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BALTAI PARLAMENTE

Rugsėjo 18 d. Federalinė Baitų 
daryba posėdžiavo Can'oerroje, pasi
metusi į pasitarimus visų Austra
le veikiančių Baltų komitetų 
’’stovus bei eiię pabaltiečių veikėjų^ 

A.L.B. pirmininkas V. Neverausk,’ 
’’uegaiavęs savaite iaiko prieš suva- 
’iavimų, įgaliojo buvusi Lietuvių 
Menų Canberroje vadovų Viktorą 
įtarei®*-,   ...n * r p. —»—
Vaidybą. Be jo, pasitarimuose lietu
kus aar atstovavo Federalinės Baltų 
farybos nariai Laurie Cox, Vytautas 
patašius, Kąstytis Stašionis. Mel
burno Baitų K-to pirm. Algis 
Žilinskas, Canberros Baitų K-to 
atstovas Juras Kovalskis, Vytautas 
pukevičius (Sydnejus) ir Kazys Ke- 
aežys (Canberra).

Posėdžiai vyko Canberros Lietuvių 
Klube. Aptarta visa eilė baitams 
svarbių problemų, išgvildenti ateities 
pianai. Latvis jaunuolis K. Atrens, 
Taikos ir Laisvės žygio dalyvis, 
pasidalino įspūdžiais iš istorinių 
įvykių Kopenhagoje. Helsinkyje ir 
Stockhoime.

Vakare posėdžio dalyviai susitiko 
su australų parlamentarais bendruose 
pietuose.

Baitų delegacija atliko eiię ofici
alių vizitų pariamente. ruošdama 
dirvą Baltų rezoliucijos pravedimui 
Atstovų Rūmuose. Delegacijai vado
vavo Federalinės Baitų Tarybos pir
mininkas J. Peedo (estas). į dele
gacijos sudėtį dar įėjo abu F.B. 
Tarybos vicepirmininkai V. Patašius 
(lietuvis), J. Ritenis (latvis) ir tarybos 
sekretorė p-iė M. Oser (estė).

Min. pirmininko įgaliotas, baitų 
atstovus priėmė Etninių reikalų 
ministeris Chris Hurford. Priėmimas 
buvo labai šiitas ir draugiškas. 
Ministeris dažnai dalyvauja baitų 
šventėse Adelaidėje ir gerai susipa
žinęs su jų problemomis. Mr. Hurford 
delegaciją tuoj apipylė klausimais 
apie Taikos ir Laisv^s žygio detales.

■ --•uLl D <11 tų paot-an^dd

gauti BBC susuktą filmą apie šį žygį ir 
parodyti ją per Australijos SBS 
televiziją. Jis taip pat žadėjo padėti 
pravedant Baltų rezoliuciją per 
Atstovų Kumus.

Beveik iki paskutinio momento min. 
pirmininkas R. Hawke tikėjosi pats 
priimti baitų delegaciją, kaip tai buvo 
padaręs praeitais metais. Deja, su-

iš kairės: Juras Kovalskis, opozicijos vaaas John Howard, V. Patašius, 
latvių atstovas

trukdė susikomplikavusios derybos 
mokesčių reformos klausimu

Opozicijos lyderis John Howard, irgi 
dėl mokesčių reformos negalėjęs 
priimti baitų delegacijos asmeniškai, 
bei dalyvauti bendruose pietuose, 
visgi surado valandėlę iaiko apsi
lankyti salėje prieš pietums prasi
dedant. čia jis ilgokai užtruko, 
oesikalbėuamas su baltų atstovais.

Jo >ga’iotas, baitų atstovus priėmė 
DUVęs opozį^įj^. ■•.“ecis Andrew T 
coctv, sešennio Kaometo užsienio 
reikalų ministeris. Sis vizitas baltams 
buvo ypač svarbus, nes liberalams 
pertvarkius savo vadovybę. Andrew 
Peacock veiklos srityje atsidūrė Baltų 
rezoliucija, ir glaudus bendradar
biavimas pasidarė būtinas. A. Peacock 
užtikrino delegaciją, kad ateityje jis 
stengsis palaikyti glaudesnius ryšius 
su Federaiine Baltų Taryba ne vien 

tik šios rezoliucijos praveuime, bet ir 
iškilus kitiems baitus liečiantiems 
klausimams.

Labai maloniai baltų delegaciją 
priėmė koalicinės opozicijos partijos 
lyderis ian Sinclair. Jis irgi užtikrino 
savo partijos paramą Baltų Rezoliu
cijos klausimu, pažadėjo palaikyti 
nuolatinį ryšį su Baltų Taryba per 
senatorių David Brownhill.

Bendri pietus su parlamentarais 
vakare pačiuose Parlamento 

Rūmuose. Viso dalyvavo 22 paoai- 
tiečių ir 23 parlamento nariai iš visų 
partijų. Pietų metu kalbėjo senatorius 
Granam Richardson. Baltų Tarybos 
pirmininkas J. Peedo, ministerio pir
mininko pavaduotojas Lionei Bowen, 
sen. Peter Baume, sen. Coiin Mason ir 
sen. Brian Harradine. Be visos eilės

nukelta į 2 psi.

1985 - LI TU.AMIS TIKOS 
KATEDROS METAI

Džiugu pranešti, kad Akademinio 
Skautų Sąjūdžio. Adelaidės skyriaus 
paskelbtas Lituanistikos Katedrai 
aukų vajus yra nuoširdžiai remiamas 
tisų susipratusių Adelaidės lietuvių. 
Jau yra gauta virš $ 2000 ir aukos dar 
vis kasdien plaukia. Didelė padėka ir 
pagarba tenka pasišventusiems aukų 
rinkėjams, kurie aukoja savo brangų 
laisvą laiką, kad pasitarnautų lietuvių 
kalbos tobulinimui užtikrinant Litua
nistikos Katedrai neribotą tęstinumą.

Šis aukų vajus buvo paskelbtas š.m. 
liepos 21 d. ir buvo numatyta jį 
užbaigti rugsėjo 15d., bet aukotojams 
(raukų rinkėjams pageidaujant jis yra 
pratęsiamas dar dviem savaitėms, t.y. 
ligi spalio 1 d., kad sudaryti geresnes 
ląiygas tiems, kurie dar nesuspėjo dėl 
įvairių priežasčių įteikti savo auką 
lituanistikos Katedrai.

Daugiausiai naudos iš Lituanistikos 
Katedros turės mūsų lietuviškasis 
jaunimas, ypač tie kurie neturėjo 
galimybės Lietuvoje išmokti lietuvių 
laibos. Nors daugelis savo tėvų 
šamuose išmoksta "virtuvinės" lietu

vių kalbos, ją patobulina savaitgalio 
lietuviškose mokyklose ar net litua
nistiniuose kursuose, bet akademinio 
lygio pasikalbėjimuose ar diskusijose 
pasijunta nepajėgūs pakankamai tiks
liai ir sklandžiai lietuviškai išsireikšti. 
Taigi Lituanistikos Katedros eg
zistencija yra pats svarbiausias užda
vinys šiais metais viso pasaulio 
sąmoningiems lietuviams.

Pasibaigus aukų vajui, aukotojų 
sąrašai ir aukos bus pasiųsta Litua
nistikos Katedros vadovybei, o vieti
nėj spaudoj paskelbta visų aukotojų 
pavardės ir jų aukos.

Su pagarba ir padėka visiems 
aukotojams.

VACYS ILGŪNAS 
sekretorius

Aukos 
Lituanistikos 
K atedr ai

A. Stagis - S 200 
P. Burokas - S 25.

LIETUVĖS PAS

U K R AI NI E C I US

Rugsėjo 20 d. Sydnejaus priemies
tyje Lidcombe Ukrainiečių Moterų 
Sąjungos skyriai suruošė knygų, 
keramikos, tapybos, medžio drožimų, 
siuvinių ir velykinių margučių parodą. 
Ukrainiečių namuose buvo išstatyta 
per 1000 eksponatų.

Parodoje lankėsi Sydnejaus Lie
tuvių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos vaidybos narės - V. Rama
nauskienė ir L. Žalienė.

AR GIRDĖJAI?

Dailininkė Leeka Kriaucevičiūtė, 
kaip yra pratusi, vėl nuskynė eilinę 
premiją, praeitą savaitę jai įteiktas 
Drummoyne Arts Society Prize.

*
Nepriklausomos Lietuvos lakūnas 

majoras Antanas Kutka turi viešnią iš 
Lietuvos - antrą kartą jį aplanko 
duktė Nijolė Barniškienė. Nijolė su 
šeima gyvena Kaune, yra teisininkė, 
jos vyras - muzikas, sūnus - studijuoja 
inžineriją. "Dukra labai laiku atva
žiavo" - džiaugiasi majoras Kutka. - 
” Lyg tyčia buvau susilaužęs ranką, ir 
dar kitų bėdų turėjome, tai slaugė

LITUANISTI K OS 
K U RS AI

Vilniaus universiteto lituanistikos 
kursus šiemet lankė devyniolika 
vaikinų ir merginų iš JAV. Kanados, 
Austraiijos, Brazilijos ir V. Vokie
tijos. Jaunieji mūsų išeivijos atstovai 
gaiėjo patobulinti lietuvių kalbos 
žinias bei jos įgūdžius, bet su tautos 
istorija geriau nesusipažino, kai Vil
niuje dabar duodama tik jos versija, 
užmauta ant rusiško Maskvos kur
palio.

mane ir padeda dabar". Ranka atrodo 
jau gerai sugijusi ir dukra džiaugiasi, 
kad jos "senas tėvelis" - 86 metų - 
gerai laikosi. Visiems sėkmės!

Prieš kelias savaites iš Bankstowno į 
Ingleburną išsikėlę Juozas ir Marytė 
Paltanavičiai, rugsėjo 14 d. suruošė 
šaunias krikštinas savo namus pava
dindami "Sasnavos" vardu. Apeigas 
atliko prel. P. Butkus, asistuojant 
kūmams.

Pasirodo "krikštavaikio" vardas 
buvo ne veltui naudojamas - be paties 
šeimininko, kilusio iš Sasnavos para
pijos, čia dalyvavo ir dar keli 
sasnaviškiai. g 2.
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IŠ LIETUVOS

u s i a s p
Vilėje jį perspėjo, kad jis perdaug 
atvirai kalba su kongoiiečiais apie 
sovietinę santvarką ir Sovietų Są
jungos politiką Afrikoje. Kartą apkal
tintam "antisovietine veikla" ir su
grąžintam į Sovietų Sąjungą nebūtų 
daugiau jokios galimybės išvykti į 
užsienį. Todėl jis apsisprendė bėgti. 
Padedamas kongoliečio draugo, perėjo 
sieną į Zairą, o iš ten pasiekė 
Jungtines Amerikos Valstybes, kur 
gavo politinę globą.

Atlikęs karo tarnybą, Bronius 
Venclova buvo Leningrado karo 
apygardos rekomenduotas mokytis 
Lumumbos universitete, kuriame so
vietiniai studentai turi svarbią pa
reigą prižiūrėti savo kolegas iš 
užsienio. Gyvendami tame pačiame 
kambaryje, jie turi juos stebėti ir 
nuolat raštu pranešinėti saugumui.

Nauja
Vakarų Vokietijos dienraštis 

"Franfurter Ailgemeine Zeitung" pa
skelbė pasikalbėjimą su Bronium 
Venclova, dalyvavusiu Kopenhagoje 
baitiečių Sovietų Sąjungai sureng
tame teisme. Šis 29-rių metų jaunuo
lis šiuo metu yra pats naujausias 
baltietis pabėgėlis Vakaruose.

Iš Suvalkijos kilęs Bronius Venc
lova. baigęs Maskvoje Lumumbos 
universitetą, kuriame studijavo isto
riją ir prancūzų kalbų, dirbo mark
sistų valdomame ir prancūziškai 
kalbančiame Konge. Jis buvo vienas iš 
maždaug 700 sovietinių specialistų, 
kurie dirba Brazavilėje.

Pradžioje Venclova negalvojo bėgti 
į Vakarus. Lietuvoje gyvena jo abu 
tėvai, devyni broliai ir viena sesuo. 
Mintis bėgti kilusi tada, kai vienas 
pažįstamas sovietų pilietis Braza- 

a b ė g ė 1 i s
Sovietiniai studentai Lumumbos uni
versitete sudaro vos dešimtadalį. į jį 
daug kas norėtų patekti, nes šį 
universitetą baigusiems yra daug 
galimybių gauti darbą užsienyje.

Pastaraisiais metais Lumumbos uni
versitete beveik nebuvo baitiečių 
studentų. Kone visi sovietiniai stu
dentai - rusai arba kaukaziečiai. 
Baltiečiai lengvai įsileidžia i kalbas su 
užsieniečiais apie savo tautinius 
reikalus. Dėl to juos vengiama priimti 
į šį ypatingą universitetą. Oficialiai 
teigiama, kad baltiečiai esą negabūs 
mokytis tarptautiniame universitete. 
O vis dėlto Bronius Venclova jį baigė 
su pagyrimu, gavęs "raudonąjį dip
lomą".

Sovietinė žinių agentūra Tassas 
prieš pat Kopeniiagos teismą išplatino 
straipsnį, kuriame Br. Venclova buvo 

vadinamas "pradedančiu narkomanu" 
Vėlesniame straipsnyje dar pridėjo, 
kad esąs "alkoholikas" ir prikišo jam 
jo brolio Prano bylą.

* * *

Sovietinėje spaudoje paskutiniu 
metu pastebėtas smarkus režimui 
nepatinkamų asmenų niekinimas. 
Ypač piktai "atsiskaityta" su dr. 
A.Štromu ir poetu T. Venclova, o įpie 
režisierių Joną Jurašą netgi vilnos 
valandos pjesė per Vilniaus raiiją 
kartota.

* * *

——

Tariame paskutinį sudiev tauriam lietuviui

A. A. Karoliui Prašmutui.

Jo žmoną Mortą, dukteris Zitą, Birutę, sūnų Liną, gimines ir artimuosius jo 
staigios mirties sukrėstus didelio širdies skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame

Melbourne Pensininkų Sąjunga

Nuoširdžiam D-jos talkininkui

A. A. Karoliui RR AŠMUTUI

staiga mirus, jo žmoną Mortą, dukras Zitą ir Birutę ir sūnų Liną su šeima, 
nuoširdžiai užjaučiame gilaus ir netikėto skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Po staigios ir trumpos ilgos

MIKUI MAKSVYČIUI

Čikagoje mirus, jo brolį Juozą ir visą jo šeimą giliai užjaučia
■ /

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. A. MIKUI MAKSVYČIUI

mirus Čikagoje, jo brolį Juozą, seseris Birutę ir Aldoną ir jų šeimas gilia 
užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai
Milda, Vytautas1^ Ričardas Bukevičiai

Staiga ir po trumpos ligos

A. A. MIKUI MAKSVYČIUI

mirus Čikagoje, Juozui Maksvyčiui, seserims Birutei ir Aldonai ir visos 
jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A. A. Karoliui Prašmutui

mirus jo žmoną Mortą, dukras Zitą, Birutę, sūnų Liną, gimines ir 
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Melbourne Dainos Sambūris

Sunkios iigos iškankintai

Bronei Šutienei

iškeliavus į amžinybę, vyrą Stasį, dukrą Vidą, sūnus Eimutį, Sta 
(ilgametį Vyties klubo pirm.), Antaną bei jų šeimas giliai užjaučia • 
kartu liūdi

GEELONGO LIETUVIŲ S-GOS KLUBO VALDYBA IR NARIA

A-A. KAROLIUI PR AŠMUTUI

mirus, gilią užuojautą šeimai - žmonai, dukroms Birutei ir Zitai, sūnui Linui 
reiškia

Lietuvių Jaunimo Sąjungos Sydnejaus Skyrius

Vilniečiui

a. a. K AR O LI UI PR AŠMIU T UI

staiga mirus, velionio žmonai Mortai, vaikams - mūsų krikšto dukrai
Zitai, Birutei, Linui su žmona bei svainiui reiškiame giiią užuojautą.

Danutė ir Viktoras Simankevičiai

Mūsų pastogė Nr. 39 1985.9.30 psl. 2

Lietuvoje, liepos 27 d., tragiškai mirus

A. A. BIRUTEI GRICIENEI,

jos seseriai, židinietei Mildai Vaškevičienei, nuoširdžią užuojautą reiškiar ■ 
drauge liūdi

SYDNEJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per par*
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(Moterų

Metiniame Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos D-jos susirinkime 
buvo pagerbta ilgametė vaidybos narė 
Magdalena Vaznelytė - Migevičienė. 
Jai suteiktas S.L.M.S.G. D-jos Garbės 
Karės titulas, tuo bandant padėkoti 
už dešimties metų darbų valdyboje 
ligonių lankytojos pareigose. Jeigu jau 
žmogų užpuolė liga, tai p. Mige
vičienė. tikrai mokėjo juos paguosti ir 
pastiprinti. Tai švelni moteris, kantri 
Ir tolerantiška žmonių silpnybėms ir 
kvailystėms, iš širdies kitais susirū
pinusi, užmirštanti save.

Magdalena gimė 1906 m. liepos 30 
d. Suvalkų krašte, Seinuose, kurį 1920 
m. Lenkija atplėšė nuo Lietuvos. 
Lenkams okupavus Seinus, kartu su 
"Žiburio" gimnazija Magdalena persi
kėlė į Lazdijus, kur mokėsi toliau, 
gyvendama mokytojo Tijūnaičio šei
moje. Baigusi gimnazijų, mokėsi 
Marijampolėje Mokytojų Seminarijoje. 
Jai teko mokytojauti pradžios mokyk
lose Kapčiamiestyje, Janciuiiuose, 
Radziškėje.

1925 m. Magdalena Vaznelytė 
ištekėjo už Edvardo Migevičiaus, 
Seinų pasienio policijos rajono virši
ninko. Jiedu susilaukė trijų vaikų: 
Laimutės, Irenos ir Alio. Iki pirmos 
rusų okupacijos šeima gyveno Kaune. 
Vištytyje ir Vilkaviškyje. Rusams 
okupavus Lietuvų, Edvardas Migevi- 
čius buvo areštuotas. Edvardas Mige- 
vičius, kaipo Lietuvos Nepriklau
somybės kovų savanoris, buvo gavęs

Negalvojant apie save
Draugija pagerbia savo darbuotoja)

žemės ir įkūręs ūkį. Magdalena 
išvažiavo su trimis vaikais į savo ūkei; 
Miškalaukį. išgyvendama vargą ir 
rūpestį dėl savo vyro..

Artėjant antrajai rusų okupacijai. 
Migevičiai išbėga į vakarus. Vokie
tijoje gyveno pabėgėlių gyvenimų 
kaip ir daugelis mūsų. 1948 m. iš 
Seedorf išplaukė į tada taip tolimą ir 
nepažįstamą kraštą - Australiją.

Magdalena Migevičienė pasakojo, 
kad pačios pirmosios Kalėdos Austra
lijoje buvo liūdnos ir sunkios, nes 
šeima buvo išskirta; vyras dirbo ir 
gyveno atskirai, duktė Laimutė dar 
buvo Vokietijoje. Ji pati dvejus metus 
dirbo tekstilės fabrike ir jaunes
niuosius vaikus tekdavo palikti kurį 
laiką vienus be priežiūros. Tais laikais 
buvo tikra bėda gauti išsinuomuoti 
kambarį ar dalį namo, nes australai 
tada su didžiausiu nepasitikėjimu 
žiūrėjo į įmigrantus iš Europos.

Tačiau jiems pasisekė išsinuomuoti 
namelį St. Marys laukuose - be 
vandens ir be elektros. Ne tik 
Migevičiai ten gyveno, bet daugiau 
lietuvių. "Buvome susispaudę, bet 
linksmi ir energingi, džiaugiamės 
visais lietuviais kur juos besutik
davome. Jautėme, kad kuriame lietu
višką judėjimą Sydney ir naują 
gyvenimą savo šeimoms”, pasakoja p. 
Migevičienė.

Edvardas Migevičius mirė prieš 
dešimt metų ir tada jo žmona 
persikėlė gyventi pas dukrą Ireną ir

Magdalena Migevičienė..

žentą Algį Dudaičius. Švenčiant 
gražaus amžiaus sukaktį, p. Mige- 
vičienei buvo duotas geriausios ma
mytės ir uošvienės vardas. Gerų 
mamyčių turime daug, bet būti 
geriausia uošviene, tai jau ne leng
va. Visi Migevičių vaikai sukūrė 
lietuviškas šeimas, aktyvias mūsų 
organizacijose. Magdalena džiaugiasi 
trimis anūkėmis, ir trimis proanūkais. 
Dvi anūkės - Betina ir Monika - lanko 
Lituanistinius kursus, o anūkė Vio
leta. gyvendama tolokai nuo Sydne- 
jaus, pradžiugina Mamulę lietuviškai 
rašomais laiškais.

Dešimtį metų lankydama ligonius p. 
Migevičienė matė daug mizerijos ir 
nelaimių. Jos žodžiais patys nelai
mingiausi ir vienišiausi žmonės buvo 
tie, kurie neturėjo šeimos, draugų ir 
buvo atsiskyrę nuo lietuviško gyve
nimo. S.L.M.S.G. D-ja gan dažnai 

išgirsta iš ligoninių personalo, kad 
toks ir toks lietuvis guli ligoninėje 
niekieno nelankomas arba policija 
paskambina, kad mirė vienišas žmo
gus. kurio pavardė yra lietuviška. 
Paskutiniu laiku dvi valdybos narės 
rūpinosi ligonių lankymu: p.p. M. 
Migevičienė ir V. Ramanauskienė. Gi. 
šiais metais p. Migevičienei nebekan- 
didatuojant į D-jos valdybą, tas 
pareigas paėmė p.p. V. Ramanaus
kienė ir L. Žalienė.

Džiaugiamės, kad mūsų brangi narė 
nuo darbo visai nepabėgo; ji dar lanko 
keletą chroniškų ligonių, kurie yra 
prie jos prisirišę. Jos gyvenimo motto: 
'daryk gerą ir perdaug negalvok apie 

save!" Linkime jai geros sveikatos ir 
daugybės saulėtų dienų.

V. KABA1LIENE

TAUTOS ŠVENTĖ GEELONGE
Tautos Švente Geeiongo lietuvių 

kolonijoje buvo švenčiama rugsėjo 15 
į., pradedant šv. Mišiomis St. John 
bažnyčioje, North Geeiong. Mišias 
itnašavo ir prasmingų minčių pa
šoksią pasakė kun. dr. P. Dauknys. 
Jažnyčia. o vėliau ir Lietuvių namų 
alė, buvo užpildyta gausingo geelon- 
jiškių ir svečių skaičiaus. Organi
nei jos - Melbourne D.L.K. Vytenio 
tuopos šauliai, vietos Šatrijos tunto 
Kautai. Vyčio klubo sportininkai 
alyvavo unif ormuoti su savo vienetų 
vėliavomis. Prie tautinės vėliavos 
palydą atliko bendruomenės valdybos 
nariai ir skautai. Lekciją skaitė p. A. 
Obeliūnas, aukas atnešė p. V. 

Bindokas ir p. V. Stuikevičius. Mišių 
metu, jas atnašaujančiam kunigui, 
patarnavo uniformuoti skautai.

Neturint vietoje choro, šv. Mišių 
metu giedojo bažnyčioje dalyvavusieji 
maldininkai, kurie bemaž visi priėmė 
šv. Komuniją. Pamaldos baigtos gra
žiąją giesme Dievo Motinos garbei - 
"Marija, Marija".

Tuoj po pamaidų šventės minėjimas 
tęsėsi Lietuvių namuose. Minėjimą 
atidarė A.L.B. Geeiongo Apylinkės 
valdybos pirmininkas p. Otto Schrė- 
deris. Momentui pritaikytą paskaitą 
skaitė svečias iš Melbourne inž. K. 
Mieidažys, mintis paryškindamas isto
riniais duomenimis. Paskaita buvo 

gerai paruošta ir minėjimo dalyvių 
atidžiai iškiausyta. Svečias šaulys p. 

iLipkevičius skaitė savo kūrybos 
eiiėraščius "Vilnius" ir "Pagalvok kas 
esi".

Po trumpos pertraukos, minėjimo 
meninę dalį atliko Jaunimas. Savait
galio mokyklos mokinių prgramėlę 
paruošė muzikos ir dainų mokytojas p. 
M. Kymantas. Pianinu skambino E. 
Starinskas, sesutė Neringa ir broliu
kas Antanas Luscombe, M. Scano, R. 
Starinskaitė. Gan darniai skambėjo 
dainelė "Nueisiu, nueisiu", grojant 
dūdelėmis trio - E. Starinskui, D. 
Scano ir M. Scano. Paskutinę "Lietuva 
brangi" - išpildė vyresnieji mokiniai - 
R. Starinskaitė. D. Valaitis dūdelėmis 
ir N. Luscombe smuiku. Savaitgalio 
mokyklos mokinių programa buvo 

užbaigta daina "Pasėjau linelį", kurk 
dainavo visi mokiniai, pianinu palydint* 
mokytojui p. M. Kymantui.

Minėjimo meninę dalį užbaigė 
tautinių šokių grupė, vadovaujama p. 
Birutės Liebich, pašokdama "Lenciū
gėlį", "Suktinį" ir "Kalveli'' ProKra^ 
mos eigą vykusiai pranešinėjo D. 
Valaitis. Ačiū visiems programos 
atlikėjams ir jų vadovams p. B. 
Liebich ir p. M. Kymantui.

Minėjimas baigtas Lietuvos Himnu.
Vėliau pasivaišinta karštais pietu

mis, kuriuos paruošė bendruomenės 
ponios.

ALKA

TAUTOS ŠVENTĖ PERTHE
Rugsėjo 8 d. Tautos Šventė pradėta 

pamaldomis bažnyčioje, kurias laikė 
Fr. Pitzen. pakeitęs neseniai mirusį 
Fr. Tomich. Fr. Pitzen irgi jau bando 
per pamaldas tarti vieną kitą žodį 
lietuviškai. Pamaldų laike vargonams 
pritariant p. Repsevičienė giedojo 
"Kad širdį tau skauda". Jos gilus 
kontraltas skambėjo labai gražiai.

Pamaldoms pasibaigus visi patraukė 
Lietuvių Namų link, kur malonios 
Seimininkės jau laukė su skaniai 
paruoštais, karštais pietum. Salėje 
prie gražiai padabintų stalų susėdo 

apie 80 žmonių. B-nės valdybos 
pirmininkė p. Petrukėnienė pradėjo 
minėjimą, ir prašė atsistoti Lietuvos 
Himnui, po kurio jaunosios kartos 
atstovas Jonas Stankevičius gražia 
lietuvių kalba skaitė paskaitą. Prele
gentas vaizdžiai apibūdino Vytauto 
laikus, unijos su Lenkija, nepriklau
somybės ir dabartinės okupuotos 
Lietuvos laikus. Kalbėdamas apie 
reikalą už Lietuvos ribų išlaikyti 
lietuvišką dvasią bei lietuvių kalbą p. 
Stankevičius užbaigė šiais žodžiais: 
"... Tautos tęstinumui gręsia didelis 

pavojus. Šiandien minint mūsų tautos 
šventę, kiekvieno lietuvio sąžinėje 
turėtų susicementuoti tvirta valia ir 
pasiryžimas tą pavojų šalinti. Ši 
gyvenanti karta, bus atsakominga 
prieš istoriją dėl mūsų "savanoriško" 
nutautėjimo".

Po paskaitos p. B. Radzivanienė, fi
nes v-bos deleguota į Melbourne 
vykusi b-nių atstovų suvažiavimą 
padarė platų pranešimą apie konfe
rencijos darbus.

Meninę dalį pradėjo p. V. Radzi- 
vanas su sūnais Vytautu ir Gintaru: 
skaitymu iš Lietuvos buities, piano 
atliktą dalykėlį ir humoristiniu skai
tymu. Patrijotinį eilėraštį jausmingai 

skaitė p. T. Kasputienė. Mišrus choras 
padainavo "Kur bėga Šešupė" ir 
"Tykus buvo vakarėlis". Programa 
užbaigta kaimo kapelos: J. Norvilas - 
smuikas, V. Radzivanas - piano ir V. 
Skrolys - akordeonas. Sugrota linksma 
polkutė ir valsas, kuriam pritarė visi 
dalyviai. Pravesta turtinga loterija. 
Vienas iš fantų buvo atvežtas iš 
Northam p.p. Genių. Tai buvo 
milžiniškas kalakutas dovanotas ponų 
Dresherių.

V.S.

BALT AI...
atkelta IS 1 psl.

Įražių komplimentų baitams, Keli 
Blbėtojai pabrėžė, kad jie neatsi- 
tena. kad kada nors vaišėse būtų 
iaiyvavę visų parlamente atstovau- 
Unų partijų nariai, ir tai yra jų 
uoširdžiausias komplimentas bal
ins.

Be aukščiau suminėtų kalbėtojų, 
pietuose dalyvavo senatoriai Sir John 
Carrick, Alan Missen, Canberros 
elektorato Atstovų Rūmų narė 
Roslyn Kelly, Hobarto Michael Hodg- 
man, N.S.W. atstovai Phil Ruddock, 
Alan Cadman. Stephen Dubois, Vikto
rijos David Charles ir eilė kitų 
senatorių ir parlamentarų. Specialus 
svečias: buvęs pariamento narys ir 

ministeris Bill Wentworth.
Tarp pabaltiečių svečių buvo ir 

įtakingas estas pramoninkas Sir Arvi 
Parbo, didelis estų patriotas.

Vaišes rengiant Baltų Tarybai ypač 
daug padėjo senatoriai Peter Baume ir 
Graham Richardson. Šitokios vaišės 
jau rengiamos antri metai iš eilės. 
Būtų labai gražu, jei jos virstų metine 
tradicija. Sustiprinti kontaktai su 

parlamentarais turės padėti ne tik 
pravedant Baltų rezoliuciją (ar pana
šias į ją) per Atstovų Rūmus, bet 
bus neįkainuojamai vertingi ateityje, 
ar tai bandant užstoti persekiojamus 
tautiečius pavergtuose Pabaltijo 
kraštuose, ar siekiant laisvės mūsų 
tautoms.

V. PATAŠIUS
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Leidžia Australijos Rajouo Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

RAJONO VADO VIZITAI
Rugsėjo 6-10 dienomis Adelaidėje 

ir Melbourne lankėsi LSS Australijos 
rajono vadas v.s.fil. Balys Barkus. Jo 
kelionės tikslas buvo aplankyti skau
tus ir skautes, pasitarti tuntų ir kirų 
vienetų problemomis bei veikia ir 
įteikti LSS 50-ties skautavimo metų 
ženklus.

Šeštadieni, rugsėjo 7 d., rytą 
Adelaidės Lietuvių namuose susirinko 
broliai ir sesės, Skautininkų Ramovės 
Ir ASS nariai. Sueigoje taip pat 
dalyvavo Vilniaus tunto skautai. 
Sueigą atidarė ir pravedė naujas 
skautininkų Ramovės pirmininkas s. 
Albinas Pocius. 1983-84 metais buvęs 
Australijos rajono vadu. Melbourne 
veikėjas - visuomenininkas. Jis prista
tė svečią ir pakvietė ji tarti žodį. 
Rajono vadas trumpai paminėjo lietu
viškosios skautijos darbus, siekimus ir 
tikslus. Jis ragino vyresniosios kartos 
brolius ir seses nenuleisti rankų, 
saulėlydyje atjaunėti širdyje ir padėti 
lietuviškam atžalynui. Pasveikino 9 
brolius ir seses skautavusius 50 metų, 
prisegdamas jiems LSS 50 metų 
skautavimo ženklus. Apie Vilniaus 
tunto reikalus ir rūpesčius išsamų 
pranešimą patiekė tuntinūiKė ps. 
Elena Bulienė, o į pokalbį įsijungė 
dauguma dalyvavusių, iš pranešimo ir 
pasisakymų paaiškėjo, kad seniau 
buvęs pats veikliausias tuntas, šian
dien dėl vadovų stokos negali 
išvystyti norimos veiklos. C ia daugiau 
kalti ne jaunimas, bet tėvai ir 
vyresnieji, neparodę reikiamo rūpes
čio lietuviškoms jaunimo organi
zacijoms.

LSS penkiasdešimtmetininkai Melbourne - iš kairės į dešinę I-moj eilėj: 
s.fil. A. Bakaitis, s. J. Žitkevičienė, s.fil. kun. dr. P. Dauknys, s. J. 
Makuiis; II-roj eilėj - v.s. A. Karpavičius, ps. L. Baltrūnas, Rajono vadas 
v.s.fil. B. Barkus ir v.s.fil. V. Vaitkus.

Rajono vadas padėkojo sueigos 
dalyviams. Po to sekė kavutė su 
pyragaičiais. Dėkui sesei ps. Buiienei 
ir talkininkėms. Po sueigos v.s.fil. B. 
Barkus, lydimas v.s. Vytauto Neve- 
rausko, aplankė brolį ps. Česlovą 
Zamoiskį. kuris ligos paveiktas negali 
su savo ratukais pajudėti iš namų, ir 
jam prisegė užsitarnautą 50-mečio 
ženklą.

Vakare svečias dalyvavo Katalikų 
Centro saiėje Jaunimo talentų vakare, 
kuris jam paliko gerą įspūdį. Sekančią 
dieną Rajono vadas dalyvavo Tautos 
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LSS Australijos Rajono vadas, v.s.fil. 
B. Barkus sega LSS 50-mečio ženk
liuką ALB Krašto V-bos pirmininkui, 
v.s.fil. Vyt. Neverauskui.

šventės pamainose šv. Kazimiero 
bažnyčioje ir vėliau minėjime Lie
tuvių namuose.

Po visų iškilmių, vakare, p.p. A.R. 
Pocių namuose buvo pusiau privatus 
susitikimas skautiškos veikios reika
lais. dalyvaujant Krašto Valdybos 
pirmininkui p. Vyt. Neverauskui ir 
Adelaidės Lietuvių Žinių redaktoriui 
p. Petrui Bielskiui, kur prie kavds 
puoduko buvo atnaujintos pažintys ir 
pasikalbėta skautiškojo jaunimo rei
kalais.

Po viešnagės Adelaidėje p. Barkus 
pirmadieni, rugsėjo 9 d., vakare 
dalyvavo skautininkų Ramovės suei- 

goję Melbourne lietuvių parapijos 
namuose. Sueigoje daiyvavo Mel
bourne ir Geeiongo skautininkai-ės su 
žmonomis. Sueigą padėjo darbšti ir 
uoli Melbourne skautininkų Ramovės 
pirmininkė s. Jonė Žitkevičienė, 
pasveikindama atvykusį rajono vadą ir 
kviesdama vienetų vadovus padaryti 
savo pranešimus. Rajono ASS vadeiva 
j.ps.fil. Algis Žilinskas kalbėjo apie 
ASS veikią, v.s. H. Antanaitis 
papasakojo apie egziių skautų veikią 
Melbourne. Džiugo tunto tuntininkas 
s.v.v.si. Aig. Šimkus išsamiai pain-

LITERATŪRINIS POPIETIS

SYDNEJUJE
Jau kelintą kartą Sydnejaus Skautų 

Židinys suruošia Sydnejaus visuo
menei literatūrinių popiečių - vaka
rų. Šis. suruoštas rugsėjo 15 d. 
Lietuvių namuose, Bankstowne. buvo, 
bene, šeštas.

Popietės programą išpildė Sydnejuje 
gyveną lietuviai rašytojai ir poetai. 
Juos pristatė žid. Jadvyga Viliūnienė, 
nepamainoma šios rūšies programų 
pravedėja. Programos pradžioje duota 
neseniai mirusių poetų - Vinco 
Kazoko ir Magdalenos Marijos Slavė
nienės - kūrybos pavyzdžių.

Vincas Kazokas rašytojas, poe
tas, žurnalistas, visuomenininkas, dar 
1953 m. debiutavęs poezijos rinkiniu 
"Sapnų Pėdomis", vertęs iš svetimų 
kalbų grožinius veikalus.

M.M. Slavėnienė - rašytoja, poetė. 
Su pirmu epinės poezijos tomu - 
"Nežinomi keleiviai" - pasirodžiusi 
tik 1973 m., eilėraščius rašiusi ir 
spausdinusi nuo gimnazijos suoio. 
Lietuvoje; yra parašiusi atsiminimų 
tomą apie savo brolį, rašytoją Vincą 
Mykolaitį - Putiną.

V. Kazoko eilėraščius, iš spaudai 
ruošiamo pomirtinio poezijos rinkinio 
-'"įžanga knygai", "Aklieji”, "Laiš
kai" ir "Mirtis ir gyvenimas" skaitė 
žid. Irena Dudaitienė, juos subtiliai 
perduodama.

M.M. Slavėnienės eilėraščius - 
"Parytys" ir "Laiškas Nijolei Sadū- 
naitei" - iš surasto neskelbto rinkinio 
"Parytys mieste" skaitė Margarita 
Kavaliauskienė.

Sekė liaudies dainos "Oi, žiba 
žiburėlis" ir "Plaukia antelė", kurias 
padainavo Etnografinis dainos būrelis 
"Sutartinė" (V. Antanaitienė, 1. 
Bariiienė, M. Cox, G. Černiauskienė, 
I. Dudaitienė. L. Gaidžionienė. N. 
Jurkšaitienė, M. Kavaliauskienė. M. 
Karpavičienė. M. Reisgienė. E. Siutzl. 
Jaunos, skardžiabalsės ponios tauti
niais rūbais su nuometais padarė 
visiems gilų įspūdį - senos liaudies 
damos, senoviškas dainavimo būdas 
kėlė visus į ankstyvesnius laikus.

Vėl prie mikrofono rašytojas Anta
nas Skirka, nuotaikingai paskaitęs 
vaizdelį "Velnio nuotaka". Rašytojas 
yra keturių prozos knygų ir dviejų 
poezijos rinkinių autorius, visuome
nininkas. gerai pažįstamas Sydnejaus 
ir kt. Austraiijos lietuvių kolonijų 
tautiečiams, žinomas užsienyje.

Jaunos autorės Egiės Žižytės. 
kūrybą skaitė jos sesuo Rasa Bians- 
jaar. Tai buvo serija eilėraščių: 
"Svetimšaliai". "Jig-saw". "Meške
riotojai". "Vilniuj" ir "Panemunėli". 
Eilėraščiai - laki lyrika, kur daugu
moje prasimuša lietuviškasis koloritas. 
Deja, studijos ir jauna šeima nevisada 
prileidžia autorę prie sistemingos 
kūrybos.

Kitos jaunos poetės - Mildos 
Kabailaitės - Dulhunty - jau suėjusios 
išleisti savo pirmąją knygą ("Poetic 

formavo apie savo tunto pasisekimus 
ir rūpesčius. Trumpai apie Šatrijos 
tuntą Geeionge papasakojo s. V. 
Mačiulis, gi v.s. Aigis Karpavičius 
pakalbėjo apie Židinį. Po pranešimų 
bei pasitarimų rajono vadas tarė 
kelius žodelius ir įteikė 11 brolių ir 
sesių LSS 50 metų skautavimo 
ženklus. Apdovanotus brolius ir seses 
pasveikino v.s. H. Antanaitis ir 
padėkojo už ilgametį darbą skautybei 
ir mūsų jaunimui. Sesė s. J. Žitke
vičienė Melbourne skautininkų Ramo- 

Licence"). eilėraščius, į lietuvi; | 
kalbą verstus VI. Jakučio - "Mažoji 
muzikė", "Atmintinos puotos", "Gė
lės iš Milson's Point stoties". "Kai 
pasensi - suprasi", "Namų ilgesys". 
"Susitikimas" ir " Angelai ir angelai’ - 
skaitė Gulta Viliūnaitė, juos perda
vusi jauna nuotaika.

Su vienu ankstyvesnių eilėraščiu 
pavadintu "Pats gyvenimas", išėji 
rašytojas Jurgis Janavičius, paskutinis 
metu daugiau laiko skiriąs tapybai. 
Rašo lietuvių ir angių kalbomis, yra 
išleidęs poemų rinkinį "Journey u 
the Moon", spausdinęs savo kūryba 
įvairiuose lietuviškuose ir austra
liškuose žurnaluose.

Bronius Žaiys paskaitė du. dar 
neskelbtus eilėraščius - "Kas yri 
eilėraštis?" ir "Laumių vasara 
Rašytojas 1983 m. debiutavo poezijos 
rinkiniu "Apie žmones, žemę iri 
vėjus".

Protarpiu "Sutartinė" padainavo 
trejinę "Augo putins...", liaudies 
dainas "Tyli naktis" ir "Saulute 
nusileido", kurios buvo klausytoju 
labai šiltai sutiktos.

Nutilus dainų aidams, rašytoji 
Agnė Lukšytė - Meiliūnienė, paskaitė 
ištrauką iš savo novelės "Schi- 
zofrenikas". Jos pirmoji novelių knyga
- "Kalnų velnias" - išspausdinta 1910 
m. Viena jos novelių neseniai premi
juota Amerikoje. Kaip žurnalistė 
bendradarbiauja Australijos ir Ame
rikos lietuvių spaudoje.

Juozas Almis Jūragis - poetas, 
rašytojas, išleidęs dvi poezijos knygas
- "Tolimieji miražai" (1964) ir 
"Akmens ir paukščio metas" (19771, 
dalyvavęs įvairiose antologijose, ke
lias knygas pats sureoagavęs. Jo lyrika
- lengva, grakšti, klasiška. Gera 
žinomas ne tik savųjų, bet ir užjūrio 
lietuvių tarpe. Jo eilėraščių yra 
patekę net į olandų kalba leistus 
leidinius. Autorius paskaitė iš ne
spausdinto rinkinio, apimančio jo 
ankstyvąjį kūrybos periodą, tris eilė
raščius: "Atverkim langus". "Naujas 
stilius" ir "Žvaigždė ir žmogus", ui 
kuriuos susilaukė gausių aplodis
mentų.

Poetė Aldona Veščiūnaitė - Jana
vičienė padeklamavo 4 eilėraščius - 
"Gilūs šaltinių dangūs”. "Nutoiusiaa 
laike”. "Kasdien užrašomas" ir "Lie
tus ir dobilai". Autorė yra baigusi 
meno mokyklą, bet "piešia" žodžiais 
Jos lyrika trapi, lengva, sparnuota, 
stilius daugumoje modernistinis.

Programos pabaigai rašytoja Ava 
Saudargienė paskaitė ištrauką i! 
Nidos kiubo Londone leidžiamos savo 
knygos "Naikinamieji".

Programos vedėjai Jadvygai Viliū- 
nienei, padėkojus popiečio dalyviams, 
visi buvo pakviesti į kitą salę, kur 
Židinio šeimininkė. Danutė Blžienėir 
jos talkininkės, jau laukė viešnių ir

nukelta i 5 pssl.

vės vardu įteikė Australijos rajono 
vadui v.s.fil. B. Barkui Erlėno "Vėjį 
Vartai" knygą su įrašu ir autoriaus bei 
sueigos dalyvių parašais. Prieš vaišes 
skautininkų Ramovės pirmininkė ir 
rajono vadas praplovė 50-ties men 
skautavimo ženklo tortą. Tada visi 
vaišinosi užkandėliais, pyragaičiais ir 
kavute bei arbatėle. Besivaišinam 
skambėjo lietuviškos dainos. Sueiti 
užbaigta giedant "Lietuva Brangi".

Inf.
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iškas iš Adelaidės

TAUTOS ŠVENTĖ
Svą'sAarai VAaVmts įverstas, kal

niausia jas nukaldavome į artimiausią 
sekmadienį, kad galėtumėm visi daly
vauti. Šiais metais tautos šventė 
išpuolė, kaip tik sekmadienį.

Iš ryto buvo iškeltos tautinės 
vėliavos prie Lietuvių namų ir 
Katalikų centro. 11 vai. šv. Kazi
miero bažnyčioje atlaikytos šv. Mi
šios. kuriose organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis.

Minėjimas Lietuvių namuose prasi
dėjo 2 vai. Jau nuo dvyliktos valandos 
publika ėmė rinktis į salę. Prieš 
minėjimą rūpėjo ir papietauti. 0 apie 
antrą valandą salė buvo jau pilnutėlė. 
Kai kitomis progomis atsilankiusių 
skaičius būna gana skystokas, tai 
Vasario 16 ir Rugsėjo 8 minėjimuose 
dalyvauti tur būt jaučia pareigą visi, 
kuriems lietuvybė dar tebėra neišblė- 
susi.

prie įėjimo už stalo sėdėjo Austra
lijos Lietuvių Fondo įgaliotinis Pietų 
Australijai A. Zamoiskis, pasiruošęs 
priimti iš dosnių tautiečių pinigines 
aukas. Atrodo, kad šis įsipareigojimas 
buvo gana sėkmingas.

Minėjimą atidarė bendruomenės 
Apylinkės vaidybos pirmininkas J. 
Stačiūnas, trumpai apibūdinęs šios 
šventės prasmę. Programos pranešėja 
D. Baltutytė prisistatė ir pakvietė 
šios dienos kalbėtoją kun. dr. A. 
Savicką. Savo paskaitoje prelegentas 
bandė sugretinti - mūsų išeivių ir 

I Australijos aboridžinų likimus. Mes" 
I esame praradę savo žemę, o abori- 

džinai tapo belaisviais savo žemėje.
I Nurodė panašumų mūsų bei abo

ridžinų tautosakoje. Tačiau ar stoko

jant lietuvių kalbos apvaldymo ar dėl 
kitokių priežąsčių paskaita atrodė 
neišbaigta ir daugelio nesuprasta. 
Savo ir verstinę poeziją skaitė poetė 
Lidija Šimkutė, ir čia jautėsi abori- 
džiniški sentimentai.

Didžiai vertiname mūsų jaunosios 
kartos intelektualus ir jų įnašą į 
tautinį gyvenimą, bet yra naturaiu 
tikėtis, kad prelegentas žino, kada ir 
ką kalbėti ir pažįsta savo auditoriją. 
Priešingu atveju toks susitikimas 
praranda savo prasmę.

Po penkiolikos minučių pertraukos 
susirinkome salėn išklausyti menūiės 
programos. To ilgos pertraukos vėl į 
sceną išėjo mergaičių chorelis "Eglu
tės". Septynios jaunos dainininkės, šį 
kartą vadovaujamos naujos dirigentės 
Reginos Pranckūnaitės - Campbell, 
padainavo "Myliu savo tėvynę" ir 
"Keltininko dainą". Dainininkėms 
akomponavo pati vadovė, publika 
jaunąsias giesmininkes sutiko labai 
šiltai ir nesigailėjo joms nuoširdžiai 
paploti.

Pianinu Chopen Polonaise paskam
bino Roma Dainiutė
Moterų choras padainavo B. Budriūno 
"Tėviškėlė", o mišrus choras - Tallat 
- Kelpšos "Kur lygūs laukai". St. 
Šimkaus "Atsisveikinimas su giria” ir 
B. Budriūno "Grąžinkit laisvę". Ir 
užbaigai choras su minėjimo dalyviais 
padainavo "Lietuva brangi".

Po minėjimo dalyviai susirinko į 
Lietuvių namų sodelį, kur buvo 
nuleistos vėliavos ir sugiedota Tautos 
nimnas ir Malda. Rengėjai ir progra
mos dalyviai valandėlei dar grįžo 
saiėn, kame prie kavos puoduko buvo 

pasidalinta dienos ir minėjimo įspū
džiais.

SU DIE V...

Nuo senų laikų adelaidiškiai yra 
išgarsėję visoje lietuviškoje Austra
lijoje savo judrumu, veiklumu ir 
nerimu. Būtinai turi kas nors pas mus 
atsitikti, kas mus imtų jaudinti, 
imtume į tuos pačius reikalus žiūrėti 
visiškai priešingai, o paskui vieni į 
Kitus šnairuoti ir dėl visuomeninių 
reikalų tapti asmeniniais priešais, 
užmiršę, kad šalia viso šio žaidimo dar 
egzistuoja tautinis solidarumas ir 
artimo meilė.

Daugiau kaip prieš pusantrų metų 
290 adeiaidiškių kreipėsi į bažnyčios 
dignitorius, kad čia lietuvių parapijoj 
būtų paskirtas jaunas kunigas dr. A. 
Savickas, vietoj į pensiją išeinančio 
kun. A. Spurgio, MIC. Buvo išaiškinta, 
kad muse parapija yra pavesta 
administruoti marijonų vienuolijai ir 
joks pasaulietis (ne marijonas) kuni
gas čia negali būti paskirtas. Kun. dr. 
A. Savickas vyskupo P. Baltakio 
patvarkymu yra paskirtas į Perthą 
lietuvių kapelionu.

Pereitą savaitgalį į Lietuvių namus 
susirinko apie 150 adeiaidiškių lietu
vių išleisti čia gražiai besireiškusį ir 
daugumos pamėgtą kun. dr. A. 
Savicką. Suneštinėse vaišėse buvo 
pasakyta eilė kalbų, išryškinant šio 
jauno žmogaus tautines nuotaikas, 
nuoširdų pastoracinį darbą ir atvirą 
draugiškumą kiekvienam sutiktam 
tautiečiui. Buvo paskaitytos ištraukos 
iš Brighton katalikų parapijos biule
tenio. kuriame su apgailestavimu 
išleidžiamas ten aštuonis mėnesius 
dirbęs kun. dr. A. Savickas ir iškeliami 
jo šioj parapijoj atlikti darbai.

Kun. dr. A. Savickas

Deja, idealistai ne visur vienodai 
vertinami. Dažnai juos į šalį nustumia 
paprasti materialiniai išskaičiavimai, 
ir šis jaunas kunigas, vos pradėjęs 
tarnybą savo tautiečiams, gavo patirti 
pirmąjį nusivylimą, kai buvo daromi 
žygiai jį iš čia išstumti, kaip piktą 
įsibrovėlį. Kaip matote šis pasikė
sinimas pasisekė.

Tikėjomės šiose kukliose išleis
tuvėse pamatyti ir čia liekančius 
parapijos vadovaujančius asmenis. Bet 
jų linkėjimai matomai buvo kitokį, ir 
išreikšti kita kokia proga.

Kun. dr. A. Savickui buvo palinkėta 
našaus darbo naujoje lietuvių koloni
joje ir užmiršti čia patirtą moralinę 
skriaudą, bei pažeminimą.

B. STRAUKAS

j - KONCERTUOJA JAUNIMAS

Jonukas Pocius

Graži lietuviškų gintarinių karolių 
virtinėlė kasmet, tradiciniai, padidėja 
Tautos Šventės išvakarėse. Yra tai 
Adelaidės Ateitininkų organizuojami 
jaunimo koncertai.

Šįmet, rugsėjo 7 d., Lietuvių 
Katalikų Centro saiėje ta karolių 

.Virtinė pasipuošė dvidešimt septin
tuoju gintarėliu.

Šventiškai papuoštoje scenoje 
skambėjo dailusis žodis, vikriai sukosi 
šokyje mergaitės, iš jaunų krūtinių 
plaukė dainos, bandė savo aktoriškus 
gabumus vaidintojai...

Savo "honorarą” meniniai besi
darbuojantis mūsų jaunimas skyrė 
Šeštajam Lietuvių Jaunimo Kong
resui.

Pasveikinimo žodį tarė programos 
siujungėjas, šioje rolėje "debiutantas" 
-- Povilas Kazia. Kalbėjo ramiai, 
ryyškiai ir turiningai.

Uždangai prasivėrus "Žilvino" tau- 
tinių šokių grupės mergaitės: D. 
Baltutytė, J. Gutytė, L. Jablonskytė, 
A. Milen, K. Mulvinskaitė, I. Petkū- 
naitė. A. Snarskytė ir L. Vaičiu- 
levičiūtė grakščiai ir linksmai sukosi 
"Blezdinginio Jonkelio” muzikoje.

Jauniausioji vakaro dalyvė, mažytė 
Daina Daugeiytė - "graži kaip lėlytė" 
- gimnastiniu. spalvingu kostiumėliu, 
grakščiai atliko "Mankštą su muzika".

Prieš keiioką metų Adelaidėje 
susijbūrė mergaičių vokalinis chorelis. 
Jo iniciatorė ir steigėja buvo soiistė 
G. Vasiliauskienė. Jinai mergaites 
pavadino "Eglutėmis" ir jos ne kartą 
savo švelniais balseliais žavėjo ade- 
iaidiškius. Dabar joms vadovauja 
muzikos mokytoja Regina Pranckū- 
naitė-Campbell. Smagu sekti, iki 
šioi neišsibarsčiusių eglučių fizinį ir 
vokalinį augimą. Gerokai paaugusios 
eglutės: A. ir D. Baltutytės, L. 
Jablonskytė, A. Milen. 1. Petkūnaitė, 
A. Snarskytė ir B. Stalbaitė. dainuoja 
jau stipresniais balseliais, dideliu 
nuoširdumu ir jaučiamu savimi pasi
tikėjimu. Po dviejų atliktų dainelių, 
dėkingų klausytojų buvo iššauktos 
pakartotinam išėjimui.

Jaunimo koncertų ilgametis daly vis, 
užsitarnavęs jau "veterano" pripa
žinimą - Sietynas Kubilius, jam savita 
profesinio aktoriaus interpretacija, 
įspūdingai perskaitė A. Mickevičiaus 
"Odę jaunystei".

Scenos vaizdeliuose: "Pinčiukas" 
gražiai, nesuvaržytai pasireiškė L. 
Jablonskytė ir B. Stalbaitė ir kitame - 
"Paskutinis pasispardymas" - sesutės 
Baltutytės, kurios jau eilę metų 
kreipia į save dėmesį savo ryškiais,

Dailutė ir_ Anita Baltutytės savo 
kūrybos jumoristiniame vaizdelyje 
"Paskutinis pasispardymas".

įvairiašakiais gabumais. Puikiai įsisa
vinusios lietuvių kalbą, jos dainuoja, 
deklamuoja, vaidina, šoka, groja 
įvairiais instrumentais... Atliktas 
vaizdelis - jų pačių kūryba - savo 
turiniu ir vaidyba buvo tikras humo
ristinės nuotaikos pavyzdys.

Šio vakaro programos pagrindą 
sudarė muzikinė dalis, paruošta muzi - 
ko-vadovo J.A. Pociaus, dalyvaujant 
jo nuotabiam sūneliui, "Wunder- 
kind ui", septynmečiui Jonukui. Ka
merinio sąstato orkestrėlis atlikti tris 
neilgus A. Vivaldi ir J. Haidno 
kūrinius. Solistas Jonelis, pradžioje 
smuikininkas, vėliau pianistas ir 

čelistas. instrumentalistams scenoje 
susėdus, įeidavo, kaip ir dera koncer- 
tantui - solistui, juodoje eilutėje, 
balta krūtinėle ir juoda peteliškėje po 
kaklu. Pagal meno reikalavimus visus 
veikalus atliko mintinai. Reaguo
damas į auditorijos griausmingus 
plojimus, žemai nusilenkdavo (savo 
baltų linų plaukučiais beveik siek
damas grindis!) ir nepamiršąs pa
spausti rankos koncertmeisteriui, pir
mas apleisdavo sceną žengdamas 
užkulisin! Bet tai nebuvo viskas. 
Katučių nuraminimui jis su tėveliu, 
dviem gitarom, pagrojo du duetus.

P.S. Maža pastaba koncertų klau
sytojams: Kai yra atliekami kelių 
dalių kūriniai, ar muzikiniai ciklai, 
tarp atskirų dalių neprivaioma ploti.

A. BlNKEVlClŪTfi - GUCIUVIENĖ

LITERATŪRINIS 
POPIETIS...
utkelta Iš 4 psl.

svečių su karšta kava ir pyragaičiais.
Atrodo, kad tokie parengimai 

tautiečių yra mėgiami, nes nors - 
nelemtu sutapimu - tą dieną vyko 
kitas svarbus parengimas - Namų 
viršutinė auditorija buvo artypiinė, o 
klausytojai labai nuoširdžiai sutiko 
kiekvieną autorių. Aplodismentų tik
rai nepagailėta ir žaviajai "Sutar
tinei" .

VYT. ŠIAURYS
Mijsn nastnoė Mr iaas o
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POPIERINIO KARO ŽODYNAS
Jau seniai kapitalistai tikėjosi, kad 

jie sugebės ne tik sulaikyti Sovietų 
propagandą, bet ir padaryti teigiamos 
įtakos į jų laikyseną, [vyko atvirkš
čiai, nes jie nežinojo arba nenorėjo 
žinoti, kas ištiktųjų dedasi anapus 
geležinės uždangos. Toji įtaka pavirto 
į bičiulystę praeitame kare, o jos 
pasekmės Europos kraštams neįtikė
tinos. Amerika užsikrėtė komunis
tiniais parazitais, kuriuos sugaudyti 
buvo pavesta senatoriui Joseph Mac 
Carthy. Jo nedėkingoji misija baigėsi 
kaip anksčiau išmėgintoji prohibicija - 
uždraudimas vartoti svaiginamuosius 
gėrimus.

Gal būt komunistai keršydami 
pradėjo kapitalistus spausti prie 
Berlyno sienos,, o šie gindamiesi 
sugalvojo žodinio karo įvairiausius 
pavadinimus.

1. Šaltasis karas - nei kova, 
nei taika, o komunistų veržlumas 
sulaikomas atominių ginklų grėsme, 
pavyzdžiui, 1948 m. Berlyno blokada 
ir USA atšaka.

2. UŽTVARA - komunistų jėgos ir 
ideologijos sulaikymas politinėmis, 
ekonominėmis ir net karinėmis prie
monėmis. Pavyzdžiui, įkurtos karinės 
bazės Turkijoje ir Graikijoje, į- 
kurtas NATO ir 1950 m. sudaryta 
karinė užtvara Korėjoje, bandymas 
sulaikyti komunizmą Vietname.

3. PAKRIŪTĖ - slinkimas į susidū
rimą, kai komunistai nenustoja veržtis 
į kapitalistų sritis. Deja, Sov. Sąjunga 
gerai pažinodama kapitalistus, ne
trukdoma tankais malšino Budapešte 
sukilusią liaudį, leisdama Amerikai 
įsivelti į "nematomo priešo" gaudymą 
Vietname.

4. TAIKINGAS SAMBŪRIS - idėja, 
kad kapitalistai ir komunistai gali be 
karo sugyventi. Pavyzdžiui. Nikita 
KrušCiov, numaskavęs tautų tėvo 
Stalino mitą, pasiūlė suartėjimą, 
lankėsi Amerikoje, žavėjo kapita
listus, kurie net užmiršo savo žval
gybinį lėktuvą U-2 virš Sov. Sąjungos. 
Nikita lėktuvą iš dausų "nuleido" 
žemyn, lakūną nuteisė ir vėliau 
grąžino Amerikos liaudžiai.

5. AKIS į A K į - karu gąsdinantis 
diplomatiškas lūžis. 1961 m. prez. J.F. 
Kennedy nepavyko "Kiaulių įlankoje" 
- Bay or Pigs išpuolis prieš Cubą arba 
1962 m. Nikitos KrušCiovo bandymas 
įsitvirtinti Cuboje.

6. DETENTE - įtampos atoslūgis, 
kurį V. Vokietijos socialistas kanc
leris W. Brandt 1970 m. bandė 
įgyvendinti, pasirašydamas su Sov. 
Sąjunga nepuolimo sutartį. Vėliau 
prez. Nixon, norėdamas ištraukti savo 
popierinio tigro uodęgą iš Vietnamo 
spąstų, pasirašė SALT 1. lankėsi 
Maskvoje, beldėsi pirmą kartą į 
Pekingo vartus. Detentės viršūnė 
buvo pasiekta dausose, kai abiejų 
šalių kosminės raketos uodegas sujun
gė ir kosmonautai pasisveikino, bet 
žemėje politiniai reikalai negerėjo.

NETEKOME ...

Š.m. rugsėjo 15 d., išbuvęs savaitę 
ligoninėje, mirė pertiškis Vladas 
Kozakas. Velionis gimė 1921 m. 
vasario 4 d. Pandėlyje, Rokiškio 
apskrityje. Baigęs Rokiškio gimnaziją, 
1939 m. įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą. Technikos fakultetą. 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, vienus 
metus pertraukęs vėl tęsė studijas.

7. SAITAS - JUNGTIS - politika, 
susijusi su pažanga viename fronte 
kito pagerinimui. Kai Sov. Sąjunga 
pažadėjo išleisti žydus iš vergijos, tai 
Amerika pardavė pigiau kviečius ir 
davė nuolaidų prekyboje. Helsinkyje 
patvirtino, ką ankščiau padovanojo, 
mažai kreipdama dėmesio į komunistų 
įtaką Afrikoje. Detente pasidarė 
vienos krypties gatvė.

8. MIRTIES TAŠKAS - padėtis be 
išeities, susikaupęs nusivylimas, kai 
prez. R. Reagan neslepia savo 
antisovietinių jausmų. Juri Andropov 
jį išpeikė, sakydamas, kad Amerika 
serga įžūlia karine psichoze, įžei
dinėja Sov. Sąjungą, pamokslaudama 
apie dorovę ir žmoniškumą, bet 
nematydama savyje supuvimo ir 
nežmoniškumo.

9. SUARTĖJIMAS - naivi viltis,kad 
Sovietų Sąjungos politinė - ekono
minė sistema sugrius ir kapitalistų 
pinigai tam pasitarnaus. Šimtai tūks
tančių milijonų paskolos išlaiko ko
munistinius kraštus nuo sugriuvimo, 
pagal K. Marx tie pinigai priklauso 
liaudžiai, todėl nesimato reikalo ir 
pastangų juos grąžinti.

10. POPIERINIS KARDAS - žodi
nio karo propogandinis ginklas vie
šajai nuomonei pavergti. Baisios 
nuodingosios dujos nebuvo pavartotos 
paskutiniame kare, todėl ir atominė 
bomba, atrodo, nebus naudojama, nes 
abu priešai ją turi ir ginkluoto 
susirėmimo vengia. Todėl šie du 
supergiadijatoriai dabar užsiiminėja 
popierinių kardų šmaukščiojimais. 
Neseniai naujasis Sov. Sąjungos vadas 
M. GorbaCiov įkirto prez. R. Reagan į 
ausį, primindamas pasikalbėjime su 
vieno kapitalistinio žurnalo specia
listais, kad Sov. Sąjunga buvo Ame
rikos išvanota "blogio kaupu", pavo
jaus šaltiniu. Draugas Michail apkal
tino Ameriką dėl atominių ginklų 
lenktyniavimo, veiklos įvairiuose 
kraštuose, teroristų rėmimo ir žmo
gaus teisių pažeidimo pačioje Ame
rikoje.

Jo šis išpuolis buvo išplėstas su 
gražiausiomis fotografijomis net per 
18 žurnalo puslapių. Skaitytojai 
stebėjosi, kad komunistų propaganda 
veltui ir įžūliai skleidžiama kapita
listinėje spaudoje. Ar prez. R. Reagan 
irgi galės laisvai be iškraipymų 
atsikirsti sovietinėje spaudoje? Abe
jojame, nes žodžio laisvė Sov. 
Sąjungoje nežinoma. Ten dienraš
čiuose nėra M. Gorbačiov karikatūrų 
ir teatro salėse pamėgdžiotojai nesi
juokia iš komunistų partijos vadų.

Atrodo, kad draugas M. Gorbačiov 
rimtai ruošiasi dviejų super- 
gladijatorių pasimatymui lapkričio 
mėn. Genevoje ir dėl to jis kapita
listinės viešosios nuomonės kūrėjams 
padovanojo seną sovietinės spaudos 
antį.

J. ARAS

norėdamas įsigyti chemijos inž. dip
lomą, bet artėjant frontui turėjo bėgti 
į Vokietiją, o iš jos 1949 m. atvyko į 
Vakarų Austraiiją. Atlikęs 2 m. 
įsipareigotų darną apsigyveno Perthe 
ir po kurio laiko persikėlė į Rocking
ham, gavęs darbą BJ>. (Kwinana) 
rafinerijoje, kur iškilo ligi prižiūrėtojo 
vietos.

Velionis buvo praktikuojantis lietu
vis. Kurį laiką dirbo Pertho lietuvių 
bendruomenės komitete, visuomet

JAUNIMO ŽODIS; 
KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GALI 
BŪTI LIETUVAI NAUDINGAS

PREMIJŲ OT AS RAŠINYS

Rata taiga
Pradžia "M.P." Nr. Nr. 37-:3Š

Atsižvelgęs į išeivijos stovį ir 
rūpindamasis, kad jos balsas liktų 
stiprus, efektyvus, jaunuolis gali 
kreipti dėmesį į geriausius būdus tą 
balsą Išnaudoti pačios Lietuvos nau
dai. Kaip buvo anksčiau minėta, tie 
būdai turėtų būti realistiški, pritai
kyti šių dienų tikrovei. Mokėdamas 
krašto kalbą geriau negu tėvai, 
jaunimas gali sklandžiai išdėstyti ir 
komentuoti lietuvių reikalus spau
doje, mokytai pasikalbėti su krašto 
pareigūnais. Organizuotas laiškų ra- 
šumas, pavyzdžiui, paprastai susi
laukia atgarsio jei būna pakankamai 
rašančių. Antra vertus, nereikėtų 
apsigauti, pasikviečiant visokius pa
reigūnus į Vasario 16-tos ar kitus 
minėjimus. Tokie politikieriai ateina, 
pasako kelis gražius žodelius, ir vėl 
išeina. Verčiau jaunimui kreiptis į 
atitinkamus valdžios departamentus 
su kruopščiai paruoštais dokumentais 
ir pagrįstais įrodymais žmogaus teisių 
pažeidimo, nesilaikymo Helsinkio su
tarties, ir pan. Jaunimas gali prisidėti 
prie jau egzistuojančių tarptautinių, 
gyvenamojo krašto ar lietuvių komi
tetų, kurie tais reikalais rūpinasi. 
Jaunimas taip pat gali prisidėti prie 
Lietuvos pogrindžio spaudos vertimo 
ir platinimo savame krašte.

Kitas konkretus darbas, kuriuo gali 
užsiimti bet koks išeivijos jaunuolis, 
tai yra Lietuvos kalinių šelpimas. Tai 
būtų kartu ir moralinė parama 
kovojantiems už politines ir religines 

dalyvaudavo lietuvių minėjimuose Ir 
subuvimuose. Buvo sąžiningas darbe ir 
draugiškas laisvalaikiais.

1970 m. Vladą darbe paraližavo ir 
jo gyvenimas visiškai pasikeitė. Jis 
turėjo išmokti kaire ranka rašyti ir su 
keturlazde vaikščioti. Tačiau jo širdis 
liko lietuviška. Renkant Lietuvių 
namams pinigus jis davė $ 500, buvo 
dosnus ir aukodavo ir kitiems lietu
vybės išlaikymo tikslams.

Vladą prižiūrėjo ir juo rūpinosi p. S. 
Žilinskienė, palengvindama jo vieni
šumą. Ji atveždavo Vladą į Lietuvių 
namus bendriems pietums bei minė- 

teises. Pasiruošęs atlikti visus šiuos 
praktiškus darbus, jaunimas neturėtų 
užmiršti ir kitų pavergtų tautų 
atstovus. Lietuvos padėtis nėra bū
dinga tik jai - kenčia Ir kitos tautos. 
Išeivijos lietuvių jaunimas turėtų 
glaudžiai dirbti su kitos kilmės 
jaunimu, nes didesni skaičiai daro 
didesnę įtaką.

Pagaliau, jaunimas gali daug ką 
pasiekti nuvažiavęs į Lietuvą, lanky
damas gimines, draugus. Atvykęs'iš 
Vakarų jis taip tik turėtų pajausti tą 
savo rolę kaip laisvas balsas. Tuo 
balsu jis gali asmeniniuose pokal
biuose apšviesti tenykštį jaunimą apie 
išeivijos veiklą, jis gali kalbėtis apie 

•tuos istorinius įvykius ir faktus, kurie 
Sovietų Sąjungoj yra nuslėpti ar 
iškreipti, jis gali papasakoti apie ts 
knygas ir literatūrą, kurios Lietins 
žmonėms yra neprieinamos. Ir jis Up 
pat gali užtikrinti Lietuvos jauniią, 
kad jo viltys ir siekiai laisvos tauos 
atžvilgiu yra išeivijoje žinomos ir 
remiamos.

Realistiškai žiūrint, išeivijos jantr- 
mas negali "išlaisvinti" Lietuos, 
tačiau išlaikydamas stiprią, vieniją 
išeivijos balsą ir pilnai pasinti- 
dodamas savo laisve tą balsą nauoti, 
jis gali paveikti viešąją pasėjo 
opiniją ir tuo būdu šiek tk 
palengvinti dabartinę Lietuvos pa<tį 
ar bent atkreipti į ją daug didnį 
dėmesį.

KRISTINA

PAREŠTYTĖ - NAKIENĖ

jimams. Išveždavo jį kaikada ir kitus 
aplankyti, bet daugumoje jis vienas 
laiką praleisdavo.

Š.m. rugsėjo 17 d. Karrakatos 
kapinių krematoriume, kelėtai draugų 
dalyvaujant, Viado kūnas buvo su
degintas. Religines apeigas atliko 
dabartinis lietuvių kapelionas kun. P. 
Pitzen.

Pasibaigė Tavo vargai, mielas 
Vladai, šiame gyvenime bet tikime, 
kad Tu užsitarnavai gražiausio likimo 
ateinančiame.

A. CIŽEIKA
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'oiversiados aukso medalininkai "Žalgirio" krepšininkai A. Sabonis, R. 
tatinaitis ir V. Chomičius. Aišku, jų auksas žiba ne Lietuvos, o
Svietų Sąjungos garbei.

Rugpjūčio 24 dieną Kobe mieste 
iponijoje buvo atidarytos 13-sios 
įsaulio studentų Olimpinės žaidynės 
Universiada. Kobe yra vienas iš 

džiausiu Japonijos uostų. Šeimi- 
iikai jau seniai ruošėsi didžiąja! 
entei. Kuone prieš dvejus metus 
ivo parinktas žaidynių talismanas - 

poniška gervė (crane), kuri, pagal 
įną vietinių gyventojų padavimą, 
įneša laimę. Sukurtas net naujas 
odis "Unitana", iš "Uni" - univer-1 
ada ir "Tan" - japoniška gervė, 
aidynių ženklu tapo balta gervė su 
ride "U" ir simboliniais penkiais 
iimpinials žiedais. Oficialioji Uni- 
’rsiados daina "Puikūs varžovai" 
ivo atrinkta iš 1117 eilėraščių, 
siųstų iš visos Japonijos. Šventės

ORĖJO NUPIRKTI
Geras Sporte, Dar Geresnis Moksle

SABO NI

Geriausią Europos centro puolėją 
rvydą Sabonį norėjo nupirkti ar bent 
sinuomuoti Amerikos Atlanta krep- 
nio klubas "Hawks". Jie kreipėsi į 
iv. Sąjungą, duodami labai gerus 
įsiūlymus. Tačiau buvo gautas la- 
li trumpas atsakymas "NIET".

ovo” golfo sekcija
į "Kovo" golfo turnyras rugsėjo 22 d. 
įasidėjo 7 vai. ryto "Ashlar" golfo 
ikštėje dalyvaujant 14 žaidėjų, J. 
alkui ir "Žemaičiui" D. Atkinson 
■besant Amerikoje. Pasitaikė, po 
įsų lietų, labai graži diena.
i Žaidėme "Stabelford" sistema 
individualiai). Surinkęs 41 tašką 
įnyrą laimėjo J. Karpavičius, antras 
ivo dr. I. Venclovas - 38 taškai, 
ečias - V. Binkis - 37 taškai.
Nearest to Pin (arčiausiai prie 
llavos) (sutrumpintai N.T.P.) L.

i irba, V. Burokas, I. Venclovas, G. 
tiulis.
Drive and chip (sutrumpintai D&C) 
. K. Medynski.
Sekantis "Kovo" golfo turnyras 
;ks spalio 20 d., 7.05 vai. ryto East 
ils golfo aikštėje.

J.K.

A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
Ashfield N.S.W. 2131 
Tel. 7980306

PASAULIO UNIVERSIADA

ugnis, kaip ir olimpiadose, buvo tuo 
pačiu metu uždegta dviejose vietose: 
viena jų "mokslo fakelu", atnešta iš 
Pasaulinės parodos, vykusios tuo metu 
Cukabi mieste ir kita "taikos fakelu”, 
atneštu iš Hirosimos, kur buvo 
numesta pirmoji atominė bomba. 
Pagrindiniame naujame stadione tri
būnose tilpo 60, o sporto rūmuose 10 
tūkstančių žiūrovų.

Šiose studentų varžybose dalyvavo 
netoli 5000 sportininkų iš 103 
valstybių. Tai rekordinis skaičius: 
paskutinėje universiadoje 1983 m. 
Edmontone, Kanadoje, runtyniavo 
3550 studentai sportininkai iš 80 
valstybių. Tūkstančiai įvairiaspalvių 
raketų paskelbė, kad Universiada - 85 
atidaryta. Atidarymas vyko specialiai

Su garsiuoju Clevelando oktetu, 
Australijoje lankėsi Amerikos Rytų 
rajono sporto vadovas Algirdas Ve
liuona su savo žmona Rožyte, dviem 
sūnum ir dukra. Jie įsigijo čia daug 
draugų ir žada vėl apsilankyti kitų 
Lietuvių Dienų proga. Artimiausiai su 
sportininkais susidraugavo vyresnysis 
sūnus Michael. Jis savo gimnazijos 
futbolo (soccer) žvaigždė, išrinktas į 
"Ali State Select Team". "All Metro" 
rinktinę ir nariu į "National Honor 
Society". Grįžęs iš Australijos, Mi
chael baigė Baltimorės šv. Juozapo 
gimnazija aukščiausiais pažymiais. 
Baigus, stipendijas jam pasiūlė Pensil
vanijos universitetas, Loyola College 
iš Baltimorės, taip pat Vašingtono 
universitetas. Jis pasirinko pastarąjį 
Lee Lexingtone, Virginijoj ir jau 
pradėjo studijuoti mediciną. Ir toliau 
žaidžia futbolą. Kaip ir visa šeima, 
aktyviai reiškiasi lietuviškoje veik
loje, priklauso Baltimorės Lietuvių

LINKĖJIMAI IŠ AMERIKOS

D. ir M. Atkinsonai ir J. ir L. Belkai, 
kartu su sutiktais sportininkais ir 
australiečių sportininkų draugais Či
kagoj, Detroite ir Clevelande siunčia 

pastatytame "Sogo" stadione. Norsir 
prie 34 laipsnių Celzijaus karščio, 
atidaryman susirinko apie 70 tūkst. 
žiūrovų. Svečius sportininkus sveikino 
Org. K-to pirm. J. Inahama ir 
Universitetų Sporto Fed. p-kas italas 
P. Nebiola, prieš tai alfabetine tvarka 
pražygiuojant visų 103 valstybių 
sportininkams. Sov. S-gos rinktinėje 
dalyvavo vienuolika Lietuvos spor
tininkų, tai: krepšininkai V. Chomi
čius, R. Kurtinaitis. A. Sabonis, Š. 
Marčiulionis, R. Šidlauskaitė ir V. 
Tuomaitė. Tinklininkas V. Artamo
novas. Lengvaątletai: V. Kidykas, R. 
Ubartas, T. Nekrošaitė ir M. Navic
kaitė.

Nuskambėjus pasauliniam studentų 
himnui "Gaudeamus igitur" į orų 
pakilo balta studentų F1SU vėliava ir 
buvo uždegtas šventės aukuras: 
pirmasis "taikos" fakei<as atvežtas 
laivu iš Hirosimos, o antrasis "mokslo" 
fakelas į stadioną nuleistas parašiutu.
Aukurą uždegė du studentai. Po to
sekė meninis pasirodymas, kuriame 
dalyvavo virš 4000 žmonių. Šios 
Universiados pagarindinis šūkis buvo 
"Harmonija ir Grožis".

į sportines varžybas pirmą kartą 
buvo įtrauktas ir Japonijos tautinis 
džiudo sportas, dabar labai populiarus 
ir kituose kraštuose. Gausiausia 
dalyvių skaičiumi komanda buvo patys 
šeimininkai - japonai. Po to gausumu 
sekė Amerika, Sov. S-ga, Italija, 
Prancūzija, Kinija, Vokietija, Anglija 
ir Kanada. Australai taip pat gana 
gausiai dalyvavo ir pasiekė keletą 
gražių laimėjimų.

bus daugiau

Atletų klubui, žaidžia tinklinį ir šoka 
tautinius šokius.

Geriausios sėkmės būsimąjam dak
tarui ir iškiliam sportininkui linki visi 
jo Australijos lietuviai draugai sporti
ninkai.

geriausius linkėjimus iš Amerikos, kur 
jie, pagal jų pasakymus, turi labai 
gerą laiką. Amerikonai dar nepamiršo 
australiečių.

Veda V. AUGUSTINAVIČIUS

Nevisiems užteko 
dviej ų ė ji mų

Susidomėjimas paskelbtu šachmatų 
uždaviniu Nr. 1 įrodė, kad tarp 
skaitytojų turime nemažą skaičių 
besidominčių šia sporto šaka. Paly
ginus su anksčiau skelbtais užda
viniais šiuo kartu gautų atsakymų 
skaičius viršijo ankstyvesnius. Ma
tomai proga laimėti auksą paskatino 
susidomėti, iš pirmo žvilgsnio lengvai 
surandamu sprendimu. Tikrumoje taip 
nebuvo. Keletas atsiųstų sprendimų 
rasti neteisuigi.

Lentelėje aukščiau parodytas tei
singas baltųjų ėjimas Rh3-e6. Nežiū
rint kur juodųjų karalius eitų, baltieji 
duoda matą sekančiu ėjimu.

Gavome devynis teisingus spren
dimus. Burtų keiiu dr. B. Vingilis - 
Spaudos sąjungos pirm, ištraukė A. 
Rukšėno pavardę iš Viktorijos kuriam 
teko 10 Spaudos baliaus loterijos 
bilietų. Esant dideliam skaičiui susi
domėjusių, skirta dar du prizai 
šachmatų knygos "Guide to good 
chess", kurios irgi burtų keliu teko: 
A. Kasiuiaičiui NSW or E. Bartonui 
Qld.

Didžiausia staigmena tai ponios E. 
Jonaitienės NSW prisiųstas spren
dimas. Nežinojome, kad turime talen
tingų žaidėjų moterų. Be aukščiau 
minėtųjų teisingai uždavinį išsprendė 
A. Giniūnas, J. Dambrauskas, A. 
Šarkauskas, Vi. Šneideris ir St. 
Rimkus.

DĖL PASAULIO

Šachmatu

KARŪNOS

Po ilgos pertraukos, kurios priežas
ties neteko patirti, Maskvoje dėl 
pasaulio šachmatų titulo ir garbės 
toliau kovoja dabartinis meisteris A. 
Karpovas ir pretendentas G..Kaspa
rovas.

Paskutiniai rezultatai 4-3 Karpovo 
naudai.

Titulas teks tam, kuris pirmas 
pasieks šešis iaimėjimus arba 12 1/2 iš 
24 skirtų sužaisti partijų.

Visas susidomėjimas sukasi ne kuris 
iš jų iaimės tituią bet sužaistų partijų 
dar nematyti varijantai. Net ir 
australų spauda talpina sužaistas 
partijas ištisai.

Mūsų nustebimui vyriausias var
žybų teisėjas yra lietuvis Vladas 
Mikėnas, tarptautinis šachmatų meis
teris.
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MELBOURNAS
APYLI N KĖS

VALDYBOS VEIKLA

ALB Krašto Valdybos šaukta 
veiksnių Konferencija - suvažiavimas 
jau praėjo. Meibourno Apylinkės 
vaidybos pastangos šiuo reikalu at
nešė tinkamą atpildą, todėl valdyba 
dėkinga visiems apylinkės nariams 
prisidėjusiems prie suvažiavimo sėk
mės.

Poniai R. Kaunienei, p. Balnio- 
niams, p. Muceniekams, p-lei G. 
Baltutytei, p. Garniui ir kitiems už 
atvykusių į konferenciją apnakvin- 
dinimą. Taip pat visiems prisidė- 
jusiems kokiu nors būdu prie svečių 
užėmimo, ypatingai p. Venakienei ir 
p. Jurgeiaitienei už pagalbą paruo
šiant pietus šeštadienį.

* * *

Jau praėjo ir Tautos Šventės' 
minėjimas, kurį sumaniai ir įdomiai 
pravedė skautų Džiugo tuntas, vad. 
A. Šimkaus. Į minėjimą buvo įpintas ir 
Dainos Sambūris ir pavieniai solistai. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Gauta bibliotekai
Gauta Meibourno Lietuvių Biblio

tekai: J.gutkevičįaus iš Lietuvių 
Kuit„os TStprijos serijos "Lietuvos 
Valstiečių Gyvenvietės ir Sodybos". 
Vilnius 71. A. Ambrazo redaguoti 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros insti
tuto leidiniai: "Lietuvių Arealinės 
Lingvistikos Klausimai", Vilnius 77. 
"Lietuvių Kalbos Gramatikos Tyrinė
jimai". Vilnius 69. Red. A.V. Rin- 
kūno "Lietuva ir VLiK-as", Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo Komiteto - 
VLIK-o šaknys, praeitis ir dabartis. 
JAV 84. Antano Škėmos Raštai III. 
Cicago 85. Jurgio Jankaus pasako
jimai "Klajojančios liepsnos", Lon
donas 84. Pijus Vaičaitis perieido 
bibliotekai už pusę kainos iš serijos

VISUS MELBOURNO ir APYLINKIŲ tautiečius maloniai kviečiame 
atsilankyti į Apylinkės Valdybos organizuojamą "MŪSŲ PASTOGES" 
laikraščiui paremti

cepelinų ir- koldūnų vakarą

Klub^baro patalpoje. Šalia skanių valgių, bus ir linksma muzikinė dalis. 
Gera proga linksmai praleisti "subatvakarį" su savais ir prieteiiais.

Laukiame visų dalyvaujant. Pelnas - "MŪSŲ PASTOGEI“.

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
________________________ ;_____ _ _____________________________

Jau apie Kalėdines dovanas? Jau, 
jau!.. Ne vienas turėjome progos 
įsitikinti, kad pasiuntimas dažnai 
daugiau kainuoja negu dovana. Taigi, 
naudokimės "lėtuoju" pašto patar
navimu - siųskime dovanėles artimie
siems ir draugams laivu. Australijos 
paštas (kiek juo galime pasitikėti) 
žada Kalėdoms pristatyti dovanų 
siuntinėlius, išsiųstus iki spalio mėne
sio. į Pietų Ameriką siuntiniai 
priimami iki šio mėnesio 27 d.

į Lietuvą Kalėdinį siuntinį vė
liausiai galima išsiųsti iki spalio 11 d., 
į Lenkiją - iki spalio 18 d., į J.A.V. - 
iki spalio 25 d., į Naująją Zelandiją - 
iki lapkričio vidurio. ___________
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Kaip jau buvo pranešta, "Mūsų 
pastogės” balius šįmet neįvyko, bet 
vietoj to nutarta suruošti CEPELINŲ 
- KOLDŪNŲ vakarą, šeštadienį, 
spalio 12 d., 6 vai. vakaro klubo baro 
patalpoje. Šalia p. M. Žiogienės 
paruoštų cepelinų ir p. J. Žalkaus- 
kienės koldūną, bus ir linksma 
muzikinė dalis. Prašome šį vakarą 
visus- iš toli ir arti dalyvauti, skaniai 
pasivaišinti ir linksmoje nuotaikoje su 
prieteiiais praieisti subatvakarį. Tuom 
paremsite valdybos veikią ir "Mūsų 
pastogės' iždą.

* * *

Vaidyba tarėsi su klebonu kun. 
Vaseriu ir Parapijos taryba dėi Kūčių 
tolimesnio organizavimo ir pasėkoje 
to Parapijos taryba rūpinsis Kūčiomis 
ir apie tai iš anksto praneš tautie
čiams. Valdyba dėkinga už šio reikalo 
perėmimą.

"Krikščionis Gyvenime": Antano 
Rubšio "Raktas į Senąjį Testamentą". 
Iii d.-tiltai ar sienos? Putnam JAV 
85. Lietuviu Katalikų Mokslo Akade
mijos "Suvažiavimo Darbai". IX 
,Roma 82. A. Rubšio "Raidė už
muša, dvasia gaivina". Brooklyn N.Y 
84 (dovana). Feliksui Sodaičiui ne
mokamai nuosavom priemonėm pasi
rūpinus susirišti su tolokai esančia 
knygrišykla, įrišta kietais viršeliais: 
KU‘‘rols žurnalas "Aidai" 34. Karių 
veteranų čurnaias "Karys" 84. "Mo 
ceris" 83-8-1. "Mūsų Pastogė" 84. 
"pasaulio Lietuvis" 84. "Tėviškoj 
Aidai" 84. Auka: R.S. - S5, K. 
Dienienė - $4. Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas.

Atvirutes neužklijuotuose vokuose 
siųsti yra pigiau, bet į Lietuvą 
nepatarčiau - gali pavogti neiškentę. 
Gražiai atrodo (ir yra pigios) spe
cialios Kalėdinės - Naujametinės 
aerogramos. Muito uš atvirutes, 
žurnalus ir knygas kol kas sovietai 
neima. Tiesa, kartais pasiima pačius 
daiktus. Taip pat labai nedidelis 
išpirkimo mokestis - keli rubliai - už 
kavą, arbatą, batus, muzikos plokš
teles, saldainius, prieskonius, papuo
šalus, megstinius, drabužius, išskyrus 
jeans (50 rb. muitas). Ir visa kas yra iš 
poliester medžiagos žvėriškai bran
gu.

EGLĖ JA R AITE
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SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

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

■ NEUŽMIRŠKITE, KAD
ŠEŠTADIENį, SPALIO 12 D.
LIETUVIŲ KLUBAS RENGIA TAIP VADINAMĄ

OKT OBERFEST

KVIEČIAME DALYVAUTI!

SMORGASBORD
KicKvieną penktadienį nuo 7 iki 9 8 
vai. Šilti ir Salti valgiai, kava ir 1.1, L

Ateikite praleisti keletą vai an— 9 
dėlių malonioje aplinkoje.

looocooooeooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooeM

SYDNE'JUS 1
RŪBŲ VA.JUS

Kaip pereitais metais taip ir šiemet, 
Sydnejaus Apylinkės Valdyba, susita
rusi su p. A. Savickiene, praves 
padėvėtų rūbų rinkliavą Punsko 
lietuviams. Lenkijoje.

Kaip matyti iš padėkos laiškų, mūsų 
tautiečiams Lenkijoje paramos tikrai 
reikia.

Štai kelios ištraukos iš jų laiškų:
"Dėkojame iš visos širdies. Džiau- 

giuosiu visais rūbais. Jei dar galė
tumėte, padėkite man ateityje".

"Vargingoje padėtyje savo gyve
nimo kreipiuosi, mieli, į Jus prašydama 
mažiam Jūs galėtut ką nors iš dėvėtų 
drabužių dėl mūsų šeimos. Šeimoje 
šeši asmenys, trys vyrai ir trys 
moterys... Dar kartą prašyčiau, jei 
galite šelpkite mūsų šeimą kaip ir 
kitus, kurie šaukėsi pągelbos pas 
Jumis. Būkite toki geri, neatmeskite 
mano prašymėlio, nes krizės prispausti 
esame ir dar vienas sunkus dalykas

Padėka
Aš noriu padėkoti visiems čia 

išvardintiems, Dainos chorui, Sydney 
Lietuvių Apylinkės Vaidybai, prelatui 
P. Butkui, Sydnejaus Lietuvių Jaunimo 
S-gai, kun. P. Martūzui. i. Daniške- 
vičienei, B. Pivariūnui, A. ir L. 
Kramiiiams, E. Rašymui, E. Sadaus
kienei, S. Šaparienei, B. Ropienei, A. 
ir S. Mauragiams už prisidėjimą su 
savo dosnia pinigine parama, mano 
kelionei į praėjusį Ateitininkų Kong
resą, Čikagoje.

Visiems didelis lietuviškas ačiū.

Justinas Ankus ir tėveliai 
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šeimoje trūkumas sveikatos. Pats 
šeimos gaiva yra daugelį metų 
sergantis, mažai gali vaikščioti".

Suaukotus rūbus prašome vežti pas 
p. A. Savickienę, 82 John St. 
Lidcombe. Tai toje pačioje gatvėje, it 
visai arti St. Joachimo bažnyčios, kur 
sekmadieniais vyksta lietuviškos pa
maldos. Telefonas 6499399. J6®0 
neturite galimybės patys rūbus prista
tyti, prašome paskambinti A. Giniūmu 
telefonu 7874596. Rūbų vajus tęsis iki 
lapkričio 3 d. Labai prašome, kasgaii 
iš aukotojų, pridėti po keletą do
lerių drabužių persiuntimui. Tikt3“ 
nedėkite pinigų į rūbų kišenės- 
Perduokite tiesiai p. A. Savickienei 
Apylinkės Vaidybos nariams 3rba 
pasiųskite čekį p. A. Savickienė5 
adresu.

SYDNEJAUS APYLINKĖS 
VALDYBA

E. Baaauskiene - $ 10.

" M. F.

A.a. Vladui Kozakui Pethe mįrils 
Pertho Lietuvių Bendruomenės Vaj 
dyba, vietoj gėlių jo laidotuvėse 
aukoja "Mūsų Pastogei" $ 20.

Nuoširdus ačiū!
f

ii

2200
R. Juzėnaitė
Bankstown, 2200.
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ■ ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.

Printed by F.L.P.
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