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JTOS ŠVENTĖ 
— KAM?

Tautos Šventė. Kasmet ją pami
nime su didesne ar kuklesne iškilme, 
bet ar daug kas yra giliau pagalvo
jęs - kodėl gi Tautos Šventė, su ko
kia intencija ją taip ištikimai kasmet 
mnime ir ką ji duoda? Nors kiek
vienas klausimas vertas rimtesnio 
susikaupimo, į tai galioja tik vienas 
bendras atsakymas, kad mes dau
giau brandintume savo tautinę są
monę. 0 toks tautinės sąmonės 
brandinimas būtinas kiekvienam, 
ypač gyvenančiam ne savo gimtaja
me krašte, ne tarp savų tautiečių, o 
svetur. Tad kokiu būdu galime tą 
tautinę sąmonę išlaikyti, netgi 
brandinti?

Visų pirma nuolatinis santykia
vimas su savais tautiečiais. Principe 
žmogus iš viso yra socialinė būtybė.

vystosi pirmiausia šeimoje, toliau 
gyvenamoje aplinkoje ir su kitais, 
kurie turi bendrų interesų bei spe
cifinių ryšių, kaip priklausomybė 
tautai, toji pati kalba, kultūriniai 
ryšiai ir 1.1. Šito viso nuolat neprak
tikuojant su laiku atitrūkstama nuo
savųjų, bandoma susitaikinti su ap
linka ir padėtim, užmezgami kad ir 
paviršutiniški ryšiai su aplinkiniais. 
Kitaip sakant, nepalaikoma ir ne
kurstoma tautinė sąmonė pamažu 
blanksta ir blėsta ir jos vietoje įsi- 
veisia nauji, svetimos kultūros dai
gai. Pagaliau pramokus svetimos 
kalbos pasalinama paskutinė kliūtis 
ir nukertamas paskutinis ryšys, sie
jąs tave su tauta.

Prieita prie kalbos. Kalba yra ne 
tik paskutinis, bet pats pagrindinis 
žiedas, juosiąs žmones į vieną tautą 
Atimk kalbą ir kiekvienas nueis sa
vais keliais. Su kalba tampriai sieja- 
si ir tautinė sąmonė, nes per kalbą ji 
išreiškiamą formuojamą vystoma 
ir plečiama. Neišvengiamai tenka 
sutikti, kad kas nekalba lietuviškai, 
tas lietuviškai ir negaluoją o taip 
pat ir lietuviškai negyvena. O jeigu 
lietuviškai negyveną būtent, negy
vena tautos rūpesčiais, interesais 
bei siekimais, tai kaip toks gali būti 
sąmoningas lietuvis? Todėl sąmo
ningas tautietis ir laikosi kalbos, 
kaip gyvybinės atramos, nes kalbą 
praradęs jis praras ir savo tautinę 
sąmonę.

Kai kas bando atkasti iš senų ar
chyvų atgyvenusias idėjas, kad, esą 
tautos gyvata glūdinti kraujuje. Ši
tos teigimas galiojo dar tais laikais, 
kai buvo pripažinta visuotinai galio
jančia kraujo svarba luomams, kas
toms ir kilmei, įskaitant ir tautinę 
kilmę. Bet kas šiandie tuo tiki? Luo-

"Mes su tauta ir už tautą...” Grandinėlės šokėjos S. Lenkauskaitė ir R. 
Motiejūnaitė Kepurinėje. Grandinėlė atvyksta į Australiją metų pabai
goje Lietuvių Dienoms. Nuotrauka J. Garlos

Vincas Kudirka

MANIESIEMS

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius - iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešo ar likimo,
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs kilimo, 
Rimkit - tegul jūs širdis drąsume neatstoja, 
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 
Tegul kits kartoja.

Lietuva mano! priešui ant tavęs įnirtus 
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus 
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos išdygsta. 
Išliksi, tik į hydrą gyvenimo pavirtus, 
Nors priešas nestygsta.

mus ir kastas sulygino įstatymai, o 
tautai galioja vienintėlė ir drauge 
pirminė jos atrama - tautinė kultūra. 
Jeigu tautai galiotų kraujo atrama, 
būtent tautinė prigimtis, tai šiandie 
nekalbėtume apie nutautėjimą 
Žmogus visų pirma gimsta tik žmo
gum, o tautiečiu, koks jis bebūtų, 
tampą tampa per tėvų auklėjimą 
per aplinką per santykius su kitais

Nukelta į psl. 2

Pereitą savaitę N.S.W. policija 
susekė slaptus kroatų karinius pra
timus. Apsupus vietovę, kur vyko 
tie pratimai, policija suėmė 19 ten 
buvusių, kurių laukia teismas. Kai 
kurie kroatai tvirtina, kad ten buvę 
jokie kariniai pratimai, o tik pasi
rengimai susukti filmą iš prisimini
mų nepriklausomybės kovose.

Iš Australijos užsienių reikalų 
ministerijos pranešama, kad bet ko
kie kariniai pasirengimai nesvarbu 
su kokia intencija, ir ateity bus per
sekiojami.

Žinios
NEPAPRASTI POTVYNIAI 

INDIJOJE

Indijoje įvyko milžiniški potvyniai 
prasidėjus sezono liūtims. Ypač 
skaudžiai nukentėjusi vakarų Ben
galijos provincija, kur vanduo nu
plovė pasėlius, nunešė namus ir žu
vusių skaitoma iki 20.000. Tokių 
potvynių Indija neturėjusi per pas
taruosius 50 metų.

***
Rugsėjo 3 d. Vakarų Europoje 

įvyko stiprus žemės drebėjimas, pa
daręs didelių materialinių nuostolių. 
Apie aukas nekalbama. Drebėjimas 
palietė pietų Vokietiją nuo Stuttgar- 
to iki Muencheno ir Austriją, Švei
cariją bei dalį Prancūzijos. Dau
giausia nuostolių patyrė Vokietijos 
Baden - Wuertembergo provincijos.

♦♦♦

Rugsėjo 3 d. naujasis popiežius 
Paulius Jonas I buvo iškilmingai 
įvesdintas naujose pareigose. Iškil
mes stebėjo apie 200.000 žmonių.

»*»

Japonija perka iš Amerikos ura- 
nijaus už vieną milijardą dolerių.

**♦

Rumunijos vidaus reikalų ministe- 
ris gen. I.M. Pacepa, vizituodamas 
Vak. Vokietiją, pasidarė politiniu 
pabėgėliu ir atsidūrė Amerikoje. 
Kaip buvęs vidaus reik, ministeris 
jis atidengęs daug paslapčių atitin
kamiems Amerikos organams. <. < ■.
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BAIMĖS IMPERIJA
Ištrauka iš okupuotoje Lietuvoje 

leidžiamo pogrindžio žurnalo "Auš
ros” Nr. 10 (50), išėjusio 1978 m. ko
vo mėn.

Mielą bičiuli ir bendradarbį Aleksą Jasaitį, jo mylimai žmonai Liza 
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

V. ir T. Simniškiai

Maskvos gatvėse kartais tenka 
matyti neįprastą reginį: staiga mili
cija sustabdo visą transportą, maši
nas sustato prie šaligatvių arba su
varo į šonines gatves, neleidžia 
žmonėms praeiti skersai gatvę.

Tolumoje pasirodo juoda "Čeika” 
su uždangstytais langais ir didžiuliu 
greičiu dingsta iš žmonių akių. Už 
minutės antros nuūžia dar kelios 
mašinos.

Maskviečių toks įvykis nestebina. 
Jie paaiškina, kad vienoje iš šių sep
tynių ar aštuonių mašinų nuvažiavo 
partijos vadovas ar vyriausybės na
rys ir būtinai pridurs: jei toms ”Čei- 
koms” važiuojant kas nors išbėgs į 
gatvę, jos nesuks į šoną, o važiuos 
tiesiai ant žmogaus. Jie turi šią tei
sę!..

Jie turi teisę užmušti žmogų! Jie, 
tie liaudies "išrinktieji”, geriausi iš 
geriausių, kuriuos karštai myli liau
dis. Nesvarbu, kas tu būtum: Tary
bos Sąjungos didvyris, Socialistinio 
darbo didvyris, liaudies rašytojas, 
nusipelnęs išradėjas ar artistas, o 
gal akademikas, pasimaišei jiems po 
ratais - būsi sutraiškytas kaip 
skruzdė. Tokiu būdu po vyriausybi
nės mašinos ratais 1967 m. birželio 5 
d. Maskvoje pateko populiarus 
Kauno Muzikinio teatro solistas ir 
režisierius Rostislavas Andrejevas 
su dukra. Pats Andrejevas žuvo 
vietoje, dukra buvo sužalota.

Nejučiom pagalvoji - o kas nelei
džia tiems vadovams važiuoti nedi
deliu greičiu atviroje mašinbje, kad 
praeiviai galėtų juos net pasveikin
ti?

Tautos Šventė
l Atkelta iš psl.

tos pačios tautos žmonėmis. Šiame 
tapsme gal lemiamą vaidmenį su
vaidina santykiai su savais tautie
čiais. Tik santykiaujant žmogus įsi
sąmonina tautiečiu, priimdamas tos 
tautos kultūrą ir kalbą, tuo pačiu iš- 
ugdydamas ir suformuodamas savo 
tautinę sąmonę. Visi šie dalykai, 
kaip tautinė kultūra, kalba, tautinė 
sąmonė yra įgyjami, kaip kad įgyja
mos pažiūros, tikėjimas, mokslas ir 
kt. O kas įgyjama, tas gali būti ir 
prarasta. Šitai nieko bendro Tie turi 
su prigimtimi, su krauju. Net moti
nos gali neatpažinti sūnus, kuris iš 
jos gavęs ir kraują, ir pieną, jeigu jis 
nuo jos bus atimtas dar neišvysčius 
jame sąmonės. Tad tautybę grįsti 
krauju yra lygiai toks pat absurdas, 
kaip tvirtinti, jog saulė sukasi aplink 
žemę, nors šitai savu laiku galiojo 
kaip nesugriaunam tiesa, ir kas tuo 
abejojo, tas prieštaravo Dievui.

Taigi, Tautos Šventės proga būti
na mintis sukaupti kaip tik į tas ver
tybes, kurios siejasi su tauta ir žmo
gų padaro pilnutiniu. Niekad žmo
gus nebuvo tik žmogus, koks jis yra 
gimęs. Net ir laukiniai turėjo savo 
gentis ir primityvią kalbą, iš ko išsi
vystė tautos. Šiandie nėra pasaulyje 
žmogaus, kuris nepriklausytų kokiai 
nors tautai, nesvarbu, kokiame ly
gyje yra jos kultūra, nes kultūra, 
kaipir sąmonė, vystosi ir auga, o ją 
augina ir turtina tautiniai sąmoningi 
žmonės.......  -’a''

Baimė, niūri gyvuliška baimė 
verčia juos iš abiejų pusių saugomus 
augalotų tvirtasprandžių asmens 
sargybinių, gūžtis užpakalinėje sė
dynėje. Ji, ta baimė, varo šimtus 
arklio jėgų ant nekalto, beginklio, 
žmogaus, ji suteikė jiems teisę žu
dyti žmogų. Jie patys, nieko nesi
klausę, liaudies vardu tą teisę sau 
suteikė.

Matydamas visa tai, žmogus 
stabteli ir pagalvoji, kad gal visų 
valstybių vadovų tokia jau dalis. Bet 
faktai rodo visai ką kita ir tiesiog 
verčia stebėtis.

Austrijos prezidentas Bruno 
Kraiskis dažnai užeina į paprastas 
liaudies lankomas kavines: kiekvie
nam lankytojui paspaudžia ranką, 
kartu su jais pasėdi prie kavos puo
duko, pasišneka, padiskutuoja su 
šaltkalviais, krautuvininkais ar bu
halteriais vienais ar kitais valstybės 
reikalais, atsako į visus jų klausimus 
ir vėl, visiems paspaudęs rankas, 
išeina.
Kandos ministras pirmininkas Pje

ras Triudo dažnai užsuka į alinę ir 
mielai pasėdi su eiliniais piliečiais 
prie alaus bokalo. Mėgsta jis užsukti 
į sporto aikšteles ir kartu su golfo 
mėgėjais sužaisti vieną kitą partiją.

Atsiverskime Justo PalecKio sū
naus Justo Vinco Paleckio knygą 

'"Šveicarijos piramidės", išleistą 
Vilniuje 1973 metais. Jos autorius 
kurį laiką dirbo tarybinės pasiunti
nybės darbuotoju Šveicarijoje it jį 
vargu galima apkaltinti simpatijo
mis kapitalistinei santvarkai. 43 
puslapyje skaitome apie Šveicarijos 
vyriausybės narius: "Ministrą, kaip 
ir kadaise, gali sutikti tramvajuje, 
nes tarnybinį automobilį jis gali pa
naudoti tik reprezentacijai. Net 
prezidentas neturi jokių valstybinių 
rūmų, gyvena privačiai savo name
lyje arba moka už butą, kaip ir visi 
kiti; jokios sargybos neturi. Jo ad
resą ir telefono numerį rasi bet ku
riame telefono-automato abonentų 
sąraše”.

Austrija, Kanada, Šveicarija - ne
didelės valstybės gyventojų skai
čiumi. Imkime didžiausią ir pirmau
jančią Vakarų šalį - JAV. Jos prezi
dentai, nors į juos daug kartų buvo 
kėsintasi, atvykę į kokios nors vals
tybės sostinę, stengiasi visiems jį 
sutinkantiems eiliniams amerikie
čiams paspausti rankas.

Tad kodėl šie nebijo (nors jų pilie
čiai gali turėti asmeninį ginklą), o 
tarybiniai vadovai bijo (nuginkluo
tos savo liaudies)?

Bailumas yra atvirkščiai propor
cingas didžiadvasiškumui. Kada 
menkysta iškyla į viršų ir užima 
aukštą postą, jis pradeda nepapras
tai vertinti save, savo gyvybę, jos 
apgynimu, nesiskaitydamas su jo
kiomis priemonėmis.

Kita priežastis - tarpusavio pasi
tikėjimo tarp liaudies ir vadovybės 
stoka.

Turbūt aiškinti nereikia, kad ne
buvo ir negali būti pasitikėjimo tarp 
engėjų ir engiamųjų. Tai liudija visa 
žmonijos istorija.

Demokratinių šalių piliečiai nesi
jaučia esą tik paprasti sraigteliai di
džiulėje valstybės mašinoje. Tų ša

’ - - A.A.
KĘSTUČIUI KAZOKAIČIUI

mirus, jo seserį Gražiną Bakšienę ir artimuosius giliai užjaučia
Viktoras Jaras

Buvusį Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdybos narį Aleksą J a s a i t į, 
jo žmonai

A.A.
LIZAI JASAITIENEI

mirus, liūdesy giliai užjaučia
Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

lių pilietis gali nesutikti su tuo ar ki
tu vyriausybės nutarimu ar priemo
ne, gali viešai pareikšti savo nesuti
kimą, jis gali parašyti į spaudą, 
^kreiptis į savo apygardos deputatą, 
parlamento ar kongreso narį. Pa
blogėjus darbo ar buities sąlygoms, 
gali kreiptis į profsąjungą pagalbos. 
Galop jis gali išeiti į gatvę su savo 
darbo draugais streikuoti.

Tai yra didžiulis žmonijos laimėji
mas, vadinams demokratija - teisė 
piliečiams iš kelių kandidatų pa
tiems rinkti valstybės vadovus ir 
teisė viešai juos kritikuoti, nesibi
jant represijų. Demokratinių šalių 
piliečiai žino, kad vadovai priklauso 
nuo jų, todėl tarp abiejų pusių ir at
siranda pasitikėjimas.

Tarybinėje santvarkoje piliečiams 
palikta tik vienintelė teisė: besąly
giškai pritarti ir remti partijos poli
tiką, nors dėl tos politikos žmogus 
liktų ir be marškinių. Pabandytų ta
rybinis žmogus kovoti dėl tų marš
kinių - liktų ir be kelnių...

Pasitikėjimas įgyjamas nelengvai. 
Bet ar gali tarybinis žmogus pasiti-— 
keti partija ir vyriausybe, jei šie nuo

LIETUVIŲ DIENOS
TEATRAS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ DIENOSE

AUSTRALIJOS

Sydnejaus lietuvių teatras "Atža
la”, gruodžio 26 d. Bankstowno Civic 
Centro salėje, suvaidins Anatolijaus 
Kairio 3-jų veiksmų komediją: ’’Po
piečio diagnozė”. Šis veikalas prieš 
porą metų buvo statytas Sydnejuje 
ir jis publikos buvo labai šiltai pri
imtas. Komedijoje vaizduojamos 
išeivių gyvenimo aktualijos, suke
liančios daug juoko. Atrodo, kad jau 
iš pirmojo ALD vakaro svečiai bus 
linksmai nuteikti. Veikalą režisuoja 
Stasys Skorulis.

"Popiečio diagnozėje” vaizduoja
mi tremtinių gyvenime pasitaikan
tieji įvykiai tinka ir kitoms tauty
bėms. Komedija yra išversta ir į lat
vių kalbą.

DIDŽIAVOMĖS BŪDAMI 
LIETUVIAIS

Jau senai sugrįžo iš kelionių Ka
nadoje ir J.A.V. Melbourne Dainos 
Sambūrio dainininkai. Po jų, namus 
pasiekė, gražiai Australijos 
lietuvius reprezentavę, mūsų spor
tininkai. Sekame spaudoje jų išvykų 
aprašymus ir džiaugiamės jų gražiu 

pat pirmųjų tarybų valdžios metų 
apgaudinėja tą žmogų?

Dar prieš revoliuciją partija skel
bė duosianti bežemiams valstie
čiams žemės. Valstiečiai žemės ga
vo, bet po trylikos metų ta žemė iš 
jų buvo atimta, o patys prievarta 
buvo suvaryti į kolchozus vegetavi- 
mui ir net mirčiai. Pirmųjų kolekty
vizacijos metų laikotarpiu vien tik 
derlingoje Ukrainoje nuo bado mirė 
6 milijonai žmonių! Partija žadėjo 
laisvę, lygybę ir brolybę, o savo pi
liečiams suteikė Gulago baisybes ir 
1937 metų "ježovščinos” košmarą.

Bet persikelkime į naujesnius lai
kus. XXII suvažiavime partija išta
rė žodžius: ’’Partija iškilmingai pa
reiškia: dabartinė tarybinių žmonių 
karta gyvens komunizme”. Bet pa
sikeitė partijos vadovas ir šis šūkis 
dingo nuo tvorų ir namų sienų. Dar 
daugiau: praėjo pakankamai laiko, 
kad galėtume įsitikinti, jog su kiek
vienais metais mes vis labiau tolsta
me nuo to išgirto komunizmo.

Partija dar visai neseniai žadėjo: 
** Nukelta į psl 5 

pasirodymu Pasaulio Lietuvių Die
nose.

Iš grįžusiųjų pasakojimų jaučiasi, 
kad tų išvykų dalyviams P.L.D. pa
liko neužmirštamą įspūdį. Pamatyti 
apie 13.000 lietuvių vienoje vietoje 
Australijoje gimusiems jaunuo
liams, buvo kaž kas nepaprasta. 
Vienos mylios ilgio lietuvių eisena 
Toronto gatvėmis - irgi negirdėtas 
dalykas. Kiekviename mieste savų 
tautiečių sutikimas ir jų nuoširdi 
globa galutinai pritrenkė net ir lie
tuvybės verte abejojančius. Mažai 
lietuvių kalbą mokantieji pajuto jos 
reikalingumą. "Visose išvykose, 
jautėme pasididžiavimą būdami lie
tuviais” - kartojo ne vienas iš grįžu
siųjų. Iš to matome, kad turime ver
tinti ne vien koncertų salėse ir spor
to aikštėse atsiektus laimėjimus.

Ruošiamės ir mes savo ALD. Čia 
irgi suvažiuos daug savų tautiečių, 
net ir iš užsienio. Būtų gerai, kad 
kiek galint daugiau lietuvių jaunino 
jose dalyvautų ir pamatytų didesni 
savų žmonių skaičių. To ypatingai 
reikia tolimesnių ir mažesniais lie
tuvių skaičiais gyvenamų vietovių 
jaunimui. Tėvai turėtų patys va
žiuoti ir paraginti savo paauglius 
ALD dalyvauti. Vien pasakojimais 
savo vaikų tautinės sąmonės nepa
laikysime. Sudarykime jiems sąly
gas savo akimis pamatyti didesnį 
lietuvių susibūrimą ir jų atsiekimus 
kultūriniame ir sportiniame gyveni
me.

ALDRKInf.
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Australijos Lietuviu Fonde
Pilnutėlėje Melbourno Lietuvių 

Namų mažojoje salėje 1978 m. rug
pjūčio 19 d. įvyko pirmasis įregis
truoto Australijos Lietuvių Fondo 
susirinkimas. Jame pateikta veiklos 
ir finansinė apyskaita bei išrinkta 
dvejiems metams nauja valdyba. 
Bandysiu pateikti susirinkimo metu 
išklausytų apyskaitų bei diskusijų 
santrauką.

Ilgamečio Fondo pirmininko Jono 
Meiliūno (vyresniojo) nusakyta 
Fondo genezė, mano interpretacijo
je, atrodo šitaip:
* Pradžioje buvo Australijos Lietu
vių Kultūros Fondas be pini
gu-
* Vėliau jo funkcijas perėmė 
Bendruomenė, tiksliau - jos Kultū
ros bei Švietimo reikalams tvarkyti 
tarybos, - taip pat, dažnais atvejais, 
be pinigų.
* Tuomet, JAV ir Kanados Lietu
vių fondų pavyzdžiu, 1968 m. Ade
laidėje įvykęs Krašto Tarybos su
važiavimas pasisakė už Australijos 
Lietuvių Fondo steigimą. 1970 me
tais Melbourno suvažiavime Krašto 
Valdybos pirmininkas atsiprašė ne- 
paruošęs statuto, taigi, uždavinio 
realizavimą nudelsęs dar dvejus 
metus. Tiktai 1972 m. Bendruome
nės suvažiavime buvo priimtas sta
tutas ir tuo pačiu formaliai įsteigtas 
Australijos Lietuvių Fondas. Tary-

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 Carp study”
* Aldona Juškaitė.

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. "The case of Estonian women” -' 
Tiia Raudma.

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 
Ūube, kur bus suruošti "smorgas- 
board” pietūs.

Macquarie universitetas yra prie 
Epping ITway, North Ryde. 
Traukiniu vykstantieji keliauja į 
Epping stotį, iš kur autobusas Nr. 
290 (arba Wynyard autobusas) pri- 
’eža 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 - 
Hnksmavakaris Macquarie universi
teto Staff Klube. V J. 

bos sprendimu Fondo būstine tapo 
Melbournas, todėl ir Fondo valdyba 
buvo sudaryta iš melbourniečių, su
važiavimo atstovų: Igno Aleknos, 
Vlado Jakučio, Jono Meiliūno, An
tano Mikailos ir Alberto Zubro.

Dėl užsitęsusio gestacinio periodo 
gimė finansiniai silpnokas kūdikis. 
Tik "krikštatėvių” dėka, kaip At
minimų Fondas (per Krašto Valdy
bą) ir Povilo Aleknos tūkstantinė, 
pakišta po kūdikio pagalvėle, iš- 
gelbsti sveikatą - ir matome, kad 
vaikas gyvens. Šiaipgi plačioji vi
suomenė nesusigaudo kur, kuris 
fondas, kuriam tikslui. Ju yra Tau
tos fondas, skirtas VLIK’o veiklai 
paremti; kiti prisimena anksčiau 

‘veikusį Lietuvių Kultūros fondą - o 
tas, pasirodo, seniai jau po Bend
ruomenės sparnu Kultūros bei 
Švietimo tarybos vardu, menkai 
bespurdąs ypač Melbourne darbš- 
čiajam kultūrinių apraiškų puoselė
tojui Albertui Šeikiui pasimirus. Ki
ti mano, kad šis Australijos Lietuvių 
Foiidas - tai turtingojo Amerikos 
Lietuvių Fondo padalinys, tad ko čia 
rūpintis jo finansais! Deja, iki šiolei 
stigo išsamesnės informacijos, todėl 
mažai rėmėme išskirtinai Australi
jos lietuvių kultūrai ir švietimui su
kurtą fondą.

O kai 1975-76 metais Fondo val
dyba paskelbė vajų ir plačiau ėmė 
informuoti visuomenę, kasoje atsi
rado imponuojanti $ 15,000 suma.

Dabar jau prisidedama prie prof. 
J. Marvan’o veikalo ’’Modern Lithu
anian Declension” išleidimo bei V. 
Karazijos filmo - ’’Lietuvių Dienos 
Melbourne” - sukimo. Tenka pasa
kyti, kad šitie du brangoki ir skir
tingi vertingi projektai nenualino 
Fondo kasos. Kai Fondo Valdyba

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS ’•

Mane kaip ligonį nuvežė į ligoninę. 
Buvau gerokai pavargęs, slaugė pa
rodė lovą, daugiau man nieko ir ne
reikėjo. Pietų metu slaugė pažadino 
ir atnešė valgyti. Dabar pirmą kartą 
apsižvalgiau ir pamačiau, kad didelis 
kambarys sausakimšai prikištas li
gonių. Netikėtai mano akys užkliuvo 
už vienos lovos - pažįstamas. Ar ne 
profesorius Tumėnas. Taip, tai jis! 
Dabar prisiminiau, kad vakar ėjau 
jo aplankyti į ligoninę. Ar tik ne bus 
toji pati ligoninė? Negalėjau atsi
stebėti įvyldo sutapimu. Susilaikiau 
nuo per greito susitikimo. Suval
giau, kas man buvo atnešta ir dar 
kartą pergalvojau visą išgyventą 
įvykį.

Buvo viskas be galo keista, bet 
ypač šis paskutinis susitikimas su 
prof. Tumėnu. Jis manęs, be abejo, 
negalėjo pažinti - visa mano galva 
buvo sututuluota vata ir bintais. 
Profesorius gulėjo ketvirtoje lovoje 
nuo manęs. Jis dažnai kosėjo. At
sargiai atsikėliau ir nuėjau prie jo 
lovos.

— Sveikas, profesoriau, manęs 
nepažįsti...

— Sveikas, sveikas, iš kur sveikas 
būsi? - tyliai ir retais žodžiais pra
kalbėjo profesorius ir užsikosėjo.

Pasakiau savo pavardę, mačiau 
kaip jis nustebo.Pasiguodžiau, kad 
beeidamas jo lankyti, per savo žiop
lumą patekau į zenitinių patrankų 
skeveldrų lietų ir gavau į kailį tiek 
kiek reikia ir nereikia.

— Gerai, kad mes čia susitikome, 
turiu kai ką tau pasakyti... - Kosulys 
jį vėl pertraukė. Tuo tarpu slaugė 
pašaukė mane pas daktarą. Dakta
ras išrankiojo iš veido skeveldrėles,

g

savo pečiais stumtelėjusi išjudino 
vežimą, prisidėjo ir visuomenė: pir
muoju atveju studentų korp! ’’Ro
muvos” talkinimu, o filmo atveju - 
Melbourno Lietuvių Dienoms Reng
ti Komiteto bei australiškomis sub
sidijomis. Taigi, visuomenė, netgi 
australiškosios institucijos, kai pati
ria, kokiam konkrečiam uždaviniui 
pinigai bus paskirti, tampa žymiai 
dosnesnė ir jau pajudėjusiam reika- 

PADĖKA

Apleisdamas Australijos krantus norėčiau išreikšti nuoširdžią padėką 
mano tautiečiams.

Keliaudamas ir koncertuodamas lietuvių visuomenei, aš visur jaučiau 
nuoširdumą, didelį dėmesį mano esamai i padėčiai ir norą palengvinti ją.

Norėčiau padėkoti: Brisbano, Geelongo, Melbourno, Canberros, Ade
laidės ir Sydnejaus Lietuvių Bendruomenės Apylinkių Valdyboms už, 
suruoštus koncertus ir visiems mano tautiečiams prisidėjusiems prie 
mano kelionių ir globojimo koncertų vietose.

Ypatinga padėka Nemirai Masiulytei, kuri negailėdama savo laiko, 
prisidėjo man akomponuodama prie koncertų sėkmės.

Tariu nuoširdų lietuvišką ačiū ir sakau iki pasimatymo!

Ričardas Daunoras

o rankai padarė rentgeno nuotrau
ką. Pasirodė, kad rankos kaulas tik 
įtrūkęs, nieko pavojingo nėra, rytoj 
rytą galėsiu eiti namo. Džiaugiausi 
begaliniai, kad gerai baigėsi šis ne
paprastas įvykis.

Dabar man rūpėjo kaip čia geriau 
išsikalbėjus su Tumėnu. Prof. Tu
mėnas nebuvo per daug iškalbus 
žmogus. Visas jo asmens patrauklu
mas buvo - greita orientacija ir taik
lus atsakymas, labai dažnai su gera 
doze sarkazmo. Jis buvo populiarus 
advokatas, geras draugas, 
patikimas konspiracijos bendradar
bis ir malonus kompanijonas. Žinojo 
daug anekdotų ir mėgo juos pasako
ti, anektodai patys kūrėsi ten, kur 
jis pasisukdavo. Bet dabar jis buvo 
gana silpnas, kad galėčiau iš širdies 
pasikalbėti, ar pasijuokti.

Grįžęs iš daktaro radau jau jį be
laukiantį, jis tuoj pasikvietė mane ir 
apsidairęs, ar nieko nėra įtartino, 
pradėjo kalbėti. Painformavo jis 
mane apie Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pasitraukimą į 
Vakarus, kai kurių asmenų areštus 
ir įspėjo būti atsargiam su keliais 
bendradarbiais. Tos žinios buvo 
man netik įdomios bet ir naudingos, 
ir aš jomis pasinaudojau.

Kai baigiau kalbėti, jis paklausė,- 
kas pas mane naujo. To klausimo aš 
laukiau, nes norėjau jam papasakoti 
ką tik girdėtą rojaus istoriją. Bet jis 
buvo silpnas, o istorija gana ilga, to
dėl sutarėme, kad geriau bus, jei aš 
ją papasakosiu ligonių lankymo va
landomis, kada ligoninės personalas 
nesimaišo ir ligoniai gali laisviau 
jaustis. Taip ir padariau.

Apie penktą valandą, kada prasi
deda ligonių lankymas, aš jau sėdė- 

lui padeda pasiekti tikslą. Tačiau vi
sada ir visur reikia, kad kas pirmas 
kurstytų, išjudintų ir duotų eigą.

Tokiais iniciatoriais tampa ir pri
vatūs asmenys, kaip antai velionis 
Povilas Alekna, kurio skirtasis 
$ 1000 įnašas paskatino jaunuolius - 
Aldoną Juškaitę ir Joną Meiliūną 
(jaunesnį) - parašyti akademinius 
darbus. Fond^. sudarytosios vertini
mo komisijos nutarimu toji premija 
minėtiems akademikams buvo pa
dalinta pusiau.

Lituanistiniam švietimui, jaunimo 
organizacijoms, jauniesiems spau
dos bendradarbiams, bibliotekoms^ 
ir įvairiems kultūriniams sambū
riams paremti Fondas dar papildo
mai išleido $ 2619.

Aplamai į Fondo kasą iki 1978 m. 
įplaukė $ 27,210! Australijos Lietu
vių Fondo rėmėjų vardyne yra 545 
asmenys ir 28 lietuvių organizacijos 
bei sambūriai, kurių tarpe pirmauja 
Sydnejaus Lietuvių Klubas. Narių, 
susimokėjusių $ 25 stojamojo mo
kesčio, arba tiek paaukojusių, esama 
173. Nukelta į psl. 4 

jau prie profesoriaus lovos ir pasa
kojau tą keistą istoriją apie Sovietų 
Sąjungos rojų. Pasakojau su visomis 
smulkmenomis, nuomonėmis ir 
samprotavimais taip, kaip mums 
politrukas buvo pasakojęs. Prof. 
Tumėnas klausėsi su įdomumu, o aš 
pats norėjau atkartoti tą šviežą iš
gyvenimą, kad geriau įstrigtų man 
pačiam į atmintį. Pasakojimą kelis 
kartus teko nutraukti ir pailsėti. Kai 
baigiau pasakoti, profesorius lengva 
ironija nusišypsojo ir sako:

— Kai aš buvau ministeris pirmi
ninkas Lietuvoje, teko girdėti, kad 
sovietai yra įsteigę Kaukaze rojų, 
bet tai buvo palaikyta kaip gandas, 
kurio niekas negalėjo patikrinti. 
Nuo to laiko Sovietų Sąjungą visas 
pasaulis ėmė vadinti komunistinių 
rojumi. Na, koks tas rojus yra, mes 
visi gerai žinome. Bet istorija, kuria 
turėjai progos išgirsti yra ne tik 
įdomi, bet ir naudinga. Kada nors ji 
iškils į viešumą su visa dokumenta- 

; cija. Mane stebina vienas dalykas, - 
tęsė profesorius, - kad ten, kur yfa 
persekiojimai, vargas ir kančia, ten 
yra ir Kristus. Kristus laimi žmones 
nesipriešindamas jiems, o kartu 
kentėdamas su jais. Aš tikiu, kad 
kada nors Rusija bus šventa vadina
ma, nes ji dabar yra kryžiuojama. 
Vakarai turi Kristų, bet neturi kry
žiaus, nepažįsta kančios. Tikiu, kad 
ir Lietuvos kančia atneš jai didelę 
garbę, nes ten, kur kančia, ten ir 
-Kristus ir pergalė.

Buvome jau gerokai pavargę, po
ilsis ir ramybė buvo maloni taigi iš
siskyrėme. Aš buvau labai paten
kintas, nes norėjau išgyventus įspū
džius pasidalyti su žmogumi, kurį 
taip labai mėgau.

Sekanti rytą profesorius atsisvei
kindamas šyptelėjo:

— Nesigailėk, kolega, mane ap
lankęs ir žaizdas įsigijęs, gal visam 
gyvenimui; tai,ką išgyvenai ir paty
rei; daugiau verta, kaip viena popie
tė gražioje gamtoje.

Pabaiga
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Fondas turi savo įgaliotinius: 
Bronių Stašionį Sydnejuje, Stasį 
Dainių Adelaidėje, V.A. Balsį Can- 
berroje, prof. Zigmą Budrikį Perthe 
ir Praną Vaičekauską Geelonge. Kas 
galvoja, kad lituanistinės mokyklos, 
jaunimo organizacijos, chorai, tauti
nių šokių grupės, lietuviška knyga, 
laikraštis, o taip pat pavienių mūsų 
kultūrininkų, menininkų bei mokslo 
žmonių pastangos yra remtinos, 
tiems reikėtų jau dabar nedelsiant 
šitą Fondą paremti stojant nariu, 
parodant savo rūpestį bei teikiant 
pagalbą aplamai.

Buvęs pirmininkas mus visus, be
sidominčius Fondo veikla, įspėja: 
”Ne Fondo paskirtis Australijos lie
tuvių kultūrinei veiklai vadovauti ar 
ją koordinuoti. Tai pirmoje eilėje 
yra A.L. Bendruomenės ir kultūri
nių organizacijų vadovybių sritis. 
Fondo reikalas - kultūros darbą dir
bantiems padėti. Fondas, tačiau, 
nevengia ir patsai pasireikšti, kaip 
kultūrinių darbų iniciatorius bei 
vykdytojas, jei mato, jog kai kurie 
darbai be jo iniciatyvos ir paramos 
liktų neįvykdyti.” Baigdamas savo 
pranešimą pirmininkas išvardino 
valdyboje dirbusius asmenis: Anta
ną Mikailą, Kazį Zdanių, ypatingai 
išskirdamas sunkią naštą nešusius - 
Igną Alekną, Vladą Jakutį ir Alber
tą Zubrą. Tenka mums šio sąrašo 
pradžion įrašyti ir jį patį - Joną Mei
liūną (vyresnįjį), kurį jo darbus pa
žįstą Australijos lietuviai laiko iš
skirtinai dideliu visuomeniniai - kul
tūrinio darbo menininku.

Labai teigiamai nuteikė buvusio ir 
naujai išrinktos valdybos nario, Al
berto Zubro, paruoštos Fondo ’’Gai
rės ateičiai”. Tokį pavyzdį, manau, 
galėtų įsidėmėti ir kitų organizacijų 
kadenciją baigiančiųjų valdybų na
riai, kurie vis dar dažnai seka žino
mu posakiu: ”Po manęs - nors tva
nas!”

Norėtųsi paminėti keletą specialių 
uždavinių, tose gairėse numatytų, 
naujai valdybai atlikti:
• Sekančiu metų Vilniaus Univer
siteto 400 metų jibiliejaus proga iš
leistinas specialus, tinkamai ilius
truotas leidinys.
• Paskirų asmenų istorinės reikš
mės dokumentų archyvo sudarymo 
reikalas.
• Šaltinių (Reference) - bibliotekos 
steigimas ir jos turtinimas.
’ Lietuvių kalba grožinės literatū
ros premijavimas.
• Anglų kalba novelės (ar grožinės 
literatūros aplamai) premijavimas. 
Kalbant apie pastarąjį pasiūlymą 
turėta mintyje L.E. Rorbacher re
daguotas šio krašto novelių rinkinys 
- ”Two Ways Meet”. Nė vienoje iš 
trijų šio rinkinio laidų nėra grožinės 
literatūros kūrinio, parašyto lietu
vio autoriaus. (Mano žiniomis, vie
nintelis anglų kalba grožinės litera

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 

į asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
! $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
■ užskaitomi kas 3 mėn.
i • Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
i Namai, 50 Errol St., North-Melbourne.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
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tūros atstovas, kurio poezija yra pa
tekusi į šio krašto pirmaujančius li
teratūros žurnalus, yra sydnejiškis 
Jurgis Janavičius).

Fondui, kaip ir visiems fondams, 
pirmoje vietoje svarbiausi yra fi
nansai. Tad Fondo iždininkas, Ignas 
Alekna, pateikė iždo apyskaitą, re
vizoriaus A. Duonio patikrintą ir 
patvirtintą. Šiuo metu kasoje turi
ma $ 18.500.

Po pranešimų, diskusijose iškilo 
dar ir tokie pasiūlymai:

Išplėsti Fondą atstovaujančių 
vienetus įvairiose Australijos vieto
vėse; surasti būdų tinkamai įvertin
ti ir padrąsinti mūsų veiklųjį jauni
mą, kad savo darbą uoliai, entuzias
tingai tęstų toliau; remti bei rūpin
tis mūsų etniška, folklorine kultūra, 
saugojant, kad šitoji mūsų kultūros 
šaka nebūtų kokybiškai menkai at
stovaujama.

Melbourno Liet. Klube
MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO 

SUSIRINKIMAS 
NAUJA TARYBA

Rugpiūčio 27 d. įvyko M.L.K. me
tinis narių susirinkimas. Susirinki
me dalyvavo 115 narių. Ataskaitinį 
pranešimą patiekė senosios tarybos 
pirmininkas Vincas Ališauskas. Pi
niginę apyskaitą paaiškino ižd. Juo
zas Kalnėnas.

Rinkimams buvo išsiuntinėta 550 
kortelių, grįžo 386 balsai. Į naują ta
rybą dviejų metų kadencijai išrink
ta: Algis Karazija, Anelė Morkūnie
nė, Juozas Petrašiūnas ir Jonas Ta
mošiūnas. Likę vieneriems metams 
dar yra: Juozas Kalnėnas, Šarūnas 
Morkūnas ir Genutis Žvinakis. Į 
kontrolės komisiją išrinkta: Alisa 
Baltrukonienė, Viktoras Laukaitis ir 
Eduardas Marganavičius; audito
riumi - Jonas Karia. Mandatų komi
sija sudarė: A. Bajoras, A. Bladze- 
vičius ir A. Mucieniekas. Susirinki
mui sekretoriavo Alena Karazijienė.

Rugpiūčio 30 d. naujoji taryba 
buvo susirinkusi pirmam posėdžiui. 
Pilno pasiskirstymo pareigomis ne
pasiekta, nes iš tarybos atsisakė ižd. 
J. Kalnėnas. Jo vieton pakviestas 
pirmasis kandidatas Antanas 
Adamkevičius. Tarybos pirmininku 
išrinktas Jonas Tamošiūnas.

Klubas 1977-78 finansiniais metais 
pajamų turėjo $ 41,301.31, išlaidų - 
$ 34,637.44. Stambiausios pajamos 
buvo iš bufeto ir kino salės nuomos.

Susirinkime iškilo paskirų narių 
namams įsigyti bei remontuoti duo
tų paskolų reikalas. J. Antanaitis ir 
L. Barkus tvirtino, kad tos paskolos 
ir toliau turi figūruoti piniginėje 
klubo apyskaitoje. J._Meiliūnas siūlė 
tarybai ieškoti kelio tas paskolas 
teisiškai sutvarkyti. Mirties atveju 
paskolos klubui gali sudaryti nema- 
lionių juridinių keblumų, jei narys 
testamente nėra to reikalo aptaręs. 
Net jei reikalas minimas testamen
te, tai vis dėlto klubui tas gali bran-

Tokiems uždaviniams apsvarstyti 
ir vykdyti išrinkta pirmoji įregis
truoto Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba, kurią sudaro: pirmininkas 
Albertas Zubras, pirmininko pava
duotojas Arūnas Staugaitis, sekre
torius Kazys Zdanius, iždininkas 
Juozas Balbata, valdybos narys ry
šiams palaikyti - Martynas Didžys.

Jiems linkint gero derliaus, prisi
mena lietuviška sakmė apie kurmį. 
Šis nenorėjęs kitiems kelių statyti, 
ir sakęs: ’’Sau tai pasidarysiu, o ki
tiems jų tai nedirbinėsiu!” Perkūnas 
supykęs kurmiui tarė: ’’Jei tu kada 
bėgsi kitų tiestu keliu, turėsi stigti!” 
Kurmis dėl to ir rausiasi po žeme.

Na, žinoma, Fondas - ne Perkū
nas, o mes - ne kurmiai. Vis dėlto, 
atsargos dėlei, kartkartėmis verta 
apsižiūrėti, ar dar kailiukas nepra
dėjęs želti.

Danutė Simankevičienė

giai kaštuoti, nes reikalingas advo
katas. Pinigai duoti klubui prieš 
daugelį metų. Jei taryba kreiptųsi į 
narius dėl to reikalo, tai daugelis 
sutiktų paskaityti tai dovana klubui 
bei lietuvių namams ir atitinkamu 
raštu tą patvirtinti. Kontrolės ko
misija ir revizorius pagyrė kruopš
čią atskaitomybę. Baro sąskaitybą 
iki šiol vedė S. Tamašauskas.

Algis Šimkus siūlė, kad namų de
koracijoje daugiau atsispindėtų lie
tuvių liaudies menas. Tą jis matė 
viešėdamas JAV lietuvių centruose.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

V. Petkus vis tiek šešėlyje
-c.. . ‘ -------

Australų laikraščio ’’The Age” 
22.7.78 viešu skelbimu buvo kvie
čiamas 23.7.78 Caulfield Town Hall 
protesto mitingas, prašant paremti 
Sovietų disidentus: Shchransky, 
Ginzburg ir Petkų (Pyatkus). Taip 
pat, 23.7.78 pavergtų tautų ekume
ninių pamaldų metu St. Patrik ka
tedroje buvo paraginta minėtame 
protesto mitinge dalyvauti. Todėl, 
drauge su kitų tautybių žmonėmis, 
mitinge dalyvavo nemažai ir lietu
vių.

Smerkdami disidentams Sovietų 
Sąjungos teismo paskirtas žiaurias 
bausmes, mitinge kalbėjo Australi
jos žydų bendruomenės bt: jų reli
giniai atstovai, Australijos senato
riai, katalikų ir anglikonų bažnyčios 
atstovaujantys aukšti šių bažnyčių 
dignitoriai.

Protesto mitinge buvo priimta 
rezoliucija smerkianti Sovietų Są
jungą dėl žmogaus teisių varžymo ir 
disidentų: Anatoly Shcharansky, 
Alexander Ginzburg ir Viktoro Pet
kaus neteisingo nubaudimo.

Apie šį mitingą laikraštyje 
’’Southern Cross” 2.8.78 laidos 
straipsnyje ”1500 protest at Soviet 
’injustice’ ” buvo taip rašoma:

’’Caulfield Council says its resi
dents are distressed at the inhu
mane treatment of dissidents in the 
Soviet Union.

It will tell the Soviet Ambassador 
of its attitude towards the ’’unjust” 
sentences received by Alexander 
Ginzburg and Anatoly Shcharansky.

The council move follows a public 
meeting of more than 1500 people at 
the town hall recently to protest 
against Soviet treatment of dissi
dents.”

Kaip matome, trečias toks pats 
disidentas Viktoras Petkus šiame 
Caulfield Council proteste visai ne
minimas.

Tvirtinimas, kad ši Caulfield 
Council rezoliucija esanti remiama 
1500 mitingo dalyvių protesto nuta
rimu yra neteisingas. , ,(, 

Alena Karazijienė mano, kad klubas 
neturėtų likti kurčias apskritai aus
trališkoms problemoms. Pavyzdžiui 
minėjo Darvino katastrofą ir kraujo 
atsargų sudegimą Melbourne. Lie
tuvių prisidėjimas tokiomis progo
mis ir jų vardo paminėjimas turėtų 
teigiamos reikšmės. Karolis Praš- 
mutas siūlė klubui paremti kultūri
nius projektus. V. Ališauskas atsa
kė, kad paskirais atvejais, kai į klu
bą kreipiamasi, taryba visad ateina 
su parama.

Susirinkimą labai kultūringai 
pravedė buvęs tarybos pirm. V. Ali
šauskas. Jo pastangomis ilga dar
botvarkė nenusitęsė. Ataskaitinis 
pranešimas taip pat buvo suglaustai 
konkretus. Suminėti buvo per me
tus mirusieji nariai ir pagerbti atsi
stojant. Kelios mintys iš V. Ališaus
ko skaitytos atskaitos:

Kadencijos metu klubas atšventė 
įsikūrimo 20-mė tį. Namų meninei 
priežiūrai sudaryta komitetas: Jur
gis Zaikauskas, Danutė Simankevi
čienė, Adolfas Vaičaitis ir Adomas 
Vingis. Atskirai išvardino atliktus 
remontus bei pagerinimus.

Tikrai jaukus dabar įeinamasis 
vestibiulis. Tikėkim, kad naujoji ta
ryba parengs patalpas bibliotekai ir 
skaityklai. Ją galima dekoruoti lie
tuvių liaudies meno ornamentais. 
Bus patenkinta tų pageidavimai, 
kurie tokių pasigenda. Tik kuo ne
lietuviški yra bufeto svetainėje 
Adomo Vingio darbai? Kiek teko at
sivesti kitataučių, tai jie labai džiau
gėsi ir tų darbų lietuviškumą labai 
taikliai komentavo.

Melbourniškis

Protesto mitinge buvo priimta dėl 
visų trijų disidentų bendra protesto 
rezoliucija, nė vieno jų neišskiriant.

Tokios Caufield Council rezoliuci
jos spaudoje skelbimas pažeidžia 
protesto mitingo rengėjų, jame kal
bėjusių kviestų aukštų pareigūnų 
pareikštas mintis bei visų mitingo 
dalyvių priimtą bendrą protesto nu
tarimą.

’’Southern Cross” redakcijai pa
siųstuose laiškuose buvo protestuo
jama dėl protesto mitinge priimtos 
rezoliucijos iškreipimo, pakaltinant 
Caulfield Council, kad jo praktikuo
jami tokie pat tautinės bei religinės 
diskriminacijos metodai kokie vyk
domi Sovietų Sąjungoje, kurie ir šio 
mitingo smerkiami.

Taip pat stebėtina, kad protesto 
mitingo rengėjai bei jame kalbėju
sieji įtakingi asmenys dėl minėtos 
netiesos nutyli.

Mitinge buvęs

Rizikuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!
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Baimės 
imperija

Atkelta iš psl 2 
gyvenimo sąlygos pagerės, padau
gės maisto produktų ir plataus var
tojimo prekių. Ką mes matome - ką 
vakar galėjai lasvai nusipirkti, šian
dien nė su žiburiu nerasi. Mažėja 
būtiniausių prekių, jos brangsta. 
Užtat visų kitų prekių trūkumą 
kompensuoja vynas ir degtinė. Šito 
gero taip apsčiai dar niekad mes ne
turėjome.

Užtat vyriausybės nariai, jų šei
mos ir artimieji, partijos vykdomųjų 
komitetų darbuotojai, saugumiečiai 
ir prokuratūros darbuotojai būti
niausias prekes gauna specialiose 
parduotuvės su specialiais rašte
liais.

Ar galimas tokiose sąlygose pasi
tikėjimas? Vadovybė bijo eilinio 
žmogaus!

Toji baimė neapsiriboja Maskvos 
gatvėmis. Ji įleidusi šaknis į kiek
vieną tarybinio žmogaus gyvenimo 
kertelę. Ta baimė užkrovė milžiniš
ką naštą ant liaudies pečių.

Tos baimės įrankis - KGB - impe
rija tarybinėje imperijoje, organiza
cija, kuriai suteiktos milžiniškos tei
sės ir galia. Ji savo tinkluose laiko 
kiekvieną tarybinį pilietį, savo 
čiulptuvais įlenda į kiekvieną jo sie
los kampelį, baugina, seka jį, o šis 
pilietis neretai priverstas sekti kitą.

Čekistinis režimas - sistema, la
biausiai žalojanti žmogaus sielą, 
dergianti sąžinę, nužmoginanti savo 
piliečius. Kodėl dabar tarybų šalyje 
tiek daug korupcijos, kyšininkavi
mo, savanaudiškumo, tuščiažodžia
vimo, besaikio girtavimo, ištvirki
mo? Nesistebėkime, tai - vaisiai tos 
nuodingos sėklos, kurią nuo pat pir
mųjų revoliucijos dienų ,sėjo ir 
krauju laistė Dzeržinskis. Šiandien

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
CLEVELANDAS

Kelionė didžiaisiais autobusais 
gana įdomi. Po kiekvienų gastrolių 
paskiruose miestuose visuomet 
kone ta pati tvarka. Daugiausiai pa
vargę jaunuoliai tuoj pat sukrenta 
sėdynėse, kai kurie net ir ant grindų 
ar bagažų lentynų. Gi mažiau pa
vargę dalinasi įspūdžiais, derina 
vieno miesto vaišingumą su kitų ir 
apkalba paskutinius pasisekimus. 
Net įdomu pasiklausyti. Gi mūsų 
azartininkai, su didžiuoju adelaidiš- 
kiu Edu ir kitoje pusėje su kitos 
partijos sydnejiškiu Edžiu, tuoj pat 
sukombinuoja stalus ir prasideda 
didysis ir mažasis pokeris, ar, geriau 
pasakius, pasirengimas Las Vegas 
atostogoms. Kai kam sekasi kai 
kas jau ir antrą kostiumą baigia iš- 
lost, o kai kas iš Adelaidės jau ir 
opalus į apyvartą baigia paleisti. Gi 
jaunieji ir neatsilieka ir čia daugiau 
triukšmo, negu centų ant stalo. Lai
kas bėga greitai, ir mes jau Cleve- 
lande.

Lietuvių Namų kiemas penkta
dienio vakarą pilnas automobilių, 
tačiau dar šiaip taip įsispraudžia 
tarp jų mūsų autobusai. Puikūs na
mai pilni žmonių, o valgykloje net su 
žiburiu vietos nerasi. Pasirodo, 
penktadienių vakarais čia duodama 
šviežia ir labai skaniai pagaminta 
žuvis, kuri ir sutraukia taip daug 
valgytojų. Australiečius pasitinka 
mūsų naujas šeimininkas Vytautas 
Jokūbaitis su savo linksma ir puikia 
žmona, BALFAS direktore. Skirs
tomi žmonės, gaivinamas! nuo di
džiųjų karščių, net ir Sydnejuje to
kios šilumėlės labai retai kada tenka 
pajusti, o man tai šimtai pažįstamų 

jau šito režimo aukas skaičiuojame 
ne šimtais ar tūkstančiais, o milijo
nais ir net dešimtimis milijonų!

Valstybinių sienų apsauga - kiek
vienos valstybės šventa pareiga. 
Įvairios šalys jas saugo įvairiai. Štai 
pavyzdžiui, siena tarp JAV ir Kana
dos pažymėta tik žemėlapyje. Jokios 
sargybos, jokių užtvarų ten nėra. 
Panaši padėtis ir tarp Europos 
Bendrosios rinkos kraštų. Ten sienų 
sargyba apsiriboja tik apsauga nuo 
kontrabandos. Tokia padėtis buvo ir 
Nepriklausomoje Lietuvoje prie de
markacinės linijos su Lenkija. 0 juk 
Lenkija buvo grėsmingas ir dešim
teriopai skaitlingesnis kaimynas.

0 kaip su sienomis Tarybų Sąjun
goje, vienoje iš pačių galingiausių 
pasaulio šalių, valsybėje, kurios bijo 
viso pasaulio draugai ir priešai? Ta
rybų Sąjunga irgi bijo ir bijo daug 
labiau, negu jos mažesni kaimynai. 
Tai liudija jos sienos ir niekur pa
saulyje tokių nerasi! Ką jau kalbėti 
apie jos sienas su Kinija, Turkija ar 
Norvegija, jeigu sienos su draugais - 
Lenkija, Čekoslovakija saugomos 
taip, kaip Vakarų pasaulyje nesi- 
saugoma net nuo priešų! Viskas čia 
panaudota: sargybiniai, šunys, 
spygliuota viela, net fotoelementai 
ir kt.

Šią nenormalią sienų apsaugą iš
šaukia nepasitikėjimas ne tiek sve
timais, kiek savais piliečiais, jutimas 
vidinės netvarkos ir tiesiog paniška 
baimė permainų. Kada Gdanske 
lenkų darbininkai išėjo į gatves, 
protestuodami prieš Gomulkos ke
tinimą padidinti maisto produktų 
kainas, tų įvykių aidas bematant 
atskrido ir į Lietuvą. Vilkaviškio, 
Kapsuko ir Lazdijų rajonuose, kurie 
ribojasi su Lenkija, pasienio zonos 
buvo padidintos. Prie kelių, kur 
anksčiau galėjai laisvai pravažiuoti, 
atsirado dryžuotos būdelės ir užtva
ros, o iš visų pravažiuojančių tais 
keliais pasieniečiai reikalaudavo do- 

ir rankų spaudimų, nes čia yra pati 
’’Dirva” ir mano vardas šiame mies
te ir daug kur kitur Amerikoje, yra 
gal daugeliu atvejų geriau žinomas, 
negu pačioje Australijoje. Manęs 
jau laukia mano senas draugas Vla
das Bačiulis su savo puikia žmona.

šeštadienį prasideda pirmosios 
sportinės žaidynės, gi vakare jau ir 
susipažinimo vakaras su šokiais. Ir 
vėl jaunimo tarpe naujos pažintys, 
nauja draugystė ir linksma jaunat
viška nuotaika. Sekmadienį iškil
mingos pamaldos, kuriose australie- 
čiai dalyvauja uniformuoti ir atkrei
pia visų dėmesį. Popietė pasibaigia 
krepšinio rungtynėmis, kai po jų 
gražiame parke įvyksta BALFO ge
gužinė. Čia tikrai šventiška nuotai
ka. Esame, kaip ir visur kitur, šei
mininkų garbės svečiai. Gauname 
valgyt, gėrimus perka šeimininkai, 
net ir į pasisiūlymus patiems nusi
pirkti, visai nereaguoja ir sako, kad 
kai jie atvažiuos į Australiją, tai mes 
jiems tada galėsime atsilyginti. Čia 
įvyksta ir draugiškos tinklinio, bei 
teniso rungtynės ir kiti piknikiniai 
pasilinksminimai. Ačiū visam Balfui 
už tas puikias vaišes.

Pirmadienį, nors ir sunkiai, ren
kasi mūsų sportininkai į parapijos 
salę, iš kur važiuojame į ekskursiją 
po Clevelandą. Gražioji mano olim
pinių dienų draugė Dalia Orantaitė 
ir radio valandėlės vedėjas Juozas 
Stempužis pakaitomis aiškina apie 
Cleveland© įžymybes. Sustojame 
paskirose vietose, tarp jų ir prie 
’’Dirvos” redakcijos namų. Pasi
sveikiname su redaktorium ir mano 
’’Bosu” Vyt. Gedgaudu, kuris taria 
trumpą sveikinimo žodį australie- 
čiams ir pats skubiai bėga prie re- 

kumentų ir specialių leidimų. Daug 
žmonių, gyvenančių Lietuvos gilu
moje, jau nebegalėdavo aplankyti 
savo artimųjų. Pasieniečių būdelės, 
nors jor dabar tuščios ir pakelti 
šlagbaumai ant kelių vis dar tebe
stovi, kaip tos kvailos beviltiškos 
baimės paminklai.

Tarybinės sienos - ilgiausios pa
saulyje. Jų apsaugai negailima nie
ko: nei lėšų, nei žmonių, nei ginklų. 
0 juk visa tai sunkia, beveik nepa
keliama našta užgula ir taip jau pri
slėgtus liaudies pečius. Ši baimė 
kaip prakeikimas slegia visą liaudį.

Bet visa tai tęstis ilgai negali. Pro 
visą propagandinį triukšmą, pro 
partijos vadovų liaupsinimo chorus 
liaudies ausis ėmė pasiekti visai kiti

Australiečiai sportininkai su Clevelando veikėjais. Iš k.: A. Andriko
nis, A. Laukaitis, p. Kudukienė, R. Sidabras, p. Kudukis ir V. Jokūbaitis 

Nuotrauka V. Bacevičiaus

, dakcinio darbo, nes už kelių valandų 
jau bus išspausdintas ’’Dirvos” nu
meris. Važiuojame pro senąją lietu
vių koloniją, kur dar yra ir dabar šv. 
Jurgio bažnyčia, nors aplinkiniai 
namai jau juodukų užimti ir, daugu
moje, atrodo, kaip pokarinės Vokie
tijos namai. Siūloma čia pirkti namą 
už vieną dolerį, su sąlyga, kad čia 
gyvensi mažiausiai trejus metus ir 
savo puikų namą prižiūrėsi. Nors 
vienas doleris ir nepinigas šiandien, 
tačiau baltųjų pirkėjų šiuose kvar
taluose neatsiranda, nes juodoji ma
sė eina vis pirmyn ir baltiesiems jų 
tarpe gyvenimo nėra. Sustojame ir 
gražiajame Lietuvos darželyje, 
kuris kadaise turėjo būti ypatingai 
gražus, nes dar ir dabar, su neap
karpytais medukais, išluptomis va
rinėmis nuo biustų lentomis ir suga
dintu kunigaikštytės Birutės 
fontanu, šis lietuvių buvęs pasidi
džiavimas yra labai gražus. Aplan
kome didžiausią pasaulyje apsipir
kimo centrą ir čia mūsų australiečiai 
perkasi kaip pasiutę, nes dabar 
Amerikoje yra visko išpardavimas 
ir viskas, ypatingai drabužiai, yra 
labai pigūs. Man neaišku, kaip jie 
visa tai parsiveš į Australiją. Po šios 
kelionės, Lietuvių Namuose gauna
me labai puikius pietus, už kuriuos 
sumoka patys namai, kurių pirmi
ninkas yra mūsų vadovas J. Stem
pužis. Ir kaip žmogus nesidžiaugsi 
šia puikia viešnage Amerikoje, nes
varbu, kad svorelis vis auga ir auga.

Vakare Jokūbaičių rezidencijoje, 
turime vadovų iešminę. Atvyksta ir 
Clevelando lietuvių įžymybė R. Ku
dukis su savo gražiaja ponia, buvu
sia anksčiau pertiške. Apdovanoja 
mus gėlėmis ir mūsų hobartiškį A. 
Andrikonį milžinišku cigaru. Pasku
tinis vakaras, malonūs pasikalbėji
mai, skanūs kepsniai lyg tai ir su
spaudžia širdį, kad štai jau ir vėl 
reiks palikt naujus draugus. Tą patį 
vakarą mūsų jaunimas gražioje Žie- 
donių miško sodyboje turi atsisvei
kinimo laužą, kur skautiškoje at
mosferoje tariamas paskutinis Cle- 
velandui sudie. Puikios dienos, pui

balsai - kovotojų už žmogaus teises 
balsai. O juk jie, kovodami už pa
grindines žmogaus teises, visų pir
ma, kovoja prieš baimę, baimę, ku
rios pagalba partija laiko liaudį kaip 
paklusnią bandą, prieš baimę, kurią 
žmonės išsiugdė savyje per 60 metų. 
Ir kaip negalima pasukti istorijos 
rato atgal, taip ir šį judėjimą su
stabdyti nėra jokios vilties. Mes ga
lime neabejoti - šis judėjimas laimės!

Iš visų žmogiškų jausmų, valdan
čių visuomenę ir patį žmogų, pats 
žemiausias, pats niekingiausias 
jausmas yra baimė. Ateityje apie 
dabartinius partijos vadovus, kai jie 
nueis nuo arenos, liaudis nekurs ir 
nedainuos dainų...

J. Medvėgalis

kūs priėmimai buvo šiame mieste. 
Atminimui mes padovanojame mūsų 
ženkliukus pačiam priėmimo komi
sijos pirmininkui V. Jokūbaičiui, 
’’Žaibo” pirmininkui J. Kijauskui, 
vaišių rengėjai O. Jokūbai 
Tėvynės Garsų vedėjui ’ S., 
žiui, tėvams Kijausk.. KioiKt...

„bei mūsų nakvynių koordinatorei 
Irenai Sniečkuvienei, kuri turėjo 
tiek daug visokiausių rūpesčių ir 
juos visus su savo maloniu šypsniu 
lengvai išsprendė. Gi pačiame klube, 
jo vedėjas Zenonas Dutsmanas ir jo 
būrys padėjėjų pasidarė geriausi 
australiečių draugai. Dienos Cleve- 
lande pasiliks ilgai atmintinos. Ta
čiau pats didžiausias ir artimiausias 
šio miesto lietuvių australiečių 
draugas buvo ir turbūt visuomet 
bus Vladas Bacevičius. Jo parapijos 
name sau prieglobstį rado visuomet 
poilsio reikalingi australiečiai, kai jo 
magiškas foto aparatas per visas 
dienas, pradedant jau Toronto 
miestu, spragsėjo be sustojimo, kai 
pats Vladas, nuo Tautinės Stovyklos 
laikų, jau ir pats pasidarė pusiau 
australas.

Ačiū už viską visiems.

(Bus daugiau)

Gintaro vakaras
Rugsėjo 3 d., sekmadienį, Sydne- 

jaus Liet. Klube tautinių šokių gru
pė Gintaras turėjo savo jaukų vaka
rą: surengta iškilminga vakarienė 
grupės nariams, jų tėvams ir kvies
tiniams svečiams, kurių tarpe daly
vavo ir iš Sydney Operos pareigū
nai, turį tiesioginio kontakto su me
tiniais etniniais pasirodymais Ope
ros rūmuose. Prieš vakarienę grupė 
grakščiai pašoko keletą šokių ir po 
to visi prie papuoštų stalų gražiai 
pabendravo.

Nors ir be reklamos, bet šokan
čius stebėjo gana gausi publika.
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AUSTRALIJOJE KIEKVIENAS APRŪPINTAS

LENGVAI SUPRANTAMA NAUJA
■

SVEIKATOS APDRAUDA

Nuo š.m. lapkričio 1 d. įvedamas naujas sveikatos draudimo pla
nas, aprūpinąs kiekvieną Australijos gyventoją.

Kiekvienas gaus iš valdžios pašalpą pagal nustatytą mediciniško 
aptarnavimo kainoraštį. Kiekvienas neapsidraudęs privačioje svei
katos draudimo įstaigoje, turės teisę gauti nemokamą standartinę 
ligoninės priežiūrą. Pensininkų sveikatos apdrauda nepasikeis.

Po lapkričio 1. Medibank Levy nebus atskaitoma iš algos. Jūs ga
lėsite laisvai pasirinkti,jei norėsite turėti geresnį apsidraudimą 
sveikatos draudimo fonde.

40% valstybinė sveikatos 
šalpa kiekvienam ir 
nemokama standartinė
ligoninės priežiūra

2 Dėl papildomos šalpos
• stokite į savo pasirinktą privatų 

sveikatos draudimo fondą
Jeigu esate dabar privačiai apsidraudęs, jūs galite ir toliau tam 

fondui priklausyti.
Jeigu mokate levy, jūs galite, jeigu norite, įstoti į Medibank 

Private ar bet kurį privatų sveikatos fondą pagal jūsų pasirinkimą 
ir gauti daugiau sveikatos ar ligoninės* drandos ar iš abiejų.

Tuo apdrauda dengs 75% jūsų gydytojo sąskaitas (kaip dabar 
mokama pagal Medibank Standard) ir priežiūra jūsų asmeniško gy
dytojo valstybinėje ar privačioje ligoninėje.

Visos sveikatos apdraudos mokamos privačių fondų, savaime aiš
ku, įskaitys 40% valstybinės sveikatos šalpos, bet jūs turėsite mo
kėti tik už fondo dalies draudimą.

Prieš lapkričio 1 d. sveikatos draudimo fondai praneš detales su 
mokesčių lentelėmis jūsų pasirinkimui.

Nuo š.m. lapkričio 1 d. nebereikės mokėti Medibank Levy. Kiek
vienas Australijos gyventojas gaus 40%, iš valstybės sveikatos 
draudimo paramą pagal nustatytą mediciniško aptarnavimo kaino
raštį, kuris dabar dengiamas Medibank. Joks aptarnavimas jums 
daugiau nekainuos negu $ 20 jeigu jūsų gydy tojo mokestis bus pa
gal kainorašti (nesvarbu kiek sumokėsite savo gydytojui, jūs vis- 
tiek gausite valstybinę pašalpą).

Privatus sveikatos draudimas nebebus privalomas. Bet jei ne
esate privačiai apsidraudęs, jūs turėsite užsiregistruoti privačiam 
fonde, nes 40%: valstybinės sveikatos drauda bus jums išmokama 
per jūsų pasirinktą fondą (įskaitant Medibank Private). Jums nieko 
nekainuos užsiregistruoti bei nieko nereikės primokėti fondui.

Kiekvienas privačiai neapsidraudęs australas ligoninės draudimo 
įstaigoje taip pat turės teisę į nemokamą standartinę ligoninės 
priežiūrą.

3 Medibank Bulk—Billing
• bus tęsiami pehsininkams, 

specialūs potvarkiai 
luošiesiems

Dabar veikią Medibank bulk-billing be pakeitimų bus tęsiami 
pensininkams su pensininkų sveikatos draudimo kortelėmis.

Gydytojai galės specialiais patvarkymais aprūpinti paliegėlius.
Pagal Australijos naują sveikatos draudimo planą pensininkai ir> 

luošieji bus ir toliau dengiami sveikatos draudimo kaštais.
JEI JŪS MOKATE LEVY PRIMOKĖJIMUS IR NORITE PA

LIKTI TĄ PATĮ LYGĮ SVEIKATOS DRAUDOJE, KOKIĄ DA
BAR GAUNATE IŠ MEDIBANK STANDARD ^TUOKART TU
RĖSITE PAPILDOMAI PRIVAČIAI APSIDRAUSTI.

Prieš lapkričio 1 d. jūs gausite Sveikatos Ministerijos knygelę kuri pilnai 
išaiškins naują Australijos sveikatos draudimą. Taip pat detalės bus atspaus
dintos dienraščiuose. Jeigu turite specifinių klausimų ar neaiškumų, kreipki
tės į Ibet . kurį privatų sveikatos draudimo fondą.

AUSTRALIA Commonwealth Department of Health
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Lauko tenisas Toronte
Šios sporto šakos žaidynės su

traukė virš 100 sportininkų, ir pir
menybės vyko individualinio pobū
džio. Dar galima pridėti, kad varžy
bos buvo gana aukšto lygio, ypatin
gai vyrų ir jaunių grupėse.

Vyrų A klasėje mūsiškiai Romas 
ir Vytas Leveriai pergalių nepasiekė 
pogrupių pirmenybėse ir į finalus 
nepateko. Po labai apylygių 3 setų 
(4:6, 6:2, 6:4) nugalėtojo titulą ir 
aukso medalį iškovojo Timas Kolis iš 
Čikagos, sudabro medalis teko Ste
pui Soliui iš Toledo, Ohio.ir bronzos
T. Andruliui iš Toronto.

Moterų grupėje už visas varžoves 
žymiai pajėgesnė buvo Gražina 
Rimkūnienė iš Čikagos, tad ir aukso 
medalį jinai iškovojo be didesnio pa
sipriešinimo. Sidabro medalis teko 
Izabelei Owens - Bliudžiūtęi iš Det
roito, o adelaidiškė Lidija Pocienė 
iškovojo bronzos medalį. Tas paro
do, kad Lidija šioms žaidynėms buvo 
gerai pasiruošus, nes iškovoti me
dalį tokio masto pirmenybėse buvo 
nelengva.

Adomas Kaitinis iš Hobarto šioms 
teniso žaidynėms buvo taip pat ge
rai pasiruošęs, tad vyrų B klasės 
pirmenybėse nepralaimėjo ir buvo 
apdovanotas aukso medaliu. Sidabro 
medalis teko Linui Mikeliūnui iš 
Baltimorės, bronzos T. Uleckui, taip 
pat iš Baltimorės.

A. KARPOV 4 - V. KORCHNOI 1

Kova tarp dviejų rusų šachmatų 
didmeisterių dėl pasaulio meisterio 
titulo šiuo metu vyksta Filipinuose. 
Titulą laimės tas, kuris pirmas su
rinks šešis taškus. Partijos, sužais
tos lygiomis, neužskaitomos į bend
rą taškų skaičių.

Karpov jau turi keturis taškus ir 
vargu jo priešininkas beišgalės pri
sivyti.

Šachmatų ekspertai tvirtina, kad 
Korchnoi, padaręs nedovanotiną 
klaidą vienoje iš sužaistų partijų, 
prarado pasitikėjimą ir nebeturi ga
limybės pasiekti daugiau laimėjimų.

LIETUVIŲ VIEŠAS ŠACHMATŲ
TURNYRAS

Penktasis metinis lietuvių viešas 
šachmatų turnyras šiais metais pra
sidės spalio 11 dieną, trečiadienį, 
Lietuvių Klubo patalpose, Banks- 
towne. Turnyras užsitęs aštuonias 
savaites. Lietuviai šachmatininkai, 
norį šiame turnyre dalyvauti, re
gistruojasi pas šachmatų klubo ka
sininką VI. Šneiderį. Turnyro mo
kestis dvylika dolerių.

PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ
TURNYRAS

Sydnejaus Pabaltiečių šachmati
ninkų metinis šachmatų turnyras 
dėl pereinamosios taurės bus pra
vestas šiomis datomis: lietuviai - es-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parų.

Moterų B klasės pirmenybių fina
le Auksė Vengrytė įveikė Nemirą 
Stauskaitę 6:2, 6:1, abi žaidėjos iš 
Čikagos.

Labai aukštos klasės žaidimas vy
ko jaunių berniukų A klasėje, kur 
aukso medalį iškovojo Paulius Gvil
dys iš Niujorko. Paulius vispusiškai 
talentingas sportininkas, aukso me
daliu jis pasipuošė ir jaunių A klasės 
krepšinio pirmenybėse. Sidabro 
medalis teko Ričardui Ustijanauskui 
iš Hartfordo, o bronzos D. Ivaškai iš 
Bostono.

Neseniai praėjo Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės Toronto mieste Ka
nadoje. Reikia atsiminti, kad panaši 
pirmoji pasaulio lietuvių sporto 
olimpijada įvyko lygiai prieš 50 m. 
nepnkl. Lietuvoje Kaune. Nuotrau
koje sporto olimpijadai pastatytieji 
Kūno Kultūros Rūmai Kaune. Ma
tosi vėliavos tų kraštų, iš kur daly
vavo lietuviai sportininkai.

(Nuotrauka V. Aglinsko)

tai rugsėjo 24 d., Lietuvių Klube. 
Latviai - lietuviai spalio 11 d. latvių 
namuose. Žaibo turnyrai ir bendras 
Pabaltiečių pobūvis įvyks spalio 8 d. 
Lietuvių klube.

LIETUVIAI - UKRAINIEČIAI 
5Va — 4Vz

Sydnejaus ukrainiečiai šachmati
ninkai lankėsi mūsų klube, kur buvo 
sužaistos draugiškos varžybos. 
Žaista dešimties žaidėjų komandoje. 
Lietuviai pasirodė pranašesni ir lai
mėjo 5Vz prieš 4Vz taškų santykiu.

Šachmatų klubo ’’karalius” sava-' 
noris J. Kapočius buvo pasiruošęs 
Kanadoje parodyti savo sugebėji
mus šachmatuose, bet kažkaip liko 
neįrašytas į dalyvių sąrašą. Sugrįžęs 
daug nesiskundė, nes daugiau laiko 
pašventė atnaujindamas senas pa
žintis su buvusiais Lietuvos savano
riais Kanadoje ir Amerikoje.

* *
Šachmatininkai sveikina Emilijo- 

ną Kolakauską, ką tik atšventusį 
septyniasdešimt penkerių metų su
kaktį ir linki dar daug sėkmės bend
ruomenės darbe. E. Kolakauskas
dažnai pagelbsti šachmatų turnyrų 
pravedime, kaip turnyrų vadovas.

V.A.

dįg/POPTAL^
Mergaičių A klasėje nugalėtojų 

titulu pasipuošė 16 metų amžiaus 
Dana Gvildytė, finale įveikusi G. 
Ragaitę 6:3, 3:6, 6:4. Aukso meda
lio laimėtoja iš Niujorko, o sidabro 
iš Čikagos. Bronzos medalis teko R. 
Vebeliūnaitei iš Niujorko.

Čia tik galėtume pridėti, kad Pra
no Gvildžio šeima iš Toronto žaidy
nių grįžo su 7 aukso medaliais, nes 
be Pauliaus iškovotų dviejų aukso

Kitur

EDUARDAS GAVORSKIS, 22 me
tų amžiaus jaunuolis, gyvenantis 
Maracay mieste, yra pasižymėjęs au
tomobilių lenktynėse. Su kitais Ve- 
'necuelos atstovais jis dalyvauja tarp
tautinėse automobilių lenktynėse P. 
Amerikoje, kurios buvo pradėtos 
rugpjūčio 17 d. Argentinoje, Buenos 
Aires mieste ir bus užbaigtos po 34 
dienų. Lenktynių dalyviams teks 
įveikti 30.000 km, važiuojant Pacifi- 
ko pakrante iki Karako ir Atlanto 
pakrante, kol vėl bus pasiektas 
Buenos Aires miestas. Premijoms 
numatyta didoka beveik $300.000 su
ma. Pagrindiniam laimėtojui bus 
įteikta auksinė taurė “Argentina 
78”. Šias lenktynes suorganizavo Ar
gentinos autoklubas. Eduardas yra 
pasižymėjusių visuomenininkų Lui- 
zos ir Henriko Gavorskiį sūnus, 
įjungti likusią Brazilija

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pasinaudojant lie
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptu:

STATOS AGENCIES
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
Tel.82 0785

PABALTIEČIŲ SPORTO DIENA

Jaunių atletų sporto šventė įvyko 
rugpiūčio 27 d. Narrabeen Sports 
and Recreation Centre. Šio įvykio 
organizatoriai buvo estai, jiems va
dovavo p. G. Seek.

Iš jaunių ypač gerai pasižymėjo 
Paulius Stašionis ir Eduardas Kas- 
peraitis, kas aiškiai matosi iš čia 
duodamų rezultatų ištraukų:

Bėgimas 60 m. berniukai 11 ir 12 
metų: 1) Kinti Silins 9,5 sek. (latvis); 
2). P. Stašionis (liet.) 9,9 sek.; 3). E. 
Kasperaitis.

60 m. mergaičių 11 ir 12 metų: 1) 
ir 2) Roslyn Byrnes (austr.) & Erika 
Seek (ėst.) 8,6; 3) Anne Silina (lat.) 9 
sek.

100 m. berniukai 12 m.: 1. E. Kas-

medalių teniso ir krepšinio varžybo
se ir sesutės Danos laimėtų dviejų 
aukso medalių stalo teniso ir vieno 
lauko teniso pirmenybėse, jauniau
sia sesutė 12 metų amžiaus Rama 
Gvildytė laimėjo du aukso medalius 
stalo teniso varžybose.

Vyrų dvejetų nugalėtojų titulą ir 
aukso medalius iškovojo Timas 
Kolis ir Rolandas Grybauskas iš Či
kagos, sidabro medaliai teko Stepui 
Soliui iš Toledo ir Vytui Smetonai iš
Clevelando, o bronza - T. Andruliui 
ir J. Juodikiui iš Toronto.

Moterų dvejetų nugalėtojų titulą 
ir aukso medalį iškovojo Gražina 
Rimkūnienė iš Čikagos ir Izabela 
Owens iš Detroito, sidabro medaliai 
teko B. Vebeliūnienei iš Niujorko ir 
G. Aleksandravičienei iš Hartfordo, 
o bronzos - I. Plepytei ir N. Staus
kaitei, abi iš Čikagos.

Mišraus dvejeto nugalėtojų titu
lus ir aukso medalius iškovojo Ste
pas Solys iš Toledo ir Gražina Rim
kūnienė iš Čikagos, sidabro medaliai 
teko T. Koliui ir G. Ragaitei abu iš 
Čikagos ir bronza - J. Kubiliui ir G. 
Aleksandravičienei, abu iš Hart
fordo. Taigi Gražina Rimkūnienė te
niso varžybose iškovojo 3 aukso me
dalius.

Veteranų vienetų varžybose T. 
Kubilius iš Hartfordo įveikė V. Gry
bauską iš Čikagos 6:1, 2:6, 7:6.

Lauko tenisio pirmenybės buvo 
pravestos ir jaunių berniukų bei 
mergaičių B ir C klasėse, kur matėsi 
labai daug gražaus ir perspektyvaus 
prieauglio.

Pirmenybes sumaniai ir labai ge
rai organizuotai pravedė Vytas 
Grybauskas iš Čikagos.

R. Sidabras

SPORTO ŠVENTĘ Buenos Aires 
mieste liepos 2 d. surengė Susivieni
jimas Lietuvių Argentinoje, pasikvie
tęs Mindaugo Draugiją iš Berisso. 
Jaunių futbolo rungtynes 5:1 taškų 
santykiu laimėjo mindaugiečiai, o 
vyresniųjų 3:1 taškais SLA atstovai. 
Tinklinio rungtynes 2:1 laimėjo SLA 
komanda, o šachmatuose stipresnis 
buvo mindaugietis Jonas Pamperas, 
įveikęs SLA atstovą Praną Aleške
vičių. Po rungtynių visi susirinko 
SLA salėje, kur jų laukė jautienos 
kepsnys. Su Mindaugo Draugijos jau
nimu į Buenos Aires buvo atvykęs 
pirm. J. šišlauskas, vicepirm. Fr. 
Persico, sekt. L. Mikelaitis, valdy
bos nariai B. Marcinkevičius ir R. 
Petronis.

*•»
Trys amerikiečiai lakūnai balionu 

pirmą kartą perskrido Atlantą, iš
buvę kelyje 138 valandas ir nusilei
dę netoli Paryžiaus Prancūzijoje. 
Tai nebuvo pirmas bandymas balio
nu perskristi Atlantą, bet šis buvęs 
sėkmingas.

peraitis 16,8 sek., 2) K. Silins (lat.) 
17,1 sek., 3) P. Stašionis.

100 m. mergaičių 15 metų: Kati 
Truu (ėst.) 16,1 sek.

1500 m. mergaičių: 1) Erika Seek 
(ėst.) 5 min. 40,4 sek. (New record 
time for all ages for estonians in 
Australia).

1500 m. berniukų: 1). K. Silins 5 
min. 50 sek., 2) P. Stašionis 6 min. 
13,6 sek.

400 m. berniukų: 1) K. Silins 79,2 
sek.; 2) E. Kasperaitis 82 sek., 3) P. 
Stašionis 94,7 sek.

Šuolis į tolį mergaičių: Erika Seek 
3,93 m. (12 metų).

Šuolis į tolį berniuku: P. Stašionis 
<4,05?m'. (12^lų^ .•?* t sfrM
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Didžiausias metinis Pietų Pusrutulyje balius yra 

MUSU PASTOGĖS - ;

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo 23 d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
Apsirūpinkite bilietais jau dabar! Įėjimas 12 dolerių asmenim.
Bilietai gaunami Liet. Klube, ir asmeniškai platina L. Stašfonienė, 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.
Taukiame visų iš arti ir toli! Vietas rezervuoja: L. Cox tel. 631 3688 ir

V. Kazokas teL 709 8395.
JJK. -XZUTZJk-- ■ ■•Z1*; -I'E1 " J'K-."TT3rX

Informacija
"GINTARO” PASIRODYMAI
- •» • r ■

Sydnejaus tautinių šokių grupė 
Gintaras, vadovaujamas p. A. Sau- 
dargienės, šį mėnesį turės tokius 
pasirodymus:

Rugsėjo 16 d. šoks Bankstowne 
tautų . pasirodyme. Angažuoja 
Bankstown Municipality Council;

rugsėjo 17 d. šoks Windsore. Ang. 
Windsor Community Cultural Cent
re;

rugsėjo 23 d. Sydney ’’Cosmos” 
Klube, City;

rugsėjo 23 d. Manly Tourist Pro
motion Carnival.

CARNIVAL’ 78. Ir šiais metais 
N.S.W. vyriausybė organizuoja 
įvairiaspalvį tautybių pasirodymą, 
pavadintą ”Carnival’78”. Šio kami- 
valo programoje dalyvauja ir lietu-
viai. Carnivalas prasideda rugsėjo 
16 d.

Tautinių šokių grupė Gintaras, 
vad. A. Saudargienės, rugsėjo 17 d. 
šoks Windsore, pakviesta to miesto 
savivaldybės.

Carnival’ 78 rėmuose ir Banks
towne vyks įvairūs lietuvių pasiro
dymai su šokiais, tautinio meno pa
roda ir kt.

SKELBIMAS

Graži lietuvaitė 29 m. amžiaus, 
gyvenanti Lietuvoje, vedybų tikslu 
norėtų susipažinti su lietuviu, gyve-
nančiu užsienyje. Kreiptis Mūsų 
Pastogės adresu arba skambinti tel. 
90 2300 (Sydney).

PAIEŠKOJIMAS

Giminės Lietuvoje norėtų žinoti, 
kur yra TONY DONATT. Paskiau
siai žinomas jo adresas: 3, ADA 
Villa, Erskineville, N.S.W.

Jis pats ar apie jį žiną prašomi ra
šyti: Mrs. V. Koženiauskas, 1 
Burrage St., Moe, Vic. 3825.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE
SYDNEY s.otl>2EA -.800 kHz 

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2'30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA : I i 20 kHz 

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3»ai.p.p.

CANBERRA sio..,2XX :1O1O kHz 
Ketvirtadieniais D/fcfcįį-.Jvai.vak.

ADELAIDE stotisSUV. 530 mhz

Šeštadieniais 9 vai. ryto

”TALKOS” PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija ’’talka” Ltd. praneša, kad 
rugsėjo 23 d., šeštadienį, 4.30 v. po 
pietų, Melbourne Lietuvių Namuo
se, 50 Errol Street, North Mel
bourne įvyksta metinis narių susi
rinkimas. Visi nariai maloniai ‘kvie
čiami dalyvauti.

Talkos Valdyba
♦♦♦

Rugsėjo 2 d. įvyko gaisras graikų 
Rotor spaustuvėje Sydnejuje, kur 
spausdinama ir Mūsų Pastogė. Su
naikinti tik kompiuteriniai type
setting įrengimai. Dėl to nukentės 
tik kai kurie etniniai laikraščiai 
(graikų, italų, jugoslavų).

Sydnejaus lietuviai sportininkai ir skautai rengia bendrą

’’KOVO” GEGUŽINE — 
BARBEQUE

rugsėjo 16 d. Pradžia 3 vai. 42 Birdwood Rd., Georges Hall.
Maistas ir įvairūs gėrimai gaunami vietoje 
Maloniai kviečiame visus lietuvius ir jų svečius atvykti.

Sydney Lietuvių 
Klube

Sąryšy su visuotiniu metiniu 
Sydnejaus Lietuvių Klubo narių su
sirinkimu, kuris įvyks rugsėjo 26 d., 
antradienį, 8 vai. vak. klubo patal
pose, paskelbta pereitų finansinių 
metų Klubo apyskaita. Iš jos matosi, 
kad Klubo metinės pajamos siekė 
$ 172,083.38 ir gauta gryno pelno $ 
55,908.97. Tai yra aukščiausias pel
nas, kokį klubas iki šiol turėjęs. 
Neskaitant nario mokesčio, pajamų 
gauta: iš gėrimų baro - $ 23,558.52, 
iš pokerio mašinų - $ 124,141.60, iš 
kitų šaltinių - $ 24,383.26. Klubo iš
laikymas ir aptarnavimas kainavo 
$ 112,101.26.

Kaip matosi, Sydnejaus Lietuvių 
Klubas verčiasi labai gerai ir pajė
gus reikšmingai paremti lietuvišką 
veiklą. Vien tik įvairiems lietuviš
kiems reikalams (bendruomenei, 
organizacijoms, spaudai ir kt.) Klu
bas paramų ar pašalpų forma skyrė 
pereitais finansiniais metais $ 
7211.45, iš kur stambiausią paramą 
gavo Sydnejaus sporto klubas Ko
vas - $ 3,332.50 ir Mūsų Pastogė - 
$800.

Drauge su šia apyskaita paskelbta

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOIDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 17 d., sekm., 6 vai.:

VĖŽIŲ VAKARAS
Programoje: LOTTE IR REIMER 

(akordeonas ir citra)

Bibliotekoje 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, sekmadieniais 1.30-4 vai.

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

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

♦Antradieniais pigioji 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ir nauji rinkimai į Klubo direkciją. 
Senąją Klubo Valdybą (Board of Di
rectors) sudarė: V. Simniškis 
(pirm.), A. Reisgys, B. Genys, V. 
Juška, R. Skeivys, A. Migus, K. 

. Protas. Visi esami valdybos nariai, 
išskyrus R. Skeivį, kandidatuoja 
naujai valdybai ir dar išstatyti du 
nauji kandidatai: E. Birkmanienė ir 
A. Bučinskas. Visi nariai prašomi 
atiduoti savo balsavimo korteles iki 
rugsėjo 26 dienos 4 v.v.

ATITAISYMAS

Pereitame Mūsų Pastogės Nr. 
paskelbtoje Newcastle Apyl. Valdy
bos užuojautoje įvyko apgailėtina 
klaida: mirė ne valdybos kasininkas 
J. Pranskūnas, kaip kad užuojautoje 
buvo minėta, bet jo sesuo Lietuvoje. 
Newcastle Apyl. Valdybą ir p. J. 
Pranskūną dėl to labai atsiprašome.

Red.
♦♦♦

Aną savaitgalį Sydnejuje lankėsi 
canberiskis Stasys Ratas, turėjęs 
eilę pasimatymų su oficialiais Syd
nejaus lietuviais kultūrininkais ir 
visuomenininkais. Stasys Ratas gy
vai reiškiasi Canberros lietuvių gy
venime.

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

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

VIETOJ 0£ 
90 GĖLIŲ

Pagerbdamas a.a. Kęstutį Kazo- 
kaitį, vietoj gėlių V. Jaras paskyrė 
Mūsų Pastogei 10 dol. auką.

Mokyklų atostogų metu Sydneju
je vieši melburnietė Aldona Juškai
tė. Ji yra bibliotekininkė, parašiusi 
reikšmingą darbą apie lietuviškas 
knygas Australijos bibliotekose, ga
vusi Australijos Liet. Fondo premi-

mūsų Pastoj
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”0UR 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.

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

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 
Bankstown, N.S.W. 
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.
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