
PE R S A V AI TĘ

Netoli UKRAINOS sostinės Kijevo 
esančioje atominėje įmonėje įvyko 
didžiausiu iki Šiol žinoma atominio 
reaktoriaus avarija. Savaitę tylėjusi 
SSSR vyriausybė paprašė užsienio 
pagalbos avarijos pasekmėms sutvar
kyti. Kai buvo ruošiamas spaudai Sis 
"M.P." numeris, aukų skaičius buvo 
tik spėliojamas nuo oficialiai paskelb
tų žuvusių 2 žmonių iki 1000. iš 
radioaktayvios zonos evakuoti 25000 
žmonių. Pirmieji apie nelaimę sužinojo 
švedai, kai meluodami radioaktyvumų 
Švedijos atominiu kuru varomose 
gamyklose, pastebėjo jj esant net. 7 
kartus didesnį negu normaliai. Atrodo, 
ši radijacija gali būti smarkiai palietus 
ir Lietuvą.

INDONEZIJA, nežiūrint patie pre
zidento Reagano tarpininkavimo, ai. 
sisako įsileisti Washingtone akredi 
l uotus du Australijos ABC žurnalistus, 
kurie turėjo lydėti JAV prezidentą. 
Prez. Rengimas sustojo Indonezijoje 
pakeliui į Japoniją, kur Tokio vyks 
ekonominis pasitarimas. Su JAV 
prezidentu atvykusioms dviem aust
ralų ABC ir vienai Niujorko žurnaiis 
tei liepta apleisti šalį.

LIBIJA pasiprašė priimama į Var
šuvos pakto šalių sąjungą, kuri kaip 
žinia, jungia SSSR ir jos satelitus 
Rytų Europoje. Po to. kai JAV 
lėktuvai bombardavo Libiją, jos infor
macijos ministeris Mohamed Chara- 
feddine pareiškė, kad mažai šaliai 
nėra prasmės būti neutralia.

Paslaptis gaubia AFGANISTANO 
prezidento Karmalio buvimo vietą. Jo 
niekas nėra matęs po to. kai prieš 
mėnesį jis vyko oficialiam vizitui į 
Maskvą. Jo nesimatė net labai 
svarbiame neseniai įvykusiame para
de; manoma, kad jis bus netekęs 
Maskvos malonės. Rusų laikraščiai 
netgi kritikavo jį už neveiksmingumą, 
kad atseit, su milžiniška ginkluota jų 
pagalba, jis neįvedus krašte tvarkos.

r (LIPIKUOSE dešimtys tūkstančių 
prez. Marcos šallinlnkų demonstravo 
prieš prez. Aquino. F. Marcos ir jo 
žmona Imelda kreipėsi į susirinkusius 
per radiją. Ferdinandas Marcos pa 
reiškė. kad jis yra teisėtas Filipinų 
prezidentas ir nori grįžti į savo šalį, 
kurios jis nieku būdu nebūtų palikęs. 
Jis buvęs išvežtas apgaule. Jo šali
ninkai demonstravo ir prie Amerikos 
ambasados, reikalaudami gražinti 
Marcos. Havajuose F. Marcos kulbė 
josi telefonu su prez. Reaganu, kai 
pastarasis ten buvo sustojęs poilsio.

Senojoje JERUZALĖS dalyje nužu
dytus britų turistas, lyg tai atsakant į 
JAV antskrydį Libijoje.

Paryžiuje mirė Windsoro herco
gienė, pasauliui geriau žinoma kaip p. 
Wallis Simpson. Kai kas iš musų, 
tikriausiai, dar prisimena, kai Lietu
vos laikraščiai ją vadino... ponia 

Simpsoniene. 193G m. Anglijos karalius 
Edvardas VIII dėl jos atsisakė sosto. 
Karaliaus ir dukart, išsiskyrusios 
netituluotos ir be pinigų p. Simpson 
romanas sukėlė dideię sensaciją. 
Karaliaus giminės jai atleido tik prieš 
keturiolika metų, kai jos vyrui, 
Windsoro hercogui, buvusiam Edvar
dui VIII mirus, jai buvo leista 
dalyvauti laidotuvėse. Dabar ir ji 
palaidota Anglijoje šalia savo vyro, 
jos karstas gabentas iš Prancūzijos ir 
laidotuvių apeigos vykdytos su kara
liškomis apeigomis. Ponia Simpson 
neturėjo jokių giminių. Dėl jos verkė 
tik jos liokajus ir virėja. Tą pačią 
savaitę Londono laikraštis pradėjo 
spausdinti šios žymiausios musų 
šimtmečio poros meilės laiškus, kurie 
netrukus išeis ir atskira knyga.

Syduejuje pasibaigė Aukščiausiojo 
teismo teisėjo Lionelio Murphy byla, 
kurioje jis buvo kaltinamas bandymu 
įtakoti teismo eigą. Teisėjas Murphy 
pripažintas nekaltu. Savo bylą jis 
pavadino "politiniu teismo procesu".

LLIETUVOS KONTRASTAI

Visų rusiškų užrašų neuždengsi, 
kaip bando šios merginos (nuotr. 
viršuje), bet ir visų kryžių Lietuvoje 
neišnaikins. Vilniaus Kalvarijoje, nors 
stacijos ir sugriautos vienas kitas 
kryžius stovi iš naujo pastatytas 
(nuotr. apačioje).

SPECIAL I ELTOS LAIDA

Iš Berno konferencijos
S.m. balandžio 15 d. Bellevue - 

Palace patalpose, Šveicarijoje, prasi
dėjo Europos Saugumo ir Bendradar 
biavlmo (ESB) konferencija - eksper
tų susirinkimas svarstyti žmonių ryšių 
klausimus. Konferenciją atidarė Švei
carijos prezidentas Alphonse Ėgli.

Šioje konferencijoje dalyvauja 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, Algis 
Bobelis (JAV). Algis Klimaitis (Švei
carija) bei inž. Adolfas Venskus ir 
Birutė Venskuvienė (Paryžius). Vi
siems duotas N GO (nevyriausybinių 
organizacijų) dalyvių statusas.

Jau kovo mėnesį 27-ių valstybių 
užsienio reikalų ministeriams išsiunti
nėtas VLIKo memorandumas apie 
"žmonių ryšius sovietų okupuotoje 
Lietuvoje", vėl buvo padalintas ESB 
konferencijos delegatams, bei išda
linta kita informacinė medžiaga apie 
Lietuvą.

Konferencijos programa prasidėjo 
numatyta tarka. Dalyvaujantys N GO 

atstovai nevaržomi, kaip buvo 1985 m. 
Ottavos konferencijos metu, šveicarai 
atvykusius labai maloniai priėmė.

Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos proga, Berne 
suruošta ir "kontra - konferencija" 
pasivadinusi Resistance International 
vardu. Joje dalyvauja sovietų užimtų 
kraštų tautybių atstovai. Šios konfe
rencijos iniciatoriai - Andrei Sakha
rov Institutas, Vladimir Bukovsky 
(JAV) ir kiti. Susirinkimai vyksta 
Burger House viešbutyje. Balandžio 
14 d. Resistance International atidarė 
savo konferencijų, kurioje JAV amba
sadorė Šveicarijoje. Faith R. 
Whittlesey padarė pareiškimą ir 
perskaitė prezidento Reagano teleg
ramą - sveikinimą. Vakare dr. Bobelis 
su lietuvių delegacija dalyvavo amba
sadorės Whittlesey suruoštame priė
mime.

Balandžio 15 d. prieš prasidedant 
oficialiajai ESB konferencijai, Resi

stance International susirinkime tau
tybių atstovai davė savo pareiškimus. 
Lietuvių vardu kalbėjo dr. K. Bobelis, 
estus atstovavo Maldo Kari (JAV) ir 
latvius - dr. Linards Lukss (Kanada).

Balandžio 16 d. numatyta Pabal- 
tiečių Pasaulinės Santalkos spaudos 
konferencija, kurios metu Pabaltijo 
tautybių atstovai duos spaudai savo 
pareiškimus ir atsakys į spaudos 
atstovų klausimus.

Didžiausias katalikų dienraštis 
Šveicarijoje, "Die Ostschweitz" šeš
tadienį, balandžio 12 d. įdėjo straipsnį 
apie VLIKo informacinį biurą Berne. 
Nord - "Deutsch Rundfunk" panau
dojo A. Klimaičio paruoštą spaudos 
pranešimą apie VLIKo dalyvavimą 
Berno konferencijoje.

Iš Šveicarijos dr. Bobelis vyksta į 
Londoną pasitarimams su Didž. Brita
nijos Lietuvių Sąjunga apie lapkričio 
mėn. VLIKo organizuojamą kelionę į 
Vienos konferenciją bei VLIKo Seimą 
Londone. (ELTA)

Or. Habsburgas 
s usl t;i ko ssu 
dr. K. Bobeliu 
VI oridoj e

S.m. balandžio 9 d. Tampos Univer
sitetas, Tampa. Fla. suteikė dr. Otto 
von Habsburgui teisės mokslų garbės 
doktoratą už jo tarptautinę politinę 
veiklą - 24 knygas, savaitinį politinį 
vedamąjį Europos laikraščiuose ir kt. 
Šia proga pasakytoje kalboje dr. von 
Habsburgas paminėjo, kad Europa 
nepritarė Amerikos akcijai prieš 
Quaddafl, kadangi jis yra grynai 
Sovietų Sąjungos įrankis.

Po iškilmių VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis susitiko su d'r. von Habsburgu 
ir turėjo išsamų ir labai pozityvų 
pasikalbėjimą. Von Habsburgas už
tikrino dr. Bobelį, kad Pabaltijo 
kraštų klausimas Europoje yra gyvas 
ir bus išlaikytas gyvu. (ELTA)
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LIETUVOJE

DAUGIAU IDEOLOGINIO TVAIKO
Neseniai „įvykusio Lietuvos komunistų 

partijos suvažiavimo proga, Vilniun suva
žiavę partorgai, kuriems dabar uždrausta 
gerti, galėjo blaiviau pažiūrėti ir įvertinti 
savo darbų rezultatus. LKP pirmasis se
kretorius P. Griškevičius savo pranešime 
pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu 
„■partinė organizacija atkakliai auklėjo 
darbo žmones ištikimybės Komunistų par
tijai dvasia”, .t.y. paklusnumo Maskvai. 
Deja, tas „auklėjimas” nevyksta visais 
frontais. Partijos nariai nuolat padaro nu
sižengimų, girtauja, padaro net krimina
linių nusikaltimų. Todėl „per ataskaitinį 
laikotarpį teko iš partijos gretų pašalinti 
daugiau kaip tris tūkstančius žmonių“ — 
pasakė P. Griškevičius.

Nieko linksmesnio negalėjo pasakyti ir 
partorgai, atvykę iš provincijos. Kauno 
delegatas R. Rimaitis nusiskundė, kad per 
daug yra biurokratų. Tikrintojų yra dau
giau negu darbininkų. „Pasitaiko atvejų, 
kai vienu ir tuo pačiu metu įmonėje dir
ba po dvi-tris komisijas“. Pareigūnai yra 
paskendę popieriuose. Šalčininkų rajono 
vykdomasis komitetas vien praėjusiais, 
metais gavo iš „respublikinių organų“ 
apie pusantro tūkstančio raštų. Iš Minis
trų Tarybos jų skaičius šiek tiek sumažė

jo, o „ iš ‘įvairių komisijų ir draugijų—žy
miai padidėjo“ — sakė V. šarapajevas.

L. Lukičiova, atstovaujanti Šiaulių tele
vizorių gamyklą, pasakė, kad ne kartą ji 
girdėjo pirkėjų skundus dėl nupirktų apa
ratų. Ji aiškino: „Nemaža broko išleidžia
me dėl abejingos, nesąžiningos pažiūros į 
darbą... Nuo 1979 metų mes gaminame 
vienus ir tuos pačius lempinius nespalvo
tus televizorius... Taigi -riles' pViVersti ga
minti moraliai pasenusius modelius, nors 
norime gaminti patikimus ir ekonomiš
kus... Mes ne kartą kreipėmės į ministe
riją ir reikalavome išspręsti šį klausimą. 
Bet kol kas gauname tik pažadus“.

Delegatė V. Gurskytė, atvykusi iš Aly
taus medvilnės kombinato,. sakė, kad to 
fabriko pagamintų audinių žmonės neper
ka. „Mūsų išausti medvilniniai audiniai 

'vis dažniau užsiguli sandėliuose, ant par
duotuvių prekystalių... Pastaruoju metu 
mes gauname prastos kokybės medvilnę... 
mums reikia gerų dažų“.

A. Praškevičius atkreipė suvažiavimo 
dėmesį į spragas sveikatos apsaugos sri
tyje. Jis pasakė, kad aukštosioms moky
kloms trūksta šiuolaikinės mokymo ir 

, mokslinės aparatūros bei įrengimų. Gydy
tojo mokymo planuose nėra sociologijos, 

psichologijos ir kitų humanitarinių moks
lų. Medikų darbe dažnai atsiranda neati
dumo, paviršutiniško, nerūpestingo, abe
jingo požiūrio 'į ligonį, o kartais net ir 
grubumo, „...iki šiol respublikoje nega
lime sukomplektuoti medicinos kadrų... 
Mūsų gydymo įstaigos nepakankamai ap
rūpintos gydymo aparatūra...Silpnai dir
bama gerinant motinos ir vaiko sveikatos 
apsaugą...“ — sakė A. Praškevičius.

Valdžia neskiria reikiamo dėmesio so
cialinėms problemoms, — pabrėžė Kauno 
geležinkelio mazgo atstovas Č. Lyska. — 
Darbininkai nusiskundžia dėl butų ir bui
tinių sąlygų. Nepatenkinama butų' padė
tis ir kaime. Apie tai kalbėjo Radviliškio 
rajono delegatas L. Radėnas. Jis pasakė, 
kad žemdirbiams tenka patiems statyti 
sau namus, nes esamos organizacijos yra 
nepajėgios tų darbų atlikti. Be to, Aly
taus namų statybos kombinato ir kitų or
ganizacijų gaminami namai yra per bran
gūs. žemdirbiai pageidauja, kad namai 
būtų didesni ir kad po vienu stogu tilptų 
keli socialinės paskirties objektai.

Dėl ideologinio auklėjimo ir to auklė
jimo rezultatų kalbėjo keli delegatai. Za
rasų rajono delegatė L. Galvelienė nusi
skundė, kad nevyksta ateistinis gyvento
ju auklėjimas. Gal religinio auklėjimo 
stoka privedė prie to, kad respublikoje di
dėja nusikaltimų skaičius. Kaip pažymėjo 

KGB aukštas pareigūnas S. Lisauskas, 
respublikoje vyksta daug vagysčių, arba 
kaip dabar sakoma, grobstymų. Labai pa
vėluotai išaiškinami ir patraukiami atsa
komybėn stambūs grobstyto j ai, spekulian
tai ir kiti verteivos. Kas šeštą nusikalti
mą respublikoje kasmet padaro paaugliai.

Kodėl nevyksta su tuo ideologiniu au
klėjimu, geriausiai išaiškino „Tiesos“ re
daktorius A. Laurinčiukas. Jis pasakė, 
kad žmonės netiki jo „tiesai“, ir labiau 
yra linkę tikėti „balsams“, t.y. užsienio ra
dijo transliacijoms. O „imperialistinė pro
paganda, panaudodama ir buržuazinių 
nacionalistų balsus, siekia sunaikinti mū
sų, ypač jaunimo, ideologinį imunitetą... 
Antitarybininkai organizuoja „pavergtų 
tautų savaites“, „Kopenhagos tribunolus“ 
ir kitus provokacinius farsus. Todėl lau- 
rinčiukai dabar yra priversti „tobulinti 
ideologinį ir kontrpropagandinį darbą“.

P. Griškevičius ragino padidinti „poli-, 
tinį budrumą, operatyviai ir argumentuo
tai demaskuoti... pikčiausius lietuvių tau
tos priešus — buržuazinius nacionalistus, 
ryžtingai atremti bet kurias mums sveti
mų nuotaikų ir pažiūrų apraiškas“. Taigi, 
daugiau biurokratų ir daugiau ideologi
nio tvaiko. D.B.

EUROPOS LIETUVIS

J. PETRONIENE

Kai nutilo paskutiniai ''Marija, 
Marija" giesmės garsai ir pabiro 
žiupsneliai'smėlio ant nuleisto duobėn 
karsto, mintimis perbėgau jos ilgą 89 
metų gyvenimo kelią... ir pagalvojau - 
štai, ir vėl praradome žmogų, kuris 
buvo mylimas ir vertinamas ne tiktai 
dukters, anūkės ir žento, bet visų 
artimų, prietelių, susirinkusių ją 
palydėti j paskutinę, nežinomą kelio
nę...

Daugeli iŠ miisų atskyrė okupanto 
geležinė uždanga nuo tėvų, kitiems 

mūsiškiams net neteko pažinti savo 
senelių, todėl a.a. Petronienė pasida
rė lyg ir motinos bei senelės simbolis ir 
buvo artimų bičiulių vadinama švelniu
Babytės vardu.

Gimusi ' Kretingoje, skaitlingoje 
verslininkų šeimoje, velionė augo 
globojama keturių savo brolių. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, ji kuri 
laiką mokytojavo Kretingos vienuo
lyno mokykloje. Buvo gabi kalboms - 
jau iš vaikystės laisvai kalbėjo 
lenkiškai, rusiškai ir vokiškai. 1922 
metais ji ištekėjo už akcizo r e viz o- ’ 
riaus Česlovo Petronio. Vyro darbas 
buvo nepastovus - teko daug kartų 
kilnotis po įvairius Lietuvos miestus: 
Mažeikius, Telšius, Lazdijus ir t.t. 
Gyvenant Raseiniuose Petronių šeima 
susilaukė vienintelės dukters Romos. 
Karo audrų pasekmėje velionei teko 
išsiskirti su vyru, todėl 1949 m., kaip 
ir daugelis iš mūsų, jos tik abi su dukra 

atsidūrė Australijoje ir apsigyveno 
Sydnejuje.

Nėra stipresnio ir kilnesnio ryšio, 
kaip tarp dukters ir motinos. Toks 
ryšys buvo ir tarp Babytės ir 
Romos, kuri daug metų su dideliu 
atsidavimu rūpinosi, prižiūrėjo ir 
globojo savo mamytę.

Norėtųsi, kad visų artimųjų širdyse 
su krintančiais rudens lapais suby
rėtų, ištirptų praradimo skausmas ir 
ramybės spalvomis nusidažytų jų 
širdys...

E.VĖTEIKIENĖ

a.a. J. Petronienė

26.5.1897-18.4.1986

SKUENDAT i EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AK KITUR? DAUG 
SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS i MUŠI
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimines Lietuvoje, kreipkitės į 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių.
Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos t 
Australiją ir atgal.
Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir 
organizuotas keliones (Tours and Cruises).
Be atidėliojimo kreipkitės i

48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 
Tei. (02) 745 3333 Lie. B. 888 

g Veikiam šeštadieniais iš ryto.

JiaYJ'd HDlh

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandai per parą

LIETUVIU KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA ?

TALKA. LTD. t
* Moka už IndHtas (deposits) » « metinių palūkanų. I

Už temiauotus Indėliui:
nuo $100 iki $20,000 - 13 X
nuo $20,000 Ud $50.000 - 14 K
nuo $50.000 ir daugiau - 15 X į:

Aukžtanl procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
suau». Terminuoti Indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki j 
finansinių metų galo, Ly. birželio 30 d. Už atsiimtus tena. ind. metų 
bėgyje - 06, Procentai užskaitomi už kiekvienų pilną kplendorinl 
mėnesi finansinių ssetų gale ir įrašomi | einamųMąs sąskaitas, Už 
įraSus (shares) iki 17M dividendo. į

• Telkia paskolas iki $30.000 įkeičiant nekfl. turtų, asmenines 
paskolas tu garantuotojate Iki $5000 Ir be Jų M $2000. Procentai už j 
visas paskaitė užskaitomi kas 3 mėnesiai. g

‘ ' ' I
» {staiga veikia: |
MELBOURNE šeštadienisda nuo 10 iki 2 vai. pp., aataaadtenitdsnuo | 

1.30 pp. Ud 3 vai. pp., Lietuvių Namuose. 50 Enol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4057.

Informacijos dar telkiamas pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. | 
ryto iki 2 vai. pp. j:

Pašto adresas: •TALKA", 8ox 4051, GPO. Melbourne 3001.

ADELAIDĖJE sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
6 Eastry St., Norwod. S.A. 5067

SYDNEJUJE sekmadieniais nuo 2 v»l. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo . 
patalpose. 16-18 East Terrace. Buiikstown.NSW 2200.

Mūsų pastogė Nr 17 1986.5.5 2 psi.-
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IŠ REDAKCIJOS RAŠTO

D arbieči ų
Gerb. Redaktore,

Pro šypseną ir mandagių žodžių 
mėtymąsi pasirodė tikroji Darbo 
partijos laikysena pavergtų tautų 
atžvilgiu.

Pereitų savaitę, NSW valstijos 
parlamente, p. N. Wran, lenktyniau
damas su kitais darbo partijos 
parlamentarais, pavadino kroatų ne
priklausomybės šventės minėjimų na 
cių partijos susirinkimu - "Nazi party 
meeting" ir pašiepė liberalų partijos 
atstovą už dalyvavimą minėjime.

Dabar yra suprantamas Darbo 
partijos žmonių vengimas dalyvauti 
mūsų ir kitų pavergtų tautų ruošia
muose minėjimuose. Šventinant Can- 
bertoje pastatytą paminklą Stalino 
badu numarintiems 7 milijonams 
ukrainiečių, Darbo partijos atstovai 
atrado visokių atsiprašymų ir iškil
mėse nedalyvavo.

Manau, visi pastebėjome, kaip

Parodą 
organiz avo 
I- Pocienė

Gerbiama Redaktore,
š.m. "Mūsų pastogės" Nr.15 apra

šant Studijų dienų kultūrinius paren
gimus, straipsnyje "Tautinė kūryba 
Studijų dienose", buvo padaryta 
nemaloni klaida, pažymint, kad tauto
dailės parodą rengė Janina Vabolienė 
ir Leonas Gerulaitis. Iš tiesų, šią 
parodą surengė ir įdėjo daug darbo 
skulptorė Ieva Pocienė. Už šią klaidą, 
kuri įvyko be blogos valios, tik dėl 
neapdairumo, ponią I. Pocienę nuošir
džiai atsiprašau.

B. STRAUKAS

Austr ai ai

Vienas "Mūsų pastogės" skaity
tojas atnešė šią nuotrauką iš "Sydney 
Morning Herald" balandžio 26 d. 
numerio. Kaip atrodo, baleto artistai 
Elizabeth Toohey ir David McAllister 
visai patenkinti jų pavardžių lietu
višku "spelinimu". Šį iš Vilniaus 
gastrolių atsivežtą plakatą jie parodė 
reporteriams Sydnejaus aerodrome. 
Šalia spausdinamas išsamus straipsnis 
apie šių jaunų australų baleto šokėjų 
gastroles Sovietų Sąjungoje. Jie šoko

Lithuanian Don Quixote poster says it for Elizabeth Toohey 
and David McAllister at Sydney Airport on Saturday.

veidas
paskutiniuoju laiku vietiniai laikraš
čiai, ABC radijo ir T. V. prisidėjo prie 
akcijos juodinti nuo komunistų pabė
gusius žmones. Pagal mediją "nacių" 
skaičius mūsų tarpe vis didėja. Vieną 
dieną 6, antrą 150. o už savaitės 
aukštas ABC radijo pareigūnas jau 
priskaitė tūkstančius.

Mes, Vidurio ir Rytų Europos 
imigrantai, esame daugiausiai prisi
dėję prie pokarinės Australijos gerbū
vio kėlimo. Beveik keturiasdešimt 
metų mokame mokesčius, mūsų tarpe 
mažiausias procentas nusikaltėlių. 
Toks darbo partijos ir medijus mūsų 
juodinimas ir užgauliojimas yra nepa
teisinamas.

Politiškai, daugumoje, mes esame 
taip pasyvūs, kad net perkame prekes, 
pagamintas rusų sąjungininkų. Čia 
nekalbu apie duoną ar sviestą, kur 
neturime pasirinkimo, bet apie maši
nas, šaldytuvus ir panašiai.

Albinas GINIŪNAS

Kol kas
deut*...

Redakcijai, 
Mūsų Pastogė 
P O Box 550 
Bankstown 2200

Vis dėlto, Vakarų pasauly "Ve
lykos" dar rašoma didžiąja raide 
Įžiūr."M.P." Nr.13, p.l).

Be abejo, tai dar viena "korektūros 
klaida", prie kurių skaitytojai jau 
turėtų būti pripratę!

G. KALADIENĖ 
Vic.

Vilniuje

Minko balete "Don Kichotas" Mask
vos Boišoj ir... Vilniaus teatruose. Jų 
žodžiais tariant, Vilniuje jie jautėsi 
laisviau ir šoko geriau. SMH kores
pondentė Maskvoje Louise Branson 
Vilnių vadina Lithuanian city of 
Vilnius. Kažin ar šis plakatas būtų 
patekęs į pagrindinį Sydnejaus laik
raštį tuo pačiu atkreipiant dėmesį į 
Lietuvą ir Vilnių, tegul ir trumpai, jei 
jų pavardės būtu teisingai, t.y. 
angliškai parašytos.

AUSTRALIJOS LIETUVIU

Per eilę metų, jau nusistovėjo ALD 
eiga. Vyksta suvažiavimai. Dainų, 
Tautinių šokių ir Sporto šventės, 
jaunųjų pasirodymai ir kt. Daugiausiai 
pasikeitė į ALD važiuojančių apgy- 
vendinimo.reikalai. Anksčiau tokiuose 
suvažiavimuose visi būdavo apgyven
dinti lietuvių šeimose, dabar daug kas 
apsistoja moteliuose ir tvarkosi sava
rankiškai.

Pasikeitė ir sąlygos. Dalis mūsų 
tautiečių pasiekė vyresnį amžių. Kiti 
likę vieniši, persikėlė gyventi į 
mažesnius patalpas ir nebeturi gali
mybės priimti svečius. Visi esame 
prasigyvenę, todėl ir apsigyvenimo 
išlaidos dabar lengviau įveikiamos. 
Kai iš namų važiuojame atostogų, irgi 
dažniausia apsistojame savo kaštais.

Šiose ALD didesnė dalis suvažiuo
jančių apsistos draugų ir kitų lietuvių 
šeimose. Choristai rūpinasi dainininkų 
priėmimu, sportininkai globos savo 
suvažiuojančius dalyvius, bet bus 
pasirenkančių apsigyventi moteliuose 
ar karavanų parkuose ir tvarkytis 
kaip panorės.

Kadangi visas ALD gyvenimas 
suksis Bankstowno apylinkės ribose, 
komiteto narė apgyvendinimo reika
lams Irena Zakarauskienė, aplankė 
arčiau esančias apsistojimo vietas, 
kurias čia nurodome.

BUTAI:

CARSS PARK HOLIDAY FLATS, 
384 B, Princes Highway, Biakehurst, 
2221. tel, (02) 546 3306. 15 km kelio; 
Bankstowną. Netoli jūra ir paplūdi
mys. Viso yra 17 butų. Iš karto 
(grupei) galima užsakyti 6 butus. Buto 
nuoma savaitei 4 suaugusiems $ 300, 2 
suaugusiems 2 vaikams $ 270.

MOTELIAI:

BASS HILL TOURIST PARK, 713 
Hume Highway, Bass Hill, 2197. Tel. 
(02) 72 9670. 4 km nuo Bankstowno. 
14 kambarių šalia karavanų parko. 
Dienai dviems $ 36, po $ 8 trečiam ir 
ketvirtam gyventojui.

BIG WEEL HOTEL - MOTEL, 167 
Hume Highway, Chullora, 2190. Tel. 
(02) 642-7300. 2 km nuo Bankstowno. 
14 kambarių 3 žmonėms, 6 kambariai 
4. Dviems $ 55, po $ 10 už trečią ir 
ketvirtą. Atskiras kambarys vienam $ 
45.

CROATIA MOTEL, Cnr. Canter
bury & Punchbowl Rds., Punchbowl, 
2196. Tel. (02) 708 4699. 2 km nuo 
Bankstowno. 2 kambariai dviems $ 40, 
2 šeimai $ 50, 7 dvigubi $ 40.

LIBERTY PLAINS MOTOR INN, 5 
Olympic Drive, Lidcombe, 2141. Tel.

■ (02) 649 6554. 5 km nuo Bankstowno. 
Dviems $ 69, $ 8 trečiam ir ketvirtam.

HIGH FLYER INN HOTEL - 
MOTEL, Cnr. Marion & Birch Sts., 
Condell Park, 2200. Tel. (02) 708 
2000. 4 km nuo Bankstowno. Yra tik 6 
kambariai. Vienam $ 30, dviems $ 40.

Ifėna ZAKARAUSKIENE, apgyven
dinimo ir Naujųjų Metų baliaus 
rengimo vadovė.

TELFORD MOTOR INN ASH- 
FIELD, 171 Parramatta Rd., Ashfield, 
2131. Tel. (02) 798 7666. 13 km nuo 
Bankstowno. Dviems $ 50, $ 8 
trečiam.

KARAVANAI:

BASS HILL TOURIST PARK, 713 
Hume Highway, Bass Hill. 2197. Tel. 
(02) 72 9670. 4 km nuo Bankstowno. 
Dviems $ 22, kiekvienam sekančiam 
po $ 5, vaikams po $ 2. Karavane gali 
apsigyventi 6 žmonės.

LAND LANSDOWNE TOURIST 
CARAVAN PARK, 61 Hume High
way, Cabramatta, 2166. Tel. (02) 72 
1406. 8 km. nuo Bankstowno. Dviems $ 

• 24, kiekvienam sekančiam po $ 6, 
vaikams po $ 3.

Be čia nurodytų, N.R.M.A. ar 
R.A.C. nariai, per tų organizacijų 
skyrius, irgi gali apsirūpinti apsigyve
nimo patalpomis, kartais ir su nuolai
domis.

Patirtis pamokė, kad geriausia 
kreiptis į motelių vedėjus, su jais 
tiesioginiai tartis ir įmokėti reikiamą 
užstatą, tuo užsitikrinant vietą. 
Komitetas nenumato, kad savo tarpi
ninkavimu galėtų nors kiek tame 
reikale padėti ar gauti nuolaidas. 
Norint apsistojimą užsitikrinti mote
liuose reikia pradėti tuo rūpintis jau 
dabar, kol yra didesnis pasirinkimas.

Taupant vietą laikraščiuose kitiems 
reikšmingiems straipsniams, motelių 
sąrašas nebus kartojamas. Todėl visų 
suinteresuotų prašome, šį puslapį 
pasilaikyti iki bus sutvarkytas jūsų 
apsistojimo reikalas.

ALDRK informacija
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Geelonso ŽIDINIO 
veiki a

Jau ilgesnis laiko tarpas prabėgo, 
kai nieko nesigirdėjo iš Geelongo 
židiniečių. Gal dėl kuklumo, gal ir dėl 
apsileidimo. Tačiau jie visgi kruta, 
kiek leidžia sąlygos. Šiuo noriu 
pateikti keletą žinelių iš jųjų veiklos.

Praeitų metų lapkričio 10 d. 
sušaukta sueiga, kurią pravedė v.s. 
A.Karpavičius. Išsamų veiklos prane
šimą perskaitė L. Bungarda; išreikšta 
padėka visiems Židinio nariams, kurie 
taikino "Svajonių" priėmime: taip pat 
Židinio vardu išreikšta užuojauta s. V. 
Mačiuliu!, jo motinai Lietuvoje mirus.

Gal daugiausiai buvo kalbėta apie 
ateities veiklą. Pasisakė bemaž visi 
sueigos dalyviai. Nutarta už dviejų 
savaičių, t.y. lapkričio 24 d. suruošti 
išvykų į gamtą. Kadangi išvykai 
vietovių buvo pasiūlyta keletas, tai 
galutinai vietovę nustatyti palikta 
Židinio vadovybei.

Po sueigos pasivaišinta kavute bei 
suneštiniais skanumynais, besiklau
sant lietuviškų dainų iš juostelių.

***

Vykdant sueigos narių įparei
gojimų. Židinio vadovybė iš pasiūlytų 
išvykai vietovių parinko gražiąją 
Otway Ranges apylinkę. Tai maždaug 
valandos su puse kelionė iš G eelongo, 
tačiau dalis iškylautojų visgi nutru
pėjo.

Gražų lapkričio 24 d. rytą prie 
Lietuvių Namų būriavosi iškylautojai 
ir 8.00 ryto, gal su menku pavėlavimu, 
talpinosi mašinose, su ašaromis atsi
sveikino su Geelongu (nes vykstama 
pas rangerius) ir išvyko Otway Ranges 
kryptimi. Mažame autobusiuke ir 
trijose mašinose tilpo pora desėtkų 
iškylautojų. Kelio vadovas R. Liebech 
net radijo bangomis autobusiuko

Sydnejaus Sk. Židiniui — 30
BRONIUS ŽALYS

Sydnėjaus Skautų Židiniui š.m. 
balandžio 22 d. suėjo 30 m.

Bet kas gi yra tie skautų židiniai, 
kaip jie atsirado? Kas yra tie 
židinlečiai? Apie tai - suglaustai - 
jums papasakosiu.

Po Antrojo Pasaulinio Karo, pa
saulio skautų šeimoje susidarė dideli 
skaičiai skautų-čių, baigusių aktyvųjį 
skautavimą, bet norinčių nenutraukti 
ryšių su skautiškuoju sąjūdžiu. Dau
gelyje valstybių pradėjo burtis senųjų 
skautų-čių. židiniai prie egzistuo
jančių skautų organizacijų. 1948 m. 
įsikūrusi Anglijoje Senųjų Skautų B-P 
Gildija, pradėjusi veikti kaip dalis 
Britų Skautų Sąjungos, 1950 m. tapo 
savarankiška, atskira organizacija. 
Vienur į senųjų skautų židinius 
susispietė tik vyrija, kitur abiejų lyčių 
asmenys.

1946 m. tremtyje atsikūrusi LSS irgi 
pradėjo rūpintis vyresnio amžiaus 
skautų-čių organizavimu. 1948 m. 
sausio 18-19 d.d., Horneburg'e, Vo

vairuotojui J. Gailiui nurodė visus 
kelius, kelelius, kryžkeles, kad laimin
gai Išvengus rangerių užpuolimų. 
Autobusiuke visą kelionės laiką iš 
juostelių buvo grojamos lietuviškos 
dainos.

Laimingai pasiekus Otway Ranges 
vietovę, apsistota prie vandens rezer
vuaro. Pasistiprinta Atsivežtomis gė
rybėmis, išklausyta Melbourno radijo 
lietuviškas pasvalandis, pasivaikš
čiota kalneliais. Ieškota net ir grybų, 
bet rastas, deja, tik vienas ir tas toks 
seneliukas, kad teko jį palikti.

Pasistiprinus ir pasigrožėjus Otway 
Ranges vietove, išvyka kalnais ir 
kloniais, apaugusiais žaliuojančia 
augmenija, pajudėjo link Apollo Bay 
miestelio vandenyno pakrantėje. Čia 
irgi trumpai valandėlei apsistota, taip 
sakant "akims pasiganyti". Per tą 
laiką kai kurie rado net vietelę kur 
galima ir gomurį "sudrėkinti".

Saulutei leidžiantis, teko pagalvoti 
apie namučius. Atgal keliauta kitu 
keliu. Pravažiuoti didesni ir mažesni 
vandenyno pakrantėje išsistatę mies
tai ir miesteliai Lome, Anglesea ir kt. 
vasarviečių ir paplūdymių vietovės. „

Taigi, pasigėrėję gražia gamta, 
maloniai praleidę sekmadienį Gee
longą pasiekėme apie 6 vai. vakaro.

***

Sekančioje Židinio narių sueigoje, 
įvykusioje š.m. kovo 2 d., kurią vėl 
pravedė v.s. A. Karpavičius, aptarti 
liūdnesni reikalai. Židinio vadovybė 
nusiskundė, kad ne visi nariai susi
moka nario mokestį. Tai sutrukdė 
laiku Židinį įregistruoti. Vadovybė 
mano, kad nariai, kurie per trejus 
Židinio gyvavimo metus nė karto 
nusumokėjo nario mokesčio ir nesi- 

kietijoje, įvykusio LSS Tuntininkų 
Suvažiavimo metu buvo padaryti 
atatinkami nutarimai senųjų skautų 
reikalu, o neužilgo po to, 1948 m. 
vasario 15 d.. Seligenstatd'e, Jono 
Zinkaus iniciatyva, buvo suorganizuo
tas ir pirmasis Gerojo Darbelio - 
židinys, savo gražia veikla, iki veiklos 
sustabdymo Vokietijoje - 1949.4.9 - 
įrodęs tokių židinių reikalingumą 
(židinio nariams išemigravus į įvairius 
pasaulio kontinentus, ir nebegalint 
tęsti efektingos veiklos, jis uždarytas 
1951.7.15).

Bet vyr. amžiaus skautų organi
zavimo idėja nemirė: jie iš naujo 
įsisteigė ir emigracijoje - Melbourne, 
Los Angeles ir - 1956.4.22 
Sydnėjuje.

* * *

V.s. Vytauto Kišono, raginamo 
tuometinio Australijos Rajono vado, 
v.s. Antano Krauso (jau įsteigusio 
Melbourne "Liepsnojančios Lelijos" 
Skautų Židinį), iniciatyva, 1956 m. 

lankė sueigose, negali būti laikomi 
Židinio nariais. Džiugu, kad šioje 
sueigoje dalis ta prievolę atliko.

Ateities darbuose numatoma: Ba
landžio 19 d. suruošti išvykę į 
pingvinų karalystę - Phillip salą, kuri 
būtų ruošiama platesniu mastu. L. 
Bungarda pasiūlė židiniečiams pa
rengti vaidinimą, kurį jis pats sutinka 
režisuoti, jau tari parinkęs ir veika
lėlį. Be kita ko, pakviesti į Geelongą 
Melbourne lietuvių teatro grupę 
"Aušrą” su Keturakio - Vikutaičio 
komedija "Amerika pirtyje".

Pasibaigus sueigai, dar buvo pasi 
vaišinta' kavute.

***

Victorijos valstijoje kovo pradžioje 
švenčiama Darbo Diena, kurios me
tu Melbourne vyksta didžiulis Momba 
festivalis, sutraukiantis tūkstantines 
žmonių mases. Šiais metais Momba 
vyko kovo 10 d. pirmadienį, taigi 
susidarė ilgas savaitgalis. Šatrijos 
skautų tuntas jau eilę metų šį 
savaitgalį panaudoja atšvęsti Šv. 
Kazimiero šventę, suruošdamas išvy
ką į gamtą. Taigi, ir šiais metais 
panaši išvyka buvo suruošta prie 
žvejų mėgiamo Bolac ežero.

3-jų dienų iškyloje dalyvavo ir 
nemažas būrelis židiniečių, ar ne 
penkiolika. Tai bemaž visi prisiekę 
žuvelių smaugliai. Žvejų buvo pen
kiolika, o meškerių bent šešiasdešimt; 
be to nemažas "laivynas”. Deja. 
Dievulis pasigailėjo žuvelių ir leido 
tokį orą, kad meškerės liko visos 
sausos, o žvejai tris dieneles lindėjo 
palapinėse. Neišplaukė nė laivynas. 
Taigi, nepadėjus, nėr ko kasti.

Nors oras buvo neapsakomai bjau
rus, visgi skautai sekmadienį pravedė 
susimąstymo valandėlę ir apkeliavo 
aplink ežerą, kas sudarė 18-kos 
kilometrų žygį. Iš žygio grįžo po 
keturių su puse valandos, basi ir šlapi 
kaip ančiukai, tačiau linksmais, jau
natviškais veidais.

Iškylai ir kelionei vadovavo pats 
tuntininkas s. V. Mačiulis, o kad 
pataisytų jau taip nesėkmėmis subiu- 
rusią nuotaiką, ypač pasistengė nuo
latinis tunto virėjas židinietis P. 
Vaičekauskas ir pagelbininkės židi- 
nietės, kurios jam nuoširdžiai talkino.

ALKA

balandžio 22 d. susirinkęs dešimties 
skautų-čių būrelis Sydnėjaus Cam- 
perdown'o priemiestyje, nutarė steigti 
senųjų skautų židinį ir dirbti, kiek 
jėgos leis, stengiantis gyventi skau- 
tybės dvasioje, bendrauti tarpusavyje, 
remti skautiškąjį atžalyną Sydnėjuje, 
tuo metu jau susispietusi į "Aušros" 
tunto vienetus.

Steigiamojoj sueigoj, 1956.4.22, 
pirmuoju tėvūnu išrinktas ps. Zigmas 
Staugirdas. kanclere - sesė Irena 
Dudaitienė. Neužilgo buvo priimtas, 
pagal LSS Tarybos 1954.X1.28 patvir
tintą "PLSS Australijos Rajono Se
nųjų Skautų Židinių Statutą" židinio 
statutas.

Narių skaičius pamečiui augo, 
apsistodamas ties, maždaug, 50-ties 
skaičiumi. Iš jų. per Židinio gyvavimo 
laiką, 8 mirė:

1. ps. Zigmas Staugirdas 
1964.7.15;

2. s.v. Leonas Zigaitis - 1971.5.25;
3. v.sl. St. Sankauskas - 1971.4.10;
4. sk. Leonora Bukevičienė -

1975.6.12; nukelta į 7 psl.

Sydnej aus
S K AUTI NI N K Ų 

ĮŽODIS

Balandžio 26 d., Lietuvių Namuose, 
Bankstowne. Rajono Vadijos sukvies
tų skautininkų-kių rate, įžodį davė 
du nauji skautininkai, Canberros 
"Baltijos" tunto vadovai: Ridas 
Daukus ir Rasa Mauragienė.

Apie skautininko įžodį žodį tarė ps. 
fil. Elena Jonaitienė:

"Mūsų mažoje 
bendruomenėje skautininkų įžodis yra 
reta ir brangi šventė... Štai Ridas ir 
Rasa pasižadės viso gyvenimo ištiki
mybę skautybės idealams. Šiandieną, 
gi. bet ką pasižadėti visam gyvenimui 
reikia tikrai gilaus tikėjimo ir pasiry
žimo, nes juk viskas taip nepaprastai 
greitai keičiasi, kad kas buvo vakar 
išmokta, šiandien nebegalioja, o tai. 
ką šiandien mokomės, vargu rytoj 
begalios. Tų sąlygų, kurios įkvėpė ir 
išaugino skautybę, šiandien nebėra. 
Neretas, kuris nežino, ir pasišaipo iš 
jos, sako, vaikų žaidimas, suaugusių 
pramoga, noras apsivilkti uniforma, 
pamojuoti vėliavom. O uniformos ir 
vėliavos dabar arba ne madoj arba 
primena daugiau gąsdinančius negu 
drąsinančius dalykus. Tačiau ne 
mums. Mums tie išoriniai ženklai yra 
simbolis kaip tik to, kas mus jungia, 
kas pasilieka nesikeičianti vertybė 
nesustojančiame laiko ir gyvenimo 
keitimąsi: noro ir pasiryžimo ginti ir 
aplink save skleisti viską, kas gera ir 
gražu, ir naikinti tai, kas pikta. 
Skautybė visuomet buvo ir tebėra 
ideologinė auklėjimo organizacija, 
nežiūrint jos išorinio žaismingumo. 
Paprastutis mūsų obalsis susumuoja 
skautiškąją pasaulėžvalgą, skatin
damas garbinti kūrėją, skleisti gera, 
būti ištikimam Tėvynei, kurios sąvoka, 
ne kilmės krašte gyvenant, pasidaro 
sudėtinga ir reikalaujanti nuoširdaus 
svarstymo: mylėti žmogų, baltą ir 
juodą, tėvynainį ir kitatautį, tą kuris 
mums pritaria, o ir tą, kuris kitaip 
galvoja negu mes, lietuvį kaimyną, o ir 
lietuvį Lietuvoje; branginti pasaulį, 
kuris mums duotas kaip dovana ir kurį 
kiekvienas nors mažutėliu įnašu 
turime turtinti ir gražinti, kad 
išeidami ji paliktume dar geresnį ir 
gražesni negu radome. Tai vis 
pastovios vertybės, kurių nenusto
jame siekę, kad ir kaip gyvenimas, 
laikai ir kasdieninės sąlygos besi- 
keistų. Kadangi tikime tų vertybių 
pastovumu, tai ir galime skautininko 
įžodį duoti visam gyvenimui. Tuo 
įžodžiu pasižadame nepaliaujamai 
stengtis ugdyti geresnį žmogų, pir
miausiai savyje, o taip pat ir tuose, 
kuriems mums tenka vadovauti, nes 
skautininkas iš esmės yra vadovas ir 
auklėtojas. Vaikai ateina į skautiją 
žaisti, iškylauti, stovyklauti, o vadams 
tai yra tik priemonės jaunuosiuose 
ugdyti skautiškąją dvasią, geresnio 
žmogaus ir geresnio pasaulio supra
timą ir siekimų. Be tos auklėjimo 
pastangos visi susibūrimai ir užsiė
mimai pasidarytų tušti, beprasmiai ir 
net neskautiški, nežiūrint uniformos ir 
ženklų. Jums, mieli broliai ir sesės, 
nebereikia priminti, koks tai svarbus 
ir nelengvas uždavinys..."

[žodį pravedė v.s. B. Žalys. 
Žaliuosius skautininkų kaklaraiščius 
užrišo Rajono Vadas, v.s. fil. B. 
Barkus. Gerojo Darbelio ir Tėvynės 
Ilgesio mazgelius - vadeivė - s. fil. P. 
Pullinen ir vadeiva - ps. V. G aidžioms. 
Sekė įžodžio pakartojimas ir dalyvių 
sveikinimai. Vėliau dar valandą pa- 

• bendrauta prie sesių skautininkių 
paruoštos kavutės,

B.Ž,
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Syelnėj ns JUBILIEJAI... JUBILIEJ AI.. .

Du auksiniai jubiliejai
Praeito penktadienio popiete 

(1986—4—25) į Kastyčio ir Nijolės 
Stašionių sodybą Picnic Pointe, kad 
jau prigarmėjo svetelių, kad jau 
priūžė... Nestebėtina, nes proga tani 
buvo tikrai reta: tų dienų skaitlingų 
Mauragių - Stašionių šeimų galvos - 
dr. Aleksandras ir Sofija Mauragiai ir 
Bronius ir Liuda Stašioniai atšventė 
savo auksinių vedybų jubiliejus. Ir 
nors Mauragiai vedėsi Kaune, o 
Stašioniai - Šiauliuose, vedybos įvyko 
tuo pačiu metu - 1936 m. balandžio 25 
d. ir tik vienos valandos skirtumu...

Į šią giminės švente suskrido visa 
gausi Mauragių - Stašionių giminė - iš 
viso Sydnejaus, iš Canberros, net iš 
Melbourno - o bičiulių - kita tiek, nes 
jubiliatai - lietuvių bendruomenėje 
užsitarnavę pagarbos asmenys.

Dr. ALEKSANDRAS MAURAGIS 
(g. 1909) - teisinininkas, visuome
nininkas, žurnalistas, literatas, jauni
mo organizatorius nuo paauglio dienų, 
"Mūsų Pastogės" redaktorius, ALB 
Tarybos ir Krašto Valdybos narys, 
Sydnejaus Apyl. Valdybos ilgametis 
pirmininkas ir buvus visos eilės įvairių 
organizacijų vadovas, žymus skauti
ninkas, už savo veiklą apdovanotas 
aukščiausiu LSS - Geležinio Vilko - 
ordinu, pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį. Žmona SOFIJA - mokytoja, 
kultūrinių parengimų talkininkė, židi- 
nietė.

BRONIUS STAŠIONIS (g.1914) - 
visuomenininkas, irgi studijavęs teise. 
Ilgametis ALB Tarybos narys, įvairių 

lietuviškų institucijų vadovas (ALB 
Bankstowno Apyl. Valdybos pirmi
ninkas, Lietuvių Namų "Dainava" 
valdybos pirmininkas, "Mūsų Pasto
gės" administratorius, Sydnejaus Lie
tuvių Klubo vedėjas, Australijos 
Lietuvių Fondo įgaliotinis ir t.t.). 
Žmona LIUDA - ilgametė "Mūsų 
Pastogės" administratorė.

Oficialiąją pobūvio dalį pravedė 
jubiliatų sūnūs - Mindaugas Mauragis 
ir Kastytis Stašionis. Sukaktuvininkus 
sveikino visa eilė asmenų - šeimos 
vardu - Arūnas Stašionis, ALB Krašto 
Valdybos vardu - ALB Tarybos narys 
Jonas Zinkus, skautų Balys Barkus, 
bičiulių - dr. Genovaitė Kazokienė. 
Stikluose putojant šampanui sugiedota
- net keli (pasirodo sūnus Mindaugas 
Mauragis su žmona Rasa t.ą dieną 
šventė 11 metų vedybų sukaktį) - 
Ilgiausių metų...

Šeimai ir sveikintojams padėkojo dr. 
A. Mauragis. drauge pridėdamas ir 
savo patarimų aspiruojantiems į ilgą, 
sveiką amžių: ”... jei norit būti sveiki
- netingėkit, dirbkit, nevenkite dar-, 
bo!..“ Dėkodamas šeimai, šuruošusiai 
šio jubiliejaus paminėjimą, pasidžiau
gė gražiu šeimos narių skaičiumi, 
pridurdamas, kad "žmonės, kurie turi 
tiek anūkų, yra labai turtingi!"

Trumpą žodį ta proga tarė ir B. 
Stašionis.

Šia proga t.eprisideda ir mūsų visų 
linkėjimai: Ilgiausių metų!..

B. ŽALYS

Nuotraukoje: auksiniai jubiliat ai Soli 
ja ir Aleksandras Mauragiai

Sidabrinė
Didelę vagą išvarę bendruomenės ir 

parapijos baruose, 25-ąjį vedybinį 
jubiliejų atšventė VYTAS IR JAD
VYGA BUROKAI.

Balandžio 12 d. į Lietuvių Klubo 
saię susirinko 130 Vyto ir Jadvygos 
draugų ir giminių pasveikinti juos 
sidabrinio jubiliejaus proga. Ir po 25 
metų į šią vestuvę suvažiavo visi buvę 
pabroliai ir pamergės: Alma Kustai- 
tė--Quick iš Tasmanijos, Audrutė 
Plūkaitė, Danutė Ankienė, Regina 
Zakarauskaitė-Casalegno, Aldona 
Zakarauskaitė O'Brien, Benigna Za- 
karauskaitė, Juozas Gudaitis, Alton-

sukaktis
sas Sidaras, Julius Zakarauskas.

Prel. P. Butkus iš naujo palaimino 
šią malonią ir draugišką šeimą. 
Vakaro ceremonijų meisteris Edvar
das Lašaitis sklandžiai pravedė ofi
cialią dalį. Jis Linksmųjų brolių vardu 
sukūręs eiliuotą sveikinimą, prajuo
kino ir svečius ir jaunuosius. A. 
Kramilius sveikino "Damos" choro ir 
ateitininkų vardu. Palinkėjo jaunie
siems sveikatos ir laimės sekančiame 
25-metyje.

Jadvyga Zakarauskaitė-Burokienė, 
užaugusi Newcastiyje, iš profesijos ir 
iš pašaukimo yra mokytoja. Ilgus 

metus mokytojavo SydnėJaus para
pijos savaitgalio mokykloje, dainuoja 
chore, buvo Ateitininkų moksleivių 
vadovė ir globėja. Visada jautri ir 
nuoširdi lietuviškiems reikalams. Vy
tas "Rožyčių" okteto narys, "Dainos" 
choristas, sportininkas ir Lietuvių 
klubo direktorius. Dvidešimt penki 
metai vedybinio gyvenimo mažai 
paliko žymių - jis visada linksmas ir 
draugiškas.

Džiaugėmės ir jaunuoju Mikučiu - 
Burokų vyresniu sūnumi, kurio kapela 
susidedanti iš jaunų Sydnejaus lie
tuvių linksmino svečius visą vakarą, 
grieždama ir garsiai ir "negarsiai".

Netrūko ir meninės programos: 

Jadvygos giminaitės iš Newcastlio 
"3-1", vadovaujamos St. Žuko, padai
navo populiarių dainų.

Antanina Grigaliūnienė iš New
castlio iškepė didžiulį vestuvinį tortą 
ir dar padainavo solo jaunavedžių 
garbei. Taigi, dainuoti nėra amžiaus 
ribos...

Po oficialios dalies grojant Mikučio 
Buroko kapelai buvo šokta ir dainuota 
iki pačios aušros.

Ilgiausių metų Jadvygai ir Vytui. 
Lauksime jūsų auksinio jubiliejaus.

AKRAS

C anberra

Kąstas MAKŪNAS balandžio 20 d. atšventė savo 65 metų 
sukaktuves. Jis kilęs,iš Trakų apskr., Semeliškių valsč., Tvartinių km. 
Mokėsi Aukštadvario, Alytaus gimnazijose. Tarnavo savivaldybės ir 
policijos įstaigose. Pasitraukė į Vokietiją 1944 metais. Ten baigė 
Aukštesn. Technikos Mokyklą ir 1948 m. emigravo į Australiją. Dirbo 
architektu "Housing and Construction" departamente Canberroje, kur 
ir dabar gyvena, aktyviai dalyvaudamas bendruomenėje, jau keletą 
metų pasidalindamas vietos žiniomis su mūsų laikraščiais. 
Nuotraukoje jubiliatas su draugais ir draugėmis sukaktuvių proga. Iš 
kairės: K. Kemežys. M. Švedienė. O. Makūnienė, K. Makūnas. J. 
Butkus. E. Baltaragienė, M. Martišienė ir A. Švedas.

K.K. ■-*

Pertho KRONIKA
Sekmadienį, balandžio 20 dieną po 

mišių, geras pusšimtis tautiečių, 
susirinko į Lietuvių Namus, prie 
suneštinėm vaišėm apkrautų statų, 
pagerbti malonią viešnią iš Sydnejaus. 
mūsų kapeliono kun. dr. A. Savicko 
motiną. Vaišių metu p. A. Savickienė 
gražiai padėkojo susirinkusiems už jai 
suteiktą garbę ir išreiškė savo 

susižavėjimą Pertho lietuvių bendruo
mene:

Viešnia taipogi žavėjosi mūsų 
darniu giedojimu bažnyčioje, ir ypač 
jai patiko, dar iki šiol negirdėta 
giesmė, kurią klausant ji apsiverkė. 
Tai būta vilniškio kompozitoriaus 
Juliaus Siniaus giesmė "Kristau Kara
liau Lietuvos".

Kapelionas taipogi dėkojo susirin
kusiems už šį gražų priėmimą jo 
motinai pagerbti. Vėliau buvo paro
dyta video filmą iš Canberros 1985 
metų Lietuvių Dienų.

Pertiškiai nekantriai laukia atva
žiuojant. Mėlbourno "Dainos Sam.bii 
rio”. Bendruomenės Valdyba dirba

išsijuosus besiruošdama šiam parengi 
mui. Melburniškių koncertas įvyks 
gegužės 10 d. vakare erdvioje Latvių 
salėje. Taipogi sekančią dieną, t.y. 
sekmadieni, choras giedos lietuvių 
pamaldose "Sacred Heart" bažny 
čioje: bus išpildyta Šimkaus "Kauta 
ta". Pertiškiai laukia šios "meno 
puotos". ,
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" Raganų” JAUNIMO SKI LT YS

medžioklė Mokausi lietuviškai.

Daug kartą girdėjome apie Jung
tinėse Amerikos Valstybėse vykdomų 
paieškojimų tariamų karo nusikaltėlių, 
kurie po karo iš Europos į tų kraštų 
nuvyko ir ten tebegyvena. Panašus 
gaudymas vyksta ir Kanadoje. Jis 
daugumoje yra instiguo jamas tam tikrų 
su Izraeliu turinčių ryšį organizacijų 
ir pavienių žmonių. Dabar, atrodo, 
panašių "medžioklę " norima pravesti ir-. 
Australijoje.

Nors principiniai su patraukimu 
tieson žmonių, nusikaltusių prieš kitus 
žmones ir prieš pačių žmoniją, galima 
sutikti, bet priemonės, kurių grie
biamasi apkaltinti kai kuriuos žmones, 
daugeliu atveju negali berti priimtinos. 
JA V vyriausybės įsteigta Specialių 
tyrinėjimų įstaiga (Office of Special 
Investigations - OSI) daugumų kalti
namosios medžiagos gauna iš Sovietų 
Sąjungos. Si medžiaga prieš karo 
nusikaltėlius buvo surinkta tuojau po 
karo, kada Sovietų Sąjungoje buvo 
vykdomas "Atsiskaitymas” su daugeliu 
jos piliečių, kurie vienu ar kitu būdu 
karo metu atsidūrė kitoje pusėje. į tą 
kategoriją įėjo karo belaisviai, dėl 
sovietinės sistemos ir jos karvedžių 
nemokšiškumo patekę vokiečiams, vo 
kiečių žaibo karo pasekmėje priešo 
užnugaryje likę civiliai gyventojai ir 
daug sąmoningai perėjusių į kitų 
fronto pusę, neužsikenčiančių sovie 
tine priespauda ir galvo jančių, kad 
vokiečių okupacija negalės būti 
blogesnė už sovietinę "laisvę".

Ypatingai aštrus "atsiskaitymas" 
vyko Pabaltijo kraštuose, kurių gy
ventojui po vienų metų aiškiai ir viešai 
parodė rezistenciją- sovietinei oku
pacijai. Tuo laiku Sovietų Sąjungą 
valdęs Stalinas daugelį iš Vokietijos 
grįžusių ar sąjungininkų prievarta 
grąžintų savo piliečių sunaikino be 
jokių teismų (Nikolai Tolstoj, Victims 
of Yalta.). Kitiems,tuo laiku Stalino 
slaptoji tarnyba NKVD "pritaikė", 
Sovietų Sąjungos baudžiamojo ko 
dekso paragrafus ir be teismo juos 
ištrėmė ilgiems metams į Sibiro kocen- 
tracijos stovyklas.

Po Stalino mirties įvykusiame So
vietų Sąjungos komunistų partijos 
suvažiavime tuolaikinis partijos se
kretorius ir faktūras Sovietų Sąjungos 
valdovas Nikita Chr-uščiov Stalinų, jo 
asmens kultą ir Stalino laikais vykusius 
ekscesus pasmerkė. Deja, daug tuo 
laiku sufabrikuotos kaltinamosios me
džiagos prieš tariamus karo nusikal
tėlius liko ir darban yra naudojama 
"raganų" medžioklėje" vakaruose. Ši 
medžiaga buvo sudaryta keršto tik
slais, remiantis prielaida, kad visi, 
kurie nepritarė ir priešinosi sovietams, 
buvo karo nusikaltėlai.

Pripažįstant, kad karo laiku vo
kiečių okupuotose Pabaltijo kraštuose 
vyko nusikaltimai prieš tam tikras 
žmonių grupes ir pavienius asmenis, 
negalima tylėti, kada Australijoje 
viena grupė žmonių padaro bendrą 
užmetimą kitai, neatsižvelgiant į karo 
sąlygas ir Pabaltijo kraštų politinę 
padėtį po vokiečių okupacija.

Čia duodamas vertimas dokumento - 
žinios, paruoštos paskleidimui per 
radiją tu- televiziją. Jis užvardintas 
SYDNEY/ SBS/ KERSHAW/ 28-02- 
86/ 1400/ PB.

"Australijos žydų vykdomoji taryba 
nori, kad Federalinė vyriausybė 
sudarytų specialų kvotos-tyrinėjimų 
padalinį susekimui nacių karo nusikal
tėlių, kurie gali gyventi Australijoje.

Tarybos pirmininkas Sydney advo
katas Leslie Caplan sako, kad reikia 
sekti JAV ir Kanados vyriausybių 
pėdomis, kurios panašius padalinius 
sudarė per paskutinius keletu mėtų.

Jo sakymu Vykdosios tarybos atsto
vai tuo reikalu jau kalbėjosi Can- 
berroje ir buvo palankiai sutikti gana 
aukštame vyriausybės lygyje. Jis 
atsisakė pasakyti į kuriuos ministerius 
ar valdininkus buvo kreiptasi.

Mr. Caplan sako, kad kai bus 
sudaryta informacija apie panašių 
kvotos komisiją Kanadoje, kuri atpa
žino apie 500 įtariamų karo nusikal
tėlių per paskutinius dvyliką mėnesių, 
žydų atstovai vėl kreipsis į vyriau
sybę.

Mr. Caplan sako, kad Kanados 
įstaigos pranešė prima facie bylas 
prieš 13 įtaramųjų.

Mr. Caplan sakymu į Australiją 
galėjo atvykti daug nesusektų karo 
nusikaltėlių po II-jo Pasaulinio ka
ro...ypač iš Pabaltijos kraštų ir 
Ukrainos.

Jis sako, kad yra baisu, jog žmonės, 
įsivėlę į žudymą šimtų tūkstančių 
nekaltų žmonių, gali ramiai ir 
patogiai užbaigti savo gyvenimų.

Mr. Caplan sako turįs informaciją į 
apie 2830 žmones, įtariamus karo 
nusikaltimais, kurių Kanada po karo 
neįsileido. Jis galvoja, kad daugumas 
jų atvyko į Australiją.

Jis sako, kad iš Vokietijos ir Baltijos 
kraštų atvykusių pabėgėlių, prieš juos 
įsileidžlant į Australiją, nebuvo 
klausiama ką jie darė karo metu.•' ■ " r' • ■ r,, i

Mr. Caplan sako, kad taryba žilio 
apie du karo nusikaltėlius, kurie tikrai 
atvyko į Australiją...vienas Liberal- 
Country Party koalicijos Canberroje 
1961 metais nebuvo atiduotas Sovietų 
Sąjungai, kitas pernai Floridoje su
areštuotas, su australišku pasu."

Išskirtinas paminėjimas Pabaltijo 
kraštų ir U kratuos meta dėmę ant visų 
iš tų kraštų į Australiją atvykusių 
žmonių. Tas atituika ne taip seniai per 
ABC padarytam sovietų ambasadoriaus 
pareiškimui, kad esą visi pabaltiėčiai 
Australijoje buvo nacių kolaborantai. 
Suprantant sovietų ambasadoriaus mo
tyvus suniekinti mūsų reikalavimus 
Pabaltijo kraštams grąžinti laisvę, 
negalima sutikti su Australijos žydų 
bendruomenės daromais bendrais už
metimais pabaltiečiams ir ukrainie
čiams. Pabaltiečių taryba turėtų 
kreiptis į Australijos žydų vykdomųjų 
tarybą, reikalaujant paaiškinimo, ar 
toks pareiškimas jos pirmininko vardu 
buvo padarytas ir ar tokia yra visos 
tarybos nuomonė, paaiškinant, kad 
toks bendras užmetimas pabaltiečiams 
sukelia bereikalingą trintį Australi
joje gyvenančių žmonių tarpe. Nepa
neigiant teisės ieštati karo nusikal
tėlių, apkaltinimas atskir ų grupių yra 
tęsimas tos pačios rasistūiės linijos, 
kurią vedė naciai.

J. DIG RYS

KO DfiL?
JT O. ■

Lietuvių kalba yra viena iš seniau
sių indoeuropiečių kalbų. Ji yra sunki, 
bet graži ir įdomi. Tėvelių raginama 
aš mokausi jos nuo pačios kūdikystės. 
Dabar jau galiu išreikšti savo nuomo
nę žodžiu ir raštu, skaityti apysakų 
knygas, kaip pav. J. Savojo "Laisvos 
atostogos" ir, bendraudama su kitais 
lietuviais, kalbėtis lietuviškai.

Esu labai dėkinga tėveliams, kad jie 
mane vis ragino mokytis lietuvių 
kalbos. Jei išlaikysiu valstybinius 
lietuvių kalbos egzaminus brandos 
atestatui gauti, tikiuosi vykti į 
Vasario 16 gimnaziją tęsti kalbos ir 
istorijos studijas. Lietuvių kalbą 
mokant galima geriau suprasti ne tik 
bendrataučius, bet ir kitataučius. Mes 
išmokstam būti tolerantiškesni, geriau 
suprasti kitų tautų kultūrą ir papro
čius.

Lietuvių kalbos ir istorijos moky
masis man atneša naudos ir padeda 
suprasti visuotinės istorijos pamokas 
gimnazijoje, nes mokomės apie Vokie

19 85 m. ALF premijos jaunimui

Australijos Lietuvių Fondo 1985 m. premija jaunimui yra skiriama 
lygiai šiem asmenim:

RITAI BARKUTEI, iš Sydnejaus ir
LINUI VAIČIULEVIčIUI, iš Hobarto.
Plačiau apie šiuos veiklius lietuvius ir premijų įteikimus skaitysite 

mūsų spaudoje vėliau.

■fPremijai Skirti Komisija

Grant-in-Aid Schema

GRANTS
PINIGINĖ PARAMA NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS 

TIKSLU PADĖTI MIGRANTAMS 

827199-839859
PER METUS, TEIKIAMA TRIS METUS IŠ EILĖS

Australijos vyriausybė teikia piniginę paramų nevyriausybinėms 
organizacijoms tikslu padėti toms organizacijoms pasamdyti 
socialinės globos darbuotojų, kurie padėtų migrantams.

Šios piniginės paramos tikslas užpildyti tarpą, kuris susidaro tarp 
paslaugų, skiriamų ką tik atvykusioms migrantams ir tarp visuomenės 
paslaugų, kuriomis naudojasi visi Australijos gyventojai. Piniginė 
parama bus teikiama tris metus iš eilės; tikimasi, kad tokiu budo po 
truputį bus pagerintas etninių bendruomenių stovis. Norintieji 
pakartotinai gauti piniginę paramą, turės įrodyti, kad prieš tai gauti 
pinigai buvo panaudoti tikslingai, padedant sutvarkyti konkrečias 
reikmes, reikės duoti pasiūlymų, kaip paslaugas išplėsti, ar išvystyti. 
Finansinė parama bus teikiama atsižvelgiant į tos grupės, kuriai bus 
teikiamos paslaugos, r< kmes, taip pat į tai ar organizacija yra pajėgi 
tas paslaugas teikti. Bendras pinigų skaičius yra ribojamas biudžeto.

Vyriausybė remia sumanymus, kurie padės etninėm grupėm įkurti ar 
sustiprinti jų pačių veiklą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tiem, 
kam ji labiausiai reikalinga, taigi, pirmenybe bus teikiama 
patarnavimams skirtiems naujai atvykusioms ir blogiau įsikūrusioms 
bendruomenėms. Susitvarkusių bendruomenių poreikiai taip pat imami 
domėn; kreipiantis paramos šioms grupėms reikia nurodyti 
organizacijos darbo planus, kur būtų matyti, kad bus padedama 
migrantams susilyginti su visais naudojantis visuomeniais ištekliais.

PRAŠYMAI TURI BŪTI PADUOTI IKI š.m. GEGUŽĖS 30 d.
IMIGRACIJOS IR ETNINIU REIKALU DEPARTAMENTO 

REGIONO DIREKTORIUI

AUSTRALIAN DEPARTMENT 
OF IMMIGRATION AND 
ETHNIC AFFAIRS ĮSAI 203.36

tijos, Rusijos istorijas, apie "Iron 
curtain" įvykius. Šitie kraštai ir 
įvykiai yra giliai surišti su Lietuvos 
istorija.

Mokėdama lietuvių kalbą galiu 
susikalbėti su savo seneliais, kurie 
nemoka angliškai. Jei nemokėčiau, tai 
kaip aš su jais galėčiau bendrauti? O 
dabar daug įdomių žinių pasisemiu iš 
savo senelių. Jie taip gražiai moka 
pasakoti! Mokausi lietuvių kalbos dar 
ir dėl kitos priežasties, būtent, kad 
man padėtų surinkti pakankamai 
taškų abitūros egzaminuose. Tadą 
galėsiu susirasti darbų ar lankyti 
universitetą.

Besimokydama lietuvių kalbos su
radau daug draugų, kurie supranta, 
kodėl lietuvių kalba tokia svarbi. 
Tokiu būdu, mes, jaunoji karta, galime 
puoselėti savo tėvų kalbų ir prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo išeivijoje.

Danielė POCIŪTĖ 
Pietų Australija 
U-ta klasė
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Audriui
Balandžio 19-tos dienos vakare, 

puikioje Danutės ir Valentino Gulbinų 
rezidencijoje, gera šimtinė atšventė 
musų iškiliojo sportininko, koviečio 
krepšininko Audriaus Svaldenio 21- 
rių metų gimimo dieną. Didžiulėje, 
specialiai tam tikslui kieme įrengtoje 
palapinėje, stalai buvo apkrauti įvai
riausiais skanumynais, kiemo kampe 
kepami kepsniai laukė didelio būrio 
Gulbino šeimos artimųjų, Audriaus 
draugų krepšininkų koviečių, austra
liškosios "National League", Šydne- 
jaus "Supersonics" žaidėjų ir daug 
jaunimo. Tur būt šiuose namuose dar 
nėra buvę tiek daug ir tokių 
aukštaūgių, jau ne 6-pėdžių, bet virš 
7-nių pėdų ūgio vyrų. Tai buvo 
amerikonai žaidėjai, taip pat ir 
svečiai iš Melbourno, Lietuvos ir 
didžiojo Sydnejaus. Populiarus ir 
mėgiamas šis mūsų žymusis krepši
ninkas, vadinamas net "australišku 
Saboniu".

Oficialią dalį pravedė Ant. Laukai
tis, pasveikindamas solenizantą ir 
pakviesdamas "Kovo" Garbės narį 
prel. P. Butkų palaiminti vaišių stalus. 
0 laiminti buvo tikrai ką, nes 
Audriaus mamos kulinariniai gabumai 
jau seniai yra žinomi; kai šiai, savo 

-SPORT1N1AI NUTIKIMAI

--Prieš. Velykas Toronto, Kana
doje, Lietuvių namuose surengtas šių 
namų Kultūrinės Komisijos Sportinės 
svarstybos, tema "Sportas, jaunimas ir 
lietuvybė". Dalyvo virš 100 asmenų. 
Lietuvių namų valdybos narys T. 
Staniulis pristatė klausytojams pa
skaitininkus inž. Valdą Adamkų iš 
Čikagos (buvusį I-sios Amerikos 
lietuvių krepšininkų išvykos į Austra
liją vadovą), vieną iš aukščiausiai 
iškilusių lietuvių Amerikos valdžioje 
dr. Rimą Petrauską ir koordinatorių 
inž. R. Sondą. įžanginiame žodyje dr. 
Petrauskas gvildeno sporto naudą Ir 
teigiamą poveikį jaunimui.

Inž. V. Adamkus, pasidžiaugęs, kad 
tokios svarstybos palankiai sutiktos 
lietuviškoje visuomenėje, priminė Ne
priklausomos Lietuvos, per trumpą 
laiką padarytą didžiulę pažangą 
tautinio ir valstybinio gyvenimo 
srityse, nors fizinio lavinimosi sritis ir 
nebuvo planingai išvystyta. Sportas ir 
dabar galėtų pasitarnauti, kaip ne 
kartą, Lietuvos vardo garsinimui, tik 
gaila, kad lietuvių pajėgos išeivijoje 
yra ribotos.

Židiniui,..
atkelta iš 4 psl.

5. Židinio garbės narys, Jonas 
Kelertas - 1976.11.14;

6. Židinio steigėjas, v.s.dr. Vytau
tas Kišonas - 1983.8.25;

7. sk. Arvydas Pūkas - 1984.1.17;
8. sk. Povilas Protas - 1985.1.21.
Židinio veikia iš pradžių ribojosi 2 - 

3 sueigom į metus; jos dažnai vyko 
gamtoje ar paskirų narių namuose. Jų 
metu buvo aptariami židinio reikalai, 
skaitomos paskaitos, kurias sekdavo 
diskusijos, bendri užkandžiai ir ka
vutė. Židinys moraliai ir materialiai 
rėmė vietos skautų tuntą, kaip

21
sūriaus, į vyrus išėjimo šventei, mama 
ypatingai pasistengė ir atrodė, kad, 
kaip toj karalių pasakoj, tik gulbės 
pieno betrūko.

Gerai pasistiprinus, prel. P. Butkus 
gražiais žodžiais pasveikindamas 
Audrių, palinkėdamas jam daug asme
ninės ir sportinės laimės, įteikė šv. 
Kazimiero medalį. Sportinius sveiki
nimus pareiškė ALFAS pirmininkas J. 
Dambrauskas ir " Kovo" pirmininkas J. 
Karpavičius. Buvęs krepšinio treneris 
D. Atkinson, iškeldamas Audriaus, 
kaip žaidėjo gerąsias savybes, pasa
kojo kaip prieš šešeris metus Audrius 
tik atvykęs į Australiją po poros 
valandų jau reprezentavo "Kovą" 
krepšinio pirmenybėse.

Žaisdamas "Kovo" komandoje, 
Audrius greitai buvo pastebėtas 
Bankstowno lygos trenerio R. Cades, 
kuris yra ir valstybinės Australijos 
moterų rinktinės treneris. Audrius 
pradėjo žaisti N.S.W. ir vėliau visos 
Australijos "National League", va
žinėdamas po visą Australiją. Iš 
40.000 jaunuolių krepšininkų jis buvo 
išrinktas į Australijos jaunių rinktinę, 
su kuria reprezentavo Australiją 
Filipinuose. Nuo šių metų pradžios jis 
pradėjo žaisti Sydnejaus "Super

Po paskaitų vykusioms diskusijoms 
vadovavo inž. R. Sonda, aktyviai 
pasireiškė bendruomenės ir sporto 
vadovai. Buvo gvildenama visuomenės 
ir jaunimo pasyvumo ir pastovaus 
neįsijungimo į sportinę veiklą priežas
tys. Vadovų, patalpų bei profesinio 
patyrimo trūkumai verčia lietuviškąjį 
jaunimą ieškoti prieglobsčio sveti
muose vienetuose.

-- Vakarų pasauly yra trys sporto 
klubai, turintieji "Kovo" vardą, tai 
mūsų Sydnejaus, Amerikoje Detroito 
ir Kanadoje Hamiltono. Nepriklauso
moje Lietuvoje veikė garsus Šančių 
(Kaune) šaulių "Kovas", išugdęs eilę 
garsių Lietuvos sportininkų. Hamilto
no "Kovas" gegužės 2 d. švenčia 
įsikūrimo ir veiklos 35 metų sukaktį. 
Tuo pačiu metu ten vyks ir 36-sios 
Šiaurės Amerikos sporto žaidynės, bus 
paminėtas ir šis gražus šventės 
rengėjų jubiliejus.

-- Rygoje pasibaigė 10-sis Sovietų 
Sąjungos sportinių filmų festivalis, 
kuriame dalyvavo 87 paskirų temų 
filmai. Kaip ir prieš dvejus metus, 

tradicija, kasmet talkino tunto kaukių 
baliaus ruošime, perimdamas visą 
virtuvės tarnybą bei suorganizuoda
mas maistą, skyrė premijas stovyklau
tojams ir t.t.

1973.4.7. d., židinys, drauge su 
Sydnejaus Literatų Būreliu, suruošė 
literatūros vakarą, kuriame dalyvavo 
Sydnėjuje ir apylinkėse gyveną rašy
tojai ir literatai. Po to panašių 
vakarų-popiečių suruošta 1977.9.8, 
1981.8.9 (drauge su ASS Sydnejaus 
skyriumi), 1982.8.8., 1984.9.2. ir 
1985.9.15.

Nuo 1977 m. pradėtas leisti 
židiniečiams skirtas biuletenis - 
"Tėvynės Židinys", kurio išėjo jau 33 
numeriai. 

sonics" komandoje, kurios treneris 0. 
Wells, buvęs vienas iš geriausių 
Amerikos profesionalų žaidėjų, žai
dęs Australijoj ir Europoj, pui
kiame "The Australian Basketballer" 
žurnale apie Audrių yra taip pasakęs: 
"Audrius Svaldenis yra vienas iš 
geriausių šiuo metu jaunų žaidėjų 
Australijoje. Nuo praeito karto, kai aš 
čia buvau, jis yra padaręs labai didelę 
pažangą, tokie žaidėjai kaip jis, yra 
Australijos krepšinio ateitis. Jis atei
na pas mane kiekviena proga, klaus
damas patarimų, nuoširdžiai dirbda
mas ir stengdamasis kuo daugiau 
pasiekti savo žaidime".

Gražų ir motinišką žodį tarė 
Audriaus mama, džiaugdamasi, kad 
Audrius nuo pat pirmųjų atvykimo į 
Australiją dienų buvo taip nuoširdžiai 
Sydnejaus koviečių priimtas, tuoj su 
dauguma susidraugavo ir šiandien tiek 
jis, tiek ir ji pati, yra laimingi 
gyvendami Australijoje.

Audrius nuoširdžiai padėkojo savo 
šeimai už tokias puikias vaišes ir 
visiems jį sveikinusiems ir atvyku- 
siems į jo tą taip reikšmingą šventę. 
A. Laukaičiui pasiūlius, sugiedota 
"ilgiausių metų" ir sportiškai sušukta 
tris kartus "Sveiks valio" ir už 
Audriaus sveikatą išgertas tostas.

Uždegus 21 žvakutę, ant specialaus 
Audriaus vardu pavadinto torto, 
gražų žodį tarė V. Gulbinas, įteik
damas ir vyriškumo ženklą - didžiulį 
21-rių metų raktą, ant kurio vėliau 
pasirašė visi svečiai. Nebuvo prob
lema Audriui iš karto užpūsti žvaku
čių ugnį, ką parėmė griausmingas 
sportininkų "Valio".

Oficialiai daliai pasibaigus, muzikos 
garsams aidint, svečiai gražiai links- 

aukso medaliu ir pirmojo laipsnio 
diplomu apdovanotas Lietuvos kino 

studijos dokumentinis filmas "Citius, 
altiusir...aritmetika". Filmas pratęsia 
ankstesnę "Aukso karštligė" juostų 
apie Kauno "Žalgirio" krepšinio 
komandos kovas ir laimėjimus. Filmo 
autoriai V. Starošis ir F. Kauzonas. 
Vilnietis artistas Regimantas Ado
maitis, vaidinęs filme "Ir nuostabi 
pergalės akimirka" rankinio trenerio 
rolę, gavo premiją už geriasusią vyro 
vaidmenį. Lietuvos filmas, skirtas 
Lietuvos aukštojo pilotažo sportui, 
(autoriai R. Smetona ir E. Ganušaus- 
kas) gavo trečiąją premiją.

-- Seule, P. Korėjoje, stebint 
18,000 žiūrovų, pasaulio moterų 
rankinio finalinėse rungtynėse So
vietų Sąjungos moterys nugalėjo 
šeimininkes korėjietes 27;26; pirmąjį 
puslaikį šeimininkės laimėjo 16:9. 
Pergalė iškovota tik paskutinėse 
sekundėse. Šioje pasaulio čempionų 
rinktinėje žaidė 4-rios lietuvaitės: 
Daiva Kalauskaitė, Aušra Miklušytė, 
Jolanta Žemaitytė ir Rima Kužimova. 
Jos žaidžia Vilniaus "Eglės" koman
doje, treneris A. Raraskevičius.

Labai veiklus Židinys buvo 1978 m. 
- pasiimta platinti skautiškoji spauda, 
kurią per Židinį užsisako net ir kitų 
miestų broliai-sesės. Organizuotai 
dalyvauta VI-toje Tautinėje Stovyk
loje Gilvellio Parke, Victorijoj, kur 
dalis židiniečių ėjo aukštas pareigas, 
o židinio sueigoj, įvykusioj TS rajone, 
dalyvavo eilė aukštųj LSS pareigūnų: 
LSS Tarybos Pirmininkė, v.s. Lilė 
Miliukienė, Tarybos Vicepirmininkas, 
v.s.fil. Česlovas Kiliulis, Seserijos 
Vyr. Skautininke, v.v. Irena Kere- 
lienė, LSB Vyr. Skautininkas, v.s.fil. 
Sigitas Miknaitis, "Skautų Aido" 
redaktorė, v.s. Sofija Jelionienė ir kt.

(bus dauginu)

Audrius Svaldenis tarp savo artimųjų
V. Gulbino ir mamos D. Gulbinienės

minosi, dalinosi sportiniais įspūdžiais, 
gardžiavosi įvairiausiais skanumynais, 
mamos keptu milžinišku šakočiu ir, jau 
saulutei prasisklaidžius, paskutiniai 
dalyviai paliko vaišingus namų šeimi
ninkus ir Audrių, jau pilnametį vyrą. 

— Linkime mielam mūsų krepšininkui 
Audriui geriausios sėkmės jo ateities 
gyvenime, aš tikiu, kad ir toliau, 
nežiūrint jo pasisekimų krepšinyje, jis 
išliks puikus lietuvis, geras kovietis ir, 
kada taik reikės, gražiai reprezentuos 
mūsų mieląją tėvynę Lietuvą.

A. L-tis

Pranešimas

Visuotinis metinis narių susirin
kimas įvyks gegužės 25 d. Adelaidės 
Lietuvių Namuose. Susirinkimo pra
džia 2 vai.

Numatyta darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezidiumo kvie
timas. 3. Mandatų Komisijos sudary
mas. 4. Klubo pirmininko pranešimas. 
5. Klubo iždininko pranešimas. 6. A- 
kes Kontrolės Komisijos akto skaity
mas. 7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
veiklos tvirtinimas. 8. Pranešimas dėl 
III Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
Adelaidėje 1988 metais. 9. Klausimai 
ir sumanymai. 10. Susirinkimo uždary
mas.

A.L.S.K. '"VYTIS" 
VALDYBA

Dėmesio, dėmesio sydnejiškiai!

Veteranas "Kovo" sportininkas ir 
buvęs paskirų valdybų narys VLA
DAS ŠNEIDERIS apsiėmė sutvarkyti 
Sydnejaus "Kovo” nuotraukų albumus 
ir juos toliau prižiūrėti. Pas daugelį 
sydnejiškių, ypač buvusių aktyvių, 
koviečių sportininkų, randasi nemažai 
sportinių nuotraukų, kuriose yra 
paskiri koviečiai sportininkai, buvę 
"Kovo" tautinių šokių ir teatrinių 
parengimų dalyviai. "Kovo" valdyba 
prašo visus, kam tos nuotraukos nėra 
dabar reikalingos ir aktualios, jas 
atiduoti "Kovo" albumams, kurie bus 
viešai išstatyti ir juos galės visi 
pamatyti. Tai yra mūsų istorinė 
medžiaga ir ji neturi dingti ar būti kur 
nors nereikšmingai užkišta.

Visas nuotraukas prašau duoti VI. 
Šneideriui, pašiunčiant adresu: 287 
Noble Ave., Greenacre. 2190 ar 
skambinant tel. 6427023.
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VĖL GERBIAME MOTINAS

Motinas pagerbsime šiais metais II- 
ji gegužės sekmadienį.

PRISIMENANT MIRUSIAS MOTI
NAS

Atminimas ir maldos už mirusias 
motinas - gegužės 10 d. - šeštadieni 4 
vai. Lietuvių Kapinėse Rookwoode. 
Prie papuoštų kapų: pamokslas, 
Libera bei kitos maldos ir giesmės. 
Kviečiame Visi, o ypač tie, kurių 
motinėlės šiuose kapuose guli, o jų 
daugiau kaip šimtinė ...

PAMALDOS UŽ GYVAS IR MIRU
SIAS MOTINAS

Pats prasmingiausias Motinų pager
bimas yra Šv. Mišių aukoje, - 
nuoširdžių maldų ir pakilių giesmių 
pynėje - sekmadienį, gegužės 11 d.,’ 
11.30 vai. St. Joachim"s bažn. - 
Lidcombe. Giesmes išpildys "Dainos" 
choras, vadovaujamas Broniaus Kive- 
rio ir Birutės Aleknaitės. Maldų 
išraiškos simboliu gali būti ir auka 
šioje Šv. Mišių atgnašoj arba jas 
užprašant asmeniškai.

Kviečiami visi Šv. Komunijos, 
aukojant jų už Motiną, kurią visi 
turime ir kuri už mus visuomet 
meldžiasi, būdama gyva ar mirusi ...

PAGERBIMAS - PABENDRAVIMAS

Tuojau po gegužinių pamaldų 
kviečiami visi į Lidcombės parapijos 
salę, kur mūsų parapijos jaunimas, 
padedant mokyklai, supins žodžio, 
poezijos ir dainos pagarbų vainiką 
savo ir visoms motinoms.

Numatoma ir atgaiva - kavutė, 
patarnaujant jaunimui.

Prel. P. BUTKUS

SYDNEY LIETUVIU 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. 
Virgeningaitė, kuri dirba Socialinės 
Globos srityje, praves pašnekesį 
rūpimais reikalais. Maloniai kviečiame 
visas ir visus atsilankyti. Po pranešimo 
pabendrausime prie, kavos puodelio ir 
lengvų užkandžių, 
(ėjimas laisvas.

Draugijos Valdyba.

Melboum as

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. P. 
Bačinskui už bažnytines apeigas, St. 
Marys South Brisbane bž., Lietuvių 
Namų administratoriui J. Luckui, 
ponioms M. Butkienei. M. Jakavičie- 
nei, Luckienei, Platauskienei už 
paruošimą gedulingų pietų, p. Jakavi- 
čienei dar kartą už asmenišką 
paguodą ir pagelbą atvykus pas mane į 
namus, kad nebūčiau viena, už maldas 
ir užpirktas šv. Mišias pažįstamiems ir 
draugams iš Sydnėjaus ir Melbourne ir 
užuojautas pareikštas telefonu ir 
laiškais. Dabartinėse sąlygose negaliu 
kiekvienam padėkoti atskirai, todėl 
priimkite šią.mano padėką per spaudą.

J. RUZGIENĖ ir sūnus.

A » ■*

PENSININKU ŽINIAI

Melbourne Pensinininkų Sąjungos 
susirinkimas įvyks , kaip visada, 
pirmąjį mėnesio antradieni, tai yra, 
gegužės 6 d., 12 vai. Lietuvių 
Namuose.

Per susirinkimą bus padaryti atas
kaitiniai pranešimai ir renkama Sąjun
gos Valdyba. Prašome visų skaitlingai 
dalyvauti.

Melbourno Pensininkų 
S-gos Valdyba

MELBOURNO LIETUVIU
BIBLIOTEKOJE

Gauta: sudaryta ir paruošta R. 
Kulikauskienės ir R. Rimantienės 
"Lietuvių liaudies menas; senovės 
lietuvių papuošalai. U knyga". Vilnius 
66. Parengta Henriko Bakano "Lie
tuvių sontas", Vilnius 85. A. Basalyko 
"Žemė - žmonijos buveinė", Vilnius
85. K. Mirinausko "Pynimas", pro'ie- 
sinių vidurinių technikos mokyklų 
vadovėlio antrasis pataisytas ir papil 
dytas leidimas, Vilnius 83.

Aukojo: $ 40 V. Aniulis, $ 20 V. 
Sidabrą, po $ 10 I. O'Dwyer. A. 
Rahdon; po $ 5 A. Bajoras, L. 
Kaspariūnas. J. Kulys, J. Zonius. 
"Laiškai Lietuviams", sausio - vasario
86. - P. Birikus. Knygų ir daug šiaip 
įvairių vertingų spausdintų - V. 
Aniulis, J. Bruožis. S. Lipčius.

Nuoširdi padėka.
BIBLIOTEKOS VEDĖJAS

PATIKSLINIMAS

"M.P." Nr.ll psl.10, 1986.3.24 
paskelbtame VIPLJK aukotojų sąraše 
parašyta kad Dr. M. Barkus paaukojo 
$960.

Noriu patikslinti, kad tos sumos 
čekiu buvo persiųsti įvairių aukotojų 
pinigai bei parengimų pelnas.

Pavardės visų aukotojų jau buvo 
skelbtos ankstyvesniuose "M.P." nu
meriuose.

B. BARKUS

Mielai bičiulei

< i- :i. jrira.i

D R Ą Z D AUSK AI TEI R A rl’I IT. N EI

mirus, gilią užuojautą jos dukteriai Ramonai ir seseriai Janinai 
Čunovienei reiškia

Ksana ir Viktoras Šniukštai

Mūsų pastogė Nr 17 1986.5,5 8 psi.

......... ..  „..n.... .......................................................... ............................................n,............................-

į SIDNĖJAUS LIETUVIU 
N AMUOSE

16 IB FAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel 701! '414)-
_ y. .• 4 «—•>. ,<•• A r: **"»*' • •» «. r. ■'* A A :• K », • * A .» . 4• >• » fr a ~ A • > * »

i GEGUŽĖS 10 d. ŠEŠTADIENI 7.30 p.p.
i Jaunimo Sąjunga ruošia too-
į RUDENS ŽIEMOS
: MADŲ PARADĄ
i įėjimas tik $ 8.00
f Ateikite pasigėrėti naujais fasonais ir kartu padėti mūsų jaunimui
r telkti pinigus ateinanžiam kongresui

T MuUŽĖŠ 18 d. SEKMAD’iENį 3 p.p.
i Jaunimo Sąjunga ruošia
Į R. K A I, A N T O S IMTI NfiJI MĄ
į Gausingai dalyvaukime tuo pagerbdami mūsų šie dienų Tautos 
t Didvyrį.

'■ GEGUŽĖS 25 d. SEKMADIENį 2.30 p.p.

: T U R G U S

: Gera nuotaika, puikus prizai ir savo dalyvavimu paremkime klubą.

in.U.. ><<■ .inlimiul. U 'u H H H H >• Uit n H <. H •« tk Hllll.ll. . U U II ...» «l »k S» .4

a- X- s- fr A- ♦ K .» A- .t A ‘ Z- X M A fr * ■» A K A ft lt A 4 « M » * >r ft e ♦ ft » ► fr fr *■ * * > 4 - * .» -t * ■» > H H * ■*». ,
J Šeštadienį, gegužės 10 d., 7 vai.30 min. p.p. Lietuvių namuose
' Sydnėjaus lietuvių jaunimo sąjunga kartu su "Mellior Fashions" ruošia
* ii

' Almos Rountree 1986 m. žiemos

MADŲ PARAD Ą

» (ėjimas visiems $ 8. "
* Veiks turtinga loterija. '

Pelnas skiriamas VI PLJK ■
7 >

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

'■ II
I II

!, SYDNĖJAUS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA - į
ruošia j

.i ROMO KALANTOS MINĖJIMĄ ii

i. kuris įvyks sekmadienį, gegužės 18 d. 3 vai. p.p. Sydnėjaus Lietuvių i' 
ii Namuose. Visi tautiečiai kviečiami'dalyvauti. p
i: it.

SLJS Valdyba

Aukos

AUKOS 
"MŪSŲ PASTOGEI"

J.Gailius, Vic. $17.50, A.Kudžius,Qld. 
$10, S. Sagaitis, Qld. $20. J. Feder, 
Qld. $5, L. Cox, NSW, $20. J. Baikovas, 
NSW, $5, S. Tamašauskas. Vic. $5, A. 
Liutackienė, NSW, $10, Julius Damb
rauskas. NSW, $14, K. Peliurytis, 
NSW, $5, P. Morkūnas, Vic. $5, Br. 
Leitonas, Vic. $5, P. Bačinskas, Qld. 
$5, V. Mičkevičius, NSW. $20, Er.Em. 
Glomb, NSW $20. J. Jankienė, Tas. $5, 
O. Liutikienė, W.A. $10, A. Krutu- 
lienė, W.A. $10, M. Prašmutienė, Vic. 
$15, E. Astramskas, NSW $5, S. 
Sabrinskas, Vic. $5, C. Čekanauskas, 
W.A. $25, A. Reisgys, NSW $5, B. 
Kryžanauskas, S.A. $10.

Visiems nuoširdus ačiū.

AUKOS "BALTIC NEWS"

V. Rauiičkis $ 20
Iz. Jonaitis $ 20
S. Šatkauskas $ 10 

Nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas 
"Baltic News" 
Atstovas NSW

NAUJI
"M.P." SKAITYTOJAI

V.VOLODKIENĖ, Vic.,
A. DULHUNTY, NSW,
J. HESKIS, NSW,
R. AUGUSTINAVIČIENĖ, NSW
J. STAUGIRDAS NSW
P. BALTIEJUS, N.Z.

AUSTRALIAN LITHUANIAN

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