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PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Mokslinės konferencijos tautinės sąmonės išlaikymui

IŠVADOS IR J’ASIŪLYMAF
Mokslini konferencija tautinės sąmonės išlaiky

mui, suorganizuota PLB Švietimo ir tautinio auklėjimo 
komisijos, įvyko 1985 lapkričio 23-24 Čikagoje. Konfe- 
rencijoie buvo pateikti pirminiai Pasaulio lietuvių anke
tos duomenys, liečią tautinį identitetą išeivijoje bendrai 
ir įvairiuose kraštuose, išklausyti pranešimai apie pa
dėtį pagrindiniuose lietuvių gyvenamuose kraštuose, 
pažvelgta j tautiškumo išlaikymą iš mokslinės ir paly
ginamosios perspektyvos. Iš tų svarstymų išplaukė 
daug išvadų ir pasiūlymų tobulinti mūsų pastangas iš-

L PLB ANKETOS DUOMENYS

Pirminė anketų analizė rodo ne vien tautinės šamo 
nės padėtį išeivijoje, bet taip pat duomenyse įskaitytini 
veiklos krypties ir turinio pasiūlymai. Iki šiol atlikta 
analizė įtaigoja šias išvadas:

A. Anketos rezultatai aplamai

1. Anketos duomenys patvirtina plačiai palai
komą nuomonę, kad lietuviškoji aplinka plačiąja 
prasme — žmonių telkiniai, organizacijos, draugai, 
laikraščiai, knygos ir t.t — yra stipriausias veiksnys, 
formuojantis tautinę savimonę. Jaunieji tėvai, rinkda
miesi gyvenvietę, turi padaryti dažnai nelengvą apsi
sprendimą: gyventi ar negyventi prie lietuviško 
telkinio. Tai daugiausiai apspręs ir vaikų tautinį nusi
teikimą.

2. Tautinis užsiangažavimas ir savimonės pasi
reiškimas silpnėja vidurinėse amžiaus grupėse. Nors 
tai gali būti gyvenimo ciklo, tolesnio į aplinką įsikū-, 
rimo siekimo pasekmė, reikia pasvarstyti, kaip gali
ma būtų po-studentinio amžiaus žmones daugiau iš
laikyti lietuviškoje sferoje.

3. Anketos duomenys rodo aiškų sąryšį tarp 
dėmesio Lietuvai ir tautinio sąmoningumo. Gerai 
pasiruoštas ir turintis tikslą lankymasis Lietuvoje bei 
bendravimas su jos žmonėmis lietuvybės išlaikymui 
gali turėti tolimesnių teigimų pasekmių.

4. Teigiami tarp-kartlmai vieni kitų jvertmimai 
teigiamai rišasi su tautiniu sąmoningumu ir todėl 
harmoningi kartų santykiai, vieni kitų supratimas ir 
atvirumas turėtų būti siekiami išeivijos visuomeni
niame gyvenime.

5. Atskirų kraštų švietimo ir tautinio auklėjimo 
vadovai turėtų išanalizuoti jų kraštų anketų duo
menis ir padaryti atitinkamas išvadas tautinio švieti
mo ir auklėjimo darbui. Anketos duomenys pagal 
kraštus, jiems pageidaujant, bus parūpinti

B, Anketas duomenys — Lituanistinių 
mokyklų įvertinimas

Mokyklų įvertinimo rezultatai rodo nemažus litu
anistinių mokyklų atsiekimus ir taip pat kai kurias silp
nybes formuojant tautinį identitetą. Spėtina, kad 
mokyklų reikšmę mažina per dažnai pasireiškiantis nei
giamas mokinių skatinimas („negative re-enforce- 
ment"). Tai įtaigoja, kad reikia pakeitimų, skatinant vai
kus lituanistinėse mokyklose, tiek iš tėvų tiek ir iš 
mokytojų pusės. įvertinimo rezultatus galime apibend
rinti taip: 

saugoti lietuvybei ateinančiose kartose. Čia pateikiame 
pagrindines svarstybų išvadas ir'pasiūlymus, kuriais, 
tikimės, galės kūrybiškai pasinaudoti pasaulio lietuvių 
švietimo ir tautinio auklėjimo vadovai bei kiekvienas 
lietuvis, kuris nori perduoti savo kultūrinę sąmonę atei- 
nančiom kartom. Kviečiame visus į šias išvadas ir 
pasiūlymus reaguoti, ar tai juos taikant konkrečiam 
darbui, ar kritiškai /vertinant mūsų spaudoje, šios kon
ferencijos pagrindinė medžiaga bus paskelbta leidinyje, 
kuris bus prieinamas ii užsisakantiems.

1. Atsiliepimai apie ht. mokyklas (prad. ir aukšt.)
— nors žinios, perduodamos lit. mokykloje.įver- 

tinamos gana teigiamai, žinių perdavimo metodai 
gauna žemesnius įvertinimus.

— mokytojų pasiruošimas įvertinamas labiau 
teigiamai negu mokytojų prielankumas ir moki
niams rodomas dėmesys.

— atsiliepimai apie vadovėlius retai labai tei
giami ar labai neigiami — daugumas pasisako, kad 
vadovėliai yra „Šiek tiek” arba „nelabai" patrauklūs 
ar įdomūs.

Taigi lit. mokyklų programos turinys ir mokytojų 
' kompetencija įvertinti labiau teigiamai negu pro
gramos perdavimo būdas ir mokytojų laikysena bei 
santykiai su mokiniais.

2. Stiprūs ryšiai tarp atsiliepimų apie liet, 
mokyklas — kurie atsiliepia teigiamai į vieną klau
simą. daugiausiai atsiliepia gana teigiamai ir į kitus, 
gi tiem, kuriem nepatinka viena sritis ar aspektas, 
dažnai nepatinka ir kitos.

Taigi atrodo, kad įvertinama visa bendra patirtis, o 
ne specifiški elementai. Mėginant padėti pagerinti, 
reikia taip pat atkreipti dėmesį į visumą, ne tik į de
tales.

3. Palyginant lankiusius ir nelankiusius lit. 
mokyklas ir žiūrint į jų atsakymus kalbos nau 
dojimo, praleidimo „lietuviškai" laiko, draugavimo su 
lietuviais ar nelietuviais, identiteto srityse, ryškių 
skirtumų nerasta.

Kur skirtumų yra. jie susiriša su atsakymu 
anketos lietuvių ar nelietuvių kalba, t.y. su pasi
rinkimu naudoti vieną ar kitą kalbą, o ne su lanky
mu ar nelankymu lit. mokyklos.

Nors reikia tolimesnių analizių, norint tiksliau 
pasisakyti, pirmosios analizės neduoda daug pagrin
do ramintis, kad lit. mokyklų lankymas sistematiškai 
surištas su liet, sąmonės ar liet, bendravimo išlaiky
mu aukštame laipsnyje. Ar lit. mokyklos prisideda 
prie tautinės sąmonės ir veiklumo išugdymo, anke
tos duomenys daug pagrindo atsakyti „taip".

Pastaba: Čia kalbama apie dabartinės ir netolimos pra 
eities Iii mokyklas, ne apie lit. švietimo/auklėjimo sąvoką.

II. TEORINIŲ SVARSTYMŲ IŠVADOS

A. Sociologinė perspektyva

1. Asimiliacijos modelis toliau lydina mažumas, 
nors tas vyksmas nėra tolygus įvairiuose kraštuose, jis

nukelta i psl. 6

LIETUVOS KONTRASTAI

Kanapių - kiek nori (viršuje), bet 
jei Palangoje užsimanysi valgyti, teks 
gerą pusvalandį eilėje pastovėti 
(apačioje - eilė Palangoje prie 
"Čeburekinės". Atkreipkite dėmesį į 
skaitančius piliečius).

Per savaitę
vasarų Berlyne sprogo oomba 

piinoje žmonių diskotekoje, kur 
mėgsta lankytis aaug amerikiečių 
Kareivių. Du užmušti, 204 sužeisti. 
Galvojama, Kad tai Libijos terorištų 
darbas, pildant pik. Kudafi pažadus ir 
toliau persekioti Amerikos piliečius, 
kur jie bebūtų. Per Amerikos tele
viziją buvo pranešta, kad JAV 
planuoja karo veiksmus prieš Libiją.

Buvęs ilgametis Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kurt Waldheim 
šiuo metu kandidatuojantis į Austrijos 
prezidentus, toliau kaltinamas nacis
tine praeitimi ir kariniais nusikal
timais Jugoslavijoje. Artėjančių pre
zidento rinkimų Austrijoje proga 
pravesti tyrimai, vienok, rodo, kad p. 
Waidheimas vis dar smarkiai pirmauja 

prieš socialistų kanditatą. Rinkimai 
vyks gegužės 4 d.

Italijos vyriausybė perspėjo, kad 
net 60 firmų gali būti įtrauktą į 
"apnuodyto vyno" skandalą. Kuo 
dest.illuotu spiritu "pagerinto" vyno 
mirė mažiausiai 17 italų. Šis skandalas 
sustabdė pagrindinį Italijos eksportą - 
vyno eksportą. Ryšium su šia byia 
areštuoti du žmonės iš Veronos.

JAV vyriausybė pasiūlė daugiau 
negu tik Karinę pagalbą Filipinams. 
Amerikos gynybos ministras Casper 
Weinberger lankėsi Maniloje ir susi
tiko su prezidente Corazon Aquino. 
JAV tikisi pagerinti santykius su 
naujaja Filipinų valdžia, tiekdama ne 
tik karinę, bet ir ekonominę pagaloą. 
Filipinų sostinės Markios gatvėse. 
Casper Weinbergo atvykimo proga- 

išsirikiavo antiamerikietiškai nusitei
kusių gyventojų eiiė, vaikai laikė 
antiamerikietiškus šūkius.

Už propagandinio SSSR generalinio 
sekretoriaus M. Gorbačiovo rodymosi 
slepiasi smarkiai pablogėjusi Soviet.ų 
Sąjungos ekonomika. Kritus n.'iftos 
kainoms, vyriausybė spaudžiama su 
mažinti irines išlaidas. Sovietų 
Sąjunga yra viena iš didžiausių naftos 
eksportuotojų pasaulyje. K-Kdo-wf- 
tee 'kuinunra jos užsienio valiutos 
įplaukos sumažėjo 30 proc., jei ne 
daugiau.

JAV išreiškė susirūpinimą, kad 
Vakarų Australijos unijos ateityje 
gaii pasistengti nutraukti degalų 
pristatymą Amerikos karo laivams 

inoljos vanaenyne Fremantle uoste. 
Australijos ir JAV vyriausybės svarsto 

galimybes, kaip to išvengti. Vienas iš 
pasiūlymų yra, kad amerikiečiai imtų 
kontruoiiuoti Cockburn Sound degalų 
sandėlius netoli FremantiĮe.

Statybos darbininkų federacija 
(BLF) bando nugąsdinti vyriausybę, 
grąsindama kreiptis į Aukščiausiąjį 
teisiną dėl federacijos išregistravimo. 
Viktorijos ministeris pirmininkas p. 
Cain pareikškė. kad tai jo nesulaikys ir 
jis tęs BLF išregistravimo procedūras.

Nepaisant nerimo ir abejonių dėl 
vyriausybės paskelbt leidimo ban

kams pakelti paskoių namams įsigyti 
palūkanas iki 15.25%. vedanti Austra
lijos statybos grupė pareiškė, kad šios 
akcijos dėka atsiras i 01)00 gyvenamų 
namų ir 33 000 darbų.

Jav prezidentas R. ReaganasirSov. 
Sąjungos vadas M. Gorgačiovas tariasi 
susitikti dar šių metų pabaigoje.
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PASI 1ST KI ME
K N Y G O MI S I

Aš čia pateikiu 
didžiausios Sydnėjaus bibliotekos - 
State Library of New South Wales 
lietuviškų ir Lietuvą liečiančių knygų 
svetimos kalbomis sąrašą, kurį sudarė, 
Sydnėjaus Apylinkės Vaidybos pra
šomas, p. JURGIS REISGYS. Ačiū 
jam.

A. MAURAGIS
(Tęsinys)

Senn, Alfred Erich. The Emergence of 
Modern Lithuania. N.Y., Columbia 
U.P.,1959.
Vardys, Vytas Stanley. Lithuania 
under the Soviets: portrait of a 
nation, 1940-65. (Essays): ed. (and 
partly written) by V.S.Vardys. N.Y., 
Praeger, 1965.
Pogodin, Mikhail Petrovitch. Nestor: 
eine historisch-kritische Untersu- 
cnung ueber den Anfang der russichen 
Chroniken, von M. Pogodin, Ueber- 
setzt (from the Russian) unter 
Revision und Erweiterung des Verfa- 
ssers von F. Loewe. Angehaengt ist 
Danilowitsch, ueber die litauischen 
Chroniken aus dem Journal des 
Ministeriums der Volksaufklaerung, 
1840, November, mit Abkuerzungen. 
Uebersetzt von F. Loewe, Osna
brueck, Germany Biblio Verlag 1968.

Lithuanian Soviet Socialist Republic - 
Centrinė statistikos valdyba. 1962. 
Lithuanian SSR centrinė statistikos 
valdyba. 1961.

Elta praneša

Amerikietis apie
LIETUVOS REZISTENCIJĄ

Savaitraščio NEWSWEEK Maskvos 
biuro vedėjas A N D R EW N A G O RS K i 
1982 metais buvo ištremtas iš SSRS- 
os už "neleistinus žurnalistinės veik
los metodus." Savo išgyvenimus jis 
aprašo Amerikoje neseniai išėjusioje 
knygije RELUCTANT FAREWELL 
(Atsisveikinant nenoromis), kurioje 
randame ir įdomų skyrelį apie jo 
apsilankymą Vilniuje 1981 m. liepos 
mėnesį, drauge su dienraščio LOS 
ANGELES TIMES korespondentu. 
Nagorskis primena, kad daugelis 
užsienio korespondentų negauna lei
dimo apsilankyti Pabaltijo respubli
kose.

Autorius primena amerikiečių skai
tytojams, kad dar po 1950-ųjų metų 
lietuvių partizanai te.bekovojo prieš 
okupantus; tautiniai antagonizmai 
tarp lietuvių ir rusų tebegyvi ir 
šiandien. Pasak jo, lietuviai ir lenkai 
turi bendrų savybių - abi tautos giliai 
katalikiškos ir abi labai nemėgsta rusų 
viešpatavimo.

Nagorskiui ypač rūpėjo sužinoti,

Pasaulio pabaltiečių 
santalkos posėdis

Vasario 21 d. VLIKO-ELTOS 
būstinėje, Vašingtone, įvyko antrasis 
šiais metais Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos posėdis, pirmininkaujant dr.
K. Bobeliui. Posėdyje iš lietuvių 
dalyvavo dr. D. Krivickas, sekreto
riavo m. Samatienė. Lietuvių, latvių 
ir estų atstovai pranešė apie svar
besnius paskutiniojo mėnesio įvykius 
ir artimos ateities planus bei numaty
tas programas.

Estų atstovas M. Kari pranešė, kad 
Estų Pasaulinės Tarybos pirmininkas
L. Savi lankėsi Australijoje, ir 
tenykštis Pabaltiečių Komitetas pa
geidauja artimesnio bendradarbiavimo 
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U.S.S.R. - Tsentralnoe Statistitches- 
koe Upravlenie. 1959 metų visasąjun
ginio gyventojų surašymo duomenys.

Lithuanian Ballads and popular poe
try. N. Jatulytė, Vilnius, Valst. 
grožinės lietrat. leidykla. 1955.
Lithuanian Ballads and popular poe
try. Iliustravo v. Kosciuška. Vilnius 
Valst. grožinės literat. leidykla. 1956.

Lithuanian Drama Collections. Strau- 
manis Alfreds, six Baltic plays. 
Contents: Landsbergis, A. Five posts 
in a market place. Škėma, A., The 
Awakening. Waveland Press 1977. 
Barėnas, Kazimieras. Sauja derliaus. 
Skaitymai augantiems ir suaugusiems. 
Nida. 1957.
Butkus, Petras. Tautų šventovėse. 
Gintaras.1970.
Bender, H. H. On the Lithuanian word. 
1920.
Schleicher, August. Handbuch der 
litauischen Sprache. Prag. Calve. 
1856-7. 2 vols.
Lith. language - Dialects. Gauthiot, 
R. Le parler de Buividze: essai de 
description d’un dialecte lituanien 
oriental. 1903.
Kurschat, F. Woerterbuch der Littau- 
ischen Spractie. Deutsch-littauisches 
Woerterbuch. 1870-4.
Lietuvių - angių kalbų žodynas. B. 
Piesarskas ir B. Svecevičius. Vilnius. 
Valst. Leidykla. 1960.
Marlborough's English - Lithuanian 

kaip įvykiai Lenkijoje paveikė lietu
vius. Visi vilniečiai, su kuriais jis 
kalbėjosi, reiškė simpatijų lenkams. 
Nors būti disidentu Lietuvoje daug 
rizikingiau negu Lenkijoje, ameri
kiečių korespondentų sutikti lietuviai 
nedvejojo kritikuoti sovietinę san
tvarką. Jaunas lietuvis kunigas pa
kvietė amerikiečius į savo zakristiją ir 
išsamiai apšvietė juos apie valdžios 
pastangas nustelbti tikėjimą. Nepai
sant "primityvių" pastangų brukti 
ateizmą, kunigas buvo optimistiškas ir 
tvirtino, kad "tikėjimas Lietuvoje 
gyvas". Auga jaunimo sąjūdis, kurio 
šūkis - atgal į religiją. Taip pat 
sugebama apeiti valdžios suvaržymus: 
vaikai mokomi religijos privačiai ir 
net kai kurie partijos nariai tuokiasi 
bažnyčioje, slapčiomis krikštija vaikus 
ir siunčia juos pirmos komunijos. Kai 
valdžia užkerta kelią jaunuoliui įstoti 
į Kauno kunigų seminariją, jis 
įsijungia į pogrindinę seminariją. Daug 
moterų priklauso slaptiems vienuoly
nams. Anot kunigo, Lietuvoje, kaip ir 

su PPS centru. M. Kari taip gi pranešė, 
kad Kanados pabaltiečiai svarsto 
projektą dėl surinkimo laisvame 
pasaulyje didelio skaičiaus parašų, 
siekiant Pabaltiečiams stebėtojo tei
sių Jungtinėse Tautose. Dr. Bobelis 
pasiūlė Pabaltijo klausimą vėl kelti 
Europos Parlamente.

Latvių atstovas G. Meierovics 
pranešė apie Julijs Kadeiio netikėtą 
mirtį Vak. Vokietijoje. Jo netekimas 
yra didžiai nuostolingas, nes jis 
daugiausia pasidarbavo ruošiant Baltų 
Tribunolą Kopenhagoje ir Taikos ir 
Laisvės Žygį.

Dr. Bobelis pranešė apie savo 

and Lithuanian - English dictionary, 
ed. by Rev. H.H. Pewtress... and Rev. 
T. Gėrikas. London, 1939.
Lalis, A. Lietuviškos ir angliškos 
kalbų žodynas. 1915.
Nesseimann G. H.I. Woerterbuch der 
littauischen Sprache. 1851.
Barėnas. Kazimieras. Trečioji pra
dalgė, literatūros metraštis. London, 
Nida. 1966.
Burbulis, Aleksis, 1922. - Baltic 
literature: a survey of Finnish. 
Estonian, Latvian, and Lithuanian 
literature. Notre Dame University 
Press. 1970.
Lithuanian literature in Australian 
libraries, by Juška, Aldona. 1977. 
Jūragis, Juozas Almis. Terra Austalis. 
1972.
Landsbergis. Algirdas. The green 
linden, selected Lithuanian Folk
songs. 1964
Landsbergis, Algirdas. The green oak. 
selected Lithuanian poetry. 1962 
Zobarskas Stepas. Selected Lithua
nian short stories. 1960.
Lithuanian Community in Australia. 
Eleven Lithuanian artists in Austra
lia. (ed. by V. Ratas) Pub. by 
Lithuanian Community in Australia. 
Sydbey. 1967.
Kasias, Bronis J. The USSR - German 
aggression against Lithuania, ed., 
with intro, by B. Kasias. New York, 
Speller. 1973.
Senn, Alfred Erich. The Great Powers, 
Lithuania and the Vilna question, 
1920-1928. Leiden, Brill, 1966.
Supreme Lithuanian Committee of 
Liberation. 20 years struggle for 
freedom of Lithuania. J. Audėnas,

Lenkijoje, jau pats ėjimas į bažnyčią 
turi politinės reikšmės: religija yra 
neatjungiamai susijusi su naciona
lizmu. Lietuvos Katalikų Bažnyčią 
■sustiprino lenko išrinkimas popiežiumi 
bei galingas religijos ir nacionalizmo 
junginys kaimyninėje Lenkijoje.

Pokalbiui baigiantis, kunigas atsakė 
į amerikiečių korespondentų dar 
neištartą klausimą: kodėl jis taip 
atvirai išsipasakojo dviems nepažįsta
miems ušsieniečiams? Jo žodžiais: 
"svarbu, kad pasaulis žinotų,kas čia 
dedasi. Jei mes pakelsim triukšmą, kai 
jie bandys mus užgniaužti, tada jie 
gerai pagalvos prieš vėl mėgindami tai 
daryti. Blogiausia būtų, jei represijos 
vyktų ir niekas apie tai nežinotų."

Užėję į Šv. Teresės bažnyčią, 
amerikiečiai pradėjo fotografuoti 
maldininkus, kai kurie išsigando, o 
viena moteris tiesiai liepė svečiams 
išsinešdinti. Paaiškėjo, kad amerikie 
čius palaikė KGB agentais. Karingoji 
moteris atsiprašė ir paaiškino, jog 
valdžitf be atvangos stengiasi gąsdinti 
tikinčiuosius, "Jie bijo, kad čia 
nepasikartotų Lenkijos įvykiai ir 
stengiasi užkirsti jiems kelią," aiškino 
ji.

kelionę į Europą ir ten turėtus 
pasimatymus su A. Klimaičiu (Ciu
riche), ir inž. A. Venskumi (Pary
žiuje). Inž. Venskus sutiko kontak
tuoti Jean-Marie Daillet, buv. Kopen
hagos Tribunolo teisėją, kad jis 
sutiktų būti kalbėtoju demonstracijų 
metu Vienoje. A. Klimaitis rūpinasi 
įkurti bendrą Pavaitlečių spaudos 
biurą Vienoje, kuris veiks ESB 
Konferencijos metu.

Plačiau diskutuotos detalės ir 
programos įvyksiančioms šioms Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoms - balandžio mėnesį 
Berne ir lapkričio mėn. Vienoje. Dr. 
Bobelis pranešu, kad jau užan- 
gažuotas kelionių biuras kelionei iš 
JAV į Vieną. Detalės bus skelbiamos 
spaudoje artimiausiu laiku. Estų 

editor. N.Y. 1963.
Wielhorski Wladyslaw, Polska i Litwa: 
stosunki wzajemne w biegu dziejow. 
London, Polish Research Centre.
1947.
Jurgela, Constantine Rudyard, 1904. 
Lithuania: the outpost of freedom. 
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Tą pačią dieną amerikiečių žurna
listai susitiko su vilniete, kurios 
giminaitis buvo nubaustas kalėti 
konclageryje už savilaidą. Ji pabrėžė, 
kad savilaida klęsti, nepaisant val
džios pastangų ją išnaikinti - kai tik 
ką nors suima, kiti užima jų vietą. 
Autoriui įspūdį padarė jos tvirtumas ir 
ryžtingumas. Ji pasakojo apie rusinimo 
politiką: rusų kalbos mokoma nuo 
pirmojo skyriaus (šiuo metu jau ir 
vaikų darželiuose. Red), stengiamasi 
silpninti ryšį tarp tautos ir istorijos. 
"Norint sunaikinti tautą, svarbiausia 
sunaikinti jos kalbą", pareiškė vil
nietė. Faktas, kad lietuviai medžia
giškai gyvena geriau už rusus, 
nesumažino jos pasipiktinimo. "Tai 
nieko nereiškia," kalbėjo ji, "Lietuva 
yra okupuota šalis."

Kai Nagorskio įspūdžiai buvo 
išspausdinti NEWSWEEK savaitraš
tyje, du kiti Vakarų korespondentai 
paprašė leidimo apsilankyti Lietuvoje 
tą pačią 1981 metų vasarą. Sovietinė 
užsienio reikalų ministerija jiems 
leidimo nedavė - "dėl laikino pobū
džio priežasčių." (ELTA) 

atstovas pranešė, kad estų jaunimas 
Stokholme, Švedijoje, jau organizuoja 
keletą autobusų dalyvauti Vienos 
konferencijos metu ruošiamose Pabai- 
tiečių demonstracijose. (ELTA)

TR UMPAI
Estų nuošimtis Estijoje sumažėjo nuo 
92 proc. 1939 m. iki 60 proc. 1970 m. 
Rusų kalba brukama į švietimo 
sistemą, spaudą, radiją, televiziją ir 
visą viešąjį gyvenimą. Prieš keletą 
metų buvo uždrausta ginti diser
tacijas estų kalba. Neseniai pa
skelbta, kad rusų kalba bus pradėta 
mokyti Tartu miesto vaikų dar
želiuose. (ELTA)
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IŠ REDAKCIJOS RAŠTO
Už geležinės

Gerbimą Ponia Redaktore,

Jūsų redaguojama "Mūsų Pastogė" 
išsivystė į turiningą savaitraštį, kurio 
kiekvieną numerį su įdomumu perskai
tau. Kartais tenka pastebėti korek
tūros klaidų, bet jų galima rasti 
visuose laikraščiuose.

Šiuo laiškeliu noriu atkreipti Jūsų 
dėmesį į porą tokių klaidų "M.P." li
me numeryje, antrame puslapyje, Jūsų 
įvade p. Gučiuvienės straipsniui 
"Lietuva, Tėvyne Mūsų". Aš ten esu 
paminėtas kaip A. Rūbas; turėtų būti 
J. Rūbas, nes mano vardas yra Jurgis. 
Be to, Jūsų įvadas taip suredaguotas, 
kad visų faktų nežinančiam gali 
sudaryti klaidingą įspūdį apie mano 
rolę šio straipsnio istorijoje. Faktai 
yra sekantys:

Drįsi menant

Sužinojus apie a.a. Juozo Žukausko 
mirtį Melbourne labai nuliūdau, nors 
liko ir malonūs prisiminimai.

Prisimenu, kai 1948 m. velionis 
apsilankė mūsų namuose pakeliui į 
Queensland'ą, kur turėjo atlikti dvejų 
metų kontraktą cukrinių nendrių 
plantacijose. Kaip tik tuo metu po 
didelių pastangų ir rūpesčių buvo 
gautas leidimas leisti laikraštį ir mano 
a. a. vyras ieškojo redaktoriaus. Iš 
ankščiaus pažinęs Juozą Žukauską 
kaip teisininką ir gabų žurnalistą, jį 
pakvietė tam darbui. Jis sutiko su 
sąlyga, kad galėtų pasitraukti iš darbo 
prie cukrinių nendrių. Tuoj prasidėjo 
tam žygiai.

Prisimenu, Kalėdų metu a.a. Juozas 
Žukauskas parvyko į Sydnėjų ir 
laikinai apsistojo pas mūs. Iš jo 
pasiūlyto pavadinimų sąrašo mūsų 
visa šeima išrinko laikraščiui pava
dinimą "Mūsų Pastogė" ("Our 
Haven"), turint omenyje pastogę 
naujai atvykusiems tautiečiams. Visi 
mes a.a. Juozo Žukausko ir mano a.a. 
vyro raginami griebėmes darbo.

Prisimenu su velioniu kelias dienas 
vaikščiojome po Sydnėjaus spaustu-

Juozas

Ilgus metus sirgęs širdies liga 
Brisbane mirė Juozas RUZGYS, 78 
metų amžiaus. Kilęs iš neturtingos 
šeimos, Tauragės apskrities. į Aus
tralia atkeliavo pirmaisiais transpor
tais.' Apsigyveno šiaurės Queenslande. 
Po metų - kitų įsikūrė Brisbane. Dirbo 
Brisbano miesto valdybos autobusų 
transporte. Ten sulaukė ir pensijos. 
Buvo energingas, darbštus, parei
gingas. Velionis buvo įsijungęs į 
lietuvišką veiklą, visur dalyvavo - 
dirbo, kur tik reikėjo. Ne kartą ir 
Bendruomenės Valdyboje renkamas 
įvairioms pareigoms. Niekad ne
atsisakė, kas tik prašė, piniginės 
aukos. Visiem aukojo, buvo pavyzdys

Aš vasario mėnesio pradžioje pa
ruošiau radijo valandėlę apie Lietuvos 
himno istoriją, naudodamasis p. Gu
čiuvienės anksčiau transliuota radijo 
valandėle Adelaidėje, Lietuviškąją 
Enciklopedija ir kitais šaltiniais. 
Poniai Gučiuvienei už jos suteiktą 
medžiagą aš, žinoma, padėkojau savo 
radijo valandėlėje ir vėliau telefonu 
asmeniškai. Kadangi po šios translia
cijos gavau iš mūsų klausytojų keletą 
labai palankių atsiliepimų, aš apie tai 
pranešiau p. Gučiuvienei ir patariau 
jai šia tema parašyti straipsnį į mūsų 
spaudą, ką ji ir padarė. Už tai aš ir, be 
abejo, kiti "Mūsų Pastogės" skai
tytojai esame aji dėkingi.

Su pagarba,

JURGIS RŪBAS

ukauską
ves, kad suradus, kas galėtų spaus
dinti laikrašti svetima kalba. Galų 
gale suradome Country. Press (vėliau 
Publicity Press). Redaktorius turėjo 
daug vargo su laikraščio korektūra. 
Vėliau australai rinkėjai priprato prie 
lietuviško raidyno ir pasidarė leng
viau. Visi su a.a. Žukausku priešaky 
dirbome su didžiausiu entuziazmu. 
Man administracija (turėjau gerą 
mokytoją), naktimis ekspedicijavome, 
kad suspėtume išsiųsti į stovyklavie
tes. Siuntėme nemokamai, kol skai
tytojai darbus gavę įstengė užsi
prenumeruoti. Pirmą didingą "Mūsų 
Pastogės" numerį mūsų tautiečiai 
išvydo 1949 m. sausio 18 dieną. 
Prabėgo laikas, deja! A.a Juozas 
Žukauskas išvyko į Melbourną. Su 
vyru vėliau porą kartų jį su žmona 
aplankę dalinomės prisiminimais.

Maloniai prisimenant a.a. Juozą 
Žukauską mano šeima ir aš reiškiame 
likusiai žmonai Tatjanai ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime, o Jam amžiną atilsį toli nuo 
numylėtos Tėvynės.

0. BAUŽlENĖ

tuose reikaluose. Ilgus metus bažny
čioje maldų skaitytojas. Radijo va
landėlės programos dalyvis ir narys.

Balandžio? d. St. Marys bažnyčioje 
gedulingas pamaldas už a.a. J. Ruzgį 
atnašavo kun. dr. P. Bučinskas. Labai 
jautrų, graudų pamokslą pasakė. Po 
visų apeigų karstas išlydėtas. Sulig 
velionio ir žmonos pageidavimu kūnas 
atiduotas Brisbanės universiteto me
dicinos fakultetui. Liko našlė Julija ir 
sūnus su šeima. Lietuvių Namuose 
suruošė šermenis velionio žmona. 
Dalyvavo apie 60 asmenų.

Ilsėkis ramybėje.

V.K.

uždangos
Nepatvirtintais duomenimis sovietų 

armijos kareivis Aleksandras Sucha- 
novas (g. 1960 m.), pasiprašęs 
prieglobsčio JAV ambasadoje Kabule 
ir iš ten išėjęs praeitų metų lapkričio 
4 d. (po to, kai rusai užtikrino 
amerikonus, kad jam "nieko nebus"), 
netrukus po to buvo nuteistas mirti ir 
sušaudytas.

Sovietai išleido išvykti į Prancūziją 
žymaus sovietų režisieriaus Andrie
jaus Tarkovskio devyniolikos metų 
sūnų ir 85-ių metų motiną. A. 
Tarkovskis prieš dvejis su puse metų 
pasiprašė politinio prieglobsčio Vaka
ruose. Jo sūnaus išleidimu rūpinosi 
Islandijos, Italijos, Prancūzijos ir 
Švedijos vyriausybės.

Šiandien Sovietų Sąjungoje vienam 
gyventojui per metus pagaminama 17 
su puse kilogramo žuvies, t.y. 50 gr. į 
dieną (įskaitant kaulus, uodegą ir 
pelekus). Pagrindiniai žuvies pro
duktai yra šie: su burokėliais keptas 
ryklys garstyčių padaže, troškinta 
ryklio mėsa, virta banginio mėsa.

Nuo seno garsėjusioje geru vynu 
Moldavijoje (Rumunijos dalis, po II 
pas. karo priklausanti Sovietų Są
jungai) šimtus tūkstančių hektarų 
žemės užima vynuogynai. Dabar, 
prasidėjus griežtai Gorbačiovo kovai 
su alkoholizmu, vynuogės nustojo 
augusios, neįmanoma gauti ne tik gero 
vyno butelio, bet ir pačių vynuogių. 
Užtat klesti "samagono" varymas...

Per Amerikos televiziją plačiai 
reklamuojama naujojo sovietų vado M. 
Gorbačiovo knyga "Laikas gyventi 
talkoje taikingai", išleista Niujorke 
Richardson ir Stalrman leidyklos, 
kainuojanti 15 dol. 95 cnt. Laikraštis 
"The New York Post" apibūdina šią 
knygą, kaip "ko gero patį nuobo
džiausią prozos kūrini istorijoje".

Toliau rašoma, kad Gorbačiovas už 
knygą negavo jokio avanso, bet jam 
sumokės įprastą honorarą - 15 proc. 
nuo parduoto egzemplioriaus. Pinigai 
bus pervesti žurnalui "Soviet life", 
kurį platina SSSR pasiuntinybė Va
šingtone.

Abu leidėjai dalyvavo Antrajame 
pasauliniame kare. Prieš pusantrų 
metų jie parašė laišką Jurijui Andro
povui, užklausdami: "Atsimenate, 
kad rusai ir amerikonai buvo draugai? 
Ar jūs turite taikos programą? Ar 
nenorėtumėte parašyti knygos šia 
tema?" Andropovas atsakė teigiamai, 
tačiau po to numirė, ir jie panašų 
laišką parašė Gorbačiovui. Laik
raštyje nieko nesakoma, ar leidėjai 
bandė susirišti su K. Černenka.

***
Kuo skiriasi demokratija nuo liaudies 
demokratijos? Tuo pačiu, kuo marški
niai skiriasi nuo malšinamųjų marški
nių.

Amnesty International užklausė 
sovietų generalinį prokurorą dėl 
vienas po kito per 16 mėnesių staiga 
mirusių politinių kalinių - ukrainiečių 
poeto Vasilijaus Stus (47 m.), Oleks 
Tichij (57 m.), Jurij Litvin (50 m.) ir 
Valerij Marčenko (37 m.)

. Paryžiuje leidžiamas ru
sų savaitraštis "Ruskaja Mysl” 
rašo, kad Permės konclageryje 
politkaliniams yra Pakuckas 
Jonas, įtariamas padėjęs VI. 
Šakaliui pasitraukti į Vaka
rus; Leonas Stonkus, tarna
vęs vokiečių kariuomenėje 
bei iš Italijos grįžęs "namo”, 
ir kun. Sigitas Tamkevičius, 
Pastarasis yra valytojas sto
vyklos metalo apdirbimo dirb
tuvėje ir vaikščioja apiban- 
dažuotas, .

Maskvos “Izvestia" 1986 m. 
kovo 1 d. laidoje paskelbė ofi
cialius užsienio valiutų kur
sus. Už šimtų kanadietiškų do
lerių bus duodama 50 rublių ir 
90 kapeikų, o už šimtą ameri
kietiškų — 71 rublis ir 35 ka
peikos. Toronto Bay gatvėje 
esančioje pinigų keitimo įstai
goje už 100 kanadietiškų do
lerių galima gauti 250 sovie
tiškų rublių.

Li etuvoje

Padubysyje, Kelmės raj. mirė sep
tynių metų mergaitė Raselė Pinkaus- 
kaitė. Tęvi nutarė laidoti su religinė
mis apeigonrs. Klasės mokiniai norė
jo prisidėti prie laidotuvių eisenos. 
Bet susirinkusius mokinius kolūkio ve
dėjas ir 3 mokytojos vaikė, kad nepri
leisti prie eisenos.

1979 metais Iš 
175 tūkstančių žmonių su aukš
tuoju išsimokslinimu 52 procen
tus (arba 91 tūkst.) sudarė mote
rys, su viduriniu ir nebaigtu vi
duriniu išsimokslinimu — 50,2 
procento.

1983—1984 mokslo metų pra
džioje "respublikos" aukštosiose 
mokyklose mokėsi- 69.6 tūkstan
čio studentų, iš jų — 40,4 tūks
tančio moterų.

Jaunų moterų išsimokslinimo 
lygis aukštesnis negu vyrų, t. y. 
iš tūkstančio 20—29 metų gy
ventojų aukštąjį išsimokslinimą 
turi 106 moterys ir 79 vyrai.

lš"!iaudies" ūkyje dirbančių 
specialistų su aukštuoju mokslu 
moterys sudaro 56 procentus, su 
specialiuoju viduriniu — 65 pro
centus.

Duomenis patelkė Lietuvos 
TSR centrinė statistikos valdyba.

Praėjusią savaitę blaivykloje 
prie Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto VRV pabuvojo 219 
žmonių.

»»*
Socializmas yra idėjos pergalė 

prieš sveiką protą ,

'Quadrant", 1986, balandis
**♦ ***

Kalbos vargai
T. Klyga

Bolševikai vis dar febe 
vaidina ’’nacionalinėm kul
tūrom’’ pagarbų, nors visų 
laikų pasalom vykdo planin
gą jų žlugdymų. Ir pamažu 
vis aiškyn atsiverčia mask- 
vinių pastangų pasekmės. 
Iki šiol okup. Lietuvoj bent 
žymesni žurnalai stengės 

reikštis gryna lietuviška 
kalba, vien tik tarptautinių 
žodžių gausos netrukdė. Bet 
pamažu mūsų kalbai pagar
ba ima blėsti, štai gana 
orus LTSR Rašytojų orga
nas Pergalė 1985 m. nr. 9 
pateikia R. šavelio apysakų 
— su daugybe svetimybių, 
kurios jau Neprikl. Lietu 
vos laikais buvo išmestos ir 
užmirštos (jų daugumas, 
žinoma, slaviškos).

Kažko
dėl jos dabar vėl atgaivina
mos. Būtent: pečius, čvie- 
kas, sodžauka, pusbonkis ir 
pusbonkėlis, lenciūgas, mos- 
lis, interesnas, guzikas, vot 
tebe raz, skūra, diedukas, 
užpečkis, dešimkė, balkis, 
išpuolė sekmadienis, kala- 
vartas, boba (vietoj žmona 
ar moteris) ir kt. 'O ypatin 
gai įsimylėtas durnius su jo 
palydovais: durnesnis, dur- 

niausias... Tą durnių ir 
išeivijoj vieno dienraščio 
redaktorius vis įkiša net į 
vedamuosius, gal ta pačia 
linkme pasinešęs?

Toks dabar mūsų kalbos 
negerbimas po rusiškos glo
bos skėčiu. Todėl išeivijai 
pareiga kaip tik uoliau savą 
kalbą švarinti ir jos varto
jimo taisyklingumu didžiuo
tis, o ne apsileisti. Ypač tai 
privaloma spaudos bendra

darbiams. Pvz. pastaruoju 
laiku itin paplitusi ši sintak 
sės klaida: bet kokiam po
sėdy valdybai ar komisijai 
ką nutarus, vis parašoma — 
priėjo išvados... O veiks
mažodis prieiti tinka tik su 
galininku, taigi, priėjo išva
dų. Kaip ir žmonių dainoj; 
priėjau upelį, tyrą vande
nėlį ...

"Dirva" 1986 Nr.5
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Skamba mokyklų koridoriai

Jaunoji prelegentė Marina Cox

Aldona Veščiūnaitė-Klasė prie mokyklos. Viduryje mok. 
Janavičienė.

Rudenėjant, vėsus vėjelis gaivina 
rytmečio valandas. Erdvios mokyklų 
aikštės mirga-mirguliuoja mokinių 
veidais. įdegusiais nuo saulės - dar 
neseniai džiaugtasi vasaros atosto
gomis.

Ta pati erdvi klasė (Nr.23), tie 
patys stalai, pažįstami veidai. I ypse- 
nos, kalboms nėra galo. Apsidairydami 
renkasi klasėn ir naujieji mokiniai. 
Viso dvidešimt. Sydnėjaus Litua
nistinė klasė pradeda naujuosius 
mokslo metus. Mokytoja, mokinių 
skaičių patikrinus, dalina-braukia 
lentų į tris dalis neišvengiamai 
susidarys 3 grupės: vyresniųjų klasė 
(year 11-12), vidurinių klasė (year 9 
10) ir pradedančiųjų. Entuziastų 
netrūksta.

Mes - nedidelė grupė, dauguma 
lietuvių kilmės, mokomės lietuvių 
kalbos - seniausios iš indoeuropiečių 
kalbų. Pabrėžiam, kad lingvistai 
įvairiuose pasaulio universitetuose 
studijuoja lietuvių kalbą, norėdami 

ABITURIENTAI iš kairės: Denis Staitis (Stusiūnaitis), Justinas 
Ankus, Algis Zakarauskas. Margaret Jodlovičiūlė. Giedrius Dryža.

Petras Šumskas, Simas Ankus, Petras Burokas.

Mūsų pastogė Nr.14 1986.4.14 psl.4

susipažinti su senomis, gryniausiai 
išlikusiomis žodžių formomis. Istori
kai, tuo tarpu, nagrinėja lietuvių 
tautos kilmę, stebėdamiesi, kad maža 
tauta, tik salelė tarp didžiųjų 
kaimynų. ištvermingai išlaikiusi 
nepriklausomai savitų kalbų.

Mus, gyvenančius Australijoje, riša 
anglų kalba. Jei norim skaityti 
australų spaudų, klausytis radijo, 
sekti TV, turime išmokti angliškai. 
Džiuginantis faktas tačiau yra, kad 
australų valdžia, pripažindama didelį 
kitataučių kultūrinį įnašų Australijai, 
nori palaikyti-išsaugoli įvairių tautų 
tautinius-kultūrinius bruožus; ragina 
savitos kalbos išlaikymų; ryškina 
tautines tradicijas.

Lietuvių kalba - ypač skardžiai 
skambėjusi Ashfield Boys' High klasė
je praeitais metais, buvo aukštai 
įvertinta. Visi 5 egzaminų kandidatai 
sėkmingai išlaikė baigiamuosius 
valstybinius egzaminus.

1985-ji - Pasaulio Jaunimo Metai - 
atžymėti taip pat ir mūsų klasėje.

Štai RIČARDAS GERVINĄS, iš
laikęs egzaminus aukščiausiais pa
žymiais iš lietuvių kalbos (100/100) ir 
gavęs 432 iš galimų 500 bendrajam 
egzaminų įvertinime, jau studijuoja 
NSW Universitete medicinų. Mokytoja 
ryškiai prisimena jaunučio Ričardo 
rašinėli, dar pirmose gimnazijos kla 
sese, kai jis didelėm raidėm užrašė, 
kad domisi žmogaus ir gyvulių 
anatomija, skaito knygas. Vėliau 
svarstė galimybes studijuoti teisę, 
buvo net kviečiamas dalyvauti teisme. 
Domėjosi ir inžinerija.

Studijuodamas lietuvių kalbą, Ri
čardas nuostabiai greitai pramoko 
mūsų sudėtingos gramatikos, net su 
visom nosinėm - be klaidų! Anali
zuojant novelę - short stories, 
mokytoją stebino Ričardo sugebė-
jimas suvokti žmogiškąsias problemas, 
jausti dramatinę įtampą, įžiūrėti 
psichologinius įmantrumus. Poezijoje 
- pats puikus deklamatorius, mėgo 
eilėraštyje dramatišką tonų. pav. 
Bernardo Brazdžionio "Neregio ele
gijų", Henriko Nagio "Didelis medis 
turgaus aikštėje".

Pasireiškė Ričardas ir populiarioje 
televizijos programoje "60 minules", 
George Negus vadovaujamoje. Tai jo 
laiškų Ray Martin išrinko iš šimtų kilų 
ir skaitė minėtoje programoje 
(1983.9.26.). Jau tuomet Ričardas 
reiškėsi aštriu, taikliu žodžiu politine 
tema.

Antras geriausiais pažymiais išlai
kęs egzaminus MIKAS BUROKAS 
(87/100), buvo priimtas į Armidale 
universitetą ruoštis muzikos mokytojo 
profesijai. Nors ir atidėjęs metams 
studijas, Mikas susirado darbą ir nori 
toliau reikštis muzikuojančio jaunimo 
grupėje (Berods, kad pasivadinę 
L1TUAN1CA vardu).

REGINA BERNOTAITĖ, besido
minti kalbomis, pasaulio literatūra, 
jau studijuoja Sydney Universitete 
(Arts).

RAIMONDAS STAŠ1ONIS, rodęs 
išskirtinų gabumų dramoje ir žadėjęs 
stoti į aukštesniąją dramos studijų, vis 
dėl to planus pakeitė ir stojo į 
Newcastlio universitetų (Arts, Com
munications skyrius).

EDMUNDAS STAITIS studijuos 
Sydnėjaus Technical College, Retail 
management (Fashion Design).

Jau 23 mokiniai yra baigę aus 
trališkų gimnazijų su lietuvių kalbos 
pažymiu. Pageidaujama, kad mokiniai 
stotų į Lituanistikos kursus nuo 
pirmųjų gimnazijos klasių, nes tokiu 
būdu geriau įsijungia į klasės darbų. 
Tačiau priimami ir vyresnių klasių 
mokiniai, o taip pat ir suaugusieji.

al tė.

Pradžioje susidarė įspūdis, kad moki
niai būdavo tėvų stumiami, bet dabar 
drąsiai galima teigti, kad atsiranda jų 
pačių entuziazmas, gyvas susidomė-
jimas tiek lietuvių kalba, tiek 
Lietuvos istorija, literatūra, kultū
riniais lietuvių pasireiškimais.

Lituanistinių kursų tikslas yra 
išryškinti kiekviename mokinyje, indi
vidualiai, jo kaip žmogaus vertę, 
brandinti sugebėjimus kritiškai 
spręsti, galvoti. Ir susirasti sau vietą 
daugiakultūrinėje Australijos visuo
menėje.

Šių metų mokiniai: Justinas ir 
Simonai Ankai, Robertas Bučinskas, 
Vilija Burneikytė, Petras Burokas, 
Regina Coxaite, Margarita Jodlovi- 
čiūtė, Betina ir Monika Migutės. 
Povilas Naguievičius, Lisa Skirkaitė, 
Dana Staitytė, Denis Staitis, Antanas 
Šarkauskas, Petras Šumskas, Algis 
Zakarauskas. Suaugusieji, vadinami 
privatūs mokiniai: Giedrius Dryža. 
Rima Kristensen, Sidsel Kristensen ir 
Del Kronberger.

Vidai Kabailienei pasitraukus iš 
Egzaminų komisijos ir BSSS Lithua
nian Syllabus komiteto, jos pareigas 
perėmė Anskis Reisgys. Nuoširdžiai 
dėkojame Vidai Kabailienei už ver
tingų įnašų Lituanistinės mokyklos 
darbe, neužmirštant, kad tai Jos 
pastangomis Lituanistiniai Kursiu 
Sydnejuje buvo įvesti 1978 metais. Ji 
dvejus metus ir mokytojavo.

Anksčiau baigusi Lituanistinius 
kursus ir dabar jau studijuojanti 
universitete Marina Coxaite, metų 
pradžioje įdomiai pravedė klasėje 
pokalbį, tiksliau - papasakojo apie 
Vasario 16 gimnazijų ir kelionę į 
Lietuvą. Tikimės, kad žavus Marinos 
pasakojimas, iliustruotas gausiomis 
nuotraukomis, sužadins mokiniuose 
norų ieškoti galimybių ir būdų toliau 
tobulintis lituanistinėse studijose.

ALDONA 
VEŠClŪNAITĖ- 
JANAVIČIENĖ

Dana Staitytė (Slasiūnailytė), Betina Migutė, Regina Coxaite ir 
Monika Migutė.

4



SYD NĖJUS

Anūkės S VEI KI NI MAS

Linkiu ir mes visi linkime Tau, 
bobute, laimingų ir sveikatingų 80- 
tųjų metų.

Širdingai dėkoju už Tavo meilų, 
gerumą, pasišventimą ir pavyzdį ne 
tik man, bet ir visiems artimiesiems, 
vaikams, anūkams, proanūkams.

Eugenija Bliokienė gimė 1906 m. 
balandžio 24 d. Kaišiadoryse, lietuvių 
katalikų šeimoje. Didžiajam karui 
užėjus, kartu su daugeliu lietuvių 
pasitraukė į Petrapilį, kur baigė 
gimnaziją ir, prasidėjus revoliucijai, 
vėl grįžo į Kaišiadoris. Čia ištekėjo už 
Eduardo Blioko ir gimus dukrai ii' 
sūnui, persikėlė į Zarasus. 1941 m. 
bolševikai besitraukdami padegė 
miestą. Diedukų namai taip pat dingo

liepsnose. 1944 m. išbėgo Vokietijon, 
apsigyveno Luebeck'o stovykloj, o 
vėliau emigravo į Australiją ir įsikūrė 
gražiam Bardwell Park priemiesty.

Jau suėjo lygiai 10 metų nuo vyro, 
mano dieduko mirties. Gyvena viena. 
Tvarkingai prižiūri namą ir ypatingai 
daug dėmesio kreipia į gražų daržo 
užlaikymą. "Taip kaip buvo prie 
dieduko..." Nors mus skyria 44 metų 
tarpas, bet ji man yra brangi bobutė, 
kuri moka užjausti ir palepinti, kaip 
motina, reikalui esant pabarti ir savo 
pasaulėžiūroj pakankamai jauna būti 
mano tikra drauge.

Ačiū už tai. Ilgiausių Metų!.

BIRUTĖ

Keturios kartos. Priekyje p. E. Bliokienė su proanūki!, Stovi jubiliatės 
duktė p. T. Vingilienė ir anūkė Birutė Vingilytė.

N E WC AS TLI S

Velykinė iškyla
Newcastlio' Apylinkės Valdybos 

rengta iškyla įvyko Velykų antrą 
dieną, kovo 31 d.,Speers Point parke. 
Susirinko beveik visi lietuviai. Nors 
čia ne tėvynė, nei vieversio čirenimo, 
nei varnėno čiulbėjimo nesigirdėjo, 
bet visos Lietuvos tarmių garsai 
aidėjo kaip kadaise gimtame krašte. 
Loterija linksmai praėjo, tortas p. D. 
Bajelienės žavėjo, gardėsius mėgstan
čius svečius tai laimikis sunkiai 
randamas ir nepakeičiamas kuo kitu. 
Patiekti premijavimui margučiai išsi
skyrė raštų įvairumu, grožiu linijų, 
tarsi gyvi, bet nekalbėjo...

Margučius vertino ponios: V. Bag
donavičienė, viešnia iš Anglijos, 
atostogaujanti pas p. S. ir M. Butkus, 
ir M. Alt, p. Butkų draugė. Pirmą ir 
antrą prizus laimėjo akademikės, 
panelės Viktorija ir Rima Kristensen, 
o trečią - p. Z. Zakarauskienė. Vaikų 

margučių pirmą ir antrą prizą laimėjo 
p. J. Balčiūno vaikai ir trečią prizą - 
Daugėlaitė. Po to sena lietuviška 
tradicija sekė margučių ridinėjimas, 
prieš daug metų atgaivinta Newcast 
lio Apylinkėje. Daug malonumo suau
gusiems. vaikams ir praeiviams. Val
dyba dėkoja visiems davusiems fantus.

Nauja šeima atsirado Newcastlio 
Apylinkėje. Č. ir M. Zakarauskų sūnus 
Juozas apsivedė su Annette, australe. 
Šaunios vestuvės įvyko Police Boys' 
klubo salėje, dalyvavo apie 130 
asmenų. Apylinkės lietuvių v-ba linki ‘ 
jaunavedžiams laimingo gyvenimo ir 
sėkmingos ateities ir nepamiršti 
lietuvių bendruomenės.

R. LAPINSKAS
Newcastlio velykinės išvykos dalyviai.

ME L B O U R N AS

ID ainuoj antis

ME LB O U R N AS
Melbourne lietuvių kultūrinis gyve
nimas vėl plačiai reiškiasi. Dai
nuojama, šokama, sportuojama su dar 
didesniu įniršimu. Organizacijos posė
džiauja, renka naujas valdybas, pla
nuoja ateities veiklos užmojus. Viskas 
sukasi apie Melbourne Lietuvių Na
mus, kur posėdžiaujama, repetuojama, 
vaidinama, koncertuojama; o svaitga- 
liais, mūsų darbščiosios moterys 
pasirūpina, kad lietuviški kulinarijos 
gardumynai patenkintų tautiečių iš
lepintą apetitą. Lietuvių Namų baro 
valdytojai daboja, kad prie gardžių 
pietų būtų ir putojančio alučio, kuris 
daug kam primena Biržų apskrities 
ūkininkų namie gaminamą alų. Labiau 
išlepintiems bare netrūksta visokiau
sių kitokių pasaulio gėrimų, kurie taip 
lengvai prablaivina atmintį.

Verda čia gyvenimas ir atrodo, kad 
visi melbourniškiai yra tokie artimi ir 
geri pažįstami, kad kartais kalboms ir 
galo nesimato. Lietuvių Namuose ne 
tik kalbama, bet gana dažnai ir 
dainuojama. Apart koncertų ir mi
nėjimų, čia vyksta ir Dainos Sambūrio 
savaitmės choro repeticijos, kurioms 
vadovauja net trys muzikos žinovai ir, 

pepatikėsite - visi šie trys muzikai yra 
gražiosios lyties atstovės - moterys. 
Teisingai sako sena patarlė, kad 
pasaulį valdo vyrai, o vyrus valdo 
moterys. Taip ir mūsų garsusis Dainos 
Sambūris savo skambiomis ir jaudi
nančiomis dainomis užvaldo klausy
tojus, bet Sambūrio gražiai dainuo
jančius choristus valdo - moterys.

Nepatikėsite, Melbourno Dainos 
sambūris nutarė atsijauninti, nes, po 
paskutinės Dainų Šventės, pasigirdo 
kalbų, kad Australijos lietuvių cho
ruose beveik nesimato jaunimo, o vien 
tik žilagalviai taip gražiai dainuoja. 
Žinau, kad beveik visi Australijos 
lietuvių chorai sukruto. Sukruto ir 
Melbourno Dainos Sambūris ir jau 
šiandieną matome jų repeticijose 
daug jaunimo šalia dainuojančių, 
kurių galvose vien tik sidabras blizga, 
kas priduoda visam chorui daugiau 
orumo ir pasitikėjimo. Taip, Dainos 
Sambūris džiaugiasi jaunimo prie
augliu, kas užtikrina chorui ateitį. Jau 
pereitais metais Sambūrio koncertuo
se matėme užtikrintai dainuojančius 
jaunuosius narius - Tomą Arą, Gabiją 
Staugaitytę, Raimondą ir Ritą Bruo- 

žius, o šiandien galime džiaugtis 
jauniausiu prieaugliu - Vilija Dargyte, 
Ieva ir Aleksu Pravidani. Su malonumu 
tenka paminėti, kad į dainorių gretas 
grįžo Raimondas Dagys, o moterų 
eiles papildė dar viena damos mylė
toja - Alelksandra Volkienė. Tenka 
tik sveikinti visus šiuos naujuosius 
dainininkus ir palinkėti jiems sėkmės.

Dainos Sambūrio dainos skambėjo 
visuose Australijos lietuvių plačiau 
gyvenamuose miestuose. Š.m. gegužės 
10 d. Sambūris pakelia sparnus, kad 
pasiekus Perthe gyvenančius lietu
vius. Gegužės 11 d. bus dainuojama 
Pertho lietuviams, o gegužės 12 d. 
plačiajai Pertho visuomenei.

Iš praeities patyrimo žinome, kad 
Pertho lietuviai, iki šiai dienai gražiai 
išlaikė tautinius papročius ir pasižymi 
nuoširdumu, draugiškumu ir vaišin
gumu. Taigi, reik manyt, jie sugebės 
priimti ir globoti virš 60 Melbourno 
lietuvių.

Kai paprastai, taip ir šį kartą 
Melbourno Dainos Sambūris rimtai 
ruošiasi šiai kelionei. Vos grįžęs iš 
Brisbanės gastrolių, Sambūrio kelio 
nių organizatorius Vincas Ališauskas 
pradėjo tvarkyti išvykos reikalus. 
Laimingas Sambūris, nes plačiam jų 

repertuarui dažnai ta ikininkauja ži
nomieji Melbourno solistai - Virginija 
Bruožytė, Jurgis Rūbas ir Vincas 
Danius, kurie ir šį kartą prisidės prie 
dviejų kantatų išpildymo ir paįvairins 
koncertą solo dainomis.

Sambūriečiai užnugaryje turi dainą 
mylinčius tautiečius, kurie metų 
metais lanko parengimus ir dvasiniai 
išgyvena dainų atlikimą. Balandžio 26 
d. (šeštadienį). Dainos Sambūris 
kviečia dainą mėgstančius tautiečius 
iš Melbourno ir apylinkių atsilankyti į 
jų Generalinę repeticiją - KON
CERTĄ Lietuvių Namų koncertinėje 
salėje. Po to prie bendro vaišių stalo 
Jubiliejinėje salėje kiekvienas galės 
pareikšti savo nuomonę apie koncertą 
ir palinkėti sambūriečiams laimingos 
kelionės į Perthą.

Neapvilkime nenuilstančių dainorių 
ir savo atsilankymu (rodykime. kaip 
giliai veriname jų pasišventimą mo 
kantis naujų gražių lietuviškų dainų 

Su nuoširdumu ir meilę išlydėkime 
daininkus (tolimąją koncertinę kelio 
nę idant lietuviškoji daina gražiai 
nuskambėtų Vakarų Australijoje.

Iki pasimatymo Lietuvių Namuose 
balandžio 26 d.

LEONAS BALTRŪNAS
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I Svirkščias
Ivie C ar-1;til z mas

Tuoj put po bombos sprogimo prie 
Melbourne policijos HQ durų viešosios 
nuomonės puoselėtojai sukruto skelb 
ti, kad tai greičiausiai buvęs nacių 
darbas, nors ant tvorų ir sienų ir 
nesimatė jokių svastikų.

Vos septyniom dienom praėjus 
Melbourne dienraštis "The Age" - 
3.4.1986 "Green Guide" priede pa
garsino: "Ar mes slepiame naciškus 
nusikaltėlius?" Šiam reikalui buvo 
paskirtas visas pirmas puslapis, miline 
apsivilkusios žiurkės karikatūra ir 
pabaiga kitame puslapyje su John 
Loftus ir Mark Aarons fotografijomis. 
Su šiais dviem asmenimis žurnalistė 
Anna Murdoch pravedė pasikalbėjimų, 
kurio įdomesnes vietas - mintis čia 
paminėsime.

Tame pasikalbėjime sakoma, kad 
Mark Aarons yra transliuotojas ir 
kūrėjas radijo programos "Naciai 
Australijoje", narys šeimos, turinčiose 
ilgų istorijų Australijos kompartijoje." 
Jam talkininkaująs Amerikos teisinin
kas John Loftus, kuris esu buvęs JAV 
Teisingumo dept. Specialioje tardymų 
įstaigoje - OSI įkurtoje prezidento 
Carter prokuroru. Esą John LoflUs yra- 
pasižymėjęs tardymuose - kaltini
muose ir nacių ieškojimuose ir net 
parašęs knygelę "Gudų paslaptis”, 
kuri privedusi prie "Nacių me
džioklės" JAV ir Kanadoje. Jis esąs 
airis katalikas, du metus tyrinėjęs 
Australijos padėtį. Mark Aarons ir 
John Loftus paruošė išpuolį "Nadiai 
Australijoje", kuris bus vykdomas per 
ABC radiją, penkių savaičių bėgyje.

Toliau sakoma, kad Mark Aarons 
dešimtį metų ieškojo įrodymų Latvi 
joje, Estijoje, Lietuvoje, Jugoslavijoje, 
Čekoslovakijoje, Ukrainoje ir Gūdi 
joje. Jis turėjęs bendradarbiauti su tų 
kraštų atitinkamais organais, o taip 

IŠVADOS 
atkelta iš 1 psl.

turi savitus tempus ir Kryptis, net atoslūgius. Speci
finės gyvenamojo krašto sąlygos Ir akultūnzacijos speci
fika gali sudaryti galimybes tautiniam identitetui palai
kyti.

2. Kultūra nuolat keičiasi ir nuolat yra kuriamas jos 
turinys. Todėl gresia pavojus, kad išeivija gėli atitrukti 
nuo tautos kamiepo, jo kuriamo gyvenimo būdo ir taip 
tapti kultūriškai svetima tautos kamienui. Todėl siektina 
gilinti ryšius su lietdviškomis šaknimis — kamienu.

kad ji būtų įtraukta ir dėstoma vietinėse mokyklose. 
Taip atitrukusieji nuo lietuvių sužinotų apie mus ir gal 
susidomėtų savo kilme

3. Lietuvių kalbos vartojimui ryškiai silpnėjant, 
lietuvių kultūros pažinimui ir etninio susižinojimo tiks
lams iškyla aktuali užduotis ruošti aukštesnės kokybės 
lituanistine medžiaga anglų ir kitomis kalbomis.

4. Etninio pasireiškimo būdų gausybė įtaigoja pri
imti galimybę, kad gali būti daugiau negu vienas lietu-

atskiriant politiką nuo lietuviškumo ir kiek galint santy
kiaujant su Lietuva.

3. Dinamiška jaunimo veikla, ypač kylanti iš' jau
nimo iniciatyvos, yra svarbus veiksnys tautinio identi
teto suformavimui ir todėl ta jaunimo iniciatyva puošė- 
lėtina visomis išgalėmis.

B. Psichologinė perspektyva .

1. Psichologinis įaunuolio-iaunuolės brendimas yra 
paženklintas specifinių brendimo laikotarpių. Tautinio 
auklėjimo ir švietimo sistema turi atsižvelgti į individo 
brendimo eigą. Specifiškai siūlytina:

a. Pritaikyti mokymo metodiką ir turinį kiek
vienam vystymosi laikotarpiui.

b. Atkreipti ypatingą dėmesį į savimonės ir tau
tinio užsiangažavimo kristalizaciją jaunuolio metais, 
ruošiant jiems tinkamus užsiėmimus, svarstymus, 
kad padėtume jiems rasti gilesnį, vertybini tautiš
kumo supratimą.

2. Pradedant ruošti priemones mokyti lietuviškai 
nemokančius, reikia nepamiršti sudaryti galimybes to
bulintis tiems, kurie jau yra tautiškai užsiangažavę. 
Plėsti galimybes, savo žinias ir sugebėjimus tobulinti 
tiems, kurie nori tęsti jaunimo švietimo darbą.

3. Nemenkinant jokių lietuviškumo pažymių, 
siektina remti ir skatinti lietuvišką kultūrinę gyvenimą, 
kad mūsų jaunimas, vystydamas savo protinius ir kūry
binius sugebėjimus aplamai, galėtų tą patį daryti ir 
lietuviškoje plotmėje.

4. Organizuojant ir puoselėjant lietuvišką veikla, yra 
verta moksliškai pastudijuoti jaunuolių pažiūras į 
esamą lietuvišką veiklą ir sužinoti, kaip tos veiklos įvai
rios apraiškos jų požiūriu atrodo.

C. Antropologinė perspektyva

s 1. Etninio identiteto susidarymui yra svarbi ir 
pačios etninės grupės patirtis ir jos perdavimas jau
nom kartom. Todėl siūlytina rinkti medžiagą apie lietu
vių patyrimus pokario metais ir įsikūrimą įvairiose šaly
se, tą medžiagą moksliškai apibendrinti ir perduoti 
ateinančiom kartom išeivijoje bei Lietuvoje.

2. Kadangi JAV ir kitose šalyse plinta etninis pliu
ralizmas ir pradedama įvesti įvairių tautinių grupių gy
venimo supažindinimą į nuolatinę mokymo programą, 
tuojau reikia pradėti ruošti tokioms programoms me
džiagą apie lietuvius (vaizdaiuostes. aprašymus ir t,t.).
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vybei užsiangažavimo prototipas. Supažindinimas jau
nuolių su keliais tautinio identiteto įgyvendinimo ir 
išreiškimo būdais galėtų jų daugiau palenkti bendrauti 
ir susitapatinti su lietuviais.

5. Kitų etninių grupių tautinio išsilaikymo pastangų 
patirtis gali daug prisidėti ir prie lietuvių tautiškumo 
išlaikymo pastangų vaisingumo. Todėl atkreiptinas dė
mesys į kitų etninių grupių patirtį, planuojant ir vystant 
tautinio sąmoningumo diegimą.

III. METODINIŲ SVARSTYMŲ IŠVADOS

A. Skatinanti psichologija

1. Auklėjimo sistema tiek mokykloje, tiek ir už jos 
ribų turėtų iš pagrindų remtis pozityviu psichologiniu 
skatinimu, perduodant žinias ir jausmus. Mokytojai, tė
vai, jaunimo organizacijų vadovai turėtų geriau įsi
savinti mokymo skatinimo psichologiją.

pat . sekęs Australijoje išvietintų 
asmenų spaudų ir radijų, kur jis radęs 
piktą antisemitizmų.

Mark Aarons pareiškęs: "Australija 
negali šių žmonių patraukti į teismą. 
Mes galėtume padaryti ką nors 
panašaus kaip JAV daroma. Jie ten 
neteisiami už nusikaltimus, bet už 
melavimų emigracijos popieriuose ir 
pilietybės įsigijimo prašymuose."

Mark Aarons esąs susirūpinęs Aus
tralijoje nacių sunaikinimų skubiai 
(vykdyti, kol Jie dar patys neišmirė.

Noromis nenoromis iš minėto pa
sikalbėjimo aiškėja, kad Mark Aarons 
ir John Loftus be kliūčių gali 
bendrabiauti su komunistinių kraštų 
organais, kurie suinteresuoti likvi
duoti "liaudies priešus". Vis dėlto 
įdomu, kodėl Mark Aarons nacių 
medžioklės sąraše praleido Lenkiją!

Antras dalykas yra, kad Mark 
Aarons, būdamas ABC tarnautojas ir 
NSW unijos sekretorius, savo pasaulė
žiūros pareiškimams veltui naudojasi 
valstybine ABC tarnyba. Ne be 
reikalo ' savaitraštis "New Weekly" 
ABC vadina "Maskvos radijo balsu". 
Kuris kitas etninės mažumos ar 
ideologinės grupės atstovas galėtų 
veltui savo išpuoliams pasinaudoti 
ABC?

Nors Mark Aarons ir John Loftus 
mums, lietuviams, nieko naujo nepa
sakė ir mes patys esame daugumoje 
nukentėję nuo nacių, keista, kad šiais 
tarptautiniais taikos metais jiedu išėjo 
į viešumą su savo vendettą. Austra
lijos piliečiams yra svetima Vid. Rytų 
filosofija: akis už akį, dantis už dantį! 
0 mums tai atrodo sovietiška moralė.

J. ARAS

B. Priešmokyklinis auklėjimas

1. Vaiko priešmokyklinis amžius yra svarbiausias 
gimtosios kalbos įsisąmoninimui. Todėl reikia stiprinti 
to laikotarpio mokymo priemonių paruošimą, kurios 
naudotinos tiek įstaigų, tiek ir Šeimų aplinkoje.

2. Jaunai lietuviškai šeimai, kuriai dar rūpi lietuviš
kumas. reikia pagalbos iš kitų lietuviškų įstaigų, tautiš
kai auklėjant savo vaikus. Pačiai jaunajai šeimai reikia 
pagalbos įsisąmoninant tautiškumą, kurio reikia ir vaiko 
tautiniam brendimui. Ypač reikia pagalbos jaunajai 
šeimai pasitobulinti lietuvių kalbos vartojimą.

3. Priešmokyklinio amžiaus vaikams reikėtų steigti 
ne vien reguliarias mokyklėles-darželius, bet ir ma
žesnio skaičiaus vaikų židinėlius-ratelius. kur vaikai pa
justų lietuvių bendruomenę, girdėtų lietuvių kalbą ,ir 
susidraugautų su bendraamžiais lietuviukais'. Tokiems ūpą našesniam darbui 
proginiams ir neperiodiniams (pvz. vasariniams) 
židinėliams gali vadovauti lietuvių kalbą gerai mokanti 
mama, močiutė ar auklė.

4. LB ir kitų įstaigų svarbi užduotis — sustiprinti 
paramą, organizuojant ir vystant priešmokyklinio tau
tinio auklėjimo sistemą šeimoje, mokykloje ir orgam 
zacijoje. Aplamai, tai iki šiol gerokai apleista veiklos 
sritis.

JAUNI MO

I Canberrą
Vi Pasaulio lietuvių jaunimo kon

greso ruošos komiteto pirmininkas 
Henrikas Antanaitis ir finansų komi
sijos pirmininkas Jonas Mašanauskas 
balandžio 5-6 d.d. lankėsi sostinėje 
Canberroje. Ten jie su Audrone 
Stepaniene, ruošos komiteto vice
pirmininke programos reikalams, ir dr. 
Antanu Stepanu, Studijų dienų pro
gramos komisijos pirmininku, pravedė 
eilę pasitarimų kongreso reikalais.

Antanas ir Audronė Steponai per 
eitus metus praleido Prancūzijoje 
aktyviai skleisdami kongreso idėją 
Europoje. "Europos lietuvių susido
mėjimas kongresu ir Australija yra 
didelis", - sako Antanas. "Dabar būtų 
pats laikas aprūpinti juos informacija 
ne tik apie kongresų, bet aplamai apie 
Australiją. Tai padidintų jų norą 
atvykti į tą pasaulio dalį, kuri iki šiol 
nebuvo lietuvių keliautojų sąra 
šuose". pridėjo Audronė.

Pakeliui iš Europos Audronė užsuko 
į JA V, kur dalyvavo Amerikos lietuvių

Mes galime padėti išsikviesti gimines iš Lietuvos, 
taip pat sutvarkyti lėktuvo bilietus žemomis kainomis iš 
SSSR/ SYDNEY / SSSR

Norėtumėte pasimatyti su giminėmis
šiemet?

Taip, mes galime padėti jums 
susitvarkyti kelionę į Vilnių, etc.

Tik pasakykite kur! ,

Mes suteiksime jums geriausias kainas.
Susisiekite su

G A TEWA Y TRAVEL

48 The Boulevarde, Strathfield, 2135
Telefonas: 745 3333 Lie. B888

(Mūsų telefonas atsako 24 vai.)
Dirbame ir šeštadieniais iš ryto.

tyvesnes. perduodant lituanistines žinias ir ugdant tau
tinę sąvimonę ir peržvelgus esamą padėtį, siūlosi bent 
tokie būdai:

a. Šiuo metu jau labai reikia mokymo priemonių 
silpniau lietuviškai kalbantiems vaikams, reikia tokių 
priemonių ruošimą praplėsti.

b. Visa pradinės mokyklos programa turėtų būti 
praplėsta, paįvairinta ir padaryta vaikui aktuali.

c. Reikia daugiau lankstumo ir kūrybingumo, 
ruošiant lituanistinę medžiagą ir lituanistinių mokyk
lų programas.

2. Efektyviam ir tiksliam mokymo ir auklėjimo 
darbui reikia daugiau ryšių tarp mokytojų, mokyklų, 
švietimo organizacijų; reikia nuolatinės mokymo eigos 
įvertinimo, programų ir priemonių efektyvumo nustaty-
mo.

D. Tautinės sąmonės vystymas aukštesniojoje 
lituanistinėje mokykloje

1. Nepaaukoti mokyklinės atmosferos ir mokyklos 
sąvokos, pataikaujant mokiniams, kurie murma dėl 
mokyklinio darbo ar sunkumo. Jei lituanistinė mokykla 
panašesnė savo drausme bei atsakingumu į kasdieninę, 
tai lengviau mokinys jos taisyklėms paklūsta.

2. Išvystyti tarpmokyklini bendravimą, pasireiš
kiantį skaitymo, deklamavimo, rašymo, žodyno, net dai
nų ir tautinių šokių varžybomis. Ruošti lituanistinėms 
mokykloms vasaros stovyklas, kreipiant dėmesį į litu
anistinius dalykus. Viso to tarpmokyklinio bendravimo 
tikslas: apjungti mokinius ir mokytojus į visumą, sukelti

3. Tautinio sąmoningumo ugdymui reikia didesnio 
dėmesio žodyno mokymui, šnekamosios kalbos pamo
koms, kalbos istorijai ir tautinei kultūrai.

4. įtikinti mokyklinio amžiaus vaikų tėvus, kad leis
tų juos į lituanistines mokyklas, o kartą įsipareigoję juos 
leisti, griežtai laikytųsi savo nutarimo. Tėvus jtaigoti 
asmeniškai, nes kartais jų spauda nepasiekia arba 
neturi reikiamo efekto.

1. Siekiant padaryti mūsų pradžios mokyklas efek-

C. Tautinės sąmonės ugdymas pradžios mokyklo
je.

ir Sydnėjų
jaunimo sąjungos pasitarimuose ir 
padarė platų pranešimą apie kongreso 
ruošų Australijoje. Iš Amerikos Aud
ronė parsivežė daug kongreso ruoši
mui naudingos ir įdomios medžiagos.

Balandžio 7-8 d.d. H. Antanaitis ir 
J. Mašanaupkas praleido Sydnėjuje, 
tardamiesi su VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atidarymo komisija 
ir finansų pakomisija.

Be organizacinių kongreso ruošos 
reikalų, aptarti "Svajonių" ir jų 
talkininkų Petro Račkausko ir Sietyno 
Kubiliausss koncertų turo reikalai.

Pirmasis koncertas įvyks Melbourne 
birželio 29 d. Lietuvių namuose. 
Sydnėjuje "Svajonės" pasirodys liepos 
13 d., o Adelaidėje liepos 26 d.

Koncertų metu tikimasi turėti 
platinimui naują "Svajonių" plokš
telių laidą.

VI PLJK
Spaudos ir informacijos

komisija

E Tautinis auklėjimas šeimoje

1. Laikyti kalbą kaip turtą, perduotą mtims ir jausti 
pareigą tą turtą perduoti ateinančiai kartai.

2. Vaikams nuo mažens aiškinti, kodėl reikia moky
tis savosios kalbos ir tobulinti jos žinojimą.

3. Vaikų jauname amžiuje nebijoti atsiriboti nuo 
tautiškumui svetimų įtakų, net ir nuo per ankstyvos 
organizacinės veiklos ir taip leisti šeimai pribręsti iki 
miniatūrinės lietuviškos bendruomenės tarpusavy, su 
aiškiais tikslais, priemonėmis bei atsiekimais. žinant, 
kad bus laiko vėliau vaikams „akiratų praplėsti".

4. Susirasti atitinkamų asmenų Lietuvoje, su kuriais 
šeimos nariai galėtų susirašinėti.

5. Būtina, kad tėvai skaitytų lietuvišką spaudą ir li
teratūrą — savos kalbos praturtinimui, kad skaitytų vai-
kams. skatintų vaikus skaityti.

6. Būtina, kad tėvai taisytų visokiais būdais savo 
tarimą ir kalbos intonaciją, t.y. „melodiją", taip pat ir 
vaikų tarimą, taisant ir lavinant vaikų klausą.

F. Tautinės sąmonės ugdymas jaunimo 
organizacijose

Konservatyviai visuomenei savaime suokų „įkąsti" 
■naujus sumanymus. Tačiau arčiau organizacijose daly
vaujančių vaikų bei jaunimo esantieji gerai nujaučia, 
kas jau atliktą ir vykdomą darbą paverstų veiksmin
gesnių. Kaip tik tokios mintys čia ir nurodomos:

1. Bendros lietuviškumo gairės mokyklai, organi
zacijai. grupei ir „kolonijai". Jei tai būtų nejmanoma. 
bent jsisąmoninti Lietuvių Chartą su jos dėsniu, kad 
solidarumas yra aukščiausia tautinė dorybė ir vertybė.

2. Mokytis iš kitų kokiu nors apčiuopiamu būdu: 
tirti kitų tautų veiklą daugialypiuose kraštuose. Tikėti, 
kad galima ką nors išmokti iš mažų lietuviškų kolonijų, 
o ypač iš tų, kuriose lietuviškai kalbančių nuošimtis ne
didelis.

3 Prieš kiekvieną vasarą surengti tos vasaros 
stovyklų būsimiems vadovams ir vadovėms pasi- 
tarimus ir pavyzdines programas.
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Amerikonai 
A ustr ali j oj e

Prieš 20 ir daugiau metų.

Net nepastebėjom, kad jau praėjo 
22 metai, kai i Sydnėjų pirmų kartų 
atvyko Amerikos lietuvių krepšininkų 
rinktinė. Be didelio būrio sportiniais ir 
tautiniais drabužiais pasipuošusių ko - 
viečių, aerodrome svečius sutiko 
Krašto V-bos pirmininkas I. Jonaitis, 
ALFAS p-kas J. Jonavičius, "Mūsų 
Pastogės” redaktorius V. Kazokas, 
Sydnėjaus Apyl. p-kas S. Narušis, 
kunigai P. Butkus ir P. Martūzas, 
australų spaudos, radijo ir televizijos 
reporteriai, svečių priėmimo k-to 
pirmininkas V. Augustinavičius, komi
teto Ir "Kovo" valdybos nariai ir 
didelis skaičius Sydnėjaus lietuvių. 
Atrodė, kad SydnėJaus aerodromas 
yra Lietuvoje. Po oficialaus pasveiki
nimo, žodi tarė grupės vadovas V. 
Adamkus, svečiai apdovanoti gėlėmis. 
Dar ir dabar, Amerikoje pasakoja apie 
tas nuostabias gastroles, kurias jie 
pradėjo laimėjimais Sydnėjuje.

Pirmieji rinktinės žurnalisto Įspū
džiai apie Australijų: merginos gra
žios, kojos storesnės už amerikonių ir 
mažai kas nešioja apatinukus. Alus 
daug geresnis už amerikoniškų ir 
kanadietiškų, Sydnėjus gražus mies- 
,tas, panašus i New Yorkų, apsiren
gimas kiek žemesnio lygio, bet 
maistas nepalyginamai geresnis, ypač 
"steikal". Nusivylimas, kad judėjimas 
kairia puse, o jau piniginė sistema, tai, 
neduok Dieve (svarai, šilingai ir 
penai), reikia su savim vedžiotis 
Australijoje treniruotų kasininkų.

Susitikimo baliuje Sydnėjuje daly
vavo virš 500 žmonių. Salę papuošė 
Alg. PLūkas, baliaus rengimo šeimi
ninkė Zina Motiejūnienė svečius 
sutiko su duona ir druska: sveikino 
"Kovo” pirm. A. Šimaitis ir svečių 
priėmimo p-kas V. Augustinavičius. 
Padėkos žodi tarė vadovas V. Adam
kus; žurnalistas P. Petrulis (teikė 
dovanų "Mūsų pastogės" Sporto 
skyriaus redaktoriui A. Laukaičiui, 
kaip geriausiam Amerikos liet, spau
dos bendradarbiui.

Newcastelyje, po laimėtų labai 
kietų rungtynių svečių priėmimo k-to 
pirmininko St. Žuko simpatiška žmona 
Collete išrinko gražiausius svečius 
krepšininkus: Motiejūnų, Cekauskų ir 
Šilingų. Sydnėjuje, be kita ko buvo 
lažinamasi. ar pasiseks nors vienai 
Australijos lietuvaitei apsukti galvų

Sporto 
margu mynai
- - - Amerikoje, po ilgesnės 
pertraukos, vėl pasirodė "Žodis", 
leidžiamas Šiaurės Amerikos Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-gos Toronte, 
Kanadoje. Redaguoja St. Dargis. Šis 
sportinis laikraštėlis siunčiamas re
gistruotiems sąjungos nariams nemo
kamai. "Žodis" pirmų kartą išėjo prieš 
devynis metus, tačiau, keičiantis 
valdyboms, buvo sustojęs. Leidinyje 
duodama pasisakymų apie išeivijos 
sportą, paskirų klubų veiklą, žinios iš 
Lietuvos Ir kt. 

amerikonui: sydnėjiškės net su aša
romis išlydėjo svečius t Canberra.

Sostinėje svečiai buvo pakviesti į 
Amerikos ambasadų, kur juos priėmė 
ambasadorius W.C. Battle. Po rungty
nių surengtas gražus priėmimas, kur 
svečius sveikino Apyl. pirm. K. 
Labutis ir priėmimo k-to pirm. V. 
Martišius. Puikių vakarienę paruošė K. 
Biveinienė; komentatoriumi buvo A. 
Andriuška. P. Pilkos vadovaujamos 
merginos svečius apdovanojo atmini
mo dovanomis.

Melbourne suruoštame sutikime 
atvykusius sveikino Apylinkės p-kas J. 
Pelenauskas, latvių konsulas Mr. 
Rozitis, Krepšinio s-gos p-kas Mr.- 
Watson. iškeldamas lietuvių (našų į 
Australijos krepšini ir gražiai pami
nėdamas L. Baltrūnų. Vakarų pravedė 
"Varpo" p-kas A. Bladzevičius.

Amerikos lietuviai Melbourne pirmų 
kartų pralaimėjo Viktorijos rinktinei 
67:58, tačiau revanšines rungtynes 
laimėjo 71:57. Rungtynės buvo tokios 
karštos, kad Melbourno lietuviams 
atrodė, kad jie stebi 1939 m. Europos 
pirmenybes Kaune. Svečius priėmė 
burmistras ir Amerikos gen konsulas.

Geelonge svečius sveikino Apyl. p- 
kas J. Gailius, kun. dr. P. Bačinskas, 
apdovanodamas savo originaliomis 
dovanėlėmis, M. Kymanto vadovau
jamas choras linksmino dainomis. Čia 
žaista su Geelongo lietuviais. Svečių 
vardu dėkojo V. Adamkus, treneris V. 
Grybauskas kovingiausiam krepšinin
kui A. Šimkui įteikė J. Jonušo ir L. 
Jonušaitės stilingų trofėjų.

Adelaidėje svečiai labai įspūdingai 
sutikti aerodrome ir vėliau Lietuvių 
namuose. Atidarymo metu stadione 
juos sveikino ALFAS p-kas J. Jona
vičius, Krepšinio S-gos sekretorius F. 
Angove, Amerikos konsulas J. A. 
Linden, ir svečių vardu kalbėjo V. 
Adamkus. Policijos dūdų orkestrui 
sugrojus himnus, prasidėjo rungtynės. 
Miesto burmistras R. Irwin surengė 
gražų priėmimų rotušėje. Be rung
tynių su australais žaista ir su 
Australijos lietuvių rinktine, svečiai 
laimėjo 87:57. Austalijos rinktinę 
sudarė: Andrikonis. Daugalis, Soha, 
Atlkinson, Šutas. Lukoševičius, Pocius 
ir Lapšys. Dėl sužeidimo negalėjo 
žaisti Gumbys.

Sekmadienį svečiai padėjo vainikų 
prie Lietuvos žemės paminklo, daly
vavo pamaldose, o po jų buvo

- - - Čikagos "Lituanica" futbolo 
klubas atšventė veiklos 35 metų 
sukatį it ta proga išleido gražų leidinį, 
kurį paruošė R. F. Balčiūnas. E. 
Bosikiūtė. L. Brandonisio, A. Gla- 
vinskas ir L. ir V. Jokubauskai. 
Australijos lietuviai, dalyvavę Toron
to Pasaulio Liet. Sporto šventėje ir 
viešėję Čikagoje, gerai atsimena šį 
futbolo klubą, su kuriuo žaidė 
rungtynes ir vėliau buvo labai gražiai 
priimti jų bare, kurį aptarnauja patys 
futbolininkai, ir kuris šiam klubui 
duoda nuolatines pajamas.

- - - Paskutines futbolo rungtynes 
aukščiausioje klasėje Vilniaus "Žal
giris” sužaidė 0:0 su gerai stovinčia 
Dniepro vienuolike. 

pavaišinti Katalikų Moterų d-jos. Po 
pietų jėgas tenise išbandė treneris V. 
Grybauskas ir buvęs Lietuvos teniso 
meisteris A. Remeikis. Laimėjo Gry
bauskas. Vakare Lietuvių namuose 
surengtame oficialiame priėmime 
svečius pasveikino Apyl p-kas M. 
Pocius, kun. A. Kazlauskas, "Vyčio" 
p-kas A. Šliužas ir ALFAS p-kas J. 
Jonavičius. Per vadovų ALFAS Gar
bės auksinis ženklas įteiktas J.J. 
Bačiūnui. Svečių vardu kalbėjo V. 
Grybauskas ir įteikė dovanų nusi
pelniusiam treneriui A. Merūnul. Dėl 
susidėjusių aplinkybių vadovas V. 
Adamkus turėjo nutraukti kelionę po 
Australijų, atsisveikino ir pristatė 
naujų vadovų dr. R. Gaškų.

Perthe svečius pasitiko laikraščių, 
radijo ir televizijos reporteriai, gau
sus būrys tautiečių. Oficialus suti
kimas vyko A. Klimaičio salėje. 
Gražiai priėmė JAV lietuvius miesto 
burmistras, dalyvaujant Amerikos 
konsului. Viskas buvo filmuojama ir 
vakare parodyta ekrane. Rungtynes 
stebėjo Vuk. Australijos guberna
torius, Pertho burmistras, Amerikos 
konsulas ir kiti aukšti pareigūnai. 
Prieš rungtynes pasirodė Pertho 
tautinių šoklų grupė, vadovaujama V. 
Miliauskienės. Žaista salėje, kur prieš 
3 metus vyko Imperijos sporto 
žaidynės.

Apie A merikos lietuvių krepšininkų 
gastroles Australijoje per Amerikos 
Balsų buvo papasakota klausytojams 
Lietuvoje. Vėliau gautomis žiniomis 
šios transliacijos Lietuvoje buvo gerai 
girdimos. įrašus padarė Čikagos 
žurnalistas J. Šoliūnas.

Austalijos ABC televizijos stotis 
susuko filmų apie šių krepšininkų 
išvykų, kurių rodė televizijoje. Vėliau 
filmų nupirko ALFAS valdyba ir rodė 
visuose miestuose, (domu kur Ji dabar . 
yra?

Amerikiečių viešnagės metu Mel
bourno "Varpo" pirm. A. Bladzevičius 
taip sublogo, kad net diržų per porų 
kičų turėjo suveržti. Melbourno 
merginos tiesiog grobstė aukštaūgius 
krepšininkus į privačius pasilinksmi
nimus. Geriausią biznį turėjo vaisti
ninkai, nes po pirmo pralaimėjimo, 
moterys ir net keli vyrai, ateidavo į 
rungtynes su nervus raminančiais 
vaistais. Po rungtynių ir naktį 
sapnuodavo krepšius.

Krepšinio išvykai paminėti, ALFAS 
pagamino specialius ženklus: auksinį - 
J. J. Bačiūnui Amerikoje, kitus 
sidabrinius ir bronzinius.

Amerikos lietuvių krepšininkų iš
vyka Australijoje pasisekė. Padaryta 
didelė propaganda australų spaudoje, 
radijuj, televizijoje, išjudinti lietuviai, 
Jaunimas gyvai įsijungė į sportinį ir 
lietuviškų gyvenimų. Draugiškas spor
tinis bendradarbiavimas tebesitęsia. 
Tai parodė mūsų sportinės išvykos į 
Ameriką ir Kanadą. Reikia manyti, 
parodys ir Pasaulio Liet. Sporto 
šventė 1988 m. Adelaidėje.

- - - Amerikos sporto vadovai 
susirūpinę sportuojančiu jaunimu. 
Anksčiau mokyklose didžiausia pro
blema buvo narkotikai, o dabar 
jaunimo tarpe vis daugiau plinta 
alkoholis. Spritinius gėrimus dabar 
geria apie 85-90% sportininkų. Su šia 
negerove bandoma visaip kovoti, 
klausiant ir pačio jaunimo kaip 
reikėtų su alkoholiu kovoti, Tačiau lig 
šiol atsakymo nerasta.

------ Anglas C.W. Hart prieš keletą 
metų laimėjo bėgimo rungtynes .prieš 
arklį. Per šešias dienas jis nubėgo 346. 
tuo tarpu arklys tik 338 mylias.

- - - Kas sako, kad raudoną mėsų 
nesveika valgyti? Priešingai. Austra-

Dr. Edmundas Daubaras

N auj as 
akade mikas

Praeitų metų pabaigoje Sydnėjaus 
universitete veterinarijos gydytojo 
(Bachelor of Veterinary Science) 
diplomų įsigijo 22-jų metų Edmundas 
Daubaras. Sydnėjaus universiteto Di
džioje salėje, kurioje pirmieji diplomai 
graduantams pradėti teikti 1859 m., 
stebint artimiesiems ir giminėms, 
praėjusių metų veterinarijos gra
duantams diplomus įteikė universiteto 
dekanas prof. D. A. Tltchen.

Besimokydamas gimnazijoje Ed
mundas buvo vienas geriausių moki
nių. Augdamas stiprioje, žemaitiškai 
suvalkietiškoje šeimoje, lankė lietu
viškų savaitgalio mokyklą, šoko tauti
nius šokius Sydnėjaus "Sūkuryje", 
buvo aktyvus skautas, dalyvavo skau
tų stovyklose.

Edmundo tėvai - Danutė (Ivins- 
kaitė) ir Juozas Daubarai - gerai 
žinomi Sydnėjaus lietuviams. Mama 
nuo jaunų dienų žaidė krepšinį" Kovo" 
klube, šoko tautinius šokius. Tėvelis 
irgi dalyvavo bendruomeninėje veik
loje. Turėjo taxi biznį. Daubarai 
gražioje lietuviškoje dvasioje išaugino 
tris vaikus. Vyresnioji dukra Teresė, 
buvusi veikli skautė, gera krepšininkė, 
grakšti tautinių šokių šokėja, prieš du 
metus gavo Occupational therapy 
diplomų, šiuo metu dirba garsiojoje 
Oxfordo ligoninėje Londone.

Sveikinant naujųjį veterinarijos gy
dytojų dr. Edmundų Daubarą, linkiu 
jam ir jo mielai močiutei, lietuviškos 
dvasios skiepytojai, mokytojai p. 
Ivinskienei, daug laimės ateityje, 
sėkmės darbe Yagoonos klinikoje ir 
kad rastų laiko lietuviškajam darbui. 
Juk kitais metais čia vyks Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, iš visų 
pasaulio lietuviškųjų kampų sutrauk
damas tokio gražaus jaunimo, kaip tu, 
Edmundai.

A. L-TIS

lijos Sporto Instituto medicinos ir 
mokslo tyrinėtojai teigia, kad raudona 
mėsa reikalinga sportininkų dietai, 
nes turi daug proteino ir geležies. Gal 
dėl to Australijos Sporto Instituto 
sponsoriais tapo Australijos mėsos ir 
naminių gyvulių korporacija.

- - - Septyniolika Čekoslovakijos 
turistų, atvykę į šiaurinę Jugoslavija 
slidinėti, tuoj pat su visomis slidėmis 
dingo iš viešbučio ir, kaip praneša 
Vakarų spauda, jie jau yra Vakaruose. 
Pernai metais 482 čekai, viešėdami 
Jugoslavijoje, pasiprašė politinio prie
globsčio.
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’’ Baltic News”
1 asmanijoje. kas 3 mėnesiai anglų 

kalba leidžiamas biuletenis "Baltic 
News" vis daugiau ir daugiau infor
muoja Australijos gyventojus apie 
padėtį Pabaltijo kraštuose. Vien NSW 
ir ACT kovo mėnesį buvo išsiųsta 
2650 egzempliorių.

Australijos spauda, radijas ir tele
vizija nėra mums palankūs ir pri
einami. šių spragų dalinai užpildo 
"Baltic News" pasiekdama įtakingus 
ir pasaulio padėtimi besidominčius 
asmenis - mums palankius ir nepalan
kius, žmogaus teisėms ginti organiza
cijas, laikraščių, T. V. ir radijo 
žurnalistus ir komentatorius, mokyklų 
ir viešąsias bibliotekas, mokslo įst ai
gas, dvasiškius, parlamentarus ir 
kitus. Galimybės begalinės.

"Baltic News" duoda žinias apie 
padėtį okupuotose Pabaltijo kraštuose 

- ir okupanto sauvaliavimą. Primena 
okupantui ir ypač okupantui parsi- 
davusiems, kad jų darbai bei smurtas 
yra uždokumentuoti ir plačiam pasau
lyje žinomi. Tas nors dalinai prilaiko 
jų elgesį ir padrąsina musų brolius. 
Kuo platesnis "Baltic News" pasklei
dimas padės vietiniams gyventojams 
giliau pažinti tikrąją padėtį Pabaltijo 
kraštuose, suras mums daugiau draugų 
ir užtarėjų. Palengvins Pabaltijo 
okupacijos klausimo kėlimų Austra
lijos parlamente ir tarptautiniuose 
posėdžiuose. Kaip matyti iš gaunamų 
laiškų rezultatais galime tik pasi
džiaugti. Štai porą ištraukų:

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

A. KRAMILIUS 
Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Pavergtų tautų Komitete

i sympathise with your work and 
very much with your people suffering 
under Soviet domination, and pray 
to God to keep rousing up heroes and 
heroines of the kind you write 
about to inspire the people and 
eventually bring them freedom...” 
arba

' i would be pleased to receive 
future issues and, when it may be 
possible, we shall include reference to 
some of your material in broadcast 
programes..." ir daugiau panašių1 
pasisakymų.

Didėjant skaitytojų skaičiui reika
lingas ne tik laikas, bet ir papildomos 
lėšos. Jau dabar, vien NSW ir ACT 
skaitytojams, pašto ir kitoms persiun
timo išlaidoms padengti reikia surasti 
virš $500. Pastovus lėšų telkimas 
padės išlaikyti ne tiktai dabartinį 
skaitytojų skaičių, bet dar išvystyti 
platesnį "Baltic Nevys" paskleidimą.

Visi tautiečiai nuoširdžiai prašomi 
pagai išgales, aukomis prisidėti prie 
šio svarbaus darbo.

Aukas galima perduoti kiekvienam 
Sydnėjaus Apylinkės vaidybos nariui, 
Br. Stašioniui, Sydnėjaus lietuvių 
bibliotekos vedėjui, V. Vinevičiui 
parapijos salėje, siųsti į "Baltic News" 
P.O. Box 414, Campsie NSW 2194, 
arba palikti Lietuvių Klubo raštinėje, 
Banstowne.

A. G1NIŪNAS 
"Baltic . News" 
atstovas NSW.

NAUJOS KNYGOS 
Sydnėjaus lietuvių klubo bibliotekoje.

Z. Raulinaičio - Kunigaikščių Są
junga. Tai seniai laukta knyga, kurioje 
išsamiai aprašyti istoriniai lietuvių 
žygiai pradedant 12-tuoju šimtmečiu. 
A. Skirkos - Sūduvos krašto padavimai 
ir legendos.
A. Kuncos - Žmogus ir atominė era.

Bibliotekos Vedėjas

Mylimam vyrui,

a. <a. JUOZUI RUZGI UI

Brisbaneje staiga mirus, žmoną JULIJĄ ir gimines tylaus skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

ONA OSIN1ENĖ ir COX'ų šeima.

Aųtonelaimėje tragiškai žuvus

Vi R t. or ui R a ui i C ki ui — Li ndcn .
nuoširdžiai užjaučiame jo motiną Guodą Petrauskaitę-Linden ir visus 
artimuosius. Nelaimėje kartu liūdi

ONA MEILIŪNIENĖ ir šeima.

Mielą Guodą ir artimuosius netekusius

a. a. Viktoro RauliCldo Lindtėn

šioj didelio skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Jolanta ir Jurgis JANAVIČIAI su šeima

Tragiškai žuvus

Vikt orui R auliCkiui - Linden

nuoširdžiai užjaučiame jo motiną p. Guodą Petrauskaitę - Linden, 
brolius Raimundą ir Eriką, gimines ir artimuosius. Dalinamės Jūsų 
skausmu šią sunkią valandų.

Rita BALTUŠYTĖ su šeima.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

| Balandžio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai.

| TURGUS

Gegužės 3 d., šeštadienį, 8 vai.

METINIS KLUBO 
BALIUS

* KARŠTA VAKARIENĖ. VYNAS, ŠAMPANAS
* PROGRAMOJE "COSMIC CONNECTION" ŠOKĖJOS
* "TRIO ADRIATIC" ORKESTRAS
* PATARNAVIMAS PRIE STALU
* ŠOKIAI IKI 1 VAL. RYTO

Visa tai už $2 0 asmeniui

Kviečiame mielus tautiečius į ruošiamą Dainos Sambūrio, prieš 
išvyką į Perthą,

GASTROLIŲ KONCERTĄ

kuris įvyks balandžio mėn. 26 d. 6 vai. Lietuvių Namuose.
Po koncerto norintiems bus paruošta karšta vakarienė. Vakarienę 
prašome užsisakyti iš anksto pas J. Petrašiūnienę tel.232 5034. 
įėjimas į koncertą 6 dol. Vakarienės kaina 3.50 dol.

Melbourne Dainos Sambūris

KVIEČIAMOS MOTERYS |

Pranešame, kad 1986 m. balandžio mėn. 20 d.,(sekmadienį), 2 vai. p.p. f 
Lietuvių Namuose (Moterų Seklyčioje), yra šaukiamas draugijos narių S 
metinis susirinkimas. §
Susirinkimo dienatvarkė: |

1. Susirinkimo atidarymas. g
2. Prezidiumo pirmininkės ir sekretorės rinkimas. S
3. Pranešimai: g

a) Pirmininkės, b) Iždininkės, «
c) Ligonių Ko-ordinatorės, S
d) Revizijos Komisijos. S

4. Diskusijos dėl pranešimų. S
5. Valdybos apyskaitos tvirtniimas. j
6. Rinkimai; >

a) Naujos valdybos, g
b) Revizijos Komisijos. g

7. Klausimai ir sumanymai. g
8. Susirinkimo uždarymas. |

Susirinkimui pasibaigus - kavutė ir užkandžiai.

Maloniai kviečiame visas draugijos nares, rėmėjas ir draugijai |
prijaučiančias skaitlingai dalyvauti. g

Socialinės Globos Moterų g
D-jos Valdyba Melbourne. |

A U K OS
Mūsų pastogei Nauja skaitytoja

Balys Kryžanauskas. S.A. $10 L.Kraucevičiūtė - Gruzdeff N.S.W.

BflndJ AUSTRALIAN LITHUANIANMVJNI WEEKLY

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 NSW.
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

Printed by F.L.P.

8


	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0001
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0002
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0003
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0004
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0005
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0006
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0007
	1986-04-14-MUSU-PASTOGE_0008

