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DIPLOMATĖS ŽVILGSNIS ATGAL
Sovietinės pasakos apie sąvanorišką 

Lietuvos prisijungimą prie Sov. Są
jungos, apie "tarybų valdžios atkū
rimą" prieš 45-rius metus pasiliks 
pasakomis, nes joms prieštarauja 
liudijimai tų, kurie savo akimis iš arti 
stebėjo Baltijos valstybių pavergimą 
1940 m.

Pernai Londono knygų leidykla 
"Centaur Press" išleido buvusios britų 
diplomatės Peggie Benton atsiminimus 
"Baltic Countdown'1. Autorė aprašo 
paskutiniąsias Baltijos valstybių lais
vės dienas. Šių kraštų okupavimą 
1940 m. Peggie Benton stebėjo 
Rygoje, kur darbavosi Britanijos 
pasiuntinybėje. Kai pasiuntinybė buvo 
uždaryta, ji su savo vyru atliko 
nuotykingą kelionę - per Maskvą, 
Sibirą, Vladivostoką, Japoniją, Kana
dą, Atlantą atgal į kariaujančią 
Angliją.

Peggie Benton paprastai dėsto savo 
išgyvenimus ir (spūdžius. Šen ir ten ji 
nušviečia ypatingas to meto Latvijos 
ir kitų Baltijos valstybių sąlygas. 
Visur jaučiama gili autorės užuojauta 
baltiečiams, kuriuos užgriuvo iki 
šiandien nesibaigiančios okupacijos 
nelaimės.

Knygos pratarmę parašė žymus 
anglų žurnalistas Edvard Crankshaw. 
Jo mintys vertos prisiminti, ypač 45- 
jų pavergimo metinių proga.

Viena liūdniausių užmirštųjų tra
gedijų mūsų laikais, teigia Crankshaw, 
buvo Baltijos valstybių sunaikinimas. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautos 
turėjo jau ilgą ir labai sudėtingą 
istoriją, kai jos atsidūrė Rusijos 
valdžioje XVIII a. Lietuva kadaise 
buvo stipriausia valstybė Rytų Euro
poje. 1918 m. su revoliucija Rusijoje ir 
Vokietijos pralaimėjimu . pavyko 
Baltijos valstybėms išsilaisvinti, nu
galėti bolševikus ir paskelbti savo 
nepriklausomybę.

Pastaroji truko vos 20 metų. 1939 
m. šių mažų šalių likimą nulėmė 
Hitlerio ir Stalino susitarimas, kuris 
paskatino Lenkijos užpuolimą ir 
sukėlė antrąjį pasaulinį karą. 1940-jų 
vasarą rusai įžygiavo į Baltijos

kraštus, neva kviečiami. Raudonąją 
armiją iš paskos atsekė maitėdos, nes 
NKVD (taip buvo vadinama seniau 
ČEKĄ, dabar KGB) sekė sovietinę 
kariuomenę, kaip Gestapas paskui 
Reichsverą; ir kompartijos sekretoriai 
sekė paskui NKVD, kaip gauleiteriai 
paskui Gestapą. Tučtuojau visi Bal
tijos kraštai buvo susovietinti ir 
surusinti, jų gyvenimo lygis susmuk- 
dytas, jų laisvos organizacijos panai
kintos, jų gyvenimo tvarka sugriauta. 
Apie 170.000 geriausių ir veikliausių 
piliečių buvo suimta ir išsiųsta į 
Sibirą. Netrukus visiškai paaiškėjo ši 
niekšinga operacija. Ji buvo supla
nuota iš anksto, smulkiai nurodyta 
šaltu tikslumu žinomame įsakyme nr. 
001223, kurį pasirašė 1939 m. spalio 
mėnesį dešinioji Berijos ranka - 
Ivanas Serovas.

Tuo metu nedaugelis apie tai 
žinojo. Būdinga, kad rusai smogė tada, 
kai pasaulio dėmesys buvo nukrypęs į 
beviltišką kovą dėl Paryžiaus. Po 
Prancūzijos pralaimėjimo, tęsia 
Crankshaw, vakariečiams rūpėjo kiti 
reikalai. Ir vėliau paaiškėję tiesiog 
neįsivaizduojami nacių nusikaltimai, 
drauge su mūsų noru pateisinti 
naujuosius sąjungininkus, kliudė mums 
suprasti rusiškąją tikrovę. Pokario 
priekabės ir brutalumas, akvaiz- 
džiausiai pasireškę Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje, palengvino žmonėms 
praregėti ir pamatyti Rusijos žiau
rybes, kaip pvz. žudynes Katynės 
miške. Tačiau vis dar per mažai 
žinoma Baltijos valstybių tragedija, 
tų valstybių, kurios dabar laikomos 
sudėtine Sov. Sąjungos dalimi ir 
smarkiai apgyvendinamos rusų.

Pratarmės autorius teigiamai ver
tina ponios Benton knygą dėl to, kad 
joje randama nemažai žinių apie 
Baltijos valstybes ir apie tai, kaip 
žmonės elgiasi susidūrę su galybe, su 
kuria jie neturi jėgų kovoti, bet ir 
negali susitaikyti.

("Baltic Countdown” by Peggie 
Benton, Centaur Press, London 1984, 
213 p.). A. Lmb.

ALB KRAŠTO VALDYBOS
PRANEŠIMAI

Išsiuntinėtos PLB anketos, kurių tikslas sužinoti apie lietuvių kilmės
asmenų pasaulyje tikrąją padėtį ir nuomones. Jau didesnė anketų dalis grįžo ir 
ALB Krašto v-ba rugpjūčio pabaigoje jas išsiųs PLB Anketos komitetui.

ALB Krašto v-ba dėkoja visiems, kurie nepatingėjote užpildyti anketas ir
jas grąžinti.

* * *
ALB vadovų konferencijon žada atvykti beveik visų AL Bendruomenės 

apylinkių, seniūnijų ir institucijų atstovai. Pirmos konferencijos dienos 
vakare, 7.30 vai. Lietuvių namuose įvyks VI PLJK Organizacinio komiteto 
ruošiamas "Vakaras su Svajonėmis". Vakaro metu bus pristatyta naujai 
išleista "Svajonių" plokštelė. Programoje girdėsime ir matysime "Svajones", 
gros gera muzika ir vaišės. Visi konferencijos dalyviai yra maloniai kviečiami 
šiame vakare dalyvauti.

* * *
Lietuvių Spaudos Sąjunga spaudos baliaus metu ruošia loteriją su turtingais 

fantais. Loterijos bilietai platinami per mūsų apylinkes ir Spaudos Sąjungos 
narius. ALB Krašto v-ba kviečia visus, kuriems rūpi mūsų spaudos reikalai, 
įsigyti loterijos bilietus ir paremti L.S. Sąjungos darbą. Loterijos traukimas 
įvyks š.m. rugsėjo 28 d. Spaudos baliaus metu. Laimėtojai bus paskelbti "Mūsų 
Pastogėje".

* * *
Narė švietimo ir kultūros reikalams J. Vabolienė kreipėsi į visas 

lituanistinio švietimo institucijas Australijoje, prašydama suteikti savo veiklos 
žinių, kurios bus kas metai papildomos. Šios žinios bus laikomos ALB Krašto 
v-bos žinioje. Visos lituanistinės institucijos prašomos, kurios dar 
neatsiliepėte, tai kuo skubiau padaryti. Visų savaitgalių mokyklų mokiniai 
yra raginami rašyti į mūsų Bendruomenės savaitraštį "Mūsų Pastogę". 
Redaktorius mielai sutiko jaunųjų rašinius spausdinti.

* * *
Š.m. lapkričio pabaigoje .Čikagoje PLB iniciatyva yra ruošiama mokslinė 

konferencija. Joje bus svarstomas: "Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje". 
ALB Krašto valdyba numato į šią svarbią mums visiems konferenciją siųsti 
vieną atstovą, žinoma, jei susidarys palankios sąlygos, ypač kas liečia 
finansus.

* * *

ALB KRAŠTO VALDYBA

Australijos ambasada
"apsiausties stovyje".

Australijos ambasados Lisabonoje 
(Portugalija) migracijos raštinė yra 
apgulta... būsimųjų emigrantų. Jų 
gyvoji kolona iš 3-4 žmonių tęsiasi 
per visą kvartalą; raštinė yra "bom
barduojama" kalnais prašymų, tele
fonas nenutyla nei dieną nei naktį. 
Taip įvyko todėl, kad vietinis radijas 
pranešė, jog Australija pasiruošusi 
priimti 84 tūkstančius portugalų. Iš 
tikrųjų, tai bendras skaičius emigran
tų, planuojamų 1984-85 metams 
Australijoje. Pagrindinės įsileidžiamų 
asmenų kategorijos: Australijoje 
esančiųjų šeimų nariai, pabėgėliai 
(refugees) ir kvalifikuoti darbininkai. 
Norintieji imigruoti portugalai netin
ka nė vienai šių kategorijų, tačiau 
jiems Australija - išsvajotoji žemė. Jie 
netiki, kad čia yra bedarbių. Klaidos

atitaisymas per radiją eilių prie 
ambasados nesumažino. Vienintelė 
kita imigracijos įstaiga priklauso 
Kanadai, bet prie jos nėra nė vieno 
žmogaus.

Virš vieno milijono žmonių kasmet 
pareiškia norą gyventi Australijoje.

N U K RI T O 
LĖKTŲV AS

Rugpjūčio 13 Japonijoje nukrito 
keleivinis lėktuvas Boeing 747 
(Jumbo), kuriuo skrido 524 asmenys, 
daugiausia japonai atostogautojai.

Prieš nukritimą lėktuvo pilotas 
pranešė turįs sunkumų su lėktuvo 
išorinėmis durimis, galvojama, kad 
durims atsidarius, dėl lėktuvo vidury 
nukritusio oro spaudimo, pilotas toliau 
lėktuvo negalėjo valdyti.

MIELI TAUTIEČIAI
Gyvenimas nestovi vietoje, jis keičiasi. Kas sugeba jį išnaudoti, tas laimi. 

Apsnūdę Vakarai iigai nesugebėjo išnaudoti laiko ir jie daug ką prakišo 
sovietams, dabar ateina laikas Vakarams pabusti, ateina laikas ir mums savo 
reikalavimus tvirčiau ir griežčiau pastatyti. Mes matome kokį spaudimą 
Vakarų pasaulis išvystė prieš Pietų Afrikos žmogaus teisių laužymą, bet vis 
dar nedrįsta tvirčiau pasisakyti prieš Sovietų Sąjungą, vykdančią kolonialinę 
vergiją Baltijos kraštuose, šiandien padėtis keičiasi, kai Europos tautų 
parlamentas prieš du su puse metų priėmė rezoliuciją iškelti Baltijos tautų 
klausimą Jungtinių tautų parlamente, reikalaujant joms teisės laisvai 
apsispręsti dėl savo politinės padėties.

Šiais metais, dėka Baltų komiteto ir senatoriaus Peter Baume pastangų, 
tokia rezoliucija buvo priimta Australijos senato. Yra labai svarbu, kad tokią 
pat rezoliuciją priimtų ir parlamentas, tada rezoliucija būtų privaloma 
vyriausyoei vykdyti, kitaip sakant. Australijos atstovas Jungtinių tautų 
parlamente palaikytų Europos parlamento iškeltą rezoliuciją. Mums yra 
paguoda, kad Europa im rūpintis mūsų likimu, bet būtų didelis laimėjimas, jei 
Jungtinės tautos pripažintų mums teisę laisvai apsispręsti ir gyventi laisvu 
gyvenimu.

Dabar atėjo laikas mums spausti Australijos parlamentą, kad jis priimtų tą- 
pačią rezoliuciją, kokią yra priėmęs senatas. Mes turime tuoj pat pradėti 
rašyti peticijas - prašymus parlamento nariams, ypač darbiečiams, kad jie 
palaikytų mūsų prašymą. Peticijų tekstai yra gatavai parašyti ir juos galima 
gauti Lietuvių namų raštinėje, ten pat yra ir parlamentarų sąrašas su 
adresais. Peticijas galima gauti ir parapijos kioske, prieš pamaldas pas A. 
Vinevičių.

Būtų labai gera, kad atsirastų tautiečių, kurie pasiūlytų ir kitataučiams, 
kaimynams ir savo pažįstamiems pasirašyti peticijas ir mus paremti. Kuo 
daugiau pasiųsime peticijų, tuo geresnių rezultatų susilauksime. Iš kitos 
pusės mes ta proga pademonstruojame savo bendruomenės sąmoningumą ir 
solidarumą, tad į darbą sesės ir broliai.

A. Mauragis
Sydnejaus apylinkės pirmininkas
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MŪSŲ PRABOČIAI AMŽIŲ BĖGYJE
Lukšytę

Istorikas A. Toynbee rašo, kad 
devintam amžiuj po Kr. rasai- 
skandinavai buvo nepaprastai veržlūs, 
jie net pasiekė Šiaurės Ameriką. A. 
Toynbee, vadindamas rasus skandi
navais, remiasi rusų slavoniškomis 
kronikomis, kuriose rasai yra vadinami 
skandinavais. Pvz.: rasų imperatorę 
Algę, priėmusią graikų ortodoksų 
tikėjimą, rusų slavoniškose kronikose 
užfiksuota, kad imperatorė Algė yra 
tikra skandinavų amazonė, kuriai 
jokia kita moteris neprilygsta nei 
aukšta kilme, nei protu.

Grįžtant prie pagrindinės temos 
apie galinguosius mūsų imperatorius, 
kai mes išpažinom arijų tikėji mą, 
tenka šnekėti apie gerai žinomą 
imperatorių Varių Rikį, valdžiusį 
visus rasus tarp 852-879 m.m. Č. 
Gedgaudas sako, kad jis buvo sūnus 
varulių karaliaus Gudeleivos ir genia
lių kilmės Vyties Saulavio dukters, 
vardu Gemale. Svetimtaučių veika
luose Varių Rikis minimas Rurik 
(Rdrik) vardu, kai kur net rašoma 
Hroekr ir sakoma, kad tai pusiau 
legendarinis princas, apie kurį garsas 
toli ir plačiai pasklidęs. Istorikai 
Vasiliev, Paszkiewicz ir Vernadsky, 
remdamiesi rusų slavoniškomis kroni
komis tvirtina, kad Varių Rikis 
(Rurik) sudarė strateginį planą jung
tinėmis pajėgomis pulti Konstan
tinopolį iš Viduržemio ir Juodosios 
jūros.

Rusai emigrantai žino, kad jų 
protėviai pakvietė skandinavą Ruriką 
į pagalbą prieš kazarus ir kitas 
klajoklių tauteles. Jie jam perleido 
Kijevo tvirtovę. Taip pat istorikai 
sako, kad tai buvo "bekraujis" žemių 
perleidimas rasams. Istorikai aiškina, 
kad Novgorodo Rurik ir Jutlando 
Rdrik yra tas pats asmuo, valdęs 
žemes netik nuo Juodųjų jūrų iki 
Baltijos (Varangijos) jūros, bet jam 
priklausė undeniai (dabartiniai danai), 
dalis suomių žemių ir šiaurinių slavų 
teritorija.

Č. Gedgaudas pasakoja, kad Varių 
Rikis (Rurik) pasodino Kijeve Sakaldą 
(svetimtaučių veikaluose: Zakkalas, 
Sokold ir net Oskold). Varių Rikiui 

mirus, jo sūnų Ingvarį (Varingi) 
globojo giminė Algis. 855 m. Algis 
Sakaldą nužudė. Nors iš istorinių 
veikalų neaišku, bet galima numanyti, 
kad Algis į Kijevo sostą pasodino kokį 
nors savo giminę, nes Ingvaris vedė 
Algę, Kijevo valdovę. Gal Algė buvo 
Algio duktė? Varių Rikio sūnus 
Ingvaris valdė 912-945 m. rasus iš 
Nemunogardo (Gardino) pilies. Sve
timtaučiai istorikai Ingvario vardo 
neiškraipo tik "nubraukia" galūnę - 
Ingvar.

Rasų imperatorių Ingvarį 945 m. 
nužudė slavai - Dereviians, nes jie 
turėjo mokėti jam didelę duoklę. 
Našlė Algė atkeršijo savo vyro 
žudikams. Kai Dereviians taikos 
misija iš kelių asmenų atvyko prašyti 
jos atleidimo, tai tie asmenys jos 
paliepimu buvo gyvi užkasti į žemę. 
Kilminguosius Dereviians suvarė į 
pirtį ir visus sudegino, o pagrindinį jų 
miestą "nušlavė nuo žemės pavir
šiaus".

Bizantijos imperijos gvardijos 
korpuso karys.

Bizantijos imperatorius Konstan
tinas buvo susirūpinęs dėl rasų 
galingumo. Dar prie Ingvario Bizan
tijos imperatoriai pradėjo nusigręžti 
nuo taikos sutarčių su kazarais ir 
kitomis klajoklių tautelėmis, ieš
kodami draugystės su galingaisiais 

rasais. Sakysim, Bizantijos jūrų lai
vyne 902 m. buvo 700 rasų vikingų 
jūreivių, kurie visam pasauly buvo 
žinomi, kaip geriausi jūreiviai. Net 
buvo įsteigta Varingių gvardija (Va
rangian Corps) - reprezentacinė rasų 
karinė pajėga. Kijevo kunigaikštija 
sutiko pristatyti, reikalui esant, naujų 
karių, kurių tarpe buvo įjungti anglai 
ir škotai. (Vėliau karaliaus Mindaugo 
ir net Kęstučio asmens apsaugos 
kariai buvo škotai).

Kijevas buvo svarbus strateginis 
punktas, kadangi buvo išstatytas prie 
Dniepro upės. Bizantijos imperatoriai 
nepaliovė ieškoję būdų susidraugauti 
su rasų imperatoriais. Leo ir Alek
sander 911 m. buvo sudarę sutartį su 
Algiu, Ingvario globėju. 957 m. 
Bizantijos imperatorius Konstantinas 
pakvietė našlę imperatorę, Kijevo 
valdovę, į Konstantinopolį diploma
tiniam pasitarimui, jos garbei suruoš- 
damas iškilmingą balių. Bizantijos 
imperatoriaus rūmų etiketo apra
šymuose yra likęs aprašymas apie 
imperatorės Algės atvykimą. (Rūmų 
etiketo aprašymai vadinami: "De 
Caerimoniis".)

Rasų imperatorė Algė įžengė į 
halę, kurios soste jau sėdėjo impera
torius Konstantinas. Algė buvo ap
supta kilmingųjų rasų moterų: jos 
visos buvo puošniai apsirengusios ir 
žvilgėjo aukso ir sidabro papuošalais. 
Algę su jos palydovėmis iš abiejų šonų 
lydėjo vyrai - rasai: devyni jos 
giminės, dvidešimt diplomatų, ketu
riasdešimt trys patarėjai, vienas 
kunigas, du vertėjai ir šeši diplomatų 
tarnai. Visa delegacija susidėjo iš 
aštuoniasdešimt dviejų asmenų.

Bizantijos rūmų damos, įžengusios į 
halę, sukrito prieš imperatorių veidus 
priglausdamos prie grindų: taip rei
kalavo protokolas. Algė linktelėjo 
galva, tuo pasveikindama impera
torių. Visi liko stovėti, išskyrus Algę 
- Konstantinas ją pakvietė atsisėsti, 
tai reiškė, kad ji buvo tolygi jam.

Vienoje rusų-slavoniškoje kroni
koje aprašoma, kad balius rasų 
princesės Algės garbei buvo paruoštas 
su įdomiomis išdaigomis. Pvz.: halėje 

buvo iškimšti liūtai, kurių viduje 
įtaisyti mechaniški įrengimai. Staiga 
liūtai taip sustaugdavo, kad vyskupas 
Liutprand savo užrašuose (jie išliko 
iki šių dienų), aprašydamas tą balių 
džiaugėsi, kad jis buvo iš anksto 
įspėtas apie liūtų staugimą, nes 
nežinąs, kaip būtų pasielgęs netikėtai 
išgirdęs baisų liūtų staugimą.

Po to ypatingo baliaus sekė kiti . 
susiėjimai, kuriuose imperatorius 
Konstantinas vedė pokalbius su impe
ratore Alge dėl jos perėjimo iš arijų 
tikėjimo į graikų ortodoksų. Algė 
pagaliau sutiko, tik pareiškė, kad ją 
krikštyti turi pats imperatorius, o ne 
kokie nors kunigai. Imperatorius 
krikšto metu jos vardą pakeitė į Olgą. 
Tikriausiai visa Algės delegacija buvo 
apkrikštyta, nes įvairiose kronikose 
aiškinama, kad vyrų vardai buvo 
pakeisti : Algis į - Oleg, Ingvaris į - 
Igor, Šventasaulavis į - Svyatoslav. 
Moterų vardai iš: Eirenė į Irina, 
Tamira į - Tamarą, tik Vanda nebuvo 
pakeista.

Po krikšto, Algei dar tebeviešint, 
Konstantinas jai pasipiršo. Algė jam 
atsakė: "Pakrikštijęs mane pradėjai 
vadinti dukra, tai kaip gi aš galėčiau 
tapti tavo žmona?" Imperatorius 
atsakė: "Olga, turi daugiau sąmojaus 
už mane”.

Imperatorė Algė grįžo namo į 
Kijevą. Neužilgo imperatorius at
siuntė pasiuntinius su raštu, kuriame 
buvo prašoma nepamiršti pažado ir už 
krikštą prisiųsti daug vergų, vaško, 
kailių ir kareivių Bizantijos kariuo
menės papildy mui. Algė liepė pa
siuntiniams sugrįžus imperatoriui pa
sakyti, kad ji prisius viską, ko prašo, 
jei jis pats atvyks pas ją ir taip ilgai 
viešės, kaip kad ji viešėjo pas jį. 
Netrukus Algė buvo ortodoksų baž
nyčios kanonizuota - tapo šv. Olga.

Visų rasų imperatorius Šventa
saulavis, rusų slavoniškose kronikose 
vadinamas Svyatoslavu, iki savo gyvos 
galvos liko arijų tikybos išpažinėju. 
Motinai Algei, jam prikaišiojančiai 
kodėl nepereina į ortodoksų tikėjimą, 
jis atkirsdavo, kad jo kariai jį išjuoks,

( Bus daugiau)

10 METŲ HELSINKIO SANDĖRIUI A.A. KONGRESAS
Suomen Tasavalta - tūkstančio 

ežerų šalis - Suomija buvo pirmoji 
Baltijos valstybių auka, kai 1939-40 
m. ją užpuolė Sovietų Sąjunga. 
Kapitalistų pagalbos negavusi ji 
turėjo pasiduoti. 1940.3.12 pasirašė 
paliaubų sutartį, atiduodama dalį savo 
teritorijos.

Kai Vokietija pradėjo karą su 
Sovietų Sąjunga, Suomija buvo Hit
lerio pusėje ir už tai Anglija jai 
paskelbė karą, o Amerika uždarė 
konsulatą. Kai Vokietija traukėsi iš 
Sovietų Sąjungos, Suomija vėl turėjo 
nusilenkti sovietams, pasirašyti su
tartį, per 8 metus mokėti $300 
milijonų reparaciją ir išeiti į karą 
prieš Vokietiją. 1946 m. Suomijos 
vadai ir prezidentas buvo teisiami ir 
nubausti už karą prieš užpuolėją 
Sovietų Sąjungą. Bet Suomijos sąmo
ningi piliečiai neįsileido komunistų į 
valdžią, nors Sovietų Sąjunga visaip 
mėgino.

Vakarų politikų gėdingi žaidimai 
nepasibaigė Suomijos atidavimu So
vietų Sąjungai. 1975 metais Suomijoje 
jie patvirtino F.D. Roosevelt sandėrį 
padarytą su Stalinu Jaltoje. Nuo tada 
"Jalta” tapo pajuokos vardu, panašiu į 
"Muenchen", kur 1938 m. Anglijos 
min. pirmininkas N. Chamberlain, 
"sukalbamumo" - appeasement did
vyris parsivežė į Londoną Hitlerio 
dovaną - taikos antį. Jaltoje buvo 
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pasidalinta Europa ir pasaulis suskal
dytas į kapitalistinį ir komunistinį.

Karui pasibaigus gailėtas! kas ten 
įvyko ir prez. F. D. Roosevelt mirties 
patale 1945.4.12 užtikrino W. Chur
chill , kad jis galįs sutramdyti Sovietų 
Sąjungą. Deja, tas pažadas liko jo 
įpėdiniams.

Amerikos galybės žvaigždė silp
nėjo. Sovietų Sąjunga labai greitai 
įsigijo atominę bombą ir gerokai 
nuleido Amerikos kraujo Korėjos ir 
Vietnamo karuose. Amerikiečiai, pra
laimėję Vietnamo karą, nusivylė savo 
vadais - prezidentais ir atsigręžė į jų 
sunaikinimą. Draugas Leonid Brežnev 
tuo pasinaudojo išreikalauti F. D. 
Roosevelt padaryto su Stalinu san
dėrio Jaltoje patvirtinimą Helsinkyje, 
nes to sandėrio paslaptys kėlė 
neramumą pasaulyje.

1975.8.5 Helsinkyje 35 valstybių 
galvos susirinko tam svarbiam įvykiui. 
Suomijos prezidentas Uhro Kekkonen 
lakstė sušilęs, priiminėdamas svečius 
aerodrome. Draugas L. Brežnev 
atvyko traukiniu. Viskas šventiškai 
atrodė, nes čia dalyvavo ne tik 
Vatikano uniformuotas atstovas, bet 
ir barzdotas, juoduose drabužiuose 
paskendęs arkivyskupas Makarios iš 
Kipro salos. Amerikos prezidentas G. 
Fordas šypsodamasis spaudė draugo 
Leonido ranką.

Garsiai pasišnekėję visi 35 pasirašė

Montrealyje įvyko tarptautinis 
kongresas alkoholikų, priklausančių 
organizacijai "Alcoholics Anony
mous". Šiai organizacijai šįmet suėjo 
50 metų. Per keturias dienas vyko 
įvairūs posėdžiai, seminarai, paskaitos 
alkoholio ir narkotikų temomis.

Seminaruose bei paskaitose buvo 
ryškinama "Alcoholics Anonymous" 
sėkmingumo paslaptis. Alkoholizmo 

ir patvirtino rytų Europą Sovietų 
Sąjungai.

Pargrįžę namo teisinosi, kad sandė
ryje buvo laimėta žmogaus teisių ir 
laisvių paragrafas, kuris taip ir 
pasiliko tame popieryje, bet ne 
Sovietų Sąjungos praktikoje.

Po 10 metų, šįmet liepos 31 vėl 
didieji ir mažiukai susirinko į Helsinkį, 
lyg ant to "sandėrio" kapo padėti 
vainikus. Amerikos valst. sekretorius 
Mr. Shulz ir Sovietų Sąjungos užs. 
reik, naujasis komisaras Ševardnadze 
vėl šypsodamiesi spaudė viens kitam 
rankas, aptardami ne žmogaus teises 
ir laisves, bet prez. Reagan ir drg. 
Gorbačiov pasimatymo reikalus. Tuo 
tarpu niekam nerūpėjo Sovietų Są
jungos disidentai, uždaryti venerinių 
ir psichinių ligų ligoninėse arba 
ištremti į Sibirą.

J.Aras. 

žinovai dėstė, kad visos kitos gydymo 
bei pagalbos programos nėra tiek 
sėkmingos, nes padeda tik laikinai, o 
"AA" programa teikia žmogui pa
galbą visą gyvenimą.

"A A" pagrindas yra "Dvylikos 
žingsnių" programa, kurioje nege
riantys alkoholikai padeda tiems, 
kurie nori išsivaduoti iš alkoholio 
vergijos. Daug "AA” narių savo 
prisipažinimuose tvirtina, jog meilė, 
kurią jie patyrė tos organizącijos 
eilėse bei susirinkimuose, buvo lemia
mas veiksnys blaivybės link.

Kongrese dalyvavo ir lietuvių 
grupė iš Montrealio, Toronto ir 
Čikagos. Jie patyrė, kad reikia 
daugiau informacijos lietuvių kalba 
apie alkoholizmą. Montrealio lietuvių 
grupė pradėjo versti vadinamąją "Big 
Book" arba "Alcoholics Anonymous" į 
lietuvių kalbą. Tai didelis darbas. Šiuo 
metu lietuvių grupės yra negausios, 
bet gyvuoja ir stengiasi padėti 
kenžiantiems savo tautiečiams.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
JURGIS JANUŠAITIS

Vasarai sugrįžus kultūrinės veiklos 
gerokai aprimsta. Po kultūrinės veik
los sezono ateina pramogų ir kitokių 
darbų dienos.

Skautiškas jaunimas paprastai iš
vyksta dviem savaitėm stovyklauti 
Rako miškuose gerai įrengtoje sto
vykloje. Ankstyvesniais laikais čia 
sugužėdavo apie 400 ir daugiau 
skautų ir skaučių, įvairaus amžiaus. 
Deja dabar laikas retina ir skautų 
gretas. Paskutiniaisiais metais stovy
klautojų skaičius žymiai sumažėjo. 
Ačiū Dievui, dar turime stiprią skautų 
organizaciją Dėdės Šamo žemėje. 
Turime puikių, gerai pasiruošusių ir 
pasišventusių vadovų ir vadovių, 
kurie daug laiko pašvenčia skautiškos 
idėjos skiepijimui mūsų gražiame 
jaunime. Šauniai atostogauja- 
skautauja ir Kalifornijos rajono nema
ži būriai skautų ir skaučių. Stovyklose 
pravedamos geros, lietuviškos dvasios 
programos. Ruošiami nauji vadovai, 
kurių jau matome ir dabartinėse 
skautų gretose. Tai gražus ir didelis 
auklėjimo darbas, skiepijant jaunimui 
obalsį "Dievui, Tėvynei ir Artimui", 
pagal kurį jaunimas mokomas gyventi.

Neatsilieka taip pat gyvai veikianti 
ir Ateitininkų organizacija. Ypač tai 
pastebima Čikagoje, kur prieš keletą 
metų net įsigyti nuosavi namai, netoli 
Čikagos. Ateitininkija jaunimą veda 
krikščioniškos meilės keliu, nepa
mirštant ir tautinio sąmoningumo. 
Ateitininkai savo stovyklas ruošia 
Dainavos stovyklavietėje, netoli 
Detroit. Čia stovyklauja nuo mažųjų 
iki vyresniųjų ateitininkų, kuriems 
vadovauja taip pat gerai pasiruošę 
vadovai.

Su ypatingu atsidėjimu Dainavoje 
stovyklaudami dirba mūsų litua
nistinio švietimo didieji darbininkai- 
mokytojai. Mokytojų studijų savaites 
ruošia Mokytojų sąjunga. į šias studijų 
dienas yra kviečiami seni ir nauji 
mokytojai. Čia praeinamas gana 
sudėtingas kursas, susipažįstama su 
paskutiniais mokymo metodais, apta
riama lituanistinio švietimo visoke
riopos problemos ir pasiruošiama 
sekančių mokslo metų programoms. į 
šias studijų dienas suvažiuoja moky
tojai iš JAV ir Kanados, o kartais ir iš 
kitų kraštų. Išeivijos lietuvių gyve
nime lituanistinis švietimas ir auklė
jimas užima ypač svarbią vietą. 
Niekas nesupras, kokią didelę auką 
atiduoda mokytojas, metų metais 

dirbdamas už labai menkutį, sakyčiau, 
simbolinį atlyginimą. Jis myli mūsų 
jaunimą, jam rūpi ir pavergtos tėvynės 
ateitis. Todėl mokytojas, mūsų dažnai 
užmirštas, nepagerbtas, nepadėkotas, 
su dideliu atsidavimu dirba patį 
reikšmingiausią darbą. Jeigu neišauk- 
lėsime sąmoningų ateinančių lietuvių 
kartų, mes nebūsime atlikę išeivijoje 
savosios misijos. Nebebus reikalingi 
nei fondai, nei sava spauda.

Politinius ir kultūrinius reikalus 
kasmet pagvildena gana stipri Lie
tuvių fronto bičiulių organizacija. Ji 
taip pat ruošia savo studijų dienas. 
Čia skaitomos išsamios paskaitos, 
realiai pažvelgiama į pasaulinę poli
tiką, nevengiant panagrinėti ir pa
vergtos tėvynės problemų. Fronti
ninkai, kaip juos čia paprastai vadina, 
turi savo gretose puikių intelektualų, 
stiprių visuomeninkų ir kultūrininkų, 
vadovaujančių daugeliui lietuviškojo 
gyvenimo šakų.

Vasarai baigiantis į Tabor farmą 
paprastai kasmet suskrenda Šviesos- 
Santaros elitas. Tai taip pat gana 
gyvas sambūris, turįs nemažą skaičių 
mokslo žmonių, visuomeninkų ir 
kultūrininkų. Tokiuose suva
žiavimuose skaitomos geros paskaitos, 
liečiančios šių dienų politiką ir 
Lietuvos problemas. Būna gerai pa
ruoštos kultūrinės programos. Tokios 
kultūrinės programos atliekamos ir 
ankščiau minėtose stovyklose.

Čia suminėjau tik keletą mūsų 
darbščių organizacijų, kurios ir va
saros gražiomis dienomis nuoširdžiai 
dirba, besiruošdamos sekančio sezono 
veiklai.

Na, bandoma ir papramogauti. 
Menu, kai prieš ketvirtį šimtmečio, čia 
suvažiavus naujajai imigracijai, Čika
goje buvo ruošiami išvažiavimai į 
gamtą - gegužinės. Už Čikagos, į 
Vytauto Didžiojo daržą, ar į kitas 
gegužinėm skirtas vietas, sekma
dieniais suplaukdavo tūkstančiai žmo
nių. Čia,, tiesa, nebūdavo įsidėmėtinų 
•meninių programų, o daugiau vykdavo 
susitikimai, tarpusavio pa
bendravimas, pasivaišinimas, šokiai. 
Susitikę tautiečiai pasidalindavo iš
gyvenimais naujajam krašte, aptar
davo darbų gavimo reikalus, susi
žinodavo kur išnuomojamas butas ir 
t.t. Ypač gausūs būdavo vadinamieji 
"piknikai" Draugo, lietuviškų para
pijų, Margučio ruošami festivaliai 
Riverview parke ir t.t. Šiandien viskas 

pakito. Draugas savo gegužinę rengia 
prie Marijonų vienuolyno, pačiame 
mieste. Tikslas - ne tik gražus Draugo 
skaitytojų ir visuomenės pabend
ravimas, bet sukeliama šiek tiek lėšų 
ir savos spaudos išlaikymui. Ir šiais 
metais toks susibėgimas gražiai praėjo 
liepos 21. Jo metu daugelis aplankė 
Draugą, įsigijo knygų, užsi
prenumeravo Draugą ir t.t.

B ALF AS - didžioji šaipos organi
zacija savo gegužines ruošia Jaunimo 
centre, mieste. Lietuviai BALFĄ 
nuoširdžiai remia. Tažiau patalpose 
pramogauti ne tas, kas gražioje 
gamtoje. Deja, vyresnioji karta vis dar 
tebėra didžioji visų darbų remėja ir 
tokiems žmonėms sunkoka pasiekti 
užmiesčio vietoves, todėl ir gegužinės 
vyksta mieste, pastatuose.

Gera naujovė - suruošimas vasarą 
lietuviškose kolonijose taip vadinamų 
Lietuvių dienų ir festivalių.

Ir Šiais metais tokie festivaliai 
buvo suruošti didžiose lietuvių kolo
nijose Marquette Parke ir Brighton 
Parke.

Marquette Parke festivalis įvyko 
birželio 29, o Brighton Parke liepos 6. 
Tokius festivalius organizuoja vei
kiančios Namų savininkų draugijos, 
žinoma talkon pasikviesdamos kitas 
lietuviškas organoizacijas. Prie jų 
suruošimo prisideda vietos politi
kieriai, aldermanai, valstijos kongres- 
manai ir vietos senatoriai. Kas gi 
tuose festivaliuose dedasi? Paprastai 
įvyksta iškilmingi atidarymai, daly
vaujant miesto pareigūnams ir organi
zacijų atstovams. Pasakomos kalbos, 
išgiriami lietuviai, kaip darbšti ir 
kultūringa etninė grupė. Pažadama 
lietuviams padėti, ypač saugojant nuo 
kitų 'tautybių' savas kolonijas.

Į festivalius suvažiuoja labai daug 
žmonių. Sakoma, kad Marquette 
Parkan suvažiuoja ir per visą dieną iki 
vėlumos praeina virš dvidešimt tūks
tančių žmonių. O spaudoje Brighton 
Parko rengėjai pasigyrė, kad šiais 
metais jų ruoštame festivalyje buvę 
net 65,000 žmonių. (Gal korektūros 
klaida, tuo skaičiumi norėčiau suabe
joti. J. J.)

Jau nuo ankstyvo ryto Lithuanian 
Plaza, Marquette Parke, visa gatvė 
įgauna ypatingą gyvumą. Ji uždaroma 
nuo auto judėjimo. Čia įvairūs 
prekybininkai, organizacijos įsiruošia 
savo prekystalius. Ir ko čia nerasi. 
Gintarų, tautodailės, knygų, lėlių, 

įvairiausių suvenyrų, paveikslų ir t.t. 
Kur čia viską suminėsi. Sėkmingai 
veikia barai, užkandinės, restoranai, 
kavinės įrengtos gatvėje. Ir taip visą 
mielą dienelę juda minia iš vieno 
gatvės galo į kitą. Festivalis užima 
apie 5 netrumpus blokus. Tvarką 
prižiūri miesto policija. Ir džiugu 
pastebėti, kad policijos vadai po tokių 
festivalių praneša, suareštuotų ne
buvo, kad viskas praėjo tvarkingai.

Didelį pasisekimą turi lietuviški 
restoranai, patiekdami skanų, lietu
višką maistą, kurio paragauti neat
sisako ir kitų tautybių žmonės. 
Tokiuose festivaliuose organizacijos 
ir privatūs asmenys užsidirba gana 
gražias sumas pinigų.

Estradose groja orkestrai, pasirodo 
mūsų jaunimas su tautiniais šokiais, 
norintieji gatvėje net smagiai sušoka 
ir šokį.

Taigi, kaip matome. Dėdės šamo 
Žemėje lietuviškas gyvenimas dar 
gana gyvas. Nenorima pasiduoti laiko 
dantims, kurie taip negailestingai 
retina mūsų vyresniąją kartą.

Rudeniop ir žiemai artėjant, vėl 
atgis kultūrinė veikla ir visokeriopas 
lietuviškos išeivijos bangavimas.

Esu "MP" ankščiau minėjęs, kad 
Padėkos dienos svaitgalį (Thanks
giving Day), lapkričio pabaigoje 
Čikagoje įvyks Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Tai ypatingas sąskrydis 
mūsų mokslo žmonių. Čia įvyks daug 
paskaitų, daug sesijų, daug įdomių 
dalykų. Čia bus pažvelgta į šių dienų 
mokslo srityse pasiektus laimėjimus.

Prieš šį suvačiavimą Čikagoje 
ruošiama mokslinė konferencija. Ją 
ruošia PLB. Konferencijai ruošti 
sudaryta speciali komisija, kuriai 
vadovauja žurnalistas ir visuome- 
ninkas Bronius Juodelis. Šios moks
linės konferencijos tikslas giliau 
pažvelgti į lietuviško gyvenimo prob
lemas, ypač į lituanistinį švietimą ir 
tautinio sąmoningumo ugdymą. Šioje 
konferencijoje bus išnagrinėta PLB 
anketos duomenys ir nustatytos gairės 
ateities veikiai.

Rudenį vyksta ir Ateitininkų kong
resas, minintis šios organizacijos 75 
metų sukaktį. Kongresui jau ruošia
masi. Apie šiuos renginius turėsiu 
progos su "MP" skaitytojais mintimis 
pasidalinti ateityje.

SPAUDOS SĄJUNGOJE 
Nauja redaktorė

Pernai gruodžio pradžioje pradėjęs "Mūsų pastogės" redagavimą Jonas 
Mašanauskas savo darbą su šiuo numeriu užbaigia.

Pirminis susitarimas su J. Mašanausku buvo šešiems mėnesiams, po kurių abi 
šalys - Spaudos sąjunga ir redaktorius - turėjo teisę pareikšti savo nuomonę 
dėl ateities.

Rugpjūčio 12 posėdyje Spaudos sąjungos valdyba redaktore priėmė Sydney 
gyvenančią Ritą Juzėnaitę. Su ja padarytas toks pats susitarimas ir nauja 
redaktorė darbą pradės nuo sekančio numerio.

Spaudos sąjungos valdyba dėkoja J. Mašanauskui už įdėtą darbą išlaikant 
laikraščio tęstinumą ir įvertina po pastangas perimant redaktoriaus darbą tik 
su trumpu įspėjimu.

Tikimės, kad laike paskutiniųjų aštuonių mėnesių išsivystęs glaudus 
bendradarbiavimas tarp Spaudos sąjungos valdybos, redaktoriaus ir laikraščio 
bendradarbių tęsis toliau ir Australijos lietuvių bendruomenės laikraštis 
"Mūsų pastogė” bus laukiamas svečias visuose lietuviškuose namuose.

Lietuvių bendruomenės
Spaudos sąjungos valdyba

SU DIE V...

Netoli devynių mėnesių "Mūsų pastogė" man buvo nuolatinis palydovas. 
Atsiskyrimas nėra lengvas, nes atsiskiriu nevien su laikraščiu, bet ir su visa 
eile žmonių, kurie redagavimą palengvino savo patarimais, darbu, padrąsinimu 
ir, kada reikėjo, paguodimu.

Esu dėkingas Lietuvių bendruomenės spaudos sąjungos valdybai, kurios 

nesvyruojanti parama palengvino pirmuosius žingsnius ir padėjo pergyventi 
pasitaikiusius nesklandumus.

Artimiausiai savo bendradarbei Aldonai Jablonskienei dėkoju už jos 
nenuvargstantį darbštumą paruošiant "M.P." spaustuvei, ypač už patarimus ir 
pagelbą išlaikant laikraščio tęstinumą.

Administratorė Jadvyga Mickienė, be savo tiesioginio darbo gelbėjo, kartais 
vidury nakties, ryšiuose su spaustuve. Ačiū jai!

Jurgio Janavičiaus su manimi pasidalinta įžvalga į bendruomeninį gyvenimą 
ir spaudą, nekalbant apie jo nuopelnus įsisavinant naujas spausdinimo 
priemones, buvo svarbus veiksnys mano darbe.

Agnė Lukšytė - Meiliūnienė laike paskutiniųjų kelių mėnesių man 
entuzijastiškai asistavo "M.P.." techniškame paruošime. Jos rašiniai praturtino 
laikraštį ir jam suteikė naujų dimensijų. Ačiū, Agne!

Didžiausia padėka "Mūsų pastogės" bendradarbiams iš visos Australijos. 
Visiems esu dėkingas, bet nusikalsčiau, jei nepaminėčiau, kad stipriausiai 
mane rėmė Adelaide gyvenantieji plunksnos darbuotojai.

"Mūsų pastogės" redakcija dabar yra Lietuvių namuose, Bankstown. Namų 
administracija padėjo įsikurti paskolindama baldų, bet tikrai "profesionalų" 
vaizdą redakcijos kambariui pridavė visuomet besišypsančio, viską su jumoru 
priimančio Gedimino Antanėlio pagaminti laikraštio išdėstymo stalai ir 
lentynos. Gediminas visa tai padarė be jokio atlyginimo. Jam esame už tai 
labai dėkingi.

Savo draugei Margaritai Kavaliauskienei dėkoju už "suvesdinimą" su p.p. J. 
ir J. Penkaičiais, kurie mane aprūpino "žemiškomis gėrybėmis". Jų šeimoje aš 
jaučiausi tarp savų. Ačių!

Redaktoriaus pareigas perimančiai Ritai Juzėnaitei, su kurios šviežaus 
žurnalistinio stiliaus rašiniais "M.P." skaitytojai jau turėjo progos susipažinti, 
linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad visi man padėjusieji, savo paramą teiks ir jai ir 
"Mūsų pastogei".

J. Mašanauskas
Mūsų pastogė Nr. 33, 1985.8.19, psl. 3
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SĄŽINĖS KALINĖ JAUNIMO PASISAKYMAI
RURINASI JADVYGA 

SIELI A U S KIENE
NORIU PAMATYTI LIETUVĄ

Birželio 5 datuotame pareiškime, 
kuriame paskelbta, kad sąžinės kalinė 
Jadvyga Bieliauskienė serga inkstų, 
kepenų ir širdies negalavimais, 
Amnesty International ragina savo 
narius rašyti laiškus sovietų pareigū
nams. Laiškuose raginama:
- išreikšti susirūpinimą Jadvygos 
Bieliauskienės sveikata, teiraujautis 
ar jai buvo suteikta medicininė 
priežiūra,
- užklausti ar jai ta priežiūra yra 
prieinama,
- užklausti ar jai bei kitom sergan- 
čiom kalinėm lagery yra parūpinamas 
maistas,
- raginti ją paleisti iš lagerio.

Šalia kitų negalavimų. Bieliaus
kienė sirgo džiova ir bronchitu. 1972 
m. jai išoperavo blužnį. Bieliauskienė 
užbaigs savo bausme tik 1989 m.

Penkiasdešimt šešerių metų am
žiaus Bieliauskienė, iš profesijos 
mokytoja, buvo suimta 1982 lapkričio 
29 ir nuteista 1983 gegužės 20 
Vilniuje ketveriems metams griežto 
režimo lageriu ir trims metams 
tremties už " antisovietine agitaciją ir 
propagandą". Sovietai ją apkaitino 
parašų rinkimu po pareiškimu KP CK 
pirmajam sekretoriui Petrui Griške
vičiui dėl tikinčio jaunimo perse
kiojimo, bendradarbiavimu LKB Kro
nika, vaikų būrimu į ratelius bei 
organizavimu nacionalistinio turinio 
vaidinimų. Prokuroras teismo metu 
priminė, kad J. Bieliauskienė pokario 
metais palaikė ryšius su "buržua
ziniais nacionalistais" (partizanais), 
platino atsišaukimus, už ką 1948 
metais buvo nuteista 25 metus kalėti, 
vėliau bausmė sumažinta iki 10 metų.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. redaktoriau,

"M.P." 31 numeryje tilpo straipsnis 
"Vincas Binkis apie Lietuvių namus - 
optimistiškai" pasirašytas Ritos Juzė- 
naitės. Tarp kitko ten buvo paminėtas 
V. Švedas, buvęs savaitgalio mokyklos 
mokinys, kuris įmūrijęs pirmą plytą 
Lietuvių namams, ir buvo norima 
sižinoti, kur jis dabar. Galiu painfor
muoti, kad nuo 1974 metų jis pastoviai 
įsikūręs Hamilton’e Kanadoje, turi 
gražią lietuvišką šeimą ir dirba 
architektu savo firmoje. Universitetą 
baigė Sydnejuje.

K. Makūnas 
Dickson ACT 

o iki bausmės pabaigos likus 2 metus, 
buvo paleista.

Keletą kalinių Mordovijos moterų 
lagery j 1983 ir 1984 m. pravedė 
trumpus bado streikus (nuo vienos ligi 
devynių dienų ilgumo) atkreipti 
dėmesį į įkalintas koleges bai pažy
mėti ypatingas šventes kaip pvz. 
Žmogaus Teisių Dieną. Vienas toks 
protestas buvo suorganizuotas Jad
vygos Bieliauskienės naudai 1984 
vasario mėn. Ji pati tarp 1983 
gruodžio mėn. ir 1984 birželio mėn. 
badavo aštuonis kartus (iš viso 19 
dienų) dėl kitų sergančių kalinių, 
politinių kalinių ir žmogaus teisių 
dienom bei 1983 Madrido konferen
cijai pažymėti.

Laiškus, prašant sovietų susirūpinti 
Bieliauskienės sveikata bei ją paleisti, 
siųsti:

SSSR, 431200 Mordovskaya ASSR, 
Tengushevsky raion, s. Barashevo, 
Uchr. ZhKh 385/3-4, Nachalniku 
Maioru Shorinu (Lagerio vedėjui 
Majorui Shorinui).

SSSR. Mordovskaya ASSR, g. 
Saransk. Pervomu Sekretaryu 
Komitetą, KPSS Mordovskoy ASSR, 
Berezinu, A.l. (Mordovijos ASSR 
pirmajam sekretoriui A.l. Berezinui).

SSSR, Mordovskaya ASSR, 
Tengushevsky raion, Tengushevo, 
Raionnaya prokuratūra, Prokuroru po 
nadzoru z a soblyudeniem zakonnosti v 
ITK (Prokurinių teises).

SSSR, Mordovskaya ASSR, 
Tengushecsky raion, s. Barashevo, 
uchr. ZhKh 385/3, Nachalniku 
Medupravleniya Samoilenko (Lagerio 
medicinos skyriaus vedėjui 
Samoiinekai).

VYNO ME G EJ U
dėmesį ui

N.S.W. Sveikatos ministerija per
spėja negerti iš Austrijos buteliuose 
importuoto vyno, kadangi jame gali 
būti nuodingos medžiagos.

Austrijos sveikatos ministerijos 
duomenimis apie 70 rūšių ten išpils
tyto vyno, datuoto 1981 - 1984 
metais, turėjo šios medžiagos. Jau 
rasta 20 pavadinimų apnuodyto aust
riško vyno: vienas toks krovinys 
importuotas į Naująją Zelandiją.

Nuodingojo Diethylene Glycol 
(draudžiamo dėti į maistą) austriš
kame vyne rasta nuo pusės iki beveik 
9 gramų viename litre. JAV ištirta, 
kad 15 gramų Diethylene Glycol gali 
būti mirtina dozė, o 5 gramai - 
pakenkti inkstams.

Aš esu gimusi Australijoje, bet labai 
norėčiau aplankyti Lietuvą. Prieš 
dešimt metų pradėjau mokytis lietu
vių kalbos, nes mano tėvas yra 
lietuvis. Jis atvažiavo į Australiją po 
Antrojo didžiojo karo ir susitiko su 
mano motina, australe. Aš galvoju, 
kad ji labai puikiai kalba.

Aš daug girdėjau apie savo tėvelio 
kraštą. Jis labai norėtų, kad aš 
pamatyčiau Lietuvą, kol jis dar gyvas. 
Tada mes galėsime pasidalinti nuomo
nėmis. Esu patenkinta, kad moku dvi 
kalbas, nes yra daug vaikų pasaulyje, 
kurie nemoka kitų kalbų, o yra labai 
naudinga mokėti kelias kalbas. Lietu
vių kalba yra sena kalba, todėl ji man 
patinka. Mano seserys irgi lankė 
lietuvišką mokyklą ir mokėsi lietuvių 
kalbos. Jos viską gera supranta, bet 
man gaila, kad jos daugiausiai kalba 
angliškai. Žinoma, angliškai yra 
lengviau. Kartais aš pagalvoju, kad 
yra didelis pralošimas mokytis lietu
vių kalbos, o namuose kalbėti 
angliškai. Aš taip pat galvoju, kad yra 
pralošimas mokytis lietuvių kalbos ir 
nenuvažiuoti į tėvo kraštą pasimatyti 
ir pasikalbėti su giminėmis.

Aš sau prižadėjau, kad jei ištekėsiu

SMAGU KALBĖTI
LIETUVIŠKAI

Lietuva - tėvų šalis. Nors esu 
gimusi Australijoje, bet vistiek esu 
lietuvė, nes mano tėvai gimė Lietu
voje. Nuo penkerių metų lankau 
lietuvišką mokyklą, o dabar Lituanis
tinius kursus. Šeimoje ir mokykloje 
išmokau kalbėti lietuviškai ir sužino 
jau daug žinių apie Lietuvą - jos 
kalbą, kultūrą ir istoriją. Besimo
kydama sužinojau ir įsisąmoninau, kad 
Lietuva yra maža šalis, bet kad jos 
istorija yra didinga, bet ir labai liūdna, 
nes turėjo daug kovoti už laisvę. O ir 
dabar ji nelaisva!

Kai buvau jaunesnė, nesupratau 
kiek pasiryžimo reikia kovoti už 
laisvę. Betgi dabar esu vyresnė, 
rengiuosi laikyti lietuvių kalbos 
brandos atestato valstybinius egzami
nus, ir pasimokiusi Lietuvos istorijos 
supratau, kad man - lietuvaitei yra 
svarbu susidomėti įvykiais Lietuvoje. 
Taigi, kai užaugau, pradėjau daugiau 
vertinti Lietuvą ir lietuvių kalbą.

Man dabar smagu, kad galiu kalbėti 
lietuviškai. Kartais pasakau ką lietu
viškai, o mano draugės manęs nesu- 
nranta. Man net atrodo, kad kartais 

už kitataučio, ne lietuvio, tai išmo
kysiu savo vyrą ir vėliau vaikus 
kalbėti lietuviškai. Mūsų šeimoje bus 
harmonija. Aš atsiminiau savo vaikys
tę, kai mano tėvas papasakodavo apie 
įvykius Lietuvoje. Būdavo labai įdomu 
sužinoti kas dėjosi jo šeimoje.

Mėgstu pasikalbėti su žmonėmis 
Lietuvių namuose. Man taip pat labai 
patinka lietuviškas maistas, kurį 
mamytė mums gamina namuose. Aš 
dabar žinau, kad mokėti lietuvių 
kalbą yra didelė nauda, kadangi 
lietuvių yra visur. Nesvarbu kur 
nuvažiuoji, ar Australijoje, ar kituose 
kraštuose, visur gali susipažinti su 
lietuviais Lietuvių namuose.

Aš manau, kad Šeštasis pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas Austra
lijoje bus įspūdingas ir naudingas 
jaunuoliams. Mes turėsime progą 
susidraugauti su kitais jaunais lietu
viais, atvykusiais iš kitų kraštų. Mes 
taip pat galėsime padiskutuoti, kaip 
mes, išeivijos jaunimas, galime padėti 
išlaikyti lietuvybę.

Birutė Stalbaitė
Adelaidės Lituanistinių kursų 12- 

tos klasės mokinė 

jos man pavydi, kad aš galiu dviem 
kalbom kalbėti. Tačiau man tas 
pasidarė savaime suprantama. Gimna
zijoje mokausi dar ir trečios kalbos - 
prancūzų. Bus labai paranku, kai teks 
pakeliauti po pasaulį.

Kai aš pradėjau daugiau bendrauti 
su lietuviais, dalyvauti vaidinimuose, 
šokti tautinius šokius ir lošti krepšinį, 
pasijutau labai gerai. Man atrodo, kad 
yra labai svarbu, kad lietuviai 
bendrautų vieni su kitais, nes Lietuva 
yra maža šalis ir lietuvių nėra daug. 
Jeigu visi lietuviai nueis savo keliais, 
tai Lietuva niekada neatgaus laisvės. 
Šito fakto neturėtumėm pamiršti.

Lietuvos meilės simbolis yra tri
spalvė mūsų vėliava. Žiūrėdami į ją 
prisimename, kad raudonoji spalva - 
tai yra kareivių kraujas, kuris buvo 
išlietas karuose už jos laisvę; žalioji - 
Lietuvos laukų ir miškų spalva; 
geltonoji - saulė, kurios šilumoje 
noksta auksinės kviečių varpos.

Lina Jablonskytė
Adelaidės Lituanistikos kursų 12- 

tos klasės mokinė

ŠOKA ’’SŪKURYS”

Šoka "Sūkurio" vyresnieji, nuotr. R. Barkutės "Sūkurio" pynė, nuotr. R. Barkutės
Akimirkos iš jubiliejinio "Sūkurio" koncerto Sydnėjaus lietuvių namuose rugpjūčio 11.
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ADELAIDINĖS PABIROS ŠAULIŲ VEIKLA
Adelaidės pensininkų klubas 

pasidarė rimtu ramovėnų veiklos 
konkurentu. Vis dąžnėjantys paren
gimai, leidžiamas mėnesinis biuletenis 
"Pensininkų bičiulis", vis plačiau 
apimanti veikla, augantis narių skai
čius. Pensininkai reguliariai renkasi 
kas antrą mėnesio ketvirtadieni. 
Šiuose pobūviuose gali dalyvauti visi, 
kurie turi noro ir laiko.

* *
PALM - Pietų Australijos lietuvių 

moterų sekcija liepos 13 Lietuvių 
namuose suruošė Žiemos vakaronę. 
Programoje dainos, juokingi škicai ir 
kt. Po programos gardi vakarienė ir 
turtinga loterija. I vakaronę atsilankė 
apie 70 tautiečių. Visas vakaronės 
pelnas skiriamas senelių namų fondui.

Fondas pamažu auga, bet iki 
reikiamos sumos vis dar daug trūksta. 
Šias mūsų moterų pastangas privalėtų 
remti visi lietuviai ir visos organi
zacijos, nes jų darbo vaisiais ne 
vienam iš mūsų teks pasinaudoti. 
Radęs atliekamą dolerį, skirk šiam 
kilniam reikalui.

* *
Liepos 27 Lietuvių katalikų centro 

salėje Adolfas Bulis atšventė 60 m. 
amžiaus sukaktį ir kartu "pasiliuo- 
savimą" iš darbo. Prie gražiai papuoš
tų stalų susėdo apie 80 Adolfo ir 
Elenos giminių ir draugų. Valgių 
gausumas ir įvairumas! Gėrimai upe
liais tekėjo. Adolfo "gyvenimą" 
nusakė V. Baltutis, įpindamas ir 
linksmų nutikimų. Gauta daug sveiki
nimų ir viena "gyva" telegrama.

Adolfas jau antri metai dirba šv. 
Kazimiero parapijos taryboje, yra 
malonaus žemaitiško būdo, tad ir 
draugų didelis būrys. Jo žmona 
Elenutė suruošė gražias ir ištaigingas 
vaišes. Linkime Adolfui sveikatos ir 
gražių bei džiaugsmingų metų!

* *
Inž. Martynas Pocius, ALB Krašto 

garbės teismo narys rugpjūčio 3 savo 
giminių ir bičiulių būrelyje atšventė 
65 m. amžiaus sukaktį. Martynas yra 
darbštus mūsų bendruomenės narys: 
pirmininkavo apylinkės valdybai, dir
bo krašto vaidyboje ir kituose mūsų 
bendruomenės padaliniuose.

Sveikiname ir linkime dar daug 
sveikų ir darbingų metų!

* *
Adelaidės Lietuvių Caritas Ine. ir 

šv. Kazimiero parapijos narių susirin

PERTH
R E MI A MI N A M AI

Neseniai Vakarų Australijos kote
liuose buvo įrengtos naujos lošimo 
mašinos ("Beer'ticket"), kurių pelnas 
skiriamas organizacijoms. Trys tokios 
mašinos buvo įrengtos p.p. Norvilų 
"Imperial" kotelyje, kurių pelną 
Norvilai nutarė paskirti lietuvių 
organizacijoms, kurios yra užre
gistruotos valdžios įstaigose. Pertk'e 
yra registruota tik viena organizacija 
- Lietuvių sąjunga; tai gautas pelnas 
bus skiriamas Lietuvių namams. Iš 
surinktų pinigų, 70 proc. lieka 
koteliui (uš premijas (alų) ir kit.), o 
30 proc., atskaičius valdžios mokes
čius, bilietėlių kainą, mašinų prižiū
rėjimą ("service charge") ir t.t. bus 
skiriama Lietuvių namams.

V.A.L.Ž.

FILMŲ VAKARAS

Iš Tasmanijos atsilankė "Baltic 
News" redaktorius A. Taškūnas. 
Liepos 21 Lietuvių namuose jis rodė 
du filmus (video): vieną iš lietuvių 
gyvenimo Australijoje, kitą apie 

kimas įvyko liepos 28 Lietuvių 
katalikų centro salėje. Susirinkime 
dalyvavo apie 70 parapijiečių. Klebo
nas kun. J. Petraitis savo pranešime 
pasidžiaugė, kad parapijiečių mirimų 
skaičius buvo mažesnis negu praeitais 
metais, nors krikštų ir vestuvių 
nepadaugėjo. Išklausyti ir kiti prane
šimai. Parapijos veikla gana gyva; be 
religinių apeigų vyksta judrus kultū
rinis ir tautinis gyvenimas. Naujasis 
klebonas kun. J. Petraitis aplankė 
beveik visus Adelaidės apylinkės 
lietuvius. Praeityje sukelti dūmai 
sklaidosi ir grįžtame į ramų ir 
kūrybingą gyvenimą.

Išrinkta nauja Lietuvių Caritas Ine. 
ir parapijos taryba.

* *
Liepos 21 Lietuvių namuose apylin

kės valdyba suruošė kultūrinę popietę. 
Papietavę tautiečiai išklausė meninės 
popietės dalies. Programą pravedė 
Birutė Stalbaitė.

Adelaidės lietuviai negali skųstis, 
kad savaitgaliais nėra kas veikti. 
Kiekvieną savaitgalį, viena ar kita 
organizacija suruošia parengimą, ku
rių tikslas dažniausia būna savo kasos 
papildymas. Bet kiekvienai veiklai yra 
reikalingi finansai.

* *
Liepos mėnesį suėjo 10 metų kai 

Adelaidėje pradėjo veikti Lietuvių 
kooperatinė kredito draugija TALKA 
Ltd. Per 10 veiklos metų Talka 
patarnavo virš 260 narių ir keliolikai 
lietuvių organizacijų, kasmet paskir
dama po keletą šimtų dolerių jų 
veiklos reikalams. Metinis Talkos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 29, sekma
dienį, Lietuvių namuose. Šis susirin
kimas bus truputį iškilmingesnis, nes 
jame žada dalyvauti ir pora Talkos 
direktorių iš Melbourne.

* *
Pernai, gruodžio mėnesį buvo prie

puolio ištiktas veiklus mūsų bendruo
menės narys Česlovas Zamoiskis. 
Rūpestingoje žmonos ir gydytojų 
priežiūroje pamažu atgauna jėgas. 
Linkime Česlovui kuo greitesnio 
pasveikimo!

* *
Žemaičių patarlė sako, kad yra 

geriau susidėvėti negu surūdyti. 
* *

Vibaltis

Sibiro tremtinių stovyklas. Prieš 
kiekvieną filmą A. Taškūnas pasakė 
kalbas. Po to išdalino "Baltic News" ir 
"Friends of the Prisoners" brošiūras, 
bei kvietė Perth'o lietuvius jungtis į 
"Friends of the Prisoners" organi
zaciją ir rašyti laiškus kaliniams bei 
tremtiniams Sovietų Sąjungoje.

Vėliau A. Taškūnas turėjo pasita
rimą su Baltic Committee nariais.

Mirė I. Mizarienė

Komunistinės "Laisvės" red. I. 
Mizarienė po sunkios ligos gegužės 25 
d. mirė Niujorke. Velionė, gimusi 1906 
m. rugpjūčio 27 d. Niujorke, pirmą 
kartą Sovietų Sąjungoje lankėsi 1929 
m. ir nuo to laiko įsijungė propa- 
gandinėn Maskvos tarnybon. Daly
vaudavo Maskvoj rengiamuose taikos 
kongresuose, dažnai lankydavosi so
vietų okupuotoje Lietuvoje. Už nuo
pelnus Maskvai jai buvo suteiktas 
okupuotos Lietuvos kultūros veikėjos 
garbės vardas, parūpintas "Darbo 
veterano" medalis.

"T Ž "

Liepos 20 D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopa Melbourne Lietuvių namuose 
atšventė Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje 30 metų jubiliejų.

Iškilmingą balių atidarė kuopos 
pirmininkas V. Pleškūnas. Jis papa
sakojo apie šaulių kuopos atkūrimą 
tremtyje ir jų tikslus, pabrėždamas 
reikalą remti lietuvišką jaunimą. Pusė 
baliaus pelno skiriama 6-jam Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresui.

Taip pat buvo pagerbtos motinos 
patrijotės, išauklėjusios savo vaikus 
gerais lietuviais.

Įvertinimo atžymius joms įteikė 
kuopos dvasios vadas kun. P. Vaseris. 
Jubiliejinio baliaus metu grojo lietuvių 
jaunimo orkestras "Dabar", orkestro 
vadovas A. Pranckūnas.

Vaišes paruošė šaulė A. Galiaus- 
kienė su padėjėjomis. Vyko ir gausi 
laimikiais loterija. Iki vidurnakčio 
šokta ir bendrauta lietuviškoje aplin
koje.

* * *
Šių metų Pavergtų tautų savaitės 

diplomatų ir parlamentarų priėmimą 
teko paruošti lietuviams. Lietuvių

Dalis Melbourno šaulių

NEWCASTLE
SUSI RI NKI MAS

Liepos 28 Broadmeadow katalikų 
parapijos salėje po lietuviškų pamaldų 
įvyko visuotinis Newcastle Lietuvių 
apylinkės susirinkimas.

Svarbiausias susirinkimo dienot
varkės punktas buvo naujos apylinkės 
valdybos rinkimai. Į naująją valdybą 
išrinkti: Stasys Žukas - pirmininku, 
Zina Zakarauskienė - sekretore, 
Juozas Česnaitis - iždininku, Birutė 
Gasparonienė - parengimų vadove ir 
Violeta Walsh - delegate prie Ethnic 
Council.

Į Revizijos komisiją išrinkti dr. M. 
Šeškus, Alfas Bajelis ir Jeronimas 
Pranckūnas.

Susirinkime pranešimus padarė 
Newcastle lietuvių atstovas A.L.B. 
tarybos suvažiavime Canberroje, Juo
zas Česnaitis, senosios valdybos

DISKUSIJŲ KLUBE

Rugpjūčio 4 Kristensen namuose 
įvyko Newcastle diskusijų klubo 
•susirinkimas. Gerai paruoštą paskaitą 
tema "Fotografija" skaitė S. Žukas.

Po paskaitos vyko diskusijos ir 
prelegentas pademonstravo savo prieš 
20 metų gamintą filmą iš Newcastle 
lietuvių gyvenimo. Filme matėme 
daug Newcastle lietuvių, kurių jau 
mūsų tarpe nebėra.

Laike Viktorijos paruoštų vaišių 
buvo atsisveikinta su dr. Kišonu, 
vykstančiu svečiuotis Vilniuje. Kelio
nėje jis išbus tris savaites.

Prof. dr. V. Doniela mokslo 
reikalais bus išvykęs šešis mėnesius. 
Lankysis J.A.V., Anglijoje ir Euro

namuose. Priėmimą organizavo šaulių 
kuopos iždininkas Zigmas Augaitis su 
pagelbininkais. Dalyvavo kviesti par
lamentarai, senatoriai ir Pavergtų 
tautų atstovai. Užkandžius ir kavutę 
paruošė M.S.M.G. Draugija, o patar
navo tautiniais drabužiais apsirengęs 
jaunimas.

* * »
Liepos 21, sekmadienį, St. Patrick 

katalikų katedroje įvyko Pavergtų 
tautų ekumeninės pamaldos, kur 
Melbourno šauliai dalyvavo unifor
muoti ir su kuopos vėliava. Eiseną į 
šventovę tvarkė vykdomasis vicepir
mininkas Juozas Kvietelaitis. Kated
roje buvo daug lietuvių.

Po ekumeninių pamaldų dauguma 
ėjo į Central Hali, į Pavergtų tautų 
koncertą. Salėje buvo paruošta ir 
kavutė su pyragaičiais svečiams. 
Vaišes paruošė ir aptarnavimą tvarkė 
šaulės ir šauliai, vadovaujami Z. 
Augaičio, už ką jam ir šaulėms 
padėjėjoms širdingas šauliškas ačiū.

Šaulys Karolis Prašmutas

sekretorė Zina Zakarauskienė (pirmi
ninkui Stasiui Žukui negalint atvykti), 
iždininkas (susirinkimo dieną kasoje 
buvo grynais $ 1658), Revizijos 
komisija, bibliotekininkė Viktorija 
Kristensen, Ethnic Council delegatė 
V. Walsh. Visi pranešimai buvo be 
pataisų priimti ir patvirtinti.

Visuotinis susirinkimas balsų dau
guma nutarė: a) paaukoti iš Valdybos 
kasos S 100 Lituanistikos katedrai 
Čikagoje, b) paaukoti "Mūsų pasto
gei" $ 50 ir c) įteikti kun. P. Martūzui 
naujos valdybos nustatytą piniginę 
auką už atvykimą į Newcastle 
atlaikyti šventas Mišias - kiekvieno 
mėnesio ketvirtą sekmadienį.

Susirinkimui pirmininkavo dr. M. 
Šeškus, sekretoriavo R. Lapinskas.

Lietuvis

poje.
Jūratė Ivinskienė dvi savaites 

atostogaus New Zealand snieguose.
Visiems keliaujantiems klu’oo na

riams linkime laimingai sugrįžti Aus
tralijon.

Sekantis N.D.K. susirinkimas įvyks 
spalio 6 Jūratės Ivinskienės namuose. 
Paskaitą skaitys G. Kišonas tema 
"Prisiminimai iš kelionės".

Liepos 9 Čikagoje mirė 69 m. 
Steponas Pranėnas, kurio brolis Juozas 
Brown - Barčeliūnas gyvena New
castle.

S. Butkus

Mūsų pastogė Nr. 33,1985.8.19, psl. 5
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IlMlANGĖJ
Leidžia Australijos rajono spaudos skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, NSW. 2199

AUSTRALIJOS RAJONE

Prisiminti Sibiro tremtiniai

Džiugo
Melbourne "Džiugo" tuntas, per

ėmus naujam tuntininkui Algiui Šim
kui, persitvarko, prisitaikydamas prie 
esamų sąlygų ir planuodamas veiklą 
ateičiai.

Tunto vadi joje, be paties tunti- 
ninko, dirba tuntininko pavaduotoja 
si. Nijolė Kairaitienė, tunto dvasios 
vadovas s.fil. dr. kun. Pranas Dauknys, 
išdininkas ps. Vytautas Špokevičius, 
sk. vyčių vadovas v.sl. Linas Praš-

Aušriečiai iškylavo
Sydnejaus "Aušros" tunto DLK 

Gedimino skautų ir Živilės skaučių 
draugovės, vadovaujamos savo drau
gininkų s. v. Petro Kapočiaus ir 
v.sk.fil. Kristinos Virgeningaitės, tal
kinant skautų vyčių būreliui, liepos 
27-28 suruošė įdomią, dvidienę iškylą, 
pavadintą "Neįvykdoma misija" 
("Mission imposible"), Ingleburn'o,

A DEL AI DĖS

Vilniaus tunte
Birželio 23 tuntininkė sušaukė sk. 

vyčių, vyr. skaučių, sk. akademikų ir 
Skautininkų Ramovei priklausančiųjų 
sueigą, apsvarstyti "Vilniaus" tunto 
būklę ir, jei įmanoma, pagerinti' 
padėtį. Atėjo devyni sąžiningai atlie
kantys savo pareigas... Teoriškai mes 
turėtumų būti gausūs ir pajėgūs, bet 
praktiškai yra atbulai. Kadangi iš visų 
pusių plaukia įvairiausi aplinkraščiai 
su klausimais, pasiūlymais, reika
lavimais ir broliška meile kito miesto 
skautėms ir skautams, tuntininkė.

Baigė studijas
1984 m. pabaigoje, N.S.W. univer

sitete, Sydnejuje, socialinius mokslus 
"bakalaurės laipsniu baigė fil. Kristina 
Virgeningaitė. Šiuo metu ji jau dirba 
Blacktowno bendruomenės centre 
(Community Centre), socialinės glo
bos srityje.

Jaunoji akademike gimė Sydnejuje. 
Baigusi pradžios mokyklą Belmorėje, 
lankė Wiley Parko mergaičių gim
naziją, kurią baigė 1980 m. Tais 
metais baigė ir lituanistinius kursus 
Ashfield'e. 1981 m. įstojo į N.S.W. 
universitetą.

Skautauti sesė Kristina pradėjo 
apie 1980 m. (skautės įžodį davė 
1980.12.13). Priklauso "Aušros" tun
tui ir Akademinio skautų sąjūdžio 
(ASS) Sydnejaus skyriui. 1981.10.16 
davė vyr. skautės įžodį.

Nors ir studijuodama, sesė Kristina 
surasdavo laiko skautauti ir dirbti su 
jaunosiomis sesėmis sueigose, išky
lose, stovyklose. Neminint "Aušros" 
tunto parengimų, 1982.4.17-18 buvo 
Canberros "Baltijos" tunto lituanis
tinės stovyklos viena organizatorių - 
instruktorių. 1982 m. už parodytas 
pastangas apdovanota LSS Pažan
gumo žymeniu. Nuo 1983.2.14 skaučių 
Živilės draugovės draugininke, nuo 
1983 m. kovo mėn. Akademikių 
skaučių draugovės skyriaus pirmi
ninkės pavaduotoja. 1985.7.10, ASS 
sueigoje, pakelta į filisteres.
Mūsų naštom? Nr. 33. 1985.R.19. nsl. 6

tunte
mutas, budžių vi. Algis Vaitiekūnas, 
vyr. skaučių ps.fil. Loreta Čižaus- 
kaitė, prityrusių skaučių ps. Jūratė 
Šimkienė, skautų si. Linas Šeikis, 
skaučių v.s. Danutė Cižauskienė.

Neužilgo tikimasi suorganizuoti 
paukštyčių bei vilkiukų draugoves. Į 
tunto veiklą bus stengiamasi įjungti 
daugiau skautų tėvų, ypač ūkio 
srityje.

Inf.

N.S.W., apylinkėse.
Teko ne tik gamta pasigėrėti, bet ir 

gerokai padirbėti.

Pačioje "Aušros" stovyklavietėje, 
Ingleburn'e, chuliganų pridaryta daug 
žalos: sudeginti pašiūrė ję buvę suolai, 
stalai, apnaikintas sandėliukas.

Ž.

nepataisiusi padėties tunte, negali 
atatinkamai reaguoti į visus susira
šinėjimus. Ps. E. Bulienė tik teisėtai ir 
teoretiškai tegali vadintis tuntininkė, 
nes praktiškai nėra jokios tunto 
veikios...

Kadangi šioje sueigoje dalyvavo 
keturi skautininkai, tai buvo taip pat 
išrinktas naujas S-kų Ramovės pirm, 
v.s. Albinas Pocius. SVEIKINAME!

T-kė ps. Elena Bulienė

Fil. K. Virgeningaitė su mama

Be skautų, sesė Kristina priklauso 
tautinių šokių grupei, dirba Lietuvių 
jaunimo sąjungoje.

Universiteto baigimo proga, nors 
pavėluotai, sesei Kristinai linkime 
viso geriausio ateities darbuose!

B.Ž.

Rugpjūčio 4 Lietuvių namuose, 
Bankstown, Sydnejaus Skautų Židinys 
suruošė savo tradicinę - Pirmojo 
įsakymo Tremty - sueigą, kurios metu 
prisiminti Sibire bei įvairiuose sovietų 
kalėjimuose kenčią lietuviai kaliniai - 
tremtiniai. Sueigoje, be židiniečių, 
dalyvavo ir nemažas būrys viešnių — 
svečių, skautų bičiulių (virš 70).

Sueigą pravedė Židinio tėvūnas v.s. 
Jonas Z inkus ir kanclerė Milda 
Karpavičienė. Prisiminimo metu skai
tyta tremtinių rašyta ir Vakarus 
įvairiais keliais pasiekusi poezija, B. 
Armonienės ir E. Juciūtės, ištrūkusių 
iš sovietinio "rojaus” į Vakarus, 
rašytų atsiminimų ištraukos, Sibiro 
lietuvaičių maldos. Skaitymus atliko 
eilė židiniečių ir jų kviestų talki
ninkų: B. Jablonskienė, V. Šliogeris, 
V. Milaitė, K. Protas, R. Blansjaar, A. 
Adomėnienė, M. Vaškevičienė: jie 
buvo pristatyti anoniminiai, tik var
dais, taip, kaip ir daugumas skaitytos

Ramovės sueiga
Skautavimas neprasideda vien tik 

įžodžio davimu, arba vilkiuko pirmai
siais žingsniais ir, tuo pačiu, nesi
baigia suaugus, kada plaukai pradeda 
žilti, plikti. Visai natūraliai, skau- 
tavimo idėjos jaunuolį lydi nuo pat 
vaikystės ir jos niekada nesibaigia, 
nes gyvenimo tiesos ir skautavimo 
principai per ilgus metus įeina į 
žmogaus kraują ir verčia jį laikytis 
nesikeičiančių tiesos ir dorovės tai
syklių, kurios sudaro žmogaus gyve
nimo pagrindą.

Kaip kariuomenėje karys įgavęs 
daugiau patyrimo yra keliamas į 
aukštesnį laipsnį, taip ir skautai, 
įsigiję daugiau žinių yra keliami į 
aukštesnius laipsnius ir skiriami aukš
tesnėms pareigoms.

Melbourne Ramovės skautininkų 
sueigose susirenka vyresnio amžiaus 
broliai, kurie per ilgus metus yra 
perėję plačią skautavimo programą, 
vadovavę skiltims, draugovėms ir net 
tuntams ir iš savo skautiškosios 
veiklos turi "marias" gražių, neuž
mirštamų prisiminimų, kuriuos ma
lonu, kartas nuo karto, prisiminti arba 
papasakoti kitiems. Ramovės skau
tininkų tarpe vieni jau yra pasitraukę 
nuo aktyvaus skautavimo, kiti dar 
eina visokiausias pareigas ir vado
vauja Melbourne skautiškajam jau
nimui.

MeIbourno skautininkų Ramovei jau 
antri metai, vadovauja skautininke 
Jonė Žitkevičienė, kuri jau ilgus 
metus mokytojauja Melbourne savait
galio mokykloje ir gyvai reiškiasi 
jaunimo auklėjime. Jai sekretoriauja 
ps. Birutė Prašmutaitė, gerai žinoma 
visiems Australijos lietuviams, nes ji 
vadovauja Melbourno Dainos sambū
riui ir dirba Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungoje.

Liepos 26 dienos vakare Ramovės 
skautininkai rinkosi į Parapijos namus, 
savo eilinei sueigai, kur skautininkas 
Viktoras Adomavičius gerai paruoš
toje paskaitoje aiškino rūkymo neigia
mas pasekmes žmogaus organizmui. 
Nors visiems gerai žinoma, kad 
rūkymas kenkia sveikatai, bet šioji 
paskaita sukėlė labai įdomių disku

PAVASARI O
Kai pučia šaltas vėjas, 
širdyje neramu, 
siela taip pasiilgsta 
pavasario dienų.

Pabosta baisiai miestas, 
dulkėtas, nejaukus, 
ir norisi keliauti 
į mišką. į laukus... 

kūrybos, pasirašytos tik inicialais ar 
slapyvardžiais.

Daugelio besiklausančių akyse ži
bėjo ašaros, prisiminus ištremtus į 
Sibirą artimuosius, kurių dauguma 
žuvo nepakėlę ilgų metų tremties ir 
nepaprastai sunkių priverstino darbo 
sąlygų. Sueigos pabaigoje dr. Irvis 
Venclovas, Lietuvių sąžinės kalinių 
teisėms ginti draugijos pirmininkas, 
trumpais žodžiais apibūdino trėmimus 
ir galimą pagalbą tremtiniams - 
kaliniams. Sekė laiškų kaliniams 
rašymas.

Sueigos metu LSS Australijos rajo
no vadas, v.s.fil. Balys Barkus, įteikė 
LSS 50-mečio ženklus židiniečiams - 
veteranams, išbuvusiems sąjungos ei
lėse pusšimtį metų: ps.fil. E. Jonai
tienei, v.s.fil. I. Jonaičiui, ps. V. 
Deikui, v.s. dr. A. Mauragiui, ps. A. 
Jablonskienei ir s. A. Dudaičiui.

Vyt. Šiaurys

sijų, į kurias įsijungė beveik visi 
sueigos dalyviai. Bediskutuojant pa
aiškėjo, kad nei vienas iš daly
vaujančių šioje sueigoje nerūko, o ir 
pats prelegentas jau keli mėnesiai, 
kaip metė rūkyti. "Džiugo" tunto 
tuntininkas Algis Šimkus su pasidi
džiavimu išreiškė pasitenkinimą, kad 
tunte dedamos pastangos sustabdyti 
rūkymo daromą žalą, rodo tokius 
puikius rezultatus. Jis taip pat kiek 
plačiau papasakojo apie tunto veiklą.

Melbourne skautininkų Ramovės 
pirm. s. Jonė Žitkevičienė

Malonu pabrėžti, kad į šias skauti- 
nikų sueigas atsilanko ir Geelongo 
"Šatrijos" tunto skautininkai, o vyr. 
skautininkas Vytas Vaitkus net iš 
Macedon atsiveža savo žmonelę ir 
aktyviai dalyvauja diskusijose.

Sekanti sueiga numatyta pas skau
tininkus Birutę ir Viktorą Adoma
vičius kur vėl, skautiškoje nuotaikoje, 
bus aptariami ir svarstomi įvairūs 
mūsų gyvenimo reiškiniai. Gera, kad 
mūsų skautininkai nepamiršta gražių 
lietuviškų dainų, o per savo sueigas 
mokosi dar naujų ir negirdėtų.

Sueigai pasibaigus dar ilgai buvo 
kalbamasi prie kavutės ir pyragaičių, 
o kun. Vaseriui diriguojant buvo 
išmokta dar viena nauja dainelė.

Leonas Baltrūnas

BELAUKIANT
Tik iškyloj dainuojam 
gamtoje mums smagu, 
ir vėjų mes nebojam, 
piktų šalnos nagų...

Tikrieji skautai, skautės 
be žavinčios gamtos, 
lyg vyturiai pagauti, 
dainelių nedainuos.

- X -

6



Sportas Lietuvoje
Europos krepšinio pirmenybėse di

delį vaidmenį Sov. Sąjungos rinktinėje 
atliko lietuviai. Iš sužaistų aštuonerių 
rungtynių, daugiausia taškų pelnė 
Arvydas Sabonis - 160. Po jo seka 
latvis Vladas Valters - 113, ir vėl 
lietuviai: R. Kurtinaitis - 124, V. 
Chomičius - 87. Aštuntoje vietoje S. 
Jovaiša - 54. Nenuostabu, kad į 
žurnalistų sudarytą simboline Europos 
rinktine pateko A. Sabonis latvis V. 
Valters, jugoslavas D. Petravič, 
vokietis D. Štremf ir ispanas F. 
Martin. Taip pat ir tarptautinė 
krepšinio sąjunga A. Sabonį pripažino 
antru geriausiu pasaulio mėgėjų 
krepšininku, pirmą vietą skirdama 
amerikiečiui.

Malonu, kad gražios Lietuvos krep
šinio tradicijas ir toliau sėkmingai 
tęsiamos, tačiau gaila, kad visi 
laimėjimai eina į Kremliaus aruodą.

Iš Lietuvos sportinės padangės 
tenka pranešti keletą linksmesnių 
žinučių. Pirmiausia, sostinės futbo
lininkai pradėjo žymiai geriau žaisti, 
rinkdami taškus svetimose aikštėse! 
Po lygiųjų Voroneže, netikėtai lai
mėjo rungtynes Rostove prieš vietos 
karių ASK klubą 3:1. Šis laimėjimas 
pakėlė vilniečius iš 17 į 15 vietą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse ir 
toliau pirmauja Panevėžio Ekranas, 
paskui eina Klaipėdos Granitas ir 
Vilniaus SRT.

Antroje S. S-gos lygoje puikiai 
žaidžia Klaipėdos Atlantas, laimė
damas 1:0 prieš Gardino Chemiką. 
Klaipėdiečiai užima pirmą vietą ir turi 
daug galimybių pereiti į pirmą lygą.

Ir truputį iš nepriklausomos Lietu
vos sportinių įvykių: 1938 m. bir
želio 29 Kaune įvyko pirmos tarpvals
tybinės futbolo rungtynės tarp Lie
tuvos ir Vengrijos rinktinių. Jas 
laimėjo vengrai pasekme 3:0. Lie
tuvos rinktinė buvo sudaryta tik iš 
Klaipėdos klubų žaidėjų: Jančiauskas 
(KSS), Preigis (SSO), Sinelis (Švy
turys), Kagenas (KSS), Rabinavičius 
(Hakoach), Paberžis (KSS), Saunoris 
(KSS), Balkevičius ir Balsys (abu 
KSS), Mejerovičius (Hakoach) ir 
Kanas (Bar - Kochba).

Lietuvos futbolo pirmenybes tais 
metais laimėjo Klaipėdos KSS: Kil- 
manas, Kaminskas, Sipavičius, Cen- 
feldas, Chomičius, Balsys, Paberžis, 
Vilimavičius, Gvildys, Šurkus. Antroje 
vietoje liko Kauno LGSF ir trečioje - 
Klaipėdos Švyturys. Tarpmiestinės 
jaunių futbolo rungtynės Kaunas - 
Klaipėda baigėsi lygiom (1:1).

Be abejo, didžiausiu 1938 m 
sportiniu įvykiu buvo Pirmoji Lietuvos 
tautinė olūnpijada, kurioje dalyvavo ir 
užsienio lietuviai.

K. Baronas
"E.L."

Kviečiam!

"Puota" praėjo, o dabar visi į
"VAKARĄ SU SVAJONĖMIS!
Ilgai laukta SVAJONIŲ plokštelė, kuri apvainikuos jų gastroles ir darbą 

ateinančiam Jaunimo kongresui, pagaliau išvys ne dienos šviesą, bet smagaus 
vakaro atmosferą Lietuvių namuose Melbourne. Ted

VAKARAS SU S V AJO NĖMI S,
kuris prasidės 7-tą valandą. Plokštelės pristatymas įvyks punktualiai 7.30. 

Kai jaunimas sako "punktualiai", tai reiškia "tuo laiku kaip paskelbta", taigi 
rimtai patariame ateiti laiku.

Įėjimo kaina tik $10. Už tai įeidami gausime taurą šampano, vėliau šiltą 
vakarienę,.kavą ir, aišku, neapsieisime be pyragų. Seks šokiai ir linksmybės.

Vakaro programoje SVAJONĖS padainuos plokštelėje užrašytų ir taip pat 
dar koncertuose negirdėtų dainų. Žada dainuoti iš viso 8 dainas: tai jau pusė 
koncerto, o mes esame tikri, kad, publikai prašant, ir iš viso entuziastiškai 
besireiškiant, bus galima išprašyti ir dar vieną, kitą dainelę. Pati plokštelė bus 
pristatyta ir įvertinta įvairių apie tai nusimanančių žmonių.

Visi užsisakiusieji plokštelę, kurie dalyvaus šiame pristatyme, galės 
plokštelę atsiimti. Kitiems plokštelė bus pasiųsta. Neužsisakiusieji turės 
progos nusipirkti. Norintieji galės gauti SVAJONIŲ autografus.

Tikimės svečių iš visos Australijos, įskaitant ir Krašto valdybos pirmininką, 
nes tą savaitgalį Melbourne vyks bendruomenės veikėjų suvažiavimas.

Kviečiame nevien į balių, koncertą, vakarienę, naujo leidinio pristatymą ir 
šokių vakarą, bet į visą tai apimantį pobūvį, praeisiantį linksmoje, jaunat
viškoje nuotaikoje.

Visas pelnas, aišku, skiriamas VI-jam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, 
kuris įvyks 1987-8 metais Australijoje.

Iki pasimatymo
VAKARE SU SVAJONĖMIS 

rugpjūčio 31 Lietuvių namuose, Melbourne.

Jaunimo kongreso informacijos komisija.

Bibliotekos pranešimas
Lietuvių namų bibliotekos 

praneši m as

Užbaigusi finansinius metus, Sydney Lietuvių namų biblioteka praneša savo 
pereitų-metų pajamas, gautas už parduotas knygas, kitas prekes, bei surinktas 
aukas, prenumeratas ir kitus mokesčius:

Parduotos knygos, bei kitos prekės $ 2,748.
Surinktos prenumeratos $ 1,707.
Aukos Australijos lietuvių fondui $ 2,751.
Aukos Lituanistikos katedrai $ 3,900.
Aukos Vasario 16 gimnazijai $ 4,050.
Gauta už "M.P." 1984 m. loterijos bilietus $ 2,515.
Surinktas lietuvio mokestis $ 120.
Sydney Lietuvių klubui benuošimtinė $ 2.000.

Visi pinigai pasiųsti kam priklauso.
Klubo bibliotekoje yra virš 4000 knygų, kai kurių po dvi. Metų bėgyje 

bibliotekoje apsilankė 1098 žmonės, skaitymui pasiskolindami 458 knygas.
Skaityklai prenumeruojama virš 20 laikraščių ir žurnalų, kuriais 

pasinaudojo 364 skaitytojai.
Norėdami praplėsti skaityklos muziejų, prašome tautiečių pagalbos medžio 

drožiniais, dailės dirbiniais, lietuviškais pinigais bei kitokiais įdomiais 
eksponatais.

Visiems dėkodami už suteiktą moralinę ir kitokią paramą, kviečiame visus 
tautiečius palaikyti biblioteką apsilankymu ir pasinaudojimu jos teikiamais 
patarnavimais.

Iš patiektų duomenų matosi, kad klubo biblioteka, be tiesioginių savo 
pareigų atlieka ir kitą, bendruomenei naudingą darbą.

Anksčiau "M.P." paskelbto pardavimui Lietuvių katalikų bažnyčios 
kronikos tomo numeris turi būti SEPTINTAS - VII.

Bibliotekos vedėjas

VI—tojo PL Jaunimo kongreso 
organizacinis komitetas kviečia 
visus į

VAKARĄ SU SVAJONĖMIS - 
j u plokštelės pristatymą rugpjūčio 
31, šeštadienį, Melbourne Lietuvi 14 
namų jubiliejinėj salėj.

Pradžia 7 valandą, plokštelės 
pristatymas punktualiai 7.30. Va
karo eigoje SVAJONĖS dainuos, 
bus Šilta vakarienė, muzika ir 
Šokiai.

Bilietų kaina $ 1O, užsisakyti
pas Birutę Prašmutaitę, tel. 
2113775 iki rugpjūčio 28.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooi

I
 TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MELBOURNE RUOŠIA LIETUVIŠKŲ ' ;

DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ

KONCERTĄ

kuris įvyks rugpjūčio 25, sekmadienį 2 vai. Melbourne Lietuvių namuose. ; [

Programoje: Melbourno ir Adelaidės solistai, piano soio, duetai, moterų [ 
trio, Melbourno vyrų oktetas, tautinių šokių grupės Malūnėlis ir ; 
Gintaras. ; ;

Visi jie savo darbą ir pastangas aukoja LIETUVOS LAISVINIMO
REIKALAMS. ' įJūsų atsilankymas - solidarumo ženklas KOVOJANČIAI LIETUVAI ; Į

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooecooooooooooooooc

Nuo 1986 sausio 5 SBS TV savo 
laidas perduos tik UHF bangomis.

Yra išleista knygutė ’’All the 
facts”, kuri paaiškina ką daryti, 
norint pritaikyti jūsų TV aparatą, 
kad jis SBS TV laidas priimtų 
UHF bangomis.

Jau dabar ją galima gauti paš
tuose. Ją perskaičius, vietinis TV 
taisytojas ar antenos įrengėjas 
galės jums patarti ką daryti toliau.

IBS
Bringing the world back home
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SYDNEY
LIETUVIŲ NAMUOSE
Paskolų — aukų vajus

Vajus tęsiamas toliau. Skelbiame 
pavardes prisidėjusių savo pasko
lomis.

Papildomai skolino be nuošimčių: 
A. Savickienė $ 250, V. Doniela $ 500.

Visiems nuoširdžiai dėkojame. Dar 
kartą prašome visus pasižadėjusius

VIDURŽIEMIO KONCERTAS
Liepos 27 Sydnejaus Dainos choras 

suorganizavo jau virtusį tradiciniu 
Viduržiemio vakarą.

Programą išpildė moterų choro 
narės Elvyra Belkienė ir Aleksandra 
Storpirštienė, duetu padainuodamos 
keletą lengvesnio žanro dainų, joms 
akomponavo Br. Kiveris. Dainos choro 
mišrus sąstatas padainavo 8 dainas 
diriguojant Br. Kiveriui. Birutė Alek
naitė buvo išvykusi atostogų ir todėl 
neišgirdome atskiro moterų choro, 
kuriam ji vadovauja.

Tiek dueto, tiek mišraus choro 
dainos skambėjo ypač gražiai. Dainos 
choro pasiklausyti susirinko virš 200 
sydnejiškių ir svečių iš kaimyninių 
kolonijų. Iš tolimojo Geelong buvo 
atvykę p.p. Obeliūnai, iš Wollongong 
p.p. Černiauskai, iš Newcastle Benig- 
na Zakarauskaitė ir kiti...

Sužavėti gražiu Dainos choro 
dainavimu svečiai chorą parėmė

D AI 
E>AS

Rugpjūčio 10 Dainos choras buvo 
pakviestas dainuoti šv. Cecilijos 
vokiečių metiniame koncerte, 
Croydon. Koncerte dalyvavo ir šv. 
Rapolo choras iš Blacktown. Dainos 
choras, diriguojant B. Aleknaitei ir 
Br. Kiveriui, padainavo 9 dainas, už 
kurias susilaukė gausių aplodismentų. 
Užsibaigus koncertui dirigentai buvo 
apdovanoti dovanėlėmis. Lietuvių 
choro vardu A. Kramilius padėkojo už 
pakvietimą ir šv. Cecilijos choro 
administratoriui Siegfred Unger įtei
kė knygą "Lithuania 700 years”, šio

NOS CHORO
V O KI E C I US

Svarbus pranešimas
Rugsėjo 15, sekmadienį 3 vai. 

Sydnejaus St. Marys katedroje įvyksta 
metinės emigrantų mišios, dalyvau
jant arkivyskupui E.B. Clancy.

Lietuviai kviečiami pagiedoti vieną 
giesmę lietuviškai, per aukojimą.

Numatyta sutartinai pagiedoti Ma
rija, Marija, kurią visi mokame. 
Malonėkite dalyvauti šiose pamaldose 
ir prisidėti prie giedojimo.

PE NSI NINKU 
F* R A NEŠI MAS

Pranešame Sydnejaus pensininkų 
klubo nariams, kad rugsėjo 5, ketvir
tadienį, 12 vai. Lietuvių namuose, 
Bankstown įvyks svarbus susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba. Narių 
dalyvavimas būtinas.

Visus pensininkus prašome atsinešti 
fantus būsimai pensininkų popietės 
loterijai.

Sekretorė 

” MUSŲ PASTOGES” įkūrėjo, mus tų 
vyro ir tėvelio

A.A. ANTANO BAUŽĖS
mirusio 1975 m. rugsėjo 1 atminimui 

ir pagerbimui, ” MŪS U PASTOGEI” 
skiriame S 1OO.

O. Baužienė ir Seimą

kuo skubiausiai įmokėti pinigus, o taip 
pat kviečiame visus, kurie dar nėra 
prisidėję, paskolinti arba aukoti mūsų 
namų išlaikymui.

V. Bukevičius

aukodami: $ 50 Ona Palaitienė, po S 
20 - J. ir E. Černiauskai, A. ir M. 
Statkai, po $ 10 - M. Šidlauskienė, V. 
Stanevičienė, dr. V. Barkienė, J. 
Zinkus.

Turtingai loterijai fantus aukojo: 
Angelė Stasiūnaitienė, Adelė Skir- 
kienė, T.B. .Ambers, M. Žemaitienė, 
M. Kopcikienė, M. Montvidienė, Pr. 
Žitkauskas, E. Viržintienė, J. Gatavi- 
čius, Aldona Stasiūnaitienė, Veronika 
Simanavičienė, E. Badauskienė, I. 
Daniškevičienė ir prel. P. Butkus, 
MBE.

Vakaras visapusiškai pasisekė, 
geroje nuotaikoje prie kontinentalinės 
kapelos buvo linksmai pasišokta, o jai 
negrojant, ir padainuota.

Dėkingi esame atsilankiusiems į 
mūsų parengimą ir prisid ėjusiems 
darbu ir aukomis prie šio vakaro 
pasisekimo.

IŠVYK A

vizito prisiminimui. Vokiečių chorai 
neprilygo lietuvių chorui nei skai
čiumi, nei dainomis.

Dainos choro korespondentas

Dainos choro 
mirusių at minimas

Antano Kapočiaus 10 metų mir
ties sukaktis rugpjūčio 25, Andriaus 
Simanavičius mirė 1980.9.15, Jonas 
Jarmalavičius - 1975.9.16, Vladas 
Medelis - 1980.10.4, Algis Vaseris - 
1980.12.1.

Nepalikime mūsų kapeliono prel. P. 
Butkaus vieno šiose pamaldose. Rė- 
presentacija yra mūsų visų reikalas. 
Moterys ir mergaitės kviečiamos 
dalyvauti apsirengę tautiniais rūbais.

Nedalyvavimas šiose pamaldose 
apviltų arkivyskupą, tad nepamirškite 
šiose pamaldose skaitlingai dalyvauti.

A. Kramilius

•: SVEIKINIMAS ::
į

:• Sveikiname Albiną ir Edną :• 
•: Giniūnus susilaukusių anūkėlio.
:= Linkime daug džiaugsmo ir •: 
:• Dievo palėkimos.

•: Stasys ir Lidija Rimkai. S

NAUJI "M.P.” SKAITYTOJAI

D. Stupuras, N.S.W.
P. Stripeikis, Vic.,
B. Birskys, Qld.

RUGPJŪČIO 25, SEKMADIENĮ, 2.30 VAL

METINIS BALIUS

Daug, daug laimikių! Gera nuotaika! 
Ateikite išbandyti savo laimės!

TURGUS... TURGUS... TURGUS

RUGPJŪČIO 31, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL 
Sydnejaus Lietuvių sporto klubo "KOVO"

Pilnas linksmybių vakaras! Turtinga loterija. Bus ir "LAIMINGAS 
ĮĖJIMO BILIETAS", kuris įgalins jus laimėti labai gražią dovaną. 
Bilietai: $ 5 asmeniui; jaunimui ir pensininkams - $ 2.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

Ateitininkų kongresas
Jubiliejinis 75-rių metų 

Ateitininkų kongresas įvyks Čikagoje 
1985 m. rugpjūčio 30 iki rugsėjo 2 d. 
Kongresui ruošti buvo sudaryti įvairūs 
komitetai, kurie telkė lėšas, planavo 
programą ir atliko kitus parengia
muosius darbus.

Ateitininkų kongreso programa 
susidarys iš religinių momentų, kultū
rinių įvykių, paskaitų ir posėdžių.

Šv. Mišios bus laikomos 9 v.r. 
šeštadienį, rugpjūčio 31 Jaunimo 
centre, 3 vai. sekmadienį rugsėjo 1, 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Brighton parke, ir 12 vai. p.p. 
pirmadienį rugsėjo 2 Jaunimo centre. 
Šeštadienį šv. Mišių vyriausias konce
lebrantas ir pamokslininkas bus J.E. 
vysk. P. Baltakis, OFM. Sekmadienį 
šv. Mišių vyriausias koncelebrantas ir 
pamokslininkas bus Čikagos kardi
nolas J. Bernardui. Pirmadienį šv. 
Mišių vyriausias koncelebrantas bus 
J.E. vysk. V. Brizgys, o pamoks
lininkas bus Ateitininkų federacijos 
dvasios vadas kun. dr. V. Cukuras.

Tėvynės vakaras 7:30 v.v. rug
pjūčio 31 susidarys iš žuvusiųjų 
pagerbimo seselių kazimieriečių sode 
Marquette Parke, procesijos į šv. 
Mergelės Marijos gimimo bažnyčią, ir 
susikaupimo valandėlės ir muzikinės 
programos bažnyčioje.

Kongreso metu vyks at-kų meno 
paroda ir ateitininkų literatūros 
veikalų paroda. Parodas bus galima 
lankyti kongreso metu, Jaunimo cent
re.

Kongreso susipažinimo vakaras 
rugpjūčio 30 Jaunimo centre prasidės 
Talentų vakaru 7.30 v.v. ir užsibaigs 
šokiais, grojant "Aido" orkestrui.

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

čekius ir pašto perlaidas prašome, rašyti 
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu.

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

Redaktorius:!. Mašanauskas
P.O. Box 550, Bankstown, 2200.

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

Kongreso banketas bus rugsėjo 1 
Condessa del Mar salėje, Alsip.

PASKAITOS IR POSĖDŽIAI - 
Kongreso darbo posėdis bus jau penk
tadienį, rugpjūčio 30, 2 vai. p.p. 
Ateitininkų namuose. Kongreso ofi
cialus atidarymas bus šeštadienį, 
rugpjūčio 31, 10.15 v.r. Jaunimo 
centre. Bendri posėdžiai bus 10.15 v.r. 
ir 3.45 vai. p.p., o atskirų sąjungų 
svarstybos bus 11.45 v.r., 2.25 vai. 
p.p. ir 4.45 vai. p.p. Kongreso 
iškilmingas posėdis bus 10 v.r. rugsėjo 
1, o atskiros sąjungos turės svarstybas 
1.15 vai. p.p. Baigiamasis posėdis bus 
pirmadienį, rugsėjo 2. Jaunimo centre 
10 v.r.

Bendrųjų posėdžių temos bus 
įvairios. " Ateitininkija kryžkelėje" 
ryte skaitys kun. dr. V. Cukuras, o dr. 
K. Skrupskelio paskaita "Krikščio
niškos ir marksistinės kultūrų kon
frontacija" bus po pietų. Sekmadienio 
rytą dr. Vytautas Vardys skaitys 
paskaitą "Lietuva ir išeivija" per 
iškilmingąjį posėdį. Pirmadienio veda
moji mintis per baigiamąjį posėdį bus 
"Žvelgiant į paskutinįjį šimtmečio 
ketvirtį". Atskirų sąjungų posė
džiuose bus gvildenamos mintys ta 
pačia tema, kaip bendrajame posė
dyje, bet bus diskutuojama kiekvienos 
sąjungos perspektyva.

Ateitininkai didžiuojasi savo gar
bingu jubiliejumi. Kongresą sudaro 
įvairūs renginiai, parodos, paskaitos ir 
posėdžiai, apie kuruos plačiau bus 
rašoma spaudoje.

R. Kubiliūtė
Ateitininkų kongreso informacijos 

komiteto narė

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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