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£120.000 DOLERIŲ 
frER KETVERIS METUS

1985 m. spalio 2 d. PLB Fondo 
;;®iiininkas Juozas Lukas įteikė ketvir- 
ĮljS 100,000 dolerių (mokėjimą už 
ji lituanistikos Katedrą Illinois univer- 
III! teto Chicagoje vadovybei.
K; Prieš maždaug keturis metus, bu
ll! Ent 1981 m. lapkričio 20 d.. Pasaulio 
HI lietuvių Bendruomenės atstovai pa- 
Sll tašė sutartį su Illinois universitetu 
“ Ėicagoje, įsteigiančią pirmąją ir 

; stoviai veikiančią laisvajame pa- 
: i ’utyje Lituanistikos Katedrą, pasi- 
i; ’dėdami surinkti 600,000 dol. iš 

i kaulio lietuvių per penkis metus.
I isbar jau keturiems metams praėjus 
ill ituanistikos Katedros ižde yra 

pO,489 dol., tai dar liko surinkti apie 
80,OOO doi.
Šią vasarą, 1985 m. birželio 6 d., LB 

'Ontroiės komisija, susidedanti iš 
lanjos Remienės, R a«ųs šojjūnaitės - 
Cskočimienės ir Meči^ Silkaicio pLB 

I ostinėje Chicagoje h Litu-
uistikos Katedros acsKaitomybės 

I uygas ir rado, kad: "... Bankų 
panešimai ir balansai atatinka sumai 

j Ramentuose... Pajamų ir išlaidų 
jnygos vedamos tvarkingai, pavyz- 

; jngai ir pateisinamieji dokumentai 
I gi kvitų šaknelės atatinka įtraukoms 
I ^ygose..." Po šios kontrolės buvęs 
i jdininkas Stasys Jokubauskas iždo 
; varkymą perdavė naujam iždininkui 
Ijiozui Lukui. Su buvusiu ir naujuoju 
jdininkais visą laiką daug ir rūpes- 

I [ingai dirba reikalų vedėja Nijolė 
I lalzarienė.
I pagal sutartį Lituanistikos Katedra

LIETUVIŲ INFORMACIJOS BIURO 
PRANEŠIMAS

Jau atsiranda darbų, kuriuos biurui 
enka atlikti. Vienas iš tokių, tai 

į įteikimas žinių apie po Antrojo 
įasaulinio karo atvykusių lietuvių 

Į įkūrimą Australijoje. Šios žinios 
I «vo reikalingos p. B. Birškienei, kuri 

lošia apžvalgą išeinančiam leidiniui 
įpie pokarinius ateivius. Leidinys bus 
ludojamas mokyklose, todėl labai 
rarbu, kad apžvalgoje panaudota 
formacija būtų teisinga. Biuras jau 
ivo iš p. B. Birškienės jos paruoštos 
Įžvalgos kopiją, ją peržiūrėjo ir 

i įdarė kai kurias pastabas. Biuras 
up pat reagavo į Adelaidėje rodomą 

į Urną: "Human face of Russia". Šis 
I teas buvo rodomas š.m. rugsėjo 23 d. 
I ’r 10-tą televizijos stotį. Filme buvo 
Wpaguojamas Sovietų Sąjungos tai

pradėjo veikti 1984 metų rugsėjo 
mėnesį su trim lituanistikos sričių 
aspirantais, siekiančiais aukštojo 
mokslo laipsnių. Šiais 1985-86 mokslo 
metais Lituanistikos Katedroje litua
nistikos magistro ar daktaro laipsnių 
jau siekia net aštuonios aspirantės: 
Alma Jakimavičiūtė, Danutė Račiū
naitė, Dalia Kučėnienė. Nijolė Kups
taitė, Vita Linkevičiūtė - Storęy. 
Danutė Rupšytė, Rita Dapkutė ir 
Raminta Pemkutė. Katedrai sėkmin
gai vadovauja profesorius dr. Bronius 
Vaškelis.

Lituanistikos Katedros teisiniais, 
organizaciniais, lėšų telkimo ir kitais 
reikalais visą laiką rūpinasi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Fondas (arba 
Lithuanian World Community Founda
tion), kurio dabartinę vadovybę 
sudaro pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas. direktoriai Birutė Jasaitienė, 
ctasy.. i'-.zys Laukaitis,
dr. Antanas Pacevičius, ar. Antanas 
Razma ir dr. Tomas Remeikis, reikalų 
vedėja Nijolė Balzarienė, iždininkas 
Juozas Lukas ir teisės patarėjas adv. 
Samius Kuprys. Jiems talkina kraštų 
Bendruomenės, įvairūs lėšų telkimo 
komitetai ir įgaliotiniai, stengdamiesi 
kiek galima greičiau užbaigti lėšų 
telkimą. Lituanistikos Katedrą remia 
viso pasaulio lietuviai, už ką jiems 
prikiauso didžiausia padėka. Jie įam 
žiną lietuvių kalbą ir lituanistiką.

V.K.

Svei ki na me I

"Tėviškės aidų" redaktorių kun. dr. P. DAUKNį 65-tojo gimtadienio 
proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime geros sveikatos sėkmės ir Dievo 
palaimos gyvenime ir darbe!

"Mūsų pastogės" redakcija,
administracija, LSS Valdyba.

kingumas ir gera valia, siekiant 
pasaulinės taikos. Kol kas iš tele
vizijos stoties atsakymo negauta.

Vienas iš didesnių projektų, tai 
Vasario 16 d. proga atspausdinti 
visuose Australijos didesniuose dien
raščiuose skelbimą, žinoma apmo
kamą, kitaip gali nespausdinti, propa
guojant Lietuvos laisvės bylą, iške
liant okupaciją ir žmogaus teisių 
paneigimą. Skelbime bus siūloma 
visiems, kurie nori plačiau sužinoti 
apie Lietuvą, kreiptis į Lietuvių 
Informacijos Biurą, kuris prisius apie 
Lietuvą ir lietuvius brošiūrų ir t.t. 
Šiam projektui įgyvendinti yra reika
lingi finansai. Todėl kreipiamės į visus 
Australijos lietuvius remti biuro 
veiklą.

iSYDNEY

Nuo pirmosios dainų šventės, įvy
kusios 1960 m. Sydnejuje, mūsų ALD 
išsiplėtė parengimų skaičiumi, pro
gramos įvairumu ir net dalyvių 
amžiumi.

Kai anksčiau ALD dalyvaudavo tik 
suaugusieji ir kiek vyresnis jaunimas, 
dabar, žymią vietą užims ir mokyk
linio amžiaus vaikai. Juos matome 
tautinių šokių šventėse ir atskiruose 
pradžios mokyklų amžiaus vaikų 
pasirodymuose. Už tai esame dėkingi 
ne vien tų parengimų organiza
toriams, bet ir susipratusiems tėvams, 
pasišventusiems lituanistinių mokyklų 
mokytojams ir jaunimo organizacijų 
vadovams, kurie paruošia vaikus 
tokiai įdomiai programai.

ALD Canberroje, vaikų popietė 
praėjo labai sklandžiai. Atsilankę 
Žiūrovai buvo patonkinti. Buvo 
pageidaujančių tokios ilgesnės prog
ramos. Reikia tikėtis, kad sekančiose 
ALD bus daugiau dalyvaujančių 
vaikų, tad galima tikėtis ne tik 
ilgesnės, bet įdomesnės ir įvairesnės 
programos.

1986 m. ALD programoje yra 
numatyta vaikų vaidybos popietė 
gruodžio 30 d. Iš anksto kviečiame 
lituanistinių mokyklų mokytojus, jau
nimo organizacijų vadovus ir tėvus, 
ruošti vaikus šiam ne tik įdomiam, bet 
ir svarbiam vaikų auklėjimo įvykiui.

Malonu yra pranešti, kad biurą 
parėmė $ 1000 suma Australijos 
Lietuvių Fondas, $ 400 - Talka Ltd. 
Melbourne, $ 200 - Talka Ltd. 
Adelaidėje ir Ignas Račiūnas - $ 55. 
Jiems visiems biuras dėkoja ir laukia 
paramos ir iš kitų organizacijų bei 
pavienių asmenų. Tik jūsų dosnumas 
įgalins atlikti projektus, kurie primins 
pasauliui apie Lietuvai padarytą 
skriaudą.

Kaip jau ankstyvesniuose skelbi
muose minėjome, biurui yra reikalinga 
įvairi Lietuvą liečianti medžiaga: 
enciklopedijos, lietuvių ir anglų 
kalbomis, kuriose yra autentiška 
medžiaga apie Lietuvą ir jos istoriją.

Dėkojame M. Urbonui už biurui 
įteiktą kopiją apie Australijoje priva
čiose ir institucijų bibliotekose su
kauptus leidinius. Šis bibliografinis 
žinynas yra labai svarbus, nes jame 
nurodoma literatūra, kur ji randasi ir 
t.t.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

DIENOS

Vaikų vaidybos popietės vadovė, 
mokytoja Julija Lašaitienė, pagei
dautų, kad atskirų grupių vaidini
mėliai apsiribotų 10-15 min. laiko
tarpiu. Vaidinimų temos gali būti 
paimtos iš istorijos, pasakų ar 
jumoristinės.

Maloniai bus išklausyti visi nauji 
pasiūlymai ir patarimai, kurie prisi
dėtų prie gražesnės vaikų pasirodymo 
popietės. Mūsų vaikai - lietuvybės ir 
lietuviškų tradicijų išlaikymo ateitis, 
gyvenantiems už Lietuvos ribų.

Visais vaikų vaidybos popietės 
reikalais kreiptis j vadovę telefonu 
(02) 734118, arba rašyti adresu: Mrs. 
J. Lasaitis, 8 Deakin Street. Concord, 
N.S.W., 2137.

-.xoSl O WN AS

ALDRK prašant finansinės para
mos, Bankstowno miesto savivaldybė 
paskyrė $ 500 auką. Džiugu, kad 
Bankstowno valdytojai mums nepa
šykštėjo didesnės paramos, nes sekant 
vietinę spaudą pastebėta, kad įvai
rioms organizacijoms paremti, anks
čiau buvo skiriamos tik simbolinės $ 
10 - $ 50 aukos.

ALDRK informacija

PER SAVAITĘ

Australijoje

Suėjo lygiai 10 met ų, kai guberna
torius Kerr "atleido" darbiečių 
minfctrą pirmininką Gough Whitlam. 
Sveikas ir gyvas, gerai nusiteikęs 
buvęs premjeras, kuris dabar yra 
Australijos ambasadorius prie 
UNESCO, pritarė Hawke'o nutarimui 
buvusiam liberalų premjerui Malcolm 
Fraser tvarkyti Australijos santykius 
su Pietų Afrika, bet kritikavo Hawke’ą 
dėl neskubėjimo įvykdyti vyriausybės 
reformą. Whitiamo svejonė - matyti 
Australija respublika.

Atrodo, kad gali smarkiai padidėti 
procentai banko paskolų namui pirkti.

Biurą Šiandien pasiekia daug išei
vijoje išleidžiamų leidinių, kurie 
reikalui esant, bus panaudoti.

Biurui paramą siųsti šiuo adresu: 
Lietuvių Informacijos Biuras, 6 Third 
Avenue, ST PETERS, S.A. 5069.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS
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LIETUVOJE
VĖL BANDĖ 
NUŽUDYTI
KUNIGĄ

Vakarus pasiekė žinia, kad š.m. 
rugpjūčio 22 dieną Lietuvoj buvo 
bandyta nužudyti buvusį Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komiteto narį 
kun. Vaclovą Stakėną.

Patikimi šaltiniai praneša, kad 
rugpjūčio 22-tos naktį pas Krokia
laukio kleboną kun. V. Stakėną atvyko 
dvi moterys, kurios prašė greitai su 
jomis taksi važiuoti pas ligonę. Nors 
klebonas ką tik buvo aplankęs ligonę, 
jos įrodinėjo, kad ji turinti dar kc 
pasakyti. Klebono seserei, jo šeimi
ninkei, protestuojant, jis visvien 
išvyko, nes, anot pačio klebono, - "jo 
kaip kunigo pareiga".

Pakeliui taksi sustojo ir į jį įlipo du 
vyrai. Nors kunigas sakė, kad nepa
togu priimti daugiau keleivių, nes 
veža Svenčiausį, vyrai nekreipė 
dėmesio. Kiek pavažiavus, taksi miške 
sustojo. Vyrai tada ištraukė kunigą iš 
automobilio, surišo rankas už nugaros 
ir kojas guminėm virvėm, burną 
užkimšo kojinėm ir jį tempė tolyn į 
balą.

REMK AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ FONDĄ
Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 

Švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 

stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street.

North Melbourne, Victoria.

A.L. FONDO VALDYBA

..........-........................ .... . ......

Gerokai patempus, taksi vairuo
tojas pasakė "gana", ir taip paliko 
kunigą neįtemptą į balą. Paskui visi 
skubiai nuvažiavo.

Likęs kunigas vienas bandė gel
bėtis, trynė surištas rankas ir kojas į 
medį. Kiek atsipalaidavęs, nušliaužė 
iki kelio. Šaukėsi pagalbos, bet 
mašinos važiavo ir nesustojo. Tačiau 
po kurio laiko važiavo vienos para
pijietės sūnus motociklu su ja, ir jie, 
pastebėję kunigą, tuoj sustojo. Jie 
paėmė kunigą ir nuvežė į miliciją. 
Milicija nedėjo didelių pastangų 
surasti kaltininkus.

Miške bandė surasti Svenčiausį, bet 
nesurado. Liudininkai matė nutrintą 
medį, į kurį kunigas trynė rankas, 
bandydamas jas atpalaiduoti.

Kun. Vaclovas Stakėnas yra 51 
metų amžiaus, buvo stiprios svei
katos, tarnavęs kariuomenėj. Prieš 
paskiriant klebonu į Krokialaukį, jis 
buvo vikaru Garliavoj, kur sėkmingai 
dirbo su jaunimu. 1980 m. įstojo į TTG 
Katalikų Komitetą. Kunigų areštams 
bei valdžios grasinimams ir likusiųjų 
narių tardymams padidėjus, galimybės 
Komiteto veiklai pablogėjo, ir Kata
likų Komitetas nuėjo pogrindin.

Anot liudininkų, klebonas, kiek po 
šio užpuolio atsigavęs, išvyko savaitei 
į Šiluvą padėkoti Dievui už stebuklą, 
kad išliko gyvas.

a.a. PROF. J. KAZLAUSKAS
MOKSLININKAS, PATRIOTAS, KANKINYS

J. Kazlauskas

Sukanka 15 metų, kai tragiškai mirė 
Vilniaus universiteto profesorius Jo
nas Kazlauskas, gabus kalbininkas, 
žymus lietuvių kalbos istorinės gra
matikos tyrinėtojas, mokslininkas ir 
patriotas.

"Lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija" nurodo, kad jis gimė 1930 
m. rugpjūčio 1 d. Matiešionyse, Prienų 
rajone, o mirė po 1970 spalio 8-sios. 
Kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis 
mirė vos 40 metų sulaukęs moksli
ninkas, nežinoma nė šiandien, pra
slinkus penkiolikai metų po mirties, 
kuri buvo tragiška, kaip ir daugybės 
nesuskaičiuojamų tarybinio saugumo 
aukų.

Tą spalio 8 dieną, prieš 15 metų,, 
apie pusę antros po pietų, profesorius 
Jonas Kazlauskas paskambino žmonai, 
kad grįžtąs papietauti, iš Mokslų 
akademijos bibliotekos namo ėjo 
pėsčias. Gatvėje jį pasivijo juoda 
"Volga". Išlipę du piliečiai sustabdė 
profesorių, kažką pasakė ir visi trys 
sulipo į automobilį. Profesorius Kaz- 

, lauskas atsisėdo prie vairuotojo.‘Nuo 
tada jo gyvo niekas daugiau nebe
matė. Štai kodėl minėtoji enci
klopedija nurodo jo mirties laiką - "po 
1970 spalio 8-sios".

Nesulaukdama grįžtančio vyro, 
profesoriaus Kazlausko žmona skam
bino į biblioteką, į universitetą, 
draugams ir pažįstamiems. Niekas 
nieko nežinojo. Kankinanti nežinia 
prislėgė šeimą ir tuos, kurie žinojo 
apie profesoriaus susikirtimą su sau
gumu. Tęsiant paieškas, apie profe
soriaus dingimą buvo pranešta Vil
niaus milicijai ir saugumui. Radijas ir 
televizija porą kartų prašė visuomenę 

palengvinti paieškas. Staiga paieško 
buvo nutrauktos. Tuometinis CK 
sekretorius Algirdas Ferensas, sako 
ma, ėjo dėl to į saugumą, bet niekt 
nepešė; saugumiečiai atsisakė su ju 
tuo reikalu kalbėti, pabrėždami, ka 
sąjunginės reikšmės saugumas sto 
aukščiau už republikinę partiją.

Praėjus porai savaičių nuo pro 
fesoriaus pagrobimo, vilniečius pasie 
kė gandas, kad profesorius laikoma 
psichiatrinėje ligoninėje kažkur prl 
Maskvos. Kada jis buvo nužudytas 
kada jo kūnas buvo įmestas į Nei 

, galėtų pasakyti tik tie, kurie t 
užduotį įvykdė. Oficialiai buvo skel 
biama, kad profesoriaus Kazlausi 
lavonas buvo surastas Neryje, pri 
Vingio parko, lapkričio 17 d. Jis ta 
palaidotas lapkričio 20 d. Paslaptingo 
aplinkybės lydėjo ir laidotuves. Istt 
rijos ir filologijos fakulteto dėkai 
neleista pašarvoti fakultete, i 
paskutinio momento nežinota, kurios 
kapinėse bus laidojamas, bijota di 
monstracijų. Laidotuvėse nedalyvai 
universiteto rektorius, nebuvo part 
jos ir vyriausybės atstovų. T 
iškalbingi ženklai, kad režimas velia 
laikė savo priešu.

Žmonės suprato. Net Vilniai 
saugumiečiai jautėsi nejaukiai, ai! 
kindami, kad jie būtų "daug švaria 
susitvarkę".

Galop, gruodžio 4 d. "Tiesa 
paskelbė valstybinės gydytojų ek 
pertų komisijos akto išrašą. Aštuo 
medicinos ekspertai, tarp jų liūdo 
pagarsėjęs profesorius Juozas Marta 
lis, nustatė, kad profesorius Jon 
Kazlauskas mirė "nuo mechanin 
asfiksijos, prigerdamas, nesužaloti 
mirė maždaug prieš šešias savaites 
tiek pat laiko išbuvo vandenyj 
Dėmesio verta aplinkybė: ekspeit 
aktas paskelbtas praėjus daugiau ne 
dviem savaitėm po skrodimo, vadinai 
jo paskelbimą turėjo aprobuoti kažk 
toli ir aukštai Maskvoje.

Lietuvos mokslininko ir patrik 
Jono Kazlausko vardas pasiliks am! 
nai įrašytas į mūsų tautos kankini 
sąrašą.

"Europos lietuvis”. ,

YPATINOA KALĖDINĖ DOVANA

pirmą kartą Australijoje gaunama lietuviška video filmą 
t

"13—sios Australijos Lietuvių Dienos"

Vaizdai iš kultūrinių parengimų, sporto šventės ir skautų stovyklos.
Pamatysite save, savo vaikus, anūkus ir draugus vaidinant, šokant, 

dainuojant, sportuojant. 
90 minučių Australijos lietuvių istorijos. 
Šios fiimos buvo duplikuotos Canberros Lietuvių klubo ir paaukotos ALJS

Canberros skyriui padėti su Vi PLJ kongreso išlaidomis.
Filmas gaunamas VHS ar Beta formose. Kaina $ 22.
Užsakymus priima:

Canberroje: Greta Schaffer Tel. (062) 956086 (N)
Melbourne: Jonas Šliogeris Tel. (03) 8615321 (D)

Taip pat galima užsisakyti paštu nusiunčiant pridėtą formą šiuo adresu: 
Miss Greta Schaffer 6 Hartog Str., Griffith. ACT 2603.

Prašau man atsiusti filmą "13-sios Australijos Lietuvių Dienos" 
Kiek kopijų..... Kokioje formoje VHS ar Beta (užbraukite vieną).
Kam siųsti
Vardas, pavardė:...................................................
Adresas.............................................................
.................................................... P C ..........  
Tel. N r....................■
Pridedu $ .......... čekį.

Parašas..................................

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

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

Už terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas,;

įuo $ 100 iki $ 20.000 -r-12% nuo $ 204)00 ir daugiau —13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais'$ 100 ir tim išbūti iki SnansiiĄ 
netų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Pro 
sentai užskaitomi už kiekviena pilna kalendorinį mėnesį finansinių metų gile 
r įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000'jkeičiant nekiln. turtų, asmenines paskolas si 
jarantuotojaisi iki $5000 ir be jų iki $2000; Procentai už visas paskolas iii 
įkaitomi kas $Jtnėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai, pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki 
) vai, pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 323 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 
! vaL pp.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose; 
[6-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Grinius ne Bukovskis!
Miela redakcija!

' "Mūsų Pastogė" Nr. 41. 1985.10.14 
! psl. 6. Suimamas RIMAS Bačkis, Vyto 
j brolis. Vytas sėdi viduryje nuotraukos 
1 4 jisai buvo suimtas vėliau.
1 i Kas liečia Nr. 34, 1985 (19.8.85 - 

Sic!). Esu iš tų lietuvių, gyvenančių
1 '"tolėliau" nuo... redakcijos. Paste

bėjau savo nuotrauką ant pirmo
0 puslapio, tarp Venclovos ir Štromo, 
■ šalia Vydo Puodžiūno, labai nustebau 
a perskaičiusi VI. Bukovskio pavardę, 
rt nes demonstracijoje jisai "nemar-
i šavo". Radau, toj vietoj, Liūtą Grinių, 
» VLtKo vicepirmininką. Jisai gali 

1 užsigauti, kad jūs jo nepžįstate ir dar 
s) sumaišėte su Bukovskiu. (Maybe hill 
* take it as a compliment).
G Antra nuotrauka labai palanki 
M dalyviams, kurie norėtų, kad niekas 
!« nežinotų apie jų dalyvavimą, nes 
K veidų nesimato.
it Dėl "Tiesos" straipsnio "Iš keturių 
f šimtų žygio dalyvių", pavardėmis 
» suminėti tik trys - taip, bet iš tų trijų,
ii tiktai viena pavardė yra maždaug 
® tksii. Šakalys ir Vahtra nedalyvavo, o 
t! Bunins gal ne visai tas, kuris atėjo į 
T Tbunolą, bet neplaukė laivu (Bronius 
k

* į Sveikiname mielus J. Černiauskus (jun.) sulaukus taip laukto sūnaus, 
:• senelius anūko, o Wollongongo apylinkę naujo nario.

iii į
į Matas, Bronė ir Sigita Gailiūnai

si i 5:
Ui
10 Aižiu

ta už gerą darbą
IB Ačiū visiems prisidėjusiems prie 
to irvestos rūbų rinkliavos Punsko 

ieuviams paremti.
:s Surinkti rūbai buvo supakuoti į 27 
,ie siuntinius (po 18 - 20 kg.) ir pasiųsti. 
!Ii ’ersiuntimas kainavo $ 708.20.

Nuoširdžiai dėkojame už paaukotus 
ia! ūlus ir pinigus. Pinigais aukojo: po $ 
“50- K.N. Butkai, M. Cibienė, Alf. 
, /eclova, J.V. Venclovai; $ 40 L. 
10 Zaogienė; po $ 20 - N. Čelkienė, J.

ilun, V. Jurevičienė, M. Labutienė, 
to A.Meiliūnienė, Juozas Ramanauskas;

>o $ 10 - B. Barkus, P. Blažys, A.E. 
Miliūnai, I. Ivoska, O. Kapočienė, I. 
iena, A. Kutka, Ladygos, A.

_ iaickienė, K. Scidnickienė, V. Sta- 
lentienė, B. Sidarienė, M. Vaške- 
ličienė, V. Zablockienė; $ 8 Z.B. 
'askočimai; $ 6 O. Lašaitienė; po $ 5 - 
?. Burokai. E. Badauskienė, A. 
Irinkienė, P. Donielienė, M. Keme- 
iienfe, V. Narušienė, B. Ropienė, V. 
aMevičius, S. Šaparienė, B. Stašionis, 
Žilys; $ 4 V. Antanaitienė.

Surinkta pinigais $ 573, trūkstamus 
11135.20 padengė Sydnejaus Apylinkės 
faldyba.

& (Rūbus aukojo: Montvidienė, Genys, 
► liaiuragiai, V. Šliogeris, Stasa, Daniš- 
e evičienė, Vaičienė, Osinienė, Glio- 

lertas, Šidlauskienė, I. Ivoska, M.
j (aiaiiauskienė, Žemaitienė, N. Čel- 
į ienė, N. Chan, M. Vaškevičienė, A.

tutka, G. Ilgūnienė, Vilkaitienė, 
iipiūnai.

ĮPadėjo pakuoti ir dirbti: E. Badaus- 
ianė, L. Jagučianskienė, Giniūnai, O.

1 larkauskienė, J. Makūnas, Mauragiai, 
, IPečiulienė, Jonas Ramanauskas, A.
1 avickienė, B. Sidarienė.

Ačiū A. Sidarui parūpinus sunk- 
ežimį ir nuvežus siuntinius į paštą.

Ypatinga padėka Alfai Savickienei 
J. rįsidėjus prie šio vajaus organi- 

akimo.
S !1

i Sydnejaus Apylinkės Valdyba 

Venclova). Kas liečia radijo laidas - 
jokių laidų i sovietines Pabaltijo 
respublikas nebuvo. Ar niekas iš 
Australijos lietuvių nedalyvavo? Ko
dėl? Gaila.

Norėčiau žinoti, ar kas pasirodė 
australų spaudoje? Ar gavot 
straipsnius iš Amerikos, Anglijos, 
Kanados, Japonijos ir t.t.? Ar norė
tumėt gauti?

Daug kas "Baltic House" skaito 
"Mūsų Pastogę".

Baltic House buvo (steigtas 1985 m. 
kovo mėn. ir mes jau labai daug 
atsiekėm. Vienas iš pirmiausių 
straipsnių apie B. Hause buvo 
parašytas A. Karazijienės, jūsų laik
raščiui. Mes su dideliu malonumu 
skaitome "M.P." ir šią vasarą kokia 12 
Australijos lietuvių (turbūt ir dau
giau) apsistojo ar bent pravažiavo pro 
Baltic House, France, ir jie visi labai 
apsidžiaugė pamatę paskutini "M.P." 
pašto dėžutėje.

Keep up the good work.

J. Vaičaitytė 
Baltic House vedėja 

PRANCŪZIJA

JURGĮ KALAKONĮ prisimenant

Tvarkydamas rašomojo stalo stal
čius, tarp senų dokumentų ir popierių 
radau buvusio "Mūsų Pastogės" re
daktoriaus (1953.11.18 - 1958.7.7) 
Jurgio Kalakonio - Kalakausko gimi
mo metrikus. Atkreipiau dėmesį į jo 
gimimo metus. Jei Jurgis nebūtų miręs 
1958 m. liepos 7 d., tai šių metų spalio 
8 d. jis su draugais ir prieteliais būtų 
šventęs 75 metų sukaktį. Kartu su jo 
gimimo metrikais radau "Mūsų Pasto
gės" Nr. 28 (382) 1958.7.14 pagel
tusius lapus, kur Jurgio Kalakonio - 
Kalakausko fotografiją supa juodi 
rėmai ir gedulo užrašai - Liūdesio 
Diena; Ilsėkis Ramybėje; Jis Mylėjo 
Lietuvą.

Bevartant tuos pageltusius "Mūsų 
Pastogės" lapus mintimis nukeliavau į 
Vokietiją - Schwaebisch Gmuend 
lietuvių stovyklą, kur susipažinome, 
mūsų emigraciją ir kelionę tuo pačiu 
laivuį Australiją, kur Sydnejaus uoste 
1949.4.29 mus, lietuvius, pasitiko p. 
Antanas Baužė. Iš pereinamos emi
grantų stovyklos prie Bathursto 
Jurgis, kaip viengungis, su keliais 
tautiečiais gavo darbą Australijos 
kariuomenės sandėliuose Bathurste. 
Čia jis atliko privalomą dvejų metų 
sutartį. Darbovietės viršininkas majo
ras J.J. Sullivan pažymėjime parašė, 
kad "Mr. Jurgis Kalakauskas displayed 
a keen and intelligent interest in the 
various duties... As a gentleman he is 
held in high esteem by all members of 
this Unit".

Mūsų ryšiai Australijoje nenutrūko. 
Draugystė ir gyvenimas Sydnejuje 
jungė, ilgesnį laikotarpį jis gyveno po 
mūsų stogu. Glaudūs ryšiai nutrūko 
tik su paskutiniu jo atodūsiu Western 
Suburbs - Croydon ligoninėje, kur 
mano žmona dirbo ir mes gyvenome, 

Beveik 
neįmanoma...

Gerb. p. Redaktore,

Perskaitęs "Mūsų Pastogės" Nr. 42 
pastebėjau visą puslapi nesutarimų 
tarp LB Krašto Valdybos ir Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos.

Visas reikalas sukasi apie naujos 
"Mūsų Pastogės" redaktorės p. R. 
Juzėnaitės paskyrimą. LB Krašto 
valdyba rašo ultimatumą Spaudos 
Sąjungos Valdybai, kad atleistų 
redaktorę su kuria yra surašyta pusei 
metų sutartis. Tai labai nelogiška ir 
veik neįmanoma įvykdyti. Be to. 
Spaudos Sąjungos Valdyba yra juri
dinis lietuvių Bendruomenės vienetas 
(registruotas Australijos valdžios 
įstaigose, todėl bent kieno įsakymai 
kartais gali būti atmesti.

Viešas įsakymas Spaudos Sąjungos 
Vaidybai skaudžiai palietė visus 
"Mūsų Pastogės" skaitytojus, nes 
kiekvienas gali daryti išvadas, kad 
lietuvių bendruomenėje vyksta žiau
rus susiskaldymas, kuriuo gali džiaug
tis tik Lietuvos okupantas.

Jei "Mūsų Pastogės" redaktorė p. 
R. Juzėnaitė, kaip diplomuota žurna
listė, neseniai atvykusi į Australiją, 
pradėdama redaguoti laikraštį gražiai 
užsirekomendavo ir laikraščio skai
tytojų neapvylė, tai Spaudos Sąjungos 
Valdybai reikėtų talkininkauti - 
padėti, bet ne trukdyti.

S. Pačėsa

kai liepos 7 d. naktį suskambo 
telefonas ir mes nuskubėjome pas 
mirštantį Jurgį.

Velionis gyveno kukliai, didelių 
sutaupą neturėjo. Pagal savo išgales 
jis rėmė tautos Fondą, lietuvišką 
veiklą dalyvaudamas ir paremdamas 
visus parengimus.

Neminėsiu aš Jurgio Kalakonio - 
Kalakausko visos biografijos, jo nu
veiktų darbų ir nuopelnų. Tai mielas 
skaitytojas-a gali rasti Australijos 
Lietuvių Metraštyje - pirmoje laidoje.

Tik trumpai noriu priminti visiems 
Jurgį Kalakonį - Kalakauską kaip 
draugą, žmogų ir tautietį. Jurgio 
draugystė buvo tvirta, nuoširdi. Drau
gų ir pažįstamų jis neapvildavo. Buvo 
malonaus būdo, pilnas entuziasmo ir 
optimizmo. Jurgį prisimenu lėtą, ramų 
ir draugišką žmogų. Tuo pačiu jis buvo 
nepaprastos kantrybės žmogus. Jaudi
nosi ir sielojosi, kai mūsų bendruo
menėje pasireikšdavo barniai ir ne- 
sugyvenlmas. Jis visados buvo nuo
saikus ir tolerantiškas, ieškojo aukso 
vidurio bei lygsvaros, išlaikydamas 
ramumą su malonia šypsena. Jurgis 
buvo susipratęs ir apsišvietęs lietuvis, 
augęs ir subrendęs Nepriklausomos 
Lietuvos dvasioje. Gyvendamas Vo
kietijoje ir Australijoje jis sielojosi ir 
dirbo Lietuvos, mūsų bendruomenės ir 
lietuviško veikimo reikaluose.

Jurgio asmenybė ir gyvenimas po 
karo audrų buvo apgaubtas tamsaus 
debesėlio, nes Lietuvoje liko žmona 
Rūta ir mažytė dukrelė Lina, su kuria 
ryšiai užsimezgė paskutinėmis jo 
gyvenimo dienomis. To tamsaus debe
sėlio, savo skaudaus pergyvenimo jis 
viešai niekam nerodė, nekalbėjo.

Gaila, kad Jurgio Kalakonio - 
Kalakausko gyvenimo gija nutrūko per

Gerbiama Redaktore,

Pirmiausia, sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai Jums perėmus MŪSŲ PA
STOGĖS redagavimą.

Siunčiu MUSŲ PASTOGEI informa
ciją apie Lituanistikos Katedrą, gal 
galėsite panaudoti.

Ateityje stengsimės atsiųsti įvairių 
informacijų apie Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklą.

Dėkoju už man oro paštu siunčiamą 
MŪSŲ PASTOGĘ, kurią gaunu gan 
greitai ir su įdomumu skaitau.

Jūsų
Vytautas Kamantas

IMA ND A G US
PRI MI NI MAS

BRAN G ŪS

S K AI T YTOJ Al,

Maloniai primename, kad jau pats 
LAIKAS siųsti redakcijai KALĖ
DINIUS SVEIKINIMUS giminėms ir 
draugams, jei nenorite jų apvilti. 
Sąskaitas gausite tik po Naujųjų 
Metų.

Su pagarba

"M.P." administracija 

anksti, būnant 47 metų amžiaus. 
Jurgio širdis neišlaikė, gi tuo metu 
sudėtingos širdies operacijos buvo dar 
naujiena. Neturėdami jo savo tarpe, 
prisiminkime jį 75 metų gimimo 
sukaktyje kaip mūsų mielą draugą ir 
brangų lietuvį.

B. Barkus

Atitaisymas

"M.P." spaudos baliaus proga $ 20 
aukojo p.p. M. ir A. Statkai iš N.S.W., 
o ne iš Vic, kaip buvo parašyta. Labai, 
atsiprašome p.p. Statkų iš N.S.W. ir 
dar kartą nuoširdžiai dėkojame.

"M.P."

Mūsų pastogė Nr. 46 1985.XI,18 psl. 3.
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GYVENIMAS
PAVERGTOJ LIETUVOJ

VIOLETOS ŠTROMIENĖS PARO
DYMAS BALTIJOS TRIBUNOLE, 
KOPENHAGOJE, 1985. VII. 25-26d.

Dabar Anglijoje gyvenanti estrados 
dainininkė Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė yra viena iš naujųjų Lietuvos 
išeivių, ir todėl buvo pakviesta duoti 
parodymą Baltijos Tribunole apie 
dabartinės gyvenimo sąlygas tėvy
nėje, iš kurios ji išvyko 1975 m.

Violeta Štromienė pasakė Tri
bunolui, kad okupuotoje Lietuvoje ji 
gyveno kaip eilinė pilietė 25 metus. Ji 
nebuvo jokia disidente ir todėl 
neturėjo pagrindo bijoti, kad bus 
persekiojama. Tačiau net ir toks 
okupuotos Lietuvos gyventojas jau
čiasi, lyg būtų kalėjime: tau nuolat 
kas nors pasako, kaip turi elgtis ir kaip 
galvoti. Kažkas nusprendžia už tave 
ir, jeigu neklausysi, kažkas tavim 
"pasirūpins". Paprastai žmonėms nėra 
kitos išeities, kaip tik sutikti su esama 
padėtim.

Esama žmonių, kurie kartais viešai 
pakelia taurę už "didžiąją rusų 
tautą", ar už "mylimą sovietų 
valdžią”, nors iš tikrųjų nekenčia nei 
vienos, nei kitos. Taip jie pasako vien 
dėlto, kad apsisaugotų nuo nema
lonumų. Todėl nusižemina ir faktinei 
spjauna sau į veidą. Dažnai tokie 
žmonės siekia sau privilegijos gauti 
leidimą kelionei į užsienį.

Tie "laimingieji”, kuriems pavyksta 
gauti leidimą, turi pergyventi labai 
nemalonias procedūras. Pavyzdžiui, 
sveikatos patikrinimą (įskaitant lyties 
ligas), gauti darbovietės rekomen

Laiškas iš Vašingtono
Spalio 10 d. įvykusioje JAV 

Valstybės departamento (užsienio 
reikalų ministerijos) konferencijoje 
privačių organizacijų atstovams da 
lyvavo iš VLIK'o: dr. K. Bobelis, dr. 
D. Krivickas, inž. L. Grinius ir M. 
Samatienė; iš ALT'os - T. Blinstrubas; 
iš JAV LB - A. Gečys: iš Jungtinio 
Amerikos pabaltiečių komiteto (J 
BANC) - A. Šilas ir dr. J. Genys; iš 
"Draugo" J. Raslavičiūtė. Konfe
rencijoje taip pat buvo Pasaulio 
pabaltiečių santalkos pirmininkas dr. 
O. Pavlovskis, estų, latvių, rusų, 
ukrainiečių, žydų ir kt. tautų 
Amerikos organizacijų atstovai. Viso, 
joje dalyvavo apie 400 žmonių.

JAV užsienio reikalų ministerijos 
ministerių pavaduotojai pranešė apie: 
bendrą užsienio politikos krypti, 
tikslus Afrikoje, santykius su Sovietų 
Sąjunga ir branduolinių ginklų dery
bas, padėtį Artimuosiuose Rytuose, 
padėtį Vidurio Amerikoje ir Karibų 
salose, ir apie JAV užsienio prekybos 
kryptis. Konferencijos pabaigoje pa
sirodė užsienio reikalų ministras 
George Schultz, kuris apgailestavo 
įkaitų likimą italų laive "Achille 
Laurel" ir atsakė į keletą klausimų. 
Pasibaigus posėdžiams dalyviai buvo 
pakviesti užkandai ir gėrimams į 
aštuntame aukšte esančius diploma
tinių priėmimų kambarius.

Lietuviai užsienio reikalų pareigū
nams patiekė tik vieną klausimą. Jis 
buvo duotas VLIK'o vicepirmininko 
inž. L. Griniaus Europos ir Kanados 
reikalų ministerio pareigas einančiam 
Robie M. (Mark) H. Palmeriui, kuris 
kalbėjo apie santykius su Sovietų 
Sąjunga ir branduolinių ginklų dery
bas. Inž. L. Grinius klausimas buvo 
sekantis:

- Pastebėta, kad Sovietų Sąjunga 
Mūsų pastogė Nr. 46 1985.11.18 psl. 4 

daciją (susidedančią iš profesinės 
sąjungos, kompartijos ir įstaigos 
viršininko pažymėjimų). Po to, lei
dimas turi būti patvirtintas vietos 
kompartijos komiteto, nepaisant, ar 
esi partijos narys, ar ne. Pagaliau, turi 
laukti vizos bent 3 mėnesius, ir dar 
neaišku, ar ją gausi. Bet jeigu vizą 
gausi, tai bus panašu, lyg gautum 
leidimą kelioms dienoms išeiti iš 
kalėjimo. Tik procedūra vizai gauti 
yra žymiai komplikuotesnė, negu 
"atostogoms" iš kalėjimo.

Violeta Štromienė pasakė Tribu
nolui, kad ji buvo išvykusi gastrolėms į 
užsienį tris kartus, bet vien tik į 
"socialistines šalis". Kiekviena proga 
jai buvo pasakyta, kad būdama 
užsienyje ji privalo šlovinti Sov. 
Sąjungą ir neįsivelti į diskusijas su 
svetimais žmonėmis. Tie pamokymai 
tęsdavosi apie pusantros valandos ir 
kiekvienas dalykas buvo kartojamas 
po kelis kartus. Nesvarbu, ar kas 
klauso tų pamokslų, svarbu dalyva
vimas.

Panašius pamokslus gyventojai turi 
išklausyti per revoliucijos šventes, ar 
Gegužės Pirmosios iškilmes, ar par
tijos sušauktame susirinkime. Tokia 
proga kiekvienas stengiasi atsisėsti 
užpakalinėje eilėje, kad nebūtum 
pastebėtas, kad neklausai.

Taigi partiečiai visuomet vieną 
sako, o kitą daro. Tokia yra gyvenimo 
Sov. Sąjungoje klasiška formulė. 0 kai 
žmogus girdi melą nuo vaikystės 
dienų, jis tampa ciniku.

Kai į užsienį vykstama grupėje, joje 
visuomet yra vienas "nežinomas" 

JAV UŽSIENIO REIKALU 
KONFERENCIJA

seniai veda stiprią akciją prieš JAV 
vadinamą Erdvės karo vystymą ir 
sąlygoja ginklų sumažinimą šių pa
stangų sustabdymu. Neteko paste
bėti, kad JAV iki šiol būtų stačiusi 
reikalavimus sovietams išskyrus puo
lamųjų raketų skaičiaus sumažinimą. 
Kokia, todėl, yra JAV derybinė 
padėtis? Ar neatrodo, kad atsižvel
giant į ankstyvesnę prezidento Rea- 
gano pastabą, kad Sovietų Sąjunga 
yra "Blogio imperija" ir atsimenant 
prieš dešimtmetį JAV kongreso bib
liotekos padarytą apskaičiavimą, jog 
Sovietų Sąjunga sulaužė arba pažeidė 
bent tūkstantį tarptautinių sutarčių, 
kad JAV turėtų iš Sovietų Sąjungos 
naujo pirmojo sekretoriaus Gorba 
čiovo reikalauti geros valios įrodymų, 
kad jų pažadai dabar bus patikimesni, 
nei buvo praeityje? JAV galėtų, 
pavyzdžiui, reikalauti bent sekančio: 
Sovietų Sąjungos kariuomenės ir 
agentų pašalinimo iš Afganistano, 
visiško pasitraukimo iš Pabaltijo 
valstybių, įkalintų Helsinkio susi 
tarimų priežiūros komitetų narių 
paleidimo laisvėn, Helsinkio susi
tarimų priežiūros komitetų narių 
teisių ir laisvių garantijų ateityje.

Kokios yra JAV vyriausybės pažiū
ros ir pastangos šiais klausimais?

Mark Palmeris į šį klausimą atsakė, 
kad JAV vyriausybė visais klausimais 
su Sovietų Sąjungos atstovais tariasi 
privačiai. Pasitarimų progresas yra 
labai lėtas, nes sovietai laikosi labai 
atkakliai.

Konferencija pasižymėjo gyvumu ir 
dalyvių nuomonių reiškimu. Klau
santis pranešimų ir atsakymų į laisvai 
statytus klausimus iš publikos, susi

žmogus, kurio pareiga pranešti apie 
tavo elgesį kam reikia.

Menininkų gastroles užsienin tvar
ko organizacija, kuri vadinasi "Gos- 
koncert". Kai Violeta pati kartą vyko 
koncertui į Lenkiją, ji turėjo skristi 
per Maskvą, nors Lenkija yra Lietuvos 
kaimyninė valstybė. Maskvoje ji gavo 
iš minėtos organizacijos "instruk
cijas”. Pirmiausiai ji buvo paklausta, 
koks jos repertuaras? Kai ji pasakė, 
kad dainuosianti lietuvių ir prancūzų 
dainas, tuoj buvo paklausta: 0 kaip su 
rusų?"... Ji pasakiusi, kad Lietuva juk 
esanti Sov. Sąjungos dalis, todėl 
mananti, jog lietuvių dainos tiek pat 
geros, kiek rusų. Bet jai buvo 
pasakyta, kad ji turinti padainuoti 
bent vieną rusišką dainą.

Be to, jai buvo liepta pusę gauto 
honoraro tuoj pat atiduoti sovietų 
ambasadai Varšuvoje. Tie artistai, 
kurie vyksta į kapitalistinius kraštus, 
privalo atiduoti 80 proc. savo hono
raro valstybės iždui.

Visa Sov. Sąjungos gyventojų 
korespondencija su užsieniu yra 
cenzūruojama. Kartais laiškai dings
ta. Pašto siuntiniai yra tikrinami, 
siunčiami daiktai dažnai sugadinami. 
Tokiomis aplinkybėmis, geriausi drau
gai, net tėvai, bijo susirašinėti, ar 
palaikyti ryšį su asmenimis, gyvenan
čiais užsienyje. Tai patyrė ji asme
niškai.

Troškinanti atmosfera okupuotoje 
Lietuvoje privertė ir ją ieškoti progos 
išvykti iš tėvynės. Dabar ji gyvena 
Anglijoje.

"Europos Lietuvis"

darė įspūdis, kad dabartinė JAV 
užsienio politika nėra vientisinė, kad 
kiekvienas atsakomingas pareigūnas 
siekia rezultatų jam patikėtos srities 
plotmėje, bet kad vyriausybė nepa
jėgia išlaikyti sąryšio tarp įvairių 
užsienio politikos sričių ir jų tarp- 
veiksmingumo. JAV užsienio politikos 
pastangos tebeatrodo fragmentuotos 
ir pasižymi reakcijomis į kylančias 
problemas, o ne aiškiai pramatyta ir 
gerai išplanuota ilgalaikių tikslų ir 
pastangų kryptimi. Jeigu šis įspūdis 
yra teisingas, tai nežiūrint garsios 
administracijos retorikos, dabartinė 
JA V užsienio politika nėra kitokia, nei 
ji buvo ankstyvesnių respublikonų 
ir demokratų valdžių metu: ji nėra 
pastovi, nėra vientisa ir neturi aiškios 
krypties.

įdomu pastebėti, kad savaitę po 
šios konferencijos JAV spaudoje 
pradėjo rastis žinutės apie naujas 
kryptis prezidento Reagano laiky
senoje sovietų atžvilgiu. Pirmiausia, 
spauda pradėjo pranešinėti, kad 
ginklų sumažinimas nėra prezidento 
Reagano pagrindinis ir svarbiausias 
tikslas; kad jis nori sulaikyti Sovietų 
Sąjungos agresiją pasaulyje ir ypač 
apginti žmogaus teisių padėtį, iš 
tiesų, prezidento Reagano kalba 
Jungtinių Tautų organizacijos visuo
tiniame susirinkime spalio 24 d. kaip 
tik pabrėžė Sovietų Sąjungos ar jos 
išlaikomų kariuomenių buvimą įvai
riose pasaulio valstybėse. Lygia
grečiai su pasikeitusia prezidento 
Reagano kalbų gaida įvyko dar vienas 
netikėtumas. Pabaltiečiai jau bent 
pusmetį svarstė pasimatymo gali
mybes Baltuosiuose rūmuose, tačiau

Jaruzelskis
ir Lietuva
R. Maxwell’io išleistoje knygoje 

pasakyta: "Kilus II-jam pasauliniam 
karui, jis (Jaruzelskis) su savo šeima 
persikėlė į Lietuvą ir, po to, 1940 m. į 
Sov. Sąjungos šiaurės rytų rajoną, kur 
jis dirbo darbininku". Knygos kritikai 
sako, jog šiuo posakiu leidėjas nori 
nuslėpti Lenkijos tragediją, nes tikra 
istorija, trumpai suglaudus, buvo 
tokia:

1939 m. rugsėjo mėn. nacių ir 
sovietų armijoms puolant Lenkiją, 
daug lenkų bėgo nuo okupantų 
kariuomenės. Jaruzelskių šeima (tė-j 
vai, sesuo ir Wojciech ) pabėgo į 
Lietuvą. Po kelių mėnesių, t.y. 1940 
metais Sov. Sąjunga, pasinaudodama 
slaptu susitarimu su Hitleriu, okupavo 
tris Baltijos valstybes. Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje tada prasidėjo 
masiniai suėmimai ir trėmimai į Sibirą. 
NKVD viršininkas gen. Serovas buvo 
įsakęs ištremti iš Lietuvos tam tikros 
kategorijos lietuvius ir Lietuvoje 
esančius lenkų pabėgėlius. Tokiu būdu 
Jaruzelskių šeima ginkluotų enkave
distų buvo pakrauta su kitais j 
gyvulinį vagoną ir išvežta į Altajaus 
kraštą. Jaruzelskio tėvas, žemės ūkio 
specialistas, buvo atskirtas nuo šei
mos ir išsiųstas į darbo stovyklą. Jis 
netrukus mirė. Jaunas Wojcechas 
turėjo dirbti prie miškų kirtimo darbų 
ir išlaikyti savo motiną ir seserį.

Vėliau Wojciechas buvo paimtas 
kariuomenėn ir padėjo bolševikams 
"išlaisvinti" tėvynę. 1 i

Lenkų "Solidarumas" Londone bu- | 
vo suruošęs demonstraciją prie Lenkų < 
ambasados ir protestavo prieš tiesos , 
iškraipymą. į

atsakymas nuolat būdavo, kad tai,1 
negalės įvykti prieš prezidento Rea
gano - Gorbačiovo susitikimus. Nepil- 1 
nai dviem savaitėm praėjus nuo čia j 
aprašomos privačių organizacijų at
stovų konferencijos užsienio reikalų 
ministerijoje praėjus, Baltųjų rūmų 
patarėjas Matlock spalio 22 d. staiga 
priėmė pabaltiečių delegaciją. Šiai 
delegacijai jis tik tepasakė, kad į 
pasitarimuose su Sovietų Sąjuiga JAV 
stengsis kalbėti apie Žmogais teisių s 
klausimus bendroje plotmėje ir jų j. 
nelies atskirų valstybių plotnise, tai ri 
yra, pokalbiai vengs specifiškmo. Šio p 
pasimatymo dalyviai priėjo išvadą, t 
kad JAV neketina kelti Pabaltijo, 
valstybių ir žmogaus teisių klausimų , 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai, r 
žinoma, nėra pabaltiečiams pnm t in as 
atsakymas. s.

Atrodo, kad dabartinė JAV vyriau- , 
sybei rūpi tik patenkinti balsuotojus, 
parodant, kad ji pajėgia sugyventi su $ 
nauja Sovietų Sąjungos vyriausybe^ 
Afganistano ir Pabaltijo valstybių p 
padėtis todėl nėra keliama. Žmogaus., 
teisių klausimai yra keliami bendry- ( 
bėmis tikintis, kad toks būdas perdaug į 
sovietų nesuerzins. Taigi, JAV vy
riausybės derybos su Sovietų Sąjunga,' 
nežiūrint naujų priegaidžių pre
zidento Reagano kalbose, siekia tik 
branduolinių ginklų skaičių suma
žinimo, o ne esminių koncesijų 
žmogaus laisvių ir teisių srityse.

Tokia laikysena yra pigi, nes 
branduolinių ginklų sumažinimas iš, 
pavyzdžiui, penkiasdešimties tūks
tančių krūvių iki net penkių tūks
tančių krūvių bus pasauliui tiek pat i 
pavojingas, kiek jis yra dabar. Jų 
sumažinimas per pusę šios lygties nė 1 
kiek nepakeis, tik įtikins balsuotojus, 
kad JAV vyriausybė kažką atsiekė. 1

J. Kasiulis I
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Laiškas iš Adelaidės Rašo B. Straukas
PAMINĖJOME SVARBIĄ 

SU K A KTl ADELAIDĖS LIETUVIŲ S—GAI
0 VILNIAUS NEUŽMIRŠK, - 30 METŲ
LIETUVI

; Laikas bėga taip greitai, kad vos 
spėjame atšvęsti sukaktis, paminėti 

| mūsų istorinius įvykius. Rodos taip 
1 neseniai tvarstėme dar atvirą Vilniaus 

netekimo žaisdą ir priesaigavome, kad 
’mes be Vilniaus nenurimsim". Ir štai

I suėjo 65 metai, kai Vilnus, mūsų 
i tautos lopšys, kažkokio Lietuvos 
! duona mitusio bajorėlio užgaida buvo 

prijungtas prie Lenkijos. Daug kančių
1 ir vargo iškentė senasis miestas ir jo 
I aplinkos gyventojai. Daug permainų 
ij ten įvyko. Pagaliau Vilnius "tapo 
Į ausų“, o mes ne mūsų.
' Gal dar kartą pasitvirtino senas 
į priežodis, kad "nėra to blogo, kuris 
■i neišeitų į gerą". Pokario kiek laisves

nės gyvenimo sąlygos išviliojo didelį
i skaičių Vilniaus lenkų į Lenkiją, 
j Vilnius, vėl virtęs Lietuvos sostine,
• tapo lietuviškiausių visoje savo istori- 
' joje. Bet kas žino, kaip ši gyventoją 
I proporcija keisis jau ne tolimoje 
1 ateityje? Nėra amžinų santvarkų, 
! ideologijų ar imperijų. Laikas vis 
, atneša permainas. Jų atneš ir mūsų 
! tėvynei. Kas atsitiks, jei vėl kaip po 

U pirmojo pasaulinio karo atsiras proga 
I tautoms laisvai apspręsti savo likimą

ir santvarką? Nėra jokios abejonės,
• kad lenkai vėl išties į Vilnių rankas, 
. siekdami vėl jį užsigrobti. Per visas 
s okupacijas ir karus, lenkai nieko 

; neišmoko ir nieko neužmiršo. Jie vėl 
" norėtų turėti visas užsigrobtas žemes

rytuose ir naujai gautas vakaruose. Ir
. kaip mielai įsijungtų visą Lietuvą, o 
, lietuvius nedelsdami sulenkintų arba 
j fiziniai sunaikintų. Reikėjo išgirsti

! SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
* Šių metų pabaigoje įvyksta Austrą 
1 lijos Lietuvių Sporto Šventė.

Sydnejaus Sporto klubas "Kovas" 
'susitarė su Lietuvių Klubo Valdyba, 
I kad visos žaidynės vyks Bankstowno 
rajone. Tas įgalins ruošti visus 
pramoginio pobūdžio parengimus klu- 

’ to patalpose. To pasėkoje klubas 
1 susilauks papildomų įplaukų, tuo 
1 pačiu sporto šventės finansiniai įsipa- 
' reigojimai bus sumažinti.
3 Atvyks sportininkai, jų šeimos bei 

sporto mėgėjai. Bus antplūdis lietu- 
' tiško jaunimo bei svečių iš kitų 
^vietovių. Visus juos reikės patenkinti! 
3 Sydnejaus Lietuvių klubas bus atdaras 
!inuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro. 
' Panašiai veiks ir klubo valgykla. Klube 
styks sportininkų registracija, stalo 
‘ teniso, bilijardo ir šachmatų var- 
8 lybos. Sportuojantis jaunimas ir jų 

vilniečio B. Jurgelionio paskaitą apie 
vilniečių išgyventus vargus ir terorą 
lenkų okupacijos metais. Arba pa
skaitykite V. Česnulio knygą apie 
išgyventus baisumus lenkų kalė
jimuose. Būdinga lenkų religiniam 
fanatizmui, kad patį žiauriausią 
kalėjimą, iš kurio retas gyvas tegrįš- 
davo, buvo pavadinę Šv. Kryžiaus 
vardu. Šiame lenkų pragare žuvo ir 
nemažai lietuvių.

Minint prieš 65 metus įvykdytą 
lenkų klastą išplėšiant mums mūsų 
sostinę Vilnių, turime neužmiršti, kad 
ši problema nėra galutinai išspręsta. 
Turime budėti ir būti pasiruošę, kad 
nebūtumėm užklupti netikėtai. Net 
dabar Vilnijoje tebeegzistuoja lenkų 
problema. Sovietai ne be plano laiko 
Vilniaus krašte kelis šimtus tūkstan
čių lenkų, kurie turi savo spaudą, 
mokyklas, teatrus ir šiokią tokią 
kultūrinę laisvę lenkybei šiame krašte 
išlaikyti, ko neturi nė viena tautinė 
mažuma. Nesaugumo jausmas vers 
lietuvius būti ištikimesniais savo 
globėjams ir reikale melsti jų para
mos.

Kad Vilniaus kraštas buvo lietu
viškas, liudija šimtai lenkų valdžios 
uždarytų lietuvių mokyklų, skaityklų, 
bibliotekų ir įvairių organizacijų 
skyrių. Pokario metais dalis Vilnijos 
buvo prijungta prie Gudijos arba 
atiteko Lenkijai. Ten nutautinimas 
vyksta neatlaidžiai. Po kelių dešimt
mečių šiose srityse lietuviai bus 
visiškai išnykę.

draugai suksis aplink šią vietą. 
Gruodžio 27 d. ruošiamas Susipa
žinimo vakaras (atrodo, gros lietu
viško jaunimo kapela!). Gruodžio 31 
d. įvyks bendras Naujų Metų sutikimo 
pobūvis. Gros du orkestrai. Pobūvis 
vyks visose salėse, per visas klubo 
patalpas. •

Visa tai sėkmingai pravesti reikia 
darbo jėgos, kuri, žinoma, kainuoja 
pinigus. Klubo valdyba norėdama 
sumažinti išlaidas, arba, geriau pasa
kius, padidinti pajamas, numato orga
nizuoti pagalbininkų būrį, kurie talka 
atliktų jei ne visus, tai bent daugumą 
einamųjų darbų. Tie darbai būtų - 
talka prie barų, klube, organizaciniai 
bei transporto darbai, talka parda
vinėjant gėrimus stadijone ir panašiai.

TAD ŠIA PROGA KREIPIAMĖS į 
VISUS SYDNEJ1ŠKIUS IEŠKODAMI

Išlipę iš laivų šiame milžiniškame 
žemyne prieš beveik keturius de
šimtmečius, jautėmės tikri benamiai. 
Niekas nenorėjo mūsų savo pastogėse 
priglausti, nors tuščios gyvenamosios 
erdvės šiame mieste ntrūko. Netu
rėjome kur susiburti, kad savo vargais 
ir bėdomis pasidalintumėm. Tačiau nė 
vienas nepatekome į nevilties reples. 
Su didžiausiomis pastangomis ir išra
dingumu susisukome, tad, laikinus 
savo šeimos lizdus ir pradėjome 
galvoti, kur galėtumėm didesniu būriu 
susirinkti. Taip palengva susiformavo 
bendruomenės namų įsigijimo idėja.

Kadangi lietuvių bendruomenė ne
turėjo juridinio asmens teisių nekil
nojamam turtui įsigyti, bendruomenė 
suorganizavo Adelaidės Lietuvių S- 
gą, kuri 1955 m. spalių 24 d. buvo 
įregistruota ir jos įstatai patvirtinti 
Pietų Australijos Draugijų Registra
tūroje. Tuojau prasidėjo intensyvus 
darbas telkiant namams įsigyti lėšas ir 
ieškant tinkamo pastato. 1957 m. 
rugpiūčio 24 d. buvo nupirkti buvę 
maldos namai Norwoode Eastry gat
vėje. Bet šį pastatą teko beveik 
pagrindinai pertvarkyti, praplėsti ir 
sumoderninti, kad jis atitiktų bend
ruomeninius poreikius. Su didžiau
siomis pastangomis buvo renkamos 
lėšos skolai ir remonto išlaidoms 
padengti. Keliais etapais Lietuvių 
namai buvo praplečiami. Pagaliau visi 
darbai užsibaigė, skolos buvo išmo

TALKININKU. KAS TURĖTŲ VA
LANDĖLĘ LAISVO LAIKO GRUO
DŽIO 26-31 D.D. IR NORĖTŲ 
PRISIDĖTI PRIE TALKOS, MALO
NĖKITE APIE TAI PRANEŠTI KLU
BO VEDĖJUI ARMINUI ŠEPOKUI 
(tel. 7081414 darbo valandomis) 
ARBA KLUBO VALDYBOS SEKRE
TORIUI ALGIUI DUDAlClUI (tel. 

kėtos. įsigyta reikalingas inventorius 
ir atlikti vidaus papuošimo darbai. Č ia 
rado pastogę muziejus - archyvas, 
biblioteka, savaitgalio mokykla, lie
tuvių radiofonas, gėrimų baras, 
moderni ir erdvi virtuvė. "Talkos" 
raštinė, na, ir Lietuvių namų dvišalės 
sudėtingai mūsų bendruomenės veik
lai. Šiose patalpose jau keli dešimt
mečiai vyksta mūsų tautinis gyveni
mas.

Kad Lietuvių namai tapo jaukia 
mūsų bendruomenės užuovėja, turime 
būti dėkingi visam būriui pasišven
tusių savanorių, kurie eilę metų 
nuoširdžiai rūpinasi jos reikalais.

Lietuvių namų išlaikymas nėra 
pigus. Metinės išlaidos siekia 18.000 
dolerių. Lietuvių S-ga turi suktis, kad 
šios išlaidos būtų laiku padengtos.

Šią gražią sukaktį paminėti, S-gos 
valdyba surengė sukaktuvinį balių su 
vaišėmis ir smagia muzika. Trumpoj 
programoj kalbėjo S-gos pirm. P. 
Bielskis, pasveikinęs susirinkusius 
gausius narius ir svečius, palinkėjęs 
visiems jaukiai praleisti vakarą ir 
visuomet remti mūsų tautinę pastogę. 
Su sveikinimais prisijungė ir ALB 
apylinkės valdybos pirm. J. Stačiūnas, 
parapijos klebonas kun. J. Petraitis, 
Lituania choro dirigentė G. Vasiliaus
kienė ir kt. Virš dviejų šimtų svečių 
tikrai nesigailėjo šį vakarą atėję į 
Lietuvių namus.

7279191 vakarais).
Malonėkite pranešti savo vardą ir 

pavardę, telefono numerį ir adresą, 
kuriuo laiku (dieną ir valandas) jums 
būtų patogiausia įsijungti į talką.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvių Klubo Valdyba

ATVYKSTA AUSTRALIJON
s Zigmas Juras, Didžiosios Britanijos 
i, Lietuvių Sąjungos Centro Valdybos
- narys ir Lietuvių Namų Bendrovės
- direktorius, su žmona Veronika lap- 
t kričio 20 d. atvyksta į Australiją.
5 Z. Juras yra lietuvių atstovas 
■ plačiai žinomoje ir aktyviai veikian- 
į čioje European Liaison Group organi- 
, zacijoje, kuri apjungia sovietų pa

vergtas Rytų ir Vidurio Europos ir 
Kaukazo tautas.

Z. Juras numato susitikti su panašių 
organizacijų atstovais Australijoje.

Ta pačia proga p.p. Jurai aplankys 
ir savo dukterį Virginiją, kuri šiuo 
metu gyvena Sydnejuj ir ten dirba 
teisės srityje.

Australijoje ilgesnį laiką p.p. Jurai 
apsistos: 41 Edmund St., West 
Lindfield, Sydney, 2070, N.S.W. Aus
tralia. Telef. 466241.

Ar girdėjai?

Vakarų Australijoje atostogauja 
vienas iš žymiausių Amerikos lietuvių 
brolių Mekų - Adolfas su ponia. 
Adolfas Mekas yra kino meno profe
sorius ir kritikas. Lapkričio pabaigoje 
p.p. Mekai atvyksta į Sydnejų kur. 
žada praleisti ir Kalėdas.

*
Lietuvių dailininkų ir tautodai

lininkų s-gos sekretorė p. Leeka 
Kriaucevičiūtė - Gruzdeva tapo 
išrinkta Sydnejaus rusų laikraščio 
"Jedinienije" spaudos baliaus kara
lienė.

AUKOS

" Musų Pastogei"

J. GAILIUS $ 23.50
LDK Vytenio šaulių kuopos Melb. 

iždininkas Z. AUGAITIS už "M.P." 
patalpintą straipsnį "Politinė popietė 
Melbourne" aukoja $ 30.

V. KASPUTIS $ 10.
Visiems nuoširdus ačiū!

Musų pastogė Nr. 46 1985.11.18 psl. 5
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KGB Kalendorius

1. Kovo mėn. tūlas sovietų fizikas 
Vladimir Alexandrov "prapuolė" Ma
dride, Ispanijoje, lyg ugnyje sudegė. 
Jis skelbė, "paslaptis", kad atominis 
karas galįs atmosferoje sukelti tem
peratūros pasikeitimus, sukeliančius 
taip vadinama atominę žiema. Iki šiol 
apie jj nieko nesigirdi.

2. Gegužės mėn. Graikijoje Sovietų 
Sąjungos GRU (Glavnoje Razvedi- 
vatelnoje Upravlenije) žvalgybininkas 
Sergej Bochan pabėgo pas ameri
kiečius, suteikdamas jiems žinių apie 
infiltraciją graikų kariuomenėje.

3. Liepos mėn. tūlas sovietų 
"diplomatas", geras KGB agentas 
Vitalij Jurčevko, lankydamasis Romo
je "papuolė" ir "atsirado" Amerikoje. 
Čia Amerikos saugumas ČIA jį 
"blusinėjo", kiek tik galėjo ir gyrėsi, 
kad gavo daug žinių, nes jis esąs 
aukštas KGB valdininkas, buvęs 
Vašingtone 1975 -1980 m. Sovietų 
Sąjungos tarnautoju. Deja, lapkričio 
mėn. pradžioje ČIA labai nustebo, kai 
draugas Vitalij Jurčevko staiga atsi
rado Sovietų Sąjungos ambasadoje ir 
apkaltino ČIA suvedžiojimu ir prie
vartavimu. Tada Amerikos organai 
pareikalavo su juo pasimatyti ir po 
pasimatymo pareiškė, kad jis apleidžia 
Ameriką savo noru ir apsisprendimu.

4. Rugpjūčio mėn. iš Vak. Vokie
tijos "dingo" (pabėgo į Ryt. Vokie
tiją) įvairūs valdžios įstaigų sekre
toriai ir sekretorės, kurie šnipinėjo 
Sovietų Sąjungai. Tuo pačiu laiku 
Rytų Vokietijos "diplomatas" Argen
tinoje Martin Winkler pabėgo į V. 
Vokietiją.

5. Rugsėjo mėn. Londone tūlas 
sovietų "diplomatas" ir KGB agentas 
Oleg Gordijevsky paprašė Didž. 
Britanijos prieglobsties, suteikdamas 
žinių apie "vorų lizdą" Sovietų 
Sąjungos ambasadoje Londone, iš 
kurios D. Britanijos valdžia "ištrėmė" 
31 nepageidaujamą "diplomatą".

6. Lapkričio mėn. Škotijoje Sovietų 
Sąjungos jūrininkai be jokios kontrolės 
gali uostuose išsikelti ir "baliavoti", 
bet reiškiama baimė kad tie "jūri
ninkai" galėtų būti ir šnipai.

Jeigu Amerikos ČIA nepajėgė 
atskirti tikro šnipo nuo netikro, tai 
atrodo kad Scotland Yard kažin ar 
galės čia pagelbėti.

ja

JAUNIMO SKILTYS

^'Australija ir Argentina" - Marina 
Coxaite ir Nestoras Ruplėnas.

Eilinis koncertas Vasario 16 gimnazijoje. Valgyklos saleje musų mėgiamą 
dainą "Renatą" (Ričardo Bukevičiaus žodžiai) atlieka (iš kairės): Rimas 
Rosales (Venezuela) ir mūsiškiai Danius (Dunny) Kesminas, Jonas Lipšys, 
ir Linas Pocius.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Šiuos mokslo metus pradėjo 93 

mokiniai, kurių 54 iš Vokietijos, 29 iš 
Amerikos, 4 iš Australijos, 2 iš Argen
tinos ir po vieną iš Kanados. Urugva
jaus, Domonikonų Respublikos ir Mali. 
46 mergaitės ir 47 berniukai.

Mokinių laisvalaikiui, ypač savait

Prez. Reaganas remia PLJK?
Jauni mas dėkoj a

galiams , paįvairinti mokinių iš 
Australiojs iniciatyva įkurta "Ar
būzo” kultūros ir visuomeninė draugi
ja." Rugsėjo 7d. jie suorganizavo 
"Jono Narvelio" (John Cage) mo
dernios muzikos koncertą su statyboje 
susirinktais instrumentais. Po to buvo 
šokių vakaras. Rugsėjo 13d. jie 
pravedė diskusijų konkursą tema "Ar 
verta lankyti šią gimnaziją?" Rugsėjo

Kaip matote nuotraukoje, Sydne- 
jaus Lietuvių Jaunimo s-gos pirmi
ninkė Rita Barkutė, keliaudama po 
JAV ir Kanadą, Santa Monicoje (Cal.) 
turėjo progos artimai pabendrauti su 
Amerikos prezidentu. Kaip ir visiems 
kelionėje sutiktiesiems, ji jam plačiai 
nušvietė VI PLJK ruošimo sunkumus. 
Iš jų šypsenų atrodo, kad kongresas 
pasiseks, nors prezidentas, kurį ma
tome nuotraukoje, yra tik... karto
ninis. Netrukus "M.P." rasite daugiau 
nuotraukų ir įspūdžių iš Ritos 
kelionės, o taip pat iš Sydnejaus 
jaunimo veiklos, ruošiantis kongresui. 

21 d. suruošė Punsko vakarą , kuriame 
buvo rodomos skaidrės iš mokinių 
kelionės į Punską ir valgomi parsi
vežtieji raguoliai.Rugsėjo 22d. jie 
pravedė Čiurlionio minėjimą.

9b/10b klasės paruošė Čiurlionio 
parodą , o mergaičių" bendrabutis - 
valgių konkursą.

Talentų vakare Australijos lie
tuviai D. Kesminas, J. Lipšys ir L. 
Pocius laimėjo pirmą vietą už kompo
ziciją "Čičinskas", o Marina Coxaite 
ir trys mergaitės iš Amerikos už dainų 
"Pąjūry" tame pačiame vakare gavo 
trečią vietą.

Sydnejaus lietuvių jaunimo sujungi 
iš visos širdies dėkoja LMSG Draugija 
už Lietuvių Sodyboje Engadlnėjt 
suruoštą iešminę, kurios visas pelnas i 
563.42 skiriamas VI-jam PLJK. Ta 
pirmas Sydnejuje vyresniosios karto: 
parengimas paremti jaunimą. Valio!

Taip pat - Valio! - ir nuoširdus at 
Sydnejaus Apylinkės Valdybai už 
250 auką Kongreso reikalams.

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo 
S-ga

Canberra

KLUBAS REMIA JAUNIMĄ

MELBOURNE

VAJUS KONGRESUI

Jau daugel metų Canberros Lie
tuvių klubas aktyviai remia jauną 
lietuvišką veiklą. Canberros skautai, 
šokėjai ir sportininkai eilę metų gauna 
finansines paramas iš klubo lėšų.

Prieš porą metų įsikūrus ALJS 
Canberros skyriui, klubas irgi stojo į 
pagalbą. Sušelpė Canberros atstovus 
vykstančius į V-jį kongresą, ir jau yra 
paskyręs pinigų VI kongreso reika
lams.

Vėliausias klubo žygis, remiant 
jaunimą, yra surištas su pernai 
įvykusiom 13-tom Australijos Lie
tuvių Dienoms Canberroje.

ALD rengimo komiteto paruoštą 
filmą, (žiūrėkit aprašymą "M.P." Nr. 
38) klubas perėmė ir padarė 75 
kopijas, kurias paaukojo Canberros 
jaunimui, su sąlyga, kad jos bus 
pardavinėjamos už (klubo) savikainą 
ir, kad visas pelnas bus naudojamas 
padengti ateinančio kongreso išlai
doms.
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Filmo duplikavimas ir viršelių 
paruošimas klubui kainavo $ 1650 ir 
dėl to juostos bus pardavinėjamos už $ 
22. Jei išparduos visas kopijas, bus 
galima pagaminti jų daugiau.

Taip pat iš ALD komiteto, klubas 
perėmė visą krūvą suvenyrų, kurie 
nebuvo parduoti per šventę. Tai 
kepuraitės, vėliavėlės, ženkleliai ir 
t.t. Jų visų vertė (cost price) yra apie 
$ 6264. Visa tai irgi paaukota jaunimo 
sąjungai kongreso reikalams.

Canberros Lietuvių klubas tikisi, 
kad Australijos lietuviai pasinaudos 
proga įsigyti tą filmą iš Lietuvių 
Dienų, kuris ne tik įdomus pasižiūrėti, 
bet taip pat yra svarbus istorinis 
dokumentas. Žinoma, pirkdami filmą 
paremsite ir mūsų Jaunimo pastangas 
sėkmingai suruošti VI PLJ Kongresą.

J.K.

Melbourne jau vyksta vajus sutelkti 
finansus VI-jam Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui, kuris įvyks Aust
ralijoje 1987 - 1988 metais.

Finansų komisija priima paramą iš 
organizacijų ir pavienių asmenų. Visi 
parėmę penkiais šimtais dolerių ir 
daugiau, bus laikomi mecenatais, nuo 
šimto iki penkių šimtų dolerių - 
rėmėjais. Ir rėmėjais, ir mecenatais 
galima tapti per ilgesnį laiką, prade
dant mažesnėmis sumomis, o su laiku 
jas padidinant. Mecenatai ir rėmėjai 
bus atitinkamai atžymėti.

Priimamos bet kokio didumo sumos, 
visos aukos bus pakvituotos ir 
paskelbtos spaudoje.

Surinkti pinigai bus naudojami 
padėti atvykti jaunimo atstovams iš 
kraštų, kur sunku gauti užsienio 
valiutos, kaip Lenkija ar Pietų 
Amerika. Atstovai arba jų organi
zacijos pasidengs kelionės išlaidas, 

ruošos komitetas pilnai ar dalinai 
padengs delegatų išlaidas Austra
lijoje, kurios, galvojama bus apie $ 
650. Turtingesnių kraštų atstovai tą 
sumą turės sumokėti patys.

Be atstovų parėmimo, surinkti 
pinigai bus naudojami padengimui 
neatgaunamų išlaidų, o likutis bus 
perduotas sekančio kongreso rengė
jams.

Melbourno finansų komisijos atsto
vai kreipiasi į visus lietuvius, prašy
dami neatsisakyti priimti jų savo 
namuose ir leisti papasakoti apie 
kongreso ruošos komiteto ir finansų 
komisijos veiklą. Pirmas kontaktas bus 
padarytas telefonu, susitariant apsi
lankymui tinkamą laiką. Lankysis ir 
jaunimo, ir vyresnės kartos atstovai 
kartu.

J. Mašanauskas
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Su sportininkais GEELONGE
Jau lyg ir tradicija yra virtęs 

sydnejiškių sportininkų dalyvavimas 
Geelongo "Vyčio" metiniame baliuje. 
Golfinlnkai D. Atkinson (Žemaitis) su 
žmona Marija, kuri jau tapo tikra 
Sporto Skyriaus foto korespondentė, 
J. Belkus su žmona tinklininke Laura 
ir aš. Kelionė iki Melbourne lėktuvu 
yra puiki. Singapūro lėktuvo gražio
sios hostesės vaišina skaniais pyragai
čiais. siūlo ir "Joną Vaikščiotoją" 
rytiniam miegui išblaškyti. Melbourne 
jau laukia "Vyčio" klubo piniguočius 
žentas V.J. Obeliūnas, su kuriuo 
spaudžiam Geelongo link, pakeliui 
sustodami importuotų užsienietiškų 
sūrių sandėly, kur jis perka įvairiai 
kvepiančius sūrių gabalus, būsimai 
klubo loterijai. Ragaujam ir mes visų 
po truputį. Pats stipriausias "lietu
viškas" - "Tilsit" (Tilžės) sūris, nuo 
kurio mano gyventojai Sydnejuje vos 
nuo kėdės nenukrito, o vėliau, 
pavaišinęs savo dukrą Reginą Gee- 
longe, tik iš kambario su tuo sūriu 
nebuvau išvarytas.

Gerai turėt giminių kituose mies
tuose. Tik atvykus, tuoj svetinguose p. 
Obeliūnų senjorų namuose vaišinuosi 
dar šiltais rūkytais unguriais ir kitais 
skanumynais, o vakare važiuojam į 
Lietuvių Namus. "Vyčio" valdyba 
dirba išsijuosus, gražindama baliaus 
salę. Gražu stebėti, kai K. Starinskas, 
V.J. Obeliūnas, S. Valaitis, J. Gailius, 
G. Kaladienė, G. Valaitienė ir kiti 
darbuojasi, kabindami milžinišką aus
trališką skrybėlę (mat. baliaus tema 
"Kepurinė"), kurią su visais kitais 
priedais padarė auksinių rankų spor
tininkų rėmėjas M. Kymantas. "Bo
sas" St. Šutas, kaip bosui ir pridera, 
tik duoda nurodymus, vaišina ištroš
kusius ir džiaugiasi vis grąžėjančia jau 
apysene sale. Pristatė ir mane prie 
darbo - pūsti Geelongo "Vyčio" 
spalvų - mėlynai baltus balionus. 
Bepučiant maniau, kad ir plaučius 
atgal į Sydnejų išpūsiu. Vėlai vakare 
atvyko ir Atkinsonai su Belkais.

Šeštadieni jau nuo pat ryto žemaitis 
Donas, su kitais Geelongo golfo 
"ligoniais" pradėjo draugiškas rung
tynes, kurias, pagal jo pasakojimą, jis 
laimėjo. Gaila, kad kitas golfininkas 
Jeronimas tuo laiku domėjosi arkliukų 
sportu ir negalėjo savo kolegai padėt.

Geelongo Sporto Klubas "Vytis", 
jau eile metų vadovaujamas veterano 
krepšininko ir trenerio Stasio Šuto, 
jungia kuone visą Geelongo lietuvišką 
jaunimą. Metinis balius visuomet turi 
didžiausi pasisekimą, o šiemet net 
staliukų pritrūko. Salė buvo labai 
gražiai papuošta: atėjusieji į balių 

turėjo dėvėti skrybėlę ar kepurę. Tik 
mums, svečiams iš Sydnejaus, buvo 
padaryta išimtis. Mūsų stalas vietoj 
mėlynų ir baltų balionų, buvo 
papuoštas geltona, žalia ir raudona 
spalvomis. įeinančius į salę pasi
tikdavo "arabas" iždininkas V.J. 
Obeliūnas, kurio net tikra motina 
negalėjo atpažinti.

Baliaus oficialiąją dalį pradėjo 
"Vyčio" pirmininkas St. Šutas, pa
sveikindamas susirinkusius ir padėko
damas visiems prisidėjusiems prie šio 
baliaus ir remiantiems "Vyties" klubą. 
Programą pravedė K. Starinskas, jis 
lietuvių ir anglų kalbomis pristatė 
jaunuosius tautinių šokių šokėjus ir jų 
vadovę G. Gailiūtę - Liebich. 
Aštuonios skirtingo amžiaus jaunuolių 
poros, grakščiai pašoko kelis šokius, 
užbaigdami, vakarui pritinkančia 
"Kepurine". Svečiai šokius palydėjo 
smarkiu plojimu.

Po jaunųjų, tos pačios vadovės 
vadovaujamos. į salę išbėgo vyresnių 
merginų aštuoniukė ir jausmingai 
pašoko kelis tikrai puikius, atrodo, 
vengriškos muzikos palydimus, šokius, 
kas taip pat susilaukė didelio svečių 
pritarimo plojimais. Visi šokėjai. 
"Vyčio" pirmininko žmonos T. Šutie- 
nės buvo apdovanoti.

Baliaus nuotaika buvo labai puiki. 
Gera muzikos kapela į šokių salę 
įtraukė ir jaunus, ir vyresnius; gi 
loterijos prizai, kurių buvo tikrai 
nemažai, pralinksmino laimėtojus ir į 
klubo kasą įnešė nemažai doleriukų; 
svečiai skirstėsi gerokai po vidur
nakčio ir nenoromis.

Ir pataikyk žmogus, kad tokiu metu, 
svečiuojantis Geelonge, laikrodį suka 
į priekį ir atima valandą saldaus 
miego. Tačiau sekmadienį, sporti
ninkai su pačiu savo viršininku, 
nuguža į R. ir V.J. Obeliūnų namus, 
kur švenčiama Vytauto - Jono gimimo 
diena. Dar pilnai neatsigavus po 
baliaus ir vėl vaišinamasi ypatingais 
mamos ir žmonos paruoštais skanumy
nais, sveikinant šį žymųjį Geelongo ir 
Australijos lietuvių krepšininką.

Malonu buvo praleisti kelias dienas 
svetingame Geelonge, sutikti savo 
senus draugus sportininkus, prisiminti 
malonias valandas kelionėse po Ame
riką ir Kanadą ir matyti, kad. 
Geelongo sportininkai, vadovaujami 
darbščios valdybos, yra vietos lie
tuvių pasididžiavimas. Geros sėkmės 
ir iki pasimatymo sporto šventėje 
Sydnejuje.

A. L-tis

Viktorijos 4-tos divisijos krepšinio laimėtojai. 1-moj eilėj iš kairės: Povilas 
Steel, Edis Ragauskas, Dovydas Sadauskas, Saulius Balnionis; 2-roj eilėj iš 
kairės: Andrius Balnionis, Petras Verbyla, Povilas Adomavičius. Danius 
Styk.

Iš kairės: "Vyties" sekretorius K. Starinskas. krepšininkė M. Visockytė - 
Wasiak ir iždininkas V.J. Obeliūnas. Foto M. Atkinson

Geelongo tautinių šokių grupė. Foto M. AtkinsOn

SEKANČIOJI SPORTO ŠVENTĖ ŠIAIS METAIS

ĮVYKS

SYDNEJUJE

GRUODŽIO 27-31 DIENOMIS
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PRANEŠIMAI

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kredito Draugija "Talka" 
Sydnejaus skyrius, gruodžio 1 d., 
sekmadieni. 3 vai. Lietuvių Klube, 
Saukia draugijos narių informacini 
susirinkimų.

Visi "Talkos" nariai ir norintieji 
(stoti nariais kviečiami susirinkime 
dalyvauti.

Sydnejaus Skyriaus Valdyba

1086 m.
PA RENGI M U 
S Y D NEJ UJE 
KALENDORIA US 
REI K ALŲ.

Lapkričio 24 d., sekmadieni. 2 vai. 
Sydnejaus Liet. Namuose Bankstowne 
kaukiamas visų Sydnejaus He tuvių 
organizacijų atstovų posėdis susta
tyti ateinantiems metams lietuvių 
parengimų kalendorių. Malonėkite 
pasiųsti i posėdi tavo atstovus su 
pramatytomis datomis parengimams.

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

Naujos knygos 
klubo bibliotekoje
J. Toliušis - Susitikimas prie Ka
tedros. J. Jankus - Skrajojančios 
Liepsnos. B. Svecevičius - Lietuvių - 
Angių kalbų žodynas. B. Piesarskas 
Mokomasis Lietuvių - Angių kalbų 
žodynas.

Dar turime kalėdinių atvirukų, 
lietuviškais Įrašais, prašoma paskubėti 
- ribotas skaičius.

B. Stašionis 
Bibliotekos vedėjas

EKSKURSIJA
Sydnejaus skautų Židinys dar kartą 

suruoštų ekskursija i Snieguotuosius 
kalnus, jei susidarytų didesnis skaičius 
norinčių važiuoti lietuvių.

Ekskursija (vyktų 1986 m. sausio 
25-27 dienomis (Australijos dienos 
šventė). Kelionė autobusu (skirtingais 
keliais kaip važiuota 1983 m.), 
apsistojimas motelyje su pusryčiais, 
vakarienėmis ir parko lankymo mo
kesčiais kaštuotų apie S 90 asmeniui. 
Panaši kelionė su turistinėmis fir
momis kaštuoja dvigubai.

Visi ekskursija suinteresuoti pra
šomi skubiai pranešti Žaliams tel. 
703101 arba Zinkui tel. 7742914. nes 
reikia iš anksto užsakyti apsistojimą 
motelyje.

Jei nesusidarytų 40 žmonių grupė, 
ekskursija neįvyks.

Židinio vadija

I eSkomas 
PRITYRĘS SIUVĖJAS 

mokantis 
ne tik siūti, 

bet 
ir 

kalbėti 
LIETUVIŠKAI IR ANGLIŠKAI. 
'Aukštos klasės darbas 
Aukštos klasės užmokestis 

Pilnas ar dalinis laikas 
( geri au pil nas )

Mot er M mad ų fir mo.j e 
SKAMBINTI TEL. 332-4145
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R Ą MO V ė N A MS 
I R 
VISU O ME N EI

Pranešame visų žiniai, kad šiais 
metais Lietuvos Kariuomenės Atkū
rimo Šventės minėjimas, (vyks Lie
tuvių Klube Bankstowne šia tvarka:

1. Lapkričio 24 d. (sekmadieni) 
11.30 vai., (vyks pamaldos Lidcombe 
bažnyčioje. Visi ramovėnai dalyvauja 
organizuotai ir su vėliava pamaldose. 
Prašome prie minėjimo prisidėti ir 
visas kitas organizacijas su vėUa- 
vomis. Kariuomenės šventė yra visų 
šventė.

2. 3 vai. p.p. Lietuvių Klubo 
didžiojoje salėje (vyks minėjimo pro
grama. Po invokacijos ir skyriaus 
vėliavos pagerbimo - bus paskaita. 
Paskaitų skaitys poetas J. A. Jūragis. 
Po paskaitos bus deklamacijos ir 
ramovėnų - sukaktuvininkų pager
bimas.

Prašome visus ramovėnus ir visuo
mene, šiame minėjime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

SYDNEY "RAMOVE" VALDYBA

Australijos Lietuvių
Fonde

St am b i parama 
lltuanisti ni am 
švieti mtii

Dosnus lietuviškų organizacijų rė
mėjas Vaclovas Grigonis iš Moe. Vic.. 
per A.L. Fondą lituanistiniam švie
timui paremti paskyrė S 3000. Fondo 
valdyba tariasi su ALB Krašto 
Kultūros ir Švietimo Taryba kaip p. 
Grigonio skirtus pinigus racionaliau 
panaudoti remiant savaitgalio mokyk
las. lituanistinius kursus ir kitas 
lituanistinio švietimo institucine ie- 
Grigonio skirtų lėšų. Fondas jau 
pasiuntė ALB Krašto Valdybai $ 750.

Vaclovas Grigonis yra A.L. Fondo 
narys ir nuoširdus jo rėmėjas, ligi šiol 
Fondui paaukojęs S 4315.

Gili padėka p. V. Grigoniui.

A.L. Fondo valdyba

Aukos
Lit u eini s ti kos 
Katedrai
ALF. VENCLOVAS $ 100 
T.V. KASPUTIS $ 100 
V. ŠABLEVIČIUS $ 10

Liepos mėn. klaidingai
paskelbta L. Katedrai aukotojo pa
vardė: A. GAIDELIS S 200, o turi būti 
A. GAIDUKAS $ 200.

Lituanistikos Katedros 
įgaliotinis

Vasario 16
Si mnazijai

O. MINIOTIENE $ 100

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

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

GRUODŽIO 22 D.. SEKMADIENI, 2 VAL.
Klubo narių vaikučiams

KALĖDŲ EGLUTE

Atvyks Kalėdų Senelis su dovanomis, (ėjimas veltui. 
Prašome registruoti savo vaikus (iki 12 metų) 
asmeniškai klube ar skambindami tel. 708-1414 iki 
lapkričio 24 d.
Paskubėkite su registracija, kad nebūtų vaikams 
nusivylimo.

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

Aukojo: H. Antanaitis - "Trečiasis 
mokslo ir kūrybos simpoziumas* 
1977.XI. 24 -27. Chicago. J. Banks - 
Grabar "Masters of Soviet Painting", 
Leningrad 74. Per J. Jušką kompo
zitorė Giedra Gudauskas "Dreams of 
Love", songs for Coloratura: (A- 
pynėlis. Oi. tu kregždute. Meilės 
sapnas. Gintarėlis). Long Beach. CA. 
80. A. Karazijienė - "30 metų Los 
Angeles dramos sambūris*. 85. Hamil- 
tono Lietuvių Tautinių šokių An
samblis "Gyvatvaras” 50 - 75. 
"Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 
istorija* 14 - 64. Buenos Aires. Dr. M. 
Šeškus Dr. Hans Mortensen "Litau- 
en Grundzuege einer Landeskunde" 
mit 24 Abbiidungen. 8 Karten und 19

tistikos kalendorius 1937*. lietuvių ir 
vokiečių kalba, Kaunas. C. V ištakas 
"Plieno sparnai", metraštis 2-3-4. 
Chicago 71.73. Nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas.

^Maloniai kviečiame tautiečius atvykti ( Melbourne Dainos Sambūrio 
^ruošiamą

? M E T I N I KONCERTĄ;:

j kuris (vyks š.m. lapkričio 10 d.. 2.15 vai. Lietuvių Namuose, North į 
i; Melbourne. Dalyvaus svečiai WELSH VYRŲ CHORAS ir DAINOS 
į SAMBŪRIS, kuris tarp kitko išpildys ir įspūdingą Br. Budriūno kantatą "Tu :j 
j Vilniuj Pasilik. Valdove*.

•: Melbourne Dainos Sambūris
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Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

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

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

Redaktorė 
P.O. Box 550.

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

PRANEŠIMAS

Kariuomenės šventės minėjimas 
Melbourne (vyksta lapkričio 24 d. 
sekančia tvarka:

Iškilmingos pamaldos Šv. Jono 
bažnyčioje 12 vai. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti organizuotai - 
su savo vėliavom.

Tolimesnis minėjimo pratesimas 
vyksta Lietuvių Namuose. Pradžia 
2.30 vai. po pietų. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti.

Ramovės narių dalyvavimas būti
nas.

L.K.V. S-gos Ramovė 
Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių pensininkų 
narių susirinkimas įvyks gruodžio j 

d., ketvirtadieni. 12 vai. A. Savic. 
kienės sodyboje. 82 John Str„ LM- 
combe. Po susirinkimo - iešminė 
atsisveikinant su šiais metais. Kvie
čiame visus narius dalyvauti.

Pensininkų Valdyba

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