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LIETUVOS KONTRASTAI

E E R SAVAITĘ

Ramiai lauko pakeliu žingsniuoja 
tautiniu Lietuvos paukščiu išrinktas 
gandras (nuotr. viršuje), bet neramiai 
turėtų jaustis tas, kam Vilniuje ant 
sienos užrašyta "Russian, go home" 
(nuotr. apačioje).

INDONEZIJA perspėjo, kad ji gali 
atsisakyti Australijos karinės pagal
bos (lOrnln. dol. per metus) ryšium su 
"Sydney Morning Herald" straipsniu, 
kur Indonezijos hierarchijos veikla 
buvo lyginama su buvusio Filipinų 
prezidento Marcos sandėriais. Atrodo, 
kad pačioje Indonezijoje yra nuo
monių skirtumo dėl to, kaip traktuoti 
minėtąjį straipsnį.

Praėjusį antradienį, balandžio 22 d., 
atvukusi į Indoneziją grupė Aus
tralijos turistų buvo sulaikyta aero
drome ir po kiek laiko priversta 
išvykti dėl to, kad neturėjo vizų. 
Australijos vyriausybė apie tokį 
Indonezijos nutarimą be vizos nebe- 
įleisti australų nebuvo iš anksto 
perspėta.

EUROPOS savitarpio pagelbos ša
lys svarstė, kaip apsiginti nuo 
terorizmo. Nutarta smarkiai sugriež
tinti Libijos piliečių judėjimą Euro
poje, taip pat sumažinti savo amba
sadų darbuotojų Libijoje skaičių ir 
gerokai apkarpyti Libijos taip vadi
namų "Liaudies biurų" tarnautojų 
skaičių.

KUBA pasiūlė nutraukti savo 
karinę pagalbą Nikaragvai. Tuo pat 
metu buvęs JAV valstybės sekretorius 
Henry Kissingeris teigia, kad dabar 
Nikaragvoje dirba apie 8000 kubiečių, 
3000 iš jų - karinėje tarnyboje. Kubos 
prezidentas Kastro tai neigia.

SYDNĖJUJE vyko gana žiaurūs 
išregistruotos statybos darbininkų 
profesinės sąjungos (Builers Labouers 
Federation - BLF) narių ir policijos 
susidūrimai. Panaikintosios BLF nariai 
bandė įsiveržti į statybas, kurias yra 
■perėmusi kita unija.

AUSTRALIJOS PAŠTAS perėjo 
prie vadinamų "B rate" darbo 

tvarkos. Dabar laiškų skirstytojai 
dirbs kiekvieną sekmadienį, negau
dami viršvalandinio užmokesčio. Lais
va diena gaudami šeštadienį ir kitą 
kurią savaitės dieną. Jų pajamos 
sumažės apie 100 dol. į dvi savaites. 
Ar nuo to pagerės pašto darbas, 
parodys ateitis.

JUGOSLAVIJOJE teisiamas iš 
Amerikos neseniai deportuotassis 
Chorvatijos karo meto vidaus reikalų 
ministeris Andrija Artukovič. Atrodo, 
kad jo teismo procesas gali užsitęsti. 
86 metų, ne visai aiškaus proto teisia
majam gręsia mirties bausmė už 
žiaurų elgesį su partizanais ir žydais 
1941-1945 m.m. Artukovič priežiū
roje buvo kuriami gausus kacetai, 
pasižymėję ypatingu žiaurumu; Tuo 
pat metu PRANCŪZIJOJE atidėtas 
ilgai lauktas buvusio Lijono gestapo 
viršininko Klaus Barbi teismas. Gauti 
papildomi kaltinimai vieno majoro ir 
eilės rezistencijos kovotojų nužu
dymu.

Aukščiausiojo teismo teisėjo Lionei 
Murphy teismas tebesitęsia SYDNĖ
JUJE. Pirmadienį jis pats kreipėsi 
tiesiai į jury narius, kurie susidomėję 
išklausė jo 35 minučių nekaltumo 
aiškinimo. Teisėjas Murphy kaltinamas 
bandymu paveikti teismo nuosprendį.

Anglijos ir Australijos karalienė 
ELZBIETA II balandžio 22 d. 
atšventė 60 metų jubiliejų. Austra
lijos ministeris pirmininkas Hawke 
pasveikino karalienę asmeniškai ir 
įteikė jai dovaną. Tarp kitų ceremo
nijų, prie Buckinghamo rūmų atėję 
6000 vaikų su geltonų narcizų 
bukletėliais rankose, sugiedojo Kara
lienei šiai progai sukomponuotą 
"Happy birthday". Australijoje ta 
proga išleistas pašto ženklas, kurį čia 
ir matote.

AUSTRALIJA —
Vyt. Šliogeris

Sovietai gaus ne tik pusantrų metų 
senumo sviestą iš Europos, bet ir 
cukraus iš Australijos. Po metų 
pertraukos Queenslando valdžios 
agentūra - CSR kompanija pasirašė 
sutartį su sovietais dėl 150 tonų 
neapdirbto cukraus pardavimo. San
dėris vertas virš 4 mln. dolerių.

Tai, kad sovietai perka cukrų iš 
Australijos rodo, kad sumažėjo jų 
cukraus atsargos ir kad mažiau 
pristatoma cukraus iš Kubos. Aus
tralijos žemės ūkio produktai kaip 
kviečiai, vilna, o dabar ir cukrus, 
plačiai naudojami Sovietų Sąjungoje, 
o tuo pačiu ir Lietuvoje.

JAUNIMAS GINA SENIMĄ
Rožė Makaravičiūtė, Australijos 

Lietuvių sąjungos pirmininkė tuoj pat 
reagavo į ABC ir spaudos vienšališkus 
išpuolius, nukreiptus į Sovietų pa
vergtų kraštų tautines mažumas 
Australijoje. Jos laiškas buvo iš

SSSR
Praeitų metų pabaigoje Australijos 

parlamente atstovas p. Tickner už
klausė užsienio reikalų minister,, ar 
jis nuveikė ką nors 1985 metais dėl 
žmogaus teisių pažeidinėjimų Sovietų 
Sąjungoje.

Užsienio reikalų ministeris p. 
Haydenas atsakė, kad praeitų metų 
kovo mėn. Ženevoje vykusioje 41-joje 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
komisijos sesijoje Australijos delega
cija iškėlė žmogaus teisių padėt. 
Sovietų Sąjungoje. Delegacijos pa
reiškimas rėmėsi Australijos susirūpi
nimu dėl represijų, taikomų asme
nims, kurie taikiu būdu ir konstitucijos 
ribose stengiasi išlaikyti religinį ir 
kultūrinį identitetą.

spausdintas Melbourne dienraštyje 
"The Age", kuriame ji primena radijo 
laidų kūrėjui Mark Aarons kai kuriuos 
dalykus, kurių jis vengia paliesti savo 
nacių medžioklėje.

Ji rašė, kad naciams apkaltinti

MUSŲ KARALIENEI - 60

Praėjusį pirmadienį, balandžio 21 d. 
Australijos paštas išleido naują 33 
centų pašto ženklą, skirtą jos 
Didenybės Karalienės 60-tojo gimta

dienio atminimui.
Šis pašto ženklas - tai Karalienės 

portretas, kuri pastele nupiešė Mel
bourne dailininkė Fay Plamka. Ji piešė 
iš karalienės fotografijos, padarytos 
1983 m. jai lankantis Australijoje.

Pašto ženklai, skirti karalienės 
gimtadieniui, leidžiami kasmet nuo 
1980 m. Paprastai juose vaizduojama 
karalienė pakaitomis su kitomis rega
lijomis.

sovietų paruošta medžiaga negalima 
pasitikėti, nes tie patys sovietiniai 
organai apkaltino ir žmogaus teisių 
ginėjus V. Bukovskį, J. Orlovą ir A. 
Ščaranskį. Be to "Isvestija" rašė, kad 
sovietų tikslas nacių medžioklėje yra 
apginti savuosius valdžios interesus.

į Vakarus pabėgęs KGB agentas I. 
Lesinski (dabar jau miręs) tvirtino, 
kad KGB padirbinėjanti įrodymus 
prieš Amerikos piliečius. Panašus 
atsitikimas buvęs Kanadoje, kur

ukrainiečiai V. Moroz ir G. Šimko 
buvo apšaukti karo nusikaltėliais, kai 
karo metu jie tebuvo vaikai: Moroz 11 
metų ir Šimko 8 metų amžiaus.

Rožė įspėjo: "reikėtų pasirūpinti, 
kad radijo laidos nepradėtų McCarthy 
raganų medžioklės Australijoje, kuri 
taptų nekaltų žmonių persekiojimu".

J. ARAS
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BRONĖ MOCKŪKIENĖ.

(Tęsinys’ Pradžia "M.B" Nr.15)

6. PAVERGTŲ TAUTŲ TARYBOS
Kai kuria Canberros politikai yra 

išsireiškė, kad vienas milijonas gyven
tojų, kurie yra atvykę iš rasų užimtų 
kraštų, jei jie būtų tarp savęs 
vieningi ir gerai susiorganizavę, 
galėtų pakeisti dabartinį parlamento 
sąstatų. Tačiau jie nėra vieningi ir 
dažnai nežino ko nori, Amerikoje 
panašus reikalas. Ten yra apie 30 
milijonų imigrantų iš rusų okupuotų 
kraštų, bet jie taip pat nėra vieningi 
tarp savęs ir nevisada žino ko siekia. 
Tuo tarpu žydų Amerikoje yna 6 mil., 
bet jie yra vieningi ir savo tikslus 
atsiekia.

7. JAUNOJI IR SENOJI KARTA
Senoji karta nemokėdama gerai 

anglų kalbos palyginant labai daug 
atsiekė politinėj srity ir neblogai 
užsirekomendavo gyvenamame krašte. 
Prelegento nuomone jau atėjo laikas 
jaunajai kartai įsijungti į Baltų 
Tarybą ir Pavergtų Tautų komitetus ir, 
panaudojant gerą savo kalbos žino
jimą, perimti veiklą ir informuoti 
pasaulį apie savo okupuotų kraštų 
padėtį.

8. POLITINĖS PARTIJOS
Norint daugiau politiniai atsiekti 

yna reikalinga stoti į darbo unijas ir į 
politines partijas.

9. VLIK'as ir BENDRUOMENĖ
Abi šios organizacijos reiškiasi 

Lietuvos laisvinimo politinėje veik
to je ir abi mums reikalingos - teigia A. 
Pocius. Todėl jas turime remti. Tačiau 
visa veikla turi būti koordinuota 
vadovaujančių organų. Negali paskiri 
asmenys kreiptis į gyvenamo krašto 
vyriausybes ir kalbėti tautos vardu. 
Lietuvos laisvinimo politinėj veikloj 
solistų negali būti. Tik sutartinai 
dirbdami galime tikėtis gerų rezultatų.

II-JI PASKAITA

Pristato JONAS MAŠANAUSKAS 
jnr., jaunosios kartos atstovas.

Jonas Mašanauskas nagrinėja tą 
pačią paskaitą, kaip ir A. Pocius, tik į 
ją žvelgia iš kito taško, kitaip sakant, 
žiūri jaunimo akimis. Jis trumpai 
peržvelgia vyresniosios kartos poli
tinę veiklą pradedant 1947 m., kai 
antro karo politiniai pabėgėliai pra
dėjo atvykti į Australiją nuolatiniam 
apsigyvenimui Iki 1972 m. lietuviai 
nedaug pasireiškė politinėj veiktoj. 

Pasitaikius progai jie protestuodavo 
prieš Lietuvos okupaciją ir bandė 
skleisti informaciją apie rasų impe
rializmą, bet dėl įvairių priežasčių jie 
neišvystė stiprios politinės veiklos. 
Tos priežastys buvo: kūrimasis nauja
me krašte, šeimų auginimas, anglų 
kalbos nemokėjimas.

1972 m. Australijos balsuotojai 
išrinko į valdžią darbiečius su Gough 
Whitlam priešaky. "Yra ironiška, kad ši 
valdžia pakėlė Australijos lietuvių 
politinį sąmoningumą", pastebi jaunas 
paskaitininkas.

1974 m. rugpjūčio 3 d. per radiją 
buvo paskelbta, kad Australijos am
basadorius Maskvoje oficialiai lankėsi 
Estijoje. Whitlamo valdžia oficialiai 
pripažino de jure Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos inkorporavimą į Sovietų 
Sąjungą. Iki to laiko visos AUstralijos 
valdžios, įskaitant darbiečius, niekada 
de jure nepripažino Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą, jie pripažino jį tik 
de facto, t.y. kad užėmimas yra įvykęs 
faktas.

Whitlamo politinis sprendimas davė 
suprasti, kad Lietuvos ir jos kaimynų 
prijungimas prie Sovietų Sąjungos 
1940 m. buvo įvykdytas legaliai.

Toliau J. Mašanauskas chronologiš
kai nušviečia visus lietuvių pasiprieši
nimus Whitlamo sprendimui ir bandymą 
paveikti Australijos valdžią, kad 
sprendimas būtų atšauktas. K ova buvo 
aštri, pareikalavusi drąsos, ryžto ir 
sumanumo iš lietuvių pusės. To meto 
opozicija parlamente palaikė baltie- 
čius ir Gough Whitlam"ui pareiškė 
"vote of no confidence”. Kova, 
užsitęsusi ištisus metus, pasibaigė 
naujais rinkimais. 1975 m. į valdžią 
buvo išrinkta Liberal-National parti
ja. Aišku, lietuviai negali girtis, kad 
jų pastangos nuvertė darbiečių val
džią. Buvo ir svarbių ekonomiškų 
priežasčių, kurios kėlė nepasitikėjimą 
darbo partija

Atėję į valdžią liberalai pasistengė 
atšaukti Whitlamo de jure pripažinimą, 
o po kurio laiko ir darbiečiai atšaukė.

Po Whitlamo pralaimėjimo tarp 
lietuvių, latvių , estų ir Australijos 
politikų užsimezgė tam tikri ryšiai. 
Baltų Taryba kartas nuo karto 
pasikviečia federalinius politikus pas 
save į svečius, kas duoda progos 
pabaltiečiams pasikeisti nuomonėmis su 
valdžios ir opozicijos atstovais.

1985 m. vasario 28 d. Australijos 

senatas priėmė rezoliuciją, kuri įsako 
Australijos vyriausybei Baltijos 
kraštuose esančią Sovietų priespaudą 
ir okupaciją iškelti Jungtinėse Tau
tose.

Prie viršminėtos politinės veiklos 
šiek tiek prisidėjo ir jaunimas. 
Jaunimo veikla sustiprėjo po V-jo PLJ 
kongreso JA V, 1983 m. Kongrese buvo 
priimta daug svarbių nutarimų apie 
politinę veiklą. betJ. M. nuomone, pats 
naudingiausias nutarimas buvo ragi
nimas išeivijos lietuvių jaunimą lanky
tis Lietuvoje. Prelegentas sakosi 
pažįstąs daug žnonių, kuriems apsilan
kius Lietuvoje "atsivėrė akys". 
Nauda yra dviguba, sako J.M., 
surandamos "šaknys", Lietuva pasi
daro "tikra", ir savo akimis pamatomas 
sovietinės sistemos realizmas, jos 
elgsena su savo žmonėmis. Jonas 
Mašanauskas mano, kad jei daugiau 
jaunimo apsilankytų Lietuvoje, Aus
tralijoj matytumėm daugiau politinio 
aktyvumo jaunimo tarpe. Tačiau visi 
niekada neįsijungs į politinę veiklą, 
nes ne visi domisi politika. Yra jaunų 
žmonių, kurie net savo asmeniniais 
reikalais nesidomi.

DISKUSIJOS: moderatorius AND
RIUS VAITIEKŪNAS, jaunosios 
kartos atstovas.

A. VAITIEKŪNAS, peržvelgęs abi 
paskaitas prieina išvados, kad A.Po
cius ir J. Mašanauskas sutinka, kad 
politinė veikla yra reikalinga, įsigi
jimas draugų politiniuose sluoksniuose 
yra svarbus, bet jaunimas negali kartu 
dirbti su vyresniaisiais politinėje 
srity. J. Mašanausko nuomone "vyres
nieji reiškia savo nuomones bombas 
tiškai, viską geriau žinančių būdu ir 
nepripažįsta kompromisų. Jaunimas, 
užaugęs demokratiniame krašte, per
siėmęs vakarų politine galvosena, yra 
pratęs prie politinių debatų, kurie yra 
pravedami gerai argumentuotu, ne 
fanatišku būdu".

Iš diskusijų išėjo sekantys pasiūly
mai:

1) Stoti į darbo unijas, kurios turi 
politinės įtakos.

2) Prisidėti prie liberalų partijos 
ruošiamo "Peace through Unity”, 
kurios tikslas yra infiltraoti ir perinti 
"Taikos eisenų" organizaciją, šiuo 
metu dominuojamą kairiųjų. Prisidėti 
prie .tokių eisenų su savo plakatais, 
iškelti Lietuvos vardą.

3) Organizuoti atvirukų ir laiškų 
rašymą kaliniams Sovietų Sąjungoje.

4) Iškelti į viešumą OSI (Office of 
Special Investigation) reikalą.

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą 
siųsti, dabar vėl. galima paremti savo artimuosius pasiunčlant jiems 
naudingų dovanų.
Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius: 
1986 - 1
Vyriškas arba moteriškas bliusonas - anorakas, 
velvetinės "Wrangler” firmos džinsinės kelnės, 
vyriški arba moteriški sportiniai batai firmos "Adidas". 
Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro paštu $160.00. 
1986 - 2
"Adidas" firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos "Adidas", 
vyriškas arba moteriškas megstinis, vyriškas arba moteriškas 
bliusonas - anorakas, velvetinės arba denim medžiagos džinsinės 
kelnės firmos 'Wrangler" arba "Levi".
Šio siuntinio kaina $280.oo.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus i Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų informacijų rašykite:
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent. BRI 4HB., England. 
Telef. 01 460 2592

III-JI PASKAITA

LIETUVIŲ TAUTINIAI RŪBAI. Pri- 
statodr. GENOVAITĖ KAZOKIENĖ.

"Tautiniai rūbai yra lyg tautinė 
vėliava, kuri mus išskiria iš kitų 
tarpo”, pradėjo savo paskaitą dr. 
KAZOKIENĖ. Paskaitos eigoje ji' 
skaidrėmis iliustravo įvairius lietuvių 
tautinius rūbus ir nušvietė jų kilmę. 
Šio šimtmečio pradžioje buvo suda
rytas komitetas, kuris rūpinosi lietuvių 
tautiniais rūbais. Jie rinko atskiras 
rūbų dalis, nešiojamas įvairiose etno
grafinėse vietose, jas derino su 
papročiais ir apeigomis, apvalė nuo 
svetimybių. Pagaliau Tamošaičiams pa
sisekė suderinti ir nuausti tautinius 
rūbus, kurie buvo žinovų priimti ir 
pristatyti lietuvių bendruomenei kaip 
autentiški. Ilgus metus jie buvo po 
truputį keičiami, derinami, tobulinami. 
Dabar okupuotoj Lietuvoj tautiniai 
rūbai yra vėl gerokai atitolę nuo 
autentiškumo. Priežastys, manoma, yra 
dažų stoka, svetimybių įtakos. Pavyz
džiui spalvoti kaspinai prie galvos 
papuošalo yra lenkų ir ukrainiečių 
įtaka. Aukštai siuvinėtos marškinių 
rankovės - ukrainiečių įtaka, languoti 
sijonai nors ir lietuviškų spalvų, yra 
skolinys iš škotų.

Taip pat ir išeivijoj ne visi 
tautiniai rūbai, ypač čia gaminti, yra 
autentiški. Dr. Kazokienė skaidrėmis 
rodė daugybę austų juostų, atvežtų iš 
Lietuvos, kurios, nors ir panašios į 
lietuviškas, iš tikrųjų yra skoliniai. 
"Lietuvoj tautiniai rūbai yra nulie- 
tuvinti, kaip nulietuvinta yra ir pati 
kalba", pareiškė prelegente.

Paskaita buvo įdomi, išsami ir gyvai 
pristatyta, panaudojant skaidres ir 
atitinkamus komentarus. Būtų pagei
dautina, kad dr. Kazokienė savo 
paskaitą leistų atspausdinti perio
dinėj spaudoj ir, kad žmonės, kurie 
domisi mūsų tautinių rūbų auten
tiškumu, galėtų arčiau su paskaita 
susipažinti.

DISKUSIJAS pravedė ELENA 
VARNIENE.

Iškilo suvalkiečių - kapsų nuometų 
kilmė, bet tiksliai į šį klausimą niekas 
negalėjo atsakytu Vieni manė, kad 
nuometai atsirado sąryšyje su papro
čiu, kai ištekėjusioms moterims būdavo 
nukerpamos kasos ir uždengiama galva, 
kiti galvoja, kad Lietuvai priėmus 
krikščionybę, įsisteigė bažnyčios ir 
moterys, eidamos į bažnyčią užsideng
davo galvas. Bet tai tik spėliojimai, 

nukelta j 3 psl.

A. A.
Gerbiamam ponui J. RUZGIU! mirus, Jo žmoną ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiam ir liūdime kartu.

J. 0. LIUTIKAI Perthe.

Buvusiam Australijos Lietuvių Fondo įgaliotiniui Brisbanėje

A. A.
JUOZUI RUZGIUI

mirus, jo žmoną JULIJĄ, šeimos narius ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

r
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atkelta iš 2 psl. 
IV-JI PASKAITA

LIETUVIŲ KALBOS PAGILINIMO 
KURSAI JAUNIMUI - PLANAS IR 

JAUNIMO KONGRESAS.
Pristato BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ ir 
JONAS MOCKŪNAS.

BIRUTE PRAŠMUTAITĖ: Kun. 
dr. Kęstutis Trimakas 1983 m. pravedė 
Pasaulio Liet, jaunimo apklausinėjimą. 
Anketas užpildė 289 jauni asmenys, 
tarp 15-35 metų amžiaus. Anketoje 
buvo klausimas... "lietuvių kalbos nau
dojimas savo amžiaus lietuvių gru
pėje”. Rezultatai parodė, kad 52.5% 
savo tarpe kalba ne lietuviškai, 30% 
naudoja abi kalbas (lietuvių ir 
gyvenamo krašto) ir 16% kalba vien 
lietuviškai. Australijoje 62% kalba 
nelietuviškai ir tik 15% kalba lietuviš
kai. Tai reiškia, savo noru, be 
priespaudos, dalis jaunimo (155) savo 
draugų tarpe bando kalbėti lietu
viškai. Sis faktas šaukiasi kursų, 
kuriuose jauni lietuviai galėtų pato
bulinti savo kalbos žinojimą.

1984 m. per Lietuvių Dienas 
Canberroje, kursų reikalas buvo 
iškeltas jaunimo suvažiavime, bet iki 
šioliai dar niekas tuo klausimu 
nedaryta. Prelegentė kreipiasi į Kraš
to valdybų, prašydama imtis žygių 
tokius kursus jaunimui suorganizuoti 
1987 m. Velykų laikotarpy. Siūlo 
patogia poziciją - Melboumų.

B.P. prašo, kad sudarant kursų 
programą, būtų palaikomas ryšys su 
ALJS, nes jaunimas turi pageidavimų, 
būtent nori, kad į programą būtų 
įtraukti dalykai, apie kuriuos jaunimas, 
nori išgirsti, kurie ji, domina, nori, kad 
kursų dėstytojai būtų kvalifikuoti 
asmenys.

JONAS MOCKŪ N AS - ryšininkas 
tarp /ALJS ir A LB Krašto valdybos, 
užsimena,’ kad PLJ kongresai prasidėjo 
Juozo Bačiūno skatinami. J. B. kėlė 
mintį kad jaunimas pats turi organi
zuotis: ruošti ir pravesti kongresus. 
Ateinančią metų gale įvyks jau šeštas 
jaunimo kongresas ir būtent Austra
lijoj. Jau daug darbų sąryšyje su 
■įvyksiančiu kongresu yra atlikta; 
išdirbtas kongreso planas, užsakytos 
patalpos. Kongreso atidarymas įvyks 
Sydnėjuje 1987.12.20. Po Kalėdą 
persikels į Melbourną, o kongreso 
stovykla ir uždarymas įvyks Ade
laidėje. Dabar svarbiausias uždavinys 
Kongeso ruošos komitetui yra lėš; 
telkimas. Lėšos yra telkiamos kiek-

Austr ai i J a 
ruoši asi snti Kti

PAPAL VISIT 1986

Neseniai redakciją pasiekė laiškas 
geltoname voke su iki šiol neregėtu 
ženklu (jį matoteviršuje).Viduje buvo 
naujas leidinys "The pilgrimage". 
Pirmajame Popiežiaus vizito Austra
lijoje įstaigos laikraščio numeryje 
pasakojama, kaip Australija ruošiasi 
sutikti Popiežių, visi žmonės kvie
čiami prisidėti, kad viskas preitų kuo 
geriausiai; nusakytas Šventojo Tėvo 
kelionės tvarkaraštis, duodamos spe
cialios maldos, nupasakojama, kur eis 
(staigos surinktos lėšos.

Popiežius Jonas Paulius II i Austra
liją atvyksta š.m. lapkričio 24 d. Jis 
čia praleis 6 su puse dienos, pabuvos 
visose valstijose, 50 ar 60 vietų 
susitiks su įvairių australų visuo
menės sluoksnių atstovais - darbi
ninkais, kaimo žmonėmis, jaunimu, 
senais, ligoniais- ir valkais. Laikys 

vienoje kolonijoje; ruošiamos lote
rijos, pietų virimas, turgūs, kongreso 
baliai ir kt. Jaunimas dirba, kiek jėgos 
ir laikas leidžia, bet taip pat tikisi 
paramos ir pagelbos iš vyresniųjų.

DISKUSIJAS pravedė ELENA 
VARNIENĖ.

Vyresnieji Studijų dienų dalyviai 
pasidžiaugė, kad jaunimas pats reika
lauja lietuvių kalbos kursų, kuriuose 
jie galėtų patobulinti savo kalbos 
žinojimą. Taip pat sutinka, kad 
jaunimui, ruošiančiam PLJ kongresą 
Australijoje, visą parama ir pagalba 
yra reikalinga.

V-JI PASKAITA

T A RPB E N D R U O ME NINIS 
KULTŪRINIŲ RYŠIŲ PAGYVINI
MAS. Pristato: BIRUTĖ RADZI- 
VANIENĖ IR ALGIS ŠIMKUS.

BIRUTĖ RADZIVANIENĖ, jau
nosios kartos atstovė, savo paskaitoj 
siūlė galybę naujų projektų, kaip 
pagyvinti lietuvių kultūrinį gyvenimą, 
kaip sudominti ir pritraukti jaunimą. 
Jos manymu, lietuviai laiko paslėpę 
savo kultūrą ir kiti jos negali matytį 
Jie .ją naudo ja savo tarpe ir atidengia 
tik saviškiams.

Birutė siūlo į lietuvių kultūrą 
žiūrėti kaip į prekę, kaip į produktą. 
Jei norima prekę parduoti, reikalinga 
ją gražiai įpakuoti, duoti geną 
reklamų, tinkamai pirkėjams pristatyti.

Tautinius šokius galima šokti ir 
dviem ar trim porom. Sakoma, jei 
negalima sudaryti keturių porų, nega
lima šokti to šokio. Tas, jos nuomone, 
yra neteisinga. Ji siūlo lankstumą, 
prisitaikymą prie esamos padėties, 
galimybių išnaudojimų. Svarbu, kad 
jaunimas šoktų, o ne laikų leistų prie 
televizijos. Chorams ji siūlo at
spausdinti dainų žodžius ir po koncer
to išdalinti jaunimui, kad per pasi
linksminimų galėtų visi drauge dai
nuoti.

Gražiai iliustruotas vaikų pasakas 
galima išversti į lietuvių kalbų. 
Angliškus užrašus po paveiksliukais 
uždengti lietuviškais tekstais. Vaikai 
mielai juos skaitys. Apie Lietuvų 
mažiems vaikams galima pasakoti pasa
kos formoje. Tokią istoriją mažieji 
gerai supras ir išmoks. Tik reikia jiems 
linksmesnę pabaigą sugalvoti, nes 
vaikai nemėgsta liūdnų užbaigimų.

Ji ragina neatstumti mišrių šeimų, 
nukelta į 4 psl.

mišias kiekviename mieste, kuriame 
lankysis, daugelyje vietų atvirame ore 
prie specialiai įrengtų altorių. Prieš 
atvykdamas pas mus Šventasis Tėvas 
vieną dieną praleis Fiji, ir dvi dienas 
Naujojoje Zelandijoje. Australijoje jis 
lankosi jau antrą kartą. Pirmą kartą, 
dar būdamas kardinolu Woityla, jis čia 
pabuvojo 1973 m. vykusiame tarp
tautiniame eucharistiniame kongrese. 
Kaip popiežių jį pirmą kartą pakvietė 
dar Fraserio vyriausybė 1979 m. 
Ministerls pirmininkas p. Hawke šį 
pakvietimą patvirtino. Jį asmeniškai 
popiežiui įteikė užsienio reikalų 
ministerls p. Haydenas, sutikęs Šven
tąjį Tėvą 1983 m.

Popiežių, kuris yra ne tik katalikų 
bažnyčios, bet ir Vatikano valstybės 
galva, oficialiai yra pakvietęs ir 
Australijos generalgu bernatorius.

Už geležinės 
u.ž<d angos

Sovietų valstybės įkūrėjo Lenino 
gimimo diena balandžio pabaigoje yra 
tapusi labiausiai nekenčiama diena 
metuose, Tos dienos proga vyksta 
vadinamos lenininės talkos, t.y. žmo
nės turi pilną darbo dieną dirbti be 
jokio atlyginimo.

Visi sovietiniai piliečiai, įskaitant ir 
lietuvius, pradedant nuo vaikų darže
lio turi aukoti vadinam taikos fondui. 
Iš mažų vaikų imama po 20 kapeikų, 
iš studentų - po 50 kapeikų. Iš 
dirbančiųjų - įvairiai, bet nelieka nė 
vieno "savanoriškai" nepriversto duo
ti pinigų "už taiką". Jeigu bent dalinai 
viešai skelbiama, kaip panaudojami 
leninių taikų metu surenkami pinigai, 
tai dar nebuvo atsitikimo, kad nors 
kartą būtų paskelbta, kur eina taikos 
komiteto surinktos lėšos

Norint išvažiuoti į svečius pas 
gimines užsienyje ( vadinamą 
"kapšalį"), Lietuvoje mokama nuo 
dviejų iki trijų tūkstančių rublių 
kyšio, priklausomai nuo to, kaip toli 
nuo "blato" stovi. Ne visuomet ir 
tūkstančius sumokėjęs vizą gausi, o 
pinigų atgal nepaprašysi...

Lietuvoje šiuo metu už pilną kainą 
laisviau negu gerą mašiną galima 
gauti brokuotą automobilį. Lietuviai 
žmonės nagingi, motorus pasitaiso, 
perdirba, tad ir dėl tokių brokų 
mušasi ir kyšius duoda. Iš vis 
Lietuvoje gyventojų skaičiui tenka 
didžiausias kiekis lengvųjų automo
bilių. Daug kas važiuoja į tolimus 
Rusijos miestus (iki 7000 km), kad ten 
iš rankų nusipirktų mašiną. Lietuvoje 
keliai žymiai geresni negu Rusijos 
gilumoje, kur tokia moderniška mašina 
kaip Fiato modeliu pagaminta "Žigu
li", negali važinėti. O pagal paskyras 
ir ten jų gauna "nusipelnę" žmonės, 
kurie paskui parduodada jas "litov- 
cams".

Sovietų Sąjungoje pagal įstatymą 
vienam žmogui priklauso 12 kvad
ratinių metrų gyvenamojo ploto. JAV 
dar 1979 metais vienam žmogui realiai 
teko 44 kvadratiniai metrai gyvenamo 
ploto. Sovietų Sąjungoje keturių 
kambarių butas į mėnesį kainuoja BO
SS rubliai, o JAV - 500 dolerių, t.y. 
maždaug dvidešimt kartų daugiau. 
Tačiau Amerikoje darbininkas uždirba 
šiek tiek daugiau kaip 2000 dolerių į 
mėnesį, o Rusijoje šiuo metu apie 180 
rublių, t.y. irgi maždaug 20 kartų 
mažiau...

Iš sovietų statistikos aiškėja, kad 
Sovietų Sąjungoje šiuo metu vien tik 
pramonėje ir statybose rankų darbu 
duoną užsidirba 50 mln. žmonių. Iš jų 
10 mln. užimti prie pakrovimo-

Tiek federalinė, tiek paskirų valstijų 
vyriausybės yra atsakingos už Popie
žiaus ir jį lydinčių asmenų transportą 
ir apgyvendinimą. Popiežių nuolat lydi 
30 žmonių, kurie vadinami popiežiaus 
svita. Tarp jų - asmeninis gydytojas, 
sekretoriai, tarnas-kamerdinerls, sau
gumo žmmonės, Vatikano spaudos ir 
radijo atstovai, Popiežiaus vizitų 
direktorius Fr Roberto Tucci, Pontifi
kato ceremonijų monsinjoras John 
Magee, taip pat valstybės sekreto
riato nariai.

Trumpai apie Popiežiaus vizito į 
Australiją simbolį, kuri matote nuo
traukoje. Jį suprojektavo Ballarato 
Cojlege of Advanced Education 
skulptūros mokytojas Peter Blizzard. 

iškrovimo darbų. Tai būdinga kraš
tams su mažai išvystyta pramone.

Pastebimas naftos eksporto suma
žėjimas iš SSSR. 1985 m. sovietai 
prarado dėl to 4 milijardus dolerių. 
Tai aiškinama transporto trūkumu ir 
blogu oru, tačiau Vakarų specialistai 
nustatė, kad naftos eksportas suma
žėjo dėl to, kad jos mažiau gaunama.

Naftos gavimo planai Sovietų 
sąjungoje jau treti metai neišpildomi. 
Priešastys - blogas darbo orga
nizavimas, pasenusi technika ir me
todai, blogos darbo sąlygos.

Kadangi 80 proc. tvirtos valiutos 
gaunama už naftą ir dujas, sovietų 
vyriausybė davė nurodymus tanke- 
riams su arabų nafta (arabai nafta 
atsilygina už ginklų tiekimą), 
ankščiau vykusiems į sovietų uostus, 
sukti tiesiai į Vakarų uostus. Už 
gautus pinigus perkami grūdai ir 
šiuolaikiniai įrengimai.

Stalino duktė vėl Vakaruose.

Kaip žinia, Stalino duktė Svetlana 
Alilujeva ir jos duktė Olga, 1984 m. 
netikėtai grįžusios į Sovietų sąjungą, 
vėl atsidūrė Vakaruose. Toks važi- 
nėjimasis ten ir atgal sukėlė daugybę 
klausimų, susivedančių į vieną svar
biausią, t.y., kokiu būdu Svetlana 
Alilujeva naudojasi privilegijomis, 
nepasiekiamomis paprastiems "mir
tingiesiems" Sovietų Sąjungos pilie
čiams.

Svetlanos duktė Olga užsispyrė ir 
neatsisakė Amerikos pilietybės, tad 
nenuostabu, kad ją sovietai išleido. 
Kaip sužinota iš Tbilisio, Olga'iš pat 
pradžių laikėsi labai nepriklausomai ir 
atsisakė vykdyti mokyklos admi
nistracijos nurodymus. Ji demonstra
tyviai nešiojo didelį kryžių ant 
suknelės viršaus, dėl ko įvyko keletas 
smarkių susidūrimų su mokyklos 
vadovybe. Olgai labai nepatiko Tbili
sio mokyklos tvarka ir ji visą laiką 
įkalbinėjo motiną grįžti į užsienį.

Prisiminkime, kad vos grįžusi į 
SSSR, Svetlana aštriai kritikavo 
Vakarus, pareiškė, kad ji nė vienos 
minutės nesijautė ten laisva. Taip pat 
ji pareiškė, kad viena iš svarbiausių 
jos sugrįžimo priežasčių buvo noras 
gyventi šalia dviejų vyresniųjų vaikų 
ir jų šeimų. Tačiau pasirodė, kad jos 
vyresnis sūnus su žmona neparodė 
jokio noro gyventi šalia Svetlanos, o 
duktė gyvenanti Kamčatkoje, smerkė 
motiną už tai, kad ji pabėgo į užsienį 
1967 m., o dar labiau už tai, kad po 17 
metų sugrįžo. Galima numanyti, kad 
Svetlanos nesugrįžimas iš vyro laido
tuvių iš Indijos 1967 m., jos giminei 
suteikė nemaža nemalonumų, vėliau 
viskas prisimiršo, užsilygino, o jos 
sugrįžimas išdraskė senas žaizdas.

Jis sukūrė ir Tarptautinio eucha
ristinio kongreso Melbourne 1973 m. 
simbolį; jo skulptūrų ir kitų darbų yra 
Vatikano muziejuje. Vatikano užsa
kymu Peter Blizzard yra supro
jektavęs ir oficialų Vatikano pašto 
antspaudą.

Popiežiaus apsilankymo Austra- 
liojoje simbolis jungia savyje penkis 
krikščionybės ir popiežystės sim
bolius. įsižiūrėję, pamatysime; vys
kupo mitrą, ostiją, ir taurę, krikščio
nybės simbolį - žuvį, Šventąją dvasią 
ir Popiežiaus herbą. Šis simbolis gali 
būti naudojamas spaudoje, rašant apie 
popiežiaus vizitą, taip pat suvenyrų 
gamyboje ir oficialiuose leidiniuose.
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Kreipti dėmesį į vaikus. Ypač čia gali 
pasidarbuoti seneliai: panokyti anū
kus kiaušinių marginimo, išmokyti kokį 
lietuvišką žaidimą. Paimti anūkus pas 
save kuriom laikui, išleisti jaunus 
tėvus atostogų. Ji pakartojo kažkieno 
pasakytų mintį, kad sąmoningų jaunimų 
reikia užsiauginti, o ne manyti, kad jis 
gims sąmoningas, gatavas produktas. 
Ragina ruošti jauniems tėvams sto
vyklas su lietuviška programa. Ragina 
mainytis vaikais. Tegu vaikai per 
atostogas pagyvena kitose šeimose, 
ten kų nors naujo išnoks. "Keiskimės 
radijo programomis, Jei ką įdomaus 
turime". Tai vis pozityvios mintys 
jaunos lietuvės motinos, kurt rūpinasi 
savo vaikus išauginti sąmoningais 
lietuviais, pratęsti lietuviškų kultūrą.

ALGIS ŠIMKUS, viduriniosios kar
tos atstovas, kalba ta pačia tema tik iš 
kito taško.

A. SINKUS pradžioj aptaria lie
tuvių kultūrą. Jai jis priskiria: 
tautinius šokius, dainų ir muzikų, 
literatūrą ir teatrą. Gale paskaitos 
trumpai užsimena ir apie individualius 
kultūrininkus: rašytojus, poetus, ta
pytojus, skulptorius, kurie prisideda 
prie lietuvių kultūros išlaikymo. Ta
čiau paskaitininko nuomone, tautiniai 
šokiai, choras ir teatras yra labiausiai 
propaguotini ir jų apraiškas negalima 
laikyti uždarytas tik savose kolo
nijose. Reikia sudaryti sąlygas jas 
parodyti plačiajai bendruomenei, nu- 
vešti kų geresnio turint į kitas 
kolonijas ir taip pat pas save priimti 
svečius iš kitur, kad vieni iš kitų 

galėtų šio to pasimokyti, tarpu savęs 
arčiau susipažinti.

Tokiam tarpbendruomeniniam kul
tūrinių apraiškų pasikeitimui reika
lingos lėšos. "Aršiam tikslui padarytos 
išlaidos pateisina save?", klausia A. 
Šimkus ir truputį vėliau, išaiškinąs 
bendradarbiavimo naudų, pareiškia: 
"Ne tik pateisina, be yra būtina." Jis 
primena, kad visos didesnės kolonijos, 
turi gražiai įrengtus Lietuvių namus, 
kad turime sukrovę nemažą sumų pinigų 
Australijos Lietuvių Fonde. "No
rėčiau paklausti", sako A. Šimkus, 
"kokia to viso nauda, jei mes 
neturėsime pakankamai susipratusių 
tautiečių, kurie tuo visu galės 
pasinaudoti?"

Kultūrinio bendravimo pozityvas 
yra: ipeša į bendruommenes gyvumo, 
judrumo, išjudina iš stagnacijos, 
dažnais atvejais sudomina nuo lietu
vybės atitrukusį jaunimą.

"Po kultūrinių pasirodymų, yra 
natūralu, kad spaudoje pasirodo 
komentarai. Tačiau ar tuose komen
taruose esame objektyvūs?" - klausia 
prelegentas ir čia pat atsako: "deja 
mes nepajėgiame nusikratyti savo 
dogmatiškų požiūrių asmeniškuose įsi
tikinimuose, nepajėgiam nugalėti savo 
asmeniškų ambicijų."

Apie šias A.Šimkaus mintis, pa
smerkiančias subjektyvumą ir ten
dencingą kritiką, vertėtų spaudoje 
atskirai pakalbėti. Šis negatyvus kai 
kurių "kritikų" bruožas atneša daug 
žalos į mūsų kultūrinį ir politinį 
gyvenimą. J. Našanauskas jnr. savo 
paskaitoje skundžiasi dėl bombastiš- 
kų, viską geriau žinančią, kompromisų 

nepripažįstančių nuomonių. Jis pataria 
bendruomenei susirūpinti, kad dėl šios 
problemos ji bereikalingai neprarastų 
dar daugiau jaunimo, naudingo Lie
tuvos laisvės reikalo kėlimui. Albinas 
Pocius savo paskaitoje taip pat net 
poroje vietų iškelia mūsų nevie
ningumų, susikaldymų, bereikalingų 
kritikų vienų kitiems.

Savo paskaitų A. Šimkus užbaigia 
kviečiamas atsisakyti senų, neigiamą 
įpročių, sakydamas:

"Numeskim senų rūbų, kuri užsivil- 
kome patys, ,

užsidekime naują, kad prašviesėtų 
akys,

senąjį tegul sudegina tėvynės 
meilės ugnis,

o naujas tenuveda mus keliu, kur 
glūdi tėvynės šviesi ateitis." 
Moderatorius MARTYNAS POCIUS 
tvarkingai, metodiškai pravedė disku
sijas.

ALENA KARAZIJIENĖ buvo su
dominta B. Radzivanienės iškeltomis 
mintimis, žiūrėti į lietuvių kultūrų, kaip 
į "Package deal".

A. ŠIMKAUS iškeltos mintys dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo tarp ben
druomenių, rado pritarimo klausytojų 
tarpe.

Pabaigoje moderatoriai I. DAVIS, 
A. VAITIEKŪNAS, E. VARNIENĖ ir 
M. POCIUS, pristatė savo rekomen
dacijas, kurių dalis jau buvo disku
sijose paminėtos.

ISOLD A D A VIS perskaitė sekančią 
Studijų Dienų rezoliucijų:

"1986 m. Australijos Lietuvių 
Studijų Adelaidėje dalyviai pagei
dauja, kad A LB Krašto v-ba kartu su 
Adelaidės, Melboumo ir Sydnėjaus 
Apylinkių valdybomis bei Jaunimo 
sąjungos valdybomis, suorganizuotų ir 
pravestų trumpus lietuvių kalbos 
kursus mūsų jaunimui vienerių metų 
laikotarpy, parenkant atatinkamą lai

ką, vietų, kursų programų, mokytojus 
ir sutelkiant lėšas šių kursų išlaidom 
padengti.

Krašto v-bos narė kultūros ir 
švietimo reikalams JANINA VABO- 
LIENĖ, ant kurios pečių daugiausiai 
rėmėsišiosStudijų Dienos, nuoširdžiai 
padėkojo visiems paskaitininkams, ko- 
ordinatoriams ir dalyviams, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidė j tįsiems prie tų 
Vl-tų Studijų Dienų sėkmingo pravė

dino.
Taip pat šiltais žodžiais padėkojo 

Adelaidės Moterų Sekcijos Ine. pir
mininkei REGINAIBAJORIŪNIENEI 
ir ponioms, mus vaišinusioms gardžiais 
priešpiečiais , Lietuvių Namų šeimi
ninkui ir Adelaidės Lietuvių Žinių 
redaktoriui PETRUI BIELSKIUI, at
spausdinusiam Studijų dienų darbo
tvarkę ir Lietuvių Namų admi
nistratoriui PETRUI ANDRIEJAI- 
ClUL už visokeriopą pagalbų.

Studijų Dienos užbaigtos Tautos 
himnu.

Visi dalyviai pakviesti į užbaigtuvių 
vaišes.

Nuo savęs noriu pridėti, kad šeštos 
Studijų dienos praėjo sklandžiai ir 
nenuobodžiai. Paskaitų aktualumas, 
prelegentų pasiruošimas, ypač mūsų 
jaunosios kartos, stebino ir džiugino. 
Džiugino tai, kad ne viską esam 
praradę per paskutiniuosius dvidešimtį 
metų. Išauginome nors ir neskaitlingą, 
bet susipratusių ir ryžtingų jaunųjų 
kartų, kuri, pasitikėdama savim, drąsiai 
žiūri į ateitį.

Padėka Krašto valdybai, suraošusiai 
tokias puikias Studijų Dienas ir į 
programų įtraukusiai tiek daug jauni
mo!

BRONĖ MOCKŪNIENĖ

Brandžią sukaktį minint

Šauliui B. K R. Y Z A N A US K UI-8O
Balys Kryžanaūskas gimė 1906 m. 

balandžio mėn. 12 d. Biržų apskr. 
Prieš kariuomenės tarnybų dirbo 
Lapakritės P-no Perdirbimo b-vėje 
buhalteriu. Kariuomenės tarnybų at
liko dr. J. Basanavičiaus vardo Karo 
ligoninėje sanitarijos puskarininkių 
mokykloje, 1927 m. baigęs mokyklų, 
tarnavo liktiniu 4-tam p.p. Panevė
žyje. 1930 m. gegužės mėn. 1 d. išėjo i 
atsargų sanitarijos viršilos laipsniu. 
1930 m. gegutės 10 d. buvo priimtas į 
Vidaus Reikalų Ministerijų, tarnavo 
Biržuose. 1940 m. rusams okupavus 

Lietuvų apsigyveno "Žaliam rojuj" 
vienuoliu. 1941 m. karui prasidėjus, 
grįžo į savo tarnybų. 1944 m. frontui 
artėjant, pasitraukė į vakarus.

L.Š.S. priklauso nuo 1926 m. 1932 
m. buvo paskirtas 30 Nausėdžių šaulių 
būrio vadu. Juo buvo iki 1940 m. rusų 
okupacijos.

Vokietijoje daugiausiai gyveno pri
vačiai. 1948 m. atvyko j Australijų, 
Perthų. Dėl blogų darbo sųlygų 
atsisakė darbo kontrakto ir gavo 
darbų St. John of God Hospital, 
Bumbury.

1950 m. apsigyveno Adelaidėje, 
dirbo prie statybos, bet daugiausia 
savystoviai su sunkvežimiu.

Tremtyje priklauso L.Š.S. 1938m. 
apdovanotas Šaulių Žvaigždės meda
liu. 1985 m. Tautos šventės proga 
apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu. 
1928 m. apdovanotas 10 m. jubiliejaus 
medaliu.

Dabar yra išrinktas L.K. Margirio 
Šaulių Rinktinės pirmininku. Būdamas 
pensininku mėgsta keliauti ir meške
rioti.

S. STR.
B. KRYŽANAŪSKAS 1927 m.

ME L B O U R N AS

Iš gastrolių sugrįžus
Stebuklingas teatro pasaulis...Salė

je gęsta šviesos, kyla uždanga...Nuos
tabi ta minutė! Kiekvienas matytas 
spektaklis mums kų nors duoda: 
priverčia pagalvoti, pralinksmina, nu
skraidina sielų, padaro mus geresniais. 
Kiekvienų vakarų, daugybėje pasaulio 
scenų pakyla uždanga,vaidinamos vis 
naujos (ir senos) pjesės, komedijos, 
dramos. Mirga afišose garsių drama
turgų ir aktorių vardai. Ir visgi mums, 
lietuviams, mielesnis tas teatras, "kur 
kalba paukštė motinos kalba", kur 
girdime savo gimtajų kalbų. Nors čia 
vaidintų tik mėgėjai, nors veikalo 
autorius ne pasaulinio masto įžymybė.

Keturakio (Vilkutaičio) komedija 
"Amerika pirtyje".Melboumo "Auš
ros" teatro pastatyta teatrų festi
valio proga, suteikė daug rūpesčių 

teatro režisieriui ir pagrindinio vaid
mens atlikėjui p. E.Šldlauskui. Sunku 
diriguoti orkestrui ir tuo pačiu jame 
groti. Gal todėl spektaklyje jautėsi 
tam tikri nelygumai.

Daugiausia prie šio spektaklio 
pastatymo prisidėjo p. A. Gabas, mūsų 
Faibčikas: padaugino roles, paruošė 
dekoracijas, parengė programas, drą
sino, patarė. Labai norėjosi, kad 
festivalis įvyktų. Nors šeimininkai 
čia gal ir silpniau pasirodė, bet už tai 
pamatėme puikius svečių : Sydnėjaus 
ir Adelaidės teatrų pasirodymus.

Balandžio 6d. Adelaidėje komedijų 
vaidinome antrų kartų. Jautėmės 
žymiai drųsiau. Norisi tarti nuo
širdus ačiū adelaidiškiams, kurie mus 
taip gražiai priėmė, kad ir ilga kelionė 

neapkarto, sieloje liko šviesiau.

** **

Geriausiai turbūt pavyko spektaklis 
Geelonge (trečias kartas nemeluoja!), 
balandžio 12 d. Reikėjo tik matyti, 
kaip Bekampienė (p. M. Šidlauskienė) 
šlavė gryčių- ir šiukšles sušlavė po 
stalu. Viskas vyko laisviau, 
sklandžiau, matyt,jau įsijautėme į 
savo roles. Viena maloni Geelongo 
ponia, pasveikinusi mus po vaidinimo, 
sakėsi mačiusi komedijų anksčiau 
Melbourne, ir jei būtų galimybė, tai 
eitų žiūrėti spektaklio trečių kartų. 
Ar tai ne puikiausias mūsų pastangų 
įvertinimas ? Ir kol bus salėje bent 
vienas toks žiūrovas, tol vaidinti 
vertai

Ačiū Geelongo lietuviams už puikių 
vakarienę ir gražų priėmimų.

Mielas tai spektaklis, mėgiamas 
žiūrovų vos ne visų šimtmetį, daug 
kartų vaidintas "klojimų teatruose",; 
kuriuos sueidavo sodiečių minios. 
Pirmas viešas vaidinimas įvyko 1899 
m. Palangoje, dar spaudos draudimo 
laikais. Jo rengėjai ir vaidintojai caro 
valdžios buvo suimti, tardomi ir 
kalinami. Gal todėl šis spektaklis 
nenueina nuo Kauno dramos teatro 
scenos. Kiekvienas "Amerikos pir
tyje" pastatymas- tautinė šventė, 
tarsi sakanti okupantui : "Niekas 
nepamiršta, niekados nepasiduosime".

AGOTA.
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Š Ari e siją sukaktį minint

Aldonai Jablonskienei — 60
Tylieji, kultūrinio darbo dirvonuose 

vagą po vagos verčią darbininkai, 
retai kada yra pastebimi, ne per 
dažniausiai jų nuopelnai pristatomi 
visuomenės dėmesiui. Šia proga prisi
minkime vieną tokių tylių, mažai 
minimų darbuotojų - p, ALDONĄ 
JABLONSKIENĘ, neseniai šeimos ir 
bičiulių būry atšventusią brandžią 
savo gyvenimo 60-mečio ir 40 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis.

Ši sukaktis mums - "Mūsų Pasto
gės" darbuotojams, bendradarbiams ir 
skaitytojams - dar yra svarbi tuo, kad 
p. Jablonskienė jau ilgus metus dirba 
prie šio laikraščio, kaip nepamainoma 
- tekstų rinkėja. Ji buvo jau seniai 
išėjusio stambaus Australijos Lietuvių 
Metraščio II t. rinkėja. O ir daug kur 
kitur, kur tik prireikia darbščios 
rankos, Aldoną nesunku prisišaukti.

Gimusi 1926 balandžio 4 d., Kaune, 
Elenos ir Juozo Liubinskų - aukštų 
pašto valdininkų šeimoje. Mokėsi M. 

Pečkauskaitės ir VIII-je Kauno gim
nazijose. Vėliau, pagal šeimos tra
diciją, dirbo pašto žinyboje - tele- 
fono-telegrafo sekcijoje.

Antrusyk sovietinei kariuomenei 
užimant Lietuvą, 1944 m. Liubinskai 
pasitraukė į Jeną Thuringijoje, kurią 
po karo pabaigos perleidus sovietams, 
apleido pasitraukdami j Augsburgą 
Bavarijoje. Čia Aldona dirbo sekre
tore vietos lietuvių tremtinių stovyk
los komitete, vėliau - ambulatorijoje, 
lankė gailestingųjų seserų kursus. 
1946 m. sukūrė šeimą su Adolfu 
Jablonskiu, po poros metų susi
laukdami sūnaus Adolfo; antrasis 
sūnus - Tomas - gimė 1956 m.

1949 m. Jablonskiai emigravo į 
Australiją. Čia, skirtingo klimato 
įtakoje, sušlubavo Aldonos sveikata; 
ligai nugalėti prireikė net kelių metų.

Paaugus šeimai Aldona visa siela* 
įsijungė į visuomeninį darbą: 1968-70 
m.m. mokytojavo Sydnėjaus lietuvių 

savaitgalio mokykloje, 1970-72 m.m. 
dirbo Sydnėjaus Moterų Socialinės 
Globos Draugijos valdyboje, 1977-78 
m.m. - A LB Sydnėjaus Apylinkės 
vaidyboje, 1986 m. - talkininkauja 
lietuvių radijo valandėlėje.

Bet gal daugiausiai darbo ir 
pastangų Aldona paskyrė skautams. 
Dar 1933 m. Kaune įstojusi į skautes, 
nuo 1967 m. vėl įsijungė į skautiškąją 
veiklą: ilgametė skautų tėvų ko
miteto narė, 1971-75 m.m. - skautų 
tėvų komiteto pirmininkė, 1970 m. - 
"Aušros" tunto "Aukuro" stovyklos 
ūkvedė, 1973 m. - Jubiliejinės Rajono 
25-mečio stovyklos rengimo komiteto 
narė, 1973-76 m.m. - "Aušros" tunto 
iždininkė, 1976-79 m.m. - Sydnėjaus 
Skautų Židinio kanclerė. Jablonskių 
namuose kelioliką metų glaudėsi 
"Aušros" tunto sandėlis, užėmęs visą 
priestatą.

Už veiklą su skautais Aldona 1982 
m. pakelta į paskautininkės laipsnį, 
apdovanota LSS Už Nuopelnus (1969

ALDONA JABLONSKIENĖ

m.) ir Padėkos (1974 m.) ordinais.
Visų jos darbų-darbelių neišskai

čiuosi. Čia jų tik dalis.

Sukakčių proga p. Aldonai ir jos 
vyrui Adolfui linkime daug ilgų, 
darbingų metų šeimos ratelyje ir 
visuomeniniuose baruose!

B. ŽALYS.

Hobarto 
KR O NI K j

Atsigavimui po priešvelykinio pas
ninko Apylinkės Valdyba ir moterų 
draugijos komitetas, vadovaujamas E. 
Paškevičienės, Velykų pirmadienį su
ruošė iešminę p.p. Šikšnių namuose. 
Atvyko sportininkai ir apie 60 žmonių 
smagiai pasivaišino, išbandė laimę 
loterijoje.

**

Pakrikštytas Sharon Wojcik, Mario 
ir Birutės Paškevičiūtės antras sūnus. 
Krikšto tėvais buvo Marija Wojcik ir 
Erikas Paškevičius.

Po krikšto apeigų Katalikų bažny
čioje, artimieji ir giminės (virš 50 
žmonių) buvo pakviesti į lenkų klubą 
pietums.

■ l — HU—II—linrYTl------- Į------------------- I liri

Mūsiškės reiškiasi

Down ir Romo Kairių jauniausia iš 
trijų dukterų - Carol susituokė su 
Byron Thomas Jesus The Christ 
katalikų bažnyčioje Blackmans Bay. 
Vestuvinis balius vyko Senior Citizens 
klube. Jaunai šeimai laimingos ateities 
palinkėjo 60 svečių.

**

Motinos Dienos minėjimas, ruošia 
mas Apylinkės Valdybos ir Moterų 
Draugijos komiteto, įvyks p.p. Šikšnių 
namuose 43 Easton Ave., Springfield 
gegužės 10 d., šeštadienį, 6 vai. p.p. 
Po trumpos programos - suneštinės 
vaišės. Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti.

J. PAŠKEVIČIUS

Telefonu gautas pranešimas,kad 
Toronte, Kanadoje, balandžio 16 d. 
mirė paskutinis ANTANO LĖVERIO 
brolis VYATAUTAS LĖVER1S, 73 
metų. Vytautas buvo giliai susipratęs 
lietuvis.

Bolševikmečio metu kalintas 6- 
tame Forte. Atėjus vokiečiams išleis
tas iš kalėjimo, įsijungė į Lietuvos 
sukilimo sąjūdį. Velionio brolis Anta
nas gyvena St. Marys miestelyje netoli 
Sydnėjaus.

"DAINOS"
"Dainos" choro repeticijos vyksta 

penktadienį vakare Lietuvių klube. 
Vis dar laukiame naujų choristų.

Sunkiai serga choristė ALBINA 
DUBAUSKIENĖ.

Gautas laiškas iš kompozitoriaus St.

St. Leonr rds RNS ligoninėje guli 
sunkiai serganti REGINA RATIENĖ, 
dailininko Vaclovo Rato našlė.

Gyvojo Rožančiaus narė 96 metų 
ELENA ZENKEVIČIENĖ po dviejų 
sunkių operacijų dabar guli Alma 
Nursing Home Padstow.

Ligoninėn paguldytas savo laiku 
žinomas kirpėjas p. SIMONAS. Jis 
laukia širdies operacijos.

Visiems sveikatos ir Aukščiausiojo 
globos.

chore.

GAILEVIČIAUS, kuris sveikina visus 
choristus ir savo pažįstamus Austra
lijoje.

Mirus Vytautui Leveriui Kanadoje, 
brolienė Ona Lėverienė jo atminimui 
paskyrė $20 auką "Dainos" chorui.

Sveikatos ligonei ir ačių už auka.

LIETUVAITĖ

ANDREA TOWNSEND ROLĖJE.

Tautiečiai sekdami dešimto kanalo 
filmų seriją "Neighbours" gal nė 
nežino, kad Andrea Townsend rolę 
vaidina lietuvaitė Regina Gaigalas.

Regina - viena iš trijų Alekso ir 
Liucijos Gaigalų dukrų. Tėvas mirė 
prieš aštuonerius metus. Dukrų išlei
dimas į gyvenimą gulė ant motinos 
Liucijos pečių.

Regina yra baigusi Melbourno 
dramos studiją. Ji jau yra pasirodžiusi 
nedidelėse rolėse keliuose TV filmose, 
"Sons and Daughters", "A Country 
Practice", "Robbery" ir "Mother and 
Son". Jos pasisakymu, negaunant 
fllmoje pagrindinės rolės, nėra gali
mybės pasidaryti garsia ir žiūrovų 
mėgiama.

Ji tikisi, kad ekranuose pasirodys 
septinto kanalo filmų serija "Out
back", kur Reginai patikėta pagrin
dinė rolė. Ji ten bus Kate Kelly, 
dviejų vaikų motina, tvarkanti didelę 
krautuvę.

V. Augustinavičius

• Regina Gaigalas

ŠTAI G ME N
Engf adl ne

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugija ir patikėtinės 
įgyvendino dar vieną seniau numatytą 
projektą.

Prieš Velykas sodybiečiai buvo 
maloniai pradžiuginti, išvydę puikią 
lietuviškais motyvais išdrožinėtą- 
skaptuotą koplytėlę, kuri buvo įmon
tuota tarpe žalumynų ir gėlynų visų 
gyventojų pasigėrėjimui. Sydnėjaus 
žinomas drožinėtojas p. Edvardas 
Lašaitis įdėjo daug kruopštaus darbo, 
laiko ir širdies šiai liaudies meno 
koplytėlei - parimęs Rūpintojėlis toks 
susimąstęs, o kryžius toks savas ir 
mielas. Ji praturtino mūsų Sodybą ir 
mums nuolat primins tas artimas 
pakelių koplytėles laisvoje tėvynėje.

Sodybiečiai vienbalsiai taria ŠIR
DINGĄ AČIŪ Sydnėjaus Moterų 
Draugijai ir patikėtinėms bei p. E. 
Lašaičiui už jų pastangas. Tai maloni 
staigmena mums visiems!

Koplytėlę numatoma šventinti per 
metinę tradicinę Sodybos iešminę - 
lapkričio mėnesį.

Sodybletė V.N.

Naujasis koplytstulpis Engadine
V. Narušienės nuotr.

Mūsų pastogė Nr.16 1986.4.28 5 psl.

5



GRENOBLE: "Mažasis" Bradys garsus dviejų 
rankų metimu.

GRENOBLE: Kurtinaičio šuolis į erdvę. BUDAPEŠTAS: "Žalgiris" prisitaiko prie vengrų 
fonetikos.

GRENOBLE: Sabonis šoka centra prieš Barcelonos negrų Davis. GRENOBLE: "Jalguiris" prisitaiko prie prancūzų fonetikos.

BUDAPEŠTAS: Sabonis pagauna sviedinį-
GRĖNOBLE: Rimas Kurtinaitis.
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Z AL GI RIS"
Australijos TV

Iš Canberros rašo 
Kazys KEMEŽYS

Nors vokiečiai patyrė Žalgirj labai 
seniai, dar Vytauto laikais, rusams jo 
reikėjo laukti beveik šešis šimtus 
metų.

Sprendžiant iš Kauno krepšininkų 
rungtynių, kurias keturis kartus per 
devynlus mėnesius per visų Australiją 
rodė SBS televizija, jeigu už lietuvius 
Tannenberge 1410 m. kariavo tokie 
vyrai kaip Arvydas Sabonis, Rimas 
Kurtinaitis ir Čirvilis "Kunigaikštis 
Kęstutis" tai aišku, kodėl vokiečiai 
pralošė mūšį. 0 kad rusai turi bėdų 
liudija ši istorija: rusų filmų režisie
rius Sergėjus Eisenšteinas, staty
damas filmą "Jonas Žiaurusis", turėjo 
nužeminti visų filmos scenų duris ir 
kambarių lubas, kad filmos artistai 
atrodytų kaip vyrai. Lietuviams 
išreikšti savo didvyriškumą šitokių 
maskvietiškai suktų priemonių nerei
kalinga.

Daug istorikų neteisingai kaltina 
Lenkiją dėl Lietuvos valstybės žlugi
mo po Liublino Unijos. Iš tikrųjų 
Lietuva pradėjo smukti daug anks
čiau. jau Gedimino laikais. Kalti buvo 
ne lenkai, bet šautuvai ir patrankos, 
nuo kurių pats Gediminas žuvo. Kol 
kariavo kardais, lietuvių aukštas ūgis 
ir stambumas, kaip dabar krepšinio 
aikštėse, padėdavo mūšius laimėti. 
Bet nei kulka nei patrankos sviedinys 
neskiria Arvydo Sabonio nuo kokio 
nors Guenther Grass kašubų nykštu
ko. Pagaliau į didelį žmogų kaip 
Sabonį net ir lengviau pataikyti.

Krepšinio aikštėje, kurioje nei 
kulkos nei marksistinė dialektika 
negalioja, lietuviams pasisekė sumušti 
savo tironus ir dalinai išsilaisvinti iš 
rusų vergijos: "Žalgirio" krepšininkai 
važinėja po Vakarų Europą, kaip ir 
kitos laisvo pasaulio komandos, o 
svarbiausia, sovietai priversti įsileisti 
Vakarų Europos sportininkus į Kauną. 
Su sportininkais atvažiuoja televizijos 
kameros..:

Taip išėjo, kad prieš porą mėnesių 
SBS televizija rodė ištraukas iš 
“Žalgirio" rungtynių su Italijos "Mi

lanu". Rungtynės vyko dar nepri
klausomos Lietuvos laikais pasta
tytame Kauno krepšinio stadione. 
Praeitais metais ta pati televizijos 
stotis rodė virš valandos trukusias 
"Žalgirio" rungtynes prieš "Barce- 
loną" Grenoble mieste Prancūzijoj. 
Neseniai matėme ištraukas iš Europos 
čempionato finalų Budapešte, kur 
"Žalgiris" pralošė kroatų Zagrebo 
"Cibona" komandai.

Mums, užaugusiems anglo-saksų 
teisės ir kultūros įtakoje, keista 
stebėti Kauno komandos bandymus 
pritaikyti savo vardą prie vietinės 
fonetikos: Prancūzijoj jie buvo "JAL- 
GUIRIS", Budapešte "Žalgiris", Aus
tralijoj jie, be abejo, pasivadintų 

. "ZHALGIRIS", bet, kaip bebūtų, 
anglė komentatorė vistiek juos vadina 
"ŽALDŽ1RIS".

Irzlu, kada televizijos komenta
toriai žalgiriečius vadina sovietais, 
pikta, kad Sabonį vadina "legendary 
Russian center".
Gegužės 25 d. SBS televizijos stotis 

rodys pilnas valandines rungtynes 
Budapešte tarp Kauno "Žalgirio" ir 
Zagrebo "Cibonos". Patartina, kad 
kuo daugiau lietuvių greitu laiku 
rašytų laiškus SBS televizijai ir: 1) 
išreikštų susidomėjimą ateinančia 
programa - European basketball 
championship, final between Kaunas 
"Žalgiris" and Zagreb "Giboną"; 2) 
mandagiai primintų, kad kauniečiai 
yra lietuviai, ne rusai ir ne sovietai, 
kad vienas iš SBS tikslų ir yra - to 
promote cultural identity and di
versity not soviet imperialism, ir , kad 
Kaune įvyko trečiosios Europos krep
šinio pirmenybės 1939 m, kurias 
laimėjo nepriklausoma Lietuva. Rašy
kite: P. CONOLLY, Head of Tele
vision, SBS, P.O.Box 028, MILSONS 
POINT, 2061.

Visos nuotraukos K. Kemežio.

GRENOBLE: Kurtinaitis kalba su Saboniu, Trapikius stebi iš dešinės.

Šie du " Žalgiriufskirti puslapiai yra 
p. Kemežio ne tik paruošti, bet ir 
sumaketuoti. Už tai jam nuoširdus 
ačiū. Red. GRENOBLE: ''Žalgirio" treneriai.

GRENOBLE: Čirvilis "Kunigaikštis Kęstutis”. GRENOBLE: "Žalgirio" treneris šalia Sabonio. 'GRENOBLE: Chomičius su "Žalgirio" treneriu.
Mūsų pastogė Nr.16 1986.4.28. 7 psl.
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Pranešimai
UKRAINIEČIŲ KATALIKŲ 

KARDINOLAS AUSTRALIJOJE

Ukrainiečių katalikų bažnyčios 
patriarchas iš Amerikos atvyko ap
lankyti tikinčiųjų Australijoje ir su 
kitų tautų dvasiškiais ir tikinčiaisiais 
melstis už persekiojamą bažnyčią 
Ukrainoje ir kituose komunistiniuose 
kraštuose.

Sydnėjaus Ukrainiečių katalikų 
bažnyčioje buvo surengas Kardinolui 
Myroslaw Lubachivsky tarptautinis 
sutikimas ir po - trumpų maldų - 
piėmimas parapijos salėje.

Pamaldų metu buvo skaitomos 
maldos už persekiojamus tikinčiuosius 
komunistų valdomuose kraštuose. Už 
lietuvius maldą skaitė pats Prel. P. 
Butkus. Lietuvių tikinčiuosius atsto
vavo D. Ankienė, L. Kramilienė, A. 
Vinevičius ir A. Kramilius.

Pamaldų dalyvius ir svečius pa
kvietus j salę, Lietuvių Katalikų 
Draugijos pirm. A. Vinevičius, lydimas 
tautiniais rūbais pasipuošusių Danu
tės Ankienės ir Lėtos Kramilienės 
Įteikė Kardinolui simbolinę dovaną - 
jam užrašytą "Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką" anglų kalba. 
Lietuvių delegacija už šj gražų žestą 
susilaukė šiltų žodžių iš ukrainiečių 
vadovybės ir paskirų asmenų.

Pamaldose dalyvavo ir Vakarų 
regijono Katalikų Vyskupas Robin
son. Mums buvo neįprasta, kad 
priėmimą atidarė pranešėjas, kuris 
kvietė svečius su sveikinimais. Iš 
ukrainiečių bendruomenės niekas ne
kalbėjo. Po sveikinimų kardinolas 
padėkojo visiems ir, trumpai pasikal
bėjęs su kitų tautų kunigais, apleido 
salę.

Prie kavutės dar buvo pasikalbėta 
Įvairiais mūsų bendruomenes liečian
čiais klausimais.

kor.

A ukos
AUKOS 

VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Pagerbdami a.a. JADVYGĄ PETRO
NIENĘ vietoj gėlių $20 Vasario 16 
gimnazijai aukojo J. E. Vėteikiai.

AUKOS
LITUANISTIKOS KATEDRAI

N, CELNIENĖ - $30,
M. ir A. STATKAl - $40

AUKOS 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI

J. ir V. VENCLOVAI Česlovo Liutiko
mirties prisiminimui $100.
E. SLONSKIS vietoj gėlių J. Ruzgiu!
mirus $20.

AUKOS 
"MUSŲ PASTOGEI"

J. Krupavičius, W.A.$11, 
V.Pazereckas, Vlc. $25.

M. BURNEIKIENĖ, W.A., $25
K. GONG, N.Z., $25
E. ESKIRTIENĖ, Vic., $10

A.a. JUOZO RUZGIO atminimui 
našlė p. Julija Ruzgienė aukoja $50.

Vietoj gėlių pagerbti a.a. JUOZĄ 
RUZGJ $10 aukojo A. Kudzius, Qld.

Visiems nuoširdžiausias ačiū.
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C anberra

MOTINAS PAGERBTI.

Motinų pagerbimas ruošiamas sek
madieni, gegužės 4 d. 12 vai. Lietuvių 
klube - valgykloje.

Pagerbimą praves Baltijos tunto 
jaunieji skautai; užkandžius, kavutę Ir 
po vyno taurę prie kuklių pietų 
parūpins Apylinkės valdyba.

Kviečiame visus.

Prie įėjimo bus renkamas lietuvių 
solidarumo mokestis ($5.00). Daug 
lengviau duoti negu prašyti. Susi- 
praskime, juk mūsų vadovaujantieji 
veiksniai vien Šventa dvasia neilgai 
išsivers.

Apylinkės Valdyba

G e ei ongas

VISUOTINIS APYLINKĖS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

1986 m. gegužės 25 d. 2 vai. po 
pietų, sekmadieni, yra šaukiamas ALB 
GEELONGO Apyl. Visuotinis Susirin
kimas, kuris (vyks Geelongo Liet. 
Bendruomenės salėje.

Jeigu nustatytu laiku nesusirinks 
reikalingas narių skaičius, tai toje 
pačioje vietoje , pusė valandos vėliau 
bus šaukiamas antras susirinkimas, 
kuris bus teisėtas bet kuriam narių 
skaičiui esant.

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praeito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
4. Apylinkės Valdybos Pirmininko 

pranešimas.
5. Iždininko pranešimas.
6. Kontrolės Komisijos pranešimas.
7. Garbės Teismo pranešimas.
8. Organizacijų pranešimai.
9. Diskusijos dėl pranešimų.

10. Mandatų Komisijos rinkimai.
11. Apylinkės Valdybos rinkimai.
12. Kontrolės Komisijos rinkimai.
13. Garbės Teismo rinkimai.
14. Klausimai ir sumanymai.
15. Susirinkimo uždarymas.

Maloniai kviečiame visus Geelongo 
lietuvius šiame susirinkime skaitlingai 
dalyvauti ir išklausyti svarbų buvusios 
Apyl. Valdybos pranešimą ir savo 
siūlymais bei sumanymais aktyviai 
prisidėti prie sėkmingesnės bendruo
menės veiklos.

ALB GEELONGO APYL.
VALDYBA

Sydnėjus

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖ GLOBOS DRAUGIJOS

PRANEŠIMAS

Šių metų gegužės mėn. 25 d. 1 vai 30 
min. Mažojoje Lietuvių Namų salėj 
ruošiama informacinė popietė. P-lė K. 
Virgeninkaitė, kuri dirba Socialinės 
Globos srityje, praves pašnekėsi 
rūpimais reikalais. Maloniai kviečiame 
visas ir visus atsilankyti. Po pranešimo 
pabendrausime prie kavos puodelio ir 
lengvų užkandžių.
Įėjimas laisvas.

Draugijos Valdyba.

N AMUOSE
16 IB EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

PAKVIETIMAS

Bilietai - $20 ASMENIUI

KVIEČIAME IR LAUKIAME

METINIAME POBŪVYJE
GEGUŽĖS 3 D., ŠEŠTADIENI, 8 VAL.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdyba maloniai kviečia 
Jus ir jūsų draugus dalyvauti klubo

ŠILTA VAKARIENĖ IR ŠAMPANAS
GERAS ORKESTRAS

PROGRAMOJE - GRAKŠČIOS ŠOKĖJOS 
PATARNAVIMAS PRIE STALŲ

Pradžia 8 vai.

Šeštadieni, gegužės 10 d., 7 val.30 min. p.p. Lietuvių namuose 
Sydnėjaus lietuvių jaunimo sąjunga kartu su "Mellior Fashions" ruošia

Almos Rountree 198 6 m. žiemos

M A D TJ PARADĄ

Įėjimas visiems $ 8.
Veiks turtinga loterija.

Pelnas skiriamas VI PLJK

BAISUSIS BIRŽELIS 

per Australijos radiją

Šiemet Baisiojo birželio išvakarėse, 
t.y. birželio 13 d., Sydnėjaus radijo 
stotis 2MBS FM transliuos 2 valandų 
programą, skirtą pagerbti Baltų 
deportacijoms 1942 metais. Paprastai 
ši stotis daugiausia transliuoja rimtą 
Klasikinę muziką ir yra klausoma 
rimtų, galvojančių žmonių. Šios laidos 
metu taip pat daugumoje skambės 
estų, latvių ir lietuvių rimtoji muzika.

Laidą pradės pats radijo stoties 
direktorius p. Max Keogh, kuris 
pristatys laidos dalyvius ir autorius: 
p-lę Hellani Levand (Estija), p. 
Cecins Janį (Latvija) ir dr. Rūtą 
Kavaliauskaitę, nereikia ne aiškinti, 
atstovaujančią lietuvius ir parengusią 
lietuviškąją laidos dalj.

Pradžioje klausytojams klausimų ir 
atsakymų forma bus papasakota apie 
Pabaltijį, priminta jo istorija, nu
šviesta kultūra, ypač pabrėžiant 
dainų švenčių tradicijas, taip pat rusų 
okupacija, neteisėtas prijungimas prie 
Sovietų sąjungos, Baisusis birželis ir 
iki šiol tebevykstantis genocidas.

Toliau eis muzikinė programa, kurią 
kaip parastai, nelyginant einant 
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žemėlapių iš šiaurės i pietus, pradės 
estai, o pabaigs lietuviai. Lietuviškoji 
dalis prasidės J. Naujalio "Lietuva 
brangi", atliekama jungtinio 1975 
metų dainų šventės choro. Po to 
pianistė B. Vainiūnaitė pagros M.K. 
Čiurlionio "Keturius preliudus, 
op.16". Net 15 min. 7 sek. skirtos J. 
Švedo " Koncertui kanklėms ir liaudies 
instrumentams", kurį atliks " Kanklių" 
liaudies instrumentų orkastras. Lie
tuviškoji laidos dalis užsibaigs V. 
Jakubėno "Mylėsiu Lietuvą iš tolo", 
atlikta "Dainavos" choro.

Po to bus atlikti visų trijų Pabaltijo 
valstybių himnai. Lietuvos himną 
giedos 1964 metų dainų šventės 
Sydnėjuje Jungtinis choras.

Tai pirmoji Australijoje ir, tikriau
siai, visame pasaulyje tokio pobūdžio 
laida, kai gyvenamo krašto kalba 
papasakojama apie mūsų tėvynių 
likimą. Reikia manyti, kad šiemet 
birželio 13 d. nuo 8 iki 10 valandos 
vakaro visi savo radijo aparatus 
būsime nusistatę ant paprastai ne
daugelio mūsų klausomos stoties - 
2MBS FM (102.5 MHz).
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