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BOIKOTAS SOVIETAMS
Sustiprintas Sov. Sąjungoje ko

votojų už žmogaus teises persekio
jimas, ypač po didžiųjų Šaranskio, 
Petkaus, Gincburgo bylų, dar vis 
plačiai pasaulyje komentuojamas, 
rašomi protesto laiškai, organizuo
jamos demonstracijos. Svarstoma, 
kaip tarptautiniu būdu paveikti So
vietų Sąjungą, kad laikytųsi žmo
gaus teisių principų, kurie užakcen
tuoti Jungtinių Tautų žmogaus tei
sių chartoje, Helsinkio susitarimuo
se, kuriuos pasirašiusi ir pati Sov. 
Sąjunga. Prievartos niekas nesiūlo, 
bet svarstomi du būdai: ekonominis 
spaudimas ir prestižo smukdymas. 
Sovietų ekonomika yra pats jaut
riausias Sov. Sąjungos taškas: ne
kalbant apie pramonę, jai nuolat ir 
nuolat trūksta maisto, ir jeigu ne
gautų milžiniškos paramos iš Vaka
rų, Sov. Sąjungą ištiktų tragiška 
krizė ir galimas badas. Tačiau nors 
ir jaučia vakariečiai sovietų karinę 
grėsmę, vis tik nesiryžtama jos eko
nomiškai boikotuoti.

Prestižo klausimas. Čia būtų daug 
ir įvairių būdų: nutraukti kultūrinį 
bendradarbiavimą, atšaukti kultū
rinių mainų susitarimus vardan 
žmogaus teisių varžymo, netgi or
ganizuoti boikotuoti 1980 m. 
Maskvoje numatytus olimpinius 
žaidimus.

OJ NO MOSCOW GAMES 
^^WITHOUT HUMAN RIGHTS
The Olympic Games should be moved to another country. Car stickers at $1 — are 
available from the Australian Committee for Human Rights in the Soviet Union, 
P.O. Box 104, Woollahra, 2025 NSW. Donations to keep this advertisement 
appearing are also welcome.

Naujas 
popiežius

Mirus popiežiui Pauliui Šeštajam 
rugpiūčio 6 d., iš viso pasaulio susi
rinkusi kardinolų kolegija rugpiūčio 
27 d. išrinko Romos Katalikų 
Bažnyčios naują popiežių Joną Pau
lių Pirmąjį, kuris bus 263-sis Katali
kų Bažnyčios popiežius.

111 kardinolų naująjį popiežių iš 
savo tarpo išrinko pačiu trumpiau
siu laiku. Popiežius Jonas Paulius I 
yra mūrininko sūnus Albino Luciani, 
gimęs 1912 m. spalio 17 d., italas. 
Kunigu įšventintas 1935 m., pakel-
tas vyskupu 1958 m. ir popiežiaus 
Pauliaus VI-jo pakeltas į kardinolus 
bei paskirtas Venecijos patriarchu 
1973 m. Akcentuojamas jo pasi
šventimas vargšams ir žinomas kaip 
mus komunizmo priešininkas. Savo 
pirmojoje kaip popiežiaus kalboje 
pop. Jonas Paulius I pareiškė, kad 
jis sieksiąs krikščioniškosios vieny
bės nepažeisdamas Bažnyčios dok
trinos. Priimdamas prieš jį buvusių 
paskutinių popiežių vardus jis, aiš
kinama, tuo pabrėžė, kad jis tęs bu
vusių popiežių politiką nesiekdamas 
bažnyčioje permainų.

Kaip tik šiuo pastaruoju klausimu 
jau nuo 1973 m. Australijoje veikiąs 
Komitetas už žmogaus teises Sovie
tų Sąjungoje ir pradėjo aktyvią 
kampaniją. Šis Komitetas jau turi 
daug šalininkų ir rėmėjų australų 
visuomenėje, politinėse partijose, 
politikų ir parlamentarų tarpe. Jis 
glaudžiai bendradarbiauja su Am
nesty International. Boikotuoti 
olimpinius žaidimus 1980 m. Mas
kvoje yra šio Komiteto šūkis, kuris 
jau plačiai skleidžiamas po pasaulį. 
Šiai akcijai pritaria ir žydai, kurių 
galia, ypač komunikacijoje, neabe
jotinai yra stipriausia. Tikima, kad 
pastojus olimpiniams žaidimams ke
lią būtų suduotas stiprus moralinis 
smūgis Sovietų Sąjungai. Apie tokią 
galimybę jau plačiai kalbama Euro
poje ir Amerikoje.

Nors sportas nieko bendro neturi 
su politika, tačiau žmogaus teisės 
taip pat yra už politikos, ir tų teisių 
pažeidimas arba nesilaikymas skau
džiai užgauna kiekvieną, kuris jomis 
naudojasi, ir kuriam tos teisės su
varžytos. Taigi, ir sportininkus. 
Olimpijada yra pasaulinio masto 
prestižo klausimas ne tik sportinin
kams, bet ir valstybėms ir atski
roms' tautoms. Tas liečia ne tik 
sportininkus, bet juo labiau olimpi-

IV Y
Po daugelio protesto laiškų ir ba

do streikų du latvių laisvės kovoto
jai pagaliau buvo išleisti į Vakarus: 
Gunars Rode, gyvenąs dabar Švedi
joje, ir Viktors Kalnins, išvykęs iš 
rusų okupuotos Latvijos birželio 9 d.

»♦*
Australijos Lietuvių Dienoms, 

kurios įvyks šių metų pabaigoje 
Sydnejuje, N.S.W. Ethnic Affairs 
Departmentas paskyrė 500 dolerių.

Debesio pavėsyje. Nuotrauka Juozo Mažeikos

jados organizatorius. Vardan žmo
gaus teisių atsisakyti maskvinės 
olimpijados yra efektingas žmogiš
kas užsiangažavimas.’Ar to bus pa
siekta? Tas priklausys nuo bendro 
žmogiškos vertės supratimo, bet 
daugiausia nuo pačių sportinių vie
netų, ar jįe pasisakys už žmogaus 
teises, ar už galimus sportinius re
kordus bei medalius.

Baltistikos 
seminaras

Sydnejuje
Rugsėjo 16 dieną, šeštadienį, 10 

vai. ryto ruošiamas Baltistikos Stu
dijų seminaras Macquarie universi
tete. Seminaras vyks paskaitų salė
je W5AT3. Pastebėtina kad šio se
minaro rengėjai yra akademinis pa- 
baltiečių jaunimas. Seminare bus 
svarstomos ir diskutuojamos aktua
lios problemos, kurios gali gyvai su
dominti ne tik jaunimą, bet ir vy
resniuosius.

Šiam seminarui pravesti pakviesti 
akademikai iš trijų Sydnejaus uni
versitetų. Seminare bus skaitomos 
septynios paskaitos kurių temos ir 
skaitytojų pavardės išvardintos že
miau:

1. ’’Library resources for Baltic 
Studies in Australia” - Valdemar 
Vilder.

2. "State of affairs in Australian 
libraries - A Lithuanian Care study” 
- Aldona Juškaitė.

C I A I
Drauge su komunistinės Kinijos 

partijos vado Hua Kuofeng vizitais 
Europoje ir artimuose rytuose sie
jama Kinijos ofensyva prieš Sov. 
Sąjungą. Jis lankėsi Rumunijoje, 
Jugoslavijoje, kur buvo ypač įspū
dingai priimtas. Savo kalboje Hua 
pabrėžė Sov. Sąjungos agresyvumą. 
Gal būt neatsitiktinai šis vizitas sie
jamas su invazijos į Čekoslovakiją 
10 metų sukaktimi, ką vizitatorius 
irgi pabrėžė. Šis vizitas labai nepa-

3. ’’European power politics, 
summer 1939. Anglo - French and 
Soviet talks; The problem of the 
Baltic States” - Janis Ritenis.

4. ’’Oral history and its relevance 
to Baltic History” - Baiba Irving.

5. ”On the art of M.K. Čiurlionis” - 
Dr. Genovaitė Kazokienė.

6. ”fhe case of Estonian Women” - 
Tiia Raudma.

7. ’’The Nuclear threat to the Bal
tic States” - Elmar Laislc.

Baltistikos studijų seminaras yra 
išaugęs iš pabaltiečių jaunimo semi
narų, kurių jau net 7 buvo suruošti. 
Šis seminaras savo užsimojimu bus 
bene pats plačiausias pabaltiečių 
akademinkų išėjimas į Australijos 
akademinį gyvenimą. Seminaro 
rengimui aktyviai pritaria Macqua
rie universiteto vadovybė, ir sveiki
nimo žodį dalyviams tars Emeritus 
Prof. Bruce E. Mansfield, Deputy 
Vice-Chanceller.

Seminaras atrodo, žada būtį įdo
mus, gerai paruoštas ir gausus. 
Paskaitos užsitęs po 30 minučių, 
plius -15 min. diskusijoms. Po dvie
jų paskaitų bus daroma trumpa (15 
min.) pertraukėlė. Pietų metu bus 
galima užkąsti Macquarie uni. Staff 
klube, kur bus suruošti ’’smorgas- 
board” pietūs.

Macquarie universitetas yra prie 
Epping H’way, North Ryde. 
Traukiniu vykstantieji keliauja į 
Epping stotį, iš kur autobusas Nr. 
290 (arba Wynyard autobusas) pri
veža prie universiteto vartų. Uni
versiteto kieme bus išdėstyti plaka
tai nurodą paskaitų salės kryptį.

Seminaro įėjimo mokestis 2 dole
riai. Rengėjai kviečia ne tik mūsų 
akademikus bet jaunimą ir senimą 
gausiai dalyvauti! Po paskaitų - 
linksmavakaris Macquarie universi
teto Staff Klube.

V.J.

tiko Sov. Sąjungai, juo labiau, kad 
Kinija pasirašė taikos sutartį su Ja
ponija.

Kaip jau buvo rašyta, Lietuvos 
atstovas Vašingtone J. Rajeckas 
mirė liepos 2 d., o jau liepos 24 mirė 
ir jo žmona Ona Kajeckienė.
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Kas žemina
Sov. Sąjungą?

Rodos, būtų pats paprasčiausias ir 
natūraliausias dalykas: kas gero pa
siekiama moksle, ideologijoje, so
cialiniame gyvenime, tas neatidėlio
jamai skelbtina, kad kuo plačiau at
siektais laimėjimais žmonija pasi
naudotų. Šito principo žmonija lai
kėsi per visą istoriją iki dabar.

Pirmoji tą principą sulaužė įsi
steigusi Sovietų Sąjunga, visokiom 
priemonėm atsiribodama nuo par 
sauUo ir atribodama savo gyvento
jus. Visam pasauliui buvo propa
guojama, koks idealus Sovietų Są
jungoje kuriamas socialistinis gyve
nimas, kokio negirdėto gerbūvio pa
siekė sovietinėje santvarkoje žmo
gus, tačiau iki antrojo pasaulinio ka
ro niekam nebuvo leista su tuo gy
venimu susipažinti ir jį pamatyti. 
Tik praėjusio karo metu paaiškėjo, 
koks tasai gyvenimas ir kokia kaina 
jis perkamas.

Po karo vėl buvo užleista geležinė 
uždanga, ir nors gyvi liudininkai, 
kurių pasklido milijonai po visą pa
saulį, atidengė sovietinę tikrovę, ta
čiau propagandinė masina vis tebe- 
trimituoja idealaus sovietinio gyve
nimo giesmelę. Ir jei sovietiniai va
dovai vienas po kito keitėsi, padėtis 
paliko sustingus nuo Lenino laikų: 
gyvenimo praktika vienu keliu, pro
paganda kitu keliu. Ir visi, kurie 
bando atskleisti tikrovę, sovietų ap
šaukiami antisovietiniais propagan

distais. Sovietų Sąjungos viduje jie 
žiauriausiai persekiojami ir bau- 

i džiami už Tarybų Sąjungos šmeiži- 
! j mą krašto išdavimą ir kitokius pra

manytus nusikaltimus. Kiekvienas 
atviresnis žodis jau skaitomas anti- 
sovietine propaganda, kuri yra pats 
pikčiausias nusikaltimas Sovietų 
Sąjungoje.

Tačiau pačią pikčiausią antisovie
tinę propagandą varo ne kas kitas,

kaip tik pati sovietinė valdžia. Jau 
tik tas vienas geležine uždanga atsi
ribojimas nuo likusio pasaulio yra 
tikriausias antisovietinis liudijimas. 
Tie nepereinami rūbežiai su mirties 
zonomis ne tam, kad apsigintų nuo 
kapitalistinio pasaulio skurdžių, no
rinčių patekti į geresnį gyvenimą, 
bet kad iš vidaus sulaikytų savo 
žmones, kad negalėtų išbėgti ir ne
atskleistų tiesos.

Pastaruoju metu Sovietų Sąjun
goje vieši ir uždari disidentų teismai 
irgi yra neatremiama antisovietinė 
propaganda, su kuria pavieniai as
menys net ir negali lygintis. Po ne
seniai vykusių disidentų bylų net ir 
laisvajame pasaulyje veikiančios j 
komunistų partijos, esmėje prisie
kusios ištikimybę Sovietų Sąjungai, į 
net ir jos pradėjo protestuoti prieš 
Sov. Sąjungą Kas gali išvystyti 
efektyvesnę antisovietinę propa
gandą negu pati sovietų vyriausy
bė:. Teisingai sovietinis rašytojas I 
ValerijanTarsis knygoje ’’Septintoji 
palata” savo herojaus, kuris suima
mas ir patalpinamas į psichiatrinę ! 
ligoninę už antisovietinę propagan- I 
dą lūpomis taip tardytojui atsiker
ta: ’’Sovietų vyriausybės varoma 
antisovietinė propaganda per pas
tarąjį pusšimtį metų buvo tokia in
tensyvi, kad aš net ir sapnuoti ne
drįsčiau jai konkuruoti”.

Tokie kaip Solženicinas, Bukovs- 
kis ir kiti Vakaruose, arba Sacharo
vas Sov. Sąjungoje, kurie nesivar
žydami kalba apie sovietinę tikrovę, 
savo vadinama antisovietinė propa
ganda tėra tik šešėlis prieš tai, ką 
šioje srityje atlieka pati sovietų val
džia. Visai kitokie būtų tarptautiniai 
santykiai, nesusidarytų politinių , 
įtampų, jeigu sovietų valdžia savo , 
agresyvumu nebūtų kitų kraštų 
pries save nustačius. Savų žmonių 
už teisybę persekiojimas, jų pas
merkimas tą įtampą ir nusistatymą j 
prieš Sov. Sąjungą dar labiau ! 
didina. Ir kas gali išvystyti dar i 
efektyvesnę antisovietinę propa- i 
gandą jeigu ne patys sovietai, jų 
pačių sistema ir valdžia. (v.k.) 

JAUNIMAS PLB SEIME
AUSTRALIJOS LIET. JAUNIMO 
S-GOS ATSTOVĖS ZITOS 
PRAŠMUTAITĖS PRANEŠIMAS 
IŠ P.L.J.S. SUVAŽIAVIMO IR PLB 
SEIMO TORONTE

Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
Toronte vyko PLB Seimas, Dainų 
Šventė, Sporto Žaidynės, Mokytojų 
suvažiavimas ir kt. AUS Valdybos 
buvau įgaliota kartu su Algiu Mif- 
vydu atstovauti Australija PU Są

jungos posėdžiuose ir kartu buvau 
ALJS atstovė PLB Seime. Į Šiaurės 
Amerika buvau nuvykus su Mel
bourne Dainos Sambūriu ir dėl re
peticijų bei koncertų negalėjau vi
suose posėdžiuose dalyvauti. Kalbė-

A.A.
ANTANUI BERNOTUI

mirus, skausme palikusius Mariją Bernotienę, šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučia

Ona Meiliūnienė

PADĖKA

Adelaidės Apyl. V-ba nuoširdžiai dėkoja Šv. Kazimi -ro parapijos 
klebonui kun. A. Spurgiui už solistui Rič. Daunorui jo viešėjimo Adelai
dėje rugpiūčio 23-27 d.d. proga teiktą pastogę ir malonų vaišingumą. 
Ačiū.

Adelaidės Apyl. V-ba

Pasitarimai eina prie pabaigos at
sikviesti iš Čikagos pramoginės ir 
šokių muzikos orkestrą ”Neo Litua- 
nia”, susidedantį iš septynių žmonių.

Keliaudami Kanadoje ir Ameri
koje mūsų sportininkai linksminosi 
savo tautiečių globoje suruoštose 
vaišėse ir šokiuose. Tačiau ypatingai 
buvo patenkinti šokdami Čikagoje, 
grojant lietuvių ”Neo Lituania” or
kestrui, vadovaujant Algiui Modes
tui.

siu tik apie tuos, kuriuose buvau.
PUS posėdžiai įvyko birželio 30 

d. Šiuo metu Pasaulio Liet. Jaunimo 
S-gos skyriai veikia vienuolikoje 
kraštų, iš kurių astuoni kraštai buvo 
atstovaujami šiame suvažiavime: 
Argentina, Australija, Brazilija, 
Kanada, Kolumbija, JAV, Prancūzi
ja, Vokietija. Švedijos, Urugvajaus 
ir Venecuelos atstovų nebuvo. Ang
lijoje nėra įkurtos Jaunimo Sąjun
gos, tai ketvirtojo Jaunimo Kongre
so ruošos darbus tvarko Didžiosios 
Britanijos Liet. S-gos valdybos na
rys Aleksas Vilčinskas.

Keista, bet atrodo, kad ateity lie- l 
tuviškas vadovavimas pereis į jau
nesnės kartos moterų rankas. Iš 
vienuolikos kraštų, kuriuose yra 
jaunimo sąjungos, 6 mergaitės yra 
pirmininkės ir tik 5 berniukai pirmi
ninkai. Be to PUS pirmininkė irgi 
yra moteris.

Jaunimo Sąjungos posėdžiuose 
vyko PUS Valdybos pranešimai ir 
pranešimai iš atskirų kraštų. Ko
lumbijoje ir Argentinoje nėra lietu
vių bendruomenių, tai šias pareigas 
bando užimti tų kraštų jaunimo są
jungos. Vėliau buvo kalbama Jauni
mo Kongreso reikalais, kuris į vyks 
1979 m. liepos 11 - 29 d.d. Anglijoje 
ir Vokietijoje.

Pietų Amerikos kraštų atstovai 
šiuo metu yra labai abejingi, ar ga
lės bent kelis atstovus išleisti į būsi
mą Jaunimo Kongresą. Kolumbijoje 
ir Venecueloje lietuviams gyvenimo 
sąlygos nėra tokios blogos, bet Ar
gentinoje, Uragvajuje ir Brazilijoje 
gyvenimo sąlygos nuolat keičiasi ir 
jiems labai sunku planuoti ateitį. 
Pavyzdys Brazilija. Po Hl-jo J. 
Kongreso 1976 m. Brazilijoje pasi
keitė valdžia, kuri dabar reikalauja, 
kad prieš išvykstant iš Brazilijos 
kiekvienas žmogus turi sumokėti 
apie 1.200 amer. dolerių užstato, kad 
sugrįš. Tik tada gali išvažiuoti. Už
statą grąžina tik po metų, o per tą 
laiką pinigo vertė Brazilijoje nuk
renta 20-50%. Tad jei ir bus atstovų 
IV-me Jaunimo Kongrese iš Pietų 
Amerikos, tai tik paremiant P.L. 
B neL Nukelta į psl. 3

AUSTRALIJOS
LIEIUVĘJ DIENOS

ATVAŽIUOJA ”NEO LITUANIA”
orkestras

Mūsų sportininkų išvykos vado
vams pakvietus ”Neo Lituania” or
kestras sutiko atvykti į A.L.D. Jie 
gros jaunimo pasilinksminimui, ku
ris vyks po Jaunimo koncerto, 
Bankstowne (gruodžio 27 d.) ir 
sportininkų Naujųjų Metų baliui 
Rockdale Town Hall.

”Neo Lituania” orkestras aplan
kys ir kitus Australijos miestus, 
greičiausiai keliaudamas kartu su 
Grandinėlės šokėjais.

AMERIKIEČIŲ PARAMA 
GRANDINĖLEI

Amerikos lietuvių spauda prane
ša, kad Ohio valstijos Meno Taryba 
Clevelande, paskyrė Grandinėlei 
$ 7,000 pašalpą kelionės į Australiją 
parėmimui.

Grandinėlės kelionė į ALD kaš
tuos virš $ 60.000. Tai pinigų sumai 
sukaupti, Clevelande yra sudarytas 
specialus komitetas. Darbas vyksta 
sklandžiai, gaunant vis daugiau au
kų. Taip pat, pinigai įplaukia iš 
Grandinėlės koncertų, balių ir kitų 
specialių parengimų. Tačiau, di 
džiausią pinigų sumą sudės patys 
šokėjai ar jų tėvai. Tai nemaža pini 
gų suma, kurią paklos Grandinėlės 
šokėjai, važiuodami mūsų ALD pa 
pildymui.

ALDRKInf.

MIRUSIEJI
A.A. KĘSTUTIS KASOKAITIS

A.a. Kęstutis 43 m. gimęs Kaune 
karininko Juozo ir Onos Mičiulytės 
šeimoje. Kęstutis iš Sydney buvo 
išvykęs į Naująją Gvinėją ir tarnavo 
policijoje.

Sugrįžęs į Sydnejų apsigyveno 
pas seserį Gražiną ir reiškėsi Kovo 
sporto klube. Persikėlęs į Brisbane 
įsigyja krautuvę, kurią vėliau par
davęs stoja dirbti žinomoje UTAH 
firmoje surveyor (matininku).

Atostogų metu Brisbane Island 
iškrito iš coconut palmės ir prarado 
sąmonę. Taip nuo sausio 7 d. iki 
rugpiūčio 19 dienos išgulėjo be są
monės. Kiek laiko buvo Brisbanės 
Royal ligoninėje, vėliau perkeltas į 
Sydney North Shore ir galutinai už
geso Calvary ligoninėje rugpiūčio 19 
d.

Sesers Gražinos ir jos vyro Dr. 
Bakšos rūpesčiu po gedulingų 
pamaldų, kurias atlaikė kun. P. But
kus, draugų ir artimųjų palydėtas i 
Rokwoodo krematoriumą. Atsisvei
kinimo žodį sportininkų vardu tarė 
Antanas Laukaitis. Ilsėkis ramybė
je, taip anksti palikęs šią ašarų 
pakalnę.

k.

Mūsų kasininkui
A.A.

JERONIMUI PRANSKŪNUI
mirus, jo seseriai Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Mūsų PastogėNr. 35, 1978.9.4, psl. 2

A.A.
ANTANUI BERNOTUI

mirus, jo žmonai Marijai, dukroms Aldonai ir Filomenai, sūnums 
Vytautui, Aleksui ir Egidijui, o taip pat visiems artimiesiems gilią 
užuojautą reiškiame. 'J

Volkai ir Kazlauskai, Melbourne
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SUSITIKIMAS SU R. DAUNORU
Baigęs savo koncertines keliones 

po Australiją solistas Ričardas Dau
noras dar rado valandėlę laiko už
sukti ir j Mūsų Pastogės redakciją. 
Nors laikas ir labai ribotas, vis tik 
skyrė minutėlę kitą pasidalinti savo 
įspūdžiais iš šios nekasdieniškos sa
vo išvykos.

Visai natūralu pirmiausia už
klausti apie įgytus įspūdžius Aus
tralijoje. Ričardas ypač patenkintas 
savo gastrolėmis ir ypatingai suža
vėtas čia gyvenančiais lietuviais. 
Jau buvęs Amerikoje ir Kanadoje, 
kur lietuvius irgi šimtu procentų 
užgiria, bet, anot jo, Australijos lie
tuviai jam pasivaideno gana skirtin
gai: galbūt, jis pajuto daugiau vidi
nės šilumos, daugiau dėmesio, negu 
kur kitur. Stebino jį ir australiška 
aplinka, nematyti ir skirtingos nuo
taikos gamtovaizdžiai. Australijos 
lietuviai, Ričardo teigimu, buvę to
kie rūpestingi, kad šalia savo vai
šingumo leido jam susipažinti su 
australiška aplinka, Australijos bū
dingu charakteriu. Nuvykęs iŠ Aus
tralijos į Ameriką, jis jausis apke
liavęs aplink pasaulį, ko jis, būda
mas Lietuvoje iš viso nesapnavęs. 
Visur jo koncertai buvo priimti labai 
šiltai, vis tik Melbourne jis daugiau
siai jutęs šilumos arba artimiausio 
kontakto tarp artisto ir publikos.

Jaunimas 
PLB Seime

Atkelta iš psl. 2

Apie Jaunimo Kongreso ruošą 
kalbėjo A. Vilčinskas iš Anglijos, S. 
Kondrataitė iš Prancūzijos ir K. 
Ivinskis iš Vokietijos.

Kongresas prasidės ateinančių 
metų liepos 11 d. Anglijoje, kur 
vyks jaunimo stovykla. Joje galės 
dalyvauti visas jaunimas, ne vien tik 
atstovai. Vietos bus 500 jaunuolių. 
Numatomi šokių vakarai, koncertas 
ir Kongreso atidarymas. Liepos 
19-27 d.d. vyks studijų dienos Vo
kietijoje, kuriose dalyvaus tik 
atstovai. Visam kitam jaunimui tuo 
laiku planuojamos trys skirtingos 
turistinės kelionės pasirinktinai.

Liepos 27-29 d.d. vyks talentų va
karas, kongreso uždarymas. Turi
momis žiniomis vyresnieji galės da
lyvauti visuose parengimuose.

IV-jo Jaunimo Kongreso ruošos 
komitetas numato, kad kiekvienam 
atstovui kainuos tarp 450 - 500 
amer. dolerių dalyvauti visame 
kongrese. Didžiosios išlaidos: 
stovykla $ 160, studijų dienos $ 120.

♦ * *
Pasaulio Liet. B-nės Seime keturi 

asmenys atstovavo Australiją: V. 
Neverauskas ir jo žmona iš Adelai
dės, V. Kazokas iš Sydney ir aš 
atstovavau Jaunimo Sąjungą. Seime 
buvo užsiregistravę 106 atstovai, 
vienas iš N. Zelandijos.

Pirma Seimo diena buvo užimta 
prezidiumo sudarymu, PLB Valdy
bos pranešimais ir pranešimais iš 
atskirų kraštų. Seimo pirmininku 
išrinktas Vytautas Kamantas iš Či
kagos, vicepirmininkais pakviesti 
kraštų bendruomenių pirmininkai, 
kurių tik keli buvo atvykę. Bendru 
nutarimu į prezidiumą pakviesti vi
sų kraštų po atstovą. Mus atstovavo 
V. Neverauskas.

Antrą Seimo dieną įvyko rinkimai 
- PLB Valdybos, Garbės Teismo ir 
Kontrolės Komisijos. Valdybos rin
kimams buvo patiekti du kandidatų 
sąrašai: pirma grupė iš Čikagos, o 
antra iš kitų JAV miestų, daugiau
sia iš Clevelando. Išrinkti čikagiškiai 
kandidatai didele balsų persvara. 
Valdybą sudaro devyni nariai ir yra 
jauniausia PLB Valdyba - septyni jų 

Šiaip savo gastrolėmis po Australi
ją jis buvęs labiau sužavėtas, negu 
tikėjosi.

0 jeigu būtų galimybė patekti į 
Australijos operą kaip dainininkui, 
ar jam būtų priimtina. Ričardas nu
sišypsojo. Jo akimis, Australijos 
opera yra kylanti žvaigždė pasauli
nių operų tarpe, ir jis tokį angaža- 
mentą su malonumu priimtų, nors 
Europa vis tik palieka Europa. Pra
džiai jam norėtųsi bet kuriame Eu
ropos teatre įstoti pastoviai, o pas
kui viskas priklausys nuo aplinky
bių, nuo jo paties pajėgumo. Pradžia 
buvus gera: jis dainavęs Bruesselio 
operoje. Galimas daiktas, pasitobu
linęs panieksiąs ir daugiau, nors Va
karuose kompeticija ir yra didelė.

Paklaustas, ar jis turėjęs kokį su
pratimą apie užsienio lietuvius ir jų 
veiklą, Ričardas tik numojo ranka - 
labai mažai, arba jokio. Vietinė pro
paganda skelbė, kad užsienyje nesą 
jokios lietuviškos veiklos, jokio or
ganizuoto lietuviško gyvenimo, o tik 
siautėją antitarybiniai gaivalai, na
cių bendradarbiai. Bet vis tik jis pa
sitraukti rizikavęs, nežiūrint, kad 
vakarietiškas gyvenimas jam buvęs 
nežinomas. Jis nesitikėjęs, kad galės

NAUJA DIPLOMANTĖ
RAMUTĖ JUŠKAITĖ B.A.

Ramutė Juškaitė iš Melbourne 
studijavo urbanistiką Footscray 
Technologijos Institute ir gavo 
Bachelor of Arts mokslo baigimo 
laipsnį.

Rugpiūčio 2 d. Dallas Brook salėje 
(Melbourne) įvyko diplomų įteikimo 
iškilmės. Sveikiname Ramutę 
Juškaitę ir linkime gražios ateities.

Ja-Gaudis

Ramutė Juškaitė, B.A.

yra žemiau 50 metų amžiaus.
Trečios Seimo dienos tema buvo 

veiklos planų paruošimas. Skaitytos 
keturios paskaitos: lituanistinis 
švietimas, Lietuvos reikalai, kultū
rinė veikla ir ryšiai, jaunimas ir 
sporto organizacijos (ŠALFASS).

Ketvirtą Seimo dieną buvo svars
toma benduomenės lėšų telkimas. 
Seimas baigėsi nutarimų priėmimu.

Po Seimo uždarymo įvyko atsi
sveikinimo pietūs visų kraštų jauni
mo sąjungų atstovams. Dalyvavo ir 
iš naujosios PL B-nės Valdybos du 
nariai - Romas Sakadolskis ir Seimo 
pirm. Vytautas Kamantas, kurie 
prižadėjo glaudžiai dirbti su 
Jaunimo Sąjunga ir jos skyriais vi
suose kraštuose, o taip pat remti ir 
IV-jį Jaunimo Kongresą. 

turėti lietuvišką užnugarį ir siekti 
karjeros dainavimo mene, bet būtų 
buvęs laimingas gaudamas pragy
venimą iš rankų darbo, kad tik to
liau nuo sovietiško košmaro.

— Tai Tavo šuolis į Vakarus buvo 
iš anksčiau planuotas, ar daugiau 
spontaniškas?

Ir taip ir ne. Keletą kartų jis su 
gastrolėmis jau buvo lankęsis Vaka
ruose, ir buvo brandinama mintis 
susipažinti su kitokiu gyvenimu, ne
gu sovietiškas. Dėl suprantamų 
aplinkybių net ir brolis, jau plačiai 
žinomas solistas Vaclovas Daunoras, 
apie tai nežinojo. Pasitraukęs iš so
vietinės grupės gastrolių metu 
Prancūzijoje (1976 m.) tuoj pat pa
teko tarp lietuvių, kurie jo abejones 
išsklaidė. Suprato, kad užsienyje 
lietuviai yra gerai susiorganizavę. 
Tas pasitvirtino ir vėliau, nuvykus į 
Šiaurės Ameriką.
Į klausimą, kaip jaučiasi užsienio 
lietuvių politinė veikla Lietuvoje, 
Ričardas užtikrino, kad šios pusės 
veikla turi didelės įtakos ne tik tarp 
lietuvių kasdieniniame gyvenime, 
bet ir režimo sluogsniuose. Juo dau
giau kalbama ir skelbiama apie 
priespaudą Lietuvoje, tuo lengvina
mos ir režiminės sąlygos. Kiekvienu 
atveju, anot R. Daunoro, užsienio 
lietuvų politinės pastangos labai 
jautriai atsiliepia į vietinį režimą. 
Suprantama, viskas priklauso nuo 
Maskvos, bet ir Maskva suintere
suota, kad antisovietinės propagan
dos kuo mažiau būtų.

Besikalbant užkliudėme ir Ričar
do brolį operos solistą Vaclovą Dau
norą, palikusį Lietuvoje. Užklaus
tas, ar broliui turėjo įtakos Ričardo 
pasitraukimas į Vakarus, šis tik 
liūdnai palingavo galva.

"Iš tikrųjų, jau mudu su broliu re
žimo nemalonėje buvome dar man 
prieš pasitraukiant į Vakarus. 
Dabar mano brolis Vaclovas tėra tik 
dainavimo dėstytojas muzikos mo
kykloje be jokių angažamentų dai
nuoti ne tik operoje, bet ir bendrai 
pasirodyti kaip dainininkas. Kiti 
įtaria, kad brolio pašalinimas iš Vil
niaus operos esą dabartinio Vilniaus 
operos teatro direktoriaus V. No
reikos asmeninės intrygos, bet iš 
tikrųjų V. Noreika tėra tik įrankis - 
jis diriguojamas kitų, politinių jėgų. 
Net ir broliui Vaclovui dėstant kon
servatorijoje buvo varoma akcija 
prieš jį, kad jis esąs nepatikimas ir 
žeminąs konservatorijos vardą, kad 
esąs apsileidėlis pareigose, girtuok
lis, nors jau keleri metai nepriimąs 
stikliuko. Taip režimas traktuoja 
nepatikimus ar įtariamus darbuoto
jus, nors jie iš anksčiau ir turi aukš
čiausius pažymėjimus bei pripažini
mus.

Pasklidus kalboms užsienyje, kad 
brolis taip žiauriai režimo traktuo
jamas, dabar pasiekė Ričardą žinios, 
kad brolis vėl ketinamas grąžinti į 
operą, tačiau, kaip Ričardas teigia, 
išvados negalima pasidaryti teigia
mos, nes režimas vienaip propaguo
ja, o rezultatai kitokie.

Pokalbyje užsiminta ir apie Lie
tuvos jaunimą. Ričardas tvirtina, 
kad šios dienos Lietuvos jaunimas 
yra ypatingai tautiniai sąmoningas 
ir nepatenkintas sovietinio gyveni
mo stilium. Nekalbant apie muziką, 
net ir aprangoje stengiasi pade
monstruoti savo provakarietišką

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO METU

rugsėjo 10 d., sekm. 2.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube 
bus inscenizuota Vydūno vienaveiksmė drama

VĖTRA
Režisuoja ir stato PAULIUS RŪTENIS 

Įvadinį žodį tars Vincas Kazokas
Visi Sydnejaus ir apylinkių lietuviai kviečiami į pastatymą ir minėjimą 

kuo gausiau dalyvauti. • , . •.
_______________________________________ U i-G ' -i t'k- i .■

R. DAUNORO ATSISVEIKINIMO 
KONCERTAS

Vos spėjęs sugrįžti is Adelaidės 
solistas R. Daunoras be atokvėpio 
tuoj pasirodė Sydnejaus Liet. Klubo 
scenoje duodamas savo paskutinį, 
atsisveikinimo koncertą. Klausytoją 
pribuvo palyginamai gana apsčiai, ir 
malonu buvo pasiklausyti neeilinio 
solisto.

Po koncerto Syd. Liet. Klubas su
organizavo jaukią atsisveikinimo 
vakarienę, pakviesdamas dalyvauti 
Sydnejaus pirmaujančius kultūri
ninkus, kurių susidarė apie 50. Va
karienės metu pasikeista sveikinimo 
ir atsisveikinimo kalbomis, padėko
mis ir galop atskirų asmenų praves
tomis dainomis. Gaila, kad intymaus 
momento metu visi sėdėjo kaip pri
rakinti savose vietose ir nebuvo ga
lima isvystyti visų dalyvaujančių 
intymesnio bendravimo su kitais. 
Organizatoriai turėtų vAmatyti, 
kad tokiais iškilmingais atvejais ne 
tiek svarbu valgis, kiek laisvas pa
bendravimas visų su visais. Gaila, 
atsisveikinimo su R. Daunoru vaka
rienėje to nebuvo. ...

Solistas R. Daunoras po sib kon
certo dar praleido porą dienų Syd- 
nejuje ir jau rugpiūčio 30 d. išvyko į 
Amerikos Jungtines Valsybes. Aus- 
traliečiai, kaip is paties R. Daunoro 
pasisakymų teko girdėti, dėjo visas 
pastangas, kad svečią kuo maloniau 
priimtų.

inf.

nusistatymą (džinsų populiarumas). 
Jaunimo dėmesys nukreiptas į lie
tuvių tautos praeitį, apie kurią nieko 
negirdi mokyklose nei spaudoje. Ir 
dėl to visokia informacija apie Lie
tuvos praeitį gaudyte gaudoma ar 
vietoje atrandant informacinių 
šaltinių, ar gaunant žinių iš užsienio 
(radijas, spauda).

Tai reiškia, užsienio lietuvių veik
la ir pastangos turi Lietuvoje įta
kos?

"Žinoma, ir dar kaip! Juo daugiau 
šioje pusėje keliamos iš ten negero
vės ar priespauda, tuo mažinamas 
spaudimas tenai, tad ir svarbu kuo 
daugiau viešai kalbėti ir informuoti 
anos pusės lietuvius. Ypač didelį in
formacinį darbą gali atlikti nuvykę į 
Lietuvą iš užsienio vizitatoriai, ap- 
šviesdami tegu ir savo artimuosius, 
koks yra lietuviškas gyvenimas už
sienyje, kaip susiorganizavę, net ir 
pavaizduojant savo kasdieninį gy
venimą. Oficiali anos pusė&informa- 
cija skelbia, kad iš viso lietuviškos 
veiklos užsieny nesą, kad antisovie- 
tinę veiklą vykdo tik nacių bendra
darbiai ir tautos nusikaltėliai. Net ir 
pats Ričardas, patekęs į Vakarus, 
buvo nustebintas šioje pusėje lietu
vių organizuotumu.

Tad kokiais motyvais rėmęsis jis 
rizikavęs pasitraukti į Vakarus? Ri
čardas pareiškė, kad tai nebuvęs 
spontaniškas apsisprendimas bū
nant užsienyje. Režiminė priespau
da žadinusi jo vidines reakcijas, ir 
kai pagaliau jų susikaupia tiek daug, 
kad drįstama viskuo rizikuoti prilei- 
džiant, kad blogiau nebus, negu kad 
yra.

Malonus pokalbis galėjo daug il
giau užtrukti, bet Ričardo laikas bu
vo labai ribotas. n.n.
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Vilniaus
Universiteto 

sukaktis
M.P. Nr. 32 (1543) 1978.8.14 tilpo 

p. Alberto Zubro straipsnis dėl Vil
niaus universiteto jubilėjaus, kuria
me jis raginafkad "Šį svarbų įvykį - 
Vilniaus universiteto jubilėjų, turė
tumėm tinkamai atžymėti ir išeivi
joje”. Vertingas ir pačiu laiku pri
minimas, kurį turime ir mes Aus
tralijoje tinkamai atžymėti.

Manyčiau, kad tinkamiausiai būtų 
atžymėta, jei tokius minėjimus da
rysime ne savame "gethe”, bet išėję 
plačiai į Australijos visuomenę. 400 
metų Vilniaus universiteto minėji
mus būtinai ruošti tiktai Australijos 
universitetuose, 1979 m. kovo 31 d. 
šeštadienį,t.y. išvakarėse 400 metų 
sukakties. Reikalinga jau dabar su
daryti specialius komitetus, nes 
laiko tikrai nedaug, vos 5 mėn. Tu
rime pakankamai tautiečių, baigu
sių Australijos universitetus, tad 
jie turėtų ir sudaryti komitetus. 
Tam reikalui bendruomenių apylin
kių valdybos, sušaukia visus baigu
sius Australijos universitetus apy
linkės ribosę. Susirinkime galėtų 
dalyvauti ir kiti baigusieji Lietuvoje 
ar kitur, o taip pat ir užinteresuoti 
asmenys. Per tokį susirinkimą būtų 
sudarytas plačios apimties specialus 
komitetas, kuris is anksto užsako 
universitete salę 31.3.79 šeštadie
niui. Pakviečia tuose universitetuo
se esančius profesorius ar lektorius - 
lietuvius, kad paruostų pagrindinę 
paskaitą anglų kalba (Deja angliškai 
nedaug yra medžiagos apie Vilniaus 
universitetą ir teks naudotis lietu
viška- literatūra). Kur nėra lietuvių 
is lektorių tarpo, tektų kviestis lie
tuvius, baigusius tuos universitetus 
su aukštesniu mokslo laipsniu. Ir 
jiems, galbūt, tektų paruošti ar pa
dėti paruosti pas kaitą angliškai.

Į minėjimo prezidiumą kviesti 
esančią universiteto vadovybę ir 
esančius Austrlijoje, buvusius lek
torius ar tai Vilniaus ar Kauno uni
versiteto, kuris yra tąsa Vilniaus 
universiteto, ir baigusius Vilniaus 
universitetą asmenis.

Sudarytieji specialūs komitetui 
turi būti plačios apimties ir apimti 
■pačio minėjimo organizavimą, vieti
nę australų spaudą ir irisus kitus 
reikalus, suristus su minėjimu.

Kodėl reikalinga ruošti minėjimą 
Australijos universitetuose? Gi to
dėl, kad būtų atskleistas Lietuvos 
valstybingumas, nes darant savųjų 
tarpe, neišeisime į Australijos pla
čiąją visuomenę. Po pagrindinės 
paskaitos lietuvaitės - pianistės 
paskambina Čiurlionio ar kitų lie tu
mų kompozitorių kūrinių ir po mi
nėjimo suruošti svečiams priėmimą - 
pobūvį.

Sekančią dieną t.y. sekmadienį 
balandžio 1 dieną, galima suruošti ir 
lietuviams minėjimą, kur paskaiti
ninkas (nebūtinai tas pats) lietuviš
kai duotų paskaitą apie Vilniaus 
universitetą su pritaikinta progra
ma. Kadangi Vilniaus universiteto 
400 metų minėjimas yra svarbesnis, 
negu įvairių kunigaikščių minėjimai, 
tad jau reikalinga ruoštis labai rim
tai jau dabar. Nepraleiskime puikios 
progos pademonstruoti australams, 
kad Lietuvos universitetas yra se
nesnis, negu pati Australija.

Ponas A. Zubras kelia ir anglų 
kalboje leidinio reikalingumą. 
Manau, kad gero leidinio nesuspėsi- 
me paruosti dėl laiko stokos. O be to 
ir nereikėtų, nes pats minėjimas, 
suruoštas Australijos universite
tuose, pasieks Australijos akademi
nius ir visuomenės sluogsnius.

Kas link leidinių dėl Vilniaus uni
versiteto, tai juos leidžia Lietuvoje 
VILNIAUS UNIVERSITETO IS-
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„TĖVIŠKES AIDŲ" BALIUS

AKr

Rugsėjo 16 dieną, šeštadienį

RICHMOND TOWN HALL Bridge Rd., MELBOURNE

Baliaus pradžia 6 vai. vak.

Puikus orkestras. Gera vakarienė. Staigmenos loterijoj. 
Gėrimai krautuvių kainom.

Pakvietimai $ 9.50, moksleiviams $ 5.
Stalus užsakyti pas V. Laukaitį, Tęl. 93 6495, sekmadieniais 
prie bažnyčios.

Sydnejaus Moterų Veikloje
S.L.M.S.G. D-jos SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos D-jos metinis susi
rinkimas įvyko liepos 30 d., sekma
dienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Narių ir prijaučiančių susirinko 
gražus būrelis, visos skubėjo susi
mokėti D-jos nario mokestį, kuris 
yra 2 dol. metams. Susirinkimui pir
mininkavo p. J. Viliūnienė, o sekre
toriavo p. L. Gasiūnienė. V. Jab
lonskienė perskaitė pereitų metų 
susirinkimo protokolą.

D-jos pirmininkė p. O. Baužienė 
perskaitė ilgą pranešimą apie drau
gijos darbus ir rūpesčius metų eigo
je. Pranešimas apėmė d-jos moterų 
patarnavimus ligoniams, mirusie
siems, pav. užsakymas paminklo. 
Narės dalyvavo įvairiuose parengi
muose, Good Neighbour Council, 
ukrainiečių moterų popietėje, skau
tų mecenatų vakarienėje, Kaziuko 
Mugėje, kur p. V. Ramanauskienė 
suorganizavo stalą. Tradicinis ’’Bly
nų Balius” praėjo nuotaikingai. 
Programą paruošė p.p. D. Skorulie- 
nė ir R. Ratienė su ’’Dolskiu ir Loli- 
tomis”, talkinant J. Dambrauskui ir 
p. K. Bitinienei. Literatūros popietę 
paruošė p. K. šniukštienė - Daugu-

TORIJA 3-jų tomų. Du jau yra pasi
rodę ir trečias išeis šių metų pabai
goje. Be to JAV 1979 metais pasiro
dys Lietuvių Tautos Praeities to
mas, skirtas Vilniaus universiteto 
400 metų jubilėjui. Ar iseis anglų 
kalba specialus leidinys, nežinau, 
bet manau, kad Lietuvių Tyrimo 
Institutas, išleis jau po jubilėjaus. 
Kad anglų kalba sovietai išleis 
Maskvoje leidinį, tai esu tikras ir 
aišku, patieks Vilniaus universiteto 
istoriją pro dialektinio materializmo 
prizmę. Svarbu, kad ir JA V pasiro
dytų anglų kalba leidinys, atspaus
dintas žymios knygų leidyklos, tada 
tas leidinys paplis po angliškai kal
bančius kraštus, ir nereikės jos 
pirkti lietuviams ir dovanoti vieti
nėms bibliotekoms. Išleidus gi lietu
viškos leidyklos, tokios knygos pla
čiai nepasiskleidžia, tuo esu pats as
meniškai įsitikinęs su . Pietų Aus
tralijos viešąja biblioteka.

Pabaigai, dėl mūsiškės anglų kal
ba enciklopedijos. Pirmiausiai dar 
nepasirodė 6 tomas, o dovanoti 
atskirus tomus bibliotekom, neapsi
moka, nes atskirus dovanotus to
mus, įdeda ne į enciklopedijos sky
rius, bet kitur ir Adelaidėje dovano
ti pirmieji 3 tomai (iki šiol yra tik tie 
tomai) buvo atsidūrę ukrainiečių 
skyriuje. Tad turėdami pilną encik
lopediją, dovanodami ir reikalauki
me, kad būtų ji patalpinta tiktai 
enciklopedijų skyriuje.

J. Riauba 

vietytė, kur tikra žvaigžde sužibėjo 
Alė Sidabraitė - Petrauskienė, vieš
nia iš Lietuvos. ”Miranda Fair” buvo 
didelis darbas p. G. Petrauskienei ir 
jos padėjėjoms. Šitame metiniame 
labdaros savaitės ’’turgelyje mes 
dalyvaujame jau kelinti metai ir pa
darome D-jai pelno.

Apie Lietuvių Sodybą Engadine, 
daugumas Sydnejaus lietuvių gerai 
žino, tikimės, kad ne tik sydnejiš- 
kiai, bet ir kitų vietovių lietuviai, 
ypač, per Lietuvių Dienas ras pro
gos Sodybą aplankyti. Sodyboje yra 
12 butų, jos gyventojai vieni kitiems 
pagelbsti, paveždami vieni kitus ap
sipirkti, į Klubą, padeda susirgus. 
Taigi, senyvo amžiaus žmonės gy
vena tarp savųjų ir nėra tokio bai
saus vienišumo, apie kurį girdime 
šiais laikais iš spaudos ir pasakoji
mų. Dr. L. Petrauskas reguliariai 
aplanko gyventojus ir prižiūri jų 
sveikatą. Sodybos seniūnas p. L. Si- 
manauskas yra ryšininkas tarp So
dybos gyventojų, patikėtinių ir val
dybos. Jam ir jo žmonai tenka ypa
tinga padėka už nuolatinę pagalbą. 
Sodybos gyventojai padeda, kai 
rengiamos įvairios funkcijos, pav., 
liepos 18-19-20 dienomis įvykusioje 
parodoje Sutherland Shire Senior 
Citizen’s Festival of Arts.

Didelis darbas jau eina prie galo - 
tai Seklyčios statyba. Seklyčia bus 
Lietuvių Sodybos širdis, kur gyven
tojai galės rasti lietuviškų knygų, 
pabendrauti, kur D-ja galės ruošti 
savo parengimus, ir pagaliau, po 
ilgų metų turės vietą susidėti savo 
indams, virtuvę, kur galės šeiminin
kauti. Netik narės ir svečiai, bet ir 
visos lietuvių organizacijos galės 
pasinaudoti Seklyčia. Mes tikimės, 

I kad jaunimas retkarčiais apsilankys 
j į Sodybą ir visi gražiai pabendrausi

me.
p. O. Baužienė priminė, kad neį- 

' manoma tik pirmininkei ir jos val
dybai bei patikėtinėms atlikti įvai
rius darbus. Dirbo ir paramą suteikė 
daug žmonių, kuriuos visus būtų ir 
neįmanoma suminėti. Tarp jų spe
cialią padėką reikia išreikšti p. A. 
Milašui, kuris iš metų į metus patik- 

I rina mūsų iždą, p. R. Talaičiui, p.p.
S. Šapalienei ir A. Savickienei, pas
kubėjusioms į talką, p.p. V. Petniū- 

i nienei ir M. Šidlauskienei remon
tuojant butą Sodyboje. Ypatingas 
įvykis buvo ir D-jos 25 darbo metų 
jubiliejus. Buvo džiugu gauti dau
gybę sveikinimų ir gerų linkėjimų 
moterims, ir pamatyti tiek daug 
šventiškai nusiteikusių veidų. Tau
tinių rūbų paradas, meno paroda 
praėjo gražiai. Ponios M. Reisgienė, 
J. Viliūnienė, B. Ropienė, A. Grinie
nė, A. Vingienė ir V. Kabailienė, bei 
visos mūsų mielos panelės ir ponios, 
kurios dėvėjo scenoje įvairių sričių 
tautinius rūbus - įdėjo nemažai dar
bo. Daugumas mūsų parengimų, 

aišku, vyko Sydnejaus Lietuvių 
Klube - kurio vadovybei reikia iš
reikšti didelę padėką. Taip pat, ačiū 
p. G. Kasperaitienei, L. Klubo val
gyklos vedėjai.

p. I. Dudaitienė perskaitė patikė
tinių pranešimą, davė kiek informa
cijos ryšiumi su Sodybos reikalais. 
Patikėtinės šiuo metu yra p.p. I. 
Dudaitienė, T. Vingilienė, G.' Pet
rauskienė, M. Reisgienė, P. Daukie- 
nė ir sekretorė O. Baužienė.

p. T. Vingilienė perskaitė iždo 
apyskaitą. Nežiūrint, kad Seklyčia 
baigiama statyti, Draugija skolų ne
turi.

p. M. Migevičienė, narė ligonių 
reikalams, padarė savo pranešimą. 
Daug ponių, lankydamos ligonius, 
vykdo tai savo kaštais. Jos pačios 
apsimoka kelionę ir nuperka ligo
niams lauktuvių. Turime visa eilę 
ponių, kurios lanko ligonius iš metų į 
metus - ačiū joms tikrai širdingai. 
Ligonių yra chroniškų, kurių dau
guma yra slaugymo namuose, kiti 
staigiai suserga, pabūna ligoninėje 
ir grįžta į namus, p. M. Migevičienė 

primygtinai prašė, kad artimieji 
ligonio draugai ar giminės praneštų 
jai, kad būtų galima juos aplankyti. 
Reikia pasakyti, kad retai, bet kar
tais pasitaiko ir tokių atvejų, kad 
sergantieji nenori būti lankomi. Yra 
ir lietuvių, kurie yra pranykę, kurie 
yra paskendę australiškoje aplinko
je, kad niekas apie juos ir nežino. 
Tai yra tragiška apraiška. Pereitų 
metų mirusieji buvo pagerbti tylos 
minute.

Kontrolės komisiją sudaro p.p. 0. 
Grudzinskienė, A. Jablonskienė ir 
V. Kabailienė. Buvo perskaitytas 
kontrolės komisijos pranešimas ir 
susirinkimo buvo paprašyta išreikš
ti padėką p. T. Vingilienei, kuri bu
vusiai draugijos iždininkei p. A. 
Vingienei, išvykus į užjūrius, perė
mė iš jos knygas ir iždo vedimą.

Diskusijų metu p. G. Petrauskie
nė papasakojo apie mūsų laikomą 
stalą ’’Miranda Fair”. G. Petraus
kienė prašė moteris neišmesti įvai
rių rakandų,_ surinkti juos, dar pa
prašyti kaimynų ir draugų paieškoti 
nereikalingų daiktų, atvežti juos į 
Lietuvių Klubą, užrašius ant dėžių 
’’Moterų D-jai”. Mat, mūsų stalas 
parduoda viską (išskyrus senus rū
bus, kurių, gaila, mums neleidžia 
parduoti). Parduodame: augalėlius 
vazonėliuose, skintas gėles, vaikų 
žaislus ir rūbelius, rankdarbius, 
knygas ir magazinus, papuošalus 
pav. karolius, auskarus, sagtis, vir
tuvės indus, stiklus, gėlių vazas, at
liekamus gabalėlius medžiagų ir ki
tokius daiktelius. Prašome visų 
sydnejiškių jau dabar daiktų pa
rinkti ir, progai pasitaikius, atvežti į 
L. Klubą.

Prieš uždarant šį metinį susirin
kimą, buvo padėkota mūsų pirmi
ninkei p. 0. Baužienei už jos nenu
ilstamą darbą ir vadovavimą D-jai.

Prie kavos ir pyragų pasišnekėjo
me, pamatėme vieną kitą seniau 
matytą pažįstamą.

Vida Kabailienė
.............................................. ......... < ..... .■ ■ . ■. ,

4



Laiškas iš Adelaides gjjgjĮįūPINTA
ARTĖJANT SENATVEI

Adelaidiškiai plačiai išgarsėję sa
vo kultūrine veikla. Šioje srityje 
tikrai netrūksta polėkio ir išmonės. 
Netrūksta ir pasišventusių darbi
ninkų. Tačiau kai kuriais atvejais 
mėgstame ir ilgėliau ’’apsimislyti”. 
Dėl tos priežasties neretai gerokai ir 
susivėliname. Iš kitos pusės besivė
lindami turime progos pasimokyti iš 
atitinkamoj srity toliau pažengusių. 
Galime pastebėti kitų padarytas 
klaidas, patys jų nebekartoti ir pa
siekti geresnių rezultatų.

Jau daug metų spaudoje nuolat 
randame žinučių ir platesnių prane
šimų apie Sydnejaus Moterų Soc. 
Globos Draugijos įkurtą senstan
tiems tautiečiams kaimelį, kur jie 
artimoj kaimynystėj su kitais lietu
viais gali ramiai sau leisti senatvės 
dienas. Nemanau, kad Sydnejaus 
moterims šio plano įgyvendinimas 
buvo labai lengvas ir sklandus. Iš 
praeities žinome, kaip esame skep
tiški visokioms naujovėms. Palikti 
per tiek metų su nemažais vargais ir 
meile kurtą ir išdailintą sodybą ir 
patogiai įsirengtus namelius ir keltis 
į palyginti suspaustą gyvenvietę, tai 
lyg antras tėvynės praradimas. Dėl 
šių mumyse įgimtų sentimentų visai 
suprantamas rodomas pasyvumas 
kuriamų kaimelių atžvilgiu. Laiko
mės įsikibę į savo sukurtas gūžtas, 
kol jas dar galime ir pajėgiame pri
žiūrėti. 0 paskui? Kas bus, kai jau 
nepajėgsime prižiūrėti nei namo, nei 
sodelio aptvarkyti? Dažnas abejin
gai pagalvoja: namą parduosiu ir 
nusipirksiu butuką. Bet tuo proble
ma neišsprendžiama.

Moderniška medicina žymiai 
žmogaus amžiiį prailgino, bet nepa
jėgė atstatyti senatvėje prarastų 
jėgų ir energijos. Pagaliau reikia 
skaitytis ir su paprasta realybe, kad 
iš vedusių poros vienas vieną dieną 
liks tik: tai vienas ar viena. Kas tuo 
atveju pasibels į svetimų kaimynų 
apsuptą butuką, jei ištiks liga ar ki
tokia nelaimė? Kiek gi žinome atsi
tikimų, kai tokie nusenę vieniši 
žmonės užtinkami namuose mirę po 
kelių dienų ar net savaičių?

Štai kodėl patariama tautiečiams 
burtis į tokius pagyvenusiems žmo
nėms etninius kaimelius. Čia visi 
kaimynai bus lietuviai. Atsiras pa
žįstamų ir draugų. Ištikus nelaimei 
būsi pastebėtas ir tada vienas ar ki
tas atskubės į pagalbą.

Adelaidės lietuvių bendruomenėj 
iki šiol neteko girdėti, kad būtų kas 
nors šiuo reikalu daroma. Tad ini
ciatyvos ėmėsi apylinkės Valdyba. 
Posėdy nuodugniai apsvarsčius to
kio lietuviško kaimelio steigimo 
klausimą, sudarė komisiją, į kurią 
pakvietė K. Pocių, P. Kaną ir A. 
Stepaną ir jai pavedė šį reikalą vi
sapusiškai ištirti.

Rugpiūčio 6 d. bendruomenės 
Valdyba paskelbė šaukianti susirin
kimą su intencija įsteigti Socialinės 
Globos Draugiją, kurios tikslas būtų 
įkurti tokį lietuvių kaimelį vyresnio 
amžiaus žmonėms. Į susirinkimą at
vyko virš 30 tautiečių. Apyl. 
pirm-kui p. Č. Zamoiskiui pristačius, 
pagrindinį pranešimą padarė minė
tos komisijos narys p. P. Kanas, iš
keldamas ne vien moralinius, bet ir 
materialinius tokios kolektyvinės 
gyvenvietės - kaimelio privalumus.

Federalinė valdžia būdama įsipa
reigojus rūpintis nepajėgiais senais 
žmonėmis, skatina statyti etninius 
kaimelius. Už kiekvieną įdėtą šiam 
tikslui dolerį, valdžia prideda du do
lerius. Sakysim, jeigu vedusi pora 
investuos 7000 dolerių, tai valdžia 
pridės 14000 dolerių. Tokiu būdu 
susidarys 20.000 dolerių statybai 
reikalinga suma. Už įdėtus 7000 do
lerių vedusi pora gautose patalpose 
gyvens kol abu išmirs, nemokėdami 
jokios nuomos ir mokesčių.

Ar yra išskaičiavimo investuoti 
7000? Kalkuliacija būtų tokia: be
veik kiekviena šeima turi namą, ku
rio vertė pagal dabartinę rinkos 
kainą būtų 35.000 dol. Pardavus na
mą ir įmokėjus 7000 dolerių liktų 
dar apie 28.000 dolerių grynais. Juos 
investavus arba padėjus į banką sa
kysim iš 8°/o (galima gauti ir dau
giau) per metus gautųsi2240 dol.,gi 
per penkerius metus virš 11.000 dol. 
Taigi, įmokėti 7000 dol. per trumpą 
laiką grįžtų su kaupu ir be darbo.

Gautomis palūkanomis pridėjus 
pensiją būtų galima gyvenimą pa
gerinti, pakeliauti ar išdalinti vai
kams įsikūrimui, nelaukiant, kol tė
vai mirs.

Atmintina, kad dėl senatvės ir 
nepajėgumo paprastai namai aplei
džiami ir jų vertė krinta. Didžiulės 
sumos, investuotos į brangius na
mus, ne tik neneša pelno, bet prie jų 
nuolat reikia pridėti mokesčių ir re
monto pavidaluose.

Čia suminėtų faktų akivaizdoje 
atrodo lietuviško kaimelio įkūrimas 
ir moraliniu, ir ekonominiu atžvil
giais visiškai priimtini ir mūsų tau
tiečių tarpe turėtų sukelti didesnio 
susidomėjimo, kol dar nėra vėlu. 
Bendruomenės Valdyba jau minėtai 
komisijai pavedė pasikviesti dides
nių organizacijų atstovus, susižinoti 
su atitinkamom įstaigom, paruošti 
įstatus ir artimiausiu laiku vėl su
šaukti susirinkimą, kuriame būtų 
įsteigta Adelaidės Lietuvių Sociali
nės Globos Draugija, įrašydinti no
rintieji į ją įstoti nariai ir išrinkta 
Draugijos Valdyba.

Gera pradžia padaryta. Tikėki
mės, kad darbas nesustos ir netru
kus susilauksime konkrečių rezulta
tų.

Newcastle Diskusijų Klube
Rugpiūčio 20 d. Dr. M. Še skus 

skaitė paskaitą apie "Lietuvius ir 
vokiečius". Šitą įdomią temą prele
gentas išvystė istoriškai ir geopoli- 
tiskai. Pirmasis bet nelemtas susiti
kimas įvyko tik XIII a., kai lietuvių 
kaimynais tapo karingai ekspansy
vūs kalavijuočiai ir kryžiuočiai. Ne
žiūrint, kad lietuviai pasiekė kelių 
stiprių pergalių, vokiečių koloniza
toriams pavyko pavergti prūsus, 
vadinasi, apie trečdalį lietuviškų 
genčių. 1413 m. buvo nubrėžta riba, 
kuri ilgus šimtmečius atskyrė Lie- 
tuvąnuo "mažosios"Lietuvos. Išlikę 
lietuviški pėdsakai Rytprūsiuose 
buvo galutinai likviduoti po II pas. 
karo, kai net vakarinėje lietuvių pu
sėje atsirado rusiškas rajonas (Kali
ningrado sritis). Šitokia geopolitinė 
padėtis tautai yra be abejo grės
minga.

Naudingesnė lietu-cM'n s buvo vo
kiečių civilizacijos įtaka. Jau pir
mieji kunigaikščiai kvietėsi vokiečių 
pirklius bei amatininkus. Vėliau, 
ypač reformacijos metu, matome 
nemažai vokiškos architektūros bei 
spaudos priemonių. Dar vėliau atsi
rado vokiečių fabrikantų, net ūki
ninkų. Nepriklausomybės metais 
Lietuvoje buvo apie 29.000 vokiečių, 
t.y. apie 1,4% krašto gyventojų. Bet 
valstybinius santykius su Vokietija 
labai painiojo Klaipėdos krašto 
problema. Ypač Hitlerio laikais šie 
ryšiai blogėjo, pvz. mūsų eksportas į 
Vokietiją krito nuo 60% iki žemiau 
20%. Politiniu atžvilgiu, vokiečiai 
rėmė tik Lietuvos norą atgauti Vil
niaus kraštą, bet nacių pergalės at
veju tauta būtų buvusi kolonizuota. 
Visgi lietuviai pasirodė geraširdiški 
pabėgėliams is Rytprūsių po II pas. 
karo, ką vokiečiai ir dabar prisimena 
pozityviai (pvz. vienintelę lietuvišką

Laikas nestovi vietoje. Kiekvieni 
nugyventi metai vis labiau slegia 
mūsų pečius. Dėl neapdairumo ne- 
atsidurkime niekam nereikalingų ir 
visų užmirštų žmonių eilėse. Tuo 
galime pasirūpinti mes patys.

Br. Straukas

gimnaziją užsienyje Vok. Vokietija 
remia suteikdama apie 75% biudže
to).

Diskusijos, kaip visada, buvo gy
vos, lakstant per šimtmečius ir ne
mažai sustojant prie vokiečių oku
pacijos paskutinio karo metu. Ly
ginta buvo ir skirtumai tarp vokie-

VįSUR
Cleveland© ’’Grandinėlė” šių metų . 

pabaigoje jau bus Australijoje ir 
Lietuvių Dienose. Cleveland© dien
raštis ’’Plain Dealer” pranešė, kad 
Ohio Arts Council paskyrė Grandi
nėlei 7000 dolerių paramos vykti į 
Australiją.

***
Rugsėjo mėn. Tabor Farmoje Mi- 

chigane įvyks jau 25-sis Šviesos - 
Sandaros suvažiavimas, į kurį kaip 
paprastai suvažiuoja Amerikos lie
tuvių intelektualinės ir meninės vir
šūnės.

Į šį jubiliejinį suvažiavimą pak
viesta ir sydnejiškė poetė Aldona 
Veščiūnaitė, kuri skaitys savo kūry
bos ten įvykstančiame literatūros 
vakare.

POLITIKŲ ATLYGINIMAI

Ryšium su politikų (parlamentarų 
ir kt.) šiais sunkiais ekonominiais 
laikais, atlyginimų pakėlimu, vienas 
buvęs parlamentaras, Mr. G.D. Ar
kins (90 metų), patalpino Sydney 
Morning Herald laikraštyje 
(3.7.1978) laišką, kuriame, tarp kita 
ko, rašoma: ,

Aš buvau išrinktas į N.S.W. par
lamentą 1915 metais. Atlyginimas 
gal iš tikro buvo menkas - nebuvo 
pensijų. Kai kurie politikai turėjo fi- 

čių ir lenkų įtakos lietuvių istorijai 
bei asmeniniam charakteriui. Atro
do, jog buvo patvirtinta prelegento 
išvada, kad "santykiai buvo labiau 
naudingi vokiečiams negu lietu
viams, bet lietuviams irgi buvo nau
dos".

Sekantis susirinkimas įvyks rug
sėjo 17 d. pas Dr. G. Kisoną, kur p. 
Alf. Šernas skaitys paskaitą apie 
budizmą. Taip pat nutarta vieną 
paskaitą skirti platesnei visuome
nei. Prelegentu bus Dr. G. Kisonas, 
tema: ”Av saugojanti medicina 
(Preventive Medicine)". Numatyta 
data yra spalio 29 d., Good Neigh
bour Council namuose, Hamiltone.

Vyt. Doniela

VISAIP
nansinių sunkumų, o vienas, buvęs 
premjeras, mirė Lidcombe senelių 
namuose. 1922,1930,1931,1932 aš ir 
kiti N.S.W. parlamento nariai bal
savome už sumažinimą atlyginimų, 
kurie per metus siekdavo maždaug 
480 svarų. 1930 m. buvo mėginama 
duoti Legislatyvinio susirinkimo 
nariams, ištarnavusiems 3 metus 
parlamente, pasai laisvai keliauti 
N.S.W. geležinkeliais. ’’Patikėsite ar 
ne,” rašo Mr. Arkins laiške, ’’prieš 
auksinio paso grobstymus protestas 
pakilo iki dangaus ir buvo atmes
tas.” Dabar šie smulkūs priedai pra
eina be komentarų - tai tik niekai.

Aš tarnavau State ir Federrali- 
niame parlamentuose - jokių pensi
jų, jokių pasų, jokių pašalinių prie
dų, jokių raštinės išlaidų, jokio sek
retoriaus ar tyrinėjimo štabo. Iš 
tikro parlamentarų gyvenimas pasi
keitė nuo tų laikų...

Generaliniai rinkimai Anglijoje 
numatomi spalio mėn. Įvykus nesu
tarimams su liberalų partija, kuri 
buvo koalicijoje su valdžioje esan
čiais darbiečiais, darbo partija nete
ko daugumos ir priversta skelbti 
naujus rinkimus.
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Tautos Šventė šiais metais bus 
švenčiama rugsėjo 9-10 d.d. Minėji
mo tvarko tokia:

Rugsėjo 9 d. (šeštadienį) 7 v.v. 
Jaunimo Koncertas ir Literatūros 
Vakaras Liet. Kat. Centre. Rengia 
Adelaidės ateitininkai.

Rugsėjo 10 d. (sekmadienį):
10.30 vaL vėliavų pakėlimas Liet. 

Namuose.
10.^5 v. vėliavų pakėlimas L K. 

Centre.
11.00 v. Šv. Mišios.
2.30 v. - Minėjimas Liet. Namuo

se. Vėliavų nuleidimas. Praveda 
LKVS ’’Ramovė'

Po vėliau 4 nuleidimo salėje bus 
lietuviškos muzikos ir dainų valan
dėlė, kurią paruoš lietuviško radio 
pusvalandžio vadovai.

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 24 d. (sekmadienį) 2 vai. 
saukiamas visuotinis apyl. narių su
sirinkimas.

Susirinkimo pagrindinis tikslas 
yra išrinkti Krašto Tarybos narius 
1979-80 m. kadencijai.

Pilna susirinkimo dienotvarkė bus 
paskelbta vietinėje Adelaidės spau
doje.

Apyl v-ba proso organizacijų va
dovus ir bendruomenės narius ligi 
rugsėjo mėn. 9 d. raštu pristatyti jai 
pasiūlymus ar klausimus, kurie jų 
manymu yra svarstytini bendruo
menės susirinkime. Radusi pasiūly
mus tinkamus apyl v-ba juos įrašys 
į susirinkimo dienotvarkę.

Adelaidės Apyl. V-ba

r svetur
PRANEŠIMAS

Lietuvių Karių Veteranų S-gos 
Ramovės Canberros skyrius visuo
tiniame narių susirinkime išrinko 
valdybą: pirmininkas majoras Algis 
Brūzga ir sekretorius Stasys Ratas.

Visais skyriaus reikalais kreiptis 
šiuo adresu: S. Ratas, 12 Winnecke 
St., Ainslie, Canberra 2602, tel. 
47 6313.

NEWCASTLE
PUIKUS NEWKASTELIO CHORO 

ŽIEMOS VAKARAS

Pačiame žiemos viduryje New
castle choras surengė savo tradicinį 
žiemos vakarą. Salė buvo pripildyta 
gausiu savųjų atsilankymu. Taip pat 
matėsi grupės svečių - estų, latvių, 
ukrainiečių. Choras davė dainų kon
certą. Pradžioje sudainavo penkias 
dainas akomponuojant fortepionu 
choro dirigentui Stasiui Žukui. Po to 
sekė populiaraus ’’Zakarauskų Trio 
4- 1” estradinio žanro dainos. Pas
kutinėje dalyje choras vėl pasirodė 
sudainuodamas penkias dainas diri
guojant S. Žukui. Įdomu pastebėti, 
kad nors mažas choras, tačiau pasi
rodė atskirais vyrų, moterų ir miš
raus choro išėjimais solo dainuojant 
Martai ir Zinai Zakarauskienėms. 
Repertuare žinomų dainų tarpe bu
vo ir pirmą kartą girdimų. Matyt, 
dainos, kurios bus dainuojamos Dai
nų Šventėje Sydnejuje Lietuvių 
Dienų metu. St. Žukas pareiškė, kad 
choras šioje šventėje nepasirodys 
kaip atskiras vienetas, bet choro 
dainininkai įsijungs į kitus chorus ir 
tam yra stropiai rengiamasi.

Klausantis šio koncerto mintys 

krypsta j didelę choro kultūrinę 
veiklą (greta Diskusijų Klubo ir vei
kiančios bibliotekos) šioje apylinkė
je. Choras dažnai kviečiamas kon
certuoti įvairių čia esančių organi
zacijų. Savo solidarumą lietuvių 
chorų veiklai Australijoje ir bendrą 
supratimą reprezentacijai įrodė 
paskiriant $ 100.00 Melbourne 
’’Dainos” Sambūriui - kelionei pa
remti vykstant į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Toronte.

Pobūvio metu jautėsi dainininkių 
darbšti ranka parengiant ir patie
kiant šaltų užkandžių ir mė
giamų karštų dešrelių su kopūstais. 
Geras orkestras kiekvieną kvietė į 
šokius, taip kad ir dekoratyvinis di
delis ’’sniego senis” linksmai šypso
josi. Ištikrųjų tai buvo šaltoje žie
mos dienoje labai šiltas vakaras.

JAUNI KELIAUJA PO PASAULĮ

Po trejų metų trukusių kelionių - 
Japonija, Kinija, Tailand, Indija, 
Himalajų kalnai, Turkija, Izraelis ir 
įvairūs Vakarų Europos kraštai - 
sugrįžo Rasa Bajalytė. Savo ilgą ke
lionę papildomai finansavo dirbda
ma Izraelyje, Škotijoje ir Anglijoje, 
o Islandijoje dirbo ištisus 6 mėne
sius, kur tuo laiku turėjo tik 2 vai. 
dienos šviesos.

Gavęs savo honorarą už muzikos 
kompoziciją australų filmui jau pe
reitų metų pabaigoje kelionėms iš
vyko Algis Butkus. Ilgesnį laiką 
praleidęs Europoje šiuo laiku yra 
Indijoje ir grįžta į Newkastelį vasa
rio mėn. A.Š.
NAUJA BRISBANĖS APYL.

VALDYBA
Pirmininkas K. Bagdonas, vice- 

pirm. P. Zabukas, sekr. V. Mustei
kis, iždn. E. Bartonas ir narys kult, 
reik. M. Kuliešienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems Aus

tralijos lietuviams už nepaprastą 
dosnumą Religinės šalpos vajaus 
metu.

Ruošdami minėjimus, koncertus, 
padėjote iškelti ne tik mūsų tautos 
kančią, bet ir bažnyčios vedamą ko
vą už mūsų krašto laisvę.

Ypatingą vaidmenį atliko mūsų 
lietuviška spauda. ”Mūsų Pastogė” 
ir ’Tėviškės Aidai” nepaprastai pri
sidėjo prie šio vajaus pasisekimo, o 
taip pat Bendruomenės ir Federa
cijos organai veikė sutartinai ir 
draugiškai.

Visa tai buvo išdava eilės metų 
bendro noro kuo glaudžiau bendra
darbiauti visuose lietuvių tautą lie
čiančiuose reikaluose.

V. Laukaitis
A.L.K. Federacijos pirmininkas 

INFORMACIJA

Religinės šalpos vajaus metu su
rinktas aukas patikrins Melbourne 
Bendruomenės ir Federacijos revi
zijos komisijų atstovai, o po to pini
gai bus persiųsti Religinės Šalpos 
Komitetui J.A. Valstybėse.

SURINKTOS AUKOS:
Adelaide $ 1580.90
Geelonge $ 823.17
Hobarte $ 233.00
Latrobe Walley $ 105.00
Melbourne $ 3919.45
Perthe $ 154.00
Sale $ 102.00
Sydney $ 1268.60
(Kronikoms) $ 115.50
Viso Relig. Šalpai $ 8186.12
Kronikoms $ 115.50
Bendra suma $8301.62

Visiems vajų komitetams ir aukų 
rinkėjams nuoširdus ačiū.

Aleksandras Kelmietis V. Laukaitis
A.L.K. Federacijos pirmininkas

Mamona nugalėjo krikščionybę, o 
krikščionybė sustabdė socialinę 
Kalno pamokslo pradėtą revoliuciją 
ir palaidojo viltį kada nors įkurti 
Dievo karalystę žemėje. Tik po daug 
šimtų nevilties metų, vėl atgimė 
Kalno pamokslo revoliucija, tik ji 
dabar ne meilę nešanti, bet keršto 
ugnį, ne taiką skelbianti, o kraują 
liejanti, ne pagalbos ir teisingumo iš 
Dievo prašanti, o jam mirtį skel- 
benti.

Niekur ir niekados pavergtas, pa
niekintas ir skriaudžiamas žmogus 
nebuvo taip aukštai iškeltas, taip 
giliai paguo'stas sustiprintas, kaip 
Kalno pamoksle, tačiau ilgų amžių 
kančios taurė prisipildė, ir kantrybė 
išseka Beturčiai sukėlė naują revo
liuciją, bet jie nelaimingi, nes neži
no, kad be Dievo nėra kas juos stip
rintų, kam pasitikėti galėtų. Lygybė 
galima ne gamtoje, bet Dievuje. Be 
Dievo nėra priemonių nei meilei, nei 
lygybei ugdyti, o be jų nėra įmano
ma socialinė lygybė. Be Dievo klasių 
kova nepanaikinama. Klasė, kuri 
turės valdžią, toji ir bus ponaujanti, 
toji susikraus sau turtus, o kitus 
skriaudoje laikys. Vienintelė kova, 
kuri turėtų prasmės, tai kova su fa- 
rizėjais, nes jie paliko iki šiol nenu
galėti, ir jų yra visur pilna. Jie yra 
priešas viduje ir su jais reikia kovo
ti, nors jie yra nenugalimi, jų ir 
Kristus nenugalėjo.

Tų Kalno pamokslo minčių įtako
je, aš priėjau išvados, kad komuniz-

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

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

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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ANTRASIS ROJUS ’
mas gali augti krikščioniško mokslo 
ugdomas, kad rojaus idėja yra per 
ankstyva, kad eksperimentas įkurti 
antrąjį rojų yra nepasisekęs dėl se
kančių priežąsčių:

1. Žmogus nebegali grįžti atgal į 
gyvulį ir pradėti gyvenimą nuo pra
džios.

2. Žmogaus filosofavimas, fanta
zija ir svajonės nieko bendro neturi 
su gamtine realybe.

3. Dinamiškoji žmogaus prigimtis 
yra reikalinga Dievo.

Padaręs šias išvadas, sukviečiau 
mokslininkus ir perskaičiau savo te
zes. Mokslininkai sutiko priimti šias 
tezes ir tapti mokslo kankiniais. Nu
tarėme visi pasirašyti ir pasiųsti KP 
generaliniam sekretoriui draugui 
Stalinui. Žinodami Stalino žiaurumą 
ir kietą liniją, neturėjome jokios 
abejonės, kad būsime visi sušaudyti. 
Po trįjų dienų buvome visi areštuoti 
ir pasodinti Stalingrado kalėjime, 
NKVD teismo prokuroro žinion. Se
kančią savaitę vokiečių bombonešiai 
užpuolė Stalingradą ir sugriovė 
daug pastatų, jų tarpe ir kalėjimą. 
Nežinau, ar kiti išliko gyvi, bet mu
du su Anatol de Beau esame čia, ir 
jis parodė ranka į gulintį ant grindų 
žmogų. Kurį laiką visi tylėjo. Kaž
kas pradėjo kampe ploti ir greitai 
visa slėptuvė prisipildė triukšmingų 
ovacijų. "Meuseur Anatol de Beau”, 
kažkas šaukė prancūziškai, malonė
kite mums tarti keletą žodžių. Žmo
nėms plojant, nuo grindų pakilo ma
žo ūgio senelis, nusilenkė aplinkui 
plojančiai publikai ir prabilo vokiš
kai. Jis kalbėjo palengva vos girdi
mu balsu:

— Bendri nelaimės draugai, šią- 
naktį mes visi čia kenčiame terorą. 
Šis reiškinys yra ne kas kitą, kaip 
mūsų kultūros dalis. Bombos kritu
sios ant Stalingrado atnešė man ir 

mano draugui laisvę ir naują gyve
nimą, kitiems mirtį. Bombos, kren
tančios ant Vienos neša jums mirtį ir 
nelaimes, kitiems džiaugsmą. Vienų 
nelaimėmis kiti laimi, vienų mirtimi 
kiti gyvena, vienų prakaitu kiti mai
tinas. Toks yra balansas šios kultū
ros, kultūros kuria didžiuojamės, 
kurios pagrindus nenorime keisti...

Staiga bombos taip stuktelėjo na
mą, kad visos slėptuvės sienos su
smigo nuo griūvančių viršutinių 
aukštų. Gružas užvertė slėptuvės 
duris. Pasijutome, kad esame palai
doti po namais, klyksmas, išgąstis 
neišpasakytas. Svarbiausiai, kad 
žvakėm užgesus niekas nebeturėjo 
šviesos. Pagaliau, slėptuvės sanita
ras, kiek apsipratęs su padėtimi, 
paklausė, ar yra sužeistų? Niekas 
neatsakė. Jis dar kelis kartus pa
kartojo ir niekas neatsakė. Vadinasi, 
visi esame sveiki. Tas kiek nurami
no, bet šauksmo ir klyksmo dar bu
vo daug. Blogiausiai, kad žmonės iš 
vieno kampo grūdosi į kitą ir vėl at
gal, patys nežinodami ką daro, vieni 
kitus stumdė ir mynė po kojomis. 
Niekas negalėjo palaikyti jokios 
tvarkos. Iš tikrųjų, padėtis pasidarė 
nepakeliama, visi laukė kažko bai
saus. Nervai taip įsitempė, kad vėl 
pasipiltų isteriški Idyksmai.

Netikėtai pasigirdo malonus, 
stiprus baritono balsas, kurį greitai 
atpažinome. Tai buvo tas pats žmo
gus, kuris pasakojo istoriją apieJ 
rojų, politrukas. Dabar jis ramiu to- * 
nu giedojo giesmę:

— Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė; veikiausioji pagalba 
varguose. Todėl nebijokime, kad ir 
žemė drebėtų; ir kalnai virstų į jūrų 
gilumas.

Lyg balzamu, kas būtų užtepęs 
žaizdas, visi nurimo ir klausėsi gies
mės žodžių. Jo ramus, pasitikėjimo 

pilnas balsas, šią valandą buvo ma
lonus, raminantis ir viltį keliantis. 
Prisidėjo vienas, paskui kitas ir 
daug balsų giedojo choru:

— Kyla tautos ir svyra karalys
tės; Dievas leidžia balsą ir dreba že
mė.

Nebegirdėtis buvo jokių pašalinių 
aimanavimų, jokio stumdymosi, tik 
graži sutartinė giesmė iš gilumos 
širdies plaukė griuvėsiais į tuščias 
gatves. Choras kas karta stipriau ir 
stipriau traukė giesmės žodžius:

— Eikite ir regėkite Dievo dar
bus, kokius stebuklus daro žemėje; 
jis stabdo karus iki žemės krašto. 
Trupina šaudykles, laužo ginklus; ir 
skydus degina ugnimi.

Giedojome be sustojimo, kelis 
kartus kartodami giesmės žodžius. 
Nebegirdėtis buvo daugiau bombų 
sprogimų. Diena jau skverbėsi pro 
suplyšusias sienas ir galima buvo 
matyti suklupusias žmonių figūras, 
lyg iš akmens iškaltas ramias ir di
dingas. Pagalbą teikianti brigada, 
išgirdusi giesmę, pirmiausia atsku
bėjo mums į pagalbą, atkasė griuvė
sius ir po vieną žmogų išleido lau
kan. Tik dabar pamatėme, kad visas 
kvartalas buvo nušluotas bombų ir 
daugybė žmonių užmuštų ir sužeis
tų. Mes visi buvo sveiki, ar ne ste
buklas? Kažkas norėjo politrukui 
padėkoti už jo kalbą ir giesmę, bet jo 
jau nebuvo. (Bus daUgįaU)

Netrukus į Amerikos Jungtines 
Valstybes išvyksta plačiai žinomas 
kultūrininkas ir visuomenininkas 
inž. Vytautas Juška. Šiuo metu jis 
yra vienas iš Sydnejaus Liet. Klubo 
direktorių, organizatorius pabaltie- 
čių studijų seminaro, kuris įvyks 
rugsėjo 16 d. Macquarie universi
tete.
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Stalo tenisas Toronte
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 

stalo teniso pirmenybės buvo pra
vestos per dvi dienas, taigi progra
ma buvo perkrauta.

Pirmą dieną įvyko komandinės 
pirmenybės, ir čia mūsų vyrų ko
manda startuodama nepilnos sudė
ties (mes turėjome tik 2 žaidėjus, o 
reikėjo 3 vyrų grupėje), po labai 
apylygių kovų pralaimėjo prieš To
rontą 4:5, prieš New Yorką 2:5 ir 
prieš Hamiltoną 4:5, tad teko pasi
tenkinti ketvirta vieta, o medaliai 
atiteko išvardintiems miestams ei
lės tvarka. Žaidynėse labai gerai 
pasirodė melburniškis Vytas Sirja- 
tavičius ir iš 11 susitikimų laimėjo 
10, bet Antanas Andrikonis iš Ho- 
barto pasirodė silpniau.

Mūsų moterų stalo teniso koman
da Onutė Pilkienė iš Kanberos ir 
Onutė Bone - Mikalainytė iš Adelai
dės sužaidė kur kas geriau ir užėmė 
trečią vietą, tad pasipuošė bronzos 
medaliais. Aukso medalius teko To
ronto moterų komandai, sudabro - 
Niujorkui, o Hamiltonas užėmė ket
virtą vietą ir vašingtonietėms teko 
pasitenkinti penkta vieta.

Individualinės vyrų pirmenybės 
vyko be staigmenų ir finale susitiko 
geriausiai komandinėse pirmenybė
se pasirodę Algis Saunoris iš Hamil
tono ir Vytas Sirjatavičius iš Mel
bourne. Kandietis sužaidė pranašiau 
ir susitikimą laimėjo 21:14, 21:16.

Aukso medalio laimė
tojas Algis Saunoris prieš kelerius 
metus atvyko iš Lietuvos su aukš
čiausiais stalo teniso titulais. Algis 6 
metus iškovojo Sov. S-gos čempiono 
titulą vienetų pirmenybėse ir 7 me
tus dvejetų pirmenybėse. Kartu su 
Rimu Paškevičium 1960 m. tapo Eu
ropos vicečempionai dvejetų pirme

nybėse. A. Saunoris Lietuvos 
čempionu titulu puošėsi 10 metų.

Sidabro medalio laimėtojas Vytas 
Sirjatavičius, eilę metų atstovavo 
Melbourne ’’Varpą" Australijos lie
tuvių sporto šventėse ir pasipuošė 
čempionų titulais. Vytas jau 5 metai 
kaip nebekultyvuoja šio sporto, ta
čiau pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms jis pasiruošė labai gerai. Tad 
ir rezultatai puikūs, nes Toronte jis 
iškovojo du sidabro ir vieną bronzos 
medalį individualinėse pirmenybė
se.

Bronzos medalis atiteko Emilijui 
Vaičekauskui iš Toronto.

Jei vyrų grupėje dominavo vete
ranai, tai individualinėse moterų 
pirmenybėse medaliai teko jaunoms 
mergaitėms, kurių žaidimas prilygo 
tarptautinei klasei. Aukso medalį 
iškovojo 19 metų amžiaus Toronto 
’’Aušros” sportininkė Birutė Pluo- 
čaitė, Kanados rinktinės žaidėja.

Sidabro medalis teko 16 metų 
amžiaus Toronto ’’Vyties” sporti
ninkei Glorijai Nešukaitytei, Kana
dos jaunių rinktinės Nr pirmai ra
ketei. Abi šios sportininkės tuoj po 
lietuvių žaidynių išvyko į 
J.A. V-bes, kur Oklohama City įvy
ko Š. Amerikos pirmenybės. Abi 
lietuvaitės atstovavo Kanados rink
tinę šiose žaidynėse.

Bronzos medalį iškovojo 16 metų 
amžiaus Dana Gvildytė, taip pat 
labai talentinga stalo teniso žaidėja, 
iš Niujorko.

Vyrų dvejetų pirmenybėse aukso 
medalį iškovojo J. Nešukaitis ir E. 
Vaičekauskas iš Toronto, sidabro - 
V. Sirjatavičius (Melb.) ir A. Andri
konis (Hobartas) abu iš Australijos 
ir bronzos medalis teko T. Vainiui ir 
P. Gvildžiui, abu iš Niujorko.

Moterų dvejetų aukso medaliais 
pasipuošė 16 m. amžiaus Dana ir jos 
12 metų amžiaus sesutė Gvildytės iš 
Niujorko. Sidabro medalius iškovo
jo australietės Onutė Pilkienė ir 
Onutė Bone, o bronza R. Raguckai- 
tei ir D. Bernotaitei iš Hamiltono.

Mišraus dvejetų aukso medaliai 
teko Tomui Vainiui ir Danai Gvaldy
tei, abu iš Niujorko, sidabro - J. Ne- 
šukaičiui ir R. Raguckaitei (Kanada) 
ir bronzos - V. Sirjatavičiui ir O. Bo
ne, australiečiams.

Be to stalo teniso pirmenybės bu
vo pravesto berniukų ir mergaičių 
A, B ir C jaunių grupėse, kur matėsi 
daug perspektyvaus prieauglio.

Pirmenybes sumaniai ir 
sklandžiai pravedė Jonas Nešukaitis 
iš Toronto.

Robertas Sidabras

PATIKSLINIMAS

X-sios Žiemos Sporto Šventės ap
rašyme (žiūr. M.P. Nr. 33) pasitaikė 
netikslumų. Skelbiame pataisymus:

Šventės varžybos vyko rugpiūčio 
5 d. Varžybos vyko slalome ir di
džiajame slalome.

Jaunių mergaičių iki 13 m. grupė
je pirmą vietą slalome ir didžiajame 
slalome, laimėjo A. Mikolajūnaitė, 
antrą vietą - V. Dagytė. Abi Mel
bourne ’’Neringos”.

Berniukų iki 13 m. grupėje abie
juose slalomuose pirmą vietą iško
vojo J. Mikolajūnas (Neringa), antrą 
vietą D. Pilka (Canberros Vilkas) ir 
trečią vietą S. Dagys (Neringa).

PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA 
OPERŲ KNYGOJE...

Įdomi klaida padaryta 
liuksusiniame leidinyje 
’’The Victor Book of the 
Opera — Thirteenth Newly 
Revised Edition 1976”, kurį 
išleido žymi Simon and 
Schuster leidykla New Yor
ke. Veikalo 22 psi. aprašy
me apie čekoslovakų operą 
ir didįjį čekų kompozitorių 
B. Smetana (1824>84) ran
dame Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos nuotrau
ką. Matyt šio leidinio redak
toriai, imdami iš archyvų 
nuotraukas, sumaišė prezi
dentą su kompozitoriumi...

Labai populiari Amerikoje Flori
da, kur masėmis kuriasi Amerikos 
lietuviai pensininkai. Jų ten susida
riusios jau ištisos kolonijos. Lygiai 
ten kuriasi ir daug kitų amerikiečių, 
nes vilioja malonus vietos klimatas 
ir palankios pragyvenimo sąlygos. 
Už tat žemės pardavimo agentams 
yra geras uždarbis, kurie sklypus 
pardavinėja sukčiavimo būdu ir 
neprieinamose vietose, net upių 
dugnuose. Nenuostabu, juk panašiu 
būdu jau keletą kartų buvo parduo
tas ir Sydnejaus tiltas!

VAŠINGTONAS

Kelionė iš Baltimorės į Vašingto
ną buvo trumpa ir įdomi. Buvom pa
talpinti į mokyklinius lengvus auto
busus ir su daina apleidom mums 
taip svetingą ir mielą Baltimorės 
miestą. O kiek ašarėlių buvo nu
šluos. y¥a mūsų ir vietinių merginų 
tarpe, o kiek naujų draugiškų ro
mansų užsidegė šiame draugiškame 
mieste. Net keista, kai viena mūsų 
tinklininkių, apie kurią net pagalvot 
negalėčiau, kad savo, taip vadinamą 
"boyfriendą” Sydnejuje pamiršusi, 
susuko taip mano draugo sūnui 
.inklininkui galvą, kad tas jau ma
nęs prašė jam paieškoti darbo Syd
nejuje. Kaip gi gali žmogus atsisa
kyti ir nesurasti darbo geriausiam 
Baltimorės miesto kirtikui. Ką gali 
žinot, gal iš tų šiaudų ir bus grūdų, 
kaip savo žemaičiai.

Kelionė į sostinę trumpa, ir mūsų 
nuolatiniai pokerio žaidėjai 'negali 
net partijėlės pokerio sumesti. At
vykstame ir sukinėjamės po didįjį 
sostinės Kapitolį, kol galų gale su
randame mūsų sostinės gražiąją 
globėją, sportininkę ir dabar fizinio 
auklėjimo mokytoją, Elvyrą Vada- 
polienę. Jinai, su keliais sostinės lie
tuviais, gražiai pasitinka mus ir tuoj 
pradeda ekskursiją apie aplinkinius 
įžymiuosius sostinės pastatus ir vė
liau patį miestą, kol vakare atsiran
dame Bowie Community Centre ir 
čia turime savo krepšinio rungtynes 
tarp sostinės lietuvių ir parodomą
sias rungtynes tarp mūsų ir sostinės 
lietuvių moterų. Erdvioje šio centro 
salėje susirenka nemažai lietuvių ir 
čia yra mūsų jauniams krepšinin
kams paskutinis jų pasirodymas 
Amerikoje^ nes jau rytojaus dieną 
17-ka australiečių skrenda atgal į 
Australiją. Rungtynės nėra perdaug 
sunkios, ir mūsų jauniai, žaisdami 
visą pirmąjį puslaikį, gana apylygiai 
žaidžia su sostinės lietuviais. Rung-

.K> Vi

SU SPORTININKAIS
PER

tynęs pabaigia vyrai ir jas laimi. Po 
rungtynių įvyksta draugiškos vaišės 
ir visi yra išvežami poilsiui. Gyvenu 
čia pas pačią ”Bosę” Elvyrą ir jos in
žinierių vyrą, kurie turi savo labai 
ištaigingą rezidenciją truputį toliau 

• nuo pačio miesto ir kur žmogus gali 
pilnai pasijusti, kaip Lietuvos tur
tingame kaime. Daugybė žemės, sa
vas gražus ežeriukas su visais mau
dymosi patogumais, kuriame gali 
net ir skanių žuvų pasigauti arba 
žiemos metu ir pačiužinėti, ar aplin
kinėse kalnuotose daubose linksmai 
paslidinėti. Gyvena Vadopolai kaip 
karaliukai, o namas, namas, tai sun
ku keliais žodžiais ir aprašyti, todėl 
nenuostabu, kad jis dažnai būna 
vietinės valdžios ir parodai išstato
mas. Malonu, kai matai, kad tavo 
prieteliai, iškilieji mūsų sportininkai 
moka taip gražiai tvarkytis. O pati 
Elvyra, tai yra sostinės lietuvių gy
vasis sidabras. Kur tik lietuviška 
veikla, pasirodymas, ten ir ji su savo 
malonia šypsena, visur visiems pa
deda ir didžiuojasi, kad jos vaikai ne 
tik medalius auksinius ir kitokius 
Toronte laimėjo, bet jie yra ir kito 
lietuviško gyvenimo pavydžiai. Ma
lonu ir man buvo svečiuotis ir 
džiaugtis jų lietuviška širdimi.

Paskutinę sostinės lankymosi 
dieną turėjome priėmimą Lietuvos 
Pasiuntinybėje, kurį mums surengė 
Lietuvos Atstovas Dr. Stasys Bač- 
kis su ponia. Išeiginėmis uniformo
mis pasipuošę, prieš įeinant į pa
siuntinybę, žaliukai australiečiai už
pildė visą pasiuntinybės priekinį 
kiemą ir pusę gatvės. Atsirado ir 
pora policininkų, kurie meiliai pra
dėjo kalbinti mūsų merginas, kai iš 
toliau stebinčios juodukų akys su

Š. AMERIKĄ
nustebimu žiūrėjo į mūsų pasipuo
šusius australiečius. Laikui atėjus, 
buvome pasiuntinio pakviesti į vidų. 
Man jau teko būti čia anksčiau, ta
čiau daugumui iš mūsų, šis apsilan
kymas Lietuvos Pasiuntinybėje 
buvo pirmas ir jie stebėjo lietuvišką, 
ir anglišką pasiuntinybės užrašą ir 
virš jo didžiulį Vytį. Viduje gražus 
pasiuntinio kabinetas, sienose mūsų 
prezidentų paveikslai, lietuviški 
vaizdai ir kiti lietuviški papuošalai 
bei tautiniai ornamentai, lyg tai ir 
saką, kad štai čia yra ta lietuviškoji 
sala didžiojoje Amerikoje. Jausmas 
pakilus, ir mūsų sportininkai su di
deliu susidomėjimu skaito įvairius 
įrašus, brošiūras apie Lietuvą ir 
klausosi malonaus Elviros balso, 
kuri taip įdomiai pasakoja visą 
pasiuntinybės istoriją. Susirinkus 
visiems australiečiams, esame pak
viesti į antrąjį aukštą, kur priėmimų 
kambariuose jau yra paruošti vaišių 
stalai ir vietiniai sostinės lietuviai 
mus vaišina ir įvairiais gėrimais. Dr. 
S. Bačkis taria sveikinimo žodį, lin
kėdamas daug sėkmės tolimesnėje 
australiečių kelionėje. Tenka ir man 
tarti padėkos žodį pasiuntiniui su 
ponia ir visiems sostinės lietuviams, 
ir jų garbei australiečiai sušunka 
tris kartus ’’Sveiks valio”. Tiek 
daug svečių, kaip savo vietiniai lie
tuviai, pasiuntinybė jau seniai ne
buvo turėjusi. Šią dieną ir vyrų 
krepšinio treneris S. Šutas švenčia 
savo gimimo dieną, todėl ir jam su- 
giedama ’’Ilgiausių metų”. Pasiunti
nybėje nuotaika pakili, visi draugiš
kai bičiuliaujasi ir, padėkos ženklan, 
pasiuntiniui, poniai ir kitiems sosti
nės sporto darbuotojams, yra prise
gami sportiniai Australijos lietuvių
ii' omo -jftv.- J f ■ 

ženkliukai, kurie Kanadoje, tiek ir 
Amerikoje yra labai populiarūs. Pa
likus pasiuntinybę, daugumas dar 
pasuka į viena populiarų sostinės 
restoraną, kuriame yra be gėrimų ir 
šokiai. Čia visai netikėtai mūsų vy
rai susitinka Australijos ambasados 
kelis tarnautojus, tarp jų ir vieną, 
turintį aukštas pareigas. Tenka ir 
man su jais ilgiau pasikalbėti ir su 
karčiu jumoru jiems pareiškiau, 
kad, palyginus prieš Australiją, 
vargšė Lietuvos Pasiuntinybė su
rengė mums lietuviams tokį gražų 
priėmimą, kai Australijos ambasada 
kurios buvo Wašingtone prašyta 
mus, kaip daugumoje Australijoje 
gimusius ir jų pačių piliečius, priimti 
Australijos ambasadoje, atsisakė, 
motyvuodami, kad yra įsakymas iš 
Canberros priėmimus daryti nedau
giau kaip 14-kai žmonių, o mūsų yra 
perdaug ir mūsų priimti jie negalė
jo. Ką padarysi, pasakiau savie
siems australams, kad sava amba
sada negali noro parodyti ar priimti 
savųjų piliečių, atstovaujančių savą 
etninę grupę kitur. Dėl pinigų, tai 
pasakiau, kad mes galėjome jau pa
tys atsinešti savo ”Cup of tea”.

Taip, paviešėję kelias dienas sos
tinėje ir paskubomis apžiūrėję dau
gumą sostinės įžymybių, patraukė
me į Clevelandą.

(Bus daugiau

Bombos Versalio (Versailles) rū
muose. Pirmą kartą per beveik 300 
metų, sprogusi pietiniame Versalio 
rūmų sparne bomba padarė didelės 
žalos rūmuose ir sunaikino daug di
delės meninės vertės kūrinių.

Versalio rūmai baigti statyti 
Liudviko XIV 1689 m. Tai puikus 
prancūzų praeities architektūros 
kūrinys,- kuriame sukaupta daug 
meno vertybių. Versalio rūmuose 
vyko daug garsių politinių konfe
rencijų, jų tarpe ir mums reikšmin
ga 1919 m. birželio 29 d. pasirašyta 
taikos sutartis.

> Mūsų Pastogė Nr. 35,1978.9.4, psl. 7

7



TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI
MINĖJIMAS SYDNEJUJE GEELONG

Tautos Šventės Rugsėjo 8 d. mi- 
minėjimas Sydnejuje bus pradeda
mas pamaldomis šv. Joachimo baž
nyčioje Lidcombe, rugsėjo 10 d. 
11.30 vai. Šv. Mišias atnašaus kun. 
P. Butkus, giedos Dainos choras 
vad. Br. Kiverio.

Visos organizacijos kviečiamos į 
pamaldas atvykti su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas jvyks 
Sydnejaus Lietuvių Klube 2.30 vai. 
Paskaitą skaitys p. V. Kazokas. 
Programoje, sąryšyje su garsiojo 
lietuvių rašytojo Vydūno 110 m. nuo 
jo gimimo ir 25 m. nuo jo mirties su
kaktuvių, bus parodyta sceniniam 
apipavidalinime Vydūno viena
veiksmė tragedija "Vėtra”. Rež. 
Paulius Rūtenis.

Visu maloniai kviečiame atsilan
kyti.

A.L.B. Sydnejaus Apyl. Valdyba

MELBOURNE
Tautos Šventę Melbourne lietu

viai minėsime rugsėjo 10 d., sekma
dienį, šia tvarka:

Minėjimą pradėsime iškilmingo
mis pamaldomis Šv. Jono bažnyčio
je, East Melbourne. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavom.

Tautos Šventės iškilmingas minė
jimo aktas Melbourne Lietuvių Na
muose, koncertų salėje 2 vai. 30 min.

Meninėje dalyje pasirodys Ginta
ro ir Klumpakojo tautiniųšokių vie
netai, solistas Jurgis Rūbas ir Dai
nos Sambūris.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOTŲ PASTOGĘ

Didžiausias metinis Pietų Pusrutulyje balius yra

MŪSŲ PASTOGĖS

: SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
Apsirūpinkite bilietais jau dabar! Įėjimas 12 dolerių asmeniui. 
Bilietai gaunami Liet. Klube ir asmeniškai platina L. Staši’onienė, A.

Jablonskienė, V. Jaras, L. Cox, V. Kazokas.
Baliuje: turtinga Smorgas Board stiliaus vakarienė, fantais vertin- 

' giausia loterija, originali programa.
Bilietais apsirūpinti prašome iš anksto, nes dalyvių skaičius būtina 

žinoti savaitę prieš balių.
Laukiame visų iš arti ir toli! Vietas rezervuoja: L. Cox tel. 631 3688 ir 

V. Kazokas tel. 709 8395.
Uc- -re-JK-ae. . jį;. 1 A?' -J'ej

Informacija
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, 3 vai. - 
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas 
Kovas ir Sydnejaus lietuviai skautai 
rengia bendrą Barbeque - gegužinę 
gražioje sodyboje Bird wood Rd., 
Georges Hall (netoli Bankstuwn 
aerodromo).

Visi maloniai kviečiami atvykti , 
pirmąją šio pavasario gegužinę ir 
paoendrauti su jaunimu.

Sydnejaus skautai ir sportininkai

CANBERRA

Rugsėjo 9 d. (šeštadienį) 8 vai. 
vak. C. Liet. Klube įvyksta, C.L.B. 
V-bos rengiamas Tautos Šventės 
Balius.

Programoje: Sydnejaus ’’Dolskis
' Mūsų Paštogė Nr. 35, 1978.9.4, psl. 8

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 8-sios minėjimą Geelonge 
ruošia L. B-nės Valdyba rugsėjo 10 
d. Minėjimą pradėsime pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje 9 vai. ryto. Pa
maldas laikys kun. P. Dauknys iš 
Melbourno. Kviečiame visas Gee
longo liet, organizacijas dalyvauti su 
savo vėliavomis pamaldose ir minė
jime.

Oficialioji minėjimo dalis įvyks 2 
vai. Liet. B-nės Namuose. Paskaitą 
skaitys p. K. Starinskas. Seks meni
nė programa.

Kviečiame visus Geelongo ir apy
linkių lietuvius skaitlingai minėjime 
dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba

NEWCASTLE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Apylinkės Valdyba rengia Tautos 
Šventės minėjimą St. Peters Hall, 
Dixon Str., Hamilton, šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. 7.30 vai. vak.

Programoje: Dr. Algio Ivinskio 
paskaita, meninė dalis - deklamaci
jos ir ’’Zakarauskų Trio + 1” dainos.

Po minėjimo pobūvis su šokiais. 
Valdyba kviečia visus skaitlingai 
dalyvauti.

CANBERRA <
Rugsėjo 10 d. (sekmadienį) įvyks

ta Tautos Šventės minėjimas.
11.30 vai. šv. Mišios St. Marie’s 

koplyčioje, Braddon - kun. P. Mar- 
tuzas.

Tuoj po pamaldų visi renkasi į C. 
Liet. Klubą oficialiam L. Tautos 
Šventės minėjimui ir visi kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

C.L.B. Valdyba

ir Lolitos” ir Canberros lietuvių 
’’Karalienės - Gražuolės” išrinkimas, 
kuri atstovaus C-os lietuvius etninės 
’’Karalienės - Gražuolės” rinkimuose 
Canberroje lapkričio mėn.

Gera muzika, vakarienė ir $ 10 
asmeniui. Visi iš arti ir toli kviečiami 
gausiai atsilankyti.

CANBERROS LIETUVIŲ 
PANELIŲ IR PONIŲ DĖMESIUI!

Norinčios kandidatuoti į Canber
ros lietuvių bendruomenės ’’Kara
lienę - Gražuolę” - prašomos kreiptis 
telefonu: 546839 arba 485180 po 5 
vai. vak., arba Tautos Šventės Ba
liaus pradžioje pas C.L.B.V. pirmi
ninką p. G.Kaminską.

C.L.B. Valdyba

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOIDEN TRIO KAPELAI

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Vydūno VĖTRA

Rugsėjo 10 d., sekm., 2 vai.

Bibliotekoj parduodamos tietu-

mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka-

ir kt.
Biblioteka atidara: trečiadieniais

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- syklėse nurodytą aprangą.
mis.

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

valanda 
•Trečiadieniais šachmatai

Svarbus pranešimas
MELBOURNE

Pereitą pirftiadienį, rugpiūčio 21 
d., Victorijos Etninio Radijo Pata
riamoji Komisija - S.E.B.A.C. (State 
Ethnic Broadcasting Advisory 
Council), savo posėdyje priėjo galu
tinio sutarimo dėl programų laiko 
paskirstymo ir priėmė naują Mel
bourno 3EA radijo stoties etninių 
kalbų transliavimo tvarkarašti 
(schedule).

Lietuvių kalbai paskirti du pus
valandžiai į savaitę, būtent: pirma
dieniais, 18.30 vai. ir sekmadieniais, 
11 vai. ryto. Panašų transliavimo 
laiką gavo ir kitos etninės mažumos 
k.a. estai, latviai, portugalai, slova
kai, armėnai ir bulgarai. Skailinges- 
nėm etninėm grupėm skirta atitin
kamai daugiau laiko pav. prancū
zams ir rusams po 3 valandas, len
kams ir olandams po 4 vai., arabams 
ir turkams po 5 vai., gi graikams ir 
italams po 10 Vz valandų ir 1.1.

Šis, naujasis 3EA transliacijų 
tvarkaraštis bus įteiktas S.B.S. 
(Special Broadcasting Service) Val
dybos patvirtinimui ir, tikimasi, kad 
spalio mėn. 3EA stotis pradės veikti 
nauja tvarka.

Kartu su nauju tvarkaraščiu, 
S.E.B.A.C. taip pat rekomenduoja, 
kad programų pakartojimas būtų 
visiškai panaikintas. Numatoma 
leisti tik originalias, gyvai pristato
mas programas. Motyvuojama, kad 
gyvo žodžio, (t.y. nerekorduotos) 
programos yra aktualesnės, klausy
tojams suteikiančios didesnio pasi
tenkinimo ir be ta, jos duoda gali
mybę pateikti pačias paskutiniau- 
sias žinias. Tuo pačiu, tikimasi, kad 
tokio pobūdžio programos paskatins 
rengėjus siekti aukštesnio, profesi-

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

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

nio lygio radijo programų pristaty
me.

Už programų pristatymą stotis 
pranešėjams mokės po $ 55 į valan
dą, kaip kad iki šiol mokėjo. Žinoma, 
du ar trys pranešėjai pristatydami 
radijo programą, šią algą turės 
pasidalinti pagal susitarimą.

S.E.B.A.C. numato, kad po naujo 
tvarkaraščio įvedimo, 3EA jo laiky
sis bent 6 mėnesius, po kurio laiko 
vėl bus svarstomi nauji transliavimo 
laiko prašymai bei nusiskundimai.
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