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PABALTIEČIAI VEIKLŪS VIENOS 
KONFERENCIJOJE

JUOZAS PRUNSKIS

Dar jokioje kitoje tarptautinėje Hel
sinkio valstybių konferencijoje neda
lyvavo tiek daug lietuvių, kaip dabar 
lapkričio pradžioje Austrijos sostinėje 
Vienoje,kur suvažiavo delegacijos iš 
visų 35 valstybių, pasirašiusių Hel
sinkio susitarimus. Vien lietuvių 
suvdžiavo apie 200. Iš JAV - 81, iš 
Vasario 16 gimnazijos - 70, iš 
Kanados keliolika. Buvo iš Anglijos, 
Italijos, Šveicarijos, Venecuelos, net 
iš Tasmanijos.

Pirmadienį spaudos klube buvo 
Pabaltijo Santalkos spaudos konfe
rencija, sušaukta Vienoje esančiame 
spaudos klube. Vliko vald. pirm. dr. 
Kazys Bobelis padėkojo atvykusioms į 
pabaltiečių pakvietimą. Priminė 
Maskvos slaptą susitarimą su Hitleriu 
ir Pabaltijo okupavimą. Priminė Hel
sinky patvirtintą ir Sovietų parašu 
laisvo apsiprendimo teisę, kurią Mask
va sulaužė, užimdama Lietuvą, Lat
viją, Estiją; 1979 m. 45-kių pabal
tiečių disidentų pasirašytą memoran 
durną, reikalaujantį atšaukti Stalino - 
Hitlerio paktą ir grąžinti Lietuvės','' tarptautinės konvencijos. 
Latvijos, Estijos nepriklausomybę; 
Europos parlamento 1983 m. priimtą 
rezoliuciją, reikalaujančią laisvės 
šioms valstybėms. Jis pabrėžė, kad 
vakarų valstybės nepripažįsta Pabal
tijo inkorporavo į Sovietų Sąjungą. 
Lietuvai, Latvijai, Estijai turi būti 
grąžinta nepriklausomybė, kitaip ne
bus įmanoma Europoj taika.

Panašias mintis kėlė ir vadovau
jantis latvių veikėjas dr. Lukss iš 
Kanados bei estų Sode. Buvęs 
Švedijos ministeris P. Ahlmark pabrė
žė reikalą atstatyti Lietuvos, Latvi
jos, Estijos nepriklausomybę. Di
džiausias nusikaltimas dabar būtų 
tylėjimas. Istorija mums duoda daug 
vilčių. Subyrėjo didžioji Ispanijos 
imperiją ir daug kraštų liko nepri
klausomi. Austrija buvo Sovietų 
užimta, bet jie buvo išstumti ir šis 
kraštas laisvas.

Kalbėjo ir JA V delegacijos pirmin. 
amb. Warren Zimmerman, pareikš 
damas, kad konferencijoje Amerika 
kels tautų laisvės Ir žmogaus teisių 
problemas. Zimmermanas pasisakė, 
kad, tarnaudamas JAV atstovybėje 
Maskvoje, lankė Taliną, Rygą, Vilnių. 
Jis gerai pažįsta šių kraštų reikalus. 
Šioje pabaltiečių konferencijoje daly
vavo apie 100 svečių, laikraštininkų.

JAV 
DELEGACIJOS KONFERENCIJA

Vienoje amerikiečių bibliotekoje 
JAV delegacija padarė pranešimą. 
Ambasadorius Zimmermanas papa
sakojo apie amerikiečių nusistatymą 
ginti tautų ir žmonių teises. D alyva
vusieji tame pranešime kėlė daug 
klausimų ir perteikė daug prašymų. 
Svarbiausia - gelbėti kalinamus disi
dentus. Adv. J. Kulas, ukrainietis, 
įjungtas į JAV delegaciją, papasakojo, 
kaip vienas amerikietis testamentu 
paliko 100,000 dol., paskirdamas 
trečdalį šventraščio spausdinimui ir 
išdalininmui už geležinės uždangos,

trečdalį informacijai ir trečdalį vai
kams, kurių tėvai kalinami, kaip 
disidentai.Dabar Sovietai tą palikimą 
savinasi. Tenka ginti nuo pagrobimo.

Daug klausimų buvo apie kali
namus disidentus, prašymų padėti juos 
išlaisvinti. Ambasadorius Zimmer- 
manas pabrėžė, kad derybos dėl 
laisvės yra ilgos pastangos. Siekiam 
laisvės emigruoti, reikšti mintis, bet 
tai jau keitimas sovietinės sistemos.

Dalyvavusieji amerikiečių sušauk 
toje konferencijoje perdavė daug 
prašymų laisvinti kalinamus, nelei
džiamus emigruoti, sergančius. Sovie
tai bando nuraminti vieno kito 
išleidimu, bet tikro pasikeitimo nėra.

Ambasadorius Zimmermanas pa
brėžė, kad mes tesiekiame tik to, ką 
Sovietai jau anksčiau savo susitarime 
yra pažadėję. Pažymėjo, kad tie 
siekimai bus JAV delegacijos stipriai 
remiami. JAV delegacija susideda iš 
valdžios paskirtų žmonių, iš kongreso 
atstovų, iš visuomenės atstovų. JAV 
delegacijos reikalavimus remia'

PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJA
Tą pačią dieną, kai prasidėjo 

Vienos 
įvyko 
miesto 
dviejų 
latvių, 
prisijungus svečiams ir 
susidarė netoli dviejų tūkstančių.

Pirma žygiavo estų, lietuvių gretos. 
Vasario 16 d. gimnazijos moksleivės 
su tautiniais kostiumais, taip pat ir 
Miunsterio latvių gimnazijos mokslei
viai su tautiniais kostiumais. Vaizdas 
patrauklus. Lietuviai turėjo prisisegę 
mažas vėliavėles ir nešė dideles 
vėliavas. Buvo nešama daug plakatų, 
daugiausia su vokiškais , angliškais 
šūkiais: Lietuva nori laisvės. Sovietai, 
lauk iš Pabaltijo valstybių. Sovietai 
skelbia talką, o militarizuoja vaikus. 
Latvija nori būti laisva, kaip Austrija. 
Laisva Latvija, laisvoj Europoj. Šalin 
rusų šarvuočiai iš Pabaltijo!

Tokie ir panašūs šūkiai žibėjo 
pabaltiečių nešamuose plakatuose. 
Juos filmavo Europos ir JAV televi
zija. Net ir Sovietų filmuotojai darė 
nuotraukas demonstruojančių pabal
tiečių ir kai kas iš demonstrantų 
aprėkė sovietų filmuotojus.

Buvo trys kalbėtojai. D R. K.Bobelis 
pažymėjo, kad suvažiavo pabaltiečiai 
pabrėžti savo teises Vienos konfe
rencijos valstybėms. Jau 46 m., kaip 
okupantai sovietai varžo teises. Mes 
suvažiavome į Vieną priminti sovie
tams laikytis sutartyse pasirašytų 
įsipareigojimų.

Buvęs Švedijos ministeris Ahlmark 
skelbė, kad mūsų tikslas aiškus: 
niekad neužmiršti laisvės. Tyla ne
gelbsti skriaudžiamiems, tik padeda 
žudikams. Priminė areštus, gulagus, 
trėmimus, egzekucijas. Demokratinės 
valstybės tapo diktatūros kolonija- 
linėmis aukomis. Dabar pabaltiečiai 
gyvena totalitarinėje planetoje. Jiems

konferencija, lapkričio 4 d., 
pabaltiečių

centre. Dalyvavo 
šimtų lietuvių, 
truputį mažiau

demonstracija 
gal netoli 
apie tiek 
estų, bet 

austrams

Popiežiaus Jono Pauliaus II
pirmasis vizitas Australijoje

Popiežius pirmąjį kartą savo kojom palietė Australijos žemyną ir, kaip 
paprastai, suklupęs ant kelių ir pabučiavęs žemę, tarė: "Atvykau, kaip jūsų 
draugas... kviečiu visus įvertinti kiekvieno žmogaus įnašą į gyvenimą. Būkit 
atviri savo širdyse, dosnūs, nuoširdūs tiems, kurie reikalingi pagalbos...

Atvežiau jums linkėjimus, paguodą, padrąsinimą, pagarbos žodžius, kuriuos 
išgirsite iš mano lūpų, bet jie yra ne mano, tai yra žodžiai Jėzaus Kristaus.”

turime padėti.
Paskutinis kalbėjo prancūzų parla

mento narys Daillet, Europos krikš
čionių demokratų vadas. Pabrėžė, kad 
negalima tylėti dėl okupacijos Pabal
tijo, tapusio pirmąja Sovietų agresijos 
auka. Visi europiečiai turi tuo reikalu 
vieningai veikti. Ne kalbos, o dvasinė 
jungtis bendrai veiklai mus išgelbės. 
Daug spalvingumo įnešė tautiniai 
šokiai, kuriuos, atžygiavus nuo operos 
rūmų iki Šv. Stepono aikštės, atliko 
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai. 
Grojant mok. Paltino vadovaujamam 
orkestrui, pašoko Vasario 16 gimn. 
mergaitės ir berniukai.

Po to Šv. Stepono katedroje vyko 
ekumeninės pamaldos. Jose pamokslą 
pasakė estų liuteronų arkivyskupas 
K.Veem. Maldas kalbėjo lietuvis kun. 
J. Vaišvilas ir vokiečių, austrų, 
latvių, estų kunigai. Skaitymus atliko 

Vasario 16 ir latvių gimnazijų 
moksleivės. Buvo giedamos giesmės, 
kurni tekstai buvo pateikti vokiečių, 
estų, latvių, lietuvių kalbomis. Galin
gai gaudė vargonai, valdomi J. 
Ebenbauerio. Katedroj skambėjo lie
tuviškas Šventas Dieve, o išeidami 
lietuviai sugiedojo Lietuvos himną.

Pažymėtina, kad Vienoje lapkričio 
3 d. įvyko pabaltiečių vakaras. 
Dalyvių - pilna salė. Lietuvis Kūdra 
sudomino pantomimos programa. Mu
zikinę programą patraukliai atliko 
pianistė R.Lampsatytė su savo vyru 
smuikininku. Skambiai padainavo lat
vių sopranas. Pabaltiečių pasirodymas 
Vienoje’ buvo didingas.

Pažymėtina, kad pačioje Vienos 
konferencijoje tarp įvairių valstybių 
atstovų yra įrašytas ir Vatikano 
delegacijos pirmininko pavaduotojas 
prel. Audrys Bučkis.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Stebisi skaičiumi didesnės ateivių 
bendruomenės, kad lietuviai Austra
lijoje, būdami negausūs, pajėgia su
ruošti didžiuosius tautiečių susibū
rimus, kaip Australijos Lietuvių 
Dienos, sporto šventės ir kt. Tai 
teisinga jų pastaba ir kartu įvertini-
mas. Lietuviai,kad ir prieš 40 metų 
apleidę savo tėvynę, neprarado parei
gos ir ištikimybės jausmo savajam 
kraštui, kalbai ir papročiams.

Vykstantieji į ALD daug pasiau
koja. Neužtenka 2-jų metų ruošimosi, 
reikia dar nugalėti ilgesnę vargina
nčią, kelionę ir išleisti nemažai lėšų. 
Su krašte kylančia infliacija ir išlaidos 
kas kart didėja. Tad ir ALD rengėjai 
susiduria su naujais sunkumais. Kaip 
išlaikyti nepakėlus įėjimo bilietų 
kainas ir apmokėti išlaidas: salių 
nuomas, programos dalyvių pabendra
vimus ir kt.? Nežiūrint per pasku
tinius metus pakilusių kainų, bilietų 
kainos paliktos, kaip ir praėjusiose 
ALD. Visiems vakare ruošiamiems 
koncertams, bilietų kaina $ 8., 
pensininkams ir moksleiviams (iki 18 
metų) $ 6. Popietiniams renginiams - 
$ 6., pensininkams ir moksleiviams - $ 
4. Mokyklinio amžiaus vaikams (iki 12 
metų) įėjimas veltui. Visos vietos 
nenumeruotos, kad susitikę pažįstami 
galėtų kartu sėdėti ir pabendrauti.

ALDRK iždininkas Laurie Cox 
Jo žinioje yra bilietų pardavimas.

Autobusų bilietai į Sporto centrą 
(Tautinių šokių šventei) - $ 2.50 - bus 
parduodami tik iki gruodžio 28 d. 2.30 
val.p.p. Taip pat, bilietai bus parduo
dami prie įėjimo į atskirus koncertus 
(tik vienam koncertui).

Naujųjų Metų balius vyks 
Bankstowno Civic Centre ir bilietai ir 
stalai bus pasirinktinai. Su vakariene 
- $ 22 asmeniui, be vakarienės - $ 12. 
Perkant bilietus Naujųjų Metų baliui, 
bus paskirta vieta prie pasirinkto 
Stalo. vicuna, uci aLsiieumiusiejus aveuiduis
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Matome, kad bilietų kainos vos 
prašoka eilinio provincijos kino Įėjimo 
kainą. O ką bekalbėti apie koncertų 
kainas, kur už įėjimą mokama $ 20.00 
ir daugiau.

Visi bilietai bus parduodami 
Sydnejaus Lietuvių namuose šia 
tvarka:
gruodžio 14 d. 1.00 - 3.00 vai. 
gruodžio 21 d. 1.00 - 4.00 vai. 
gruodžio 26 d. 10.00- 7.00 vai. 
gruodžio 27 d. 10.00- 6.00 vai. 
gruodžio 28 d. 1.00 - 2.30 vai. 
gruodžio 29 d. 2.00 - 4.00 vai.

Bankstownas (City of Banks- 
town), kuriame stovi Lietuvių namai 
ir vyks dauguma ALD programos, yra 
vienas iš didžiųjų ir puošnių 
Sydnejaus priemiesčių. Lapkričio pra
džioje buvo užbaigtas praplėsti 19.5 
milijonų dolerių kainavęs komercinis 
centras, kuris dabar yra didžiausias 
Australijoje, turintis virš 220 parduo
tuvių. Senamiestyje savo prekių 
įvairumu išsiskiria kiniečių parduotu
vės. Yra daug valgyklų ir užkandinių, 
bet suvažiavusius į ALD svečius, bus 
pasiruošusi aptarnauti Lietuvių namų 
valgykla.

ALDRK informacija.

SYDNEJUS

Lapkričio 23 d. Sydnejaus ramovėnai 
gražiai prisiminė Lietuvos kariuome
nės atkūrimo dieną - organizuotai, su 
savo vėliava, dalyvavę pamaldose, 
vėliau, Lietuvių Namuose, Bankstow- 
ne, suruošę jos oficialų paminėjimą.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmi
ninkas, Antanas Vinevičius. įnešus 
skyriaus vėliavą, ir uždegus žvakutes, 
simbolizuojančias'žuvusius už Lietu
vos laisvę kovotojus ir pagerbus juos 
tylos minute, prel. Petras Butkus 
paskaitė dienai skirtą invokaciją. 
Sekė sveikinimai. LKV "Ramovė" 
Centro valdybos raštu ir žodžiu 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas Al
binas Giniūnas.

Paskaitą skaitė Australijos karo 
laivyno maj. Rimas Dičiūnas. Tema - 
Sovietų laivynas Pacifike. Pati pas
kaita pailiustruota gausiomis skaidrė
mis. Paskaita įdomi ir politiniai 
aktuali, išryškinanti pavojų Austra
lijai. Meninėje programoje pasirodė 
deklamatoriai - Alfa Savickienė, 
Antanas Šatkauskas, Vanda Zabloc- 
kienė, ir Nijolė Vaičiurgytė perdavę 
pynę įvairių autorių eilėraščių .

Pritardama gitara Jadvyga Muš- 
činskienė ir Alfa Savickienė duete 
padainavo dvi dainas.
Meninės dalies pranešėja Nijolė 

Vaičiurgytė. Minėjimas užbaigtas 
Tautos Himnu ir ramovėnų skyriaus 
pirmininko padėka programos daly
viams, bei atsilankiusiems svečiams.
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Po Sydnejaus Kariuomenės Šventės minėjimo pamaldų. Iš kairės V. 
Kondreckas LKV "Ramovės" sekretorius, Rimas Dičiūnas, Australijos 
karo laivyno majoras ir Antanas Vinečius LKV "Ramovės" pirmininkas

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
TERŠIA SAVIEJI

Inspektorius V. Portapas, paminėjęs 
taršon įsivėlusius užsienio laivus, 
primena, kad Klaipėdos uosto van
denis teršia ir savieji. Degalų ir 
tepalų išpylimu jūron pasižymėjo 
plaukiojanti bazė "Palanga", žvejybos1 
laivai - "Šilutė", "Dzūkija", 
"Rumbas”. Tanklaivis "Žalgiris" van
denin išleido net 559 kg mazuto. Iš jų 
taip pat surinkta keliasdešimt tūks
tančių baudos. Nuostoliams apskai
čiuoti nuo 1983 m. naudojamas naujas 
metodas: kreipiamas dėmesys ne tik į 
vandenin patekusį naftos gaminių 
kiekį, bet ir jų pašalinimo greitį. Kai 
naftos gaminiai iš vandens pašalinami 
per šešias valandas, žalos dydis 
sumažėja penkis kartus. Laivų savi
ninkai, norėdami gauti mažesnes 
baudas, stengiasi greičiau likviduoti 
užteršimo židinius. Nafta lengvai 
pastebima vandens paviršiuje. Sunkiau 
kontroliuoti Klaipėdos pramonės 
įmonių nutekamuosius vandenis, kai į 
juos patenka galvanikos procesuose 
naudota sunkiųjų metalų įvairi 
druska. Tokios įmonės turi savus 
vandens valymo įrengimus, bet jų 
kokybė tebėra prasta, nepakankama 
pilnai vandens apsaugai nuo taršos.

DIRBTINĖS NERŠYKLOS
Ekologinę Baltijos vandens pusiaus

vyrą gerokai pakeitė intensyvi laivy
ba. Sumažėjo vandenžolių sąnašynų, 
dumblių plotai, kuriuose nuo seno 
neršia žuvys. Jos dabar ikrus deda 
jūros dugne, kur bangos ir srovės 
išplauna viršutinį smėlio bei žvyro 
sluogsnį, sunaikindamos milijonus bū
simų palikuonių. Baltijos žuvinin
kystės tyrimo instituto specialistai 
dabar su žvejais pakrantėse pradėjo 
įrengti dirbtines neršyklas strimelėms 
ir silkėms. Jose neršiančių žuvų ikrų 
tankumas dešimt kartų didesnis nei 
įprastinėmis sąlygomis. Instituto 
mokslininkai su Klaipėdos "Baltijos" 
žvejų kolchozu dirbtinėm neršyklom 
gamina specialias uolas jūros dugnui 
sutvirtinti, ten taipgi bus užveistos 
midijos, gyvenančios kriauklėse, pri
klausančios bestuburių moliuskų 
grupei. Midijos laikomos vandens 

sanitarėmis, nes jos minta iš vandens 
filtruojamu detritu ir mi
kroorganizmais. Midijų dėka dirbtinės 
neršyklos susilauks švaresnio vandens. 
Teigiama, kad kvadratiniame metre 
išsidėsčiusi midijų kolonija per parą 
išfiltruoja dešimtis tonų vandens.

UŽTERŠTA BALTIJA
Lietuvos vandens ūkio jūros sky

riaus inspektorius Vladas Portapas 
prašneko apie negailestingai užterštą 
Baltijos jūrą. Duomenų pateikia 
"Tiesos" 200 nr. išspausdintas jo 
rašinys "Užterštas Baltijos vanduo 
kaltina". Baltija laikoma viena iš 
labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Jai 
gelbėti 1974 m. Helsinkyje pasirašyta 
tarptautinė Baltijos srities atstovų 
sutartis, įsigaliojusi 1980 m. gegužės 
mėnesį. Sutartis skelbia kovą visoms 
Baltijos vandens taršos problemoms, 
net ir toms, kurios ją pasiekia iš 
atmosferos. Lietuvos vandens ūkio 
skyrius stengiasi apsaugoti Klaipėdos 
uosto teritorijos vandenis nuo teršimo 
iš laivų. Iš jų vis dar išleidžiama 
naftos gaminių, išviečių atmatų. 1985 
m. sausio 14 d. naktį švedų tanklaivis 
"Thuntank" 2" mazutu užteršė 
Kuršių mares. Iš jo perpildyto tanko 
mazutas kliūstelėjo į marias. Tokiu 
pačiu būdu iš kito švedų tanklaivio 
"Eken" 1985 m. balandžio 12 d. kuršių 
marios susilaukė 550 kg mazuto. 1986 
m. sausio 10 d. suomių tanklaivis 
"Tebostar" Klaipėdos uoste su balas
to vandeniu išleido ir 45 kg naftos. 
Laivų kapitonai ir savininkas sumokė
jo palyginti nemažas baudas: 
"Thuntank 2" - 11.480 rublių, "Eken" 
- 39.200 rb., 'Tebostar" - 10.346 rb.

* * *
Lietuvoje archeologų grupė kasi

nėjo po Vilniaus katedra. Oficialių 
žinių, to kasinėjimo pasėkoje, skel
biama šykščiai, bet Vilniuje gyveną 
lietuviai pašnibždomis kalbasi ir 
piktinasi dėl radinių. Atrodo, kad 
rasta daug reikšmingų istorinių daly 
kų: aukuras ir ritualiniai daiktai 
senosios lietuvių religijos, taip pat 
rasta karalienės Barboros Radvilaitės 
karūna. Atrodo, kad įdomiausi radiniai 
išvežti į Maskvą.

A. A. Bernardui Šarkauskui

mirus, jo brolį Joną su šeima ir visus artimuosius gilai užjaučia

Vytas ir Onutė Arai
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Gražiai atrodo naujai pasirodžiusi 
knyga "Ten, ekrane sužibus". Tai 
gausiai iliustruotas dokumentacinis 
veikalas apie lietuvius filmų gaminto
jus ir aktorius Amerikoje. Šiandienos 
pasaulis yra perpildytas televizijos ir 
filmų vaizdais, bet mažai žinome, kad 
jau nuo pat pradžios filmų pasauly 
sukinėjosi ir lietuviai. Raimundas 
Lapas, Čikagoje gyvenąs jaunosios 
kartos dokumentatorius, savo knygoje 
atskleidžia lietuvių įnašą į šį persoti
nantį dvidešimto amžiaus fenomeną. 
Knyga atspausta ant gero popieriaus, 

gausu fotografijų bei plakatų, kurie 
skaitytoją vaizdžiai nukelia atgal 
daugelį dešimtmečių, net į laikotarpį 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Pasiro
do, pirmieji lietuviai filmų gamintojai 
darban įsitraukė jau 1909 metais. - 
Vėliau Prancūzijon iškeliavęs ir ten 
toliau filmavęs kaunietis Vladislo
vas Starevičius buvo vienas iš 
pieštinių, lėlių filmų pradininkų. 
Kartu jis susuko ir 3 to laiko filmus Iš 
Lietuvos gyvenimo, naudodamasis 
gamtos vaizdais. Bet visai natūraliai 
filmų gamyba ir aktoriai iškilo 
Amerikoje, kur apie Hollywoodą 
palengva susibūrė naujas visuomeninis 
perversmas - fantazijos maitinimas 
"krutamaisiais paveikslais" ( to meto 
Amerikos lietuvių vertimas).

Jūratė Nausėdaitė, teatriniu vardu 
Ann Jillian.

Daug dėmesio yra susilaukusi iš 
amerikiečių publikos paskutiniu metu. 
Ypač 1982 metais pasirodžiusioje 
filmoje "Mae West”

Pirmasis lietuvis filmų operatorius 
Amerikoje, pasak autoriaus, yra 
Antanas Račiūnas, kuris keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje ir filmomis parsi
veždavo vadinamus 'laiškus iš tėvy
nės', kuriuos rodydavo publikai. Daug 
platesniu mastu šis menas iškilo 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
kada pagyvėjo emigrantų apsilanky
mas Lietuvoje, o pasilikusieji Ameri
koje norėjo bent ekrane matyti, kaip 
atrodo paliktasis kraštas. Knygoje 
užregistruoti seansų pavyzdžiai rodo, 
koks didelis buvo išeivių susidomėji
mas. Šiame laikotarpyje iškyla vardai 
kaip Jonas Milius, Antanas Kazlaus
kas, Kazys Lukšys, Juozas Januškevi

čius ir ypač broliai Mečys ir Kazys 
Motuzai, kurių susuktus dokumenta- 
cinius filmus iš nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimo bei vaizdų su malonu
mu stebime dar ir šiandien - jei 
atsiranda proga.

Po pirmojo pasaulinio karo prade
dama sukti ir 'tikrus' filmus, kurių 
pirmuoju tenka laikyti "Naktis Lietu 
voje". Tai jau visai pilna istorijėlė su 
knygnešiais, caro žandarais, bėgimu 
Amerikon per prūsų sieną ir taip 
toliau. Kaip įsisiūbuoja Hollywoodas, 
taip įsisiūbuoja ir lietuviai gamintojai. 
Kai pokariniais laikais pasirodo skel
bimai, kuriuose ieškomos "Lietuvos 
gražuolės su ilgais plaukais", prade
dama rūpintis moralės klausimais. Štai 
kaip rašo "Lietuvos Aidas" 1929 
metais:

"Kas per kompanija, kokiosfilmos, 
kas ją atstovauja ir kas galop bus tuo 
autoritetingu asmeniu, nustatančiu 
Lietuvos gražuolės tipą?
Neaišku. Galvok kaip nori. Ir todėl 
nenuostabu, kad mieste pikti liežuviai 
kalba, būk tai naujas būdas mūsų 
lietuvaites mažinti, emigruoti iš 
Lietuvos ...Tos bendrovės pradeda 
dygti kaip grybai po lietaus ne tik pas 
mus, bet ir Amerikoje."

Naujo impulso suteikė papildoma 
emigracija - pabėgėliai po antrojo 
pasaulinio karo. Čia irgi buvo įvai
riausių bandymų, iš kurių gal daug kas 
prisimename Birutės Pūkelevičiutės 
"Aukso žąsį", kuri buvo atkeliavusi ir 
į Sydnejų. Eksperimentinėmis filmo
mis pasižymėjo broliai Mekai. Vienas 
iš jų, Jonas Mekas, savo laiku iškilo 
kaip filmų meno teoretikas. Jo 
redaguojamas žurnalas buvo laikomas 
rimčiausiu, jei į filmų gamybą buvo 
žiūrima ne iš komercinės bet iš 
meninės pusės. Šiandien filmų gamy
boje dalyvaujančius lietuvius jau būtų 
sunku suskaityti ir aprašyti; daug iš jų 
yra pakeitę pavardes ir gal - ypač iš 
priaugančios kartos - nebeturi tauti
nės sąmonės.

Apytikriai pusė knygos yra skirta 
Lietuviams filmų aktoriams bei akto
rėms. Autorius duoda trumpus bet 
tinkamus ir taiklius aprašymus, vėl su 
gausiomis iliustracijomis. Žinome apie 
Ruth Lee - Kilmonytę, Charles 
Bronson - Bučinskį, Laurence Harvey 
- Skinkį, ir Prancūzijoje dirbusi 
Jacques Šernas. Bet pasirodo, kad 
lietuvių žvaigždžių ar žvaigždelių 
buvo ir yra dar daugiau. įdomu apie 
juos skaityti, pagalvoti apie jų laimę 
ar tragiką.

Knyga parašyta bei meniškai 
redaguota su dideliu kruopštumu. 
Stebėtina, kaip Raimundas Lapas 
sugebėjo surinkti tiek daug ir dalinai 
nežinomos medžiagos. Reikia svei
kinti jį už jo pasiryžimą ir ištvermę. 
Dabar reikia tik pirkėjų. Knyga yra 
gaunama, atrodo, visuose Australijos 
lietuvių knygynuose. vdn.

SKAUTAI
MELBOURNO SKAUTININKAI
Gražiai sutvarkyta skautų organi

zacinė veikla, kur nuo vaikystės 
dienų pradėtas kilnus jaunuolio auklė
jimas tęsiasi per visą gyvenimą.

Jeigu pradedant skautauti, jaunuo
lis, didžiausiu žingeidumu siekia naujų 
ateities gyvenimo reikalavimų, tai, 
peržengęs jaunystės slenkstį, jis 
stengiasi savo įgytas žinias ir paty
rimą perduoti kitiems - prade
dantiems tą patį kelią.

Melbournas gali didžiuotis lietuvių 
skautų veikla, nes jų skautų Džiugo 
Tuntas yra išauginęs nemažą skaičių 
tautiečių, kurie šiandien yra užaugę ir 
sveikai subrendę ir vadovauja bei 
dirba įvairiuose lietuvių kultūrinės 
veiklos baruose. Maloniausia, kad 
dauguma jų dar šiandien nešioja žalius 

kaklaraiščius ir priklauso Melbourne 
skautininkų Ramovei, kuriai taip 
motiniškai vadovauja vyresnė skauti
ninke Jonė Žitkevičienė. Jos rūpesčiu, 
kartas nuo karto organizuojamos 
sueigos, kurių metu yra atrapor
tuojama Melbourne skautų veikla, 
aptariami įvairiausi skautiško gyve
nimo rūpesčiai, išklausomos įdomiai 
paruoštos paskaitos, pagerbiami darbu 
nusipelnę skautininkai ir iškilmingai 
priimami nauji Ramovės nariai, kurie 
amžiumi, patirtimi ir aktyvia veikla 
yra užsitarnavę būti pakeliami į 
skautininkus. Viena iš tokių sueigų 
įvyko rugsėjo mėn. 26-tos dienos 
vakare parapijos namuose pas s.fil. 
kun. Dr. Praną Dauknį, kuris savo 
dalyvavimu visada priduoda tokioms 
sueigoms didesnio orumo. Šioji sueiga 
buvo neeilinė, nes teko atiduoti 
pagarbą paskautininkei sesei Birutei 
Prašmutaitei, kuri po ilgų metų 
nenuilstama veikla užsitarnavo LSS 
Ordiną už Nuopelnus. R atu išsirikiavę 
skautininkai išklausė sesės Jonės 
pranešimą apie Birutės apdovanojmą 
ir apie dviejų naujų kandidatų kėlimą 
į skautininkus. įnešus vėliavą, jūrų 
vyr. skautininkas Vytas Vaitkus 
perskaitė LSS vyriausios vadovybės 
įsaką, kuriuomi Džiugo tuntininkas 
vyr. si. Algis Šimkus ir skautų vyčių 
vadas vyr. si. Linas Prašmutas yra 
pakeliami i paskautininkus.

vyr. si. Algis Šimkus 
Džiugo tuntininkas

Visiems gilų įspūdį padarė įžodžio 
apeigos, kurias pagal senas tradicijas 
pravedė vyr. s. V. Vaitkus. Rankų 
paspaudimai, pasibučiavimai, gra
žiausi linkėjimai ir draugiškos kalbos 
dar ilgai tęsėsi.

Tokiu būdu, Melbourne skautininkų 
Ramovė praturtėjo dar dviem naujais 
nariais, kurie taip plačiai yra žinomi 
visame Australijos lietuvių skautų 
gyvenime.

Prie skanių suneštinių ir midučio 
dar ilgai šnekučiuojama ir pabaigai 
buvo pranešta, kad sekanti 
skautininkų Ramovės sueiga įvyks 
Gruodžio mėn. 6 d. 11 vai.- tunto 
metinės iškylos metu, Yarra Bend 
australų stovyklavietėje.

L.B.* * *
Keturioliktasis gėlių puokščių 

sudarytojų konkursas įvyko Šiauliuo
se. Šį kartą nemažai rudens puokščių 
buvo skirta Šiaulių miesto 750 metų 
sukakčiai. Kompozicijos buvo kuria
mos iš rečiau sutinkamų žydinčių ir 
džiovintų žiedų, dekoratyvinių gėlių 
lapų. Pirmos vietos diplomą komandi
nėje įskaitoje laimėjo Panevėžio 
gėlininkai, antros - vilnietės gėlinin
kės. Asmeninėje įskaitoje laimėto
jomis tapo daugkartinės tokių kon
kursų laureatės - panevėžietė Dan
guolė Jurkūnaitė ir vilnietė Milda 
Janutėnaitė.

Mirė dail.
R- Viesulas

Lapkričio 7 d. Romoje mirė 
dailininkas Romas Viesulas. Su jo 
mirtimi lietuvių dailė netenka vieno 
žymiausių savo atstovų, tarptautiniu 
mastu pagarsėjusio kūrėjo, daug 
padėjusio lietuviškojo meno išgarsi
nimui plačiame pasaulyje. Romo 
Viesulo vardas yra neatskiriamai 
susijęs su visu išeivijos lietuvių 
meniniu ir kultūriniu gyvenimu, kurį 
velionis buvo praturtinęs savo šakota 
veikla.

Romas Viesulas buvo gimęs prieš 
68-nerius metus Latvijoje. Grafiką 
pradėjo studijuoti pokario metais 
Vokietijoje, Freiburge, kur pradėjo ir 
kūrybinį darbą. Jį tęsdamas Ameri
koje, greitai pagarsėjo savo kūryba, 
susilaukdamas visuotinio įvertinimo. 
Yra gavęs įvairias svarbias ameri
kiečių stipendijas, garbės atžy- 
mėjimus. Dalyvavo individualinėse ir 
kolektyvinėse parodose Amerikoje, 
Australijoje ir įvairiuose Europos 
kraštuose, jo kūrinius yra įsigiję 
garsūs pasaulio muziejai. Filadelfijoje 
buvo Temple universiteto grafikos 
mokyklos vedėjas. Prieš maždaug 
vienerius metus buvo paskirtas šio 
universiteto meno mokyklos Romoje 
direktorium. Romo Viesulo kūrybos 
kraitis yra labai gausus. Pažymėtini jo 
sukurti litografijų ciklai lietuvių 
liaudies dainų ir raudų temomis. Yra 
iliustravęs daugelį knygų, sukūrė 
Vatikano pašto ženklą šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga, neseniai parengė 
Telesforo Valiaus monografiją, rašė 
lietuvių ir užsienio spaudoje. Romas 
Viesulas paliko žmoną Jūrą Gailiušytę 
ir tris vaikus.

* * *
SOVIETŲ SĄJUNGOS DRAUGAI

Kaip sovietiniai piliečiai žiūri į 
Maskvai pataikaujančius vakariečius? 
į šį klausimą atsako iš SSSR-os 
išvykęs Viktoras Suvorovas savo 
nesenai išėjusioje knygoje "Inside 
Soviet Military Intelligence" (Sovietų 
karinės žvalgybos viduje). Pasak jo, 
sovietų atstovai vadina draugystės su 
Sovietų Sąjunga organizacijų narius 
"govnojedi”. "Sunku pasakyti kokia to 
išsireiškimo kilmė", rašo Suvorovas, 
"bet tai vienintelis vardas, kurio jie 
nusipelno".

KGB ir GRU pareigūnams neįma
noma suprasti tų "Sovietų Sąjungos 
draugų" elgesio. Kiekvieno sovietijos 
piliečio didžiausia svajonė yra keliauti 
po užsienį. Kai jie nori pasakyti, kad 
kas nors tikrai aukštos kokybės, jie 
sako:"Tai iš užsienio". Ir, staiga, 
užsienyje atsiranda tie "sovietų 
Sąjungos draugai", kurie naudojasi 
visais civilizacijos vaisiais ir vis tiek 
giria Sovietiją. "Ne, tie žmonės tegali 
būti "govnojedai", galvoja sovietų 
žvalgyba. Nors GRU ir KGB tiems 
žmonės jaučia panieką, jie vis tiek 
stengiasi išnaudoti tuos naivuolius 
kada tiktai įmanoma, rašo Suvorovas.
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ŽEME, BŪK MANO MOTINA
SUSITIKIMAS SU J. A. JŪRAGIO PIRMĄJA KNYGA

Prieš mane, ant stalo, ką tik perskaityta poeto Juozo Almio Jūragio 
vėlyviausioji knyga - ŽEME, BŪK MANO MOTINA

Poetas dar 1964 m. debiutavo eilėraščių rinkiniu "Tolimieji miražai", 
išleistu Sydnejuje. 1977 m. buvo išleistas jo kūrybos antrasis, brandus, rinkinys 
- "Akmens ir paukščio metas". Taigi, "Žeme, būk mano motina" eilėraščių 
rinkinys yra trečioji poeto knyga, sekant chronologinę eilę.

Šios knygos eilėraščiai savo tematika yra panašūs i "Tolimųjų miražų" 
posmus, išaugę iš tų pačių nuotaikų - iš prisirišimo prie gimtojo kiemo ir iš 
vilčių ir abejonių savo kelio beieškant. Eiliavimo technikos apvaldymas - 
klasiška, grakšti lyrika - rodo autoriaus poetinį subrendimą. Ir jei nebūtų po 
eilėraščiais datų ir vietovių pavadinimų ir knygos pradžioje atatinkamo 
paaiškinimo, net būtų galima pagalvoti, kad šie eilėraščiai rašyti poetui jau 
išklydus i platųjį pasaulį - karo ar pokario metais, nes juose, šalia jau minėtų 
motyvų, skamba ir giliai, beveik dramatiškai, išjausta paliktos tėviškės 
nostalgė, kuri poetui yra pilnutinis gėris.

Mano pasaulis - gimtoji žemė.
Čia širdis žino, ką laimė lemia.
Čia mano žingsniai kasdien stiprėja,
Kiekvienas žiedas man džiaugsmą lieja...

("Laukuvos žemė" skyrelio motto, 9 pusi.)
Bet šios knygos eilėraščiai rašyti 1933-39 m. laikotarpyje, tarp 16-tųjų ir 

22-jų poeto amžiaus metų, kurie po ilgo laiko, išsaugoti tėvynėje, buvo 
atsiųsti autoriui. Jie turėjo sudaryti poeto PIRMĄJĄ KNYGĄ. Apie savo šio 
rinkinio eilėraščius pats poetas sako knygos įvade: "Jie priklauso praėjusiam 
laikui, kaip ir mano jaunystė priklauso praėjusiam laikui. Bet ir praėjęs laikas, 
kaip ir visa tai, kas tame laike atlikta, turi išskirtinę nepakartojamumo vertę".

Daugumą šių eilėraščių jis rašė išvykęs iš savo gimtojo kaimo siekti 
aukštesnio mokslo ir, vėliau, pelnytis pragyvenimo. O gyvenimas, per kurį 
poetas žengė išdidžiai pakėlęs galvą - kaip matosi iš eilėraščių - jo nelepino:

Man išmaldos nereikia! Aš pilnas išdidumo -
Kaip skydas dengia jis nuo svetimų akių negyjančias žaizdas...

("Nujautimas", psl.56)
Knygoje 50 eilėraščių, suskirstytų į tris skyrius: Laukuvos žemė.

Erškėčių tinklas, Ateina laikas žydėti.
"Laukuvos žemė" skyriuje poetas dar yra savo elemente: 

Einu į Laukuvą. Visi mane ten žino. 
Einu kaip savas pas savus...

("Einu į Laukuvą", psl.ll)

Šiame skyrelyje ir, daugumoje, visais kitais eilėraščiais, apdainuojama 
poeto tėviškė, jos saulė, vakarai, naktimis žėrinčios žvaigždės, metų laikų 
burtai...

"Erškėčių tiltas" skyriuje įsiveržia tėvynės praradimo gaida ir jo posmuose 
skamba susirūpinimas:

Bet man kasdien skausmingai rūpi, 
Ar mano žagrę rūdys ės?
Kas vers gimtinėj vagą rupią, 
Kieno ranka ten grūdą sės?-

("Rūpestis", psl. 37)
Nemažai čia svarstymų apie gyvenimo prasmę, skundžiamasi laimės 

aplenkimu, vienuma:
Ar vėjas žais beržų jaunų šakelėse,
Ar miško tankmėje genys linksmai į medį bels, 
Vienumoje aš nyksiu be paguodos,
Ir mano džiaugsmo niekas jau iš kapo neprikels... 

("Nujautimas”, psl. 56)
Trečiame skyrelyje, pavadintame "Ateina laikas žydėti", sukaupta 12 

eilėraščių. Juose labai svajingai, labai nekaltai pasigirsta ir pimosios meilės 
akordai:

Žydi vyšnia sena gale sodo - kiek žiedelių baltų! 
kaip balta lelija pasirodei vos pražydusi tu.

("Žydi vyšnia sena", psl. 64) 
Žinoma, meilės istorijos nevisuomet laimingai baigiasi: 

Meilė taip ir žuvo, kaip aprašo knygos... 
Vien nakties šešėliams skausmą išsakai. - - 

("Žuvusi meilė", psl. 72)
Paskutinysis skyrelio eilėraštis - "Grįžtu į Laukuvą" - rašytas 1985 m., 

Bass Hill, Australijoje, tai lyg jungtis tarp ankstyvos jaunystės ir dabarties, 
išsakant poeto sielos šauksmą - būti tėviškėje, atgulti Laukuvos kapuos:

Sapnuos grįžtu į Laukuvą. Ji stovi kaip stovėjusi.
O aš gyvenimo dienas svetur taip pigiai praradau.
Einu pro Šimkaus kalvę (buvusią), pro kryžių (dingusį), 
pro ąžuolyną (iškirstą), o šimtmečiais šlamėjusį, 
Atšaukti praeitį dabartyje bandau...
Nei gojų, nei žmonių, kuriuos mylėjau, nerandu,

Grįžtu aš į namus, (seniai nugriautus ir pašalintus).
Ten, kur stovėjo jie, akmens neliko ant akmens,
Bet mano sąmonėje žydi sodas (iškirstas) tartum pavasario 

liepsna, užgest negalinti.
Kuri vien manyje, kol gyvas aš, gyvens.
Man šviečia vieškelyje pėdsakai (kitų užmindžioti)

išmirusios manosios giminės,
Ir Laukuvos kapai, priglaudę juos visus, jau ilgisi manęs...

Nors autorius knygos įvade ir sakosi, kad "šie posmai yra be šiandieninio 
įmantraus minčių prasiveržimo..." su tuo sutikti negalima - tai yra tikrai žavi, 
laki, jūragiška lyrika, kuri - ypač vyresniajai kartai - bus tikras atsigaivinimas 
po šiųdieninės, rebusinės poezijos. Gal tik tenka apgailėti, kad daug kam 
neteks su šiuo rinkiniu arčiau susipažinti, nes, kaip autorius sako "šis rinkinys 
išleistas mažu tiražu, kaip dovanėlė mano draugams".

Juozas Almis Jūragis - ŽEME, BŪK MANO MOTINA. Lyrika. 1933-1939. 
Gintaro leidinys Nr. 6. Tekstus surinko Aldona Jablonskienė. Techniškai 
apipavidalino Zigmas Kizelis. Spaudė Minties spaustuvė, 45 Stanley St. 
Peakhurst, N.S.W. Išleista 1986 m. Australijoje.

B. ŽALYS

M. LIETUVOS ISTORIJOS RAIDA
Prisipažinkime: nedaug kas iš mūsų 

ką žinome, kas ta Mažoji Lietuva, kur 
ji, kokie jos žmonės. Pradeda išblėsti 
sąvoka Mažoji Lietuva, mažlietuviai. 
Nebeliko jos ir to krašto lietuvininkų? 
Jeigu yra Mažoji Lietuva, - tai 
savaime, turi būti Didžioji, tačiau, 
deja, niekas jų nebeskiria, liko vien 
Lietuva.

Kasgi ta Mažoji Lietuva? Tai buvusi 
prūsų, mūsų giminaičių žemė tarp 
Vislos ir Nemuno žemupių. Kad tai 
buvo prūsų ir lietuvių apgyventas 
kraštas, pasako upių, ežerų, pelkių ir 
kalvų, pagaliau kaimų, miestų ir 
miestelių pavadinimai. Paėjėkime 
Prėgliaus, Įsros, Ungurių, Deimenos, 
Tilželės, Šišos, Danės upių, upelių, 
arba Aisčių bei Kuršių marių pakran
tėmis, pavaikščiokime krašto lygumo
mis, pušynais, užlipkime krašto lygu
momis, pušynais, užlipkime į tarpupių 
kalvas, Neringos (Nidos) kopas ir 
įsitikinsime, kad nėra gražesnio pa
saulyje kampelio kaip Mažoji Lietuva. 
Tai buvusieji Rytprūsiai, tiksliau 
pasakius Gumbinės ir dalinai Kara
liaučiaus (provincijos) vokiečių anks
čiau vadinta Preussisch ~ Litauen.

Kas gi tie Mažosios Lietuvos 
gyventojai? Tai daugiausia dabar 
suvokietėję senprūsių, mūsų genčių, 
palikuonys ir mažlietuviai. Jų žemė 
nuo amžių buvo apgyventa aisčių 
genčių, kol XII amžiaus pradžioj buvo 
vokiečių riterių ordino užkariauta, o 
vėliau ir prijungta prie Vokiečių 
Reicho. Nepadėjo pasipriešinimai ir

kalbančių mažlietuvių pasaulyje yra 
gal keliolika tūkstančių (kiti ištau
tėję). Kitas dalykas, kiek dar yra iš 
viso prūsiškos ir mažlletuviškos kilmės 
žmonių? Spėjama, kad apie milijonas. 
Nedaugelis jų težino, kad jų prose
neliai kilę iš Prūsijos, kad jų probočių 
tėvynė Pabaltijys. Žinoma, daugiausia 
mažlietuvių po II-jo Pasaulinio karo 
apsigyveno Vakarų Vokietijoj. Iš 100 
Vokietijos gyventojų vienas ar du yra 
prūsiškos ir lietuviškos kilmės: tai 
pasako jų pavardės.

Nuo 1923 m. Mažosios Lietuvos 
dalis - Klaipėdos Kraštas - prisijungė 
prie Didžiosios Lietuvos, o likusioji 
dalis toliau tebepriklauso Vokietijai. 
Šešiems metams (1939 - 1945) 
Hitleris buvo vėl atplėšęs Užnemunę 
nuo Lietuvos ir prijungęs prie Reicho. 
Pasibaigus II Pasauliniam karui Klai
pėdos kraštas vėl grįžo prie Lietuvos, 
o kita Mažosios Lietuvos dalis atiteko 
Sovietų Sąjungai (nors Lietuvos 
komunistinės valdžios dalis norėjo ją 
prisijungti prie tėvynės) ir buvo 
pavadinta Kaliningrado sritim. Iki to 
laiko išlikę lietuviški vietovardžiai, 
upių, marių, ežerų, miškų pavadi
nimai buvo surusinti: Karaliaučius 
(Tvanksė) virto Kaliningradu, įsrutė - 
Černiachovskiu, Gumbinė - Guzevu, 
Tilžė - Soviecku, o, pavyzdžiui, 
Kristijono Donelaičio parapija Tol
minkiemis buvo pavadinta Čystiji 
Prudi.

Po paskutinio karo tenai senųjų 
gyventojų neliko, berods, nė vieno - 
visi, ar savo noru arba priverstinai,

sukilimai - prūsai, dėka riterių ordino 
geresnės organizacijos ir karo techni
kos, buvo nugalėti, paversti vergais. 
Jų nutautinimas prasidėjo per bažny
čias, -vėliau mokyklas ir "amt- 
smonus". 1677 m. Kuršių Neringoj 
mirė paskutinis prūsas, mokėjęs prū-

pasitraukė į Vakarus, daugiausia į 
Federalinę Vokietiją. Dabartiniai Ma
žosios Lietuvos (Kaliningrado srities) 
gyventojai visi atvykę iš Rusijos:,tarp 
jų tik keli procentai (maždaug 3) 
persikėlusių iš Lietuvos.

Kuogi skiriasi mažlietuvis nuo
siškai (teišliko surašyti apie 1200 
prūsiškų žodžių; na, o lietuviškai

didžlietuvio? Niekuo. Pagal patarlę - 
meška su lokiu, abu labu tokiu.

Mane pažįsta tik bažnyčios bokštai du...

A. A. Bernardui Šarkauskui

mirus, skausmo valandoje užjaučiame Loretą Šarkauskaitę, Reginą 
Šarkauskienę ir visus artimuosius

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Mūsų mielą Tvlsarij Umbražiūnienę
ir artimuosius netekus mylimo tėvelio giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Kazytė ir Valius Bitinai
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Jurgio Jankaus
80 m. sukaktis

Rugsėjo 13 Ročesteryje, Niujorko 
valstijoje buvo pagerbtas rašytojas 
Jurgis Jaukus, daugelio romanų ir 
novelių autorius. Poetas Stasys Sant 
varas aptarė J. Jankaus kūrybą. 
Rašytoja Danutė Jankienė skaitė J. 
Jankaus pasaką "Grigo ratai". Daili
ninkas Alfonsas Dargis, gyvenąs V. 
Vokietijoje atsiuntė sukaktuvininkui 
skirtą savo kūrinį. Daug asmenų jį 
sveikino.

Rugsėjo 14 d. poetas Leonardas 
Andriekus su kitais pranciškonais 
kunigais koncelebravo Šv. Mišias. Po 
pamaldų visi susirinko salėje litera
tūros popietei. Savo kūrinius skaitė 
poetai: L. Andriekus ir S. Santvaras. 
Sukaktuvininkas., taręs padėkos žodį 
irgi skaitė savo kūrybą.

Rašytojas Jurgis Jankus paruošė 
spaudai naują knygą.

Mirė 
žymus aktorius 

Henrikas Kačinskas

Rugsėjo 28 d. Floridoje mirė mūsų 
žymusis aktorius Henrikas Kačinskas.
Lietuvoje jis dirbo dramos teatre 
Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Vokie
tijoje reiškėsi teatralų grupėmis 
Augsburge ir Detmolde. 1949 m. 
apsigyveno Bostone, o sulaukęs pensi
jos persikėlė į Floridą.

Spalio 5 d. velionį pagerbė "Laisvės 
varpo" radijo valandėlės vedėjas 
Petras Viščinis Bostone, supažin
dindamas klausytojus su velionio 
aktoriška veikla ir panaudojo įrašo 
ištraukas su gyvu jo balsu.

Aktorius H. Kačinskas buvo gimęs 
1903 m. sausio 23 d. Vidurklėje, 
vargoninko šeimoje. įsijungdamas 
1922 m. į A. Sutkaus dramos studiją, 
jis buvo baigęs gimnaziją.

ŽODIS PER RADIJĄ 
GREIČIAU PASIEKIA KRAŠTĄ 
Neseniai Chikagoje buvo išspaus

dinta Bronio Railos naujausia knyga, 
pavadinta "TAVE MYLĖTI 
TEGALIMA Iš TOLO". Iš tikrųjų tai 
ne koks romanas ar lyrinių eilėraščių 
rinkinys, o trečiasis tomas jo radijo 
prakalbų į Lietuvą.

Knygoje įdėtos 105 naujos trumpos 
prakalbos ir dešimt pokalbių su 
rašytoja Ale Rūta ir poetu Bernardu 
Brzdžioniu.

A. A. Bernardui Šarkauskui

stajga mirus, jo žmoną Reginą, dukterį Loretą, Joną ir Janę Šarkauskus, 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba

POPIEŽIAUS VIZITAS

A. Odinis paveikslėlis - $ 15 (160x125 mm)
B. 3 juostelės, 2 žiedai raktams laikyti - $ 15
C. 5 juostelės knygai pažymėti - $ 15.
D. 5 žiedai raktams laikyti - $ 15

Pažymėtos kainos galioja Australijoje, įskaitant įpakavimą ir 
persiuntimą. Užsakymams į užjūrius $ 2 priedo.

SPECIALI NUOLAIDA!
Vienas paveikslėlis $ 15 ir priedo tiek daug juostelių ir žiedų raktams 

laikyti kiek tik patinka $ 2.50 už kiekvieną.

Siųskite čekį ar money orderį šiai firmai.: nurink wpplkn
to th*Henryks Distributors & Co. Ltd. w«»nLk»a»a

Factory 4, 8 Powdrill Rd. 
LURNEA 2170. Phone: 608-3819

I NAME:............................................................... |

ADDRESS:.........................................  i
I.............................................P/CODE......... ......... |

KAIP IŠMANAU, TAIP AUKLĖJU

Dažnai girdime tėvų pasisakymus: 
"Kaip išmanau, taip auklėju”. Stebint 
šeimas, išryškėja, jog didžioji tėvų 
dalis pasitenkina nedideliu peda
goginiu žinojimu. Ar ne dėl to per 
dažnai pasitaiko klaidų ? Analizuo
jant auklėjimo pobūdį, paaiškėja, kad 
vieni tėvai savo vaikams suteikia 
visišką laisvę. Vaikai eina, kur nori, 
veikia, ką nori, grįžta., kada patinka, 
- žodžiu, visiška autonomija. Tokioje 
šeimoje vaikai retai kada bendrauja su 
tėvais, beveik neturi jokių pareigų. 
Jie būna nedrausmingi, nepareigingi, 
nesocialūs, perdėtai stengiasi 
pabrėžti savo "aš". Mokykloje su 
tokais taip pat sunku, nes neįpratintas 
paklusti namuose, sunkiai pasiduoda 
mokyklos drausmei.

Susiduriam ir su priešingu auklėjimo 
stiliumi. Yra tėvų, kurie savo vaikais 
visai nepasitiki, viską draudžia, už 
kiekvieną smulkmeną bara, o neretai 
ir baudžia. Tokiose šeimose vyrauja 
autoritariškas auklėjimo stilius. Čia 
visuomet teisūs tik tėvai ( ar vienas iš 
tėvų), tik jie protingai elgiasi, tik jie- 
viską išmano. Vaikų darbu ar elgesiu 
autoritariški tėvai beveik visada būna 
nepatenkinti, net jeigu vaikai padaro 

Odos suvenyrai, specialiai pagaminti 
popiežiaus apsilankymo proga.

Tinkamos dovanos šeimos nariams ir 
draugams šiam krašte ir užjūriuose.

"Popiežiaus vizitas 1986 m." yra 
išspausdintas lietuviškai odiniam pa 
veikslėlyje ir juostelėje knygai pažy
mėti.

gerą darbą, neatsiklausę tėvų.
Kokias audras kartais tenka iškęsti 

vaikams, sudaužius lėkštelę ar puodelį.
netyčia įplėšus drabužį, sugadinus 

kokį prietaisą ir 1.1. Vaikai nuolat 
barami užsisklendžia, su tėvais ne
bendrauja. 0 paauglystė - bendravimo 
amžius. Nerasdami šilumos ir drau
giško pritarimo šeimoje, pradeda 
ieškoti jo kitur. Ar esame tikri, kad 
svetimas patarimas naudingas mūsų 
vaikams?

Gyvenimo praktika rodė, kad dau
giausia laimi tie tėvai, kurie geba 
derinti reiklumą su vaikų asmenybės 
autonomija, kitaip skant, kurie taiko 
demokratinį auklėjimo stilių. Tokiose 
šeimose vaikas esti lygiavertis šeimos 
narys. į jo nuomonę atsižvelgiama, 
sprendžiant bendrus šeimos klausimus, 
ramiai, išklausomi jo patarimai, jie 
neatmetami, bet dalykiškai įrodomas 
jų nepakankamas pagrįstumas. Atsiti
kus nelaimei, ar nesėkmei neba
rama, o stengiamasi surasti nesėkmės 
priežastį. At' džiai be ironijos išklau
somi sunkumai, ar išgyvenimai. 
Žodžiu, su vaiku elgiamasi, kai su 
suaugusiu - pagarbiai, bet dalykiškai. 
Autokratiškose šeimose beveik nesi
jaučia humoras. Demokratiškose - 
neretai naudojamas kaip auklėjimo 
priemonė.

Auklėjimo .stilius - labai svarbus 
veiksnys šeimos gyvenime, jis daž
niausiai lemia šeimos atmosferą. 
Todėl pravartu ne tik jį pasirinkti 
tinkamai, bet ir papildyti savo 
pedagogines žinias, nesiremti vien 
intuicija. *-v

Žinios
Sovietų karinės pajėgos ir 

Kabulo vyriausybės daliniai puola 
afganų sukilėlių ginamą Kandaharo 
miestą. Abi pusės turi daug nuostolių. 

Amnesty International organizacija 
paskelbė raportą, kaltinantį Afganis
tano komunistų vyriausybę ir sovietus 
naudojant kankinimus tardant poli
tinius kalinius. Suimtieji sumušami, 
jiems raunami plaukai, jie deginami 
cigaretėmis ir kankinami elektriniais 
sukrėtimais. Per tardymus dažnai 
dalyvauja sovietai, kurie įsako 
kalinius kankinti.

Japonija tik dabar pranešė, kad 
liepos 17 d. sąsiauryje tarp japonų 
Hokaido salos ir Sovietų Rusijos 
užimto Sachalino susidūrė du sovietų 
karo laivai, ginkluoti raketomis. 
Japonų pakrančių sargybos laivas 
buvo susidūrimo liudininkas.

Izraelio teismas sausio 19 d. 
pradės svarstyti bylą, iškeltą ukrai
niečiui Jan Demianiuk už tariamus 
nusikaltimus antrojo pasaulinio karo 
metu. Jis kaltinamas buvęs Treblinkos 
koncentracijos stovyklos sargu, pa
garsėjusiu žiaurumu. Demianiuk aiški
nasi, kad Sovietų KGB yra sufabri
kavusi prieš jį įrodymus, jį sumaišant 
su kitu asmeniu, tikrai įvykdžiusiu 
minėtus nusikaltimus. į Izraelį prieš 9 
mėnesius Demianiuką ištrėmė ameri
kiečiai, jam atėmę pilietybę už 
praeities slėpimą.

Kodak ir Bata tarptautinės 
firmos paskelbė sustabdančios trans
akcijas Pietų Afrikoje, protestuo
damos prieš Pietų Afrikos rasinę 
politiką.

Filipinų prezidentė Corazon 
Aquino užbėgo už akių karinio 
perversmo rengėjams, atleisdama iš 
pareigų kontraversinį krašto apsaugos 
ministerį Juan Enrile. Tuo pačiu metu 
ji atleido ir visus ministrų kabineto 
narius. Prezidentės žingsnį parėmė 
gen. štabo viršininkas generolas 
Ramos ir Filipinų karo pajėgos, 
tikėdami, kad naujai sudarytas kabi
netas laikysis griežtesnės linijos 
derybose su komunistiniais sukilėliais. 
Juan Enrile pašalinimas iš pareigų 
turėtų patenkinti unijas ir kairesnius 
politikus.

Šveicarija pareiškė nepageidau
janti, kad į kraštą atvyktų buvęs 
filipinų prezidentas Marcos bei jo 
palyda. Šveicarijos valdžia yra užsal
džiusi šveicarų bankuose Ferdinando 
Marcos depozitus.

Papua - Naujosios Gvinėjos 
valstybėje piktadariai nužudė aus
trale vienuolę seserį Perpetua 
Allchin. Nužudymas apiplėšimo tikslu 
ir neturi ryšio su valstybėje siautusio- 
mis riaušėmis laidojant mirusį popu
liarų politiką Jambakei Okuk.

Melbourne sprogo bomba pastate, 
kuriame randasi turkų konsulatas. 
Sprogimo metu užmuštas neatpažintas 
asmuo. Policija įtaria, kad šis asmuo 
vienas iš teroristų, kurie kėsinosi 
prieš turkų konsulatą.

Penki pabėgėliai iš sovietų ka
riuomenės, keletą metų laikyti 
afganų laisvės kovotojų nelaisvėje, 
išleisti išvykti į Kanadą.

Brisbanėje policija suėmė 24 metų 
amžiaus vyrą, kuris su namų darbo 
"Molotovo kokteiliu" ruošėsi kėsintis į 
popiežiaus gyvybę.
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Keistas įvykis 
Filipinuose

Filipinuose, 1985 m. rugsėjo mėn. 
Davao miesto savivaldybė išgirdo iš 
mieste gyvenančių Ata genties; 
žmonių, kad Sinasa miestelyje visi 
gyventojai mirė baisia mirtim.

Davao miestas (randasi maždaug 
800 klm. nuotolyje nuo Manllos, 
Mindanoa saloje), išstatytas netoli 
aukščiausių Filipinų kalnų,vadinamų 
Apo. Norint Sinasa miestelį pasiekti, 
Davao miesto savivaldybės pasiųstoji 
grupė vietinių policininkų turėjo 
perlipti Apo kalnynų ir skinti kelią per 
tankias girias. Sinasa kaimelyje jie 
rado 68 lavonus, gulinčius šalia vienas 
kito prie medinių namelių, išstatytų 
paupy. Daugelis lavonų buvo apdras
kyti laukinių šunų ir šernų; dvokimas 
aplinkui buvo neapsakomas.

Šitas įvykis, gelbstint išlikusiems 
Ata genties žmonėms iš Sinasa 
kaimelio, buvo išaiškintas. Pasirodo, 
kad Sinasa kaimelio "daktaras" ir 
kartu religinis vadas, vardu Mangya- 
non Butaog perrėžė vieną medį išilgai 
su ilgu, lenktu peiliu, kuriuo biina 
skinamas kelias per džiungles ir savo 
pasekėjams prižadėjo, kad medžiui 
mirštant lapai pavirs į popierinius 
pinigus. Jis kelioms dienoms dingo iš 
kaimelio pasakęs, kad jis susitiks su 
"aukščiausiais dievais". Grįžęs ir 
pamatęs, kad medžio lapai nepavirto į 
popierinius pinigus, jis paruošė maistą, 
įpylė į jį skysčio iš butelio, pažymėto 
su kaukole ant sukryžiuotų kaulų. 
Maistą sumaišė su tuo skysčiu ir 
pradėjo dalinti žmonėms. Liepė tą 
maistą nuryti, nes jie užmigs ir 
pamatys Dievo paveikslą. Padalinęs 
maistą miestelio gyventojams, siūlė 
žmonai ir vaikams, bet jie atsisakė. 
Tada jis juos nužudė ir pats nusižudė.

Penki genties vyrai suprato ką 
reiškia etiketė ant butelio; kaukolė 
ant sukryžiuotų kaulų. Jie maistą 
nežymiai išspjovė ir nudavė, kad 
užmigo. Viena moteris, pamačiusi, 
kad jos vyras, prarijęs Butaog paduotą 
maistą pradėjo vemti krauju, maisto 
nedėjo į burną, bet krito ant žemės ir 
nudavė užmigusią.

Valdžios organai Maniloje mano, 
kad įvairias gentis, įsikūrusias kalnų ir 
girių apsuptuose kaimeliuose terori
zuoja komunistai partizanai, pasiva
dinę "naujųjų žmonių armija" su 
tikslu užimti Filipinuose valdžią. Prieš 
Sinasa miestelio gyventojų mirtį buvo 
atžymėtos masinės mirtys etniškų 
grupių Filipinų pietuose.

Ata genties žmonės dengė tik 
apatinę kūno dalį. Jų maistas susidėjo 
iš įvairių valgomų šaknų ir mėsos su 
strėlėmis ar ietimis užmuštųjų žvėrių. 
Ata gentis gyveno ramiu, primityviu 
gyvenimu.

Kodėl Butaog buvo susirūpinęs 
popieriniais pinigais, kurie Sinasa 
kaimelyje visiškai nereikalingi?

Agnė Lukšytė
I’e risdninK ų

<iė mesi ui
Mūsų audringas gyvenimas mus 

pamokė, kaip tvarkytis, kad nepa- 
skęstume įvykių raidoje. Visados 
turėjom budėti ir sukti savo gyvenimo 
kelią ta linkme, kur matėm mažiau 
pavojaus, o pavojai buvo nuolatiniai 
mūsų gyvenimo palydovai. Praėję karo 
audrą atsidūrėm Australijoj ir Čia 
ėmėm kurti gyvenimą išnaujo. Mes 
žinom, kad niekas mums nepadės. Mes 
turėjom pasikliauti savo jėgomis ir 
sugebėjimais. Aplink mus buvo nesve

tinga svetimųjų jūra, kurioje laikyti 
galvą virš jos bangų, reikėjo įtemptai 
suktis. Ir taip, besivaržydami šioje 
aplinkoje nepastebėjome, kad mūsų 
gyvenimas atsirado saulėlydžio 
slenkstyje. Prieš akis kita situacija. 
Dar neišgyventas, nepatirtas laiko
tarpis. Ir tik iš dabartinio meto 
įvykių, kaip apiplėšimai, užpuolimai 
tokių pat žmonių, kaip mes, susidarom 
vaizdą, jog mūsų svajonėms, ramiai 
praleisti gyvenimo saulėlydį, atsi
randa trukdymai. Mes vėl turim 
bandyti susikurti tokias gyvenimo 
sąlygas, kurios užtikrins mums saugias 
dienas ir naktis, ir žmonišką buitį. 
Sydnejaus ir Adelaidės lietuviai, 
atrodo, šį klausimą sėkmingai spren
džia. Melbourne tas klausimas kelis 
kartus pensininkų susirinkimuose buvo 
iškeltas, tačiau didesnio pritarimo 
nerado.

"Mūsų Pastogės" lapkričio 3 d. 
laidoje netikėtai tas klausimas buvo 
iškeltas straipsnyje: "3.9 milijonų 
lietuvių sodyba Melbourne?" Gi, kitą 
dieną, lapkričio 4 dieną pensininkų 
eiliniam susirinkime, atvykusi Danutė 
Levickienė, Dainos Sambūrio diri
gentė, padarė tuo reikalu platesnį 
pranešimą. Pranešimą ji pradėjo 
pareiškimu, kad atėjo į šį susirinkimą 
skatinama egoistinio tikslo. Ji žinanti, 
kad po eilės metų atsidurs panašioje 
padėtyje, kaip dabartiniai pensininkai 
ir ji dabar norinti užsitikrinti sau 
ramų ir malonų gyvenimą senatvėje. 
Todėl, ji mananti, kad pensininkams ta 
proga jau atsirado. Lietuviams yra 
pasiūlyta įsigyti savo centrą didokam 
žemės sklype, kuriame jau atlikta 
nemaža darbo ir pastatyta 15-ka vilų; 
dviejų ar vieno miegamojo. Be to, visi 
planai tai Sodybai patvirtinti. Ji 
papasakojo, kad tam reikalui apsvars
tyti buvo sušaukta grupė žmonių, 
kurie šį klausimą nagrinėjo. Pats 
sunkiausias klausimas išspręsti yra 
finansai. Jo sprendimas galimas keliais 
būdais, būtent: 1. sutelkti finansus 
galima kviečiant pensininkus savo 
gyvenvietę perkelti į tą sodybą t.y. 
parduoti savo namus ir įsikurti 
sodyboje. 2. Galima įsigyti su Federa
linės vyriausybės pagalba, kuri tei
kiama tokių santykiu: už 10.00 dol. 
savų lėšų suteikiama 20.00 dol. 
parama. 3. Norintieji užtikrinti atei
čiai sau vietą gali dabar nusipirkti vilą 
ir ją nuomoti kitiems, pinigus pasilie
kant sau.

Toje sodyboje užplanuota pastatyti 
29 vilas dviejų, 5-kias vieno miega
mojo, 22 butus vienam pastate ir 
dviejų aukštų centras, kuriame būtų: 
restoranas, skaitykla, parduotuvė, 
kambariai ligoniams, daktaro kabine
tas, patalpos pramogoms, poilsio - 
diskusijų kambarys ir administracijos 
patalpos.

Projektas didelis ir gali būti retai 
.pasitaikanti proga sueiti didesniam 
būriui lietuvių į vieną sodybą tuo būdu 
sukuriant lietuvišką aplinką. Dienos ir 
metai bėga. Mūsų jėgos ne stiprės, bet 
silpnės ir turimi dideli sklypai, gražūs 
gėlynai, žalios pievutės be priežiūros 
sunyks. Dabar yra gera proga ap
svarstyti ateitį, saugumą, vienatvę, 
kuri neišvengiamai ateis. Svarstykime 
šį klausimą šeimoje, per susirinkimus, 
spaudoje ir dabar rinkimės geriausią 
kelią ateičiai, kuris mums būtų daug 
malonesnis, negu vienam ar vienai 
senelių prieglaudoje, tarp svetimųjų.

J. Petrašiūnas

Li ištisą Tarvydienę 
atsisvei Ki nant

Lapkričio 14 dieną Bankstowno- 
ligoninėje šį gyvenimą paliko dar 
viena Žemaitijos dukra - Liuda 
Tarvydienė - Tamašauskaitė.
Palaidota Rookwoodo lietuvių kapinių 
krematorijumo sienoje, gedulingas 
pamaldas atlikus prel. P.Butkui.

Liuda Tarvydienė buvo gimusi 
Tryškių vis., Telšių apskrityje prieš 
90 metų, nors didesnę gyvenimo dalį 
Lietuvoj praleido Kaune. Anksti 
tapusi našle išaugino ir į mokslus 
išleido sūnų Vytautą, kuriuo visą 
gyvenimą labai didžiavosi ir kuris 
buvo jai didelė moralinė parama.

Artėjant bolševikams, Lietuvą 
apleido ir atsidūrė Danijoje. Čia jai 
teko užauginti mažametį brolio sūnų 
Algį Tamašauską.

Atvykus į Australiją, įsitraukė į 
darbą Concordo ligoninėje, kur išdirbo 
iki pensijos, išgarsindama darbščiųjų 
lietuvių vardą. Bet ir tada nesudėjo 
rankų, netokia buvo jos prigimtis.

Padėjo auginti penkis sūnaus vaikus 
o taip pat dirbo Ir Kazokų šeimoje. 

Liudos Tarvydienės gyvenimas yra 
ištisa nesibaigianti darbų ir pareigų 
pynė, kuri paprašyta vieno darbelio, 
žaibo greitumu šokdavo ir padarydavo 
du ar tris. Vargo patyrusi saugojo bet 
kokį turtą, svetimų dar labiau negu 
savo, piktinosi žmonių vienadieniš- 
kumu ir draudė daiktus mėtyti į šoną: 
viską adė, lopė, siuvo ir persiuvo. 
Mylėjo sodą, jame triūsdavo kiekvieną 
nutvertą minutėlę, ypač didžiavosi 
savo išaugintam rūtom ir rožėm, 

Staigiai netekus brangaus tėvelio ir vyro, brangią LORETĄ ir jos 
mamytę REGINĄ ŠARK AUSKIENĘ, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Tautinių šokių grupė "Sūkurys"

K A LE DI N E S DOVANOS
GI MI NĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nf.10 - 1986
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė. 
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.

Telef. 01 460 2592.

kurios atsidėkodamos žaliavo ir žy
dėjo geriau negu pas kaimynus. Kaip 
toje pasakoje - darbas tirpo jos 
rankose ir vis su šypsena ir taikliu 
žodžiu. Kalbėjo tik žemaitiškai: "O 
jūs balundielia, kun tik dara, daryk 
gera." Darbo ir pareigingumo mokė 
visus - vaikus ir suaugusius. Apie 
Žemaitiją pasakodama neretai ir 
ašarą nubraukdavo, ypač likusi 
paskutinė iš visos giminės. Dar naujas 
rūpestis - tėvų kapų priežiūra 
užslėgė jos širdį.

Visą gyvenimą buvo viena iš tų 
tyliųjų, stipriųjų lietuvių bendruo
menės narių. Nuo kiekvienos algos, 
ar pensijos, atskaitydavo skirtą dalį 
bendruomenės ir bažnyčios reika
lams, skaitė lietuviškus laikraščius, 
ėjo į bažnyčią, ištikimai klausė radijo 
valandėlių ir, nors aktyviai bendruo
menėje nedalyvavo, žinojo ir sielojosi 
visais bendruomenės rūpesčiais.

Mums, likusiem žemės kelyje, Liu
dos Tarvydienės prisiminimas, tai 
kaip šviesiausias paveikslas iš tos 
senosios Lietuvos, kurioje darbas, 
pareiga, geraširdiškumas ir pagalba 
artimui sudarė gyvenimo pagrindą.

Iki pasimatymo, darbščioji Žemai
tijos dukra !

” Svajonės"
G eelonge

VI-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso ruošos komitetas lapkričio 
15 d. pristatė geelongiškiams pasku
tinį "Svajonių" išleistuvių koncertą 
jiems prieš išvykstant į Ameriką 
gastrolėms. "Svajones" sutiko ir 
pasveikino Geelongo bendruomenės 
pirmininkas Otto Shrederis.

"Svajonės" liaudies dainomis ir solo 
partijomis iš operečių pasirodė labai 
gerai ir visus klausytojus sužavėjo. 
"Svajonės" yra reikšmingas indėlis į 
Australijos lietuvių veiklos istoriją.

Koncerto proga pora žodžių pasakė 
Geelongo jaunimo komiteto pirmi
ninkas D. Valaitis.

Po koncerto solistės buvo apdova
notos dovanėlėmis nuo Geelongo 
bendruomenės ir Melbourno parapijos 
pirmininko Mieldažio, kurias įteikė 
Alita Obeliūnaitė ir Michael Obe
liūnas.

Geelongo bendruomenė dėkoja 
"Svajonėms" už nuostabų koncertą ir 
linki sėkmės gastrolėse po užjūrius.

Regina Skerienė

A.A. brangiai ir mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
giliame liūdesyje likusį mūsų draugą Bronių Kiverį 
ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kazytė ir Valius Bitinai.
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Adresas: 18 MILLER AVE. ASHFIELD, 2131 Tel. 7980 306

SPORTININKŲ DIENA 
ADELAIDĖJE

Š.m. lapkričio 9 d., "VYČIO" klubo 
iniciatyva, buvo suruošta jau virš 20 
metų tradicinė: Adelaidės lietuvių 
sportininkų diena. Visa šios dienos 
programa vyko Lietuvių namuose bei 
sporto aikštėje.

Prieš pradedant sportinę programą 
papietauta sportininkų mamyčių pa
gamintais patiekalais.

Po to prasidėjo varžybos visuose 
frontuose: salėje vyko šachmatų 
tunyras, stalo tenisas, o gretimame 
kambaryje rungtiniavo bilijardo žai
dėjai. Sporto aikštėje pirmiausiai 
pasirodė dvi mišrios tinklinio koman
dos ir abiem laimėjus po du setus 
nutarta rungtynes užbaigti taikliam 
rezultatui. Po to prasidėjo krepšinio 
varžybos ir pirmiausiai pamatėme 
jauniausias mergaites ir berniukus 
mišriose komandose. Šioje grupėje 
geriausiai pasirodė Loreta Šmitaitė - 
pelnė 16 taškų, tad jos komanda ir 
laimėjo rungtynes 44:21. Po to iš šių 
dviejų komandų buvo sudaryta rink
tinė, kuri atstovaus mūsų klubą 
Sydnejuje ir nežiūrint jauno mergai
čių amžiaus, tikimasi jos apgins pernai 
iškovotą nugalėtojų titulą.

Sekančiose rungtynėse jaunieji 
"Vyčio" krepšininkai sužaidė rungty
nes prieš Christies Beach, kurių 
gretose žaidžia A. Kubilius. Lietu
viai pasirodė pranešesni ir rungtynes 
laimėjo 31:19.

Paskutinėse rungtynėse pamatėme, 
kad mūsų prieauglis dar gana toli 
atsilieka nuo vyrų krepšinio stan
darto. Tiesa, pirmas kėlinys sužaistas 
lygiom 11:11, bet po pertraukos 
jaunių gretose buvo pastebimas nuo
vargis, nes tai jiems buvo antros 
rungtynės, tad vyrai laimėjo įtikinan
čiai 30:15. Suagusių komandoje labai 
gerai sužaidė A. Laurinaitis bei 
A. Pauliukevičius, bet deja, abu dėl 
tarnybos negali atstovauti "Vyčio" 
klubą Sporto Šventėje, tad aukštų 
rezultatų šiose pirmenybėse nesiti
kima.

Šia proga norėtųsi pasiguosti, kad 
aukštesnių rezultatų bendrai paėmus, 
Sydnejuje nesitikima, o tam yra gana 
objektyvių priežasčių. Paskutinė 
Sporto Šventė Adelaidėje įvyko 1980 
metais, o po to sekė išvykos į 
Geelongą, Melboumą, Hobartą, Can
berra ir dabar jau antrus metus iš eilės 
keliausime į Sydnejų. Savaime aišku, 

' ne visi tam pritars, bet aš esu sudaręs 
tvirtą nuomonę, kad mūsų Sporto 
šventės būtų rengiamos pagal senai 
nusistovėjusią tradiciją: Sydnejuje, 
Melbourne, Geelonge ir Adelaidėje. 
Tačiau tai jau yra kita mums labai 
svarbi tema, kurią turėtume nuodug
niai pagvildenti sporto klubų atstovų 
pasitarime,kuris vyksta Sporto Šven
čių metu.

Dabar grįžtant prie Adelaidės 
sportininkų dienos programos, po visų 
žaidynių, prie sportininkų mamyčių 
vaišingai padengtų stalų Lietuvių 
namų salėje vaišėse dalyvavo virš 
šimtas sportininkų bei jų rėmėjų. 
Klubo pirmininkas Sigitas Visockis 
padėkojo tautiečiams už skaitlingą 

dalyvavimą mūsų tradicinėje šven
tėje. Bilijardo turnyro laimėtojui 
Romui Willenbrechtui įteikta trofėja. 
Ištaukus metinės klubo loterijos 
laiminguosius bilietus: 100 dol. pre
mija teko 90 Nr., 40 dol.- 57 Nr. ir 20 
dol. - 56 Nr. Po to gardžiai, sočiai ir 
nuotaikingai pasivaišinta tikrai šei
myniškoje atmosferoje. Už šios spor
tininkų dienos vaišių bei pietų 
paruošimą neužtenka padėkos vien tik 
iš klubo pirmininko lūpų, tad 
sportininkų mamytėms, talkininkėms 
nuoširdų ačiū taria visi sportininkai ir 
Adelaidės "Vyčio" klubo rėmėjai.

RAMOVĖNAI REMIA 
SPORTININKUS

Š.m. lapkričio 8 d. L.K.V.S. 
"RAMOVĖ" Adelaidės skyriaus 
valdyba Vytauto Vosyliaus sodyboje 
suruošė PAVASARIO IEŠMINĘ, ku
rios visas pelnas buvo paskirtas III-jo 
Pasulio Lietuvių sporto žaidynių 
organizaciniam komitetui.

Oras pasitaikė puikus, tad į iešminę 
susirinko daug ramovėnų bei jų 
šeimos, nemažai sportininkų ir jiems 
prijaučiančių. Džiugu buvo savo tarpe 
pabendrauti su mūsų klebonu kunigu 
Juozu Petraičiu M.I.C., kuris pana
šiuose parengimuose netik jaučia 
parapijiečių nuotaikas, bet daugumą 
iš jų jau pažįsta pirmaisiais vardais.

ŠIMTO FANTŲ LOTERIJA!!!
Taip, tokios gausingais fantais 

loterijos pas mus dar nėra buvę, kas 
parodo, kad šiam vajui aukotojų buvo 
labai daug ir duosnių. Po šios 
sėkmingos loterijos varžytinėse buvo 
paleistas tortas, kas užgarantavo 
finansinį pasisekimą. Pasisekimas 
matėsi ir iš iešminės dalyvių nuo
taikos, tad šio parengimo šeimi
ninkams ir ponioms priklauso visų 
dalyvių nuoširdi padėka.

Šia proga norėtųsi paminėti, kad 
Adelaidės Ramovėnal be savo pagrin
dinio tikslo: "Už Lietuvos 
išlaisvinimą", dalyvauja visuose 
tautinių švenčių minėjimuose, ruošia 
koncertus, kultūrines popietes, jų 
žmonos gamina pietus ir šių visų 
parengimų pajamos buvo paskrstytos 
sekančiai: Australijos Jaunimo
sąjungai, Vasario 16-tos gomnazijai, 
Tėvynėje persekiojamiems, o taip pat 
ir Pabaltiečių spaudai.

Sportininkai taria ramovėnams 
aCiU" R. SIDABRAS

GOL B’I NI N K AI 
B O WR A L 
V A R Z YBOSE

Lapkričio 14-16 dienomis gražiame 
Bowral miestelyje, kuris yra pasižy
mėjęs savo didžiaisiais tulpių festiva
liais, Sydnejaus Kovo golfo sekcija, 
pasikvietusi kelis svečius iš sostinės 
Canberros, pravedė savo metines vyrų 
ir moterų golfo varžybas, kuriose 
dalyvavo virš 40 žaidėjų. Jos vyko 
vietinio golfo klubo gražioje aikštėje. 
Po pirmo rato, atėmus handikapą, 
laimėtojais tapo: D. Atkinson ir I. 
Venclovas po 66, V. Binkis ir V. 
Vičiulis po 69, J. Liutikas 70, J. 
Belkus, L. Petrauskas ir G. Erzikov po 
72.

Moterų be handikapo nugalėtojos: 

0. Pilkienė 104 ir N. Venclovienė 105. 
Arčiausiai prie vėliavos laimėtojai: L. 
Petrauskas, V. Binkis, J. Karpavičius, 
V. Burokas ir O. Pilkienė. Po šių 
žaidynių buvo aiškiai matoma, kad 
praeitų metų " A" klasės laimėtojas L. 
Petrauskas ir "B" klasės - J. Belkus, 
šiais metais savo titulų neapgins.

Po pirmojo rato varžybų, šešta
dienio vakare visi žaidėjai, kurių 
daugumas buvo atvažiavę su savo 
žmonomis, turėjo specialią šių var
žybų pagerbimo vakarienę. Šio mote
lio vedėjas M. Hicks, buvęs žymusis 
čempionų Canterbury - Bankstown 
rugby league ir Anglijos rinktinės 
žaidėjas, pagerbdamas koviečius gol- 
fininkus, padovanojo tuziną bonkų 
gero vyno. Pietų metu Kovo golfo 
vadovas ir kapitonas J. Belkus, visų 
žaidėjų vardu, padovanojo kolegai, 
golfininkui K. Bagdonavičiui didelę 
šokoladinę cigaretę, primindamas jam 
jo turimus rūkymo įpročius. Vakaro 
metu savo gimimo dieną šventė 
žinomo koviečio sportininko ir gol- 
fininko D. Atkinson žmoną Marija, 
kuri taip pat buvo viena iš žymiausių 
Australijos lietuvių sportininkių. Va
dovui ją pasveikinus, buvo įteiktas 
specialus gimimo dienos tortas ir, 
"Dainos" choro dirigentės B. Alek
naitės pravestas "Ilgiausių metų".

Sekmadienio ryte prasidėjo antrasis 
varžybų ratas gražiame kalnuotame 
"Bowral Country" golfo aikštėje. Ge
riausi II-jo rato "Net" rezultatai: J. 
Belkus 60, 1. Venclovas 61, V. Binkis 
63, V. Burokas, V. Vičiulis ir G. Sauka 
po 68, J. Erzikov ir J. Pocoęk po 71, J. 
Karpavičius ir E. Karpavičius po 75. 
Moterų "Gross” varžybas laimėjo N. 
Venclovienė 105 ir 0. Pilkienė 108. 
Arčiausiai vėliavos laimėtojai: L. 
Petrauskas, R. Jurkūnas, A. Braželis ir 
V. Binkis.

Po II-jo rato varžybų, Kovo golfo 
vadovas J. Belkus paskelbė visų 
pagrindinių varžybų laimėtojus, ku
riais tapo: Pirmenybių skydą, padova
notą K. Bagdonavičiaus, laimėjo už 
geriausią "Gross" rezultatą V. Binkis 
156-81, 75; 2-ju V* Vičiulis 165-83, 
82 ir 3-ju I. Venclovas 169-87, 82.

Individualinę trofėjų, dovanotą L. 
Petrausko, už geriausius "Net" rezul
tatus, naudojant registruotų klubų 
handikapus, laimėjo: D. Atkinson 
126-62, 64; 2-ju V. Binkis 130-68, 62 
ir 3-ju I. Venclovas 133-69, 64.

Moterų trofėjų, dovanotą J. Del
kaus, už geriausius "Gross" rezul
tatus, laimėjo N. Venclovienė, 2-ja O. 
Pilkienė, 3-ja E. Ladygienė, 4-ja B. 
Aleknaitė ir 5-ja M. Bukevičienė.

Jeronimas Belkus golfo vadovas
Svečių dovaną laimėjo V. Buke- 

vičius, 2-ju A. Kapočius ir 3-ju A. 
Jancevičius.

Kovo "A" klasės narių taurę (su 0- 
25 handikapu) laimėjo I. Venclovas 
127-66, 61; 2-ju V. Binkis 132-69, 63 
ir 3-ju D. Atkinson 134-66, 68.

Kovo "B" klasės narių taurę (su 26 
plus handikapu) laimėjo J. Belkus 132- 
72, 60; 2-ju G. Sauka 141-73, 68 ir 3- 
ju J. Pocock 148-77, 71. Šiose 
varžybose žaidė 28 žaidėjai.

Visų dovanų įteikimas vyks Kovo

Robertas SIDABRAS, sportininkas 
veteranas, sporto vadovas ir ilgametis 
Mūsų Pastogės sporto skyriaus; 
bendradarbis.

golfininkų pagerbimo Iešminės metu, 
kuri bus Jadvygos ir Vytauto Burokų 
rezidencijoje gruodžio 13 dieną.

Kovo golfo sekcija jau yra 
sudariusi sekančių metų žaidybinį 
savo kalendorių, kuriame yra numa
toma kelionė į Clevelandą Amerikoje. 
Sekančiais metais rugpjūčio mėn. ten 
vyks Šiaurės Amerikos lietuvių golfo 
pirmenybės ir Kovo golfininkai gavo 
oficialų pakvietimą jose dalyvauti. 
Norintieji važiuoti į Ameriką ir 
dalyvauti šiose varžybose, kreipiasi į 
Kovo golfo vadovą ir kapitoną 
Jeronimą Belkų, arba sekretorių Vlrgį 
Vičiulį ir Edį Karpavičių.

Moterys golfininkės ir norinčios 
pradėti žaisti golfą, kreipiasi į Birutę 
Aleknaitę.

Visa praėjusi išvyka į gražųjį 
Bowral miestelį, nors kartais papu
čiant ir žiemos vėjams, praėjo labai 
gražiai ir sėkmingai. Golfininkai, jų 
žmonos ir svečiai turėjo labai gerą 
laiką. Jeigu ir nežaidžiant golfo' 
laukuose, tai vėliau bendrame žaidėjų 
pagerbime ir draugiškame pusšimčio 
subuvime, kas parodo koks populiarus 
darosi šis žaidimas koviečių tarpe. 
Tat iki pasimatymo sekantį kartą.

J. Belkus

Šach mat u O Ii mpi ada

Jungtinėse Arabų Emyratuose, prie 
Persijos įlankos rytinio kranto 
mažame arabų Dubai (Dubayy) 
mieste vyksta pasaulio šachmatų 
Olimpiada.

Turtingieji arabai viską ruošia 
iškilmingąi, tuomi ir šios Olimpiados 
dalyviams beveik pilnai apmokėjo 
kelionės išlaidas. Pasėkoje rekordinis 
110 komandų dalyvauja ats
tovaudamos 109 valstybes.

Australiją reprezentuoja vyrų ir 
moterų komandos. Po septynių žai
dimų ratų Australijos vyrų komanda 
iš 28-ių galimų laimėjo 16 taškų.

Pirmosios lentos žaidėjas did
meistris t. Rogers sužaidė lygiomis 
prieš buvusį, pasaulio meisterį B. 
Spasky, kuris dabar žaidžia pirmoje 
lentoje Prancūzijos rinktinėje.

Po septynių žaidimų ratų dar nėra 
gajimybės pramatyti laimėtojus.

* * *

AR JAU TURI III PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽAIDYNĖMS REMTI 
LOTERIJOS BILIETĄ? KREIPKIS J 
VIETINIO LIETUVIŲ SPORTO 
KLUBO VALDYBOS NARIUS.

* * *
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S K AI T YTOJ A MS

Atkreipiu malonių skaitytojų 
dėmesį, kad šių metų Mūsų Pastogės 
paskutinis numeris išeis gruodžio 15 d. 
Maloniai prašau šventinius sveiki
nimus pasiųsti nevėliau gruodžio 8 
dienos.

Ateinančių metų pirmasis M.P. 
numeris bus išleistas 1987 m. sausio 19 
d.

Visi skaitytojai per tą pertraukos 
laikotarpi numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti Mūsų 
Pastogės šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiu ir visus bendra
darbius prisiųsti numatytus ateinan
čių metų pradžiai rašinius kaip galint 
greičiau.

Redaktorius

NAUJI
"MŪSŲ PASTOGĖS” 

SKAITYTOJAI
M. Gerdvilaitė - Spence N Z
J. Rakauskas N.T.
Z. Raskatkevičiūtė NSW
J.R. Obeliūnas Vic
L. Markauskas NSW
V. Vladička NSW

Sveikiname naujus prenumeratorius 
ir tikime, kad nenusivilsite Mūsų 
Pastoge.

"MŪSŲ PASTOGEI"
AUKOJO:

B. Barkus
M. Šidlaudskienė

NSW
NSW

$70
$50

A. Giliauskas NSW $ 5

AUKOS PASAULIO LIET.
JAUNIMO KONGRESUI

Syd. Liet. Pensininkų D-ja $ 200
M. ir J. Zakarai NSW $ 40
G. Dryža W $ 20
K. ir D. Ankai ” $ 20
I. Rayson ■i $ 10
I. Kalėda n $ 10
E. Stasiūnaitis " $ 10
P. Andriukaitis " $ 5

AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

Ė 50 Ona Aleknienė (548) Vic. - 
savo vyro a.a. Igno Aleknos 5 metų 
mirties atminimui.

Po $ 10 Geelongo Apylinkės 
valdyba (250), A. Obeliūnas (715) ir 
O. Schrederis.(139), vietoj gėlių a.a. 
Juozui Čeponui. K.'Stančikas (95) 
N.S.W.

a.a. Romui Vyšniauskui Melbourne 
mirus, vietoj gėlių aukojo Fondui:

$ 100 Z. Poškaitis
$ 25 R.V. Pumpučiai (65)
Po $ 20 E.J. Balčiūnai (610), S.V. 

Bartuškai (165), D.R. Ragauskai (60) 
ir A. Tamašauskas (50).

Po $ 10 G.V. Ališauskai (460), E.J. 
Krikščiūnai (157), T. Laukaitienė 
(25), G.Z. Mackevičiai (30), J. 
Pranckūnas (322), M.F. Sodaičiai 
(158), H.S. Statkai (125), J. Šniras 
(320) ir D.A. Žilinskai (55).

Po $ 5 R. Dagys (24), A.A. 
Ramanauskai (94) ir G. Samsonas.

Sveikiname naują šimtininką Z. 
Poškaltį ir ačiū visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas
AI, Fondo iždininkas

Sydnejus
Gruodžio 14 d. sekmadienį 1.30 v. p.p. 
šaukiamas Australijos P.L. Bendruo
menės Seimo atstovų ir Tarybos 
narių pasitarimas.

Kviečiame visus dalyvauti.
Sydnejaus Apylinkės valdyba

TALKOS SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kredito Draugija "Talka" 
Sydnejaus skyrius, gruodžio 7 d., 
sekmadienį, T vai., Lietuvių klube, 
šaukia draugijos narių informacinį 
susirinkimą - bus svečias iš 
Melbourno.

Visi "Talkos" nariai ir norintieji 
įstoti nariais, kviečiami susirinkime 
dalyvauti. Po susirinkimo bendri 
pasikalbėjimai - užkandžiai.

Sydnejaus Skyriaus valdyba
Pavergtų 

tautų komitete
Pavergtų Tautų komiteto posėdyje 

lapkričio 19 d. Lietuvių klubo 
patalpose platų pranešimą padarė 

.pirmą kartą atsilankęs nikaraguvietis 
Lois Samarama. L. Samarama atėjo 
ieškoti pagalbos ir patarimo, kaip 
geriau demaskuoti komunistinę pro- 
pogandą, ateinančią iš Nikaragvos. Iš 
patikimų šaltinių sužinota, kad į 
Australiją atvyksta, pabėgėlių skrais
te prisidengę komunistų agentai ir jie 
čia jau pradėjo vykdyti savo užda
vinius.

Pasak Samaramos, revoliucija Ni
karagvoje prasidėjo organizuota žmo
nių, kurie mažiausiai laukė komu
nistinės diktatūros, bet tikėjosi paša
linti Samozos diktatūrą. Šia revo
liucija greitai pasinaudojo Maskva ir 
Cuba, kurie pradėjo siųsti ginklus ir 
kitokią karinę medžiagą N ikaraguvos 
komunistams. Samarama dirbo prie 
aerodromo Managva ir pastebėjo, kad 
apie 10 Aerofloat lėktuvų nusi
leisdavo į Managva aerodromą per 
dieną. Nicaragvoje atsirado dešimt 
tūkstančių "pagelbininkų" iš Cubos. 
Ar nepanaši situacija, kaip kad 
atsitiko su Jugoslavija, kai sąjun
gininkai pastatė žudiką Tito Jugos
lavijos vaduotoju?

Gruodžio 10 d. išpuola Žmogaus 
Teisių diena. Veikla šios dienos proga 
jau aptarta. Kadangi organizacijos, 
atstovaujančios šią sritį, iki šio laiko 
dar nepadarė jokių viešų pareiškimų 
šia svarbia proga, tai Pavergtų Tautų 
komiteto žmonės yra raginami kelti 
Žmogaus teisių klausimą per vietines 
radijo stotis. Palankūs komentatoriai 
mūsų reikalams yra radijas 2 G B Mr. 
John Tingle, Brian Wilshire, John Laws 
ir, naktinėje pamainoje, Owen Dela
ney.

Ukrainiečių atstovas George Men- 
chinsky iškėlė reikalą atsikvietimo į 
Australiją Paul Žumbakio arba John 
Gregorowycz Q.C. Kanadiečio advo
kato, kurio atsikvietlmas kainuotų 
apie tris tūkstančius dolerių. Komi
tetas įgaliojo G. Menshinsky šiuo 
reikalu plačiau pasiteirauti. Komiteto 
nariai pažadėjo finansinę paramą šiam 
reikalui.

Andrw Menzies pranešimas apie 
Australijoje gyvenančius karo nusi
kaltėlius turėtų būti padarytas lap
kričio pabaigoje. Sekime spaudą ir 
ruoškimės akcijai, jeigu ji bus reika
linga. . . T, ...Antanas Kramilius

Sydnejaus lietuvių atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete

SYDNEJAUS LIETUVIU
N AMUOSE **

* *
i6—ih east terrace, bankstowk (Tel 70a ui4)

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

klubo raštinėje ne vėliau kaip iki lapkričio 16 dienos.

Gruodžio 24 d., trečiadienį, 7 vai. vakare rengiamos

Sudarykite savo giminių bei draugų ratelius, kad galėtumėte kartu 
sėdėti.
Bilietų kaina: suaugusiems $ 10 vaikams iki 12 metų $ 5
Kas norite dalyvaut, prašome užsiregistruoti klube nevėliau, kaip iki 

gruodžio mėn. 21 dienos.
Gruodžio 31 d., trečiadienį, rengiamas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Pradžia 8 v.v. Pabaiga 2 vai. ryto.
Bilietų kaina $ 25 (įskaitant vakarienę, vyną ir šampaną).
Jau dabar galima užsisakyti stalus ir bilietus.
Paskubėkite, nes vietų skaičius ribotas.

VALDYBA

Sekmadienį, gruodžio 14 d. 3 vai. popiet

Lietuvių Namuose, Bankstowne

Sydnejaus teatras "ATŽALA" stato

Sydnejaus Čiurlionienės - Kymantaitės 3 veiksmų komediją

PI N I GĖLI AI

Režisorius: Julius Dambrauskas
Dekoratorius: R. Baltramijūnas
Bilietai $ 6. Pensininkams ir studentams $ 4.

Administratorius Viktoras Šliteris

Sydnejaus pensininkai ruošia prieškalėdinį subuvimą - pietus gruodžio 4 
d, ketvirtadienį, 12 vai. Lietuvių Namuose, Bankstowne.

Kviečiame narius ir svečius atsilankyti, pabendrauti ir arčiau 
susipažinti, įmokant po $ 5 nuo asmens.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba rengia tradicinį

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ

Melbourno Lietuvių Namuose 
gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vak.

Bilietus užsisakyti pas F. Sodaitį, spaudos kioske, arba tel. 560-9578, 
(mokant dalį pinigų iki gruodžio mėn. 27 d.

Bilieto kaina $ 20.

Negalim snausti
Estai šįmet nespėjo paruošti radijo 

programos jų nepriklausomybės šven
tės proga per 2 MBS - FM bangas. Jie 
sužinojo, kad įlindo radijas Maskva ir 
pasiūlė savo programą, kuri buvo 
priimta. Yra aišku kokia ji bus, nes bus 
duodama Eugen Kapp muzika, kuris 
yra parašęs ir kantatą apie estų 
"laisvą įsijungimą" į Sov. Rusiją.

Laimė, kad lietuviška programa 
nepriklausomybės dienos proga buvo 
paruošta laiku.

Atsitikimas su estais rodo, kad 
Sovietų Rusijai mūsų veikla labai 
svarbi, taigi turim neapsileisti.

Sydnejuje staiga mirė Bernardas 
Šarkauskas 45 m., ilgametis Dainos 
choro dalyvis. Lapkričio 25-tą palai
dotas Rookwood kapinėse, lietuvių 
skyriuje. Gausus būrys tautiečių 
palydėjo jį į amžiną poilsio vietą.

Aprašymas apie velionį tilps sekan
čiam M.P. numery.

Paieškoji mas

Prašome atsiliepti
Niną ir Alfonsą Jašiūnus.

Rašyti: Irena Švelnienė, 
1516 Commodore Rd. Ohio, 

44124, U.S.A.

A.A. mylimai mamytei Lietuvoje mirus, giliame liūdesyje likusius, 
Broni ų Kiverį ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Milašų ir Stepanų šeimos.

A. A. Salomėjai Kiverienei
mirus Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų Bronių Kiverį, 
Dainos choro dirigentą ir kartu liūdime

DAINOS choras.
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