
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Metų bėgyje, ALD rengėjus pasiekė 
Įvairūs susidomėjusių tautiečių bei 
dalyvių pasisakymai ir patarimai. 
Jie buvo priimti dėmesin ir kai kurie iš 
jų buvo pritaikyti ALD eigai. 
Vienas iš tokių pasiūlymų buvo 
pakeisti ALD atidarymo iškilmingų 
pamaldų vietų, jas perkeliant i 
Lidcombę. Šioje didokoje bažnyčioje 
pamaldos lietuviams vyksta kiekvieną 
sekmadienj. Vieta gerai žinoma, 
arčiau lietuviais apgyvendintame 
rajone. C ia ir atvykę svečiai daugu
moje apsigyvens lietuvių šeimose.

Kanklininkės Mirga ir Auksė Barikai- 
tytės atvyks iš Clevelando koncer
tuoti Australijos Lietuvių Dienose

Netoli yra mūsų anksčiau nurodyti 
moteliai ir karavanų parkai. Netoli 
Bankstownas, kuriame yra Lietuvių 
namai ir vyks visi kiti ALD renginiai. 
Lidcombę yra puikus viešojo susi
siekimo centras, prie bažnyčios daug 
vietos mašinų pastatymui, ko labai 
trūktų prie katedros, Sydnejaus 
miesto centre.

Paskutiniame ALDRK posėdyje, tas 
klausimas buvo svarstomas ir prel. P. 
Butkus sutiko ALD atidarymo iškil
mingas pamaldas parkelti i Lidcombę.

Programoje Įvyko dar vienas pakei
timas. Paaiškėjus, kad iš kitų miestų 
mokytojai nesurenka J Sydnejų galin
čių važiuoti vaikų, kurie dalyvautų 
meninėje programoje. Vaikų vaidybos 
popietė neįvyks. Tai popietei skirtu 
metu, Sydnejaus lietuvių teatras 
"Atžala", pasirodys su savo nauju 
pastatymu, S. Kymantaitės 
Čiurlionienės komedija:
"Pinigėliai".

Žemiau skelbiame jau patikslintą 
ALD programą.

GRUODŽIO 26 d.:
12.00 Iškilmingos pamaldos, 
Lidcombę.

4.00 ALD atidarymas, Bankstown 
Civic Centre.

6.00 Gruodinė, Lietuvių namuose.
8.00 A.L.J.S. iškyla laivu (Harbour 

cruise).

GRUODŽIO 27 d.:
9.00 Lietuvių kapelionų 

konferencija, Lewisham.
9.00 VI-to P.L.J. kongreso organi

zacinio komiteto suvažiavimas, 
Lietuvių namuose.
1.00 Sporto šventės atidarymas, 

Condell Park.
3.00 Meno ir tautodailės parodos 

atidarymas, Bankstown Civic Centre.
4.00 A.L. Fondo atstovų suv., 

Bankstown Civic Centre.
7.30 Užjūrio svečių koncertas, 

Bankstown Civic Centre.
10.00 Sportininkų susipažinimo 
vakaras, Lietuvių namuose.

GRUODŽIO 28 d.:
9.00 A. L. K. Federacijos su

važiavimas, Lidcombę.
11.30 Pamaldos, Lidcombę.

1.00 Jaunimo koncerto repeticija, 
Bankstown Civic Centre.

3.00 Literatūrinė popietė, 
Bankstown Civic Centre.

7.30 Jaunimo koncertas, Bankstown 
Civic Centre.

GRUODŽIO 29 d.:
8.00 Tautinių šokių repeticija, 

Homebush Sports Centre.
9.00 A.L.B. Tarybos suvažiavimas, 

Lietuvių namuose.
9.00 Mokytojų konferencija, 

Lietuvių namuose.
4.00 Tautos Fondo atstovų suva

žiavimas, Lietuvių namuose.
7.30 Tautinių šokių šventė,

Homebush Sports Centre.
9.30 A.L.J.S. pasilinksminimas

(Drummoyne R.S.L.).

GRUODŽIO 30 d.:
9.00 A.L.B. Tarybos suvažiavimas, 

Lietuvių namuose.
10.00 Dainų šventės repeticija, 
Bankstown Civic Centre.

1.30 A.L.J.S. suvažiavimas, Lietuvių 
namuose.

2.00 A.L. inžinierių ir architektų 
suvažiavimas, Lietuvių namuose.
3.00 Teatras "Atžala", Bankstown 

Civic Centre.
7.30 Dainų šventė, Bankstown Civic 

Centre.

GRUODŽIO 31 d.:
9.00 L.K.V.S. Ramovė suvažiavimas, 

Lietuvių namuose.
1.30 Sporto šventės uždarymas, 

Condell Park.
8.00 Naujųjų Metų balius, 

Bankstown Civic Centre.
1987 m. SAUSIO 1 d.
Atsisveikinimo diena. Lietuvių namuose.

ALDRK INFORMACIJA.

DŽIAUGSMO MANIFEST ACUTA

Lietuvos sukilėliai ir partizanai 
pirmieji pareiškė norą atsikratyti 
sovietinio rėžimo ir tai įrodė visuo
tiniu Tautos Sukilimu

Birželio mėn. paskutinėmis savai
tėmis 1941 metais, Lietuvoje nebuvo 
jokio miesto nei miestelio ir toli
miausios provincijos kaimo, kad 
nebūtų plevėsavusios Lietuvos tauti
nės vėliavos ir atakuojamos rusų 
įsteigtos bolševikinės įstaigos ir jų 
agentūros. Visa tauta, lyg pavasario 
upių srautas, lyg potvynis, pajudėjo 
neapsakoma jėga ir pasiryžimu įrodyti 
tautos valią atsikratyti žiauraus 
okupanto ir atstatyti krašto nepri
klausomybę.

Sovietų armijos nebesusivokė kas 
vyksta ir panikoje traukėsi netvar
kingai, o bolševikiniai pareigūnai, 
palikę įstaigas, bėgo kaip patrakę 
paskui rusus.

Tauta manifestavo savo valią. 
Žmonių veiduose švietė džiaugsmas, 
bažnyčiose skardėjo maldos už komu
nizmo aukas.

Nors tai buvo trumpa to džiaugsmo 
manifestacija, bet ji išjudino tautos 
patriotizmą ir tvirtą nusistatymą 
laviruoti dviejų didžiųjų grumtynėse 
ir laukti karo pabaigos.

Nors karas, deja, neatnešė mums 
lauktų pasekmių, bet tai nepalaužė 
tautos tikėjimo savo teisės būti 
laisviems ir valdytis savistoviai, ir su 
pasitikėjimu laukė Vakarų valstybių 
užtarimo ir paramos.

Todėl, sovietiniam okupantui sugrį
žus, visas jaunimas ir visi pajėgesni 
vyrai ir moterys pasitraukė I miškus, 
įsikasė I požemines slėptuves ir kaip 

arai užpuldinėjo rusų transporto 
kolonas, vietines įstaigas, milicijos 
dalinius ir neleido okupantui vykdyti 
kolchozų steigimo. Daugeli atvejų 
partizanai išlaisvindavo de
portuojamus j Sibirą.

Visa tauta partizanus palaikė, juos 
maitino ir globojo, ir tai tęsėsi ne 
kelias savaites, ne kelis mėnesius, bet 
ištisą dešimtmetį

Jiems nepritrūko valios, bet pri- 
trūko ginklų ir šaudmenų, gi oku
pantai naudojo moderniškiausias ka
rines priemones.

Šiandien mes skaitome šio krašto 
spaudoje, klausomės radijo ir televi
zijos žinių biuleteniuose apie keturių 
valstybių disidentų pasirašymą nepri
klausomybės atstatymo prašymą ir 
pareiškimą, kad jų kraštuose buvusieji 
sukilimai aiškiai išreiškė jų tautų norą 
būti nepriklausomais, valdytis demo- 
kratškai ir būti neutraliais.

Mes, lietuvių tauta, jungiamės prie 
jų ir visa širdimi esame su jais. Bet 
mes norime pabrėžti, kad mes toki 
sukilimą pradėjome daug anksčiau ir 
aukų turėjome daug daugiau.

Mūsų tauta ir dabar didvyriškai 
tebekovoja. Juk neginčijamai reikia 
pripažinti, kad nė viena tauta 
neturėjo tiek daug nukankintų Sibiro 
Gulaguose, priverstinio darbo sto
vyklose ir KGB tardymo kameruose, 
kaip leituvių tauta.

Negali būti jokios abejonės, kad 
lietuvių tauta buvo pirmoji sukilėlių 
tarpe ir su tąja dvasia tebegyvena iki 
šiandien.

K. VILKONIS
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Vasario 16
Gimnazijoje

Rugsėjo 8-ta Vasario 16 gimnazi
joje buvo laisva diena. Ši diena 
nebuvo, kaip paprastas šeštadienis 
arba sekmadienis. Ši diena buvo labai 
ypatinga, nes tai buvo Tautos šventė; 
diena, kurią visa mokykla prisiminė 
savo brangią tėvynę Lietuvą.

Po pusryčių visi mokiniai nuėjome j 
Huttenfeldo koplyčią, kur buvo laiko
mos iškilmingos pamaldos. Lietuvos ir 
ateitininkų vėliavos buvo pagerbtos. 
Tada kunigas Skėrys (evangelikų 
kapelionas) ir kunigas Dėdinas (kata
likų) celebravo šventas Mišias. Po 
Mišių mokiniai susirinko prie vėliavos, 
Jos pakėlimui. Visi sugiedojome himną 
ir mokytojos Lipšienės vadovaujamas 
dainininkų būrelis padainavo lietu
viškų dainų, kurios buvo labai senos ir 
dar mūsų negirdėtos. Vėliau visa 
mokykla įsijungė į lietuvišką žaidimą, 
vadinamu Viktorinas. Kiekviena klasė 
turėjo atsakyti į klausimus apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą, geografiją 
ir t.t. Šį žaidimą laimėjo 13-ta klasė - 
gimnazijos abiturientai. Mes visi labai 
daug išmokome per šį žaidimą. Mes 
nežinojome, kad Lietuvos tautinis 
paukštis yra gandras, o ne gegutė, 
kaip daugelis mūsų galvojo.

Po pietų mokiniai buvo laisvi. 
Dauguma mokinių pasinaudojo šia 
proga susipažinti su mokytojais ir 
daugiau sužinoti apie gimnaziją. Buvo 
mokslo metų pradžia ir naujai 
atvykusieji neturėjo progos apžiūrėti 
gimnazijos ir jos aplinkos.

Po vakarienės ateitininkai suruošė 
atminimą Šiluvos Marijai. Tai buvo 
pavaizduota kelionė į Šiluvą. Daly
vavo visi mokiniai. Vienas mokinys 
nešė kryžių, kiti jį sekė, apeidami visą 
gimnazijos parką. Eidami giedojome 
"Sveika Marija" ir "Lietuva brangi". 
Eisena keliose vietose sustojo, kur 
buvo kalbama apie Šiluvoje įvykusį 
stebuklą, Marijos pasikalbėjimas su 
dabartinės Lietuvos žmonėmis ir apie 
Lietuvos politiką ir religinę padėtį.

Mokiniai visi buvo susikaupę ir 
rimti, ir labai domėjosi Šiluvos Marijos 
istorija. Procesijai išėjus iš gimnazijos 
aplinkos, staiga privažiavo mašina ir 
pagriebė porą mokinių. Taip buvo 
pavaizduotas komunistų elgesys Lie
tuvoje, kur neleidžiama viešai melstis. 
Grįžę į gimnazijos kiemą mokiniai 
sustojo aplink Lietuvos vėliavą ir 
sugiedojo maldą. Tuo metu vėliava 
buvo nuleista. Tylos minutėje visi 
mokiniai susikaupė.

Tuo gimnazijoje buvo užbaigtas 
Tautos šventės minėjimas. Aš manau, 
kad ši diena buvo labai įspūdinga ir 
įdomi, nes visas lietuviškas jaunimas 
su noru jungėsi ir parodė, kad 
lietuviška dvasia nėra užgesusi jų 
širdyse.

Lina Jablonskytė
Vasario 16 gimnazijos mokinė
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ŠKOTIJOS
Londone leidžiamo žurnalo 

"History today ", 1985 metų liepos 
numeryje yra ilgas staipsnis apie 
Škotijos lietuvius pabaigoje pereito ir 
pradžioje šio šimtmečio, iki maždaug 
1920 metų.

Straipsnio autorius Murdoch Rod
gers yra parašęs daug straipsnių apie 

imigrantus Didžiojoje Britanijoje. Šis 
straipsnis apie lietuvius yra gana 
objektyvus ir paremtas geru ištyrimu 
įvairių šaltinių. Bet negalima sakyti, 
kad jis apima visą Škotijos lietuvių 
gyvenimą, su visais jo pasireiškimais. 
Daugiausia žinių jame yra apie 
socialistinę veiklą lietuvių tarpe ir 
1917 metais įvykusią tragediją, kai 
virš tūkstančio lietuvių, pastatytų 
prieš pasirinkimą, ar tarnauti anglų 
kariuomenėje, ar grįžti j Rusiją ir 
tarnauti Rusijos kariuomenėje, suagi
tuoti kai kurių savo vadovų grįžo į 
Rusiją. Jų šeimos likę Škotijoje be 
vyrų pernešė daug vargo.

Straipsnyje rašoma, kad tarp 1868 
ir 1914 metų apie ketvirtis lietuvių 
tautos dėl krintančio gyvenimo lygio 
apleido savo kraštą. Rusų valdomoje 
Lietuvoje gyvenimo lygis krito dėl 
didelio padidėjimo gyventojų skai
čiaus, aukštų mokesčių ir krintančių 
javų kainų. Didžiausias skaičius 
emigravo paskutiniame pereito šimt
mečio dešimtmetyje ir pirmame šio 
šimtmečio dešimtmetyje. Vienu tarpu 
Škotijoje galėjo būti apie 15,000 
lietuvių, bet dauguma jų sustodavo 
trumpam laikui, pakeliui į Ameriką. 
Laivo kelionė iš rytų Europos miestų į 
Ameriką buvo daug brangesnė, negu iš 
Anglijos ar Škotijos uostų. Nuolatinių 
Škotijos gyventojų lietuvių galvojama 
buvo apie 7,000. Tas skačius šiek tiek 
keitėsi, vieniems išvažiuojant Ameri
kon, kitiems, sugundytiems laiškų jau 
Škotijoje apsigyvenusių lietuvių, at
vykstant iš tuo laiku rusų valdomos 
Lietuvos.

Prieš lietuvius Škotijoje, gal tikriau 
sakant imigrantus buvo gan didelė 
opozicija. Esą, jie dirbdavo, dau
giausia kasyklose už mažesnes algas 
kaip vietiniai, neįsijungdavo į strei
kus. 1887 Ayrshire Miners Union 
pareikalavo, kad jie būtų pašalinti, 
nes "jų buvimas sudaro moralinį ir 
sveikatingumo pavojų vietiniams. Be 
to jie yra naudojami sumažinimui ir 
taip jau žemų vietinių darbininkų 
gaunamų algų ". Angliakasių sąjunga 
tvirtino, kad kasyklų savininkai klas
todavo pas juos dirbančių lietuvių 
skaičių užrašydami vieton Berno- 
taičio, Šarmaičio ar Vilčinsko Brown, 
Smith ar Miller. Tos pavardės jiems 
liko ir vėliau. Daugelis Škotijos 
lietuvių taip ir neturi lietuviškų 
pavardžių...

Negeresnę apie lietuvius nuomonę 
buvo susidarę ir laikraščiai. 1900

LIETUVIAI
metų liepos mėnesio laidoje viename 
Škotijos laikraštyje rašoma: 
"bendrai kalbant jie yra patys 
nešvariausi žmonės ir sudaro pavojų 
visos bendruomenės sveikatai dėl jų 
primityvių pažiūrų j tvarką ir švarą. 
Jie baisiai nesusivaldo savo apsiėjime 
ir greitai griebiasi peilio...". Straips
nio autorius Murdoch Rogers betgi 
pastebi, kad atidžiau pažiūrėjus 
pasirodo, jog dauguma apkaltinimų 
buvo daromi be pagrindo. Juos 
iškeliant buvo bandoma paslėpti 
trūkumus vietiniame gyvenime.

Pirmas Škotijos lietuvių laikraštis 
pasirodė 1899 metais. Jis vadinosi 
" Vaidelytė" ir atrodo buvo ledžiamas 
kairiųjų, nes savo puslapiuose ragino 
lietuvius laikytis solidarumo su 
Škotais darbininkais. 1903 metais 
buvo įkurtas Lietuvių socialde
mokratų partijos skyrius Škotijoje. 
Nors skaičiumi šis skyrius buvo 
nedidelis, bet savo aktyvumu į save 
patraukė didelį skaičių lietuvių. Apie 
1905 metus buvo sudaryta Lietuvių 
socialistų federacija D. Britanijoje, 
kuriai priklausė keliolika skyrių. Nuo 
tų laikų lietuviai aktyviai dalyvavo 
angliakasių streikuose, kartais net 
apmušdami tautiečius, nenorinčius 
juose dalyvauti.

Svarbią rolę lietuvių angliakasių 
"susocialistinime" suvaidino Dr. 
Juozas Bagdonas, savo laiku buvęs 
"Varpo" ir "Lietuvos ūkininko" re
daktoriumi. Dėl persekiojimo Lietu
voje jis pabėgo į užsienį ir Škotijoj 
atsiradęs apie 1904 metus greitai 
pasidarė 1900 metais įsteigtos Šviesos 
draugijos pirmininku. Daug įtakos jis 
ture j "Vaidelytės" įpėdiniui likraščiui 
"Laikas", kurio linija buvo "išmoks
linti žmones...Mes čia esame trumpam 
laikui, vien dėl caristinės priespaudos. 
Bet laikai šviesėja. Kai carizmas 
žlugs, Lietuva bus laisva. Mums reikės 
išsimokslinusių žmonių."

Daug įtakos lietuvių kairiųjų tarpe 
turėjo ir Kapsukas-Mickevičius. Jo ir 
britų kairiųjų ryšys su lietuviais 
pastariesiems vėliau daug kainavo.

(Bus daugiau)
J.M.

VĖLINIU PROGA

Vėlinės, skirta diena visiems 
įnirusiems paminėti, jiems prisiminti ir 
už jų vėles melstis, mums, laisvojo 
pasaulio lietuviams, turi dar ir kitą 
reikšmę, kurią iškėlė mūsų gyvenimo 
laisvėje privilegija.

Vyresnės kartos atmintyje kad 
tebėra gyva Lietuvoje kadaise švęsta 
Vėlinių tradicija su tūkstančiais 
žvakelių kapinėse, vainiko padėjimu 
ant nežinomo kareivio kapo, su rudens 
krintančiais lapais ir savotiškai mis
tiška nuotaika, privertusią ir labai: 
jaunus suvokti "memento morl" žo
džių prasmę. Per karo audras išlikę 
gyvi, palaiminta Apvaizdos ranka 
atvesti į laisvąjį pasaulį, mes esame 
susikūrę normalų, beveik ištaigingą 
gyvenimą, naudojamės paskutiniųjų 
išradimų patogumais, kurių dėka 
turime daugiau laisvalaikio, mažiau 
kasdieninio gyvenimo smulkmenų naš
tos. Tačiau materialinė gerovė lepina 
kūną, nors tai nebūtų taip tragiška, jei 
tuo pačiu neblėstų ir dvasia, nesilpnė- 
tų dvasinės atsparos, kai jų niekas 
neiššaukia į kovą - nei priespauda, nei 
persekiojimai 
, nei trūkumai...

Mirtis yra natūrali kiekvieno gyvio 
pabaiga, nes tas, kuris gimsta, privalo 
ir mirti. Krikščionys į mirtį neprivalo 
žiūrėti tragiškai, nes tikėjimas į 
nemirtingos sielos išganymą stiprina 
tuos, kurie aprauda savo mirusius 
artimuosius. Tačiau ir natūrali mirtis. 

pasiekus tam tikrą amžių, gyvenus 
pilnutinės asmenybės gyvenimą, vis 
tiek gyviesiems yra skaudaus išgyve
nimo momentas, nes atsiskyrimas yra 
vasada graudus, ar tai būtų gimtųjų 
namų praradimas, ar į amžino poilsio 
vietą mylimo asmens palydėjimas. 
Karo baisybės ne visada teikia ir tokią 
privilegiją, kai, piktos rankos pakirsti, 
žūva tiek kariai, tiek motinos, seneliai 
ir vaikai.

Lietuvių tremtinių kapai Colane, 
Sibire, 1948 m.

Šalia oficialaus karo, kad yra 
tragiškas gyvenimas pastovioje baim
ėje ir dvasinėje kančioje - tai 
gyvenimas pavergtos tautos, gyveni
mas tremtinių, gyvenimas persekio
jamų už tikėjimą, už meilę savo 
protėvių žemei, už laisvės troškimą.

Taigi Vėlinių diena, prisimenant 
mūsų mirusius, gali tapti naujo ryžto 
diena, kad, būdami laisvėje gyvi 
panagrinėtume susikaupę, kodėl mums 
lemta gyventi laisvėje, nežuvus karo 
ugnyje, auginant naujas kartas ne 
okupanto kalėjime, ne Sibiro tremtyje. 
Ar buvome vertesni už tuos, kurie 
žuvo? Ar esame geresni už tuos, kurie 
liko nešti nelaisvės jungą? Turbūt ne. 
Apvaizda, savo begalinės išminties 
sprendimu, išgelbėjo mus, pavedusi 
misiją, kad pateisintume tą laisvėje 
gyvenimo privilegiją, supratę savo 
įsipareigojimą ir užduotį kalbėti už 
tuos, kurie yra priversti tylėti, kovoti 
už teisingumą, už savo kultūros 
klestėjimą laisvėje, kurioje ji gali 
tarpti be persekiojimo baimės.

Svarbu yra tą užduotį atpažinti. 
Tai yra įmanoma tik tada, kai giliau 
panagrinėjama mūsų išlikimo priežas
tis. Todėl Vėlinės, šalia maldų už 
mirusius, šalia jų atminimo pagerbimo, 
privalo tapti naujo ryžto diena, kad 
kada nors amžinybėje galėtume nebi
jodami tvirtinti padarę visa, ko buvo iš 
mūsų tikėtasi, ir ko Viešpats mums 
dovanodamas gyvenimą laisvėje, iš 
mūsų reikalauja. Tai ryžtas kiekvieną 
akimirką, išliekant mūsų gyvenamų 
kraštų, lojaliais ir dėkingais piliečiais, 
savo dvasios jėgas nukreipti ten, kur 
jos labiausiai reikalingos, būtent 
okupotoje Lietuvoje. Mūsų pavergta 
Tėvynė pasikliauna mūsų darbu ir 
įpareigoja mus nelikti nuošaliai be 
kovos, stebint mūsų Sibiro tremtinių 
kovas iš šalies. "Ne tai svarbu; ar 
mūsų darbai daugiau ar mažiau 
nusisekę, bet tai, kad baigdami šį 
gyvenimą galėtume pasakyti: pada
riau ką galėjau", - pasakė šv. Paskalis. 
Malda už mūsų mirusius Vėlinių dieną 
tebūnie surišta su pažadu gyventi 
pagal jo žodžius.

Aurelija BALAŠAITIENĖ

Dr. Leonas BISTRAS buvęs Ryto 
redaktorius, seimo pirmininkas, švie
timo ministeris ir ministeris pirminin
kas. Išvežtas ir kalintas Sibire į 
Lietuvą grįžio 1955 m. Mirė 1971m.
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Geležinio VILKO 
stovykla

Penktadienis, liepos 25 d.! Dauge
liui žmonių tai buvo paprasta darbo 
diena. Tačiau šešiems Vasario 16 
gimnazijos "Aušros" tunto skautams, 
tai buvo labai ypatinga diena. Tą 
dieną jie išvyko i Anglijoje ruošiamą 
skautų stovyklą. Mums Australijos 
lietuvaitėms, tai buvo kelionė i dar 
nematytą, nepažįstamą kraštą.

Traukinys buvo labai ilgas, bet 
mums šešiems, įspaustiems viename 
traukinio skyriuje, buvo labai ankšta. 
Vis neradome kojoms vietos. Pirmą 
valandą nakties išgirdome trukšmin- 
gus traukinio stabdžius. Atvykome į 
Belgijos Oestendo stotį. Labai nuvar
gę išlipome iš traukinio ir tikėjomės 
kur nors nusnausti. Pažvelgus į visų 
veidus, atrodė, kad visų buvo ta pati 
mintis. Sulipome į laivą, kuris turėjo 
mus nuplukdinti į Doverį, tai apie 
šešios valandos kelionės. Laive irgi, 
kaip traukinyje, mažai vietos, net 
patogiai atsisėsti nebuvo vietos, 
nekalbant apie gulėjimą. Miegas mus 
nugalėjo ir mes nusprendėme korido
riaus kampe nusnūsti.

Pagaliau atvykome į Headley Park. 
Mus džiugino labai paslaugūs vadovai. 
Po vėliavos nuleidimo, atleido nuo 
laužo ir sukritome miegui. Mūsų trijų 
australiečių įprotis tuojau pasirodė; 
vis bandėme išvengti rytinės mankš
tos. "Atsitiktinai" pamiegodavome, 
bet broliai buvo labai griežti ir teko 
mankštose dalyvauti. Vadinomės 
"plepenčios pončkos".

Headley Park Lietuvių namų salėje 
buvo šv. Mišios. Jos buvo trumpos ir 
sklandžios. Po Mišių sekė tautiniai 
šokiai. Mokino Anglijos tautinių šokių 
grupė. Pietavome prie didelio sukasto 
stalo, kurio viduryje labai gražiai 
buvo atvaizduotas geležinis vilkas.

Mes su Lina visą dieną sukome 
galvas, kaip mandriau pasirodyti prie 
laužo. Nusprendėme parašyti žodžius 
ir pritaikyti meliodlją. Visos trys: 
Lina, Birutė ir aš persirengėme, kad 
niekas mūsų nepažintų, nusidažėme 
lūpas orangine spalva, užsidėjome 
tamsius saulės akinius, kepures ir 
lietpalčius. Per tradicinį "Taukuotą 
puodą", laužo pravedėjas brolis 
O'Brien mus pristatė kaip "cool cats". 
Mūsų pasirodymas visiems patiko ir 
mes kiekvieną vakarą prie laužo 
pasirodėme su naujai parašytais 
žodžiais ir meliodijomis.

Mes trys australietės nedykinėjome. 
Mums teko paruošti aštuonias jaunes
nes skautes egzaminams. Be to, 
lankėme įvairias pamokas, kur buvo 
mokoma, kaip teisingai nešioti unifor
mas, naujų šūkių ir specialybės 
ženklų. Iš visų išmoktų šūkių 
įdomiausias buvo "Vilniaus varpai". 
Tai keturių balsų šūkis.

Mums australietiems Anglijos oras 
buvo labai šaltas. Negalėjome supras
ti, kaip anglai ir škotai, esant tiktai 20 
laipsnių C šilumos, galėjo taškytis 
baseine. Vieną kartą net lietui lyjant 

Anglijos skautai maudėsi?!
Stovyklos metu pasiteikė daug 

lietingų dienų. Vieną vakarą dėl 
lietaus laužas įvyko palapinėje, bet 
nebuvo taip smagu, kaip atvirame ore, 
po žvaigždėmis.

Vieną rytą, po vėliavos pakėlimo ir 
pusryčių Lina, Birutė ir aš, susirinku
sioms lauke skautėms, papasakojome 
apie Vasario 16 gimnaziją ir įspūdžius 
iš Lietuvoje praleistų Velykų.

Vieną noriu pasakyti apie lietu
viškai nekalbančius. Jie mane suža
vėjo. Jie su tokiu noru ir entuziazmu 
mokėsi, kad tikrai jie šią savo tėvų 
kalbą išmoks. Linkiu jiems sėkmės šį 
garbingą ir savanorišką darbą kuo 
geriau atlikti ir tikiu, kad jie visi 
kalbės lietuviškai.

Iš kairės: Birutė Stalbaitė, Anita 
Baltutytė ir Lina Jablonskytė

Buvo ir saulėtų dienų. 0 kaip ji 
mūsų visų buvo laukiama! Jos 
spinduliai kuteno mūsų veidus. Mes 
australiečiai nevertiname saulės, kuri 
pas mus kartais ir smarkiau pakaitina. 
Ta diena buvo skirta sportui. Žaidėme 
tinklinį ir net criket. Ypač, mes 
australiukės pasigedome šio žaidimo, 
nes Vasario 16 gimnazijoje jo niekas 
nežaidė.

Kiekvieną rytą vis bandėme išveng
ti mankštos. Vieną rytą, po vėliavos 
pakėlimo, vadovas įsakė mums trims 
australiukėms žengti tris žingsnius į 
priekį. - Na, dabar tai bus! - 
galvojame. Vadovas su didžiule šyp
sena veide prisiartino. Liepė gulti ant 
žemės ir padaryti po penkis "press 
ups". Visos vos, vos pajėgėme 
padaryti po du. Pasižadėjome, kad 
rytinės mankštos nevengsime.

Vieną dieną mokėmės, kaip paruošti 
laužui malkas. Ta diena buvo skirta 
"visureigiui". Visur ir ėjome! Diena 
buvo gan šalta. Mes australietės 
vilkėjome šiltus rūbus, kai vietiniai 
skautai labai plonai apsirengę žygia
vo. Buvo suorganizuotas bėgimas su 
kibiru vandens. Reikėjo taip bėgti, 
kad vanduo neišsilietų. Bandėme, bet 
į stovyklą grįžome šlapi.

Vieną vakarą buvo susikaupimo 
valanda. Atnašautos šv. Mišios lauke. 
Vaizdas buvo labai gražus, visi 
susirinkusieji laikė degančias žvaku
tes. Staiga pradėjo lietus lyti. Po 
pamaldų numatyti nakties žaidimai 
buvo atidėti, nes vis dar lijo. Vakarą 
praleidome palapinėje, kur vyko 
įvairūs skautiški žaidimai ir pasi
linksminimas.

Paskutinė diena stovykloje. Nuos
tabu! Aš ir Lina pravedėme rytinę 
mankštą. Anksti pakėlėme brolius, 
įvairiais baleto ir kitais judesiais 
mankštinome brolius, kurie sekė mus 
ir taip rytinė mankšta buvo mūsų 
pravesta.

Po pietų vyko kosmetikos kursas, 
kuriame net broliai dalyvavo. Išmo
kome kaip prižiūrėti odą. Bandėme 

įvairius odos produktus.
Paskutiniame lauže dalyvavo ne tik 

lietuviai skautai, bet ir anglų berniu
kų skautų kuopa. Pasikeitėme daino
mis, šūkiais, vaidinimėliais ir visas 
vakaras paliko gilų įspūdį. Atsisvei
kinimai. Nepamirštami šokiai ir 
draugystės. "Geležinio vilko" stovyk
la ilgai liks gyva mano atmintyje.

Aš manau, kad šitokios stovyklos 
yra labai reikalingos ir naudingos. 
Jose tikrai pajunti skautybės dvasią. 
Ačiū Anglijos skautų vadovams, kurie 
mumis rūpinosi ir sudarė progą arčiau 
susipažinti. Kad mes galėtume Jiems 
atsilyginti?!

Anita Baltutytė
Vasario 16 gimnazijos mokinė

DISNEY PARKAS
Garsusis amerikietis Walt Disney, 

būdamas 17 metų, gyveno Paryžiuje ir 
dirbo, kaip Raudonojo Kryžiaus grei
tosios pagalbos šoferis. Jis pradėjo 
piešti humoristinius piešinius 
(cartoons) ir tuoj pat turėjo di
džiausią pasisekimą Prancūzijoje. 
Walt Disney yra pasakęs, kad jo 
piešiniams didelę įtaką turėjo euro
piečių literatūra.

1985 m. Prancūzijos ministeris 
pirmininkas pasirašė sutartį su JAV- 
bių Walt Disney direktorium Michael 
Eisner, pagal kurią maždaug 25 km. į 
rytus nuo Paryžiaus bus įkurtas 
europietiškasis Disneyland, apimąs 
maždaug 1,250 hektarų plotą. (Iki šiol 
tas plotas buvo apleistas.) Tai bus 
kopija amerikietiškojo Disneyland.

Po sutarties pasirašymo Prancūzijos 
laikraščiai pasipuošė Mickey Mouse 
paveikslėliais. Disneyland įrengimas 
neš Prancūzijai pelną, nes turistai 
mėgsta tokias vietas lankyti. 10,000 
darbininkų gaus darbą, kai prasidės 
statyba. V ėllau reikės daugiau darbi
ninkų ir tarnautojų. Jau baigiamas 
statyti viešbutis su 5,000 kambarių.

JAV-bių Disneyland firma išstudi
javo apie 200 vietovių Prancūzijoje ir 
Ispanijoje. Ispanija labai norėjo tokio 
Disneyland. Ispanijos turistų sąjungos 
sekretorius, sužnojęs, kad JAV-bių 
Disneyland firma apsisprendė už 
vietovę netoli Paryžiaus, buvo labai 
nepatenkintas ir pareiškė; "Jie padarė 
didelę klaidą pasirinkdami Prancūziją. 
Paryžiuje klimatas yra Maurus.

Buvo apsispręsta už minėtą 
vietovę, kadangi Paryžius imponuoja 
visiems turistams: pagrindinės
lėktuvų stotys arti, keliai geri.

JAV-bių Disneyland firma pilnai 
finansuos Disneyland statybą ir pa
stačius tvarkys pagal Kalifornijos ir 
Floridos Disneyland parkų sistemą: 
jau išbandytą ir puikiai veikiančią. 
Prancūzai tai žino ir abi pusės 
džiaugiasi tuo susitarimu.

Manoma, kad Disneyland parkas 
Prancūzijoje bus atidarytas 1990 ar 
1991 metų pradžioje.

Japonijoje, Tokijo srityje įrengtojo 
Disneyland parko atidarymas įvyko 
1983 m. 150.000 japonų dirba tame 
parke. Turistai suvažiuoja iš Taiwano, 
Pietų Korėjos ir Hong Kongo.

Prancūzija tikisi turistų iš viso 
pasaulio. Turistų agentūros jau sudaro 
specialių kelionių planus: trys dienos 
Disneyland parke ir keturios dienos 
Paryžiuje. Manoma, kad atidarius 
Disneyland parką, Prancūzija kasmet 
susilauks dešimt milijonų turistų.

Agnė LUKŠYTĖ

ŠILUTĖS KRAŠTOTYROS MU
ZIEJUS surengė vilniečio dail. Va
lerijono Jucio grafikos darbų parodą. 
Jai buvo sutelkta apie 100 knygženk- 
lių, 40 knygų iliustracijų ir apipavi
dalinimų. Atidaryme dalyvavo auto
rius ir susitiko su pirmaisiais parodos 
lankytojais.

KAUNO PAVEIKSLU GALERIJA 
liepos mėnesį kauniečius pakvietė į 
47-nių Estijos tapytojų ir skulptorių 
darbų parodą. Jų kūriniai, sukurti 
devintojo dešimtmečio pradžioje, bu
vo gauti iš Tartu dailės muziejaus 
fondų. Jie atstovavo viduriniosios ir 
jaunesniosios kartos estų dailinin
kams: Tapytojams - K. Kazikui, R. 
Tamikui, T. Vintui, skulptoriams - I. 
Yunui, E. Tamikui ir kitiems. Kūriniai 
atspindėjo dabartines žmogaus pro
blemas, ryšius su jį supančia aplinka.

TELŠIUOSE JAU ANTRĄ VASA
RĄ kūrybiniam darbui buvo sutelkti 
medalių kūrėjai. Pernai jie pagrindinį 
dėmesį skyrė įvairiems technikos 
klausimams, o šiemet - Žemaitijos 
rašytojų, kultūrininkų ir visuomenin- 
kų atminimui. Dailininkai A. Žukaus
kas, A. Olbutas, R. Inčirauskas kūrė 
medalius poetui Vytautui Mačerniui, 
A. Vytėnas, O. Drūlienė, S. Žilienė - 
Žemaitei, E. Žilytė ir P. Gintalas - 
vysk. Motiejui Valančiui. Jie taipgi 
rengė išvykas po Žemaitiją, susipa
žino su liaudies architektūros, dailės 
paminklais, aplankė poeto V. Mačer
nio kapą, jo tėviškę.

ARCHEOLOGŲ GRUPĖ, vado
vaujama docento Mikolo Michelberto, 
šią vasarą kasinėjo Paragaudžio 
pilkapius Šilalės rajone. Tarp archeo
loginių radinių buvo retai Lietuvoje 
beužtinkama unikali segė, kirvukai ir 
ietigaliai, priklausantys II š. Didžiau
sios staigmenos betgi buvo susilaukta 
apžiūrint Kvėdarnos piliakalnį, ant 
kurio iki 1329 m. stovėjo pilis. 
Archeologų dėmesį patraukė kurmia
rausis ir jo paviršiuje sublizgusi 
moneta priklausanti II š. Romos 
imperijai. Toks radinys, pasak archeo
logų, šiose vietose aptiktas pirmą 
kartą. Jis gali net tūkstantmečiu 
pasendinti Kvėdarnos pilies amžių.

NAUJA SPECIALYBĖ - Kaune vei
kiantis Lietuvos kūno kultūros insti
tutas paruošdavo fizinio lavinimo 
mokytojus vidurinėms mokykloms. 
Dabar institute įvesta nauja pradinio 
karinio pasiruošimo ir fizinio lavinimo 
specialybė. Ją gali pasirinkti tik 
karinę tarnybą atlikę jaunuoliai. 
Instituto prorektorius Leonas Alek
sandravičius pabrėžia, kad šios spe
cialybės absolventams bus suteikti 
atsargos leitenantų laipsniai. Viduri
nėse Lietuvos mokyklose jie dirbs 
karinio paruošimo ir fizinio lavinimo 
mokytojais. Nepriklausomos Lietuvos 
gimnazijose Kaune karinis lavinimas 
buvo atskirtas nuo fizinio, kurį 
atlikdavo institutą baigę sporto mo
kytojai. Karinio lavinimo dėstytojais 
būdavo atsiunčiami kariuomenės da
linių karininkai.

MAŽVYDO PARKĄ KLAIPĖDOJE 
papildė dekoratyvinės devynių Lie
tuvos skulptorių skulptūros, sukurtos 
šią vasarą X-joje kūrybinėje Smiltinės 
stovykloje prie Baltijos. Spaudoje 
minima G. Žuklio iš akmens iškalta 
ir ant aukšto pjedestalo užkelta 
"Šiaurio" figūra, vaizduojanti klaipė
diečiams gerai pažįstamą vėją. Mi
nimos ir kai kurios kitos Mažvydo 
parkui skirtos skulptūros: S. Žirgu
lio "Nakties paukštis", P. Mazuto 
"Saulės laikrodis".
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LIETUVIŲ POLITINĖJE VEIKLOJE
Rašo Jurgis Janušaitis

MŪSŲ POLITIKOS DIDIEJI 
PRIE BENDRO STALO

Nėpaslaptis, kad išeivijos lietuvių 
veiklos kelyje pasitaiko daug nely
gumų. Pagrindiniai veiksniai, 
VLIKAS, PLB, LB Kraštų valdybos, 
ALTA ir kiti šalutiniai junginiai 
nepaliauja domėjęsi pasauline ir mūsų 
tėvynės vadavimo politika. Sakoma, 
kad politinė veikla yra daug patrauk
lesnė, juk tai visos jėgos ir lėšos 
skiriama Lietuvą išlaisvinti iš okupa
cijos jungo. Tai labai svarbūs darbai. 
Išeivijos lietuviai ne tik Amerikoje, 
bet visame laisvajame pasaulyje, kur 
ir kaip įmanoma, turi kalbėti už savo 
tėvynės išlaisvinimą, siekiant jai 
pilnos valstybinės nepriklausomybės. 
Tą darbą jau daugelį metų dirba 
VLIKAS, ALTA, Amerikoje, o prieš 
gerą dešimtmetį politinės veiklos 
keliu pasuko ir Lietuvių Bendruo
menė. Štai, čia, subangavo nesan
taikos banga. Pirmieji veiksniai ėmė 
barti LB, kodėl ji kišasi ne į savo 
darbo lauką, kodėl nesirūpina kultū
rine, visuomenine ir lituanistinio 
švietimo sritimi.

Lietuvių Bendruomenėje, ne pa
slaptis, susitelkę gana stiprios, išsi
mokslinusios, veiklios pajėgos. į 
užmetimus LB atsakė dar ryžtingesnių 
darbu politinėje veikloje.

Tokie šnairavimai, LB pabarimai, 
jos atsikirtimai jau tęsiasi keliolika 
metų. Ir kaip gaila, kad mūsų 
politikos didieji, save laiką vienin
teliais ir nepakeičiamais vadovauti 
lietuviškąja! politikai, dažnai viens 
pro kitą praeidami šaltokai kilste
lėdavo vieni kitiem kepurę.

1983 m. birželio 30 Čikaga, III.
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

PRANEŠIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovai, susitikę VI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
proga, sutarė bendro respekto, lygiateisiškumo ir koopracijos dvasioje tartis 
dėl Lietuvos laisvinimo veiklos.

Numatyta, kad artimoje ateityje abiejų institucijų valdybos paskirs po
tris asmenis tokio pasitarimo detalizuotam paruošimui.

Paruošus planą abi valdybos susitinka bendros veiklos nustatymui.

Bet paskutiniajame PLB seime 
Čikagoje, šią žaizdą seimo atstovai 
pajudino iš pagrindų. Po ilgų šnektų, 
pagaliau scenoje pasirodė VLIKO 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis ir PLB 
pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, 
nuoširdžiai vienas kitam paspaudė 
rankas, padarė trumpą pareiškimų, 
pranešdami visuomenei tikrai malonią 
žinią, kad šie abu veiksniai sutarė, 
kaip lygus su lygiu bendradarbiauti ir 

_politinėje veikloje. Ko gi daugiau 
bereikia. Horizontai pragiedrėjo. Dr. 
Kazys Bobelis ir inž. Vytautas 
Kamantas ypatingai darbštūs, suma
nūs vyrai. Visuomeninėje ir politinėje 
veikloje turi didelį patyrimą. Nesto
kojama energijos. O ir pinigėlių 
politinei veiklai sukiojama didelės 
sumos. Tad, atrodo, tereikia tą 
politinės veiklos vežimą sutartinai ir 
vežti. Nežiūrint to, vistik didesnio 
sutarimo nesusilaukta. Santykiai, kaip 
veiksnių viršūnės sako, yra normalūs, 
atrodo, mandagūs, tačiau didelės 
bičiulystės nesusilaukta. Gal dėl to į 
Washingtonx pas prezidentą skuba ir 
VLIKAS, irPLB ir LB kraštų valdybos 
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ir ALTA. Visi veža memorandumus, 
visi reikalauja Lietuvai laisvės. Visi 
stato savus reikalavimus. Visų tikslai 
nepaprastai reikšmingi, tik gal 
Washingtono viršūnės iki šiol vis dar 
neperdaugiausia domisi mūsų proble
momis, pasitenkina pareiškimu, kad 
okupacija nepripažįstama, tačiau nie
kada viešai nei kongrese, nei senate, 
nei Jungtinėse tautose griežtai nepri
mena Pabaltijo valstybių okupacijų.

Tačiau mūsų veiksnių santykių 
sunormavimas rūpi visiems - rūpi 
vadovaujantiems asmenims, rūpi ir 
plačiąjai lietuvių visuomenei.

Tų nuotaikų vedini Lietuvių fronto 
bičiuliai, ruošdami 1941 metų visuo 
tino tautos sukilimo minėjimą, Čika
goje pabandė suorganizuoti neoficia
lią, bet labai naudingą mūsų veiksnių 
didžiųjų konfernciją.

Tai geras ženklas. Prie bendro stalo 
rugsėjo mėn. 12 d. susėdo PLB 
pirmininkas inž. Vytautas Kamantas, 
JAV LB pirmininkas Algimantas 
Gečys, ALTA pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, VLIK UI atstovavo 
VLIKO tarybos narė D. Kojelytė, 
Laisvės komiteto pirmininkas dr. Br. 
Nemickas. Svarstybom vadovavo prof, 
dr. V. Vardys. Visi šie asmenys 
lietuviškąja! išeivijai gerai pažįstami. 
Puikūs žmonės, dideli patriotai, savo 
gyvenimą beskyrią Lietuvos švieses
nei ateičiai.

Kaip spauda praneša, svarstymai 
vyko puikioje nuotaikoje, sklandžiai. 
Kiekvienas konferencijos dalyvis iš
ryškino savos organizacijos tikslus, 
siekimus, veiklos būdus. Aptarti 
vykstą tarp organizaciniai skirtumai.

Esą iškilo skirtumų veiksnių veiklos 
koordinavime, o taip pat ryškėjo 
skirtumai dėl kvietimų kultūrininkų iš 
okupuotos Lietuvos bei ryšių su 
Lietuva palaikymu.

Berods, į šią konferenciją nebuvo 
įleista publika bei spaudos atstovai. 
Taigi kalbėtasi prie uždarų durų, 
kalbėtasi, atrodo, atvirai.

Buvo nutarta vėl konferencijai 
susirinkti ateinančių metų balandžio 
mėnesį. Gaila, kad tokiais svarbiais 
klausimais bus kalbama tik po gero 
pusmečio. Bet ir tai jau geras ženklas. 
Reikia tikėtis, kad apvalaus stalo 
konferencija neliks tuščiais pašneke
siais, bet mūsų veiksnių pastangas 
sukonsoliduos didiesiems tikslams.

O, juk visiems gerai žinoma, kad 
Amerikoje mes turime net keletą 
įvairių veiksnių, kurie beveik tais 
pačiais tikslais rūpinasi.

O jeigu taip juos visus sujungus, 
Washingtone įsteigus "lobistus", visas 
lėšas panaudojus vienam tikslui. Toks 
vienas, iš visų didžiųjų sudarytas 
veiksnys, kalbėtų visos išeivijos ir 
pavergtos tautos vardu, atrodo, būtų 

gal daugiau poveikesnls, ne kad 
grupėmis skubame į valdžios įstaigas 
ir į prezidentūrą. Linkėtina, kad mūsų 
veiksniai, pasimokę iš praeities, 
ateičiai sutilptų po viena politine 
kepure ir kad jų balsas būtų svaresnis.

LIETUVIS -OPALU
I EŠ K O T O J AS

Opalų brangakmeniai yra vieni iš 
seniausiai minimų istorijoje. Jau 
senovės Egipto laikais imperatorius 
Mark Antony dovanojo gražuolei 
Kleopatrai didžiulį opalą, kai 
karalienės Viktorijos mėgiamiausi 
papuošalai buvo opalai ir juos ji 
dovanodavo tik savo giminėms

Australijoje pirmasis opalas buvo 
atrastas 1902 metais Lightning Ridge 
apylinkėse, kur vėliau ši vietovė 
pagarsėjo, kaip "juodųjų opalų", 
kurie yra patys brangiausi, vietovė. 
Kaip sako specialistai, niekuomet 
nėra dvejų tų pačių opalų. Skirtingos 
spalvos kombinacijos, dydis, formos 
juos padaro skirtingus, nuo ko pareina 
ir opalų vertė. Jų yra įvairių rūšių ir 
iš jų geriausi ir brangiausi yra: 
juodieji, pilkieji, kristaliniai, baltieji, 
dvigubiniai ir trigubiniai, akmens 
spalvas atskiriant kristaliniu kvarco 
sluogsnlu.
Bronius Pavasaris, . gyvendamas 
karalienės žemės valstijoje, sugalvojo 
laimę pamėginti opalų Ieškojime. Šį 
ramų Vilniaus krašto lietuvį, buvusį 
gerą tinklininką, po daugelio metų 
sučiupau ir padariau su juo įdomų 
pasikalbėjimą apie Jo buvusius ir 
dabartinius gyvenimo nuotykius.

- Sakyk, Broniau, kodėl palikęs 
ramų Queenslando gyvenimą ir vėl 
pabėgai į "bušą”?

- Visą savo gyvenimą buvau 
svajotojas ir įsivaizdavau save 
keliaujant po dykumas ir džiungles. 
Miesto gyvenimas man niekad 
nepatiko, nes čia nėra erdvės. Tad 
kad, atvykus į Australiją ir kontraktą 
atliekant Queenslando miškuose, 
buvau labai patenkintas ir galvojau, 
kad mano svajonės išsipildė. Tačiau 
tai buvo 5-ių dienų kasdieninis 
darbas, kai per atostogas irgi 
nebūdavo daug laiko. Į pensiją išėjau 
ne 65, bet 60-ties metų. Galiu laisvai 
sau pagyventi, nes piniginių rūpesčių 
su žmona jokių neturime. Todėl ir 
sugalvojau kasti opalus, nes mano 
žmona ir mėgsta stovyklauti gamtoje. 
Pasirinkome opalų kasyklas Lightning 
Ridge, kur mūsų šeimos gydytojas, 
pats anksčiau ten laimę mėginęs, 
mums perleido visus savo kasimo 
įrankius ir motorą, tai buvo laiminga 
pradžia.

-O, sakyk, kaip ten buvo tavo 
ankstyvesnis gyvenimas miške?
- Gyvenimas miške irgi buvo įdomus. 
Atvykus, pradžioje sodinom medžius 
ir prieš užbaigdamas ten darbą, jau 
juos parduodavau lentpiūvėms. Pasku
tinius 15 metų dirbau kaip "Forest 
ranger" (miško žvalgu) ir tai buvo 
gana įdomu ir tai buvo gana įdomu. 
Atstumai ten būdavo labai dideli. 
Dažnai išvažiuodavau iš namų pirma
dienį ir misškuose būdavau visą 
savaitę, nakvodamas arba mažoj 
palapinėj, arba po atviru dangum. 
Vieną kartą žiemą, sau besišil- 
dydamas, užsikūriau laužą ir užmigau. 
Gi nuo karščio pabudęs, pamačiau, 
kad esu visas ugnies apsuptas. Tačiau 
dar spėjau savo mašiną išvežti ir ugnį 
sutvarkyti. Kitą gi kartą, pabudęs 
naktį nuo keistų garsų, supratau, kad 
esu apsuptas pulko laukinių kiaulių ir 
keli dideli šernai rausėsi tik keli 
metrai nuo mano lovelės. Šautuvas 
buvo mašinoj, todėl bijojau net 
pajudėti, tačiau šernai besiknisdami, 
matyt manęs neužuodė ir, mano 
laimei, nuėjo toliau. Tada buvo tkrai 
baisu ir, pasirodo, šautuvą reikia 
visuomet laikyti šalia savęs. Vieną 

naktį pabudęs irgi išgirdau keistus 
garsus virš mano galvos. Gi austra
liškieji "possumai", atsikabinę mano 
maisto krepšį, sau ramiai maistą 
dalinosi ir, kai aš uždegęs šviesą, 
mečiau į juos seną knygą, tai jie ją 
pasigrobę, sau gražiai ir atsargiai 
pradėjo vartyti jos puslapius, lyg tai 
skaitydami ir nenorėdami jos sutepti. 
Jie yra įdomūs padarėliai. Miškuose ir 
gana daug gyvačių būdavo. Turėjau su 
jomis ir gana daug nuotykių. Kartą, 
einant per žolę, koja už kažko 
užkliuvo ir ją pakėlęs pamačiau, kad 
didelė gyvatė jau spėjo apie ją 
apsivynioti. Šokau į viršų ir pradėjau 
koją kratyti. Laimei, gyvatė dar 
nesuspėjusi įkąsti, nukrito žemėn, kur 
aš ją ir užmušiau. Kitą gi kartą, 
atsigulus į lovą, pajutau, kad kažkas 
tai po pagalve sujudėjo ir pamačiau, 
kad didelė ir labai pavojinga gyvatė 
lenda iš po pagalvės ir yra nuo mano 
galvos tik už keletos centimetrų. Šokt 
jau buvo per vėlu, tai gulėjau kaip 
miręs ir gyvatė, kuone mano nosį 
liesdama ir į visas puses sukinėdama 
galvą, niušliaužė tolyn. Pavojui praė
jus, aš ją užmušiau, nes buvo labai 
nuodinga. Gyvatė yra labai keistas 
sutvėrimas. Jų pirmas planas yra 
bėgti, o jei negali pabėgti, tai jos 
puola ir kanda. Be gyvačių buvo ir 
daug skorpionų, nuodingų vorų ir 
kitokių sutvėrimų. Urviniai skorpio
nai yra labai pikti ir dideli, apie 10 cm. 
ilgio. Laukuose būdavo labai daug 
kengūrų ir didžiųjų "emu" - strausų, 
su kuriais, važiuodamas motociklu, 
net lenktynes padarydavau, bet jie, 
kai prie jų priartėdavau, pabėgdavo į 
mišką. Kaip sakydavo australai ūki
ninkai, tai jie, nors ir dideli, bet labai 
kvaili, nors jų milžiniškus kiaušinius su 
pasigardžiavimu aboridžinai ir kiti 
valgydavo. O vieną kartą tai net 
"Flying saucer" mačiau, kuri buvo 
kaip sidabrinė skara, su kaspinais gale 
ir viduje nemažas juodas taškas. 
Bandžiau net vytis, bet paskraidęs jis 
dingo erdvėje. Vietiniai gyventojai 
dažnai kalbėdavo apie kažkokias tai 
paslaptingai pasirodančias "Min - 
Min" šviesas. Vieną naktį, būdamas 
nuo artimiausios gyvenvietės daugiau 
kaip už 20 mylių, pamačiau šviesos 
rutulį, kuris prieidavo prie manęs 
kartais net iki 100 metrų atstumo, o 
paskui ir vėl nubėgdavo. Tikrai 
išsigandau, pamažu užtaisiau šautuvą 
ir kelis kartus iššoviau į viršų, 
manydamas, kad jei ten yra žmogus, 
tai jis sušuks, kad nešaučiau. Tačiau 
jokio garso nebuvo. Tada aš ją 
bandžiau, net ir su savo mašina vytis, 
bet po geros valandėlės, ji dingo. 
Australų pasakojimu, jau ne vienas 
žmogus šia didelę bėgiojančią šviesą 
yra matęs, bet niekas nežino nei kaip, 
nei iš kur ji atsiranda.

- O kaip su opalų kasimu?
- Mūsų opalų kasyklos yra apie 7 

kilometrai nuo Lighning Ridge mies
telio, kur daugumas opalų ieškotojų 
gyvena savuose karavanuose ar net ir 
namuose, kur yra visi patogumai. Šis 
miestelis yra nemažas, apie 3000 
gyventojų. Jis turi savo hotelį, tris 
motelius, klubą ir kt. Pusė visų 
gyventojų yra ne Australijoje gimusių 
ir ką nors bendro turinčių su opalais, 
kaip kasėjai, šlifuoto jai, pardavėjai ir 
kt. Daug visokių istorijų čia galima 
išgirsti. Prieš pusmetį du vyrukai 
surado labai geros rūšies opalą, už 
kurį jie norėjo 6 milijonus dolerių. 
Kiek tikrai gavo nežinau. Pereitą 
savaitę vienas surado per vieną dieną 
ketvirčio milijono vertės opalą. Prieš 
porą mėnesių vienas vyras pardavė 
opalą pusė milijono vertės. Tačiau yra 
dar daugiau žmonių, kurie suranda 
vertingus opalus, bet niekam nieko 
nesako, nes pasitaiko apiplėšimų.

Nukelta į pusi. 6-tą
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1986 metų Nobelio
Šiais metais Nobelio premija buvo 

sutelkta vienuolikai asmenų, dau
giausia atsiekusiems šiose mokslo 
srityse: medicinoje, chemijoje, fizi
koje, ekonomikoje, literatūroje ir 
dvasiškose pastangose, skelbiant tai
ką pasaulyje.

MEDICINA. Dr. Rita Levi - 
Montalcini, 77 m., žydė, gyvenanti 
Italijoje ir JA V-bėse (abiejų, kraštų 
pilietė), gautą Nobelio premiją dalin
sis su Stanley Cohen, 63 m. JA V-bių 
piliečiu. Jie abu daugelį metų tyrinėjo 
celių augimą, priežastis ir nervinės 
sistemos įsijungimą į tą procesą.. 
Tikimasi, kad supratus kokiu būdu 
nervinė sistema įsijungia į celių 
augimą, ateity bus galima geriau 
suprasti vėžio ir Alzheimers ligas.

Abu laureatai džiaugiasi, kad jų 
darbas, trukęs maždaug 30 metų, 
buvo įvertintas aukščiausia premija.

CHEMIJA. Amerikiečiai: Dudley R. 
Herschback, 54 m., Yuan T. Lee, 49 
m. ir John C. Polanyi, 57 m. yra visi 
chemikai, besidarbuoją universite
tuose. Jie sudarė metodus, kuriais 
įmanoma ištirti pagarindinį cheminės 
reakcijos mechanizmą.

FIZIKA. Vokietis Ernst Ruska, 79 
m. gyvenąs V ak. Berlyne, vokietis 
Gerd Binnig, 39 m. ir šveicaras 
Heinrich Rohrer, 53 m. - abu gyveną 
Šveicarijoje. Visi trys prisidėjo prie 
išradimo elektroninio mikroskopo, 
kurio pagalba galima matyti tokias 
mažas bacilas, kurių anksčiau nega
lėjo matyti.

LITERATŪRA. Rašytojas Wole 
Soyinka, 52 m. Afrikos negras, kilęs iš 
Nigerijos, rašąs veikalus angliškai. Jis 
studijavo literatūrą Anglijoje, Leeds 
universitete ir 1957 gavo diplomą.

Soyinka rašo romanus, pjeses, 
poeziją, straipsnius, polemikas. Jis 
sugeba objektyviai atvaizduoti vaka
riečius ir negrus. Jo raštai persunkti 
subtilia satyra, kuri "plaka" vaka
riečius už garbinimą materialinio 
gerbūvio, o Afrikos negrus už
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premij os 1 aure atal 
barbariškumą ir dvasinį sugedimą.

Soynkai gavus Nobelio premiją, 
Nigerijos valdžia jį apdovanojo aukš
čiausiu tautiniu pažymėjimu. (Nige
rija tapo nepriklausoma 1960 m.).

EKONOMIKA. Amerikietis James 
McGill Buchanan, 67 m. buvo univer
siteto profesorius. Jis pasižymėjo 
politinėje ekonomikoje, skatinęs poli
tikus ir valdžios tarnautojus užspausti 
norą rūpintis tik savim ir atsižvelgti į 
žmones, rūpintis jų gerbūviu. Buchaną 
gerbia ir jo idėjomis seka keli 
asmenys, kurie Reagano administra
cijos ratelyje yra įtakingi.
Šiuo metu Buchanan ūkininkauja 400 

akrų ūkyje.

TAIKA. Už dvasines pastangas 
išlaikyti taiką pasaulyje, Nobelio 
premija buvo apdovanotas Amerikoje 
gyvenąs rašytojas, žydas Elie Wiesel, 
58 m. Jis gimė Rumunijoje. Tėvai ir 
sesuo žuvo kacetuose: Auschwitze ir 
IBuchenwald Išlaisvintas iš kaceto 
1945, iš pradžių gyveno Prancūzijoje, 
studijavo filosofiją Sorbonos universi
tete, dirbo, kaip žurnalistas. 1958 m. 
parašė pirmą romaną, atvaizduodamas 
pragarišką gyvenimą kacetuose. Wie
sel sako, kad laikui bėgant daugybė 
asmenų "Holocaust" terminą "nuval
kiojo" iki vulgarumo. (Holocaust 
terminą nukalė jis, aprašydamas 
kacetų siaubą).

Wiesel persikėlė į Ameriką 1957 m., 
profesoriauja Bostono universitete, 
parašė 30 veikalų, kuriuose išreiškė 
gailestį ir tiems, kurie nebuvo žydai, 
bet susilaukė tos pačios dalios.

Wiesel prašė Gorbačiovo, kad 
išleistų iš.Sov. R usijos penkis žydus ir 
disidentą - fiziką Andrei Sakharovą. 
Šiuo metu jis vieši Maskvoje, skaito 
paskaitas, ruošia konferencijas.

Elie Wiesel yra nusistatęs prieš 
atominius ginklus. Jis pasakė, kad 
Amerikos prezidentas Reaganas turė
jo susitikti su Sov. Rusijos vadu 
Gorbačiovu Hirosimoje, bet ne Reyk- 
javlke.

Nobelio premija kiekvienai iš minė
tųjų septynių mokslo sričių yra $ 
287,769,78. Jeigu keli asmenys laimi 
toje pačioje srityje, tai jie tą sumą 
tarpusavy pasidalina.

Agnė Lukšytė

Pagerbti K amovėnai

L.K.V. S-gos "Ramovė" Sydnejaus 
skyrius turėjo savo informacinį susi
rinkimą rugsėjo 14-tą Lietuvių na
muose, Bankstowne. Susirinkimą pra
vedė A. Vinevičius, sekretoriavo V. 
Kondrackas. Tylos minute buvo pa
gerbti mirusieji ramovėnai. Gautam 
laiške iš Centro valdybos pranešama, 
kad dviems ramovėnams: Antanui 
Skirkai ir Antanui Kutkai suteikti 
Garbės nario žymenys. A. Kutkai 
Garbės nario žymenį įteikė prelatas 
Petras Butkus ir savo kalboje paryš
kino Lietuvos kariuomenės svarbą ir 
atsakomybę. Po to pirmininkas per
skaitė prisiųstą pažymėjimą, kuriame 
nurodytos .Garbės nario teisės ir 
privilegijos.

Garbės narys turi teisę dalyvauti 
visuose Sąjungos ir jos skyrių posė
džiuose bei susirinkimuose ir gali 
naudotis sprendžiamuoju balsu.

Iš kairės: Av. majoras A. .Kutka, 
Prel. P. Butkus ir A. Vinevičius

Velionio A. Skirkos našlė buvo 
kviesta atsiimti savo vyro apdova
nojimus, bet jai neatvykus perdavimas 
atidėtas kitam kartui.

Prelatas P. Butkus pasveikino 
Garbės narį A. Kutką, gavusį žymenį. 
A. Kutka padėkojo prelatui, skyriaus 
nariams už vienbalsį pritarimą ir 
skyriaus valdybai už jo pristatymą 
Centro valdybai. A. Kutka papasa
kojo, kad kariuomenėje ištarnavo 20 
metų, pradėjęs eiliniu, kai buvo Saulės 
gimnazijos auklėtinis ir drauge su savo 
mokytoju ir šešiais draugais išvyko į 
Lietuvos kariuomenę, visi jausdami 
savy šventą pareigą ginti savo tėvynę.

Baigęs karo mokyklą ir Aukštuosius 
karininkų kursus aviacijos skyriuje 
paskirtas pilotu.

Bolševikams okupavus Lietuvą, 
1940 metais paleistas į atsargą 
užsitarnavęs aviacijos majoro laipsnį. 
Per tą laiką buvo apdovanotas: 
Klaipėdos sukilimo žymeniu, 10-ties 
metų Nepriklausomybės žymeniu, 
Plieno Sparnais, kuriuos gauti nebuvo 
lengva, reikėjo turėti 5 metų stažą ir 
gerą reputaciją. Taip pat buvo 
apdovanotas Gedimino Ordinu 4 
laipsnio. A. Kutka šiuo žymeniu 
džiaugėsi, pareikšdamas, kad savojo 
gyvenimo saulėlydyje dar nėra pa
mirštas. Ypatingą padėką pareiškė 
Centro valdybos pirmininkui Antanui 
Jonaičiui.

Apsvarsčius visus dienotvarkės 
punktus, susirinkimas buvo užbaigtas 
rPantrto llimnn

...Ivies buvome, 
es a me ir būsi me 
kovojanti Lietuvos 
kūno dalis.
( 1974 m. Šaulių Sąjungos pirm. V. 
Tamošiūno žodžiai)

ŽUBUOS
Lapkričio 1 d. rinkimai į Queens- 

lando valstijos parlamentą baigėsi 
stipria valdančios National partijos 
pergale. National partija ir toliau 
galės valdyti viena pati, nesikvies- 
dama liberalų į koaliciją. Rinkimų 
rezulatai yra ir asmeniškas premjero 
Joh Bjelke - Petersen triumfas, nes 
rinkimų išvakarėse visi ekspertai 
pranašavo jam smarkų pralaimėjimą.

Birželio mėn. Černobilio ato
minės jėgainės srityje įvykę riaušės 
tarp 300 estų, prievarta suvarytų 
katastrofos pasėkų likvidacijos dar
bams, buvo žymiai didesnės, negu 
spėllota Vakaruose. Vėliausiomis ži
niomis iš Stockholmo, malšindami 
protesto streiką sovietai mirtinai 
nušovė 12 estų darbininkų. Primi
tyviai apgyvendinti palapinėse radio
aktyvioje aplinkoje, verčiami dirbti po 
14 valandų į dieną, estai sustreikavo, 
kai jiems,buvo pranešta, kad vietoje 
žadėtų 2 mėnesių turės dirbti net 6 
mėnesius.

Nelaimingo atsitikimo Devnia che
miniame fabrike Bulgarijoje metu 
žuvo 17 žmonių, kiti 19 sunkiai 
sužeisti. Visa Bulgarijos cheminės 
pramonės vadovybė buvo pašalinta iš 
pareigų tuoj po katastrofos.

Tarp Argentinos ir D. Brita
nijos įsitempė santykiai, britams 
paskelbus draudžiamą žvejybai zoną 
150 mylių spinduliu apie Falklandų 
salas. Argentinos kariams atšauktos 
atostogos. JAV kreipėsi į abi šalis, 
siūlydama susitarti, neatnaujinant 
1982-rų metų ginkluoto konflikto.

„ Filipinų vyriausybė pergyvena 
krizę, krašto aps. ministeriui Enrile 
nuolat kritikuojant prezidentę C. 
Aquino už apčiuopiamų rezultatų 
neatnešančias derybas su komunistais 
sukilėliais. Filipinų kariuomenės 
vadas gen. Ramos laikosi neutraliai 
šiame konflikte, o kardinolas Sin 
bando tarpininkauti tarp prezidentės 
ir krašto apsaugos ministerio.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
staiga atleido iš pareigų naftos 
ministerį šeiką Ahmed Žaki Jamani, 
kai pastarasis, nepasitaręs su kara
liumi, per pigiai pasiūlė Saudi naftą 
pasaulinėje rinkoje. Šeikas Jamani ėjo 
naftos ministerio pareigas nuo 1962 
metų.

Sovietų cenzūra leido Sov. S- 
goje rodyti prieš porą metų Gruzijoje 
susuktą filmą "Atgaila", kurioje 
rodomas Stalino laikų teroras. Nežiū
rint į tai, kad "asmenybės kulto" 
laikai pasmerkti, keletą! metų praėjus 
po Stalino mirties, iki šiol buvo 
vengiama atviriau parodyti Stalino 
eros košmarą. Filmą "Atgaila" ly
ginama su Solženlceno veikalais, 
atspausdintais Sov. S-goje pirmaisiais 
Kruščevo valdymo metais.

Lapkričio 4 d. į Australiją šešių 
dienų vizitui atvyko Izraelio prezi
dentas dr. Chaim Herzog. Nors' 
Izraelio santvarkoje valdžia koncen
truojasi ministerio pirmininko ran
kose, prezidentas Herzog labai įta
kingas savo moralinio autoriteto dėka. 
Prieš 69 gimęs Dubline, Airijoje, dr. 
Herzog lankė Sandhurst karo akade
miją Anglijoje ir kovojo 2-ro pasaulio 
karo metu kaip britų karininkas. 
Izraelio kariuomenėje jis ištarnavo 
gen. majoro laipsnį, į atsargą išei
damas 1962 metais.
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PO PADU
Yra moterų - ir daugiau negu mes 

įsivaizduojame! - kurios laiko savo 
vyrus po padu. Ten pakliuvę, jie iš 
pradžių dar spurda, veržiasi lauk, sykį 
kitą išsprūsta, apsisukę sugrįžta, vėl 
paklūsta ir pamaži susitaiko su 
popadine dalia, o kitas netgi įsitaiso 
visai patogiai ir jaučiasi kaip saugos 
diržais apsijuosęs, - kol galiausiai jų 
jausmai atbunka, apsitrina it padas ir 
jau, regis, nebėra pasaulyje jėgos, kuri 
juos iš ten ištrauktų...

Čia ir noriu papasakoti, kaip vienas 
toks vyras buvo traukiamas iš po pado 
- žinoma, tam, kad būtų pakištas po 
kitu, dar storesniu. Vargšelis nė iš 
tolo nenujautė, kas jo laukia, bet ar 
maža naivių žuvelių okeano platy
bėse, kurios įkliūva į tinklus ir 
sulydomos į beveidę pastą "Okea
nas"? Kam gali rūpėti jų pilkučiai 
likimai, jei ne tokiam pat vargšui 
humoristui?

Ir vis dėl to tai buvo gražu - tas 
jaukas, apie kurį mūsų žuvytė prieš 
virsdama pasta sukiojosi, tas laimės 
blyksnis, kurį prieš užnerdama žiauną 
ant kabliuko patyrė... Ir ar įspėsite, 
kokiuose meridianuose tai dėjosi? Ogi 
už stalo, paprasčiausio stalo, kuris 
tam ir suręstas, kad už jo dužtų, 
klijuotųsi ir persiklijuotų žmonių 
likimai - ypač, pasak Gustaičio, 
bevalgant.

Taigi prie vaišių stalo sėdėjo 
žmonos ir jų solidūs vyrai, kuriems jau 
nebereikia aiškinti apie hipodinamiką, 
nes tarp penkto ir šešto, aštunto ir 
devinto patiekalo neraginami kildavo 
ir eidavo pamankštinti kaulų. 0 
mūsiškis likdavo užstalėje - mat 
žmona šokdino kitas, jis pats kitos 
šokdinti nedrįso, taigi pasirinko aukso 
vidurį be vidurio: murksėjo kėdėje 
pasinėręs į sotų nykulj, tik staiga 
išgirdo moters balsą:
- O žinote, aš jau senokai jus stebiu...

Susidomėjusi atstačiau ausį: gal ir į 
mano humoristinius tinklus šis tas 
įklius?

Žvangtelėjo dzingtelėjo - mūsų 
vyručiui turbūt iškrito stikliukas ar 
šaukštukas.
- Mane? - po kiek laiko sušiureno 
balselis.
- Taip. Matot, jumyse yra kažkas 
tokio...

Dabar nukreipiau tenlink ir akį. 
Išvydau tipišką popadėlį: įtrauktu 
kaklu, neįsimenamų veido bruožų ir 
tokių baugščių akučių, kad jos lyg du 
rutuliukai kur tik prisilietusios tuoj 
atšokdavo ir riedėdavo toliau, idant 
vėl atšoktų. Dabar jos ridinėjosi po 
šokančiųjų poras: ar žmona nemato, 
ar neduos pipirų, kad leidžiasi 
kirkinamas kitos?

Maniau, jog šį sykį jis neatsilieps, 
bet ilgai laukus balselis vėl sukiugž- 
deno:
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- 0 kas gi manyje tokio?..
Dabar apžiūrėjau moterį: buvo 

tokia apkūni, kad rankovės vos 
nesproginėjo per siūles, o pasmakrė 
liulėjo kaip pelkių velėna. Užtat juo 
trapesni ir laibesni išrodė ausyse kabą 
perliukai lašeliai.
- Kažkas tokio, kas kelia siaubą!

Taip tarusi moteris persėdo ant 
tolimesnės kėdės ir lyg viską pamiršusi 
įniko ridinėti duonos volelį. Vyrutis, 
pats pabaudęs sprukti kuo toliau, 
sutriko, sustiro, paskui atkuto ir kaip 
anas kiškelis, išgąsdinęs vilką, pats 
iškišo iš krūmo ūsą:
- O kas gi jau manyje tokio yra, kad... 
siaubą kelia?

Moteris krūptelėjo ir baimingai 
pažvelgė jo pusėn:
- Pati nežinau... Bet nuo jūsų sklinda 
kažkokie spinduliai, kažkokia fata
liška jėga, kuri tiesiog paraližuoja.
-Na, na, na, - palinko ton pusėn 
vyrutis, - taip jau ir suparaližavau... 
taip jau griebiau ir ... prarijau.
- Jūs labai agresyvus, - santūriai 

nuleido vokus moteris. - Aš pirmą 
kartą sutinku tokį vyrą, nuo kurio oda 
pašiurpsta. Pažiūrėk, jei netiki. - Ji 
ištiesė jo linkui riešą, bet atsargiai, 
lyg išalkusiam žmogėdrai, o jos 
auskarėliai sutirtėjo sudrebėjo it 
epušės lapeliai.
- Tikrai kaip žąsies, - nusistebėjo 
vyrutis ir įsidrąsinęs bakstelėjo putnią 
alkūnę.
- Jūsų fenomenalus biolaukas, - su 
baiminga pagarba pažvelgė moteris. - 
Gal jūsų protėviai buvo šamanai? Gal 
senelė - žiniuonė? Iš kurgi toks 
nepaprastas magnetizmas?
- Kartais, - pasimuistė vyrutis, - taip 
įsimagnetinu, kad oho!
- Negana, kad fantomas, dar ir 
cinikas, - papriekaištavo moteris. - 
Prisipažinkit: namie aplink jus tūp
čioja ant pirštų galiukų? Užtenka 
jums žodį pasakyti - ir kaip botagu 
šmaukštelėta?
- Kartais... šmaukšteliu, - pasigyrė 
vyrutis ir instinktyviai įtraukė galvą, 
kad už baisų melą nenutrenktų 
perkūnas ar neužtvotų žmona, kuri 
kaip tik netoliese šoko. Tačiau ji 
ramiausiai mynė padus, nė nejaus
dama, kas iš po jų slysta.
- 0 tarnyboje, prisipažinkit, kaip 
tigrų tramdytojas?

Čia moteris persūdė, nes vyrutis 
taip skausmingai susiraukė, lyg jam 
ant nuospaudos būtų užvažiavęs visas 
vagonas.
- Jau žinau, žinau, - greit suplojo ji 
delnais, - jau įminiau jūsų paslaptį!
- Nagi, nagi, nagi, - net per dvi kėdes 
jis purptelėjo arčiau jos, - kokią mano 
paslaptį?
- Esate hipnotizuotojas, profeso- 
nalas! Ir nesiginkit!

Jis atkragino galvą ir nusikvatojo: 
smagiai, plačiai, nevaržomai - tikras 
seisminis išsiveržimas. Net jo veido 
bruožai išryškėjo - pasakyčiau, gana 

patrauklūs. Išsitiesė liemuo, išsirietė 
sprandas, atsirado pečiai - popadėlis 
akyse virto beržu, tikru lietuvišku 
berželiu.
- Turiu eiti, - staiga žvilgtelėjo į 
laikrodėlį moteris.

Vyro veidas ištįso.
- Turbūt namie įbaugino, kad gerčiau 
pareitumėt?
- Jeigu jūs man keliat siaubą, tai dar 
nereiškia, kad esu bailė. Ir išvis...
gyvenu viena.

Dabar, žinoma, jis geit užklausė:
- Adresas?
- Nesakysiu... Manot, kad užhipno- 
tizavot, suparaližavot...
- Greičiau! - šokis ėjo jau į pabaigą.

Sutirtėjo suvirpėjo bejėgiai perlų 
lašeliai, o lūpos tyliai tyliai (užtat 
aiškiai aiškiai) ištarė adresą.
- Rytoj vakare laukit! - suskambo 
įsakymas. - O dabar eikit!
- Klau...sau...

Nuolankiai nunėrusi sprandą, mote
ris nuplaukė į prieangį. Nugalėtojas 
palydėjo akimis jos plačią kaip 
banginio nugarą, gal net vaizduotėje 
šmaukštelėjo per ją... neskaudžiai, 
virvute, net siūlu... bet pats faktas... 
jeigu jau tramdytojas...

Taip jis liko apsvaigęs, toje 
palaimingoje būsenoje, kai iš po vieno 
pado išlįsta, o po kitu dar nepalįsta... 
Ir ką čia daugiau bepridursi? Kokius 
moralus bevedžiosi? Tik jūs vyrai, kai 
tepsitės pastą ant duonos, kartais 
susimątykite apie tai, kiek čia 
sulydyta biolaukų, magnetinių bangų, 
hipnozės spindulių ir siaubą keliančių 
jėgų... Vytautė Žilinskaitė

OPALŲ
I EŠK O'I'OJAS .. .
Atkelta iš pusi. 4-to

Mano kaimynas norvegas prieš porą 
dienų surado ir pardavė akmenuką 
10.000 dolerių vertės. Bet yra 
žmonių, kurie jau keli metai dirba, 
vargsta ir nieko nesuranda. Čia viskas 
priklauso nuo kasėjo laimės. Mes su 
žmona jau dirbam kuris laikas, bet dar 
milijoninio akmenuko neradom. Pats 
biznis čia eina gerai, nes pirkliai iš 
visos Australijos, neskaitant jau 
vietinių, lankosi čia kas savaitę ir, 
žinoma, perka tik gerus, spalvingus 
opalus, kai bespalvius, vadinamus 
"Potch" ir mažiukus perka turistai ir 
įvairių papuošalų gamintojai.

Kasyklose, kur tik pažiūri, matai 
tūkstančius opalo molio krūvų, kurios 
buvo ištrauktos iš po žemės. Aš pats ir 
daugumas kitų, naudojame jau moder
nišką būdą žemes iškelti. Tai yra 
motorinis keltuvas, panašus į aukštų 
pastatų keltuvus. Paspaudi rankeną ir 
važiuoja dėžė į viršų, kuri pati išpila 
žemę. Tačiau pats moderniškiausias ir 
geriausias tai yra oro siurblys, kuris iš 
apačios ištraukia visą žemę. Jis 
brangiai kainuoja, o aš dar milijoninio 
opalo neradau, tai ir negaliu jo įsigyti. 
Aš naudoju du mažus motoriukus - 
vienas iš jų duoda po žeme šviesą ir 
varo elektrinį kastuvą, kai kitas kelia 
žemes į viršų.

Norint pradėt kast opalus, pirmų 
pirmiausia reikia pasiimt su savim 
užtenkamai pinigų pradžiai, negalvo
jant, kad jau pirmą savaitę pasidarysi 
milijonierium. Čia vietoj reikia pa
siimt taip vadinamą "claim", t.y. 50 
metrų ilgumo ir 50 metrų platumo 

. žemės gabalas. Jį reikia užregistruoti 
ir sumokėti 12 dolerių metinio Ant. LAUKAITIS

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

T«L 724 5*08. Veiki* 24 vaiasdas per par*

mokesčio ir duoti 50 dol. depozito, 
kuris, pabaigus darbą, yra grąžinamas. 
Tada iš čia niekas tavęs negali 
išvaryti ir daug žmonių ant to ploto 
yra pasistatę palapines ir čia gyvena. 
Gavus žemę, iškasi duobę ar šulinį, 
kad pasiektum tą opalinį molį, kuris 
randasi apie 50 pėdų gilumoj. Tą 
geriausiai padaryti specialia išsi- 
nuomuojama mašina, kuri tai iškasa 
per dvi valandas ir ima 7 dol. už pėdą.

Bronius Pavasaris prie savo kasyklos

Čia dar viskas žemėje skaičiuojama 
pėdomis. Daugumas ieškotojų išsikasa 
du ar daugiau tokių šulinių, kuriuos 
vėliau sujungia tuneliais, nes iš vienos 
tokios skylės yra po žeme sunku 
kvėpuoti. Po žeme darbas yra su 
kastuvais ir, paprasta kirka. Jei 
pamatai opalų, tai juos atsargiai 
peiliu išplauni. Kiti iškastą žemę veža 
prie upės ir ten ją plauna, ieškodami 
pasislėpusių akmenų. Taip kad, jeigu 
bus laimės, tai turtingu gali pasidaryti 
labai greitai. Tačiau daug kas 
priklauso ir kiek dirbai, ir kiek žemės 
iškasi. Mes čia dirbam žiemos metu, 
kai vasarą važiuojam į namus, arba 
atostogaujam važinėdami po Austra
liją. Mudu su žmona mėgstam tokį 
pionierišką gyvenimą, nors pradžioj 
žmona ir labai bijojo lįsti po žeme.

-Na, o kaip, ar apsimoka pradėti šį 
darbą?

-Tai priklauso visų pirmiausiai ar 
mėgsti tokį gyvenimą. Kaip vietiniai 
žmonės sako, tai 50 proc. atva
žiavusiųjų opalų kasėjų, suranda 
opalų, užsidirba ir gerai įsitaiso, 30 
proc. tik pragyvena gi 20 proc. tai 
nieko neranda. Taip kad čia yra laimės 
dalykas. Tačiau gyvenimas čia, bent 
man, yra įdomus. Vis tikiesi ką nors 
geresnio rasti. Jei ne šiandien, tai 
rytoj ar poryt. Pats darbas yra sunkus, 
tačiau niekas nesėdi ant galvos, nori 
dirbi, nori ilsiesi. Po darbo, kai 
nusiplauni visas dulkes ir išgeri porą 
stiklų šalto alaus ir pagalvoji apie tą 
milijoninį opalą, tai atrodo gyvenimas 
visai geras. Baigus tą įdomų pasi
kalbėjimą su savo senu draugu, 
dabartiniu opalų kasėju, palinkėjau 
jam ir jo žmonai daug laimės ir 
paprašiau, kad radęs milijoninį opalo 
akmenį ir senų draugų nepamirštų.
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Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 Tel. 7980 306

KAIP GAUNAMA OLIMPIADA

KIBIRKŠTIS

Iki šiol daugumoje būdavo rašoma ir nuotraukos dedama apie Kauno 
garsiąją "Žalgirio" komandą. Gal ne tiek garsi yra ir Vilniaus moterų 
krepšinio komanda "Kibirkštis", kuri pernai Sov. S-gos pirmenybėse žaidė 
baigminėje grupėje. Saplio 15 Rygoje ir Tartu prasidės 54-sios Sov. S-gos 
aukščiausios lygos pirmenybės, kuriose žaidžia ir "Kibirkšties" komanda, 
vadovaujama vyr. trenerio Valentino Kanapkio. Per taip vadinamas 
tarptautines "Geros valios" žaidynes Maskvoje Sov. S-gos rinktinėje žaidė dvi 
šios komandos žaidėjos, tai R. Šidlauskaitė ir V. Tuomaitė.

Spalio 12-18 dienomis Lozanoje, 
Šveicarijoje vyko 91-ji Tarp. 
Olimpinio K-to sesija ir čia buvo 
nuspręsta, kad 1992 -jų metų 
olimpiada vyks Ispanijos mieste Bar- 
celonoje. Šioje sesijoje dalyvavo 
beveik 1000 pasaulio žurnalistų ir 
padėti miestams, norintiems gauti 
olimpiadą, atvyko daug žymių tų 
miestų žmonių, kaip kad Prancūzijos 
ministeris pirmininkas, Švedijos kara
lienė, Norvegijos princas, kino 
žvaigždė, Brisbanės miesto burmistre, 
įžymūs sportininkai ir kt. TOK dabar 
turi 92 savo narius iš 75 šalių. Į 1992- 
jų metų olimpiadą pretendavo 13 
miestų: 7-ni žiemos ir 6 vasaros. 
Procedūra tęsėsi už uždarų dūrų. Dvi 
dienas nariai klausėsi miestų kandi
datų delegacijų pranešimų. Kiekvienai 
jų buvo skirta viena valanda. Kandi
datų eksponatų parodymui Lozanoje 
buvo paskirta 105 kv. metrai parodos 
teritorijos. Slaptame balsavime lai
mėtojas turi surinkti daugumą balsų, 
pusę plius vieną. Kadangi preten
dentu buvo Barcelona, gimtasis pre
zidento Ch. A. Samaranča miestas, 
tai jis balsavime atsisakė dalyvauti.

Prieš šiuos rinkimus Prancūzijos 
laikraštis "Ekip”, penkių taškų sis
tema buvo įvertinęs kandidatus, pagal 
įvairius olimpiadai reikalingus daly
kus. Vasaros olimpiadai rengti jų 
nuomone, geriausias galimybes turi: 
Barcelona ir Paryžius po 39 tšk„ 
Brisbane 38, Amsterdamas 35 ir t.t. 
Atrodo, kad jie gerai atspėjo, išrink- . 
darni Barceloną. Dideles galimybes 
rengti tų metų olimpiadą turėjo ir 
mūsų Australijos Brisbane. Jie šią 
rengimo propogandą pradėjo jau 1982 
metais, parodydami kaip sėkmingai jie 
buvo surengę Britų S-gos sporto 
žaidynes. Tada buvo pastatytas 
naujas olimpinis plaukimo kompleksas, 
95,000 vietų stadionas ir kiti sporto 
įrengimai, sukoncentruoti vandenyno 
pakrantėje ir tik 10 kilometrų nuo 
miesto centro. Visam šiam reikalui 
vadovavo miesto burmistre, penkių 
vaikų motina, buvusi žurnalistė S. 
Atkinson. Ji labai reklamavo Brisba
nės klimatą ir tai, kad čia įvyks 
tarptautinė paroda "Expo-88". 
Mieste, kaip ji sakė, dabar jau yra 22 
iš 27 olimpiadai reikalingų sportinių 
objektų. Brisbane būtų paruošusi 
vieną bendrą olimpiadinį kaimelį 
visiems olimpiados dalyviams. Ten 
taip pat būtų ir olimpiadinė prie
plauka visiems jachtų dalyviams. 
Naujasis Brisbanės aerodromas labai 
lengvai galėtų sutalpinti atvyks- 
tnčius, kaip rengėjai numatė, iš 
užsienio 15,000 atletų, 10.000 žurna
listų, 1500 olimpinio K-to narių ir 
apie ketvirtį milijono svečių iš 
užsienio. Brisbane buvo pasiūliusi 
apmokėti visas kelionės išlaidas spor
tininkams ir oficialiems pareigūnams 
iki Australijos ir atgal. Visų svar
biausia, kad Brisbanėj ir visoj Austra
lijoj yra garantuotas saugumas 
visiems. Jeigu būtų Brisbane laimė
jusi, tai olimpiada būtų įvykusi tarp 
liepos 25 ir rugpjūčio 9 dienos.

Laimėjusio miesto Barcelonos, kaip 
ir kitų Europos miestų pagrindinis 
tikslas gauti olimpiadą buvo tas, kad 
jau nuo 1972 -jų metų Muncheno 
olimpiados, Europoje nėra buvę šių 
olimpinių vasaros žaidynių. Barcelona 
taip pat turėjo didelę užuojautą iš 
kitų olimpinio komiteto narių, nes iki 

šiol ji buvo jau tris kartus prašiusi 
rengimo teisių, bet vis negaudavo, o 
dabar prezidentui esant pačiam iš 
Barcelonos, nors ir nebalsuojant, tas 
tikriausiai irgi padėjo. Pagrindinis 
Barcelonos trūkumas yra blogas 
susisiekimas su žemutine miesto 
dalimi, kur daugiausiai yra olimpiniai 
sporto stadionai. Savo miesto propo- 
gandai Barcelonos miestas buvo 
paskyręs 4 mil. dolerių, o dabar, gavus 
rengimo teisę, po trijų dienų viso 
miesto bendro džiaugsmo su šokiais ir 
dainomis gatvėse, visa Ispanija džiau
giasi ir numato šią olimpiadą surengti 
labai gerai.

Po olimpinio sprendimo olimpiadą 
rengti Barcelonoje, kai kurie Austra
lijos politikai spaudoje pareiškė,kad 
reikia būti Dievui dėkingiems, kad 
Brisbane negavo rengti šios 
olimpiados, nes Australija, kaip ir 
Montrealis, dar ir dabar, skęsta 
olimpinėse skolose. Tačiau su tuo 
nesutinka Brisbanės burmistre 
Atkinson ir kiti jos šalininkai, griežtai 
pasisakydami, kad kaip ir po Britų S- 
gos sporto šventės, kuri atnešė 
milijoninio pelno rengėjams Brisbane!, 
taip ir po olimpiados, Brisbane ne tik 
neturėtų skolų, bet turėtų naujausius 
sporto įrengimus, gražų pelną ir 
dideles dolerių įplaukas visai Austra
lijai. Tikrai, tokia moteris, kaip kad 
yra Brisbanės burmistė Sallyanne 
Atkinson, turėtų būti pavydys visai 
Australijai ir gaila, kad jai nepasisekė 
iškelti savo miestą ir visą Australiją į . 
tarptautinę olimpinę viešumą. Bet gi 
visuomet, kaip ir Barcelona! po trijų 
nesėkmių, yra sekantis kartas.

V A R PAS
REIKŠMINGAS LAIMėJIMAS
Po trisdešimt dviejų "liesų" metų 

Melbourno Varpo vyrų kerepšinio 
komanda vėl laimėjo Business Houses 
A klasės varžybas.

Maža, bet entuzijastiška grupė 
rėmėjų lietuvių stebėjo rungtynes, 
kuriose mūsų vyrai nugalėjo Westpac 
komandą 56:44. Buvo malonu matyti 
Varpo junjorus su trispalvėmis vėlia
vėlėmis paremiant ir padrąsinant 
Varpo vyresniuosius. Gaila, kad jų 
pavyzdžiu nepasekė daugiau žmonių 
ateinant pažiūrėti mūsų vyrų žai
džiant finalines rungtynes.

Ilgametis Varpo veikėjas Viktoras 
Adomavičius po rungtynių pareiškė, 
kad vienintelis kitas kartas, kada 
Varpas laimėjo Business Houses.A 
klases varžybas buvo 1954 metais, kai 
jo eilėse žaidė tarptautinio lygio 
žaidėjai, atvykę iš Europos išvietintų 
žmonių stovyklų.

Nors šiandieniniai Varpo žaidėjai 
galbūt ir nėra tarptautinio lygio, bet 
šiose rungtynėse jie parodė aukštą 
žaidimo klasę, neleisdami savo opo
nentams diktuoti žaidimo. Daugiau
sia taškų Varpui pelnė Edis Ragaus
kas sumetęs 20. Po jo sekė Vadi 
Rossyian - 12, Povilas Adomavičius - 
10, Dovydas Sadauskas - 10 ir Stasys 
Vaitkus - 4. Gerai pasirodė ir kiti 
Varpo žaidėjai Andrius Pranckūnas ir 
Raimundas Vyšniauskas. Tą pat die
ną Andrius pasirodė dar ir kitoje 
scenoje: jis buvo vienu iš pagrindinių 
veikėjų labai pavykusioje Melbourno 
lietuvių jaunimo pastatytoje kome- 
dijoe "Telekrizė".

Vilniaus moterų krepšinio komanda
Pirm, eilėje: D.Juodeikaitė, I. Andrejevą, L. Giraitė;
Antr.eilėje: V. Kanapkis, A. Rupšienė, J, Turauskaitė, G. Jančiauskienė, R.
Šidlauskaitė, L. Virbickaitė; gydytojas L. Levčenka.G. Červiakovaitė 
Treč. eilėje: V. Beselienė, G. Grikštaitė, V. Tuomaitė, R. Grikštaitė.
□iiiiuiimiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiimiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiniiitiniiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiimiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiHiniiDiiiiiiii
Treneris Igor Rossyian buvo paten

kintas ir laimingas savo vyrų laimė
jimu. Igor gimė Šangchajuje, jo 
motina buvo lietuvė. Jis yra vienas iš 
devynių patyrusių ir pasišventusių 
Varpo trenerių, kurie sąžiningai 
tarnauja klubui.

Viktorijos krepšinio lygose Varpas 
yra išstatęs devynias komandas. 
Klubas turi ir gražaus prieauglio. 
Jaunam klubo komitetui vadovauja 
energinga Birutė Adomavičienė.

Klubas primena savo nariams, kad 
jie jau dabar užsiregistruotų šių metų 
sporto šventei Sydnejuje. Apsigyve

nimui jau yra likę tik du karavanai ir 
vienas butas. Norintieji ten apsistoti 
turi kreiptis į Birutę 578 3825.

J. MAŠANAUSKAS, Jun.

SPORTO NAUJIENOS

Po labai gražių krepšinių perga
lių Europoje ir Pietų Amerikoje, 
Kauno "Žalgiris" pradėjo žaisti Sov. 
S-gos 54-se aukščiausios lygos pirme
nybėse. Pirmąsias rungtynes, žaisdami 
be Sabonio, kuris dėl traumos tuo 
laiku buvo ligoninėje, kauniečiai 
pralaimėjo prieš Rygos VEF 106:83

Dalis VARPO žaidėjų po finalo Lietuvių klube

Iš kairės; P. Adomavičius, S. Vaitkus, D. Sadauskas, V. Rossyian ir T. 
Zdanius

VENGL O V AS
L AI MI

Lietuvių viešojo šachmatų turnyro 
trečiame žaidimų rate dr. irvis 
Venclovas pasiekė laimėjimą prieš 
John Purdy, buvusį Australijos čem
pioną. Irvio partijos visuomet pasi- 

: žymi naujomis variacijomis, dažnai 
rizikingomis. Laimėjęs trečią partiją 
pirmauja turnyre.

Vytautui Patašiui, po trijų valandų 
žaidimo, teko pralaimėti.

Turnyro trečiasis dalyvis, lietuvis 
Stasys Rimkus, po dviejų nelaimingų 
ratų, trečiame pasiekė pirmąjį laimė-

* * *
1988 METAIS ADELAIDĖJE 

įVYKS III PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS, KURIOMS 
PAREMTI PRAŠOME PIRKTI 
LOTERIJOS BILIETUS!
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Informacija
Sktiitytojanis

Dar kartą primenu, kad šventinius 
sveikinimus, kurie bus skelbiami 
paskutiniame š.m. numeryje gruodžio 
15 d. prisiųsti nevėliau gruodžio 8 
dienos.

Mūsų Pastogės leidėjas Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos val
dyba sveikinimų kainą šiais metais 
sumažino iki $ 5.

Šių metų paskutinis MP numeris bus 
išleistas gruodžio 15-tos data, o 
ateinančiais metais pirmas MP nume
ris bus išleistas 1987 m. sausio 19 d. 
Visi skaitytojai ir organizacijos per tą 
pertraukos laikotarpi numatomus pa
rengimus ir skelbimus prašomi skelbti 
M.P. šių metų paskutiniame numeryje. 
Kartu prašau visus bendradarbius 
prisųsti šiems metams ir ateinančių 
metų pirmajam numeriui skirtus 
rašinius kaip galint greičiau.

Mūsų Pastogės redaktorius

Lietuvių Fonde

Australijos Lietuvių Fondo valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: M. 
Didžys - pirmininkas, R. Šemetas - 
vice pirm., J. Meiliūnas (jun) - 
sekretorius, V. Ališauskas - iždi
ninkas ir A. Kaspariūnas - ūkvedys.

Pranešame, kad Melbourne prie 
mūsų ilgamečio talkininko J. Meiliūno 
(senj) priskirtas antras Fondui aukų 
rinkėjas: Anupras Rakštelis - lietuvių 
klubo baro vedėjas.

Šių dvejų Fondo talkininkų pas
lauga gali pasinaudoti vietos tau
tiečiai.

Aukos Fondui nuo 21.9.86 iki 
31.10.86

$ 3000 a.a. Ant. Gaiduko palikimas 
(3035) NSW
$ 1000 a.a. Petro Naujokaičio 
palikimas (1195) Vic.
$ 1000 V. Grigonis (6317) Vic. 
$ 100 Z. Sipavičius (545) ACT 
$ 63 Canberros lietuvių auka 
Tautos Šventės proga
$ 20 Perth Apylinkės valdyba 
$10 F. Gustienė vieton gėlių a.a. 
Jonui Miliauskui W.A.
$ 20 J. Mickienė (NSW) vieton 
gėlių a.a. P. Ropei

SYD NEJAUS 
Parengi mų 

kalendorius
Lapkričio 23 d. sekamdienį 2 v.p.p. 

Sydnejaus lietuvių klube, Bankstowne, 
šaukiamas visų vietos lietuvių organi- 
zcįjų atstovų posėdis sudarymui 
parengimų kalendoriui sekantiems 
1987 metams.

Maloniai prašome atsiųsti į posėdį 
savo atstovus su pramatytomis 
parengimams datomis.

A.L.B. Sydnejaus Apyl.valdyba

Sydnejus
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių 9-tas metinis susi
rinkimas įvyks Sydnejaus Lietuvių 
klube, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, lapkričio 16 d., sekmadienį, 2 
vai.

Darbotvarkė:
1. Praeito metinio narių susirinkimo 

protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1986 birželio 

30 d., apyskaitos, direktorių bei 
revizoriaus pranešimų priėmimas.

3. Sąjungos valdybos rinkimai ir 
tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal S-gos 
įstatus galima iškelti susirinkime. 
Mūsų Pastogė Nr.44 1986.11.10 pusl.8 

LIETUVIU 
INFORMACIJOS 
BIURAS

Lietuvių Informacijos Biuras buvo 
A.L.B. Krašto Valdybos, pagal A.L.B. 
Tarybos narių suvažiavimo Can- 
berroje sprendimą, įsteigtas infor
muoti Australijoje leidžiamą spaudą, 
televizijos ir radijo laidas apie 
dabartinę Lietuvos okupaciją, tikin
čiųjų persekiojimus ir rusifikaciją. 
Šiems tikslams atsiekti, t.y. platinti 
informaciją parlamentarams, Austra
lijos dienraščiams ir radijo bei 
televizijos darbuotojams, yra reika
linga stipri finansinė parama, kad 
lengviau galėtume įveikti dabar prieš 
mus veikiančias jėgas. Esame ypa
tingai dėkingi tiems kurie suprasdami 
Biuro veiklos tikslus yra Biurą parėmę 
spauda ir aukomis.

Informacijos Biurui aukojo: $ 55 I. 
Račiūnas; po $ 50 Tėvai Marijonai, J. 
Ivoška; $ 24 Australijos Baltų Taryba; 
po $ 20 M. Gavėnienė, B. Masionis. 
N.N. asmenų aukos $ 99. Visiems 
aukojams nuoširdus ačiū.

Kartu esame dėkingi Australijos 
Lietuvių Fondui ir Lietuvių Koopera
tinei Draugijai "Talka" už jų finan
sinę paramą, kuri žymiai palengvina 
mūsų veiklą.

Aukas Lietuvių Informacijos Biurui 
galima įteikti V. Baltučiui, J. Jonavi- 
čiu ir A. Zamoiskiui arba siųsti tiesiog 
LITHUANIAN INFORMATION 
BUREAU, 6 Third Ave., St. Peters, 
South Australia, 5069.

TESTAMENTU
S U D A Ft Y MAS

Visi Sydnejaus lietuviai, kurie 
norėtų savo testamentuose bent 
dalinai paremti Lietuvių klubą, pra
šome kreiptis į direktorius, kurie 
nemokamai padės jums sudaryti arba 
patikrinti jau sudarytus testamentus, 
kad jie būtų legalūs. Jeigu reikės, 
klubas parūpins jums testamento 
vykdytojus ir liudininkus.

Pasinaudokite šia proga ir sudary
kite legalius testamentus, kad jūsų 
darbo vaisiai nenueitų veltui, kaip kad 
neseniai atsitiko su vienu mūsų 
tautiečiu iš Cabramattos. Jis buvo 
palikęs visą savo turtą Lietuvių klubui 
- bet, kadangi testamentas buvo 
nelegaliai sudarytas visas jo turtas 
atiteks australams arba sovietams.
Testamento reikalais skambinkite 

Lietuvių klubui tel. 708-1414 arba 
klubo direktoriams: V. Bukevičiui 
869-2466, S. Skoruliui 77-9011.

Valdyba

Perthas
Spalio 10 ir 11 dienomis Pertho 

Koncerto salėje įvyko tautybių dai
nos, muzikos ir tautinių šokių 
festivalis. Lietuvius atstovavo tauti
nių šokių grupė "Šatrija" vadovau
jama B. Radzivanienės.

Sekanti radijo valandėlė bus 
lapkričio 18 d., kuri skiriama Kariuo
menės Šventei paminėti. Transliuo
jama per 6NR stotį 6.30 vai. vakare.

Lapkričio 23d. Ramovė ruošia 
Kariuomenės Šventės minėjimą, kuris 
prasidės pamaldomis 11.30 vai. ryte. 
Po pamaldų minėjimas bus tęsiamas 
Lietuvių namuose.

Savanoris kūrėjas V. Valaitis 
patalpintas Assoc, for the Blind 
ligoninėje, Sunbury Rd. Victoria Park.

Valaitis mažai kalba angliškai ir 
pasigenda savų tautiečių.

Atiduosime pagarbą Lietuvos sa
vanoriui jį aplankydami ir paguosdami.

&

*

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
N AMUOSE

16-fast Terrace, bankstown del 7oh uni

klubo narių vaikams įvyks gruodžio 21 d. 2 vai. p.p.
Prašome klubo narius užregistruoti savo vaikus iki 12 metų amžiaus 

klubo raštinėje ne vėliau kaip iki lapkričio 16 dienos.

SMO R G ASB O ARD

Trečiadieniai* nuo 6 iki 8 vai. p.p.
Skanus, šviežias maistas.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai

Klubas atidarytas: pirm, ir treč. 5 - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienį 5 - 11.00 v.v. Penktadienį 5 - 12.00 v.v. 
Šeštadienį 2 - 1.00 v.r. Sekmadienį 12.30 - 10.00 val.v.v. 
Public hol. 2 - 11.00 v.v. Antradieniais klubas uždarytas.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba: iš kairės sėdi J. Cervinas, V. Bukevičius - 
pirrn., O. Kapočienė, St. Skorulis. Stovi: T. Jablonskis - buv. vedėjas, A. 
Skirka, R. Jurkūnas ir P. Andriukaitis

KVIEČIAMI
Artėjant Lietuvių Dienoms, Sydne

jaus Lietuvių klubas prašo sydne- 
jiškius pagelbėti Lietuvių klubui 
darbo jėga Kalėdų metu, t.y. laiko
tarpyje, tarp gruodžio 24 ir sausio 3 
dienos.

Laukiame daug svečių iš kitų 
miestų. Prašome visus vyrus ir 
moteris, kurie galėtų dirbti klube 
nemokamai kokias 6-8 valandas, 
užsiregistruoti klubo raštinėje tel. 
708-1414 arba asmeniškai pranešti

Švento Rašto Tyrinėtojų 
G arsi ui mas

Biblijoje patsai Sutvertojas yra patiekęs savo žmonėms savo planą 
arba braižinį, parodantį kelią į pasaulio ramybę. Jo Žodis kuo 
aiškiausiai sako, kad Jėzus yra visų Dievo patvarkymų Vykintojas ir 
žmonių Laimintojas. Angelų giesmė naktyje, kurioje Jėzus gimė, 
patvirtina šį faktą, nes jie skelbė, kad jis bus pasaulio Išganytojas, ir 
Tas, per kurį geroji Dievo valia bus apreikšta dabar mirštančiai 
žmonijai. Tuokart angelai taip pat pranašavo, kad per Jėzų bus 
įvykinta ramybė žemėje.

O kas gi yra Jėzus ir kuo jis atsižymėjęs? Kodėl mes tikime ir 
tvirtiname, kad jis atitinka visam, kas reikalaujama iš to, kuris galės 
pasekmingai įsteigti ramybę ištvirkusiame šių dienų pasaulyje? 
Nežinome kito geresnio būdo atsakymui į šiuos klausimus, kaip ištirti 
kai kurias iš daugelio pranašysčių ir Dievo Žodžio pažadų, kalbančių 
apie Jėzų ir apie jo sugebėjimą įvykinti visus Dievo Tėvo nutarimus, 
tai darydami mes patirsime, kad pats Dievo planas, liečiąs Jėzų, 
paaiškės ir pasirodys garbingas ir sandermingas.
Mylintieji tiesą literatūros gausite veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 
16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Bus daugiau

*

VALDYBA

TALKININKAI 
klubo direktoriams: V. Bukevičiui - 
89-2466, S. Skoruliui - 77-9011, O. 
Kapočienei - 72-9749, P. Andriu
kaičiui - 85-2408.

Prašome užsiregistruoti nevėliau 
kaip iki lapkričio 23 dienos, nes reikia 
iš anksto sudaryti darbo tvarka
raščius, kad būtų žinoma kas ir kada 
turės dirbti klube.

Tikimės, kad sydnejiškiai supras 
reikalo svarbumą ir atsilieps į šį darbo 
vajų.
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