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Milžinas molinėmis kojomis
Skaitėme, kad neseniai 

amerikiečiai iškeitė keletą 
sovietinių šnipų į sovietų 
politinius kalinius, jų tarpe 

Ginzburgą ir ukrainiečių 
veikėją Valentiną Morozą. 
Birželio pradžioje Morozas 
lankėsi Kanadoje, matėsi su 
naujai išrinktuoju Kanados 
ministeriu pirmininku J. 
Clark, o Toronte buvo pri
imtas Onatario valstijos 
premjero W. Davis ir daly
vavo Ontario parlamento 
posėdy. Po to su juo buvo 
padaryta spaudos konferen
cija, kurioje Morozas pa
reiškė, kad Sov. Sąjungoje 
gresia sprogimas, nes ji ne
mokanti spręsti tautybių 
problemos, kaip kad Kana
da. Sov. Sąjungoje tauty
bėms bruzdant sovietų vy
riausybė dar labiau stiprina 
rusifikaciją. Kalbant apie 
įvairias sutartis Morozas 
pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
laikosi pasirašytų sutarčių 
tol, kol jai naudinga. Jis 
spėja, kad ir pastarosios su
tarties dėl strateginių gink
lų apribojimo SALT II, ku
rią pasirašė Carteris ir 
Brežnevas, Amerika laiky
sis, bet sovietai ir toliau 
ginkluosis, kol amerikiečiai 
atsidurs užpakalyje.

Apie Ameriką Morozas 
pareiškęs, kad ji pati savęs 
nesuranda. Būdama pirma
eilė pasaulinė galybė ji savo 
vietą aplenkia ir elgiasi kaip 
vaikas, užsiiminėdama fan
tazijomis ir iliuzijomis. To
kia iliuzija esanti ir nusi
ginklavimo sutartis.

— Tai ką gi daryti? - 
klausia vienas Toronto di
džiųjų laikraščių atstovų.

— Kiekvienoje kovoje 
reikia žinoti priešingos pu

Sov. disidentai 
Australijoje
Nadia Svitlychna 38 metų 

pirmoji politinė kalinė prieš 
keletą savaičių paleista iš 
Sovietų koncentracijos sto
vyklų, jai atimta sovietų pi
lietybė ir su mažamečiu vai
ku išvaryta į vakarus. Nadi- 
jos vyras dar tebesėdi so
vietų kalėjime.

Ji yra ukrainietė ir laiki
nai apsigyveno Amerikoje. 
Nadia Svitlychna šiuo metu 
lankosi Australijoje. Kores
pondentams pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga yra vienas 
didelis koncentracijos lage
ris, nemažesnis, kai Stalino 
eroje.

Suinteresuoti ją gali iš
girsti ir patiekti klausimų 
liepos 12 d. 7 vai. vak. kur 
Amnesty International ir 
U.N.O. Human Rights orga

sės silpnybes ir jas išnaudo
ti. Šiuo atveju Sov. Sąjunga 
bijo neigiamos viešosios 
opinijos laisvajame pasau
lyje. Kitas didelis ginklas 
yra ekonominis - Amerikos 
ir Kanados kviečiai. Sovietų 
Sąjungai kviečių nemažiau 
reikia, kaip kad Amerikai 
arabų naftos. O kodėl Ame
rika negalėtų pasielgti su 
savo kviečiais, kaip arabai 
su savo nafta, kurie dabar 
šokdina visą pasaulį? Dar 
viena artimos ateities akcija 
būtų ateinančių metų pa
saulinė sporto olimpijada 
Maskvoje, kurią turėtų visi 
laisvieji boikotuoti laikantis 
principo, kad visos tautos 
yra lygios ir reikalaujant 
joms laisvo apsisprendimo.

Patarė Morozas ir išei
viams siūlydamas visiems 
pavergtųjų tautų atstovams 
susijungti ir išvystyti spau
dimą.

Į klausimą, koks skirtu
mas tarp disidentų ir nacio
nalistų Sov. Sąjungoje, Mo- 
rczas atsakė, kad skirtumas 
priklauso nuo respublikos. 
Rusų respublikoje disidentų 
sąjūdis yra valstybinis sie
kiant demokratinės sant
varkos, gi okupuotuose 
kraštuose jis yra tautinis, 
nes čia siekiama išsilaisvini
mo.

Sovietinius teismus 
Morozas pavaizdavo kaip 
teatrinę vaidybą, nes juose 
viskas nuspręsta iš anksto 
dar prieš teismą. Net ir pa
ties Morozo byloje jo advo
katas gynėjas kalbėjęs savo 
kliento nenaudai.

Apie koncentracijos sto
vyklose sutiktus lietuvius 
Morozas pareiškė, kad jie 
esą puikūs žmonės, su jais 

nizacijos ruošia Nadijai su
tikimą ir konferenciją. Tai 
bus Pilgrim House, 262 Pitt 
str. kampas Park str. Syd- 
nejuj.

Nadia taip pat kalbės ir 
Pavergtų Tautų demonstra
cijoje prie Sovietų konsulato 
Woolahroje, liepos 14 d., 
šeštadienį.

*******
Vladimir Maximov, žino

mas rusų disidentas, auto
rius knygos "The seven days 
of creation” taip pat yra at
vykęs į Australiją. Jis kal
bės Sydnejuj liepos 12 d. 
7.30 vai. vak. Sydney Uni
versity Law School pastate, 
90 Elizabeth str., Sydnejuj.

Tema: Dvasinis atgimi
mas ir literatūra prieš tota- 
litarianizmą. "Spiritual Re- 
naissaince & Literature 
versus totalitarianism”.

Abu kalbėtojai daug nu
kentėję nuo komunistų. Lie
tuviai kviečiami kuo 
skaitlingiau atsilankyti jų 
pasiklausyti.

Žvilgsnis į Skargos kiemų (dabar vadinamų Didžiuo
ju kiemu). Kairėje, tolumoje matyti Gedimino nilies r' 
bokStas. DeSinėje—šv. Jono bažnyčia (dabar
paversta Pažangios mokslo minties muziejumi). (Akiračiai)

susitikęs jis visados jausda- 
vęs dvasinį pakilimą. 
Paskutinį kartą Balį Ga
jauską matęs balandžio 22 d. 
Jis esąs tvirtas ir nei fiziškai 
nei morališkai nepalūžęs. 
Apie Lietuvos stiprybę Mo
rozas atsakęs pavyzdžiu: 
"Gegužės pirmosios parade 
Vilniuje lietuviai studentai, 
protestuodami prieš vergiją, 
pro garbės tribūną praėjo 
basi”.
(pasinaudota ”Tėv. Žiburių” 

informacija)

PASAULYJE

Masinis bėgimas iš Viet
namo ir Kambodijos visoje 
pietryčių Azijoje kelia dide
lių rūpesčių, nes tokie kraš
tai kaip Tailandas, Singapū
ras, Malazija ir taip turi gy
ventojų perteklių, o Įeiti 
kraštai pabėgėlius priglausti 
kratosi. Toji pati Indokinijos 
pabėgėlių antplūdžio prob
lema užgulus ir Australiją.

**♦
Buvęs Irano šachas pas

kutiniu laiku laikinai apgy
vendintas Meksikoje. Revo
liucinė Irano valdžia jį už 
akių nuteisė mirti ir skel
biama, kad šachui nesą pa
saulyje saugios vietos, kur 
jo nepasiektų teisingumo 
ranka. Skelbiama, kad prieš 
jį jau Meksikoje įvykdytas 
pasikėsinimas.

Strateginių ginklų apri
bojimo sutartis (SALT II)

A.L. Fondo premija jaunimui
Australijos Lietuvių Fon

das paskyrė $ 2000 sumą, 
premijuoti per keturis 
metus po $ 500 kasmet, ak
tyviausiai lietuviškoje veik
loje pasižymėjusiam jau- 
nuoliui(ei).

Šios premijos skyrimą 
A.L. Fonas yra perdavęs 
ALB Krašto Valdybai, kuri 
šiam reikalui sudarė komisi
ją: ALB K. V-bos narys 
jaunimo reikalams, AL Fon
do atstovas, ALB K. V-bos 
kviestas asmuo.

tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos, kurią pasirašė Car
teris ir Brežnevas Viennoje, 
yra pakibusi ore, nes abejo
jama, kad ją gali ratifikuoti 
Amerikos senatas. Dalis se
natorių, jų tarpe ir E. 
Kennedy, spėjamas kandi
datas į Amerikos preziden
tus ateinančių metų rinki
muose, stoja už sutarties 
patvirtinimą, bet toks įta
kingas senatorius kaip 
Henry Jackson karštai prie
šinasi tvirtindamas, kad 
Amerikai bus sveikiau be 
tos sutarties, negu pasira
šytoji.

**♦

Lietuvoje projektuojama 
ir prie Šiaulių įruošti ’’Šiau
lių mares” užtvenkiant Du
bysą prie Bubių. Ežeras bū
tų apie 400 ha ploto

Šios K. V-bos Kadencijai į 
Komisiją pakviesti ir sutiko 
įeiti: ALB Garbės Narė p. E. 
Reisonienė, ALB K.V. narys 
A. Zamoiskis, ALF atstovas 
K. Taparas

ALB Krašto Valdyba 
kviečia apylinkių valdybas 
bei lietuviškas organizacijas 
pristatyti šiai komisijai pre
miją užsipelnusius kandida
tus iki spalio 31 d.

Pristatant kandidatą(ę) 
prašome patiekti raštu jų 
lietuviškos veiklos trumpą 
apžvalgą. Ypatingas dėme
sys turėtų būti kreipiamas į 
kandidatų lituanistinį išsila
vinimą, bendruomeninį pa
reigingumą ir supratimą da
bartinės mūsų politinės pa
dėties Lietuvoje ir išeivijo
je-

Kandidatais gali būti 
kiekvienas lietuvių kilmės 
jaunuolis-ė. Australijos Lie
tuvių Fondo pageidavimu 
pristatomų kandidatų am
žiaus riba yrą ne daugiau 
kaip 30 metų.

Komisijos sprendimas yra 
galutinis.

Visą korespondenciją 
prašome siųsti: ALB K. 
V-bos Narys Jaunimo Rei
kalams: A. Zamoiskis 
Lithuanian House, 6 Eastry 
str. Norwood S.A. 5067

Premija bus įteikiama 
kiekvienais metais Vasario 
16 šventės dieną.

ALB Krašto Valdyba

1



Ieškokite ir rasite..
Jau daug prikalbėta ir 

prirašyta apie jaunimą, bet 
iki šiol beveik nieko nepada
ryta: jaunimas sau, o vyres
nieji sau. Nežinia, ar pati 
gyvenamoji aplinka ir laikas 
padarė savo, kad jaunimas 
neparodo didesnio intereso 
nei savo kilme, nei savo tau
tos ateitimi bei jos proble
momis. Galimas daiktas, kad 
tokia gyvenamojo meto 
dvasia, kada kartos nesusi
kalba, kada idealai bliūksta 
kada jaunimas pasimetęs, 
nesurandąs jokio užsikabi
nimo nei už praeities, nei 
ryžto ateičiai. Be abejo, toji 
pati nuotaika pagavusi ir 
lietuvišką jaunimą. Vyres
nieji gyvena senaisiais idea
lais, gimtojo krašto senti
mentais, kas jaunimui yra 
visai svetima ir net nesu
prantama. Lygiai jaunimas 
neturi ir patriotinio jausmo, 
nes šiame krašte is viso 
patriotizmas kaip toks dar 
nėra prigijęs, nes visą pag
rindą sudaro ateiviai, kurių 
tiesioginis rūpestis sį kraštą 
išnaudoti, bet ne jį mylėti, o 
is kitos pusės australai dar 
nėra tauta, kad galėtų jungti 
tautinį sąmoningumą su 
patriotizmu. Nenuostabu, 
kad ir mūsų lietuviskasis 
jaunimas nežino savo vietos, 
nes lietuviskasis patriotiz
mas bei tautinis sąmoningu
mas jiems labai tolimas, gi 
tų pačių jausmų ir sampra
tos šiam kraštui taip pat ne
galėjo išugdyti.

Yra kilmės ir seimas ry
šiai, bet jiems tokie jausmai 
ir samprata yra labai pavir
šutiniška, nepilna ir dėl to 
nepirmaeilė. Galima prie
kaištauti tėvams, kad jie 
savo vaikams šito nepajėgė 
pilnai išugdyti, vėl gi is kitos 
pusės ne visi yra lygiai pa
jėgūs ir nevisi norima pras
me imlūs.

Bet vis dėl to, kas padary
ta, yra daug padaryta. Gal 
ne viską mūsų jaunimas 
gauna, ko jie norėtų, lietu
viškoje bendruomenėje, bet 
kitose bendruomenėse 
patekę jie greičiau nusivilia 
ir ieško kelių atgal pas sa
vuosius, kur jie randa 
daugiau ir jausmo, ir šilu

A. A.
PETRUI ŽULIUI 

mirus, jo žmoną Josephiną nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Stankevičienė ir Sūnūs Eugenijus ir Jonas
O. J. Liutikai

Brangiai žmonai ir motinai
A.A.

GERDAI PAULĖNIENEI- PAUL ■ 
mirus, vyrą Kostą ir vaikus nuoširdžia užjaučia

Pranas ir Marija Sakalauskai
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mos, o gal net ir kitokių 
lengvatų, nes vis tiek savųjų 
tarpe pasijaučia kaip savas 
tarp savų.

Is kitos pusės mūsų jaus
mai jaunimui yra pasidarę 
tokie minkšti, kad gal ir mes 
patys daug ką perdedam. 
Žinodamas vyresniųjų silp
nybę, jaunimas tai dažniau
siai išnaudoja už tai nieko 
neduodamas ir net neįsipa
reigodamas, netgi statyda
mas savus reikalavimus. 0 
čia jau ir gaunasi pertempa 
styga, kuri neduoda svaraus 
tono, o tik disonansą.

Štai išleidom jaunimo 
atstovus į Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresą. Kai 
anksčiau tuo tiesioginiai rū
pinosi mūsų institucijos, bu
vo balsų is to paties jauni
mo, kad vyresnieji perdaug 
kisasi į jų reikalus ir net ne
leidžia jiems patiems pasi
reikšti. Sį kartą įvyko, kaip 
norėta: veikė pats jaunimas, 
ir dėl to išvyko vos keliolika 
jaunuolių į Kongresą netgi 
beveik niekam nežinant, 
nors išnaudojant vyresniųjų 
entuziazmą ir sentimentus 
galėjo is liet, visuomenės 
pusės suplaukti ir gausiai 
aukų, ir tinkamai atkreiptas 
dėmesys, kad čia rengiamasi 
neeiliniam žygiui. Net išlei
džiant niekas nematė, kas 
išvyko ir kiek išvyko repre
zentuoti Australijos Liet. 
Bendruomenę, ypač jauni
mą. Apgailėtina padėtis, nes 
čia jaunimas ir vyresnieji 
turėjo veikti suderintai.

Is kitos pusės štai mūsų 
sporto klubai. Tai bene ga
jausia ir skaitlingiausia lie
tuviško jaunimo organizaci
ja. Į ją galima būtų dėti daug 
vilčių lietuvybės ateičiai, 
bet... sporto klubuose daug 
entuziazmo sportui, bet ma
žiausia dėmesio lietuvybei.

Jaunimas pas popiežių
Rašo V. Jaugaudis

JAUNIMAS PAS
POPIEŽIŲ

Iškilmingas IV-jo PLJ 
Kongreso uždarymo šv. Mi
šias liepos 29 d. Koenig- 

Nežiūrint to, jie nesivaržo 
statyti didelių reikalavimų 
lietuvių organizacijoms ar 
institucijoms, kad jiems 
būtų pastatytos ir įrengtos 
sporto salės ir kitokie page
rinimai. Tą pačią giesmelę 
girdime jau dvidešimt metų. 
Kažin, ar sportininkai jau 
turi tiek daug nuopelnų, kad 
jie viską gautų niekuo ne- 
prisidedant? Atrodo, 
skautai davė didesnį įnašą 
lietuvybei per tą patį laiką ir 
nereikalavo, kad jiems vis
kas būtų patiekta ant lėks-, 
tės tarsi pagal užsakymą. 
Reikėjo stovyklavietės ■ 
skautai patys ėmėsi inicia
tyvos ir ją įsigijo. Vėl gi 
skautų veikloj vyrauja lie
tuviška dvasia, tiek veikloje, 
tiek ir stovyklose, kai tuo 
tarpu pas sportininkus ga
lioja tik lietuviškas klubo 
vardas. Koks nepalygina
mas skirtumas:' Nekalbant 
apie kitas kolonijas pernai 
sportininkai buvo vien tik 
Sydnejaus Liet. Klubo pa
remti virs 3000 dolerių su
ma, ko jokia kita organizaci
ja nėra gavusi.

Tai yra tik atsitiktinis 
dviejų jaunimo organizacijų 
sugretinimas. Bet jis daug 
pasako. Šis laikraštis visus 
lietuviškus pasireiskimus 
lietuvių bendruomenėje ly
giai priima ir vertina, bet 
nevengia ir teisybės pasa
kyti net ir pačios bendruo
menės atžvilgiu. Kad bend
ruomenė nieko nepadarė 
jaunimo Kongreso reikalu, 
irgi teisybė ir net gal prie
kaištas, kad vyresnieji nesi
ima iniciatyvos konkrečiai 
jaunimą išjudinti ir sau pa
lenkti, irgi yra teisybė, bet 
kad bendruomenė viską tik 
duotų be jokių sąlygų, tai 
jau einama pertoli. Jaučia
ma, kad gerų norų yra is 
abiejų pusių, bet kodėl ne
ieškoma suderinimo?

(v.k.)

šteine atnašaus Europos lie
tuvių vysk. Antanas Deks- 
nys. Pamokslą sakys lietu
vių šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje rektorius prel. Dr. 
Ladas Tulaba.

Savaitę po Kongreso Lie
tuvių Jaunimo Delegacija 
stengsis gauti audienciją pas 
popiežių Joną Paulių II-ji ir 
įteikti memorandumą, lie
čiantį susirūpinimą dėl tikė
jimo ' persekiojimo Lietuvo
je. Delegaciją sudarys kiek
vieno krašto vienas delega
tas, vienas J. Kongreso Ko
miteto atstovas ir prie to 
Pasaulio Liet. Jaunimo Są
jungos kraštų pirmininkai.

***
Buvęs Vokietijos Liet. 

B-nės pirm. Juozas- Sabas 
kartu su PLJK Komiteto 
pirmininku Andriufn Šmitų 
vadovaus Kongreso prave- 
dimųi Koenigsteine. Paren
gimų vadovas bus VLB val
dybos narys jaunimo reika
lams p. Algis Vitkus.

Mielus bičiulius Ireną ir Algį D u d a i č> i u s, Algio 
motinai Lietuvoje mirus, liūdesy skaudžiai atjaučiame.

T. ir V. Simniškiai

Mirus Lietuvoje
A.A.

BRONISLAVAI DUDAITIENEI
Algio Dudaičio mamytei, prieteliui Algiui, jo žmonai 
Irenai ir artimiesiems reiškiame tikrą užuojautą.

K.V.V. Bitinų šeima

Labai ■ artimus mielus bičiulius Algį ir Ireną 
D u d a i č i u s, Algio mamai B. Dudaitienei mirus 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame liūdesio valandoje. 
Kartu liūdi

Martina ir Anskis Reisgiai

Atžalos Teatro administratoriuiAlgiui D u d a i č i u i, 
jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Sydnejaus Lietuvių Teatras Atžala

Energijų kryžkelėje
Gal tokiu vardu reikėtų 

pavadinti Sydnejaus Senųjų 
Skautų ’’Židinio'’ rengiamą 
popietę liepos 22 d., sekma
dienį, 3 vai. Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje.

Šiandien visas pasaulis 
ieško pakaitalo naftai. Ieško 
naujų energijos šaltinių. Iš
leidžia milžiniškas sumas pi
nigų jų ieškojimui, tyri
mams bei tobulinimui.

Vienas dalinis pakaitalas 
yra atominė energija (ato
mic energy arba nuclear 
energy) ir jos pagrindinis 
kuras, jei taip būtų galima 
pavadinti, yra uranas (ura
nium).

Šio ’’Židinio" rengiamos 
popietės pagrindinė tema ir 
bus ši atominės energijos 
šaka. Kaip ji atsiranda, kur 
ir kaip ji panaudojama, jos 
gerosios ir blogosios pusės, 
žmogaus ir gamtos apsauga.

Popietės programa susi
dės iš dviejų dalių. Pirmoje 
dalyje bus trumpi filmai 
anglų kalba:

1. ATOMS FOR EVERY
DAY. (18 min.). Šiame filme 
žvelgiama į atominės ener
gijos dalinį panaudojimą - 
parodoma, kaip radioakty
vūs istopai, kurie yra išdava 
atominės reakcijos, yra pa
naudojami industrijos, že
mės ūkio, mokslo bei medi
cinos- srityse.

2. NUCLEAR 
MEDICINE: THE PRO
DUCTION AND DIAG
NOSTIC USE OF RADIO
PHARMACEUTICALS IN 
AUSTRALIA. (24 min.). Čia 
parodoma, kaip šie radioak
tyvūs isotopai pagaminami 
ir kaip jie medicinoje padeda 
nustatyti diagnoze ir t.t.

3. SAFETY - SECOND 
TO NONE. (14 min.). Ne 
kartą skaitome spaudoje 

Liepos 22 d., sekmadienį, 3 vai. Klubo mažojoje salėje

Filmai ir paskaita 
apie atominę energiją

Paskaitininkas: Dr. D.G. Walker, Chief Scientist 
Australian Atomic Energy Commission

apie galimybes įvairių nelai
mių sąryšyje su atominės 
energijos naudojimu. Čia 
parodoma, kokios apsaugos 
priemonės panaudojamos 
atominės energijos jėgainė
se.

4. ALLIGATOR RIVERS 
URANIUM. (10 min.). Čia 
rodoma, kur randasi vieni iš 
turtingiausių urano klodai 
Šiaurės Australijoje (Nor
thern Territory). Vargai ir 
sunkumai jų beieškant gra
žios tropinės aplinkos prie
globstyje.

Visi filmai spalvoti, paga
minti Australijoje, išskyrus 
(3).

Antroje dalyje bus trum
pa paskaita, apie 30 min. 
Pakviestas ir sutiko daly
vauti Dr. D.G. Walker, 
Chief Scientist, Australian 
Atomic Energy Commission 
Šioje paskaitoje bus bendrai 
supažindinta su atomine su
dėtimi ir kas vyksta atomi
nės reakcijos metu; kas yra 
atsiekta ir kas siekiama 
Australijoje; nelaimės, atsi
tiktinumai ir apsauga ato
minės energijos tyrimų bei 
naudojimų vietose; atomi
nės energijos jėgainės pla
čiame pasaulyje (įskaitant ir 
SSSR).

Po paskaitos seks klau
simai angliškai ir lietuviškai. 
Visi filmai ir paskaita pritai
kinti eiliniam klausytojui, 
bet čia kartu galės surasti 
atsakymą ir bestudijuojąs 
jaunimas ar baigę aukštuo
sius mokslus. Paskaitininkas 
yra plačiai keliavęs po pa
saulį atominės energijos ty
rimų bei panaudojimo rei
kalais.

"Židinys” mielai kviečia 
visus gausiai dalyvauti.

A. Dudaitis
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KODĖL
STUDIJŲ SAVAITGALIS?

Kai susitinku su senais 
melburniškiais bičiuliais ir 
imame prisiminti „senus 
gerus laikus” maždaug prieš 
porą dešimtmečių, tuoj pat 
mintys ir kalba nukrypsta į 
kažkada Melbourne apylin
kėse kas metai rengtas paš
nekesių ir diskusijų iškylas, 
savaitgalius, Kaip būdavo 
malonu jauniems ir seniems 
drauge ištrūkti iš miesto, 

■susiburti kokioje gražioje 
vietoje ir tai su įdomesniu 
tikslu, negu vien paatosto- 
gavimas ar papramogavi- 
mas. Važiuodavome paklau
syti prityrusių kalbėtojų 
paskaitų, padiskutuoti, išsi
kalbėti, nesibijant kartais ir 
neįprastų, kontraversiškų 
pasisakymų, nuomonių skir
tingumo, net kraštutinumų, 
ir niekad nesusibarant, ne- 
šusipykstant. Rengėjai taip 
paruošdavo programas, kad 
užtektų ir laisvalaikio: 

pažaisdavo, pasportuo
davo,,pašokdavo. Vyresnieji 
pasidžiaugdavo jaunųjų 
linksmumu, pavaikščiodavo 
gražioje gamtoje, visi malo
niai padraugaudavo. 0 ta 
viena ar dvi naktys praleis
tos kad ir ne miško aplinkoje 
palapinėse, bet kokiose nors 
pakankamai patogiose ir ne- 
pertoli nuo miesto, bet vis- 
tiek žalumoje esančiose pa
talpose, sukurdavo tarsi 
nuotykio iliuziją. 0 būrys 
žmonių, drauge, bet toliau 
nuo namų taip dvi dienas 
praleidę, išsiskirdavo suar
tėję, draugystėje, vistiek 
kokio amžiaus ir kokio išsi
lavinimo jie bebūtų, kokiai 
atskirai grupei ar organiza
cijai jie bepriklausytų. Tų 
savaitgalių rengėjai būdavo 
studentai skautai, paskaiti
ninkai akademikai, o daly
viai - visi, kas tik tokiais pa
rengimais domėjosi. Dau
giausia suvažiuodavo jauni
mo iš visos Australijos, o iš 
Melbourno susirinkdavo su
augusių, vyresnių, senų... 
Kokie gražūs, kokie mieli 
prisiminimai!

Dail.
Arbit Blatas 

Sydnejuje
Lietuvoje gimęs ir augęs, 

plačiai žinomas kaip daili
ninkas Europoje ir Ameri
koje, dailininkas Arbit Bla
tas šiuo metu su žmona vieši 
Sydnejuje ir žinomoje 
Holdsworth galerijoje ren
gia savo dailės parodą. Pa
roda atidaroma liepos 10 d., 
antradienį, 5.30 vai.

Dailininko žmona savu 
laiku pagarsėjusi Amerikos 
operos solistė Regina Rez
nik, šiuo metu teatro pasau
lyje žinoma kaip puiki reži- 
sorė, pakviesta Sydnejuje 
pastatyti operą, kurioje ji 
pati ir dainuosianti.

Pats dailininkas gražiai 
kalba lietuviškai ir niekur 
nevengia prisistatyti, kad 
kilęs iš Lietuvos. Ilgus me
tus dar prieš paskutinį karą 
gyvenęs Paryžiuje ir tik 
antrojo karo metu persikėlė 
į Ameriką. Jo darbų yra 
Prancūzijos, Amerikos, 
Anglijos, Šveicarijos, Itali
jos meno muziejuose. Jis ži
nomas ne vien kaip tapyto
jas, bet ir kaip skulptorius, o 
pastaruoju metu pasižymė
jęs kaip teatro dekoratorius.

Elena Jonaitienė
Neseniai įsisteigusi Syd- 

nejaus Akademikių Skaučių 
draugovė, i gražiai pasiro
džiusi Vilniaus Universiteto 
§00 metų jubiliejaus minėji
me, pasiryžo atgaivinti stu
dijų savaitgalių tradiciją ir 
Sydnejaus lietuvius pratur
tinti tuo, kuo melburniškiai 
didžiavosi.. Savaitgalis ren
giama liepos 28 ir 29 dieno
mis Sydnejaus priemiestyje 
Heathcote, gerose australų 
skautų mokymo patalpose. 
Dalyviams bus tiekiamas 
maistas ir nakvynė, žinoma 
už atlyginimą, nes rengė
jams tenka apmokėti patal
pų nuomą ir produktų parū- 
pinimą.

Kai kas jau teiravosi, ko
dėl toks savaitgalis neren
giamas čia pat, kad ir Lietu
vių Klubo patalpose. Jau 
minėjau, kad pats aplinkos 
pakeitimas nuteikia sveniš- 
kai. Amerikoje, Kanadoje ir 
kitur panašios studijų 
dienos rengiamos nuošales
nėse vietose, kad suvažiavę 
dąlyviai galėtų neskubėdami 
išklausyti ir išdiskutuoti 
paskaitose keliamus klausi
mus, o taip pat, kad atitrūkę 
nuo kasdieninių reikalų tu
rėtų progos ir savo tarpe

Sydnejaus skautai akademikai. Pirmoje eilėje iš k.: Julija Bassil-Bogu- 
šaitė, Laima Barkutė, Ginta Viliūnaitė, Izidorius Jonaitis, Ramutė Ga- 
kienė-Maksvytytė, Vida Viliūnaitė. Antroje eilėje: Vytautas Bukevičius, 
Elena Jonaitienė, Tamara Vingilienė, Balys Barkus, Jadvyga Viliūnienė, 
Marija Milienė, Pajauta Pullinen, Aleksas Jakštas, Eugenija Juškevičie
nė. Nuotraukoje trūksta kun. P. Butkaus ir Algimanto Žilinsko.

Sceniniai atgarsiai
* Vydūno "Pasaulio gais

rą", vieną iš geriausių šio 
rašytojo kūrinių scenoje pa
rodė Klaipėdos Dramos Te
atras Lietuvoje. Režisavo A. 
Černiauskas, scenovaizdžiai, 
dail. G. Lukošiaus, muzika 
S. Šiaučiulio, dainas paruošė. 
G. Purlys.

* Dar šiais metais Lietu
vos akademinis operos ir 
baleto teatras Vilniuje žada 
parodyti dvi lietuviškas 
operas - J. Juozapavičiaus 
"Marių paukštė" ir E. Balsio 
"Indrė ir Ansas". Be to ruo
šiamas ir lietuviškas kom
pozitoriaus V. Ganelio bale
tas "Baltaragio malūnas”, 
pagal gerai žinomą to paties 
vardo Kazio Borutos kūrinį.

* Šiaįs metais sausio 28 d. 
sukako 80 metų, kai gimė 
mūsų pirmoji ”Violeta”_ 
Adelė Nėzabitauskaitė - Ga- 
launienė. Mūsų muzikinės 

artimiau pabendrauti ir išsi
kalbėti.

Sydnejaus tokios pirmos, 
lyg ir bandomos dviejų die
nų iškylos paskaitoms yra 
pakviesti penki visiems pa
žįstami prelegentai, savo 
sričių žinovai, žymūs mūsų 
bendruomenės 
kultūrininkai, visuomeni
ninkai. Parinktos temos įdo
mios visokio amžiaus lietu
viams. Tarp paskaitų ren
gėjai yra numatę kitokių už
siėmimų - netikėtumų, taiko
mų visokio amžiaus ir viso
kio išsilavinimo dalyviams.

Savaitgalio vieta parinkta 
apie 4 km. rluo Lietuvių So
dybos Engadine, iš Heath
cote traukinio stoties leng
vai pasiekiama pėsčiomis.

Rengėjos, Akademikės 
skautės, širdingai kviečia 
visus lietuviškais reikalais 
besidominčius tautiečius at
važiuoti dviem dienom į jų 
globą. Negalį kviečiami at
važiuoti kad ir vienai dienai. 
Visi prašomi kuo anksčiau, 
bet ne vėliau liepos 17 d., 
užsiregistruoti ir užsimokėti 
savaitgalio arba dienos mo
kestį, kad užtikrinus reikia
mą patalpų plotą ir parūpi
nus maistą.

Tikimasi, kad šis rūpes
tingai ruošiamas savaitgalis 
bus paremtas šiltu entuziaz
mu, gausus dalyviais; kad 
jame sena tradicija bus at
gaivinta ir nauja pradėta!

kultūros istorijoje Adelė 
Galaunienė dažniausiai mi
nima kaip lietuviško profe
sionalaus operos teatro pir
mojo spektaklio 1920 m. da
lyvė tradiciniame Naujų 
Metų išvakarėse tapusios G. 
Verdi operos "Traviata" 
pagrindinio vaidmens atli
kėja.

* Dramos aktorė lietuvė 
Ingrida Blekytė yra Kana
dos Stratfordo teatro direk
toriaus pakviesta dalyvauti 
garsiame Kanados Strat
fordo teatro Šekslyro festi
valyje. Šekspyro festivalis 
teatre tęsiasi nuo balandžio 
iki lapkričio mėn. Aktorė L 
Blekytė festivalio se?one 
vaidins Lorcos "Yermoje” E. 
Bond'o "Moteryje" ir 
Šekspyro "Ričarde III”. Ak
torė Ingrida teatro studijas 
baigusi meno . bakalauro 
laipsniu Viktorijos universi
tete Brit. Kolumbijoje, Ka-

Kviečiame į 
Studijų Dienas!

Liepos 28 - 29 d.d. Akade
mikių Skaučių Draugovės 
Sydnejaus skyrius rengia 
visokio amžiaus ir išsilavi
nimo lietuviams studijų sa
vaitgalį, kuris įvyks Sydne
jaus priemiestyje Heathcote 
(netoli nuo Engadinės Lie
tuvių Sodybos), Freeman’s 
Rd., (St. George Scouts' 
Training Ground), su šia 
programa:

ŠEŠTADIENIS, liepos 28 d. 
10.00 vai. Atidarymas
10.30 vai. prof. V. Donielos 
paskaita: Etikos problemos
11.30 vai. arbatėlė
12.00 Diskusijos: Religija ir 
skautai. Pradeda kun. Dr. P. 
Bašinskas
13.00 vai. pietūs 
14.30.vai. užsiėmimai
15.30 vai. Dr. D. Kairaičio 
paskaita: Lietuvių politinė 
veikla išeivijoje
16:30 vai. arbatėlė 
17.00 vai. užsiėmimai
18.30 vai. iškilminga vaka
rienė
20.30 vai. Vakaronė

SEKMADIENIS, liepos 29 d 
9.00 vai. pusryčiai

10.00 vai. kelionė į Lietuvių 
Sodybą Engadinėj (4 km.)

nadoje. Gražusis Viktorijos 
miestas tapo antraisiais 
Ingridai namais nežiūrint, 
kad ji gimusi Čikagoje. Ten 
ji gyvena ir pastoviai dirba 
Belfry teatre. Teatras Ing
ridą sužavėjo, kada ji vai
kystėje paragavo "Scenos 
burtų" dalyvaudama akto
rės Z. Kevalaitytės - Visoc- 
kienės režisuotuose vaidini
muose Čikagoje.

* Toronto dainuojantis 
vienetas "Volungė”, žinomas 
ne tik Kanados lietuvių tar
pe, bet jau gastroliavęs ir po 
Amerikos didesnes lietuvių 
kolonijas. Tai dešimtukas 
gražiai susidainavusių jaunų 
moterų. Beveik visos jų bai
gusios universitetus, kole
gijas, muzikos mokyklas. Jų 
muzikinė vadovė Dalia 
Skrinskaitė - Viskontienė 
baigusi Torinto universitetą 
muzikos mokytoja. Fortepi- 
onu Volunges palydi Silvija 
J'reimanienė, akomponiato- 
rė, baigusi Juliard konser^ 
vatoriją Amerikoje. 

11.00 vai. Šv. Mišios Lietu
vių Sodybos Seklyčioje 
12.00 vai. grįžtama į Heath
cote
12.30 vai. pietūs
13.30 vai. Dr. G. Kazokienės 
paskaita: Kelionių į Lietuvą 
reikšmė jaunimui
14.30 vai. užsiėmimai
15.00 vai. p. .Daivos Bieri 
paskaita: Individualybės
problemos
16.00 vai. susitvarkymas
16.30 vai. Uždarymas

Norį Studijų dienose da
lyvauti prašomi iki liepos 17 
dienos užsiregistruoti pas V. 
Viliūnaitę, 33 Forbes St. 
Newtown, 2042 (tel. 
51 3982) arba pas E. Sucho- 
werskyj 4/23 The Trongate, 
Granville 2142, (tel. 
637 9326) įmokant mokestį 
už savaitgalį $ 20 (arba no
rintiems dalyvauti tik vieną 
dieną $ 10), užtai bus aprū
pinta maistu ir nakvyne (tik 
prašoma atsivežti savo pa
talynę, t.y. miegamus mai
šus, arba paklodes, užval
kalą pagalvei ir antklodę). 
Paskaitos ir kiti parengimai 
vyks skautų patalpose, todėl 
alkoholis bus draudžiamas.

Sydnejaus Akademikių 
Skaučių Draugovė

Lietuvių liaudies dainos su
daro didžiąją Volungės re
pertuaro dalį; jos dainuoja ir 
lietuviškas etnografines su
tartines. Dainininkės pasi
rodo patraukliuose tauti
niuose drabužiuose. Į savo 
dainas įveda ir vaidybinio 
elemento - tai veido išraiška, 
tai rankų judesiais, tai per- 
sigrupuodamos, tuo įnešda- 
mos gyvumo.

* Adelaidės lietuvių teat
ras "Vaidila" ateinančioms 
Lietuvių Dienoms kurios 
vyks Adelaidėje, suvai
dins Stasio Santvaro dramą 
"Žvejai”. S. Santvaras 
"Žvejus” parašė 1926 
metais. Veikalas buvo sta
tytas Valstybės teatre, ta
čiau didelio pasisekimo ne
turėjo. 1941 m. S. Santvaras 
iš naujo perkūrė "Žvejus”. 
Režisierius P Kubertavi- 
čius 1942 m. balandžio mėn. 
veikalą pastatė Kauno Vals
tybiniame Teatre. Šį kartą 
"Žvejai" susilaukė didelio 
pasisekimo, vaidinta per 50 
kartų, išverstas į vokiečių, 
latvių ir estų kalbas, vaidin
ta Latvijoje ir Estijoje (ypač 
su pasisekimu Estijoje - irgi 
per 50 spektaklių!). Išeivijo
je "Žvejus" pastatė Hanau 
teatras "Atžalynas".

Šiais metais rugsėjo 2 d. 
numatytoje Sydnejaus liet, 
teatro "Atžalos" premjeroje 
A. Kairio komedijoje "Si
dabrinė diena" vaidina: K. 
Bitinienė, D. Karpavičienė, 
O. Maksvytienė, G. Viliū- 
naitė, J. Maksvytis, P.Rūte- 
nis, R. Skeivys, S. Skorulis. 
Viešnių ir svečių vaidmeny
se gerai žinomas Sydnejuje 
vienetas "Tie Patys". Reži
sūra ir scenovaizdis Juliaus 
Dambrausko.

Paulius Rūtenis

Daug raUnod 
■kaitydamas

ui
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Namie ir svetur
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

GEELONGE

Geeionge išvežtųjų minė
jimas įvyko birželio 17 d. 
Liet. B-nės Namuose. Su
rengė Geelongo Apyl. Val
dyba. Minėjime dalyvavo ir 
ALĖ Krašto Valdybos Pir
mininkas p. V. Neverauskas 
su ponia.

Ta dienų pamaldas atlaikė 
kun. P. Dauknys, tai dienai 
pasakęs pritaikintų pa
mokslų. Pamaldose dalyva
vo organizacijos su vėliavo
mis, choras giedojo, ir pa
maldos baigtos Tautos Him
nu.

Liet. Namuose minėjimo 
oficialioji dalis. Salė išpuošta 
tautiniais motyvais, stalai 
papuošti taut, vėliavėlėm. 
Minėjimą pradėjo apyl. 
pirm. p. M. Kymantas. Su
sikaupimo minute pagerbti 
žuvusieji tremtiniai. Pas
kaitų skaitė ALB Krašto 
Valdybos pirm. p. V. Neve
rauskas, primindamas pa 
laikyti glaudų tarpusavį 
kontaktų ir vieningai veikli, 
iki Lietuvai išauš laisvės 
diena.

Meninėje programoje pa
sirodė savaitgalio mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mok. 
p. B. Gasiūno, su deklamaci
jomis. Geelongo liet, choras 
sudainavo keletu dainų ir 
minėjimas baigtas sunešti
nėmis vaišėmis.

Vaišių metu apyl. pir-kas 
pristatė visus apyl. valdybos 
narius ALB Krašto 
Valdybos pirmininkui, o taip 
pat ir kitus darbuotojus bei 
organizacijas apylinkės 
veikloje.

ALB Krašto Valdybos 
pirm-kas painformavo apie 
Krašto Valdybos veiklų, 
apie Australijos Lietuvių 
Fondų, mūsų spaudų ir atsa
kinėjo į iškeltus klausimus. 
Ta proga p.p. Neveraus- 
kams įteiktos mažos dova
nėlės.

Geelongo lietuviai tikrai 
dėkingi už atsilankymą ALB 
Krašto Valdybos pirminin
kui ir kt.n. p. Daukniui.

A.Z.

g g 58 a © g
Jau kelis kartus Amerikos 

viršūnės pareikalavo, kad 
Nikaragvos prezidentas Sa- 
moza, prieš kurį vyksta 
krašte sukilimas, atsistaty
dintų, tačiau šis kietai laiko
si ir tikisi įveiksiąs sukilė
lius. Sukilėlius, vadinamus 
sandinistais, (pagal jų vadą 
Cesar Sandino) ginklais re
mia Kobos ir Panamos ko
munistai, gi Amerika nepa
laiko dabartinio prezidento 
Samozos kaip diktatoriaus. 
Atrodo, kad reikalai baigsis 
kaip kadaise Kuboje, kai 
Castro vedė sukilėlius prieš 
diktatorių ir tik vėliau Cas
tro išryškėjo kaip komunis
tas.

***
Sydnejuje pereitą savaitę 

pasibaigė naftos rafinerijų 
streikas, sukėlęs daug rū
pesčio visai N.S.W. valstijai. 
Imtasi skubių benzino nor
mavimo priemonių, kurios ir 
iki dabar neatšauktos. 
Trūkstant benzino numato
ma visoje Australijoje įvesti 
benzino normavimą, kaip 
kad yra Naujojoje Zelandi
joje arba Amerikoje. Šalia 
to greitu laiku benzinas gali 
stipriai pabrangti.

♦♦♦
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JAUNIMO PETICIJA

Lietuvių jaunimo peticija 
Jungtinėms Tautoms buvo 
įteikta 1979 m. birželio 15 d. 
New Yorke. Šią 150.000 pa
rašų peticiją priėmė JAV 
atstovas prie Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių Ko
misijos Edward Mezvinsky.

Lietuvių delegaciją suda
rė Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovai Viole
ta Abariūtė (iš Detroito), 
Jūratė Norvilaitė (iš New 
Yorko), ir Lietuvos Vyčių 
atstovas William A. Sidtis 
(iš New Yorko). Juos lydėjo 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Koalicijos Gelbėti 
Petkų ir Gajauską atstovas 
kun. Kazimieras Pugevičius 
(iš New Yorko) ir JAV LB 
Visuomeninių Reikalų 
Tarybos pirmininkė Aušra 
Zerr (iš Philadelphia), ku
rios pastangomis lietuvių 
delegacija buvo priimta pas 
Edward Mezvinsky.

Peticijoje prašoma, kad 
Sovietų okupuotuose Pabal- 
tijos kraštuose būtų grąžin
tos žmogaus, religinės bei 
tautinės teisės ir valstybi
nė nepriklausomybė. Petici
jos tekstas buvo paruoštas 
anglų, vokiečių, ispanų ir 
portugalų kalbomis. Jauni-

Sydnejaus ramovėnų veikloj
L.K.V. S-gos "Ramovė” 

Sydney Skyrius, buvo 
įsteigtas 1956 m. lapkričio 
25 d. Tuo laiku, po įvykusio 
Kariuomenės Šventės mi
nėjimo, čia pat buvo su
šauktas ir steigiamasis susi
rinkimas, kuriame, nutarta 
įsteigti skyrių siekiant ap
jungti tarnavusius Lietuvos 
kariuomenėje visų laipsnių 
karius. Šiame susirinkime 
nariais įsirašė 24 karininkai 
ir kariai ir buvo išrinkta pir
moji skyriaus valdyba iš 
trijų asmenų.

Kai kitur dar gerokai 
prieš metų pabaigą išlei
džiami ateinančių metų ka
lendoriai, gi Lietuvoje šių 
metų kalendoriai pasirodė 
tik apie gegužės mėnesį.

Vakarų Vokietija buvo 
pramačiusi 100 milijonų DM 
Vietnamo ekonominei pa
galbai, bet atsižvelgdama į 
žmogaus teisių suvaržymus 
ir kitaip įsitikinusių perse
kiojimus, ekonominę pagal
bą Vietnamui teikti 
atsisakė, o pramatytus pini
gus (100 milijonų), skiria 
Vietnamo pabėgėlių šalpai ir 
įsikūrimui. Tai bene pirmas 
žingsnis valstybiniu mastu 
prieš komunistų savivalia
vimą ir pabėgėliams para
mą.

***

Nors jau užbaigtas Lietu
vių Enciklopedijos lietuvių 
ir anglų kalba leidimas, bet 
pati leidykla nėra užsidariu
si. Jos savininkas Juozas 
Kapočius ir toliau leidžia 
lietuviškas knygas. Štai 
naujausias J. Kapočiaus lei
dinys yra Lietuvos buv. dip
lomato Petro Klimo ”Iš ma- 

mo peticijos parašai buvo 
surinkti prieš kelis metus ir 
iki šiol buvo dėtos pastangos 
peticiją įteikti Jungtinėms 
Tautoms.

Peticijai parašai buvo 
renkami organizuotai Ang
lijoje, Argentinoje, Austra
lijoje, Brazilijoje, JAV, Ka
nadoje, Šveicarijoje, Vene- 
zueloje ir Vokietijoje. Pas
kirų parašų gauta iš pa
vergtos Lietuvos, Indijos, 
Indonezijos, Malazijos, Šve
dijos, Uragvajaus ir kitur. 
Apskaičiuojama, kad iš sve
timtaučių surinkta 130.000 
parašų, kurie tuo pačiu buvo 
supažindinti su dabartine 
Lietuvos padėtimi. JA V-se 
buvo surinkta 57.3 % visų 
parašų - vien čikagietis Pra
nas Būdvytis surinko virš 
35,000. Lietuviais negausi 
Kolumbija surinko net 30.5 
°/o visų parašų. Ten ypatin
gai pasidarbavo Jonas Ka- 
seliūnas ir kun. M. Tamo
šiūnas.

Įteikiant peticiją, virš va
landos trukusiame pokalby
je buvo priminta, kad birže
lio 15 d. lietuviams yra 
skaudžių prisiminimų diena, 
nes prieš 39 metus Sovietai 
okupavo Lietuvą ir atėmę 
laisvę pradėjo tautinį geno
cidą ir trėmimus į Sibirą.

Pradžioje naujoji organi
zacija Sydney visuomenėje 
nebuvo populiari. Ypač, kai 
po kelių metų iš Sydney iš
vyko skyriaus pagrindinis 
steigėjas ir pirmasis pirmi
ninkas Itn. N. Cininas (mirė 
Melbourne). Reikia pasaky
ti, kad .jam išvykus skyrius 
kiek laiko tik vegetavo. Bet 
išrinkus skyriui vadovauti 
ats. mjr. S, Narušį, rarnovė- 
nų veikla pasidarė gyva ir 
organizacinė idėja labai po
puliari. Tuo laiku skyriaus 
narių skaičius nuo 24 pakilo 
iki virš 100.

Šiuo laiku skyrius turi 84 
narius - ramovėnus, daugu
moje, jau vyresnio ir net gan 
senyvo amžiaus, nors yra ir 
jaunų, jau tarnavusių vieti
nio krašto kariuomenėje. 
Vyriausias amžiumi sky
riaus ramovėnas yra Alek- 
'sas Grincevičius - 95 m. ir 
jauniausias Kęstutis 

no atsiminimų”. P. Klimas 
išbuvo Sibiro lageriuose de
šimtį metų ir grįžęs parašė 
savo atsiminimus apie 
1960-62 metus. Jam mirus jo 
rankraščiai pateko Lietuvos 
TSR Mokslo Akademijos 
archyve Vilniuje, kurie buvo 
mikrofilmuoti ir slaptais 
keliais pasiekė atsiminimų 
autoriaus sūnų Paryžiuje. 
Knyga 416 psl. ir kainuoja 
12 dol.

***

Pavergtųjų Tautų Komi
teto balius numatomas Syd- 
nejaus Lietuvių Klube rug
pjūčio 4 d. Lietuviai maloniai 
kviečiami kuo gausiau daly
vauti ir prisidėti prie šio ba
liaus sėkmingo pravedimo. 
Tai irgi tarptautinė repre
zentacija. Laukiama taip pat 
ir iš mūsiškių paramos fan
tais loterijai. Aukas loterijai 
perduoti arba apie jas pra
nešti p. A. KramiŪui, tel. 
727 3131.

Kelionės į Vilnių 
ar bet kur pasaulyje

VILNIUJE LEIDŽIA 6 dienas, DRUSKININKUOSE 4.
Į Vilnių galima vykti per Tokyo, Frankfurtą, Belgradą, 

Varšuvą arba Vienną — Qantas, Lufthansa, Japan 
Airlines, Singapore Airlines, ar kitokiu lėktuvu. Iš Var
šuvos į Vilnių ir atgal vietiniu traukiniu.
* Naujos, atpigintos kainos į Los Angeles, Čikagą, To
ronto ir Europą. Kelionės į Fidži, Tol. Rytus Lėktuvu ar
ba laivu.
* Padedam išrūpinti leidimą apsistoti pas gimines Vil
niuje.
* Išrūpinam kelionės dokumentus, vizas, draudimą, 
kelionės čekius.
* Grace Bros, milijoninė kompanija su 34 įstaigomis 
Australijoje ir užsienyje yra jūsų garantija finansinio 
saugumo ir kelionės suruošimo atžvilgiu.
Kreipkitės pas Alg. Žilinską

GRACE BROS TRAVEL (IATA APROBUOTA) 
227 COLLINS STREET,

MELBOURNE TEL. 654 3433, vakare 93 4258

arba GRACE BROS TRAVEL
SYDNEY (02) 212 4800 CANBERRA (062) 30 2302 
BRISBANE (07) 378 8296 PERTH (09) 321 8755 
ADELAIDE (08) 51 7555 TOWNSVILLE (077) 79 8180

LKVS Ramovės Sydnejaus Skyriaus dabartinė valdyba. 
Sėdi iš k.: P. Mikalauskas vicepirm., A. Skirka pirm., M. 
Zakaras sekr. Stovi: K. Daniškevičius parengimų ir kult, 
vadovas, V. Račiūnas iždn.

Laukaitis - 27 metų amžiaus.
Kas .metai skyriaus val

dyba ruošia kiek galima iš- 
kilmingesnius Kariuomenės 
Šventės minėjimus, Dariaus 
ir Girėno minėjimus, šeimy
ninius pobūvius gamtoje ir 
suruošė eilę diskusinių pas
kaitų kariškomis temomis, 
kurių daugelis buvo pas
kelbta ir mūsų vietinėje 
spaudoje. Veik kas metai iš 
savo piniginės kasos skiria 
aukų paremdama spaudą, 
jaunimą, sporto klubus, šo
kių grupes, savaitgalio mo
kyklą ir kitiems reikalams. 
Šių skiriamų ir išmokėtų 
aukomis pinigų per visus 
veiklos metus jau susidaro 
keli tūkstančiai dolerių. Taip 
pat prie skyriaus valdybos 
kasos yra ir specialus fon
das paremti sunkumuose 
patekusius ramovėnus ir jų 
šeimas.

Mūsų skyriaus valdybos 
iniciatyva, 1974 m. buvo už- 
megsti ryšiai su estų ir lat
vių atsargos karių organiza
cijomis ir pradėta jų atsto
vai kviesti į mūsų kariuo
menės šventės minėjimus. 
Išsivystė gražus ir glaudus 
bendradarbiavimas. Vėliau, 
estams ir latviams pagei
daujant, mūsų skyriaus val- 
bos rūpesčiu sušaukta estų, 
latvių ir lietuvių ats; karių 
organizacijų valdybų pirmi
ninkų bendras posėdis - 
konferencija. Jos metu su
darytas bendras trijų tauty
bių komitetas - The Baltic 
Exservicemen’s Commitee 

I in Sydney. Komitetą sudarė 

visų trijų tautybių ats. karių 
organizacijų pirmininkai ly
giomis teisėmis. Nuo šio lai
ko ir birželio išvežtųjų mi
nėjimai - demonstracija, už
dedant vainikus prie Neži
nomo Kareivio Kapo Sydney 
- Martin Place, pravedama 
šio komiteto pastangomis.

Šiais melais šis minėjimas 
įvyko birželio 16 d. 12 v. 
(šeštadienį). Šį kartą 
lietuvių grupė buvo skait
lingiausia, virš 60 asmenų, 
jų tarpe 12 moterų tautiniais 
kostiumais, kas teikė pasi
gėrėtino įspūdžio visiems 
susirinkusiems. Viso daly
vavo apie 150 asmenų.

• Lygiai 12 vai. nuaidėjo 
trimito garsas, kviesdamas 
visus čia esančius rimčiai ir 
susikaupimui. Lietuviai, lat
viai ir estai jau buvo sustoję 
ir išsirikiavę atskiromis 
grupėmis prie savo tautinių 
vėliavų, kurių priešais sto
vėjo organizacijų pirminin
kai su papuoštais tautinėmis 
spalvomis vainikais ir kiek
vienas su savo asistentais. 
Trimitui baigus, pirmiausia 
prie paminklo vainiką 
padėjo lietuviai, po jų latviai 
ir estai. Kun. P. Butkus 
angliškai sukalbėjo šios die
nos rimčiai pritaikintą mal
dą. Tuo demonstracija ir už
sibaigė. Mes lietuviai paten
kinti kaip niekad anksčiau, 
pamažu skirstėmės iš aikš
tės savo keliais.

Ant. Skirka 
Syriaus Valdybos 

pirmininkas
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KARALIŠKŲJŲ SAULĖS NAMŲ TAUTA
Bronė Mockūnienė

Skaitytojas, tur būt, pa
galvos, kad šis straipsnis 
nagrinės kokią nors Afrikos 
tautelę, arba yra šiaip sau 
fikcija, užpildyti savaitraš
čio skiltims. Užtikrinu jus, 
kad taip galvojantys yra 
saulės metų nuotolyje nuo 
tiesos.

Šiame straipsnyje noriu 
kalbėti apie mūsų gražiąją 
Žemaitiją, kančios ir kryžių 
šalį.

Lietuvoje gimusiems ir 
augusiems nereikia aiškinti 
kas yra Žemaitija. Kiekvie
nas pasakys, kad tai gražus 
pajūrio kraštas, apgyventas 
savotiškų, lėto būdo, lėtai 
sprendimus darančių žmo
nių, tvirtų savo įsitikini
muose, užsispyrusių ir nie
kam nepataikaujančių. Tai 
bus ir viskas, ką mes lietu
viai žinome apie žemaičius. 
Nedaug ką apie žemaičius 
rasime ir Lietuvos istorijoje. 
Lietuviai istorikai žemaičius 
pamini prabėgomis, vienu 
kitu sakiniu, konstatuodami 
tik, kad tokiame tai mūšyje 
dalyvavo ir žemaičiai, kad 
žemaičiai buvo drąsūs ir 
narsūs kariai, jodinėję ant 
mažų, greitų ir patvarių 
arkliukų. O kas tokie tie že
maičiai yra, kaip jie atsirado 
Baltijos pajūryje, kaip jie 
gyveno istorijos raidoje, 
niekas iki šiol nežinojo ir, 
atrodo, dėl to nežinojimo 
perdaug nesirūpino.

Yra tačiau žmonių, kurie 
nežinojimu nepasitenkina. 
Jie ieško žinių, verčiasi dul
kėtuose archyvuose, varto 
supelėjusias kronikas, skai
to privačius laiškus net le
gendas ir balades ir iš jų, 
dėdami po krislelį, stengiasi 
atkurti paveikslą rūpimo 
asmens ar tautos.

Vienas iš tokių istorikų, 
panoręs įžvelgti į nežinomy
bės istoriją yra prancūzų 
kilmės amerikietis Charles 
L. Thourot PICHEL. Jis do
misi ta istorija, kurią pasau
lio istorikai yra palaidoję ir 
peržegnoję. C. Pichel archy
vuose yra praleidęs 50 savo 
gyvenimo metų ir iš nežino
mybės iškėlęs žemaičių tau
tą. n

1957 m. C. Pichel išleido 
stambų veikalą "History of 
the Sovereign Order of 
Saint John of Jerusalem”.

1957 m. išleido kitą stam
bų veikalą, pavadintą ’’Sa
mogitia” The Unknown in 
History.

Šį istorinį veikalą autorius 
taip apibūdina: ’’Tai kadaise 
buvusios didelės tautos pri
verstinė drama, pilna ne
paprastų politinių intrygų ir 
karų, užsitęsusių daugiau 
kaip 500 metų.”

"Samogitia" autorius ati

PADĖKA

Mano mamytei Kunigundai Baltrušaitienei mirus dė
koju visiems mano draugams ir tautiečiams, kurie manęs 
ir šeimos šioje taip skaudaus liūdesio valandoje mūsų ne
užmiršote, atsilankydami bažnyčioje, kapinėse ir po to 
pietuose. Ypatingą padėką reiškiu kun. P. Butkui už at
laikytas šv. Mišias, gražų ir prasmingą pamokslą ir atlik
tas laidotuvių pareigas. Nemažiau dėkingi esame Marijai 
Umbražiūnienei ir Broniu Kiveriui už atlikimą muzikinės 
dalies laike pamaldų bažnyčioje ir taip pat chore giedoju
siems draugams ■ choristams.

Kazimiera Bitinienė - Baltrušaitytė,
Valerijonas Bitinas, 

Violeta Bitinaitė Sims

dengia tautų klastą ir są
mokslus sunaikinti niekam 
kelio nepastojančią kuklią 
žemaičių tautą, kurios vie
nintelis ’’nusikaltimas” bu
vo, kad jie buvo pagonys ir 
ištikimai laikėsi savo protė
vių - aisčių papročių.

"Samogitia” susilaukė pa
saulinio susidomėjimo. 
Prancūzai ir italai jau verčia 
"Samogitia” į savo kalbas. 
Švedai laukia autoriaus su
tikimo versti knygą į švedų 
kalbą.

Amerikiečiai sujaudinti 
knygoje aprašomomis že
maičių kovomis ir jų patir
tomis nuoskaudomis 500 
metų laikotarpy, sveikina 
autorių ir dėkoja jam už 
nuopelnus istorijai ir yra 
įsitikinę, kad autorius yra 
nusipelnęs Nobelio Premi
jos.

Lietuviams, o ypač že
maičiams labai džiugu, kad 
nežinomybės istorija pra
siskleidė ir nauji faktai apie 
mūsų prosenolius ir jų kul
tūrą iškilo aikštėn.

C. Pichel "Samogitia" iš
kėlė aikštėn iki šiol niekam 
nežinomą Europos istorijos 
lakotarpį, vadinamą ’’Tam
siaisiais Amžiais”, apimantį 
775 metus ir atkasė palaido
tą žemaičių tautą.

Autorius reiškia pasipik
tinimą kai kuriomis tauto
mis, kurios nežinia dėl kokių 
sumetimų yra paslėpusios, 
sunaikinusios ar suklastoju
sios istorinius dokumentus. 
"Dėl to senovės Europos is
torija dar turi daug spragų”.

AUKSINIAI VAKARAI
Tęsinys

Pravažiuoja
me mažą miesčiuką ir jame 
dideli kviečių elevatorių. 
Jau gražiau žaliuoja me
džiai, auga kaž kokie spyg
liuočiai.

Pusvalandžiui sustojame 
Northampton mieste, kvie
čių ir avių ūkių centras. Na
mai labai seni, iš to matosi, 
kad čia gyventojai kūrėsi la
bai seniai. Miestas didokas, 
išsidėstęs daugiausiai prie 
pagrindinės gatvės. Yra 
teismas, policija ir daugiau 
valdiškų Įstaigų. Kai kurios 
įstaigos įsikūrusios labai se
name name, jau galėtume 
pavadinti lūšnele, kokias 

.kartais matome atspausdin
tas istorinėse knygose ar 
kalendorių viršeliuose. Dar 

- sako autorius. Jis randa, 
kad istorikai yra tiek pat 
faktų praleidę, kiek jų yra 
parašę, arba, kaip jis sako, 
yra istorija ir Istorija. Bū
tent: istorija, kuri yra para
šyta, bet niekada neįvyko ir 
Istorija, kuri įvyko, bet dėl 
tam tikrų priežasčių, nieka
da nebuvo aprašyta.

Tikėdama, kad ’’Samogi
tia” artimoje ateityje bus iš
versta ir į lietuvių kalbą, 
pasitenkinsiu tik trumpai 
paminėdama autoriaus iš
keltus būdingesnius faktus 
apie žemaičius, jį gyvenimą 
ir kovas.

"Pradinė Rusų Kronika” - 
sako autorius - "išveda ais
čių, (iš kurių yra kilę ir že
maičiai) kilmę iš Nojaus sū
naus Japheth.” Aisčių gimi
nės kadaise gyveno Mažojoj 
Azijoj, į vakarus nuo Arara
to kalno, dabartinėje turkų 
Armėnijoj. Aisčių tautos 
vėliau emigravo prie Balti
jos jūros. Tai įvyko mažiau
siai keletą tūkstančių metų 
prieš Kristų.

Kiti šaltiniai sako žemai
čius kilus iš Nojaus sūnaus 
Shem, kuris buvo vadina
mas Saulės dievas. Manoma, 
kad nuo Shem žemaičiai pa- 
sisavimo ir saulės simbolį, 
kuris jau randamas 10-tame 
šimtmetyje karaliaus Ne
muno, lenkų vadinamo Pa- 
nemun, (Pan Nemun?) lai
kais. Karalius Nemunas ir 
visa jo dinastija jau naudojo 
saulės ženklą kaip savo 
valstybės simbolį ir karališ
koji giminė jau vadinosi

J.Žinkus

gerai išsilaikiusi sena kata
likų St. Marys bažnyčia.

Pavažiavę apie 50 km. pa
siekiame Geraldton prie
miesčius. čia namai amžiumi 
įvairesni. Yra senų, bet ma
tosi dar ir dabar statomų. 
Pasiekiame miesto centrą, 
šeštadienio pavakarys, par
duotuvės uždarytos. Gatvė- 

'se vaikščioja nemažai žmo
nių, pravažiuoja daug auto
mobilių. Geraldton turi apie 
18.000 gyventojų, atvažiuoja 
čia daug ir atostogautojų. 
Yra 7 viešbučiai, 6 moteliai 
ir 4 karavanų parkai. Yra 
geležinkelio stotis ir uostas, 
prie uosto stovi didžiulis 
kviečių elevatorius.

Muziejus ką tik užsidarė 
(5 vai.), todėl vaikščiojame 
gatvėmis ir stebime languo
se išstatytas prekes. Vieno 
garažo lange studijuojame 
Geraldton žemėlapį. Paste
bime ten turistinę brošiūrė
lę, kurioje nufotografuotas 
keistai augantis medis. To 
medžio kamienas apie 2 m. 
aukštyje vėjo nulenktas ir jo 
viršūnė auga gulsčiai. Mūsų 
vokietukas nesutinka kad 
čia būtų tikras reikalas, bet 
vienas perthiętis, kuris čia 
anksčiau gyveno, pažada tą 
medį pravažiuojant mums 
parodyti.

Jūra ir paplūdimys čia 
pat. Prieiname ir braidome 
Indijos vandenyne, bet tik 
vienas kitas išsirengę mau
dosi. Pučia šaltas šiurpus 
vėjas. Geraldton reklamuo-

Spaudos draudimo simbolika.

"Karališkieji Saulės Namai” 
(Royal House of the Sun).

Karalius Nemunas turėjo 
keturius sūnus: Banką, Kū
ną, Sperą ir Dievaltą. Po tė
vo mirties jauniausias sūnus 
Barkas valdė Žemaitiją. Kur 
upė Jūra įteka į Nemuną, jis 
pastatė pilį ir pavadino jo 
upės ir savo vardu Jur - 
Barka (25 psl.). Miestas 
Jurbarkas yra išlikęs iki šių 
dienų.

Įvairios tautos samogitus 
vadino įvairiais vardais: 
Lowlanders, Eastlanders, 
Zhmouds, Zemaicia, Saracė
nai, pagonys ir p: 
rius sako, kad dazr 

>an. Auto- 
inai žemai-

jama kaip "Saulės miestas”, 
nes metinis saulės pasirody
mo vidurkis yra 8 vai. die
nai.

Važiuojame į savo apsi
stojimo vietą, Separation 
Point karavanų parką. Tai 
pats didžiausias karavanų 
parkas, kokį savo gyvenime 
esu matęs. Jame ir paklysti 
galima. Čia stovi daug kara
vanų, mažiau palapinių. Įsi- 
kuriame ir mes, visai prie 
jūros, girdisi bangų ošimas. 
Ankstyva vakarienė, duo
damos bulvės, žuvis ir vy
nas; atvežti iš miesto. Nors 
esame toli nuo miesto cent
ro, bet tariamės dar kartą jį 
apžiūrėti. Be to, beveik visą 
dieną sėdint, reikia ir pa
vaikščioti. Einame 4 vyrai. 
Gatvės meksfaltuotos, pati 
žemė smėlis ir auga tik krū
mokšniai. Prie gyvenamų 
namų žaliuoja laistoma žolė, 
žydi gėlės. Po pusvalandžio 
kelionės pasiekiame miesto 
centrą. Randame atidarytas 
kelias privačias parduotuves 
ir vieną labai didelę vaistinę. 
Joje yra daugiau šalutinių 
prekių, kaip vaistų. Žiūrinė- 
jame ir nuperkame keletą 
suvenyrų. Dar užsukę i 
barą, grįžtame. Sugrįžome 
laimingai, bet nesutarėme 
kur eiti pasiekus karavanų 
parką. Nuo mūsų atsiskyręs 
vyras paklydo. Pučia vėjas, 
ošia nenutilsianti jūra. Vėsi 
ir rami naktis.

Sekmadienis ir paskuti
nioji kelionės automašino
mis diena. Perthas tik už 430 
km. Saulė ir vėjas lydi iš pat 
ryto. Važiuojame kitomis 
Geraldton miesto gatvėmis 
ir sustojame prie Civic . 
Centro. Tai naujas labai mo
dernus pastatas. Žolė jau 
dabar laistoma ir atrodo pati 
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čiai būdavo sumaišomi su 
lietuviais, bet tarp jų buvo 
skirtumas geografiniu, ling- . 
vistiniu ir psichologiniu at
žvilgiu. Žemaičiai buvo la
biau atsparūs svetimųjų įta
kai ir karingiausi iš visų ais
čių tautų (Samogitia, 27 psl.)

Žemaičių vargai prasidė
jo, kai 1199 m. Romos po
piežius Inocentas III paskel
bė karą pagonims, gyvenan
tiems Baltijos jūros rytinia
me pakraštyje. (Popiežiaus 
Bulė 1200). Popiežius paža
dėjo nuodėmių atleidimą vi
siems, kurie tik eis kariauti 
prieš pagonis žemaičius. 
Karui vadovauti buvo įga
lioti Teutonų riteriai - vo
kiečiai kryžiuočiai. Rektū- 
tams buvo skelbiama musul
monų filosofija, galiojanti 
Šventojoj Žemėj, kad "nu
žudymas netikėlio apvalo 
sielą ir užgarantuoja dan
gaus karalystę”.

Bus daugiau

gražiausia mieste. Kitoje 
gatvės pusėje stovi katalikų 
katedra. Iš lauko ji remon
tuojama ir dabr apjuosta 
geležinių rėmų stovais. Įei
nu į vidų, vyksta pamaldos. 
Žmonių pilna ir labai daug 
jaunų amžiumi. Katedros 
vidus išdažytas melsvai, pa
įvairintas pilkomis ir oran
žinės spalvos juostomis. Pa
važiavę toliau vėl išlipame 
pažvelgti į miestą iš kalne 
įrengtos aikštelės. Gražiai 
matosi miestas, jo pastatai 
ir daug spygliuočių medžių. 
Važiuojame per naują Tar- 
coota priemiestį. Čia visi 
namai nauji, kiti dar stato
mi. Ant stogų matosi saulės 
šilto vandens įrengimai.

Išvažiuojame vėl į laukus. 
Vakarinėje kelio pusėje ma
tosi kviečiai, bet ir čia jie 
reti. Kitoje kelio pusėje pa
matome medžius, kurie, ne

atlaikę nuolatinio vėjo, savo 
šakas paguldė ant žemės. 
Atpažinome ir anksčiau fo
tografijoje matytą medį. 
Įsitikino ir su mumis važia
vęs vokietukas, kad Austra
lijoje medžiai gali augti ir 
gulėdami.

Pravažiuojame seną isto
rinį miestelį Greenouch. Ja
me stovi jau amžiaus suvar
ginti akmeniniai nameliai. 
Gyvena tik ūkininkai, nes jie 
turi prie ūkių gyventi, negi 
paliksi?

Nukelta į psl. 6
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P1SISAKTMAI
TEISYBĖS.

BEJIEŠKANT...

Mūsų Pastogės Nr. 24, 
kun. Dr. P. Bašinskas daro 
man priekaištų, kad aprašy
damas jaunimo susirinkimų 
iškraipiau faktus, klaidingai 
nušviečiau paskaitininko 
mintis ir panašiai...

Kun. Dr. P. Bašinsko eks
pedicija jieškoti teisybės 
manęs nestebina. Stebina, 
kad gerb. oponentas jauni
mo susirinkime nedalyvavo, 
o rašo tarsi jis ten būtų bu
vęs ir viską girdėjęs. Atlai
džiai priimčiau gerb. kunigo 
pastabas, jei jis neoperuotų 
anoniminio jaunuolio išpuo
liais ir nepretenduotų pa
tikslinti mano užrašytas su
sirinkimo kalbėtojų mintis, 
ypač po to, kai nuo susirin
kimo praėjo jau pusmetis. 
Peršasi išvada: jeigu tas 
jaunuolis yra autentiškas 
asmuo, tai jis galėjo savo 
pastabas seniai parašyti!

Žinia, susirinkimo eigą ir 
jaunimo pokalbius aprašiau 
labai kondensuotai, paminė
jau tik pačius ryškiausius 
pasisakymus. 0 jaunuolių 
pavardžių neminėjau dėl to, 
kad kritiškų pastabų auto
riai nebūtų maltretuojami, 
neturėtų nemalonumų. Su
sirinkimo aprašymą pasiun
čiau ir kun. J. Šarauskui j 
Čikagą.

Kunigui daktarui norėčiau 
priminti, kad visa pirmoji to 
jaunuolio citata (...) "Jauni
mas norėtų pamoksluose 
daugiau girdėti apie religi
nius, teologinius klausimus, 

o ne apie tautinius reikalus", 
prileidžiu yra tik prasima
nymas: iš mano šeimos susi
rinkime dalyvavom 4 asme
nys ir nei vienas tokio išsa
maus dėstymo negirdėjome, 
nors aš pats įdėmiai sekiau 
ir tuoj pat užsirašiau. Iš to
lesnių citatų aiškėja, kad su 
manim polemizuoja ne jau
nuolis o replikos autorius, 
k.a.: ”J. Juška faktus iškrai
pė” (...) "Juška neteisingai 
rašo” (...) "Juška nesuprato" 
ir t.t.

Beje, iš tolimesnės apra
šymo eigos aiškėja, kad 
gerb. rekolekcijų vedėjo 
pastagos susisiekti su jauni
mu buvo nesėkmingos. 
Šiandien kalbėtis su jauni
mu nėra taip jau paprasta. 
Jaunuoliai turi patikėti savo 
pašenkovu, pajusti, kad jam 
nuoširdžiai rūpi jų reikalai ir 
problemos. Todėl iranėnuos- 
tabu, kad susirinkime.jauni- 
mas padėjo lygybės (api
bendrinimo) ženklą ..visiems 
kunigams! Išimčių yra, bea- . 
bėjo, bet išimtys taisyklės 
negadina. Teiginys, kad 
"kunigai labai rūpinasi jau
nimu” tėra irgi tik ”lip ser-, 
vice", nes nieko konkretaus 
nepasako. Kasgi yra tas rū
pestis? Jaunuoliai nemėgs
ta, kad jais kas nors labai 
rūpintųsi ir laikytų už vade
lių!

Su gerb. kunigo admoni
cija dėl grynai religinių bei 
teologinių pamokslų sutinku 
tik su viena išlyga: jie neturi 
būti abstrakti metafizika, 
nes religija yra ne teorija, o 
praktika! Gryno evangelijos 

filtA 
skelbimo, kaip tai daro kai 
kurie mūsų kunigai, šian
dien jau toli gražu nebeuž
tenka: reikia, kad ji būtų in
terpretuojama pagal laiko ir 
vietos sąlygas, vadinasi, ne
vengiant ir tautinių klausi
mų.

Užbaigdamas šias trum
pas pastabėles, dėkoju savo 
oponentui už dėmesį.

Jonas Juška

SPORTO SALĖS REIKA
LAI IŠ TOLO...

Seku "Mūsų Pastogėje" 
sydnejiškių pasisakymus 
sporto salės reikalais. Ranka 
galima būtų numoti į tolimo 
Sydnejaus problemas, bet
gi...dauguma problemų jau
nimo reikalais yra panašios 
visose Australijos lietuvių 
kolonijose.

Atrodytų, visas mūsų 
veikimas visos pastangos, 
turėtų būti nukreiptos tau
tiškumo išlaikymui jaunimo 
tarpe. Jaunimui nutautė- 
japt, vyresniajai kartai iš
mirštam visa veikla betiks
lė) , ‘

. Mūšų spaudą, paskaičius, 
atrodo, sielojamasi jaunimo 
reikalais, betgi, neperdau- 
giausiai. Jeigu šiandieną 
skundžiamasi,kad jaunimas 
nutautėjo, jaunimas nedaly
vauja mūsų veikloje, tai tik 
vyresnės kartos kaltė. Ne
mokėta surasti bendros kal
bos su jaunimu, nemokėta 
suprasti jaunimo reikalų, 
nebuvo einama prie jaunimo 
per jaunimo organizacijas. 
Vienas iš tų organizacijų, 
subūrusi daug jaunimo, yra 
sporto klubai.

Nenuostabu, kad Sydne
jaus sporto klubo vadovybė 

deda pastangų įtikinti lietu
vių bendruomenę, kad spor
to salė reikalinga. Iš kelių 
pasisakymų, ypatingai "Ko
vo” sporto klubo pirminin
kės N. Grincevičiūtės - 
Wallis ir A. Laukaičio aiškiai 
matyti būtinas reikalas ir 
nauda turėti sporto salę prie 
Liet. Klubo. Toji salė būtina 
visam jaunimui.

V. Augustinavičiaus ir 
"Susirūpinusio" laiškai 
manęs neįtikina.

Sporto salę statant, aišku, 
būtų šimtai problemų. Neži
nau apie finansines galimy
bes ir apie tai negaliu rašyti. 
Visgi, apie sporto salės rei
kalingumą negali būti abe
jonių. "Susirūpinęs” dėsto, 
kad pastačius sporto salę ki
tos organizacijos vargu : ar 
galėtų ja- naudotis. Įdomu, 
dėl ko jau taip? Greičiausia, 
tą salę administruotų Liet. 
Klubas ir suderintų visų 
jaunimo organizacijų reika
lus. Ši kliūtis nėra baslys 
ratuose.

Dabartinėmis sąlygomis 
menka nauda jaunimui iš 
Liet. Klubo. Juk reikia su
laukti 18-kos metų, kad ga
lėtų stoti prie baro ir poke
rio mašinų pavaduoti vyres
niuosius. Nežinau...galbūt, 
ir tam reikia pamainos. 
Svarbiausiu savo brendimo 
laikotarpiu jaunimas negali 
ir neturi galimybių koncen
truotis prie lietuvių bend
ruomenės židinio.

Pagaliau, ką gi "Susirūpi
nęs" žada reprezentuoti - 
reprezentacinėse patalpose?

Jaunimui nuklystant pas 
svetimus, nutautėjant, gal
būt, ir reprezentuoti nieko 
nepaliks. Argi linkčiojimai, 
vienas antro liaupsinimai 

yra reprezentacija? Aš su
prantu reprezentaciją lietu
vių visuomenės, lietuvių 
vardo, kaip kad: Š. Ameri
kos krepšininkų vizitas 
Australijoje, "Gyvataro” vi
zitas, Australijos sportinin
kų išvyka į Kanadą ir J.A.- 
V., "Grandinėlės” gastrolės 
Australijoje, skautų jubilie
jinė stovykla Melbourne. 
Tai buvo gyvi pilnakraujai 
jaunimo pasirodymai. Kito
kia reprezentacija atsiduoda 
pelėsiais, reikalinga "dirbti
no kvėpavimo". Nors ir gin
tarines menes įrengsite pri
ėmimams, reprezentacijai, 
tas jaunimo nepritrauks prie 
jūsų centro.

Aš pilnai pritariu "Kovo” 
sporto klubo vadovybės 
pastangomis įtikinti Sydne
jaus lietuvių bendruomenę 
sporto salės reikalingumu. 
Tik jaunimą pritraukus prie 
mūsų lietuviškų centrų bus 
prailginta jų egzistencija. 
Tai padaryti galima per jau
nimo organizacijų globą ir 
joms visokeriopą paramą.

Kas iš to, kad mūsų klubai 
bus finansiniai stiprūs. Ne- 
sant jaunimo. teks senukus 
su ratukais suvežioti į klu
bus, bet ir tai tik laikinai. 
Lietuvių prįeaugliui 'nusisu- 
kus nuo mūsų, klubai pereis 
į svetimas rankas.

Ne tik sydnejiškiai, bet ir 
kitų vietovių lietuviai kad ir 
pavėluotai turėtų atsisukti į 
jaunimą. į jo problemas. 
Jeigu po keliolikos metų ne
liks čia lietuvių, tai visas 
įdėtas darbas už niek. Nebus 
kam ir muziejus - archyvus, 
puikiai įrengtus mūsų cent
ruose lankyti ir surasti prie
žastis, dėl ko išnykome.

B. Nemeika

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 5

Sustojame Dungara 
miestelyje. Gržiai atrodo tik 
senas akmenų statybos 
viešbutis. Gatvės apaugu
sios dideliais medžiais ir tas 
priduoda daug jaukumo. 
Vienintelėje atidarytoje
parduotuvėje perkame
sekmadienio laikraščius ir 
važiuojame toliau.

Toliau važiuodami susto
jame Dandaragan West ir 
dar vėliau Gingin miestely
je. Gingin mažas irgi senes
nis miestelis, bet jis daugiau 
aptvarkytas ir švarus. Yra 
gražus parkas, jame ilsisi 
šeimų grupės. Parką kerta 
upelis, per kurį yra 2 lieptai. 
Parko pakraštyje stovi 1861j 
m. pastatyta anglikonų baž
nyčia. Gatvės apsodintos 
medžiais.

Jau visa gamta atrodo 
gražiau, matosi daugiau 
sodybų. Artėjame prie 
Pertho. Važia
vimas Pertho priemiesčiais 
yra daug lėtesnis. 4.40 vai.

- autovežimiai sustoja 
Murray gatvėje. Atsisveiki
name savo 2-jų savaičių 
bendrakeleivius. Susitikome 
nepažįstami, kartu prava
žiavę virš 5600 km. skiria
mės lyg gimnaziją užbaigę 
mokiniai.

' .Grįžtu j viešbutį, gaunu tą 
patį kambarį kurį turėjau 
prieš 2 savaites. Norėtųsi 
dar kartą susitikti su pažįs
tamais lietuviais, bet pažiū
rėjęs savo rūbus matau, kad 
visi apsinešioję ir reikia ly
ginimo. Atrodo geriau nie
kur neiti, o bičiulius pašne
kinti telefonu. Vakare pa-faų ,(.'.‘.CTex ,V5!
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vaikščioję Pertho gatvė
mis, anksčiau einame poil
sio.

Paskutinė diena Vakarų 
Australijoje. Nubundu 
anksti ir tik praaušus vienas 
spaudžiu dar po miestą pa
vaikščioti. Mano draugas lė
tesnių judesių ir kai su juo 
išeinu mažai ką spėjame ap
žiūrėti. Jis dar miega. Gat
vėmis važiuoja autobusai ir 
automobiliai. Žmonės skuba 
į darbus. Aš stengiuosi kiek 
galint daugiau apeiti Pertho 
savomis kojomis, kažin ar 
dar kada čia atvažiuosiu? 
Tikrai daug apvaikščiojau, o 
grįždamas į viešbutį stabte
liu prie katedros. Įėjęs vi
dun matau keletą klūpančių 
žmonių. Uždega žvakes, at
rodo greitai ir šv. Mišių au
ka prasidės, bet aš jau turiu 
eiti.

Po pusryčių skubame 
Pertho parduotuves aplan
kyti, nes kai prieš 2 savaites 
atvažiavome jos buvo užda
rytos. Į aerodromą nuva
žiuoju anksti. Melbourne 
keleiviai atsisveikino ir tuoj 
pat išskrido. Aš su adelai- 
diškiu savo lėktuvo laukia
me ilgiau.Pamatau p. Valiu- 
kėnienę atvykusią manęs 
palydėti. Malonu buvo su ja 
pasikalbėti ir praleisti pas
kutiniąją valandą Perthe.

Atsisveikinu. Lėktuvas 
kyla aukštyn, Sudiev Perth. 
Kažin ar teks dar kada 
vaikštinėti tavo svetingomis 
gatvėmis? Ar teks kada nors 
vėl aplankyti čia gyvenan
čius savo pažįstamus?

Lėktuve sėdžiu prie 
lango, matau tą pačią pusę 
kaip ir atvažiuodamas. Yra 
daug tuščių vietų. Prie tako 
sėdinti mergina mane už
kalbina ir sako kad tarp mū- 

1 fcuWieta yra laisva (iš kur ji 
1, pis, 6

žino), todėl ji ten sumeta 
savo daiktus. Atrodo, nuo
bodžiauti nereikės, turėsiu 
kalbią kompanijonę. ’ Abu 
skrendame į Sydnejų. Bet 
apsigavau. Jos atsakymai 
būdavo "taip” ar "ne". Visas 
tyliąsias spragas stengiausi 
užpildyti tam neturėdamas 
nei gabumų nei pašaukimo, 
bet neęi šoksi iš lėktuvo. 
Jane (jos vardas) sakosi 
grįžtanti iš Rodezijos, ap
lankiusi savo gimines. Ji 
mokytojavusi N. Zelandijo
je, dabar gyvena Sydnejuje - 
Bondi.

Su pirmaisiais užkandžiais 
Jane nusiperka vyno. Pa
siūlė ir man, bet padėkojau 
ir pasakiau kad negeriu. Ji 
skundėsi galvos skaudėjimu 
ir dar kelis mažus buteliu
kus išmetus užmigo.

Adelaidėje atsisveikinu su 
vienu iš mūsų ketveriukės 
draugų Bob. Jo laukė tėvai 
ir brolis. Susipažįstu su jo 
šeima. Visi malonūs, kviečia 
pasilikti ir pas juos apsistoti. 
Grįžtu į lėktuvą ir skrenda
me į Sydnejų.

Vakaro prieblandoje lau
kai ir miškai atrodo labai 
tamsūs. Artėjant prie Syd
nejaus vis tirštesni debesys 
atskyrė lėktuvą nuo žemės. 
Nieko nematyti, o debesys 
be jokio įvairumo, tik juoda 
danga. Mintyse prabėga ke
liones įvykių prisiminimai, 
karštos saulėtos dienos, 
stiprus šaltokas vėjas, nau
jos pažintys ir susitikimai su 
Pertho lietuviais.

Lėktuvas leidžiasi Sydne
jaus aerodrome. Aplytas 
nusileidimo kelias blizga, lyg 
sekmadieniui nuvalyti batai. 
Išlipus vėsu ir dar lynoja. 
Jau ir namuose.

Pabaiga

LIEPOS 21 D. SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VAKARAS. 
PROGRAMOJE TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ SŪKURYS

nuotrupos
SYDNEJAUS MOTERŲ 

DRAUGIJOJE

Syd. Liet. Moterų Soc. 
Globos Draugija nepaliauja
mai vykdo savo tiesioginę 
užduotį - socialinę globą. 
Šiuo metu Draugijos žinioje 
yra šie jos lankomi ligoniai: 
Br. Račkauskienė, Lidcombe 
Nursing Home, Stasys Li
sauskas, Kensington, R. 
Petrikas, Lidcombe Hospi
tal. K. Ridikienė. Prince 
Alfred Hospital, V. Staugir- 
dienė (namuose), S. Pakš- 
taitis, Coogee Bay nurs. 
Home, Mataitis, Bankstown 
Hospit., S. Sabulis (Namuo
se), A. Miliauskas, Lidcom
be Hospit., M. Juškevičius, 
Sydney Hospit.

AUKOS MOTERŲ 
DRAUGIJAI

Nuoširdžiai dėkojame p.p. 
K. ir N. Butkams, paaukoju
siems 150 dolerių ligonių 
reikalams.

Taip pat didelis ačiū p.p. 
J. ir O. Maksvyčiams už ra
diogramą, stalą ir keturias 
kėdes, ir A. Vagusui už ra
diogramą.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba

Persekiojant teroristus 
Italijoje atrasti ginklai, ku
riais buvo pernai metais nu
žudytas pagrobtasis bu v. 
Italijos min. pirm. A. Moro, 
drauge suimti ir keli įtaria

mi teroristai, dalyvavę A. 
Moro pagrobime. Taip pat 
išaiškinta, kad buvo ruošia
mas suokalbis nužudyti Va
tikano finansų ministerį lie
tuvį vysk. Paulių Marcinkų, 
kuris yra vyriausias Vatika
no finansų tvarkytojas. Kaip 
žinome, Vatikano tarnyboje 
yra šiuo metu du lietuviai 
aukštose pareigose: vysk. P. 
Marcinkus, finansų tvarky
tojas, ir prel. A.Bačkis už
sienio tarnyboje. Pastarąjį 
šiose pareigose paskyrė pa- 
bartinis popiežius Paulius 
Jonas II.

***

Numatoma greitu laiku 
VLIKo valdybą perkelti iš 
New Yorko į Washingtoną.' 
Naujasis VLIKo pirminin-' 
kas Dr. K. Bobelis aiškina, 
kad tai bus naudingiau ir 
patogiau, nes bus lengviau 
palaikyti santykius su Ame
rikos įstaigomis. Spėjama, 
kad VLIKas įsikurs Wa
shingtone Lietuvos pasiun
tinybės namuose.

Laikiausi nurodymu
' — Atrodai geriau, negu aš tikė

jausi, — sako gydytojas.
— Gal todėl, kad laikiausi ant 

jūsų vaistų butelio esančių nuro
dymų, — atsako pacientas.

— O kokie tie nurodymai?
— Laikyk butelį stipriai užkimš

tą.
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Ant. Laukaitis

TOTALI LIETUVIŲ PERGALĖ 
pabaltiečių sporto" šventėje (Tęsinys)

PORTALE
Tinklinis

LIETUVAITĖS - 
ESTAITĖS 3:0

Mūsų merginos šias var
žybas pradėjo žaisdamos 
prieš estaites. Tradiciniai 
estai yra tinklinyje nepa
mainomi, tačiau mūsų mer
ginos, vadovaujamos naujo 
trenerio adelaidiškio A. 
Bernaičio, pasirodė labai už
tikrintai, ir estaites nugalėjo 
trijų setų kovoje: 15:6, 15:3 
ir 15:11. Lietuvaites atsto
vavo: M. Daniškevičienė 
(kap.), C. Mann, S. Bernai- 
tienė, A. Liesytė, S. Damb
rauskaitė. L Rupinskaitė, L 
Jonavičienė, R. Kasperaity- 
tė ir S. Gustafson.

Latvaitės nugalėjo estes 
keturių setų kovoje.

LIETUVĖS -
LATVĖS 5:1

Įdomiausia moterų kova 
vyko tarp latvių ir lietuvių 
rinktinių. Iš pat pirmųjų 
smūgių, nebuvo aišku, kas 
šias rungtynes laimės. Pir
masis setas baigiamas mūsų 
merginų naudai 15:3. Tačiau 
antrasis setas labai kovin
gas. Žiūrovai tiesiog įelek
trinti, bet laimė atsisuka 
latvaitėms ir jos laimi 22:20. 
Trečiasis setas vėl labai 
karštas ir įtemptas. Laimė šį 
kartą lietuvaičių nenus
kriaudžia ir jos laimi 16:14. 
Ketvirtąjį setą ir vėl laimi
latvaitės, tuo išlygindamos 
taškų santykį, žaidžiamas 
penktasis setas. Mūsų mer
ginos, nors ir pavargusios 
po tokių kovų, aikštėje atro
do geresnėje kondicijoje, ir 
šį setą laimi 15:9, tuo pasi- 
puošdamos ir laimėtojų ti
tulu, ką jos pelnytai išsiko
vojo ir už ką jas ir jų trenerį 
tenka tik pasveikinti, nes 
prieš keletą metų, kone 
miręs tinklinis, mūsų tarpe 
šiandie stovi aukštoje vieto
je. Tikėkimės, kad ši šaka 
suras daugiau jaunųjų žai
dėjų ir juos įtrauks į aktyvų 
žaidimą, nes pats tinklinis 
visame pasaulyje, tuo pačiu 
ir Australijoje, darosi vis 
populiaresnis ir įdomesnis.

LIETUVIAI -
LATVIAI 3:1

Vyrai rungtynėse su lat
viais pasirodė labai gražiai. 
Laimėdami pirmuosius du 
setus, jie galvojo, kad jau 
laimėjimas yra tikras, ir 
pradėjo trečiame sete atsi
leisti. Latviai, tą išnaudo
dami ir patys daugiau įgavę 
pasitikėjimo, trečią setą 
laimi. Ketvirtasis setas labai 
įtemptas, ir žaidime parodo
ma labai gražių momentų 
tiek pačiuose kirtimuose, 
tiek ir sviedinio atmušimuo
se bei blokavimuose. Lietu
viai šį setą laimi, tuo pačiu 
nugalėdami latvius. Uz ko
mandą žaidė: A. Zduoba 
(kap.), G. Sauka, E. Zduoba, 
A. Laurinaitis, A. Daniške- 
vičius, R. Dambrauskas, E. 
Preikšą, G. Kymantas, P. 
Stanwix, S. Lukoševičius ir 
A. Brazelis. Komandos tre
neris J. Belkus.

ESTAI - LIETUVIAI 3:0

Estai tinklinyje pasirodė 
pranašesni ir už latvius, ir 

už mus. Tautiniame savo 
sporte jie parodė gražų su- 
sižaidimą, sviedinio puikų 
valdymą, tuo laimėdami 
prieš mus 15:10, 15:6, ir 
15:3.

Estams laimėjus ir prieš 
latvius 3:0, tiklinio laimėtoju 
tapo estų vyrai, kuriems ši 
pergalė tikrai pelnyta, tuo 
pačiu laimint ir pirmą čem
piono vardą.

Kaip krepšinis, taip ir 
tinklinis labai tvarkingai 
pravestas ir matėsi, kad tiek 
vyrai, tiek ir moterys šiose 
varžybose buvo gerai pasi
ruošę.

BALTIEČIŲ GRAŽUOLĖS 
RINKIMAI

Po įtemptų, dvi dienas 
trukusių sportinių rungty
nių sekmadienio vakare 
Latvių Namuose vyko šven
tės uždarymo balius. Gražiai 
išpuošta salė, valgiais pa
dengti stalai, pilnutėlė salė ■ 
sportininkų ir svečių. Ba
liaus kulminacinis punktas 
buvo "Labdaros” ir Baltų 
princesių rinkimas.

Šio baliaus metu vyko taip 
pat ir trumpas dovanų įtei
kimas. Kiekvienas iš žaidėjų 
gavo gražią medžiaginę šios

Šiemet, liepos 9 d. sueina 
15 metų nuo to momento, 
kaip Šiaurės Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio rinkti
nė atvyko į Australiją. Ta 
rinktinė čia sužaidė 25 
rungtynes su vietos lietu
viais krepšininkais, prieš 
pajėgiausius australų klubus 
bei valstijų rinktines, o taip 
pat ir prieš Australijos 
Olimpinę rinktinę. Užjūrio 
lietuviai laimėjo net 24 
rungtynes ir pralaimėjo tik 
pirmąjį susitikimą su Vikto
rijos rinktine. Šį pralaimėji
mą, dalinai iššaukė kai kurių 
krepšininkų peršalimas 
Tasmanijoje, tačiau pagyri
mų užsitarnavo ir Viktorijos 
rinktinės krepšininkai, kurie 
šias rungtynes sužaidė labai 
iškiliai. Ir bendrai pasakius, 
australai krepšininkai 
nustebino užjūrio lietuvius, 
tad kai kurios rungtynės 
pasiekė tarptautinės klasės 
žaidimo lygį, kas labai iškėlė 
lietuvių sportininkų vardą 
šiame kontinente, o mums, 
Australijos lietuviams, pa
sididžiavimo...

Pamilome mes užjūrio lie
tuvius sportininkus, skait
lingai lankėmės į jų pasiro
dymus krepšinio stadio
nuose, kai kurie nepabūgę 
net tūkstančių kilometrų 
kelionės. Parodėme jiems 
lietuvišką vaišingumą apgy
vendami savo namuose, vie
šuose parengimuose, o iškil
minguose priėmimuose 
Sydnejuje, Melbourne ir 
Adelaidėje negalėjome su
talpinti visų tautiečių norin
čių juose dalyvauti...

Apie Šiaurės Amerikos 
krepšininkus plačiai rašė ne 
tik lietuviška spauda, bet ir 
australų laikraščiai, juos 
matėme televizijos ekra

šventės emblemą, kurią su
kūrė ir konkurso būdu lai
mėjo Sydnejaus koviečių 
rėmėja newcasteliete Lorna 
Andriūnaitė. Laimėjimo 
prizą jai įteikė Lietuvių 
Klubo pirmininkas V. Sim- 
niškis. Baltų Sporto Komi
teto pirmininkas J. Katu- 
zans, pasakęs sveikinimo 
žodžius ir pasidžiaugęs Pa
baltiečių šventės pasiseki
mu, pereinamąją šios šven
tės dovaną įteikė lietuviams, 
kurią atsiėmė ir padėkos žo
dį tarė Kovo vicepirminin
kas P. Gustafson.

IR VĖL LAIMI 
LIETUVAITĖS

Gražuolės rinkimų teisė
jais paprašyti du estai, ka
dangi jie savo gražuolių ne
parodė ir vienas iš krepšinio 
teisėjų australas. Gražuolių 
rinkimų komentatorius (tik
riausiai ir profesionaliniai šį 
darbą jis galėtų dirbti) tai 

■ mūsų buvęs tinklinio moterų 
treneris ir vyrų komandos 
žaidėjas R. Dambrauskas. 
Jis gražiai ir vaizdingai api
būdino visas gražuoles, ku
rios baliaus svečiams pasi
rodė maudymosi kostiu
muose, kasdieniniame ir 

Prieš 15 metų Australijoje
Rašo Robertas Sidabras

nuose, jų vardas ir pasek
mės nuskambėjo radio ban
gomis ir kai kurios rungty
nės buvo nufilmuotos išti
sai.

Tai buvo Australijos lie
tuvių atsigaivinimo - pasidi
džiavimo šventė, kurią išgy
venome ne tik suaugusieji, 
bet svarbiausiai, kad tą 
viską jautriai išgyveno mū
sų prieauglis. Užjūrio lietu
vių krepšininkų apsilanky
mas Australijoje prieš 15 
metų paliko neišdildomų įs
pūdžių, o mūsų lietuviškai 
veiklai pastiprinimo eleksy
ro...

Šiam įvykiui atžymėti J.- 
A. V-bėse buvo išleista kny
ga ’’Krepšinio išvyka Aus
tralijon", kurią finansavo 
buvęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Juozas J. Bachunas, reda
gavo Jonas Šoliūnas. Knyga 
gausiai iliustruota nuotrau
kom, tad labai įdomi ne vien 
tik sportininkams, bet kartu 
parodo ir mūsų išeivijos gy
vastingumą.
KAIP GIMĖ 

SUMANYMAS

Minėtoje knygoje tą 
aprašo lietuvių krepšininkų 
išvykos į Australiją pats di
džiausias inspiratorius Juo
zas Bachunas ir čia suglaus
tai pateiksiu kai kurias jo 
mintis.”Vieną popietę, sė
dint po medžiu ir mudviem 
besikalbant, Valdas (Adam- 
kavičius) ir klausia: — Ar 
nebūtų gerai sudaryti naują 
Š. Amerikos lietuvių krep
šinio rinktinę ir šį kartą pa
siųsti ją į Australiją?.. Man 
Australijos lietuviai jau nuo 
seniau buvo arti prie širdies 
ir žodis po žodžio pokalbio 

išeiginiame apsirengime. Iš 
lietuvaičių dalyvavo: J. 
Birkmanaitė, R. Karpavi
čiūtė, S. Dambrauskaitė. 
Tiek pat buvo ir latvaičių. 
Po visų paradų ir pristaty
mų visos gražuolės pardavi
nėjo loterijos bilietus ir 
daugiausiai išpardavusi tapo 
’’Labdaros" princese. Teisė
jams patiekus rezultatus 
’’Labdaros” princesės vardą 
gavo sydnejietė, žinoma 
tinklininkė Silvija Damb
rauskaitė, kuriai įteikta spe
ciali juosta ir dovana. Pa
baltiečių gražuole išrinkta 
taip pat sydnejietė, neseniai 
buvusi "Miss Kovas”, Jas- 
mina Birkmanaitė, kuriai 
dovaną, dviems savaitgalio 
kelionę į Surfers Paradise 
paskyrė Maritca ir Romas 
Cibai, "Palangos” kelionių 
biuro savininkai.

Sėkmingai praėjusi 
šventė pasibaigė. Lietuviai, 
kaip niekada iki šiol, atsiekė 
puikių laimėjimų, kas tikrai 
visų sportininkų tarpe pa
kėlė ūpą, o vyresniesiems 
įrodė, kad lietuviai sporti
ninkai kelia mūsų vardą kitų 
sportininkų tarpe ir duoda 
daug ryžto ir gražių vilčių 
ateičiai. Tie visi, taip sunkiai 
iškovoti laimėjimai, dar 
kartą įrodo taip dažnai jau
nimą kritikuojantiems vy
resniesiems, kad sportas yra 

idėja pradėjo įgauti aiškesnį 
pobūdį. 0 kodėl ne? Tik 
tokia tolima išvyka būtų di
desnis, sunkiau įvykdomas 
sumanymas, kaip į Pietų 
Ameriką. Iš Pietų 
Amerikos išvykos patyrimo, 
prisimindami klaidas ir pa
sisekimus, galėtume pasi
mokyti, geriau prisirengti ir 

paruošti dirvą, nes 
tokia išvyka daug daugiau 
kainuotų, kaip Pietų Ameri
kos.

Nutariau antrą kartą 
vykti Australijon 1963 me
tais ir ten vietoje patyrinėti 
šį reikalą. Lankantis po te- 
nykščias lietuvių kolonijas, 
dalyvaujant įvairiuose jų 
sąskrydžiuose ir sportinėse 
varžybose, tuojaus pama
čiau, kad Australijos lietu
viai, o ypač jaunimas labai 
susidomėjęs krepšiniu ir ki
tokia sportine veikla. Ypa
tingai tat buvo malonu ste
bėti Adelaidėje per lietuviš
kų Meno Dienų pobūvius. 
Kai vyko koks sportinis pa
sirodymas, lietuvių svetainė 
lūžo nuo žiūrovų. Matyda
mas tokį lietuvių entuzijaz- 
mą sportui, tada viešai iškė
liau klausimą: kaip jie pa
žiūrėtų, jeigu mes Š. Ame
rikoje sudarytumėm krepši

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N. S.W.

TeL 724 5408 Veiki* 24 valandas per para
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taip reikalingas jaunimui ir 
kad per sportą galime turėti 
jaunimą ir lietuviškai bend
ruomenei, ir mūsų lietuviš
kai ateičiai.

BAIGIANT

Pabaltiečių sporto šven
tės vyksta kas antri metai. 
Joms rengti sudarytas vie
tinis komitetas. Šios šventės 
lietuvių atstovas buvo pra
eitų metų "Kovo” pirminin
kas Juozas Dambrauskas, 
ant kurio pačių ir gulė ši 
visa švente. Žinoma, turėjo 
jis ir pagelbininkų latvių bei 
estų, tačiau io rūpesčiu lie
tuviai pravedė visas sporti
nes rungtynes ir buvo ba
liaus organizatoriai, gražuo
lės rinkimų rengėjai, parū- 
nę net laimėtojams dovanas. 
Darbas buvo tikrai didelis, 
tačiau, turėdamas pa^elbi- 
ninkų iš "Kovo” klubo ir ba
liuje šeimininkes, kaip savo 
nepavargstančių žmoną 
Trudi, E. Birkmanienę, A. 
Eismontienę ir kitas, jis 
įstengė visą šventę surengti 
labai gerai. Ne mano pareiga 
visiems dėkoti, tačiau nega
liu nepaminėti tų, kurie į šią 
taip gražiai pasisekusią 
šventę įdėjo visą širdį. Ačiū.

Tikėkimės, kad sekančioji 
šventė Adelaidėje 1981 me
tais praeis taip pat sėkmin
gai, gi šios šventės atidary
mą ir pirmąsias sportines 
rungtynes galėsime pama
tyti per Etninę Sydnejaus 
televiziją, antrame kanale.

ninkų rinktinę ir atsiųstume 
ją Australijon išmėginti jė
gas su australų komando
mis?

Kai tą mintį viešai iškė
liau, entuziazmas buvo di
džiausias. Kai vėliau po to 
susirinkimo lankiausi pas 
lietuvius, visi man tvirtino, 
jog jie tokiam pasiūlymui 
plojo taip, kad net delnus 
perštėjo. Tą pačią mintį vė
liau pareiškiau lankydama
sis ir kitose kolonijose. Vi
sur buvo tas pats pritarimas 
ir prašymas tokį sumanymą 
įvykdyti.

Tuo metu Australijos lie
tuvių sporto organizacija iš
sirinko labai gabų ir sumanų 
pirmininką, Jurgį Jonavičių 
iš Adelaidės. Su juo turėjau 
eilę ilgesnių pasikalbėjimų, 
per kuriuos jis išdėstė savo 
galvojimą ir planus. Jis man 
prižadėjo visokeriopą pa
galbą ir užtikrino, kad sueis 
į santykius su atitinkamomis 
australų sporto, ypač krep
šinio organizacijomis ir pa
sirūpins jas taip pat įtrauKti 
į rungtynių parengimo dar
bus. Ir tikrai, savo pažadus 
jis gražiai įvykdė.

(Bus daugiau)
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Dariaus ir Girėno 
minėjimas - vakaras

Liepos 15 dieną 11.30 vai. pamaldos Lidcombe St. 
Joachims bažnyčioje, giedant ’’Dainos” chorui ir vado
vaujant p. B. Kiveriui.

3 vai. Bankstowne, Lietuvių Klube iškilmingas minėji
mas su paskaita ir menine dalimi: deklamacijos, solo dai
nos, vyrų choras ir t.t. Po to linksmoji dalis, grojant Lie
tuvių Klubo kapelai. Kviečiame kuo skaitlingiausia daly
vauti. Įėjimas laisvas.

Sydney Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos Valdyba

INFORMACIJA

SPAUDOS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS

Atkreipiame mielų Syd
nejaus lietuvių dėmesį, kad 
spaudos atgavimo 75 metų 
sukakties minėjimas ren
giamas rugpjūčio 19 d., sek
madienį, Sydnejaus Lietu
vių Klube. Paskaitą skaitys 
poetas Juozas Almis Jūra- 
gis. Programą ruošia solis
tas ir aktorius Paulius Rū
tenis talkinant V. Kazokui. 
Minėjimą rengia Mūsų Pas
togė. —

Jau skaitėme anksčiau, 
kad šiais metais sukanka 
75-ri metai, kai buvo atko
vota lietuviška spauda, Ru
sijos caro dekretais už- i 
drausta ir priespaudoje iš
laikyta 40 metų. Per tuos 40 
metų lietuvių tautos kova už 
savo spaudą buvo atkakli ir 
nenuolaidi: tūkstančiai lie-' 
tuvių žuvo, tūkstančiai iš
kentėjo kalėjimuose ir Sibi
ro ištrėmime. Turbūt pa
saulio istorijoje težinomas 
tik vienas faktas, kad toks 
spaudos draudimas buvo 
praktikuojamas ir kad buvo t

Svarbu visiems
PAVERGTŲ TAUTŲ 

MOTORKADA
Kaip jau anksčiau skelbta 

gana plačiai ir detaliai, Mo- 
torkada įvyksta liepos 14 
dieną, šeštadienį. Šiai de
monstracijai ruošiasi kitos 
tautos, tad dar kartą krei
piuosi į lietuvius, kad mes 
nepasirodytume paskutiniai. 
Būtų gražu, kad vykstą au
tomobiliais pasigamintų po 
tautinę vėliavukę ir ją prisi
tvirtintų prie savo automo
bilių. Plakatų yra paga
mintų, bet pasigaminkite ir 
savo pagal jūsų jausmus. 
Bus antikomunistinė ir anti- 
sovietinė demonstracija, tad 
lietuviai šūkiams ir plaka
tams neturėtų pritrūkti 
minčių ir pavyzdžių.

Autobusas išvyksta nuo 
Latvių Namų Strathfielde 9. 
vai. ryto, o visi kiti renkasi 
Wentworth Parke prie. 
Wattle str. ir susigrupavus 
11 vai bus išvykstama į- 
Sydnejaus gatves ir prie 
Sovietų konsulato.
Negalį dalyvauti, gali prisi

dėti savo pinigine parama 
Pavergtų Tautų Komitetui, 
nes išlaidos susidaro didelės 
organizuojant panašias de
monstracijas.

A. Kramilius 
Pavergtų Tautų Komiteto 

pirmininkas 

PRIMENAME, KAD SYDNEJUJE PAVERGTŲ 
TAUTŲ MOTORKADA ORGANIZUOJAMA LIEPOS 
14 D. DALYVAUKIME VISI KUO SKAITLINGIAU
SIAI!
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tokie knygnešiai (istorijoje 
vienintelis toks naujas var
das).

Įsidėmėkite: rugpjūčio 19 
d., sekmadienį, 3 vai. Lietu
vių Klube spaudos atgavimo 
minėjimas!

PRANEŠIMAS

Atlanto nugalėtojų, tra- 
Sskai žuvusių Dariaus ir 

irėno minėjimas įvyks lie
pos 15 dieną, tokia tvarka:

11.30 vai. pamaldos Lid-

Sydnejaus' Lietuvių Klube Bankstowne liepos 14 d. 7 
vai. vak. įvyks

KOVO METINIS BALIUS
Programoje: Sporto Klubo Baletas, ištrauka iš "Gulbių 

Ežero”. Arija iš Operos.
Turtinga loterija. Paslaptingas vokas.
Maloniai kviečiame visus. Savo atsilankymu paremsite 

Sporto Klubą ir maloniai praleisite vakarą.
Stalus galima užsisakyti pas valdybos narius arba pas 

N. Wallis - Grincevičiūtę tel. 649 6468

LATROBE VALLEY
LATROBE VALLEY

METINIS SUSIRINKIMAS

Metinis visuotinis susi
rinkimas Latrobe Valley se
niūnijoje įvyko gegužės 30 
d. S.A. Šabrinskų namuose 
Moe mieste.

Revizijos komisijos pra
nešimą padarė S. Šabrins- 
kas ir rado, kad seniūnija fi
nansiniai stipri ir knygos 
vedamos tvarkingai.

V Koženiauskienė se
niūnijos veiklos apžvalgoje 
kalbėjo apie Lietuvių Dienas 
Sydnejuje.ir numatytus pa
rengimus. Seniūnija Moe 
miesto valdyboje užregis
truota kaip organizacija, to
dėl seniūnė kviečiama ir da
lyvauti pilietybės priėmi
muose, įvairiuose semina
ruose ir t.t. Tautos Fondui 
surinkta $ 171.40. Nario mo
kestį užsimokėjo 22 asme
nys. Padėkojo p. A. Šab- 
rinskienei kuri parengimų 
metu padeda seniūnei pla
tindama loterijos bilietus ir 
pagamina renginiams mais
to. Diskusijų metu nutarta 
iš seniūnijos kasos, abiems 
mūsų savaitraščiams skirti 
po 30.00 dol. Retkarčiais su
sirinkti privačiuose namuo
se kaimyniniampabendravi- 
mui ir pirmajam susibūrimui 

combe St. Joachims bažny
čioje. Pamaldų metu giedos 
’’Dainos” choras, vadovau
jant p. B. Kiveriui. Organi
zacijos kviečiamos dalyvauti 
su vėliavomis.

3 vai. Bankstowne, Lietu
vių Klube, iškilmingas mi
nėjimas su paskaita ir meni
ne dalimi. Scenos dekoraci
jos ir Atlantikos skridimo 
inscenizacija p. Ad. Laukai
čio.

Prisimindami Lietuvos 
didvyrių, Atlanto nugalėto
jų tragišką žuvimą, kuriuo 
Lietuvos vardą išgarsino vi
same pasaulyje, jauskime 
pareigą kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti pamaldose ir iš
kilmingame minėjime. 
Sydnejaus Dariaus ir Girėno 

Šaulių Kuopos Valdyba

MELBOURNO
RAMOVĖNAMS

Liepos 15 d. 2 vai. Lietu
vių Namuose (Vyrų Menėje) 
šaukiamas metinis LVS Ra
movės Melbourne Skyriaus 
susirinkimas, kur bus pami
nėta ir Dariui; ' Girėnas. 
Visi nariai kviečiami susi
rinkime dalyvauti.

Skyr. Valdyba 

p.p. Petniūnai pasiūlė savo 
namus.

Seniūne sekantiems 2 
metams perrinkta V. Kože
niauskienė.

Kadangi seniūnija šaukia 
vieną susirinkimą metuose, 
tai kartu buvo aptarti ir Ka
talikų Federaciją liečiantieji 
reikalai.

Nutarta užprašyti mišias 
už Lietuvą Moe ir Morwell 
miestų kat. bažnyčiose, tam 
reikalu čia pat surinkta $ 
45.00. Parduotos 5 knygutės 
Kat. Federacijai paremti lo
terijos bilietų ir at
stovauti Fed. suvažiavime 
Sydnejuje sutiko J. Mikštas.

Išparduota ir 3 knygutės 
loterijos bilietų Australijos 
Lietuvių Fonui.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką ilgametei seniūnei V. 
Koženiauskienei, Servacijui 
ir Alei Šabrinskams už lei
dimą susirinkti-jų namuose 
ir vaišes. Sale seniūnijai už 
dalyvavimą latrobiečių ren
giniuose ir ypatingai visiems 
Latrobe Valley seniūnijos 
nariams iš kurių 15 dalyvavo 
susirinkime ir tą vakarą mi
šioms ir loterijų bilietams 
sudėjo $ 130.00

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Trėmimus Latrobe Valley 
ir Sale seniūnijų lietuviai 
minėjo birželio 3 d. atvykus 
kun. P. Daukniui ir Mel
bourne Lietuvių Bendruo
menės pirmininkui Alb. Po
ciui su o. Rūta. Prieš pamal
das p. Pociaus pasakyta pat
riotinė kalba, kun. Dauknio 
pamokslas ir J. Mikšto kū- i 
rybos eilėraštis ’’Genocidas” ' 
visiems priminė mūsų įsipa- ; 
reigojimą nepamiršti 
žuvusių brolių ir sesių ir da-

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 7081414
Birželio 14 d., šešt.:

METINIS KOVO BALIUS

Atminkite, kad kiekvieną šeštadienį loterijos būdu 
traukiamas laimingas klubo nario numeris. Galima lai
mėti 10 ar daugiau dolerių. Laimikis išmokamas tik daly
vaujant asmeniškai laimingo numerio savininkui!

Dėmesio nartams!
SUMOKĖKIME KLUBO NARIO MOKESTĮ LAIKU!

Prašome įsidėmėti, kad pagal N.S.W. valstijos įstatus 
klubo nariai privalo sumokėti nario mokestį artimiausiu 
laiku. Nesumokėję nario mokesčio nustatytu laiku auto
matiškai be įspėjimo praranda klubo nario teises ir iš
braukiami iš klubo narių registro.

Įsidėmėkite, taip atsitikus, buvęs klubo narys neturi 
teisės lankytis klube net ir svečio teisėmis.

Liepos 7 d. bus traukiamas laimingas Klubo nario nu
meris su galimybe laimėti 90 dolerių, nes praeitų 8-nių 
savaičių laikotarpyje laimėtojai savo laimikių neatsiėmė.

PAIEŠKOMA

Paieškoma Marytė Siau- 
rukaitė - Abrauskienė. Turį 
žinių apie ją arba ji pati pra
šoma rašyti: Ona Vyšniaus
kienė - Siaurukaitė, K. Po
žėlos 49, Daugai, Alytaus 
rajonas, LTSR, arba Ramu
nei Blevins - Uždavinytei, 
3504—B Wela St., Honolulu 
HI 96815, U.S.A.

barties gyvųjų didvyrių 
kurie drįsta viešai priešintis 
okupantui.

Aukas prie altoriaus nešė 
V. Koženiauskienė ir E. Es- 
kirtienė

Pamaldos baigtos Tautos 
Himnu.

Po pamaldų susirinkome į 
salę kur mūsų "maršalkos” 
žmona Alė Šabrinskienė pa
ruošė kavutę. Kalbas pasakė 
p. Pocius, kun. Dauknys ir 
V. Koženiauskienė. Melb. 
Apyl. Lietuvių Bendruome
nės pirmininkui griausmin
gai sugiedojom Ilgiausių 
Metų. Nuoširdi padėka kun. 
P. Daukniui už reguliarų 
apsilankymą mūsų seniūni
joj ir p.p. Pociams, savo retą 
laisvą sekmadienio popietę 
paskyrusiems pabendrauti 
su Latrobe Valley ir Sale 
lietuviais.

A.A. LEONAS
TUČINSKAS

Trumpą laiką pasirgęs, po 
dviejų inkstų vėžio operaci-

Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd.
P.O. Box 550

Bankstown, N.S.W.2200
Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, 
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Redakcijos adresas: 13 Percy
St., Bankstown, N.S.W. 2200
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P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 w.
Administracijos tel. 649 9062 bimų turinį neatsakoma.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel-
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VIETOJ ®Cva gėlių
Vietoj gėlių pagerbiant 

a.a. Petrą Žulį skiriame Mū
sų Pastogei 10 dolerių.

O.J. Liutikai

PADĖKA

Prisimindami ir pagerb
dami nuoširdų mažųjų bi
čiulį a.a Algį Plūką, p.p. K. 
ir N. Butkai (Funerals of 
Distinction savininkai) Syd. 
tautinių šokių grupei Sūku
riui paaukojo $ 150.

Širdingai dėkojame malo
niems p.p. Butkams.

Sūkurio Valdyba 

jų, Latrobe Valley ligoninėj 
Moe mieste birželio 4 d. 
mirė Leonas Tučinskas 64 
m. amžiaus.

Velionis rusų kilmės sta
čiatikis, su šeima per pirmą 
rusų okupaciją repatrijavo į 
Vokietiją. Blaivus, gero bū
do, draugiškas, privačiai 
bendravo su lietuviais ir 
mėgdavo pasiskaityti lietu
viškus laikraščius, kartais 
dalyvaudavo ir lietuvių mi
nėjimuose.

Birželio 5 d. iš Newbo- 
rough liuteronų bažnyčios 
palydėtas į Yallourn kapi
nes. Liūdesy paliko žmoną ir 
tris vaikus su šeimomis.

Ilsėkis ramybėje.
a.a.
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