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Ne paradui, bet kovai!
Rašo Alb. Pocius

Kas metai Vakarų pasau
lyje minime Pavergtų Tautų 
Savaitę, kad primintume vi
siems apie padėtį šiaurės, 
rytų ir centrinėje Europoje, 
kur 250 mil. neturi laisvės 
arba yra vergais savuose 
kraštuose.

Pavergtų Tautų Savaitė 
buvo paskelbta Amerikoje 
prezidento Eisenhowerio 
oficialiu dekretu ir minima 
liepos mėnesį.

Australijoje taip pat kas 
metai Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę minime pagal vietos 
galimybes. Brisbanėje ir 
Perthe rengiamos eisenos, 
demonstracijos, panašiai ir 
Sydnejuje. Melbourne P.T. 
Savaitė pradedama įspūdin
gomis ekumeninėmis pa
maldomis šv. Patriko kated
roje. Maždaug dalyvauja 15 
tautybių su tautinėm, orga
nizacijų ir bažnytinėm vė
liavom. Ypatingai įspūdinga 
eisena į katedrų, kur daly-
vauja visų tautų skautai, at
sargos kariai, jaunimas su 
apie 50 vėliavų ir virš 2000 
žmonių. Eisenos priekyje 
.nešamas sunkus kryžius, 
kurį kiekvienais, metais neša 
vis kitos tautybės jaunimas.

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
Melbourne visados užbai
giama Lietuvių Namuose iš
kilmingu priėmimu, kur su
sitinkama su Australijos 
vyriausybės, parlamento, 
partijų, didžiųjų organizaci
jų bei bažnyčių vadovais ir 
su pavergtų tautų vadovais.

Visi šie minėjimai yra 
efektingi ir primena Aus
tralijos žmonėms, kad mes 
niekada nenusilenksime prieš 
mūsų kraštų okupantą, bet 
visada reikalausime laisvo 
apsisprendimo ir sovietų 
Rusijos imperijos dekoloni
zacijos.

Daug kam atrodo, kad 
mūsų kova sunki ir laisvės 
ryto nesimato. Taip, kova 
sunki, bet ne beviltiška. Mes 
kviečiame jus ne į pergalės 

Čikagos grandietės — Labas ir Sudie....

paradą, bet į kovą, kurioje 
turime ištesėti.

Kovoje nesame vieni. Su 
mumis kovoja visos paverg
tų tautų bendruomenės. 
Mūsų tautos už geležinės 
uždangos nebijo nei kalėji
mų, nei Sibiru, nes tiki, kad 
į jų vietą stos kiti ir jų darbą 
rems visa išeivija.

Mūsų pareiga skelbti vi
sam pasauliui apie okupanto 
kriminalinius nusikaltimus 
prieš mūsų tautą ir žmoniją. 
Okupanto genocido
veiksmai turi būti visiems 
žinomi ir pasmerkti. Birželio 
ištrėmimų ir Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjimai 
duoda gerą progą iškelti so
vietų nusikaltimus ir agre
sijos planus.

Dalyvaukime Pavergtųjų 
Savaitės parengimuose visi, 
nes tai mūsų tiesioginė pa
reiga. Ir čia nėra jokių pasi
teisinimų.

GRANDIES VIEŠNAGĖ

Grandis Adelaidėje
Nuo seniausių laikų tau

tos, gyvendamos toli viena 
nuo kitos, sukūrė savo cha- 
rekteringų liaudies šokių. 
Mūsų senieji šokiai taip yra 
gimę kaime seniai seniai. 
Kaimas pirmas parodė 
miestui, koks yra lietuviškas 
šokis. Remiantis jų palikimu 
šokių vadovai stengėsi ir 
stengiasi šokį pagrindinai 
išstudijavus paskleisti jį po 
jasaulį. Dabartiniai šokių 
turėjai ištobulinę šokį, iške- 
ia plačiau jo grožį, kultūrą, 
savitumą. Šokis pasidarė 
turtingesnis, ryškesnis. Bet 
atsirado bėda. Dažnokai šo
kių vadovai gautus šokius 
perdirba, keičia. Tuo būdu 
šokis negali nusistovėti, to
dėl jį išsamiai aptarti kol kas
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Pavergtosios tautos (iš plakato)

sunku. Amerikoje Tautinių 
Šokių Institutas yra išleidęs 
’’Mūsų Šokiai” leidinį sie
kiant šokius apvienodinti. 
Šia knyga naudojasi visi va
dovai. Knyga išleista 1962-3 
metais po antrosios Taut. 
Šokių Šventės. Institutas 
per švenčių rengimo komi
sijas patikrina šokius, įveda 
apvienodintus šokius į šven
tės programą. Šie šokiai re
miasi mūsų senovės šokių 
pagrindais, nėra nutolę nuo 
savo ’’kraičio skrynios”, tik 
jie gal kiek perilgi, perkrau
ti, (ypatingai visai naujieji), 
nors tikrai įdomūs, gražūs, 
lietuviški — pasididžiavimo 
verti.

Amerika, būdama turtin
ga tautinių šokių grupėmis, 

šį kartą pasiuntė mums Či
kagos šokantį jaunimą (ži
nia, kad atskrenda šokėjų 
grupė adelaidiškiams buvo 
didelė staigmena) - tai Ire
nos Smieliauskienės vado
vaujama grupė Grandis. Ži
nant vadovės narsą bei pa
siryžimą nebuvo ko stebėtis. 
Juk pasaulis toks platus, 
jame tiek daug jaunimo, tai 
argi neverta su jais susipa
žinti, pabendrauti, pasida
linti lietuviško šokio nauje
nybėmis! Ar ne to paties 
siekė Gyvataras ir Grandi
nėlė?) Ir štai birželio 19 d. 
sutinkam jau trečią užjūrio 
grupę.

Linksmai grakščiai laip
teliais leidžiasi jaunieji 
Grandies šokėjai..

— O, - šaukia viena mer
gytė, — mes jau Australi
joje!

Dairosi. Aplink nė vienos 
kengūros, nei koalos. Tai 
argi čia kitas pasaulis?

Vyksta sveikinimasis, gė
lių įteikimas. Visi skuba į 
Lietuvių Namus, kur pa
ruošti pusryčiai, informaci
jos, bendras pasidalinimas 
įspūdžiais jaunimo su jauni
mu. Visi išvežiojami pailsėti.

Po trumpo atokvėpio 
Grandies vadovė vėl skuba į

Grandis Melbourne
Tautiniai šokiai stipriai 

jungia išeivijos lietuvius. Į 
Melbourną iš užsienio atvy
kusios tautinių šokių grupės 
yra praeityje sutraukusios 
didelius skaičius tautiečių, 
ypatingai jaunimo. Štai ir į 
Grandies ‘koncertą atėjo 
apie septyni šimtai žiūrovų. 

Liet. Namus pasisveikinti su 
adelaidiški ais^per lietuvišką 
radio, valandėle.

Praleidę dieną laisvai jau 
.penktadienio rytą visi ren
kasi repeticijai ir čia staig
mena. Apyl. V-bos narė p. B. 
Mockūnienė dėjo pastangų 
sudominti australų žurnalis
tus, T.V., bet pastangos ne
buvo sėkmingos. Tada ji su
galvojo pasiekti australų vi
suomenę kitu keliu - per 
mokyklas. Šis kelias buvo 
sėkmingesnis. Į penktadie
nio repeticiją atvyko apie 
300 australų mokyklinio 
jaunimo. Repeticija užtruko 
ilgokai, bet visi dalyviai bu
vo didžiai patenkinti.

Vakare koncertas. Svečių 
susirinko įvairių tautybių. 
Salė pilnutėlė. Iš visko ma
tėsi - grupė susišokus, 
drausminga, pilna entuziaz
mo. Gal kiek perdaug pelki
nio pobūdžio šokių, bet gerai 
sušokta. Kepurinės šokiu 
Grandis atsisveikina su 
publika.

- Po koncerto visi dalyviai 
vyko į Liet. Namus, kur vy
ko priėmimas. Čia kalbos, 
padėkos, dovanų įteikimas.

Užjūrio svečių atvykimas 
uždega ir mūsų jaunimą 
naujiems polėkiams. Tad ar 
ne laikas ir mūsų Australi
joje gyvenantiems šokėjams 
pakelti sparnus skrydžiui į 
Ameriką, Kanadą, Europą? 
Jie tam jau pasirengę! m.G.

Grandies tautinių šokių 
ansamblio koncertas Mel
bourne įvyko birželio 28 
dieną, Methodist Ladies 
College, Kew. Jį suruošė 
ALB Krašto Valdyba.

Pranešėjas, Voldemaras 
Šadauskas, pirmas pasirodė 
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’’Mes žinome, ‘
iš kur visa tai...

Viena iš pačių klastin
giausių ir pikčiausių prie
monių, kuri pakerta bet ko
kią iniciatyvą asmeniškai ar 
organizuotai, lengviausiai 
pažeidžia asmenį ar pastoja 
kelią naujoms idėjoms, yra 
įtarinėjimas, kas yra blo
giau, negu viešas apkaltini
mas bet kokia subversyvine 
veikla. Įtariamas asmuo ar 
net organizacija jau tuo pa
ženklinta, kad juo arba or
ganizacija negalima pasiti
kėti, jo šalintis ir jį bet ko
kiais būdais izoliuoti, išskir
ti.

Gyvenant Vakarų demok
ratiniuose kraštuose, kur 
žmogus nėra suvaržytas nei 
savo .galvojime,nei veiks
muose, išskyrus kriminali
nius atvejus, gal į tokius įta
rinėjimus ir nebūtų kreipia
ma dėmesio, nes priklausyti 
kam ir kur nors, išpažinti ką 
nors ar būti savo ideologija 
vienokio ar kitokio nusista
tymo, nėra joks nusikalti
mas, jeigu nesikerta su vie
tos įstatymais.

Visai kas kita yra morali
nė pusė, ypač tokiose vieto- 

'se, kur įveltas patriotizmas 
arba, kaip lietuvių atveju, 
kova už tautos ir krašto 

-laisvę. Čia reikalai gerokai 
komplikuojasi. Tokioje vi- 
suome nėję/, kur lemiamos 
reikšmės turi politiniai, o su 
jais drauge susieti ideologi
niai ar kitokie motyvai, ypač 
jei politinėje veikloje pa- 
grindan dedama atitinkamos 
pakraipos idėjos bei vyks
tant savotiškai tarp politinių 
grupių rivalizacijai, bet 
kokie įtarinėjimai jau daž
niausiai reiškia kaip perėji
mą į priešo stovyklą ir dar-

Mųsų Pastogė. NĮV^Cfl^^,7*12, psk 2
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bavimąsi priešo . naudai. 
Kiek tokiais atvejais tokios 
teisybės yra, niekas nesigi
lina, bet kartą mestas įtari
mas jau prilimpa ir esi pa
ženklintas ne tik asmeniš
kai, bet ir visuomeniškai.

Anksčiau tokie įtarinėji
mai buvo priimta vadinti 
tiesioginiais vardais: tas ko
munistas, tas raudonas ar 
ružavas, okupanto bendra
darbis, pataikautojas ir 1.1. 
Savu metu net ir toje pačio
je Australijos lietuvių vi
suomenėje buvo net viešai iš 
bažnyčių skelbiama, kad kas 
ne katalikas, tas ir nelietu
vis. O kokias išvadas iš tokių 
autoritetingų skelbimų gali
ma pasidaryti, leidžia plati 
kiekvieno fantazija.

Šiandie mūsų lietuviškuo
se sluogsniuose yra pasikei
tusi terminologija, bet pras
mė palikusi ta pati. Jau ne- 
bevadinama priešingo nusi
statymo žmonių ar grupių 
komunistais, raudonaisiais 
ar okupanto talkininkais, 
bet taikoma tos pačios pras
mės etiketė tik kitu vardu: 
— "žinome, iš kur visa tai 
eina, aišku, kieno jie yra 
tarnyboje..." ir pan. Kitaip 
sakant, jeigu kas (asmuo ar 
grupė) neina tiesioginiai su 
uzurpuojančia politine linija, 
jau tas pristatomas kaip ne
patikimas, net kovojantis 
prieš tautos ir tėvynės inte
resus. Nesiskaitoma su fak
tais, ką toji ar kita grupė 
yra pasiekusi ir padariusi 
arba savo dinamiškumu te
bedirbanti tos pačios išeivi
joje lietuvybės naudai, ko
kios jos pastangos kovoje už 
tautos laisvę ir būsimą iš
laisvintą Lietuvą, bet jeigu

• ‘‘-i -...

■nesi tokio ar tokio sambūrio 
bei pakraipos žmogus ar 
junginys, jau tuo pačiu esi 
skelbaimas tautos priešu ir 
krašto išdaviku - žinome, 
kam tarnauja, žinome, iš kur 
visa tai ateina ar diktuoja
ma...

Ypatingai šitokia savitar
pinė kova išsivysčiusi Ame
rikoje ir laiškais bandoma 
prakišti net ir Australijoje. 
Pagal tokią liniją ir sampra
tą niekas neturi teisės ne tik 
kritikuoti, bet net ir suabe
joti atitinkamų' veiksnių 
veiklos tikslingumu, jų me
todais, o viską reikią priimti 
kaip dogmatinį dalyką. 
Kiekviena kritika jau tuo 
pačiu pristatoma kaip tar
nyba priešui. Prie ko tas ve
da?

Gal ir nebūtų reikalo tokių
liguistų dalykų kelti pas 
mus, nes atrodo, čia jau esa
me tuo persirgę, tačiau ne
galime būti abejingi, kas 
vyksta kitur, nes ir ten yra 
mūsų reikalai, kuriems ir čia 
būdami negalime būti neut
ralūs, nes mūsų veikla čia, 
mūsų pastangos Lietuvos ir 
lietuvybės labui ir mūsų lė
šos - - aukos plaukia ir krau

A. Liet. Fondo 
literatūrinė premija 

kinio iki 1982 m. sausio mėn.A.L. Fondo literatūrinei 
premijai gauti nuostatai

1. Premijos dydis $ 500
2. Premija skiriama už 

grožinės literatūros kūrinį 
ar kūrinių rinkinį lietuvių ar 
anglų kalba: už apysaką, no
veles, scenos veikalą ar poe
zijos rinkinį.

3. Premijai darbas bei 
darbų rinkinys patiekiamas 
Australijos Lietuvių Fondo 
Valdybai iki 1982 m. sausio 
1 d.

4. Patiekiamas darbas turi 
būt mašinėle rašytas, paduo
dant tik slapyvardį. Tas pats 
slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo uždaro vokelio, 
kuriame įdėta autoriaus tik
roji pavardė ir adresas. Vo
kelis nebus atidarytas nelai
mėjus premijos. •

5. Anglų kalba kūrinyje ar 
kūriniuose turi atspindėti 
lietuvių buitis kilmės krašte 
•Lietuvoje ar išeivijoje Aus
tralijoje.

6. Premijuotiną kūrinį ar 
kūrinių rinkinį atrenka ar 
atmeta Fondo valdybos tam 
reikalui sudaryta grožinės 
literatūros premijavimo ko
misija.

7. Neatsiradus premijuo- 
tinio kūrinio ar kūrinių rin-

ATITAISYMAS

Mūsų Pastogės kult, prie
de ’’Šalia kasdienybės” p. D. 
Simankevičienės straipsny
je ’’Rūpintis savimi pačiu” 
paliko korektūros klaidų 
dviejose vietose praleisti 
žodžiai: antros skilties ant
roje eilutėje po žodžių ’’lyg 
užkerėti” praleista ”ar net 
užkeikti vienuoliai lauks. O 
ar sulauks? Motinos karolė
lius...”

Penktoje skiltyje 14 eilu
tėje po žodžio ’’struktūros” 
praleista = "kurios leis ir 
mažiau lietuviškai kalban
tiems pasireikšti...” .

Autorę ir suinteresuotus 
dėl to maloniai atsiprašome. 
Red.

REMK AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūra, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių 
kultūrines apraiškas.

Fondą .stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis 
progomis jam aukosime, stosime jo nariais ir 
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

Australijos Lietuvių Fonde

nasi į tą patį aruodą. Todėl ir 
svarbu, kad vieni kitiems 
priekaištaudami neišsi
skirstytame kas sau, o su
tartinai dirbtume ne savų 
ambicijų tenkinimui, o tau
tos gerovei ir tėvynės lais
vei.

.(v.k.)

1 d., terminas automatiškai 
pratęsiamas sekantiems ka
lendoriniams metams.

8. Nepremijuoti rankraš
čiai grąžinami tik autoriams 
prašant.

Australijos Lietuvių 
Fondo Valdyba P.O. Box 11, 
North Melbourne, Vic. 3051

Literatūrinė popietė

Sydnejaus skautiškos or
ganizacijos — Skautų Židi
nys ir Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Skyrius, rugpiūčio 
9 d. (sekmadienį), Lietuvių 
Klube, Bankstowne, ruošia 
literatūrinę popietę, pava
dintą 
ŽODŽIAIS . GINTARO 
PAKRANTĖN.

Popietės metu bus prista
tyta visa eilė iškiliųjų poka
rio išeivijos lietuvių poetų 
bei prozininkų, duodant jų 
kūrybos pavyzdžių.

Literatūrinės popietės 
pravedimu rūpinasi grupė 

‘ Sydnejaus kultūrininkų,. 
talkinama apie 20-ties dai
liojo žodžio puoselėtojų — 
deklamatorių, interpretato
rių, ją paįvairinant vaidyba 
ir muzika.

Literatūrinė Popietė ruo
šiama Skautų Židinio 25-me- 
čio paminėjimui. Židinys, 
įkurtas 1956 m. Camper- 
downe, lig šiol išvaręs ne
mažą darbo barą skautiškoje 
bei kultūrinėje veikloje ir 
subūręs gražų būrį narių, 
buvusių skautų. Jo veikla 
ypač yra suaktyvėjusi per 
paskutinius kelerius 
metus.

Tai bus tretysis Židinio 
bandymas šioje srytyje: 
Są literatūrinį vakarą 

ys (drauge su Sydne
jaus Literatų Būreliu) buvo

Ačiū Geelongo lietuviams 
už aukas birželio įvykių mi
nėjimo proga.

$ 51 V. Povilaitis (55)
$ 25 A. Baltrūnas (105) 

naujas šimtininkas
Po $ 10 - V. Aukštiejus 

(20), A. Obeliūnas (305), J. 
Rapkauskas, C. Volodka (22)

Po $ 5 - V. čerekavičius 
(7), J. Dargvainis (17), M. 
Kymantas (34), K. Starins- 
kas (23), S. Šutas (18), L. 
Volodka (7) ir A. Žvirblis 
(92)

Mažesnėmis aukomis $ 
8.00

Geelongo lietuviai pir
mieji, mūsų įgaliotinio 
Adolfo Obeliūno pastango
mis, atsiliepė į Krašto Tary
bos ir Krašto Valdybos pa
geidavimus, kad įvairių mi
nėjimų metu būtų sudarytos 
dalyviams sąlygos aukoti 
Australijos Lietuvių Fondui, 
tai turėtų įsidėmėti mūsų 
įgaliotiniai visose vietovėse.

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

suruošęs 1973 m. Antru 
kartu suruošta Australijos 
lietuvių autorių knygų pri- 
statyųao popietė 1977 m. 
Tenka tikėtis, kad židiniečiai 
šiame darbe nenuleis rankų 
ir ateityje. g.

Sužinota, kad adelaidiš- 
kiai Elena ir Karolis Reiso- 
nai persikėlė gyventi į Mel- 
bourną arčiau savo vaikų. 
Linkime sėkmingai įsikurti.

♦__ ♦

Vakarų Australijoje už
tikta deimantų. Spėjama, 
kad Vak. Australija esanti 
deimantais labai turtinga. 
Kai kurios kasyklų bendro
vės investuoja milijonus, 
kad tuos turtus išgriebus. 
Atrodo, prasidės Australi
joje deimantų 'karštligė, 
kaip kad savu laiku siautėjo 
aukso karštligė.

PALAIDOTA
OTILIJA SNARSKIENĖ

Birželio 26 d. Penrith’e 
palaidota Otilija Snarskie- 
nė-Kaštinaitė, 80 metų, ki
lusi nuo Šakių. Paliko nuliū
dusi duktė Marija Linienė.
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Grandies viešnagė
Atkelta iš psi. 1

scenoje su įvadiniu žodžiu ir 
pirmutinių šokių apibūdini
mu lietuvių ir anglų kalbo
mis. Erdvios scenos vienin
telis papuošlas - dvi plačios 
stilizuotos tautinės juostos, 
pakabintos atpakalyje. La
bai paprasta, bet efektinga.

Tuoj gyvai suskamba 
akordeonas Subatėlės taktu 
ir įšoka spalvingais tauti
niais rūbais pasipuošusios 
merginos- kaip lietuviškos 
lėlės. Prisijungia vyrai ir 
šoka poros linksmai, sklan
džiai, su šypsena veiduose. 
Iš karto didelį įspūdį sudarė 
šokėjų jauni veidai, jų 
grakštumas, jų daili apranga 
ir nepaprasta akordeono 
muzika. Akordeonu grojo 
didelio talento muzikantas 
Ąžuolas Stelmokas. Muzika 
buvo nepaprasta ir daug 
kam negirdėta tuo, kad 
instrumentas buvo elektro
ninis, taip kad gavosi skam
besys ir garsinės variacijos, 
kaip iš kelių skirtingų 
instrumentų iš karto.

Šokis sekė šokį, kaip py
nėje. Vis po keturių šokių 
pranešėjas,kuris taip pat ir 
šokėjas, pasakė, kas bus 
toliau, iš viso buvo sušokta 
dvidešimt šokių, tad kiek
vieną šokį aprašyti būtų 
perdaug. Gal žiūrovai dau
giausiai prisimins tuos 
šokius, kurie pasižymi įdo
mesnėmis figūromis, jude
siais, vaidyba ar humoru, 
kaip Greitpolkė, Malūnėlis, 
Audėjėlė ir Gaidys. Taip pat 
prisimins, kaip merginos 
antroje programos dalyje 
atėjo persirengusios į trum

pesnius tautinius sijonus su 
pritaikytais švarkeliais. 
Prisimins ir vyrų klumpių 
šokį, Pakeltkojį, merginų 
Kepurinę ir įspūdingąjį 
juostų šokį, Rezginėlę. Įėji
mai į sceną ir išėjimai buvo 
su variacijomis, netgi kar
tais su staigmenomis. Pa
vyzdžiui, Malūnėliui užsi
baigus, aptemo momentui 
scena, ir kai staiga vėl su
švito, išvydome vyrus 
pavirtusius arklių būriu, 
traukiančius vežimą ar 
roges su aukštai sėdinčia, 
arklius varančia mergina. • 
Tai ir ’’išjojo” visi į užkuli
sius. Iš tikrųjų visi šokiaibu- 
vo ypatingai gražūs, ir kiek
vienas atliktas kuo geriau
siai. Matytis, kad ansamblio 
vadovė Irena Smieliauskie- 
nė labai gabi mokytoja, o jos 
dvidešimt du jauni mokiniai 
entuziastingi, pasišentę ir 
labai stipriai pasiruošę savo

Grandis Sydnejuje
iš Čikagos - tautinių šokiųJau tokia Sydnejaus pozi

cija Australijoje, kad syd- 
nejiškiai lietuviai dažniau
siai pasitinka ir išlydi beveik 
visus užsienio svečius. Be 
abejonės, sydnejiškiai tuo 
didžiuojasi, bet drauge ir 
įpareigojami. Todėl Sydne
jaus lietuvių, ypač oficialių 
organų pareigos net ir šiuo 
atveju yra kiek komplikuo- 
tesnės, negu kitose koloni
jose. Štai neseniai sydnejiš
kiai priėmė ir išleido svečius 

pasirodymui. Visiems šo
kiams publika nuoširdžiai 
plojo, o ypatingai atsisveiki
nimui sukurtame paskuti
niame šokyje, kur šokėjai 
užbaigai eilėmis nusilenkia.

Pasibaigus programai 
scenon atkeliavo gėlės, o p. 
A. Žilinskas Valdybos vardu 
išreiškė padėką mieliems 
dalyviams ir svečiams. 
Žmonės jam garsiai pritarė, 
kada jie pakvietė Grandį 
ateityje dar sykį atvykti į 
Melbourną. Prie padėkos 
prisidėjo draugišku žestu 
Melbourne tautinių šokių 
grupė Gintaras, vadovauja
mas Jono Sadausko. Ginta- 
riečiai apdovanojo visus 
scenoje tebestovinčius 
Grandiečius australiškomis 
koalomis ir bumerangais. 
Bendrai koncertas patiko 
visiems - ir seniems ir net 
labai jauniems. Turbūt nėra 
geresnio būdo įskiepyti vai
kams ir jaunimui meilės lie
tuviškiems dalykams, kaip 
per tokius parengimus. Tad 
tegul būna jų daugiau!

J. Arienė

ansambli Grandį. Šio repor
tažo‘korespondentas įsitiki
nęs, kad sydnejiškiai lietu
viai mokėjo svečius ne tik 
priimti, globoti, bet ir išleis
ti. Liepos 5 d. svečiai buvo 
atsisveikinti ir gražiai išly
dėti namo. Dieną prieš tai ar 
anksčiau svečiai buvo nuo
širdžiai priimti jiems apro
dytas Sydnejus, o šešta
dienio vakare Latvių salėje 
daugelis sydnejiškių džiau

gėsi Grandies pasirodymu - 
koncertu Latvių salėje 
Strathfielde.

Džiaugiamės, kad į kon
certą pribuvo virš 500 žiū
rovų ir jie priėmė patį pasi
rodymą gana šiltai ir entuzi
astingai.

Tikimės, kad tautinių 
šokių specialistai gal turės 
kitokį žodį vertindami sve
čių pasirodymą, vis dėl to 
reikia ir miela pasidžiaugti 
bet kokiais svečiais, kurie 
atsilanko į Australiją ir dar 

' atsiveždami šį tą daugiau, 

Vaizdas iš Kauno Karo Muziejaus sodelio

negu tik apsilankymas ir 
pasisvečiavimas.

Grandies vizitas turėjo 
dvejopą tikslų: pasirodyti, 
ką jie pajėgia, ir gali ir pasi
matyti, susipažinti su Aus
tralijos lietuvių jaunimu - du 
labai reikšmingi dalykai, iš 
kurių nežinia, kuris pirmes
nis.

Palyginamai su kitomis 
Australijos lietuvių koloni
jomis sydnejiškiai bene tu
rėjo mažiausiai laiko su
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J. Krupavičius

Rožė iš Karo Muziejaus Sodelio
(Prisiminimai) —

Mūsų senųjų veteranų ei- panaudoti ne tik spaudoje, 
lės sparčiai retėja į kapus bet ir palikti archyvuose, ką 
nusinešant daug brangių at- ateities tyrinėtojai ar istori- 
siminimų, kurie yra labai kai galėtų panaudoti kaip 
vertinga istorinė medžiaga, nepamainomus istorijos šal- 
Daugelis iš mūsiškių galėtų tinius. Čia skelbiame pluoš- 
ir turėtų skubiai savo atsi- telį atsiminimų vieno mūsų 
minimus ar išgyvenimus su- seno veterano, kuris šį rei- 
rašyti, kurie būtų galima kalą teisingai vertina. Red.

Žinomas anglų literatūros 
kritikas Thomas Carlyle 
(1795-1881) sako, kad istori
ja yra ne kas kita o gyvenu
sių tuo laiku žmonių darbai, 
įvykiai ir prisiminimai, jų 
gyvenimo aprašymai. Tai 
gili teisybė.

Bevartydami mūsų laik
raštį vis daugiau ir daugiau 
randame vyresnės kartos 
žmonių pavardžių, kurie 
amžiams mus apleidžia, ap
leidžia daug ko mums nepa
pasakoję, nusinešdami su 
savimi dalį mūsų tautos 
istorijos.

Aš pats jau esu peržengęs 
75 metus ir pragyvenęs dalį 
savo amžiaus Lietuvoje vi
suomet ten, kur ’’degė’’, pa
daryčiau didelio nuostolio 
jaunesniajai kartai nepapa
sakojęs savų pergyvenimų, 
džiaugsmų ir kančių, įvyku
sių mūsų tėvynėje. Juk iš to 
vieną dieną ir susidarys is
torija...

Prisimenu kada tai Tra
kuose mano buvęs irklinin- 
kas ir vadovas po pilį saky
davo, kad jis, verkiąs dvigu

bai: prisimindamas Vytauto 
Didžiojo laikus ir skaityda
mas šlovingąjį Koraną. Aš 
tuo atžvilgiu esu laiminges
nis už tą totorių, nes verkiu 
tik vieną kartą prisiminęs 
mūsų padėtas pastangas, 
pasišventimą ir padarytas 
klaidas gyvenant mūsų tė
vynėje.

Mielas skaitytojau, užge
sink cigaretę, atsisėsk pato
giai ir klausykis. Šiuo ir gal 
kitais rašinėliais papasako
siu mažai kam žinomų įvykių 
ir nors trumpam laikui min
timis perkelsiu į mūsų bran-’ 
gią tėvynę.

Lietuvoje teko keletą 
metų tarnauti Kauno miesto 
policijoje. Ilgoką laiką mano 
ribose buvo visas miesto 
centras, žinoma, ir Karo 
Muziejus. Policijos tarnyba 
tais laikais buvo gana sunki, 
nes reikėjo daboti švarą, 
tvarką, dalyvauti iškilmėse,, 
paraduose, malšinti išsišo
kėlius ir kt. Dirbome 24 vai. 
ir dar kiek reikalinga. Taip 

juokaudavo policijos vadas. 
Sakoma, kad ir šuo karamas 
pripranta - priprato ir Kau
no policija. Atsimenu 1929 
metų vasarą. Jau aš buvau 
senas policijos valdininkas, 
vis daugiau ir daugiau pasi- 
gaudavau laiko pasėdėti 
Karo Muziejaus sodelyje; 
kur buvo galima nekliudo
mai laikraštį paskaityti ar 
kokį nors aplinkraštį pastu
dijuoti.

Ten man besigėrint aplin
ka ir saulute pastebėjo Karo 
Muziejaus sargai tarnauto
jai — karo savanoriai invali
dai. Jie vis dažniau ir daž
niau mane užkalbindavo ir 
net kartais prisėsdavo. Ir 
taip laikui bėgant mes vir- 
tome draugais. Jie man pa
sakodavo, kad esą daugu
moje savanoriai, kaip karia
vo, kaip karo invalidais tapo, 
kokią kartais sunkoką tar
nybą Karo Muziejuje tenka 
nešti. Savaitėmis klausyda- 
vaus tų jų pasakojimų, ir 
kada jie jau neturėjo ko 
daugiau pasakyti, aš pradė
jau pasakoti savus pergyve
nimus. Juos ramindamas 

karto irgi vaikščiojo pasi
puošę geltonomis juostomis, 
o vėliau gavo amerikoniškas 
milines. Tokia buvo pradžia 
mūsų tėvynės tekančios 
aušros...

Tą pat rudenį mane moti
ną įkišo į mokyklą. Alytuje 
baigiau 6 gimnazijos klases. 
Nuolat sirguliuojant moti
nai, toliau mokytis ten ne
galėjau. Per sikėliau/įKauną 
ir 1925 m. pradėjau dirbti 
Žemės Ūkio Ministerijoje. 
Čia bedirbdamas baigiau 
Gardino gatvėje esančią 
’’Pavasario" suaugusiems 
gimnaziją. Negavęs atsi
kvėpti buvau pašauktas ka
rinės prievolės atlikti. Pra
ėjęs sustiprintą apmokymą 
buvau paskirtas į Kariuo
menės Teismo Ypatingai 
Svarbių bylų tardytojo ka
merą raštvedžiu. Ir čia su 
geros atminties pulkininku 
E. Balbachu (gen. Žukausko 
buv. adjutantu) teko gerokai 
padirbėti. Tada buvo irgi 
nelengvi mūsų tėvynei lai
kai. Tuomet Tauragėje ka
pitonas Majus sukurstė su
kilimą, Alytaus — Perlojos 
komunistai pasišiaušė, Klai
pėdos vokiečiai pradėjo ko 
tai ieškoti, pralotas Olšaus
kas pakorė savo šeimininkę, 
amerikietis Romanas nušo
vė Dr. Brunzą ir taip be 
galo. Mudu savaitėmis lan
džiojome po Kauno, Taura
gės, Alytaus ir Klaipėdos 
kalėjimus, tardėme, klausi
nėjome ir surašę tomus po
pieriaus siuntėme Kariuo
menės Teismo Prokuratūrai 
kelti bylas. Čia norėčiau pa
brėžti, kad aš gyvenau 
Šančiuose, vyriausio štabo 
raštininkų inteligentų kuo
poje, kuri beveik su manimi

sakiau, kad kiekvienas turi
me nešti savo kryželį. Aš 
pats savo gyvenime dar tuo 
metu mažai ragaišio valgiau. 
Mano tėvas buvo pašauktas 
į karą. Motina likusi su pen
kiais mažais vaikais, iš kurių 
aš buvau vyriausias. 1917-18 
metais teko gyventi Alytu
je. Gyvenome prie pat Ne
muno tilto. Atsimenu kaip 
šiandien, lyg per aprasojusį 
lango stiklą stebėjau kitoje 
Nemuno pusėje bėgiojančius 
ir šaudančius vienas į kitą 
kokius tai vyrus, kaip tuo 
pat metu ant Nemuno tilto ’ 

buvo nušautas koks tai vadi
namas Lietuvos karininkas. 
Tai išgirdęs su kitais vaikais 
nubėgome pasižiūrėti. 
Radome gulintį negyvą, 
kruviną civiliais drabužiais 
vilkintį vyrą. Ant jo dešinės 
rankovės ir netoli gulinčios 
kepurės buvo užrištos gel
tonos juostos. Po kiek laiko 
iš šaudančiosNemuno pusės 
atbėgo pora, vyrų tokiomis 
pat juostomis pasipuošę ir 
girdėjome kaip sakė: Žiū
rėk, tai mūsų vadas... Juo
zapavičius. Ir jie mūsų arti 
prieiti daugiau jau nebelei
do. Tada mūsų dėmesys nu
krypo į kiek toliau ant tilto 
stovintį arklį. Iš jo dešinės 
priekinės kojos virš kanopos 
ir to pat šono šlaunies smar
kiai tekėjo kraujas. Jis visas 
drebėjo. Mums jo pagailo. 
Susiieškojome rykščių ir 
pamažu nuvarėme į Nemuno 
pakrantę ganytis.

Tą dieną vėlokai grįžau 
namo ir nuo motinos gavau 
lupti už tai, kad lendu ten, 
kur suaugę šaudo. Kitą die
ną karininką Juozapavičių 
čia pat Alytaus kapuose pa
laidojo. Po to čia pat pas 
mus pradėjo organizuotis 1.
pėst. pulkas, Privažiavo Nukelta į psl. 4 
daug jaunų vyrų, kurie iš
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nuo liepos mėn. i d., "TALKA" moka
• už terminuotus indėlius.

Namie
MINĖJIMAS

MELBOURNE

Birželio 14 d., sekmadieni, 
Melbourne Lietuvių Na
muose įvyko bendras Pabal
tiečių Tarybos paruoštas 
birželio įvykių minėjimas.

Lietuviai minėjimų pra
dėjo 12 vai. pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavom 
ir skautai išdidžiai nešė Lie
tuvos trispalvę. Visos orga
nizacijos, lydimos kunigo, į 
bažnyčią įėjo kartu ir choras 
procesiją pasitiko su giesme.

Skaitymus atliko ir aukas 
atnešė jaunimas. Prasmin
gas kun. Pr. Vaserio pa
mokslas ir gražios parapijos 
choro giesmės su solistais 
Bmia Genovaite Vasiliaus- 

ene ir p. Jurgiu Rūbu.
Po šv. Mišių chorui užgie

dojus skausmingąjį
Requiem palinko visos or
ganizacijų vėliavos ir ne 
vienam nuriedėjo gaili ašara 
prisiminus okupacijos, de
portacijų ir sukilimo aukas.

Minėjimo aktas įvyko 2.30 
vai. Lietuvių Namų koncer
tų salėje. Scenoje, stovėjo 
Australijos, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos vėliavos.

Rožė...
Atkelta iš psl. 3 

prasidėjo ir dėl nepakeliamų 
valstybei išlaidų man ten 
bebūnant tapo uždaryta. 
Keista...

Uiž sąžiningumą, parodytą 
pravedant čia išvardintas 
bylas, kariuomenės teismo • 
pirmininko gen. Šniukštos 
buvau pakeltas į viršilos 
laipsnį. Taip tapau Kariuo
menės Teismo viršila.

Slinko metai po metų. 
Mano gerasis pulkininkas po 
tiek nervinių įtampų beruo
šiant tas bylas ir gal nuo be
galinio rūkymo susirgo - 
gavo kojų kaulų vėžį. Prie 
progos čia pat norėčiau pa
brėžti kad tuo laiku mūsų 
Kariuomenės Vyr. Štabe vis 
daugiau ir daugiau pradėjo 
reikštis viršūnėse esančių 
karininkų tarpe trys grupės: 
taip vadinami ’’evangelikai” 
su gen. Vimeriu, gen. Geru
laičiu, plkn. Balbachu ir ki
tais - žiūrėjo į vakarus; va
dinamieji ’’kairieji” su gen. 
Vitkausku krypo į rytus, ir 
’’smetonininkar* su gen. 
Raštikiu i ir kitais ėjo kur 
vėjas pūtė ir kur buvo gali
ma padaryti geresnę karje
rą. Tad nenuostabu, kad 
rusų buvo pareikalauta, jog 
Lietuvos kariuomenė į Vil
nių būtų įvesta gen. Vit
kausko. Ir tada mes supra
tome, koks likimas mūsų 
laukia. Kankinamas ligos ir 
priešingų srovių mano gera
sis pulkininkas išėjo į atsar
gą. Aš perėjau į Kariuome
nės Teismo prokuratūrą. Čia 
ilgai dirbti nesinorėjo, nes 
būdamas gen. Vimerio, Kar. 
Teismo prokuroro nuolati
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ir 
svetur

Minėjimą pradėjo Aus
tralijos Pabaltiečių Tarybos 
pirmininkas Alb. Pocius 
trumpai pavergtųjų tautų 
atstovams ir australams 
svečiams primindamas apie 
Pabaltijo okupaciją, siau
bingus išvežimus ir lietuvių 
sukilimą.

Po atidarymo kun. S. Gai
delis, S.J. sukalbėjo invoka- 
ciją ir tylos minute pagerbti 
tautos kankiniai ir Sibiro 

'tremtiniai.
Tada kalbėjo buvęs 

Viktorijos State Attorney, 
Hon. Vernon Wilcox ir 
Deakin Universiteto deka
nas prof. Francis West. Abu 
kalbėtojai parodė, kad gerai 
žino Pabaltijo tautų istoriją, 
supranta komunizmo pasau
linės revoliucijos planus ir 
reikalavo sovietų Rusijos 
imperijos dekolonizacijos. 
Žinoma, Pabaltiečių Taryba 
visada savo svečius ir kal
bėtojus iš anksto aprūpina 
reikiamą literatūra, todėl ir 
kalbėtojai žino, ko mes nori
me girdėti iš jų, o jiems irgi 
lengviau gerai pasikaitai 
pasiruošti.

niu ’’adjutantu” (jis buvo 
šlubas, tik su lazda galėjo 
vaikščioti, nešiodavau jo 
portfelį ir bylas) ir sėdėda
mas vyr. štabe ir kartais 
prezidentūroje daug ko 
prisiklausydavau man nepa
tinkamo.

Pasiliuosavęs iš prokura
tūros tiesiog įlindau į Polici
jos - Aukštąją Mokyklą. 
Labai gerai baigęs buvau*. 
paskirtas į Kauno miesto 
policiją ir taip tapau Karo 
Muziejaus invalidų draugu 
ir jau atsargos leitenantas.

1929 m. baigiantis vasarai 
besėdint Muziejaus so

delyje priėjo prie manęs. 
Karo Muziejaus invalidų 
viršila ir pasakė, kad kažkas 
atsitikę su Laisvės Varpu, 
nes virvė sunkiai traukiasi ir 
girdimas cypimas. Užlipę 
patikrinti radome atsiliuo- 
savusį vieną dešinės papė
dės varžtą ir sausus guolius. 
Priveržėme varžtą ir guolius 
patepėme. Tada aš jam ir 
sakau: ’’žiūrėk, viršila, kaip 
viskas pasaulyje praeina: 
geležys surūdyja, medžiai 
supūsta, žmonės išmiršta...” 
Jis į tai palingavo galva: 
’’Invalidai savanoriai vis 
mažėja, ir žinai, kad viskas, 
ką tu mums ir mes tau pa
pasakojome, vieną dieną bus 
amžiais užmiršta. Viršinin
ke, tu vienintelis, kas galėtų 
tai užrašyti. Pradėkime čia 
pat, po Laisvės Varpu, skai
tant šitą įrašą...”

Tą pat dieną iš apačios at
sigabenome dar porą lentų 
ir pasidarę tikrai jaukią 
’’gūžtą”. Per porą mėnesių 
niekeno netrukdomi, viską, 
ką jis atsiminė ir aš, surašė
me. Kiek vėliau jaunas dai
lininkas ir šaulys Vac. Juo
deika nupiešė viršeli ir su

Po minėjimų paskaitinin-. 
kų pasirodė latvių jaunas 
smukininkas, po jo estų cho
ras, o užbaigai gražiai pasi
rodė Melbourne Dainos 
Sambūris, diriguojant Biru
tei Prašmutaitei padainavęs 
keturias dainas ir minėjimą 
užbaigėme Australijos Him
nu.

Scenos apšvietimu pasi
rūpino p. Juozas Balčiūnas, 
6 visą minėjimą sumaniai ir 
darniai pravedė Pabaltiečių 
Tarybos sekretorė Aldona 
Butkutė. Minėjime dalyvavo 
virš 500 dalyvių. Tą dieną 
Lietuvių Namus iš lauko irgi 
puošė Australijos ir pabal
tiečių vėliavos. Minėjimas 
kaip ir visada Melbourne 
buvo neperilgas ir manau 
visiems patiko. Svečiai taip 
pat sakė, kad minėjimas 
jiems paliko gerą įspūdį ir 
žadėjo kitais metais vėl 
ateiti. Ta proga dienraštis 
Geelong Advertiser, birželio' 
13 d. išspausdino ilgesnį 
Alb. Pociaus laišką apie bir
želio įvykius Pabaltijo kraš
tuose.

„Alb. P.

GEELONGAS

Birželio išvežimų ir mūsų 
brolių partizanų didvyriškų 
kovų minėjimas įvyko bir
želio 14 d.

Minėjimas prasidėjo pa
maldomis šv? Jono bažny
čioje. Mišias aukojo ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. P. Dauknys. 
Pamaldų metu giedojo Gee- 
longo lietuvių choras, vado
vaujamas G. Ivaškevičiū- 
tės-Giesbers. Skaitymus at
liko A. Obeliūnas. Aukas 
prie altoriaus atnešė B. Ta
mošiūnienė, Jonas Tamo
šiūnas - ALB Krašto Valdy
bos vicepirmininkas ir Dr. S. 
Skapinskas - Apylinkės Val
dybos pirmininkas.

Pamaldos baigtos Lietu- 
-vos Himnu.

Po pamaldų, Lietuvių 
Bendruomenės Namuose 
minėjimą toliau gražiai ir 
tvarkingai pravedė Apylin
kės Valdybos sekretorius 
Dr. R. Šarkis, kuris įžangi
niame žodyje įterpė jauno
sios kartos galvoseną, saky
damas: ”Aš, kaip jaunosios

Šaulių Sąjungos pagalba iš
leidome knygelę. Toji kny
gelė tai ir buvo pirmoji ir 
paskutinė Lietuvoje, 
pašvęsta Lietuvos Karo 
Muziejaus invalidams sava
noriams pagerbti. Viršelis 
vaizdavo kardu perkirstą 
grandį ir toliau Gedimino 
pilį. Tai ir buvo "Lietuvos 
savanorių karo invalidų ka
lendorius” ir taip mes pra
dėjome švęsti 1930 — Vy
tauto Didžiojo metus. Tas 
kalendorius dar ilgai stovėjo 
Karo Muziejuje - kas nenu
sipirko, galėjo ten pamatyti.' 
Po kiek laiko netoli jo atsi
rado ir kita knyga su trupu
čiu mano atsiminimų (ir 
nuotrauka) ir vadinosi ’’Lie
tuvos Kariuomenės Teismo 
15 metų sukaktis”.

Bus daugiau

kartos atstovas, žinau iš pa
sakojimų, aprašymų apie 

• tuos baisius, nežmoniškus 
įvykius, bet ką kalbėti apie 
tuos tautiečius, kurie juos 
matė, pergyveno - jie jų nie
kada nepamirš, nepamirš ir 
tų, kurie tą nusikaltimą su
planavo ir vykdė”.

Po įžanginio žodžio 
pakvietė ALB Krašto Val
dybos vicepirmininką Joną 
Tamošiūną paskaityti šiai 
dienai pritaikytą paskaitą.

Paskaita buvo kruopščiai 
paruošta; jos gilus turinys 
priminė praeitus laikus ir 
išspaudė ne vienam 
skausmo ašarą.

Dr. R. Šarkiui padėkojus 
už paskaitą, p. B. Gasiūnas 
padeklamavo patriotinį eilė
raštį, kuris pagilino šios die
nos minėjimo reikšmę ir*' 
privertė susikaupus pagal
voti apie brangios tėvynės 
padėtį.

Po deklamacijos Geelongo 
lietuvių choras padainavo: 
"Maldą”, ’’Stoviu aš pari- i 
mus” ir ’’Varpą”. Dainos 
nuskambėjo labai jautriai. 
Susirinkusieji į minėjimą, 
kurių buvo apie šimtinė, 
plojimais padėkojo jaunai 
choro vadovei ir choristams 
už gražias dainas.

Minėjimas baigtas Lietu
vos Himnu. oŠamams

i iSbji

Australijos min. pirm-kas 
Mr. M. Fraser buvo išvykęs 
į JAV pirmą kartą susitikti 
su naujuoju Amerikos prez. 
R. Reagan ir išsiaiškinti kai- 
kurių susidariusių naujų 
problemų. Min. p-kas su 
savo palyda Washingtone 
buvo ypač iškilmingai pri
imtas ir ir pasitarimai vyko’ 
sklandžiai ir draugiškai.

Grandies...
Atkelta iš psl. 3

Grandies nariais padrau
gauti, pabendrauti, bet nea
bejotina, kad glaudūs ryšiai, 
ypač individualūs, užsimez- 
fė. Tai liudija graudūs ir.

upini ašarų atsisveikinimai 
aerodrome.

Grandies koncertas įvyko 
liepos 4 d. Sydnejaus Latvių 
salėje stebint apie penkiems 
šimtams žiūrovų. Entuzias
tingi plojimai išreiškė žiūro
vų pasitenkinimą ir pritari
mą. Programa atrodo, būvė
toji pati, kaip ir kitose kolo
nijose, tad prie jos nesusto
sime. Klausimas - ką Gran
dis atvežė į Australiją naujo 
ir pasigėrėtino ir ką vietiniai 
iš to gavo? Žinoma, į tai te-: 
gali atsakyti kiekvienas in
dividualiai, tačiau visi' 
neabejotinai džiaugėsi jau
nais ir entuziastingais lietu
viais šokėjais, jų pačių ir va
dovų pasiryžimu atvykti ir 
pasirodyti Australijoje. Gal 
pats Grandies pasirodymas 
ir nenustebino Australijos 
lietuvių, bet vis tiek kiek
vienoje mūsų kolonijoje 
buvo jų pasirodymai didelė

* * *
Šaulių tinklas Australijoje 

plečiasi: neseniai įkurta 
šaulių grandis Adelaidėje, 
kuriai vadovauja šaulys B. 
Kryžanauskas. Girdisi, kad 

•ketina šauliai įsisteigti ir 
Melbourne, Sveikiname.

♦ * *

Patirta, kad Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo S-gos Valdy
ba ruošia peticiją prašant 
Vakarų Vokietijos vyriau
sybės viešai paskelbti Naci
nės Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos susitarimą, pagal 
kurį Pabaltijo valstybės ati
teko Sovietų Sąjungai, nie
kingu ir negaliojančiu. Tam 
tikslui renkami parašai. 
Įdomu, ar Australijos Liet. 
B-nės bei Jaunimo Sąjungos . 
vadovybės apie tai žino ir ar 
dedama pastangų tą peticiją 
parašais paremti ir iš Aus
tralijos?

Niekas nežino, kada buvo 
pradėtas gaminti muilas, ta
čiau žinoma, kad jau senovės 
romėnai vartojo muilą. Dar 
prieš atsirandant muilui se
novėje žmonės naudojo alie
jaus, žemių ir pelenų mišinį.

šventė, išvedusi iš kasdie
nybės jaunus ir vyresniuo
sius. Ir tai yra didelis išjudi
nimas mūsiškės kiek stings
tančios visuomenės.

Koncertui pasibaigus pa
sikeista padėkom ir oficia
liom kalbom, vyko abipusiai 
apdovanojimai. Kalbėjo. 
Syd. apyl. pirm. Dr. A. 
Mauragis, Grandies vadovė 
p. Smieliauskienė.

. Grandies šo
kėjus Sydnejaus grupės 
Gintaro vardu pasveikino 
Gintaro grupės šokėja Lai
ma Barkutė.

Tuoj po koncerto Lietuvių 
Klube įvyko bendras su 
svečiais susipažinimas, va
karienė ir pasisveikinimas 

atsisveikinimas, nes kitą 
dieną svečiai išvyko į na
mus. Vakarienės metu dar 
kartą oficialiai padėkota už 
malonų svečių apsilankymą; 
šią dalį gražiai pravedė inž. 
V. Juška. ALB Krašto Val
dybos narė kult, reikalams 
p-lė Aldona Butkutė, lydė
jusi Grandies ansamblį po 
visas lietuvių kolonijas, kur 
tik jam teko pasirodyti, 
Krašto Valdybos vardu pa
dėkojo svečiams ir tuo vieš
nagė baigėsi. Sekmadienio 
vakarą svečiai gausių syd- 
nejiškių išlydėti į namus.
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Antanas Laukaitis

Kalbuosi apie Grandį ir su Grandim
(Pasikalbėjimas su vadovais ir šokėjais)

.Liepos. 5-sios dienos sek
madienio popietė Sydnejaus 
tarptautiniame aerodrome. 
Lietuviškas klegesys, sve
tainė pilna jaunų, džiaugs
mu, o kai kuriems ir liūde
siu, spindinčių veidų. Užsi
rašomi paskutinieji naujų 
draugų ir pažįstamų adresai, 
geriami paskutinieji atsi
sveikinimo tostai, atsisvei
kinant, rodos, vienos rankos 
nenori paleisti kitų.

— Likite pas mus, neva
žiuokite dar, sako daugumas 
australiečių, kai beveik vi
suose kampuose, ypatingai 
įš merginų pusės girdisi:

— Mielu noru, priimkite 
mus ir mes pasiliekame, tiek 
kiek jūs norite.

Jau ne vieną kartą man 
teko panašius, džiaugsmin
gu liūdesiu perpildytus 
vaizdus matyti įvairiuose 
tiek Australijos, tiek ir 
Amerikos bei Kanados 
aerodromuose. Ir šį kartą, 
išleidžiant tris savaites 
Australijoje gastroliavusius 
Čikagos Grandies šokėjus, 
vaizdas buvo tas pats. Reiš
kia, neskaitant visų kitų pa
sisekimų scenoje ir paski
ruose pasirodymuose, išvy
ka atsiekė savo pagrindinį 
lietuvišką tikslą. Jaunimas 
susigyveno, susidraugavo ir 
lietuviški jaunystės ryšiai 
išdžiovino tuos didelius van
denyno plotus, pasėdami dar 
vieną lietuviškos draugystės 
sėklą tarp Čikagos ir Aus
tralijos, tautinius šokius šo
kančio jaunimo.

Trys savaitės gastrolių 
Australijoje prabėjo kaip 
keletas gražių valandų, pa
reiškė daugumas Grandies 

jus svečiuose čia, buvo tikrai 
malonu ir džiaugsminga, pa
sakė mūsų Krašto Valdybos 
Melbourne judrioji kultūros 
reikalų vadovė Aldona But
kutė, kuri šią grupę lydėjo 
beveik visoje jų kelionėje.

Čikagos Grandis gyvuoja 
jau 18-ka metų. Pradėjusi 
darbą su mažu šokėjų skai
čiumi. šiandien Grandis išsi
plėšė į šokių ansamblį, tu
rintį virš 80 šokėjų. Per savo 
visą gyvavimo laiką, jie yra 
labai daug kur pasireiškę. 
Dalyvavo eilėje tarptautinių 
festivalių, Amerikos įvai
riuose parengimuose’ jie 
garsino mūsų gražųjį tautinį 
šokį, taip pat ir televizijoje 
jie yra ne kartą pasirodę, 
jau neskaitant daugybės lie
tuviškų pasirodymų. Be 
Australijos jie yra davę savo 
pasirodymus ir Pietų Ame
rikoje. Nuo pat įsikūrimo 
dienos Grandies vadovė ^ra 
Irena Spiieliauskienė, kuri 
šioje srityje jau dirba- 35 
metai ir yra lietuvių tautinių 
šokių pradininkų Alinos 
Kupstaitės ir Juzės Vaičiū
nienės mokinė.

Paskutinis Grandies kon
certas Australijoje vyko 
Sydney mieste. Virš 500 
tautiečių ir svečių atėjo pa
žiūrėti ir atsisveikinti su či- 
kagiečiais šokėjais. Nuo pat 
pirmos minutės iki paskuti
nio šokio, kurio taip gražų 
visų šokėjų atsisveikinimą ir 
gracingus nusilenkimus 
paskirų šokėjų, lydėjo salę 
drebiną plojimai. Aš pats 
nesiimsiu vienokio ar kitokio 
vakaro recenzavimo, tačiau, 
kaip ir pats buvęs tautinių 
šokių šokėjas, galiu tik pa
sakyti, kad visas koncertas 
ir visi šokiai buvo atlikti 
puikiai,, grakščiai.

Po koncerto, Sydnejaus

Lietuvių Klube vyko atsi
sveikinimo vakarienė, gra
žiais žodžiais buvo pagerbti 
visi šokėjai ir jų vadovė L 
Smieliauskienė, kuri kaip ir 
po koncerto savo žodyje, 
įteikdama dovaną Dr. A. 
Mauragiui, taip ir čia, 
kė savo t'“’ 
sų lietuviškų pasirodymų ir 
lietuviškos draugystės ne
gali sustabdyti nei tūkstan
tiniai vandenynų nuotoliai.

Išleistuvių pokylio metu, 
aš pasikalbėjau su kai ku
riais mūsų ir svečių grupės 
vadovais ir šokėjais ir jų 
nuomonę pareiškiu čia.

Šiaip taip prisigrūdęs prie 
Grandies vadovės IRENOS 
SMIELIAUSKIENĖS, 
paklausiau, kas ją paskatino 
atvežti savo grupę į Austra
liją?

— Aš norėjau pasidalinti 
su Australijos lietuvių tau
tinių šokių vadovais savo

• idėjomis, kai lygiai taip pat 
norėjau patirti kokiose sąly
gose šis jaunimas šoka ir kur 
yra sunkiau sukurti pana
šias grupes — čia, ar Ameri
koje? Pasirodo sąlygos yra 
daugumoje panašios, kaip ir 
problemos beveik tos pačios, 
tai nuotoliai, didelis laiko 
praradimas ir kt. Jaunuolis 
turi pasišvęsti, kad atvyktų 
į repeticijas ir patį šokį. Ir 
jei jaunuolis pasiryžta, tai 
reiškia, kad jis tikrai nori ir 
yra pasiryžęs rimtai šokti ir 
dalyvauti lietuviškoje šokio 
veikloje.

— Ką galvojate apie pačią 
išvyką?

— Išvyka yra labai pasi- 
1 sekusi ir ji davė daugiau ne- 

šokėjų. Gi ir mums, matytf gu tikėjomės. Tarp jaunimo 
• v v , . įVyk0 artimas susipažini

mas, draugystė ir tikiu, kad 
ir toliau tarp jų vyks nuošir-

iui, taip ir čia, pasa- 
džiaugsmą, kad mū- 

Žingsnis pirmyn, du atgal
Be darbo rankos: robotai už mus juk triūsia, 

mes elektroniškai jau gaudome kenksmingą musę; 
mygtuką spaudžiam — ir nublizginti štai batai! 
Taigi, tų kasdieninių rūpesčių mes atsikratę, r 
sau protą galim lavinti ramiai bei mintį šviesti. 
Tik realizmas (mokslu paremtas) todėl ir klėsti, 
0 vis dėlto, taip atvirai suvedus bendrą sumą, f 
yra tarp mūsų nemažai dar ir tamsumo.

Sakysime — juoda katė pastojo kelią,- 
ar druską išbėrė kas netyčioms ant stalo. 
„Nelaimė!” — ims ir užgiedos kuris giesmelę seną. 
Kada užtenka vien paliesti talismaną 
(jį nusipirkus pas profesorių iš „Burtų Rūsio”), 
ir tuoj žmogus laisvai vėl atsidūsi.

Šeimos problema: spręsti ją dabar? palikt rytojui? 
Ir vyrą aprėki piktai, kol abejoji, 
ir apšauki be reikalo vaikelių kuopą. 
0 juk tereikia pažiūrėt į horoskopą 
(žymios žvaigždynų tyrinėtojos stropiai sudėtą) 
ir aišku tad: geriausias laikas — ryt po pietų.

„Man biznio pamatus ta nelemtoji krizė rausia, 
ką reik daryt?” — pilietis, susigraužęs, klausia. 
.Šiandieną jau beveik kiekvienas žino — 
čigonų kortos teisingiausią duos tau patarimą 
ir krypti nustatys: ar tiesiai eit, ar sukt į šalį. 
(Be mokslo šito kas gi apsieiti gali!)

Mes neaprašomai šviesiais laikais gyvenam; . 
ir vis dar stengiamės, šviesumo laipsnį vis dar keliam. 
Bet vieną kartą juk galėsime ant laurų snausti. 
Kada? Pas aiškiaregį bėgu — pasiklausti.

‘ Julija

dus bendradarbiavimas. 
Lietuviškas jaunimas ir pas 
mus, ir pas jus, yra tas pats 
ir viską turi tą patį. Visa ke
lionė po visus Australijos 
miestus, mano nuomone 
praėjo labai gerai. Nieko 
nebuvo kas nepatiktų, nes 
žmonės visur buvo labai 
malonūs, vaišingi ir mus 
priėmė tikrai labai gražiai. 
Lietuvis, kur jis begyventų, 
yra visur toks pats.

— Ko palinkėtume! Aus
tralijos lietuviams?

— Pirmų pirmiausiai tai 
linkiu tautinių šokių šokė
jams, kad jie ir toliau taip 
mylėtų tą mūsų lietuvišką 
tautinį šokį,, kad jį kuo il
giau išlaikytume savo tarpe, 
nes vėliau iš tų pačių šokėjų 
taps ir vadovai - mokytojai, 
ko mums visą laiką taip rei
kia. Aš savo grupe tikrai di
džiuojuosi. Jie įrodė, kad su 
jais galėčiau keliauti po visą 
pasaulį. Jie yra tokie draus
mingi, ištvermingi ir geri. 
Dėkodama savąjai grupei, 
aš asmeniškai ir visų šokėjų 
vardu, noriu dar kartą pa
dėkoti visiems Australijos 
lietuviams, paskiriems tau
tinių šokių vadovams ir vi
siems, kurie daugiau ar ma
žiau prisidėjo prie šios, taip 
sėkmingos išvykos.

. Australijoje labai gerai 
žinome, kad kur yra jauni
mas, ten ir Sydnejaus lietu
vių klebonas kun. PETRAS 
BUTKUS. Nors jam dau
giausiai prie širdies yra lie- ; 
tuviška daina, tačiau jis žino 
gerai, kad jaunimui geriau 
patinka šokis negu daina, 
nors jaunieji Grandies šokė
jai, per savo išleistuves, įro
dė, kad ir dainuot , jie lietu
viškai moka. Nuomonės apie 
Grandies ansamblį paklau
siau ir kun. P. Butkų.

Melbourne lietuviams
Pavergtųjų Tautų svečiams. Pakviesti vyriau 

Savaitę Viktorijos lietuviai sybės’ parlamento, organi 
kartu su kitų tautų bend- ir ,sPjU d?s ^stovai, 
ruomenėm minėsime šia 
tvarka:

Norime, kad jie suprastų 
Pavergtųjų Tautų Savaitės 
reikšmę ir padėtų iškelti so- 

EKUMENINĖS vietų Rusijos dekolonizaci-
PAMALDOS Jos klausimą Jungtinėse 

Tautose.
Liepos 26 d., sekmadienį, Priėmimo išlaidoms pa- 

3 vai. bendros visų tautybių dengti kiekviena tautybe 
ir visų tikybų ekumeninės turi išplatinti savųjų tarpe 
pamaldos šv. Patriko kated- P0^“^ pakvietimus kurie yra 
roję, East Melbourne.

Visos lietuvių organizaci
jos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis organizuotai': 
Vyresnieji skautai ir 
skautės žiemos uniformoje.

Visi renkasi 2.30 vai. ka
tedros sodelyje eisenai į pa
maldas. Kiekvienais metais 
lietuviai pasirodydavo labai 
gausingai todėl tikimės, kad 
ir šiais metais lietuviai nuo
širdžiai atsilieps į Paverg
tųjų Tautų Tarybos ir savo 
bendruomenės kvietimą.

Dalyvaus 15 tautybių. 
Giedos Melbourne lietuvių 
parapijos ir ukrainiečių ka
tedros chorai. Pakviesta 
daug žymių svečių ir spau
dos atstovų.

IŠKILMINGAS
PRIĖMIMAS

Pavergtųjų Tautų Savai
tės užbaigimui Lietuvių Na
muose rengiamas iškilmin
gas priėmimas kviestiniams

j — Kiekvienas jaunimo 
žygis, išvyka, yra labai 
prasminga, ypatingai šiais 
laikais, kada galime kultūri- 

1 niai taip gražiai bendrauti ir 
nuotoliai nėra to bendravi
mo pagrindinė kliūtis.
Visa Grandies šokėjų 

.grupė, mano nuomone, pasi
rodė labai gerai. Jie šoko su 
dideliu įsijautimu, be didelių 
pretenzijų ir prisilaikydami 
mūsų liaudies dvasios. Jų 
šokiuose nebuvo jokių 
sceninių baletinių poreiškių. 
Buvo tikrai labai gražu ir 
savo tikslą jie pilnai atsiekė 
ir davė mums visiems šilto ir 
puikaus vidujinio pasigėrė
jimo.

— Ką gi, mielas kun. But
kau, galėtume svečiams pa
linkėti? .

— Pirmiausiai linkiu jiems 
ir toliau taip sėkmingai tęsti 
šį lietuvišką darbą ir tą 
tamprų ryšį, jau seniau už
megztą tarp Amerikos ir 
Australijos lietuvių, tvirtai 
išlaikyti ir gaivinti, kad mes, 
ypatingai Australijos lietu
viai, visuomet jaustume tą 
užnugarį Amerikoje ir kad 
jis, kaip ir anksčiau, taip ir 
ateityje, visuomet būtų toks 
stiprus ir draugiškas. Taip 
pat aš linkiu, kad ateityje,, 
būtų kuo daugiau panašių 
apsilankymų. Grandies šo- 
(kėjams ir vadovams nuošir
džiai linkiu, kad ir ateityje 
jie būtų tie lietuviškieji 
mūsų ambasadoriai, ne tik 
Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Sydnejaus L.B. Apylinkės 
pirmininkas Dr. ALEK
SANDRAS MAURAGIS 
yra plačiai žinomas kaip 
mūsų ne tik didelis visuo
menininkas, bet ir kultūri
ninkas. Jis visa širdimi ir vi
suomet padeda bent kokiam 
kultūriniam pasireiškimui, 
visuomet visur dalyvauja ir 
savo gražiu žodžiu ragina 
jaunimą kuo aktyviau daly
vauti lietuviškoje veikloje. 
Paklaustas apie Grandies 
išvyką Australijon, jis pa
reiškė:

8 dol. asmeniui.
Norime, kad. .įvairių tau- 

. tybių žmonės nė tik susipa
žintų su šio krašto politinio 
gyvenimo vadovais, bet taip 
.pat, kad geriau susipažintų 
ir savo tarpe su kitų bend
ruomenių vadovais ir pra
nyktų nepasitikėjimas.

Pavergtųjų Tautų Taryba 
kviečia lietuvius įsigyti pa
kvietimus ir paremti mūsų 
darbą. Tie, kuriems ne
įdomu patiems dalyvauti tai 
nupirkite kam nors iš jauni
mo. Jiems tikrai bus įdomu 
ir gal geriau supras reikalą 
kovoti dėl Lietuyos ir visų 
pavergtųjų tautų laisvės.

Pakvietimus lietuviams 
platina Tarybos pirmininkas 
Alb. Pocius. Mes tikime, kad 
daugumas supras mūsų 
kreipimąsi ir mums padės.

Priėmimas liepos 31 d., 
’penktadienį, 6 vai..

Viktorijos Pavergtųjų 
Tautų Taryba

— Yra tikrai labai teigia
mas reiškinys, kada jauni
mas gali būti kartu, bend
rauti drauge ir rasti tą 
bendrą draugiškumą, ypa
tingai kai jis yra iš Ameri
kos ir Australijos. Visas 
Grandies- šokėjų koncertas 
patiko man labai. Teko ma
tyti naujų šokių, naujoviško 
stiliaus, ko anksčiau neteko 
Sastebėti Grandinėlės,

yvataro ir mūsų šokėjų 
grupėse. Atrodo, kad kiek
viena mokytoja turi savo 
specifinį išsireiškimą, ką ir 
pajėgia įskiepyti savo šokė
jams. Pačiame koncerte bu
vo labai malonu stebėti šo
kėjų judesių laisvumą jr pa
čių šokių interpretaciją, kas 
sukėlė ne tik mano, bet ir 
visų stebėtojų pasitenkini
mą, tą visa išreiškiant dide
liais plojimais.

— Visai grupei linkiu, kad 
jie ir toliau taip nuoširdžiai 
dirbtų šioje srityje. Aš no
rėčiau juos ir vėliau kada 
nors pamatyti Australijoje. 
Tai būtų mano pageidavi
mas, ką aš pareiškiau ir bu
merango dovanos įteikime. 
Jūs turite sugrįžti.

Bus daugiau

1492 m. Ameriką atrado 
Kristofas Columbas, italas iš 
Genoa, ieškodamas kelio nėr 
Vakarus į Indiją. Vėliau kiti 
europiečiai susidomėjo nau
juoju pasauliu. Amerikai 
vardą davė irgi italas Ame
rigo Vespucci.
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Gyvenimas Adelaidėje
Birželio išvežimų minėji

mas, ruošiamas Baltų Tary
bos, įvyko birželio 14 d., 
šeštadienį. Iš ryto per radiją 
girdėjome J. Lapšio kalbą ir 
radijo vaidinimą, kurį atliko 
Vaidilos aktoriai. Vaidini
mas visokeriopai vykęs ir 
klausytojai buvo patenkinti.

Sekmadienį pakeltos vė
liavos ir pamaldos, po kurių, 
2.30 vai. p.p. padėti vainikai 
prie Žuvusiems paminklo, o 
3 vai. miesto rotušėje iškil
mingas minėjimas. Pagrin
dinis kalbėtojas senatorius 
G.S. Davidson iškėlė pabal- 
tiečių kultūrą ir teisę į lais
vę; kalbėjo įtikinančiai, 
įpindamas poezijos ir jautė
si, kad yra gerai susipažinęs 
su Pabaltijo politine padė
timi.

Šis birželio išvežimų mi
nėjimas buvo gerai paruoš
tas ir labai pavykęs.

Tik nežinia dėl ko kalbėjo 
angliškai!, nors salėje buvo 
tik keletas australų.

Birželio 6 d. ramovėnai 
atšventė savo veiklos 30 ] 
metų sukaktį, šeštadienį iš 
ryto radijo programoje gir
dėjome Vytautą Vosylių, ’ 
kuris perskaitė Č. Zamoiskio 
paruoštą Adelaidės ramo- 
vėnų veiklos apžvalgą. Po 
to, Vaidilos aktoriai atliko 
Jono Rūtenio baladę: 
’’Šventieji dūmai”; Romo 
Kalantos susideginimo sce
na. Vakare Lietuvių Na
muose įvyko iškilmingas 
minėjimas ir vaišės.

Sukakties proga ramovė- 
nus sveikino Adelaidėje ir 
kitur veikiančios organiza
cijos.

*_♦-r
• Čikagos lietuvių tautinių 
šokių ansamblis Grandis 
Adelaidėn atvyko birželio 17 
d., trečiadienį. Koncertas 
įvyko penktadienį Scott 
Theatre salėje. Salės scena 
tinkama tokiems pasirody
mams ir Grandies šokėjai 
galėjo laisvai išsiplėsti šo
kiui. Lietuviškas punktua
lumas buvo išlaikytas, t.y. 
pradėta dvidešimt minučių 
Vėliau. Sunku būtų detaliau 
apibūdinti šios grupės pasi
rodymą. Kiek teko išgirsti iš 
žiūrovų, tai nieko ypatin
gesnio. Sušoko, kaip ir mūsų 
■.autinių šokių grupės. Vis 
;ik buvo malonu stebėti jau
nas poras, grakščiai sukan
tis scenoje. Po koncerto 
ALB Krašto Valdybos narė 
kultūros reikalams Aldona 
Butkutė padėkojo šokėjams 
ir taip pat adelaidiškiams už 
gražų priėmimą ir vaišes.

Grandies ansamblio vado
vė Irena Smieliauskienė pa
sikalbėjime per Adelaidės 
lietuvių radiją, birželio 20 d. 
supažindino klausytojus su 
Grandies veikla ir darbais. 
Grandis, jos pasakymu, yra 
labai populari tautinių šokių 
<<rupė ir visur yra kviečia
ma. Aplankė su koncertais 
visas Siaurės Amerikos lie
tuvių kolonijas ir sekančiais 
metais žada aplankyti Pietų 
Ameriką. Grandis yra subū
rusi virš 60 šokėjų. Visi šo
kėjai gražiai kalba lietuviš
kai ir repeticijos praveda
mos lietuvių kalba.

Buvo malonu išgirsti, kad 
nuo Grandies ansamblio įsi
kūrimo iki šiandien, 18 jau
nuolių pasirinko sau gyveni
mo partneriais iš šokėjų 
tarpo ir sukūrė šeimas. Ke
lios šeimos jau sulaukė prie
auglio, kuris žada ateityje 
įsijungti į Grandies šokėjų 
eiles. Gražus pavyzdys ir 
mūsų tautinių šokių šokė
jams!

Skulptorės Ievos Pocienės 
darbų paroda atidaryta bir
želio 21 d. Montrichard Ga
lerijoje. Parodoje išstatyti 
31 darbai. Įdomūs yra jos 
nauji darbai vartojant 
aluminijų.

PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS

Viktorijos Evangelikų 
Parapijos Taryba birželio 28 
d., sekmadienį po pamaldų, 
pasiliko Lietuvių Namuose 
pasitarimui. Tuo metu Ta
ryba taip pat pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkė - 
Alisa Baltrukonienė, sekre
torė - Rūta Pocienė, iždinin
kas - Vytautas šeštokas. 
Patariamosios narės: Marija’ 
Malakūnienė ir Lidija Pet
ruševičienė. Revizijos Ko
misija: Elena Jomantienė ir 
O. Šrederis.

Pasitarime dalyvavo ir 
kun. Kostizenas, kuris paža
dėjo Viktorijos lietuviams 
evangelikams ateinančiais 
metais dažniau laikyti pa
maldas, nes tikisi gauti savo 
parapijai pavaduotoją.

Vic. Evang. Parapijos 
Taryba

Karolis ir Elena Reisonai, 
Elena Reisonienė yra ALB 
Garbės narė, o taip pat ir 
Adelaidės Lietuvių Bend
ruomenės moterų sekcijos 
garbės pirmininkė, liepos 
4-tą persikėlė gyventi į Mel- 
bourną, kur gyvena jų sūnus 
ir dukra su šeimomis.

Birželio 25 d. būrelis Ade
laidės aktyvių bendruome- 

• nės narių juos aplankė, pa
linkėdami gražiai įsikurti 
naujoje vietovėje.

Karolis ir Elena Reisonai 
yra Adelaidės lietuvių 
bendruomenės ’’pagrindinio 
aktyvo” nariai. Nuo pat 
bendruomenės įsikūrimo jie 
{►ašventė visą savo laisva- 
aikį bendruomenės reika

lams. Karolis rūpinosi Lie
tuvių Namais; sukūrė pro
jektus, juos įgyvendino, o 
Elena vadovavo moterų 
sekcijai, vėliau visas savo 
jėgas pašventė Lietuvių 
Namų bibliotekai ir kioskui. 
Jos dėka buvo aprūpinamos 
visos Australijos vietovės 
lietuviškomis knygomis, 
spauda ir plokštelėmis. Jos 
pastangomis Adelaidėje kas 
metai buvo suruošiamos 
kultūrinės popietės, kurių 
metu buvo pristatomos nau
jausios knygos, paminėtos 
mūsų žymiųjų rašytojų su
kaktys, tarp jų ir Vilniaus 
Universiteto 400 metų 
sukaktis.

Sušlubavus regėjimui 
Elena Reisonienė nuo pra
eitų Kalėdų pasiėmė ’’atos
togų”, bet jos meilė lietu
viškam žodžiui ir knygai liko

ACIU, ŽINOJOME, KAD 
GALIME JUMIS REMTIS

Australijos Statistikos Biuras nuoširdžiai 
dėkoja Australijos gyventojams už koope- 
ravimą pravedant 1981 metų gyventojų ir 
gyvenviečių surašymą (Census). Surašymo 
daviniai bus labai svarbūs šio krašto ateities 
išsivystymui? i

Suprantama, vykdant tokios didžiulės 
apimties uždavinius, kaip surašymas, gali 
kai kurie gyventojai būti praleisti. Jeigu 
taip atsitiktų, prašome nedelsiant imtis šių 
žygiu.
1. JEIGU NESATE GAVĘ SURAŠYMO 
BLANKŲ ;

Jeigu kokiu nors būdu nesate gavę sura
šymo blankų, skambinkite žemiau nurodytu 
numeriu. Blankai bus jums pristatyti ir ga
lėsite juos užpildyti. Atminkite, yra labai 
svarbu visiems Australijos gyventojams, 
kad surašymas būtų pravestas be trūkumų. 
Pasirūpinkite, kad surašyme netrūktų jūsų.

2. JEIGU JŪSŲ BLANKAI NEBŪTU 
ATSIIMTI v

Kai kurie uždelsimai neišvengiami, nors 
mes stengsimės surinkti visus surašymo 
blankus kaip galint greičiau. Rinkėjas gali 
pribūti per keletą dienų. Bet dėl visako 
skambinkite žemiau nurodytu numeriu ir 
mums praneškite. Vos tik sužinoję, tuoj pat 
pasiųsime rinkėją 
Sydney (02) 20 550 
Melbourne (03)654 1700 Hobart 
Brisbane (07) 33 5711 “ '
Adelaide (08) 223 7955 Canberra (062) 52 5999

Perth

Darwin

(09) 323 5333 
(002) 20 4437 
(089) 80 2480

CENSUS 1981
PADĖKITE PRAVESTI REIKALUS,
KURIE YPAČ SVARBŪS ABS15.2M.6a

1

tvirta. Jos pačios žodžiais 
’’...myliu lietuvišką knygą, 
nes joje sukauptas mūsų 
tautos turtas”.

Linkime Karoliui ir Elenai 
Reisonams gražiai įsikurti 
Melbourne ir Įlekiame dė
kingi Jums už pasišventimą 
ir pasiaukojimą mūsų Bend
ruomenei.

Savo tautos meilė gra
žiausiai yra išreiškiama ne 
žodžiais, bet darbais jos ge
rovei.

Vibaltis

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Sydney Liet. Klube
joje salėje iškilmingiems 
pietums.

Pietų metu gros orkest
ras, vyks oficialios kalbos ir 
lietuviška programa. Joje 
dalyvauja: Dainos choras, 
tautinių šokių grupė Ginta
ras ir taut, šokių grupė Sū
kurys.

Visas atidarymo ceremo
nijas ir programą galimas 
dalykas filmuos T.V. stotis 
0/28 ir vėliau panaudos 
savo laidose.

Iškilmių dieną į Klubą įė
jimas tik su bilietais -12 dot. 
asmeniui. Į kainą įsiskaito 
maistas ir gėrimai.

Kadangi klubas turi ribo
tai vietos, todėl nariai pra
šomi bilietus įsigyti iš anks
to. Stalai niekam nebus re
zervuojami, kol nebus įsigy
ti bilietai.

Bilietai gaunami klube pas 
vedėją p. E. Lašaitį. Dėl in
formacijų teirautis tel. 
708 1414 arba asmeniškai 
klube pas vedėją ar klubo 
•valdybos narius.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

SYNEJAUS KLUBO
Patalpų atidarymas

Atidarymo iškilmės įvyks 
liepos 26 d., sekmadienį, 4 
vai. Programa su galimais 
smulkiais pakeitimais nu
matoma tokia:

4 vai. kviestų garbės sve
čių priėmimas;

4.20 vai. naujo pastato 
pašventinimas (šventins 
kun. P. Butkus);

4.30 vai. Bankstown 
miesto burmistras R. Mc
Cormick oficialiai atidarys 
naujas patalpas. Po atidary
mo apžiūrimos patalpos ir 
viršutinėje salėje ta proga 
suruošta tautodailės paroda;

5 vai. visi renkasi didžio-

Rašykite 
Mūsų 

Pastogei!
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VYTAUTAS 
GRYBAUSKAS RAŠO

Australijos lietuviai ir 
ypatingai sportininkai labai 
gerai pažįsta ir žino mūsų 
žymųjį sportininką ’’Grybą”, 
kuris 1964 metais, taip sėk
mingai gastroliavusios 
Amerikos lietuvių krepšinio 
ririktinės, buvo treneris ir 
vadovavo jos žaidimams ir 
laimėjimams. Šiandien jis 
vis dar nepasitraukęs nuo 
aktyvaus sporto ir Čikagoje 
jis yra lauko teniso žaidėjas, 
organizatorius ir dienraščio 
Draugo” sporto skyriaus 
redaktorius. 1978 metais po 
buvusios P.L. Sporto šven
tės Toronto mieste, Kana
doje, Australijos Hetuviai 
sportininkai virš mėnesio 
laiko gastroliavo įvairiuose 
Amerikos miestuose. Visos 
šios išvykos Amerikoje va
dovas ir koordinatorius 
buvo Vytautas Grybauskas. 
Jo . rūpestinga globa buvo 
jaučiama visur, ir Australi
jos lietuviai sportininkai vi
suomet šį mielą ir malonų 
mums ’’Grybą”, prisimins su 
džiausiu malonumu, laiky
dami jį savo nuoširdžiu 
draugu.

Ir dabar, kai susidarė šis 
naujas Išvykos Komitetas, 
Vytautas užmezgė tuoj pat 
santykius su juo ir prašė 
duoti kuo daugiau žinių išA 
Australijos pasiruošimų iš
vykai į Čikagą, nes kaip 
praeitą kartą, taip ir 1983 
metais, Amerikos leituviai 
laukia atvykstančių sporti- 

’ninkų iš Australijos ir tikisi 
juos taip pat gražiai pas 
save priimti. Jis pažadėjo 
kuo skubiausiai duoti visas 
naujausias žinias iš pasiruo
šimų ir būsimų darbų Čika
goje, kad ir mes žinotume 

j kaip ir kas vyksta Vakarų 
pasaulio lietuvių sostinėje.

ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Dievo Karalystė
DORINĖS IR VISUOMENINĖS REFORMOS

Galime įsivaizduoti kajp į trumpą laiką bus suvaržyta 
daug gundančių ir viliojančių užsiėmimų, kuriems nu
puolę ir susilpnėję nuodėmingos padermės nariai nebe
gali. pasipriešinti. Degtinės išdirbystės, bravarai, kar
iamos, paleistuvių namai, biliardinės ir visi kiti laiką 
eikvoją ir dorą gadinantys užsiėmimai bus sustabdyti; jų 
tarnai bus pamokyti užsiėmimų naudingesnių sau ir ki
tiems.

Panašiai dirbimas kariškų laivų ir kitokių, kariavimo ir 
gynimosi įmonių turės paliauti, ir kariuomenės bus pa
naikintos. Naujoje Karalystėje tų dalykų nebereikės, nes 
ji turės gana galybės nubausti piktadarius tuojau kai jie 
bus sumanę ką nors daryti — pirmiau negu bus padarę ką 
nors, piktą kitiems: nes nė vienam nebus leista kenkti ar
ba naikinti visoje šventojoje Karalystėje (Iza. 11:9), iš
skiriant atsitikimus, kuriuose gabusis ir teisingasis Tei- 

1 sėjas užleis antrą mirtį ant nepataisomųjų. — Iza. 32:1-8, 
65:20-25; Psl. 149:9; Kor. 6:2.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite:
P. Kačinskas, 16 Burlington St., Holland Park, Qld. 4121

išvykai 
į Čikagą

Savo paskutiniame laiške 
jis rašo: ’’Baltimorės Š. 
Amerikos lietuvių sporto 
šventėje nauja ŠALFASS 
valdyba nebuvo išrinkta. Ji 
renkama per suvažiavimą 
rudenį. Šiuo metu ieškomi 
kandidatai. Rimti pokalbiai 
vyksta Čikagoj ir, jei pasi
seks prikalbinti Valdą 
Adamkų (jis vadovavo 
Amerikos Ėetuvių sporti
ninkams, besilankantiems

Gal atpažįstate? Tai Kauno LFLS futbolo komanda iš 
1932-33 metų. Stovi: Mitinas, V. Karalius, Girgėla, Ba- 
kiulevičius, Bobnovas; apačioje: Čerekas, Ilgūnas, Pet
rauskas, Marcinkus, Dzindziliauskas, Kimontąs.

YRA IR KITA MEDALIO
: .... ..pusėq - - 

r
’’Mūsų Pastogė” gegužės 

18 d. laidoje įdėjo du 
straipsnius, liečiančius lie
tuvių tautos atstovybę — 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą.

Prieš visą metų eilę vy
resnieji PLB vadovai, vienas 
po kito, priekaištauja 
VLIKui, kad jis pasenęs, 
nedemokratiškas partinis ir 
kt. Štai ir keletas konkrečių

Skelbimas

1964 metais Australijoje. I 
Tai yra vienas iš buvusių 
mūsų iškiliųjų sportininkų, i 
iš profesijos inžinierius ir ' 
'jau kelinti metai jis yra vie
nas iš aukščiausiai iškilusių 
lietuvių politikų. Jis yra 
labai didelis Australijos lie
tuvių, ypatingai sportinin
kų, draugas), tai bus labai 
gera valdyba, ir ją sudarys 
vyrai iš Lituanica sporto 
klubo. Tai būtų: Dirvonis, 
Kurzonas, lankęsis Austra
lijoj, Ambutas ir kiti. Valdas 
dar spiriasi, nes turi labai 
daug kitų darbų. Bandau ir 
aš jį spustelėti, kad sutiktų, 
nes tai būtų mums visiems 
išganymas ir būtų labai 
rimta jėga. Tada ir šventė 
bus gera ir jūsų Australijos

pavyzdžių. 1974 jn. Pasaulio 
Lietuvio 3/68 nr.> 38 psi. St. 
Barzdukas, ’’nepartinis” 
Lietuvių fronto narys, rašo, 
kad tradicinis srovinis pra
das savo laiku buvęs labai 
aktualus Lietuvoje, to aktu
alumo išeivijoje nebeturįs. 
Srovinė dvasia tik dirbtinai 
palaikoma pavienių asmenų. 
P.L. 20/83 nr. 454 psl. 
Hl-jame Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongrese Brazilijo
je pasakytos Broniaus Nai
nio kalbos atpasakojime pa
rašyta: ’’Anot Nainio, vienas 
pavojingas reiškinys vyres
niosios kartos atkaklus lai
kymasis iš Lietuvos atvež
tos politinės veiklos samp
ratos. Tatai yra privedę prie 
jų veiklos nykimo, nes išei
vijoje bręstančios ir su gy
venimu einančios kartos ne
randa savo veiklai vienos 
vyresniųjų monopolizuotos 
politinės veiklos sektoriuje”. 
Tai sąmoningas B. Nainio 
’’nepartinio frontininko” 
jaunimui kurstymas prieš 
VLIKą.

P.L. 29/92 nr. 1977 m. 363 
psl. St. Barzdukas apie 1976 
m. įvykusį VLIKo seimą 
kritikuoja lietuvių spaudą, 
VLIKĄ, ALTĄ būk jie visi 
nieko nedaro veiksnių kon
ferencijos priimtiems Lietu
vos laisvinimo planams vyk
dyti. Ir iš to padaro tokią iš
vadą: ’’VLIKAS ir ALTAS 
turi pinigų, bet nežino ką su 
jais daryti. PLB Valdyba ži
notų ką daryti, "bet palikta 
be pinigų.” Kitoje vietoje S. 
Barzdukas paskaitęs, kad 
VLIKAS informacijoms rei
kalams per metus išleido 17 
tūkstančių dolerių, pasakė: 
”Su tiek pinigų galima daug 
padaryti?’

Jam atrodo, kad šešiomis 
kalbomis leidžiami ELTOS 
informacijos biuleteniai, net 
iš trijų Europoje esančių ra
dijo stočių VLIKO praneši- 

lietuvių gastrolės neturės 
jokios problemos. Jis ir aną 
kartą buvo pirmas, su 
kuriuo pradėjau gastrolių į 
Australiją organizavimą. Aš 
pats turėsiu labai daug dar
bo su tenisu ir, žinoma, su 
’’Draugu”, kai taip pat prisi
žadėjau naujam ’'Pasaulio- 
Lietuvio” redaktoriui Br. 
Nainiui, jis buvo Australijoj 
kaip P.L. Bendruomenės 
pirmininkas, patvarkyti 
sporto skyrių, kur ir tavo 
pagelbos reikės, žodžiu, jau 
dabar galime užtikrinti, kad 
su jūsų gastrolėmis po 
Ameriką ir Kanadą, ar 
Centro Valdyba būtų Čika
goje, ar Detroite, jokios 
problemos nebus.”

VISIEMS SPORTO
KLUBAMS

Prieš tris mėnesius Išvy
kos Komitetas parašė laiš
kus visiems klubams, pra
šydamas iki š.m. liepos 1 
dienos duoti būsimos loteri
jos fantų pavadinimus, jų 
vertę ir aukotojų pavardes. 
Iki šiol tą padarė tik vienas' 
Sydnejaus ’’Kovas”. Visi 
klubai prašomi kuo greičiau 
tą padaryti, nes norime iki 
Kalėdų atspausdinti loteri
jos bilietus, juos atvežti į 
Geelongą ir ten išdalinti’ 
klubams, kad tuoj pat būtų 
galima pradėti juos platinti.
UŽKLAUSIMAI

Abiejuose Australijos lie
tuvių laikraščiuose buvo 
paskelbta ir prašoma, kad 
suinteresuoti kelionių biurai., 
duotų savo kelionės į Ame
riką kainas ir kitus būsimai 
sportininkų grupei pasiūly

mai pave»gtąjai lietuvių 
tautai tarytum būtų berei
kalingas pinigų metimas.

B. Nainys 1980 m. vasario 
14 d. Darbininko savaitraš
tyje rašo taip: ’’Tai vertėtų 
visiems prisiminti
ateinančią Vasario 16 proga 
ir atitinkamai reaguoti au
komis, ypač kreipiant dė
mesį, kad praėjusiais metais 
VLIKUI pakeitus vadovybę 
ir dėl to jame įsivyravus re- 
orgiškom nuotaikom padėtis 
ten dar pablogėjo.”

Reikia pabrėžti, kad prie 
visokių net ir piktų mėgini
mų VLIKO savarankiškumo 
niekas nenustelbė. O jei jūsų 
straipsnyje tą reorgą pava
dintą ’’atskalūnine grupe”, 
toji grupė, kaip ir kitos lie
tuvių organizacijos pasvei
kina VLIKO seimą, tai 
VLIKas jom viso iš dėkin
gumo padėkoja. Bet su viena 
išryškinta grupe jokių kon
ferencijų bei susitarimų ne
daro. O jei tokia grupė atsi
rado, tai kalti kai kurie PLB 
vadai.

Nors ir vieši PLB vadų 
kerštavimai VLIKUI, kad 
Tautos Fondas kas met vis 
auga ir auga ir VLIKo atlie
kamus didžius darbus lėšo
mis aprūpina, tai nuopelnas 
plačiosios pasaulio lietuvių 
visuomenės, kuri įvertina 
tuos darbus ir gausiai auko
ja jiems vykdyti. Pvz. 1980 
m. VLIKO seimo bankete 
Toronte Kanadoje, susirinkę 
'svečiai sumetė Tautos Fon
dui net 4.500 dolerių. Visuo
menė žino, kam reikia 
padėti.

3**1 'V

mus ir patarimus. Iki šiol jau 
gauta keli atsiliepimai, ta
čiau yra sueita į kontaktą su 
didžiosiomis lėktuvų bend
rovėmis ir laukiama atsaky
mų iš jų. Visi pasiūlymai turi 
būti paduoti iki spalio 1 die
nos ir pasiųsti pirmininko A. 
Laukaičio adresu 18 Miller 
Ave., Ashfield, N.S.W., 2131

KOMITETAS DIRBA

Išvykos Komitetas jau 
turėjo savo kelis posėdžius, 
Eer kuriuos buvo svarstoma, 

aip geriau išvystyti visą 
darbą, gaunant kuo geres
nius rezultatus. Buvo susi
rišta su ’’Slezenger” sporto 
firmos menedžeriu, prašant, 
kad jo firma padėtų vyks
tantiems sportininkams. 
Konkrečių pažadų negauta, 
tačiau manoma, kad susiri
šus su mūsų laikraščiais ir 
radio stotimis, ir duodant šį 
tą apie būsimą kelionę ir 
sportinį šios ar kitos firmos 
rėmimą, yra daug vilčių ką 
nors gauti.

Vėliau yra manoma 
^kreiptis į paskiras valdžios 
įstaigas ir jeigu kas galėtų 

^šiuo atžvilgiu ką nors padėti, 
E* rašome kreiptis į pirminin- 

ą, ar kitus narius, nes be 
pažinčių ar gero žodžio labai 
sunku ką realaus atsiekti,

Komitetas kviečia visus 
sporto klubus aktyviai 
prisidėti prie šio sunkaus 
darbo aukų rinkimu, loteri
jos fantų platinimu ir vėliau 
kitais darbais, nes tik visų 
bendras darbas atneš tinka
mų rezultatų.

A. L-tis

Pravartu Mūsų Pastogės 
skaitytojams žinoti Lietuvos 
pogrindžio ir viešosios so
vietinės valdžios Lietuvoje 
nuomonės apie VLIKĄ. Lie
tuvos sovietinė valdžia jau 
išleido net 4 knygas prieš 
VLIKĄ, neskaitant nuolati
nių jo puldinėjimų periodi
nėje spaudoje.

Pvz. J. Jakaičio - ’’Išda
vystės Keliu”, V. Alseikos 
’’Trys dešimtys metų emig
racijoje”, ’’Ideologinės sro
vės lietuvių išeivijoje” ir 
’’Lietuvių buržuazinių emig
rantų istoriografijos kriti
ka”. Šioje paskutinėje kriti
kuojamos pagrindinės Lie
tuvos partijos, esančios 
VLIKE.

Pernai iš okupuotos Lie
tuvos atbėgęs žymus laisvės 
kovotojas Vladas Šakalys, 
tų pat metų rugsėjo mėn. 
anglų kalba ELTOS leidžia
majame biuletenyje rašė: 
’’Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba, kaip laisva Institucija, 
tęsia Lietuvos Respublikos 
atstovavimą, o Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas yra organizacija; 
siekianti atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Tai šios 
abi Institucijos reprezen
tuoja tikruosius Lietuvos 
Respublikos interesus ir, 
kaip tokius, jų išlaikymas 
turi būti neabejotinas”.

Šiemet į Australiją ruo
šiasi vykti Dr. Kazys Bobe- 

apie VLIKo veiklą daug ką 
galės pasakyti.

KJ.
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Sydnejaus lietuvių žvejų 
klubo metinis susirinkimas 
šaukiamas liepos 19 d., 
sekm., 3 vai. Syd. Lietuvių 
Klube. Vyks pasitarimai dėl 
sėkmingesnės veiklos ir 
naujos valdybos rinkimai. 
Maloniai kviečiami visi žve
jai klubo nariai susirinkime 
dalyvauti.

JUNGTINIS BALIUS 
CANBERROJE

Iki šiolei Canberros lietu
vių organizacijos rengdavo 
savo balius paskirai kaskart 
susilaukdamos vis daugiau 
sunkumų ir susidarydavo
problemų, . nes skaičiumi 
vietos bendruomenė nedi
delė. Liepos 18 d. Canberros 
apylinkės valdybos iniciaty
va ruošiamas jungtinis 
CANBERROS LIETUVIŲ 
BALIUS, kurio ruošoje da
lyvauja visos vietos liet, or-‘ 
ganizacijos — bendruomenė, 
skautai, sportininkai, taut, 
šokių grupė: Tikimasi, bus 
didingas balius, kuris pa
trauks svečius iš arti ir toli. 
Neabejotinai pribus daug 
svečių iš Sydnejaus, New- 
castlio, Wollongongo, nekal-, 
bant apie vietinius. Teisin
gas principas - vieningomis 
jėgomis daugiau atsieksime 
ir daugiau pakelsime.

SKAUTŲ ŽIDINIO
SUEIGA

Pranešame Syd. Skautų 
Židinio nariams, kad sekanti 
sueiga įvyks liepos 19 d. 
(sekmadienį) 10 vai. ryto 
Lidcombe parapijos salėje 
(prieš pamaldas).

Bus svarstoma Židinio 
25-mečio minėjimo reikalai.

Prašome visus dalyvauti.
Tėvūnas

JUOZAS SLAVĖNAS 
LIGONINĖJE

Jau antra savaitė žinomas 
kultūrininkas ir spaudos 
darbuotojas Juozas Slavė
nas serga ir paguldytas 
Croydon ligoninėje. Nors 
Juozas Slavėnas paskutiniu 
metu ir buvo silpnos sveika
tos, bet visą laiką nenuleido 
rankų ir kiek pajėgdamas 
darbavosi visuomeniniame 
ir ypač kultūriniame gyve
nime. Įtemptai sekė gyveni
mą Lietuvoje, ir apie jį in
formavo ne tik vietinę, bet ir 
užjūrio lietuvių spaudą. 
Linkime greit sustiprėti.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEATRAS VAIDILA

liepos 18 d. 7.30 vai. v. Lietuvių Namuose 
stato Gasparo Veličkos dviejų veiksmų vaidinimą

Nemunas žydi
Pastatymas: Vytauto Opulskio, 
Režisūra: Jono Neverausko, 
Muzikinis paruošimas: Nemiros Masiulytės-Stapleton, 
Tautiniai šokiai: Bruno Sabeckio, 
Akordeonistė: Marytė Dumčienė, 
Dekoracijos: Vytauto Opulskio, 
Garsų efektai: Stepo Guščios.
Spektaklyje dalyvauja Adelaidės moterų kvartetas: 

"Nemuno Dukros” ir kiti dainininkai.
Bilietų kainos: $ 5, pensininkams ir jaunimui $ 3.

Adelaidės Lietuvių Teatras
VAIDILA

f . |iūsų Pastogė Nr. 27,1981.7.12, psl. 8.

Birželio 28 d. apylinkės 
visuotiniame susirinkime iš
rinktoji apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Dr. Aleksandras 
Mauragis, tel. 77 6707, vice- 
!>irmininkė Dr. Rūta Kava- 
iauskaitė, tel. 764 1416, 

sekretorius Albinas Giniū- 
nas, tel. 78 4034, iždininkas 
Remigijus Stašionis, tel. 
846 866, narys kultūros rei
kalams Jurgis Karpavičius, 
tel. 707 4279. Kandidatas - 
Bronius Dambrauskas.

TRIJŲ PREZIDENTŲ
PAMINĖJIMAS

LKVS Ramovės Melbour
ne Skyrius liepos 19 dieną, 
2.30 vai. Lietuvių Namų 
bibliotekoje ruošia mūsų 
buv. prezidentų —Antano 
Smetonos, Aleksandro Stul
ginskio ir Kazio Griniaus 
paminėjimą. Kalbėtojai: 
kun. Vaseris ir p. Meiliūnas 
(senj.). Ta proga biblioteko
je bus ir 3 dail. J. Baukaus 
tapyti tų prezidentų portre
tai pakabinti.

Visi ramovėnai ir svečiai 
maloniai kviečiami minėjime 
dalyvauti.

LKVS Ramovės Melbourne 
Sk. Valdyba

PADĖKA

Nuoširdi padėka p. Elenai 
Bernaitienei už auką ir 
dovaną.

Adelaidės Liet. B-nės 
Moterų Sekcija

DĖMESIO!

Melbourne Dainos Sambūris kviečia visus iš arti ir toli į

KAUKIŲ BALIŲ
liepos 25 d. Melbourne Lietuvių Namuose!

Programoje: naujos Sambūrio dainos
Sambūrio jaunimo ansamblis, vad. D. Levickienės 

Turtinga loterija, nuotaikinga muzika, puiki vakarienė 
Ateikite su kaukėmis ir be kaukių. Atėję nęsigailėsite!

Pradžia 7 vai. *
Bilietus platina V. Žiogas, tel. 458 1102 arba 

savaitgaliais Lietuvių Namuose tel. 328 1560

Melbourne Dainos Sambūrio Valdyba

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
| 16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Sekm., liepos 26 d., 3.30 vai. p.p.
Mielus Sydnejaus Liet. Klubo narius 

kviečiame į neeilinę Klubo gyvasties 
šventę —

Naujų patalpų atidarymas
Pašventinus patalpas jas oficialiai 

atidarys Bankstowno miesto burmis
tras aid. R.C. McCormack.

Šioje šventėje matysime lietuvišką

programą, būsite svetingai pavaišinti. 
Bilietų kaina iškaitant gėrimus $ 12 
asmeniui. Bilietų užsakai priimami iki 
liepos 22 dienos.

VIETOJ
KOVO

REVUE tSll) 
18-7-81 vok. 

Aie+uvią Klube ^cwksfotUH

■®uienw

- &ZS738 
JUMBC - 7o9 8873

Mūsų Pastogė susilaukė 
gražių skatinančių atsiliepi
mų iš skaitytojų pasirodžius 
kultūriniam priedui ’’Šalia 
kasdienybės”. Ačiū visiems, 
kurie atsiliepė pridėdami 
konstruktyvių- patarimų, 
pageidavimų. Štai parašiusi 
entuziastingą ir drąsinantį 
laišką p. E. Petravičienė iš 
Hobarto net pridėjo $ 10 
’’naujagimio” vystyklėliams. 
Ačiū. Red.

PATIKSLINIMAS

Pereitame numery pas
kelbtoji žinutė, kad p. O. Gi- 
landienė iš ligoninės perkel
ta į senelių priežiūros na
mus, pasirodo, nebuvo tiks
li: po operacijos p. O. Gilan- 
dienė perkelta iš Prince Alf
red ligoninės į kitą privataus 
Eobūdžio ligoninę su specia- 

a ligonių prieždą.,Red.

Patirta, kad pastaroji 
Sydnejaus liet, žvejų klubo 
išvyka į jūrą buvusi ypatin
gai sėkminga: sugautą 120 
tonų (o gal 120 svarų, nes- 
žvejai kaip ir medžiotojąi 
mėgsta dalykus šimteriopai 
perdėti) žuvies.

VISI Į IŠKILMINGĄ IR ĮSPŪDINGĄ

Canberros lietuvių balių
Liepos 18 d., šeštadienį, Canb. Lietuvių Klube 
Pradžia 8 vai. iki 1 vai. ryto.
Bilietai $ 15 asmeniui su vakariene.
Gros geras orkestras, skani vakarienė, puošni salė.
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PRISIMENANT 
a.a. KAZĮ INTĄ

Prisimindami prieš keletą 
metų Canberroje mirusį a.a. 
Kazį Intą adelaidiškiai K.J. 
Beinoravičiai jį pagerbiant 
Mūsų Pastogei prisiuntė 40 
dolerių. Ačiū p.p. Beinora- 
vičiams.

Tikime, kad ir daugelis 
Mūsų Pastogės skaitytojų 
su pagarba ir dėkingumu 
prisimena velionį Kazį Intą, 
kuris buvo ypatingų gabu
mų ir šimto amatų žmogus. 
Mūsų Pastogės skaityto
jams jis pirmiausia žinomas 
KUKUČIO vardu. Jo taik
lūs, kupini jumoro ir origi
nalūs straipsniai skaitytojų 
buvo mėgiami ir laukia
mi. Nors ir be specialaus iš
silavinimo, a.a. Kazys šalia 
eilės įvairių praktiškų darbų 
sugebėjo originaliai rašyti, 
piešti (jo eilę sąmojingų ir 

’taiklių karikatūrų matėme ir 
Mūsų Pastogėje), vaidinti, 
deklamuoti, dekoruoti, 
akordeonu groti ir t.t.. Tai 
buvo, galima sakyti, univer
salus žmogus, ir savo suge
bėjimų negailėjo, kur tik 
buvo prašomas. Bet ypač 
jam buvo prie širdies spau
dos darbas. Gaila, šį jo po
linkį ir talentą dabartinis 
Mūsų Pastogės redaktorius 
gana pavėluotai atidengė.

m

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

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel-

Printed bv Rntnr Presą Ptv.
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