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PER SA VAITĘ

Trumpai

Atlanto vandenyne už 40 km nuo 
Kennedy Cape, kur vos pakilęs į orą 
sprogo amerikieCių erdvėlaivis "Cha
llenger" 30 km gylyje rasta kabina su 
septynių tragiškai žuvusių astronautų 
kūnais.

Buvęs Suvienytųjų Tautų pirmi
ninkas Kurtas Waldheimas, dabar 
kandidatuojąs i Austrijos prezidentus, 
buvo apkaltintas praeities ryšiais su 
naciais. Panaigdamas užmetimus, jis 
savo ruožtu apkaltino priešininkus - 
socialistų partiją, kad jie vedą 
"šmeižtų kampaniją". Atrodo, kad 
"šmeižtų kompanija" nepasisekė - 
Waldheimo populiarumas auga.

Australijos užsienio reikalų minist
ras Haydenas lankėsi Filipinuose ir 
susitiko su naujaja prezidente Corison 
Aquino. Australija pirmoji šalis, 
pasiūliusi Filipinams stambią paramą. 
Filipinų vyriausybė dar nėra pilnai 
suformuota.

JAV vyriausybė nori sumažinti 
Sovietų Sąjungos misiją prie Suvie
nytų tautų Niujorke, kadangi gausių 
sovietinių diplomatų veikla neturi 
nieko bendra su U.N., o daugiausia 
skirta šnipinėjimui. Sovietų Sąjunga 
atsakė grąsinimu sutrukdyti ateinan
čias SSSR ir JAV derybas Ženevoje.

Prez. Reagano vyriausybė turi 
sunkumų Kongrese išgauti 100 mili
jonų dolerių paramą antikomunisti
niams partizanams Nikaragvoje.

Pietų Afrika paskelbė, kad jie 
pradės gaminti naujus tobulus karinius 
malūnsparnius. Karinė pramonė Pietų 
Afrikoje klesti.

Elta praneša

VLI K O
VLIKO tarybos posėdis įvyko š.m. 

sausio 25 d. ALTOS būstinėje, 
Čikagoje. Prieš posėdį dalyviams buvo 
išdalinta Tarybos pirmininko Vlado 
Šoliūno paruošta informacinė medžia
ga apie VLIKO Seimą St.Petersburge 
ir kitus reikalus.

Posėdžiui pirmininkavo Vladas Šo- 
liūnas, Lietuvių Krikščionių Demo
kratų S-gos atstovas, sekretoriavo 
Vladas Sinkus, Lietuvių Krikščionių 
Darbininkų S-gos atstovas. Posėdyje 
dalyvavo 13-os organizacijų atstovai 
ar jų antrininkai, ir Rimantas Dir

venis,-PLB Valdybos vicepirmininkas.

TAIKOS IR LAISVĖS 
IŠVYKOS STATISTIKA

VLIKO vicepirmininkas LIŪTAS 
GRINIUS, VLIKOV aldybos paskirtas 
organizuoti Pabaltiečių taikos ir 
laisvės išvyką Skandinavijoje, prane
ša, kad 1985 m. liepos 25-29 d. 
išvykoje Baltijos jūra (Kopenhaga- 
Stockholmas-Helsinkis-Stockholmas)

Sudiev
Antanui

Po neilgos vėžio ligos, aprūpintas 
prel. P. Butkaus šv. Sakramentais, 
kovo 1 d. iškeliavo amžinybėn 
susipratęs lietuvis, 85 metų amžiaus 
ANTANAS GAIDUKAS. Antanas jau 
paCioje jaunystėje jautė atsakomybę 
Lietuvai ir 1918 m. persikėlė iš Rygos 
gyventi i Lletuą ir stoja savanoriu i 
Lietuvos kariuomenę. Lietuvos ka
riuomenėje dirbo administracijoje.

1 Australiją atvyko 1949 m. 
Kadangi mėgo tvarką ir drausmę, tai 
ir Australijoje apie 20 metų išdirbo 
Australijos kariuomenės administra
cijoje.

Australijoje buvo vedęs latvaitę, 
kuri po 10 metų mirė. Antanas 
sutvarkęs savo nuosavybę persikėlė 
1977 metais į Lietuvių Sodybą 
Engadine, kur nežiūrint vienišumo, 
nežiūrint brandaus amžiaus, savo 
buteli buvo pavyzdingai susitvarkęs.

Antanas buvo kilęs iš 7 vaikų

“Kronika” - desperatiškas šauksmas 
Čikagos kardinolas apie Lietuvos pogrindžio leidinį įvadiniame 

žodyje šeštajam “LKB kronikos” tomui

Lietuviai, būdami paskutinieji pri
ėmę krikščionybę europiečiai, atkak
liai gynė Vakarų apeigų katalikiškas 
tradicijas, nežiūrint ilgaamžių per
sekiojimų. Per devynioliktąjį šimtmetį 
jie buvo carų politikos aukos, nes 
carai siekė paversti juos paklusniais 
Rusijos valdininkais, sunaikindami 
lietuvių kalbą ir religines tradicijas.

Ar ne ironija, šiuometinė Sovietų 
politika yra visiškai panaši. Čia 
religija laikoma betiksle, naudodami 
prievartą ir grasinimus bei versdami 
tikinčiuosius atsisakyti savo religijos 
praktikavimo.

TARYBOS
Tarybos pirmininkas savo žodyje 

prisiminė mirusius Tarybos narius: 
Kazį Oželį, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio atstovą, ir Joną Balčiūną to 
sąjūdžio antrininką. Pareikšta užuo
jauta Faustinai Mackevičienei, Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos atstovei, dėl 
jos sūnaus, dr. Juozo Manelio mirties. 
Tarybos pirmininkas paminėjo prof. 
Domo Krivicko, Valdybos pirm, pava
duotojo, 80 metų sukaktį. Pirmininkas, 
atstovavęs Tarybą įvykusiame 
VLIKO Seime, padarė pranešimą.

Praėjusio posėdžio protokolą skaitė 
Vytautas Paulionis, Lietuvių Rezis- 

POSĖDIS

dalyvavo 54 lietuviai, kurių 19 buvo 
registruoti per VLIKĄ, 6 per Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungą, 15 re
gistravosi tiesioginiai, ir 4 buvo 
pakviesti atlikti programą laive. Pagal 
namų adresus, 22 dalyviai buvo iš 
JAV, 6 iš Kanados, 5 iš Anglijos, 4 iš

G aidukui
šeimos. Viena jo sesuo gyvena 
Vilniuje ir dvi Kaune.

Velionis Antanas buvo jautrus 
lietuviškiems reikalams. Iš savo su- 
taupų paliko stambią sumą ne tik 
seserims, bet ir Lietuvių Klubui ir 
"Mūsų Pastogei".

Kovo 5 d.po gedulingų pamaldų St. 
Joachims bažnyčioje, kurias laikė 
prel. P. Butkus, velionies palaikai 
buvo artimųjų ir draugų palydėti ( 
Rookcwood krematoriumą. Kremato
riume su velioniu atsisveikino Pensi
ninkų valdybos pirm. Algis Narbutas, 
sodybiečlų vardu kalbėjo Veronika 
Petniūnienė, Socialinės Moterų D-jos 
vardu - p. Vida Kabailienė ir Lietuvių 
Klubo vardu Vytautas Bukevičius.

Sugiedojus "Marija, Marija" ir 
Tautos Himną velionio palaikai dingo 
iš mūsų akių.

Šermenis po palaidojimo suruošė 
Moterų Draugija kartu su Lietuvių

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika pateikia nuostabiai detalizuotą 
šios sovietinės politikos įgyvendinimo 
vaizdą Lietuvoje, kuri yra vienintelė 
Romos katalikų daugumą sudaranti 
"respublika" Sovietų Rusijoje. (Kro
nika su atsargumu tvirtina, kad du 
trečdaliai iš 3.5 milijonų Lietuvos 
gyventojų dar yra šiandien praktikuo
jantys katalikai).

Kronika yra leidžiama pogrindyje 
puikiai organizuoto drąsių korespon
dentų ir redaktorių tinklo valstybėje, 
kurioje net ir primityvios spausdintam 
žodžiui skleisti priemonės yra visiš- 

tencinės Santarvės atstovas. Dr. 
Krivickui dėl lėktuvo vėlavimo neat
vykus, Valdybos pranešimo nebuvo. 
Plačią VLIKO Seimo apžvalgą padarė 
Vaclovas Mažeika.

Buvo diskutuojami kiti reikalai, po 
to sekė Tarybos pirmininko ir sekre
toriaus pareigų perdavimas. Sekantis 
Tarybos pirmininkas bus Vaclovas 
Mažeika, Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
atstovas, o sekretorius - VI. Šoiiūnas, 
Liet. Krikščionių Demokratų s-gos 
atstovas. (ELTA)

Prancūzijos, vienas iš Italijos, 11 iš 
Vokietijos, 4 iš Švedijos, ir viena iš 
Venecuelos. Dešimt dalyvių nebuvo iš 
anksto užsiregistravę, bet VLIKO 
pastangomis jiems buvo gautos vietos 
perpildytame laive. Septyni buvo 
užsiregistravę VLIKE, bet išvykoje 
nedalyvavo. Iš 54 dalyvių, 12 (22 
nuošimčiai) buvo virš 30 metų ir 42 - 
jaunesni. Jauniausias buvo 16 metų, 
vyriausias virš 65.

nukelta į 6 psl.

a.a. A. Gaidukas

Klubu, klubo patalpose.
Po ilgos žemiškos kelionės, lai 

Amžinoji Šviesa Tau tešviečia.
a. k.

koje valdžios kontrolėje, visai nepri
einamos Bažnyčiai naudotis. Nežiū
rint tokių didelių kliūčių, Kronika 
išeidavo penkis kart per metus nuo pat 
jos pasirodymo 1972 m. kovo 19 šv. 
Juozapo šventės dieną.

Kai kas tvirtina, kad tai esąs 
ilgiausiai išsilaikęs periodinis sa- 
mizdatas Sovietų Rusijoje.

Nenuginčijamai Kronika yra vie
nintelis pogrindžio leidinys, skirtas 
dokumentuoti veik keturių milijonų 
Romos katalikų priespaudai Sovietų 
Rusijoje.

JOSEPH BARNARDIN 
Čikagos arkivyskupas

RA VE RGTU
TAUTU

K O MITETE

Pavergtų tautų Komiteto suorgani
zuotas ANZUS komitetas kviečia į 
demonstraciją kovo 23 d. Verbų 
sekmadienį. Susirinkimo punktas Eli
zabeth ir Liverpool gatvių kampas. 
Laikas 12.30 vai. p.p.

Ši demonstracija yra atskira nuo 
kairiųjų organizuojamos demonstra
cijos. Mes remiame Australijos įsipa
reigojimus su Amerika. Mes norime 
taikos kartu su Amerika. Taika pagal 
Sovietų Rusijos planą, kaip skelbia 
vakarų pasaulio kairysis elementas, 
reiškia tik vieną - vergiją po kūju ir 
pjautuvu, kurią mes ant savo kailio 
esame patyrę.

Tautieti, tautiete, jeigu tau rūpi 
laisvė ir nepriklausomybė, dalyvauk 
demonstracijoje. Plakatai bus parū
pinti. Jeigu gali pasigamink jį pats.

A. K rami liūs
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Šauli 14 Sąjunga
Lietuvos Šaulių Sąjunga įkurta 

Lietuvoje 1919 m. birželio 27 d; Jos 
tikslas kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės, o ją iškovojus - saugoti. 
Iniciatoriai - pradininkai buvo Vladas 
Putvinskis, M. Žvironas, Petras Šal
čius, A. Žmuidzinavičius, T. Ivinskis, 
B. Sruoga, B. Kodaitis ir kiti.

1919 m. rugpiūčio 20 d. Kaune, 
Donelaičio g-vėje VI. Putvio - 
Putvinskio bute įvyko steigiamasis 
susirinkimas. Išrinkta valdyba: VI. 
Pūtvis - Putvinskis pirmininkas, vice- 
pirm. M. Mikelkevičius, sekretorius M. 
Šalčius ir nariais T. Ivanauskas ir 
Stašinskas.

Dar įstatų neparuošus, ką tik 
gimusiai šaulių organizacijai, teko 
pirmas krikštas, padedant vyriausybei 
ir kariuomenei skubiame ir pavojin
game reikale 1919 m. rugpūčio 28-29 
d.d. likviduoti lenkų vadinamą P.O.W. 
(Polska Organizacja Wojskowa) są
mokslą, kuriuo buvo užsimota per
versmo keliu Lietuvą užimti.

1919 m. rugsėjo 15 d. Šaulių 
Sąjungos įstatus patvirtino krašto 
apsaugos ministeris Povilas Žadeikis. 
Šaulių Sąjunga pradėjo sparčiai augti 
ir stiprėti. Netrukus VI. Putvis - 
Putvinskis išrenkamas Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Centro Valdybos pirmininku. 
1919 m. rudenį iš dr. Šliupo Šaulių 
Sąjunga gavo 120.000 dolerių , su
rinktų iš Amerikos lietuvių atgims
tančiai Lietuvai pagelbėti. Šie pinigai 
įgalino Šaulių Sąjungą daugiau plėsti 
savo veiklą. Per keletą mėnesių 
suorganizuota 39 šaulių būriai su 805 
šauliais. Šis visą Lietuvą apimantis 
Šaulių Sąjungos organizavimo perio
das vyko nepriklausomybės kovų 
įkarštyje, kur iš pradžių partizanai 
vietinių vadų, o vėliau Šaulių 

Sąjungos Centro Valdybos paskirtų 
fronto štabų vadovaujami, kovojo 
visuose frontuose, padėdami Lietuvos 
kariuomenei.

Šaulių Sąjungos vadovybė platesne 
akcija pirmą kartą pasireiškė kovose 
su bermontininkais (pirmiausia.Šiaulių 
mieste ir apylinkėse). VI. Požėla 
turėjo Šaulių Sąjungos įgaliojimus ir 
labai daug nusipelnė Šaulių - parti
zanų organizavime prieš bermonti
ninkus bei laikino štabo sudaryme. 
Pag‘.rindinis vaidmuo buvo Rapolo 
Skipičio. Bermontininkai iš Lietuvos 
pasitraukė 1919 m. gruodžio mėn., 
tada į Raseinių apylinkes išvyko 
ištisas šaulių dalinys, pagelbėti ten 
veikiantiems šauliams ir kariuomenei 
saugoti kairįjį sparną.

1920 m. karui su lenkais užsilieps
nojus, dėl kovotojų trūkumo fronte, 
VI. Putvis - Putvinskis Centro 
Valdybos vardu 1920 m. spalių 9 d. 
paskelbė šaulių mobilizaciją. Simno - 
Varėnos srityje kovotojų skaičius 
pakilo iki 1500 vyrų, Alytaus - 
Merkinės rajone iki 1000 vyrų. 
Kapitonas A. Klimaitis buvo paskirtas 
vyr. karo vadu. Šauliai visuose 
frontuose parodė daug heroizmo.

VI. Putvis - Putvinskis, dėl netikė
tos ligos, Šaulių Sąjungą paliko 1922 
m. ir išvyko atostogų į Pavėžupio 
dvarą, esantį Šilalės valsč. Tauragės 
apskr., o savo pareigas perdavė prof. 
V. Krėvei - Mickevičiui. Po 6 metų, 
sveikatai pagerėjus, kuomet kap. A. 
Klimaitis iš savo pareigų pasitraukė, 
V. Putvis vėl grįžo j Šaulių Sąjungos 
Centro Valdybą ir dirbo iki mirties. 
Per Lietuvos Nepriklausomybės de
šimtmečio šventę 1928 m. Vladas 
Putvis - Putvinskis buvo dar gyvas, o 
per Šaulių Sąjungos dešimtmetį 1929 

m. kovo 5 d. jau miegojo amžinu miegu 
Kelmės kapinėse, sulaukęs vos 56 m. 
amžiaus, iškilmingai palaidotas vals
tybės lėšomis.

V. Putvis - Putvinskis, kad ir jaunas 
mirė, tačiau lietuvių tautai paliko 
tvirtą testamentą. 1939 m. birželio 
mėn. Šaulių Sąjunga švęsdama 20 
metų įsikūrimo sukaktį, pasirodė 
didingu paradu Kaune. Jame dalyvavo 
per 20.000 uniformuotų šaulių, vyrų 
ir moterų. Tada Lietuvos Šaulių 
Sąjunga turėjo virš 100.000 narių, 
kurie dauguma buvo jauni žmonės. 
Šaulių Sąjunga leido iliustruotą savai
tinį žurnalą "Trimitas'', kurį skaitė 
30.000 žmonių. Šaulių Sąjunga turėjo 
79 šaulių namus, 287 bibliotekas, 126 
chorus, 80 orkestrų, 15 teatrų, 400 
vaidintojų kuopelių, 91 sporto klubą.

1940 m. Lietuvą okupavo bolševi
kinė Rusija. Aišku, kad tokia stipri 
patriotinė - karinė organizacija 
nepatiko okupantui. Lietuvos Šaulių 
Sąjungą okupantas tuojau nuginklavo. 
Svarbesnieji Sąjungos nariai - vadai ir 
aktyvesnieji šauliai buvo areštuoti, 
laikomi kalėjimuose. Kai kurie sušau
dyti, o daugelis ištremti į Sibirą.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus 
Vokietijos - Rusijos karui, daug šaulių 
dalyvavo sukilime, kovodami prieš 
rusus, vėl mėgindami grąžinti Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę. Tos despe
ratiškos kovos prieš Lietuvos paver
gėją neapsiėjo be šaulių aukų.

Antrasis Lietuvos okupantas - 
nacių Vokietija, irgi neleido atsikurti 
Šaulių Sąjungai. 1944 m. Rusija antru 
kart okupavo Lietuvą. Tūkstančiai 
Lietuvos šaulių liko partizanais. 
Slapstydamiesi miškuose jie kovojo su 
belševikine rusų okupacija Lietuvoje 
net iki 1952 metų.

Atsidūrę laisvame pasaulyje šauliai 
1954 m. atkūrė savo organizaciją

Vladas Putvinskis

Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje, 
Australijoje ir kitur, kur tik buvo gyva 
tautinė sąmonė. Per 32 veiklos metus 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ne 
tik kad nežuvo, nesunyko, bet dar 
išaugo. Šiuo metu joje yra 32 šaulių 
daliniai, kurių skaičius siekia 3.500 
narių. Išeivijoje Šaulių Sąjungos 
veikla nėra karinė. Jei jos nariai 
kartais praktikuoja šaudymą, tai tik 
kaip sportą ir ne kariniais šautuvais. 
Dabartinis veikimas yra organizaci
nis, kultūrinis.

Baigiant reikia pastebėti, kad mūsų 
išeivijoje intelektualai ir kai kurie 
nepriklausomos Lietuvos šauliai per 
mažai domisi Šaulių Sąjunga Trem
tyje, tik nedidelė jų dalis yra 
įsijungusi į Šaulių S-gą, Būtų labai 
gerai, kad - ir jie pasuktų Šaulių 
Sąjungos kr.ptimi, tai dar daugiau 
sustiprintų pozityvią organizaciją 
toliau sėkmingai dirbti Lietuvos labui.

S. PACĖSA-

PAULI N A
ŠVARCIENE

Šių metų kovo 1 dieną, eidama 76- 
tus metus Sydnejuje mirė Paulina 
Švarcienė, kilusi nuo Kėdainių. Prieš 
tris metus palaidojusi savo vyrą Praną, 
velionė neturėdama nei šeimos, nei 
giminių - gyveno viena Bankstowno 
priemiestyje. Likusi našle Paulina 
palaipsniui neteko sveikatos - įgavo 

širdies ligą. Ją nuolatos prižiūrėjo seni 
draugai - Albina ir Jonas Basčiai.

Kovo 4-tą dieną, Lidcombe Šv. 
Joachimo bažnyčioje, atsisveikinimą 
su mirusiąja prel. P. Butkus pradėjo 
savo paties rimuotomis eilutėmis.

Buvo graži, saulėta popietė, kai 
Rookwoodo lietuvių kapinėse palai
dojom Pauliną, giedodami "Marija, 
Marija..." Po laidotuvių nemažas 
tautiečių būrelis, p.p. Basčiams pa
kvietus, susirinko Lietuvių Namuose 
gražiai parengtoms šermenims.

s.m.

YOUR FUTURE 
IN FOREIGN 

AFFAIRS
Mylimam vyrui ir broliui

a. a. Juozai Žukauskui

melbourne mirus žmoną Tanią Žukauskienę ir seserį Rimą Žukauskaitę - 
Gružauskienę skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

 Gražina ir Leonas Petrauskai

Pirmajam "Mūsų Pastogės" Redaktoriui

A. A. Juozui Žukauskui

mirus, jo žmoną Tanią, seserį Rimą Gružauskienę ir gimines nuoširdžiai 
užjaučiame gilaus skausmo valandoje ir kartu liūdime.

Soc. Globos Moterų Draugija
Melbourne

jei esi baigęs ar Šiemet baigi universitetu, domiesi užsienio| 
reikalais ir norėtum aktyviai dalyvauti stiprinant Australijos 
Interesus užsienyje, pagalvok apie Užsienio reikalų pareigūno 
karjerų.
Prašymai stoti | Australijos diplomatinę tarnybą Užsienio 
reikalų praktikante lygyje 1987 metams priimami iki S.m. 
balandžio 30 d. Smulkesnės žinios ir prašymo formos gaunamos 
Užsienio reikalų departamento raštinėse ir Valstybės 
tarnautojų valdybos vietinėse raštinėse valstijų sostinėse, o 
tai pat:
The Recruitment Officer
Diplomatic Staff
Department of Foreign Affairs
CANBERRA A.C.T. 2600

PIRMAJAM "MŪSŲ PASTOGėS" REDAKTORIUI - STEIGĖJUI A.A. 
JUOZUI ŽUKAUSKUI MIRUS KARTU LIŪDIME IR NUOŠIRDŽIAI 
UŽJAUČIAME NAŠLĘ P. TANIĄ ŽUKAUSKIENĘ IR ARTIMUOSIUS

ALB SPAUDOS SĄJUNGA, "MŪSŲ PASTOGĖS" 
REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

UŽSIENIO REIKALŲ DEPARTAMENTAS YRA LYGIŲ 
GALIMYBIŲ DARBDAVYS.

Mūsų pastogė Nr. 10 1986.3.17 psl. 2
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” VSI O DLIA
LIETUVOS KF XIX

Sausio 24 d. prasidėjusiame Lietu
vos Komunistų Partijos XIX suvažia
vime pareikalauta sustiprinti kovą 
prieš "Užsienio propagandą" ir "de
maskuoti" išeivijos "buržuazinius na
cionalistus". Sausio 25 d. TIESOS 
pirmame puslapyje išspausdinta su
važiavimo prezidiumo nuotrauka, ku
rios fone matome didžiulę Lenino 
figūrą ir du šūkius, rusų ir lietuvių 
kalbomis: "Vsio dlia naroda" ir 
"Viskas liaudžiai".

Savo pranešime LKP CK pirmasis 
sekretorius P. GRIŠKEVIČIUS taip 
kalbėjo: "Partijos miestų ir rajonų 
komitetai, masinės informacijos ir 
propagandos priemonės, kitos ideo
loginės žinybos ir įstaigos turi 
sustiprinti kovą prieš užsienio, pir
miausia Jungtinių Amerikos Valsty
bių, varomą .priešišką propagandą. 
Reikia padidinti politinį budrumą, 
operatyviai ir argumentuotai demas
kuoti šioje propagandoje dalyvaujan
čius pikčiausius lietuvių tautos prie
šus - buržuazinius nacionalistus, 
ryžtingai atremti bet kurias mums 
svetimų nuotaikų ir pažiūrų išraiš
kas."

Ilgas Griškevičiaus pranešimas su
durstytas pagal įprastą šabloną. Šalis 
klesti, partija kupina Išminties, Gor
bačiovo politika : tobula, bet... yra 
problemėlių. Daug "teisėtvarkos pa
žeidimų", partijos komitetai "dar 
nepakankamai efektyviai kovoja su 
girtavimu ir alkoholizmu", jaunimo 
tarpe "dar neretai pasitaiko vel- 
tėdžiavimo, chuliganizmo, idėjinio 
nebrandumo faktų".

N AR O 13 A” »
SU VAŽI A VI MAS

Savo pranešime Griškevičius pabė
rė ir būdingai sovietiškos korupcijos 
pavyzdžių. Štai 1984 metais buvęs 
Varėnos "Merkio" pūkų ir plunksnų 
gaminių fabriko direktorius V. Ven
das "nepagamintą produkciją daugiau 
kaip už 400 tūkstančių rublių supirko 
tiekimo organizacijose ir kitame 
fabrike, tokiu būdu atsiskaitė už plano 
įvykdymą ir šių machinacijų keliu 
gavo įmonės materialinio skatinimo 
fondui 26 tūkstančius rublių". Iš 
partijos Vendas buvo pašalintas tik po 
metų. "Už nederamą elgesį, piktnau
džiavimus tarnybine padėtimi arba 
kitus įstatymų ir lenininių partinio 
gyvenimo normų pažeidimus iš užima
mų pareigų pašalinti ir griežtai 
nubausti partine tvarka partijos 
Akmenės rajono komiteto pirmasis 
sekretorius V. Kupstas, Kauno miesto 
Lenino rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas R. Baltušis" ir kt.

Iš KP revizijos komisijos ataskaitos . 
paaiškėjo, kad, nepaisant Gorbačiovo 
pastangų, Lietuvoje tebegirtuoklau- 
jama be saiko. Kliaukia ir partiečiai, o 
kai kurie jų net savo partinius 
dokumentus pameta "dėl svaigiųjų 
gėrimų vartojimo." Tokius komunistus 
ragina šalinti iš partijos.

LKP ck pirmuoju skretoriumi buvo 
perrinktas P. GRIŠKEVIČIUS, ant
ruoju sekretoriumi - “pilkoji emi
nencija" N. DYBENKA. Sekretoriais 
išrinkti V. ASTRAUSKAS, A.M. 
BRAZAUSKAS, ir L. ŠEPETYS.

(ELTA)

LIETUVOS TEMA
B. E. N. KLUBO KONGRESE
Lietuvos vardas plačiai nuskambėjo 

sausio 12-18 d.d. New Yorke įvyku
siame Tarptautiniame P.E.N. Kongre
se. Devyni lietuviai buvo išvardinti 
P.E.N. kalinamų rašytojų komiteto 
pranešime. Sausio 15 d. komiteto 
spaudos konferencijoje ir vėliau 
kongreso diskusijose, žymusis ameri
kiečių dramaturgas ARTHURAS 
MILLERIS tiesiai pareiškė: "Lietuva, 
bet kuria definicija, yra okupuota 
šalis." (Praėjusį lapkritį, Milleris ir 12 
kitų amerikiečių rašytojų Vilniuje 4- 
ias dienas posėdžiavo su sovietų 
rašytojais; partinė spauda jį ir jo 
kolegas atvaizdavo kaip naivius, 
sovietine santvarka susižavėjusius 
jankius.)

Millerio komentarą iššaukė klausi
mas, ar Gorbačiovas suteiks daugiau 
išraiškos laisvės? Dramaturgas su
sidarė įspūdį, kad lietuviai laukia 
"sulaikę kvapą" - nors yra šiek tiek 
vilties susilaukti liberalizacijos, jau
čiamas ir "gilus skeptiškumas" apie 
Gorbačiovo sugebėjimą ar norą pa
keisti padėtį. Pasak Millerio, padėtis 
Lietuvoje labai sudėtinga: "man 
pasakojo, kad rusai labai nedrįsta 
daugiau prispausti lietuvių, nes jie 
bijo pažadinti labai tvirtą lietuvių 
nacionalizmą." Jis paminėjo Lietuvoje 
kuriančius rašytojus ir pabrėžė aukštą 
lietuvių teatro lygį. Tačiau jis 
pabrėžė, kad jam buvo "visiškai 
aišku", jog lietuviai "labai nepaten
kinti rusų dominavimu". Vienuoliką 
P.E.N. pranešime išvardintų pabal- 
tiečių rašytojų spaudos konferencijo
je paminėjo latvių žurnalistė, BATU- 
No vedėja DAGMARA VALLENS.

Sausio 17 d. P.E.N. kongreso 
delegatai pasiuntė Gorbačiovui te
legramą, kurioje jie prašo bematant 
paleisti penkis rašytojus: MYKOLĄ 
RUDENKĄ, JURį BADZIO, JURI 
TARNOPOLSKį, NIZAMEDINĄ 
ACHMETOVĄ, ir lietuvį GINTAUTĄ 

IEŠMANTĄ. Šie rašytojai buvo pa
rinkti, nes jų sveikata kalėjime taip 
pašlijusi, kad jie yra netoli mirties. 
Kalinamą latvių rašytoją GUNARĄ 
FREIMANį garbės nariu priėmė 
Vakarų Vokietijos P.E.N. centras.

THE NEW YORK TIMES savaitinio 
knygų žurnalo redaktorius JOHN 
GROSS savo sausio 17 d. iš
spausdintame straipsnyje pavadino 
P.E.N. kongreso praėjusią dieną 
įvykusią diskusiją apie utopijas ypač 
aukšto lygio" ir išskyrė du "nepa
prastai stiprius įnašus" - ČESLOVO 
MILOŠO ir TOMO VENCLOVOS. 
Venclova pasirėmė savo patirtimi 
okupuotoje Lietuvoje, palygindamas 
modernias komunistines valstybes su 
tradicinėmis utopijos interpretaci
jomis, ypač su 16 a. anglų autoriaus 
THOMAS MORE'e knyga "Utopija". 
Kaip lietuvis, jis gimė utopijoje ir joje 
išgyveno 30 metų. Utopija graikų 
kalboje reiškia "vietą, kurios nėra", 
kalbėjo Venclova; Lietuva šiandien 
nebeegzistuoja kaip atskira valstybė 
žemėlapiuose ar eilinių užsienio 
piliečių sąmonėje. Pasak, Gross’o, 
Venclova sąmoningai ir drauge krau
piai palygino More'o fantaziją su 
sovietine tikrove.

Savo pasikalbėjime su LAISVOS 
EUROPOS radijo korespondentu, 
Venclova pabrėžė, kad literatūra 
Lietuvoje šiandien neturi nieko bend
ro su socialistiniu realizmu. Ji gyva ir 
labai įdomi. Jauni autoriai rašo gerą 
poeziją ir prozą, kurią spausdina 
valstybinės leidyklos ir pogrindžio 
spauda. Ta literatūra, bendrai kal
bant, yra "apolitiška", bet aukštos 
kokybės. Tačiau Venclova perspėjo, 
kad dabartinis gyvas kultūrinis klima
tas gali būti bematant nuslopintas, jei 
juo intensyviau susidomės sovietų 
valdžia. "Mano prognozė ateičiai 
gana neigiama," pabrėžė poetas. 
(ELTA)

Tęsinys iš "M.P." š.m.Nr.9
(C) Trėmimai:

Jei gal koks 100,000 Lietuvos 
gyventojų pateko į sovietinius kalėji
mus ir lagerius, tai gerokai daugiau 
nukentėjo nuo masinių trėmimų, kurie 
buvo net labiau savavališki. Žmonės 
buvo areštuojami atskirai; kiekvienam 
buvo parengta byla ir paskelbtas 
teismo nuosprendis. Bet į tremtį buvo 
išvežamos visos šeimos - moterys ir 
vyrai, vaikai ir seneliai - visi, kurie 
buvo namie tuo nelemtu momentu, kai 
atvykdavo baudėjai. Iš viso buvo 
aštuoni didesnio masto trėmimai. 
Pirmasis įvyko 1945 m. rugsėjo 
mėnesį, paskutinysis jau po Stalino 
mirties, 1953 m. spalio 2 d. Jų apimtis 
buvo palyginti kukli. Lietuvos gy
ventojai taip pat buvo tremiami 1946 
m. vasario 18 d., 1947 m. gruodžio 19 
d. ir 1950 m. kovo mėnesį. Pats 
didžiausias trėmimas, savo mastu 
gerokai pralenkęs 1941 m. "baisųjį 
birželį", įvyko 1948 m. gegužės 22 d., 
nors nuo jo nelabai atsiliko trėmimai 
1949 m. kovo 24-27 d. ir tais pačiais 
metais gegužės 27-28 d., 1946 m. 
trėmimai taip pat buvo itin stambūs.

Kai kuriais atžvilgiais visi trėmimai 
buvo vieni į kitus panašūs. Jie niekada 
nebuvo stichiški reiškiniai, o buvo 
kruopščiai rengiami. Kelis mėnesius ar 
savaites prieš trėmimo dieną į Lietuvą 
atvykdavo papildomi karių daliniai. 
1948 m. kovo mėnesį į kiekvieną 
Lietuvos valsčių atvyko grupė rusų 
karininkų nuo 10 iki 20 vyrų, kurie 
pradėjo slankioti po kaimus ir ap
klausinėti gyventojus, rengdamiesi 
gegužės trėmimams. 1949 m. kovo 
’mėnesį netoli Lietuvos sienos, Gudijo

SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

je, buvo sutelkti kariuomenės daliniai; 
kurie per Gardiną Sapockinės plentu 
netikėtai persimetė į Lietuvą ir 
išvežimais nusiaubė jos pietines sritis.

Po kelių metų areštų ir trėmimų 
gyventojai pasidarė labai įtarūs. 
Pastebėję didesnį karių telkimąsi, 
gyventojai pradėdavo miegoti - ne 
(namie), bet kur nors miške, laukuose, 
pas kaimyną ir taip toliau. Norėdami 
pagriebti kuo daugiau trėmimui nu
matytų žmonių ir nujausdami, kad 
žmonės slapstosi, 1948 m. bolševikai 
kelis kartus paleido gandus, kad tokią 
ir tokią dieną bus išvežami. Po kelių 
šitokių paskleistų gandų, pervargę 
žmonės pradėjo jų mažiau paisyti, 
grįžo į namus ir buvo netikėtai 
užklupti. Panašiai buvo prieš 1949 m. 
kovo mėnesio trėmimus. Dažnai 
trėmimai vykdavo tada, kai žemė 
buvo sniegu apdengta, tad buvo 
lengviau susekti miške besislapstan
čius ar pabėgusius.

Trėmimams beveik visada vadovau
davo rusai ir kiti nelietuviai - ar jie 
būtų kareiviai, ar MVD dalinių nariai. 
Jie susiorganizuodavo į vadinamąsias 
"operatyvines" grupes, kurias į išve
žamųjų sodybas palydėdavo vienas ar 
keli stribai. Per pačius didžiausius 
trėmimus būdavo kviečiami aktyvistai 
iš netolimi miestų. Nors jų įnirtis 
būdavo nemažesnis už stribų, dažnai 

ir jų nepakakdavo. Tuo atveju vietos 
įstaigų tarnautojai, mokytojai, paš
tininkai ir kiti buvo verčiami daly
vauti žmonių gaudymuose. Per 1948 
m. trėmimą į Vilkaviškio vykdomojo 
komiteto būstinę buvo sukviesti 
tarnautojai, kuriems pranešta, jog jie 
turės talkininkauti "buožių" išve
žime. Kad jie nepabėgtų ir niekam 
nepraneštų apie numatytą akciją, visi 
buvo būstinėje užrakinti. Panašiai 
vyko Kretingoje. Vietos tarnautojai 
buvo sukviesti į miestą, kur enka
vedistai suskirstė juos į grupes, 
nusiuntė į miliciją; ten jiems įteiktas 
ginklas ir MVD priežiūroje buvo 
išsiųsti į kaimus. Vieni išvyko 
sunkvežimiais, kiti pėsti.

Šitoks pašalinių įjungimas į trėmimo 
vykdymą buvo itin naudojamas Kre
tingos rajone. Per 1949 m. pavasario, 
trėmimą dalyvavo 1300 žmonių: 600 
partinių ir valdžios aktyvistų, 110 iš 
Klaipėdos miesto ir 590 kolūkiečių, 
nors dalis jų labai nenoriai vykdė 
nurodymus. Nežiūrint, kad Kretingos 
rajone partizanų veikla buvo gana 
ribota ir todėl negalėjo būti aktyvių 
jų rėmėjų, aštuoni gyvuliniai vagonai 
buvo pripildyti ir išsiųsti į Vilnių. Kur 
partizanai gurėjo didesnius kovos 
būrius, trėmimus vykdė tik kariai, 
MVD daliniai ir stribai, pvz., Dzūki
joje, Dainavos apygardoje.

Trėmimo operacijos prasidėdavo, 
dar saulei nepatekėjus. Operatyvinės 
grupės apsupdavo ištrėmimui skirtos 
šeimos namus, į juos įsiverždavo, 
perskaitydavo trumpą raštą, kad 
šeimininkas dešimčiai metų ištre
miamas, nors niekada nebuvo nuro- 
aoma, už ką. Ištremiamiems turėjo 
būti leidžiama pasiimti maisto ir 
drabužių ne daugiau 100 kg. bet 
grupių viršininkai kartais juos išvary
davo beveik be nieko. K ariai ir stribai 
šaudydavo į visus bėgančius, net 
moteris ir vaikus. Dzūkijoje Medinų 
kaimo 15 metų jaunuolis Petraška, 
kuriam bėgančiam rusai peršovė abi 
kojas, atsakė į kareivio klausimą, 
kodėl bėgo, šiais žodžiais: "Bėgau, 
kad jūs mane nušautumėte ir likčiau 
čia, Lietuvoje."

Tremtiniai buvo įsodinami į vežimus 
ir savo ar kitų arkliais nuvežami į 
miestelius, kur jie buvo suvaromi į iš 
anksto parengtas, spygliuotomis vie
lomis aptvertas gardas. Po dienos ar 
kelių jie buvo įsodinami į čia 
laukiančius ešalonus ir nusiunčiami į 
didesnį miestą, kur buvo geležinkelio 
stotis.

Kartu su tremtiniais į miestus buvo 
varomi jų gyvuliai, nes vienas 
pagrindinių trėmimų tikslų buvo 
pagrobti gyvo ir negyvo inventoriaus 
ir jį perduoti kolūkiams ar valdžios 
šalininkams. Vietos aktyvistai buvo 
sunčiami į ištremtųjų sodybas surinkti 
ir į miestą suvežti grūdus ir kitą turtą.

Bus' daugiau

Iš "Aidų" 1985 m. Nr.3
Mūsų pastogė. N r. ;10,Į986..3..17 psį.^3
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Džiugo tuntas
STO VYKL AVO

Metinė Džiugo tunto stovykla (vyko 
š.m. sausio 4-11 d.d. Clifford Park, 
australų skautų stovyklavietėje, prie 
Yarros upės. Anksčiau ši stovykla
vietė buvo vadinama Wonga Park, 
artimiausio priemiesčio vardu. Sto
vyklos organizavimas buvo pradėtas 
gerokai prieš stovyklą, komiteto 
susidedančio iš sesių p.s. Loretos 
Čižauskaitės, vyresnės skautės Kris
tinos Baškytės ir brolių sk. vyčių 
Petro Šurnos, kand. Lino Šeikio ir 
kand. Jono Rukšėno, prisidedant ir 
tuntininkui A. Šimkui. Sesei Kristinai 
esant labai užsiėmusiai mokslo reika
lais, sesių atstovavimas programos 
organizavime atiteko sesei L. Čižaus- 
kaitei su broliais L. Seikiu, P. Šurna, J. 
Rukšėnu ir vėliau dar prisidėjusiu 
broliu A. Alekna. Programos organi
zavimas vyko teigiamai, tačiau prieš 
galą atrodė kad stovykla neįvyks dėl 
vyresniųjų trūkumo, ypatingai maisto 
gaminimo ir tiekimo srityje. Vis dėl to 
šiaip taip stovyklos štabas buvo 
sudarytas kad ir su trūkumais.

Stovyklos viršininkas - Algis Šimkus 
- tuntininkas, kuris buvo ir stovyklos 
iždininkas, ūkvedys bei atliko reika
lingas transporto pareigas. Adjutanto 
sk. vyt. Jonas Rukšėnas atsakomybėje 
buvo ir orientacijos kelionės. Seserijos 
viršininkė p.s. Loreta Čižauskaitė 
pravedė ir skautoramos užsiėmimus. 
Skautų pastovyklės viršininkas ir 
užsiėmimų vadovas sk. vyt. kand. 
Linas Šeikis pravedė miško keliones, iš 
pradžių laikinai ėjo virėjo pareigas. 
Gi svarbiausia asmenybė stovykloje 
buvo v.s. Danutė Čižauskienė, kuri 
didžiąją dalį stovyklos rūpinosi, kad 
skautai būtų sotūs. Jai virtuvėje 
talkininkavo kasdien skiriama skautų 
grupė. Sesei Danutei kartais tekdavo 
pačiai nuvažiuoti net ir maistą 
supirkti.

Vyresnės sesės ir budžiai, šiemet 
nestovyklavo, o iš vyčių tiktai vienas 
išbuvo pilną laiką - Antonis Alekna. 
Jis padėjo orientacijos kelionėse. 
Taigi vyresniųjų trūko, vadovai turėjo 
po kelias pareigas ii- buvo praktiškai 
neįmanoma viską pilnai atlikti. Tačiau 
vistiek stovyklą galima skaityti pasi
sekusia.

Suvažiavome šeštadienį, sausio 4 d. 
Sekmadienio ryte tęsėme įsikūrimo 
darbus. Sk. vyčio brolio Petro Šurnos 
priežiūroje broliai ir sesės dirbo 
suprakaitavę, kol iškilo aukšti vartai 
su vyčio kryžiumi. Statyba kaip 
pridera - tik virvių rišimo metodu.

Po pietų skautininkų sueigoje p.s. 
Andrius Vaitiekūnas pasidalino kelio
nių įspūdžiais po Šiaurės Ameriką ir 
Europą. Pavakaryje kun. s. dr. Pranas 
Dauknys atnašavo šventas mišias 
gamtos prieglobstyje. Stovyklos pra
džia maloni ir stovyklautojai laukė 
pirmadienio pradėti numatytus užsiė
mimus.

Pirmadienį upės kelionei, brolio 
Roberto Baltučio priežiūroje, buvo 
išsiųsta vyresniųjų grupė. Upė prieš 
tai nebuvo stovyklautojų išbandyta. 
Užtrukome apie 7 1/2 valandos. 
Pirmos keturios valandos buvo neįdo
mios - srovė labai lengva, be jokių 
kliūčių, o esant saulėtai dienai ne tik 
brolis Robertas, bet ir sesės Melisa 
Savickaitė ir Danielė Pociūtė bei 
broliai Gintas Kesminas ir Gintaras 
Šimkus šiek tiek apsvilo nuo saulės, 
nors ir buvo išsitepę kremu ir dėvėjo 
atatinkamus rūbus. Grįžo kaip tikri 
pionieriai, išvargę ir išalkę.

Orientacijos kelionė brolių Jono 
Rukšėno bei Antonio Aleknos priežiū
roje irgi pasisekė, nors keliautojai ir 
grįžo gerokai sukaitę. Keliavo sesės 
Rita Čižauskaitė, Lidija Ramanaus
kaitė, Katė Žižytė, broliai Lukas 
Zdanius ir Aleksas Brovedani.

Miško kelionei leidosi trečioji grupė 
susidedanti iš sesių Audros Šimkutės, 
Rasos Zdaniutės, Ritos Zonytės, 
brolių Aido Antanaičio ir Kazio 
Zdaniauš. Pirmąją kelionę pravedė 
stovyklavietės prižiūrėtojas (Warden) 
Sandy Kahn, vaizdžiai papasakodamas 
įdomesnius vietovių istorinius įvykius. 
Šiai grupei pasisekė, kad jai vadovavo 
įdomus asmuo, prityręs skautų vado
vas. Kitoms šios kelionei grupėms 
vadovavo brolis Linas Šeikis.

Melbourno Skautininkų "Ramovės" lariai po sueigos 1985 m. 
Pirmoje eilėje antra iš eilės "Ramovės" pirmininkė v.s. Jonė 
Ž itkevičienė

FANU NĖT A
SKAUTU GLOBĖJO DIENA

* SYDNEJAUS "Aušros" tuntas šv. Kazimiero - Lietuvos Skautų Globėjo - 
dieną paminėjo kovo 9 d., organizuotai, su savo vėliava, dalyvaudami 
pamaldose, Lidcombe. Čia jaunieji tunto nariai atliko skaitymus, tikinčiųjų 
maldas ir atnešė aukas. Dienai pritaikytą pamokslą pasakė kun. P. Mortūzas, 
Mišias atlaikė dvasios vadovas, v.s.fil. kun. P. Butkus.

Po pamaldų, Lietuvių Namuose, Bankstowne, drauge su kitomis 
organizacijomis, dalyvauta Kaziuko mugėje, kurioje vyravo skautai-tės - jie 
vaišino svečius dešrelėmis su kopūstais, "baronkomis", pravedė įvairius 
žaidimus, o norintiems sužinoti savo laimę, ją išpranašavo grakšti čigonaitė...

Buvo ir kitų prašmatnybių, bet jų visų neišvardinsi, nes - pasirodo - 
skautai-tės ir šiais laikais yra sumanūs!.. Svečių į mugę susilaukta ypač 
gausiai - "baronkos" buvo "išgriebtos" per kelioliką minučių, nors kopūstus ir 
dešreles "sunaikinti" užtruko ilgiau.

* MELBOURNO "Džiugo" tunto broliai - sesės savo Globėjo šventę 
paminėjo kovo 2 d. Jie dalyvavo pamaldose šv. Jono bažnyčioje, kur talkino 
Mišių pravedime savo dvasios vadovui s.fil. kun. dr. P. Daukniui.

Popiet, Lietuvių Namuose įvykusioje tunto sueigoje, be kitų įdomybių, 
tuntininko įsakymu paskirti dviejų naujų draugovių draugininkai: vilkiukų 
draugininkas - ps. P. Kviecinskas, paukštyčių - ps. M. Špokevičienė. Prityrusio 
skauto įžodį davė Lukas Zdanius. Keli kiti broliai - sesės pakilo įvairiais 
patyrimo laipsniais. Sueiga baigta įdomiu laužu, pravestu ps. B. Prašmutaitės.

- x -

Jauniausiems pirmą užsiėmimų die
ną atiteko mažiausiai mėgiamas 
užsiėmimas - virtuvės tarnyba, pro
tarpiais paįvairinta sesės Loretos 
Čižauskaitės skautorama. Grupėje 
dalyvavo sesės Nada Dundaitė, Vida 
Jokubaitytė, broliai Vytas Antanaitis, 
Antanas G uoga ir Joe Žižys. Skauto
ramos užsiėmimuose visi suko galvas, 
kaip išlikti gyviems dykumoje nukritus 
lėktuvui ir 1.1. Jaunesnieji taip 
įsijungė, kad vienas net apsiašarojo 
kai pasirodė, kad jo atsakymuose buvo 
daugiausiai netikslumų, bet buvo 
greitai apramintas.

Aukščiau minėti užsiėmimai buvo 
paeiliui atlikta visų grupių, tik upės 
kelionė sutrumpinta iki maždaug trijų 
valandų. Dar norėtųsi paminėti, kad 
pora dienų pavėlavusi atvyko sesė 
Teresėlė Šiaučiūnaitė iš Tasmanijos ir 
entuziastingai prisijungė prie stovyk
lautojų šeimos.

Trečiadienį oras atvėso ir pavaka
ryje pasirodė pirmieji lietaus lašai, 
tačiau užsiėmimai nebuvo nutraukti. 
Vakare, laužui baigiantis pradėjo 
visiškai neblogai lynoti ir lietus tęsėsi 
per visą naktį. Tai buvo visiškai 
nekoks priėmimas broliui Povilui 
Kviecinskui ir jo dviem jauniem 
sūneliam, busimiem skautukam.

Ketvirtadienio ryte suvažiavo visa 
eilė busimųjų skaučių ir skautų: p.s. 
Danutė Levickienė su sūnumis Ste
ponu, Kristupu ir Robertu, ps. Marytė 
Špokevičienė su sūnumis Antanu ir 
Linu, ps. Rasa Statkuvienė su 
dukrelėmis Ginta ir Daiva, s.v. R. 
Mickus su dukrele Daina ir taip pat 
atvyko Danielė ir Simon Lansell -

Rūtos Žiedaitės vaikai. Rytas buvo 
šlapias ir visur nemažai purvo - 
pasitenkinimas mažiukam, problemos 
tėvam, mažieji stovyklautojai buvo 
purvini po kelių minučių. Reikalas 
privedė prie improvizacinės džiovyk
los statybos. Stogas su lauželiu ant 
žemės veikė efektingai. Lietus šiek 
tiek sumačino stovyklautojų entuzi
azmą, bet užsiėmimai tęsėsi.

Penktadienio vakare laužas impro
vizuotas didelėje palapinėje, paliktoje 
australų skautų, kuria mums buvo 
leista naudotis. Kalbant, apie laužus 
negaliu prabėgti nepastebėjęs, kad kai 
kuriems pasirodymams truputi trūko 
įvairumo bei išradingumo, tačiau 
laužai buvo gana aktyvūs. Prie laužų 
pravedimo prisidėjo visa eilė brolių ir 
nukelta į 5 psl.

IŠ
S Y D N EJ A U S 

SK AUTU 
VEI KL OS

* Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjimo pamaldose, vasario 16 d., 
drauge su kitomis organizacijomis, su 
savo vėliava dalyvavo ir "Aušros" 
tuntas. Sesės - broliai aušriečiai atliko 
dienai skirtus skaitymus, tikinčiųjų 
maldas ir atnešė aukas.

* Sekanti rajoninė stovykla įvyks 
1987 m. pradžioje Sydnejaus apylin
kėse. Rajoninės Stovyklos Organiza
cinio Komiteto pirmininke paskirta s. 
Marina Cox. Šiuo metu Sydnejaus 
apylinkėse ieškoma stovyklavietė, 
sudaromas pats komitetas - rajoni
nės stovyklos vadija.

* Sydnejaus Skautų Židinio metinė 
sueiga įvyko East Hills Parke, kur apie 
1960 m. vykdavo Židinio sueigos - 
iškilos. Sueigos metu v.s. dr. A. 
Mauragis pravedė pašnekesį tema 
"Skautybės silpnėjimo priežastys", į 
diskusijas gyvai įsijungiant sesėms ir 
broliams. Vėliau pasitarta Židinio 30- 
mečio minėjimo (įvykstančio liepos 9 
d.), būsimų ekskursijų ir kitais 
reikalais.

Perrinkta Židinio vadovybė. Vado
vai liko tie patys: tėvūnu - .v.s. Jonas 
Zinkus, kanclere - Milda Karpavi- 
čienė.

Sueigoje dalyvavo 20 židiniečių ir 
keletas viešnių - svečių.

* LSS Australij' .■> Rajono eilinė 
sueiga įvyko vasario 5 d. Tartasi 
rajoninės stovyklos ruošimo ir kt. 
reikalais.

B.Ž.
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atkelta iš 4 psl.

sesių, paminėsiu kurie mano nuomone 
buvo sėkmingiausi, tai sesės Loreta 
Cižauskaitė ir Birutė Prašmut.aitė, 
atvykusi penktadienio vakare. Pas
tangų Įdėjo Gintaras Šimkus. Antanas 
Guoga, gražia nesudarkyta lietuvių 
kalba buvo aktyvus dalyvis laužų 
programose, tiek pasirodymuose, tiek 
dainose. Būdingas įvykis prie laužo 
buvo "viešnia" pelėda, kuri prisistatė 
nuo pat pirmo vakaro, labai charakte
ringai - dainuojant "Tėvelis pamatė 
pelėdą". Nebaugus paukštis - tūpdavo 
visiškai šalia si avyklautojų, o sykį 
tiesiai ant skauto kojų. Ją paeiliui 
pamaitinome duona ar kitais maisto 
likučiais. Gi dienos metu pelėda 
snausdavo artimuose medžiuose, kar
tais ant skautų palapinės stogo.

Penktadienio vakare po sėkmingų 
egzaminų prityrusio skauto įžodi davė 
broliai Gintas Kesminas ir Gintaras 
Šimkus. įžodis pravestas naujovišku 
metodu vėlai vakare dalyvaujant 
prityrusiom skautam bei vyresniem 
laipsniu. Dalyvavusiems paliko gerą 
įspūdį. Taip pat penktadienio vidur
naktį vyresnės skautės įžodį davė sesė 
Vida Žemaitytė, kuri šeštadienio rytą 
per vėliavos pakėlimą buvo skautų 
vyčių tradiciniai pasveikinta.

Šeštadienis paskutinė diena stovyk
loje. Prieš vėliavos nuleidimą susipa
kuota ir išardytos palapinės. Vėliavos 
nuleidimo metu vyko ir oficialus 
stovyklos užbaigimas. Skautės kandi
datės - sesės Vida Jokubaitytė ir 
Nada Dundaitė - davė skaučių įžodį. 
Už gerą skautavimą į vyresniškumo 
laipsnius pakelti skautai vyčiai kandi
datai broliai Linas Šeikis ir Jonas 
Rukšėnas į vir. skiltininko laipsnį, 
prityrus skautas Gintas Kesminas bei 
skautai Lukas Zdanius ir Aleksas 
Brovedani į paskiltininko laipsnį, o 
skautės Danielė Pociūtė (iš Adelai
dės) ir Audra Šimkutė į paskiltininkės 
laipsnį. Vėliavos nuleidimui baigian
tis, įvyko didelis sukilimas, stovyklos 
štabas buvo pašalintas iš pareigų. 
Paskelbtas naujas štabas su viršininke 
Ginta Statkute (jauniausia stovyklau
toja) priešakyje bei adjuntantu Anta
nu Špokevičium. Skautų viršininku 
paskelbtas Linas Špokevičius, o skau 
čių - Daiva Statkutė.

Po vakarienės įvyko baigiamasis 
laužas. Deja, nelabai sėkmingas nes 
visa eilė skautų su tėvais skubėjo 
namo. Ta proga buvo iškviestas 
stovyklos prižiūrėtojas (Warden) p. 
Sandy Kahn, kuriam stovyklos viršini
nkas brolis Algis Šimkus viešai 
padėkojo už jo malonią pagalbą 
stovykloje, o jis palinkėjo visiems 
laimingai sugįžti namo ir išreiškė viltį, 
kad ateityje mus šioje stovyklavietėje 
pamatys dažniau.

Stovykla nors ir trūkstant vadovų 
buvo pasisekusi. Už tai padėka 
priklauso sesėm ir broliam, prisidėju- 
siems prie stovyklos pravedimo, vado
vavusiems įvairiom programom. Skau
tiška padėka priklauso p. Jonui 
Kvietelaičiui, kuris savo mašina su 
priekaba padėjo nuvežti palapmes ir 
p. Emilijai Šeikienei, kuri visą 
šeštadienio dieną praleido virtuvėje, 
paruošdama ją stovyklai. Padėka 
priklauso v.s. Henrikui Antanaičiui ir 
p. Ramūnui Dundai, kurie padėjo su 
palapinių bei reikmenų transportu.

Visiems prisidėjusiems skautiškas 
ačiū. Darbas palengvėja kai atsiranda 
gelbstinčių rankų.

a.š

N.S.W. Švietimo ministeris R.M. 
Cavalier įteikia premiją keramikei 
Jolantai Janavičienei.

N auj as Mokslinis 
laipsnis

1986 m. kovo 5 d. "Sydney Morning 
Herald" paskelbtame N.S.W. universi
teto mokslus baigusių sąraše randame 
Eglę Žižytę - Garrick Gamtos Mokslų 
Fakultete gavusią Gamtos ir Visuo
menės Mokslų Magistralės laipsnį 
(Master of Science and Society).

Anksčiau Eglė yra įsigijusi Huma
nitarinių Mokslų Bakalaurės (B.A.) 
laipsnį Macquarie Universitete ir 
Bibliotekininkės diplomą (Dipl. Lib.) 
N.S.W. Universitete.

Siekti aukštesnio mokslinio laipsnio 
ją paskatino darbas N.S.W. Technolo
gijos direktorate, kur ji yra Indust
rinio Vystymosi ir Decentralizacijos

A D E L AI D E

Iš naujų ritimų
— 1 kelionę

Kovo 8-tą d. uoli ir darbšti bitelė p. 
E. Petraitienė pakvietė visą rankdar
bių ratelį į savo būstinę gražiame 
Aldingos pajūryje apie 43 km nuo 
Adelaidės.

Paaiškėjo, kad tai buvo naujai 
pastatyto namo įkurtuvės ir kartu 
šeimininkų p.p. Petraičių išleistuvės 
kelionėn į Europą, kur jie žada 
praleisti apie 6 mėnesius. (Reikia p.p. 
Petraičius pagirti jų pastangomis ir 
kruopštumu pastatytą puikų dviejų 
aukštų erdvų namą visai prie jūros 
kranto). 

departamento informacijos skyriaus 
vedėja.

Laipsniui pasiekti reikėjo išeiti 
dvejų metų kursą gamtos mokslų 
istorijos ir filosofijos skyriuje ir 
parašyti mokslinį darbą.

Metams išvažiavus į Kanadą, kur jos 
vyras John Garrick atliko tyrinėjimus 
socialinio darbo srityje Peterborough 
universitete, Eglė, negavusi darbo 
vizos, o nenorėdama veltui leisti 
laiko, paskyrė tuos metus studijom 
tezei pasirinkdama Kanadą liečiančią 
temą: "Kanados lėktuvų pramonės 
nuosmukis ryšyje su vyriausybės 
politika".

Ar jau namuos'?..

Atsimenu dar DP stovykloje Vokie
tijoj girdėjau tokį posmą dainos: 
"liūdna - ilgu čigonui, nes niekada jis 
nėra namuose..."

"Namo - namo" buvo mūsų visų 
ilgesys! Bet, kai jis neišsipildė, tai 
pradėjome lipdyti lizdelius ir pasto
ges. O netrukus priėjom ir prie puikių 
namų - tiesiog rūmų! Pirmiausia tai 
vertė skubėti šeimas, o dabar ir vad. 
"viengungiai" jau, ne be namų...

Štai vienas toks mūsų mielas 
Vytautas Račiūnas, kilęs iš Suvalkijos 
lygumų - Šakių apsk., Sintautų, į 
Australiją atvykęs 9 transportu 1948 
m. gale. Jis kantrius metus ištarnavo 
anglų tabako gamyboj, o užbaigus 
darbą buvo išleistas net su "kraičiu"... 
Taip dedant svarą prie dolerio, o gal 
dar ir "padedant pokeriui", kuriame 
jis žinomas kaip "advokatas" - jis 
gražioje Marijos gatvėje prie Lidcom- 
bes bažnyčios, pasistatė puikų mūrą ir

Svečių buvo apie 70. Taigi neapsi
ėjo be kiek oficialumo, kurį sėkmingai 
pravedė p. Šulcas (pažįstu iš choro 
"Lituania"). Rankdarbių ratelio var
du p. G. Straukienė pasveikino 
šeimininkus linkėdama visokeriopos 
laimės Jų numatytai kelionei ir įteikė 
nuo būrelio dovaną - kelionės albumą 
prisiminimui; p. Šulcas puikiai paskai
tė savo sukurtą savotišką jumoristišką 
poeziją, svečiams sukėlusią daug 
juoko. Šeimininkas p. Petraitis nuošir
džiai dėkojo už atsilankymą kartu 
ragindamas visus prie vaišių. Svečiai

S Y D N ĖJUS

Premij a 
keramikei

Šių metų vasario mėn. 28 d. įvyko 
Sydnėjaus " Royal Easter Show" meno 
parodos atidarymas ir premijų pa
skelbimas.

Parodą atidarė N.S.W. švietimo 
ministeris R. M. Cavalier. Jis pabrėžė 
šios parodos aukštą lygį ir svarbą. Po 
to ministeris sveikino laimėjusius 
menininkus ir įteikė jiems premijas.

Pirmą premiją keramikoje laimėjo 
Jolanta Janavičienė. Ji taip pat 
laimėjo specialią "CESCO" premiją ir 
Anderson Prize. Visas tris premijas ji 
gavo už tą patį darbą - naujo stiliaus 
60 cm. diametro ryškiom glazūrom 
dekoruota lėkštę.

Eglė Žižytė - Garrick

paprašė pašventinti. Ir kur gi nešven
tinsi, ne tik namas, bet ir tvoros 
mūrinės ir tvirtos... Tvirtas katalikas 
ir Vytautas - jie ne tik prie bažnyčios 
gyvena, bet ir bažnyčią lanko kas 
sekmadienį ir yra uolus parapijos 
seniūnas arba maršalka, Tiesa, kad 
sekmadieniais pinigus neša maišeliais, 
bet gink Dieve - sau iš to nė 
plytelei..!

Prei. P. Butkus su džiaugsmu 
laimino šį įsikūrimą, linkėdamas ir 
toliau gausių Dievo malonių, o ypač 
ištvermės, tarnaujant parapijai ir 
bendruomenei. Gausiai susirinkusių 
draugų - tautiečių - vardu tarė žodį 
žurnalistas A. Laukaitis, kurio linkėji
mai buvo palydėti daina "Lietuva 
brangi..."

Ar jau tikrai namuos, ar tik dar 
vienoj padangėj tremtinio dienų?

M.P.B.

linksmai vaišinosi gausiais patiekalais, 
daug kas vaikštinėjo pajūriais, gėrė
damiesi aplinka.

Pavakaryje visi išgužėjo laukan į 
darželį - čia vyko namo "krikštynos". 
Krikšto tėvų pareigas atliko p. A. 
Bajoriūnas ir p. A. Dainienė. Paruoš
tas aktas su dalyvių parašais paskel
biant namo vardą - "Palanga" 
šampano butelyje užkastas giliai 
darželyje, o virš jo pasodintas 
medelis. Aplinka gal kiek ir primena 
aną likusią tėvynėje Palangą.

Dėkojame p.p. Petraičiams už jų 
nuoširdų vaišingumą, linkime sėkmin
gos kelionės, laukiame sugrįžtant ir 
vėl įsijungiant į rankdarbių ratelį.

O. BAUŽIENĖ
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JAUNIMO SKILTYS
Seną "svietą" 

iSeu?člQ...
Duonos klausimas nuo seno vargino 

žmones, bet itin aštrus pasidarė 
komunistų kraštuose, kur revoliucijos 
metu žemės ūkis buvo išardytas , 
žemdirbiai išžudyti, badu numarinti 
arba i Sibirą Ištremti. Atrodo, kad 
komunistai tikrai sugebėjo pagal 
internacionalo žodžius seną "svietą" 
greičiau ir našiau išardyti negu naujų 
atstatyti, nors ir priešai jiems padeda, 
bet atstatymas vyksta, tarkim, vėžlio 
žingsniu.

Komunistinėje spaudoje šūkaujama, 
agituojama ir skelbiama žemės refor
mos, tačiau kasmet reikia iš kapita
listų pirkti kviečius. Sovietų Sąjunga 
ir Kinijos liaudies respublika tiesiog 
lenktyniauja pakelti žemės ūkio 
našumą. Kartais kapitalistams atrodo, 
kad komunistai K. Markso mokslą 
išmetė į šiukšlių dėžę, bet iš arčiau 
dabartinė komunistų žemės ūkio 
"revoliucija" atrodo tik žingsnis į 
dešinę ir į kairę, ta .pačia kryptimi j 
komunizmo pergalę, nepaisant aukų. 
Propogandiniai organų ir kadrų pa
keitimai, perorganizavimai, apkarpy
mai yra tik senų kepurių pakeitimai 
naujomis. Juo daugiau keičiamasi, juo 
daugiau pasiliekama tokia pat komu
nistine sistema.

Sakoma, kad Kinijos vadas Deng 
žengė drąsų žingsnį į dešinę, padary
damas iš Mao sutvertų komunų 
miestelius, atiduodamas žemdirbiams 
patiems dirbti ir tvarkytis žemės 
plotus, sudarant su jais sutartis, 
kuriose iki šiol buvo daugiau surašyta 
žemdirbių prievolės, duoklės mokėji
mas ir pareigos negu liaudies valdžios 
parama jiems. Kaip ir sovietuose, taip 
ir Kinijoje leidžiama žemdirbiams 
gintis nuo bado, naudojantis mažu 
sklypeliu. Bet už tai ant jų pečių 
užkrauta bendruomeninis išsilaiky
mas. Komunos buvo našiai išardytos 
taip, kad nesusigaudama, kas atsitiko 
su liaudies valdžios parama ar 
paskola, inventoriumi, gyvuliais, tro

besiais ir pan., kiek žemdirbių 
komitetas yra skolingas už visa tai 
liaudies, valdžiai, kas tą komitetą 
sudaro ir t.t. Žemdirbiai nemato 
skirtumo tarp komunos Ir dabartinio 
"laisvo" ūkininkavimo, nes vistiek jie 
turi dirbti sutelktinėmis jėgomis, 
pasiskirstydami į atitinkamas ūkinin
kavimo šakas. Skirtumas tik gal būtų 
toks, kad duoklę valdžiai atidavęs 
komitetas gali perteklių parduoti, bet 
už tai prisidėjo prekybinis rūpestis. Be 
to žemdirbių komitetas turi rūpintis 
ne tik žemdirbių buities reikalais, bet 
ir švietimu, medicina, šeimos prieaug
lio sumažinimu - apribojimu, milicijos 
išlaikymu ir kitais profesiniais patar
navimais. Taip pat komitetas turi 
turėti savo fondą visokiems "ekstra" 
apmokėti: vizituojančių sutikimams, 
iškilmėms, minėjimams ir t.t.

Atrodo, kad visasąjunginės komu
nistų valdžios atsipalaiduoja nuo 
finansinių sunkumų ir juos "džiaugs
mingoje" formoje užkrauna ant žemės 
ūkio darbininkų pečių. Kadangi arto
jai ir mėšlavežiai daugumoje yra 
mažamoksliai, o Kinijoje dėl kalbos 
sunkumų jie yra tiesiog beraščiai, tai 
be kadrų pagalbos jie negalės apseiti. 
Galų gale, kas juos prižiūrės, kas 
palaikys ryšius su aukštesniais orga
nais? Pramonės, prekybos ir aptarna
vimo darbininkai kur kas lengviau 
dirba ir geriau gyvena negu žemdir
biai, kuriems neleidžiama be leidimo 
pasprukti iš žemės ūkio. Nė "refor
mos" bei kiti palengvinimai šio laisvės 
apribojimo nepašalino ir iš miestų į 
komunas iškeltieji negali atgal grįžti.

Keista, kad Lenino ir Mao revoliu
cinis ramstis - žemdirbiai iki šiol 
nieko geresnio nesulaukė, kai tuo 
tarpu kapitalistinių kraštų ūkininkai 
yra kur kas našesni ir net savo javų 
pertekliumi juos nuo bado gelbsti.

•r J. ARAS

VI PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Ji prii ms 
kongresantus

" K as ji?" paklausiau vienoje skautų 
stovykloje, kur prie laužo visus 
energingai linksmino viena gražiai 
lietuviškai kalbanti, man primtol 
nepažįstama sydnejiškė skautė. "Ogi 
Rita Barkutė!" su pasididžiavimu 
atsakė kažkas iš Sydnejaus. Iš tono 
supratau, jog visi pažįsta ' Ritą, ir 
keista, kad aš galiu jos nepažinti

Po to praėjo keli metai, kurių 
bėgyje Rita spėjo dalyvauti Tautinėje
Stovykloje Amerikoje, darbuotis Jau
nimo Sąjungoje ir baigti odontologijos 
mokslą. Nežiūrint to, Rita, naujai 
tapusi dantų gydytoja, šiuo metu yra 
pilnai atsidavusi artėjančio Pasaidio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Australi
joje ruošai.

Neseniai sutikau Ritą Melbourne 
Jaunimo Kongreso ruošos komitetų 
pirmininkų posėdyje. Ji pirmininkauja 
komisijai, kuri rūpinasi Kongreso 
atidarymo ir pirmųjų dienų Sydnejuje 
reikalais. Atidarymas numatomas 
Sydnejuje 1987 m. gruodžio 20 d. Nuo 
tada iki Kalėdų dienos Kongreso 
dalyvius teks prižiūrėti ir užimti 
Sydnejuje. Per tas dienas, aiškino 
Rita, numatoma registraciją, pamal
dos. oficialus Kongreso atidarymas 
susipažinimo vakaras, pora koncertų, 
bendros kūčios, ekskursija po įlanką ir 
gal daugiau.

Tai kas jau atsiekta? Anot Ritos, 
padaryta gera pradžia. Sydnejuje 
Jaunimo Sąjunga surengė eilę paren
gimų lėšoms sutelkti, o netrukus bus 
skelbiamas aukų vajus. Rita ir jos 
komisija tuo tarpu suka galvas dėl

Rita Barkutė

Petro Aro nuotr.

kongresantų apgyvendinimo. Jeigu 
dalyviai būtų apgyvendinami priva
čiuose namuose, sako Rita, kyla 
klausimas, kaip suorganizuoti pora 
šimtų šoferių, kurie penkias dienas 
porą šimtų dalyvių pristatinėtų į 
numatytas vietas nustatytu laiku. 
Žinoma, tai tik vienas iš daugybės 
dalykų, kuriuos reikia iš anksto 
apgalvoti. Ieškomi geri prelegentai 
paskaitoms, padėjėjai, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėtų prie Kong
reso ruošos. Viskas užima daug laiko, 
kai tik keli asmenys dirba.

Tad ne tik linkėkime jaunimui bei 
Ritai Barkutei geros sėkmės, bet ir 
pasiūlykime savo pagalbą, kad Rita ir 
Sydnejaus jaunimas .dėtų įvykdyti 
įspūdingiausią Jaunimo Kongreso da
lyvių priėmimą, kuris bet. kada yra 
buvęs.

JIEVA ARIENĖ
Jaunimo Kongreso Informacijos 

Komisijos bendradarbė

NAUJA ŠLUOTA...
SU V A Ž I AVI MAS 

dar Stalino laikais į užsienio politiką 
atėjęs Andrejus Gromyko.

"Draugai", jis pasakė komunistų 
partijos centrinio komiteto posėdyje, 
"draugo Gorbačiovo šypsena yra 
maloni, bet jo dantys geležiniai".

Maskvoje neseniai pasibaigė XXVII 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
kongresas. Penki tūkstančiai delegatų 
sąžiningai nuplojo visas Gorbačiovo 
kalbas, su entuziazmu priėmė visus jo 
reikalavimus ateičiai. Jie kėlė ovaci
jas, net jam smarkiai kritikuojant 
sovietinio gyvenimo apraiškas, sovie
tines tikrovės: girtuokliavimą, brokų 
gamybą, nesilaikymą darbo drausmės, 
kyšininkavimą, "valstybinio turto pa
sisavinimą".

Ką. Gorbačiovas siūlo ateičiai? Ar 
jis, kaip kinai, ar arčiau esą vengrai, 
radikaliai pakeis sovietinę sistemą, 
kad palengvintų žmonių gerbūvį, 
patiektų vartotojams reikalingų pre
kių. kurie stokojama sovietinėje 
ekonomikoje?

Atrodo, kad ne. Penkias valandas 
trukusioje įžanginėje kalboje ir kelio
se vėliau paskytose kalbose Gorba
čiovas kritikavo beveik visas sovieti
nio gyvenimo apraiškas, įskaitant ir 
pačius partijos narius, jų priėmimo 
metodus, neveiklumą, abuojumą "ko

KOM PAR TUOS

Jau metai, kai Sovietų Sąjungai 
pradėjo vadovauti Michailas Gorba
čiovas. Po eilės senų revoliucionierių, 
kurie, nors ir vaikais būdami, dar savo 
akimis matė revoliuciją, atnešusią 
Rusijai komunistinę valdžią, pereitais 
metais komunistų partijos pirmuoju 
sekretoriumi ir faktinuoju Sovietų 
Sąjungos valdovu tapo asmuo gimęs 
1931 metais. Atrodo, kad su juo 
pasibaigė anksčiau televizijoje mato
mi keturkampiai komunistų partijos 
atstovų veidai, pasibaigė vieno skie
mens atsakymai į klausimus - daž 
niausiai "niet". atsirado nauja karta 
jaunesnių, neblogai apsirengusių, ge
rai angliškai kalbančių, mokančių 
"tvarkytis" su vakariečiais žurna
listais specialistų, kurie ne tik 
nesislepia nuo vakarietiškos "medi- 
jos", bet ieško būdų patekti į 
laikraščius, pasirodyti televizijoje. 
Išviršiniai Sovietų Sąjungos atstovai, 
pasikeitė, pasidarė prieinamesnį ir 
priimtinesnį vakariečiams

Vakaruose pasigirdo balsų, net iš 
kai kurių valstybėms vadovaujančių 
asmenų, kaip Didžiosios Britanijos 
ministerė pirmininkė Margaret That
cher, kad Gorbačiovas yra žmogus, 
su kuriuo gaiima vesti biznį.

Gal geriausią į tai atsakymą davė 
ne kas kitas, kaip tas senas vilkas 
tarptautinės politikos, keliasdešimties 
"veto" Juntinėse tautose ištarėjas,

MAS K V OJE

munistinei ideologijai", ieškojimą pri
vilegijų. Iškilo netgi klausimas spe
cialių krautuvių, ligoninių, automo
bilių, kurortų, skirtų vien tik komu
nistų partijos "aparačikams”. Tai 
iškėlė nebalsuojantis politbiuro narys 
Jelinas savo kalboje suvažiavime, taip 
pat "Pravda" savo skiltyse patalpin
dama skaitytojų laiškus, kritikuo
jančius privilegijas. Tai buvo pirmas 
viešas pripažinimas, kad tokios privi
legijos egzistuoja. Bet kitas Politbiuro 
narys, Lichačiovas, kuris dabar laiko
mas partijos ideologu, savo kalboje 
nupeikė "Pravdos" redaktorius, kurie 
tuojau savo ankščiau darytus pareiš
kimus atšaukė...

Sovietų gyventojams Gorbačiovas 
pažadėjo per sekančius 15 metų, iki 
šio šimtmečio pabaigos, produkciją 
pakelti 150 proc. Iš darbininkijos jis 
reikalauja: negerti, sąžiningai ateiti į 
darbą, sąžiningai dirbti, "nesisavint.i 
valstybinių prekių".

Kolektyviniams ūkiams jis pasiūlė 
šiokias tokias lengvatas - per sekan
čius penkis metus kolchozų valstybei 
pristatomos normos nebus didinamos. 
Po pristatymo likusius produktus, 
kolchozai galės laisvai parduoti kam 
norės, kokia gaus kaina. Neaišku tik, 
ar taip galės daryti ir žmonės, su 
produktais užaugintais privačiuose 
žemės ploteliuose. Lietuvoje šie 3 

proc. ariamos žemės užimą ploteliai 
pristatydavo iki trečdalio šviežių 
daržovių, pieno produktų ir mėsos.

Panašią sistemą Gorbačiovas siūlo 
ir pramonei: valdžiai atidavus nusta
tytas normas, prekių likutis galės būti 
parduotas laisvai. Atrodo tai yra 
nutolimas nuo marksistinių įsitiki
nimą, neaišku tik, kiek tai pavyks 
praktiškai įvykdyti ir kokia nauda 
darbininkams iš padidėjusių įmonių 
pajamų. Jei pelnas bus padidintas 
darbininkams, gaiima tikėtis našesnio 
darbo, bet jei ne, viskas bus kaip buvę.

J. MAŠANAUSKAS

KIEK KAS KAINUOJA
Automobilis"Žiguli"-726O 

rublių, magnetofonas "Ju
piter" - 620 rb., skalbimo 
mažina "Čaika" - 145 rb. , 
dviratis- 82 rb., siuvamoji 
mašina- 67 riš. .radijo apa - 
ratas "Okean" - 135 rb., mo
teriškos odinės pirštinės-12 
rb. .dulkių siurblys"Ural" - 
59 rb., šaldytuvas "ZIL"- 
370 rb., spalvotos televizi
jos aparatas "Rubin"- 665 
rb., foto aparatas "Zenit"- 
100 rb., moteriškas laikro
dėlis ’’Čaika" - 36 rubliai.

^.darbininkams ir- tarnau
tojams nustatytas darbo užmo
kesčio minimumas — 70 rubliu 
per mėnesj.
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Oli mpi nės naujienos
Kovo pradžioje Lozanoje, Šveicari

joje Tarptautinio Olimpinio Komiteto 
vykdomasis direktoriatas aptarė busi
mųjų vasaros ir žiemos varžybų 
reikalus. Jie pasiūlė i busimąsias 
olimpines žaidynes, lygiomis teisėmis, 
įtraukti ir pasaulio paskirų sporto 
šakų profesionalus, kas iki šiol nebuvo 
daroma. Jų motyvas - kad socialis
tinių, t.y. komunistinių, kraštų spor
tininkai yra pilnai valstybės remiami 
ir apmokami, duodant jiems ne tik 
pinigines pašalpas, bet ir kitokias 
privilegijas, dėl kurių Vakarų pa
saulio sportininkai būtų laikomi pro
fesionalais. Šis pasiūlymas bus pateik
tas visuotiniam Tarpt. Olimpinio K-to 
suvažiavimui, įvyksiančiam š.m. spalio 
mėn. Šveicarijoj. Jeigu pasiūlymas bus 
priimtas, tai paskirų šakų dalyva
vimas olimpiadose priklausys nuo tų 
sporto šakų federacijų. Jau dabar 
futbolo (soccer) ir ledo rutulio 
tarptautinės sąjungos nustatė amžiaus 
ribą žaidėjams, ne vyresni 23 metų, ir 
Pasaulio Taurės futbolo, bei Tautinės 
ledo rutulio lygos žaidėjai negalės 
olimpiadose dalyvauti. Manoma, kad ir 
Tarpt. Bokso S-ga neleis profesiona
lams boksininkams boksuotis prieš 
mėgėjus. Profesionalai, dalyvaudami 
olimpiadose galės gauti tik medalius, 
bet ne pinigus. Amerikos NBC 
kompanija laimėjo teise filmuoti 
ateinančią olimpiadą Seule (Pietų 
Korėja). Šis malonumas jiems kainavo 
300 milijonų amerikoniškų dolerių.

Žie mos. oli mpi adra 
Al askoje

Anchorage yra tolimiausias Ameri
kos pasienio miestas, apie kurį mažai 
žino ne tik pasaulis, bet ir patys 
amerikonai. Tai yra1 Alaskos sostinė. 
Čia gyvena ketvirtis milijono gyven 
tojų. Anchorage yra oro kryžkelė tarp 
įvairių pasaulio kraštų. 20-ties tarp
tautinių oro linijų lėktuvai čia 
kursuoja, aptarnaudami pasaulio tu
ristus, norinčius pamatyti šį pasaulio 
pakraštį.

Tarptautinis Olimpinis K-tas gavo 
oficialų pareiškimą, kad Alaskos

TAI BUVO PRIEŠ 23 METUS...
1963-jų metų pabaigoje Melbourne 

įvyko 14—ji Australijos Liet. Sporto 
Šventė. Dalyvavo apie 250 sportinin
kų. Šventės pamaldas atlaikė Sydnė- 
jaus kun. P. Butkus. Atidarymas įvyko 
Melbourno Showground. Sportininkus 
sveikino "Varpo" pirmininkas A. 
Bladzevičius, šventę atidarė ALFAS 
pirm. J. Jonavičius. Vyrų krepšinį 
laimėjo: Adelaidė, Melboumas, 
Geelongas, Sydnejus ir Hobartas. 
Moterų: Adelaidė, Sydnėjus, Mel- 
bournas ir Hobartas. Jaunių berniukų 
ir mergaičių - Adelaidė. Tinklinio 
sąlygos buvo labai blogos ir adelai- 
diškis B. Nemeika iškėlė klausimą 
apie nesamų taisyklių įvedimą į mūsų 
sporto šventes.

To laiko nuotrupose apie krepšinin
kus. Adelaidiškės merginos, iš savo 
"švento" miesto, prižiūrimos dar 
šventesnio trenerio, vadovams neži
nant, kažkaip vis dėlto ištrūkdavo į 
sportininkų partijėles. Tas nesutrukdė 
joms laimėti krepšinyje pirmą vietą. 
Geelongiškės jaunės pralenkė savo 
vyresnes seses ir išstatė komandą. Jas 

didžiausias miestas Anchorage nori 
surengti 1992-jų metų žiemos olim
piadą. Šį jų prašymą remia Amerikos 
Olimpinė S-ga. Norinčiųjų surengti 
1992-jų metų žiemos olimpiadą yra 
šeši Europos ir trys Amerikos miestai, 
tai: Falun - Švedija, Abertville - 
Prancūzija, Cortina d'Ampezzo - 
Italija, Berchtesgaden, - V. Vokie
tija, Lillehamer - Norvegija, Sofia - 
Bulgarija, Lake Placid, Reno ir Salt 
Lake City - Amerika. Amerikos 
Olimpinio K-to p-kas R. Helmick 
neoficialiai pareiškė, kad Alaska gal 
ir negaus rengti 1992-jų metų žiemos 
olimpiados, bet jie turi labai daug 
galimybių gauti 1996-sius metus. 
Priežastis yra ta, kad sekančioji 
žiemos olimpiada bus Calgary, Kana
doje 1988 m. ir iš eilės du kartus 
olimpiadą rengti Š. Amerikos žemyne, 
yra gana sunkiai įmanoma.

Kaip pareiškė Anchorage atstovas, 
jo miestas yra pasirengę suruošti 
vienų iš geriausių žiemos olimpiadų. 
Daug kas nežino, kad vasario vidury 
temperatūra būna 17 laipsnių ir II 
valandų dienos šviesos. Miestas nėra 
mažas kalnti miestelis, kaip kad 
daugiausiai būna olimpinių žiemos 
varžybų vietovės. Anchorage gali 
puikiai apgyvendinti 800.000 svečių. 
Miestas turi geriausius pasaulyje 
komunikacijos satelitus, galinčius 
duoti žinias į visą pasaulį. Geografiš
kai tai yra patogiausia vietovė visam 
pasauliui. Rengėjai mano, kad ši 
olimpiada jiems kainuotų 264 milijonai 
dolerių. Pinigų problemos rengėjai 
neturėtų. Jeigu šis miestas gautų 
leidimą rengti olimpiadą, jie įrengtų 
20.000 vietų žiemos varžybų stadi- 
joną.

Surengęs olimpiadą Anchorage 
miestas labai išpopuliarėtų visame 
pasaulyje. Šiandien turbūt ir Sov. S-ga 
kreivai žiūri į Alaską, nes 1867 m. 
carinė Rusija pardavė Alaską Ameri
kai už 7.2 mil dolerių. Jeigu Alaska 
gautų teisę rengti olimpiadą, tai 
paskiros pasaulio korporacijos mokėtų 
daug kartų daugiau tik už teisę 
naudotis olimpiniais Alaskos parengi
mais ir lengvatomis.

labai retai kas matė, nes labai jau 
reiškėsi tėviška Geelongo dvasia. GT 
sydnėjiškės iš didmiesčio, visas nu
stelbė ir jaunės atrodė kaip tikros 
damos. Melbourniškės, nors ir stengėsi 
nenusileisti sydnėjiškėms (vyresnio
sioms), tačiau kova buvo pralai
mėta. Gi vienas, taip sąžiningas Ir 
geras Adelaidės sportininkas, supa
žindintas su gražia prūsaite, ne tik 
sportą pamiršo, bet ir dvi dienas 
nesirodė draugų tarpe, (domu ar jis 
dar tai prisimena?

Stalo tenise dominavo O. Mlka- 
lainytė ir I. Gudaitytė (Adelaidė), iš 
vyrų A. Andrikonis, S. Valaitis ir A. 
Kaltinis, nesenai miręs, (Hobartas).

Nuostabiausia, kad tuo laiku, geri 
Sydnėjaus draugai adelaidiškiai, neo
ficialiai pareiškė, kad jie pavydi 
Sydnėjaus Z. Motiejūnienės, kaipo 
tokios geros sporto darbuotojos ir 
sydnejiškiams ją pasiūlė "Kovo" klubo 
pirmininke. Iki tol nebuvo girdėta, kad 
moteris būtų klubo pirmininkė, nors 
po to, keičiantis laikams ir moterys 
pradėjo vadovauti sportininkams.

Sportas 
pasaulyje

Viena iš sunkiausių plaukimo dis
tancijų yra 1500 metrų laisvu stiliumi 
arba plaukimo maratonas. Per 30 
metų įvairių pasaulio kraštų čempio
nai šį nuotolį pagerino tik trimis 
minutėmis. Pirmą kartą 1500 m. 
distancija buvo plaukta 1908 m. 
olompinėse žaidynėse; laimėjo anglas 
H. Taylor, atstumą nuplaukdamas per 
22 min. 48,4 sek. 1956 m. Melbourne 
olimpiadoje australas M. Rose šį 
nuotolį nuplaukė per 18 min. o 1960 m. 
jis pagerino iki 17:59,5 min. Praėjus 13 
metų kitas australas - S. Holand 
atsiekė 15:31,86. Dar po 10-ties metų 
rusas V. Salnikov pirmasis nuplaukė šį 
nuotolį greičiau kaip per 15 minučių 
t.y. 14:54,76 min.

Kovo mėn. Saporo mieste, Japoni
joje prasidėjo Azijos kraštų žiemos 
olimpiada. Šios olimpiados tikslas yra 
ne pasaulinių rekordų sumušimas, bet 
Azijos kraštų žiemos sporto subūri
mas draugiškom varžybom. į varžybas 
pakviesti paskiri Azijos kraštų žiemos 
sportininkai.

Šių metų rugpjūčio mėn. Ekvadore 
turėjo būti rengiamos Pietų Amerikos 
sporto žaidynės, tačiau, kaip pranešė, 
Ekvadoro sporto ministeris, dėl sun
kios ekonominės padėties, Ekvadoras 
žaidynių surengti negalės. Dėl tos 
pačios priežasties, Ekvadoras atsi
sakė surengti ir Pan Amerikos sporto 
žaidynes.

"Netiesa, kad sportininkas gali pa
senti", pareiškė 90-metis Vak. Vo
kietijos, Tueringijos sportininkas 
F.Rubel. Jo nuomone, kas sustoja, tai 
rfldyja. Jo darbo kambarį puošia virš 
30 taurių ir medalių, gautų savo 
amžiaus grupėje už orientacinio 
sporto, sprinto ir ilgų nuotolių 
bėgimą. Šiais metais jis 60 m. nubėgo 
per 15 sek. ir 400 m. per 2 min. 10 sek. 
Nuo jaunystės iki dabar, jis aktyvaus 
sporto niekada nepaliko. Jis ne vien 
tik pats treniruojasi, lektoriauja 
Raudonojo Kryžiaus D-je, dirba sode, 
bet taip pat organizuoja paskirų 
miestų pensininkų sporto draugijas, 
įrodydamas, kad bet kurio amžiaus 
žmonėms gali būti prieinamos ir 
naudingos tokios sporto šakos kaip 
plaukimas, tenisas, ėjimas, kėgliai ir 
kt. Kartą per metus jis su kitais rengia 
vyresnio amžiaus žmonių sporto 
šventę.

Hobarto atstovai A. Andrikonis ir 
Petraitis pareiškė viltį, kad jie bandys 
surengti sporto šventę Hobarte, ką 
vėliau ne vieną kartą puikiai išpildė. 
Andrikonis įvarė Melbourno ir Sydnė
jaus krepšininkams daug baimės aikš
tėje.

14-je Sporto Šventėje vyrų krep
šinio varžybose našiausi krepšininkai 
buvo: G. Grudzinskas (dabar medici
nos profesorius Londone) 98 tšk. 
Sydnėjus, A. Andrikonis 76 tšk. - 
Hobartas ir A. Ignatavičius 49 tšk. - 
Adelaidė. Moterų: Andriušytė 39 tšk. 
- Adei., Paulauskaitė 36 tšk. Sydn. 
(dabar Amerikoj) ir M. Atkinson su 
Vyšniauskaite po 29 tšk.- Adelaidė.

Geelongo krepšininkai 1952 metais 
laimėjo miesto varžybose pirmą vietą. 
Komandai vadovavo J. Jonušas (dabar 
Amerikoj), kuris po varžybų laimėjo ir 
asmeninę taurę, kaip geriausias meti
kas. Šioje komandoje, be poros 
svetimtaučių, žaidė; J. Jonušas, Vyt. 
Braželis, Alg. Bertašius ir Vyt. 
Breneizerls.

Sportas 
Li etuvoj e
Vasario 20 dieną Kauno sporto 

halėje "Žalgirio" vyrai krepšininkai 
žaidė revanšines rungtynes Europos 
šalių čempionų krepšinio turnyro 
finale. Jie susitiko su Prancūzijos 
krepšinio čempionais Limoje CSP 
komanda. Pirmąjį susitikimą, įvykusį 
1985 m. gruodžio 12 d. Prancūzijoje, 
kauniečiai laimėjo 116:104. Rungty
nės Kaune "Žalgirio" krepšininkams 
buvo paskutinės, žaistos savoje aikš
tėje. Perpildytoje krepšinio halėje, 
kauniečiai ir vėl laimėjo tuo pačiu 
rezultatu kaip ir Prancūzijoje. Pran
cūzų rinktinėje, kaip pranešė jų 
treneris, dėl traumos negalėjo žaisti 
geriausias Prancūzijos žaidėjas, gyni- 
kas R. Dacourse. Tačiau ir "Žalgirio" 
komandoje, dėl susižeidimo, nežaidė 
kapitonas V. Chomičius. Rungtynes 
visą laiką vedė žalgiriečiai. Daugiau
siai taškų pelnė R. Kurtinaitis (32) ir' 
A. Sabonis (23). Iki šiol "Žalgiris" 
šiame turnyre yra iškovojęs 6 pergales 
ir dar turės žaisti dvejas rungtynes 
Zagrebe ir Madride. Šiuo metu 
varžybų lentelėje "Žalgiris" stovi I- 
je vietoje, laimėjęs 6-šias iš 8-nių 
rungtynių.

Maskvoje vykusiose žiemos plau
kimo varžybose kaunietė Dita Ba- 
brauskaitė 100 m laisvu stiliumi 
laimėjo bronzos medalį. Ją pralenkė 
Vak. Vokietijos ir Vengrijos plauki
kės. Ketvirtą vietą delfinu laimėjo 
kaunietė A. Tučiūtė. Asmeninį jaunių 
400 m. kompleksini plaukimą pagerino 
R. Mulevičiūtė ir pateko į finalus.

Lietuvos foto menininkai Romual
das Rakauskas ir Romualdas Požerskis 
Kauno mažojoj fotografijos galerijoj 
surengė parodą "Žalgirio vyrai". Ši 
paroda, kaip ir visos krepšinio 
rungtynės, kuriose žaidžia Kauno 
"Žalgirio" krepšininkai, susilaukė di
delio kauniečių susidomėjimo ir, lygiai 
kaip į rungtynes, dėl vietos stokos ne 
visi galėjo patekti j šios parodos 
atidarymą. Parodoje buvo parodyta 70 
puikių sportinių akimirkų.

Vasario 26 d. Šveicarijoje prasidėjo 
Xi-sios pasaulio vyrų rankinio pirme 
nybės, kuriose dalyvavo 16 geriausių 
pasaulio rinktinių. 1982 m. Vak. 
Vokietijoje nugalėtojais tapo Sov. S- 
ga. Šių metų Sov. S-gos rankinio 
rinktinės kapitonas yra Voldemaras 
Novickis ir žaidėjas Romualdas Va- 
luckas. Oficialus pirmenybių teisėjas 
yra vilnietis J. Grinbergas.

Tarptautiniame sporto leidinyje 
paminėti ir lietuviai pasaulio rekordi
ninkai. Vladas Turla iš Vilniaus 1982 
m., šaudant pneumatiniu pistoletu, 60 
šūvių iš 10 metrų nuotolio, atsiekė 
500 taškų. Jo pasaulinis rekordas dar 
nėra sumuštas. 1985 m. kartu su kitais 
dviem komandos nariais, VI. Turla 
pagerino komandinį pasaulio rekordą, 
šaudydami standartiniu mažo kalibro 
pistoletu iš 25 m. po 60 šūvių ir 
surinkę 1725 taškus iš 1800 galimų. 
Tokiu pačiu pistoletu, pasaulio mote
rų rekordą iki šiol turi Sov. S-gos 
moterų rinktinė, kurioje yra ir 
vilnietė Auksė Treinytė. Niekas iki 
šiol dar nepagerino ir Gintauto Umaro 
pasiekto pasaulinio rekordo 5-rių 
kilometrų persekiojimo lenktynėse, 
kuris yra 5:48,256. Buvusių pasaulio 
rekordininkių lengvaatlečių M. Bar- 
dauskienės, A. Ambrazienės ir plauki
kės L. Kačiušytės, pasauliniai rekor
dai yra pagerinti.
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TAI K OS...
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VLIK AS/Tautos Fondas suteikė sti
pendijas visiems jų prašusiems jau
nuoliams: 7 iš JAV,1 iš Kanados, 2 iš 
Prancūzijos. 5 iš Vokietijos, 3 iš 
Švedijos. Tautos Fondo atstovybė 
Didžioje Britanijoje stipendijomis pa
rėmė 3 iš Anglijos, 1 iš Prancūzijos, ir 
apmokėjo 10 tautinių šokėjų kelionę į 
Švediją. Kanados Lietuvių Fondas 
stipendijomis parėmė 3 iš Kanados, 1 
iš Anglijos, 1 iš Prancūzijos, 5 iš 
Vokietijos, 1 iš Venecuelos. Iš viso, 
stipendijomis buvo paremti 33 dalyviai 
ir 10 šokėjų. Keturiems dalyviams, 
kurie registravosi per VL1KĄ, Tautos 
Fondas gražino registracijos per
mokėjimus. Lietuvių dalyvių išlaidas 
išvykai Baltijos jūra (be Kopenhagos 
Tribunolo), neskaitant kelionių i 
Skandinaviją, kišenpinigių ir smulkių 
išlaidų, buvo $27,166.

Pabaltiečių taikos ir laisvės išvyką 
Baltijos jūra lydėjo 51 įvairių šalių 
spaudos, radijo ir televizijos ko
respondentas, kurie visą pasaulį 
informavo apie Pabaltijo valstybių 
okupaciją ir Sovietų politikos dvi
veidiškumą. Išvyką Lietuvos sa- 
vilaidoje sveikino du pogrindžio sąjū
džiai. Iš Lietuvos gauta paskatinimų 
ir džiugių atsiliepimų iš privačių 
asmenų. (ELTA)

Vi ešni a 
ŲkrainieCi ų 

bendruomenėje

Kristina Isaijiv, atstovė iš Ukrai
niečių Pasaulio Kongreso ir Žmogaus 
Teisių Komiteto direktorė, kalbės 
Ukrainiečių Katalikų salėje prie 
bažnyčios, 57 Church str. Pradžia 
pranešimo 3 vai. p.p. kovo 22 d. Yra 
jauna moteris gyvenanti Kanadoje. 
Ypač kviečiame jaunimą ir visus, 
kuriems rūpi Žmogaus teisių klau
simai. Svečiai bus pavaišinti, po 
pasikalbėjimo bus rodoma filmą 
"HARVEST IN DESPAIR". Ši filmą 
vaizduoja Ukrainos genocidą 1930-33 
metais, kai komunistai išnaikino 7 
milijonus ukrainiečių.

Metinis Pavergtų 
Tautų vakaras

Įvyksta' šiemet Lietuvių Klube 
balandžio 26 d. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Įėjimas $ 10 su Smorgasbord vaka
rienė. Įdomi programa, kontinentalinė 
kapela. Užsisakykite stalus iš anksto 
pas A. Kramilių 727-3131 arba pas 
Mrs. Lia Looveer 759-3721. Fantai 
loterijai taip pat yra laukiami iš 
lietuvių bendruomenės. Tai vienin
telis vakaras per metus, kai papil
domas Pavergtų Tautų Komiteto 
iždas.

Esame iš anksto dėkingi už jūsų 
paramą ir atsilankymą į mūsų metinį 
balių.

Sekantis Pavergtų Tautų komiteto 
posėdis įvyksta balandžio 8 d., 6.30 
vai. vak. Latvių Nmuose, Parnell str., 
Strathfield. Suinteresuoti komiteto 
veikla yra visada laukiami komiteto 
posėdžiuose.

A. KRAMILIUS
Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Pavergtų tautų Komitete

Pr aneši m as

Sydnejaus lietuvių pensininkų klu
bas ruošia iškylą į Warragamba Dam 
balandžio 10 d., ketvirtadienį. Kvie
čiami visi norintieji dalyvauti įmokant 
$ 5 asmeniui Lietuvių Namų raštinėje 
Bankstowne iki kovo 30 d.

Renkamės 7.30 vai. ryto punktu
aliai Lietuvių Namuose Bankstowne.

V aldyba

AUKOS

Vasario 16-sios NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖS minėjimo proga 
Lietuvių bendruomenei aukojo:

$ 50 - J. ir V. Venclovai
Po $ 20 - K. Butkus, E.E. 

Černiauskas. S. Jarmalauskas, Dr. R. 
Kavaliauskaitė, E. Martin, A. ir M. 
Statkai, A. Venclovas.

Po $ 10 - V. Bitinas, V. Bukevičius,
J. Červinas, Br. Dambrauskas, L. Cox, 
J. ir D. Fraser, A. GUiauskas,' A. 
Giniūnas, A. Griškauskas, S. ir A. 
Montvidai, neįskaitoma, T. Noreika, S. 
Norvilaitis, V. Patašius, L. Petraus
kas, L. Simanauskas, R. Veclovas, S. 
ir L. Zablockis, A. Zigaitienė.

Po $ 6 Z.A. Storpirščiai
Po $ 5 - P. Armonas, E. 

Badauskienė, J. Barila, Barilienė, prel. 
P. Butkus, B.S., P. Grinius, G. 
Grybaitė, V. Jakštienė, V. Jasiūnienė,
J. A., P. Andriukaitis, 0. Kavaliaus
kienė, A. Kasiulaitis, Kolbakas, dr. A. 
Mauragis, E. Mensonas, V. Putvinas,
K. Scitnickienė, V. Skeivys, S. 
Skorulis, V.V. Šliogeriai, V. Šniukš
ta, J.V. Zablockis, M. Zakaras, B. 
Žalys, J. Zinkus, A. Zubriekienė

Po $ 4 - A. Skirka, J. Znautas
$ 3 - N. Čelkienė
Po $ 2 - D. Karpavičienė, 

Labutienė, J. Masiokas, P. Nagys, O. 
Palaitienė, M. Penkaitis, J. Ramanaus
kienė, J. Ramanauskas, B. Ropienė, V. 
Šablevičius, P. Sakalauskas, E. Stasiu- 
naitienė.

Kelios pavardės neįskaitomos.
Bendra aukų suma $ 594.
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės
V aldyba

Aukos
T tautos Fondui

Vasario 16-sios proga Sydnejaus ir 
apylinkių tautiečiai savo nuoširdžio
mis aukomis parėmė Lietuvos laisvės 
kovą:

$ 50 Albinas Kutka
$ 35 prel. P. Butkus
$ 2Š Jonas Sakalauskas
Po $ 20 - V. Rušienė, V. 

Petniūnienė, O. Palaitienė, M. Petro
nis, J.E. Černiauskai, L.H. Karveliai, 
dr. V. Barkienė, S. Zablockienė ir L. 
Henderson, A. Jokantas, S. Jarma
lauskas, R. Dičiūnas. V. Narušienė, V. 
Patašius.

Po $ 10 - V. Stanevičienė, R.V. 
Mataičiai, J. Kušlėika, J.P. Tallat - 
Kelpšai, P. Burokas, A. Giniūnas, P. 
Armonas, J. Buzinskas, A. Žilys, G. 
Umbražiūnas, A. Česnavičius, A. 
Skirkienė, neįskaitoma pavardė, A. 
Lingė, O.V. Jonučiai, J. Makūnas, M. 
Vaškevičienė, I. Kirnas, V. Kondrac- 
kas, A.P. Pečiuliai, P.E. Nagiai, V. 
Jasiūnienė, P. Grosas, R. Venclovas, 
B. Paskočimas, A. Lėveris, .1.0. 
Grybai.

Po $ 5 - A. Dudaitls, M. 
Migevlčienė, A. Savickienė, A. Skirka, 
A. Brunkas, V. Skeivys, A. Lokys, 
neįskaitoma pavardė, A.L. Kramiliai, 
Jz. Ramanauskas, J. Koliavas, J. 
Skuodas, O. Karkauskienė, Ad. Lau
kaitis, J. Paltanavičius, ir keletas 
mažesnėmis sumomis. Viso $ 763.00.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
Tautos Fondo Atstovybė 

Sydnejus Australijoje

Atitaisymas

Š.m. "Mūsų pastogės" Nr. 8, 3 psl. 
str. "Kaziukas" įsivėlė nemaloni 
korektūros klaida. Trečioje eil. nuo 
viršaus vietoje 1936 turi būti 1636.

//^ " '

SYDNEJAUS LIETUVIŲ I

NAMUOSE I? i
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-141) _ Į

Kovo 23 d. sekmadienį 2.30 p.p. |

TU R G US '

Dideli, įdomūs laimikiai! Laukiame visų. t

Balandžio 5 d. šeštadienį 7.30 vai. r

BAVARIEClU VAKARAS

Jauki nuotaika, puiki muzika. Kviečiame visus.
Įėjimas $ 6, įskaitant ir lengvą užkandį.

Artėja

METINIS KLUBO BALIUS

Jis įvyks gegužės 3d. 
»®®®®©aeeaooo®o0®©©oooĮ®®o®©®©©©©©©o©o©©**»»'»®*o*aeoeoee®®a

Aukoss
"Mūsų pastogei"

A. Liutackienė NSW $ 10
J. Gailius Vic. $17.50
P. Bacinskas Qld. $ 5
B. Leitonas Vic. $ 5 ,

Mūsų draugo A. GAIDUKO netekus 
vietoje gėlių aukojame "Mūsų pasto
gei". R. ir M. Glomb ir A.V. 
Mickevičius $ 40.

Vietoje vainiko pirmajam reaktoriui 
a.a. Juozui Žukauskui $ 40 "Mūsų 
pastogei" aukoja Gražina ir Leonas 
Petrauskai.

Mieliems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Nauji skaitytojai

F. Duoba NSW
J. Jodlovičienė NSW
A. Volodkienė Vic.
L. Zigmantas NSW
A. Dulhunty NSW

MŪSŲ PASTOGĖS” PRENUMERATA SYDNĖJUJE

Pranešame maloniems skaitytojams, kad "Mūsų Pastogės" 
prenumeratą Sydnėjuje galima susimokėti paštu prisiunčiant. $25 čekiu 
ar pašto perlaida (money order) "Mūsų Pastogės" administracijai 
adresu: "Mūsų Pastogė", P.O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Jei kam būtų patogiau, "Mūsų Pastogę" galima užsisakyti Lietuvių 
Klubo raštinėje kasdien, išskyrus antradienius, nuo 5 vai. p.p., arba 
sekmadieniais 1-4 vai. popiet - "Mūsų Pastogės" redakcijoje 
(Lietuvių Klubas, 2-ras aukštas) pas.budintį Liet. Spaudos Sąjungos 
narį. Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais prenumerata taip 
pat priimsime "Mūsų Pastogės" redakcijoje.

Sekmadieniais prie šv. Joachimo bažnyčios Lidcombėje, o 
trečiadieniais vakare Lietuvių klube Bankstowne "M.P." 
prenumeratą priima p. J. Makūnas.

Sydnė'jąus Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas "Mūsų Pastogės' 
prenumeratos nepriima.

SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA

MtalMSTOGt AUSTRALIAN LITHUANIAN

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų pastogės" vardu.
Redaktorė R. Juzėnaitė
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:P.O. Box 550 Bankstown 
2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846: Redakcijos - 70-3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N. Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

SYDNEJUS
Rekolekcij ų 

tvarka
KOVO 21 D. - PENKTADIENį - 

rekolekcijų pradžia. NUO 5 VAL. 
išpažintys (kun. P. Martūzas ir prel. P. 
Butkus). 6.30 vai. įžanginis pamoks
las. 7.15 vai. australų kryžiaus keliai. 
7.30 vai. Šv. Mišios, komunija, 
rekolekcijų pamokslas ir vėl išpažin
tys - kol bus užbaigtos...

KOVO 22 D. - ŠEŠTADIENį 
išpažintys NUO 2 VAL. 4 vai. pirmoji 
konferencija ir vėl išpažintys ir 
kryžiaus keliai. 5 vai. Šv. Mišios, 
komunija, rekolekcijų pamokslas ir vėl 
išpažintys.

KOVO 23 D. VERBŲ SEKMA
DIENĮ užbaigiamoji rekolekcijų diena 
- išpažintys NUO 9.30 VAL. ir per 
pamaldas 11.30 vai. iškilmingos reko
lekcijų pamaldos, giedant "Dainos" 
chorui, rekolekcijų pamokslas, visų 
bendra komunija (ir tiems, kurie ją 
būtų priėmę anksčiau.)

Tuoj po Mišių - užbaigimo pamoks
las, palaiminimas ir atlaidų suteiki
mas. Prel. P. BUTKUS

1O .5 A
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