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Kovoje su Lietuvos praeitim
POGRINDŽIO "AUŠRA” Nr. 20 (60) 

Tęsinys
(...) Vytautas, pagaliau, 

paliko Lietuvai ir savo gar
sųjį vardą. O tas vardas bu
vo jau ištisa programa” (ten 
pat, p. 68-70). Mes savo 
ruožtu priduriame, kad Vy
tauto išpuoselėtos Nepri
klausomos Lietuvos idėjos ir 
šiandien įkvepia mūsų tautą, 
teikia jai dvasinę stiprybę.

Neapykanta Lietuvos 
praeičiai buvo pademons
truota tuoj pat po Lietuvos 
įjungimo į TSRS. Jau 1940 
m. liepos 25 d. Kauno uni
versitetui buvo atimtas Vy
tauto Didžiojo vardas. Net 
vokiečiai neišdrįso taip pa
sielgti, nors jie niekada ne
užmiršo Žalgirio.

Bet pasirodo, komunistai 
ne visada buvo tokie princi
pingi lietuviškųjų "grobikų - 
feodalų" atžvilgiu. Prasidė
jus karui, į Maskvą pabėgę 
tarybiniai aktyvistai staiga 
puolė liaupsinti Lietuvos 
kunigaikščių galybę, ideali
zuoti "feodalinę” praeitį. 
Patriotizmu netikėtai suži
bėjo K. Korsako kūryba 
(pvz., jo publicistikos rinki
nys "Prieš amžinąjį priešą”, 
antologija "Amžinoji neapy
kanta” ir kt.). O 1944 m. pa
vasarį Zimano, Nikitino ir
Afonino vadovaujama Trakų 
partizanų brigada pasivadi
no DLK Vytauto vardu. 
Stalinas mokėjo komunistinį 
"principingumą” pakreipti 
sau palankia linkme...

Tačiau dar karui nesibai
gus, įvyko toks pat staigus 
propagandinis persiorienta
vimas. Sučiupęs pergalę į 
savo nagus, Stalinas atsisa
kė Lietuvos kunigaikščio 
pagalbos. Mat, išvijus vo
kiečių okupantus, patrioti
nės nuotaikos atsisuko prieš 
jį patį, sukeldavo jau ne an- 
tivokiškas, o antitarybines 
aistras. Ir taip Stalinas pas
kelbė kovą Lietuvos kuni
gaikščiams, bet kokiai "feo
dalinei ar buržuazinei” Lie
tuvos praeičiai. Kaip ugnin
gas raginimas į šį "kryžiaus 
žygį” nuskambėjo A. Snieč
kaus kalba iš LKP (b) CK
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VU plenumo tribūnos: 
"Daugelyje Lietuvos miestų 
tebestovi buržuazinės 
Lietuvos laikais pastatyti 
paminklai, kurie neturi nie
ko bendro su lietuvių tautos 
istorija ir kultūra. (...) Lie
tuvos KP (b) CK agitacijos 
ir propagandos skyrius turi 
artimiausiu laiku paruošti 
buržuazinės praeities pa
minklų pašalinimo planą” 
(’’Vykdyti VKP (b) nutari
mus” - "Komunistas”, 1945, 
Nr. 1).

Na ir prasidėjo "šalini
mas”! Pirmasis "klaidas" 
taisyti griebėsi pats Trakų 
partizanų brigados "krikš
tatėvis" Zimanas. Kiti puolė 
kapoti pakelių kryžius, 
versti koplytstulpius. Aukš
čiausią ’’budrumo” laipsnį 
pasiekė tuometinis Kauno 
Karo muziejaus direktorius 
J. Apuokas-Maksimavičius. 
Besiautėdamas jis metalo 
laužui atidavė netgi bolševi
kų tanką, kurį Lietuvos ka
riuomenė 1919 m. mūšio 
lauke buvo atėmusi iš rau
donosios armijos. 1946 m. iš 
Kauno universiteto antrą 
kart buvo atimtas Vytauto 
Didžiojo vardas.

PASAULYJE
ATLEISTAS LENKIJOS 

BOSAS

Sąryšyje su vykstančiais 
darbininkų streikais iš pa
reigų atleistas Lenkijos ko
munistų partijos sekretorius 
Edward Gierek, faktinasis 
Lenkijos vyriausybės galva 
greičiausiai sovietų spaudi
mu, kad nemokėjo viduje 
susitvarkyti. Skelbiama,

MIRUSIEJI
Belgijos sostinėje Briuse

lyje mirė nepriklausomos 
Lietuvos karininkas ir dip
lomatas plkn. Juozas 
Lankskoronskis. Baigęs
karo mokslus dar prieš pir
mąjį karą Petrapily, sugrį
žęs į Lietuvą 1919 m. velio
nis dalyvavo kovose prieš 
bolševikus ir lenkus, nepri
klausomoje Lietuvoje 
tarnavo kariuomenėje, 
baigė karo akademiją Pran
cūzijoje ir buvo kariuome
nės štabe.

*♦*

MIRĖ LIDIJA DIJOKIENĖ 
—GASIŪNIENĖ

Rugsėjo 8 d. po sunkios li
gos mirė Lidija Dijokienė - 
Gasiūnienė, buvusi ypač ak
tyvi Sydnejaus Moterų 
Draugijos veikloje. Palaido
ta rugsėjo 13 d.

Šiandien sunku apskai
čiuoti, kiek kultūros verty
bių buvo sunaikinta to bar
bariško siautėjimo metais, 
sunku apsakyti, kokia žala 
tuo buvo padaryta mūsų 
tautai. Ir juo tragiškiau, kai 
aplinkui matai tebežiojėjan- 
čias stalinizmo žymes. O juk 
būtų galima bent išoriškai 
jas užmaskuoti.

Prisiminkime vėl Jurbar
ke stovinti Vytauto pamink
lą. Nuo sunaikinimo jį tur
būt išgelbėjo autoriaus Vin
co Grybo vardas. Apdaužę 
paminkle iškaltus Gedimino 
stulpus, nuplėšę lentą, su
griovę tvorelę, "Stalino sa
kalai” paliko jį sunykimui. 
Kiekvienas, nuvykęs į Jur
barką, gali įsitikinti apgailė
tiną paminklo būklę, o juk 
šis V. Grybo kūrinys įtrauk
tas į LTSR dailės paminklų 
sąrašą (Nr. 999). Neužtenka 
tik inventorizuoti - būtina 
laiku bent užkirsti kelią pa
minklo sunykimui. Spaudoje 
nuolat minimas partijos ir 
vyriausybės rūpestis praei
ties kultūros vertybių iš
saugojimu. Štai, pavyzdžiui, 
neseniai išleistoje Č. Kuda
bos knygelėje ’’Jei iš Vil-
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kad jį ištikęs staigus širdies 
priepuolis, bet neabejojama, 
kad tai yra diplomatinė liga. 
Jo vietoje paskirtas Stanis
law Kania, 53 metų.

Panašiai buvo ir prieš de
šimtį metų su Gomulka, ku
ris irgi išlėkė kilus darbinin
kų maištams. Gierek skel
biama esąs ligoninėje, bet 
pareigūnas neatleidžiamas 
iš turimos pozicijos jam 
staiga susirgus.

***

Neoficialiomis žiniomis 
Australijos federaliniai rin
kimai galį įvykti spalio 25 d. 
Didžiosios partijos jau dabar 
ruošiasi rinkimams ir laukia 
oficialios rinkimų datos, kad 
pradėtų rinkiminę kampani
ją. Iš nuotaikų spėjama, kad 
rinkimus gali laimėti libera
lų partija.

* * *
Pastaruoju metu Portu

galijos vyriausybė ištrėmė 
keturis sovietų diplomatus, 
užsiėmusius špionažu. Por
tugalija priklauso NATO 
blokui ir sovietai ypč suin
teresuoti per Portugaliją iš
gauti žinių.

* * *

Žiniomis iš Indijos apie 
4500 Afganistano regulia
rios kariuomenės karių per
bėgo sukilėlių - laisvės ko
votojų pusėn. Rusai afganų 
kariais nepasitiki ir jiems 
neduoda moderniškų ginklų.

Antanas Moneys Keli< nių Madona (skulptūra)

Plačiausiai skaitomame 
mėnesiniame žurnale 
’’Reader's Digest” rugsėjo 
Nr. paskelbtas išsamus in
formacinis straipsnis apie 
Pabaltijo kraštus, paremtas 
naujausiais daviniais. 
Pabrėžta tų kraštų okupaci
nė padėtis, iškelti tautiniai 
ir religiniai persekiojimai iš 
sovietų pusės. Kviečiame 
tautiečius patiems pasiskai
tyti ir kitus supažindinti su 
tuo mums labai palankiu 
straipsniu. Nemažai jame 
kalbama ir apie Lietuvą.

SPECIAL
BRO 1DCASTING 

SERVICE

PRANEŠIMAS

Iki šiol veikęs etninis ra
dijo specialiems reikalams 

2EA, transliuotas 801 Khz 
yra pakeitęs bangą ir toliau 
bus transliuojama 1386 Khz 
bangomis. Toji pati radijo 
transliacija Newcastle klau
sytojams bus prieinama 
1584 Khz banga, o Wollon- 
gonge 1458 Khz. Radijo 
klausytojai prašomi į tuos 
pakeitimus atkreipti 
dėmesį.

***
Neseniai Čikagoje ligoni

nėje rašytojui Mariui Kati- 
liškiui buvo amputuotos abi 
kojos virš kelių. Ligonis jau 
apgydytas belieka tik fizio- 
terapinis gydymas. Rašyto
jas M. Katiliškis yra vienas 
pačių stipriausių beletristų 
išeivijoje, daugelį kartų 
premijuotas.
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Ar viską atiduodame?

Lietuvių vadėtis išeivijo
je, ypač pokarinių pabėgė
lių, yra visai skirtinga nuo 
visų kitų emigrantų. Lietu
vių išeivijos tikslai kovoti už 
Lietuvą ir tuo pačiu už lie
tuvybės tęstinumą ne tik 
tautoje ir tėvynėje, bet ir 
emigracijoje. Kitaip sakant, 
mūsų išeivijos tikslai kaip 
buvo pradžioje taip ir pasili
ko galioją iki šiai dienai - ko
voti už Lietuvos laisvę ir 
lietuvybės tęstinumą. 
Lietuvos išlaisvinimo tikslas 
gali būti laikinas, iki Lietuva 
bus laisva, bet lietuvybės 
išlaikymo misija nėra ir ne
gali būti ribota, nežiūrint 
kokie atsiekimai būtų lai
mėti Lietuvos laisvinimo 
akcijoje, nes atsižvelgiant į 
mūsų tautos skaitlingumą 
lietuvybės tęstinumo misija 
galioja ir galios visą laiką, 
kol pati tauta kaip tauta bus 
sąmoninga išlikti.

Atsidūrę išeivijoje pra
džioje visi vadovavomės tuo 
pačiu principu, bet laikui 
bėgant mūsų budrumas slū
go, gyvenamoji aplinka da
rėsi priimtinesnė ir mūsų 
vaikai jautėsi daugiau vieti
niais, praradę ar neįgavę to 
sentimento ir sąmoningumo 
savo kilmei ir tautai, ką ka
daise turėjo ir kuo vadova
vosi jų tėvai.

Trisdešimt metų laikotar
pis yra pakankamas, kad 
tautietis, gyvendamas nau
joje aplinkoje ir kultūroje, 
pamažu prisitaiko prie jos ir 
dildo savo jausmus ir atsa
komybę savai tautai. Tai yra 
ženklai, kad toks tautietis
nesijaučia atsakingas ir išti
kimas savo tautai, o daugiau 
susirūpinęs savo patogiu 
įsikūrimu naujoje dirvoje. 
Tai paliudija dažnai girdėti 
ir skaityti prisipažinimai, 
kad pasikeitus sąlygoms jie 
vis tiek negrįžtų į Lietuvą. 
Tas patvirtina, kad tokie 
tautiečiai per ilgesnį laiką 
jau nutraukę arba atpalai
davę savo rysius su Lietuva, 
o drauge ir tautybe. Laimei, 
yra daug sąmoningų tautie
čių išeivijoje ir pas mus, ku
rie pirmoje eilėje stato 

A.A. 
ANTANUI PRANAIČIUI 

mirus, giliame liūdesy likusią dukrą Birutę Gaidelienę, 
šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Albury Apylinkės Valdyba

Mylimam ir brangiam tėveliui 
A.A.

ANTANUI PRANAIČIUI
mirus, jo dukrai, mielai mūsų Valdybos narei Reginai 
Mulokienei, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią ir 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Melb. Soc. Globos Moterų 
Draugijos Valdyba ir narės

A.A.
MARIJAI BERNOTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Aldoną buvusią 
valdybos narę, sūnų Vytautą ir visus artimuosius ir kartu 
liūdime.

Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija

aukščiau lietuviškus intere
sus, negu savuosius. Tokiais 
remiasi visa lietuviška veik
la, issilaiko ir plečiasi lietu
viškos institucijos. Daugelis 
kitų tautiečių, nesijausdami 
talentingi, bet pasirengę vi
sur talkinti, visados pasi
rengę bet kur ir betkada 
prisidėti, jeigu jie bus rei
kalingi ar paprašyti.

Aktyviai dirbantieji, at
rodo, viską atiduoda lietu
vybės gerovei. Bet ar viską? 
Kiti tariasi pavargę ir pasi
duoda poilsio pagundai sa
kydami - savo atidaviau, to
liau tegu dirba kiti. Bet ar 
įmanoma taip pasitraukti is 
lietuvybės fronto? Kaip 
kiekvienas jaučia atsako
mybės pareigą savo šeimai, 
lygiai kiekvienas tautietis 
turi jausti savo pareigą ir 
tautai be teisės pasišalinti iš 
šįto fronto, išeiti į pensiją 
arba teisintis, kad is savo 
pusės jau viską atidavęs.

Tautiniame fronte darbas 
niekad nesibaigiantis ir šia 
prasme niekas neturėtų tei
sintis išeinąs atostogų ar į 
pensiją.

Ne viską esame atidavę, 
ką turėtume atiduoti savo 
tautai. Tie patys tautiečiai 
pavergtoje tėvynėje savo 
tautai ir tėvynei atiduoda 
gyvybę, gražiausius ir ilgus 
metu kalėjimuose ar darbo 
stovyklose, rizikuoja savom 
šeimom. Palyginus su 
tokiais mūsų darbas ir pasi-

ALB Krašto Valdyboje
ALB APYLINKIŲ 

VALDYBOMS

’’Mūsų Pastogės" 33-čia- 
me numeryje, 1980 m. rug
pjūčio 25 d., paskelbtas ALB 
Krašto Kontrolės Komisijos 
kreipimasis i ALB Apylinkių 
Valdybas.

ALB Krašto Valdyba ran
da reikalingu paaiškinti:

1) ALB statuto VII sky
rius 47 str. sako: "Apylin
kių, Krašto Valdybos ir kitų 
AL B-nės įstaigų kasai, tur
tui ir atskaitomybei prižiū
rėti ir tikrinti yra Apylinkių 
ir Krašto Kontrolės Komisi
jos”. 

aukojimas yra labai menkas 
įnašas. Kiek yra susvyravu
sių, kuriems galėjome ar
galime padėti, kad jie kibtų
darban kaip kadaise V. Ku
dirka, kiek yra mūsų jauni
mo, kuriam trūksta tik pas
katinimo atsigręžti į lietu
vybę! Ar ne mūsų pareiga 
ne tik atidirbti, bet ir budėti 
bei jaustis atsakomingiems 
ir už savo brolius, kurie dėl 
daugelio priežasčių atitrūkę. 
Atbūti kadenciją kitą visuo
menės veikloje, prisidėti 
retkarčiais darbu ar finan
siniai, tėra tik mažas įnašas 
visame lietuvybės fronte, tai 
menkas išsipirkimas palygi
nus su tais, kurie viską au
koja!

Mūsų bendruomenės su
sirinkimai skystėjo, mokyk
los tuštėja, veikloje darbi
ninkų trūkumas - visa tai 
skandalingai liudija, kiek 
mums mažai rūpi lietuvybė 
ir jos ateitis. Už neatliktas 
pareigas tikintieji grasomi 
amžinomis bausmėmis, karo 
lauke apsileidėliai ar dezer
tyrai baudžiami mirtimi. Gi 
mūsų atveju tokie jokiomis 
sankcijomis negrasinami, ir 
šis reikalas paliktas vien tik 
jų pačių sąžinei. Dar ne ms- 
kas prarasta, nekapituliuo
ta, dar turime pakankamai 
žmonių, tik juos reikia 
įtraukti. Tam tėra tik viena 
galimybė - pabudinti tokių - 
jaunų ar vyresniųjų tautinę 
sąžinę, ir kovotojų gretos 
pasipildys: atgis ir bendruo
meninė veikla, ir organiza
cijos.:

(v.k.)

To paties statuto 50 str. 
sako: ^’Krašto ir Apylinkių 
Kontrolės Komisijos turi 
teisę daryti Krašto Valdy
bos ir Apylinkių Valdybų 
(atitinkamai) turto, kasos ir 
atskaitomybės patikrini
mus...”

Šie du statuto straipsniai 
nusako ALB Krašto ir Apy
linkių Kontrolės Komisijos 
kompetencijos ribas. Kont
rolės Komisijos kreipimasis 
į ALB Apylinkių Valdybas 
ankščiau minėtu raštu yra 
ALB statuto raidės,dvasios 
ir Krašto Kontrolės Komi
sijai suteiktų teisių peržen
gimas.

2) ALB Krašto Garbės 
Teismo sprendimas, liečiąs 
atstovų skaičių iš Apylinkių 
į Krašto Tarybą, datuotas 
1974 m. rugpjūčio 7 d. ir pa
darytas tuomet galiojusio 
1970 m. gruodžio 28 d. sta
tuto dvasioje.

1974 m. gruodžio 28 dieną 
ALB Krašto Tarybos suva
žiavimas Adelaidėje priėmė

PADĖKA

Nuoširdžiai norėčiau padėkoti ALB Krašto Valdybai, 
ALB Albury — Wodonga apylinkės lietuviams ir visiems 
mieliems draugams už paguodos žodžius, už maldas, už 
aukas A.L. Fondui, už gausybę gėlių ir už palydėjimą 
mano brangaus vyro Stepono Valio į amžiną poilsio vietą.

Ypatingai ačiū Genovaitei Vasiliauskienei už žiupsnelį 
šventos lietuviškos žemelės ir visiems, tariusiems atsi
sveikinimo žodį.

Birutė Valienė ir dukterys

Premija 
jaunimui

Australijos Lietuvių Fondo 
$ 500 premija jaunimui

Kandidatą premijai at
rinkti AL Fondo pavedimu 
ALB Krašto Valdyba sudarė 
komisiją iš trijų asmenų. Į ją 
įeina ALB Garbės Narė EI. 
Reisonienė, ALF atstovas 
Br. Straukas ir ALB Krašto 
V-bos narys jaunimo reika
lams Jz. Stepanas.

ALB Krašto Valdyba pra
šo visas Australijos lietuvių 
organizacijas premijai . 
kandidatus parinkti ir per 
vietos ALB Apylinkių Val
dybas pristatyti iki lapkričio 
30 d.

Pristatant kandidatą pri
dėti jo ar jos lietuviškos 
veiklos trumpą apžvalgą, 
nurodyti lituanistinio ir 
bendrojo išsilavinimo apim
tį, bendruomeninių pareigų 

naują statutą. Naujojo, da
bar tebegaliojančio statuto 
10 str. aiškiai ir tiksliai nu
rodo: "Krašto Valdyba nu
stato ir paskelbia kiek kuriai 
apylinkei atitenka Tarybos 
atstovų” Nuosekliai todėl 
yra Krašto Valdybos užda
vinys ir pareiga peržiūrėti ir 
persvarstyti kiekvienos ka
dencijos eigoje Krašto Ta
rybos atstovų skaičių apy
linkėms, prisitaikant prie 
laiko sukurtų pasikeitimų ir 
kitų sąlygų.

ALB Krašto Garbės Teis
mo 1974 m. rugpiūčio 7 d. 
sprendimas dėl Krašto Ta
rybos atstovų skaičiaus 
nustojo galios naujojo sta
tuto 10-tuoju straipsniu, to
kio ar panašaus straipsnio 
1970 m. statute nebuvo, ir 
todėl nuo 1974 m. gruodžio 
28 d. ALB Krašto Valdybos, 
Apylinkių Valdybų ir kitų 
ALB organų nesaisto.

4) Prašome visas ALB 
Apylinkių Valdybas įsidė
mėti šį ALB Krašto Valdy
bos raštą. ALB Krašto Val
dybos 1980 m. gegužės 5 d. 
paskelbti Krašto Tarybos 
atstovų skaičiai apylinkėms 
galioja kaip kad nusako ALB 
statuto 10 straipsnis.

5) ALB Krašto Tarybos 
atstovai turi teisę kelti Ta
rybos atstovų nustatymo 
klausimą ALB Krašto Ta
rybos suvažiavime.

ALB Krašto Valdyba

PADĖKA

Visiems maloniems prie- 
teliams - pareiškusiems man 
užuojautą dėl Antano Mi
kailos mirties - reiškiu nuo
širdžią padėką.

Liuda Petrauskienė 

supratimo ir vykdymo 
laipsnį, orentaciją lietuvių 
padėtyje tiek tėvynėje, tiek 
ir čia Australijoje.

Premija skiriama akty
viausiam jaunosios kartos 
atstovui iki 30 metų am
žiaus.

Kartą premiją gavęs ne
begali pakartotinai kandi
datuoti.

Komisijos sprendimas ne
keičiamas.

Laimėjusiam premija 
įteikiama Vasario 16 d. mi
nėjimo proga.

Visą korespondenciją šiuo 
reikalu siųsti ALB Krašto 
V-bos nariui jaunimo reika
lams Jz. Stepanui, 146 
Morgan Ave., Edwards- 
town, S.A. 5039

ALB Krašto Valdyba

Kovoje...
Atkelta iš psl. 1

niaus keliausi” (84 p.) pami
nėtas Perlojoje "tarybiniais 
metais restauruotas kuni
gaikščio Vytauto paminklas” 
(jo autorius - Petras Tara- 
bilda). Tiesa, savo laiku ir 
šis paminklas buvo planuo
jamas sunaikinti. Norėta jį 
susprogdinti, tačiau kažkam 
šovė į galvą , kad gali nu
kentėti miestelio pastatai. 
Tuomet užmetė lyną ir ban
dė su traktoriumi nuversti. 
Paminklas aptrupėjo, bet 
nepasidavė. Pasirodo, jo 
statytojai buvo tiek įžval
gūs, kad viduje įbetonavo du 
geležinkelio bėgius... Nieko 
nepešę, "buržuazinės ideo
logijos naikintojai” turėjo 
pasišalinti. Vėliau, pasikei
tus aplinkybėms, paminklo 
griovimo žymės buvo už
maskuotos.

Kodėl taip nepasielgus su 
Vytauto paminklu Jurbar
ke? Juk artėja 550-osios Vy
tauto mirties metinės. Aiš
ku, kai kam gal ir labai ne
malonus Lietuvos galybės 
priminimas. Kas visą gyve
nimą įpratęs tik niekinti sa
vo tautą, tas jau netaps pa
triotu. Tačiau propagandi
niai sumetimai verčia ir juos 
taikstytis. Štai Kaune, Ro
tušės aikštėje, prieš kelis 
metus pastatytas paminklas 
Maironiui, Vilniuje restau
ruotas šv. Jono bažnyčia; 
joje bus įmūrytos paminkli
nės lentos Sirvydui ir Dau
kantui. Bet Jurbarke, Vy
tauto parke, norom nenorom 
peršasi mintis, kad pamink
lų statymo politika nuo Ja- 
katerinos laikų nelabai te
pasikeitė...

Vilnius - Jurbarkas, 1979 
m. rugsėjo 8-toji
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' .......Galvojant apie ateitį
BIBLIOTEKOS IR VAIKŲ DARŽELIAI

Prieš keletą mėnesių 
Melbourne Lietuvių 
Namuose Australijos Lietu
vių Fondas iškilmingai ati
darė Antano Krauso vardo 
šaltinių (reference) bibliote
ką.

Ta biblioteka, o taip pat 
tame pat kambaryje ir lie
tuvių bendruomenės Mel
bourne apylinkės skolina
mųjų knygų, būna atidaryta 
sekmadieniais po lietuviškų 
pamaldų porą valandų ir tai 
tik tiek ilgai (porą valandų), 
jei Lietuvių Namuose tuo 
metu nėra parengimų ar di
desniųjų organizacijų susi
rinkimų. Knygoms pasikeis
ti tiek laiko pakanka, bet ten 
skaitymui ir nusirašinėjimui 
ir trijų porų valandų būtų 
maža.

Leonas Urbonas mano, 
kad po 30 metų gyvenimo 
Australijoje dar turėti 
bendruomenės organą Mūsų 
Pastogę vien lietuvių kalba 
yra fanatizmas (Mūsų Pas
togė Nr. 28), o gal paskaitęs 
Mūsų Pastogėje Nr. 30-me 
J. Mikšto straipsnį taip jau 
ir nebemano.

- Manau, kad būtų šios mū
sų kartos apsileidimas nesi
rūpinant - neveikiant efek
tyviai, kad ir po sekančių 30 
metų, dar Melbourne, Syd- 
nejuje ir Adelaidėje būtų 
lietuvių kolonijose tautiečių, 
gerai lietuviškai kalbančių, 
skaitančių ir rašančių ir net 
savo bendruomenės organus 
Mūsų Pastogę ir Pasaulio 
Lietuvį tik lietuviškai.

Pasimokykim iš praeities 
klaidų. Viena iš tų klaidų ir 
bene didžiausia - neturėji
mas lietuviškų vaikų darže
lių.

Po 30 metų bene visi bū
sime įsitikinę, kad neužten
ka savaitgalio mokyklėlių ir 
lituanistinių kursų, bet, jei 
norime, kad mūsų vaikai ir 
vaikaičiai būtų pilnai dvi
kalbiai - lietuviškai ir ang
liškai, būtinai reikia ir sa
vaitgalio lietuviškų vaikų 
darželių.

Nežinau kaip yr Sydneju- 
je ir Adelaidėje: ar jie turi 
tinkamų patalpų ir mokyto
jų dabar organizuoti vaikų 
darželius? Melbourne prieš 
keliolika metų veikė vaikų 
darželis ir jame dirbo kvali
fikuotos mokytojos. Gal tos 
pačios mokytojos ir dabar 
savaitgaliais važinėtų į vai

’’Pavasario daina>»

Visada taip būna -kai labai 
džiaugiesi kuo nors, kai tau 
kas nors labai patinka, tai 
nori tuo pasidalinti su visais. 
Nori taip pat ir pasigirti 
prieš tuos, kurie to įspūdžio 
neturėjo. Ir štai, sakau, pa- 
vydėkite man tie, kurie ne
girdėjote ir nematėte ’’Pa
vasario Dainos”.

Noriu pasidalinti džiaugs
mu. Iš tikrųjų, jei galėčiau, 
tai būtų tikslu apie šį Mel
bourne Dainos Sambūrio 
koncertą nupasakoti vienu 
banguojančiu įdomiu saki
niu. Toks gi buvo koncertas - 
įdomus, nuotaikingas, suriš
tas.

Lengva visą laiką daryti 
tą patį. Nesunku taip pat 
laiks nuo laiko pakartoti 
praeities pasisekimus. Ką 
nors naujo sugalvoti nėra 
taip lengva, ypač mūsų situ- 

kų darželį. Už darbą joms 
mokėtume (organizacijos ir 
pavieniai asmenys) pilną at
lyginimą. Melburniškiai tam 
ir tinkamas patalpas turi.

Melbourne Viktorijos 
valstijos biblioteka yra pati 
didžiausia visoje Australijo
je. Iš ten iškėlus Meno gale
riją į jai specialių 
pastatą St. Kilda Rd., bib
liotekos patalpos žymiai pa
didėjo. Dar tik dalelę tuštu
mos teužėmė prieš keletą 
savaičių ten atsiradę šių 
tautybių skyriai: 1) arabų, 2) 
graikų, 3) ispanų, 4) italų, 5) 
kroatų ir 6) turkų.

Jolanta Janavičienė Vaza (keramika)

acijoje, kurioje esame apsi
riboję tradicijomis, nusisto
vėjusiomis tvarkos taisyk
lėmis ir noru visiems patikti. 
Dainos Sambūris, tiesai jau 
ne pirmą kartą, nepasirinko 
lengvo kelio, ir šis koncertas 
dvelkė naujumu, entuziaz
mu, džiaugsmu. Matėsi kad 
patys choristai džiaugėsi 
bedainuodami, matėsi, kad 

džiaugėsi ir susirinkę klau
sytojai, kurių buvo pilna 
salė. Parinktos lengvos me
lodijos, režisūra, šviesos, 
nematomi dirigentai, 
"neformalūs” tautiniai rū
bai, vaidyba, solistai, 
instrumentalistai - viskas 
susipynė į gražią neper
temptą dovaną Melbourne 
lietuviams. Mums reikia bū
ti dėkingiems choro vado
vybei turėjusiai retai mū
suose surandamą išmintį 
pasikviesti techninius padė
jėjus ir su jais pasidalinti ir 
garbe ir pasisekimu.

Mėgėjų grupės negalima 
vertinti profesinėje skalėje. 
Ne meninį lygį turime ver
tinti kalbėdami apie bet ku
riuos mūsų pasirodymus, 
bet apie estetinį jausmą ir 
technikinį išpildymą _pagal 
turimas sąlygas. Už tai

Tai tik pradžia. Netolimo
je ateityje ten gali būti 40 ar 
daugiau tautybių skyrių.

Paskubėkime, kad gavus 
geresnę patalpą, abi biblio
tekas iš Lietuvių Namų per
kelti į Viktorijos valstijos 
biblioteką. "Talka” prenu
meruoja daug lietuviškų 
žurnalų ir laikraščių į Lietu
vių Klubą, bet ten skaityti 
beveik neįmanoma. Tad 
būtų gerai, kad "Talka”, įsi
steigus Viktorijos bibliote
koje lietuviškam skyriui, 
pusę prenumeratūrų nu
kreiptų ten.

Dainos Sambūris turėtų būti 
vertinamas aukštu pažymiu.

Pirmą kartą mačiau po 
pasirodymų mūsų scenoje, 
kad uždangai nusileidus nie
kas nesakė audringų kalbų, 
nedalino dovanų. Pirmą 
kartą taip pat mačiau, kad 
publika sėdėjo ir laukė. 
Laukė nei vienam nesike- 
liant ir neišeinant; laukė kas 
dar bus toliau. Taip atrodė, 
kad tas koncertas, kaip gy
venimas, turįs tęstis be galo, 
nes jis toks gražus. Ir tai 
buvo didžiausias įvertinimas
kokį melburniečiai galėjo iš
reikšti savo chorui - nesikel
ti iš vietų kol uždangą pras
kleidęs choro pirmininkas 
nepasakė, kad jau, deja, 
baigėme.

Apleidome salę, bet dar 
ilgai nesiskirstėme. Trynė- 
mės koridoriuje, klube, 
prieangyje. Dalinomės įspū
džiais, graibėm paskirus so
listus ir jiems dėkojome.

Jums visiems kartu dar 
kartą noriu viešai pasakyti 
ačiū. Ir taip pat nekantriai 
laukti jūsų sekančio pasiro
dymo.

G. Žemkalnis

Aną savaitgalį daugeliui 
išvykus į Canberra Sydne- 
juje lietuvių beveik ir nesi
matė: net Lietuvių Klube, 
kur šeštadienį buvo sureng
tas vjLči"kų ir šampano va
karas, Lietuvių reikėjo su ži
buriu ieškoti.

Nesant lietuviško sky
riaus biblioteka teprenume- 
ruoja Mūsų Pastogę ir Tė
viškės Aidus. Yra abi mūsų 
enciklopedijos ir arti 100 
lietuvių ir anglų kalbom apie 
Lietuvą knygų. O Geelongo 
miesto bibliotekoje, esant 
lietuviškam skyriui, vien tik 
lietuvių kalba yra 400 knygų 
ir jų tarpe pačių naujausių. 
Jau dveji metai kaip ten yra 
bibliotekos nupirkta 
Encyclopedia Lituanica, o po 
metų, užsieniečių knygų pa
talpoms padidėjus, bus ir 
Lietuvių Enciklopedija. Ir 
Geelongo universitetas, taip 
pat, nupirko Encyclopedia 
Lituanica. Melbourno uni
versitetams mudu su p. 
Butkūnu neįsiūlėme, bet tų 
universitetų studentai galė
tų išreikalauti, kad pirktų.

Viktorijos valstijos bib
lioteka yra pačiame miesto 
centre Swanston gatvėje ir 
patogiai pasiekiama tram
vajais tiek iš Flinders, tiek 
iš Spencer geležinkelių sto
čių. pasivaikščiojant iš 
Flinders stoties pasiekiama 
per 10 minučių. Atidaryta 
oūna darbo dienomis nuo 10 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro, o 
savaitgaliais nuo 10 v. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Šaltomis 
dienomis šildoma, o karšto
mis vėsinama.

Tuo mūsų bibliotekų toli
mesnis didėjimas priklausy
tų nuo to, kaip dažnai ir kaip 
daug mūsų būtų lankomasi. 
Mums patiems nebūtų jokių 
jų išlaikymui išlaidų, nes ne 
tik patalpos ir aptarnavimas 
veltui, bet pagal mūsų pa
geidavimus Viktorijos val
džios pinigais būtų knygos

NAUJI
ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuvos Katalikų Bažny
čios KRONIKA. Penktas 
tomas. Lietuvos pogrindžio 
leidinys. Šiame tome telpa 
1978-1979 Kronikų atskiri 
sąsiuviniai. Išleido Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Lėišti Sąjunga Čika
goje 1979 m. 556 psl. Kaina 5 
dol., minkštais, 7 doleriai 
kietais viršeliais.

L.K.B. Kronikos yra ga
lingas ginklas prieš komu
nistinius ateistus ir kovo
jančius prieš žmogaus sąži
nės laisvę. Kronikų pasklei
dimas laisvajame pasaulyje 
ir ypač svetimomis kalbomis 
daugeliui atveria akis, kokia 
Sriespauda siautėja Sovietų 

ąjungoje, kas sugriauna 
viliojančiai skambančius so
vietinės konstitucijos punk
tus, kur užtikrinama piliečio 
sąžinės laisvė.

Albinas Baranauskas. 
VINCO MAZURKEVI-
ČIAUS ROMANAS. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1980 m. Viršelis ir 
aplankas Petro Aleksos. 280 
psl. Kaina $ 6.

Knygų mylėtojai autorių 
Albiną Baranauską pažįsta 
iš jo gausių ankstyvesnių 
veikalų. Už savo pasakoji
mus ir romanus autorius ga
vęs eilę premijų ir laikomas 
vienu iš pirmaujančių bele- 
tristųįšeivijoje. Ypač skaity
tojo dėmesį patraukė jo 
sambus trijų dalių romanas 
"Rudenys ir pavasariai". 
Tas pats jau minėtame 
ankstesniame veikale pa
naudotas epinis pasakojimas 
naudojamas ir čia minimoje 
knygoje. Skaitytojas nei 
knyga, nei atoriumi neapsi- 
vils.

Mūsų P; 

perkamos ir žurnalai ir laik
raščiai prenumeruojami. 
Pagaliau yra daug daugiau 
vilčių laikraščių ir žurnalų 
komplektus ir knygas išsau
goti ateityje būsimai Nepri
klausomai Lietuvai Viktori
jos valstijos bibliotekos ar
chyvuose, negu Lietuvių 
Namuose.

Anksti ar vėlai, darbo 
dieną ar savaitgaliais, kada 
tik laiko tam rasdami, ten į 
tą puikų ir didelį pastatą at
silankydami pasijaustume 
lyg šventovėje. Pagal savo 
skonį ir išsilavinimą ten pat 
skaitytume ir parsineštume 
be lietuviškų ir anglų ir dar 
kitom kalbom knygų. Įsi
traukę į gerą skaitymą, bū
tume blaivesni - šviesesni ir 
laimingesni; būtume nau
dingesni savai tautai ir žmo
nijai.

Melbourne pradėtas vajus 
surinkti $ 1000 Lietuvių Na
muose esamų bibliotekų 
spintoms ir lentynoms 
įrengti neturėtų būti nu
trauktas, tik surinktus pini
gus reikėtų skirti įrengimui 
bibliotekų patalpose vaikų 
darželio.

Daug kas reikalinga, bet 
vaikų darželiai, kaip savait
galio mokyklėlės ir lituanis
tiniai kursai, yra reikalin- 
giausi.Todėl ir Liet. Fondas 
mieliau duotų paramas vai
kų darželiams įrengti ir iš
laikyti, negu premijuojamų
jų romanų autoriams. Ma
nau, kad ir Australijos Lie
tuvių Fondas iręi būtų dos
nus vaikų darželiams įrengti 
ir išlaikyti.

Jonas Normantas

LEIDINIAI
LITHUANIAN WRITERS 

IN THE WEST. Redagavo 
Alina Skrupskelienė. Įžangą 
parašė Michael Novak, įva
das Rimvydo Šilbajoro. Iš
leido Lithuanian Library 
Press Inc. ir Loyola Uni
versity Press Čikagoje 1979 
m. Didelio albuminio forma
to, kietais viršeliais, 308 psl. 
Kaina 20 dolerių.

Šiame veikale dvikalbe 
forma (tik poezija) pristato
ma rinktiniai rašytojai, gy
veną ir kurią Vakaruose, jų 
tarpe ir viena australietė 
Agnė Lukšytė su viena no
vele.

Leidinys reprezentacinis, 
tinkamas dovanoms.

Robert Louis Stevenson. 
SLĖPININGOS NOVELĖS. 
Vertė Povilas Gaučys. Išlei
do Rūta Čikagoje 1980 m. 
Viršelis Vytauto O. Virkau. 
248 psl.

Autorius yra anglas, ypač 
pasaulyje pagarsėjęs savo 
veikalu "Lobių sala’’. Nema
žiau patrauklūs ir kiti jo 
veikalai. Šioje knygoje mūsų 
produktyviausias vertėjas 
Povilas Gaučys parinko jo 
charakteringas noveles ir 
jas lietuviškai patiekė. Lie
tuviui skaitytojui tai bus di
delė permaina, nes auto
riaus veikaluose atsklei
džiama skirtinga kultūra ir 
pereito šimtmečio būdingi 
požiūriai.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 
Lietuviškojo ugdymo žur
nalas mokyklai ir šeimai. Nr. 
23,1980 m. balandis. Leidžia 
JAV LB Švietimo Taryba. 
Išeina du kartus per metus. 
Prenumerata metams $ 3, 
atskiras numeris $ 1.50.

Šiame numeryje telpa eilė 
straipsnių švietimo ir auklė
jimo klausimais.
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SATURDAY. SEPTSMBER 13
OUTDOOR ENTERTAINMENT____________

Official opening by Premier Neville Wran. An all 
Australian Children's Get-Together Dancing, 
camp-fire damper, singing, gum leal player, 
bushrangers, games, sausage sizzle, balloons. 
Hags. Everyone welcome, everything free. 
10.00am - 230pm.
The Domain, Sydney._____________________

Opening of Community Mural, Street Parade and 
Fiesta. From 12 noon. Shannon Reserve, Crown 
Street. Surry Hills.
Festival featuring puppetry. From 1.00pm. 
Community Centre, 142 Addison Road, 
Marrickville.
ftrtuguese Dance Group. 3.00pm. Manly Corso 
Piaza Amphitheatre

1 Community jog from Community Centre. Myagah 
Road. Mosman. 200pm. to Neighbourhood 
Centre, 15 Fitzroy Street. Kirnb'lii at 300pm 
Then entertainment and at 5.00pm barbecue 
(BYO) and bush dance.
Mardi Gras with dancing, crafts, food stalls.
From t0.30am Campsie ftibiic School.
Arabic and Lebanese Mahraj3rt.130pm • 5.00pm. 
Cnr Canterbury and Kmg Georges Roads, 
Wiley Park.
Annual Hospital Fair.
From 10.00am.
Grounds of Lidcombe Hospital.
Australian/Polish Community Picnic. 
200pm-600pm, Piene 
800pm-1.00am, Dance
Chopin Park. Bangalow Road. Plumpton. 
international Day — music, dancing, stalls.

•930am-l230pm.'
Bankstown Pt aza.
Organised walks, films.
Ku-ring-gai Chase National Parte, Royal National 
ftrk and Captain Cook's landing Place, Kumelį. 
(Entry to parks $2 per car.)

DANCES_____________________________

AH Australian Woolshod Darce.
Bring your picnic basket, blanket and cushions. 
Admission free. International food on sale. 
6.00pm ~ midnight.
Growers Market. Fbrramatta Road. Flemington.

Papua New GiNvta Independence Day Bail. 
Tickets: Adults SI6 Irom 29 5151.
8.00pm - 1.00am.
Masonic Centre, Sydney.

EXHIBITIONS
•'The Villas of Wjclloomootoo Hill'. Adufs 50c. 
Concession 20C, 10 00am to 5.00pm. Elizabeth 
Bay House, 7 Onslow Avenue.
Hungarian arts and crafts. 10.00am • 10.00pm. 
58 Dalhousie Street, Haberfield.
Chinese Ceramics Exhibition. 11.00am - 80tym. 
4th Floor. Mandarin BuWng. Cnr. Pitt & 
Goulbum Streets, Sydney.

CONCERTS. PLAYS. FILMS. FTC.
Mesh, a play about multiculturalism. Tickets: 
S2 from Ensemble Theatre. 929 8877.8 00pm. 
State Office Block Theatrette, Cnr. Philip & Bent 
Streets. Sdyney.
Pontian Greek Night. Tickets: Ardytis $3. Children 
free, from Greek Community Council of Sydney, 
264 Stanmore Road. Petersham. 7.00pm. Mice 
Boys Gub. 67 Norton Street. Leichhardt.
Play - Les Mains Sales by Jean-Paul Sartre. 
Tickets: Adults $5. Concession $2.50 Irom 
Alliance Francaise. 257 Clarence Street. Sydney. 
8.00pm Seymour Centre York Theatre. Cnr. 
Cleveland Street 4 City Road. Chippendale.
(Wish Concert.
Tickets: Aduits S3. Concession $2 from 
569 6667 or 699 1863 (ah.). 730pm Union 
Theatre. University pl Sydney, Broadway.
SPORT
Carnivale Rowing Regatta. 12 noon-130pm.
Lana Cove River. Longueviile.
Carnivale Family Festival 200pm-Folk dancing, 
sheep shearing, children's entertainment.
Admission Adults S2.5O. Children free. 7,30pm - 
First race. Greyhounds. Wentworth Park.
Middie Harbour Yacht Club Carnivale Cup. 
The Spit.

SUNDAY. SEPTEMBER 14.
OUTDOOR ENTERTAINMENT
Spanish Community Picnic From 11.00am. 
Paddington end of Centennial Park.
Festival ol the Winds - A Carnivale of Kites.
From to 30am Pavilion Community Centre, 
Queen Ehzaoeth Drive. Bondi.
Free mus« and Dance. From 12 noon. Sydney 
Opera House.
Music and Dance. From 1100am. The Rocks 
Square, Playfair Street. Sydney.
towmationai Gala Day, stalls, arts and crafts.
1 LOOam-4 30pm park - Cnr. Ingham and First 
Avenue. Five Dock.
Northside Carnivale, “new" games, theatre, 
music. .10 00am - sunset. Nanaoeen High 
School Campus.
Arabic and Lebanese Mahrajaa 130-5 00pm 
.Cnr. Canterbury 4 King Georges Roads Wiley Park

13-21 SEPT.
"Carnivale 80 is the 4th annual cetebration-sponsored by the NSW Government to publicly 

recognise the number of culturally diverse groups living in our State. 
In a time of conflict and rift between the nations of the world, it's reassuring to see an event 

such as Carnivale 80 take place.
Whilst it’s important to realise our Australian heritage, it is just as vital to recognise and 

respect the cultures of those who have come to live with us. That's why we're calling Carnivale 80 the 
All Australian Get Together - because people from different nations share a mutual respect for each 

other and for Australia. . 4
I urge all citizens not only to enjoy, but to fully participate, in Carnivale 80.” // ' //

Family Picnic Day music games.
12 nooM.OOprn. Bankstown Piaza.
Asian Dance. 2.00pm Dutch Folk Dance. 3.15pm. 
Manly Corso Plaza Amphitheatre.
Festival Procession from Rosebery Park. 
1,00pm-sunset. Eastlakes Reserve.
Australian/Polish Community Picnic.
2 00pm-8 00pm. Chopin Park. Bangalow Road, 
Plumpton.
Organised walks and films. Ku-ring-gal Chase 
National Park. Royal National Park and Captain 
Cook's Landing Place, Kumelį. (Entry to parks $2 
per car).

EXHIBITIONS
Art m the Gardens. From 10.00am. Royal 
Botanic Gardens, Mackie Street. Sydney. 
Chinese Ceramics Exhibition. 12-5 00pm. 4th 
Root. Mandarin Budding. Cnr. Pitt & 
Goulbum Streets. Sydney.
Exhibition ol Polish Ports. 11.00am-4.00pm. The 
Rocks Sculpture Centre Gallery. 3 Cambridge 
Street. Sydney.
•’The Villas of Wbolloomooloo Hill". Adults 5OC, 
Concession 2OC. 12 nocn-5 00pm. Elizabeth Bay 
House. 7 Onslow Avenue.
Arts & Crafts Exhibition. 12 noon. Eastlakes 
Community Hall.
Hungarian Arts and Crafts 10.00am-10.00pm. 
58 Dalhousie Street. Haberfield.

CONCERTS. PLAYS. FILMS. ETC. 
Carnivale Film Festival. Free tickets from 
National Film Theatre. Paddington Town Hail 
200pm.
Greek Poetry Reading. 6.30pm. Greek Orthodox 
Commur.iV/ Centre. Crv. South Dowling 4 Oxford 
Streets. Paddington.
Talent Quest. 2.00pm - 5.00pm. Marian Hall 
Horsley Park,
Concert of Greek Sengs. Tickets: Adults $4. 
Concession $2 from 569 3939 or 51 3910. 
6.00pm. Marrickville Town Half.
Concert cl sacred and secular music by the 
Campbell Black Singers from New Zealand. 
3.00pm. Scots Church. 44 Margaret Street 
Sydney.

CHURCH SERVICES
1100am Service. Rev. Professor Murdo Ewen 
Macdonald and the Campbell Black Singers. 
Scots Church, 44 Margaret Street, Sydney. 
Concelebrated Mass to mark Immigration 
Sunday. Asiana Centre Choir. 2.30pm. St. Marys 
Catherdral Sydney.

MONDAY. SEPTEMBER 15
OUTDOOR ENTERTAINMENT
Anita Ortega Spanish Dance Group.
1230pm - 1.15pm. Martin Place Amphitheatre, 
Sydney.
Kaimka Ensemble Song & Dance. Lunchtime. 
Penrith Raza.
Free Concert. 12.30pm - 1.15pm, Bankstown 
Plaza Amphitheatre.

EXHIBITIONS
Uvng Languages Exhibition. 8.45am - 4.45pm. 
Government Information Centre, Cnr. Elizabeth 4 
Hunter Streets. Sydney.
Pannings by Sophia Canaris. Sculpture by 
Lucian Michalski and Eugeniusz Goduiski. 
10 00am - 8.00pm Seymour Centre. Cnr. 
Cleveland Street 4 City Road Ctnppendate. 
Arts and Crafts from Chile. 845am-4.45pm. 
Government Information Centre. Cnr. Elizabeth 4 

.Hunter Streets, Sydney,
Photo studies exhibition ' Stones of Jerusalem". 
10.00am - 3.00pm. ANZ Bank. Martin Place, 
S'rdney.

CONCERTS. PLAYS. FILMS. ETC. 
' A Journey Through the Australian Alps". 
A talk m English with slides bv Me Alan E J 
Ann-ew$ 700pm State Oft-ce Block Tbeatrette, 
cw arsi Bent Streets. Sydney.

Greek Film Festival (some English sub-t'ttes). 
Adults' $350. Concession $2.7.00pm Fmos 
Theatre. Enmore Road, Enmore.
Carnivale Film Festival. Free tickets from 
National Film Theatre, Paddington Town Hatt 
7,30pm.

TUESDAY. SEPTEMBER I6
OUTDOOR ENTERTAINMENT 
Cedars of Lebanon Folklore Group. 
12.15pm - 1.15pm. Martin Race Amphitheatre, 
Sydney.
George Gevkii - juggler. Lunchtime. Penrith 
Raza.
Free Concert, 12,30pm - 1.15pm. Bankstown 
Raza Amphitheatre.

EXHIBITIONS
Living language Exhibition. 8.45am - 4.45pm. 
Government Information Centre, Cnr. Elizabeth 
and Hunter Streets. Sydney.
languages Galore - an all languages book fair. 
600pm - 9.00pm. Lower Town Hall, Sydney. 
"The ViHas ol Wooiloomcoloo Hill". Aduits 50c. 
Concession 2OC. 10.06am - 4.00pm. Elizabeth 
Bay House. 7 Onslow Avenue.
Paintings by Sophia Canaris. Sculpture by 
Lucjan Michalski and Eugeniusz Goduiski. 
10.00am - 800pm. Seymour Centre. Cnr. 
Cleveland St and City Rd. Chippendale.' 
Arts and Crafts horn Chile. 8.45am - 4 45pm. 
Government Information Centre. Cnr. Elizabeth 
and Hunter Sts.. Sydney.
Exhibition of Polish Prints. 11.00am - 4.00pm. ‘ 
The Rocks Sculpture Centre Gallery.
3 Cambridge Street, Sydney.
Australian payings b/ \fera Hulscher, 
900am- 500pm. Grace Bros. Piazza Store. 
Liverpool St.. Sydney.
Photo studies exhibition "Stones ol Jerusalem". 
10 00am- 3.0Cpm. ANZ Bank. Martin Race, 
Sydney.

CONCERTS. PLAYS. FILMS ETC.
Mesh - a play about multi-culturahsm. Tickets: 
S2 Irom Ensemble Theatre. 929 8877. 7.30pm..
State Office Block Theatrette, Cnr. Phillip and ' 
Bert Sts, Sydney.
Carnivale Film Festival. Free tickets from 
National Film Theatre. 7.30pm. Paddington Town 
Hall.
Botany Spring Festival Community Concert. 
7.00pm. Hillsdale Community Centre.
Greek Film Festival (some English sub-titles). 
Adults $3.50 Concession $2. Finos Theatre, 
Enmore Road. Enmore.

WEDNESDAY. SEPTEMBER 17.
OUTDOOR ENTERTAINMENT
He Toa Taki Tini Maori Group.
1215pm- 1.15pm. Martin Race Amphitheatre, 
Sydney.
Ikebana Demonstrations. Fashion Parade ol 
Kimono, collection of rare Japanese books.
12 noon- 2.00pm. Mount Street Plaza, 
North Sydney.
Trio Apoifo. lunchtime Penrith Raza.
Parade of Nations - children m national 
costumes, disolays, danemg. 2.00pm North 
Strathfieid Public School.
' Taste-InInternational food, costumes, 
dancing. Admission St per family. Mortlake 
Pjbifo School.

EXHIBITIONS
Livmg Languages Exhibition 8.45am-4.45pm. 
Government information Centre. Cnr. Elizabeth 
and Bent Streets. Sydney.
languages Galore - an a<l languages hook fair. 
900am-80Cpm Lwei Town Hau, Sydney. 
Ans and Crafts from Cniie. 845am-4 45pm 
Government information Centre. Cnr Elizabeth 
and Bent Streets, Sydney.
Exhibition of Polish Prints r>.00am-4.00pm. The 
Rocks Sculpture Centre Gakery.
3 Camtxage Sheet. Sydney.

"The Villas of WooHoomooloo HIT. Adults 50C. 
Concession 20c. 10.00am-4.00pm.
Elizabeth Bay House. 7 Onslow Avenue. 
Paintings by Sophia Canaris and Sculpture by 
Lucjan Michalski and Eugeniusz Goduiski.
10 00am-800pm. Seymour Centre. Cnr.
Cleveland Street and City Road. Chippendate.

CONCERTS. PLAYS. FILMS. ETC.
• Warsaw Autumn 1979". Terry Torpey reports in 
English on the International Festival of Modern 
Music. 7.00pm. Australian Music Centre, 80 
George Street. The Rocks. Sydney.
Carmvale Film Festival. Tickets: Adults $5 
(includes supper), from Belgian Chamber of 
Commerce, 32 1325. Paddington Town Hall 
6.00pm.
Baulkham Hilfs Shire - Citizenship Ceremony 
with entertarnmert. 730pm. Harvey Lowe 
Pavilion. Castle Hill.
Greek Film Festival (some English subtitles).' 
Adui is $3.50. Concession $2.7.30pm Finos 
Theatre. Enmore Road, Enmore.
Maori Concert. Tickets: $5 at door. 
730pm. Randwick Botany Harriers Club. 
Wentworth Avenue, Pagewood.
Family Evening ol Music 4 Dance. 
5.00pm Leisure Centre. 16 James Sheet, 
Norin Sydney.

CHURCH SERVICES
12.30pm service followed by tow of Cathedral at 
145pm SI Andrews Cathedral. George Street. 
Sydney.

1.15 pm service. St. Stephens Uniting Church. 
Macquarie Street. Sydney.

THURSDAY. SEPTEMBER 18
OUTDOOR ENTERTAINMENT 
Australian Bush Folk Group. 12.15pm-1.15pm. 
Martm Race Amphitheatre. Sydney.
Carnivale Street Far. 5.00pm-10.00pm Hercules 
Street, AsWield.
International Fair. 5.00pm-10.00pm, Summer Hill 
Shopping Centre Raza.
Joseph Fimano Show - song and dance. 
1.00pm Penrith Raza.
Tony Gardner Big Swing Band. 630pm.
Penrith Plaza
Free concert. 12.30pm-1.15pm. Bankstown 
Raza Amphitheatre.

EXHIBITIONS
Living Languages Exhibition. 8.45an-445pm. 
Government information Centre. Cnr. Elizabeth 
and Hunter Streets. Sydney.
Arts and Crafts from Chile. 8.45am-4.45pm. 
Government Information Centre, Cnr. Elizabeth 
and Hunter Streets, Sydney.
Languages Galore - an all languages book fair. 
900am-8.00pm. Lower Town Hail, Sydney. 
Paintings by Sophia Canans. Sculpture by" 
Lucjan Michalski and Eugeniusz Goduiski, 
l000am-6.00pm. Seymour Centre, Cnr. 
Cleveland Street and City Road. Chippendale. 
Exhibition of Polish Prints. 11 OOam-4 00pm. The 
Rocks Sculpture Centre Gaiety. 3 Cambridge 
Street, Syoney.

CONCERTS, PLAYS, FILMS, ETC.
Organ Beatai by Mark Bensted. Assistant City 
Oigarnst 6.15pm - 7.00pm. Sydney Town Hail 
Carnivale Film Festival. Free tickets. Natrona' F>kn 
Theatre, Paddington Town Hall 7 30pm 
’ Adelaide Festival ol Art and its Impact on 
Australian Culture," A talk in Polish by Zuzanna 
Zarebska. 7.00pm. Polish Club. 73 Norton Street, 
Aytlieid.
Greek Film Festival '$nme-Fngksn suO-ldles;. 
Adults S3 50. Concession $2. 7.00pm. Finos 
Theatre, enmore Road, Enmore.

SPORT
Ampol international Bowling Dav and la'niva'e Cup 
1.30pm. Crty Bowing Cfoo. College Sveti. Sydney. I

FRIDAY. SEPTEMBER 19
OUTDOOR ENTERTAINMENT, 
Foiklooco Australia. 12.15pm - 1.15pm. Marlin 
Race Amphitheatre. Sydney.
Kalinka Ensemble Song 4 Dance. Lunchtime. 
PewithRaza.
Free Conceit 1230pm - 1.15pm. Bankstown Raza 
Amphitheatre. j

DANCES - • •
Australian Bush Dance. Tickets: Adults $250. 
Concession $1. From Cultural Centre 8 00pm. 
Windsor Community and Cultural Centre.

EXHIBITIONS
Exhibition of Polish Prints. 11.00am - 400pm. The 
Rocks Sculpture Centre Gallery. 3 Cambridge 
Street. Sydney.
Living languages Exhibition. 8.45am - 4.45pm.
Government Information Centre, Cnr. Elizabeth and 

“ Hunter Streets, Sydney.
Arts and Crafts from Chile. 8.45am - 4.45pm.
Government Infonnation Centre, Cnr. Elizabeth and 
Hunter Streets. Sydney.
"The Villas of Woohownooloo Hilt" Adurtls 50c 
Concession 20C. 10.00am - 4.00pm. Elizabeth Bay 
House. 7 Onslow Avenue.
Paintings by Sophia Canaris, Sculpture by Lucjan 
Michalski and Eugeniusz Goduiski.
10.00am - 8 00pm Seymour Centre. Cnr. Cleveland 
Sired and City Road, Chippendate.

CONCERTS. PLAYS, FILM, ETC.
Mystery Play - Miss Jair (in Spanish). Tickets: 
Adults $4. Concession S3 from 72 3509 (A H) or at 
door. 730pm. Slate Office Block Theatretie, Cnr. 
Rillfo & Bert Streets. Sydney
Sydney Eisteddfod - Ethnic Dance Groups Tickets: 
Adults $2. Concession $1 from Sydney Opera House 
Box Office. 7.00pm. Sydney Opera House 
Concert Hall.
Carnivale Film Festival. Free tickets. National Film 
Theatre, Paddington Town Hall 730pm.

SATURDAY. SEPTEMBER 20
OUTDOOR ENTERTAINMENT
Concert by children and interdencmlnatlonat church 
service. 2.00pm - 4 00pm. Bondi Pavilion 
Community Centre. Queen Elizabeth Drive, Borxfi.
Fair. Mardi Gras. Forum. Films. 8.00am - midnight 
Cell Block Theatre. East Sydney Technical College. 
Forbes Street. Darlinqhursi.
Music and Dance. 9.00am-12 noon. 
130pm-3 30pm. Manly Corso Plaza 
Amphitheatre.
Children's Carnival. 1.30pm. • 5pm. Cnr, 
Canterbury 4 King Georges Road. Wiley ftrk. 
Children's Day 930am-12 30pm Bankstown 
Raza.
Community Concert. 1000am-1230pm Memory 
fhrk. High Street, ftennth.
Organised walks and films. Ku-ring-gai Chase 
National Park. Royal National Park. Captain 
Cook's Landing Race, Kumelį. (Entry to parks $2 
per car.)

DANCES
Quest of Nations Bait of the Paraplegic and 
Quadriplegic Associations. Tickets: $25 including 
wine from H. Russ 546 7222 7.15pm. Grand 
Ballroom. Hilton Hotel. Sydney.
Folk Dance. Tickets Adults $250. Concession 
50c. Maximum family $6 - it door. 8 (»cm Sit. 
Luke's Church Hail. Burton Street Concord 
Hungarian Community Dance. Tickets: Aauts $4. 
Concession $2. Children free ■ al door 7 30pm. 
Burwood Girts High School, Queen Street

EXHIBITIONS
Exhibition of Poi«h Prints ll.00am-4 00pm The 
Rocks Sculpture Centre Gallery. 3 Camordge 
Street Sydney
■ The Wiias of Wootlomnoofoo HiH". Aduns 50«. 
Concess on 20c. 1000am-5.00pn Elizabeth Bay 
House.tosMt knrut.

CONCERTS. PLAYS. FILMS. ETC.
Mystery Ray - Miss Jair (in Spanish). Tickets: 
Adults $4. Concession $3 00 from 72 3607 (a A) 
or at door. 7 30pm. State Office Block 
Theauette. Cnr. Phillip 4 Bent Streets. Sydney. 
Moon Festival Banquet, Bookings 799 2423, $15 
per person plus dnnks. 7.30pm. Tai Yuen Palace, 
Sussex Street. Sydney.
Greek Concert. Tickets: Adults S4. concession 
$2 Irom Greek Community Council of Sydney. 
264 Stanmore Road. Petersham. 8.00pm. 
Australian Music Centre, 80 George Street North, 
The Rocks, Sydney.

SUNDAY. SEPTEMBER 21
OUTDOOR ENTERTAINMENT

Blessing of the Fishing Fleet. 11.00am - Parade 
cl decorated boats from Cockatoo Island.
1130am-Arnvai in Farm Cove for blessing 
ceremony. Guest of Honour - Raw. Neville 
Wan. 

Seafood Fair. Stalls selling food, especially 
seafood ard NSW wines. The "Fish Ahoy" . 
recipe compeirtion. Finalists start cooking at 
1230pm with judgmg at 200pm.
1100am-4.00pm Stalls open, i2.30pm-3.30pm 
Entertainment. (Free parking Domain Station
9 00am-5.00pm.) Mrs. Macquarie's Riint.

Free inspection ol Sydney Maritime Museums' 
Steam Launch, lady Hopetoun.
i0.00am-5.00pm. Man-O-War Steps, Sydney 
Opera House.
Free Entertainment.
11.00am - Milano Risner’s Piano Accordian 
Sextet.
12 noon - Hills Must Academy Brass B<nd, 
plus Matteo Wooden Play Equipment.
1215pm - Portuguese children's dance groups 
100pm - Jay 4 the Cockroaches.
130pm - Parvati ftippets.
200pm - Sydney Domra Ensemble, plus the 
Hornsby Police Beys Woodchopper's Big Band. 
230pm - Four hundred and Fifty Pipe Dutch 
Street Organ.
300pm - Norm Faber's Federation Orchestra. 
Sydney Opera House Broadwalk.
Critenum Cycle Races From 9.00am. Circular 
Ouay West. H-ckson Road and Overseas 
Passenger Terminal.
Music and Dance. 1.00pm ■ 3.00pm. Manly 
tforso Plaza Amphitheatre.
Greek Pangiri Spectacular. 1.30pm-500pm. Cnr. 
Canterbury 4 King Georges Roads. Wiley Parte 
Greek Festival. 10.00am-8.00pm. Community 
Centre, 142 Addison Road. Marrickville.
Annual Barbecue and Picnic Day. From 
1000am. Thomas Walker Hospital Grounds - 
adjoining Concord Hospital.
Chilean Fiesta From 900am Parramatta Park. 
Orgwxsed walks and t,ims Ku-nng-gai Chase 
National Park, Royal National Park and Captain 
Cook's Landing Race, Kurnell. Free entry.

EXHIBITIONS
Art in the Gardens. From 10.00am. Royal 
Botame Gardens. Macquarie Street. Sydney. 
French Day ol films, poetry, dance. 12 
nooH-SOOpm An Gallery ol NSW. Sydney. 
"The Villas of Wooiloomooloo Hill". Adults 50C. 
Concession 2OC. 12 noon-5.00pm. Elizabeth Bay 
House. 7 Onslow Avenue.
Exhibition of Polish Prints. 110Oam-iOOpm. 
The Rocks Sculpture Centre Gallery, 
3 Cambridge Street. Sydney.

CONCERTS. PLAYS, FILMS. ETC.
Asian concert featuring Indian music and dance. 
Tickets: Adults $6 Concession S4 50. Children 
S2 horn Seymour Centre. 2 30pm. Seymour 
Centre York Theatre. Cnr. Cleveland Street & 
City Road. Chippendale.
Carmvale Film Festival. Free tickets. National 
Film Theatre, Paddmgton Town Hail. 2.00pm. 
Theatre Organ Concert by Jonas Nordwaii. 
Tckets: Aduits $4. Concession $2 - al door. 
2.30pm, Marnckvlle Town Hail.
Pakistan Cultural Programme and Luncheon. 
Tickets: Adults $2.50. Children 50C. from 
522 9069.12.30pm Lane Cove Town Hall. 
Family Entertainment. 2.30pm danemg. a play 
and a bait-ecue. 7 00pm Bush Dance. Rorty HiH 
Senior Citizens Centre.

CHURCH SERVICES
10 30am service followed by tour of Cathedral 
at 1145am. St. Andrews Cathedral George 
Street, Sydney.

Full details from Tourist 
irttyniaiion Service Ptw 
9*9-5111 Monday to FnMy 
8 00am ro 6.0Gęm weekenos 
800am to lOOomOR 
Government Information Service. 
Fhone. 221-3622 Monoay to
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POPIEŽIUS BRAZILIJOJE

Rašo D ARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje
Popiežiaus dvylikos dienų 

vizitas Brazilijoje buvo kaip 
taiklūs vaistai hgoniui. San
tykiai tarp Vatikano ir 345 
Brazilijos vyskupų, didžiau
sio katalikų krašto pasauly
je, iki šiolei buvo gana šalti. 
Vizito metu daug kas išsi
aiškinta, išlyginta. Vargo ir 
skurdo prislėgtieji buvo be
praranda viltį žmoniškes- 
niam gyvenimui ateityje. 
Jiems sis popiežiaus vizitas 
buvo kaip šviesa vidurnaktį. 
Popiežius turėjo progos ap
lankyti ir vargingiausius 
žmones, kvėpuojančius už
terštų atvirų kanalizacijų 
orų, neturinčius net tinka
mos pastogės, metė prie
kaištą turtuoliams - apsidai
rykite truputį, ar jums ne
skaudės širdies tai pama
čius. Jis teikė suraminimo 
raupsuotųjų kolonijai, 
meiliai sutiko pusnuogius 
indėnus pabrėždamas, kad 
žmogus turi teisę pasirinkti 
leistose ribose norimą gyve
nimo būdą. Jis apkabino 
vyskupą, vadinamą ’’raudo
nuoju dekanu”, laikomu žy
miausiu lotynų Amerikos 
kovotoju už žmogaus teises. 
Vienai iš vargingiausių baž
nytėlių jis padovanojo auk
sinį žiedą, gautą iš popie
žiaus Pauliaus VI-jo jį pake
liant kardinolu. Tos parapi
jos tikintieji pasakė, kad jie 
to žiedo neparduotų už mili
jonus - "jis bus mums šventa 
relikvija". Indėnė jai pado
vanotą rąžančių priėmė kaip 
brangiausią relikviją. Po
piežius susitiko ir su orto

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAITęsinys

Pa
vaizduoti kryžiaus keliai, 
pragaras, skaistykla, dan
gus, apaštalai ir kt. Pieši
niuose įterpta apie 400 an
gelų ir kiekvieno jų skirtin
gas veidas. Tai italo Frank 
Floreani darbas. 1931 m., jis 
buvo laimingas gavęs 6 ši
lingus dienoje už žirnių sky 
nimą. Kai klebonas sužinojo 
apie Floreani meninius su
gebėjimus, jį paprašė per
dažyti nublukusias bažny
čioje statulas, mokėdamas 
panašiai kaip ir už žirnių 
skynimą. Klebonas darbu 
buvo sužavėtas ir leido jam 
toliau dekoruoti bažnyčią 
savo nuožiūra. Floreani dar
bavosi beveik 5 metus, iš at
minties tapydamas Europos 
bažnyčių puošmenas. Man 
buvo per trumpas laikas, 
kad galėčiau ilgiau pasižiū
rėti. Bet jei kada būsiu ne
toli - sugrįšiu. Verta pama
tyti net ir meną nesupran
tančiam.

Pravažiuojame Hillside ir 
Lindenow kaimelius. Namai 
seni, daug ūkių. Auginamos 
daržovės, žemė dirbtinai 
laistoma. Sustojame prie 
Glenaladale National parko. 
Čia, lyg pašto dėžutėje, su
dėtos brožiūrėlės, kuriose 
nurodyta kur veda takai ir 
kiek truks jų praėjimas. Pa
sirenkame Den of Nargun 
taką. Takas siauras, rangosi 
žemyn. Neskubėdami per 20 
min. priėjome didoką balą. 
Už jos stovi didelė akmens 
pastogė (den). Per potvy
nius, minkštesnės sudėties 
akmens sluoksnis buvo iš

doksų bei žydų bendruome
nėmis. Žydų laikraščiai labai 
palankiai apie popiežių atsi
liepė. Sostinėje jis aplankė 
kalinius.

Sao Paulo mieste jis nu
vyko į Morumbi futbolo sta
dioną, kur lietui pliaupiant 
kantriai laukė virš 200 000 
darbininkų, iš kurių apie 
90% yra marksistai. Popie
žių pasveikinti kardinolas 
pakvietė metalo darbininką. 
Sis maldavo paremti darbi
ninkų judėjimą, kurio užda
vinys palaužti nepriimtiną 
režimą. Nuotaika pasidarė 
labai įtempta. Popiežius 
prabilo darbininkams pri
mindamas, kad ir jis pats 
buvęs metalo pramonės 
darbininkas ir gerai žino jų 
vargus. Jis sutiko, kad dva
siškiai turi eiti su darbinin
kais, bet tik Kristaus meilės, 
ne politinių srovių vedini. 
’’Darbininkai turį kovoti 
Kristaus meilės ginklais. 
Socialinis teisingumas ne
gali būti pasiektas jėga ir 
smurtu, nes tuo būdu pap
rastai sužlugdoma tai, ko 
siekiama”. Audringos dar
bininkų minios aprimo ir pa
lydėjo popiežių entuziastin
gais šūkiais. Buvo ir viena 
staigmena: Brazilijoje po
piežius sutiko ir savo pus
brolį J. Wojdylą (ne 
Wojtyla, kaip anksčiau va
dinosi pats popiežius), ūki
ninką, kurio tėvas 1914 m. 
atvyko į Brazilija, kur anks
čiau gyveno ir kitas popie
žiaus pusbrolis. Pusbrolio 
pavardė veda prie prielai- 

plautas, o kietesnis, lyg sto
gas, dar tvirtai laikosi ir da
bar. Iš lauko anga bus virš 2 
m. aukščio ir apie 25 m. plo
čio. Po akmens ’’lubomis” 
fiastogė eina apie 10 m. to- 
yn. Ši vieta yra minima 
aboridženų mitologijoj. Sa
koma, kad toje pastogėje 
gyvena akmeninis sutvėri
mas ’’nargun”, tik su žmo
giškom rankom ir kojomis. 
Jis gaudo žmones. Į jį pa
leistos strėlės ir kulkos atsi
muša ir grįžta atgal. Bai
mingi aboridženai šioje apy
linkėje niekuomet negyve
no.

Apžiūrėję pastogę ir 
’’narguno” nenugalabinti, 
einame prie Mitchell upės. 
Takai visur siauri, eina pa
gal upelį, kuriame dabar 
vandens nei ašaros dydžio 
nerasi. Lipame aukštyn. 
Temperatūra 31° C, tvanku. 
Prakaitas sunkiasi kaip per 
rugiapiūtę. Prieiname ir 
Mitchell upę, kuri panaši 
kaip ir kitos anksčiau maty
tos. Negili, akmenuotu dug
nu. Grįžtame kitu taku lip
dami į dar statesni kalną. 
Vietomis yra aikštelės iš 
kurių gerai matosi žemiau 
palikusi upė ir jos pakrantė
se žalesne augmenija. Nors 
šis parkas vadinams ”rain 
forrest”, bet kur dabar ei
name žolė visai išdžiūvus ir 
atrodo, dar diena kita ir me
džiai nudžius. Prie parko įė
jimo pastatyta pastogė, joje 
įmūrytas užrašas "This 
plaque commemorates the 
donation by A.P.M. Forests 
Pty Ltd of the land which

EPOCHINIS ĮVYKIS 
LABIAUSIAI LAUKTAS 

SVEČIAS.
SIEKTINOS REFORMOS

Popiežius Jonas Paulius II

dos, kad popiežiaus protė
viai galį būti kilę iš lietuviš
kos Vaidilų giminės. Riode- 
jeneiro mieste popiežius 
įšventino 85 naujus kunigus 
(Brazilijoje yra didelis kuni
gų trūkumas), pašventino 
naują baziliką, amerikiečių 
informacijos daviniais talpi
nančia 32 000 žmonių! Taip 
pat Sao Paulo mieste popie
žių pasitiko ir tautiniais rū
bais vilkinčios lietuvaitės.

Šio vizito reikšmė. Vienas 
komentatorius šį vizitą pa
vadino pačiu didžiausiu ka
talikų Bažnyčios laimėjimu 
šiame šimtmetyje. Iki šiolei 
katalikų Bažnyčia vengdavo 
kištis į lotynų Amerikos 
sudrumstą diktatūrų ir re- 

was dedicated in 1963 as 
Glenaladale National Park 
For the benefit and 
enjoyment of the people”.

Po pietų įvažiuojame į 
Princes H-way. Užrašai ro
do, kad esame 250 km. nuo 
Melbourne. Automašinų 
judėjimas žymiai didesnis. 
Aplink lygumos, ganyklose 
vaikštinėja karvės, toli ma
tosi miškai. Jaučiasi, kad čia 
yra daugiau erdvės gyveni
mui. Pravažiuojame Strat
ford miestelį. Šalia praves
tas geležinkelis. Virš Avon 
upės naujai pastatytas pla
tus tiltas. Upėje vandens 
mažai. Namai naujesni ir ži
noma tvarkingiau pastatyti.

Princes H-way čia labai 
tiesus ir geras, bet tik dvie
jų linijų kelias. Laukai užsėti 
javais. Privažiuojame Sale 
miestą su 13,860 gyv. Tai 
Gippslando srities sostinė, 
ne tik prekybos centras, bet 
ir yra Bass Strait alyvos ir 
dujų eksplotacijos įstaigos. 
Taip pat čia yra per II-ją 
Pasaulinį karą įsteigta karo 
aviacijos mokykla. Miestas 
įsteigtas 1855 m. iš Indijos 
atvykusio majoro Sale. Ži
nau, kad čia yra maža p. Es- 
kirtienės vadovaujama lie
tuviška ’’kunigaikštija” (ne 
tik Angliją moterys valdo). 
Sustojame čia trumpai, nėra 
laiko p. Eskirtienę nė tele
fonu pasveikinti. Apžiūrinė
jame parduotuves. Jų daug 
ir įvairios, kaip ir didmies
čiuose. Žmonių gatvėse 
daug, taip pat ir autoveži- 
mių. Mieste pusvalandis 
praeina labai greitai ir reikia

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

"TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, , iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%, iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vak p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., LietuviųNamai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. 328 4967.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: "TALKA", Lietuvių Namai, 6 Eastry 
■St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vaL p.p. Lietuvių 
Baubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

voliucijų gyvenimą. Kiti 
sako, kad šis popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo vizitas 
nėra vienkartinis laimėji
mas, bet epochos įvykis, tu
rįs pakreipti Pietų Ameri
kos politini gyvenimą nauja 
vaga - nuo revoliucijų 
prie evoliucijų. Brazilijos 
vyskupai jau pradėję orga
nizuoti sąjūdį už žmogaus 
teises, bet tam sąjūdžiui vis 
kažko trūko. Popiežiaus vi
zitas tam sąjūdaui suteikė 
paspirties ir davė kryptį - 
marksistai už revoliuciją, 
diktatoriai už komunistų su
tramdymą jėga, o popiežius 
už būtinas socialines refor
mas.

Popiežius aiškiai buvo iš
skirtinai laukiamas svečias. 
Jį atskrendantį pasitiko ka
riškos eskadrilės ir atlydėjo 
į aerodromą, kur laukė Bra
zilijos prezidentas drauge su 
ministeriais, ir kitais admi
nistraciniais ir kariniais 
aukštaisiais pareigūnais, jų 

važiuoti toliau. Vargas, ne
užvedame autobuso. Stu
miame, bet tokiam išma- 
nevravimui labai trūksta 
vietos. Priekyje ir užpaka
lyje stovi palikti autoveži- 
miai. Padėtis pagerėjo, kai 
vieną automobilį savininkas 
išvežė ir 6 žioplių stumiamas 
autobusas atgavo savo 
motoro ūžesį.

Važiuojame į pajūrį. Pra
lekiame virš Latrobe upės 
tiltą. Jis savo puslankio iš
kilimu primena Sydnejaus 
uosto tiltą, tik žymiai ma
žesnis ir atrodo senesnis. 
Važiuodami South Gipps- 
land H-way pravažiuojame 
Longford, iš čia tiesus kelias 
veda prie jūros, prie Ninety 
Mile Beach. Šaha kelio tik 
lygumos, aukšta žolė ir pel
kės. Privažiuojame Lake 
Reeve, jame matosi tik ma
žos balutės vandens. Netoli 
stovi garažas, porą namelių 
ir šiokie tokie patogumai 
užvažiuojantiems turistams. 
Tai Golden Beach, 30 km. 
nuo Longfordo. Pasukame į 
pajūrio kelią. Iš abiejų pusių 
smėlynas, auga aukšti tan
kūs krūmai. Apžiūrėję kele
tą vietų, vienoje įsikuriame 
stovyklą. Smėlis ir čia vos 
laiko giliau įkaltus palapinių 
kuolus. Aplink suaugę tan
kūs krūmai, bet ir per juos 

tarpe ir partijų atstovai, 
dvasiškiai, užsienio diplo
matai ir kt. Svečią visur pa
sitiko didžiausios minios 
žmonių, kai kur po milijoną 
ar daugiau. Vizito dienos 
atskirose vietovėse buvo 
paskelbtos nedarbo dieno
mis, kad kuo daugiau daly
vautų iškilmėse. Įspūdingai 
sutiktas Rio dejaneiro mies
te, kur 208 bažnyčių varpai 
sutartinai sugaudė. Kur tik 
jis keliavo, visur buvo pas
kelbtas tos vietovės garbės 
nariu ar piliečiu. Vienas ko
mentatorius pabrėžė, kad po 
šio vizito "Brazilija jau ne
bebus toji pati. Tuo pradė
tas tiltas tarp socialinių kla
sių”. Tai labai reikšminga 
visai lotynų Amerikai, mes 
tame kontinente Brazilija 
yra ne tik pati didžiausia sa
vo plotu, bet ir gyventojais 
(120 milijonų), iš kurių apie 
100 milijonų katalikai.

Dar šiais metais popiežius 
numato lankytis ir Vak. Vo
kietijoje.

prasikošia vėjas. Kojoms 
grimstant palaido smėlio ta
ku prieiname pajūrį. Pora 
vyrų, įmetę meškeres laukia 
užsikabinant žuvies. Bet iš
traukę meškeres nuvalo už
sikabinusias žoles ir vėl me
ta kablį į šniokščiančias 
bangas. Išsikalbame. Jie 
dirba netoli šių krautų, prie 
alyvos išsiurbimo iš po jūros 
dugno gilumos. Jų uždarbiai 
geri. Malūnsparniais (heli
kopteriais) nuvežti į jūroje 
įtaisytus įrengimus dirba 10 
dienų, o po to turi 10 laisvų 
dienų. Vaikštinėjame pajū
riu. Paplūdimys labai Ugas. 
Kiek akys užmato smėlis į 
vieną ir kitą pusę. Šėlstan
čios, putojančios bangos vis 
puola į krantą, lyg grasin
damos viską paskandinti.

Šiandien paskutinioji va
karienė. Skrenda pagyrimai 
virėjai už ypatingai gerą 
maistą visos kelionės metu. 
Naktis labai tamsi. Dangus 
aptrauktas juodais grasi
nančiais debesimis, bet dar 
nelyja. Įsismaginęs smarkus 
vėjas lyg ir ragina greičiau 
užgesinti laužą ir eiti poilsio.

Bus daugiau
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Lietuvių suvažiavimas Europoje
1980 m. rugpiūčio 14-15 

dienomis, Insbrucke, Aus- 
trijoje, įvyko Vakarų Euro
pos Lietuvių Bendruomenių 
valdybų pirmininkų bei 
narių ir lietuvių jaunimo 
atstovų suvažiavimas. Po
sėdžiams vadovavo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Kamantas ir Vokieti
jos LB valdybos pirmininkas 
Andrius Šmitas. Suvažiavi
me dalyvavo LB pirmininkai 
bei darbuotojai iš Austrijos, 
Belgijos. D. Britanijos, Ita
lijos, Prancūzijos, Švedijos, 
Šveicarijos ir V. Vokietijos 
bei D. Britanijos ir Vokieti
jos Jaunimo Sąjungų pirmi
ninkai bei atstovai. Kaip 
svečiai dalyvavo Vakarų 
Europos lietuvių vyskupas 
Dr. Antanas Deksnys ir 
Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos narys, įgaliotas mi- 
nisteris Dr. Albertas Geru
tis.

Suvažiavimo dalyviai iš
klausė atskirų bendruome
nių veiklos pranešimą , iš 
kurių paaiškėjo, kad bend
ruomenių veikloje vieną iš 
svarbiausių vietų užėmė 
Vakarų Europos politinių 
sluoksnių ir visuomenės su
pažindinimas su lietuvių 
tautos nenuilstamomis pas
tangomis atgauti Lietuvos 
valstybinę nepriklauso
mybę.

Suvažiavimo dalyviai ra
dijo bangomis jungėsi su se
sėmis ir broliais pavergtoje 
Lietuvoje, linkėdami jiems 
ištverti savo ryžte išsiva
duoti iš sovietinio jungo. 
Laisvosios Vakarų Europos 
Lietuvių Bendruomenės-yra 
tvirtai įsitikinusios, kacrlie- 
tuvių tautai nušvis laisvės 
aušra.

Suvažiavime svarstyti 
įvairūs išeiviją ir ypatingai 
Vakarų Europos lietuvius 
liečią klausimai ir priimta 
visa eilė nutarimų. Keletas 
iš jų čia skelbiami:

Suvažiavimas skatina Pa
saulio ir Kraštų Lietuvių

Atviras 
laiškas

Mielas Pr. P.!
Vieną kitą kartą senų se

novėje buvau išdrįsęs pasi
sakyti apie tai kaip man at
rodė vienas ar kitas mūsų 
pasirodymas. Gavęs spran- 
dan nuo daugiau išmanan
čiųjų nusprendžiau kad ge
riau ateityje rašysiu tik apie 
tai kas man iš tikrųjų patiks. 
Viską kitą, sakiau, tegul ap
rašo entuziastai. Ir kai ma
nęs klausdavo nuomonės po 
kokio pasirodymo, tai dažnai 
sakydavau kad pasiskaitę 
aprašymą laikraštyje suži- 
nosme kad buvo gražu, gerai 
ir patriotiškai.

Ir štai, bičiuli, Tu sužibai 
kaip reta žvaigždė sacharinu 
nusaldintame horizonte. 
"Tėviškės Aiduose” rašai 
teisybę, nevyniodamas į pa
kulas - rašai ir apie Prauri- 
mę ir apie Vitali. Neatsivel- 
gi į visų rašjrtas panegyrikas 
ir nebijai pasakyti mums se
nai reikalingo tiesos žodžio. 
Man tik pikta, kad aš neiš
drįsau tos nuomonės viešai 
pareikšti.

Dovanok, bet suprasda
mas padėtį ir vengdamas 
galimų nemalonumų, pasi
rašau, kaip ir Tu, slapyvar
džiu.

G.žmk.
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Bendruomenių vadovybes 
rūpintis, kad būtų sustip
rintas Lietuvos laisvės sie
kimo organizavimas ir jo 
valstybinis bei visuomeninis 
reiškimasis. Suvažiavimas 
pritaria PLB valdybos veik
lai politinėje srityje ir pa
geidauja, kad Lietuvos lais
vinimo veikla būtų derinama 
tarp Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos, PLB ir VLIKo.

Suvažiavimas ragina lie
tuviškas šeimas siųsti savo 
vaikus į Vasario 16 gimnazi
ją, kur auklėjimas vyksta 
demokratinėje, tautinėje ir 
krikščioniškoje dvasioje. 
Suvažiavimo dalyviai dėkoja 
rėmėjų būreliams, BALFui 
ir visoms lietuvių instituci
joms bei paskiriems asme
nims už teikiamą medžiagi
nę ir moralinę paramą gim
nazijai, ir ragina lietuvių vi-

I

Pažanga kalbą!

Kalba lietuvių gal senesnė kaip tos kitos, 
net formas kai kurias išlaikiusi Sanskrito. 
Bet šiems laikams ji (nuomonių yra) - per daug pražilus. 
Kai „Krimpeliną” turime, nereikia milo;
nešiojam „džinus”, tai šalin sijonas!
Gražiau ir „Džonis” skamba negu „Jonas”.

Naujieji žodžiai perėmė jau viršų.
Savi - nubluko, daugelį jų mes užmiršom.
Paklaus štai vaikas: „Kas tas šilas? Kas tas gojus?” 
„Tai "bušas”, " - atsakysi jam, daug negalvojęs. 
Eglynas, miškas, beržynėlis ir girelė, 
atrodo, savo amžių bus dabar jau atgyvenę.

Ištarsi „gruodis”, vaizdas prieš akis tuoj - rogės, 
sniegas...

Lengviau „decemberis” tad nuo liežiuvio rieda — 
kaitri saulutė, „byčius” ir „bikini”.
O kai draugai tą popularų „brickvenyrą” mini, 
žinai, kad jo dėka gyvenimo Standartas čia pakilo. 
Ir „parkingui” neturime dar pakeitimo.

Prie stalo sėdam — pilnutėlis „čipsų” puodas!
Tau „Steiką”, „pajų” ant baltos lėkštės prie jų paduoda, 
betrūksta vien tiktai „tomato soso”.
Kaip žmoną pagaliau vadinasi, jei ne „bosu”?

Taip gimtą kalbą, seną, žilą, 
papuošalais tais svetimais mes vis dabinam 
ir džiaugiamės: „Į pažangą tiks kelias veda! 
Ji atjaunės, matysite; bus — pagal madą..."

Julija

"MUSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO:

J. šeštokas (Yallourn) Vic.
$ 5

V. Kalvaitis VIC$ 5
S. Stukys NSW $ 10
Z. Vičiulis NSW $ 10
’’Ramovės” V-ba W.A.

PERTH $ 10
S. Jarmalauskas NSW $ 20
A. Jakštas NSW $ 5
A. Krausienė VIC$ 30
V. Bukevičius NSW $ 5
E. Eskirtienė Vic./ $ 5
A. Žvirblis VIC$ 5
B. Stekis W.A. $ 10
J. Paškevičius TAS$ 5
V. Kauneckas W.A. $ 5
S. Šaparienė NSW $ 10
J. Jasiūnas NSW $ 5
G. Van Hoof NSW $ 5
E. Svirklienė NSW $ 10
P. Armonas NSW $ 10
R.Jočys NSW$ 2
O. Šalkauskienė NSW

$3000
D. Martin NSW$ 5
J. Miškinis QLD$ 10
V. Petrėnas S.A. $ 5
J. šeštokas Blackburn

VIC$ 5
J. Zaikauskas VIC$ 5
P. Sirgedas U.S.A. $ 5
S. Gintalienė NSW $ 2
R. Piggin W.A. $ 15
A.L.B. Moterų Sekcija

S.A. $ 25
L. Žilytė NSW$ 10
Latrobe Valley Seniūnija.

VICS 30

KRONIKA
Sydnejaus ateitininkų 

šeimyninis vakaras gal ne
buvo gausus svečiais, bet 
buvo gana linksma šeimy
niška nuotaika. Visi dalyva
vę patenkinti jaukiu vakaru 
dalyvaudami drauge su savo 
jaunaisiais.

Peržiūrėjus Sydnejaus 
Lietuvių Klubo metinę 
apyskaitą ir padarytą pelną 
ginčas tarp Juozo ir Bro
niaus užsibaigė pastarojo 
pralaimėjimu $ 10, kurie 
paskirti Mūsų Pastogei.

***
Jau penkeri metai, kai 

Pertho (W.A.) Apylinkės 

suomenę dar stipriau remti 
vienintelę laisvame pasau
lyje lietuvių gimnaziją, kad 
ji ilgai ir sėkmingai galėtų 
tęsti savo lietuviškąjį auklė
jimo ir švietimo darbą.

Suvažiavimas kviečia Eu
ropos lietuvius gausiau 
dalyvauti D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos rengiamuose 
suvažiavimuose Lietuvių 
Sodyboje per Sekmines, 
Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitėse vasaros 
metu, ir prašo Vokietijos LB 
Krašto V aldybą ištirti gali
mybes 1982 metais Vokieti
joje surengti Europos Lie-1 
tuvių Dienas, kurių metu 
vyktų I-ji Europos lietuvių, 
dainų ir tautinių šokių šven
tė.

Valdyba leidžia mėnesinį in
formacinį biuletenį, vardu 
"Vakarų Australijos Lietu
vių žinutės”. Iki šiol išleista 
jau 62 numeriai. Esant Vak. 
Australijos lietuviams gana 
nuošaliai nuo kitų lietuvių 
centrų Australijoje ir pagy
vėjus vietos lietuvių veiklai, 
"Žinutės" pilnai pasiteisina. 
Žinutes redaguoja nuo pat 
pradžios Viktoras Skrolys.

Rugpiūčio 24 d. įvyko 
Pertho apyl. susirinkimas, 
kuriame išrinkta ir apylin
kės atstovai į ALB Krašto 
Tarybą. Į Tarybos suvažia
vimą Adelaidėje iš Pertho 
atvyksta A. Čižeika ir A. 
Klimaitis.

Siųskite siuntinius i Lietuvą 
per vienintelę licenzijuotą firmą

HANSA TRADING CO.
267 Flemington Ro«i, North Melbourne 3051TW. 328 3347.

Murray’s H.F. Stores
SYDNEY 250 Pitt St., 4th Floor, room 16. 

Tel. 26 1768

TAIP PAT ŠIAIS ADRESAIS

306 The Causeway, Melbourne 3000 Tel. 63 6673
924 Mt. Alexander Rd., Essendon 3040 Tel. 375 1979
153 Mercer St., Geelong 3220 Tel. 9 3216
341 Church St. Parramatta 2150 Tel. 630 1626
93 Northumberland St. Wickham - Newcastle 2300
Tel. 61 5180

PERTH 58 Alma Rd., Mt. Lawley 6050 Tel. 328 6046
ADELAIDE 18 Torrens Ave., FuUarton 5063 Tel.2713626

39 Chesser St., City 5000 Tel. 223 6096
BRISBANE 38 Philip St., Hawthorne 4171 Tel. 399 7086
CANBERRA 14 Hayley St., Ainslie ACT

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI IR - 
PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Aukos Mūsų Pastogei

JAV krašto apsaugos mi- 
nisteris H. Brown patvirtino 
ankstyvesnius gandus, kad 
amerikiečiai išradę tokį lėk
tuvą, kuris nepagaunamas ir 
nesusekamas radaru. Tai 
esą eilės metų mokslininkų 
pastangų vaisius. Be abejo, 
jeigu radaru nesusekamas 
lėktuvas, tai bus nesuseka
mos ir raketos ir kitokie 
ginklai, kas ypač svarbu gy
nyboje. Tai ypač svarbus iš
radimas, krašto apginklavi
me, kas prilygsta naujam, 
dar priešui nežinomam 
ginklui. Įdomu, ar amerikie
čiai ilgai galės šį paslaptį iš
laikyti.

***

V.V. Koženiauskai VIC $ 30
0. Barzdienė QLD$ 10
O.A. Kudžiai QLD $ 10
E.S. Kranai QLD$ 10
S.S.E. Sagačiai QLD$ 10
E.P.L. Vilkinai QLD$ 7
X.Y. (testamentinis
palikimas) $1000
Br. Leitonas VIC$ 10
St. Statkus VIC$ 5
J. Sadauskas NSW $ 5
E. Rašymas NSW $ 5

I V.Shopys NSW $ 6
M. Loda NSW $ 5
J. Ruzgys QLD$ 5
P. Šiaučiūnas TAS$ 10
Dr. L. Petrauskas

NSW $ 15
V. Bernotas NSW $ 5
B. Šidlauskas NSW $ 20
P. Ropė NSW $ 10
N.N. (sūnaus mirties
metinių proga) $ 30
M. A. Reisgiai NSW $ 20
A.V. Dantai NSW $ 5
S. Lapėnienė A.C.T. $ 5
M. Burneikienė W.A. $ 10
A. Malinauskas W.A. $ 5
K.V. Biveiniai A.C.T. $ 15
G.E. Schick A.C.T. $ 15
Z. Sipavičius A.C.T. $ 115
S. Zablockienė NSW $ 10
V. Miniotas NSW $ 10
Č. Liutikas NSW$ 5
A.D. Bajaliai NSW $ 10
K.M. Barsčiai NSW $ 5
V.B. Gasparoniai NSW $

NSW $ 5
P.S. Kairiai NSW $ 5
R.M. Lapinskai NSW $ 5
V.O. Prasauskai NSW$ 5
A. Šernas NSW $ 5
J.M. Žemaičiai NSW $ 5
Sydnejaus

„Proferansininkai” $ 50
V. Valaitis W.A. $ 10
K. Grig NSW $ 40
A.V. Kaminskai NSW $ 10
J.V. Ramanauskai NSW $ 10
D.S. Skoruliai NSW $ 10
M. Zakaras NSW $ 10
P. Grosas NSW $ 2
E.J. Laurinaičiai NSW $ 10
J. Lubickas VIC$ 5
M. Kasparienė W.A.S- 5
E. Gudaitienė QLD$ 10
P. Vaičius VIC$ 5
L. Petrauskienė QLD$ 20
V.K. Kazlauskai VIC$ 10
B. Stašionis NSW $ 10

Visiems mieliems aukoto
jams tariame nuoširdų ačiū

"Mūsų Pastogės”
Adminstracija
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ADELAIDE - SOUTH 
ADELAIDE 63:47 (33:17)

KREPŠINIS

ADELAIDE - GLEN 
74:82 (29:37)

Lietuvių - latvių vyrai 
krepšininkai District pirme
nybėse rungtynes pradėjo 
atsipalaidavę, to pasėkoj 
varžovai įgijo persvarą. Ta
čiau kėliniui įpusėjus pabal- 
tiečiai sužaidė darniai ir vie
nu metu net primavo pora 
taškų. Keletas nedovanotinų 
klaidų ir varžovai įgijo 8 
taškų persvarą, kas ir nulė
mė galutinį rungtynių re
zultatą. Antrame kėlinyje 
lietuvių - latvių krepšininkai mand pirmeiiybėse, įurios 
pademonstravo labai gražų įv ks s£alio p'adžioje Syd. 
žaidimą, taiklius mėtymus, n/juje. £> • gėl stu jy fio. 
&se primenybėse nedalaus
išlaikyti pirmame kėlinyje 
įgytą persvarą. Taškus pel
nė: P. Vitols 19, P. Urnevi- 
čius 16, I. Blicavs 10, M. 
Jaunalksnis 10, M. Strazds 
10, A. Vieraitis 7, V. Janke- 
viks 2.

ADELAIDE - NORTH
ADELAIDE 63:75 (28:47)

Paskutines šio sezono 
rungtynes pabaltiečiai žaidė 
be Ivars Blicavs, kuris per
sikėlė gyventi į Melbourną, 
tad pirmame kėlinyje žaidė 
labai sukaustytai, kas ir nu
lėmė rungtynių rezultatą. 
Antrame kėlinyje ir vėl su
žaista pasigėrėtinai ir vienu 
metu net atrodė, kad įvyks 
prasilaužimas. Keletas 
šiurkščių klaidų rungtynių 
pabaigoje ir varžovai išnau
dojo visas progas. Taškai: P. 
Vitols 18, P. Urnevičius 15, 
M. Jaunalksnis 10. A. Vie
raitis 9, V. Jankeviks 6, M. 
Strazds 3, M. Ozolins 2. 
Varžovų gretose neužden
giamai sužaidė aukštaūgis 
amerikonas iš Sydnejaus K. 
Baker pelnęs 28 taškus.

Vertinant pabaltiečių 
vyrų krepšininkų žaidimą 
Pietų Australijos aukščiau
sioje lygoje reikia pripažinti, 
kad teko nusivilti, nors tam 
ir buvo priežasčių. Pirmiau
siai tai, kaip dėl trenerio pa
keitimo komandą apleido 
vienas iš pagrindinių žaidėjų 
aukštaūgis Uldis Bruns, kas 
labai neigiamai atsiliepė į 
visos komandos žaidimą, iš 
geros pusės, tai galime pasi
džiaugti, kad abu šios ko
mandos lietuviai žaidėjai 
Petras Urnevičius ir Algis 
Vieraitis įsitvirtino pagrin
diniame penketuke ir jų žai
dimo lygis žymiai patobu
lėjo.

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
RAMYBĖS KUNIGAIKŠTIS

Tokią širdies ramybę žmonės gaus dėlto, kad bus su
derinti su Dievu. Šventajame Rašte parašyta, kad šian
dien žmonija yra atsiskyrusi nuo Dievo savo piktais dar
bais. (Efez. 4:19; Kol. 1:21). Bet didysis Ramybės Kuni
gaikštis, tarnaudamas kaip Tarpininkas, Patarėjas ir 
Teisėjas, įvykdins suderinimą tarp Dievo ir žmonių. 
Žmonės nebebus ilgiau sukilėliais prieš Sutvertoją. Bū
dami vienybėje su juo ir pasinaudodami jo palaiminimais 
jie galės gyventi per amžius.

Bua daugiau

Myli tiesą literatūra gausite veltui. Rąžykite: P. Bačins- 
kaa, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

s Adelaidėje

Nežiūrint, kad pabaltietės 
krepšininkės šias runtynes 
žaidė nepilnu sąstatu, galu
tinis rezultatas nekėlė abe
jonių. Labai gerai sužaidė 
Regina Rupinskaitė ir pelnė 
net 18 taškų, I. Nagy 24, V. 
Juciūtė 8, M. Hauzer 6, J. 
Temme 5, K. Kemp 2.

Pabaltiečių moterų krep
šininkių pasirodymą šiame 
sezone reikia įvertinti labai 
gerai ir pasėkoj to jos yra 
pakviestos dalyvauti visos 
Australijos geriausių ko- 

pagrindinė šios komandos 
žaidėje Virginija Juciūtė. 
Tačiau Regina Rupinskaitė 
dalyvaus ir bendrai visai

VOKIEČIO
ŠACHMATININKO

PERGALĖ

Šachmatų turnyre kandi
datų į pasaulio meisterio 
turnyrą Vakarų Vokietijos 
didmeisteris Robert Hueb
ner nustebino šachmatinin
kų žinovus nugalėdamas 
daug pajėgesnį vengrą 
Lajos Portisch 6Vz - 4Vz 
santykiu. R. Huebner vienas 
iš jauniausių didmeisterių su 
mažesniu įvertinimu metų 
pabaigoje susitiks paskuti
nei kovai prieš antrą paliku
sį kandidatą į pasaulio čem
pionus Victor Korchnoi. Šis 
pastarasis 1978 m. drama
tiškoje kovoje prieš A. 
Karpov pralaimėjo 6-5 san
tykiu.

Šachmatininkai ir mėgėjai 
prisimena 1976 metus, kai 
rusai pirmą kartą po pusės 
šimtmečio prarado pirmavi
mą pasaulio šachmatų olim- 
pijadoje vengrų komandai, 
laimėjusiai pirmą vietą. 
Olimpijada tuo metu buvo 
pravesta Haifa mieste. Ga
lutiniame rezultate Vengrija 
atsidūrė pirmoje vietoje su 
37 taškais, Rusija antroje 
vietoje su 36, ir Amerika

Skelbimai 

Adelaidės komandai linkime 
sėkmės Australijos aukš
čiausios lygos pirmenybėse.

ADELAIDE - WEST
TORRENS 67:69 (39:30)

Lietuvaičių - latvaičių 
krepšininkės District pir
menybėse nepaprastai gerai 
sužaidė ir įgijo 9 taškų per
svarą jau pirmame kėlinyje. 
Vaizdas nepasikeitė ir 
antrame kėlinyje ir prieš la
bai pajėgias varžoves pir
mauta net 14 taškų. Tačiau 
kėlinio pabaigoje šiek tiek 
atsipalaiduota, o prie to dar 
prisidėjo keletas labai abe
jotinų teisėjų sprendimų, 
tad teko nuryti pralaimėji
mą. . Taškai: L. Fuls- 
ton 22,1. Nagy 14,. M. Hau- 
zer 11, C. Ferris 10, V. Ju- 
ciūtė 6, R. Rupinskaitė 4.

Veda V. Augnatinavičiua

ŠACHMATAI
trečioje su 35 taškais. Tuo
metinėje Vengrijos koman
doje pirmoje lentoje žaidė 
Lajos Portisch, laimėjęs sa
vo komandai daugiausia 
taškų.

Būtų dar didesnė staig
mena, jei vokietis R. Hueb
ner sekančiose varžybose 
laimėtų prieš V. Korchnoi. 
Nors dabar Korchnoi žaidžia 
kaip Šveicarijos pilietis, bet 
naujasis kandidatas finale 
kelia didesnio susidomėjimo.

LIETUVIAI - ESTAI 4-1

Sydnejaus pabaltiečių 
metiniame turnyre pirmame 
rate dėl pereinamosios tau
rės lietuviai laimėjo prieš 
estus. Pagal lentų eilę žaidė 
ir taškus laimėjo: V. Pata
šius 1, Dr. I. Venclovas ? 
(partija nebaigta), V. Liūgą 
1, J. Danbrauskas 1, Dr. H. 
Lukše 1 ir paskutinėje len
toje V. Augustinavičius O. 
Sekančios varžybos su lat
viais Lietuvių Klube rugsėjo 
17 d., trečiadienį 7.30 vai. 
vak.

Kartūno balius
S.L.M.S.G. D-jos Valdy

ba, norėdama atgaivinti tra
dicinį Kartūno balių kurio 
per daugelį metų Sydnejuje 
nebuvo, rugpjūčio 30 dieną 
pasistengė suruošti.

Matėsi nemažai gražių 
kartūno suknelių, kad teisė
jams p.p. Radinienei. Vin
gienei ir A. Reisgiui teko 
gerai stebėti išrenkant gra
žiausias tris sukneles, p. S. 
Šaparienė padarė malonią 
staigmeną pasirodžiusi kar
tūno suknele "crinolina" pa
raduodama su atdaru skė
čiu. Nenuostabu, kad publi
ka kartu su teisėjais ją iš
rinko "pirmąja”. Sekančios 
suknelės laimėtos buvo p. E. 
Almazienė sodybietė, ir 
Klubo svečias p. X. Labai 
ačiū teisėjams. Visos sukne
lės puikiai atrodė, svečių 
entuziazmas didelis.

Esame labai dėkingos vi-

IX . v- ....- ’ T

Susipažinkime
Vladas Šakalys

Pasiekė Švediją iš Lietu
vos liepos 19 dieną pėsčio
mis ir slapstydamasis, per 
20 dienų nuėjęs apie 600 ki
lometrų kelią, per Kareliją 
ir Suomiją.

Vlado Šakalio giliu įsitiki
nimu visi, kurie gali, turi 
likti Lietuvoje ir savo gyve
nimu ir darbais kovoti už 
lietuvių ir Lietuvos laisvę. 
Deja, šis nusistatymas jam 
nebebuvo įmanomas. Būda
mas vienas iš 45 Maskvos 
memorandumą pasirašusių 
asmenų, jis buvo sovietų 
saugumo tardytas ir birželio 
1 dieną turėjo būti suimtas, 
ir jam grėsė 10-15 metų 
bausmė. Tai būtų buvęs 
ketvirtas jo nuteisimas. Nuo 
trylikos metų amžiaus jo su
sidūrimai su saugumo orga
nais buvo dažni. Pagrindi
niai kaltinimai: antisovietinė 
propaganda ir priklausymas 
antisovietinėms organizaci
joms. Šakalys kalintas pir
mą kartą nuo 1961 m. kovo 4 
d. iki 1967 m. kovo 4 d.; ant
rą kartą - nuo 1969 m. sausio 
4 d. iki 1973 m. sausio 4 d.; ir 
trečią kartą kalintas nuo tų 
pačių metų, 1973 m. birželio 
1 d. iki 1978 m. birželio 1 d. 
Reiškia, jis praleido 16 savo 
gyvenimo metų Mordavijos, 
Archangelsko 
priverčiamose darbo sto
vyklose ir Vladimiro kalėji
me.

Vladas Šakalys asmeniš
kai kalėjimuose susitikęs ki
tus patriotus lietuvius poli
tiškai subrendo, papildyda
mas motinos ir kitų lietuvių 
įdiegtą jausmą ir brendimą, 
gavo žinių apie Lietuvos 
praeities kovas už laisvę, 
Rusijos carų, lenkų ir vokie
čių kryžiuočių pastangas 
Lietuvą nutautinti.

Vladas Šakalys yra gerai 
susipažinęs su užsienio lie
tuvių pastangomis padėti 
pavergtai tautai ir Lietuvos 
laisvės kovotojams, 
išblaškytiems po Rusijos 
kalėjimus, priverčiamojo 
darbo stovyklas ir ištrėmi
mų vietas. Jis pabrėžia pa
dėką lietuviams laisvuose 

siems fantus aukojusiems 
laimės šuliniui, kurį paruošė 
sodybietės p.p. Almazienė, 
Andriuškienė, Palaitienė, 
Petniūnienė, Šidlauskienė, 
Šimkuvienė, talkininkavo p. 
L. Simanauskas. Laimės šu
linį puikiai pravedė p.p. 
Mauragienė, Petniūnienė. 
Visiems labai ačiū. Aukoju
siems loterijai fantų taip pat 
nuoširdžiai dėkojame. Lai
mingus bilietus traukė vieš
nios p. Maziliauskienė iš Vo
kietijos ir p. Krutulienė iš 
Tasmanijos. Ačiū joms!

Baliaus nuotaika buvo ge
ra, svečiai linksmai šoko 
prie puikios Lietuvių Klubo 
muzikos. Dėkojame Klubui 
už patalpas ir už talkininka
vimą.

Ta pačia proga valdyba 
palinkėjo jos narei p. M. Mi- 
gevičienei, išvykstančiai į 
U.S.A, "gero vėjo”. 

vakaruose už moralinę ir 
medžiaginę paramą kalina
miems ir jų šeimoms.

Lietuvos politinės bylos 
reikalu Vladas Šakalys yra 
nuomonės, kad nuo 1945 
metų į užsienį išsikėlęs 
VLIKAS nuolatos atstovavo 
Lietuvos pogrindį ir kovą už 
valstybingumą, ir šito kelio 
turi laikytis. Yra labai svar
bu, kad Lietuvos laisvinimo 
kova užsienyje būtų vedama 
vieningai, sujungtomis jė
gomis.

Vladas Šakalys Lietuvoje 
paliko žmoną Genovaitę 
(Laurinskaitę), penkių metų 
dukrą Indrą ir 9 mėnesių 
sūnelį Narimantą Vytį, ir 
motiną Oną Šakalienę. Jis 
tikisi, kad žinia apie jo lai
mingą pabėgimą yra pasie
kusi jo artimuosius, bet yra 
ir giliai susirūpinęs savo ar
timųjų ateitimi ir saugumu, 
kurie niekuo nėra nusikaltę 
sovietiniam režimui.

Sustiprėjus lietuvių pasi
priešinimui okupaciniam re
žimui, sovietai sustiprino 
represijas. Areštų banga 
paskutiniuoju metu ypatin
gai sustiprėjo ir, galima 
laukti, stiprės ateityje. 
Okupanto represijos nu
kreiptos į įvairių įsitikinimų 
grupes ir pavienius asmenis, 
tad prieš visą lietuvių tautą. 
Į šį spaudimą Lietuva atsako 
susitelkimu.

Pasipriešinimas tampa 
svarbesniu už bet kokius 
įsitikinimus, religinius ar 
intelektualinio lygio skirtu
mus. Lietuvių tautos istori
joje svarbiausiu reikalavimu 
tebeliko ne kaip gyventi, bet 
gyventi, ar išnykti.

Pirmas Valdo Šakalio su
sipažinimas su lietuvių išei
vija įvyko spaudos atsto
vams sušauktame susitiki
me, š.m. rugsėjo 2 dieną 
Washingtone, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto patalpose.

Šakalys gimė Vilniuje, 
1942 metų vasario 9 d. Iš 
profesijos jis yra optikas.

(ELTA)

Atgaivintas Kartūno Ba
lius pavyko. Tikimės, kad 
ateinančiais metais su di
desne energija dar gyviau 
pasiruošime.

Ypatingas ačiū mieliems 
svečiams už malonų atsilan
kymą. n n - •O. Bauziene

***
Aną sekmadienį, pralei

dęs keletą mėnesių keliau
damas po pasaulį, sustojo 
kiek atsikvėpti Sydnejuje 
melburniškis L. Pikelis. Bū
damas Europoje jis kiek už
truko Hamburge (Vak. Vo
kietijoje), kur jam kaip karo 
invalidui įstatė naują koją.

***

Turimomis žiniomis Čika
goje sunkiai susirgęs rašy
tojas Aloyzas Baronas, vie
nas iš dienraščio "Draugo” 
redaktorių. Jo padėtis gana 
sunki, nes atrasta sutrikimų 
smegenyse.
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SYDNEJAUS
RAMOVĖNAMS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
fort’s

Pranešame, kad rugsėjo 
28 d., sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių Klubo mažojoje sa
lėje šaukiamas informacinis 
ramovėnų susirinkimas.

Darbotvarkėje: valdybos 
pranešimai, atstovų į suva
žiavimą Adelaidėje rinki
mas, einamieji reikalai, 
klausimai ir sumanymai.

L.K.V.S. "Ramovės” 
Syd. Skyriaus Valdyba

pranešimas
LIETUVIU KO-OPERATINĖ 
KREDITO D-JA TALKA 

š.m., rugsėjo 20 d., 
šeštadieni, 4.30 vai.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE ŠAUKIA;-

METINĮ NARIIĮ 
SUSIRINKIMĄ

PRANEŠIMAS

Visi "Talkos' nariai 
maloniai kviečiami 
dalyvauti. UKKDTAlKA

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
Parengimai

Rugsėjo 20 d., šešt., 7.30 vai. vak.

Spaudos Balius
Rugsėjo 27 d., šeštadienį, 8 vai.

ŠOKIAI

Turgaus diena
Mėnesio gale įvedame naują staig

meną Klubo veikloje - Turgaus Dieną. 
Turgaus Dienos vyks sekmadieniais su 
įvairiom staigmenom ir įdomybėm. 
Plačiau informuosime vėliau.

VALGYKLOS TVARKA
Klubo valgykla veikia:

nuo trečiadienio iki penktadienio 6-9 v. 
šeštadieniais 6-10 vai.
sekmadieniais 1- 9 vai.

Spalio 5 d„ sekmadienį, 
2.30 vai. Lietuvių Namuose 
šaukiamas A.L. B-nės, Mel
bourne Apylinkės specialus 
susirinkimas. Dienotvarkė
je: 1). Apylinkės Valdybos 
pirmininko pranešimas. 2). 
Krašto Tarybos atstovų rin
kimai. 3). Laike balsų skai
čiavimo - organizacijų pra
nešimai. 4). Klausimai ir su
manymai.

Po susirinkimo bus rodo
ma Rygoje slaptai padarytas 
filmas apie sovietų koncen
tracijos stovyklas.

Kviečiame visus dalyvau
ti, Rinksime atstovus kurie 
mus atstovaus per Lietuvių 
Dienas Krašto Tarybos su
važiavime, todėl jų išrinki
me privalome dalyvauti visi 
Melbourne lietuviai.

Melb. Apyl. Valdyba

LIETUVIŠKA KNYGA 
MELBOURNE

Atsiliepdami į ALB Mel
bourne Apylinkės V-bos 
paskelbtą bibliotekai aukų 
vajų, ačiū jiems, aukojo $ 35 
Birutė Prašmutaitė (hono
raras už pravestą radijo va
landėlę); po $ 20 - J. Vizba
ras, J. Šmras; po $ 10 - Mel
bourne ramovėnai per V. 
Šalkūną, V. Ališauskas, XY; 
po $ 5 - L.A. Kaladė, A. 
Baltrukonienė, J. Krikščiū
nas (15), K. Keraitis (svečias 
iš Canberros); $ 3 K. Bar- 
taška.

Knygomis aukojo: Dr. 
Iz.R. Kaunai 40, J. Zonius 1, 
Ign. Alekna 1, šaltinių bib
lioteką praturtindamas ir 
dviem 1 ir 3 Nr. ’’Aušros” 
unikalinėm kopijom. Jiems 
visiems didelis lietuviškas 
ačiū!

Bibliotekininkas

P.S. Aukos ir toliau pri
imamos bibliotekos veikimo 
valandomis: šeštadieniais 
nuo 1-4 vai., sekmadieniais 
1.30-4 vai. ir sekmadieniais 
prieš lietuviškas pamaldas 
veikiančiame F. Sodaičio 
spaudos kioske.

Syd. Liet
Klube

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad paskolų 

sąlygos pakeistos:
1. Už neterminuotas 

paskolas bus mokama 9% 
metinių palūkanų

2. Už terminuotas pasko
las ne mažesnėms sumoms 
$ 1.000 ir investavimo laikas 
ne trumpiau kaip vieni me
tai mokama h % metinių 
palūkanų.

Dabar pats laikas inves
tuoti į Klubo pastatą, nes jo 
statyba jau prasidėjo.

MUSU PASTOGES
SPAUDOS

DEMONSTRACIJA
WASHINGTONE Dėmesio!

rugsėjo 2Od.
Sydnejaus Lietuvių Klube

PROGRAMOJE:
1. Opera FAUSTAS (sumodernintos ištraukos)
2. Vakarienė su kava ir pyragais bei tortais
3. Sau lygios neturinti loterija
4. Malonus visų Mūsų Pastogės bičiulių pabendravimas 
Įėjimas tik su bilietais - $ 12 asmeniui.
Bilietus jau dabar platina: Syd. Liet. Klubo vedėjas ar 

jo pavaduotojas (klube),.V. Kazokas (tel. 7098395), A. 
Jablonskienė (tel. 7094031), L. Stašionienė (tel. 6499062), 
V. Jaras (tel. 6823580), A. Milašas (tel. 864 348)

Stalų užsakymus priima A. Jablonskienė (tel. 7094031). 
Pradžia 7.30 vai. vak.

Liepos 18 d. Washingtone 
buvo suorganizuota nedidelė 
bet efektyvi Lietuvių Jauni
mo Sąjungos demonstracija 
prie sovietų ambasados, ku
ri buvo aprašyta spaudoje ir 
rodyta televizijoje. De
monstruota prieš sovietų 
invaziją Afganistane ir prieš 
Lietuvos okupaciją antrojo 
karo metu. Kadangi prasi
žengta su taisyklėmis (ne
galima demonstruoti arčiau 
kaip 500 pėdų nuo svetimų 
pasiuntinybių), policija de
monstrantus išsklaidė, dau
gelį jų suėmė bet vėliau pa
leido išgavus jų parašus. 
Suimtųjų tarpe buvo Simas 
Kudirka, kun. K. Pugevi- 
čius, L. Kojelis ir kiti. Dalis 
demonstrantų turėjo ir 
grandinių norėdami prisi
rišti. Demonstraciją suruošė 
jaunimas. Plakato šūkis 
buvo "Lietuva 1940, Afga
nistanas 1980". Demonstra
cijos metu suimta 12 vyrų ir 
6 moterys.

Suinteresuoti asmenys 
investuoti savo pinigus į 
Klubo statymą prašomi 
kreiptis į Klubo Valdybos 
iždininką p. A. Migų po dar
bo valandų tel. 726 4139 ar
ba Klubo vedėją p. V. Binkį 
asmeniškai Klube arba tel. 
708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

VISUR VISAIP
PUSIAU ANGLIŠKAI, 

PUSIAU LIETUVIŠKAI

Tenka nusišypsoti klau
santis Sydnejuje Ethnic 
Radio lietuvių kalba valan
dėlės oficialaus įvado lietu
viško pristatymo - ”... radijo 
2 IA specialiems... reika
lams". Angliškai tasai 
radijas oficialiai vadinasi ”2 
EA" (ištariant ”i ei”), kai 
lietuviškoj versijoj sakoma 
”i a”, kitaip sakant viena 
raidė tariama angliškai, kita 
lietuviškai. Gražiau lietu
viškai skambėtų, jeigu 
pranešėjai tartų lietuviškai 
"du e a”.

PAIEŠKOMAS

Mikas Panovas, gyvenąs 
ar gyvenęs Australijoje. 
Paieško klasės draugas iš 
Lietuvos. Jis pats arba žiną 
apie jį malonėkite rašyti 
Mūsų Pastogės redakcijai 13 
Percy Str., Bankstown, 
N.S.W. 2200.

Visi kviečiami atsilankyti j

Klumpakojo vakaronę
rugsėjo 27 d., šeštadienį 7 vai. v. Melbourne Lietuvių 
Namuose jubiliejinėje salėje.

Programoje: Klumpakojo tautinių šokių grupė, 
loterija, bufetas, gyva muzika ir kitos staigmenos.

Bilietai $ 5 asmeniui. Stalus užsakyti pas A. Karaziją 
tel. 338 2172

Rugpjūčio 10 d. įvyko 
25-sis Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos visuotinis susirin
kimas, kuris praėjo gan sėk
mingai. A.L. Sąjunga admi
nistruoja Adei. Liet. Namus, 
juos plečia ir gerina, leidžia 
dvisavaitinį laikraštuką 
"Adelaidės Liet. Žinias”, 
globoja J.J. Bačiūno vardo 
biblioteką ir spaudos kioską, 
rūpinasi Adelaidės Liet. 
Muziejumi - Archyvu, išlai
ko klubą ir barą ir t.t.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Jau dvidešimt ketveri 
metai, kai vyksta kasmetinis 
ir vienas iš patraukliausių 
metinių balių Sydnejuje yra 
Mūsų Pastogės Spaudos 
Balius. Tai balius pačia tik
riausia prasme: visi daly
vauja išeiginėje, baliui tin
kamoje aprangoje, žinoda
mi, kad dalyvauja Sydne- 
jaus lietuvių pirmaujančia
me baliuje, kuriame būti yra 
gal ne tiek Mūsų Pastogės 
bičiulių, bet greičiau sociali
nis prestižo reikalas. Šalia to 
rūpestingas svečių aptarna
vimas, sau lygios neturinti 
loterija, kuriai leidžiami ge
riausių lietuvių dailininkų 
kūriniai fantais.

Daugelyje iškilmingų sa
lių Spaudos Baliai vyko, bet 
pastaruoju metu jis rengia
mas Sydnejaus Liet. Klube. 
Yra daugelis motyvų, kodėl 
rengėjai apsiribojo Lietuvių 
Klubu. Atsakymai įvairiopi, 
bet iš jų svarbiausi - nėra ko 
eiti pas kitus, kai turime sa
vas lietuviškas patalpas ir 
antra, geriau, kad mūsų 
pinigai paliktų savųjų tarpe, 
negu juos atiduoti kitiems. 
Bet svarbiausia - balius ren
giamas Mūsų Pastogei pa
remti, bet ne prabangiai pa
silinksminti. Šie motyvai ir 
nulemia, kad spaudos baliai 
rengiami savose patalpose. 
Teisingai kalba suomių seno 
epo herojus Voinemoinas 
"Kalevala’* epe: "Jau geriau 
savoj šalelėj / vandenėlį 
gert iš vyžos, / negu šaly 
svetimojoj / vyną gert iš 
aukso taurės.

Mūsų Pastogės spaudos 
balius jau ateinantį šešta
dienį. Dalyvaukime kuo 
gausiausiai geriausioje nuo
taikoje visi pabendraudami 
ir tuo pačiu paremdami savo 
bendruomenės laikraštį, 
kuris yra mūsų ir tik mums 
tarnauja.

PATIKSLINIMAS

Patikslinant pereitame 
M.P. Nr skelbtus aukotojus, 
iš Newcastle, kurie aukojo 
Mūsų Pastogei vietoj gėlių 
pagerbdami a.a. Oną Ziti- 
kienę, po $ 5 aukojo Juozas 
Bačeliūnas ir Alf. Šernas; $ 
2 R. Lapinskas.
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