
PER SAVAITĘ

• AUSTRALIJOS DOLERIS DAR 
LABIAU KRITO Praėjusį trečia
dienį jis buvo vertas US62.1C, 100.73 
japoniškos jenos, 1.3642 vokiškos 
markės, 0.4083 angliško svaro ir 
1.1107 Šveicarijos franko.
•Japonijoje rinkimus vėl laimėjo 
valdančioji liberalų demokratų par
tija. Tuo būdu dabartinis krašto 
ministeris pirmininkas Yasuhiro Na- 
kasone sėkmingai įžengė į trečią 
kadenciją.
•Austrijoje buvo prisaikdintas nau

jasis prezidentas dr.Kurtas Wald- 
heimas, būvąs Jungtinių Tautų gene 
ralinis sekretorius, rinkimų kampa
nijos metu apkaltintas dalyvavimu 
nacių karo nusikaltimuose Balkanų 
pusiasalyje. Inauguracijos metu prie 
prezidento rūmų demonstravo apie 20 
protestuotojų, tarp jų JAV rabinas ir 
V. Vokietijos nacių medžiotojas, 
apsirengę kaceto drabužiais. Izraelio 
diplomatai iškilmėse nedalyvavo.
•Maskvoje keturias dienas viešėjęs 
Prancūzijos prezidentas Mitterandas 
su SSSR vadu Gorbačiovu aptarė savo 
kraštų gynybos reikalus, taip pat 
žmogaus teises. Gorbačiovas pareiš 
kė, kad Sovietų Sąjungoje žmogaus 
teisės nepažeidžiamos. Prieš dvejis 
metus prez. Mitterandas Maskvoje 
viešai Iškėlė rusų vandenilinės bombos 
tėvo dr. Andriejaus Sacharovo trem
ties Gorkyje reikalą. Tikimasi, kad 
pastorojo Prancūzijos prezidento vi
zito išdavoje dr. Sacharovas bus 
iškeistas į Pietų Afrikos poitinį kalinį 
juodųjų teisių aktyvistą Mandellą ir 
kt. Prez. Mitterandas į Maskvą vyko 
tiesiai iš J A V, kur jis d alyvavo L aisvės 
statulos 100-mečio iškilmėse.
• Naujosios Zelandijos ministeris pir 
mininkas Lange sutiko atiduoti Pran
cūzijai du agentus, dvejis metus 
kalintus N.Z. už laivo "Rainbow 
Warrior” susprogdinimą, kurio metu 
žuvo fotografas. Prancūzija išmokės 
Naujajai Zelandijai SUS7 mln. kom 
pensacijos, oficialiai atsiprašys dėl 
incidento ir... nuims embargo nuo N.Z. 
produktų. Prancūzija skaito tai didele 
diplomatine pergale, Naujojoj Zelan 
dijoje šis sprendimas sukėlė aštrų 
pasipiktinimą.
• Filipinuose 75 metų amžiaus buvu
sio prez. Marcos sąjungininkas Artūro 
Tolentino 36 vai. laikė užėmęs

SOVIETINIS APARTEIDAS
Julia Watson. Melbourne "The Sun" 

korespondentė, tegalėdama be lei
dimo pasisukinėti tik 40 mylių aplink 
Maskvą, aprašė kaip užsieniečiai 
jaučiasi lyg kalėjime Maskvoje, nes 
esą reikia gyventi jiems skirtuose, 
saugomuose butuose, būti sekiojamais 
net kambariuose, kurių sienų ply
šiuose yra besiklausančių "blakių". 
Vaišių metu esą kartais atvyksta ir 
neprašytas "svečias", o iš lauko seka 
"akys" atvykstančius ir išvykstančius.

Užsieniečiams ir aukštesnės, pri
vilegijuotos klasės rusams parūpinama 
tarnai, kurie vieninteliai matomi 
veiksmingi sovietų darbo sistemoje, 
sako Julia. Tos tarnaitės Ninos, Lidos 
ir Valentinos stebėtinai moka įvairias 
kalbas! O taip pat parūpūiama ne 

liuksusinį viešbutį Maniloje ir skelbėsi 
eisiąs prezidento pareigas. Perversmą 
parėmė 6 pro-Marcos generolai, 300 
kareivių ir tūkstančiai Marcos šali
ninkų. Viešbutis iškėlė sukilėliams 
$800000 ieškinį už nuostolius.
• Anglijos užsienio reikalų ministerio 
vizitas Pietų Afrikoje laikomas ne- 
pasisekiusiu, nes jo nepriėmė prez. 
Bhota; juodieji lyderiai iš to tik 
juokėsi. Anglija vis dar laikosi 
nusistatymo prieš ekonominių sank
cijų taikymą P.A.

Daugumai šalių nutraukus ekono
minius ryšius su Pietų Afriką, juodųjų 
gyvenimas ten jau dabar žymiai 
pablogėjo.
• Sydnėjaus lordas meras aldermanas 
Doug Sutherland lankėsi Pietų Afri
koje ryšius su Johannesburgo 100 -jų 
metinių švente. Jis taip pat lankėsi 
Soweto
ir pareiškė, kad negrų gyvenimo 
sąlygos ten geresnės negu, pavyz
džiui, garsiuose Brazilijos lūšnynuose, 
apie kuriuos, vienok, pasaulis nekalba.
• Malazijoje po dviejų su puse metų 
teisinių procedūrų nuteisti mirti ir 
pakarti du australai - narkotikų 
gabentojai Kevin Barlow ir Geoffrey 
Chambers. Jie buvo sulaikyti aero
drome, kai Barlow nešė Chambers 
čemodaną, kuriame buvo 179 gramai 
heroino. Chambers lankėsi Malazijoje 
septintą kartą, Barlow • pirmą. Abu 
prieš tai teisti. Šiuo metu užsienio 
kalėjimuose sėdi apie 130 australu.
• Hobarte įvyko Australijos darbo 
partijos nacionalinė konferencija. Jos 
metu išryškėjo žymus įvairių pakraipų 
nesutarimai dėl Australijos ekono
minės krizės ir būdų iš jos išeiti.
• Viktorijoje tebevykstant benzino 
sandėlininkų ir pilstytojų streikui, 
benzino galima pirkti tik už $5 vienu 
metu. Streikas žada persimesti ir į 
NSW, čia benzino atsargos turima 
maždaug savaitei ir jis bus nor
muojamas.
• Kontroversinis prancūzų filmas 
"Šventoji Marija", kurį pasmerkė 
popiežius, ir kuris sukėlė aitrių 
protestų Europoje ir Sydnėjuje (buvo 
■rodomas "State” kinoteatre), už
draustas rodyti Queenslande. Nuro
doma, kad filmas yra nuobodus, 
trečios klasės bandymas uždirbti iš šv. 
Juozapo ir Marijos.

PABALTIJO LAISVĖS DIENA
Jungtinių Amerikos Valstybl^Proz-ldento Proklamacija

Jungtinės Valstybės gimė Nepriklausomybės kare prieš priespaudos valdžią. 
Mes reikalavome Dievo duotų neatimamų teisių ir pareiškėme, kad vyriausybės, 
kurios sistemingai pažeidžia tas teises, praranda savo pretenzijas į teisėtumą.

Mūsų laikų tragedija yra ta, kad daug tautų tebegyvena sovietų imperijos 
brutalioj totalitarinėj valdžioj. Mes kelsime prispaudėjų nežmoniškumą ir kal
bėsime už prispaustuosius. Mes smerksime tironiją ir ginsime jos aukų reikalus.

Pabaltijo Laisvės Diena suteikia šią progą. Tą dieną mes minime trijų nepri
klausomų ir laisvę mylinčių valstybių žiauraus ir apgaulingo pavergimo metinę 
sukaktį. Prieš keturiasdešimt šešerius metus įsibrovusi sovietų kariuomertė, 
slaptai susitarusi su nacių valdžia, užėmė ir okupavo Estijos, Latvijos - Lie
tuvos respublikas. Naudojant policinės valstybės metodus, okupacija ir pavergimas 
tebetęsiamas. Tarp sovietų smurto priemonių prieš šias tautas yra masinės depor
tacijos iš jų gimtosios žemės į koncentracijos stovyklas Sibire ir kitur. Tuo 
pačiu metu rusų masės iškeliamos iš jų namų ir apgyvendinamos Pabaltijo valstybėse, 
siekiant sunaikinti Pabaltijo tautų kultūrinį ir etninį palikimą. Nepaisydami visų 
tarptautinės teisės, teisingumo ir žmoniškumo principų, sovietai tęsia savo domi
navimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Jungtinės Valstybės niekada nepripažino 
jų prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą. Sis įjungimas yra nelegalus, nepa
teisinamas ir neteisingas.

Mes vedame labai realią kovą atkreipti pasaulio dėmesį į mūsų amžiaus vieną 
didžiausių blogybių - į neatlaidžią ir arogantišką sovietų laikyseną, negerbiant 
nepriklausomų valstybių suverenumo ir pavergtų tautų teisių. Kaip įrodymą mes 
primename pirmąsias aukas - heroiškas Pabaltijo valstybes, kurias Šiandien mes 
pagerbiame. Padaryti ką nors mažiau, reikštų pripažinti neteisybę ir sumenkinti 
mūsų istorinę misiją kaip žmogaus teisių gynėją.

Kaip valstybė mes esame laisvės vėliavos nešėjai ir vilties spindulys paverg
tiesiems. Mūsų misija yra pranašo Izijaus misija, "paguosti prislėgtuosius, skelbti 
laisvę pavergtiesiems ir atidaryti kalėjimus suimtiesiems,”

Jungtinių Valstybių Kongresas Senato bendra rezoliucija 271 paskyrė 1986 m. 
birželio 14 "Pabaltijo Laisvės Diena” ir įgaliojo bei paprašė Prezidentą pa
skelbti proklamaciją šiam įvykiui paminėti.

Todėl aš, Ronald Reagan, Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas, šiuo skelbiu 
1986 m. birželio 14 Pabaltijo Laisvės Diena. Aš raginu Jungtinių Valstybių Žmones 
paminėti tą dieną atitinkamais prisiminimais bei parengimais ir iš naujo patvirtin
ti savo įsipareigojimą laisvės ir apsisprendimo visoms tautoms principus.

Tatai paliudydamas, aš tai pasirašau mūsų Viešpaties 1986 ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių du šimtai dešimtųjų metų birželio dvyliktą dieną.

Ronald Reagan 
1986 birželio 12 d.

Tvla ži e ji di dvyri ai

apkiautę šoferiai, kurie viskam pa
slaugūs, žinantys kur sulėtinti auto 
mobilį, kad "akys" apžvelgtų kelei
vius. Automobilių reg. lentelėse yra 
raidės ir numeriai, kurie palengvina 
"akim" jų darbą.

Su korespondento pažymėjimu, sako 
Julia, ar su diplomato leidimu, 
svetimšalio pasu užsienietis gali be 
eilės lengvai nusipirkti bilietus į operą 
ar teatrą, įeiti į muziejų ar meno 
galeriją, gauti vietą restorane, be 
eilės pirktis geriausiose parduotuvėse.

Bet koks ryšys tarp sovietinių 
žmonių ir užsieniečių nepageidau
tinas ir saugumo organų slopinamas. 
Užsieniečiai žiną, kad ieškojimas 
tokių ryšių gali turėti atitinkamų 
pasekmių.

Grupė vaiku. nepabu«usiu dalyvauti pirmosios Komunijos iškilmėje okupuotoje Lietuvoje Nuotrauka dan ta prie 
Kauna annkatrdrovba/ilikev. kur palaidotai Lietuvos dainius Mjii oiiis-Maciulis

Černobylio vaikai stovyklauja Lietuvoje
Šią vasarą Lietuvoje ilsėsis ir gydysis 

apie 240 tūkstančių vaikų. Jiems statoma 
daugiau stacionarių stovyklų Palangoje, 
A. Panemunėje ir kitur. Dalis vaikų at
vyko iš Baltarusijos Gomelio rajono, la
biausiai nukentėjusio nuo Černobylio ato
minės jėgainės avarijos. Birželio 10 d. 
tuos vaikus aplankė P. Griškevičius, Lie
tuvos KP Centro'komiteto pirmasis se
kretorius, su palydovais.

LKB KRONIKOS 70 NR.
Vakarus iš Lietuvos yra pasiekęs „Lie

tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 70- 
tas numeris. Leidinys, išėjęs š.m. balan
džio 23 dieną, yra „skiriamas a.a. kuni
gui Juozui Zdebskiui, uoliam Kristaus 
meilės apaštalui ir ištikimam tautos sū 
nui“.

Turinyje yra straipsnių ir kitais klausi
mais. Viso 27 psl.

EUROPOS LIETUVIS
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Su Zenonu BRĖDI KI U 
čitsisveikinant

Birželio 15d. iš mūsų tarpo Melbour
ne atsiskyrė 85-tus metus eidamas 
inž. Zenonas Brėdikis. Kilimo šiaurės 
Lietuvos, Joniškio apylinkės, iš senųjų 
žiemgalių krašto. Zenonas buvo 
jauniausias 12-os vaikų Medginų 
kaimo ūkinino šeimoje. Inžinerijos 
studijas buvo baigęs Dresdene, Vo
kietijoje. Iš ten parsivežė žmonų, 
išmokė lietuviškai ir su ja iki amžiaus 
galo lietuviškai tekalbėjo. Liko našlė 
žmona Fridą, dukra med.gyd.Kristina, 
žentas med.gyd. Frank Whan ir 4 
dukraitės, kurių vyriausioji yra Mel
bourne universiteto medicinos stu
dentė.

Inž. Z. Brėdikis - vienas Kauno 
automatinės telefonų stoties įkūrėjų. 
Stotis buvo užsakyta Anglijoje, kur jos 
gamybą prižiūrėti buvo pasiųstas inž. 
Z. Brėdikis. Kurį laiką jis ir vadova 
vo stočiai Kaune. Atgavus 1939 m. 
Vilnių, Z. Brėdikis buvo paskirtas ten 

telefono ir telegrafo Stoties viršinin
ku. 1940 m. iš tų pareigų pasitraukė; 
paskirtas Vilniaus technikumo direk
toriumi. Žmona su dukra pasinaudojo 
repatriacijos galimybe ir išvyko į 
Vokietiją. Vokiečių okupacijos metais 
šeima vėl susijungė. 1944 m. jau visi 
trys atsirado Vokietijoje, iš ten 
emigravo į Australiją. Atidirbęs 
dvejus kontrakto metus eiliniu dar
bininku, vėliau čia iki pensijos dirbo 
Telefono- Telegrafo žinyboje sky
riaus vedėjo pareigose. Dukra Kristi
na baigė mediciną Melbourne univer
sitete.

Jau būdamas pensininkas,! 97 2 m. 
Zenonas su žmona buvo išvykęs 
kelionei po pasaulį. Iš praeinančios 
jaunų žmonių grupės Havajuose du 
atsiskyrė ir priėjo prie Brėdikių. Lyg 
girdėję juos kalbant lietuviškai? Du 
jaunuoliai buvo kilimo iš Lietuvos, 
dabar studijuoją Kaliningrade laivi

ninkystę. Su tarybiniu laivu studijų 
tikslais plaukioją po vandenynus. 
Malonu esą girdėti Brėdikių pavardę. 
Kaune esąs garsus kardiologas prof. 
Jurgis Brėdikis; Vilniuje gi iškilus 
architektas, dailės instituto dėstyto
jas Vytautas Brėdikis. "Tai mano 
brolvaikiai", atsakė inž.Z. Brėdikis. 
Jaunieji jūrininkai pasijautė priglušin- 
ti. Kokia staigmena sutikti žinomų 
Brėdikių dėdę!

1982 m. duktė su vyru Franku ir 
trim dukterim lankėsi Lietuvoje, kur 
jos vyras susipažino su Brėdikių 
šeimos giminėmis.

Atsisveikinant birželio 18d. su 
a.a. Zenonu Brėdikių, dukros Kristinos 
draugų vardu Camberwell laidojimo 
koplyčioje žodį tarė Arūnas Stau
gaitis, gi Zenono kartos likusiųjų 
vardu šių eilučių autorius. Jam yra 
tekę pažinti beveik visą medginiškių 
Brėdikių šeimą. įskaitant velionius

A.a.Z.Brėdikis

motiną. Savo metu lankantis Prahoje 
teko sutikti jo brolį, ir mūsų ten 
įgaliotinį Juozą Brėdikį, prof. Jurgio 
tėvą, vėliau kalintą Stutthofo kon
centracijos lageryje.

ALBERTAS ZUBRAŠ

Fredas
Neskaitlinga Sale lietuvių seniū

nija neteko dar vieno savo nario.
Fredas gimė 1919 m. vasario 15d 

Lapalių km. Šilutės apsk. Klaipėdos 
krašte. Kai 1939 m. vokiečiai okupavo 
Klaipėdos kraštą, Fredas buvo pa
šauktas atlikti būtiną tarnybą vokie
čių karuomenėje. Prasidėjus antrajam 
pasauliniam karui. Fredas buvo karys 
nuo pirmos dienos iki kapituliacijos. 
Pergyveno daug baisių įvykių, buvo 
keturis kartus sužeistas. Po karo 
atsidūrė Anglijoj. 1949 m. atvyko į 
Australiją. 15 metų išdirbęs pašto 
tarnyboj, pradėjo verstis savarankiš
kai turėjo krautuves. Sušlubavus 
sveikatai, turėjo viską likviduoti. 
Atgaivino savo mėgstamus darbus, tai 
medžio drožinėjimas, pašto ženklų 
rinkimas, žaidė šachmatais ir t.t. 
Fredas mėgo pasakoti savo išgyveni

mus, turėjo daug draugų ir pažįstamų, 
priklausė keliom organizacijom. Pri
klausė ir Sale L.B. Seniūnijai, mokėjo 
nario mokestį, visuomet prisidėjo 
auka. Jis buvo aktyvus liuteronų 
bažnyčios narys - išgrąžino bažnyčią 
medžio drožiniais ir nuolatos rėmė. 
Mirė birželio 13 d. Sale ligoninėj. 
Birželio 17d. lietuviai iš Latrobe 
Valey - Sale ir didelė minia pažįstamų 
susirinko atsisveikinti su Fredu. Po 
trumpų pamaldų liuteronų bažnyčioj 
ilga vilkstinė nulydėjo Fredą į Sale 
kapines.

Fredai, tebūna Tau lengva ši 
tolimoji Australijos žemė.

Liko nuliūdusi žmona Zofija ir 93 
metų motina Rytų Vokietijoje.

E.E.

MIRĖ GEN. V. MIEŽELIS
Birželio 4 d. mirė paskutinis nepriklau

somos Lietuvos generolas Vladas Mieželis. 
Trumpai pasirgęs, mirė Sun City, Arizo
noje. Palaidotas Šv. Anos ir Jachimo ka
pinėse, Sun City. Nuliūdime liko žmona 
Ona, sūnūs Raimundas ir Aras.

Gen. V. Mieželis buvo gimęs 1894 m. 
Jakštų km., Daugailių vise., Utenos apsk. 
Teisininko diplomą gavo 1926 m. Tarnavo 
rus-ų kariuomenėje karininku, o nuo 1922 
m. — Lietuvos kariuomenės teisme ėjo 
įvairias pareigas iki karinio teisėjo Vy
riausiam Tribunole. 1938 m. pakeltas bri
gados generolu. Bolševikams atleidus iš 
kariuomenės, dirbo Raudonajame Kry
žiuje, o paskui buvo Apeliacinių rūmų 
teisėju. »

Išeivijoje dirbo visuomeninį darbą Vo
kietijoje, o paskui Amerikoje. Už nuopel
nus Lietuvių Bendruomenei pakeltas 
Phoenixo apylinkės garbės pirmininku.

MIRĖ PROF. DR. K. ALMINAS
Birželio 7 d., šeštadienį, Santa Monicoj, 

Calif., 82 metų sulaukęs mirė prof. dr. 
a.a. Kazimieras Alminas-Alminauskis. Ve
lionis buvo gimęs 1904 m. balandžio 15 d. 
Paulaičių km., Švėkšnos valse. Tauragės 
apskr. Baigęs Telšių gimnaziją, studijavo 
Vytauto D. universitete, Miunchene ir 
Leipzige, gaudamas germanistikos dakta
ro laipsriį. Vytauto D. ir Vilniaus univer
sitetuose dėstė vokiečių kalbą ir literatū
rą. ____________________

MIRĖ KUN. P. BUDRAUSKAS
Gegužės 7 d. Vievyje, Kaišiadorių vys

kupijoje, mirė Vievio altaristas kun. Pet
ras Budrauskas, gim. 1908 m. Kunigu 
'įšventintas Kaune 1936 m.

Tai jau septynioliktas Lietuvoje šiais 
metais miręs kunigas.

Kaišiadorių vyskupijoje yra 65 bažny
čios, bet dešimt neturi savo kunigo.

LI ETŲ V OJE

Salantų klebono kun. Prano Saikaus laidotuvės 1986.3.18.
Sydnėjuje gyvenantis Stasys Rimkus apie savo dėdę klebonų pateikė šias 

žinias. Gimęs Burciškės km. Kražių vis. 1910.12.17. Jaunas stojo savanoriu 
kūrėju į besukuriančių nepriklausomos Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo 
įvairiose kautynėse. Karams pasibaigus, baigė Kražių "Žiburio- gimnazijų ir 
Kauno Kunigų Seminarija. Kunigu įšventintas 193.1 m., dirbo Rietavo, 
Katyčių, Pajūrio, Luokės, Stulgių, Kaunatavo ir Salantų parapijose. Mirė 
1986.3.15. Palaidotas Salantų bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius, virš 60 kunigų ir minia žmonių.

R.EJVTK

AUSTRALIJOS LIETUVIU

FONDĄ

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

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street.

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA

SICRENDAT ( EUROPĄ, JAV, KAJIADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DA.UG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS ( MUŠI

Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės ( 
mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę ( Vilnią.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos ( 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvą bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės į

48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888 
Veikiam šeštadieniais iš ryto.
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Kas klaidina.kas klysta 
Butas ar vienukė?

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

- - - Mes visi esame sveiki. Kiek 
sunkiau, kad Stasė dar negavo 
pageidaujamo buto. Tiesa jai butą 
išskyrė, bet nelabai patogioje vietoje 
ir kiek mažoko ploto - tik 21 kv. m. 
Pagal įstatymus, duodami toki plotą 
vykdomojo komiteto darbuotojai yra 
teisūs, nes vienam žmogui galima 
duoti nemažiau kaip 7 kv.m. ir 
nedaugiau kaip 14 kv.m. Tiesa, 
leidžiama vienam žmogui duoti kiek 
didesni plotą, jeigu tai išeina iš sąlygų 
arba jam priklauso viršplotis. Dėl 
sąlygų gali duoti didesni plotą, (čia 
turima galvoje tą plotą, kuri^neįeina į 
koridorių, virtuvę, tualetą, sandėlius) 
jeigu pavyzdžiui sumą sudaro tik 
vienas asmuo ir jam skiriamas buto 
kambarys yra ploto dydžio, viršijančio
14 kv.m., arba jeigu du žmonės gauna 
dviejų kambarių butą, kurio kambarių 
plotas viršija 28 kv.m. Viršplotj gali 
gauti sunkūs ligoniai, meno darbuo
tojai kaip skulptoriai, tapytojai, 
kuriems darbui reikalingas atskiras 
kambarys, arba žymesni mokslo dar
buotojai, o taip pat asmenys, einantys 
atsakingas pareigas. Kaip taisyklė, 
tokie žmonės gali gauti vieną papil
domą kambarį. Stasei skyrė dviejų 
kambarių butą. Vienas kambarys virš
15 kv.m., o kitas 6 kv.m. Dabar ji 
gyveno su Gene viename 10,8 kv.m. 
kambaryje. Aišku jai sąlygas žymiai 
pagerino, bet atsižvelgiant į tai, kad 
abidvi suaugusios ir kad Stasės darbo 
stažas yra 37 m., o Genė yra 
mokytoja, tai praktiškai skyrė per 
mažą butą. Tai pripažino ir miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas. Jis 

paprašė išsikraustyti iš seno buto, nes 
tą namą pradėjo griauti ir žadėjo, kai 
tik pastatys naujus didesnius dviejų 
kambarių butus, vieną iš jų skirti 
Stasei. Be to žadėjo, kad duos 
pasirinkti butą norimame miesto 
rajone. Todėl ji išsikraustė ir dabar 
gyvena savo sodo namelyje, o Genė 
gyvena pas mus. Tikimės, kad už 
dviejų - trijų mėn. Stasė apsigyvens 
naujame bute.

Visiems patinka tai, kad buvo 
priimti įstatymai draudžiantys darbo 
metu vartoti alkoholinius gėrimus, kad 
sumažinta gamyba spirituotų vynų ir 
kad už šių įstatymų pažeidimus visi 
darbuotuojai neatsižvelgiant į rangą 
yra vienodai baudžiami. Didelė dau
guma žmonių pritaria veiksmams, 
skirtiems kovai su piktnaudžiavimu 
tarnybine padėtim, kyšininkavimu, 
apgaudinėjimu ir kitomis blogybėmis. 
Vis daugiau pranešama apie asmenis, 
kurie nubausti už kyšių ėmimą. 
Pavyzdžiui, neseniai buvo nuteistas 
Jurbarko rajono autoserviso vadovas. 
Jis, naudodamasis tuo, kad trūksta 
atsarginių dalių automašinoms, reika
laudavo iš klijentų mokėti už atsar
gines dalis žymiai didesnes kainas. 
Jeigu variklis automašinai ’’Žiguliai" 
kainuoja apie 800 rb. tai jis imdavo 
apie 1500 rb., 800 rb. įnešdavo į 
valstybės kasą, o 700 rb. pasilikdavo 
sau. Žinoma, tai darydavo per savo 
pažįstamus ir taip lengvai nebuvo 
galima jo sugauti, nes žmogus 
nupirkęs variklį nesiskųsdavo, kadan
gi bijodavo, kad gali priseiti jį 
grąžinti. Tokiu būdu šis vadovas net 
kelis metus sugebėjo naudotis tar
nybine padėtimi. Neseniai jį nuteisė.

Gęrb. Redaktore,
Pasišovė prelatas P. Vaseris "Tė

viškės aiduose" išbarti J. Arą, kad 
klaidina žmones, sakydamas: "Lietu
viams katalikams buvo gėda, su
žinojus, kad Vatikano atstovas Hel
sinkyje pasirašė sandėrį, jog Lietuva 
pripažįstama Sovietų Sąjungai' (M.P." 
- 1986.4.21). Atrodo, kad J. Aras 
nepajėgia suklaidinti prel. P. Vaserį, 
kuris nematė Vatikano "kaltės" tame 
pasirašyme. Todėl šiuo atviru laišku 
noriu ir jį "suklaidinti".

Tiek Teherano ir Jaltos susitarimai, 
tiek Helsinkio deklaracija jau nuo pat 
pradžios nesusilaukė ne tik iš oku
puotų, "padovanotų", "atiduotų", 
"parduotų" ar "pripažintų" sovie
tams valstybių pagyros bei apdėkos, 
bet jau dabar ir dalykiškesni istorikai, 
žurnalistai ir viešosios nuomonės 
puoselėtojai tų gėdingų sandėrių 
neaukština, o JAV-ės net bando nuo 
jų atsikratyti.

Pr. Pusdešris ("T.A." Nr.18) tarkim 
bando ranka numoti "1975 m. lietu
viškoje spaudoje nuvilnijusią pasisa
kymų bangą", kuri dabar, po 10 metų, 
vis dar tebevilnija ne tik lietuviškoje 
spaudoje iki Rytų ir Vidurio Europos 
valstybių laisvė nebus atgauta.

Jam teks atbūti devynis metus griežto 
režimo kalėjime. Be to konfiskavo 
visą jo turtą. Kai darė namuose kratą, 
tai daug kur rado prikautų pinigų, 
sudėtų į indus nuo kavos. Jeigu jį būtų 
sugavę prieš tris metus, tai būtų tik 
atleidę iš darbo ir gal nuteisę ligtinai 
kokius metus.

Aišku, didelių permainų per tokį 
trumpą laiką negalėjo įvykti. Esame

Helsinkio deklaracijos trečiojo 
principo antro sakinio pastaboje šitaip 
sakoma:

"SUSITARIANČIOS ŠALYS LAI 
KYS NEPAŽEIDŽIAMOMIS VIENA 
KITOS SIENAS, O TAIP PAT IR 
VISU EUROPOS VALSTYBIŲ SIE
NAS."

Čia tarkim tik trūksta "AMEN”, 
nes kaip galima pakeisti sienas, jei 
pasirašoma - pasižadama respektuoti 
jų nepažeidžiamumą? Lietuva buvo 
tarsi į karstą paguldyta tais gėdingais 
Teherano ir Jaltos sutarimais ir 
nebuvo prikelta ar iš to karsto 
ištraukta Helsinkio sandėryje, kurį 
Leonidas Brežnevas su džiaugsmu 
pasirašė, nes jis jam buvo naudingas! 
Bet ne mums!

Iš laisvųjų Europos valstybių tik 
viena Albanija nepridėjo šiame sande - 
ryje savo "Amen", o Vatikanas ėmė ir 
pasirašė, kad esamų sienų Europoje 
nepažeidinės! Lietuviai katalikai 
daugiau tikėjosi ir tikisi iš moralinio 
autoriteto, negu iš politinio.

Manyčiau, kad gal dabar bus 
aiškiau, kas čia klaidina ir kas klysta.

J. ARAS

patenkinti, kad permainos veda į 
tiesos kelią, kad ateityje bus mažiau 
apgavysčių, kad bus daugiau atsižvel
giama j visuomenės nuomonę.

PASTABA: Vardai ir vietovardžiai 
šiame laiške pakeisti arba visai iš 
teksto išleisti. Dėl suprantamų prie
žasčių.

Red.

Reikia
Dr. Jurgis Gimbutas

Lietuvių išeivijos pėdsakų yra 
visuose žemynuose. Ryški istorijos 
žymė yra antkapinių paminklų įrašai 
lietuvių kalba. Jau įrodyta tokių 
įrašų reikšmė tautotyrai, folkloristi
kai, kalbotyrai, kartais poezijai ir 
aplamai istorijai. Jau prieš šimtą 
metų apie tai rašė J.K. "Aušroje" 
1884 m., nr.9. Vėliau rūpinosi prof. 
Mykolas Biržiška (Kapai, "Liuosoji 
valanda", "Lietuvos aido” mėne
siniame priede 1917. XII. 11), A. 
Ašmantas (Lietuvybė Klaipėdos kraš
to kapinėse, "Vakarai" 1937. VI. 2, 
nr.124) ir kiti.

Čia suminėtuosius ir daugiau pa
našių bibliografinių duomenų sure
gistravo jau pasižymėjęs Lietuvos 
etnografas Vacys Milius savo straips
nyje "Kapinės - etnografinių tyrimų 
objektas" (išsp. knygoje "Archeolo
giniai ir etnografiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1970 ir 1971 metais", 
Vilnius 1972, psl. 155-162). Mūsų 
išeivijoje šiek tiek dėmesio skirta 
antkapių įrašams dviejose Lithuanian 
Library Press knygose, išleistose 
Čikagoje. Jos yra: Algimanto Ke- 
zio, SJ, "Palikę tėviškės namus" (apie 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines Čika
goje, 1976 m.) ir VI. Būtėno, Alg. 
Kezio, El.Bradūnaitės ir J.Bradūno 
"Pennsylvanijos angliakasių Lietuva", 
1977 m. Pastarojoje randame dau
giau antkapių nuotraukų su istoriškais 
įrašais. Pavyzdžiui, Shenandoah Šv. 
Jurgio kapinėse:
"A.A. Mart. Dalineviczius 34 m. amz. 
uszmusztas Kasyklosie 24 d. Birželio 
1912 m. Wilniaus Red. Traku Pav. Par 
Stokliazkiu Kaimo Alsziniku". Kitas

surinkti antkaiJių įrašus
panašaus pobūdžio įrašas Mahanoy 
City Šv. Juozapo kapinėse:
"S.P. YUOZAS KUCZINCKAS DR. S. 
ANTANO IR PAŽEISTAS MAI- 
NORIE 1901 30 DIENA’ OCT EI
DAMAS PRO SZALI SU KALBĖK 
SVIEKA MARIJA".

Iškalta akmenyje, nurašyta žodis 
žodin raidė raidėn su visomis rašybos 
klaidomis. Surinkus vienon vieton 
daug įrašų iš visokių vietų ir 
laikotarpių, tyrinėtojo darbas bus visa 
tai išaiškinti minėtaisiais moksliniais 
aspektais.

Šio straipsnelio tikslas yra sudo
minti išeivijos lietuvius visur, kur 
esama lietuviškų kapų: Kanadoje, 
JAV-se, keliose Pietų Amerikos 
valstybėse, Australijoje, daugelyje 
Vakarų Europos šalių. Reikia nebe
delsti, paskubėti suregistruoti įdo
mesniuosius antkapių įrašus, nes kai 
niekas nebesirūpina jų priežiūra, 
kapai panaikinami arba antkapiai 
sunyksta.

Štai dr. Povilas Rėklaitis, rašy
damas Marijos Gaigalaitienės nekro
logą 20 metų po jos mirties V. 
Vokietijoje, informuoja apie gręsiantį 
pavojų jos ir jos anksčiau mirusio vyro 
prof. dr. Viliaus Gaigalaičio kapui 
Brettene (žr. "Europos lietuvis", 
1985. IX. 6, nr.34). Gaigalaičio 
kapus puošia dailus paminklas su 
akmenyje iškaltais Šv. Rašto žodžiais 
lietuvių kalba.

Kun. prof. V. G aigalaitis buvo 
žymus Klaipėdos krašto veikėjas, 
"Sandoros" draugijos vadovas. Jo 
sukauptos lituanistinės bibliotekos 
dalis saugoma. V. Berlyne, valsty
binėje bibliotekoje. Knygos pažy
mėtos specialiu ekslibriu, kad jos 

skiriamos Kauno universitetui, kai 
Lietuva vėl bus nepriklausoma. To
kio svarbaus žmogaus lietuviams 
brangus kapas būsiąs panaikintas 1990 
m., jei iki to laiko (po 4 metų!) nebus 
padarytas kapo laikymo pratęsimas. 
Tam reikia nemažai pinigų, o kuris 
fondas tuo pasirūpins? - klausimu be 
atsakymo baigia savo straipsnį dr. 
Rėklaitis. Jis tiksliai nurašė ant
kapio įrašą ir nufotografavo paminklą.

1985 m. rudens Mokslo ir kūrybos 
simpoziume Čikagoje buvo disku
tuotas keliamasis reikalas su Litua
nistikos instituto Tautotyros ir kraš
totyros skyriaus mokslininkėmis Elena 
Bradūnaite-Aglinskiene ir dr. Liucija 
Baškauskaite. Sutarta kreiptis į lietu
vių visuomenę per spaudą. Tų 
pokalbių paskatintas red. Br. Kviklys 
jau kėlė šį reikalą "Draugo" veda
majame (1985. XII 17).

Kaip praktiškai galima būtų vyk
dyti reikalingąjį antkapių įrašų surin
kimą? Reikia savanorių talkininkų, 
kurie aplankytų savo apylinės kapi
nes, pajieškotų antkapių su lietu
viškais įrašais ir juos tiksliai nurašytų. 
Fotografavimas gali būti naudingas, 
jei įrašas pakankamai stambus ir 
ryškus, apšvietimas palankus. Daž
nai senų ankapių (rašai būna sunkiai 
įskaitomi, išdilę ar išblukę, apsama
noję ar apardyti. Tokiais atvejais 
reikia nurašyti visa, kas įskaitoma, 
pažymint daugtaškiu praleistąsias 
vietas. Antkapio teksto dokumen
tavimas turi būti palydėtas metrika: 
tikslus kapinių vardas, adresas, kapo 
vieta (nors apytikriai), kapinių pri
klausomybė parapijai ar organiza
cijai, paminklo medžiaga ir forma 
(trumpas apibūdinimas), įrašo atliki

mo technika (iškalta akmenyje, at
lieta metale, įrašyta dažais ar kitaip). 
Reikia nurašyti tiksliai, išlaikant tą 
pačią žodžių ir skaitmenų tvarką, 
kaip antkapyje, netaisant pasitai
kančių rašybos klaidų. Paprasčiau
sia rašyti į įrištą sąsiuvinį su kietais 
viršeliais, skiriant kiekvienam antka
piui atskirą puslapį. Tokius prirašy
tus sąsiuvinius ar jų kopijas priims 
"Mūsų pastogės" redakcija ir persiųs 
Lituanistikos tyrimų ir studijų centrui 
(Mr. Robertas Vitas), 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 
USA. Kam patogu, galės patys 

.įteikti ar pasiųsti savo užrašus tam 
centrui, kuris yra Jaunimo centre 
Čikagoje.

Kuriuos įrašus verta dokumentuoti? 
Visų pirma tokius, kur prie vardo ir 
pavardės įrašyta dar kas nor lietu
viškai: mirusiajam charakterizuoti, 
kokiam įvykiui prisiminti, ar religiniaj 
tekstai, kartais poetų citatų. Gali 
pasitaikyti įdomių įrašų ir ne lietuvių 
kalba prie lietuviškų pavardžių. Ir 
tokius verta nurašyti. Meniškų pa
minklų ar šiaip originalių, nešablo- 
niškų nuotraukos gali būti vertingos 
meno istorijai. Kur įmanoma, reikia 
pažymėti paminklo kūrėjo pavardę ir 
kada pagamintas.

Ateinančio pavasario mirusiųjų 
atminimo diena galėtų būti gera 
pradžia, o po to - visokios vasarinės 
išvykos. Galimas dalykas, kad skai
tytojų tarpe atsiras tokių, kurie jau 
yra suregistravę įdomių antkapių 
įrašų. Belieka pagaminti užrašų ko
pijas ir pasiųsti kur prašoma.
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Diskusija apie karinę prievolę
Paskutinis Newcastiio Diskusijų 

Kluybo susirinkimas įvyko šių metų 
birželio mėn. dr. G. Kišono namuose. 
Zina Zakarauskienė skaitė paskaitą 
tema " Karinė prievolė Australijoj.”

Australijos glaudūs ryšiai su D. 
Britanija (t.v.” Motina šalim") anks
tyvaisiais Australijos Federacijos me- 
ais (nuo 1901 m.) buvo laikomi 
natūraliu ir pageidautinu dalyku, bet 
valdžios nusitatymas teikti tik D.Bri
tanijai aktyvią pagelbą karo atveju, 
nebuvo populiarus. Liberalių tradi
cijų kraštuose teigiama, kad karinė 
prievolė prieštarauja asmens sąvokai, 
Australijos atveju tai reiškė sykiu 
prievartą dalyvauti svetimuose ka

ruose. Todėl Fed. valdžios pastangos 
įvesti karine prievolę nuolat susidur 
davo su stipria opozicija; jau I P. 
karo metu (1916 m. ) krašte dėl šito 
vyko stiprus skilimas : Darbo partija, 
unijos ir didele dalimi K at. Bažnyčia 
buvo prieš; tuo metu valdanti Nacio
nalistų partija (išskyrus Senatą) ir 
Anglikonų hierarchija - už karinės 
prievolės įvedimą (čia buvo patiekta 
visų argumentai už ir prieš). Šiuo 
klausimu nuolat vykusi konfrontacija 
pakenkė ne vienai politinei karjerai, 
suskaldė partijas į frakcijas, politikai 
čia ypač pasižymėję kovingumu ir 
stipria įtaka , buvo W.M. Hughes, John 
Curtin, R. Menzies.

Australijos Darbo partijos opozicija 
karinei prievolei buvo ir liko vienu iš 
jos svarbiausių principų. Karinė 
prievolė dukart panaikinta Australijos 
istorijoj: 1929 m. ir 1972 m. (abu 
kartu valdant Darbo p-jai) ir tik II 
P.karo metu Japonijos agresyvūs 
žygiai privertė Darb. p-jos valdžią 
įvesti karinę prievolę 1943 m.

Tarp 1943 - 1972 metų Aus-jos 
kareiviai aktyviai dalyvavo Europos ir 
RAmiojo vandenyno rajono kovose, 
vėliau - Korėjos ir Vietnamo karuose, 
dažnai su dideliais nuostoliais. Dar- 
biečiams laimėjus Fed. valdžios rinki
mus 1972 m. G. Whitlam'o administra
cijos pirmieji sprendimai buvo pasi

traukti iš Vietnamo ir panaikinti 
karinę prievolę.

Po paskaitos buvo diskutuota apie 
Vietnamo karą, kuris tebėra gyvas 

.visų atmintyje; Australijos užsienio 
politika, apsigynimo galimybvės ir 
sąryšy su tuo - karinės prievolės 
klausimas. Buvo paliesta ir-šių taip 
vad. "taikos metų " paradoksas 
dabartinėj politinėj situacijoj. Čia 
buvo kiek pasiginčyta dėl pasaulio 
taikos ateities perspektyvų, kai kas 
laikėsi labai idealistiškų pažiūrų šiuo 
klausimu.

Sekantis susirinkimas įvyks liepos 
mėn. 20 d. pas p. Jūratę Ivinskienę. 
Kalbės pati šeinininkė.

V. KRISTENSEN
D.Klubo susirinkimų reporterė

Adei aidė

Nepaprastas koncertas
Lietuvių namuose, birželio 29 d., 

salėtą sekmadienio popietę susirinko 
nemažas skaičius muzikos ir dainų 
mėgėjų į šiek tiek kitokį negu 
visuomet koncertą. Jis skyrėsi tuo, 
kad jame dalyvavo kitų tautybių 
atstovai, vienodo likimo paliesti 
kaimynai. Tai jau didelis sumanumas 
koncerto organiZu.-ocės M. Pečiulie
nės, kuri asmeniškai pakvietė kon
certe dalyvaut i estę fleitistę ir 
ukrainietį tenorą. Tokie meniškomis 
pajėgomis pasikeitimai yra geras 
dalykas, nes leidžia mums išgirsti kitų 
kultūrų charakteri bei spalvingumą ir 
bendradarbiaujant suartina ir su
stiprina vienodo tikslo siekiančius, ta 
pačia vaga einančius mūs ir kitų 
tautybių bendraminčius. Taip pat ir 
koncerto tikslas gražus, nes organi
zatorė nusprendė gautas pajamas 
padalinti lygiai - Vasario 16 gim
nazijai ir Jaunimo Kongresui remti.

Koncertas susidėjo iš dviejų dalių; 
kadangi abiejose dalyvavo tie patys 
menininkai, juos paminėsiu viename 
aprašyme.

Atidarymą ir uždarymą atliko pati 
koncerto iniciatorė M. Pečiulienė. Ji 

padainavo šešias dainas - St. Šimkaus 
"Oi kas" ir "Lopšinė", J. Tallat- 
Kelpšos "Ne margi sakalėliai" ir 
"Mano sieloj šiandien šventė", K. 
Kavecko "Na, tai kas" ir St. 
Gailevičiaus "Oi. laukiau, laukiau". 
Solistė atrodė gražiai, scenoje jautėsi 
laisvai, dainas išpildė be priekaišto ir 
su dideliu įsijautimu.

Antroji solistė J. Maželienė pa
dainavo - S. Čerienės "Rauda”, J. 
Karoso "Linelius roviau", H. Perkins 
"Eik Joneli", V. Klovos "Daivos 
daina", J. Gruodžio "Ulijona" ir J. 
Tallat-Kelpšos "Daina apie sesytę". 
Solistės malonus, skambus sopranas ne 
vienam klausytojui padilgino jautrias 
gysleles. Prie jos prisidėjus baritonui 
V. Opulskiui, gražiai skambėjo duetas 
- "Iš rytų šalelės" - B. Budriūno, 
"Supinsiu dainužę" - M. Petrausko, ir 
"Jau vakaras buvo", "Giedu dainelę"

A. Mikulskio. Girdėjosi salėj 
šaukiant "bisui”, bet. duetas parei
gingai dainų nepakartojo.

Ukrainiečių atstovas P. Jarowyj- 
padainavo dainas "Burtininkė" - M. 
Stepanenko."On the Prut Kolomya" - 
D. Cyhankin, "Mieloji motule" - P. 

Mayboroda, "Raudona rūta" - W. 
Ivasiuk. Nors dauguma publikos žo
džių nesuprato, bet savotiškos melo
dijos ir liaudiškas perdavimas išsakė 
prasmę ir klausytojai instinktyviai 
pajuto nuotaikų reikšmę. Štai kokia 
yra dainos galia. Vėliau panašiai 
išsireiškė apie mūsų solistų lietuviškai 
dainuojamas dainas estų choro diri 
gentas.

Gabi, jauna muzikos mokytoja estė 
Kadri Auvaart meistriškai išpildė 
fleita "Hungarian pastoral fantasy" - 
Fr. Doppler ir "Sonatina" - A. Cooke. 
I. Velgsh solo pianinu atliko Fr. 
Shubert "Serenada" ir Fr. Liszt 
"Valsas oubliee". Dainoms ir fleitai 
akompanavo I. Velgush, o tenorui - A. 
Maystrenko.

Po koncerto dalyviams įteikta gėlių 
ir dovanų. Adelaidės Apyl. V aid. 
pirmininkas J. Stačiūnas padėkojo 
menininkams už malonią popietę ir 
išreiškė auditorijos bendrą mintį, 
pacituodamas dainos žodžius "Mano 
sieloj šiandien šventė".

Marytė Pečiulienė įdėjo daug darbo 
ir asmeniškų išlaidų organizuodama šį 
koncertą, kurį įgyvendint jos mintyse 

ir svajonėse brendo porą metų. Todėl 
čia būtų gera proga paduoti žinių apie 
jos nueitą dainavimo kelią.

Marytė dainavimo pradėjo mokytis 
dar Vokietijoj, Stuttgarte trejis metus 
mokėsi pas Scbarlotte Berikowen. 
Atvykus Australijon apie 5 metus 
dainos meno mokėsi privačioj studijoj 
pas dainavimo mokytoją A. Binke- 
vičiūtę - Gučiuvienę, o vėliau 3 metus 
lankė konservatoriją, kurioje stu
dijavo dainavimą, teoriją, kalbas ir 
operos klasę. Pas Hilda Gill privačioj 
mokykloj studijas tęsė dar 4 metus.

Marytė (sigyjo pažymėjimą iš Theo
ry of Music by Australian Music 
Examination Board ir gavo du Vocal 
honorable Mention iš Adelaide Eis- 
teddford Society Inc. už lietuvių 
liaudies dainas. Marytė daug metų yra 
"Lithuania" choro narė ir solo 
dainuoja įvairiuose lietuviškuose pa
rengimuose bei pas kitataučius. Šis jos 
pastangomis suruoštas koncertas ap
vainikavo jos 15-kos metų dainavimo 
darbą.

Tikiu, kad po taip gerai pasisekusio 
koncerto ir Marytės sieloje "šiandien 
šventė".

Valė MARGINK ONYTĖ

Jei busit
Šiaurės pusrutulyje dabar vasara ir 

turistai "plaukia" į Vakarų kultūros 
židinius. Spaudoje pasigirsta pa
tarimų kur važiuoti, kur apsistoti ir ką 
pamatyti. Gyvenantiems 
Australijoje kelionės gan brangokos, 
nukritus mūsų valiutai, pabrango ir 
pragyvenimas svetur. Tad norisi kuo 
daugiau pamatyti už tuos pačius 
pinigus. Tiems, kurie greit pakels 
sparnus ir lankysis Europoje, linkime 
gero vėjo. Jei kas lankysis Prancū 
zijoje, kodėl nepatraukus į pietvaka
rius ir neužsukus į gražųjį Cordes- 
sur-Ciel, Carcassonne ar į Les Beauą 
vietovę pietuose?

Na, o jei tik Paryžiuje apsistojama, 
tai yra daug mažai žinomų įžymybių, 
kurias verta pamatyti. Visi pa
žįstame Notre Dame katedrą, bet 
retas teužklysla pažiūrėti už jos 
pastatyto paminklo nacių kacetų 
aukoms pagerbti. Visi matėme Ei • 
ffelio bokštą atvirutėse, nuotraukose. 
Turistai būtinai ten bent nusifoto
grafuoja. O kodėl nepereiti per tiltą 
1 kitą pusę Seine upės ir neapžiūrėti 
antropologijos ir laivininkystės mu
ziejaus Palais de Chaillot rūmuose? 
Tikrai verta nueiti į Palais de la 
Decouverte /metro stotis - Franklin
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Paryži uj e,
Roosevelt/, kur galima pasiklausyti 
įdomių mokslinių paskaitų prancūzų 
ir anglų kalbomis, dalyvauti moksli 
niuose bandymuose, stebėti žvaigždy
nus didžiuliame planetariume. O 
kam įdomu pamatyti New Yorko 
Laisvės statulą, tai ir nereikia toli 
važiuoti tik iki Pont de Grenelle tilto. 
Ten galima pamatyti pagarsėjusią 
Bartholdi statulos repliką. O jei 
nelyja, kodėl nepžiūrėti, pasivaikščio- 
jant Senos pakrantėmis, vieno iš 
seniausių Paryžiaus tiltų Le Pont 
Neuf iš XVI šimt. Paryžiuje yra 33 
tiltai per Seine upę. Visai kitaip šitie 
tiltai atrodė viduramžiais I Kam 
įdomi istorija, tai labai netoli yra 
Musee Carnavalet /metro stotis 
Saint-Paul/. O kodėl neapsilankyti 
įdomiame aprangos muziejuje? /105 
Boulevard Malesherbes/.

Dideliuose muziejuose kaip Louvre, 
Centre Pompidou, Jeu de Peaume, 
Orangerie turistų gausybė trukdo 
gerai apžiūrėti meno kūrinius. O 
mažuose galima tą patį grožį pama
tyti, nekovojant dėl geresnės pozici
jos. Ir patarnautojai juose paslau
gesni, nes retai ten užklysta turistai. 
Jei juos užkalbinsite, kad ir laužyta 
prancūzų kalba, tai turėsite puikų

užsukit.. .
gidą veltui. O lobynų juose sukaupta 
nemažai. Štai keli jų:

MUSEE N1SSIM DE CAMONDO 
/metro stotis - Courcelles/
Puikus apstatymas, tapyba ir skulp
tūros: Canaletto, Guardi, Vigee 
Lebrun, Houdon. Porcelianas iš Sak
sonijos. Sevres ir Chantilly. Aubu- 
sson gobelenai.

MUSEE RODIN
/metro stotis - Varnenne/
Garsiojo skulptoriaus kūriniai ir škicai 
jo namuose ir sode.

MUSEE BOURDELLE
/metro stotis Montparnasse/
Jame sukaupta virš 800 menininko 
skulptūrų ir 1.500 piešinių.

MUSEE MARMOTTAN 
/metro stotis - Muette/ 
Muziejus yra tarp dviejų gražiausių 
Paryžiaus parkų Bois de Boulogne ir 
La Muette sodų. Čia yra daug 
Impresionistų paveikslų ir labai tur
tingas Claude Monet kūrinu rinkinys. 
Tarp kitų jo paveikslų ir garsusis 
"Impression soleil levant", kurio 
pavadinimas davė impresionizmo me

no krypčiai vardą. Knygos mėgėjai 
irgi ras kuo pasigrožėti: didelis 
rinkinys retų ir dailiai papuoštų 
knygų iš viduramžių sužavės ne vieną 
žiūrovą. Labai įdomūs gobelenai 
puošia šio ištaigingo muziejaus sienas.

MUSEE COGNACQ - JAY 
/metro stotis - opera/ 
Samaritaine krautuvės įsteigėjo ir jo 
žmonos Louise Jay rūmai, taip vad. 
hotel particulier. Interjeras iš Liudvi
ko XV ir XVI laikų. Tapytojai 
Fragonard, Quentin La Tour, Greuze, 
Chardin, Boucher, Tiepolo, Canaletto, 
Reynolds, Hamilton, Lawrence. 
Aukso ir sidabro indai, porcelianas ir 
gobelenai.

MUSEE ZADKINE, MUSEE RENAN- 
SCHEFFER, LA MAISON DE BAL
ZAC, MUSEE DE L'OPERA juos irgi 
verta aplankyti, ypač jei lauke lyja. 
Nemažai.įdomumo suteiks ir MUSEE 
GREVIN /metro stotis - Montmartre 
/ aplankymas. Čia pamatysite Pran
cūzijos ir pasaulio istoriją atvaizduotą 
vaško modeliuose. MARCHE AUX 
PUCES/blusų turgus/ aplankymas yra 
būtinybė. Kiek čia yra įdomybių 
spalvingumo, derėjimosi, triukšmo ir 
pulsuojančio gyvybingumo! Linksmų 
atostogų gražiajame Paryžiuje!

Isolda I.POŽELAITE-DAVIS
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Perthas melburniškius sutiko lie
tumi. Tačiau, po to, viskas ėjo gerai. 
Draugiški pertiškiai sutiko mus aero - 
drome, geltono autobuso entuzias
tiškas vairuotojas Eugenijus Stan
kevičius nuvežė i viešbučius.

Šeštadienio vakare, už užleistos 
scenos uždangos laukiame koncerto 
pradžios. Koncertą pradėsime penkias 
minutes po septintos. Girdime triukš
mų iš publikos. Nejaugi dėl vėlavimo? 
Atbėga iš publikos vienas ir liepia 

,mums nesijaudinti. Salėje visas kėdes 
sustūmę j priekį, nes jau pilna, o 
kėdžių buvo sustatyta tik 200. 
Pristatė kėdžių gale salės, bet vis dar 
buvo stačių. Koks ūpo pakėlimas 
choristams!

Sava publika Melbourne, gera 
publika. Tačiau, ta publika gerai 
pažįsta chorų. Dainuoti naujai ir 
tokiai entuziastiškai publikai yra 
malonumas. Žinant, kad publikoje yra 
daug ne lietuvių, taip pat norisi gerai 
atstovauti lietuvių vardui.

Perthe bebūnant prisiminiau Algio 
Šimkųus žodžius Ai,B Studijų Dienose 
Adelaidėje per Velykas. Jis kalbėjo, 
kad labai reikalinga kultūrinis pasi 
mainymas tarp miestų Australijoje. 
Viešnagės Perthe pasisekimas patvir 
tino jo žodžius. Koncerte malonu buvo 
matyti Pert.ho jaunimų. Kažkodėl 
didesnėse kolonijose jaunimas neįver
tina chorų įnašo į mūsų kultūrinį 
lobyną. Ir Dainų šventėse pastebima, 
kad iš mažesnių kolonijų, kaip Perthas 
ar Hobartas, apsilanko daugiau jau
nimo ir iš vidurinės kartos.

Po gerai pavykusio koncerto, buvo 
progos pabendrauti su Pert.ho lietu 
viais. Teko pasikalbėti ir su australais. 
Vienas pasakojo, kad, pamatęs Dainos 
Sambūrio nuotrauką vietiniame laik
raštyje "The West Australian", bandė 
sužinoti, kur Latvių Namai, nes prie 
straipsnio nebuvo adreso. Skambino į 
City Council. Nežinojo. Skambino į 
laikraščio redakciją. Ten nežinojo. 
Skambino straipsnio autoriui, kuris 
pardavė P. Čyžo telefono numerį ir 
galų gale australas atsirado Mel
bourne Dainos Sambūrio koncerte. 
Kodėl paklausiau, tu taip stengeisi 
patekti į šį koncertą? Jis atsakė: 
"Pažįstu lietuvius,' be to mėgstu 
klausytis chorų nesvarbu kokia kalba, 
o kad Perthe nėra tokių chorų, tai 
man įdomios įvairios etninės grupės.”

Mano manymu, mes, lietuviai, 
esame perdaug užsidarę savo kultu 
roję. Reikėtų dažniau ne tik chorus, 
bet ir tautinius šokius parodyti plačiai 
Australijos visuomenei. Kyla klau
simas dėl ateinančių Australijos 
Lietuvių Dienų Sydnėjuje. Kiek 
dėmesio bus atkreipta į kitas etnines 
grupes ir bendrai į australus, kvie
čiant juos į Dainų Šventę, atidarymą 
ir Tautinių šokių šventę?

Kiek mes prarandame progų paro 
dyti lietuvių kultūrą kitiems! Yra 
daug priemonių išreklamuoti parengi
mus, net dykai per radiją (talk-back
shows) ir australiškoje spaudoje. Mes 
negyvename vadinamame “ghetto" ir 
turėtumėm, ypač per mūsų didžiuosius 
parengimus, atidaryti duris visiems. 
Pertho pavyzdys parodė, kaip galima 
pusė publikos susilaukti iš ne lietuvių.

Sekmadienį choras giedojo pamal
dose, kurias atnašavo Pertho lietuvių 
naujasis klebonas kun. A. Savickas, 
kartu su prelatu Vaseriu iš Melbourne, 
vietiniu klebonu ir Pertho vyskupu 
Healy. Mišioms prasidėjus, choras 
atliko canberiškio V. Šimkaus kantatą 
"Tremtinys". Tai geras įvadas į vėliau 

anglų kalba sakytą kun. Savicko 
pamokslą, į kurį vyskupas vėliau 
atsakė minėdamas, kad jis ir kiti 
Pertho vyskupai gerai pažįsta lietuvių 
katalikų bažnyčios padėtį ir kad. 
gauna Lietuvos Katalikų bažnyčios 
kroniką.

Po Mišių ir vėl geltonu autobusu 
keliavome į latvių salę. Vaišių metu 
ne tik Melbourne solistai pasirodė, bet 
ir Pertho. Ir iš publikos buvo girdėt 
daug balsingų Pert.ho lietuvių. Pui
kiose vaišėse dalyvavo vyresnieji ir 
jaunimas. Gaila, kad mažai matėsi 
vidurinės kartos su savo vaikais. 
Šitokioje popietėje amžiaus ribų 
galėjo nebūti. Sekmadienio programą 
baigėme geltono autobuso ekskursija 
link Freemantle. Vežė vėl Eugenijus 
Stankevičius, o mšsų gide buvo Birutė 
Radzivanienė. Pamatėme, kur laikoma 
Amerikos taurė.

Dauguma choristų pasiliko Perthe 7 
paras. Teko gerokai pavaikščioti 
Pertho miesto gatvėmis, pasigrožėti 
plačia Swan upe, aplankyti tolimesnius 
Pertho pakraščius ir susitikti su 
naujais ir senais pažįstamais. Vienam 
choristui netikėtai teko, po maždaug 
40 metų, susitikti ir apsistoti pas 
bendraklasę iš Lietuvos gimnazijos 
laikų.

Atnaujinti Jaunimo Kongresų ry
šiai. Antradienio vakare suėjo pas 
Vytą ir Birutę Radzivanus jaunimas ir 
vidurinė karta iš Pertho ir Melbourne. 
Jų tarpe buvo 8 buvę kongresantai. 
Birutė ir Vytas Radzivanai atstovai 
III-čiame PLJK Pietų Amerikoje. 
Taip pat iš Pietų Amerikos Jaunimo 
Kongreso buvo Andrius Klimaitis ir 
Kristina Repsevičiūtė iš Pertho, o iš 
Melbourne Povilas Kviecinskas ir Zita 
ir Birutė Prašmutaitės. Paskutiniojo 
V-to Kongreso dalyvis buvo pertiškis 
Ričardas Repčevičius.

Po dešimties metų, kongreso ryšiai 
vis dar palaikomi. Tą vakarą Birutė 
Radzivanienė iškėlė ateinančio kon
greso temą. Gerą valandą kalbėjomės 
apie kongreso ruošą.

Iškeltos mintys: Ar pagalvota apie 
vaikų priežiūrą Kongreso atidarymo 
ir uždarymo metu? Jeigu norima, kad 
vidurinė karta ir vyresnis jaunimas su 
vaikais dalyvautų, reikia pagalvoti 
kur vaikus bus gsalima palikti.

Canberroje per paskutines AL 
Dienas buvo organizuota vaikų prie
žiūra. Ar yra kas daroma dėl šių metų 
Lietuvių Dienų Sydnėjuje ir ar jauni 
tėvai žino, kad su tokiais palengvini
mais, jie nėra atskirti nuo dalyvavimo 
Lietuvių Dienose.

Minėta, kad reikia bandyti daugiau 
įjungti mišrias šeimas į mūsų veiklą ir į 
Jaunimo kongresą. Kongresas galėtų 
būti tas įvykis, kuris pritrauktų mišrių 
šeimų vaikus ir jų tėvus. Stovykloje 
dalis programos bus anglų ar ispanų 
kalbomis. Iškilo klausimas, ar bus kas 
pritaikyta jaunimo tėvams, jeigu jų 
vaikai dalyvaus kongrese ir jie su jais 
važiuotų į atidarymą ir uždarymą. Gal 
verta pagalvoti apie sudarymą jiems 
pritaikytos programos? Taip pat 
planuojama surengti buvusių kongre- 
santų susitikimą Sydnėjuje dienos 
metu per atidarymą. Gal tas galėtų 
praplatinti programą ir pritraukti 
mišrias šeimas (tėvus)?

Per diskusijas buvo iškelta trūkumas 
literatūros, ypač Lietuvos istorijos 
anglų kalboj. Stovykloje, būtų nau
dinga turėti trumpas istorijos pamokas 
anglų kalba, ir pardavinėti literatūrą.

Atsisveikinant su pertiškiais aerodrome:
Iš kairės: Angelė Plužaitė, Aleksas Brovedani, Ieva Brovedani. Zita 
Prašmutaitė, Venta Dagytė, Tomas Francas, Dana Brovedani, Birutė 
Prašmutaitė, Kathy Buettner

Iškelta, kad praėjusiame kongrese 
labai įdomiai buvo pristatyti lietuviški 
papročiai ir reikėtų ir vėl ką nors 
panašaus paruošti.

Iš sportuojančio jaunimo pusės kilo 
mintis, kad reikia IV PLJK Org. 
Komitetui susitarti su ALFO valdyba 
dėl nugabenimo sportininkų iš Sporto 
Šventės, kuri vyks Geelonge, į 
Stovyklą netoli Adelaidės. Jaunimo 
Kongresas yra visam • lietuviškam 
jaunimui. Turėtų iš anksto būti 
suorganizuotas transportas.

Stovykloįs programa bus tokia, kad 
sportininkai lengvai galės įsijungti nuo 
antros dienos. Sportuojantis lietu 
viškas jaunimas turės progos susidrau
gauti su lietuvišku jaunimu iš 12 -likos 
kraštų.

Penktadienio vakare Pertho lietu 
vių namuose buvo suruoštos choro 
išleistuvės. Susirinko pilna salė. Pasi 
naudojau proga trumpai apibūdinti 
Jaunimo Kongreso eigą bei ruošą, 
paraginau patį jaunimą bei jų tėvus ar 
senelius siųsti vaikus į Kongresą. Kad 
nepraleistų progos susidraugauti su 
lietuviais ir sužinoti daugiau apie jų 
tėvelių bei senelių gimtinę ir jos 
istoriją. Maloni staigmena iš A LB 
Pertho Apylinkės valdybos. Valdybos 
narys p. Čyžas įteikė $100 auką 
Jaunimo Kongresui, tuomi pertiškiai 
pasidarė garbės rėmėjais. Ačiū jiems.

Kalbėjau su trim jaunuoliais, kurie 
žada dalyvauti Jaunimo Kongrese. Gal 
iš Brisbanės, Hobarto ir Canberros 
atsiras panašių jaunuolių. Buvo nau
dinga nuvykti į Perthą su choru, tuo

Šviesią sukaktį minint

Sušvitęs 
talentas

Kai kurių žmonių gyvenime. 
darbai kartais ir labai reikšmingi - 
vertinami tik jiems mirus. Šia atsi
tiktine proga, kada melbourniškei 
poetei A. Palaimai š.m. liepos 11 d. 
sueina 80 metų.

Nors metų skaičius slegia jos pečius 
ir karo meto bei gyvenimo be Tėvynės 
iškankinta, ji dar gana žvali ir 
kūrybinga.

A. Palaimos (Anės Klupšaitės) 
eilėraščių pluoštas buvo išspausdintas 
"Tėviškės Aiduose" ir nuolat spausdi
nami Šaulių biuletenyje "Lietuva 
Lietuviams". Dabar ji turi paruošusi 
eilėraščių rinktinę ir ruošiasi ją 
išleisti atskira knyga.

A. Palaimos eilėraščius gerai įver
tino profesorius Juozas Eretas; ji 

pačiu panaudoti progą asmeniškai 
pranešti apie jaunimo kongresą.

Penktadienio vakarą užbaigėme su 
jaunimu Pertho diskotekose, šešta
dienį vidurdienyje, susirinkome Perhto 
aerodrome atsisveikydami, iki malo
naus pasimatymo. Dainos Sambūriui 
liko aplankyti tik Darwiną. Gaila, ten 
yra tik 5 lietuviai.

Gal kiti chorai bei tautinių žokių 
grupės, perskaitę šį mano aprašymą, 
sugalvos aplankyti kitų lietuvių kolo
niją. Ne tik kitiems padarysite 
malonumą, bet ir sau. Yra įdomiau 
dainuoti ir šokti, jeigu turi ką nors 
naujo atlikti. Todėl ir ruošiamos Al, 
Dienos. Tuo raginu kitus meninius 
vienetus pakelti sparnus.

Grįžus į Melbourną, grįžome prie 
darbo - toliau ruoštis Dainų Šventei. 
Būtų gražu matyli daugiau vidurinės 
kartos veidų choro eilėse. Vaikai 
auga. Gal tėvai jau gali juos vienus 
palikti? Jeieu turite siera balsą ir 
mėgstate dainuoti, pagalvokite apie 
įsijungimą į dar didesnę šeimą - į 
Dainos Sambūrio šeimą. Repeticijos 
vyksta kas trečiadienį, Melbourne 
Lietuvių Namuose, 7.30 - 10 v.v. 
Sužinoti daugiau apie chorą galite 
paskambinę dirigentėms Danutei Le
vickienei, 848-8836, ir Birutei Praš- 
mutaitei 211-3775. Nauji dainininkai 
užtikrins Dainos Sambūrio egzis
tavimą ir gal po kokių penkių metų 
choras ir vėl pakels sparnus Pertho 
link.

Birutė PRAŠMUTAITĖ

Poetė A. Palaima
pirmoji gavo pranešimą apie staigią 
profesoriaus mirtį iš jo dukterų.

Poetė Palaima ilgus metus dirbo 
pedagogini darbą Lietuvoje.

Linkime jai visokiariopos sėkmės ir 
neapleisti kūrybos.

Al. B.
Musų pastog^^^^l98(L7a7^ši5;':
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Skaitytojams pageidaujant paruo
šiau šj atsaką, skirtą mand straipsnio 
"Vilnius Vatikane" komentarams’: 
prel. P. Vaseriui ir p. Pr. Pusdešriui. 
Kalba eina apie vieną salaziečio 
kunigo patriotizmą, kurjo jis nebijojo 
Vatikane išpažinti.

Kun. salazietis Pr. Gavėnas, Pietų 
Amerikos lietuvių kunigų vienybės p- 
kas, lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Sao Paule, Brazilijoje, turėjo 
laimės po 41 metų aplankyti Lietuvą. 
Užsukęs j Seinus, norėjo bazilikoje ar 
prie vysk. A. Baranausko kapo 
koplyčioje atlaikyti mišias. Atėjęs j 
baziliką, rado lenkiškas pamaldas, po 
kurių apie šimtas lietuvių ruošėsi 
giedoti, bet negalėjo, nes per gar
sintuvus pasigirdo įrašyti juostelėje 
įvairūs balsai, šukavimai, spiegi
mai,kad net ausis reikėjo užsikimšti. 
Triukšmas truko apie 10 minučių.

Kun. P. Gavėnas su vienu lietuviu 
nuėjo pas kleboną Stanislaw Ragows- 
ki, kurisipasišaukęs lietuviškai kal
bantį vikarą Z. Parankiewicz, pasakė, 
kad mišių laikyti negalima. Lietuvių 
reikalams yra skirtas vokiečių protes
tantų šventnamis. į kun. P. Gavėno 
klausimus, kodėl šitoje bazilikoje 
negalima mišių laikyti, tuo tarpu kai 
visame pasaulyje svetimi kunigai 
priimami, o dėl etninių reikalų yra šv. 
Sosto nurodymai, lenkas klebonas 
atsakė, kad jis turįs savo vyskupo 
nurodymus, dekretus ir įsakymus.

Tada kun. P. Gavėnas, nepasiduo
damas sakė, kad tie klebono išvardinti 
dekretai yra jų pačių sukurti ir 
neturėtų prieštarauti Bažnyčios pa- 
tvark /mams, o be to ir popiežius būtų 
nepatenkintas, jei žinotų'apie šitokią 
diskriminaciją.

Klebonas atšovė : "Popiežius matė 
ir žino visą padėtį. Jis čia buvo 
laiminti statulos"... Kun. P. Gavėnas 
pareiškė, kad popiežius turėtų tikrą 
padėtį žinoti, o lenkas klebonas 
pridūrė : "Pasakokite, jei norite, 
rašykite kam norit - net ir popiežiui. 

♦Bet žinokit, kad... popiežius yra 
lenkas!"

Tokio "broliško" pasikalbėjimo pa 
skatintas kun. P. Gavėnas nuvyko į 
Vatikaną teisybės ieškoti. Seinų 
lietuviai katalikai parašė popiežiui 
laišką lenkiškai, prie kurio kun. P. 
Gavėnas pridėjo savo pranešimą ir 
viso reikalo santrauką itališkai. Ro
moje buvo tam reikalui sušauktas 
lietuvių kunigų vienybės posėdis, 
kuriame dalyvavo ir vyskupas A. 
Deksnys. Dėl tų laiškų prel. L. Tulaba 
padarė pastabą, kad esą būtų nedi- 
plomatiška išeiti su "grasinimais" ir 
kad raštai esą per ilgi. Tada kun. 
P. Gavėnas pasiūlė savo paruoštą 
santrauką, kuriai visi pritarė. Dabar 
tik liko klausimas, kaip tą laiškų 
įteikti popiežiui, bet niekas NEIŠ
DRĮSO ĮSIPAREIGOTI.

Tada kun. P. Gavėnas kreipėsi į 
salaziečių atstovybę prie šv. Sosto, 
kuri sutiko laišką perduoti popiežiui. 
Norėdamas užtikrinti to laiško įtei
kimą popiežiui, jis aplankė kard. A. 
Samore, kuris patarė pasiųsti tiesiog 
popiežiui, ką kun. P. Gavėnas ir 
padarė. Be to jis kreipėsi j kardinolą 
Angelo Rossi, brazilietį, užimant, 
aukštą vietą Vatikane ir įdavė jam 
laiško nuorašą. Negana to, kun. P. 
Gavėnas, koncelebruodamas mišias su

Šiais laikais, ant šito svieto, 
Nėra lengva būt poetu. 
Vos sukūrei tik poemų, 
Štai, žiūrėk, turi problemą.

Parašei ką apie meną, 
Pirtį "ekspertai" kūrena. 
Apie muziką pridėjai 
Tuojaus gausi "gero vėjo".

Parašei apie valdybą, 
Peržengei jau savo ribą. 
Jei kotletai nepatiko, 
Nervai virtuvėj pakriko.

Duos tau "grybų" paragauti, 
Reiks į "gerą vietą" mauti. 

mons. Andrium Baškiu, paprašė mon
sinjorą, kad jis šiuo reikalu padėtų. Po 
poros savaičių A. Baškys pasakė, jog 
POPIEŽIUS LAIŠKĄ GAVO IR 
SKAITĄS SU ATSIDĖJIMU.

Kun. P. Gavėnas nenurimo, gau
damas iš Seinų laiškus, kuriuosae 
lietuviai katalikai rašė, jog lenkas 
klebonas juos gąsdinąs, kad vyskupas 
juos nubausiąs. Laikas bėgo ir apie 
laišką daugiau nieko nesigirdėjo.Tada 
kun. P. Gavėnas nutarė dar vieną 
galimybę išnaudoti Brazilijoje, popie
žiaus atsilankymo proga. Čia jis 
vargais - ne - galais įsmuko į 
kapucinų vienuolyną, kur popiežius 
turėjo nakvoti. Tris kart kun. P. 
G.avenas buvo prie pat popiežiaus, bet 
laiško negalėjo įduoti. Tada prašė 

.vienuolių, kad šie jam padėtų. Sie jam 
užtikrino, kad laiškas bus padėtas 
popiežiaus kambaryje ant stalo.

Praslinko trys mėnesiai nuo po
piežiaus apsilankymo ir beveik dešimt 
mėnesių nuo tų pastangų pradžios, 
bet apie laišką nieko nesigirdėjo, o 
Seinuose lenkai ir toliau sauvaliavo. 
Taįla kun. P. Gavėnas panaudojo 
paskutinę galimybę ir atidavė šį 
reikalą spaudai.

"Tėviškės Žiburiai" Kanadoje visa 
tai atspausdino su antrašte:

VILNIUJE LENKAMS GALIMA, 
SEINUOSE LIETUVIAMS - NE" 

Kun. O. Gavėnas aprašė viską kas 
vyko ir tarp kitko sakė popiežiui:

"Jūsų Šventenybė iškilmingai pa- 
reiškėte, kad "Tylos bažnyčios jau 
nebėra". Už tai lietuviai Jums yra 
labai dėkingi. Tačiau liūdna patirti, 
kad ir po tokio paskelbimo, dar yra 
tokia Bažnyčios dalis, kuri kenčia, 
turi kęsti sukandusi dantis, pačioje 
popiežiaus tėvynėje - katalikiškoje 
Lenkijoje!"

Kun.P.Gavėnas patiekė tris pagei 
davimus.

PIRMA, šių patvarkymų laukia 
visa Lietuva.

ANTRA, Vilniussusavo arkyvisku 
pija yra apverktinoje būklėje: orto
doksai ten turi savo vyskupą ir savo 
katedrą, o Lietuvos sostinė metų 
metais tvarkoma apašt. valdytojo. 
Vilniaus katedra paversta meno 
galerija ir koncertų sale. Pačios 
arkivyskupijos ribos neaiškios.

TREČIA, kun. P.Gavėnas taip pat 
savo rašte popiežiui paminėjo Vilniaus 
apašt. valdytojo kun. Alg. Gutausko 
pareiškimą, kad popiežiaus vardas 
būtų dar populiaresnis Lietuvoje, 
jeigu popiežius įstengtų IŠSPRĘSTI 
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 
KLAUSIMĄ.

Gal skaitytojams šis kun. P.Gavėno 
žygis atrodo lyg daužymas kakta į 
Vatikano mūrus, bet jis nebuvo veltui. 
PO PENKIŲ METŲ "Tėviškės Žibu
riai" rašė, kad lenkų žurnale. "Ze- 
szyty historyczne" buvo paminėta, 
jog popiežius Jonas - Paulius gerai 
žinojo padėtį Seinuose, nes ten lankėsi 
kartu su kardinolu Wiszynski, tačiau 
nenorėdamas žemaiti Lomžos vysk. 
Sasinowski, jokių pakeitimų nedare, ir 
tik po jo mirties buvo leistos 
lietuviškos pamaldos Seinų ba zi- 
likoje.

J. ARAS

UODAS

POETO VARGAI

Jeigu "grybų" nepagirsi. 
Tai nuo sprando dar numirsi!

Paminėjai kur našlelę, 
Visas pulkas bylą kelia. 
Parašei kur anekdotą, 
Nebekvies tavęs į puotą.

Jeigu draugą kur priminsi, 
Tai savęs nebeapginsi.
Nesvarbu kokio tu luomo 
Gausi vardą pono "Romo".

Tad poetui reik tylėti, 
Apie orą vien kalbėti. 
Jei nebosi žodį tarti, 
Gali kilpą užsinert!.

įgRžPOPTAi,^
Redaguoja: Antanas Laukaitis
Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 TEL. 7980306

Lietuvoje turėjome tik 3.5 milijono 
gyventojų, bet niekas nebuvo suskai
čiavęs lietuvių, išsiblaškiusių po visą 
platųjį pasaulį. Prieš II-jo pa
saulinio karo pradžią, mūsų laikinoje 
sostinėje Kaune gyveno virš 230.000 
žmonių. Tuo pačiu laiku Čikagoje 
buvo priskaitoma iki 200.00 lietuvių. 
Kiek lietuvių buvo likę Rusijoje, 
Lenkijoje, Latvijoje, Kanadoje ir 
kituose pasaulio kraštuose - niekas 
nežino, bet galima tikėtis, kad šis 
skaičius galėjo būti ne mažesnis, negu 
Lietuvoje gyvenančiųjų.

Kad ir mažas mūsų kraštas ir 
trumpa mūsų nepriklausomo gyvenimo 
istorija, galime didžiuotis, kad turė
tose sąlygose, buvome atsiekę gana 
aukšto gyvenimo lygio, nedaug kuo 
atsitikome nuo vakarų kaimyninių 
valstybių.

Paskutiniaisiais prieškario metais, 
fizinis auklėjimas ir kūno kultūra 
išsikovojo valstybės ir paskirų žmonių 
plataus įvertinimo. Jau 1938 m. beveik 
visose gimnazijose ir aukštesnėse 
mokyklose buvo paskirti Aukštesnius 
Kūno Kultūros Kursus baigę mokyto
jai. Jų dėka, fizinio auklėjimo ir 
sporto lygis gana smarkiai pakilo. Juo 
toliau, juo daugiau kilo Lietuvos 
įvairių sporto šakų lygis atskirų 
sportininkų atsiekimai artėjo prie 
geriausių pasaulio atsiekimų. Lietu
vos sportininkai važinėjo po už- 
snienius, tarptautiniuose susitikimuo
se laimėdami gana įspūdingių rezulta
tų.

Nepaprastai didelį sąjūdį sukėlė 
idėja ruošti Lietuvos Tautinę Olim
piadą Kaune. į ją buvo kviečiami 
lietuviai sportininkai, išsiblaškiusieji 
po visą platųjį pasaulį. Šios Olim
piados tikslas nebuvo rekordų me
džiojimas, bet didelis noras arčiau 
susipažinti su užsienyje gyvenančiais 
tautiečiais ir noras suteikti jiems 
didesnę galimybę pažinti jų tėvelių 
gimtąjį kraštą, parodyti mūsų nuošir
dumą, draugiškumą ir tautinį susipra
timą.

Tikriausiai, niekada K aunas nebuvo 
taip gražiai pasipuošęs, kaip 1938- 
tųjų liepą. Nuo Valstybinio stadiono 
Žaliakalnyje, žemyn Parodos gatve, 
iki pat Karo Muziejaus sodelio, visi 
namai buvo papuošti tautinėmis vėlia
vomis, o šaligatviuose specialiai 
įtaisyti aukšti, balti stulpai su 
baltomis vėliavomis, kuriose ryškiai 
buvo matomas Olimpiados ženklas.

Tautinės Olimpiados išvakarėse 
įvyko iškilmingas sportininkų paradas, 
kuriame dalyvavo virš 2000 viso 
pasaulio lietuvių sportininkų. Dar 
niekada anksčiau nemačiau Kaune* 
tiek daug žmonių. Jie užtvindė 
gatves, kuriomis sportininkai žygiavo 
į Karo Muziejaus sodelį pasiimti 
ugnies nuo aukuro prie Nežinomo 
Kareivio kapo.

1938 m. liepos 17 d.Olimpiada 
oficialiai atidaryta. Tai atliko Lie ta
vos prezidentas Antanas Smetona. 
Jo kalba giliai palietė kaip spor
tininkų, taip ir visų susirinkusiųjų 
jausmus. Pirmą kartą Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo istorijoje viso 
pasaulio lietuviai sportininkai Kauno 
Ąžuolyno pavėsyje prisiekė broliškai 
rungtyniauti ir per amžius mylėti ir 
branginti tėvų kraštą Lietuvą. Pre
zidento pasakyti žodžiai man ir 
šiandien tebeskamba ausyse

Virš 10.000 žiūrovų jausmingai 
sekė dvi sąvaites trukusias žaidynes. 
Lietuvos geriausi atletai rungtyniavo 
su Amerikos, Anglijos, Brazilijos, 
Latvijos ir Vilniaus krašto lietuvių 
sportininkais. Buvo varžomasi 17-je 
sporto šakų.

Visi, kas tomis dienomis buvo 
Kaune, neabejotinai su malonumu 
prisimena šią olimpiadą. Tai buvo 
vienas didžiausių Lietuvos sportinio 
gyvenimo nuotykių, apie kurį dar ilgai 
buvo kalbama, o svečiai sportininkai iš 
užsienio, atgaivinę savo tautinius 
Jausmus, laimingi grįžo į savo antrąją 
tėvynę.

Už dviejų metų sukaks 50 metų nuo 
mūsų pirmosios olimpiados. Gerai 
Žinau, kad šiandien Australijoje tu
rime sporto veteranų, kurie dalyvavo 
šiose neužmirštamose varžybose. 
Neužilgo Adelaidėje vyks III-slos 
laisvojo pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, daug kuo primenančios 
mūsų tautinę sporto olimpiadą. Ma
nau, būtų gražu, jeigu šių žaidynių 
rengėjai rastų galimybę kaip nors 
prisiminti istorinę tautinę olimpiadą ir 
jos dalyvius dabar gyvenančius Aus
tralijoje.

Australijos lietuviams sportinin
kams noriu priminti, kad mūsų metinės 
Sporto Šventės ir ypač vakarų 
pasaulio lietuvių didžioji Sporto 
Šventė, kuri organizuojama kas ket- 
veri metai, yra daug kuo panašios į 
mūsų pirmąją tautinę olimpiadą, į jas 
suvažiuoja geriausi sportininkai, tau
tinėje nuotaikoje bendraujant ir 
varžantis užmezgamos naujos pažin
tys, vakarais vyksta kultūriniai pa 
rengimai. Visa tai sveikais pagrin
dais, brandina jaunuolius ir suteikia 
jiems progos pagilinti lietuvių kalbos 
žinias.

Kiekvieno sveiko lietuvio jaunuolio 
didžiausias troškimas turėtų būti - 
lavintis pamėgtoje sporto šakoje ir 
patekti į gyvenamosios lietuvių sporto 
klubo reprezentantus, kad būtų kvie
čiamas dalyvauti mūsų sporto "olim
piadose".

Leonas BALTRŪNAS
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ii? draugystė 
Brisbanėje

(Tęsinys)

Pirmosios rungtynės vyko tarp 
"Kovo" berniukų ir Brisbanės "Bal
tia". Koviečiai jauniai visi iki 18-kos 
metų, o brisbanieCiai turi ir keletu 
vyrų jau su ūsais. Tačiau čia yra tik 
draugiškos rungtynės. Salės grindys 
labai slidžios ir žaidynių metu 
pasitaiko daug kritimų. Koviečiai, 
nors ir po kelionės, neparodo jokio 
nuovargio ir žaidimų nuo pat pradžių 
perima į savo rankas. Taškai: " Kovas"
- S. Ankus 17, P. Šumskas 18, A. 
Lašaitis 16, E. Vaičiurgis 5, P. 
Vaičiurgis, P. Burokas, D. Staitis - 0. 
"Baltia": P. Stankūnas ir T. Butkus po 
6, McKenna 5, D. ir G. Hill po 2, R. 
Mališauskas ir R. Hollywood 0. 
Rungtynės baigėsi 56:21 "Kovo” 
naudai.

Sekančios rungtynės yra tarp Can 
berros "Vilko" ir australų gimnazijos 
mergaičių komandų. Australės vyres
nio amžiaus ir fiziniai pajėgesnės. 
Lietuvaitės žaidžia gerai ir gražiai, 
tačiau negali atsilaikyti prieš geriau 
susižaidusias, vyresnes australaites, 
kurios laimi 44:18. Taškai: "Vilkas" - 
A. Martišiūtė ir R. Daukutė po 6, K. 
Katauskaitė 4, B. Howe 2, E. 
Kemežytė ir L. Gocentaitė 0.

Toliau susitinka Sydnėjaus kovietės 
su kita australaičių komandą. Mūsų 
mergaitės gražios išvaizdos, sportiš
kai nuaugę, tačiau dar taip neseniai 
pradėjusios vienoje komandoje žaisti, 
mažai turi patirties, ypač prieš daug 
geriau susižaidusias australaites. Ta
čiau ši jaunųjų koviečių komanda turi 
labai gražią ateiti, nes medžiaga yra 
labai gera, reikia tik įdėti daugiau 
darbo, Įgyti daugiau patirties ir 
susižaidimo; keletos metų bėgyje šios 
kovietės bus tokios garsios, kaip kad 
anksčiau yra buvę jų pirmtakės, daug 
kartų žaliąsias "Kovo" spalvas iškė 
lusios į pirmąsias Australijos lietuvių 
čempionų eiles. "Kovo" mergaites 
treniruoja ir tvarko buvusi NSW ir 
Australijos lietuvių bei "Kovo" mo
terų rinktinių žaidėja ir kapitonė 
Snaigė Motiejūnaitė-Gustafson. Ji 
labai intensyviai ir ištikimai dirba su 
šia komanda. Rungtynės baigiasi 
australaičių naudai 39:15. Taškai: 
"Kovas" - B. Migutė 7, L. Skirkaitė ir 
D. Staitytė po 3, R. Coxaite 2, M. 
Migutė ir J. Burns o.

Paskutiniąsias šios šventės rung 
tynęs ir tai revanšines, žaidžia 
"Kovo" jauniai su Brisbanės "Baltia" 
vyrais. Pirmam puslaiky matosi aiškus 
koviečių nuovargis, tačiau pertraukos 
poilsis ir .žaidėjų jaunystė nugali 
nuovargį ir antrajame puslaikyje, 
parodydami gražų sviedinio perda
vimą, išvystydami didelį žaidimo 
greitį ir puikius metimus, jaunieji 
perima iniciatyvą ir rungtynes baigia 
gražiu laimėjimu. Šią "Kovo’ jaunių 
komandą, tik prieš kelias savaites 
treniruoti perėmė jaunasis iškilusis 
"Kovo" vyrų komandos krepšininkas 
Gary Atkinson. Reikia tikėtis, kad jo 
vadovaujama komanda, kurios žai
dėjai turi gerus duomenis ir yra 
padarę gražią pažangą, greitu laiku 
bus viena iš gerųjų Australijos 
krepšinio komandų. Per šias rungtynes 
daugumą taškų sumetė S. Ankus, P. 
Šumskas ir A. Lašaitis. Seniai su 
"Kovu" bežaidęs D. Stasiūnaitis 
pasirodė labai gerai ir puikiai pritapo 
prie visos komandos. Taškai: "Kovas"
- S. Ankus 17, P. Šumskas 16, A. 
Lašaitis ir D. Staitis po 6, P. 
Vaičiurgis 4, P. Burokas ir E. 
Vaičiurgis po 2. "Baltia": P. Botting 

12, P. Stankūnas ir M. McKenna po 7, 
T. Butkus 2, J. HiU 1, D. Mališauskas ir 
d. Hill 0. Rungtynės baigėsi 53:29 
"Kovo" naudai.

Sportinės žaidynės baigėsi gražioj, 
draugiškoj nuotaikoje. Vakare vėl visi 
susirinko į vaišingus Lietuvių namus, 
kur darbščios šeimininkės, kaip bitelės 
jau antrą dieną dirbo ir laukė 
sportininkų su vakariene. Numalšinus 
alkį, "Baltia" pirmininkas V. Stan
kūnas padėkojo atvykusioms sporti
ninkams ir, šio vizito prisiminimui, 
sportininkams ir vadovams įteikė po 
vėliavėlę. Sostinės sportininkų vardu, 
už tokį gražų priėmimą, padėkojo ir 
atminimui sostinės Canberros vaizdų 
knygą įteikė dr. K. Kemežys. "Kovo" 
vardu nuoširdžią padėką šeimininkams 
pareiškė ir įteikė gražų medžio raižinį 
- "Kovo" ženklą, pirmininkas E. 
Lašaitis.

Pasibaigus oficialiai daliai, sporti
ninkų, svečių ir šeimininkų buvo labai 
linksmai ir draugiškai pabendrauta ir 
pasilinksminta. Net ir muzikantas V. 
Lorencas atsirado ir su jaunimu 
kitame kambaryje, užsimezgus arti
mai draugystei, pravedė šokius ir 
žaidimus. Nors ir su skaudančiom 
širdelėm, tačiau atėjo laikas eiti 
poilsiui, nes pirmadienio ankstų rytą 
autobusas jau traukė Sydnėjaus Imk.

Paskutiniai atsisveikinimai, rankų 
mojavimai ir jaunųjų viens kitam 
tariami "Iki pasimatymo Sydnėjuje 
per Lietuvių dienas ir Sporto šventę". 
Palikus Brisbaną, pradžioj taip ramu 
autobuse, niekas nekalba, net ir 
veteranų "galiorka" visai be balsų', 
atrodo, jų ten ir nebūtų. Gal nuvargę, 
gal susimąstę, o gal jauniai galvoja 
apie paliktą vieną kitų gražuolę. Ką 
gali žinot. Tačiau, praėjus valandėlei, 
visi atsigauna, lyg tai ir atsibunda iš 
miego. Ir kokia gi kelionė be dainos? 
Čia vėl visus nustebina mūsų jaunieji, 
pradėdami ir vėliau ilgai dainuodami 
vien tik lietuviškas dainas. Ir kas 
sako, kad mūsų jaunimas nemoka ir 
nenori lietuviškai dainuoti? Gal tik 
"Dainos" vadovai nemoka pritraukti 
jaunųjų į chorą.

Sydnėjaus Lietuvių namus pasiekėm 
vėlai vakare. Dėka klubo vedėjo, taip 
pat koviečio žinomo sportininko, 
Tomo Jablonskio, klubą radome dar 
specialiai grįžtantiems atidarytą. Ve
teranas sportininkas, biljardistas V. 
Kondrackas dar visus gerai pavaišino 
ir leido nuplauti kelionės dulkes.

Baigus šią puikią išvyką į Brisbanę, 
labai malonu prisiminti puikius šio 
miesto lietuvius, kurių nors ir nedaug, 
tačiau kekvienas iš jų parodė lietu
višką nuoširdumą, priimdami spor- 
tininkus ir svečius kaip tikrus savuo 
sius brolius lietuvius. Jaunimui ši 
išvyka buvo irgi labai naudinga. 
Neskaitant sportinių žaidynių, jie 
susidraugavo tarpusavyje ir daugu 
mas, gal pirmą kartą savo gyvenime, 
pamatė, kad, nors gimus Australijoje, 
juos riša tamprus lietuviškas ryšys, 
leidęs jau trečiajai kartai tarpusavy 
bendradarbiauti sporte, tautiniuose 
šokiuose, dainoje ir visame lietu 
viškaine gyvenime. Tikėkimės, kad ir 
Brisbanės jaunimas atsigaus, sustiprės 
ir savo visame gražume dalyvaus 
Lietuvių Dienose Sydnėjuje. Dar 
kartą nuoširdus, sportiškas AČIŪ 
Brisbanės lietuviams.

KOVIETIS

Sp orto ž ai dyni ų

III-sios Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės vyks 1988 m. Australijoje. 
Jas rengti pavesta Adelaidės Lietuvių 
sporto klubui "Vytis". Ši didžiulė 
sportininkų šventė vyks kartu su 
Lietuvių Dienomis. Jau dabar Adelai
dėje sudarytas žaidynių organizacinis 
komitetas, kuriam vadovauja Jurgis 
Jonavičius. Jaunesniosios kartos spor 
tininkai gal mažiau žino apie J. 
Jonavičių, kuris ne kartų yra buvęs 
ALFAS pirmininku, plačiai reiškėsi 
lietuviškoje veikloje; vienas svarbiau 
šių jo sportinių darbų - labai 
pasisekęs organizavimas I-sios Ame
rikos lietuvių krepšininkų išvykos i 
Australiją 1964 m. Šiandien J. 
Jonavičius ir vėl apsiėmė organizuoti 
Ili-sias Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes. Darbas yra tiesiog milžiniš
kas, ypač šiais sunkiais Australijai 
krizės bukais. Tačiau, žinant J. 
Jonavičiaus darbo pajėgumą, jo orga
nizacinius sugebėjimus ir tą lietuvišką 
norą, kad viskas kas yra lietuviška 
būtų kuo geriausiai atlikta, pilnai 
tikiu, kad šios sportinės žaidynės 
turės didžiausią pasisekimą ir bus ne 
blogesnės,, o gal ir geresnės, kaip kad 
buvo Toronte, Čikagoje. Žinoma, nei 
J. Jonavičius, nei viena Adelaidė 
sėkmingai to padaryti negalės. Tai yra 
visų Australijos lietuvių sporto klubų, 
sportininkų ir sporto rėmėjų pareiga 
prisidėti ir įsijungti į bendrą šios 
šventės parengimą. Kaip ir visur, taip 
ir čia didžiausia problema yra 
finansai. O jų reikia gana daug, nes 
žaidynės jau nebus vien tik eilinė 
mūsų Australijos sporto šventė.

SYDNĖJAUS JAUNIAI

Koviečiai jauniai dalyvauja aus
tralų žiemos krepšinio pirmenybėse. 
Žaidynių pradžia jiems buvo labai 
sėkminga ir, po gražių pergalių, jie 
pateko į pusfinalius, kur pirmąsias 
rungtynes žaidė birželio 27 d. su 
"Bankstow Allstars u. 18". Rungtynės 
buvo sunkios. Koviečiai pirmajame 
puslaikyje laikėsi dar labai gerai ir 
vienu momentu žaidimą net vedė. 
Tačiau antrasis puslaikis jauniams 
koviečiams buvo nesėkmingas ir 
žaidimas pakrypo aust.raliukų naudai. 
Nors koviečiai jauniai ir prasi
verždavo ir mėtė, tačiau sviedinys 
jokiu būdu į krepšį nekrito ir 
"Allstars" laimėjo 67:46. "Kovui” 
taškus pelnė: P. Šumskas 20, A. 
Lašaitis 10. S. Ankus 9. P. Burokas 3, 
P. ir E. Vaičiurgiai po 2. Komandos 
treneris G. Atkinson, šią komandą 
paėmęs treniruoti tik prieš kelias 
savaites, atrodo, dar turės įdėti 
nemažai darbo. Žinoma, ir visi 
žaidėjai turi daug rimčiau treniruotis 
ir daugiau bei atidžiau dirbti.

KVIEČIAMI JAUNIAI

Sydnėjaus "Kovo” valdyba kviečia 
Sydnėjuje ir apylinkėse gyvenančius 
jaunuolius ir jaunuoles įsijungti į 
sporto klubo "Kovas" jaunųjų spor 
tininkų eiles, ypač iki 18-kos metų ir 
dar jaunesnius. 12-kos metų vaikų 
treniruotės vyksta kiekvieną šešta
dienį nuo 2 vai. p.p. Condell Park 
stadione. Šiuos jaunuosius krepši
ninkus sutiko treniruoti R. Stašionis. 
Šiuo metu jaunučių komandoje žaidžia 
: Andrius Lašaitis, broliai Dičiūnai, 
Aistis Bieri, Darius Ankus, Petras 
Vaičiurgis. Laukiam ir daugiau jau
nųjų Sydnėjaus sportininkų. Tad. iki 
pasimatymo šeštadieniais krepšinio 
stadione.

Ed.

Tikimasi, kad atvažiuos apie 200 
svečių. Juos reikės apgyvendinti, 
rūpintis , jau neskaitant, kad ir pačios 
žaidynės labai išsiplės ir pareikalaus 
daug lėšų, stadionų, teisėjų ir kitų 
išlaidų apmokėjimui. Prisiminkime 
kaip mes buvome aprūpinti paskuti 
nius du kartus Toronte ir Čikagoje, 
Kanadoje net ir nemažų sumą pinigų 
gaudami. Taip, kad negalime ir mes 
blogiau pasirodyti čia ir svečius 
turėsime priimti, jei ne taip pat kaip 
jie mus priėmė, tai gal dar geriau.

Pinigai, pinigai ir visą laiką pinigai. 
Ir kaip jų gauti, kaip jų daugiau į 
bendrą kasą įdėti? Tai sunkus 
klausimas ir mes ji turime labai 
teigiamai ir greitai išspręsti.

III-jų Žaidynių organizacinis ko 
mitetas yra sudaręs išsamų visų 
žaidynių rengimo planą, įskaitant ir 
lėšų gavimą. Vienas iš pačių pirmųjų 
lėšų telkimo darbų yra bendros visos 
Australijos loterijos pravedimas. Susi
tarę su ALFAS valdyba ir gavę 
oficialų valdžios leidimą, Žaidynių — 
K-tas skelbia pirmąją šių žaidynių 
loteriją, kuri bus traukiama per 
sekančią sporto šventę Sydnėjuje. 
Organizacinis K tas prašo visus 
klubus ir individualius lietuviškojo 
sporto rėmėjus aukoti šiai loterijai 
prizus. Jie neturi būti siunčiami 
komitetui, bet iki liepos mėn. pabaigos 
pranešti prizų pavadinimą ir vertę 
pirmininkui adresu : J. JONAVIČIUS, 
27 Rickaby St., Croydon Park, S.A. 
5008.

A. LyTIS

KAS UŽSIDĖS KARŪNĄ?

Pasaulio čempionas Garry Kasparov 
(SSSR) gins titulų prieš buvusį 
pasaulio čempioną Anatolį Karpov 
(SSSR). Žaidimas prasidės liepos 28 d. 
Londone. Dauguma laiko juos visa 
galva aukštesniais už kitus pasaulio 
meisterius. Bus labai įdomios var
žybos. ______________________
• Australijos didmeisteris Ian Rogers 
laimėjo pirmo rato žaidimą pasauli
niame viešame turnyre, kuris šiuo 
metu vyksta Filadelfijoje (JAV).
• Tarptautinis didmeisteris Eduard 
Gufeld iš SSSR atvyko i Sydnęjų 
pereitą antradienį. Šiuo metu jis 
žaidžia Naujojoje Zelandijoje. į Aus
traliją grįš liepos 22 d. Jis labai 
įspūdingai demonstravo šachmatų 
taktinį žaidimą NSW Šachmatų centre 
Sydnėjuje.
• Sydnėjaus tarpklublnės šachmatų 
varžybos įžengė jau į 8-tų ratų. 
Baigminiai rezultatai ir reikšmingesni 
įvykiai bus paskelbti vėliau.

S. RIMKUS

Vyresniojo amžiaus lietuviams 
šachmatininkams yra gana gerai 
žinomas šachmatų ekspertas Matas 
Brazauskas, gyvenęs Baltimorėje ir 
miręs ten 1984 m. Jo žmona atidavė į 
Čikagą gausią jo šachmatų knygų 
biblioteką, kuria dabar rūpinasi And
rius Kulikauskas. Norėdamas pagerbti 
šį ir kitus šachmatininkus, jis įsteigė 
Mato brazausko šachmul ų knygų 
lentyną, kurioje jau dabar randasi 
įvairiomis kalbomis šachmatų knygų, 
žurnalų, paskirų sąsiuvinių. Norėda
mas šią lentyną praplėsti, jis kviečia 
viso pasaulio lietuvius šachmatininkus 
siųsti jam įdomias šachmatų knygas ir 
savo sužaistas įdomesnes partijas, 
kurios bus ekspertų išnagrinėtos ir net 
patalpintos spaudoj. Jis prašo viską 
siųsti šiuo adresu:

MATO BRAZAUSKO šachmatų 
knygų lentyna, Filbey House, #1015, 
5454 South Shore Dr., Chicago, Ill. 
60615, U.S.A. —
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J. Ruzgienė, Qld. $ 20 V. Grigonis, 
Vic. $ 100, L. Bušelis, Vic. $ 
25,E.I,iutikaitė NSW $ 100, A. 
Andriuška, ACT $ 25, N.K. Buikai, 
NSW $ 250, A. Jakštas, NSW $ 5, V. 
Naru/ien*, NSW $ 10, A. Krutulis, 
W.A. $ 15, E. Svirklienė, NSW $ 25, 
M. Kymantas. Vic. $ 5, dr. L. 
Petrauskas. NSW $20. V. Deikus, NSW 
$ 5, S. Gintalienė, NSW $ 5,
K. J.Lynikas, Vic. $ 20, 0. Liuti
kienė, IĮ.A. $ 75, A. Krausienė, Vic. $ 
10, J. Normantas, Vic. $ 5, J. 
Paškevičius, Tas. $5.

A. Tamulevičius a.a. ALGIRDUI 
KRUŽUI pagerbti vietoje gėlių 
"P.M" aukojo $20

Dr. L. Petrauskas vietoje gėlių 
mirus a.a. B.BALTRAMIJŪNIENEI 
"M.P." aukojo $20

Č. Juozaitis vietoje gėlių a.a. B. 
BALTR AMUŪNIENEI pagerbti 
"M.P." aukojo $10.

Maloniems aukotojams nuoširdžiau 
sias ačiū.

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Aukojo: K. Šimkūnas $ 5. P. Binkus- 
"Laiškai lietuviams" JAV, kovas 86. 
A. Ramanauskas retenybių stovui 2 
liet, tremt. b-nės mokesčių knygelės. 
P. Vaičaitis - "Tėvynės sargas", JAV 
3-62-85. P. Venckus - J. Petrausko ir 
A. Vidugirio "Lazūnų tarmės žody
nas", Vilnius 85. Retenybių stovui 
Liet. Resp. Šv. M-jos 1940 Karsa
kiškio pradž. mok. pažymėjimas. 
Gauta: K. Korsako "Literatūros 
raida", K. Korsako kūrinių serijos 3-ji 
knyga, Vilnius 85. J. Sako -Sakevičiaus 
"Kunigas Jonas Vailokaitis", žurna
listinė, visuomeninė, politinė ir eko 
nominė veikla, Chicago 85. J. Švobos 
"Šeiminė ir prezidentinė Lietuva". 
Cleveland 85. "Elta" information 
bulletin, JAV 2-86. Nuoširdus ačiū 
aukotojams.

Bibliotekos vedėjas

Australijos lietuvių kooperatinė 
kredito draugija "Talka" VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komitetų parėmė $1000 dolerių auka. 
Jau ne pirmas kartas, kad "Talka" 
parodo pritarimų ir palankumų ne tik 
kongreso ruošai, bet jaunimui ir 
daugeliui kitų lietuviškų organi
zacijų.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošos komitetas nuoširdžiai 
dėkoja "Talkai" už šių stambių aukų.

V PLJK Ruošos komitetas 
ŠARANSKIO LAIŠKAS LIETUVIU 
KATALIKŲ RELIGINEI SPAUDAI

Reaguodamas i Gintės Damušytės 
laišką, Anatolis, dabar vardu Natanu, 
Šaranskis jai atrašė j Lietuvių 
Religinę Šalpą New Yorke.

"Dėkoju už... nuoširdžius sveiki
nimus man išsilaisvinus iš Sovietų 
Sąjungos ir sugrįžus j tėvynę 
Izraelį...", rašo Šaranskis.

"Kaip minėjote, aš kartu su Viktoru 
Petkum gyvenau vienoj kameroj 16 
mėnesių ir per tą laikų jį labai gerai 
pažinau. Aš norėčiau padaryti ką tik 
galiu šiam nepaprastui žmogui, kurio 
draugystė mane išlaikė per mano 
įkalinimą...Linkiu viso geriausio Jūsų 
darbuose už žmogaus teises ir tikiuosi, 
kad mes su malonumu bendrausim ir 
ateity...", baigia Šaranskis.

1986 liepos 13 sueis 8 metai nuo tos 
dienos, kai Viktoras Petkus, Šaranskis 
ir Aleksandras Ginzburgas buvo 
atskirai nuteisti už žmogaus teisių 
gynimų. Pastarieji du laimingai pateko 
į Vakarus, o Petkus dar nelaisvėje. 
Jam prieš akis dar 7 metai kalinimo: jo 
bausmė baigiasi 1992m.

Lietuvių visuomenė yra raginama 
siųsti solidarumo laiškus šiam sąžinės 
kaliniui lagerio adręsu:

618263 Permskaya obl. 
Chusovkoy r-n, 

pos. Kuchino, uchr.
VS--389 36-1

USSR 
Petkus, Viktoras

Laiškus, prašančius Petkaus iš
laisvinimu aktyviau susirūpinti, siųsti 
JAV Congressional Human Rights 
Caucus Komisijos pirmininkams: ’ 

Congressman Tom Lantos 
1707 Longworth Building 
Washington DC 205:15

Congressman John Edward Porter 
1131 Longworth Building 

Washington DC 20515
LIC

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS-
"Mūsiį Žemiški Namai“

Apaštalo Povilo žodžia', 2 Korintiečiams 5:1- 
9, kartais yra neteisingai naudojami Įrodinėji
mui, kad krikščionys nueina Į dangų tuojau po 
mirties; bet priderančiai supratus, tekstas tokios 
nuomones nepatvirtina. Povilas sako: "Mes juk 
žinome, kad mūsų žemiškam šio gyvenimo na
mui suirus, mes gauname rūmą iš Dievo, namus 
ne rankų darbo, amžinus danguje." Povilas 
žinojo, kad šitas garbingas dangiškas gyvenimas 
buvo Jėzaus pažadėtas; bet ar jis tikėjosi tai 
gauti mirties valandoje?

Aišku, kad ne, nes ketvirtoj eilutėje jis kalba 
toliau: ‘‘nes mes nenorime būti nusivilkę, bet 
apsivilkę, kad. kas mirtinga, būtų gyvybės 
praryta." 1 Korintiečiams 15:51-55 apaštalas 
aiškiai parodo, kad bažnyčia nebus apvilkta 
nemirtingumu pirm jos prikėlimo iš numirusių 
“paskutiniam trimitui" skambant. Taip tad lieka 
nustatytas laikas po Kristaus antrojo atėjimo, 
ir tai sutinka su visais kitais tekstais, kalbančiais 
apie.tą dalyką.

Kuomet 2 Kor. 5:8 Povilas kalba apie norą 
"išeiti iš kūno ir būti pas Viešpatį.” nereikia 
manyti, kad jis palygina šį gyvenimą su prisi
kėlimo gyvenimu anapus kapo. Čia jis kalba apie 
dvi sąlygas, kuriomis krikščionis šiame gyvenime 
gali pasinaudoti. Viena sąlyga yra, per ištikimą 
darymą Dievo valios, pasilikimas arti prie 
Viešpaties; antra gi, neištikimumu ir nepaklu
snumu jo patarimo žodžiams, atsiskyrimas ir 
atsitolinimas nuo Viešpaties. Povilas sako: 
“Todėl mes stengiamės jam įtikti, ar išėję iš 
kūno, ar jame pasilikdami.” Tas reiškia visur, 
kur tik mes jaučiamės arti prie Viešpaties, arba 
jei kartais mes jaučiamės labai toli nuo Viešpa
ties, delei savo netobulybių; mes, krikščionys, 
turime uoliai stengtis, kad pagaliau būtumėm 
jo priimti ir išgirstumėm Viešpaties žodžius, 
“gerai padarei."

(bus daugiau)
Mylį tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bačinskas. 16 

Burlington Str.. Holland Park. Qid. 4121
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
N AMU OSE

IG 111 LAST TERRACE. BANKSTOWN ll'el. 708 1414)

Liepos 20 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.

Svajoni ų 
ir

Petro RaCkausko 
KO n c e r t a s

Bilietų kaina - $8, vaikams - $2

TREČIADIENIAIS nuo 5.30 iki 8 vai. p.p.

smorgasboard

Už $4 gaunate gardų karštą patiekalą, įvairių mėsiškų užkandžių, 
salotų, keptų viščiukų.

Labai apsimoka!

Maloniems Sydnėjaus Lietuvių klubo nariams vėl primename, kad 
laikas susimokėti klubio nario mokestį.

Valdyba

P.L.J.K. Organizacinis Komitetas maloniai kviečia visus į

"S VAJO NI U"

I R 
PETRO RAČKAUSKO 

KONCERTĄ

kuris įvyks:
MELBOURNE, liepos 13 d., sekmadienį, 2.30 vai, p.p. Lietuvių 
Namuose.
SYDNĖJUJE. liepos 20 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Lietuvių Klube. 
ADELAIDĖJE, liepos 26 d„ šeštadienį, 6.30 vai. p.p. Lietuvių 
Katalikų Centre.
Bilietų kaina - $8 asmeniui, $2 vaikams.

Savo atsilankymu paremsite jaunimo pastangas ir VI—jį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą.

VISI Į PENSININKŲ BALIŲ - ONINES!
Sydnėjaus pensininkai ruošia tradicinį žiemos balių - Onlnes. kuris 

įvyks liepos 24 d., ketvirtadienį, 12 vai., Lietuvių klube Bankstowne.
Kviečiame visus narius ir svečius atsilankyti, (mokant $7 asmeniui 

ne vėliau š.m. 20 d. virtuvės šeimininkei p. J. Šalkauskienei.

SEKRETORĖ

"DAINOS" CHORAS RUOŠIA

VI 11 U R Žl E IVU O VAKARĄ

Šeštadienį, rugpiūčio 2 d. Pradžia 7.30 v.v.
Programų išpildo "DAINOS" CHORAS ir svečiai - "CAECILIAN" 
VOKIEČIU CHORAS. Po koncerto šokiai, griežiant KONTI- 
NENTALINEI KAPELAI.
Bilietai: $5.00. Moksl. ir pens. $4.00.
KVIEČIAME IR LAUKIAME.

"DAINOS" CHORAS

KtalMSTOGt AUSTRALIAN LITHUANIAN

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
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