuopos narių meti
nis susirinkimas, kurį pradėjo Šau
lių Kuopos pirmininkas S. Pačėsa ir 
susirinkimui pirmininkauti pakvietė 
p. K.P. Kedį, o sekretoriauti p. Ire
ną Gintalaitę-Sweeney. Apie Šaulių 
Kuopos, dvejų metų kadencijos 
darbus pranešimą padarė Š.K. pir
mininkas S. Pačėsa. Be to, paminėjo, 
kad kadencijos metu yra mirę 4 šau
liai: B. Kaufeldas, A. Liubanskienė, 
A. Plukas ir P. Zaremba, kurie susi
rinkimo pagerbti vienos minutės 
susikaupimu.

Kontrolės Komisijos aktą pers
kaitė K. K-jos pirmininkas p. J.P. 
Kedys. Moterų Šaulių Sekcijos va
dovės ir šaudymo sekcijos vadovo 
pranešimų nebuvo. Po trumpų dis
kusijų šaulių kuopos valdybos veikla 
susirinkimo buvo užgirta ir pajamų - 
išlaidų apyskaita patvirtinta.

Į naują Šaulių Kuopos Valdybą, 
dvejiems metams išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas - S. 
Pačėsa, nariai: Irena Gintlaitė - 
Sweeney, A. Sidaras ir kandidatė K. 
Scitnickienė. Kontrolės Komisija: 
pirmininkas J.P. Kedys, nariai: K. 
Daniškevičius ir K. Belkus. Moterų 
Sekcijos Vadovė - Irena Gintalaitė - 
Sweeney. Šaudymo sekcijos vadovu 
l.e.p. V. Jankus, jun.

Klausimuose ir sumanymuose iš
keltas reikalas persvarstyti šaulių 
nario mokestį. Susirinkimas nutarė: 
šauliai dirbantieji į metus moka $ 2, 
nedirbantieji pensininkai ir moks
leiviai moka po $ 1. Atkreiptas dė
mesys į artėjančią Šaulių Sąjungos 
šventę ir LŠS įkūr. Vlado Putvio - 
Putvinskio minėjimą. Šventė įvyks 
birželio 25 d. Lietuvių Klube, todėl 
visi šauliai buvo prašomi pagal rei
kalą prisidėti, kad ta šventė praeitų 
kuo iškilmingiau. Be to, buvo skai
tomi Centro Valdybos aplinkraščiai 
ir pasikalbėta įvairiais organizaciją 
liečiančiais reikalais. S. Pačėsa
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KALBA
ATSISVEIKINIMO B—B—Q 

SPORTININKAMS

Paskutini sekmadienį prieš iš
vykstant sportininkams į Kanadą ir 
Ameriką, birželio mėn. 18 dieną 
ALFAS vaidybos iždininkas Valen
tinas Gulbinas, savo naujame name

ALFAS KALBA
PROVIZORINĖ PROGRAMA

AMERIKOJE

29 Ormond St., Ashfield rengia 
sportininkams atsisveikinimo leš- 
minę. Tuo laiku jau bus suvažiavę 
nemažai sportininkų iš visos Aus-

Praktiškiausios 
dovanos giminėms Lietuvoje

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, labai 
populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spalvų crimplene 
medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; moteriškas nailono 
apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų 
arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių ci
garečių': dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai eilu
tei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu ’’All wool made in England”,

Kaip rašo Amerikos išvykos va
dovas čikagietis Vytautas Grybaus
kas, tai po Toronto žaidynių ŠAL- 
FASS pirmininkas P. Berneckas ir 
sporto bei jaunimo stovyklos vado
vas Šapočkinas nori visus sportinin
kus ir jų grupės norinčiuosius, nu
vežti kelioms dienoms poilsiui į jau
nimo stovyklą Wasagoje, kuri yra 
labai gražioje kurortinėje vietoje 
prie Toronto. Čia būtų daugiau pail
sėta, nors numatoma ir sužaisti ke
lias draugiškas rungtynes. Vėliau 
būtų važiuojama į Bostoną, Wa- 
shingtoną, Baltimorę, gal New 
Yorką ir paskutinį penktadienį prieš 
Čikagą, o gal ir šeštadienio ryte 15.7 
važiuotume į Detroitą ir liepos 22 
dieną į Čikagą, šeštadienio vakare 
didžiulis balius, sekmadienio ir pir
madienio vakarais įvairios rungty
nės. Kada iš Čikagos pajudėsit į Los 
Angeles, tai pažiūrėsim kaip visi 
reikalai klostysis.

Iki Čikagos važiuot geriausiai ir 
pigiausiai būtų Greyhounds autobu
sais, nes kelionės nelabai ilgos. Ta
čiau į Los Angeles iš Čikagos truktų 
tris paras. Žinoma, lėktuvu būtų 
daug greičiau ir patogiau, bet tą ga
lėsim išspręsti vietoj, nes tas. tik
riausiai priklausys nuo finansų ir 
nuo jūsų pačių. (ALFAS padarė pri
vačius užklausimus pas Amerikos 
oro bendroves Amerikoje dėl nuo
laidų ir važinėjimo grupėms po 
Ameriką ir kai bus gauta atsakymai 
bus pranešta, nors trumpos distan
cijos būtų pravartu važiuoti autobu
su, geriau pamatant ir Amerikos

tralijos, todėl po "Kovo” vakaro 
šeštadienį, visi sportininkai ir spor
tininkų svečiai turės labai gerą pro
gą atsigauti V. Gulbino rengiamoje 
iešminėje. Visi kviečiami ir laukia
mi.

LIETUVIŲ PERGALĖ PRIEŠ
ST. GEORGE

Aną savaitę Sydnejaus Liet. Klu- '• 
be įvyko metinės šachmatų varžy
bos prieš pajėgiausią Sydnejaus 
šachmatų klubą St. George. Varžy
bos vyko kiekvienoje komandoje 
dalyvaujant po 17 žaidėjų. Lietuvių 
sąstate trūko dviejų gerų žaidėjų - 
V. Liūgos ir J. Masčinsko, tad maža 
buvo vilčių laimėti žinant priešinin
ko pajėgumą.

Nepraėjus nė pusei valandos nuo 
žaidynių pradžios, jau P. Grosas 
lentoje įrašė pirmą lietuviams lai
mėtą tašką. Vėliau dideliam nuste
bimui lentoje buvo registruojami 
taškai daugiausia mūsiškių naudai. 
Pasibaigus žaidynėms rezultatai 
nustebino visus: 11 Va prieš 5Vz lie
tuvių naudai!

Lietuvių klubo komandoje žaidė ir 
taškus laimėjo šie šachmatininkai

gali būti šviesios arba tamsios spalvos.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $ 170.00
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntinį 9 svarus prekių, pavyzdžiui, 4 

m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokių dovanų.
Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 70.00
Jeans "Wrangler”, vyr. arba mot., (galima siųsti 4) $ 35.00
Geresnės rūšies nertinis $ 25.00
Nailoninės kojinės, vyriškos arba moteriškos $ 2.50
Vilnonė medžiaga suknelei $ 20.00
Vilnonė skarelė $ 9.00
Geresni marškiniai $ 13.00
Lietsargis telescopic $ 10.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai $ 30.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui $ 25.00
Angliška eilutei medžiaga (’’All wool made in England) $ 40.00
Geresnė eilutei medžiaga (’’All wool made in England") $ 50.00

Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 23.00 už visas persiun

timo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England, Tel. 01 460 2592

pagal lentų eilę: V. Patašius 1, Dr. I. 
Venclovas 1, J. Dambrauskas Vz, I. 
Liepa 0, Dr. H. Lukše 1, J. Jenčius 
0, J. Slidžiūnas 0, V. Augustinavi- 
čius 1, J. Karpavičius 1, A. Giniūnas 
1, P. Grosas 1, V. Šneideris 1 ir J. 
Kapočius 1. Likusius taškus laimėjo 
klubo nariai australai.

Į šių metų tarpklubines šachmatų 
varžybas įregistruota dvi koman
dos: ”A” klasėje komandai vadovaus 
V. Patašius ir antrajai klasei V. Au- 
gustinavičius. Matas

Televizijos, 
stereo, Hi Fi, kasečių reikalais' 
kreipkitės pas savus - ir pigiau, ir 
g'ria“. Te|

699 5186

kraštą. Iš Čikagos skrendant naktį į 
Los Angeles be nuolaidų kainuoja 
108 doleriai, kai dieną 135 dol.).

Dėl didelio krepšinio komandų 
skaičiaus, krepšinio varžybos jau 
pradedamos liepos 26 dieną, pirma
dienį. Kada teks australiečiams 
žaisti pirmas rungtynes, dar nėra 
aišku.

Australijos lietuviai sportininkai 
yra ypatingai dėkingi Vytautui 
Grybauskui už jo rūpinimąsi visa 
Australijos sportininkų kelione po 
Ameriką.

DĖMESIO KLUBAMS IR 
VAŽIUOJANTIEMS

Visi klubai ir pavieniai asmenys, 
kurie dar nėra atsiskaitę už gautus 
kelionės aukų lapus, prašomi kuo 
skubiausiai visus lapus atsiųsti AL
FUI ir taip pat atsiskaityti finansi
niai.

Visi valiuojantieji sportininkai, 
kurie dar iki šiol neprisiuntė savo 
išeiginių uniformų išmierų, prašomi 
kuo skubiau jas prisiųsti. Taip pat 
prašomi prisiųsti kuo skubiau savo 
marškinių išmieras.

NAKTIS LAS VEGAS

Kaip rašo Los Angeles Sporto 
Klubo ’’Bangos” pirmininkas, buvęs 
Melbourno ’’Varpo” iškilusis sporti
ninkas inž. Algis Šėkas, be visų kitų 
priėmimų ir rungtynių Los Angeles, 
jie nori Australijos sportininkams 
surengti ir juos nuvežti vienai nak
čiai į garsųjį Las Vegas lošimų 
miestą. Gerai, kad ši naktis bus su
rengta jau sportininkams grįžtant 
namo, nes kitu atveju gal kam jau 
tektų ir pėsčiam į Toronto žygiuoti.

Kovo jaunių pergalė

"KOVO” JAUNIAI

’’Kovo” jaunieji krepšininkai lai
mėjo ’’Canterbury - Bankstown 
Association” finalus.

Žaidė prieš pereitų metų laimėto
jus, "Rockets” komandą. Rungtynės 
buvo įdomios ir įtemptos ir tik ant
ram puslaiky pasirodė "Koviečių” 
pranašumas.

Rungtynes laimėjo 40:27 (15:16) 
rezultatu. Taškai: P. Simpson 22, R. 
Gaidžionis 8, P. Stašionis 6, E. Bari
la 2, A. Kolbakas 2.

Kovo jauniai iš kairės:. R. Gaidžionis, E. Kasperaitis, P. Simpson, P. 
Stašionis, E. Barila, A. Kolbakas.

Reikia nepamiršti, kad tie berniu
kai ne tik kad žaidžia krepšinį už 
’’Kovo” klubą, bet ir priklauso kitom 
organizacijom: E. Barila (12 m.) - 
skautas, šoka tautinius šokius. R. 
Gaidžionis (11 m.) - skautas, šoka 
tautinius šokius, žaidžia futbolą, 
krepšinį mokykloje. P. Stašionis (12 
m.) - Skautas, šoka tautinius šokius,

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuviu bendruomene

lanko Lituanistikos kursus. A. Kol
bakas (12 m.) - skautas, šoka tauti
nius šokius.

Be to visi jaunieji "koviečiai” žai
džia su ’’Cantr.-Banks. Association” 
rinktine. Ši komanda sudaryta iš 
geriausių žaidėjų ir žaidžia N.S.W. 
Junior Metropolitan Championships 
turnyre. Ši komanda jau pasiekė se- 
mi-finalus. Malonu matyti, kai Aus
tralų rinkti nėję iš 20 geriausių žai
dėjų visuomet žaidžia 2, 3 ar kartais 
net 4 ’’Kovo” jaunieji krepšininkai.

V.G.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA
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R. KALANTOS MINĖJIMAS

Prieš šešerius metus Kaune 
liepsnose mirė Romas Kalanta, ati
duodamas savo jauną gyvybę kovoje 
už pavergtą Lietuvą.

AUS Melbourno Skyriaus Val
dyba gegužės 21 d., sekm., ruošia R. 
Kalantos minėjimą. Minėjimas pra
sidės pamaldomis 12 vai. šv. Jono 
bažnyčioje. Giedos jaunimas.

2.30 vai. Melb. Lietuvių Namuose 
vyks minėjimas. Programą atliks 
jaunimas. Dalyvaus taut, šokių gru
pė Klumpakojis, dainininkai Virgi
nija ir Arūnas Bruožiai, išraiškos 
šokėjos iš Melbourno ir Morning- 
tono, ir Dainava. Taip pat Austr. 
Liet. Fondo Valdyba rodys Vytauto 
Karazijos paruoštą filmą iš praeitų 
Lietuvių Dienų Melbourne. Filmas 
20 min., įkalbėtas angliškai.

Įėjimas aukomis, kurios skiriamos 
paremti jaunimo Sąjungos veiklai. 
Kviečiame visus į minėjimą atsilan
kyti pagerbiant jaunuolį Romą Ka
lantą ir paremti mūsų jaunimą.

AUS Melb. Skyriaus Valdyba

DALYVAUKIME DIEVO KŪNO 
PROCESIJOJ

' Gegužės 28 d. - sekmadienį esame* 
kviečiami dalyvauti Dievo Kūno 
procesijoj, kuri vyks Five Dock 
Presentation seselių vienuolyno 
aikštėse. Viską pasiruoškime, kad 
po lietuviškų pamaldų iš Lidcombe 
galėtume nuvykti ir pradėti rikiuo
tis apie 2 vai.

Svarbiausia, kad kuo daugiau 
jaunimo, ponių bei vyrų savo tauti-
niuose apdaruose, kas derintųsi su 
mūsų spalvingom vėliavom ir lietu
višku kryžiumi. Nepagailėkime au
kos ir truputį vargo, kad ir šia proga 
iškeltume Lietuvos vardą.

Kun. P. Butkus 

PRANEŠIMAS

Kaip žinome iš spaudos, Melbour
ne ir Adelaidėje gražiai ir sėkmingai 
veikia lietuvių kooperatinė Kredito 
Draugija "Talka”, t.y. lietuviškas 
bankas, kuris priima indelius, iš
duoda paskolas ir atlieka kitokias 
bankines operacijas.

Sydnejuje šis reikalas atrodo ga
na apleistas. Įdėjus bent kiek pas
tangų ir mes galėtume turėti savo 
kredito draugiją. Dėl to iniciatorių 
grupė gegužės 21 d., sekmadienį, 3 
vai. Sydnejaus Liet. Klubo mažojoje 
salėje kviečia visus suinteresuotus 
lietuvių kredito draugijos steigimu 
Sydnejuje..

Susirinkime plačius paaiškinimus 
duos Melbourno Talkos valdybos 
nariai.

Kviečiame visus kuo. skaitlingiau
siai dalyvauti.

Iniciatoriai

♦♦♦

Jau šį mėnesį Austrlijoje pakelia
mos pensijos ir įvairios pašalpos. 
Dabar viengungio pensija sieks $ 
51.45 savaitei, vedusi pora gaus $ 
85.80 savaitei. Atitinkamai bus pa
keltos ir bedarbio bei kitokios pa
šalpos.

Sporto Klubo VARPO rengiamas

SPORTO BALIUS
įvyksta gegužės 20 d., šešt., 7.30 vai. Melbourno Liet. Namuose 

Baliaus metu: vakarienė, Baliaus Karalaitė
Įėjimas $ 8.00, jauniams, pensininkams - $ 5.00

Bilietus platina: R. Ragauskas tel. 936774
V. Balnionienė tel. 6998949
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PRANEŠIMAS

S.L.M.S.G. Draugija praneša ir 
kartu kviečia visus dalyvauti gegu
žinėse pamaldose, kurias praves 
kun. P. Butkus gegužės 20 d., šešta
dienį, 3 vai. Lietuvių Sodyboje, 
Laurina Avenue, Engadine.

Lauksime.
Valdyba

Gegužės 27 d., šeštadienį, Sydne-s 
jaus Liet. Klube įvyksta Savaitgalio 
mokyklos metinis balius. Progra
moje tautiniai šokiai, (šoka taut, šo
kių grupė Gintaras, vad. A. Saudar- 
gienės), Linksmieji Broliai, vad. E. 
Lašaičio. Baliaus pradžia 7 vai. vak. 
Rengia Savaitgalio mokyklos Tėvų 
Komitetas.

♦♦♦

Dariaus ir Girėno Šaulių kuopos 
Valdyba ruošiasi paminėti šaulių 
Sąjungos kūrėją V. Putvinskį ir sa
vo dvejų metų sukaktį. Šventė nu
matoma birželio 25 d. Sydnejaus 
Liet. Klube.

♦ * ♦

Patirta, kad Šaulių Kuopos Val
dyba rengia gegužinę - barbeque p. 
A. Savickienės sodyboje, Lidcombe, 
82 John Street, gegužės 21 d. (sek
madienį) tuoj po pamaldų 1-mą vai. 
Čia bus galima pigiai užkąsti šviežių 
kepsnių ir atsigaivinti įvairiais gėri
mais. Kviečiami šauliai, ramovėnai 
ir visa visuomenė.

Canberros sporto klubas Vilkas gegužės 20 d. Canįierros Lietuvių Klube 
(Wattle St., Lyneham) rengia

šaunų pasišokimą
Gautas pelnas skiriamas paremti vykstantiems į Kanadą sportininkams.

Bilietai gaunami Lietuvių Klube arba pas sportininkus.
Maloniai kviečiami visi gausiai dalyvauti.

VISUR VISAIP
PAVYKĘS KONCERTAS

Nuolat ir nuolat matome mūsų 
tautinius Šokius įvairiomis progomis 
- šventėse, minėjimuose, tačiau tau
tinių šokių koncertas bent Sydneju
je yra labai retas įvykis.

Kaip tik tokį tautinių šokių kon
certą Sydnejuje gegužės 6 d. suren
gė Bankstown Civic Centre salėje 
tautinių šokių grupė Sūkurys, vado
vaujamas Marinos Cox ir Jono Bire- 
to. Kad toks koncertas sydnejiš- 
kiams buvo naujiena, jau liudija tai, 
kad į koncertą susirinko gana aps
čiai žiūrovų - gerokai virš trijų šim
tų.

Iš tikrųjų koncerte dalyvavo dvi 
Sūkurio grupės - vyresnieji ir jau
nučiai. Pastarieji pašoko paprastes
nius, ne tiek sudėtingus šokius, ra
telius, tačiau jų nuoširdus išpildy
mas žiūrovus tiesiog jaudino.

Iš viso buvo sušokta 15 šokių. 
Koncerto paįvairinimui to paties

i 
i 
i 
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SYDNEJAUS UEIUViy KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 20 d., šešt., 8 vai.:
LATVIŲ VYRŲ CHORAS

Gegužės 21 d., sekm., 6 vai.: 
VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARAS 
Programoje: "Paragvajaus ambasadoriai” l

Sydnejaus Liet. Klube biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte, *

kams knygelių, pašto ženklai, me
daliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

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

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30. IPval.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Sūkurio mergaitės intarpuose dar ir 
padainavo: A. Šliterytė ir R. Searl 
sudainavo dvi daineles duetu, kitas 
dvi dainas šešios mergaitės; A. Šli
terytė pianinu paskambino Jančio 
"Viziją” ir R. Pullinen M.K. Čiurlio
nio "preliudą F. Dur”.

Naujiena taip pat, kad koncerto 
metu buvo keičiama ir apranga: iš 
tradicinių tautinių rūbų buvo perei
nama prie stilizuotų ir visų šokėjų 
vienodų. Tas irgi buvo didelė nauio- 
vė.

Malonu pasveikinti Sūkurį ir jo 
vadovus už tokią malonią staigmeną 
ir sėkmingą koncertą. Tikėkimės, su 
laiku Sūkurys išaugs į stiprų meninį 
vienetą, kuriuo galėsime gėrėtis ir 
kitus pradžiuginti.

♦♦♦
Gegužės 7 d. Sydnejaus teatras 

"Atžala” sėkmingai suvaidino mel- 
burniškiams trijų veiksmų komediją 
"Pirmas skambutis”. Žiūrovų buvo 
gana apsčiai ir spektaklį priėmė la
bai šiltai.

PADĖKA

S.L.M.S.G. Draugijos suruošta 
balandžio 30 d. Literatūrinė Popietė 
Lietuvių Klube praėjo labai sėkmin
gai. Ypatingas dėkui aktorei organi
zatorei p. K. Dauguvietytei - 
šniūkštienei, kuri su savo ’’Atžalos” 
meno pajėgom išpildė programą.

Be pačios organizatorės, literatū
rinius kūrinius skaitė p.p. G. Zygai- 
tytė, V. Maksvytytė, 0. Maksvytie- 
nė, D.Labutytė - Bieri, A. Veščiū- 
naitė, S. Skorulis, H. Šliteris.

Primename, kad šeštadienių šokių J 
vakarais, visi turi dėvėti klubo tai- * 
syklėse nurodytą aprangą.

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio' 
kapelai:
šeštadieniais 8 -12 vai. vak.
sekmadieniais 6 -10 vai. vak.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais 
penktadieniais 6-9 va1 šešt. 6-10 
vai;, sekmadieniais l-» vai. vak.
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VIETOJ
30 GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. A. Mališauskienę 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 10 dole
rių paaukojo J. ir J. Ruzgiai.

Miela viešnia iš Lietuvos p. Alė 
Sidabraitė - Petrauskienė skaityda
ma savo kūrinius jautriai atsiliepė į 
klausytojus. Draugijos valdyba dė
kinga už taip mums sudarytą malo
numą. Taip pat dėkui talkininkams 
p. J. Viliūnienei ir p. V. Šniukštai už 
pagalbą.

Ačiū visiems už atsilankymą.

O. Baužienė
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