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S. Kudirka apie 
amerikiečius

Neseniai Amerikoje išleista Simo 
Kudirkos knyga anglų kalba ”For 
Those Still At Sea”, kurioje Simo 
pasakojimus literatūriškai
apipavidalino ir parašė Larry 
Eichel. Išleido Dial Press New 
Yorke. Su šia knyga Simas Kudirka 
lanko lietuvių kolonijas ir duoda pa
sikalbėjimus amerikiečių spaudai. 
Būdamas Bostone jis ta proga kal
bėjo amerikiečiams, kur jo mintis 
paskelbė laikraštis "Boston Sunday 
Globe” liepos 9 d. Savo kalboje S. 
Kudirka pabrėžė, kad jam patinka 
Amerika, suteikusi jam laisvę, bet 
jis turįs pareigą ir teisę išsireikšti, 
kad amerikiečiai esą supernaivūs, 
pasitikėdami sovietų siūloma deten
te.

’’Jei Amerika palaiko sovietų siū
lomą detentę, tai mūsų kančios ir 
mirtys eina niekais” tvirtino S. Ku
dirka primindamas rezistencijos ko
votojus, kovojusius prieš sovietinį 
imperializmą ne vien Lietuvoje, bet 
ir kituose rytų Europos kraštuose.

Nevengė S. Kudirka pakritikuoti 
ir prezidento Carterio, kuris greitas 
nusileisti, kai Brežnevas jo ėjimais 
nepatenkintas. ’’Šioji vyriausybė 
pakerta visuomenės pasitikėjimą. 
Kai Solženicinas pareiškė, kad ame
rikiečiai praradę savo drąsą, manau, 
kad jis turėjo galvoje ne tiek- pilie
čius, bet šio krašto politikus. Kai 
prezidentas Carteris atsakė į Sa
charovo laišką, aš prieš jį puolu ant 
kelių, bet jis kaip vaikas, žengdamas 
pirmuosius žingsnius, susvyruoja ir 
sėdasi, priminus jam detentę ir už
sičiaupia dėl žmogaus teisių. Prezi
dentas reikalingas visuomenės pa
ramos kovoje už žmogaus teises”.

Kudirkos teigimu, amerikiečiai 
esą naivūs gal dėl to, kad jie nežino, 
kas yra priespauda.,

Nuotraukoje iš dešinės: Viktori
jos premjeras The Hon. R. J. Hamer, 
Wumpakojo vadovė p. A. Morkū- 
o*enė ir p. B. Stankūnavičius.

ĮVYKIAI
NUBAUSTI AMERIKIEČIŲ 

ŽURNALISTAI

Du Amerikos žurnalistai - The 
New York Time C. Whitney ir The 
Baltimore Sun H. Piper - Maskvoje 
nubausti piniginėm baudom ir įpa
reigoti per 5 dienas atšaukti šmeiž
tus ir žeminančius sovietų televiziją 
ir radiją. Abu korespondentai savo 
pranešimuose rašė, kad sprendžiant

KLUMPAKOJIS ŠOKA 
PARLAMENTARAMS

Liepos 22 d. Melbourne tautinių 
šokių grupė Klumpakojis, vadovau
jamas Anelės Morkūnienės, šoko 
Viktorijos politinių viršūnių baliuje 
dalyvaujant Viktorijos premjerui 
Mr. R. Hamer ir Mrs. Hamer, fede
ralinės vyriausybės nariams, įskai
tant ir užsienių reikalų ministerį Mr. 
A. Peacock, pašto ir telekomunika
cijos ministerį Mr. T. Staley, Vikto
rijos vyriausybės ministerius.

Klumpakojis buvo pripažintas 
kaip pirmoji tautinių šokių grupė, ir 
jo šokiai kaip Malūnas, Sadutė bei 
Jonkelis buvo ypač šiltai priimti. 
Ypatingai visiems patiko, kai šo
kant polką visi baliaus svečiai buvo 
įtraukti į bendrą šokį. Grupei akor
deonais grojo Dr. N. Zdanienė, P. 
Aras.

Atstovaudami lietuvių bendruo
menę baliuje dalyvavo Melb. apyl. 
pirm. p. A. Pocius ir ponia. Taip pat 
tuo metu pasireiškė ir graikų, estų,
škotų ir serbų grupės. Dėl to ir mi
nimas balius pasidarė internaciona
liniu.

Vienas iš šio baliaus organizatorių 
buvo p. Balys Stankūanavičius.

lito

Demonstracija protestuojant prieš V. Petkaus nuteisimi Toronto 
mįę^jįe Kampoje _ NuotraukaS. Dabkaus

disidento gruzino Z. Gamazkhandino 
bylą kaltinamajam patiekti per tele
viziją įrodymai buvę sumontuoti iš 
ankstesniųjų filmų iškarpų. Skundą 
teismui prieš tokius korespondentų 
pranešimus padavė Tass ir spauda, 
nes jie ’’žemina sovietų televizijos ir 
spaudos garbę ir objektyvumą. By
los nagrinėjimo metu Maskvoje į 
teismą buvo atgabentas liudytojas, 
kuris buvo prisipažinęs kaltu ir ku
rio prisipažinimai liečiami kores
pondentų pranešimuose. Dabar, 
nagrinėjant bylą prieš korespon
dentus, tasai liudytojas (anoj byloj 
kaltinamasis), paliudijo, kad prieš jį 
transliujami įrodymai nebuvo su
montuoti, o tikri.

Kai šis liudytojas davė teisme pa
rodymus, momentas buvo trans
liuojamas per televiziją. Pažymėti
na, kad iš abiejų jo pusių stovėjo 
sunkiai ginkluoti sargybiniai. Ši 
transliacija buvo perduodama ir į 
užsienius.

Abu amerikiečiai žurnalistai šiuo 
metu yra Amerikoje, bet pasirengę 
netrukus grįžti į Maskvą.

* •
Australijos krašto apsaugos mi- 

nisteris Mr. Killen pranešė, kad 
Australijos karinė jėga susideda iš: 
16,327 jūrininkų, 31,962 sausumos 
karių ir 21,598 oro karių.

Spaudos žiniomis, J.T.O. gen sek
retorius K. Waldheim pranešė, kad 
paskyrimas sovietų diplomato Gali 
Dneprovski į vadovaujančią vietą 
J.T.O. Ženevos įstaigose atidėtas iki 
spaudos prielaidos, kad jis yra so
vietų šnipas, bus ištirtos. Spauda 
paskutiniu laiku nurodė, kad Dne
provski, kaip K.G.B. agentas nese
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nai buvo apibudintas buv. sovietų 
diplomato Vlad. Razuno, kuris nese
nai pasitraukė iš sovietų tarnybos 
Šveicarijoje ir persikėlęs į Angliją 
paprašė politinės prieglaudos. Švei
carijos vyriausybė taip pat pareiškė, 
kad esą labai atsargiai tirianti 
Dneprovskiui vizos davimo reikalą. 
Apie Dneprovskį renkamos žinios ir 
J.T.O. įstaigose New Yorke, kur jis 
anksčiau tarnavo.

♦♦♦

Amerikos žvalgybos sluoksniuose 
nusiskundžiama, kad kaskart vis 
sunkiau surasti agentų užsienyje. 
Aiškinama, kad tai yra dėl to, kad 
amerikiečiai nemoka išlaikyti pas
lapčių.

*♦*

Sov. Sąjunga kaltina Kiniją, kad ji 
prisijungianti prie Vakarų ir kurs
tanti Afrikoje ugnį. Sovietų politika 
Afrikoje esanti - likviduoti rasizmą 
ir kolonializmą, gerbiant kitų tautų 
nepriklausomybę ir nesikišant į jų 
vidaus reikalus.

♦♦♦

Kinija pareiškė Japonijai griežtą 
protestą "Dėl pažeidimo Kinijos su
verenumo”, pasirašant su Pietų Ko
rėja paktą pakraščių seklumų iš
naudojimo ieškant naftos. Kinija 
kaltina Japoniją veikiant už Kinijos 
pečių. Šis Kinijos protestas yra di
delė kliūtis Japonijos - Kinijos tai
kos ir draugingumo sutarčiai, kuri 
jau buvo numatyta netrukus pasi
rašyti.

Rusų diplomatas, prekybos atašė 
prie sovietu misijos Šveicarijoje. 
Vladimir Razun, pasitraukė iš pa
reigu ir paprašė anglu politinės 
prieglaudos. Žiniomis iš Londono 
diplomatui ir jo šeimai politinė 
prieglauda suteikta.
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Tęnelieka 
šešėlyje

Lyg tyčia po stipresnio Amerikos 
prezidento J. Carterio pasisakymo 
žmogaus teisių klausimu, sovietai 
replikavo disidentų teismais. Tai 
liudija, kad sovietai tiek įgijo aro
gancijos, kad aiškiai demonstruoja, 
savo nesiskaitymą su viešąja pasau
lio opinija tuo norėdami pabrėžti, 
jog jų galybė yra neribota ir jau pa
siekę tokį kulminacinį tašką kad 
nėra reikalo skaitytis su pasaulio 
opinija nei respektuoti elementa
riausias žmogaus teises. Vis tik be
sąlyginis pasitikėjimas savomi daž
nai veda prie katastrofos, kaip kad 
taikliai vokiečių literatūros klasikas 
Fr. Schiller suformulavo: "Ueber- 
mut kommt zum Faile (perdėtas iš
didumas priveda prie žlugties). Iš 
tiesų, nors kariškai Sovietų Sąjunga 
ir skaitosi pirmaujančia karine ga
lybe pasaulyje, tačiau ekonomiškai 
ji yra milžinas molinėm kojom. Ka
žin, kaip ilgai Šov. Sąjunga išsilai
kytų, jeigu kiti kraštai, ypač Ameri
ka, jos neremtų pinigais bei gėrybė
mis. O čia ir yra toji sovietų silpny
bė, kuri juos sulaiko nuo bet kokių 
agresyvių veiksmų ginkluotomis 
pajėgomis. Reikia manyti, vakarie
čiai, šitai labai gerai žino ir nesijau
dina, kai sovietai žvangina ginklais.

Nežiūrint to, gal labiausiai sovie
tus gąsdina jau ne nuo Šiandie pra
sidėjęs disidentų sąjūdis. Jų yra ne
daug, bet vis tiek juos vieną po kito 
rankioja ir demonstratyviai teisia 
apkaltindami nebūtais nusikaltimais 
ir gal ne tiek pasidemonstruodami 
prieš pasaulį, kad jie nieko nepaiso, 
bet juo labiau pagąsdina viduje, 
esančius, kad neprotestuotų prieš 
valdžios savavaliavimą laužant pa
čius įstatymus. Tiesa, Šitas būdas 
disidentams kelio nepastoją ir so
vietų vyriausybė pralaimi dvigubai: 
teisdama disidentus nustato prieš 
save pasaulio opiniją, o disidentinį 
sąjūdį gal dar labiau skatina pagal 
dėsnį - spaudimas iššaukia tolygų 
pasipriešinimą

Vis dėl to gal tinkamiausią poveikį ■ 
į Sovietų Sąjungoje vykdomus disi
dentų persekiojimus ir bendrai į ne-

A.A.
STANISLOVUI ČERNIAUSKUI 

mirus, jo žmonai, dukrai Aldonai ir sūnums Mindaugui ir Kęstučiui, o 
taip pat ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Černiauskų šeima, Port Kembla

Mielam mūsų bendruomenės nariui
A.A

; STANISLOVUI ČERNIAUSKUI
mirus, liūdėdami giliai užjaučiame jo žmoną, dukrą, sūnus ir visus 
artimuosius. . • •

WolIongongo Apylinkės Valdyba
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stsfantymąsu žmogaus teisėmis turi 
laisvojo pasaulio opinija. Kaip žino
ma, sovietinės valdžios veiksmai 
persekiojant disidentus nesulaiko
mai ir labai greitai pasiekia laisvąjį 
pasaulį. Sąmoningi ir jautrūs vaka
riečiai nedelsiant reaguoja į sovieti
nės valdžios veiksmus ar tai per 
spaudą ar demonstracijomis ar ra
šant protesto laiškus savo krašto ar 
sovietinei vyriausybei. Ir supranta
mą tokie žygiai - masiniai ar pavie
niai - savo tikslą pasiekia. Sovietai 
tokiais atvejais eina į kompromisus: 
nuteistuosius vienokiais ar kitokiais 
motyvais išleidžia į vakarus arba dėl 
akių daro savotiškų nuolaidų.

Visos Sovietų Sąjungos mastu gal 
didžiausią disidentų procentą suda
ro kaip tik lietuviai. Gailą laisvaja
me pasaulyje apie juos mažiausiai 
kalbama. Daugiausia dėmesio susi
laukia kaip tik žydų tautybės disi
dentai, kurie gauna ir daugiausiai 
reklamos ir jie pastatomi dėmesio 
centre, kai tuo tarpu lietuviai arba 
visai nutylimi, arba pastatomi ne
permatomame Šešėlyje. Neaiškinant 
Šio reiškinio priežasčių pirmiausia 
būtina mums patiems imtis iniciaty
vos, kad Šalia kitų ir lietuviai disi
dentai bei laisvės kovotojai susi
lauktų reikiamo dėmesio. Įdomu, ką 
mes šičia darome ar padarėme nu
teistųjų V. Petkaus, Gajausko, Žyp- 
rės, Sadūnaitės ar kitų reikalu? 
Amerikoje ir Kanadoje dėl Petkaus 
buvo suorganizuotos demonstraci
jos, Amerikos prezidentas tūkstan
tinėmis telegramomis prašomas už-
stoti V. Petkų. Jeigu mes būtume 
kiek jautresni ir parodytume vie
ningai aktyvumo dėl mūsų P^se-

Australijos Lietuvių Fonde
A.L. Fondo Balius. A.L. Fondo 

Valdybai itin malonu skelbti, o ir 
nuoširdžiai padėkoti baliaus rengė
jui p. B. Stašioniui, jo padėjėjams, 
loterijos laimikių aukotojams p.p. L. 
Stašionienei ir A. Jablonskienei ir 
visiems atsilankiusiems tautiečiams 
už gražią Fondui paramą - pelną $ 
381,21.

Įnašai ir aukos (skliausteliuose 
bendra įmokėta aukotojo suma):

150 dol. - p. J. Vizbaras (Melb. 
$ 325).

100 dol. p. B. Matačiūnas (Balmairf

Mariją Bernotienę ir šeimą bei artimuosius, mirus 
A.A.

ANTANUI BERNOTUI, 
liūdesy giliai užjaučia

G. ir L. Petrauskai

A.A.
ANTANAUI BERNOTUI

mirus, jo žmonai Marijai, dukrai Aldonai, sūnums Vytautui, Egidijui ir 
Aleksui nuoširdi užuojauta.

Julija ir Kostas Jonušai

klojamų brolių, galimas daiktas mū
sų disidentų ir pačios Lietuvos rei
kalas atsistotų visai kitoje Šviesoje. 
Juk visame pasaulyje palyginus ga
na gausiai yra pasklidusių lietuvių. 
Jeigu taip vieningai jungtumės ko
vai už savo tautą ir ypač už tuos, 
kurie aktyviai toje kovoje dalyvauja 
viskuo rizikuodami, suprantamą 
kad ir rezultatai būtų kitokie. Labai 
dažnai mes parodome daugiau dė
mesio abejotinos vertės reikalams, 
negu tiems, kurie galėtų turėti le
miamos reikšmės tiek atskiriems 
individams, tiek ir visai mūsų tautai. 
Ir mūsų disidentai tada pasaulio 
opinijoje įgytų kitokio svorio ir dė
mesio. Būtina atsiminti, kad lietu
viai disidentai turi dvigubą misiją 
kovoja ir už žmogaus teises, ir už 
Lietuvą bei lietuvių tautą kai tuo 
tarpu rusai ar sovietinių mažumų 
atstovai kovoja tik už žmoniškesnį 
sovietinį režimą (v.k.)

100 dol. p.p. J. ir V. Šliteriai (Sydl 
$140)

35 dol. p.p. B. ir L. Stašioniai 
(Syd. $ 160)

25 dol. p. J. M ickienė (p. Mickų 
Sydn. $ 45)

20 dol. p.p. Jonaičiai (Sydn.) vie
toje gėlių pagerbiant a.a. V. Šliogerį

20 dol. p. K. Daniškevičius (Syd.) 
20 dol. p. M. Petronis (Syd. $ 45) 
12 dol. p. J.D. (Syd.)

10 dol. p. Bukauskas (Syd.)
10 dol. p. M.B. Gailiūnai, vietoje 

gėlių pagerbiant a.a. V. Šliogerį
10 dol. p. M. Gailiūnas (Syd. $ 60)
10 dol. p. R.L. Milašas (Syd. $ 20)
10 dol. p. B. Paskočinas (Syd.)
10 dol. p. B. Šidlauskas (Syd. $ 20)
10 dol. p. A. Vagusa (Syd.)
10 dol. p. S. Žukienė (Syd.)
10 dol. p. S. Šatkauskas (Syd.)
5.10 dol. p. A. Zubras (Melb. $ 

298,60)
A.L.F. šimtininkai: p.p. B. Mata

čiūnas ir J. ir V. Šliteriai įrašyti į 
A.L. Fondo šimtininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
šimtininkus p.p. Matačiūną ir Šlite- 
rius, nuoširdžiai dėkoja visiems 
Fondo rėmėjams, tikėdama, kad 
A.L. Fondo augimas narių skaičiumi 
ir dosniomis tautiečių aukomis, bus 
laidas mūsų tautinio darbo tęstinu
mui ir lietuvybės išlaikymui šiame 
krašte.

Šia proga A.L. Fondo Valdyba at
siprašo p.p. B. Matačiūną ir S. Šat
kauską, nes per nemalonią paklaidą 
jų aukos anksčiau nebuvo paskelb
tos spaudoje.

A.L. FONDO NARIAI

A.L. Fondo narių sąrašas (M.P. 
1978.4.17 tąsa):
Andriekus Raimondas S.A.

Žinelės
PAMIRŠTAS CHRUŠČIOVAS

Ką tik išėjusios sovietinės enci
klopedijos 3-čios laidos 28-me tome 
Nikitai Chruščiovui teskirta vos 20 
eilučių. O tos pačios enciklopedijos 
antrojoj laidoj informacija apie 
Chruščiovą užėmė 2 skiltis. Ten jis 
buvo vadinamas įžymiu partijos ir 
sovietinės valstybės veikėju, ’’išti
kimu Lenino mokiniu" ir kitais 
skambiais vardais.

Sovietinė šlovė trumpa...

**»
Dviems anglų pareigūnams, dir

bantiems Saudi Arabijoj, buvo įsa
kyta tuojau palikti kraštą, nes jie 
buvo rasti oazėje bepiknikaujant su 
dviem egiptietėm. Pagal muzulmo- 
nų papročius, vyrams neleidžiama 
būti nuošalyje su moterimis, jei jos 
nėra jų žmonos. **♦

Amerikos nacių vadas Frank 
Collin, praėjusią savaitę Chicagoje 
įvykusiame mitinge, kuriame daly
vavo apie 2000 žmonių, kalbėdamas 
reikalavo naujo holocaust ir šaukė 
"Žydai, eikit namo!” Šalininkai jam 
pritarė, o priešininkai šaukė nacių 
vadui ir jo šalininkams mirties.♦♦♦

Sydnejuje teismas nubaudė 3 mė
nesiais kalėjimo ir atiteisė 450 dol. 
nuostolių iš asmens, kuris Rook- 
woodo kapinėse išniekino žydų me
morialinį paminklą, išrašydamas šū
kius Heil Hitler!, žudykit visus žy
dus ir kit.

Aniulis Vytautas Antanas Vic. 
Antanaitis Henrikas vic.
Antanaitis Jonas Vic.
Baltutis Povilas Vic.
Cibulskytė Audronė NSW
Dudėnienė Emilija Vic.
Gaidelis Stanislovas, kun. Vic. 
Jasulaitis Juozas Vic.
Kolakauskienė Stasė NSW 
Kolakauskas Emilijonas NSW 
Laukaitis Viktoras Vic.
Liutikas Jurgis NSW
Paragienė Jadvyga Vic.
Petronis Mykolas NSW
Rūtenis Paulius NSW
Simankevičienė Danutė Vic. 
Simankevičius Viktoras Vic. 
Staugaitis Arūnas Vic.
Varkalienė Adelė Vic.
V ar kalis Jonas Vic.
Vaseris Pranas, kun. Vic.
Venclovienė Jadvyga NSW 
Venclovas Viktoras NSW
Vingis Adomas Vic.

A.L. Fondo Valdyba maloniai 
kviečia visus tautiečius jungtis į 
A.L. Fondo gretas, įmokant įstoja
mąjį vienkartinį mokestį $ 25.- (iš 
karto ar dalimis). Tautiečiai jau 
anksčiau įmokėję kokią nors auką ir 
ją papildę iki $ 25 bei užpildę pareiš
kimus, gali tapti Fondo nariais.

A.L.F. Valdyba
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FIKCIJA IR FAKTAI
Ava Saudargienė

Gerald Green ’’Holocaust” gerai 
parašyta, įdomi knyga. Pagal ją 
pastatytas filmas televizijai turiniu 
ir nuotaika papildo eilę filmų iš pas
kutinio karo Europoje. Autorius pa
vaizduoja baisų žydų naikinimą. 
Veiksmas vyksta Berlynas - Varšu
va - Kijevas trikampyje, vokiečių 
okupuotoje Lenkijoje, Ukrainoje ir 
neišvengiamai užkliudo.ma Pabaltė.

Greitai vykstančiame Holocaust 
filmo veiksme dviems atvejais pa
minėti lietuviai: pirmas - prie grio
vio kasimo, SS karininkas pareiškęs, 
kad lietuviai buvo atvaryti griovio 
kasti, ir pasitraukė su ašaromis 
akyse, SS daliniui užėmus pozicijas 
nunuogintus žydus šaudyti; antru 
atveju - Varšuvoje, pasipriešinusių 
žydų malšinimo metu, sukilėlis žy
das pastebėjęs - ’’Pirmieji eina vo
kiečiai, o už jų lietuviai.” Tačiau žiū
rovas negalėjo įžiūrėti ženklų išski
riančių lietuvius. Ginkluoto dalinio 
būryje visi dėvėjo vokiškas unifor
mas.

žodžiai greitai nuskambėjo filme, 
nuotaika gal iškreipė, pridavė kitą 
reikšmę; norint tikrai suprasti filmą 
ir posakius, liečiančius lietuvius, 
reikalinga susipažinti su knyga ori
ginale. Knyga, kad ir fikcija, duoda 
istorinius faktus, nupasakojamus 
pakaitomis jauno žydo Rudi Weiss, 
sunaikintos šeimos nario, ir vokiečio 
SS, jauno karieristo Erik Dorf. Rea
lus, skausmingas vokiečio - žydo 
šeimos gyvenimas ir žuvimas veda 
skaitytoją žydų golgotos keliu; Dorf 
dienoraštis - tai Vokietija atsidavusi 
savo vadui Hitleriui, pildant vokie
čių tautos misiją išvalyti Europą, o 
ir visą pasaulį, nuo žydų rasės, fana
tiškas maniako pasididžiavimas bai
sia misija. Lietuviai minimo vieno 
ir kito pasakojime.
. Tautinis jausmas stipriai reaguo
ja, kai paliečiami istoriniai įvykiai, ir 
kiekvienas reaguoja kitaip, priklau
somai nuo įgimto jautrumo ir mora
lės, nuo netolimo laikotarpio asme
niškų išgyvenimų. Reakcija, pagrįs
ta asmeniškumu, gali būti klaidi
nanti. Vieni, žiūrėdami Holocaust 
filmo, daugumoj tai liečia svetimtau
čius, išgirdę minimą lietuvių vardą, 
be įsigilinimo, be aiškinimosi, priė
mė kaip faktą, kad lietuviai kartu su 
vokiečiais naikino žydus. Kiti, as
meniškos sąžinės balsu teisinasi, 
nurodinėja sąlygas, vertusius lietu
vius atsistoti ’’kvislingų” pozicijoje. 
Treti žmoniškumo ir moralės įtako
je, liūdnai išgyveno baisią tragediją, 
pavaizduotą be neapykantos, be 
aistros. Gaila, mes neturime beša
liško kritiko, istoriko lietuvio versi
jos su nuogais faktais ir skaitlinė

AUSTRALUOS

GRANDINĖLĖS ATVYKSTAN
ČIŲJŲ Į AUSTRALIJOS LIET. 

DIENAS SĄRAŠAS

Šį sąrašą skelbiame ne tiek pro
pagandiniais, bet greičiau praktiš
kais sumetimais. Kaip žinia, į A. 
Liet. Dienas metų pabaigoje at
vyksta plačiai pagarsėjusi tiesiog 
profesionali tautinių šokių grupė 
Grandinėlė iš Cleveland©, U.S.A. 
Čia jie ne tik šoks A. Liet. Dienose, 
bet lankysis ir kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose Australijoje. Visi 
jie ne tik Sydnejuje, bet ir kitose 
vietose gastrolių metu bus apgy
vendinti privačiose šeimose. Iš pa
vardžių daugelis gal atpažins savo 
pažįstamus arba tų pažįstamų vai
kus ir dėl to mūsiškiai gal mieliau 

mis; turime pasikliauti autoriais, 
kurie mums palankūs ar ne, mėgs
tame juos ar ne.

Gerald Green, gerai žinomas 
amerikietis autorius, chronologinių 
įvykių eigoje pirmiausia lietuvius 
pamini aukštų SS karininkų pasita
rime ruošiantis Rusijos frontui. ”Po 
invazijos daugiau negu tūkstantis 
mylių fronto reikės tvarkyti. Nuo 
Baltijos jūros iki Juodosios,” pareiš
kė SS viršininkas Heydrich. ’’Mūsų 
grupės turi tik tris tūkstančius vy
rų,” Blobel pastebėjo. Jam atsakė 
Erik Dorf, viršininko dešinė ranka: 
’’Planas numato užverbuoti palankią 
vietinę miliciją - ukrainiečius, lietu
vius, baltus.” (pi. 152). Toliau iš po
kalbio paaiškėja: "Armijai užėmus 
plotą, iš paskos eis SS daliniai rink
dami bolševikus, komisarus, žydus, 
čigonus, visą nepageidaujamą ele
mentą.”

Vėliau Lenkijoje ir Ukrainoje vei
kė ’’Akcijos komandos”, kiekviena 
su tūkstančiu vyrų iš SS ir SD dali
nių ir kriminalinės policijos. ’’Mes 
taip pat panaudosime daug ukrai
niečių ir lietuvių, ir baltų, kurie be 
gailesčio sutvarkys žydus.” (pi. 166).

Žemaitijoje buvo paprotys ’’bergždenikių” pirkimas. Užgavėnių dieną 
jauni vyrai, įvairiai persirėdę, kaukėti, juokus krėsdami mėgindavo 
"pirkti” netekėjusias merginas. Pagal tai Grandinėlė turi savo progra
moje šokį "Bergždenikės”. Nuotraukoje pora Užgavėnių "velnių” ieško 
merginų. Nuotrauka Jono Garlos

sutiks priimti ir globoti savo arti
muosius arba jų vaikus. Šitas per
spėjimas tinka ne vien sydnejiš- 
kiams, bet ir kitų vietovių lietu
viams. Įsidėmėkite dabar. Red.

Į Australiją atvykstančių 
Grandinėlės šokėjų, vadovų ir 

pagelbinio personalo sąrašas:

Balčiūnaitė Danutė, Balčiūnaitė 
Lidija, Bliumentalis Edvardas, Bliu- 
mentalytė Jolanta, Čiuberkis Arū
nas, Čiuberkytė Bona, Ežerskis An
tanas, Gedris Algis, Gedrytė Audra,

-«« MHiilRtll KM
ša. "Faktinai mūsų komandos vykdo 
šaudymą, devyniasdešimt, iki šimto 
dvidešimt mylių už miesto iš kurio 
žydai surinkti. Vežami sunkveži
miais, ar vedami, žydai kartais pa
bėga... Geriausius rezultatus turė
jome Lietuvoje, kur padėjo gerai 
tam paruošti vietiniai savanoriai.” 
Viršininkas džiaugėsi: ’’Gerai lietu
viams."

Komandų viršininkas pulkininkas 
Jaeger Kauną vadina šaudymo ro
jum. Tokie pareiškimai turėtų būti 
uždrausti, sako savo užrašuose Erik 
Dorf. ’’Bet, atrodo, tiesa. Kaunas iš
valytas nuo žydų. Apytikriai trisde
šimt tūkst. žydų nušauta Lvove, 
penki tūkst. Tarnopoly, keturi tūks
tančiai Brzezany. Bet pirmauja Lie
tuva. Apskaičiuojama kad trys šim
tai tūkstančių žydų buvo likviduota 
Vilniaus ir Kauno rajonuose.” (pi. 
182).

Vėliau Erik Dorf savo dienoraš
tyje mini: ’’Vėl trisdešimt du tūkst. 
žydų likviduota Vilniuje, dvidešimt 
septyni tūkst. Rigoje,... (pi. 207). Iš 
Vilniaus pabėgusio žydo Kovei pa
reiškimu ’’aštuoniasdešimt tūkst. 
žydų buvę Vilniaus gete. Šiandieną 
likę mažiau dvidešimties tūkstan
čių.” Į tai pirmas reagavo Moses - 
šešiasdešimt tūkstančių...
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Gedrytė Inga, Giedraitytė Rūta, 
Fultz Steve, Jasinevičius Alvydas, 
Jasinevičius Rimas, Kazėnaitė Sau
lė, Kazėnas Dainius, Kuprevičiūtė 
Kristina, Lenkauskaitė Sigutė, Mai- 
nelis Algis, Mayes Bob, Marcinkevi
čiūtė Daiva, Miškinytė Dalė, Motie
jūnaitė Renė, Motskus Antanas, 
Nagevičius Algis, Narbutaitienė 
Rasa, Narbutaitis Alvydas, Narbu- 
taitis Marius, Neimanas Gintautas, 
Neimanienė Jūratė,Palubinskaitė 
Dana, Pažemis Jonas, Pažemytė Vi
lija, Petukauskaitė Daiva, Plio- 
džinskas Romas, Pliodžinskienė As
ta, Ralys Tomas, Rosenbaum Bob, 
Rydelytė Rita, Rynes John, Sagienė 
Aleksandra, Sagys Liudas, Scott 
Jane, Staniškytė Rūta, Strimaitis 
Romas, Strimaitytė Diana, Urbaitis 
Algis, Von Kiparski Rasa, Von Ki- 
parski Wolfram, Vyšnionis Linas, 
Vyšnionytė Renė, Žiedonytė Lina.
Puškoriūtė Asta

Sceniniai
atgarsiai

Čikagos lietuvių Opera šiais me
tais pastatė įdomią G. Verdi operą 
’’Nabucco”.

Muzikos kritikas Algis Šimkus 
’’Draugo” kultūriniame priede rašo: 
’’Premjeroje opera ’’Nabucco” praė
jo sklandžiai ir be pastebimų sutri
kimų. Gausūs chorai ir ansambliai 
skambėjo švariai ir suderintai. Diri
gentas Alvydas Vasaitis, pasirink
damas šią operą savo pirmajam ir 
savarankiškam pastatymui, vien 
sprendžiant iš perpildytos salės plo
jimų, egzaminą išlaikė.

Sopranas Dana Stankaitytė atliko 
įtikinančiai vedamąjį klastingą Na
bucco dukters Abigailės vaidmenį. 
Stankaitytė šiame reikliame vaid
menyje paliko atmintino įspūdžio, 
nė karto nesudvejodama tiesiog ne
įmanomų intervalų ir slinkčių labi
rintuose, nors kartais šios galingos 
solistės balse ir pasijusdavo kiek jai 
neįprasto susilaikymo.

Algirdas Brazis pirmaujančioje 
Nabucco rolėje daug prisidėjo palai
kydamas viso operos ansamblio lygį 
tinkamoje aukštumoje. Jo balsas 
skambėjo lanksčiai ir išlygintai. Bo
sas Jonas Vaznelis sukūrė tikrai įs
pūdingą ir išgyventą kunigo Zakari
jo vaidmenį.

Kiti solistai, pasirodę mažesniuo
se vaidmenyse, buvo aukštumoje, 
choras buvo išimtinai gerai paruoš
tas, švariai skambėjo ir sklandžiai 
atliko savo uždavinius. Operą reži
savo garsusis amerikiečių režisorius 
David Hicks. ♦ * *

BBC televizijos filmuose dažnai 
pagrindinį vaidmenį atlieka jau pla
čiai pagarsėjęs lietuvis aktorius 
Jurgis Mikelaitis. Jis yra jau sukū
ręs keliasdešimt vaidmenų britų ir 
amerikiečių filmuose, televizijos ir 
teatro spektakliuose. Dar vaiku bū
damas J. Mikelaitis Lietuvą apleido 
su tėvais pereito karo metu, gerai 
kalba lietuviškai, palaiko ryšius su 
Anglijos lietuviais.

Šiais metais įvykusiame operos 
festivalyje Graz’e (Austrijoje) 
Bizet operoje "Perlų žvejai” vyriau
sią Ledos vaidmenį dainavo garsi 
operos solistė lietuvaitė Lilija Šu
kytė.

• . * ♦ *
Kandos lietuvis Rimas Strimaitis 

garsėja lietuvių operos pasaulyje 
kaip gražaus balso lyrinis tenoras. 
Su Čikagos lietuvių opera jis pasiro
do jau antrąkart. Kritikas Algis 
Šimkus taip apie jį rašo: "Trečiame 
’’Nabucco” spektaklyje dainavęs ka
nadietis Rimas Strimaitis sukūrė 
simpatingą patrauklų Jeruzalės ka
raliaus vaikaitį Ismaelį. Jo švelnus 
lyrinis balsas gerai jungėsi į visą 
ansamblį”. * * ♦

Atrodo, kad Sydnejaus teatras 
"Atžala” šių metų Lietuvių Dienoms 
atnaujins A. Kairio trijų veiksmų 
komediją ’’Popiečio diagnozė”. 
Komedija išeivijos lietuviams įdomi 
savo aktualia ir kontraversiška te
matika. Ji išversta ir į latvių kalbą. 
Komediją režisuoja S. Skorulis.

* * ♦
Šiais metais garsiam lietuvių ra

šytojui Vydūnui sukako 110 metų 
nuo jo gimimo ir 25-ri metai nuo jo 
mirties. Šiai sukakčiai atžymėti 
Sydnejaus Apylinkės valdybos ruo
šiamame Tautos Šventės minėjime 
rugsėjo 10 d. bus parodyta sceni
niam apipavidalinime Vydūno vie
naveiksmė tragedija "Vėtra”.

Paulius Rūtenis
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R. Daunoras scenoje
LIETUVIO KONCERTAS 

SEYMOUR CENTRE

Ypatingai malonu pasiklausyti 
dainavimo mylima kalba palankiau
sioje aplinkoje. Seymour Centro 
Everest salė, viena iš tinkamiausių 
koncertams salių Sydnejuje, kas gal 
ir daugiausia paskatino mane 
atvykti ir pasiklausyti Ričardo 
Daunoro.

Prigesinus šviesas scenoje pasi
rodo puikus, aukštaūgis jaunas vy
ras. Jau iš pat pradžios jis man su
darė tikro profesionalo įspūdį. Jis 
kantriai laukė, kol klausytojai nuš
čiuvo. Po pirmos dainos pagalvojau: 
jis yra ne tik aukštas ir jaunas, bet 
savo išvaizdai turi ir atitinkamą bal
są.

Rūpestingai atrinkta programa 
išpildyta dviem kalbom. Aš tikėjausi 
programos platesnės apimties, nes 
norėjau daugiau išgirsti. ”Reqiem 
mano draugams” mane giliai pavei
kė. Balsas švelnus, kaip juodas ak
somas ir gilus kaip upė.

Nemira Masiulytė buvo nuostabi. 
Neįtikėtinai jautriai ji derinosi su 
balsu akomponuodama. Keičiant 
nuotaiką ’’Žaliojoj lankelėj” man 
priminė nedidelį, bet tobulą perlą. 
Tas atskleidė tikrą dainininką, kuris 
pajėgia minutės tarpe savo balso

Fikcija...
Atkelta iš psl. 3

"Taip. Nušauti SS-kų.” Patvirtino 
Kovei ir paaiškino kaip tas įvykdy
ta.

"Pirmiausia SS surinko žydus 
darbams ir privertė griovius kasti 
dvidešimt mylių už miesto. Tada 
lietuviai policininkai išstatė sargy
bas aplink getą. Niekas negalėjo 
išeiti ar įeiti. Pasipriešinę buvo šau
domi vietoje. Su brūkliais ir rimbais 
išvarė visus... Žydai priversti nusi
rengti, laukti, grupėmis nuvesti prie 
griovio ir sušaudyti. Nėra išimčių. 
Žydų komitetai turėjo sudaryti są
rašus, po to ir jie patys buvo sušau
dyti.”

’’Vilnius... gal išskirtinas atve
jąs...” Netikėjo klausytojai.

”Ne. Sunaikinamas getas po geto. 
Riga, Kaunas, Lodz.” (pi. 214).

Vilniaus žydų proklamacija bai
gėsi atsišaukimu: ’’Sukilkime ir 
ginklu rankoje ginkime save iki 
mirsime. Vilniaus getas, sausio 1, 
1942 m. (pi. 215).

Lenkijos žydų likvidacijai vado
vavo SS generolas Blobel. Erik Dorf 
dienorašty užrašęs: ’’Per langą ga
lėjau matyti jo vyrus, ’’savano
riams” lietuviams padedant, vedan
čius žydus...” (pi. 248).

Varšuvos žydai priešinosi iki ge
tas buvo sulygintas su žeme. Vienu 
atveju sukilėlis Moses pastebėjo: 
’’Girdėjau, kad atsiunčiami Waffen 
SS ir lietuvių dalinys.” (pi. 338). Ru
di Weiss toliau paaiškina: ”Ko jie 
nežinojo (sukilėliai), tai kad vado
vaujantis operacijai SS generolas 
Stroop, turėjo septynis tūkst. vyrų 
pasiruošusių juos sunaikinti 
Waffen SS, reguliarios armijos arti
lerija, tankai ir lėktuvai, du batalio
nai vokiečių policijos, lenkų policija, 
pagrindiniai SD nariai, ir batalionas 
ukrainiečių, latvių ir lietuvių dali
nių.” (pi. 357).

Moses pastebi: ’’Lietuva, Latvija, 
Ukraina - seni, pažįstami veidai.” 
"Nešaudyk.” Sustabdė Zelman žy
das. "Vieną dieną gal pažvelgsiu lat
viui (filme, rodos, pasakyta - lietu
viui) į akis ir pasakysiu - brolau, aš 
tavo gyvybės pasigailėjau Varšuvos 
gete.” (pi. 359).

Varšuvos geto sunaikinimo nek-

Mūsų Pastogė Nr. 33,1978.8.^1,psį. 4

tembru pakeisti klausytojų nuotai
ką. Ir taip per ištisą pusvalandį lie
josi dainos, kad galima buvo di
džiuotis, jog esi lietuvis.

Neįmanomas palyginimas, kai 
klausaisi jaunuolio. Bet jis neišven
giamai iškyla, kai klausausi operos. 
Mano meilė muzikai nenustelbiama, 
bet opera gal mėgiamiausia. Prieš 
daugelį metų išgyvenau ypatingai 
laimingas valandas akomponuodama 
iškiliesiems italų operos daininin
kams. Vienas iš jų buvo garsusis ba
ritonas Tito Gobbi. Besiklausant 
Daunoro išniro ir prisiminimai, kaip 
ir gerai išbalansuotas operetinis re
pertuaras koncertinėje scenoje. R. 
Daunoras šitai turėjo. Tik išpildyme 
pasigedau šilumos. Šiluma ir emoci
ja eina drauge su atitinkamais kos
tiumais ir grimu. Esu tikra, kad jis 
neįtikėtinai pasirodytų skirtingas, 
dainuodamas La Boheme operos 
liūdnąjį ’’Addio” tinkamoje apran
goje. Koncertinėje scenoje jis manęs 
neįtikino neturėdamas savo draugo - 
apsiausto. ’’Don Basilio” buvo Įdek 
arčiau charakterio ir iššaukė šypsnį, 
kokį sukelia senas juokdarys. Čia iš-

MŪSŲ PASTOGtS

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS ?
— Mes savo rojuje apie Dievą ne

kalbame, laikome jį mirusiu, ir mes 
matome to nihilizmo tuštumą. Toje 
tuštumoje pats savaime gyvenimas 
darosi beprasmis. Jis dar pakenčia
mas yr tol, kol siekiama kūno ir 
aistrų malonumo, bet juos patenki
nus, nebėra kur toliau beeiti. Jau 
dabar turime nemaža savižudybių, 
bet kas bus, kai tie žmonės pasens, 
kai kūnas nebesuteiks malonumo 
gyventi? Ir štai mes esame bejėgiai 
jiems padėti, nes viskas baigiasi su 
mirtimi. Naujo žmogaus ir naujo pa
saulio ateitis yra tik viena - mirtis, 
po beprasmio gyvenimo. Ačiū už 
dėmesį, - baigė filosofas.

Toliau kalbėjo socialinių ir politi
nių mokslų daktaras John McAlium, 
amerikonas, kuris tarp kitų savo 
minčių štai ką pasakė:

— Tiesą sakant, dar niekas jokios 
kultūros nėra sukūręs pagal iš 
anksto numatytą planą, kaip tai yra 
pasišovę padaryti Marksas su Leni
nu. Žinome, kad idėjos ilgų šimtme- 

rologui, Erik Dorf dienorašty dar 
kartą pamini lietuvius: ’’Naciai su
grįžo didesne jėga - kaip visada 
priekyje stumdami savo tarnus uk
rainiečius ir baltus.”

Rudi Weiss surinkti daviniai ir 
ypač Erik Dorf dienoraštis patiekia 
skaudų žmonių naikinimo vaizdą. 
Taip filmas, taip knyga vaizduoja 
antrojo pasaulinio karo veiksmą, į 
kurį, kartu su kitomis tautomis, bu
vo įtraukta lietuviai. Kiek dėl to nu
kentėję, kiek nusikaltę (jei iš vis nu
sikaltę) lietuviai, tris kart kariškų 
pajėgų okupuoti, teisingai galėtų 
atsakyti istorikų išnagrinėti faktai.

!
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

ų terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki j 
j finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind.
1 metų bėgyje - 4%). už įnašus (shares) iki 10%dividento. * 
j • Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
’ asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki rt’I $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas ii

■ užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

i1 Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių
S Namai, 50 Errol St., North Melbourne.
y Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.0 Melb. 3001.
£ Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių
v Namai.' 6 Eastrv St., Norwood. t* ' 4

kyla viena atminimų nuotrupėlė 
dirbus su Gobbi: ”Jegu aš koncerti
nėje scenoje nejudu, aš panaudoju 
rankas ir akis visas sukrutėdamas. 
Jeigu negaliu šypsotis,aš panaudoju 
mimiką. Tačiau niekad nesiremiu 
vien tik savo balsu. Klausytojai pa
lieka ramūs, moterys nesišypso, o 
vyrai perdaug neniršta.” Gal ir rei
kėtų kiek pasimokyti iš senų meis- 

čių bėgyje veikia žmogų, daro įtakos 
jo galvojimui ir darbams, kurių pa
sėkoje išauga kultūros, beabejo vei
kiant ir kitiems veiksniams. Komu
nizmas gi yra pasišovęs vienu smū
giu, arba, kitaip sakant, per vieną 
naktį, sunaikinti senąją kultūrą ir 
pagal savo planą per kitą dieną su
kurti naują pasaulį su nauja kultūra 
ir, žinoma, nauju žmogumi. Tokia 
jaunuolio energija jis kibosi į darbą. 
Mums teko uždavinys sukurti naują 
žmogų ir naują visuomenę, mes čia 
dirbame daugiau penkiolikos metų, 
eksperimentuodami su gyvais žmo
nėmis uždaroje bendruomenėje. Ir 
šiandien galime konstatuoti faktą, 
kad visos prielaidos buvo netikros, 
kad socialinio gyvenimo diagnozė 
tebėra nesuprasta ir kad vaistai li
goniui nepadeda, o jam kenkia. To
dėl reikia iš naujo persvarstyti visas 
vertybes, kuriomis norime ligonį 
gydyti. Tuo tarpu kol žmogus tebėra 
nepažintas, kas jis yra, rojaus idėja 
tebėra per ankstyva.

Mano nuomone komunizmas jau 
pakankamai yra ištirtas ir supras
tas, kaip socialinio gyvenimo nevy
kęs bandymas surasti geresnį, tei
singesnį gyvenimo būdą ir kaip toks 
jis turėtų būti padėtas į archyvą, 
kaip tai atsitiko su Blanqui’so, Fou- 
rier’o, Saint: - Simon’o, Lessal’io, 
Proudhon’o ir kitų socialistų utopis
tų darbais. Ir, žinoma, tas būtų atsi
tikę, jei ne politinės aplinkybės. Ne
žiūrint to, kad komunizmas mokslo 
atžvilgiu jau yra atgyvenusi dok
trina^ politinė jo galia dar vis gali 
stiprėti ir tęstis gana ilgai, kaip ats
para prieš kapitalizmą - darbo ir 
mokslo žmonių išnaudotoją. Kad ir 
kaip absurdiška būtų komunistinė 

terių. Man gaila buvo. Gobbi be jo 
apsiausto, su juo drauge niršau 
klausydamasi Rigoletto ir juokiausi 
žavėdamasi Don Basilio.

Esu tikra, kad R. Daunoras greit 
pateks į didžiuosius tarptautinius 
operos teatrus, o mes pasididžiuo
dami galėsime girtis jį girdėję jo di
džios karjeros pradžioj. Linkime 
jam geriausios sėkmės.

Marija Umbražiūnienė

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija baigia įrengti Lietuvių So
dyboje Engadine savo naują sekly
čią ir spalio 15 d. numatomas jos iš
kilmingas atidarymas. Tai bus sek
madienis, ir tautiečiai maloniai lau
kiami iškilmėse dalyvauti. Kitos or
ganizacijos prašomos tą dieną savų 
parengimų neruošti. Atidarymo rei
kalu seks platesnė informacija.

sistema, ji iki šiol yra vienintelė re
ali jėga atsverianti kapitaįįzmą. Dėl 
tos savo savybės ji tampa idealistinė 
ir kaipo tokia bus palaikoma masių 
tol, kol nebus surastas darbo ir 
mokslo klasės žmonių tinkamas gar
bingas ir teisingas socialinis trakta
vimas. Na, bet čia jau ne mokslo sri
tis, o politikos ir todėl mūsų tarpe 
nesvarstytina.

Einant prie mūsų rojaus reikalų, 
siūlyčiau jį likviduoti, kaip nepavy- 
kysį mokslinį eksperimentą ir per
duoti visą medžiagą Maskvos uni
versiteto archyvui.

Baigė savo kalbą daktaras, ir už
viešpatavo tylajlga ir nemaloni.

Jaučiau, kad negalėsiu atremti 
savo oponentų, ne dėl to, kad netu
rėčiau ką pasakyti. Jų patiekti ar
gumentai man nebuvo nauji, daug 
kartu aš esu juos girėdjęs, bet nie
kados nebuvau taip giliai įsidėjęs į 
širdį ir niekados neatrodė jie man 
tokie tikri, kaip dabar. Jų argumen
tacija kilo ne iš dialektikos, bet iš tų 
faktų, kurių aš negalėjau nematyti. 
Mano kontra argumentai būtų stip
rūs teoretinėse kalbose, bet čia jie 
pasirodytų tik tuščiažodžiavimu. Tą 
visą, kas čia buvo pasakyta, aš jau 
nuo pirmų dienų rojuje pastebėjau 
ir sukau galvą, kaip čia pataisyti. 
Ieškojau priežasčių juos apkaltinti 
sabotažu, o jie turėjo tiek drąsos 
pasisakyti visos komunistinės 
sistemos klausimais. Galėjau juos 
likviduoti, kaip milijonai kitų buvo 
likviduota be jokios kaltės, bet kas 
iš to, man rūpėjo surasti tiesą, ir aš 
jų kalbas priėmiau su dideliu skaus
mu, bet kaip tiesą.

Tą nemalonią tylą nutraukė 
Anatol de Beau, pareikšdamas norą 
atsistatydinti ir išvykti į Prancūziją.

— Draugai, neturime nei vienos 
minutės pamiršti, kad rojus yra 
valstybinė paslaptis. Ir jūsų pasi
traukimas būtų lygus valstybinės 
paslapties išdavimui. Mūsų pareiga
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JAUNIEMS TĖVAMS
Svarbu jauniems tėvams žinoti, 

kad vaikai turi labai reikšmingus 
brendimo periodus. Jei tėvai tą ži
notų ir pagal tai savo vaikus augintų 
ir auklėtų, tai neturėtume tokios 
daugybės nusikaltėlių, nenormalių, 
isterikų, narkotikų ir kitokio antiso
cialinio elemento, kuris apsunkina 
ne tik tėvų ir valstybės gyvenimą, 
bet ir savo paties. Ir čia kaltė yra 
dažniausiai ne vaikuose, bet tėvų 
nerūpestingume, kada mažus augi
no. Meilės auginant vaikus tėvams 
užtenka, bet vienos meilės užauginti 
vaikus neužtenka, reikia žinių, rei
kia pasiruošimo. Tiesa, kad vaikai , 
visi užauga, kuriems duonos, oro ir' 
saulės užtenka, bet tapti tikru žmo
gumi, neužtenka užaugti, reikia pa
žinti pasaulį ir reikia būti naudingu 
pasauliui, reikia būti naudingu šei
mai, tautai ir visai žmonijai. Jei 
žmogus užauga be to jausmo, kad 
reikia būti naudingam, tada jis tam
pa plėšiku, jis reikalauja iš visų, kad 
visi jam būtų naudingi, tada jis ne
siskaito su jokia morale, su jokiais 
įstatymais, jis tampa pats sau pa
saulis ir, žinoma, begalo nelaimin
gas, nes nesiderina jo norai su išvir
šiniu pasauliu. Tokių plėšikų pilnas 
pasaulis už tai, kad vaikai neturėjo 
gerų tėvų.

Kone kiekvienas vaikas iki 6 metų 
yra genialus, nuostabių klausimų jis 
klausia tėvų, viską nori žinoti, bet 
ne visi tėvai turi laiko vaikui atsa
kyti; tūlam tėvui ar motinai vaikas 
darosi su savo nepabaigiamais klau
simais įkyrus ir jis ignoruoja vaiko 
žingeidumą, arba piktai jį sudrau
džia, o motina, pakišusi žaislą, išva
ro vaiką į kitą kambarį, kad nesi- 
priklintų. Nenuostabu, kad toks 
vaikas nebejaučia tėvams meilės ir 
vėliau jau nebeklausia tėvų, auga 

Antrasis rojus

palikti prie savo darbo ir tęsti tyri
nėjimus toliau, iki savo gyvenimo 
galo, kitos išeities nėra.
, Šiais mano žodžiais posėdis buvo 
baigtas, grįžau į savo darbo kabine
tą, užsidariau ir verkiau, tarsi bū
čiau netekęs viso gyvenimo. Tamsa, 
absoliuti tamsa.

Šitoji vieša ir atvira kritika ko
munizmui negalėjo nepalikti be įta
kos rojaus gyvenimui. Visų pirma 
buvo panaikintas draudimas nelei
džiantis gyventojams pasitraukti iš 
komunos. Nors keletą šeimų jau gy
veno ir anksčiau atsiskyrėlių gyve
nimu, bet tas buvo nelegalu. Dabar 
galėjo gyventi kur kam patogiau. 
Gyvenimas pasidarė daugiau sava
rankiškas, privatus, su didesne ini
ciatyva ir pilna laisve. Be abejo, jų 
minties, jų elgesio motyvų, ar jaus
mų gelmės jau niekas negalėjo įtai
goti ar kontroliuoti, kol jie neiškil
davo veiksmais, kaip vulkanas iš po 
žemės ugnim ir pelenais, tada jau 
reikėjo griebtis valdžios autoriteto 
ir įstatymų galios, kad sulaikius, ža
lingų padarinių sklidimą bendruo
menėje.

Bet kas svarbiausia, kad pats 
Anatol de Beau ir jo visas mokslo 
personalas įsitraukė į senosios ir vi
duramžių kultūros gilias studijas, ir 
ypač į relgijos reikšmę socialiniam 
žmonijos gyvenimui. Kartą į mėnesį 
buvo daromi seminarai - skaitomi 
referatai ir contrareferatai, disku
tuojami įvairūs klausimai. Šia 
dvasia ir aš apsikrečiau. Ėmiau 
skaityti Šventą Raštą, studijuoti 
Bažnyčios tėvų raštus ir pirmųjų 
krikščionių gyvenimo būdą. Viskas 
buvo nauja. Nauja ta prasme, kad 
dabar aš pamačiau krikščionis revo- 
liucionerius, kuriančius Dievo kara- 

pats vienas užsidaręs ir svetimas. 
Tai čia tik vienas pavyzdys, kada 
tėvai praranda vaikus, o tokių yra 
šimtai.

Negalima į vaiką žiūrėti, kaip į 
daiktą, kuris turi tik augti ir moky
tis, jis turi ir gyventi savo amžiaus 
gyvenimu. Tėvai, kurie daugiau 
nieku nesirūpina, kaip vaiko augimu 
ir mokymu, apiplėšia vaiką, vaikas 
netenka gražiausių savo gyvenimo 
dienų, netenka savo vaikystės gy
venimo džiaugsmo, nes neturi pro
gos savo amžiaus vaikų tarpe išgy
venti socialinės šilumos, pasisekimo 
bei bendradarbiavimo, be kurių 
ugdymo nėra pilno gyvenimo. Mo
kykla, dėl savo specifinės paskirties, 
rūpinasi tik žinių perteikimu. Šei
mos, kurios augina du ar vieną vai
ką, neturi vaikui reikiamos aplinkos. 
Vaiko amžiaus socialinis vystimąsis 
sustoja ar iškrypsta į neigiamą anti
socialinę pasaulėjautą, užsisklendžia 
vienumoje. Kad to neįvyktų, reika
linga vaikui praplėsti aplinką, tam 
gali labai gerai pasitarnauti skautu- 
tystė. Čia kaip tik vaikai nuo 7 metų 
priimami į paukštytes ir vilkiukus. 
Žymiausi pasaulio pedagogai skau- 
tystę yra pripažinę kaip geriausia

Į kur dabar?

•ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ

lystę žemėje su dar didesne energi
ja, kaip mes dabar komunistai ant
rąjį rojų žemėje. Dabar krikščiony
bė pasirodė mums kaip naujai at
rastas kraštas, kuris atsiskleidė 
naujais horizontais.

Viename mėnesiniame seminare 
Dr. George James, anglas, skaitė 
referatą, kuriame įrodinėjo, kad 
pirmieji krikčionys buvo tikrieji ko
munistai. Tarp pirmųjų krikščionių 
komunistų ir dabartinių marksisti
nių komunistų jis randąs tik tokį 
skirtumą: kad pirmieji savo gyveni
mo centru laikė Dievą ir gyveno 
artimo meile; o antrieji dialektinį 
materializmą ir gyveną klasių kova. 
Pirmųjų krikščionių komunose vieš
patavo meilė, brolybė ir lygybė to
kiame aukštame laipsnyje, kaip nie
kur kitur istorijoje nėra buvę.

Bus daugiau

Leidžia: LSS Australijos Rajono 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v.

B. žalio adresu: 9 Lloyd Av», 
Yagoona, N.S.W. - 2199.

auklėjimosi mokyklą, tad kodėl ja 
nepasinaudoti, ypač dabar, kada 
taip sunku gerai išauklėti vaikus. 
Tėvai, turį 7 metų amžiaus vaikų ir 
vyresnių, susidomėkite skautyste. 
Jei jūsų vietovėje nėra lietuvių 
skautų, patys suorganizuokite pra
džią, mes jums atskubėsim į pagal
bą, nepaliksime nei sugaišto laiko, 
nei pinigų, juk tai darote visų pirma 
savo vaikų gerovei. Daug tėvų gaili
si nepasinaudoję skautų pagalbos 
auklėjant savo vaikus. Nepadaryki
te ir jūs klaidos, nes tėvų klaidos yra 
neatitaisomos. Aš kviečiu visus į 
lietuvišką skautišką šeimą ir sveiki
nu tuos, kurie ją padidins.

A. Mauragis

Laukiame!
’’ŠEŠUPĖ” LAUKIA NAUJŲ

NARIŲ

Jau eilę metų Sydnejaus ’’Aušros” 
tunte veikia ’’Šešupės” jaun. skaučių 
draugovė, auginanti jaunąsias lietu
vaites patriotiškoje - lietuviškoje 
dvasioje. Šio tikslo ji siekia skautiš
kuoju metodu: per sueigas, iškylas, 
stovyklas, patyrimo laipsnių prog
ramas ir t.t.

Draugovei šiuo metu vadovauja 
jauna mokytoja, v.s.v.sl. Elena Ki- 
verytė.

Čia talpiname jos laišką busimųjų 
skaučių tėveliams.

Red.

’’Šešupės” draugovės paukštytės 
ir skaučių kandidatės dalyvauja su-

Renkame 
vadovybę

PASIRUOŠKIME LSS
KORESPONDENCINIAM

SUVAŽIAVIMUI

Š. m. gale baigiasi LSS Vyriau
siųjų Organų trimetė kadencija ir 
jau padaryti pirmieji pasiruošimai 
LSS Korespondenciniam Suvažiavi
mui, kuriame dalyvaus viso laisvojo 
pasaulio lietuvių skautai-tės. Tuo 
pačiu ir LSS Australijos Rajono vie
netų vadovai raginami atitinkamai 
šiam suvažiavimui pasirengti, ypač, 
kad vėliau gali būti tam labai mažai 
laiko.

Mūsų pasiruošimai turėtų susidėti 
iš kandidatų į rajono vadus ir LSS 
Tarybos narius numatymo, balsuoti 
turinčių teisę sąrašų sudarymo, na
rio mokesčio išrinkimo (balsuojan
tieji turi būti apsimokėję nario mo
kestį bent už 3 paskutinius metus, 
nebent į LSS būtų įstoję mažiau ne
gu prieš 3 metus) ir t.t.

Rajono Vadija apie LSS Kores
pondentinio Suvažiavimo eigą va
dovus informuos tuoj pat (per ap
linkraščius ir spaudą), kai tik gaus 
atitinkamas instrukcijas.

Lig šiol suvažiavimo reikalu pa
daryti šie nutarimai: LSS Tarybos 
Pirmija, pagal Suvažiavimo nuosta
tų 4 str. parinko suvažiavimui šias 
datas: 1978 rugpiūčio 15 d. suvažia
vimo pradžia; rugsėjo 1 d. - sąrašai 
suvažiavimui mandatus pripažinti; 
rugsėjo 15 d. - paskutinė diena re
gistruotis ir pasisakyti S-gos klausi
mais; spalio 1 d. - Prezidiumas skel
bia užsiregistravusių sąrašą; lapkri
čio 15 d. - balsuojama; gruodžio 1 d. 
skelbiami rinkimų ir pasisakymų 
rezultatai; gruodžio 15 d. kviečia
mas naujosios LSS Tarybos posėdis 
pirmininkui-kei rinkti.

Suvažiavimo Prezidiumo būstinė 
yra Los Angeles mieste. Pirminin
kas - v.s. fil. Valentinas Varnas.

Inf.

eigose, maždaug kas dvi savaites. 
Sueigos vyksta Jaunimo Centre, 
Bankstown’e, 1.30 vai. popiet, sek
madieniais. Vasaros metu sesės 
ruošiasi ir paiškylauti, atlikdamos 
įvairias programas gamtoj.

Šiuo metu draugovėj yra 9 sesės. 
Dauguma iš jų ruošiasi skaučių įžo
džiui. Aš kreipiuosi į tėvelius ir jau
nimą, prašydama, įjungti daugiau 
mergaičių į skautiškąją veiklą.

Man galima skambint į namus po 
6 vai. vakarais, telefonu 727 8729.

v.s.v.sl. Elena Kiverytė 
’’Šešupės” Draugovės draugininke

Dukters laiškas
Duktė rašo tėvams iš kolegi

jos kitame mieste:
‘Man čia sekasi gerai. Iš ryto 

daug mokausi, o vakarais — pra- 
praleidžiu laiką su ping pong".

— Žinai. — taria motina tė
vui. - daug ką galima leisti 
Onutei, bet kad ji pradėjo drau
gystę su kiniečiu, tai jau per
daug ...
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Laiškas iš Adelaidės
POPIETĖS IR MINĖJIMAI

Jau prieš kelerius metus Adelai
dėje įsipilietino kultūrinės popietės. 
Jas kasmet ruošia vietos apylinkės 
valdyba, biblioteka, choras Lituania, 
Moterų Sekcija ir kt. Šių popiečių 
tikslas dvejopas - kultūrinis ir fi
nansinis. Tad ir pačios popietės su
sideda kaip ir iš dviejų dalių: kultū
rinė meninė programa, kuri įvairuo
ja priklausomai, kas ją ruošia, ir fi
nansinė, kuri beveik visados vieno
da. Tą dieną rengėjai su talkininkų 
pagalba gamina patrauklius ir ne
brangius pietus. Priede suruošiama 
loterija, parodėlė ar knygų išparda
vimas. Svečiai susodinami už stalų, 
pietaujama, čia pat pasilepinama 
vietinio baro gėrybėmis, pabend
raujama su draugais ir rečiau mato-. 
mais pažįstamais. Tokią dieną šei
mininkės atsipalaiduoja nuo pietų 
gaminimo namie ir pačios bent ret
karčiais pasijunta damomis, prie 
stalo aptarnaujamos. Tokios popie
tės visuomet atneša apčiuopiamo 
pelno, nes išlaidos palyginamai labai 
mažos.

Choras Lituania šiais metais ruo
šiasi didelei išvykai į LiętuviųDienas 
Sydnejuje. Reikės pervežti apie 50 
choristų, kas sieks keletą tūkstančių 
dolerių. Choro vadovybei tai didelis 
galvosūkis. Choristai pareigingai 
lanko repeticijas, kas irgi juos var
gina gaištant laiką ir išleidžiant as
meniškų pinigų. Dalyvaujant Lietu
vių Dienose tokių asmeniškų išlaidų 
dar padidės. Dėl tų priežasčių choro 
administratorius ir valdyba sten
giasi įvairiausiais būdais savo kasą 
papildyti.

Štai liepos 9 d. neblogai pasirek-- 
lamavę choro vadovai sukvietė ade- 
laidiškius į kultūrinę popietę Lietu
vių Namuose.

Visuotinai pripažinta, kad viso
kius menus nuoširdžiausiai priima 
sotus žmogus. Šio dėsnio laikėsi ir 
Lituania choro valdyba - popietės 
rengėjai. Tarp pietų ir meninės 
programos buvo galima susipažinti 
su turtingu gintaro papuošalų rinki
niu. Meninėje programos daly vyrų 
choras, vadovaujamas p. G. Vasi
liauskienės, padainavo ’’Prie Ginta
ro Jūros”, moterų choras - ’’Nemu
nėlį”, o jungtinis choras dar porą 
dainų. Choras gerai paruoštas, tik 
visa bėda nėra tenorų. Jie paieško
mi, ir, atrodo, prisiprašyta.

Pabaigai ponių duetas: J. Maže- 
lienė ir A. Urnevičienė sudainavo 
dvi dainas. Programą praturtino 
mūsų žymioji akordeonistė p. M. 
Dumčiuvienė. Programa užbaigta p. 
E. Varnienės paruoštu humoristiniu 
vaizdeliu, kuriame gražiai pasireiš
kė linksmieji choristai - K. Vanagie
nė, N. Učerienė, N. Viliūnienė, V. 
Jablonskis, A. Mačiukas, J. Miliaus
kas.

Gausiai susirinkę popietės daly
viai tikrai nesigailėjo atsilankę: ir 
maloniai pasivaišino, dvasiniai atsi
gaivino, o taip pat žymiai sušvelnino 
choro administratoriaus rūpesčius.

* * *
Dariaus ir Girėno skrydžio per 

Atlantą sukaktuvės Adelaidėje 
švenčiamos kasmet. Minėjimus vi
suomet praveda LKVS ’’Ramovės” 
Adelaidės Skyrius. Šis minėjimas 
ketverius metus paminimas uždarai 
ramovėnų susirinkimuose. Kas 
penkti metai surengiantis viešas mi
nėjimas. Toks minėjimas surengtas 
liepos 16 d. Adei. Liet. Namuose, tą 
dieną buvo iškeltos vėliavos. Ir pa
maldose dalyvauta organizuotai.

Vėliau tautiečiai buvo kviečiami 
pietauti Lietuvių Namuose. Pasiro
do, mūsų garsiųjų lakūnų skrydis ir 
po 45 metų tebėra gyvas - dalyvių 
prisirinko pilnutėlė salė. Oficialus 
minėjimas prasidėjo 2.30 vai. vado
vaujant Ramovės pirmininkui P. 
Mikužiui.
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Buvęs Lietuvos karo lakūnas J. 
Jasys savo paskaitoje patiekė gerų 
informacijų apie minimus lakūnus 
Darių ir Girėną.Gaila, įdomi paskai
ta buvo sutrumpinta. Visais atvejais 
būtų geriau, kad su kalbėtojais dėl 
laiko būtų iš anksto susitarta. A. 
Gučiuvienė paskaitė velionio J. Gu- 
čiaus iš ano meto užrašytus atsimi
nimus, kaip Kauno radiofone buvo 
ruoštasi pasitikti atskrendančiųjų 
Dariaus ir Girėno. Jų testamentą 
perskaitė H. Skidzevičius. Ta proga 
eilėraštį perskaitė B. Rainys.

Pabaigai naujai suorganizuotas 
ramovėnų choras nuotaikingai su
dainavo tris kariškas dainas. Chorą 
parengė ir dirigavo p. G. Vasiliaus
kienė, kuri paprašė, kad jie neišsi-. 
sklaidytų ir ateity galiotų kaip ra
movėnų choras. Tai jau būtų penk
tas jos vadovaujamas choras (Litua
nia, parapijos ir abiejų savaitgalio 
mokyklų chorai).

Po minėjimo Liet. Namų kieme 
prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo apyl. pirm. p. Č. Zamoiskis 
padėjo vainiką. Išsirikiavus ramo- 
vėnams nuleistos vėliavos, sugiedo
tas Tautos Himnas ir "Marija, Mari
ja”. Visi minėjimo dalyviai pakviesti _ 
salėn pasivaišinti kavute, o progra
mos dalyviai užkandžiais ir šampa
nu. Ramovėnams priklauso pagarba 
ir padėka už kultūringą minėjimą.

* * *
Retėjant čia atvykusiai vyresniai 

kartai sparčiai retėja ir mūsų kuni
gų gretos. Štai Adelaidėje palaido
jom jau du kunigus - J. Kungį ir A. 
Kazlauską. Po beveik 30 metų neiš
siauginome nė vieno jauno kunigo. 
Tiesa, prieš kelerius metus adelai- 
diškiai atšventė kun. J. Vildžiaus

.------------------------------------- ------ • ■ •<..

SU SPORTININKAIS Uukaito
PER Š. AMERIKĄ

Didžiosios Toronto dienos pasi
baigė. Savaite trukę sportiniai įvai
rūs pasirodymai gražiai skambėju
sios dainos ir masinis lietuvių susi
būrimas šiame gražiajame Kandos 
mieste, jau liko istorinis dalykas 
mūsų išeivijos gyvenime. O kiek 
naujų pažinčių, o kiek įspūdžių, kiek 
prisiminimų paliko kiekvieno, 
ypatingai iš tolimosios Australijos 
atvykusio jaunuolio širdyje. Neži
nau kaip bus toliau, tačiau užrašų 
knygutės prisipildė gana daugeliu 
naujų adresų ir, atrodo, draugystės 
ryšiai pasidarys labai ir labai artimi. 
0 ką gali žinot, gal ir vėl vienu ar 
viena jaunuole ar jaunuoliu pasipil
dys mūsų kengūrų žemės lietuviš
koji kolonija.

Baigiantis Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėms, buvo padarytas 
artimas pasitarimas tarp Šiaurės 
Amerikos, Kandos ir Australijos 
sporto sąjungų vadovų, kurio metu 
buvo nutarta įsteigti Pasaulio Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungą. Šį istorinį aktą pasirašė 
ŠALFASS pirmininkas P. Bernec- 
kas ir aš, atstovaudamas Australijos 
sportininkus. Šios sąjungos įstatus 
yra pavesta sudaryti specialiai ko
misijai, kuriai vadovauja inž. Bane- 
lis ir kurie bus pateikti Amerikos, 
Kanados ir Australijos sporto są
jungoms, jų galutinam priėmimui ir 
patvirtinimui. Ateityje numatoma į 
bendrą sportinį darbą įtraukti ir 
Pietų Amerikos, bei Europos lietu
vius sportininkus. Taip pat yra pla
nuojama po keturių metų, laike 
Melbourne Lietuvių Dienų, turėti ir 
mažesnio masto pasaulio lietuvių 
sportines varžybas, ko Amerikos ir 
Kanados lietuviai sportininkai labai 

primicijas, bet jis įjungtas į austra
liškas parapijas ir dingęs iš lietuviš
ko horizonto.

Birželio mėn. į Romą išvyko 
ruoštis kunigystei jaunas adelaidiš- 
kis Saulius Kubilius, pereitais me
tais baigęs lituanistinius kursus. 
Kaip buvusį savo mokinį Saulių pa
klausiau, kodėl jis vykstąs į Romą, o 
nestojąs į vietinę kunigų seminariją. 
Saulius pareiškė, kad jis norįs, grį
žęs kaip kunigas, dirbti tarp lietu
vių. Tikimės, kad jis savo pažadą iš
tesės. Saulius išaugo gausioje p.p. 
Kubilių šeimoje (penki berniukai ir 
mergaitė). Visi vaikai puikiai kalba 
lietuviškai ir nuolat matomi įvai
riuose parengimuose. Saulius ir jo 
brolis Linas yra puikūs deklamato
riai, o sesuo Rasa Mauragienė kaip 
profesionalė muzikė, gabi chorvedė, 
ilgesnį laiką vadovavusi Lituania 
chorui. Linkime Sauliui sėkmingų 
studijų ir laukiame sugrįžtančio į 
gimtinę Adelaidę vėl į mūsų tarpą.

B. Straukas

ADELAIDIŠKIŲ DOSNUMAS

Gegužės mėnesį pravedant religi
nės šalpos vajų įvairių parengimų 
metu rinkliavose ir iš pavienių au
kotojų surinkta 1565 doleriai.

TAUTOS FONDAS ADELAIDĖJE

Per pirmąjį šių metų (1978) pus
metį Adelaidės lietuviai suaukojo 
Tautos Fondui 415 dolerių.

Išvežtųjų į Sibirą minėjimo proga 
prie šv. Kazimiero bažnyčios su
rinkta 62 doleriai. Kitomis progomis 
aukojo: A.J. Gudeliai $ 40, J. Dab- 
šys $ 25, S.P. Pusdešriai $ 20; po 
$ 15 aukojo: V. Pipiras, J.V. Vosy
liai; po 10 dol.: Stašaitis, A.A. Ur- 
nevičiai, H. Vikas, A. Zamoiskis. Po 
$ 9: J. Poškus, R. Baranauskas; po 
$ 8: A.R.K. Dičiūnai; $ 7 V. Kiverie- 

pageidautų. Atrodo, kad lietuviška 
sis sportinis gyvenimas pasaulyje ne 
mažėja, bet plečiasi ir jaunimo spor
tinė draugystė rišasi labai tampriais 
ryšiais.

BOSTONAS

Ir vėl lietuvių namai Toronte pilni 
australiečių. Tai išvažiavimo ir atsi
sveikinimo diena Kanadoje. Du di
džiuliai autobusai pripildomi ne pil
na šimtine mūsų sportininkų ir jau 
gerokai padidėjusiu bagažu. Pasku
tiniai rankų paspaudimai, atsisvei
kinimo bučiniai ir viena kita nurie
dėjusi ašarėlė, parodo kaip artimai 
ir glaudžiai buvo susigyventa ir su
sidraugauta. Nieko nepadarysi, gy
venimas eina pirmyn, o prieš akis 
dar daug Amerikos miestų, rungty
nių ir, gal nemažai ašarėlių. Palie- 

Džiaugsminga eisena Toronto gatvėmis po Dainų Šventės
Nuotrauka V. Bacevičiaus

nė. Po $ 5: A. Budrys, Cieminis, 
M.B. Gavėnai, K. Kaminskas, A.R. 
Kubiliai, Pr. Kuisys, P. Mikužis, 
A.A. Morkūnai, L. Pakalnis, Pimpė, 
K. Pocius, A. Pranckūnas, Stalba, 
A.O. Stankevičiai, I. Taunys, S.V. 
Urnevičiai, J. Vileišis. Dar kiti 66 
tautiečiai prisidėjo mažesnėmis 
aukomis.

Nuoširdžiai už aukas dėkoja Tau
tos Fondo Atstovybė Adelaidėje.

Kaip matome, vien tik per vieną 
pusmetį adelaidiškiai pavergtos 
tautos reikalams sudėjo netoli dvie
jų tūkstančių dolerių.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

kame Torontą ir spaudžiame link 
Amerikos, km* pasienyje sustojus, 
įeina į autobusą muitinės ir imigra
cijos tarnautojas ir, pamatęs mūsų 
australiškai lietuviškus marškinė
lius, lietuviškai pasako ”0 čia lietu
viai” ir visai nieko netikrinęs, net ir 
pasų nežiūrėjęs, praleidžia į Ameri
ką. Tikrai malonu ir širdy smagu, 
kad lietuviškas ženklas taip greit 
atidaro duris į mums taip artimą ir 
draugišką Amerikos valstybę.

Autobusai rieda geraisiais Ame
rikos keliais, kurių Australija tikrai 
galėtų pavydėti. Visur žaliuoja miš
kai, kai kur matosi viena kita farma. 
Gamta graži ir visus patraukia ta 
ryški žaluma, kurios Australijoje ir 
taip daug nėra. O mūsų jaunuoliai 
tai kaip kirviu pakirsti miega, ar tai 
savose sėdynėse, ar tai net ir ant 
žemės, nes vadovo duota paskuti
niųjų prieš išvažiavimą dviejų dienų 
laisvė, padaro savo ir, atrodo, juo 
daugiau nuvargino, negu žaidynės 

” štėje. Tačiau, po keletos gerų 
, valandų poilsio, mūsų sportininkai ir 
vėl atsigavo ir savo energija ir fizi
niu pajėgumu aikštėse, stebino di
džiuosius amerikiečius.

Atvykę į Bostoną, jų Lietuvių Pi
liečių klubą padarome savo vyriau
sia būstine. Klubas tikrai didelis ir 
gražus, pastatytas dar senųjų lietu
vių, tačiau atrodo, jau dabar kone 
visai perimtas naujųjų ateivių. Iš 
klubo esame paskirti gyventi j pri
vačius namus ir tuoj prasideda 
kraustymasis ir naujos pažintys. Aš 
pats papuolu pas ’’Grandies” bosą 
inž. V. Eikiną, kuris, be savo įvairių 
lietuviškų darbų, dar ir pats yra ak
tyvus tinklinio žaidėjas. Jo ir jo pui
kios žmonos globoje ir aš pats atsi
gaunu ir jaučiausi jų ištaigingame 
name kaip namuose. Po Kanados 
pirmasis Amerikos miestas mus 
priima tikrai plačiomis ir nuošir
džiomis lietuviškomis rankomis. Jau 
pirmąjį vakarą, užmiršę visą nuo
vargį, jaunimas susimeta karališ
kuose brolių inžinierių namuose ir 
prie teniso aikštės ir maudymosi 
baseino susipažinimas eina pilnu 
tempu. gus (jaugjau
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X-JI ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ ® /PORTALE
Jau dešimtą kartą Australijos lie

tuviai slidinėtojai susirinko išsiaiš
kinti pajėgiausius. Šią šventę su
rengė ir pravedė "Neringos” slidi- 
nėtojų Klubas Mt. Buller vietovėje, 
Viktorijoje.

Be šeimininkų varžybose dalyva
vo Canberros "Vilkas” ir Sydnejaus 
"Kovas”. Varžybose užsiregistravo 
ir dalyvavo 35 slidininkai.

Sportininkai į Neringą suvažiavo 
rugpiūčio 4 d., o pačios varžybos 
pravestos rugpiūčio 6 d. Prieš var
žybas buvo ištraukti burtai - nume
riai. Daugelis jaudinosi gavę aukš
tokus numerius. Sportininkai su 
aukštais numeriais baiminosi, kad 
iki ateis jų eilė, trasa bus labai suar
dyta.

Penktadieni buvo nuostabiai graži 
diena. Atrodė, kad varžyboms bus 
puikiausios gamtinės sąlygos. Ryto
jus apvylė visus optimistus: diena 
buvo labai vėjuota ir apsiniaukusi, 
didelis rūkas, blogas matomumas, 
žodžiu, sąlygos varžyboms buvo 
ypač nepalankios.

Šiais metais varžybos vyko di
džiajame slalome. Dalyvavo mer
gaitės ir berniukai iki 13 metų ir 
jauniai iki 18 m., moterys ir vyrai iki 
45 m. Trasą parinko ir padėjo var
žybas pravesti austrų slidinėjimo 
instruktorius. Visa kita technikinė 
tarnyba buvo suorganizuota iš ne- 
ringiečių. Jie pasiaukojančiai atliko 
savo darbą labai nedėkingose sąly
gose.

Jaunių mergaičių iki 13 m. 
grupėje pirmą vietą slalome laimėjo 
A. Mikalajūnas (Melb. Neris), ir 
antrąją - D. Pilka (Canberros Vil
kas), trečią - S. Dagys (Neris).

Jaunių iki 18 m. abu slalomus lai
mėjo A. Vaitekūnas (Neringa), ant
ras - D. Alekna (Neringa) ir trečias 
slalome P. Wolf (Neringa), trečias 
didžiajame slalome D. Binkis (Syd. 
Kovas).

Moterų grupėje visas tris vietas 
pasisavino neringietės: N. Mikola- 
jūnaitė (13 m. amžiaus), V. Dagytė 
ir A. Grincevičienė.

Spaudoje
Testamentai ir palikimai

Jau ne kartą 'buvo rašyta, 'kad, kol dar 
esame gyvi, kol dar vaikštinėjame šioje 
ašarų pakalnėje, parašytume savo testa
mentą. B. Šarūnas jau nert. keletą kartų 
rašė „Europos Lietuvio“ skiltyse šiuo la
bai opiu reikalu. Tačiau, kaip gyvenimo 
praktika rodo, vis dar yra žmonių, kurie 
i tai visad nekreipia dėmesio. Gerai, kol 
esame sveiki ir gyvi, bet jau ne vieną kar
tą atsitiko ir taip, kad giltinė užklupo ir 
dar norinčius gyventi ir visai dar nė ne
galvojančius apie mirtį. Tokių atsitikimų 
turime jau ne vieną. Daugeliui sunku ir 
įsivaizduoti, kiek rūpesčių, kiek nereika
lingo vaikštinėjimo iš įstaigos į įstaigą 
tenka tiems, kurie turi rūpintis velionio 
laidotuvėmis ir po to vėl sukti galvą, kur 
gauti pinigo laidotuvių sąskaitai apmokė
ti. Neretai šiam reikalui reikia rinkti au
tas ir išgirsti kartais net ir piktų prie
kaištų ir tik dėl to, kad velionis neprisi
rengė parašyti testameneą.

Testamentą turėtų parašyti visi. Tai ne
sunku. Tik reikia užpildyti' atitinkamą 
testamento formą, kurią galima gauti be
maž kiekvienoje pašto įstaigoje arba kny

Vyrų grupėje atvirose varžybose 
čempiono vardą įtikinančiai laimėjo 
N. Pilka (Canberra), antrąją slalome 
išplėšė melburniškis-J. Mikalajūnas, 
didžiajame slalome G. Mackevičius 
(Melb.), trečią vietą slalome pasiekė 
P. Aniulis (Melb.), trečią vietą di
džiajame slalome R. Dagys (Melb.).

Senjorų vyrų virš 45 m. grupėje 
pirmą vietą iškovojo R. Dagys 
(Melb.), 'antrą - D. Kriaucevičius 
(Syd.) ir V. Binkis (Syd.).

Geriausio slidinėtojo titulas teko 
N. Pilkai (Canb.). geriausios koman
dos titulas - Melb. Neries komandai. 
P. Pilkos vardo A.L.F.A.S. pereina
mąją taurę perėmė Neris.

Vakare Neringos klubo patalpose 
įvyko dovanų - trofėjų įteikimas. Čia 
trumpu žodžiu į sportininkus krei
pėsi Neringos pirmininkas A. Stau

gynuose, ir atlikti ten nurodytus formalu
mus. Ypač svarbu, 'kad testamentą para
šytų tie, kurie čia gyvena vieni, ir tos šei
mos, kurios čia neturi artimų giminių.

Kad būtų aiškiau, kokią svarbą turi tes
tamento surašymas, aš iš daugelio nuro
dysiu tik porą atsitikimų. Labai neseniai 
ir netikėtai mirė, testamento neparašęs, 
jaunas vyras Petras A. Jo draugai labai 
gražiai palaidojo, laidotuvių dalyvius, pa
gal seną lietuvių paprotį, pavaišino arba
tėle, ir atrodė viskas labai genai. Tačiau 
visas rūpestis prasidėjo, kai laidotuvių di
rektorius atsiuntė 431 sv. sąskaitą. Laido
tuvių tvarkytojas kreipėsi į darbovietę, 
nes ten velionio liko ar ne poros savaičių 
uždarbis ir atostogų pinigai; kreipėsi į 
mokesčių inspektorių, nes turėtų iš ten 
gauti permokėtus darbo pajamų mokes
čius; kreipėsi į banką, nes 'ten velionis tu
rėjo santaupų sąskaitą. Kur tik ėjo, visur 
susidūrė su tuo pačiu klausimu: ar velio
nis yra parašęs savo testamentą? Dabar 
jau ir laidotuvių tvarkytojui paaiškėjo, 
kad net ir laidotuvių išlaidoms apmokėti 
tų pinigų lengvai negalima gauti. 

gaitis. Vėliau žodį tarė A.L.F.A.S 
atstovas V. Binkis. Pirmųjų ir ant
rųjų vietų laimėtojai gavo medalius 
ir kai kurie pereinamas trofejas. 
Klubų atstovai savo posėdyje nuta
rė pakeisti kai kurias varžybų tai
sykles daugiau pritaikant jas prie 
tarptautinių. Sekanti žiemos sporto 
šventė rengti atitenka Canberra:.

Per šią šventę stipriai pasireiškė 
Mikolajūnų ir Dagių šeimos. Jų at
žalynas gali dominuoti ir ateity.

Vėliau Neringos nariai ir jų žmo
nos pakvietė visus puikios vakarie
nės. Sekė pasilinksminimas.

B. Nemeika

Štai antras šiek tiek kito pobūdžio atsi
tikimas. Prieš dešimtį ar kiek jau daugiau 
metų staiga mirė Vincas M. Gyveno savo 
name ir turėjo šiek tiek santaupų banke. 
Jo namo gyventojai gražiai palaidojo, at
siskaitė su laidotuvių direktoriumi ir mo
kėjo visus namo mokesčius. Jie galvojo, 
kad padarytas išlaidas gaus atgal, kai gi
minės ar jų įgaliotiniai parduos namą ir 
paims iš banko velionio santaupas. Bet 
išėjo visai kitaip. Po kiek laiko atsirado, 
su kažkieno įgaliojimais rusų pasamdyti 
advokatai, pardavė namą, pasiėmė iš ban
ko veldinio santaupas ir išvažiavo. Po visa 
to liko neapmokėtos sąskaitos ir kartėlis 
širdyje tų, kurie stengėsi, kad velionis bū
tų gražiai palaidotas, kad liktų jo gražus 
atminimas.

Vienas mūsų kaimynas praėjusią vasa
rą lankėsi Vilniuje ir atsitiktinai susitiko 
velionio Vinco našlę, jau pasenusią ir pa
liegusią. Kai išsikalbėjo apie jos vyrą ve
lionį Vincą, tai ji paklausė, ar jis nieko 
neturėjo ir nieko jai nepaliko. Ji dabar 
gauna 20 rublių mėnesinę pensiją, skursta 
ir vargsta. O kur dingo jai priklausantis 
palikimas, — niekas nežino.

Tokių atsitikimų yra daugybė.
J. Vaidutis

„Europos Lietuvis“

Spaudos žiniomis, Izraelyje rabi
nas Meir Kahane, žydų kovingos 
gynybos lygos vadovas ir apie tuzi
nas jo šalininkų, įsilaužė į rusų orto
doksų šv. Trejybės katedrų Jeruza
lėje ir aprašinėjo sienas juodais da
žais įvairiais šūkiais.

Iš Toronto 
su medaliais

Australijos lietuviai iš pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių Toronte 
sugrįžo su 4 aukso, 3 sidabro ir 4 
bronzos medaliais. Mūsų sportinin
kai atsiekė gražių rezultatų ne tik 
Toronto žaidynėse, bet gerai pasi
rodė prieš lietuvius sportininkus 
Los Angeles, Bostone, Niujorke, 
Baltimorėje, Vašingtone, Clevelan- 
de, Detroite ir Čikagoje.

Aukso medaliais pasipuošė mūsų 
moterų krepšinio rinktinė: adelai- 
diškės Virginija Juciūtė, Regina 
Rupinskaitė, Angelė Tamošiūnaitė, 
Ramunė Grigonytė, melburniškės 
Rasa Statkuvienė, Elytė Vyšniaus
kaitė, sydnejiškės Rita Kąsperaity- 
tė, Rita Andriejūnienė bei canberie- 
tė Veronika Venslovaitė, treneris 
Sigitas Visockis ir komandos vadovė 
Auksė Visockienė, abu iš Adelaidės.

Aukso medalį iškovojo adelai- 
diškis Mikas Talanskas 100 m. bėgi
mą įveikęs per 11,2 sekundes.

Aukso medalį iškovojo Brenan 
Stanwix iš Hobarto jaunių grupėje 
iššokęs į aukštį 1.65 m.

Aukso medalis atiteko Adomui 
Kaitimui irgi iš Hobarto laimėjus B 
klasės vyrų lauko teniso turnyrą.

Sidabro medalį iškovojo Vytautas 
Sirjatavičius iš Melbourne individu
alinėse vyrų stalo teniso pirmeny
bėse.

Sidabro medaliais pasipuošė Onu
tė Bone - Mikalainytė iš Adelaidės ir 
Onutė Pilkienė iš Canberos, laimė
jusios moterų dvejeto stalo teniso 
pirmenybėse.

Sidabro medaliai atiteko Vytautui 
Sirjatavičiui iš Melbourne ir Anta
nui Andrikoniui iš Hobarto vyrų 
dvejetų stalo teniso pirmenybėse.

Bronzos medalį iškovojo Lidija 
Pocienė iš Adelaidės individualinėse 
moterų lauko teniso pirmenybėse.

Bronzos medalį iškovojo Mikas 
Talanskas iš Adelaidės 400 m. bėgi
me.

Bronzos medaliai atiteko Onutei - 
Bone - Mikalainytei iš Adelaidės ir 
Onutei Pilkienei iš Canberos ko-
mandinėse moterų stalo teniso pir
menybėse.

Bronzos medalį iškovojo Vytautas 
Sirjatavičius iš Melbourne ir Onutė 
Bone - Mikalainytė mišraus dvejetų 
stalo teniso pirmenybėse. R S.

VISUR VISAIP

Kanada didžiuojasi, kad jų pilie
čiai savo pajamomis pralenkė Ame
riką. Pirmoj eilėj, daugiausia uždir
ba pasauly švedas. Vidutiniškai 
kiekvieno švedo metinis uždarbis 
1977 buvo 9,030 dolerių. Antroj vie
toj šveicaro pajamos - 8,870 dol., 
trečioj kanadiečio - 8,410 dol., ket
virtoj amerikiečio - 7,910 dol., toliau 
norvego - 7,770 dol.

Amerika buvo pirmoj eilėj iki 
1975 metų.

***
Apie 25 metų rusas, įtūžęs, su 

kirviu rankose, netoli Kremlio ir 
Raud. aikštės, centrinio Inturist 
viešbučio priekyje, vidurdienį nužu
dė 2 švedų turistus ir vieną sužeidė 
(birželio 27 d.). Policija nusikaltėlį 
netrukus suėmė. Vienas italų turis
tas, matęs įvykį, pareiškė, kad esą 
buvęs pasibaisėtinas vaizdas - žmo
noms nukirstos galvos... Viskas vy
ko nepaprastai greitai.
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Negirdėjote arba norėtumėt dar kartą pasiklausyti solisto Ričardo
Daunoro? •

Liepos 27 d. (sekmadienį) 5 vai. įvyksta solisto
RIČARDO DAUNORO

Atsisveikinimo koncertas
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

16*18 East Terrace, Bankstown. Tel: 708*1414

Įėjimas tik su bilietais - 3 doleriai asmeniui.
Bilietais prašoma pasirūpinti iš anksto arba koncerto dieną prie įėjimo.

PERTH

The World Freedom League at
stovas, B. Steckis pranešė Pertho 
lietuviams, kad WFL ruošia Grand 
Captive Nation Balių rugsėjo 1 d. 8 
vai. iki 1 vai. ryto New Embassy sa
lėje, 2 William Str., Perth.

Geras orkestras, užkandžiai, 
skani vakarienė. Įėjimas asmeniui 

$ 10.00.
The World Freedom League ma

loniai kviečia visus lietuvius atsilan
kyti į ruošiama balių.

Bilietus galima užsisakyti pas p. 
B. Steckį tel. 295 4261.

B. Steckis
The World Freedom League 

Atstovas

HOBART

SYDNEJIŠKIŲ DĖMESIUI

Yra sumanymas išleisti Sydne- 
jaus lietuvių telefonų abonentų 
knygelę. Panašią knygelę turi Los 
Angeles lietuviai, kuri, pasirodo, 
yra labai praktiška. Tokia telefonų 
knyga būtų mūsų pačių patogumui. 
Joje šalia asmeninių telefonų būtų 
įtraukti lietuvių verslininkų, amati
ninkų bei profesionalų telefonai, kas 
labai padėtų esant reikalui kreiptis 
pirmoj eilėj pas savuosius.

Jeigu kas matytų kokių kliūčių ar 
kokiais motyvais prieštarautų šiam 
sumanymui, prašomi savo nuomonę 
rašyti Mūsų Pastogei arba skam
binti tel. 709 8395.

PAIEŠKOJIMAS

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugpiūčio 26 d. šešt. 8 vai.
KOVO ŠOKIŲ VAKARAS

Rugpiūčio 27 d., sekm., 5 vai.
Solisto Ričardo Daunoro 

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS
Įėjimas - 3 dol. asmeniui

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

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

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% primename, kad šeštadienų šokių 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
5% už alų. Pasinaudokite lengvata- sykiėse nurodytą aprangą, 
mis.

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 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30-11 vai.

Hobarto Apyl. Valdyba Tautos 
šventės minėjimą ruošia ukrainiečių 
salėje rugsėjo 2 d., šeštadienį, 8 vai. 
Po paskaitos meninę dalį išpildys 
dainininkai iš Melbourne Virginija ir 
Arūnas Bruožai ir mūsų tautinių 
šokių grupė ’’Venta” pašoks keletą 
šokių. Po minėjimo suneštinės vai
šės ir pasilinksminimas. Įėjimas au
ka. Kviečiame visus ir iš visur.

Gerųjų Kaimynų Komitetas, 
tarptautinę Tautiniųv valgių paroda 
ruošia City Hali rugsėjo 16 d. Mes ir 
tautinių šokių grupė pakviesti ir da
lyvausiu!. Paroda bus atdara nuo 1 
p.p. iki 10 vak. Prašome prisidėti ir 
atsilankyti.

Taip pat tą patį vakarą sporto 
klubas "Perkūnas” ruošia šokius, 
kroatų salėje. Irgi atsilankykite.

J. Paškevičius

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad rugsėjo 3 d. 1 valan
dą (sekmadienį) tuoj po pamaldų, 
Lidcombe, parapijos salėje, įvyks 
LŠST Dariaus ir Girėno Šaulių 
Kuopos eilinis susirinkimas. Gana 
svarbi darbotvarkė bus paskelbta
susirinkimo metu.

Visiems šauliams-lėms susirinki
me dalyvavimas būtinas. Į susirin
kimą gali atvykti ir ne šauliai, bet 
turį noro būti šauliais.

Šaulių kuopos valdyba

Paieškomas M. Beržanskis, gyve
nęs 10 Buckingham Rd. Newtown, 
Geelong, Vic. 3220. Ieško sesuo. Ži
ną apie jį prašomi pranešti: S. Šapa
lienė, 17 Nicholson St., Burwood, 
N.S.W. 2134. Tel. 741 031.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 

rugpiūčio 26 d., šeštadienį, 7 vai. rengiamas

KOVO ŠOKIŲ VAKARAS
Programoje dainos mėgėjai - TIE PATYS

Maloniai kviečiame visus Sydnejaus lietuvius ir jų svečius atvykti į šį 
patrauklų vakarą.

KATEKIZACIJOS PAMOKOS 

Pirmai Komunijai ir išpažinčiai pa
siruošti lietuviškai pamokos prasi
dės 29 rugpjūčio 5 vai. Liet. Klubo 
Jaunimo Centre, Bankstowne. Pa
mokos vyks kiekvieną antradienį iki 
Pirmos Komunijos, kuri įvyks spalio
mėn. pabaigoje.

Kviečiami ir tie, kurie jau priėmę 
Pirmą Komuniją, bet norėtų pakar
totinai pasiruošti ir lietuviškai bei 
dalyvauti šiose iškilmėse.

Kun. P. Butkus

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai 
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Sporto Klubas Kovas

Rugpiūčio 15 d. Sydnejaus Rook
wood kapinių lietuvių skyriuje pa
laidotas Stanislovas Černiauskas 
vyresnio amžiaus. Miręs rugpiūčio 8 
d. Buli ligoninėje. Liūdesy paliko 
žmoną, dukrą ir du sūnus.

Rugpiūčio 14 d. mirė sydnejiškis 
Antanas Bernotas, pats ir jo visa 
šeima plačiai pasireiškusi Sydnejaus 
lietuvių veikloje. Liūdesy paliko 
žmona Marija, dukra Aldona ir sū
nūs Vytautas, Aleksas ir Egidijus.

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-0 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ 
Š0 GĖLIŲ
Pagerbdami a.a. Antaną Bernotą 

vietoj gėlių Mūsų Pastogei 20 dole
rių aukojo G. ir L. Petrauskai.

SKAUDI NELAIMĖ

Waterbury (JAV). Rugpiūčio 7 d., 
grįždama iš skaučių sueigos eismo 
nelaimėje žuvo 22 metų studentė 
Ramutė Paliulytė. Ramutė su užjū
rio skautais dalyvavo VI-je tautinėje 
stovykloje metų pradžioje Austra
lijoje ir turėjo įsigijusi daug draugų 
ir draugių.

"T

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY ”OUR HAVEN”

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija; 
I. Jonaitis, A. Reisgys.

DĖMESIO!____
Sydnejaus Lietuvių Klube (mažojoje salėje) rugpiūčio 27 d., 

sekmadienį, nuo 2 iki 5 vai. įvyksta stambus

Gintarų išpardavimas
Bus išstatyta apie 100 gintarinių išdirbinių, pagal kuriuos bus priima

mi užsakymai, kūne užsakytojui bus paruošti ir pristatyti prieš Kalėdas.
Nepraleiskite šios retos progos susipažinti ir įsigyti gintarinių išdirbi

nių - žiedų, apyrankių, segių, karolių ir kitokių įrankių ar papuošalų.
Gakas International Pty. Ltd.

—— . jk-r -- . ■ ■ •- - _______________
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PADĖKA

Prieš dvejus metus rugpiūčio 27 
d. mirė a.a. Juozas Bartininkas. Šios 
sukakties proga bus atlaikytos šv. 
Mišios Lidcombe bažnyčioje, 
kuriose kviečiami dalyvauti. Po pa
maldų bus jo antkapio šventinimas 
Rookwood kapinių lietuvių skyriuje.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams, prisidėjusiems prie šio pa
minklo pastatymo: ’’Stikliukui”, 
Moterų Draugijai, ramovėnams ir 
privatiems aukotojams. Ta proga 
kviečiu gausiai dalyvauti šv. Mišiose 
ir paminklo pašventinime. Visas 
apeigas atliks kun. P. Butkus.

Stasys Abramavičius

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $ 24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

8


	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0001
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0002
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0003
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0004
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0005
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0006
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0007
	1978-08-21-MUSU-PASTOGE_0008

