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JAV prez. R. Reagan’o 
deklaracija dėl Pabaltijo

THE WHITE HOUSE 
Washington

On July 26, 1983, we mark the sixty-first anniversary of the d e 
jure recognition of the three Baltic Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia by the United States. Each of these states was a full member of 
the League of Nations and had signed non-aggression treaties with the 
Soviet Union. Yet all three countries were forcibly incorporated into the 
Soviet Union more than forty years ago as a result of the infarrous Molo
tov-Ribbentrop Pact which divided Eastern Europe into Nazi and Soviet 
spheres of influence.

By continuing the illegal occupation of the Baltic States under the 
provisions of the Molotov-Ribbentrop Pact , the Soviet Union violates 
international law, particularly the right to self-determination as set forth 
in the United Nations Charter and in subsequent resolutions of the General 
Assembly. Resolution 1541 of the General Assembly, dealing with self- 
determination, stipulates that the decision to incorporate into another 
state «should be the result of the freely expressed wishes of the territories’ 
peoples acting with the full knowledge of the change in status, their 
wishes having been expressed through informed and democratic processes, 
impartially conducted and based on universal adult suffrage.)) Far from 
respecting such democratic processes, the Soviet Union used brutal force in 
absorbing the three Baltic States into its empire.

In 1940, the Soviet Union invaded, occupied and annexed the Baltic 
States, after which it embarked upon a policy of ruthless Sovietization. 
Then, on a single night of terror, June 14, 1941, the Soviets deported large 
numbers of Baltic peoples to the Gulags where many of them perished.

Following the Nazi occupation of the Baltic States, the Soviets again 
invaded the Baltic States and reconsolidated their control through killings, 
repression and new mass deportations. Between 1944 and 1949, some 
600,000 Baltic people, out of a population of just a litileover 4,000,000. 
were deported to Siberia. The resistance to Soviet occupation continued 
until 1952, eight years after the re-entry of the Red Army.

Since then, the Soviets haw- pm led a conscious policy of forced 
Russification aimed at the denationalization of the Baltic States. The 
religious, cultural and historical heritage of the Baltic peoples has been 
denigrated and suppressed. Nevertheless, the Soviet Union has been unable 
to force the acceptance of an alien life of totalitarian domination.

Today,the Baltic peoples continue to struggle to attain their freedom, 
their right to self-determination. Broadly based dissent movements have 
emerged demanding national, political and religious rights. In Lithuania, for 
example, where 15 unofficial journals are circulated regularly, some 
140,000 people recently submitted a protest petition to Moscow, a Figure 
unprecedented in any place under Soviet control. Typically, the Soviet 
response to the efforts to restore Baltic freedom has been to deny Baltic 
national rights and to subject the. brave Lithuanians, Latvians and Esto
nians to imprisonment, exile, or confinement in psychiatric institutions.

Americans share the just aspirations of the people of the Baltic nat :ons 
for national independence. We cannot remain silent in the face of the conti
nued refusal of the government of the USSR to allow these people to be 
free. We uphold their right to determine their own national destiny, a right 
contained in the Helsinki Declaration which affirms that «all people always 
have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their 
internal and external political status, without external interference, and to 
pursue as they wish their political, economic, social and cultural developp- 
ment.»

For this reason, the government of the United States has never 
recognized the forced incorporation of the Baltic States into the Soviet 
Union and will not do so in the future.

On this occasion we wish to reaffirm this policy as we note the anni
versary of the 1922 recognition by the United States of the three Baltic 
Republics. In so doing, we demonstrate our continuing committment to the 
principles and purposes of the United Nations Charter and to the cause of 
peace and liberty in the world.

RONALD REAGAN

A. Tamošaitienė Ankstyvieji žiedai (Audinys)

LAIKAS PRISIMINTI 
PABALTIJĮ — LONDONO 

’’TIMES” VEDAMASIS

Ar reikia kelti Pabaltijo 
tautų klausimą? — birželio 7 
d. išspausdintame vedama- 
J’ame, ’’Maskvos Pabaltijo 
kolonija”, klausia Londono 

dienraštis Times ir atsako: 
’’Prieš Jungtines Tautas jau 
stovi tiek daug sudėtingų 
klausimų, jog daugelis tei- 
S'a, kad Estiją, Latviją ir 

etuvą reikėtų bent laikinai 
ignoruoti, nes jų klausimo 
iškėlimas be abejo dar pa
blogintų Rytų — Vakarų 
santykius. Tačiau, kaip rodo 
Estijos pavyzdys, patys so

Lietuvoje ir apie Lietuvą
vietų vadai prisipažįsta, kad 
jiems sunku valdyti tautas, 
kurių gyventojų dauguma 
su kartėliu nepakenčia 
Maskvos valdžios. Times 
vedamasis toliau cituoja Es
tijos kompartijos vadovo 
Kari Vaino pasisakymą Ko
munisto mėnraštyje. Jis pa
reiškė, kad ’’nacionalizmo, 
priešiškumo rusams, ir nea- 
pykantantos sovietinei vals
tybei nuodai” bei kiti "bur
žuazinės ideologijos” požiū
riai Estijoje toli gražu neiš
naikinti. ’’Britanija niekad 
nepripažins sovietinės val
džios Pabaltijo valstybėse 
de jure; gal būt, nepaisant 
visų kitų geriau išreklamuo

Popiežiaus kelionė Lietuvon?
AR VA^ANAS IR
MASKVA TARIASI APIE 
POPIEŽIAUS APSILAN
KYMĄ LIETUVOJE?

Amerikos spaudoje buvo 
plačiai paskleistas Los An
geles Times korespondento 
Dan Fisherio straipsnis iš 
Varšuvos (’’Pope, Soviets 
Discuss Visit to Lithuania”, 
1983.VII.5), kuriame re
miantis Lenkijos katalikų 
bažnyčios šaltiniais, tvirti
nama, jog Vatikano ir 
Kremliaus atstovai pradėję 
tartis apie galimą popiežiaus 
apsilankymą Lietuvoje atei
nančių metų kovo mėnesį 
ryšium su 500-mis Šv. Kazi
miero mirties metinėmis. 
Vakarų diplomatai Varšu
voje esą labai skeptiški, kad 
sovietai tai leistų. ’’Rusai 
pareikalautų tokios aukštos 
(politinės) kainos už tokį vi
zitą, kad popiežius jokiu bū

tų bėdų kitose pasaulio da
lyse, dabar laikas prisiminti 
estus”, baigiasi Times veda
masis.

(ELTA)
NAUJA REZOLIUCIJA 
APIE RUSŲ KALBOS

MOKYMĄ

Maskvos Pravda gegužės 
27 d. pranešė, kad KP polit- 
biuras svarstė kaip dar pa
gerinti rusų kalbos mokymą 
nerusų respublikose. Buvo 
priimta rezoliucija, kurioje 
išvardinta visa eilė priemo
nių užtikrinti, kad kiekvie
nas herusas laisvai naudotų 
rusų kalbą. 1975 m. Tašken
te priimtos rezoliucijos pa

du negalėtų sutikti”, pareiš
kęs vienas kandidatas. 
Straipsnio autoriaus nuo
mone, popiežiaus apsilanky
mas Lietuvoje, kurios ’’ka
talikiškumo ir nacionalizmo 
derinys daro ją galbūt maiš
tingiausią šalies respublika, 
Kremliaus požiūriu atrodo 
ypač rizikingas”. ’’Maištin
gųjų” lietuvių akimis, 
bažnyčia esanti pylimas 
prieš jų respublikos sovieti
zaciją. Jei sovietų valdžia

pasaulyje
KRIZĖ FILIPINUOSE

Neišaiškintam piktadariui 
nužudžius Filipinų opozicijos 
vadą B. Aquino ir sunkiai 
sergant prezidentui Marcos, 
Filipinuose susidarė didelė 
krizė. Spėjama, kad prezi
dentas nepasveiks sirgda
mas reta liga, opozicijos va
do nužudymas primetamas 
vyriausybės šalininkams ir 
pagyvėjęs ’ komunistinių 
jėgų maištavimas tą krizę 
dar paaštrina. Susidaro pa
vojus, kad išnaudodami su
sidariusią krizę komunistai 
gali perimti savo kontrolėn 
visą kraštą. Prez. Marcos 
valdė kraštą griežtoje kont
rolėje virš 20 metų.

našia tema buvo pasmerktos 
lietuvių savilaidinės spaudos 
skiltyse; ir kitose sovietinė
se respublikose, ypač Gruzi
joje, rezoliucijos iššaukė 
protestus ir demonstracijas. 
Nerusų respublikose į šias 
rezoliucijas ir priemones 
žiūrima kaip į rusinimo 
įrankius.

(ELTA) 

pakviestų popiežių, ji tikė
tųsi dar didesnės ’’propa
gandinės naudos”, negu iš 
Billy Grahamo apsilankymo.

Londono dienraščio Daily 
Telegraph Romos kores
pondentas liepos 6 d. infor
mavo, jos išgirdęs praneši
mus apie galimą popiežiaus 
vizitą, monsinjoras Tulaba 
’’susijaudinęs” kontaktavo 
Vatikano pareigūnus. Vė
liau, jis ’’nusivylęs”, pareiš
kė: ’Deja, tai klaida”. Jei 
popiežius norėtų aplankyti 
Lietuvą, jis turėtų gauti 
Andropovo pakvietimą, pri
dūrė Tulaba.

(ELTA)

Liepos 11 d. Čikagoje mi
rė mokytojas ir literatas 
Pranas Razminas. Bendra
darbiavo spaudoje ir dauge
lio knygų taisė kalbą.

* * *
Iš skautų jubiliejinės sto

vyklos Mūsų Pastogė gavo 
laišką, kuriuo sveikinama
Mūsų Pastogė ir visi jos 
skaitytojai. Laišką pasirašė 
visa stovyklos vadovybė. 
Laiške 25 parašai. Ačiū.

♦ ♦ ♦

Vakarus ir taip pat Aus
traliją pasiekė Lietuvos po
grindžio LKB Kronikos 58 
nr., leistas š.m. gegužės 
mėn. Šiame numery pamini
mas Telšių Teisėms Ginti 
K-to narys kun. S. Tamke- 
vičius, daugiau žinių apie 
nuteistąjį kun. A. Svarinską 
ir kitos žinios.

* ♦ ♦ >
Sovietai iškėlė Pacifike 

prie Kamčiatkos sovietinį 
povandeninį laivą, kuris 
buvo nuskendęs prieš keletą 
savaičių. Spėjama, kad visa 
80 vyrų įgula žuvo.
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Kai tyla nėra gera byla
Gyvenimas susideda iš 

priešingybių ir kiekvienai iš 
jų žmonės turi nusikalę sa
votiškų formulių patarlių bei 
priežodžių pavidalais, kurių 
vienas tą dalyką teisina, ki
tas priešingai - paneigia, 
priklausomai, kaip kam pa
togiau. Kadaise susiginčijo 
plikis su gauruotu, ir plikis 
paklojo svarų argumentą: 
"Et, ką ir bekalbėti, kvaila 
galva nei plinka, nei žyla". Į 
tai plaukuačius atkirto: "O 
ant kvailos galvos nei plau
kai neauga". Liaudies iš
mintį kiekvienas pritaikė.

Lietuviai nuo seno mėgo 
pabrėžti, kad "tyla gera by
la", o vokiečiai tą patį iš
reikšdavo - "kalba sidabras, 
tyla auksas ”. Gal kai kuriais 
atvejais ir kai kam toji tyla 
ir yra gera byla, priklauso
mai nuo aplinkybių, bet gal 
daugiau tyla būna pragaiš
tinga. Nuolat vietinėje 
spaudoje skaitome policijos 
atsišaukimus į visuomenę, 
kad suteiktų žinių apie kri
minalinį įvykį, praneštų apie 
įsilaužimus, užpuolimus 
gatvėje ir kt. Tačiau mažai 
tokių atsiranda - vieni neno
ri turėti reikalo su policija ir 
teismais, kiti iš viso bijo ri
zikuoti. Ir taip kriminalistai 
siautėja daugeliu atvejų dėl 
to, kad mačiusiems įvykį 
patogiau tylėti.

Panašios nuotaikos vy
rauja ir mūsų bendruome
nėje. Kas anksčiau galiojo, 
kaip privaloma pareiga ne 
tik veikti, bet juo labiau 
kalbėti, pasisakyti visokiais 
reikalais, net protestuoti 
ten, kur atrodė nenaudinga 

■ ar pragaištinga bendruome
nei, organizacijai, ar iš viso 
lietuvybei. Tuo tarpu šian

A.A.
ŽIBUTEI SIMANAUSKIENEI 

mirus, nuoširdi užuojauta skausme palikusiam vyrui 
Liudui, šeimai ir artimiesiems.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A.A.
ŽIBUTEI SIMANAUSKIENEI 

mirus, skaudžiai išgyvendami drauge užjaučiame 
sunkioje valandoje jos vyrą Liudą, sūnų Vytautą ir 
artimuosius.

Jadvyga ir Danielius Martinai

A.A.
ŽIBUTEI SIMANAUSKIENEI 

mirus, liūdėdami nuoširdžiai skausme užjaučiame jos 
vyrą Liudą, sūnų Vytautą su šeima ir artimuosius.

Milda ir Vytautas Karpavičiai

A.A.
ŽIBUTEI SIMANAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusius vyrą 
Liudą, sūnų Vytautą su šeima ir artimuosius.

Salomėja Zablockienė
Ona ir Vladas Miniotai 
Rita Simons

Miisu Past.no-4 Nr 514 1QR5? R 90 nsl 9

die esame lyg ir atitrūkę nuo 
visokių tautinių visuomeni
nių reikalų, tarsi jie būtų 
mums svetimi, o daugiau 
traukiamės į savus kiautus 
juose užsidarydami ir veng
dami bet kokių įsipareigoji
mų, net atvirai savos nuo
monės pareikšti, nes skir
tinga nuomonė gali kitam 
nepatikti ir 1.1. Daug dalykų 
šiandie pas mus vyksta kaž
kaip nesuderinamai su lie
tuvio garbe ir principais, kas 
būtų anksčiau visiškai neto
leruota ir net pasmerkta, 
bet dabar į tokius dalykus 
retas kas kreipia dėmesio: 
visuomenė tyli, bendruome
nės vadovybė tyli, organiza
cijos tyli. O tokie, kurie vei
kia priešingai bendruome
nės principiniams nusista
tymams, jie tą tylą priima 
kaip sau palankumą, net 
pritarimą, kas tokius dar la
biau skatina atskleisti savo 
veidą atviriau ir reikštis ag
resyviau.

Gal niekad nebūtų iškilęs 
konfliktas dėl sportininkų 
išvykos per sovietinę agen
tūrą, jeigu visuomenė ir 
bendruomenės vadovybė 
būtų tylėjus. Užteko kelių 
ryžtingesnių balsų, ir reika
las išėjo į viešumą, bet tylos 
nepralaužė. Teisinimasis, 
kad nekreipdami į tokius 
reiškinius dėmesio mes juos 
pasmerkiame, iššaukia prie
šingus rezultatus: visuome
nės tylėjimas priimamas 
kaip sutikimas su jų veikla. 
Kitaip sakant, mes atsisto
jame kaltininko vietoje 
pagal liaudies priimtą posakį 
-jis tyli, nes kaltas!

Štai jau kelinti metai, kaip 
per lietuvių kalba radijo va
landėlę Sydnejuje nieko kito

negirdime, kaip tik praneši
mus iš sovietinio Lietuvos 
gyvenimo; sovietinę pritai
kintą muziką ir dainas, ku
rios daugiausia skirtos eks
portui. Tiesa, visa tai žadina 
neįžvalgaus klausytojo šir
dyje ir galvoje nostalginį 
sentimentą, kur nuolat kar
tojama Lietuva, joje gražus 
ir taikingas gyvenimas, kū
rybinga pažanga, tačiau ne
matoma tuo pačiu grašiuose 
žodžiuose užmaskuotos pro
pagandos - žiūrėkite, koks 
pas mus gyvenimas gražus 
ir kokie laimėjimai. Ir visa 
tai atsiekta tarybinės sant
varkos keliu! 0 kad Lietuva 
nuo pat vaikų darželių prie
vartos keliu rusinama, kad 
persekiojami ne tik tikintie
ji, bet ir sąmoningi lietuviai, 
kad tauta skandinama alko
holyje, jame siekiant prigir
dyti tautinį sąmoningumą, 
kad skriaudžiamas doras 
lietuvis, su valstybės palai
ma atiduotas okupantui pa
taikūnų ir parsidavėlių sau
valei, kur jis negali nei pasi
skusti, nei apsiginti ir net 
teisiamas ir tremiamas, apie 
šitą pusę radijo klausytojas 
nieko negirdi. Pastaruoju 
metu net prie to prieita, kad 
atvirai teršiamas vienintėlis

MIRUSIEJI

A A
ANTANAS PAŽERECKAS “

Vieno po kito vis dažniau 
netenkame senųjų bendruo
menės veteranų. Štai Mel
bourne rugpjūčio 4 d. mirė 
Pranas Pažereckas, susi
pratęs lietuvis, daug prisi
dėjęs prie mūsų veiklos dar
bu ir auka. Palaidotas rug- 
piūčio 9 d. Fawkner kapinė
se, palydėtas didelio būrio 
lietuvių su visomis religinė
mis apeigomis. Atsisveiki
nimo žodį tarė K. Prašmu- 
tas. Velionis buvo kilęs iš 
Kidulių valsč., Šakių apskr., 
gimęs 1900 m. spalio 2 d. 
ūkininko šeimoje. Atvyko į 
Australiją pas šeimą 1960 m. 
Liūdesy paliko žmoną, sūnų, 
dukrą, žentą ir keturis vai
kaičius.

K. Prašmutas

A.A. JUOZAS PETRAITIS

Rugpjūčio 2 d. mirė Ho- 
barte Juozas Petraitis, ger
biamas bendruomenės narys 
ir mylimas vyras bei tėvas.

Velionis J. Petraitis gimė 
1912 m. vasario 15 d. Gaurės 
valsč., Tauragės apskr. 
Tauragėje praleido jaunystę 
ir ten vedė žmoną Michaliną. 
Vėliau gyveno ir dirbo Klai
pėdos krašte ir tik vokie
čiams užėmus kraštą 1939 
m. pasitraukė ir grįžo į Tau
ragę, stojęs dirbti geležin
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Elta informuoja
KONGRESO AKCIJA 

KORESPONDENCIJOS
REIKALU

Į VLIKo įstaigą kreipėsi 
New Yorko kongresmanas 
Benjamin A. Gilman, kuris 
renka medžiagą apie 
Maskvos vykdomus tarp
tautinių pašto taisyklių pa
žeidimus. Pagal jį, JA V-bių 
Kongreso komitetai jau su
kaupė daug įrodymų, kad 

mūsų tautinės veiklos žibu
rys - bendruomenės laik
raštis, niekinami pavieniai 
bendruomenės bei spaudos 
darbuotojai, valdybos ir 
bendrai mūsų šviesuomenė, 
į tai nesusilaukiama jokio 
atgarsio, tarsi tai būtų kokia 
Dievo siųsta neabejotina 
misija.

Štai yra tylos padariniai. 
Kam tokia tyla tarnauja?

fv.kj

kelių tarnyboje. Pasitraukęs 
iš Lietuvos su visa šeima 
gyveno anglų zonoje ir iš čia 
emigravo į Australiją; Apsi
gyvenęs Hobarte iki pensi
jos dirbo cinko fabrike. Buvo 
sąžiningas, darbštus ir neiš
laidus, tad gražiai įsikūrė, 
rėmė lietuvišką veiklą. Nors 
pats mažai prisidėdamas, 
bet leido reikštis žmonai ir 
dukroms. Jei kur reikėdavo 
kokios bendruomenei pagal
bos suėjimuose ar vaišėse, 
p. Petraitienė ir dukros 
Kristina Domkienė ir Janina 
Kaitinienė visados pribūda
vo.

Petraičių giminei netekus 
tėvo ir senelio buvo skaudus 
smūgis, gi bendruomenei 
didelis nuostolis. Kuone 
visi hobartiškiai susirinko 
atsisveikinti su velioniu ir 
palydėti jį į amžino poilsio 
vietą Hobarto kapinėse. 
Vaikaitis Juozas Domkus 
ant senelio kapo pabėrė 
saujelę Lietuvos smėlio, o 
bendruomenė malda palin
kėjo Juozo vėlei Dievo ma
lonės.

Po laidotuvių būrys drau
gų ir pažįstamų susirinko 
pas Martiną Kaitini, velionio 
žentą, šermenims. Liūdesy 
paliko žmona Michalina, 
dukterys Kristina, Janina ir 
Irena, žentai ir vaikaičiai. 
Kitų giminių nebuvo likę, 
nes brolis ir seserys žuvo 
karo ir okupacijų metu Lie
tuvoje. A. Kantvilas 

A.a. J. Petraitis

Maskva planingai izoliuoja 
pabaltiečius, ukrainiečius, 
žydus ir kitų tautų piliečius 
Sovietų Sąjungoje, cenzū
ruodama ar sulaikydama jų 
korespondenciją su Vaka
rais. Jis prašo siųsti doku
mentuotą informaciją šiuo 
adresu: Rep. Benjamin A. 
Gilman, 2160 Rayburn 
Building, .Washington, D.C. 
20515. Tel. (202) 225-3376.

(ELTA)
NAUJAS LIETUVOS 

KATALIKŲ TTG 
KOMITETO NARYS

Briuselyje leidžiamas 
USSR News Brief biuletenis 
birželio 15 d. numeryje pra
nešė, kad Alytaus katedros 
vikaras Kazimieras Žilys (g. 
1945) tapo nauju Lietuvos 
Katalikų Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Komiteto nariu. Jo ad
resas: 234580, Lietuva, Aly
tus, Panemunėlio 5, tel. 
51737. Kun. Juozas Zdebskis 
pastaruoju metu nedaly
vauja komiteto veikloje.

(ELTA)

A.A. ŽIBUTĖ
SIMANAUSKIENĖ

Beveik kas savaitę Syd
nejuje palydime į Anapilį po 
vieną ar net kelis lietuvius. 
Rugpiūčio 8 d. vėžio pakirs
ta mirė kukli, pasiaukojusi 
savo šeimai Žibutė Olga Si- 
manauskienė, sulaukusi 86 
metų.

Velionė Žibutė gimė 1897 
m. Mažeikių apskr. ūkininko 
šeimoje. 1934 m. ištekėjo už 
Liudo Simanausko ir išaugi
no sūnų Vytautą. Simanaus- 
kų šeima į Australiją atvyko 
1949 m. ir įsikūrė Hobarte, 
Tasmanijoje. Čia Simanaus- 
kai gyvai reiškėsi lietuvių 
bendruomenėje, vyras Liu
das net buvo Hobarto apy
linkės ilgametis pirminin
kas, o velionė Žibutė jam vi
sur talkino. Liudui išėjus į 
pensiją visa šeima persikėlė 
į Sydnejų ir apsigyveno Lie
tuvių Sodyboje. Sūnus ve
dęs ir gyveno nepriklauso
mai. Abu Simanauskus nuo
lat matėme beveik visuose 
lietuvių parengimuose, o 
Liudas, kaip senas veikėjas 
niekad nesikratė visuome
ninių pareigų. Žmona velio
nė Žibutė visur jį lydėjo ir 
talkino.

Velionė buvo sudeginta 
krematoriume. Atsisveiki
nimo žodį tarė O. Baužienė, 
J.A. Jūragis, V. Petniūnie- 
nė.
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IŠ n—JŲ PLB DIENŲ 
ČIKAGOJE

geri

Rašo Jurgis Janušaitis

gumą, visada pareikalauja 
daug pastangų ir lėšų. Juk ir 
mūsų politinė veikla, kuri 
vis tokia nelabai sėkmiga, 
bet labai reikalinga, kasmet 
pareikalauja iš veiksnių gal 
net dvigubai tiek pinigo, o 
vistik nuo jos neatsisakome, 
bet ją kasmet gausiai re
miame. Taigi ir šis I Lituani 
operos spektaklis buvo 
šviesus spindulys mūsų tau
tinėje kultūroje II PL D-nų 
metu.

Spektaklis įvyko liepos 1 
d., miesto centre, The 
Auditorium Theatre. Kaip 
minėjau - žiūrovų 4.000.

Prieš spektaklį, Congress 
viešbutyje (antroje pusėje 
gatvės prieš teatrą), Kultū
rinių renginių komiteto pir
mininkės pastangomis buvo 
suruoštas garbės svečiams 
priėmimas. Svečius pasitiko 
pati šio priėmimo šeiminin
kė Ingrida Bublienė. Simpa
tinga, veide maloni, amžinai 
giedri šypsena. Į priėmimą 
atsilankė mūsų veiksnių 
pirmininkai, valstybininkai, 
gausūs mecenatai, aukotojai 
(žinoma stambieji), spaudos, 
radio valandėlių atstovai, 
laikraščių redaktoriai, vi
suomenininkai, 
kultūrininkai, II PLD 
komitetų pirmininkai ir kt. 
Įspūdis labai geras. Vaišės 
paruoštos profesionališkai. 
Geras vynas, sūriai, pikan
tiški užkandžiai, vaisiai. Čia 
mezgasi naujos pažintys su 
kitų kraštų atstovais, dali- 

ppamajsi II PLD nuotaikomis, 
aptariama ką tik pasibaigu
sio PLB Seimo darbai. Šis 
priėmimas, kaip vienas 
mano kolegų išsitarė (moks
lo ir rašto žinovams bei ge
raširdžiams, nesigailėju
siems tūkstantinių, penk- 
šimtinių) buvo tikrai maloni 
atgaiva karštą liepos dieną, 
puikus nusiteikimas į artė
jantį spektaklį. Gera, kaip 
prasitarė pirmininkė Ingri
da Bublienė, šis šaunus sve
čių priėmimas II PLD komi
tetui nekaštavo nei cento, o 
išlaidas apmkėjo vienas dar 
kilnaširdis, kurio pavardės, 
be jo sutikimo, čia paskelbti 
negaliu. Bet jam tariama 
ačiū.

Spektaklis netrukus pra
sidės. Gatvėje milžiniška 
lietuvių minia, laukianti įeiti 
į salę. Vaizdas įspūdingas. 
Kiek čia daug, gražių ir ma
lonių susitikimų, pažinčių 
atnaujinimo ir naujų užmez
gimo. Gatvėje skamba lietu
vių kalba, džiūgavimas. Po
nios puošniose suknelėse, 
vyrai gražiuose kostiumuo
se. Taip viskas šventiška, 
gražu. Čikaga didžiuojasi!

Punktualiai 8 vai. spek
taklis prasideda. Teatre 
gęsta šviesos. Prie pulto pa
sirodo, lengva šypsena vei
de, maestro Alvydas Vasai- 
tis. Nuaidi pirmieji aplodisi- 
mentai. išlengvo pakyla už
danga. Nuostabūs vaizdai 
atsiveria panoramoje. Tai 
puikios dekoracijos, kurios 
buvo atgabentos net iš Itali
jos. Gi kostiumai iš New 
Yorko operos. Prieš kiek
vieną veiksmą, uždangai pa
kilus, gėrėjomės permato
muose šyduose, lietuviškais- 
motyvais, kurie bendram 
scenos vaizdui davė pasigė
rėtiną grožį.

Pačią operą, solistus, cho
rą, vaidybą vertinti ne re
porterio reikalas. Tai turėtų 

Mielas Redaktoriau,
Iš šeštojo PLB Seimo sa

lės dar ne kartą šnektelėsi
me. Seimo darbai tęsėsi net 
keturias dienas. Darbas nuo 
ryto iki vakaro. Tad daug 
apie ką kalbėta, daug prob
lemų narpliota ir daug nuta
rimų padaryta. Tad apie 
seimo darbus bus pravartu 
kalbėti dar keletą kartų.

Betgi posėdžiai, šnektos 
gerokai įvargina. Norisi ir 

vasinės atgaivos. O II PL 
D-nų dalyviams tokių atgai
vų daug suruošė mūsų 
darbščioji Kultūrinių rengi
nių komiteto pirmininkė su 
dideliu būriu talkininkų 
Ingrida Bublienė.

Šį kartą kviečiu pabuvoti 
viename iš didingiausių ir 
reikšmingiausių kultūrinių 
renginių — Amilcare Pon- 
cielli ”1 LITUANI” operoje. 
Manau, Australijos lietuviai 
gerai pažįsta JAV, Čikagoje 
daugelį metų gyvuojančią 
lietuvių operą. Tai, saky
čiau, visos lietuvių išeivijos 
pasididžiavimas ir garbė. 
Net skaitlingesnės kitos 
tautinės grupės tokio liuk
suso nesugebėjo sukurti. 
Lietuvių Opera per daugelį 
metų, kiekvieną pavasarį į 
sceną sugrįždavo su naujo
mis operomis. Taigi jau teko 
girdėti visas, sakau visas 
mums geriau pažįstamas 
garsiųjų kompozitorių ope
ras. Antrosioms PL D-noms 
besiruošiant, kilo mintis 
laisvojo pasaulio lietuviams 
parodyti gana būdingą, gana 
gražią operą I Lituani, ku
rios premjerą matėme praė
jusiais metais Marijos aukš. 
mokyklos auditorijoje. Ko
dėl panorėta parodyti šią, o 
ne kitą operą? Gal dėl to, 
kad šioje operoje atspindi 
lietuvių kova su kryžiuo
čiais, laisvės troškimas ir 
pergalė. Opera, kaip minė
jau, būdinga mums, turi 
progos pasireikšti 
solistai ir choras.

Šiai operai buvo sparčiai 
ruoštasi. Muz. Alvydas ba
saitis, operos dirigentas, 
chormeisteriai ir chorai 
dirbo intensyviai, siekdami 
pačių geriausių rezultatų. 
Buvo sustiprinti vyrų ir mo
terų chorai naujomis pajė
gomis, padidintas orkestras. 
Juk šį kartą rinkomės ne į 
kuklią Marijos aukšt. mo
kyklos auditoriją, bet į 
puošnią, tam tikslui pritai
kytą, The Auditorium 
Theater salę, kuri talpino 
net 4000 žiūrovų. Teatras 
erdvus, platus parteris, vir
šui kelios eilės balkonų. 
Opera buvo gerai reklamuo
jama, todėl ja susidomėji
mas buvo labai didelis. Į ją 
veržėsi publika ne tik iš Či
kagos, bet ypač iš kitų pa
saulio kraštų suskridę. Ope
ros pastatymas išlaidingas. 
Pirmininkė Ingrida Bublie
nė, savo energija, darbu ir 
užsispyrimu, sutelkė mece
natais ir aukotojais dideles 
sumas pinigų. Operos 
pastatymas, manau, 
atseisiąs virš 100.000 dol.

Be abejo, daugelis šūkte
lės - ar buvo verta? Į tai at
sako mecenatai, aukotojai ir 
gausūs spektaklio dalyviai. 
Taigi, gal ir verta, juk didie
ji įvykiai, ženkliną mūsų 
kultūrines apraiškas, mūsų 
tautinės kultūros gyvastin-

atlikti, ką be abejo padarys, 
mūsų tos srities žinovai. Tik 
dalinamės pačiu įspūdžiu. 
Spektaklyje dalyvauja mūsų 
operos senieji vilkai - Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis, 
Algirdas Brazis, kanadietis 
Rimas Strimaitis. Jie ir at
lieka pačius svarbiausius ir 
sunkiausius vaidmenis. Gė
rimės jų dainavimu. Jie to
kie gražūs, dailūs, puošniose 
aprangose. Rodos nebe tie 
patys žmonės, kuriuos daž
nai sutinkame Marquette 
Parke, susirinkimuose, ba
liuose. Šį kartą Kryžiuočių 
ordeno maigistras, piligri
me, Lietuvos kunigaikštis, 
vaidila. Nemažesnės 
svarbos roles atlieka Mar
garita Momkienė, Bernar
das Prapuolenis, Edvard 
Ozaki. Tie vyrų ir i moterų 
chorai stiprūs, gerai pasi
ruošę, choro partijas išdai- 
nuo' •asii

Scena iš Čikagos lietuvių operos pastatymo ”1. Lituani” (antras veiksmas) 
Nuotrauka J. Janulaičio

Gana didokas, gerai ma
estro valdomas, orkestras 
protarpiais prasiverždamas 
į fortisimus, dalinai net nu
stelbdavo solistų ar chorų 
balsus.

Kaip minėjau, salė tal
pina 4000 žiūrovų. Aplink 
salę keli aukštai balkonų. 
Tad žiūrovai operą sekė iš 
įvairių pozicijų. Tad ir įspū
dis nebuvo visiems vieno
das. Sakysime man su sve
čiais teko sėdėti tikrai gero
je vietoje - antro aukšto, to
lokai nuo scenos, 12-je bal
kono ložėje. Ir turiu pripa
žinti, kad buvo sunkiai gir
dimi solistai ir chorų balsai. 
Nežinau, kodėl, bet atrodo, 
kad scenoje nebuvo tinka
mos garsams perduoti, išba
lansuotos, sistemos. Šiuo 
trūkumu daug kas nusi
skundė ir tai buvo vienas, 
sakyčiau, minusų sekti 
tikrai įspūdingą operą. Ste
bint sceną iš tolo, buvo jun

Tautos šventės proga įvyksta

JONO ABROMO.jun.tapybos paroda
rugsėjo 11 d. Syd. Lietuvių Namuose. 

Visi kviečiami apsilankyti

tama ir režisūros stoka. 
Daug statiškų scenų, stoko
ta paties gyvenimo tokiose 
situacijose, kurios to pilnai 
reikalavo. Kai kas nusivylė 
ir ’’mūsų kariais”, kurie, at
seit, pavaizduoti suvargę, 
neryžtingi, net apdriskę. Tai 
tik vis mažytės pastabėlės, 
kurios anaiptol nemenkina 
pačios operos ir pačio spek
taklio.

Sėdėdamas ložėje, 
patogiai, galvojau. Na, tikrai 
tie lietuviai gabūs. Štai iš, 
paprastų fabriko
darbininkų, iš gerų motinų, 
pavyzdingų šeimos vyrų, 
pelnančių duoną sunkiu dar
bu, suranda laiko ir tokiam 
darbui - operų pastatymui. 
Nebeatpažįsti jų. Balsingi, 
geri kariai, net Marienburgo 
pilies sienas griauna. Už vi
sa tai tenka tik padėkoti.

Scenas, kaip minėjau, 
praturtino įspūdingi sceno
vaizdžiai - dekoracijos. Ma
lonu buvo akimirką pasigė
rėti Violetos Karosaitės pa
ruoštu baletu, kur pagrin
dinę solo partiją, drauge su 
amerikiečiais, šoko ir B. 
Barodicaitė ir V. Barauskas.

AUKOS
DAINOS SAMBŪRIUI

Melbourne Dainos Sam
būrio kelionę į A.C.T., 
N.S.W., ir Qld. dosniai pa
rėmė Australios Lietuvių 
Fondas $ 1000. Koncertuo
jant lietuvių kolonijose suti
kome daug labai nuoširdžių 
dainos mylėtojų, kurie ne tik 
mus vaišino, lankė mūsų 
koncertus, bet dar 
asmeniškai parėmė šiomis 
aukomis:

Gediminas Peciulevičius, 
Canberra - $ 200, Zigmas Si
pavičius, Canberra - $ 100, 
f’Germania” Club Newcastle 
- $ 45, Stepas Venckus Bris
bane - $ 20.

Visiems širdingai dėkoja
me.

Melbourne Dainos Sam
būrio dirigentė ir choristai

Taigi, mielas Redakto
riau, bent trumpai akimirkai 
buvome nukilę į operos 
spektaklį, į kryžiuočių žemę, 
į Marienburgą, susitikome 
su ano meto tautos dvasia, 
su Konradu Valenrodu, ir 
kitais, kuriems tada rūpėjo 
savos tautos laisvė.

Šios operos pastatymą, be 
abejo, daugelis vertins įvai
riai.

Vieniems ji bus didelis 
laimėjimas, šviesus spindu
lys kultūriniame mūsų gy
venime, gi kitiems atrodys, 
kad tai būta išlaidingo 
pastatymo, perdaug 
išpūstas reikalas, net gal 
prikiš jai ir menkavertišku
mą. Tai valia kiekvienam 
reikšti savo nuomonę.

Man ši opera patiko. Ją 
mačiau du kartu. Vistik ji 
buvo verta to dėmesio, kurio 
susilaukė iš visuomenės II 
PLD metu.

Kultūros tarybos pirmi
ninkei ir Kultūrinių renginių 
komiteto pirmininkei už 
drąsą priklauso padėką. 
Taip pat padėkos pelno 
Operos valdybai, kuriai 
vadovauja Vytautas Ra- 

džius.
Taip pat verta dėkoti ir 

tiems darbininkams, kurie 
bet kuo prisidėjo prie I Li
tuani pastatymo.

Maestro padėjo ant pulto 
dirigento lazdelę. Salėje pa
sipylė audriau gi plojimai. 
Publika ilgai plojo, reikšda
ma dėkingumą tiems, kurie 
taip pasišventusiai dirba 

(kultūrinį darbą.
Skirstėmės dvasioje atsi

gavę, pasigėrėję dar vienu II 
PLD vertingu, kultūriniu 
renginiu.

Mielas Redaktoriau, tikiu, 
kad skaitytojai bent maža 
dalimi galės pajusti mūsų 
kultūros puoselėjimo pulsą, 
drauge su manimi pagyvenę 
ir operos I Lituani nuotai
komis.

Jūsų Jurgis Janušaitis

Įvykus skilimui tarp 
Queensland© valstiją val
dančios liberalų ir tautinin
kų koalicijos ir iš kabineto 
pasitraukus eilei liberalų 
ministerių, min. pirm. J. 
Bjelke Petersen prieš laiką 
paskelbė rinkimus, kurie 
įvyks spalio 22 d.

Pietų Korėjos pakraščių 
sargyba paskandino du 
Šiaurės Korėjos šnipų lai
vus. Buvo ir aukų.
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KELIAUJAME SU DAINA...
(Melb. Dainos Sambūrio koncertinė kelionė

Kaip jau anksčiau spau
doje buvo minėta, liepos 16 
d. Melb. Dainos Sambūris 
autobusu, išvažiavo dviejų 
savaičių koncertinėn kelio
nėn, norėdami arčiau susi
pažinti su Canberros, Syd
nejaus Newcastlio ir Bris- 
banės lietuviais ir per dainų 
užmegsti glaudesnius ry
šius.

Nors Sambūrio vadovė ir 
valdyba buvo numatę vėl 
vykti į Pasaulio Lietuvių 
Dienas Čikagoje ir dalyvauti 
didžiojoje Dainų Šventėje, 
bet Vincui Ališauskui pasiū
lius, nutarta aplankyti Aus
tralijos lietuvius ir suteikti 
jiems nemokamus koncer
tus, nes nėra geresnio vaisto 
tautinės sąmonės atgaivini
mui, kaip lietuviška daina.

Gerai prisimenu, kaip 
paskutiniųjų mūsų Liet. 
Dienų atidarymo iškilmėse 
Melbourne, bubnų garsams 
aidint, Melbourne Dainos 
Sambūris galingai išpildė 
Jūratės ir Kastyčio dainų 
arijas, kurios lyg ir užhipno
tizavo klausytojus.

Sambūrio vadovė ir diri
gentė Danutė Levickienė 
gerai žino, kokių stebuklų 
galima atsiekti per dainą ir 
todėl. šiems koncertams, 
paruošė giliai prasmingą 
programą, kur tinkamą 
vietą rado ir solo ir duetų 
dainos, patriotiniai eilėraš
čiai ir įvairių nuotaikų cho
rinės dainos.

L. Baltrūnas

Beveik ištisus šešis 
mėnesius buvo ruošiamasi ir 
repetuojama, kol buvo tin
kamai išmoktas repertua
ras, kinio išpildyme jautėsi 
ir dvasinė nuotaika ir balsų 
harmonija.

Liepos 16-tos dienos 
ankstyvas ryas. Prie Melb. 
Lietuvių Namų didelis su
bruzdimas. Prie didžiulio 
autobuso renkasi sambūrie- 
čiai, su lagaminais, vyrų, 
žmonų ir vaikų lydimi. Ke
lionės vadovas Vincas Ali
šauskas skaito pavardes, lyg 
būtų pasiruošęs išvežti visus 
sambūriečius į Sibirą. Pasi
rodo, kad Sambūrio valdyba 
šį kartą, leido nepatiki
miems sambūriečiams pasi
imti kartu ir savo antrąsias 
puses. Matome ir Aliutę 
Karazijienę, kurios nuošir
dūs ir naudingi patarimai 
sambūriečių visada brangi
nami. Žinoma, neapsieinama 
ir be Sambūrio švietimo mi- 
nisterio, kurio įvairiausi 
prožektoriai ir elektros lai
dai užima beveik pusę auto
buso bagažinės.

Galų gale, suūžus autobu
so motorui, pasigirsta pir
moji kelionės daina - ’’Mūsų 
kuopos kai išeina”, kuri vė
liau pasidarė lyg ir tradicinė 
atsisveikinimo daina.

Linksma keliauti su sam- 
būriečiais, nes pasirodo, kad 
čia prisirinkę visokiausio 
plauko žmonių, bet visi su 
gerom karakinėm taip, kad 

dainos, anekdotai, eilėraš
čiai ir visokiausi pokštai su
kelia tokį triukšmą, kad net 
negirdėti autobuso motoro. 
Pravažiavus Fordo fabrikus, 
ant kelio, iškeltomis ranko
mis, mojuoja Sambūrio pre
zidentas, kuris, kad nepavė
luotų į autobusą, jau iš va
karo pradėjo žygiuoti pėste- 
le Canberros linkui. Laimė 
kad pastebėjome.

Iki Canberros geras kelio 
galas ir bevažiuojant prade
da ryškėti kai kurie Sambū
rio charakteriai, kurie kaip 
tas cementas, statant mūrinį 
namą, yra labai reikalingi 
geros nuotaikos išlaikymui, 
nors dėl jų daromų replikų

ivieio. uainos oarnouno pirm. DyniKas aeKoja dirigentei D. Levickienei. Už 
jų matosi dalis sambūriečių. Iš k.: E. Šeikienė, L. Baltrūnas ir kt.

PRIMENAME VISIEMS, KAD METINIS

MŪSU PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS 
rugsėjo24d.

Sydnejaus Lietuvių Klube
niekas neužsigauna, nes visi 
gerai žino, kad tai tik juo
kais pasakyta.

Visi džiaugiamės, kad 
turime labai gerą ir 
prityrusį autobuso šoferį, 
kuris jau daug kartų yra 
autobusu apvažiavęs visą 
Australiją. Kad jam nebūtų 
nuobodu, atsiranda du sava
noriai, kurie įsipareigoja jį 
prižiūrėti ir globoti. Per 
trumpą laiką, šie trys nau

jieji draugai taip susibičiu- 
lavo, kad net dieną - naktį 
nesiskirdavo ir draugišku
mui sustiprinti, pasivadino 
’’Trimis Studžiais”.

Geroje nuotaikoje laikas 
greit bėga ir netrukus įva
žiuojame į mūsų laikinąją 
sostinę, kuri dailiai išsiplė
tusi tarp gražiai žaliuojančių 
pievų ir medžių. Pirm negu 
pasiekiame viešbutį, kelio
nės vadovas, kaip tas šv. 
Petras, visus suporuoja ir 
atsargiai visiems praneša 
kas su kuom gauna bendrą 
kambarį. Tokia tvarka išliko 
iki pat kelionės pabaigos. 
Visi gauname kambarius 
tame pačiame viešbučio 
aukšte ir džiaugiamės, kad 
jau pasiekėme pirmąją 
programoje numatytą 
vietovę. Apsitvarkius, dau
guma ruošiasi žygiuoti į 
Lietuvių Klubą, nes nepap
rastai visiems norisi išban
dyti savo laimę ant tos ste
buklingos mašinos, kur įdė
jus pinigą, reikia patraukti 
rankeną ir melstis, kad bent 
tris vienodi abrozdėliai su
stotų toje pačioje eilutėje.

Bus daugiau

Antroji diena
(Ištrauka iš A. Saudargienės knygos ’’Vėjas iš rytų”) 

Tęsinys
Bažnyčios padėtis Lenki

joje išimtinė. Šimtaprocen
tiniai katalikai, lenkai sieja
patriotizmą su religija. Baž
nyčia viršija komunistų par
tijos galybę. "Partija turi du 
milijonus narių, o bažnyčia 
trisdešimt”, giriasi lenkai. 
Nevaržomi religiniai susi
rinkimai, bažnytinės 
šventės, tikinčiųjų suvažia
vimai. Bažnyčių išlaikymui, 
remontui ir naujų statybai 
valdžia skiria subsidijas. 
Relikvijos iš altorių nešali
namos, kaip Rusijoje ir oku
puotoje Lietuvoje. Prie al
torių ir ant sienų kabinamos 
tikinčiųjų paaukotos auksi
nės širdelės, kryželiai, 
rankų ir kojų amuletai. Išli
kę seni gatvių pavadinimai 
— 'Švento Jono, Švento Je
ronimo, bažnyčios. Partijos 
vadai ir atsakingi parei
gūnai, pataikaudami 
Gaudžiai, dalyvauja didžio
siose bažnytinės procesijo
se, atsargiai laviruoja tarp 
lenkų partiotizmo, bažnyčios 
ir Maskvos.

Užėjome pietauti. 
DideGame restorane pasi
rinkimo nebuvo, visi valgė
me miltinius su padažu. Po 
pietų tęsėme įstaigų lan
kymą. Konradas palikęs 
mane prie vakariečių regis
tracijos, nuvedė Renę į stotį, 
užregistruoti jos biGetą į 
Vilnių. ”Ten užtruksime il
gai”, įspėjo mane. ’’Susitik
sime už dviejų valandų aikš
tėje prie fontano”.

Šį kartą registraciją atG- 
kau gana greit - sumokėjau 6 
dol., uždėjo ant dokumentų 
reikalingą antspaudą, ir 
Mūsų Pastogė Nr. 34. 1983.8.29. nsl

išėjau į aikštę. Mano nuos
tabai ir džiaugsmui, nugir
dau dvi moteris Getuviškai 
kalbant! Užkalbinau, pasi
sakiau iš AustraGjos esu. 
Atvykusios iš Lietuvos suti
ko su manimi pasikalbėti. 
Pastovėjusios eilėje, nusi
pirkome ledų ir sėdome prie 
išdžiūvusio fontano aikštės 
vidury.

"Tokių skanių ledų Lietu
voje neturime”, pradėjo po
kalbį jaunesnioji.

’’Tokios laisvės irgi netu
rime”. Parodė aikštę vyres
nė.

Saulės nušviestoje Var
šuvos aikštėje vaikščiojo 
moterys, žaidė vaikai; trys 
vienuolės stovėjo šaha ledų 
kiosko, prie katedros du ku
nigai juodomis sutanomis 
šnekučiavosi.

Nudėvėtais švarkehais, 
išklipusiom kurpaitėm he- 
tuvaitės apsidairė, susigūžė; 
pasakojo nepakeldamos 
akių. ’’Sovietinėje santvar
koje tik atviroje aikštėje 
nepažįstami, gyvenančiai 
toli už vandenynų, kuriai 
nereikia sakyti nei vardo nei 
pavardės, nei adreso, taip 
pasakojama”, prisipažino 
abi.

’’šeši mėnesiai truko gauti 
leidimą važiuoti į Lenkiją”.

”0 į Vakarus užtrunka 
keG metai, ir tai tik rinkti
niai, palikę užstatu šeimą, 
gah išvažiuoti”.

”Leidimo prašėme 
kiekviena atskirai. Jei 
saugumas žinotų, kad pla
nuojame važiuoti kartu, pa
laikytų mus sąmokslininkė
mis ir leidimo neduotų”.

. 4

’’Šimtą kartų varsčiau 
saugumo duris, pildžiau 
anketas, tikrinau sveikatą, 
pristačiau darbovietės Uudi- 
jimą, kad esu ištikima parti
jai, gera piGetė. Po kiek lai
ko, pasitikrinę, kad užstatu 
paGeka vyras ir sūnelis, vėl 
pasikvietė, vėl aiškinosi. Kai 
staiga paklausė apie tetą 
gyvenančią Amerikoje, ma
niau leidimo neduos”.

Terorizavo kaip katinas 
pelę. Leidimo vis nedavė, o 
be leidimo negausi biGeto, 
kurį užpirkti reikia iš anksto 
Vilniuje, tik pastovėjus pus
dienį eilėje .

”PagaGau davė leidimą, 
nurodę kur galima eiti, su 
kuo kalbėti, ką sakyti”.

’’Kai grįšim, saugumas vėl 
pasikvies. Ne tai bus 
svarbu, ką mes sakėme, kur 
ėjome, bet tai, ką sovietiški 
agentai apie mus praneš”.

”Kokia moters būklė Lie
tuvoje?”

’’Sunki. Moteriai tenka 
dirbti sunkiausius, nešva
riausius darbus. O dirbti 
reikia, nes iš vienos algos iš
gyventi neįmanoma. Vaikus 
prižiūri senos močiutės”.

”0 kaip su daržebais?*’
”Jų maža. Man teko 

dvejus metus laukti, kol at
sirado vieta darželyje. Iš 
ryto, eidama į darbą, savo 
keturmetį nuvedu, parišusi 
jam buto raktą ant kaklo; 
apie antrą valandą pats vie
nas turi sugrįžti, duris atsi
rakinti ir manęs laukti. O 
laukti tenka iki šešių, kar
tais ir ilgiau, priklauso kiek 
užtrunku eilėje prie maisto 
krautuvės. Namo bėgu teki
na, baisu mažyhui vienam”.

’’Kai vaikas paauga, glo- 
bon pasūma jį raudonieji 
pionieriai. Tėvai neturi įta
kos vaikų auklėjimui”.

’’Rūpestis mus niekad ne

apleidžia. Dauguma nerimą 
skandina degtinėje”.

’’Kaip su gydymu?”
’’Privati praktika nelei

džiama. Nusižengę gydyto
jai baudžiami. Klinikose gy
dymas nemokamas, bet 
žmonės klinikų vengia. Gy
dytojai, gaudami mažesnę 
algą negu mūrininkai, pasi
darė abejingi žmonių kan
čioms. Ligonių priežiūra 
menka, maisto nepakanka; 
artimieji neša maistą hgo- 
niui iš namų.”

"Ypač gimdyvės bijo kh- 
nikų. SavaitgaGais gydytojai 
nedirba. Krizės atveju, bu
dinti praktikantė šaukiasi 
sesutės, kuri nedaug gah 
padėti. Be medicininės pa
galbos, kūdikis gimsta suža
lotas.”

”Už vaistus Ggonis pats 
moka, bet dažniausiai mo
kėti netenka, nes vaistų nė
ra.” Pro ašaras nusijuokia 
vyresnioji.

’’Kur palikote sūnelį išva
žiuodama?” Paklausiau jau
nesnės.

’’Daržehs vasarai užsida
rė, tai vyras išvežė jį pas 
savo tėvus į kolūkį. Ten 
lengviau prasimaitinti.”

’’Palikti vaikus turėjome, 
kaip užstatą kad sugrįšim.”

’^Baudžiavos metu Lietu
vos moterys neturėjo taip 
sunkiai, nebuvo taip sunie
kintos kaip dabar.”

”Už skurdų, sunkų darbą, 
vaikų atėmimą ir nutautini
mą Getuvės priverstos dė
koti Maskvai/’

’’Komunistas — buvo 
keiksmo žodis, o dabar — iš
vaduotojas. Jis mums išva
davo iš sotaus, laisvo gyve
nimo.”

Kartą per mėnesį, tar
nautojų susirinkimuose, 
kiekvienas tarnautojas pri
valo skaityti paskaitą apie 

komunizmo gėrį ir pranašu
mą, dalyvauti diskusijose, 
išklausyti pabarimo, pa
reikšti savikritiką.

”Su laiku suradome būdą 
patenkinti pohtvadovus: 
nurašome iš ’’Tiesos” ar kito 
kokio Partijos žurnalo 
straipsnį ir perskaitome. 
Niekas Partijos linijos ne
drįsta kritikuoti. Išsiskirs- 
tome tylomis, laimingai at
likę įsakymą.”

”Ar tiesa, kad mokslas 
nemokamas? Prieinamas vi
siems?”

’’Nemokamas mokslas, tai 
apgauh pasaka. Už darželį 
moka tėvai, mokyklų mo
kestis išskaitomas iš mėne
sinės algos. Aukštas moks
las brangus ir nevisiems 
prieinamas. Į aukštąsias 
mokyklas patenka tik pio
nieriai ir komjaunuohai. 
Stojantieji į universitetą 
pasirinkimo neturi. Daugehs 
skiriami mechaniką studi
juoti. Mokslo laipsniui įgyti 
reikia važiuoti į Maskvą ar 
Leningradą, žinoma, tik su 
Partijos palaiminimu.”

’’Išlaidos labai didelės, o 
naudos maža. Diplomas be
reikšmis prieš Partijos bi- 
hetą.”

’’Bihetas atidaro duris į 
sotesnį gyvenimą. Nusivylę, 
nepritekliaus ir biurokratiz
mo išvarginti, stoja į Par
tiją. Jauni inžinieriai, che
mikai ir mokytojai su šei
momis eina į kolūkius, kur 
lengviau išsimaitinti ir vai
kus Getuviškai mokyti.”

’’Galima sakyti, krautu
vėse prekių kaip ir nėra. Pro 
užpakalines duris išeina ma
žais kiekiais retkarčiais pri
statyti vieno dydžio batai, 
vieno modeho suknelės, keh 
puodai, lėkštės ir šaukštai, 
skalbimo miltehai ir minias.”

bus daugiau
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LSS JUBILIEJINĖ STOVYKLA
AUŠRA

Lietuvių Skautų Sąjunga 
(LSS) kas 10-ti metai, per
žvelgdama savo nueitą kelią, 
ruošia Tautines Stovyklas; 
jų jau buvo šešios. Nuo 1953, 
irgi kas 10 metų, pradėtos 
ruošti Jubiliejinės Stovyk
los, jas įterpiant tarp tauti
nių stovyklų. Taip Jubilieji
nės Stovyklos suruoštos 
1953, 1963, 1973 m. Jų pas
kutinioji, pavadinta ”Auš- 
ros” vardu, suruošta liepos 
31 - rugpiūčio 13 d.d., netoli 
Auroros miestelio, Ontario 
valstijoje, Kanadoje, kana
diečių skautų vadų stovyk
lavietėje Woodland Trails.

STOVYKLOS TIKSLAI:

1. Suteikti progą skautiš
kam jaunimui susitikti, už
megzti naujų draugysčių ir 
pasijusti nariais didingos 
lietuviškos šeimos, į kurią 
visi sudedame savų skilčių ir 
asmeniškos kūrybos lobį.

2. Skautiškoje stovyldoje 
uždegti jaunimą lietuviško

A.S.S. SUEIGA

Akademinio Skautų Sąjū
džio (ASS) Sydnejaus Sky
riaus sueiga įvyko rugpiūčio 
19 d. brolių Jonaičių namuo
se, Eppinge - Sydnejuje.

Sueigą atidarė skyriaus 
pirmininkas, v.s.fil. Izido
rius Jonaitis, pasveikinda
mas ALB Krašto Valdybos 
pirmininką (skyriaus narį), 
s.fil. Vytautą Bukevičių, ku
rio vadovaujama Australijos 
lietuvių delegacija gražiai 
pasireiškė Pasaulio Lietuvių 
Seime ir jį pakviesdamas 
pravesti šios dienos sueigą.

Apie ’’Jaunimą ir lietuvių 
kalbą” pašnekesį pravedė 
brolis Bukevičius, jį prista
tydamas Jaunimo Kongreso 
ir Seimo nutarimų šviesoje. 
Pašnekesį sekė diskusijos.

Svečias B. Žalys, papasa
kojo savo įspūdžius iš Jubil. 
Stovyklos.

Einamuosiuose reikaluose 
aptartas metinės šventės, 
įvykstančios spalio 9 d., mi
nėjimas, skautiškosios 
spaudos reikalai ir kt.

Sueiga užbaigta sesės fil. 
Jonaitienės paruošta kavu
te.

* Rugpiūčio 6 d. LSS Tary
bos Pinnijos posėdyje, 
Jubil. ’’Aušros” stovykloje, 
Kanadoje, į paskautininko 
laipsnius pakelti šie Austrą1 

sios skautybės dvasia ir pa
dėti įsigilinti į savo tautos, 
bendruomenės, kultūros ir 
visuomeniškus uždavinius.

3. Tęsti LSS tradicijas ir 
perduoti jas jaunimui.

4. Paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo, 
lietuvių skautų įsikūrimo, 
"Skautų Aido” ir kitų pras
mingų įvykių (’’Ausros” 
laikraščio, Dariaus - Girėno 
skridimo, Lordo Robert 
Baden Bowellio atsilankymo 
Lietuvoje) sukaktis.

Stovyklos motto: STIP- 
RĖKIME, DIRBDAMI 
KARTU!

Stovyklos šūkis: AUŠRA, 
LIETUVA — TEGYVUOJA 
SKAUTIJA! -

LSS Jubiliejinės ’’Aušros” 
Stovyklos rengėjas — LSS 
vadovybė. Jos pavedimu, 
stovyklos įruošimu, ūkiu ir 
kt. rūpinosi LSS Kanados 
rajono broliai ir sesės, vado
vaujami rajono vado, v.s. 
Česlovo Senkevičiaus, suda

Iš skautiško gyvenimo
lijos vadovai: v.sl. Petras 
Kružas, Melbourne ir v.sl. 
Petras Volodka, Geelong, 
Vic.; brolis Petras skauti
ninko įžodį davė rugpiūčio 7 
d., Jubil. Stovykloje. Įžodį, 
dalyvaujant keliasdešimt 
skautininkų, pravedė v.s.fil. 
Apolonija Šenbergienė.

Ta proga LSS Lelijos Or
dinu apdovanotas s.fil. kun. 
Pranas Dauknys, ’’Džiugo” 
tunto dvasios vadovas Mel
bourne.

* Jubil. Stovykloje, Kana
doje, dalyvavo 5 LSS Aus
tralijos Rajono broliai. Kon
tingentui vadovavo rajono 
Brolijos vadeiva, j.s.fil. Dr. 
Rimantas Šarkis, vėliau,' 
Jubiliejinėj Stovykloje ėjęs 
Sk. Vyčių pastovyklės virši
ninko pavaduotojo pareigas. 
Brolis Žalys dirbo stovyklos 
laikraštėlio ’’Spindulių” re
dakcijoje, kaip ’’skrajojantis 
reporteris”.

* LSS Tarybos pasitarime, 
rugpiūčio 6 d., dalyvavo ir 
du LSS Australijos rajono 
skautininkai, Tarybos na
riai: v.s.fil. B. Barkus ir v.s. 
B. Žalys. Pasitarimo metu, 
B. Žaliui iškėlus židinių stei
gimo klausimą, pasitarime 
dalyvavusių tarybos narių 
tam buvo pritarta ir mano
ma, kad nuo šiol židinių stei
gimas sąjungoje suintensy- 

rę Jubil. Stovyklos Rengimo 
Komitetą, kurio pirmininku 
buvo ps. Algis Senkus.

JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS

VADOVYBĖ:

Jubiliejinė Stovykla buvo 
sudaryta iš keturių pagrin
dinių stovyklų — Seserijos, 
Brolijos, Akademinio Skau
tų Sąjūdžio (ASS) ir Bendri
jos.

Bendrajai Jubil. Stovyklai 
vadovavo LSS Tarybos pir
mininkas, v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis, jo pavaduotojas - 
v.s. Jonas Paronis, komen
dantas - s. Vyt. Turūta, vė
liau - s. Juozas Orentas, re
gistracija ir finansais rūpi
nosi s. fil. Kęstutis Jėčius, 
stovyklos religiniais reika
lais - LSS katalikų dvasios 
vadovas - s. kun. Pranas 
Garšva, MIC, ir LSS evan
gelikų dvasios vadovas - v.s. 
kun. Ansas Trakis, Jubil. 
Stovyklos iškilmingų pa
maldų tvarka - s. kun. Au
gustinas Simanavičius, 
OFM, religinėmis progra
momis - seselė, s. Igne Ma- 
rijošiūtė, reprezentacija ir 
svečiais - v.s. Irena Kerelie- 
nė ir v.s. Česlovas Kiliulis, 
ypatingais reikalais - v.s. 
Antanas Puožuolis, budintis 
skautininkas - v.s. Juozas 
Šalčiūnas, sekretorė - ps. 
Asta Saplienė ir kt.

Seserijos Jubiliejinei Sto
vyklai vadovavo v.s. Danutė 

vės. Pasitarime taip pat 
buvo paliestas skautiškos 
spaudos reikalas ir kt. klau
simai.

* LSS Australijos rajono 
Earodėlė Jubil. Stovykloje 

uvo įjungta į bendrąją pa
rodą. Parodėlė vaizdavo 
LSS Australijos Rajono 
skautų vienetų gyvenimą ir 
buvo gana gausiai lankoma.

* Sydnejaus ’’Aušros” tun
tas spalio 15 d. Liet. Na
muose, Bankstowne, ruošia 
kaukių balių, tema ’’Senovės 
lietuviai Trakų pilyje”. Tą 
dieną tunto skautų vyčių 
Geležinio Vilko būrelis mi
nės savo veiklos 30-metį.

* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
skautų tėvų pasitarimas 
įvyko rugpiūčio 21 d. Išsi
rinktas naujas Skautų Tėvų 
Komitetas, į kurį įeina: 
pirm. Dr. Irvis Venclovas, 
nariai - ps. Ramunė Cobb, p. 
Daiva Bieri, s.fil. Pajauta 
Pullinen ir p. Arminas Še- 
pokas.

* Liepos pabaigoje, Gee- 
longe, Vic., įsteigtas Skautų 
Židinys. Steigiamosios suei
gos metu į Židinį įstojo 16 
narių. Židiniui vadovauja 
v.s. Algis Karpavičius.

— X-

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rasinius 
siųsti: v .s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

Eidukienė, talkinama pava
duotojos, ps. Dalės Gotcei- 
tienės, komendantės - ps. 
Eglės Rimavičiūtės, adju- 
tantės - korespondentės - 
v.s. Alės Namikienės ir kt.

Seserijos stovyklą sudarė 
4 rajonai: Kanados - Ramio
jo vandenyno - vadovė s. Al
dona Baltakienė; Atlanto - 
Australijos - Europos - va
dovė j.s. Genė Treinienė; 
Vidurio - vadovė ps. Aldona 
Miškinienė ir Skautininkių - 
Židiniečių rajonas - vadovė 
ps. Dalė Gotceitienė.

Brolijos Jubiliejinei Sto
vyklai ’’Varpas” vadovavo 

v.s.fil. Vytautas Vidugiris, 
jo pavaduotojai - v.s. Kazys 
Matonis ir v.s. Vytautas 
Skrinskas, komendantas - 
v.s. Vytautas Jokūbaitis, 
adjutantas - s. Ramūnas Bu- 
žėnas ir kt.

Stovykla suskirstyta į 
pastovyklės: vilkiukų - vir
šininkas s. Romas Puodžiū
nas, skautų - v-kas v.s. Eu
genijus Vilkas, prityrusių 
skautų - j.s. Gintaras Čepas 
ir s.v.v.sl. Algis Garsys, sk. 
vyčių - v-kas ps. Eduardas 
Meilus, jr., jo pavaduotojas - 
j.s. Rimantas Šarkis.

ASS stovyklai vadovavo - 
pirmą savaitę - ps. fil. dr. 
Dalė Petreikytė, vėliau - fil. 
Danutė Molytė.

Bendrijos stovyklos virši
ninkas - v.s.fil. Petras Molis.

Abi paskutinės stovyklos 
išsidėstė pailgu ratu pagal 
’’Aušros” taką, vienos 
mylios atstumu, skaitant 
nuo Jubil. Stovyklos Vadijos 
iki prityrusių skautų pasto
vyklės.

Stovyklavo virš 800 skau- 
tų-čių iš Kanados, JAV, 
Australijos, Anglijos, Vo
kietijos ir Brazilijos.

Gausiausi buvo JAV lie
tuviai skautai-tės, čia su
skridę iš Vidurio (Čikagos, 
Clevelando, Detroito, 
Omahos), Atlanto (New 
Yorko, Bostono, Elizabetho, 
Hartfordo, Philadeplhijos, 
Washington©, Waterbury, 
Worcesterio) ir Ramiojo 
Vandenyno (Los Angeles) 
rajonų. Kanados rajonas - 
šeimininkai (iš Montrealio, 
'Toronto, Hamiltono, Niaga
ros pusiasalio, Londono ir 
Delhi) irgi buvo gausūs savo 
skaičiais. Australijos rajoną 
atstovavo 5 broliai - sydne- 
jiškiai v.s.fil. Balys Barkus 
ir v.s. Bronius Žalys ir gee- 
longiškiai - j.s.dr. Rimantas 
Šarkis, ps. Petras Volodka ir 
s.v.sl. Algis Bindokas. 
Europos rajoną atstovavo - 
iš Anglijos - v.s Bronius Zin- 
kus ir ps. Irena Gerdžiūnie- 

nė, iš Vokietijos - v.sk. Lai
ma Sruoginytė. Pietų Ame
rikos rajoną atstovavo Bra
zilijos lietuvis sk. vytis 
Markus Lipas.

Paskirose stovyklose ir 
ypatingais atvejais dienot
varkė keitėsi.

UŽSIĖMIMAI: Jubil.
Stovykla, daugumoje, buvo 
skirta jaunimo bei vadovų 
susipažinimui, ryšių atnau
jinimui bei naujų užmezgi
mui, parodymui, kaip LSS 
veikė, dirbo per paskutinį 
dešimtmetį, bet netrūko ir 
įvairių užsiėmimų Seserijos 
Tautinio Auklėjimo Sky
riaus vedėjos, v.s.fil. Liudos 
Rugieniehės rūpesčiu, talki
nant eilei vadovių (s. Lai
mutė Lelienė, v.sk.v.sl. Da
nutė Petronienė ir kt.) buvo 
suruošti keli Lietuvos paži
nimo užsiėmimų ciklai, kai 
kurie užtrukę net po pora 
dienų: ’’Parapija ir mes”, 
’’Lietuvos sodžius”, "Senpi- 
lė”, ’’Derliaus šventė” ir kt. 
Jos vyko bendrajame Jubi
liejinės rajone, į juos įsijun
giant Brolijos ir Seserijos 
stovykloms. Čia buvo su
ruoštos ir Tautinio Auklėji
mo parodos, paryškinančios 
vykstančius užsiėmimų rik
lus. Parodose ir užsiėmi
muose buvo stipriai pabrėž
ta Parapijos metų ir ’’Auš
ros” laikotarpio reikšmė.

Paskiros LSS šakos - Se
serija, Brolija, ASS - suruo
šė savo dienas, kurių metu 
buvo paryškinta jų veikla. 
Savo dienas šventė ir atskiri 
rajonai. Jas ruošė Kanados 
(rugpiūčio 2 d.), Atlanto 
(rugp. 3), Australijos 
(rugp. 4), Ramiojo Vande
nyno (rugp. 8) ir Vidurio ra
jonas (rugp. 11.). Brolijos ir 
Seserijos paskiros šakos su
ruošė įvairaus pobūdžio 
skautoramų, jūros skautai- 
tės - Jūros Dieną. Rugpiūčio 
9 ir 10 d.d. vyko ekskursijos 
į Niagaros kroklius. Vyr. 
skautės, skautai vyčiai ir 
akademikai ruošė savo 
uždaras sueigas, kurių metu 
ne vienas kandidatas-tė 
gavo naujus šlipsus ar spal
vas.

Administracijos - Vadijos 
pastate s. Algirdas Vaitie- 
kaitis suruošė Tėvynės Pa
žinimo ir Nepriklausomos 
Lietuvos 1918-83 parodas, o 
v.s. Liudas Ramanauskas - 
Kaziuku Mugių eksponatų 
parodą.

Nukelta į psl. 6
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APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 21 įvyko svar
bus Sydnejaus apylinkės 
susirinkimas. Dalyvavo 
ypatingai gausiai tautiečių, 
ko nematėme jau prieš dau
gelį metų. Renkant valdybą 
paduotai! 1 lapelių, bet daly
vavo žymiai daugiau.

Susirinkimą pradėjo apyl. 
pirm. Dr. A. Mauragis, kuris 
pasidžiaugė gausiu dalyva
vimu pakviesdamas susirin
kimui pirmininkauti Dr. B. 
Vingilį, sekretoriauti B. 
Stašionį. Mandatų komisiją 
sudarė J. Zinkus, D. Bižienė 
ir V. Augustinavičius.

Sus-mo pirm. Dr. B. Vin
gilis pristatęs susirinkimo 
programą pakvietė padaryti 
ępanešimą iš PL Seimo inž.

’. Bukevičių ir jį papildė V. 
Augustinavičius. Inž. V. Bu- 
kevičius vaizdžiai nušvietė 
Seimo eigą, paminėjo Seime 
būdingesnius nutarimus, 
pasidžiaugė ALB delegaci
jos puikia reprezentacija ir 
aktyviu dalyvavimu. Mūsų 
delegacija palyginamai su 
kitais kraštais, išskyrus 
JAV ir Kanadą, buvo pati 
skaitlingiausia, priminė, kad 
ateinantis Jaunimo Kongre
sas įvyks 198,7-88 ,. Austra
lijoje. V. Augustinavičius 
ALB Krašto Valdybos pir
mininką papildė savais įspū
džiais.

Praėjusio visuotinio susi
rinkimo protokolą perskaitė 
grezidiumo sekretorius B. 

tašionis, kuris buvo priim
tas be pataisų.

Sekė Syd. Apylinkės Val
dybos ataskaitiniai praneši-

LSS jubiliejinė..
Atkelta iš psl. 5

SVEČIAI: rugpiūčio 6-7 
d.d. (šeštadienį ir sekmadie
nį) Jubiliejinę aplankė daug 
svečių: vieni jų atvyko iš 
JAV — Čikagos, Cleveland©, 
Detroito, kiti - iš Kanados 
miestų, daugiausiai iš To
ronto. Atsilankė ir kitų tau
tybių skautų-čių atstovai: 
kanadiečių, estų, latvių, uk
rainiečių ir vengrų. Jiems 
skirto priėmimo metu jie 
pareiškė daug gražių linkė
jimų lietuviams skautams- 
tėms. Bet populiariausi sve
čiai buvo v.s.fil. Valdemaras 
Šenbergas - vienas pirmųjų 
LSS vadovų, skautauti pra
dėjęs 1915 m. Rusijoje ir 
v.s.fil. Apolionija Senber- 
gienė, kuriuos ilgais aplo
dismentais ir atsistojimu 
gerbė salėje susirinkę vado- 
vai-vės. Jubiliejinės Stovyk
los dalyvius sveikino laiškais 
- telegramomis JAV prezi
dentas Reaganas, Kanados 
min. pirmininkas Pierre 
Trudeau,, Kanados general, 
gubernatorius ir daug kitų 
organizacijų bei institucijų 
pareigūnų.

Buvo ir daug kitų įžymių 
svečių: Lietuvos konsulas 
Kanadoje, Dr. Jonas Žmui- 
dzinas su ponia, JAV Liet. 
Bendruomenės pirmininkas. 
Dr. Antanas Butkus ir kt. 
Svečiai priėmimo metu, ap
dovanoti dovanėlėmis ir vė
liau pakviesti kuklioms, sto
vyklinėms, vaišėms.

DIDYSIS PARADAS: 
sekmadienį (7/8) Jubil. Sto
vyklos vėliavų aikštėje, vė
liavų nuleidimo metu, vyko 
stovyklos didysis paradas, 
kuriame (įskaitant savait

ALB Sydnejaus Apylinkėje

mai. Pirm. Dr. A. Mauragis 
paminėjo eilę reikšiminges- 
nių darbų, atliktų kadencijos 
metu , pasidžiaugė savo 
valdybos narių darbštumu ir 
gražiu sutarimu padėkoda
mas jiems ir drauge visiems 
tautiečiams, kad valdybos 
darbus rėmė darbu ir lėšo
mis. Valdybos iždo padėti 
nušvietė Audronis Stašio
nis, kontrolės K-jos aktą 
perskaitė I. Jonaitis, kuris 
taip pat padarė ir Garbės 
Teismo pranešimą. Visi pra
nešimai susirinkusių buvo 
priimti ir už gražią veiklą su 
dėkingumu paplota.

Į Apylinkės Valdyba su
tiko kandidatuoti senoji val
dyba išskyrus J. Karpavičių, 
kuris dėl eilės kitų pareigų 
nesutiko pasilikti, tad val
dybos sąrašą papildant nau
jais kandidatų netrūko. 
Kandidatai: A. Mauragis, R. 
Gray-Kavaliauskaitė, A. Gi- 

Dail. A. Vaičaičio sveikinimo atvirutė

galio stovyklautojus) daly
vavo apie 1000 brolių - sesių, 
stebint gausiems svečių bū
riams ir aukštąjai LSS — 
Jubil Stovyklos vadovybei. 
Vėliavų nuleidimo ceremo
nialo metu eilė vadovų-vių 
apdovanoti aukštaisiais LSS 
žymeniais.

STOVYKLOS RELIGI
NIS GYVENIMAS: stovyk
los religiniu gyvenimu rūpi
nosi eilė kunigų - skauti
ninkų. Seserijos dvasios va
dovas, v.s. kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, Brolijos dva
sios vadovas, s. Paulius Bal
takis, s. kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, LSS Ka
nados Rajono dvasios vado
vas, v.s. kun. Stasys Kulbis 
ir Marijos Nekalto Prasidė
jimo Ordino seselė, s. Igne 
Marijošiūtė. Evangelikus 
skautus stovykloje lankė 
kun. Dr. Eugenijus Gerulis.

STOVYKLOS MAITINI
MU rūpinosi ps. Marius Ru
sinas, tiekimo skyriaus ve
dėjas, talkinamas Romo Ka
lantos Sk. Vyčių būrelio na
rių, valgyklą tvarkė s. Ona 
Balsienė, padedama visos 
eilės pasišventusių skauti- 
ninkių, vyr. skaučių. Kepi
mas vyko kieme įruoštoje 
didžiulėje virtuvėje, kita - 
virtuvėje prie valgyklos. 
Prie šio darbo buvo įjungia
mi ir patys stovyklautojai: 
kasdien prie kepimo talkino 
6 broliai, prie virimo - 6 se
sės. Valgyklai esant neper- 
didžiausiai, valgyti teko 
eiti pamainom.

Pavalgydinti virš 800 
asmenų iš vienos virtuvės, 
nebuvo juokų darbas ir čia 
plušusias seses.(ir brolius) 

niūnas, A. Stašionis, S. Sko- 
rulis, E. Lašaitis, M. Zaka
ras, Br. Dambrauskas, V. 
Gulbinas. Į Valdybą išrinkti: 
A. Mauragis, R. Gray-Kava- 
liauskaitė, A. Giniūnas, A. 
Stašionis, S. Skorulis ir E. 
Lašaitis. Kandidatais paliko 
M. Zakaras ir B. Dambraus
kas.

Tuo pačiu išrinkta Revizi
jos Komisija ir Garbės Teis
mas. Revizijos Komisiją su
daro: V. Kišonas, R. Venclo
vas ir P. Protas. Garbės 
Teismas: J. Zinkus, G. Ka- 
zokienė, B. Žalys, A. Dudai- 
tis ir D. Bižienė.

Balsavimo rezultatus 
skaičiuojant vyko apylinkėje 
veikiančių organizacijų pra
nešimai. Iš jų dalyvavo ir 
apie savo veiklą pranešė: 
sporto klubas Kovas - J. 
Karpavičius, radijo valan
dėlės - V. Šliogeris, Dainos 
choras - A. Kramčius (jis 
pranešė ir apie ateitininkų 
veiklą), Australų — Lietuvių 

kiekvieną reikėtų apdova
noti medaliu...

KITOS INSTITUCIJOS: 
buvo leidžiamas Jubil. Sto
vyklos laikraštis - ’’Spindu
liai”. Jį redagavo s. Birutė 
Kidolienė, talkinama v.s. 
Broniaus Žalio, v.s. Reginos 
Petrutienės, v.sk.sl. Linos 
Kidolytės ir visos eilės 
bendradarbių. Laikraštėlio 
išėjo 7 nr., 1000 egz. tiražu.

Jubil. Stovyklos vartoto
jus aptarnavo net kelios ’’įs
taigos”. Veikė stovyklos 
paštas (ved. v.s. Vladas Ba
cevičius) ir dvi krautuvėlės - 
fiarduotuvės, kur stovyk- 
autojai galėjo nusipirkti su

venyrų, stovyklinių baltinių 
ir kitų, stovyklautojui būti
nų, reikmenų.

UŽBAIGIANT. Nors, 
ypač pradžioje, stovyklą 
vargino įkyrūs lietūs ir 
drėgmė, jaunieji broliai - se
sės nepametė jaunatviškos 
dinamikos: dainavo, šposa- 
vo, juokėsi, nežiūrint ar 
lietus lijo ar saulė švietė. 
Stovyklose jautėsi gyva 
varžybų dvasia. Mums, aus- 
traliečiams buvo pastebimas 
jaunųjų mandagumas - pa
žįstamą ar nepažįstamą, kur 
besutiktų, jaunimas manda
giai sveikino.

Ši LSS Jubiliejinė Sto
vykla buvo tikrai didingas 
mūsų jaunimo pasirodymas, 
parodantis, kad lietuviškoji 
skautybė yra gyva ir gaji, 
ypač ten, kur yra didesni 
mūsų tautiečių susigrupavi- 
mai.

Sekančiuose ’’Mūsų Pas
togės” numeriuose talpinsi
me mūsų rajono atstovų 
prisiminimų iš šios stovyk
los.

v.s. Bronius Žalys 

Žmogaus Teisėms Ginti 
Dr-ja - Dr. I. Venclovas, Ka
talikų Kultūros Draugija - 
A. Vinevičius (jis drauge 
pranešė ir apie ramovėnų 
veiklą), Soc. GI. Moterų D-ja 
- O. Baužienė, Jungtinis 
Baltų Komitetas - V. Pata
šius, teatras Atžala - J. 
Maksvytis, sportininkų iš
vykos K-tas - A. Laukaitis.

Paskelbus rinkimų rezul
tatus klausimų ir sumanymų 
beveik nebuvo. Susirinkimo 
prezidiumas padėkojo vi
siems susirinkusiems, ir tuo 
susirinkimas baigėsi.
PRANEŠIMAS

Kunigaikščio Margio šau
lių rinktinės pirm. S. Pačė- 
sa. Būstinė: 7/31 Valentine 
St., Yagoona, NSW, tel. 
644 7332.

į

Šventiniai atvirukai
Australijos Liet. Katalikų 

Federacija Melbourne išlei
do keletą spalvuotų sveiki
nimo atvirukų, kuriuos pa-

Pavojingi maisto ir 
vaistų mišiniai

Jei pavojingos kaikurios 
maisto ir vaistų 
kombinacijos, tai alkoholio 
maišymas su vaistais gali 
būti dar pavojingesnis. Al
koholis negali būti maišomas 
su antibiotikais, antikrešu- 
liniais vaistais, antihistami- 
nais, antidiabetiniais vais
tais (įskaitant insuliną), 
aukšto kraujo spaudimo ir 
raminančiais vaistais.

Kaikurių vaistų kombina
cija su kitais vaistais irgi 
gali būti pavojinga. Aspiri
nas, imamas kartu su 
antikrešuliniais vaistais, gali 
sukelti kraujavimą. Tetra
ciklinas yra ne toks veiks
mingas, jei imamas su rūgštį 
neutralizuojančiais vaistais. 
Antidepresiniai, raminan
tieji vaistai, migdomosios 
tabletės ir antihistaminai 
gali sukelti problemas, jeigu 
imami vieni su kitais.

Vaistų vartotojai jau 
dabar privalo:

* Pasiteirauti pas gydytoją, 
ar imti vaistą su maistu, ar 
tarp valgių; ar yra tam 
tikras maistas, kurio reikėtų 
vengti ar kurį reikėtų val
gyti. Pasakykite gydytojui, 
kokius vaistus (įskaitant as
piriną] jau imate.

* Tiksliai vykdyti gydytojo 
nurodymus; pasakyti apie 
betkokius neįprastus ženk
lus, pastebėtus valgant tam 
tikrą maistą.

* Pasinformuoti pas savo 
vaistininką.

VIEŠNIA
NEWCASTELYJE

Aplankydama savo dukrą 
Lizą lankančią gailestingųjų 
seserų kursą prie Royal 
Nele ligoninės, lankėsi Stasė 
Viskauskienė, Jurgio žmo
na, iš Kempsey (į šiaurę nuo 
Port Macquarie). Buvodama 
Newcastelyje aplankė taip 
pat savo draugų Gasparonių 
ir Butkų šeimas.

Jurgis ir Stasė Viskauskai 
šiuo metu yra trijų viešbu
čių savininkai, iš kurių vie
nas naujas yra pačiame 
Kempsey centre. Jurgis ir 
Stasė labai aktyviai pasi
reiškė pirmųjų ALB New- 
castelio Apylinkės Valdybų 
organizaciniame darbe.

ruošė žinomas dailininkas 
Adolfas Vaičaitis. Atvirukai 
yra dviejų spalvų ir tinkami 
bet kokiomis progomis, labai 
estetiškai ir skoningai pa
ruošti ir neblogai techniškai 
atspausdinti. Tai yra gražus 
bandymas paskleisti mūsų 
dailininko sukurtus atviru
kus vietoj pigaus skonio 
standartinių komercinių. 
Kaip dail. A. Vaičaitis pasi
sako, dar esant gyvam dail. 
A. Vingiui abudu buvo pla
navę išleisti originalių me
niškų atvirukų, bet A. Vin
giui mirus projektas liko ne
realizuotas. Tik pastaruoju 
metu A.L.K. Fed. vadovybė 
pasirinko keletą dail. A. 
Vaičaičio paruoštų projektų 
ir išleido kiekvieno po 500 
egz. Norį tokių atvirukų įsi
gyti teiraukitės spaudos 
kioskuose. Kaina nepažy-
mėta.

* Neimti jokių vaistų su vai
sių ar daržovių sultimis, 
karbonatinįąis gėrimais ar 
kofeino gėrimais, jeigu ki
taip nenurodyta; vietoje jų 
išgerti pilną stiklinę van
dens.

* Nemaišyti jokių vaistų su 
alkoholiu.

* Laikytis maistingos, gerai 
išbalansuotos dietos.

* Imti vaistus su šaukštu 
uogienės ar drebučių (želė), 
jeigu jų skonis yra nemalo
nus.

* Klausti gydytoją, ar ne
reikia vitamino ar kurio 
mineralo priedo, jeigu reikia 
imti betkokius vaistus ilgą 
laiką.

* Vengti bet kokių vaistų, 
įskaitant alkoholį, kofeiną ir 
nikotiną nėštumo laikotar
pyje.

— Anksčiau sakydavai, 
kad esu tau visas pasaulis, 
— priekaištauja žmona vy
rui.

— Bet per tą laiką pramo
kau daugiau geografijos, — 
atsako vyras.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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MŪSŲ SPORTININKAI AMERIKOJE
R. Sidabras

mių bei įtemptų rungtynių, 
o ką jau bekalbėti, kaip pus
finalyje susitiko Toronto 
’’Aušra” - Čikagos "Lituani- 
ca” (78:74) ir Detroito ’’Ko
vas” - Čikagos "Neris” 
(89:86), tai reikėjo dviejų 
porų akių... O finalai vyko 
dar liūdnesnėje atmosferoje, 
nes mūsų jaunių rinktinė 
turėjo žaisti jau 10 vai. ryto, 
po to įvyko finalinės moterų 
rungtynės, o tada vienoje 
stadijono pusėje turėjo 
įvykti vyrų finalas ir tuo 
pačiu laiku kitoje stadijono 
pusėje turėjo įvykti vyrų fi
nalas. Nežinia, kuo remda
miesi vyrai tinklinio aikštę 
pasistatė stadijono viduryje 
ir nežaidė, kol nepasibaigė 
moterų finalas. Tad vyrų 
krepšinio finalas vėlavosi 
virš poros valandų ir daugu
mas žiūrovų apleido stadijo- 
ną, nes vakare vyko jaunų 
talentų vakaras ir sporti
ninkų apdovanojimas. Fina
linėse vyrų krepšinio rung
tynėse Toronto "Aušra” 
įveikė Detroito "Kovą” 
77:67 ir tapo apdovanoti 
aukso medaliais, Detroito 
vyrams teko sidabras, o 
rungtunės dėl bronzos me
dalių tarp abiejų Čikagos 
"Lituanicos” ir "Neries” 
neįvyko dėl laiko stokos!!!

Toronto "Aušra” verta 
aukso medalio, nes komanda 
nestokojo ūgio (G. Zoet 7’1” 
ūgio), o be to pademonstra
vo gana gražų, pastovų žai- 
mą iš kurių dar išsiskyrė V. 
Gataveckas, A. Kaknevi
čius, S. Arlauskas, F. Žulys. 
Be to kelias dienas prieš žai
dynes jų pagrindinis žai
dėjas, o taip pat ir Kanados 
rinktinės, Leonas Rautinšas 
perėjo į profesionalų gretas.

Žaidynės įrodė, kad mes 
turime gana daug ir jauno 
krepšinio prieauglio Detroi
te, Clevelande, Niujorke ir 
Čikagoje. Be jau paminėtų 
krepšininkų, labai gerai pa-

FUTBOLAS

Šios pirmenybės vyko 
Marquette Parke, ’’Lituani
cos” stadijone ir dalyvavo, 
tik 3 komandos. Be šeimi
ninkų "Lituanicos” I ir H-ros 
komandų prisidėjo ir St. Pe
tersburg© ”Perkūnas”, ir 
šios varžybos sutraukė gal ir 
nemažiau žiūrovų, negu visos 
kitos žaidynės universiteto 
patalpose. Čia dar galima 
pridėti, kad futbolas yra ga
na populiarus Čikagos lietu
vių tarpe, tad ’’Lituanicos” 
klubas turi 5 komandas, ku
rios žaidžia įvairiose klasė
se, o taip pat ir merginų ko
mandą. Klubas sutrumpintai 
vadinamas ’’Liths” vardu, 
turi nuosavą licenzuotą klu- 
bą-barą Lithuania Plazoje 
arba taip vadinamoje Lais
vės Alėjoje.

Grįžtant prie žaidynių, tai 
’’Lituanicos*’ I-ji komanda 
pasirodė pranašiausiai ir 
’’Perkūną” įveikė net 8:2, o 
svečiai iš St. Petersburg© 
pasirodė pranašiau už ’’Li
tuanicos” II-rą ir įveikė juos 
3:1. Tad aukso medaliai teko 
"Lituanicos” I-mai koman
dai, svečiai pasipuošė sidab
ro medaliais, o ’’Lituanicos” 
H-jai teko pasitenkinti 
bronzos medaliais, nes prieš 
pirmąją komandą jie pralai
mėjo 1:3.

KREPŠINIO FINALAI

Su krepšiniu pradėjome 
H-sias Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes, su šiuo 
sportu ir užbaigėme jas. Jei 
šiaip visos krepšinio pirme
nybės buvo pravestos be di
desnių priekaištų, nes 
viskas vyko tvarkingai, 
punktualiai, tik niekaip ne
galima pateisinti, kad pusfi
nalio rungtynės vyktų tuo 
pačiu laiku, nors ir greti
mose aikštėse. Jau ketvirčio 
finaluose matėme labai įdo-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A Pas Newcastle lietuvius
TALKA" LTD

• Moka už indėlius (deposits) 9 % metiniu palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $100 iki $10.000
Nuo $10.000 iki $20.000
Nuo $ 20.000 ir daugiau

12%
13%
14%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6 %. Procentai užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
uci 17 % dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sek
madieniais nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp.. Lietuvių Namai, 50 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

Pašto adresas: ’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių 
Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių Namai, 6 
Eastry St. Norwood, SA 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - East Terrace. Bankstown NSW.

Tęsinys
sirodė A. Mažeika, A. Baris 
iš Čikagos "Lituanicos”, G. 
Šimkus iš ’’Neries” klubo, J. 
Karpis - Toronto ’’Vytis”, 
Miškinis Valaitis iš Cleve
land©, Žaliagiris, Rugienius, 
Racka, Šilingas bei broliai 
Gražuliai, kurių pavardes 
linksniuosime greitai. Gerai 
pasirodė ir mūsų E. Kardas 
bei jauniai A. Svaldenis, D. 
ir W. Stanwix, M. Wallis, G. 
Atkinson, taigi krepšinio 
ateitis atrodo gana gied
riai...

Bus daugiau

SOVIETINĖ ’’LYGYBĖ’

1980 m. MASKVOS 
OLIMPIJADA

Trišuolio varžybų finalas. 
Australijos atletas lan 
Campbell iš Viktorijos, auk
so medalio pretendentas, 
diskvalifikuojamas ruso tei
sėjo už, neva, kairės kojos 
’’vilkimą” bėgimo taku, da
rant šuolio žingsnį.

Australijos rinktinės va
dovybės reikalavimą patik
rinti teisėjo sprendimą pa
kartojant televizijos video 
juostą, sovietų pareigūnai 
atmetė. Aukso medalis, tei
sėjo suktybės dėka, teko ru
sui.

Kūjo metimo finalas. 
Rusų atletas Yuri Syedik 
paskutiniu metimu laimi 
aukso medalį, bet tą metimą 
darydamas, peržengia liniją. 
Reikalavimas šį prasižengi
mą patikrinti pakartojant 
video juostą, rusų yra atme
tamas. Medalis lieka rusui.

1983 m. PASAULIO 
ATLETIKOS VARŽYBOS 

HELSINKYJE

Kūjo metimo finalas.
Antra vieta ir sidabro me-

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ KLUBE

Birželio 19 d. įvyko NDK 
susirinkimas. Paskaitą skai
tė Dr. M. šeškus tema ’’So
vietų S-gos tautos ir tau
telės”. Aptarta jų etnografi
nė padėtis ir tautiniai kon
fliktai. So^Sga sudaro 31 
pagrindinė dalis: 16 tarybi
nių respublikų, 10 regioninių 

’sričių ir 5 didesnių apskri
čių, kurios vadinamos teri
torijos dominavusių tautų. 
Bet Sov. S-gos etnografinė 
sudėtis apima 122 tautas ir 
tauteles (prieš II-jį pas. karą 
tokių buvo net 161, iš jų 40 
jau beveik išnykusios).

Prelegentas apibūdino 
beveik visas S. S-gos tautas 
ir smulkiau apie tarybines 
respublikas ir kitas autono
mines sritis, pabrėžiant pas 
sovietus galiojančią demok
ratinę parodiją.

Plačiau aptarta didžiausia 
plotu ir gyventojų skaičiumi 
rusų tarybinė respublika ir 
jos politinė, kultūrinė domi- 
nacija kitų tautų atžvilgiu 
siekiant sunaikinti rusų sąs
kaitoje kitų tautų nacionali
nę egzistenciją nuolat vyk
domos rusifikacijos keliu: a) 
rusų kalbos priverstinu 
naudojimu įstaigose ir švie
timo bei auklėjimo instituci
jose, b) vedant demografi- minėmis. 
nės politikos liniją, t.y. mai
šant tautas nuolatiniu gy-

Sporto žinios
L.S.K.ADELAIDĖS

VYČIO PRANEŠIMAS

Adelaidės Vyčio sporto 
klubo valdyba šaukia ne
paprastą, visuotinį narių su
sirinkimą, kuris įvyks rug
sėjo 18 d., sekmadienį, 2 vai. 
go pietų, Lietuvių Namuose.

usirinkimo darbotvarkė:
Susirinkimo atidarymas, 

prezidiumo kvietimas, man
datų komisijos rinkimas, 
naujų klubo įstatų svarsty
mas ir priėmimas, klubo da
lyvavimas Hobarto sporto 
šventėje, klausimai ir suma
nymai, susirinkimo uždary
mas.

Naujų klubo įstatų pro
jekto kopijas susipažinimui 
galima gauti pas klubo val
dybos narį Petrą Andrijaitį, 
Lietuvių Namuose.

Susirinkime kviečiami 

dalis pripažįstamas lenkui 
Zdislav Kvasmy, kuris 81.54 
m. metimu palieka Maskvos 
olimpijados ’’laimėtoją” Sy- 
edik trečioje vietoje.

Tie patys rusų pareigūnai, 
kurie atmetė televizijos vi
deo juostos panaudojimą 
Maskvoje, reikalauja Hel
sinkyje, kad juostos pagalba 
būtų patikrintas lenko meti
mas, tvirtindami, jos jis 
peržengė liniją. Sovietų rei
kalavimas tuoj pat patenki
namas. Juostos pakartoji
mas, matomai, patvirtino 
sovietų teigimą ir sidabro 
medalį lenkas turėjo per
leisti rusui.

Komentarų nereikia. So
vietų ir vakariečių lygybės 
standartai kalba patys už 
save.

ventojų kilnojimu, net ištisų 
tautų deportacijom ar jų su
naikinimu, c) prisidedant 
natūralaus asimiliavimo 
procesui. Nagrinėta subren
dusių tautų reakcija prieš 
šią rusifikaciją ir pačių rusų 
vykstantis disidentų sąjūdis 
prieš politiniai motyvuoja
mą žmogaus teisių paneigi
mą. Pabaigoje prelegento 
pareikštas susirūpinimas 
tolimesniu S. S-gos tautų li
kimu. Sekė išsamios disku
sijos.

Sekantis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 28 d. p.p. 
Kristensen namuose. Pas
kaitą apie Australijos min. 
p-ką B. Hawke skaitys Zina 
Zakarauskienė.

V. Kristensen

GRĮŽO IŠ VIEŠNAGĖS
LIETUVOJE

Su gražiais atsiminimais 
prieš pora savaičių grįžo iš 
Lietuvos Jeronimas Pranc- 
kūnas, praleidęs 9 paras 
Vilniuje ir po to po porą 
parų Rygoje ir Maskvoje. 
Lietuvoje susitiko su savo 
90 metų motina ir kitais 
artimais giminaičiais, taip 
pat pasimatė ir su Newcas- 
telyje gyvenančių Daugėlų, 
Prazauskų ir Kutų šeimų gi-

Kaip visi taip ir Jeroni
mas Pranckūnas gyveno 

dalyvauti visi klubo nariai, o 
taip pat jaunųjų sportininkų 
tėvai, kuriuos liečia jų vaikų 
kelionė ir apgyvendinimas 
Hobarto šventėje.

Susirinkimo metu bus 
pravesta visų narių regis
tracija, kad galima būtų nu
statyti dabartinį klubo narių 
skaičių. Visi, kurie laiko sa
ve klubo nariais turės 
užpildyti specialias pareiš
kimo formas ir gaus naujus 
klubo ženklelius. Pareiški
mų neužpildę, bus skaitomi 
nesuinteresuoti priklausyti 
Vyčio sporto klubui.

Adelaidės Lietuvių Sporto 
Klubo Vyčio Valdyba

’’SOVIET LIFE” NUTAU
TINA LIETUVAITĘ GIM
NASTIKOS ČEMPIONĘ

Daliai Kutkaitei, 1982 m. 
Europos ritminės gimnasti
kos čempionei, paskirtas 
straipsnis žurnalo Soviet 
Life balandžio numeryje. 
Straipsnį, pavadintą 
’’Grakštumas ir jausmas” 
puošia septyniolikmetės 
gimnastės nuotraukos. Ra
šoma, kad ji greičiausiai at
stovaus Sovietų Sąjungą 
1984 metų Los Angeles 
Olimpijadoje. Straipsnio au
torius prabėgomis užsime
na, kad Kutkaitė yra iš Vil
niaus, Lietuvos sostinės, bet 
nė sykio neprasitaria, jog ji 
lietuvaitė. Panašiai traktuo
jama ir Kutkaitės varžovė 
bei gera draugė, uzbekė Ve
nera Zaripova. Abi merginos 
jau nutautintos - jos ’’tary
binės atletės” tarp kitko, 
gyvenančios Vilniuje ir Taš
kente. Sovietinis korespon
dentas Dalios tautybę neat
sitiktinai ’’pamiršo”. Kai 
praėjusių metų lapkričio 
mėnesį, The New York Ti
mes korespondentas pa
klausė sovietinės krepšinio 
komandos vadovo Alek
sandro Gomelskio kur yra 
krepšininko Arvydo Sabonio 
miestas Kaunas, Gomelskis 
atsakė: ’’Krepšinio šalyje”. 
Žinant, kaip amerikiečių 
žurnalistai nesusigaudo to
kiuose klausimuose, reikia iš 
anksto ruoštis tinkamai in
formuoti spaudą apie 1984 
m. olimpines žaidynes, ku
riose dalyvaus nemažas 
skaičius lietuvių atletų.

(ELTA)

viešbutyje Vilniuje, čia su
sitiko su Matu Gailiūnu iš 
Woolongong ir abu kartu 
turėjo daug gražių valandų 
su įvairiais nuotykiais mūsų 
sostinėje. Esą, pamatyti 
Lietuvą ir pasisvečiuoti ten, 
yra gražiausios atostogos.

A.Š.

— Jūsų rankos virpa. Ma-_ 
tyt, daug geriate.

— Ką jūs, daktare. Dau
giau išlaistau, negu išgeriu.

— Sakykite, ar jau ten to
lumoje matosi žemė? — 
Klausia jūros liga sergąs 
keleivis.

— Ne, tik horizontas.
— Ačiū Dievui, tai vis ge

riau, negu nieko.
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Informacija Pas Pertho lietuvius
CANBERROS

LIETUVIAMS

Rugsėjo 2 d., penktadienį, 
7.30 vai. Lietuvių Klube bus 
rodomas filmas "Sąžinės ka
liniai Sov. Sąjungoje ir kalė
jimo kraštas”. Ta proga 
paskaitą skaitys kun. G.F. 
Jordan, Tasmanijos univer
sitete koledžio rektorius. 
Tautiečiai maloniai kviečiami 
Susiai šiame parengime

lyvauti.

TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos Šventę Sydnejuje 
minėsime rugsėjo 11 d. Ta 

bus surengtas ”AUŠ- 
šimtmečio minėjimas, 

kuris savo prasme tampriai 
siejasi su pačia Tautos 
Švente.

PAMALDOS

Tautos Šventės proga iš
kilmingos pamaldos įvyks 
rugsėjo 11 d. 11.30 vai. St. 
Joachim's bažnyčioje Lid- 
combe. Giedos Dainos cho
ras, dir. B. Kiverio. Organi
zacijos kviečiamos su vėlia
vomis. Maloniai prašau 
visus tikinčiuosius maldas ir 
šv. Komunijas aukoti už 
persekiojamuosius tėvynėje, 
o savo aukomis Tautos Fon
dui paremti Lietuvos laisvės

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO

METINĮ BALIŲ
rugsėjo 10 d., šešt., 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St. N. 
Melbourne

Gera muzika, skani vakarienė, turtinga loterija ir kitos staigmenos.
Bilietai užsakomi pas p. A. Savicką tel. 311-5665 ir

p. V. Ališauską tek 370-7250 
LAUKIAME!!!

Dainos Sambūrio Valdyba

VISUR
ŠAULIŲ VEIKLA 

MELBOURNE

Dėl Lietuvos okupacijos ir 
jos piliečių persekiojimo ra
šyta apie du šimtai laiškų ir 
išsiuntinėta paštu: Ameri
kos prezidentui, Amerikos 
diplomatams, kongresma- 
nams ir senatoriams.

Dėl lenkų pretenzijų į Vil
nių ir Vilniaus kraštą para
šyta ir atspausdinta penki 
šimtai lapelių ir išiuntinėta 
paštu australų parlamenta
rams ir žymesniems žmo
nėms. Likusi dalis lapelių 
įteikta per pašto dėžutes. 
Susitarus su Melbourne 
Apylinkės Valdyba ruošiami 
statistikos lapai anglų kalba 
apie išvežimus, nužudytuo
sius Lietuvoje, padarytus 
Sovietų Sąjungos. Tie lapai 
bus pasiųsta visiems žymes
niems parlamentarams 
Australijoj ir draugiškų 
valstybių žinomiems vado
vams.

Spausdinimo ir visas 
pašto išlaidas apmoka patys 
šauliai.

Šiemet, per Motinos Die
nos minėjimą, Šaulių D.L.K. 
Vytenio kuopos vardu įteik
ta atžymėjimo lapai žymes
nėms lietuvėms patrijotėms 
motinoms.

Šauliai neatsiliko ir jauni
mo išvykoje į Ameriką. D.L. 
K. Vytenio valdyba sporti
ninkams aukojo 200 dolerių, 
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kovą. Tikiuosi, kad ir jauni
mas šioj Tautos — Marijos 
šventėje dalyvaus gausiai.

Bažnyčioje antroji rink
liava skiriama katalikiškai 
spaudai.

Pats minėjimas sujungtas 
su "Aušros” 100 metų su
kaktim. Jis vyks Lietuvių 
Namuose Bankstowne 3 vai.

Kun. P. Butkus

MADŲ PARADAS

Syd. Liet. Mot. S.G. D-jos 
Valdyba rugsėjo 18 d., sek
madienį, Lietuvių Namuose 
Bankstowne ruošia

PAVASARIO MADŲ 
PARADĄ

Pradžia 2 vai. Prisimenant 
pernykštį tokio parado pasi
sekimą tikimės ir šį kartą 
sulaukti daug svečių.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Per a.a. Nikodemo But- 
kūno pomirtinio palikimo 
vykdytoją Jurgį Rūbą bib
liotekoje gauta Lietuvių 
Enciklopedijos 36 tomai, 
elekrinė rašomoji mašinėlė 
ir 80 vertingų įvairaus turi
nio knygų. Knygų pirkimui 
aukojo: $ 40 N.N., po $ 10 L. 
Bučelis, Z. Raudys. Aukojo 
knygų ir žurnalų: P. Binkus, 
P. Vaičaitis, V. Vaitiekūnie-

VISAIP
Jaunimo Sąjungai 25 dol. 
Mūsų dosnieji šauliai J. 
Kvietelaitis, sportininkams 
aukojo 125 dol., Jaunimo 
Sąjungai irgi 125 dol. kaip 
savo asmenišką auką. V. 
Žukauskas savo asmeniška 
auka 25 dol. sportininkams. 
K. Prašmuto iniciatyva su
rinkta ir D.L.K. Vytenio 
kuopos vardu įteikta papil
doma auka 100 dol. Loretai 
Čižauskaitei, Mūsų Pastogės 
jaunimo skyriaus redakto
rei.

Kaip matome, Melbourne 
šauliai nesnaudžia, kur rei
kalas yra ten kreipia savo 
veiklos gaires, Lietuvos 
laisvinime ir lietuvybės iš
laikyme.

K. Prašmutas 
D.L.K. Vytenio Šaulių 

kuopos įgaliotinis

MELBOURNO
DAINOS SAMBŪRIO 

NAUJIENOS

NAUJA SAMBŪRIO 
VALDYBA

Sugrįžus iš koncertinės 
kelionės buvo sušauktas 
"suneštinis", kurio metu 
prisiminti įdomesni kelionės 
nuotykiai. Sambūrio valdy
bos pirmininkas Kęstutis 
Lynikas pranešė, kad val
dyba galvoja ir ateityje or
ganizuoti panašias keliones

nė. Prie bibliotekos patalpų 
dekoravimo prisidėjo folklo
riniu drožiniu S. Šiuškus.

Aukotojams dėkinga 
biblioteka

ŽVEJŲ SUSIRINKIMAS

Metinis Sydnejaus liet, 
žvejų klubo susirinkimas 
šaukiamas rugsėjo 11 d., 
sekmadienį, 2 vai. Syd. Lie
tuvių Namuose Bankstow
ne. Susirinkime numatoma 
valdybos veiklos praneši
mai, diskusijos, naujos val
dybos rinkimai ir pasitari
mai žvejybos reikalais. Po 
susirinkimo bendra arbatė
lė. Visi nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Valdyba

Paskutinėse Lietuvių 
Dienose Melbourne dalyva
vusi viešnia iš Paryžiaus Jo
lanta Vaičaitytė turėjo su 
prancūzų kalba Kanadoje 
laikraščio 'La Presse” ko
respondentu pasikalbėjimą 
apie dabartinės Lietuvos 
padėtį, kuris buvo paskelb
tas to laikraščio liepos 23 d. 
laidoje. Jolanta per tą laik
raštį priminė prancūziškai 
kalbantiems kanadiečiams 
Lietuvą, sunkią lietuvių 
priespaudą rusų okupacijoje 
ir lietuvių pasipriešinimą.

Jolanta dalyvavo Jaunimo 
Kongrese ir aktyviai reiškė
si Kongreso kult, parengi
muose.

ir duoti koncertus Adelaidė
je, Perthe ir kt. Ta proga 
priminta, kad jau baigėsi 
valdybos kadencijos laikas ir 
nuoširdžiai buvo padėkota 
valdybos nariams už nenu
ilstamą ir rūpestingą darbą. 

>Čia pat buvo pasiūlyti nauji 
kandidatai užpildyti pasi
trankiusiųjų vietas ir nedel
siant išrinkta nauja valdyba, 
kuri savo pirmajame posė
dyje (rugpiūčio 3 d.) pasi
skirstė pareigomis: Kęstutis 
Lynikas - pirmininkas, Irena 
O’Dwyer - sekretorė, Albi
nas Savickas - iždininkas, 
Girutis Kymantas - reikalų 
vedėjas, Jane Petrašiūnienė 
- parengimų vedėja. Naujoji 
valdyba, aptarusi įvairius 
klausimus, nutarė pasi
kviesti nariais Antaną Bajo
rą ir Birutę Šaulytę, o tech
nišku padėjėju - Vincą Ali
šauską.

SAMBŪRIO METINIS 
BALIUS

Kaip kasmet, taip ir šiais 
metais, rugsėjo 10 d. 7 vai. 
vak., Lietuvių Namų Jubi
liejinėje salėje, įvyks Sam
būrio tradicinis metinis 
balius, kurio metu, visi sam-. 
būriečiai tikisi pasimatyti ir 
pabendrauti su dainą mėgs
tančiais tautiečiais. Progra
moje - šokiai, dainos ir nau
jienos, o dėl vakarienės 
niekam neteks nuogąstauti, 
nes jau iš seno žinoma, kad 
sambūrietės yra ne tik geros

SAVANORIUI KŪRĖJUI 
A. KLIMAIČIUI 80 M.

Liepos 30 d. savanoris kū
rėjas A. Klimaitis savuose 
namuose Perthe atšventė 
savo 80 metų sukaktį, kur 
susirinko jo gausi šeima ir 
kviestiniai svečiai.

Savanoris A. Klimaitis jau 
nuo pat jaunystės tarnavo ir 
dirbo Lietuvai. Tėvynei 
esant pavojuje jis savanoriu 
stojo į kariuomenę. Rusams 
okupavus Lietuvą jam teko 
pasitraukti iš tėvynės. At
vykęs į Australiją A. Kli
maitis išaugino ir išauklėjo 
vaikus.

Nuo pat atvykimo dienos į 
Perthą aktyviai dirbo lietu
vių bendruomenėje, ir 
Pertho lietuviams yra gerai 
pažįstamas. Šalia darbo 
bendruomenėje jis įsteigė 
ramovėnus ir 12 metų jiems 
vadovavo. Taip pat jo inicia
tyva suorganizuotas Lietu
vos savanorių kūrėjų Pertho 
skyrius.

Brandžios sukakties pro
ga linkime savanoriui A. 
.Klimaičiui daug sveikatos.

E.J.
LIETUVIAMS

PENSININKAMS
PERTHE

Rugsėjo 3 d., šešt., 3 vai. 
šaukiamas Pertho pensinin
kų klubo steigiamasis susi
rinkimas 117 Blencowe St., 
Leederville. Jo tikslas suda
ryti valdomuosius organus. 
Susirinkimui numatytas 
kvorumas 10 asmenų. Jei 
tiek nebūtų, po pusės valan
dos bus šaukiamas antrasis 
susirinkimas, kuris bus tei
sėtas nežiūrint susirinkusių 
skaičiaus.

Negalį dėl pateisinamų 
priežasčių dalyvauti, o bus 
apie tai raštu ar telefonu 
pranešę, bus užskaityti tei
sėtais nariais. Tel. 381 2581.

Sąjūdžio pradininkai

dainininkės, bet ir labai ge
ros šeimininkės.

PIRMOJI REPETICIJA PO 
ATOSTOGŲ

Naujoji Sambūrio valdyba 
primena visiems sambūrie- 
čiams, kad rugpiūčio 31 d. 
(trečiadienį) vėl pradedamos 
repeticijos, į kurias yra 
kviečiami atsilankyti visi 
Melbourne balsingi tautie
čiai, o ypatingai jaunimas, 
nes nepaslaptis, kad Mel- 
bournas yra turtingas bal
singais tautiečiais. Ateikite, 
įsijunkite, prisidėkite ir pa
dėkite išlaikyti skaitlingą ir 
stiprų Melbourno lietuvių 
Dainos Sambūrį. F. T .BE
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LIETUVIAI PERTHE

Pertho lietuviams liepos 
mėnesis buvo didžiai dar
bingas. Liepos 10 d. palaido
ta kun. T. Tomich, lietuvių 
kapeliono motina, kur daly
vavo daug lietuvių.

Liepos 17 d. Kings Parke 
pradėta Pavergtų Tautų 
Savaitė, kur dalyvavo visų 
tautų grupės su vėliavomis 
ir moterys tautiniais rūbais. 
Tą dieną padėtas vainikas 
žuvusiesiems pagerbti prie 
karių paminklo. Pabaltiečiai 
padėjo bendrą vainiką. 
Drauge dalyvavo ir australų 
R.S.L. atstovai.

Liepos 23 d. Pav. Tautų 
Komitetas suruošė tarptau
tinį balių. Dalyvavo virs 300 
žmonių. Baliaus pajamos 
siekė $ 1700, kurie bus pa
naudoti politiniams reika
lams.

Liepos 24 d. surengtos 
ekumeninės pamaldos. Da
lyvavo visų tautybių žmonių 
su vėliavomis.

Liepos 31 d. Liet. Namų 
Valdyba suruošė Dariaus ir 
Girėno minėjimą su menine 
programa. Paskaitą skaitė 
p. Juozas Krupavičius (jo 
įdomių prisiminimų skaitė
me Mūsų Pastogėje. Red.).

B. Steckis

VIETOJ M 
4* GELIŲ
Pagerbdami a.a. Žibutę 

Simanauskienę ir
drauge užjausdami jos vyrą 
L. Sunanauską, sūnų Vytą 
su šeima vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojame 20 dole
rių. Marija ir Antanas Stat- 
kai. Ačiū.

Pagerbdama a.a. Žibutę 
Simanauskienę vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukoja $ 10. 
Katrina Štiknickienė. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Paulių 
Rūtenį (Rutkauską) vietoj 
gėlių Mūsų Pastogei auko
jame 25 dolerius. B.J. Jab
lonskiai. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Ž. Sima
nauskienę vietoj gėlių Tau
tos Fondui aukojo: po $ 10 C. 
Liutikas, D. Bižienė, V. Ja- 
siūnienė, S. Šatkauskas. 
Dainos chorui aukojo: $ 20 
V. Stanevičienė. Po $ 10 M. 
Šidlauskienė, E. Almozienė, 
R. Sipavičienė, O. Palai- 
tienė. $ 5 O. Kapočienė.

Išreikšdamas dėkingumą 
Juozas Kapočius Mūsų Pas
togei aukoja $ 10. Ačiū.
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