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MUSULMONAI SUKYLA
šventasis karas prieš

Didi j į

Jau dau g laiko praėjo nuo Kryžiaus 
karų prieš musulmonus. Šiandien 
musulmonai skelbia šventąjį karą 
krikščionims.

Birželio 14 du musulmonai su vienu 
pistoletu ir dviem granatom privertė 
iš Atėnų į Romą vykstantį Amerikos 
TWA skrydžio 847 keleivinį lėktuvą 
nusileisti Beirute ir iš ten net du kart 
skristi į Alžyrą. Trečiasis jų draugas 
dėl vietų stokos turėjo pasilikti 
Atėnuose ir buvo suimtas, bet 
draugams lėktuve pareikalavus, grei
tai buvo nugabentas į Alžyrą ir 
prijungtas prie lėktuvo pagrobikų. 
Alžyre jie gavo paramos ir išleido 
daugelį keleivių.

Beirute jie išmetė nužudytą JAV 
laivyno karį ir išvedė keletą keleivių 
žydiškomis pavardėmis.

Jie pareikalavo, kad jiems tarpi
ninkautų Ši-ait sektos milicijos vadas 
Nabih Berri, kad JAV nebandytų 
įkaitų jėga išlaisvinti, kad Izraelis su 
grąžintų suimtuosius jų draugus, kad 
JAV negrąsintų jiems kerštu. Taip pat 
jie priminė, kad lėktuvo pagrobimas ir 
įkaitai yra lyg atsakymas į "Didžiojo 
Šėtono" - JAV pasikėsinimą nužudyti 
musulmonų šeiką Mohammed Hussein 
Fadallah.

Izraelis atsakė, kad jų suimtieji 
musulmonai būsią paleisti be reika
lavimų ir tai nieko bendro neturi su 
teroristais, kurie pagrobė Amerikos 
lėktuvą ir paėmė įkaitus.

Prez. Reagan pasiuntė laivyno 
sustiprinimą į Lebanono pakraštį ir 
šaltai pareiškė, kad jis pirmiausia 
rūpinasi įkaitų išlaisvinumu, o ne 
atsiskaitymu su musulmonais. Pa- 
grobikai pareikalavo, kad JAV laivyną 
atitrauktų. Derybos tęsėsi dvi savai
tes. Išalkusi sensacijų TV, radijas ir 
spauda čia mielai teroristams pasi-

Šėtoną".

kumas ir kitos kapitalistinės vertybės 
sulaiko JAV nuo sovietiškų metodų 
vartojimo prieš musulmonų teroristus. 
Bet kyla klausimas, kodėl JAV, 
skirdama kasmet apie 300 tūkstančių 
milijonų dolerių karo reikalams, 
nepajėgia netik apsaugoti savo nuosa
vybės, ambasadų ir piliečių, bet ir 
negali sudrausti musulmonus, kad šie 
daugiau nedrįstų tęsti teroristinę 
veiklą.

Praeitais metais musulmonai Leba- 
none suprogdino JAV ambasadą ir 
kariuomenės būstinę, kur žuvo 241 
JAV karių, net neįsivėlusių Lebanone 
į musulmonų beprotybes. Tada JAV 
prezidentas kartojo, kad nusikaltėliai 
būsią nubausti. Deja, sakoma, kad tų 
nusikaltėlių negalima surasti. Pačių 
amerikonų supešiota ČIA savo veiklos 
musulmonų tarpe nėra išvysčiusi. 
Specialus Delta dalinys Grenadoje 
silpnai pasirodė, kai reikėjo politinius 
kalinius išvaduoti. Ar toks 
antiteroristinis dalinys pajėgtų efek
tingiau kovoti prieš musulmonus, 
abejojama.

Laivyno pajėgų iškėlimas būtų 
lygus karo paskelbimui. Musulmonų 
sektos vadovybės iš lėktuvų sunai
kinimas dėl nekaltų žmonių palietimo 
nepriimtinas, o ypač kai tam viešoji 
opinija dar nėra paruošta.

iki šiol Amerika už dolerį pirkosi 
laiką, bet šį kartą gal buvo permažai 
siūloma arba perdaug prašoma. Iz
raelis savo lėktuvuose turi stiprias 
apsaugas ir tuo tarpu lėktuvų 
pagrobimų neturėjo ir keleivių 
skaičiai padidėjo. Jei JAV nieko 
negalvoja šiuo reikalu daryti, tai gal 
geriausiai būtų, kad ji pasitrauktų, 
palikdama keleivių saugų pervežimą 
tvarkyti tiems, kurie sugeba.

Lietuvių informacijos biuras
Paskutiniame ALB Tarybos narių suvažiavime Canberroje vėl buvo 

iškeltas informacijos biuro reikalingumo klausimas. Suvažiavimas šiam 
reikalui pritarė ir ALB Krašto vaidyba savo posėdyje 1985 m. birželio 27 
priėmė ir patvirtino Lietuvių Informacijos Biuro veikios gaires, kurias 
skelbiame šiame "Mūsų Pastogės" numeryje.

Tai nėra statutas ar griežti nuostatai, bet biuro veikios platesnis 
apibūdinimas, jo veiklos bruožų išryškinimas. Šias gaires ALB Krašto 
valdyba gali savo nuožiūra keisti ar papildyti.

Pradedant biuro veiklą, ALB Krašto valdyba iš savo ribotų finansų 
paskyrė $ 500 sumą, kuri bus panaudota pag rindiniams biuro reikmenims 
įsigyti.

Biuro gairės nusako veiklos pobūdį, kuri iki šiol nebuvo koordinuota ir ne 
kartą daug svarbių ir naudingų Lietuvos bylos reikalams atvejų liko 
neišnaudoti ar net turėjo neigiamos įtakos. Biuro sėkmingumas priklausys 
ne tik nuo biuro veiklos, bet ir nuo mūsų visų bendradarbiavimo telkiant 
biuro išlaikymui lėšas, informacijas ir žinias liečiančias, Lietuvos laisvės 
byios reikalus.

Lietuvių Informacijos Biuro paskirtis yra informacinė, propagandinė, ne 
aktyvioji politinė veikia, todėl dirbančioms šioje srityje institucijoms 
biuras gali tik padėti, bet nekliudyti.

šitokio biuro įsteigimas yra gerokai pavėluotas, bet vistik labai svarbus 
AL Bendruomenei, todėl kviečiame visus, be išimties, jungtis į bendrą 
darbą propaguojant Lietuvos laisvės idėją.

Visais Lietuvių informacijos biuro reikalais prašome kreiptis:

Lietuvių Informacijos Biuras
Lithuanian Information Bureau
6 Third Avenue,
ST. PETERS. 5069, SOUTH AUSTRALIA

ALB KRAŠTO VALDYBA

LIETUVIU INFORMACIJOS BIURO 
GAIRES ŠEŠTAME RUSLAFYJE

tarnavo. Likusieji 39 įkaitai buvo 
išvežti į Damaską, o iš ten į Vakarų 
Vokietiją. Tuo tarpu visas pasaulis 
stebėjo JAV pažeminimą ir musul
monų akiplėšiškumą.

Jau nebe pirmas kartas kai musul
monai " Didi jį Šėtoną" visaip niekina ir 
užpuldinėja. Negana to, jie baigia 
naikinti krikščionis Lebanone. Tero
ristai yra lyg karšta bulvė JAV 
prezidentų delnuose. 1980 m. prez. J. 
Carter nepavyko kariškas žygis 
išlaisvinti iš musulmonų belaisvės JAV 
ambasados tarnautojus Teherane, 
kurie buvo ten išlaikyti net 444 
dienas. JAV tada parodė savo 
militarinį nesugebėjimą, kai tuo tarpu 
mažasis Izraelis Ugandoje iš Idi Amin 
herojiškai išlaisvino PLO pagrobtus 
savo piliečius.

Kodėl musulmonai nebando panašių 
veiksmų prieš Sovietų Sąjungą, kuri 
be pasigailėjimo žudo musulmonus 
Afganistane? Greičiausia dėl to, kad 
jie žino, jog Sovietų Sąjungos nesaisto 
jokie krikščioniški ir žmogiškumo 
nusistatymai, kad jie nesidrovėtų 
sunaikinti tūkstančius musulmonų 
savo ambasadoms apginti ir piliečiams 
apsaugoti.

Galbūt, kad padorumas, žmoniš-

J. Aras.

Vakariečių manija
Dar prieš išrenkant Gorbačiov 

Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
generaliniu sekretoriumi, jam lan
kantis Didžiojoje Britanijoje ir Kana
doje, vakariečių spaudoje, TV ir 
radijuje pasipylė sriautas jo liaup
sinimų, išreikštų politikų, žurnalistų 
ir net kai kurių aukštų dvasiškių.

Jį išrinkus generaliniu sekretoriumi, 
tas vėl pasikartojo. Jau kuris laikas 
pakartotinai skaitome ir girdime, kad 
"Ponas Gorbačiov yra gražiai apsi
rengęs; jo kostiumai kainuoja $ 700; jis 
yra elegantiškas vyras su apšlifuotom 
manierom; jis yra kalbus, draugiškas, 
turįs puikią politinę orientaciją ir t.t., 
ir t.t."

Anglijos Westminster katedros kle
bonas pareiškė, kad: "Gorbačiov(ai) 
yra tokie žmonės, su kuriais galima 
kalbėti visą popietę".

Didžiosios Britanijos min. pirm. M. 
Thatcher padarė tokias išvadas: "Man 
Gorbačiov patinka, su juo galima 
daryti biznį".

Černenko lavonui dar neatšalus, 
JAV viceprez. Bush Kremliuje pasiū

lė, kad Gorbačiov susitiktų su prez. 
Reagan. Nepaisant šių amerikiečių 
pastangų susigerinti su senu sąjun
gininku, naujasis generalinis sekre
torius pareiškė pirmiau važiuosiąs į 
Paryžių.

Matomai vakariečių nei politikai, 
nei viešosios nuomonės formuotojai iš 
istorijos nieko neišmoko.

O ką apie Gorbačiov sako sovietinė 
spauda? "Michail Sergiejevič Gorba
čiov pakartotinai, įskaitant Politbiuro 
posėdžius, yra pasakęs, kad mums 
gyvybiniai yra svarbu laikyti sausą 
paraką!..", - pareiškė buvęs užs. reik.
min., dabartinis Aukščiausio sovieto 
pirmininkas, Andrėj Gromyko, siūly
damas Gorbačiov į generalinius sek
retorius.

Galima daryti išvadas, kad visa 
paskutiniųjų kelių mėnesių panegi
rika tėra naivių vakariečių politikų, 
žurnalistų ir dvasiškių noras save 
apgaudinėti, nes matosi, kad visų 
pirma Gorbačiov rūpi turėti "sauso 
parako" sunaikinimui kaqjtalistinio 
pasaulio. JJP. Kedys

Geležiniai dantys
Laikraštis "The Australian" liepos 

4, skyriuje "Pasaulio apžvalga" rašo, 
kad Gorbačiovo akcija prieš korupciją 
ir biurokratijos sustabarėjimą Sovietų 
Sąjungoje randa pritarimo, bet, pagal 
laikraštį, tai nereiškia, kad jis yra 
liberalesnis už prieš jį buvusius 
Brežnev, Andropov ir Černenko. 
Disidentų suiminėjimas tebevyksta.

Gorbačiov gal ir yra "populiarus ir 
suprantantis žmogus", bet, kaip A. 
Gromyko pasakė per kovo 12 Cent
rinio komiteto posėdį: "Draugai, jis 
šypsosi maloniai, bet jo dantys 
geležiniai".

ONAS RAULĮ US II

Popiežiaus Jono Pauliaus II nuo
monę įvairiais klausimais pasaulyje 
paskleis australas, tarptautinis spau- , 
dos magnatas Rubert Murdoch per jo 
kontroliuojamas žinių tarnybas.

Popiežiaus kalbos, pareiškimai ir 
nuomonės bus parinkti, išversti ir 
redaguoti rašytojo Alfred Bloch, kuris 
išvertė anksčiau popiežiaus Jono 
Pauliaus II parašytą knygą.
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Barbora Radvilaitė gimė turbūt 
1520 metais. Tačiau tiksli jos gimimo 
data nėra žinoma. Jos brolis buvo 
Mikalojus Radvila Rudasis, o pusbrolis 
garsusis Mikalojus Radvila Juodasis, 
Vilniaus vaivada, Lietuvos kancleris 
ir didysis hetmonas. Tad Barbora, kuri 
dar jaunutė ištekėjo už Naugarduko ir 
vėliau Trakų vaivados Goštauto, kilo 
iš galingiausios Lietuvos didikų gi
minės. Ji buvo taikaus, švelnaus būdo, 
dailaus sudėjimo ir nepaprastai graži 
moteris. Turime jos autentiškų port
retų, kurie byloja apie jos veido 
klasiškas proporcijas. Portretai yra ne 
vieno, bet kelių menininkų. Visuose 
žiūrovą patraukia jos didelės, liūdnos 
akys. Jeigu ir daleisime. kad meni
ninkai dažnai "pagražina" valdovų 
atvaizdus, Barbora vis dėlto turėjo 
būti gražuolė. Apie tai byloja jos 
portretas su Lenkijos karūna, kuriame 
veidas yra papuoštas žemčiūgų virti
nėmis.

Kai mirė jos vyras Stanislovas 
Goštautas, (jis buvo paskutinysis 
Goštautų šeimos palikuonis) Barbora 
grįžo į Vilnių ir apsigyveno pas savo 
motiną, kuri irgi buvo našlė. Neužilgo 
Vilniuje apsigyveno Žygimantas 
Augustas, paskutinis tiesioginis Jogai
laitis ir paskutinis didysis Lietuvos 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius ne 
svetimšalis, tai yra valdovas neatsi- 
kviestas iš kokio kito krašto.

Žygimantas Augustas buvo vedęs 
garsios Habsburg giminės princesę 
Elžbietą ir visai savarankiškai valdė 
Didžiąją Lietuvos kunigaikštiją. Po 
žmonos mirties jis susipažino su 
Barbora, įsimylėjo ir pradėjo ją slaptai 
lankyti. Šitie slapti apsilankymai vis 
dėlto neliko nepastebėti. Jos brolis ir 
pusbrolis,užtikę Žygimantą pas Bar
borą, pakvietė iš anksto susikalbėtą 
kunigą, kuris juodu sutuokė. Šios 
slaptos sutuoktuvės įvyko 1547 me
tais. Žygimantas turėjo dar tris metus 
kovoti su bajorais ir tėvais, kol 
sutuoktuvės buvo pripažintos ir jo 
žmona buvo apvainikuota karališkuoju 
vainiku. Prieš jų vedybas buvo 
nusistatę ne vien tik tėvas, karalius 
Žygimantas Senasis, bet ypač jo 
žmona karalienė Bona ir lietuviai

BARBORA RADVILAITĖ
Didžioji Lietuvos kunigaikštienė 
ir Lenkijos karalienė

bajorai, kurie bijojo, kad per Barborą 
dar daugiau iškils Radvilų šeima. 
Maždaug po metų, tėvui mirus, 
Žygimantui Augustui pavyko perkal
bėti Lietuvos bajorus ir įvairiais 
papirkinėjimais bei privilegijų paža
dais patraukti į savo pusę. To 
pasėkoje Barbora buvo pripažinta 
Didžiąja Lietuvos kunigaikštiene.

Radviloms tos garbės neužteko. Jie 
ir karalius Žygimantas Augustas 
stengėsi visokiais būdais palenkti ir 
lenkų bajorus savo pusėn. Kaip tik tuo 
metu Barboros priešai pradėjo ją 
šmeižti įvairiuose pamfletuose. Priėjo 
netgi prie to, kad seimo nariai, geri 
krikščionys ir katalikai ir ne katalikai 
pareikalavo, kad karalius pamestų 
savo teisėtai vestą žmoną. Nors 
Žygimantas Augustas nepasižymėjo 
stipria valia (jis pasirodė labai 
neryžtingas 1569 m., kai Lietuvos 
didikai buvo priversti pasirašyti 
Liublino uniją), bet už žmonos garbę 
ir pripažinimą labai atkakliai kovojo. 
Tada seimas nusileido, bet pareika
lavo, kad Barbora nebūtų vainikuota. 
Radvila Rudasis ir jo pusbrolis 
Radvila Juodasis nesutiko priimti 
tokią išeitį ir perkalbėjo karalių 
nepasiduoti.

Istorijos raidoje pasitaiko tokių 
atsitikimų, kad teisėta karaliaus

žmona nėra vainikuojama, pvz., Fran- 
coise de Maintenon buvo vedusi' 
Liudviką XIV 1684 m., bet nebuvo 
Prancūzijos karaliene.

Norėdamas užtikrinti Barboros fi
nansinę padėtį ir tuo pačiu pade
monstruoti bajorams savo galią, jis 
paleido seimą ir užrašė savo žmonai 
milžiniškus Lietuvos plotus: Kauno 
pilį, Rumšiškes, Merkinę, Alytų, 
Nemunaitį. Birštoną, Žiežmarius, 
Stakliškes, Karmėlavą, Vilkiją, Skirs
nemunę ir Veliuoną. Pamažu ir lenkų 
didikų tarpe įvyko persilaužimas. 
Peršasi mintis, kad prie nuomonės 
pakeitimo prisidėjo gal ir baimė, kad 
karalius nepradėtų dovanoti savo 
žmonai Lenkijos žemių, kaip jis tai 
padarė Lietuvoje. Betgi kaip ir 
visados, priežasčių būta įvairių. Tik 
karalienė Bona ir būrelis jos šalininkų 
bei dalis Lenkijos šlėktos liko ne
permaldaujami.

Tačiau nepaisant jų priešinimosi, 
Barbora buvo vainikuota karaliene to 
paties arkivyskupo Dzierzkovskio, 
kuris taip stengėsi suardyti jos 
vedybas. Vainikavimas įvyko 1550 
metų gale Krokuvoje. Tačiau Barbora 
jau smarkiai sirgo. Apie jos ligą 
buvo įvairių spėliojimų. Vieni sakė ją 
sirgus vėžiu, kiti kad ji buvo 
nuodijama. Tas įtarimas krito ant 
karaliaus motinos Bonos. Bona buvo 
italė, o Italijoje buvo pagarsėjusių 
nuodytojų, pvz., Lucrecia Borgia. 
Šiuos gandus lyg ir patvirtino faktas, 
kad prieš pat Barboros mirtį, karaliaus 
motina panoro pripažinti Barborą 
savo marčia, bet karalius neprileido 
jos prie savo žmonos. Penkis mėnesius 
po karūnavimo, Barbora mirė Kroku
voje, Ne miela matyt jai buvo Lenkijos 
žemė, nes pagal jos pačios prašymą, ji 
buvo palaidota Lietuvoje, Vilniaus 
katedroje, greta Žygimanto Augusto 
pirmosios žmonos Elžbietos. Mylimo
sios žmonos mirtis visai suparaližavo 
karalių. Istorikas Šapoka net teigia, 
kad:

"Žygimantui Augustui Barboros 
mirtis padarė didžiausią įspūdį. Savo 
gyvenamųjų kambarių sienas jis liepė 
juodai išmušti; visas dvaras paskendo 
gedule. Nors vėliau jis vedė vėl 
Habsburg'aitę, tačiau šeimos laimės 
jau nebesusilaukė ir gyvenimo pabai
goje net persiskyrė su žmona. Jį visą 
gyvenimą lydėjo mylimosios Barboros 
atminimas".

Šių metų gruodžio 7 sueis 435 metai 
nuo Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tienės ir Lenkijos karalienės Barboros 
Radvilaitės apvainikavimo Krokuvoje, 
ir po šešių mėnesių, mirties, sukaktys

Isolda I. Požėlaitė-Davis

Mūsų spaudoje
Čikagos lietuvių dienraštis "Drau

gas" skundžiasi užmiršimu spaudos po 
gerai pavykusių parengimų:

"Nematydami laikraščių spausdi
nimo apyskaitų, skaitytojai visgi 
pastebi negerumą, būtent, kad daugu- 
masflietuviškų organizacijų lietuviš
kus laikraščius išnaudoja - skriaudžia, 
siekdamos savoms organizacijoms di
dinti pajamas. Organizacijos rengia 
gegužines, balius, suvažiavimus ar 
kitokius renginius. Jų korespondentai 
prieš parengimus visiems laikraščiams 
parašo ilgiausias korespondencijas, 
smulkiai parašydami, kada ir kur bus 
tos organizacijos rengiamas parengi
mas su programa. Dar prideda, kad 
bus gėrimų baras, vakarienė tokios tai 
šeimininkės skaniai pagaminta, kad 
bus ir šokiai, tokiam tai orkestrui 
grojant ir t.t. Pabaigai dar parašo, kad 
būtinai visi dalyvautų. Na, kur tau 
tautiečiai nedalyvaus, jei jų laikraš
tyje taip maloniai kviečia ir tame 
parengime visko bus. Žinoma, rekla
mos suvilioti gausiai dalyvauja. Daug 
išgeria, gerai pavalgo, o svarbiausia - 
gerai išsigėrę prisišoka iki valiai. O 
rengėjai džiaugiasi pasisekusiu paren
gimu, nes gauta ir gero pelno. Už tai 
jie nuoširdžiai padėkoja savam kores
pondentui už gerą reklamavimą, bet 
visai "užmiršta" padėkoti ir iš pelno 
nors kelis procentus paskirti lietuviš
kam laikraščiui, kuris spausdino tas 
korespondencijas - reklamas."

( Tęsinys)
PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS

Detektyvinė novelė
< 7 )

Po vizito pas Dolekienę - Butičius, kaip sutarta, 
buvo jau ten, ir pati Dolekienė krutėjo po namus 
nusiraminus ir patenkinta - ir po pratybų su 
gesintuvais R.C. & T.C. Jackson automašinų 
kapinyne, Pranciškėlis su Jurkeiiu ir gyventoju grįžo 
namo. Lygiai penktą jis skambino savo senam 
pažįstamu! seržantui Mc A veri ui.

- Girdėjau, kad ieškojai manęs. Kas nors 
svarbaus? - paklausė seržantas.

Pranciškėlis trumpai papasakojo, kas nutiko vakar 
ir kas buvo numatyta šiai dienai.

- Nieko nebus, Frank, - atsakė seržantas. - Ką jūs 
tarpusavy išdarinėjate, yra jūsų privatus reikalas. 
Tas dienoraštis man tiek rūpi, kiek ančiai lietus. .O 
diduma grąsinimų ir puolimų, apie kuriuos tu man ką 
tik papasakojai. įvyko, paged mane, tik jūsų 
įkaitusiose vaizduotėse.

- Kaip tai vaizduotėse?
- Alright. Sakyk, ar buvo nors vienas svetimas 

žmogus įkėlęs koją į Doiekienės namą be jos leidimo?
- į namą ne, bet į kiemą buvo įsiveržę.
- ir vieninteiiai to vadinamojo įsiveržimo 

liudininkai yra Sabuko gyventojas ir tu. Pati 
savininkė mums į policiją net paskambinti nesiteikė.

- Ji kreipėsi į jus ankščiau.
- Anksčiau! Kada? prieš pusę metų! lr dėl to aš 

dabar su mažiausiai keturiais policininkais ir dviem 
mašinom turiu pusę nakties užsimaskavęs laukti 
graiko kieme! Nebūk juokingas, Frank.

- Tai, kitaip sakant, jūs, seržante, atsisakote 
mums padėti.

- Taip.
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- Aš krepiūos į superintendentą Thomie.
- Kreipkis, jei nori.
- Na, bet žiūrėk...
- Ne, Frank. Nieko iš to neišeis.
- O jeigu mes užlaikom juos, sėdinčius mašinose su 

pistoletais rankose. Ginkluotus, atseit. Kaip tada?
- Tada aš atvažiuoju.
- Vienas pats?
- Nebūtinai.
- O kiek laiko užtruktumėt atvažiuoti iš nuovados 

pas Sabuką? Penkias minutes?
- Maždaug tiek.
- Gerai. Šiandien vakare tarp devynių ir dešimtos 

skambinsiu jums į nuovadą.
- Alright.
- Mes lauksime jūsų gatvėje priešais Sabukų 

namą.

Palengva, lyg sverdamas iš jo skambėjusius 
žodžius, Pranciškėlis padėjo ragelį ir atsisuko į 
gyventoją ir Jurkeiį.

- Dabar, - pasakė jis, - beliko tik rūbai.
- Tai mums ir persirengti reikės?
- Kad toks tokį prietemoj atpažintų, be 

persirengimo neapsieis. Žiūrėk, gyventojau! Paimk 
Jurkelį, nusileiskite liftu žemyn ir, išėję į gatvę, 
apeikite aplink kampą. Ketvirtoji krautuvė už 
kampo vadinasi "Formal Wear Sales & Hire". įeikite 
į vidų ir išsirinkite sau po pilką švarką, baltų 
marškinių porą, tamsų kaklaraištį ir po pilką

•skrybėlę. Ir tada paprašykite savininko, kad jis man 
paskambintų.

- Tu, Pranciškėli, aprūdysi mus kaip kokius 
cirkininkus, - pasakė Jurkelis.

- Švarkas, balti marškiniai ir skrybėlė klouno iš 
tavęs dar nepadarys. Reikėtų daugiau visokių 
priedėlių, - Pranciškėliui tylint, atkirto jam 
gyventojas.

Jiedu išėjo juokdamiesi.
Pranciškėlis paskambino Sabukams.
- Labas, Sabukienė. Viskas tvarkoj?... Ne. niekas 

nepasikeitė...Ne...Ruošia priekinį kambarį...Ge
rai... Skambinsiu kas pusvalandį, o vėliau susisiek
sime radiju...Viso.

Paskui jis kalbėjosi su Mr. Stampa iš "Formai 
Wear".

- Yes, Mr. Stampa, tai mano žmonės... Nuomojam 
vienai parai...Yes, ant mano sąskaitos...Ir depozi
tą...Didesnio vyro ryšulį pažymėkite J, mažesnio - G 
raide... Yes, ačiū jums.

Pranciškėlis atsisėdo prie rašomo stalo, atsivertė 
užrašų knygutę ir išbraukė "McAveris" ir "rūbai". 
Pasiruošimai buvo beveik baigti. UŽ kelių minučių 
grįžo vyrai. Sabukui paskirtas "Alfa" aparatas buvo 
jau gyventojo mašinoj, supakuotas dėžėn, iš viršaus 
.apkrautas Sabukienės užsakytam daržovėm. Gyven
tojas, atseit, jau galėjo važiuoti neono.

- Prieš išsisklaidant, gal, dar po stopkutę, 
Pranciškėli? - paklausė jis.

- Gerai sugalvojai. Bacardi ar scotch?
- Tegu jau būna tas pats J.W., kaip vakar.
- Sėkmės ir į sveikatą.

( Bus daugiau )
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"Aušros" (Nr. 42-82) leidinyje. Lei
dinys buvo išleistas Lietuvoje 1984 m. 
balandžio mėnesį. Atsišaukime Gudi
jos valdomų lietuviškų žemių broliai 
ir sesės prašo mūsų pagalbos šiais 
žodžiais:

"Mes, buvę Lydos apskrities, dabar 
Baltarusijos TSR Varanavo ir buvu
sios Rodūnios rajonų gyventojai, 
tautiniu, etnografiniu, istoriniu, reli
giniu požiūriu Pelesos, Dubinių, Le- 
liušių, Piliūnų, Pavaiakės, Padzitvio, 
Sen. Druskininkų, Skirelių, Sukrantų 
ir kitų vietovių lietuviai - vakariniai 
dzūkai, lietuvių tautos dalis, po 
Antrojo pasaulinio karo galutinai 
atskirti nuo savo tautos kamieno, 
kreipiamės į Jus, broliai ir sesės 
lietuviai, gyvenančius vakariniuose 
kultūringojo pasaulio kraštuose, šiuo 
savo raštu, kad padėtumėte paskelbti 
pasauliui apie mūsų nesėkmingas 
kovas dėl savo kalbos ir kultūros 
vadinamojo socializmo šalyje, kur 
didžioji tauta engia mažąsias ir nori 
jas žiauriomis priemonėmis asimilia
cijos tikslais izoliuoti nuo kultūringojo 
pasaulio".

Atsišaukime pranešama, kad, kovo
dami už savo tautinę egzistenciją ir 
tikėjimą, per paskutinius dešimt
mečius jie yra pasiuntę daugiau kaip 
dvidešimt įvairių skundų bei pareiš
kimų į Minsko ir Maskvos vyriausybės 
įstaigas. Delegacijos lankė TSRS 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumą, 
Religinių kultų komitetą, Baltarusijos 
TSR kompartijos vadovybes, kompe
tentingas Gardino srities ir rajono 
įstaigas, prašydamos ir reikalaudamos 
neskriausti Baltarusijos lietuvių ir 
vykdyti istorinius nutarimus ryšium su 
šiuo kraštu.

Norint pilniau nušviesti esamą 
padėtį, atsišaukime yra pateikiama 
trumpa kovos istorija. Prieš I pasaulinį 
karą čia veikė kunigai švietėjai - 
Stašys, Lajauskas, Burba, Brazauskas, 
o po karo - Budreckas, Tutinas, 
Vienažindis^ Iš šių apylinkių yra kilę 
mokslininkai broliai Jundzilai, T. 
Ivanauskas ir istorikas T. Narbutas. 
Laikotarpiu tarp pasaulinių karų 
Rodūnios, Pelesos, Varanavo apylin
kėse veikė Vilniaus lietuvių "Ryto" 
švietimo draugijos, bibliotekos ir 
daugiau kaip 40 lietuviškų mokyklų. 
Kai prieš II pasaulinį karą arkivys
kupas R. Jalbžikovskis uždraudė 
lietuvišką žodį Rodūnos bažnyčioje, 
kuri priklausė Vilniaus diecezijai, 
tuomet lietuviai atsiskyrė nuo lenkų, 
pasistatydami sau naują akmeninę

GUDIJOS LIETUVIAI
MINDAUGAS ^LESKYS

bažnyčią ir naują lietuvišką Pelesos 
parapiją. Per L. Bocianskio siautėjimo 
laikotarpį 1935 - 1937 metais lenkai 
buvo uždarę visas Vilniaus krašto ir 
taip pat Lydos apskrities lietuvių 
švietimo ir kultūros įstaigas. Prasi
dėjus II pasauliniam karui ir žlugus 
Lenkijos Žečpospolitai, visas kraštas 
atiteko Sovietų Sąjungai, kuri leido grąžinti Rodūnios rajono Dubičių,

atidaryti lietuviškas mokyklas, meno 
saviveiklos būrelius ir viešai vartoti 
lietuvių kalbą. 1939 spalio mėnesį 
įvykusioje Baltarusijos liaudies depu
tatų sesijoje lietuviai per savo 
deputatus pareikalavo prijungti liku
sias už Lietuvos Respublikos ribų 
lietuviškas sritis prie Lietuvos. Rei
kalavimai buvo atmesti, bet Lietuvos 
vyriausybei 1940 gegužės mėnesį 
pasisekė susitarti su Sovietų Sąjunga 
leisti repatrijuoti į Lietuvą lietu
viams. Susitarimo pasekmės buvo 
tokios, kad repatrijuoti ruošėsi ne tik 
tikrieji, bet ir apgudėję ar aplenkėję 
lietuviai, kurie visiškai nemokėjo 
lietuviškai. Repatrijacija niekuomet 
neįvyko, nes 1940 birželio 15 Sovietų 
Sąjunga panaikino Lietuvos nepri
klausomybę ir kraštą prijungė prie 
Sovietų Sąjungos. Tuomet 1940 rugp
jūčio 3 TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje Baltarusijos TSR kompartijos 

pirmasis sekretorius Ponomarenka 
pasiūlė grąžinti Lietuvai Švenčionis. 
Varanavo, Rodūnios rajonus ir gre
timų rajonų lietuvių gyvenamus 
kaimus. Nutarimas nebuvo pilnai 
įgyvendintas, nes dalis Varanavo ir
Rodūnios rajonų lietuviškų kaimų liko 
už Lietuvos TSR ribų. Lietuvai buvo

Kaniavos ir Rudnios apylinkių kaimai, 
o gretimos Nočios, Rodūnios, Pilia
kalnio, Smiiginių, Pelesos, Pavaikęs, 
Pamedės, Sen. Druskininkų apylinkės 
pasiliko Sovietų Baltarusijoje.

•>Vokiečių okupacijos metais (1941 - 
1944) Vilniaus krašte pradėjo siautėti 
lenkų nacionalistų gaujos "armija 
krajova" (AK), kurios norėjo paruošti 
dirvą didžiajai Lenkijai. Ši Lenkija 
turėjo apimti visą vidurio Europą, 
įskaičiuojant ir Pabaltijo respublikas. 
Šios gaujos ėmė žudyti lietuvius 
veikėjus, kurie jiem buvo nepagei
daujami žmonės. Nužudytas buvo ir 
mokytojas Žiegždrinis. 1944 Raudo
noji armija išvijo vokiečius ir likvidavo
AK gaujas, bet uždarė lietuviškas 
mokyklas ir kitas įstaigas. Lietuvių 
vaikai buvo suvaryti į rusiškas ar 
gudiškas mokyklas. į vietines savival
dybės įstaigas lietuviai nebuvo pri
imami, jų vietas užėmė lenkai. Lenkai 

baltarusiai, nes lenkais užsirašyti 
buvo uždrausta. Turėdami vietine 
valdžią savo rankose, lenkai pradėjo 
persekioti lietuvius. Jie suėmė Pelesos 
kleboną J. Vienažindį, nugriovė Pele
sos bažnyčios bokštą ir pavertė 
bažnyčią sandėliu. Tuo tarpu nė viena 
lenkiška bažnyčia nebuvo paliesta. 
Visi santykiai su Tarybų Lietuva buvo 
uždrausti, net pašte neleido priimti 
lietuviškų Lietuvos TSR laikraščių 
prenumeratų. Lietuviškos knygos bu
vo išmestos iš apylinkių kaimo 
bibliotekų Pelesoje, Smiiginiuose, 
Gervėčiuose, Apse ir Braslaujoje. Iš 
Lietuvos TSR į Baltarusijos TSR 
lietuviškus kaimus neleidžiama atvyk
ti nei turistams, nei studentams ar 
kraštotyrininkams. Vietinė milicija ir 
saugumas sulaiko svečius iš Lietuvos, 
juos tardo, krato, sunaikina svečius iš 
Lietuvos, juos tardo, krato, sunaikina 
nuotraukų juostas ir atima Lietuvoje 
išleistas knygas. Tie, kurie baigia 
mokyklas Lietuvoje, negali įsidarbinti 
savo krašte. Viena pagarsėjusi lenko- 
manė Liucija Žilinskaja .Varanavo 
rajone uždraudė viešose vietose 
kalbėti lietuviškai. Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas, Vilniaus uni
versiteto filologijos fakultetas. LTSR 
Kraštotyros ir paminklų apsaugos 
komitetas bandė organizuoti krašto
tyros ekspedicijas į Baltarusijos TSR 
lietuviškas sritis, bet paskutinė tokia 
ekspedicija sužlugo 1975 vasarą. 
Mokslininkams buvo pasakyta, kad 
Varanavo rajono vadovai atsisakė 
įsileisti kraštotyrininkus. 1979 liepos 
mėnesį į Pelesos kaimą atvyko grupė 
TSRS Mokslų akademijos mokslininkų, 
kuriems vadovavo žinomas baltų 
kalbų tyrinėtojas, prūsų kalbos žo
dyno autorius V. Toporovas. Svečiai 
buvo iškratyti ir tardomi. Kratai 
vadovavo i. Kuzmičius. Svečiai buvo 
perspėti be rajono vadovybės žinios 
čia nesirodyti.

Mes išeivijoje negalime likti abe
jingi šiam atsišaukimui. Gudijos lie

tuvių kova už tautinį sąmoningumą 
yra mūsų visų bendra kova išlaikyti 
lietuvių tautą. Tik. ten ji pasireiškia 
labai aštriai. Komunistų valdžia 
sąmoningai kiršina lenkus prieš lietu
vius, nes tuosyk ji silpnina pasiprie
šinimą prieš esamą santvarką. Reikia 
apgailėti, kad kai kurie lenkai 
pasiduoda šiom vilionėm, užuot bend
rai kovodami prieš bendrą priešą. 
Sovietų valdžios tikslas yra sulieti 
visus į vieną lydinį, kad visi kalbėtų 
rusiškai. " AUŠRA"-"P.L."

Laiškas Redakcijai ’’MŪSŲ PASTOGĖS”BALIUS
Gero, redaktoriau.

Bravo tai estei, kuri reikalavo kad į 
jos australišką pasą įrašytų gimimo 
vietą ne Sovietų Sąjungą, bet Estiją. 
Visi Australijos lietuviai, gimę Lietu
voje, irgi turėtų panašiai reikalauti. 
Juk jie negimė Sovietų Sąjungoje, o 
Lietuvoje, ir nieks negali pakeisti to 
istorinio fakto.

Tas man primena kitą reikalą. Aš 
norėčiau žinoti, ką Australijos lie
tuvių bendruomenė yra nuveikusi 
lietuviškų pasų reikalu. Rezoliucija 
tuo klausimu buvo priimta per Krašto 
tarybos sesiją, kiuri įpareigojo A.L.B. 
kreiptis į Australijos užsienio reikalų 
ministeriją, reikalaujant teisę Lie
tuvos piliečiams keliauti Australijon ir 
iš Australijos su lietuviškais pasais. 
Reiškia, Australijos valdžia turėtų 
pripažinti lietuviškus pasus galio
jančiais ir turėtų neatsisakyti į juos 
dėti vizų. Gai A.L.B. pirmininkas ar 
atsakingas asmuo galėtų padaryti 
pranešimą šiuo klausimu "Mūsų pasto
gėje". t

Gintautas Kaminskas A.C.T.

Pagrindinis išeivijos tautinio są
moningumo, papročių, kultūros ir 
tėvynės meilės išlaikymo šaltinis yra 
sava spauda.

Spauda mus, išsiblaškiusius po šį 
platų kontinentą, jungia į vieną šeimą, 
įamžina mūsų veiklą. Kas savaitę mus 
informuoja kas vyksta mūsų gyvenime 
ir kitur pasaulyje. Lietuviškoji spauda 
yra išimtinoje padėtyje. Ji yra 
išlaikoma mūsų pačių lėšomis. Mūsų 
pastogė bendruomenės savaitraštis 
neišsilaikytų vien tik iš gaunamo 
prenumeratos mokesčio ir aukų. 
Trūkstamas lėšas leidėjai - A.L.B. 
Spaudos sąjunga - telkia ruošdami 
spaudos balius, pravesdami loteriją.

Šiais metais Sydnejuje "Mūsų pa
stogės" balius ruošiamas šeštadienį, 
rugsėjo 28, Bankstowno Lietuvių 
namuose. Baliaus proga ir šiais metais 
bus pravedama plataus masto loterija, 
bilietus platinant visoje Australijoje 
per apylinkių valdybas, organizacijas, 
Spaudos sąjungos narius ir skaitytojus. 
Loterijos pirmuoju prizu leidžiama

IR LOTERIJA
viena uncija aukso, verta 500 dolerių. 
Antruoju prizu bus 10 uncijų sidabro,, 
trečiuoju Magnum Champagne bonka. 
Bilietai tik po vieną dolerį.

Sydnejuje bilietus platina Spaudos 
sąjungos komiteto nariai ir Bankstown 
Lietuvių klubo tarnautojai.

Išparduotų bilietų šakneles drauge 
su pinigais iš kitų vietovių siųsti:

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LTD.

< Golef
Gu — ss — ng Co — p — t — t----n

PRIZES:

1st 1 oz GOLD INGOT (99% pure gold)
2nd 10 oz SILVER Ticket $100
3rd MAGNUM CHAMPAGNE

To be drawn at Annual Press Ball held at Lithuanian Club, 16—18 East
Terrace, Bankstown on 28 Sept. 1985

Proceeds to: Lithuanian Weekly "Our Haven" — "Mūsų Pastogė” 
Results to be published in Sydney Morning Herald on 5 October 1985
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Spaudos sąjungai, P.O. Box 550, 
Bankstown, NSW 2200.

Spaudos sąjungos komiteto vardu 
kviečiu visus Australijos lietuvius 
įsigyti loterijos bilietų, tuo paremiant 
"Mūsų pastogę".

V. Augustinavičius 
sekretorius
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MELBOURNE
DAINOS SAMBŪRIS K VI E Cl A

SYDNEY

Garsas yra biologinė žmogaus 
pradžia, nes tik gimusio kūdikio 
pirmas pasireiškimas yra garsus klyks
mas, kuris, laikui bėgant, keičiasi ir 
virsta kalba, kurios pagalba jis gali 
išreikšti savo norus, pageidavimus, 
nuotaiką ir reikalavimus.

Suaugęs žmogus pradeda ieškoti 
būdų, kaip keičiant garso toną 
sudaryti melodiją, kuri savo skambesiu 
suteiktų besiklausančiam dvasinį pa
sitenkinimą.

Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad 
liaudies dainose ryškiausiai yra sudė
tos eilinio žmogaus nuotaikos, todėl ir 
jų melodijos, ir jų turinys mums yra 
pats artimiausias ir lengviausiai 
suprantamas.

Melbourne Dainos sambūris dau
giausia puoselėja lietuviškos liaudies 
dainas, todėl jų dainuojamos dainos 
yra mėgstamos ir mielos. Su nekant
rumu laukiami jų koncertai ir visokį 
kitokį jų parengimai.

Rugpjūčio 3-čią Melbourne Lietu
vių namuose Dainos sambūris rengia 
savo tradicinį metinį balių, kurio 
metu, kaip paprastai, vėl skambės 
įvairiausios dainos, o nuotaikai įkaitus 
bus kviečiami prisidėti ir dainą 
mėgstantieji svečiai. Sambūriečiai 
tikisi, kad šio baliaus metu, jie galės 
arčiau pažinti savo ger'oėjus ir turės 
progos su jais artimiau pabendrauti. 
Melbourne jaunimo orkestras " Rugia
pjūtė" dės visas pastangas, kad 
šokėjai nesnaustų, o fantais turtinga 
loterija linksmiau nuteiks laimin
guosius. Sambūrio dainininkės nori 
įrodyti, kad jos ne tik gražiai 
dainuoja, bet ir gardžiai verda ir kepa 
ir todėl tikimasi, kad alkio niekam 
neteks kentėti. Programoje dainos, 
kupletai ir šokiai su išraitymais.

Neapvilkime savo dainorių, skait
lingai atsilankykime ir įrodykime, kad 
jie mums yra brangūs ne tik kai 
dainuoja, bet kai kartu su visais 
linksminasi.

Šiame baliuje jau nebematysime

Padėka
Socialinės globos moterų draugija 

Melbourne nuoširdžiai dėkoja Jonui 
Kvietelaičiui, Algiui Šimkui, Albertui 
Bladzevičiui, Petrui Morkūnui ir jų 
padėjėjoms, aukojusioms savo Įsuką ir 
pastangas gražiai papuošiant salę 
Joninių pobūvio proga, Vytui Mulokui 
už nuotaikingą muziką, Gabrieliui 
Žemkalniui už Joninių pobūvio prane
šimus per lietuvišką radijo valandėlę.

Draugija dėkoja "Svajonėms" už 
padainuotas žavingas dainas ir Irenai 
O’Dwyer už įdomų papasakojimą apie 
Joninių papročius. Taip pat draugija 
dėkoja Monikai žiogienei už pageibą 
talkininkaujant, Bronei Aglinskienei 
už padovanotą tortą Joninių pobūviui.

Ačiū visoms ir visiems, kurie 
prisidėjo prie Joninių pobūvio sėkmin
gumo ir geros nuotaikos.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba Melbourne

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

I
 Maloniai kviečiame tautiečius į šaunų, nuotaikingą Dainos Sambūrio ! i

METINI BALIŲ į į

"R U GI A F* J U T E", ::

kuris įvyks rugpjūčio 3 Lietuvių namuose. ,

Jus linksmins ryžtingas jaunimo orkestras "Dabar"! ' i

Jus užims Sambūrio dainininkai! ; >

Jus išmėginsite savo laimę choro loterijoje! ; ;

Jus valgydins patyrę choro šeimininkės-kai. J [

Pradžia 7 vai. įėjimas 12 dol visiems. j Į
Prašome iš anksto užsisakyti staius pas J. Petrašiūnienę iki rugpjūčio 2, j ;tel. 2325034, kad vėliau nereikėtų nusivilti. | !boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooeo
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Sambūrio stipraus ir gražaus tembro 
alto - Jadvygos Mušinskienės, kuri 
aštuonis metus su meile atsidavė 
dainai. Sambūris tikisi, kad Sydnejaus 
"Daina” ją nemažiau mylės ir sugebės 
ją tinkamai globoti. Sėkmės tau, 
Jadziule.

Taip pat ir kita Sambūrio ilgametė 
ir nepamainoma dainininkė Monika 
Žiogienė nematys šio baliaus, nes 
ilgesniam laikui išskrido į tėvynę 
aplankyti savo artimuosius. Sėkmingos 
kelionės.

Sambūrio dirigentė Danutė Levic
kienė ruošiasi Australijos lietuvių 
chorų dirigentų simpoziumui, kuris 
įvyks Brisbanėje ir kuriame plačiau 
bus svarstomi klausimai susiję su 
busimąja Australijos lietuvių dainų 
švente.

Kaip matosi, nesnaudžia balsingieji 
sambūriečiai, bet išsijuosę dirba, kad 
lietuviška daina dar gražiau skam
bėtų, kad Australijos lietuvio širdyje 
neužgestų meilė lietuviškajai dainai, 
kad lietuviškos dainos niekada neiš
nyktų iš lietuvio kasdienio gyvenimo.

Per dainą mes nesenstame, per 
dainą mes geriau jaučiamės ir per 
dainą tautiniai mes stiprėjame ir 
didžiuojamės kad esame lietuviai. 
Ateik ir pabūk bent vieną vakare 
metuose kartu su mūsų šauniaisiais 
sambūriečiais.

iki pasimatymo sambūrio metiniame 
baliuje.

Leonas Baltrūnas

VI KT ORUOS 
VALDŽIA

REMIA VEIKIMĄ
Viktorijos etninių reikalų minis- 

teris praneša, kad dabar yra laikas 
kreiptis į Viktorijos etninių reikalų 
komisiją, norint finansinės paramos, 
duodamos etninėms bendruomenėms ir 
organizacijoms.

Parama gali būti suteikta jos 
reikalingoms etninių bendruomenių 
grupėms, kaip moterys, jaunuoliai, 
vyresnieji amžiumi.

Etninės organizacijos gaii būti 
paremtos ruošiant seminarus, kultū
rinius pasirodymus, leidžiant biule
tenius, perkant priemones (raštinės).

Paramos gavimui pareiškimai turi 
būti įteikti iki rugsėjo 2.

Norint sužinoti daugiau, gauti 
gavimo sąlygas ar pareiškimo formas, 
reikia tuojau kreiptis į Victorian 
Ethnic Affairs Commission, tel. 
4196700, Demetri Dollis.

DAINOS CHORE

Dainos choras ruošia savo tradicinį 
Viduržemio Vakarą - mini koncertą - 
šokius. Lietuvių klube, liepos 27, žiūr. 
skelbimą. Tikimės, kad gal pasirodys ir 
Dainos choro plokštelė. Dėl techniškų 
kliūčių, pagal Riversound Recordings, 
plokštelės išleidimas užsitęsė ilgiau 
negu buvo numatyta.

Dainos choras yra pakviestas su 20 
minučių ilgumo lietuviškų dainų 
programa dalyvauti vokiečių šv. 
Cecilijos metiniame koncerte, rugpjū
čio 10 (pradžia 7 vai.).

Norį vykti į šį koncertą gali 
pasinaudoti Dainos choro autobusu iš 
Lietuvių namų, pranešdami A. Kra- 
miliui 7273131. Salėje vietos ribotos, 
tad užsiregistruoti reikia anksti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ CHORAS "DAINA" KVIEČIA Į 
D LJ R Ž I E MI O VAKARĄ

— S o ki ys
Lietuvių klube, šeš tadienį, liepos 27, pradžia 7.30 vai.

Programoje: Dainos choras, duetai, Linksmieji broliai
Bilietai S 5, pensininkams $4, moksleiviams $2.
Bilietai gaunami Lietuvių klube

BRISBANE
Queensland Pabaltiečių taryba 

(Baltic Committee of Queensland) 
Brisbane miesto salėje (City Hall) 
liepos 28 ruošia Pabaltijo taikos ir 
laisvės sąskrydį (Baltic Peace and 
Freedom Rally) ir Pabaltiečių parodą.

Sąskrydis prasidės 10.30. Progra
moje dalyvaus chorai, tautinių šokių 
grupės. Atidarys Brisbane miesto 
viceburmistras, kalbas sakys pabal
tiečių ir trijų didžiųjų politinių 
partijų atstovai.

Pabaltiečių < paroda j vyks 
Sherwood Room" tarp 11-4 vai.

Pranešimas
D.L.K. Vytenio šaulių kuopa pra

neša Melbourne šauliams -ėms, kad 
sekmadienį liepos 21 įvyks Ekume
ninės pavergtų tautų pamaldos Mel
bourne katalikų St. Patrick katedroje 
3 vai. po pietų.

Šauliai ir šaulės dalyvauja uni
formuoti su vėliava. Po pamaldų įvyks 
bendras koncertas, 20 Brunswick St., 
Fitzroy, katalikų salėje netoli ka
tedros. Šaulių dalyvavimas būtinas ir 
galima būti uniformose.

Šaulių valdyba.

FUTBOLO 
RUNGTY NES

Devyniolikos punktų pergalė lat
viams. Taip Melbourne pasibaigė 
pirmosios australiško futbolo rung
tynės tarp lietuvių ir latvių. Pereitų 
metų šaltą birželio šeštadienio popie
te 23 jauni lietuviai susirinko išban
dyti sportišką laimę prieš latvius 
jaunuolius neįprastoje sporto srityje. 
Jaužiniose nr. 2 aprašyme sekantieji 

lietuviai buvo išvardinti kaip ge
riausi žaidėjai: Stan Vaitkus, Petras 
Šurna ir broliai Dovydas ir Faustas 
Sadauskai. Pusiaikyje. lietuviai dar 
vedė 31 prieš 24. Lietuviai kovojo ir 
toliau išlaikyti pirmenybę, bet latviai, 
turėdami vieną ypatingai gerą žai
dėją, galų gale laimėjo 11.12 - 78 
taškai, prieš lietuvių 8.11 - 59 taškus.

Liepos 27-tą, šeštadienį. ALJS 
Valdyba ruošia antras lietuvių prieš 
latvius futbolo rungtynes. Lietuviai 
vyrai pasiryžę šį kartą išsikovoti 
pergalę. Rungtynės prasidės 1.30 vai. 
Macarthur Rd.. Royal Park, Parkville

DIDELĖ BARAMA

Lietuvių laidojimo biuras (Funerals 
of Distinction) 1985-86 finansiniams 
metams paskyrė:

Australijos Lietuvių Fondui $ 1000,
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso ruošos Komitetui $ 1000
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje $ 

500.

Koncertas įvyks 112 Edwin street, 
Croydon, t.y. Parramatos kelio pusėje.

Stipriau susirgę choristės Alfa 
Savickienė ir Teresė Dailydienė. 
Linkime joms sveikatos sustiprėjus vėl 
sugrįžti į choro eiles.

Dainos choro valdyba

Parodoje, kurią atidarys meno kritikė 
Phyllis Wooicock, bus apie 50 paveiks
lų ir įvairių rankdarbių: mezginių, 
siuvinių, audinių, drožinių, odos 
dirbinių ir t.t.

Birželio 14, paminėti išvežimus, 
pabaltiečių bendruomenės prie Bris-’ 
bane paminklo žuvusiems kariams 
iaikė vigiliją ir padėjo vainiką, o 
birželio 16 St. Stephens katedroje 
įvyko bendros pabaltiečių pamaldos.

” J. Einikis

SK AUTI NI N K U 
SUEI G A

Melbourne Skautininkų-kių Ramo
vės sueiga įvyks liepos 26, penkta
dienį, 7.30 vai. vakare. Sueiga įvyks 
pas brolį s. J. Makulį, 17 Charlotte St., 
Oak Park.

Sueigoje pašnekesį praves aktualia 
tema mokytojas, buvęs "Džiugo" 
tunto tuntininkas, s. Viktoras Adoma
vičius. Be to bus Jaunimo sąjungos bei 
kiti skautiški pranešimai.

Bus suneštinė - kavutė. Maloniai 
kviečiami visi skautininkai su žmono
mis bei vyrais dalyvauti sueigoje. 
Budėkime.

Ramovės vaidyba

(Melways žemėlapis 2A - 3K arba 43 - 
IF). Komandą organizuoja Faustas 
Sadauskas. Interesuoti žaidėjai pra
šomi kreiptis pas Faustą Sadauską 
(tel. 6995004). Kaip ir pereitais 
metais, paremti mūsų komandą bus 
lietuvaičių cheer-squad'! Gal ir šiais 
metais dalyvaus gražios dvynukės 
Liubinaitės, pasipuošusios geltonos, 
žalios ir raudonos spalvos kaspinais.
Tėvai su vaikais kviečiami praleisti 
popietę stebint lietuvių komandos7
žaidimą.

Vakare, po rungtynių, Melbourne 
Latvių namuose (3 Dickens St., 
Elwood) įvyks Pergalės balius ir 
tikimės, kad šiais metais pergalė bus 
lietuvių. Baliaus pradžia 7.30. Gros 
puiki muzika, bus paruošta skani 
vakarienė ir bus gera proga lietuvių ir 
latvių jaunimui susitikti ir susipažinti 
ne sporto aikštėje, bet šokių salėje.

ALJS Valdyba
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DAINŲ ŠVENTĖ

PABALTIJO DAINŲ 
ŠVENTĖ MELBOURNE

Adelaidihės pabiros

Tikriausiai nėra pasaulyje kitos 
tokios jūros, kaip BALTIJA, kurios 
pakrantėmis, kartu su banguojan
čiomis vilnimis, skamba tokios gražios 
ir harmoningos melodijos, kurias kartą 
išgirdęs, negali jų užmiršti, nes jos ne 
tik kad skamba, bet jos kalba ir 
braunasi į žmogaus vidų, paliesdamos 
giliausius jausmus. Šitoji kalba yra 
liaudies kalba, kuri pasakoja apie 
praeiti, dabartį ir ateitį. Ji pasakoja 
ne tik apie patį žmogų, jo išgyve
nimus, jo nuotaikas, skausmus, 
džiaugsmą ir viltį, bet ji pasakoja apie 
gamtą, kurios grožį sunku žodžiais 
apsakyti, apie rytą, vakarą ir apie 
auksinį gintarą žibantį pajūrio smė
lyje.

Nuostabu - šiandieną tas gražiai 
skambančias liaudies melodijas galima 
jau išgirsti ir Indijos bei Pacifiko 
vandenynų pakrantėse, nes, kaip tie 
senovės klajokliai, estai, latviai ir 
lietuviai, karo vėtrų blaškomi, atsi
kėlė ir apsigyveno šių marių pakran
tėse. ir apsigyvenę bendruomenėmis, 
toliau tęsia savo tautų kultūrinius 
poreiškius.

Greit jau sukeiks keturiasdešimt 
metų, kai pabaltiečių chorai darniai ir 
skambiai primena savo tėvynainiams, 
kad mūsų liaudies dainos padeda 
išlaikyti tautinį atsparumą, o vieti
niams australams įrodo, kad mes 
turime ką nors tokio, ko jie neturi ir 
kuom mes, iškėlę galvas, galime 
didžiuotis.

Kaip estai, taip latviai ir lietuviai, 
kasmet, turi savo chorų metinius 
koncertus, o kas antrus metus 
organizuojamas iškilmingas Pabaltijo 
tautų chorų koncertas, kurio metu 
galime išgirsti visų trijų tautų 
skambias liaudies dainas. Nors ir 
skirtingos yra šių trijų tautų kalbos, 
bet kiekvienam tokiam koncertui yra 
išmokstamos dvi naujos, kiekvienos 
tautos dainos, kurias, originalia kalba, 
kartu dainuoja visi trys chorai. Tokie 
Pabaltijo tautų jungtiniai koncertai 
įrodo, kad, nors ir turime skirtingas 
kalbas, papročius, tautinius rūbus ir 
net veido bruožus, nors nesame visai 
to paties, vieno kamieno, bet esame

GEELONG
G. L. S. K. VYTIES

2 I NI OS
Kasmet Vyties vaidyba suruošia 

labai mėgstamą pramoginį "Ten Pin 
Bowling" vakarą. Dalyvauja visokio 
amžiaus kamuolio ritintojai. Šiais 
metais aktyviai dalyvavo 42 asmenys 
ir net keletas žiūrovų, kurie ragino 
jaunus ir senesnius.

Po labai įtemptų varžybų visi 
susirinko į Lietuvių namus karštai 
vakarienei, kurią paruošė sportininkų 
mamytės. Vyties pirmininkas S. šutas 
pasveikino visus susirinkusius ir lai
mėtojams įteikė premijas.

Du metai iš eilės jauniausias 
laimėtojas yra sportininkų Lily ir 
Kęsto Obeliūnų 4 metų pirmagimis 
Michael, bene populiariausias žaidė
jas. Pensininkų grupėje, irgi du metus 
iš eilės laimi Mečys Kymantas. Jaunių 
mergaičių laimėtoja Neringa Lus- 
combe, berniukų Edis Starinskas. 

geri kaimynai, kuriuos riša tas pats 
pajūrys ir tas pats Baltijos dangus ir 
tas pats likimas.

Šiais metais tokį Baltijos tautų 
jungtinį dainų koncertą ruošia Mel
bourne Dainos sambūris, kuris tikisi, 
kad Melbourne ir apylinkių dainą 
mėgstantieji lietuviai skaitlingai pa
rems šį neeilinį parengimą. Koncertas 
įvyks rugsėjo 15 d., 2.30 vai. po pietų, 
North Melbourno miesto savivaldybės 
koncertinėje salėje, kuri randasi visai 
netoli Lietuvių namų, už sekančio 
kampo. Po koncerto, Lietuvių namų 
jubiliejinėje salėje įvyks tradicinė 
visų trijų chorų dalyvių bendra 
vakarienė.

Tokie Baltijos tautų jungtiniai 
koncertai gyvai parodo, kad šių trijų 
kaimyninių tautų liaudies dainos yra 
panašiai spalvingos kaip ir jų tautiniai 
rūbai, kurie sudaro ir iškelia mūsų 
populiariausią kultūrinės išraiškos 
dalį, ką su pasididžiavimu galime 
parodyti ir australams bei kitatau
čiams, nes tai yra labai retas ir 
originalus turtas, ko kitataučiai mums 
gali tik pavydėti.

Neleiskime prigesti meilei Baltijos 
jūrai ir dangui, kuris riša ir jungia 
visas tris Pabaltijo tautas. Atsilan
kydami į šį koncertą įrodysite, kad jūs 
pateisinate mūsų Dainos sambūrio 
dedamas pastangas suartinti mus su 
mūsų likimo kaimynais latviais ir 
estais.

Iki pasimatymo Baltijos tautų 
dainų koncerte.

Moterų laimėtoja Anna Porters, o 
vyrų Edis Koszela.

Vakare loterijos laimingus bilietus 
ištraukė G eelongo apylinkės bendruo
menės pirmininkas Otonas Schrederis. 
Šio vakaro proga įvyko ir metinės 
Vyties Quiz loterijos prizų traukimas. 
Pirmą prizą ($ 100) laimėjo Teresė 
Bungardaitė (ištraukė Juozas Mani- 
kauskas). Antrą prizą ($ 40) laimėjo 
Otonas Akenis (ištraukė Angela 
Bungardaitė). Trečią prizą ($ 20) 
laimėjo Sofija Obeliūnienė (ištraukė 
Liucija Koszela).

Klubo padėką visiems loterijos 
dalyviams ir agentams bei jos organi
zatoriui Liudui Bungardai išreiškė 
klubo pirmininkas S. Šutas, kvies
damas visus vėl dalyvauti sekančioje 
loterijoje, kuri neužilgo vėl prasidės.

Vakaras buvo smagus ir valdyba

Liūdnų ir siaubingų birželio įvykių 
minėjimas įvyko birželio 15-16 dieno
mis. Per rūdijo laidą girdėjome apie 
žiaurumus, kuriuos teko lietuviams 
pergyventi, o sekmadienį pamaldos už 
žuvusius ir kenčiančius tolimo Sibiro 
tremtinių stovyklose. Po pamaldų, 
prie North Tce. esančio žuvusiems 
paminklo, vainiko padėjimas.

Tradicinis minėjimas įvyko, kartu su 
latviais ir estais, Adelaidės miesto 
salėje. Salė buvo pripildyta. Pagrindinį 
žodį tarė federalinis imigracijos 
ministeris Chris Hurford. Jis savo 
kalboje tik trumpai užsiminė apie 
Pabaltijo žmonių trėmimus ir dau
giausia laiko skyrė savo politinei 
kalbai. Tenka abejoti tokio kalbėtojo 
tinkamumu mums minint skaudžius 
savo tautos įvykius.

Meninėje daiyje latvių, estų ir 
lietuvių chorai, instrumentalistai ir 
Melbourno "Svajonės", kurios susi
laukė daugiausia aplodismentų. Gra
žūs baisai, jaunystė ir išvaizda visus 
žavėjo.

* * *
Australijos lietuvių kultūriniame 

gyvenime, lyg planetos, pasirodo 
dainos ir muzikos menininkai-ės, mus 
nuteikia džiaugsmingomis varsomis ir 
pamažu dingsta už horizonto.

Jaunų merginų trijulė "Svajonės", 
apie jų pasirodymus skaitėme mūsų 
spaudoje, iškeliant jų koncertus iki 
atmosferinių aukštumų. Adelaidėje 
jos koncertavo birželio 15, Lietuvių 
namuose. į koncertą, nors ir šaltą 
vakarą, susirinko apie 200 tautiečių. 
Koncertą pravedė Sietynas Kubilius, 
gražia tarsena paįvairindamas daini
ninkių išėjimus. Koncerto programa 
įdomi ir įvairi, dainininkės jaunos ir 
gražios, o jei kartais vienur ar kitur 
balsas suvirpėjo, tai nesumažino 
gražių dainų sodraus plaukimo.

Malonu buvo klausytis, ypač žinant, 
kad šio koncerto visas pelnas skiria
mas VI-jam Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. 

* * *
Adelaidiškiams tenka išlaikyti net 

tris lokalinius biuletenius: "Šventa
dienio baisą", "Adelaidės lietuvių

25 METAI
"Adelaidės Lietuvių Žinios" su 

liepos 14 Nr. 14 (628) paminėjo savo 
25 metų sukaktuves.

ALŽ 1960 m. liepos 1 pradėjo leisti 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos Ine. 
valdyba, kuri yra savininkas Adelaidės 
lietuvių namų.

Pirmajame numeryje buvo pasakyta, 
kad "Sydnėjuj ir Melbourne leidžia
muose laikraščiuose daugis infor
macijų, turinčių grynai vietinį pobūdį, 
negali tilpti. Daugis informacijų, 
paskelbtų tuose laikraščiuose, pasie
kia mus pavėluotai ir dėl to be 
tinkamos vertės".

Per 25 metus ALŽ turėjo 5 
redaktorius: a.a. V. Radzevičių, a.a. 
J. Arminą, A. Šerelį, O. Stimburienę ir 
dabartinį redaktorių Petrą Bielskį, 
kuris suredagavo 370 iš bendro 628 
laidų skaičiaus.

PERTH
Melbourne DAINOS sambūris 1986 

metų gegužės mėnesį yra numatęs 
keliauti į Australijos vakarus, Perth,

tikisi jį vėl pakartoti sekančiais 
metais. .

Primenam, kad metinis Vyties 
balius įvyks spalio 5. Tai bus 
premijuojamų "Kepurių" balius.

G.L.S.K. VYTIS Valdyba

žinias" ir "Pensininko bičiulį", kuris 
žada pasirodyti kartą į mėnesį. -

Kartais žmogus suabejoji, ar tikrai 
reikalinga tiek daug leidinių, kuriuose 
rašoma apie tuos pačius įvykius tik iš 
kito "šono" žvelgiant.

Sportininkų suruoštas Joninių - 
vardinių balius praėjo su dideliu 
pasisekimu. Birželio 22 į Lietuvių 
namus sugužėjo jaunimas ir šiek tiek 
vyresniųjų, nes šis balius yra tapęs 
tradicinis Adelaidės lietuvių jaunimo 
baliumi. Savo vardadienius atšventė 
Jonai, Antanai, Petrai ir Povilai...

* * *
Birželio 30 ligoninėje mirė Jonas 

Storpirštis, sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Jonas tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
ir buvo pakeltas į viršilos laipsnį. Jis 
buvo aktyvus mūsų mažos bendruo
menės narys: priklausė ramovėnams, 
šauliams, dirbo Lietuvių Caritas 
taryboje ir buvo dosnus visoms 
lietuviškoms organizacijoms.

Palaidotas liepos 3 iššv. Kazimiero 
koplyčios Centenial kapinėse. Po 
laidotuvių draugų būrelis susirinko į 
šermenis, prisimindami paskutinio ka
ro kovas tolimuose rytuose.

Ilsėkis ramybėje Jonai!
* * *

Prie pietų staio susirinkę skautų 
vadovai bandė aptarti skautų veikios 
reikalus Adelaidėje, nes jau kelinti 
metai, kai skautiška veikia sustojo ir 
iiko tiktai vėliava, kurią per šventes 
neša porą skautukų, Skautų eilėse 
jaunimo gal ir atsirastų, bet nėra 
vadovų, kurie su jais dirbtų. Gaila, 
kad ši organizacija, kuri buvo taip 
plačiai išvysčiusi savo veikią Lietu
voje ir vėliau Vokietijoje, nyksta.

Kyla abejonės ar pavyks ją vėl 
atgaivinti, nes entuzijastų, kurie 
pašvęstų savo laisvalaikį, sunku 
surasti, o kiti, nors ir po "vis budėk" 
šūkiu, saldžiai snaudžia.

* * *
Priežodis sako, kad geriau labiau 

gerbk savo draugus, vietoj bandęs 
mylėti priešus.

» » *
Vibaltis

Jubiliejiniame ALŽ numeryje' L.J. 
rašo, kad "Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos pirmininkas yra ir ’ALŽ’ redak
torius, bet galbūt ne visiems žinoma, 
jog jis atlieka laikraščio mašininko, 
kompozitoriaus ir spausdintojo dar
bą".

Nė vienas prie ALŽ leidimo 
prisidedąs asmuo nėra bet kokiu būdu 
atlyginamas.

ALŽ yra Australijos pašte regist
ruotas leidinys, išeinąs kas dvi 
savaites.

"Adelaidės Lietuvių Žinios", re
daktorius • Petras Bielskis, 58 
Marlborough St., Malvern, S.A, 5061.

Adminstratorius Jonas Lapšys, 6 
Eastry St., Norwood, S.A., 5067. 
Prenumerata $ 9 metams.

pakeliui aplankant ir koncertuojant 
Adelaide mieste.

Sambūryje yra 16 vyrų ir 24 
moterys, kurie kelionės išlaidas apsi
mokės patys. Tikimasi, kad Perth 
mieste gyvenantieji lietuviai priims 
choristus apsigyvenimui pas save. 
Bendruomenės valdyba jau dabar 
sudarinėja priimančių sąrašus.

Ši Melbourne Dainos sambūrio 
kelionė seks 1984 m. sėkmingą 
koncertą kelionę rytinėje Australijos 
dalyje.

Mūsų pastogė Nr. 29, 1985.7.22 psl. 5

5



SĄŽINĖS KALINIAI
Visos politinių kalinių ir jų šeimų 

gerbūviu besirūpinančios organizacij
os. kaip Keston College, Friends of 
Prisoners, Amnesty International, 
skatina kuo daugiau ir reguliariai 
rašyti laiškus politiniams kaliniams, 
kalinių šeimoms ir sovietų parei
gūnams. užtariant politinius kalinius.

Pagal buvusius sąžinės kalinius Simą 
Kudirką. Yuri Beiow, Yulia Vozne
senskaya ir daugelį kitų, geriausias ir 
gal vienintelis būdas palaikyti Kalinių 
moralę ir sušvelninti sovietų pa
reigūnų elgesį yra laiškai.

Nebūtina yra rašyti iigus laiškus. 
Geriausia siųsti atvirukus su pora 
sakinių, šiitai ir draugiškai parašytų. 
Rašyti lietuviškai arba angliškai. 
Nenorint naudoti savo pavardės, 
laiškus galima pasirašyti slapyvardžiu.

Šios savaitės sąžinės kalinys D r. 
Aigirdas STATKEVIČIUS, 1980 m. 
uždarytas į psichiatrinę ligoninę už 
priklausymą Lietuvos Helsinkio gru
pei.
Adresas:-

USSR
700058 Uzbekskaya SSr,
g. Tashkent,
Tashkent Special Psychiatric Hos

pital,
uchr. UYa - 64/IZ-l,
STATKEVIČIUS Algirdas,

Padėti kaliniams "Amnesty Inter
national" taip pat skatina rašyti 
mandagius laiškus sovietų parei
gūnams. Galima rašyti panašiu tu
riniu:

USSR.
Uzbekskaya SSR
700058 Tashkent,
Special Psyc'niatric Hospital
Director I. L. Andriakov

Dear Mr. I.L. Andriakov,
it has been widely reported in 

Australia that Aigirdas Statkevičius 
has been transferred from Special 
Psychiatric Hospital. Kaiinin- 
gradskaya obi. to Tashkent S.P.H.

Would you please kindly advise me 
what is the treatment he is receiving 
now and when will be he next 
examined by a Medical Commission 
to decide if his confinement may be 
terminated.

Hoping to hear from you soon as 
there is a great interest in his case in 
Australia,

Yours respectfully.
Parašas 

Arba, ir adresas.
Dear Mr. 1, L. Andriakov,

I appeal to you for the immediate 
release of STATKEVIČIUS Aigirdas. 
I believe he is a prisoner of 
conscience, having been imprisoned in 
1980 and in 1984 transferred to 
Tashkent Special Psychiatric 
Hospital.

In the interest of justice 1 appeal 
for his unconditional release.

Yours respectfully,
Parašas.

LIETUVIU INFORMACIJOS BIURO 
VEIKLOS GAIRES

1. TIKSLAS - ■ 'i
a) Informuoti apie dabartinę Lietuvos okupaciją, tikinčiųjų 

persekiojimus ir rusifikaciją:
b) įvairiomis progomis kelti Lietuvos laivės bylą, atspaudinant 

apžvalgas, brošiūras ir skelbimus australų spaudoje, per radiją ir televiziją;
c) Sekti Australijoje leidžiamą spaudą, televizijos ir radijo laidas. 

Pastebėtas klaidingas žinias apie Lietuvą ir jos dabartinę padėti 
patikslinti, suteikiant autentiškas, dokumenfiiotas informacijas:

d) Platinti angių ir kitomis kalbomis apžvalgas, brošiūras ir kitus 
leidinius liečiančius Lietuvos istoriją, tautą, valstybę ir jos laisvės siekius;

e) Telkti angių ir kitomis kalbomis medžiagą apie Lietuvą, ją 
multiplikuoti;

f) informuoti apie Lietuvių Informacijos Biuro veikią visų didesnių 
Austraiijos dienraščių ir žurnalų redakcijas, valstybines įstaigas, 
parlamento narius, politines organizacijas ir partijas:

g) Palaikyti ryšius su išeivijoje veikiančiomis panašaus tikslo ir paskirties 
institucijomis ir organizacijomis.

2. BIURO APIMTIS
a) Pagrindinė biuro būstinė vienoje lietuvių apylinkėje: raštinė Lietuvių 

namų ar kitos organizacijos patalpose:
bl Raštinę aptarnauja trys asmenys: du sekretoriai ir vedėjas. Reikalui 

esant raštinės personalas gali būti padidintas;
c) Biuro skyriai arba įgaliotiniai visose lietuvių apylinkėse;
d) Visi biuro tarnautojai neapmokami.

3. LĖŠOS
a) Biurą remia ir išlaiko Australijos lietuvių bendruomenės Krašto 

vaidyba ir Australijos lietuvių fondas;
b) Aukos biun veiklai;
c) Biuro finansinę atskaitomybę tikrina ALB Krašto kontrolės komisija 

arba jos pavedimu apylinkės, kurioje biuras veikia. Kontrolės komisija.

4. ATSAKOMYBĖ
a) Biuras tiesioginiai atsakingas ALB Krašto valdybai;
b) Biuras apie savo veikią padaro pranešimą per ALB Tarybos narių 

suvažiavimus;
c) Biuro personalą skiria ar atleidžia ALB Krašto valdyba savo nuožiūra.

5. LIKVIDACIJA
a) Biurui likviduojantis visą turtą perima ALB Krašto valdyba.

ALB Krašto Vaidyba

* Šios veikios gairės patvirtintos ALB Krašto vaidybos posėdyje 1985 m. 
birželio 27, Adelaidėje. Protokolo nr. 6.

V. Neverauskas V. Baltutis
ALB Krašto Vaidybos ALB Krašto Vaidybos

___ Pirmininkas Sekretorius
Musu Daslioeė Nr 5>Q ia«r' i n «

. A. Augmantei Irenai KUBERTAITEI

Bankstowne mirus, jos tėveliais, brolį, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

A. ir M. Stasos

F A DĖKA

Karolis ir Algis Kazlauskai širdingai dėkoja visiems savo tėvo a.a. 
KAZIO KAZLAUSKO draugams ir tolimesniems giminėms už šute ikta 
pagelbą ir pareikštą užuojautą po jo mirties Fiji.

Širdingas ačiū Melbourne socialinės globos moterų draugijai už 
surengimą šermenų. Karolis KazlaUskas

Mieli tautiečiai!
Vėl beldžiamės į Jūsų sąžinės duris prašydami paramos. Tautos fondo 

veikla plečiasi, atatinkamai didėja ir išlaidos, kurios yra parengiamos tik iš 
mūsų aukų. Leidimas ELTOS biuletenių net 7-mis kalbomis, radijo 
transliacijos į Lietuvą, išlaikymas ELTOS informacijų centro Washing
tone. bendrai paėmus, finansavimas visos VLIKo veikios kainuoja 
milžiniškas sumas, kurios sudedamos tik laisvojo pasaulio lietuvių, 
gyvenančių įvairiuose kraštuose. Kitokių pajamų Tautos fondas neturi.

Faktas, kad pavergtojo krašto lietuviams yra svarbi mūsų veikla 
laisvajame pasaulyje, paskatina aukotojus būti dosnesniais. Pažymėtina, 
kad T.F. remia ne tik pavieniai asmenys, bet ir organizacijos.

Gal ne vienam gali kilti klausimas, ar visas šis darbas ir išlaidos save 
pateisina, ar Lietuva kada nors kelsis iš pavergties griuvėsių? Tereikia tik 
prisiminti praeitį ir šie abejojimai išsisklaidys. Juk žinome, kad jau 1914 
metais Amerikoje veikė tautinis fondas, tikslu šelpti lietuvius 
nukentėjusius kare ir paremti ateities laisvą Lietuvą, taip pat davė 
stipendijas moksleiviams, išlaikė informacijų biurus Paryžiuje, Šveicarijoje 
ir Amerikoje.

Reikia prisiminti, kad Amerikos lietuviai tada buvo neturtingi, bet jie 
tikėjo, kad Lietuva keisis ir nusimes net 130 metų trukusios vergijos 
pančius. Kaip tuo prisikėlimu galime abejoti mes dabar, kada beveik visos 
laisvojo pasaulio valstybės Lietuvą tebelaiko nepriklausoma valstybe. Mes 
turime tikėti Lietuvos pilnos laisvės atgavimu ir negalime likti abejingi jos 
reikalams. Tiesa, nežinome kada tai įvyks, bet cam įvykiui turime būti iš 
anksto pasiruošę. Turime skaitytis su faktu, kad senąja! karteli išmirštant 
ar pavargstant, priaugančiai kartai Lietuvos laisvinimo darbas bus mažiau 
suprantamas ir tam bus skiriama mažiau darbo, dėmesio ir lėšų.

Kad sudaryti pastovų pajamų šaltinį, prie Tautos fondo buvo įsteigtas, 
pagal sydnejiškio S. Jarembausko projektą, Lietuvos laisvės iždas (LLI), 
kurio turtas neliečiamas - jis bus panaudotas tik Lietuvai išsivadavus iš 
pavergties. o einamiesiems reikalams naudojama tik gaunamos palūkanos. 
Visi testamentiniai palikimai Tautos fondui, jei testatoriaus nėra 
padaryta specialių nurodymų, eina į LLI. Aukojant šiam iždui galime save 
ar savo artimuosius įamžinti, jų vardu įnešant aukas įvairiomis progomis - 
laidotuvių metu vietoje gėlių, įvairių mirties sukakčių progomis ir 
panašiai.

Nors šiuo metu Lietuvos laisvės iždas yra dar tik naujagimio stadijoje, 
bet jame sutelktas kapitalas jau siekia apie ketvirtį niiiijono dolerių. 
Skubėkime šią sumą padidinti bent keletą kartų, kad gaunamieji procentai 
galėtų padengti visas VLIKO veikios išlaidas. Neužmirškime, kad šio 
naujagimio augimas ir stiprėjimas yra mūsų rankose. Džiugu, kad tautiečiai 
pradeda prisiminti T.F. ir L.L.i. savo testamentiniuose palikimuose. Šie 
palikimai gal įgalins mus išpildyti pavergtos tautos šauksmą - prašymą: 
"Mums tai neįmanoma, jūs darykite ką galite, kad Lietuvos kančios kuo 
plačiau būtų žinomos laisvajame pasaulyje." ELTOS biuleteniai, radijo 
transliacijos tai puikiai atlieka gaunamų lėšų ribose. Bet galėtų tas 
šauksmas skambėti dar g 
galime laisvai kalbėti už 
padarys?

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje, Melbourne

irsiau ir plačiau, jei lėšos padidėtų. Tik mes 
pavergtuosius. Jei to nepadarysime - kas tai

. • • ' b-

Norintieji paremti Tautos fondą ar Lietuvos laisvės iždą prašome 
pasinaudoti šia anketa:

Siunčiu: Tautos fondui $------------- -

L Laisvės iždui ——
• »

Aukotojas..................................... - - - -

Adresas

Adresuoti: Tautos Fondo Atstovybė,
50 Errol street,

North Melbourne, Vic. 3051
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SYDNEY SPORTO KLUBE ‘KOVAS4
Golfo sekcija

SY D NE Y

Sydney sporto klubo "KOVAS" 
golfininkai, nepaisydami žvarbaus 
oro, toliau sėkmingai kultivuoja savo 
sporto šaką.

Liepos 6 koviečiai rungėsi prieš 
Canberra sporto klubo "VILKAS" 
golfininkus dėl prieš kelis metus 
įsteigtos Sydney - Canberra lietuvių 
pereinamos taurės.

Antrą kartą iš eilės šią taurę 
laimėjo "Kovo" golfo sekcijos žaidėjų 
komanda, kurią sudarė ir sekančius 
NET rezultatus pasiekė I. Venclovas 
(70), V. Burokas (71),. G. Vičiulis

GOLFO ŽAIDĖJAI 
N ES N A U D ŽI A

"Kovo" golfo sekcijoje šiuo metu 
yra 27 nariai. Iš jų vidutiniškai 18 
susirenka žaisti paskirtomis dienomis. 
Nors iš sekcijos išstojo trys nariai, bet 
įstojo penki nauji.

Sąžiningiausias golfo dienų dalyvis 
yra Vytas Burokas, kuris nuo pirmo
sios dienos (1984 m balandžio mėn., 
Auburn), nepraleido nė vienos. Šiais 
metais šeši žaidėjai dar nepraleido nė 
vienos dienos.

Atrodo, kad gale metų dabartinė 
sekcijos valdyba norės vadžias per
leisti kitiems, reikėtų jau dabar 
pagalvoti apie kandidatus.

Ruošiantis kitiems metams, sekre
torius jau dabar užsakė 17 golfo 
dienų. Detalės bus paskelbtos galu
tinai susitarus su visais suintere
suotais.

Klubo pirmenybėse (20 Points +), 
atėmus tris blogiausias dienas, pir
mauja Don Atkinson su Vytu Buroku
(38.5) , toliau seka Kostas Bagdonas ir 
Eddie Karpavičius (37), Vincas Bin
kis, Les Burba, Irvis Venclovas
(36.5) , -Gil (34), Leonas Petrauskas
(33.5) , Jurgis Karpavičius (33).

J.B.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDAS
AUKOS A.L. FONDUI

$ 100 Vaclovas Grigonis ($ 1315) 
Moe, Vic.

$ 100 Vincas Stagis ($ 750), Vic. 
Prisimindamas savo a.a. tėvus Juozą ir 
Rožę Stabingius prieš 35 metus 
ištremtus į Sibirą.

$ 50 A. Krausienė (S 380), Vic. 
Prisimindama savo artimuosius Sibire, 
Lietuvoje ir Australijoje iškeliavusius 
į Anapilį poilsio.

$ 20 K. Kazlauskas (82). Vic.
$ 10 A. Morkūnas (137), S.A.
$ 10 J. Normantas (315), Vic. 

Pagerbdamas neseniai mirusį a. a. 
Kazimierą Urboną.

Geelongo lietuvių aukos per birže
lio trėmimų minėjimą:

$ 20 V. Aukštiejus (119)
Po $ 10 A. Galiauskienė, S. ir S. 

KarpalaviČiai (61), J. Kašdailis (40), 
B. Starinskienė.

Po $ 5 A. Baltrūnas (125), V. 
Čekaravičius (44), A. Križienė, M. 
Kymantas (116), J. Manikauskas (69), 
K. Prašmutas (180). V. Ribačiauskas 
(35).

$ 4 B. Jankienė (9).

A.a. Aleksandrui Milvydui Melbour
ne mirus, vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui:

Po $ 10 V. Bosikis (30), M. ir S.

CANBERRA

(73), V. Binkis (89).
Canberra sporto klubo "Vilksis" 

golfininkus atstovavo Č. Žilinskas
(81) , P. Gružauskas (81), T. Žilinskas
(82) ir R. Miniotas (92).

Varžybos vyko Liverpool Golf Club 
aikštyne, kuris nepasižymi "palan
kumu" retai jame žaidžiančiam golfi- 
ninkui.

Po sunkios, bet įdomios dienos, 
žaidėjai kelias gražias valandas pra
leido Lietuvių klube, Bankstown.

J.K.

A U D RI U S
S V AL D E NI S

Sydney dienraštis "Daily 
Telegraph" liepos 12 sporto sekcijoje 
aprašo Svaidenį, kaip pagrindinį ir 
svarbiausią žaidėją Sydney krepšinio 
komandoje Bankstown BRUINS.

Rašoma, kad 200 cm ūgio, 19 metų 
lietuvio parodytu puikiu žaidimu jo 
komanda aukščiausioje Australijos 
krepšinio lygoje laimėjo 3 iš pasku
tinių keturių rungtynių.

Paskutinėse rungtynėse prieš Mel
bourne Svaldenis pelnė 34 taškus.

Pernai Audrius buvo nariu Austra
lijos jaunių (iki 20 m.) komandos, kuri 
buvo išvykus į Filipinus. Ten jis 
kiekvienose rungtynėse vidutiniškai 
pelnė virš 10 taškų ir gerai pasirodė 
gynime.

K VI ETI MAS

Sydney sporto klubo "Kovas" 
moterų tinklinio sekcija kviečia visas 
mergaites, merginas ir moteris, aukš
tas ir mažas, jaunas ir vyresnes jungtis 
į tinklinio komandas. Treniruotės 
vyksta penktadieniais 7 vai. Forbes 
Street Girls High School, Liverpool. 
Treniruoja Edis Zduoba.

Eimučiai, Z. ir V. Jeršovai (30), G. ir 
A. Karazijos (105), J. ir J. Petrašiūnai 
(45), R. ir E. Šemetai (140).

Po $ 5 0. Aleknienė (459) ir A. 
C e Ina (116).

A.a. Apolonijai Kaladienei Mel
bourne mirus, vietoje gėlių A.L. 
Fondui aukojo

$ 20 A. Kalpokas (115).

A.a. Anelei Sabaliauskienei Sydne- 
juje mirus,vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui:

Po $ 10 K. Andriuška (15), A. 
Gaidukas (35), I. Petniūnienė, L. 
Simanauskas (75), V. Stanevičius, V. 
Šimkus (20) ir A. Vingiene.

$ 5 S. Dabkus (10).
$ 4 Z. ir A. Storpirščiai.
$ 2 V. Narušienė (7).

A.a. Kazimierui Kazlauskui mirus, 
vietoje gėlių aukojo A.L. Fondui:

Po $ 20 V. ir B. Adomavičiai (60). J. 
ir E. Balčiūnai (510), J. Šniras (250).

Užbaigėme sėkmingą "SVAJONIŲ" kelionę Australijoje apiankant 
lietuvių kolonijas. Visų koncertų pelnas yra skirtas VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui. Netrukus išleidžiamos plokštelės pelnas taip pat yra 
skiriamas tam pačiam tikslui.

"Svajonių" koncertų pasisekimas rodo mūsų bendruomenės entuziazmą 
ir pritarimą jaunimo pastangoms, organizuojant kongresą Australijoje 
1987-8 metais. Dabar mes turime malonią pareigą visų pirma supažindinti 
bendruomenę su kai kuriomis statistikomis.

Per keturias savaites "Svajonės" koncertavo aštuoniose vietovėse, 
nukeliaudamos apie 12000 kilometrų. Koncertų pajamos už parduotus 
bilietus sudarė $ 5.580 ir už programas gauta $ 385.77. Plokštelių 
užsakymų gauta už $ 2.670.

Dėkojame visiems už paramą, dar atskirai tariame nuoširdų ačiū 
aukojusiems plokštelės išleidimui. Aukojo:

Australijos Lietuvių Fondas $ 1000.
GEELONG - V. Salaviejus $ 10.
MELBOURNE - S. Ivaškevičienė $ 50, J. Mikštas $ 40, V. Bosikisir V.

Spanielis po $ 5. S. Savickienė $ 2.
PERTH - A. Kaminickas $ 10, J. Astrauskas, Z. Budrikis, F. Gustas, R. 

Pascekas, A. Malinauskas, E. Stankevičius, P. Patupis, V. Kasputis po $ 5. 
O. Liutikas $ 3. A. Čižeika ir V. Stirbinskas po S 2.

BRISBANE - J. Klimas ir H. Petrauskas po S 10, A. Malinauskas ir K. 
Bagdonas po $ 5, A. Kudzius $ 4.

SYDNEY - B. Stašionis $ 10 ir taip pat $ 10 atsirado nežinia iš kur.
CANBERRA - Z. Sipavičius $ 10.
HOBART - ALB Apylinkės valdyba $ 100, S. Augustavičius $ 20, B. 

Šikšnius, Z. Aelichas, P. Banelis, P. Šiaučiūnas, J. Paškevičius po $ 10. V. 
Nikitinas $ 7, K. Paškevičius, A. Kaltinis po $ 5. I. Sleiters S 4, B. ir S. 
August $ 3, M. Kozikas $ 2.

Viso aukų plokštelei išleisti gauta $ 1.429.
Dėkojame organizacijoms už "Svajonėms" sudarytas sąlygas pasirodyti 

jų parengimuose ir už dosnias aukas:
Adelaidės Karių Ramovei už $ 500 ir Sydnejaus lietuvių savaitgalio 

mokyklos tėvų komitetui už $ 464.45. Adelaidės Pabaitiečių moterų 
draugija sudarė sąlygas "Svajonėms" pasirodyti trėmimų minėjime ir 

I paaukojo $ 100. Mūsų padėka Adelaidės Jaunimo sąjungos skyriui už $ 225 
| ir p.p. Valaičiams už $ 100 Kongresui. Melbourne veikiantis Tautos fondui 
I remti būrelis, vadovaujamas p. Žiogienės, Kongresui paaukojo S 200.

Prie kelionių išlaidų padengimo prisidėjo Australijos lietuvių jaunimo 
sąjunga su $ 100, Melbourne parapijos choras su $ 150 ir Dainos sambūris su 
$ 300. Kooperatyvas TALKA paskyrė $ 200 programų išleidimui.

Kun. P. Vaseriui dėkojame už bilietų atspausdinimą, Melbourne Lietuvių 
klubui už patalpas ir Katalikių moterų draugijai už vaišes po koncerto 
Melbourne.

Jeigu būtų įmanoma išvardinti visus prisidėjusius ir padėjusius, tai turbūt 
tektų atspausdinti visą mūsų Australijos lietuvių bendruomenės sąrašą, 
nes daug išlaidų ir patarnavimų buvo padengta ar suteikta be sąskaitų, be 
konkretaus atpildo, išskyrus pasitenkinimą atliekant lietuvišką pareigą. 
Pianinas, šviesos, uždangos, garsų efektai - tai tik dalis visko. Nepaprastai 
nuoširdūs "Svajonių" šeimininkai, priėmę jas į savo namus, niekada nebus 
užmiršti. Visų šių asmenų pastangomis ir pasiaukojimu buvo sumažintos 
kelionių ir koncertų išlaidos ir todėl tai taip pat yra konkreti auka VI PL 
Jaunimo kongresui.

Koncertų organizatoriams - Perth - Gailai Klimaitei, Brisbane - K. 
Bagdonui, Sydney - Ritai Barkutei ir Viktorui šliteriui, Canberra - Jonui 
Šliogeriui, Hobart - J. Paškevičiui, Adelaide - A. Stankevčiui ir Geelong - 
A. Karpavičiui ačiū už darbą ir tiesioginį įnašą į koncertų pasisekimą.

Didžiausias ačiū yra skiriamas mūsų patiems svarbiausiems rėmėjams:

JUMS VISIEMS ATSILANKIUSIEMS KONCERTUOSE.

VI PLJ Kongreso Informacijos Komisija.

Po $ 10 V. ir G. Ališauskai (410), J. 
ir M. Antanaičiai (75), V. ir A. 
Baltrukoniai (160), T. Bikulčienė 
(630), A. ir A. Kęsminai (85), J. ir E. 
Krikščiūnai (147), J. ir S. Meiliūnai 
(762), I. O'Dwyer (50), J. Vingrienė 
(280), Dr. K. Zdanius (91), A. Zubras 
(473).

Po $ 5 O. Aleknienė (464), P. 
Aukštikalnis (30), V. ir O. Jakučiai 
(259), J. ir M. Kemešiai (42), J. 
Paragienė (142), V. ir L. Petruševičiai 
(20), K. Prašmutas (185), A. ir A. 
Ramanauskai (74), V. ir J. Rekešiai 
(125).

A.a. Dr. Izidoriui Kaunui Mel
bourne mirus, vietoje gėlių A.L. 
Fondui aukojo:

$ 25 V. Šalkūnas (100).
Po S 20 J. Balbata (185), J. ir E. 

Balčiūnai (530), J. Kemežys (30), J.ir 
S. Meiliūnai (782), A. ir B. Staugaičiai 
(230), J. ir J. Zaikauskai (200).

Po $ 10 J. ir M. Antanaičiai (85), E. 
Dudėnienė (50), J. ir E. Kalnėnai 

(130), V. ir O. Jakučiai (269), J. ir B. 
Makuliai (65), E. ir P. Markoniai (27). 
A. ir A. Sadauskai, i. Verbylienė (20), 
A. Zubras (483).

Po S 5 J. Barkienė (50), K. 
Prašmutas (190).

A.L. Fondo valdyba nuošifdžiai 
sveikina naujus Fondo šimtininkus: V. 
Aukštiejų, A. Kalpoką, G. ir A. 
Karazijas ir V. Šalkūną. visi iš 
Viktorijos.

Patikslinimas.
Praėjusiame A.L. Fondo aukų 

pranešime buvo paskelbta, kad J. ir E. 
Balčiūnai pagerbdami a.a. Povilą 
Protą, vietoje gėlių aukojo Fondui $ 
10. Iš tikrųjų turėjo būti $ 20. Dėl 
įvykusios klaidos p.p. Balčiūnų atsi
prašome.

Nuoširdi padėka visiems aukoto
jams ir Fondo talkininkams.

Vaclovas Rekešius 
A.L. Fondo iždininkas
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SYDNEY
Metinis susirinkimas

Rugpiūčio 18. sekmadienį, 2.30 vai. 
šaukiamas A LB Sydnejaus apylinkės 
visuotinis susirinkimas Lietuvių na
muose Bankstowne. Numatytu laiku 
nesusirinkus kvorumui už pusės va
landos šaukiamas kitas susirinkimas, 
kuris bus teisėtas nežiūrint susi
rinkusių skaičiaus.

'Susirinkimo progamoje:
1. Prezidiumo rinkimai.
2. Mandatų komisijos tvirtinimas.
3. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
4. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c), nario 
jaunimo reikalams, d) re v. komisijos,

e) gar’Dės teismo.
5. Diskusijos dėl pranešimų ir 

apyskaitos tvirtinimas.
6. Naujos vaidybos rinkimai. Taip 

pat revizijos komisijos ir garbės 
teismo rinkimai.

7. Organizacijų bei draugijų veikios 
pranešimai.

8. Einamieji reikalai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Visi tautiečiai prašomi susirinkime 

kuo skaitlingiau dalyvauti ir atlikti 
savo garoės pareigą.

A LB Sydney apylinkės vaidyba.

Prisiminkime praeitį
A LB Sydnejaus apylinkės vaidyba 

yra gavusi laišką, kuriame jo autorė 
Catherine Panich praneša rašanti 
knygą apie po II-ojo Pasaulinio karo 
N.S.W. valstijon iš Europos atvykusių 
žmonių išgyvenimus ir ypač jų 
patyrimus įvairiose N.S.W. valstijoje 
buvusiose imigrantų stovyklose bei 
hosteliuose.

Savo laiške C. Panich pabrėžia, kad 
josios darbas nėra susietas su jokia 
politine organizacija ir prašo Apy
linkės vaidybos padėti jai užmegsti 
ryšį su pokario metais čia atvykusiais 
lietuviais, kurie sutiktų jai savo 
išgyvenimus papasakoti oei even
tualiai leistų pasinaudoti jų turima 
anuos laikus nušviečiančia dokumen
tine medžiaga (nuotraukomis, doku
mentais. laiškais).

Apylinkės vaidyba yra nuomonės, 
kad mūsų tautiečių išgyvenimai 
turėtų tokioje knygoje būti paminėti 
ir todėl kviečia N.S.W. valstijoje 
ateivio dalią pradėjusius ir savo 
atminty būdingesnius tų iaikų išgyve
nimus tebesinešiojančius asmenis savo 
prisiminimais su knygos autore pasi
dalinti.

Dėkoja

Tuo tiksiu Catherine Panich šių 
metų liepos 28. sekmadienį, 2 vai. 
lankysis Sydnejaus lietuvių klube. 
Sutinkantieji savo prisiminimais su ja 
pasidalinti kviečiami atvykti ir tame 
susitikime dalyvauti. Papildomų in
formacijų siekiantieji prašomi skam
binti S. Skoruliui. tel. 77-9011.

Pirmieji metai Australijoje

Pranešimas
Sodybietės dėkoja

Liepos 9, 10 ir 11 d.d. Sutherland 
apylinkės pensininkams buvo suruoš
tas meno ir rankdarbių "festivalis". Ir 
Engadine sodybietės gavo stalą pasi
rodyti su rankdarbiais, kurie buvo 
išstatyti pardavimui. Du ar trys 
geresni rankdarbiai buvo išstatyti 
parodos patalpose - įvertinimui.

Dėkoju visoms ponioms, padė
jusioms paruošti tą lietuvišką kampelį. 
Ir ponioms, kurios paskolino gražius 
audinius pagražinti visa išstatymo 
vaizdą. Dėkoju Sydnejaus socialinės 
moterų globos draugijos ponioms už 
budėjimą prie stalo, o didžiausias 
ačiū, tai pačioms sodybietė.ms, kurių 
rankdarbiams net neužteko vietos ant 
stalo. Iš to ir pelnas buvo paten
kinamas. Tautiečių iš kitur, kaip ir 
nesimatė - kaltinkime šlapias tris 
dienas. Loterijos I-mą premiją laimėjo 
V. Stanevičienė, 2-rą T. Vingilienė.

A. Storpirštienė

Rugpjūčio 4, sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių klube, Bankstown, įvyks 
Sydnejaus skautų Židinio sueiga, 
skirta lietuvių tremtinių pagerbimui. 
Jos metu bus skaitomi eilėraščiai, 
maldos ir aprašymai slaptai iš Sibiro 
pasiekę vakarus.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti į tokią, pirmą kartą 
Sydnejuj, tremtinių kūrybos popietę.

Atsižvelgiant į kai kurių pagei
davimus, sueiga pradedama valanda 
anksčiau, kaip kiti Lietuvių klube 
vykstantieji parengimai.

Laukiame!
Židinio vadija

Sūkurys
Kas ten dunda, kas ten vyksta 

Lietuvių namuose?
Tai Sūkurys ruošiasi savo jubilie

jiniam 10-čio koncertui, kuris įvyks 
rugpjūčio 11.

Neapvilkime jaunimo ir visi kartu 
atšvęstam tą iškilmingą šventę!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414) 
liepos 2 7, Šeštadienį, ;
Sydnejaus " D AI N OS” choro

VIDURŽIEMIO VAKARAS
Įdomi programa. Bilietai S 5 asmeniui.] 
Pensininkams $ 4, moksl ei 'vi antis S 2.]

[LIEPOS 28. SEKMADIENĮ 2.30 vai.

i TURGUS... TURGUS... TURGUS... ] 
[Daug, daug laimikių! Gera nuotaika! 
[Ateikite ir išbandykite savo laimę! [

Kiekvieną PENKTADIENĮ nuo 6 iki 8! 
vai. v ak., 
[SMORGASBORD su šiltais ir šaltais 
valgiais, kava ir 1.1.
MU ZI_K AKaina _ dar _vl_s__tik_ S 3._____

Sydnejaus Lietuvių namuose
B AS K O LŲ — A U K U Visiems nuoširdžiai dėkojame. Pra-

VAJUS

Vajus vis dar tęsiamas toliau. 
Skelbiame tolimesnes pavardes prisi
dėjusių.

Aukojo: A. Gaidukas $ 700 ir $ 300 
pervedė iš beprocentinės paskolos į 
auką, tad viso - $ 1000, J.P. Čepulis $ 
200, B. Gaiiiūnienė $ 100, V. Brilingas 
$ 50, V. Narušienė ir J.P. po $ 30.

Some visus pasižadėjusius skolinti (dar 
neįmokėta virš $ 20,000) kuo skubiau 
įmokėti pinigus.

Kiekviena uždelsta diena mums 
kainuoja mokant daugiau nuošimčių.

NARIO MOKESTIS
Pranešame, kad nario mokestis už 

1985-86 metus yra priimamas klubo 
raštinėje.

Raginame narius susimokėti.

DĖKOJA
St. Joachim’s, Lidcombe bažnyčios klebono - mons. J. Meaney savaitiniam 

žinių, lape, kurį jis spausdina savo parapijiečiams, yra pareikšta padėka;- 
(Žinių lapas liepos 7, 1985.)

Prieš kelis mėnesius lietuvių bendruomenė, kuri 22-jų metų laikotarpyje 
susirenka čia kiekvieną sekmadienį 11.30 mišioms, pareiškė norą prisidėti prie 
naujų vargonų įsigijimo. Kelių amžių bėgyje, pripratę savajam krašte 
naudotis vargonais bažnyčioje, jie džiaugėsi, kad nauji vargonai papuoš tokią 
gražią bažnyčią, kokia yra švento Joachimo. Tai iš tiesų tinkamas papuošalas 
mūsų parapijai švenčiant šimto metų sukaktį.

Buvau apimtas drąsių svajonių ir didžiausio optimizmo tikėdamasis, kad, 
paaukoję vieną tūkstantį dolerių, šie žmonės parodys ypatingą dosnumą. Mane 
labjausiai nustebino tai, kad smarkiai "prašoviau pro šalį". Mišiose, prieš pora 
mėnesių, 3.985 doleriai buvo įteikti naujųjų vargonų fondui.

Siunčiu lietuviams: jų kunigams ir bendruomenei sveikinimus, aukštą 
įvertinimą ir gilią padėką už tokį dosnumą ir netikėtai draugišką atsinešimą. 
Vėl naujas draugiškumo ryšys tarp Australijos ir Lietuvos žmonių. Tegu 
Dievas Jus visus laimina ir apdovanoja gėrybėmis.

Mons. J. Meaney

A. A. TEOFILIJAI ŠUMSKIENEI

mirus, jos vyrą Aleksandrą Šumską, sūnus Mindaugą, Vytautą ir dukterį 
Emiliją su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

B.R.V.J. Ramanauskai

MftsinsrocĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome, rašyti
Lithuanian Community PubLSoc.Ltd. vardu.

P.O. Beat 550
Bankstown, N.S.W., 2200.

Mirusi ej i

Teofilija Šumskienė, senj. mirė 
liepos 14, palaidota liepos 18.

A. A. TEOFILIJAI ŠUMSKIENEI 
mirus, Lietuvių klubo steigimo nariams, vyrui Aleksandrui ir sūnui 
Mindaugui, bei kitiems artimiesiems reiškiame giiią užuojautą.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

Irena Augmantė Kūbertaitė, 45 m., 
mirė liepos 16. Laidojama pirmadienį, 
liepos 22.

RedaktoriuszJ.
P.O. Box 550,

Administracijos adresas:
P.O. Box 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Austral!joje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

Mašanauskas
Bankstown, 2200.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.
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