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• Australijos doleris praeitą savaitę 
kiek pakilo ir siekė truputi virš US 
64c.

•JAV ir Sovietų sąjunga susitarė 
aptarti požeminių atominių bandymų 
kontroliavimo problemas. Prancūzijos 
prezidentas Mitterandas, neseniai 
lankęsis SSSR, pareiškė, kad Reagano 
ir GorbaCiovo susitikimas šių metų 
pabaigoje turėtų būti sėkmingas.

• Italijos prezidentas Cossiga po 
dviejų savaičių nesėkmingų bandymų 
atgaivinti kritusią Betino Craxi pen
kių partijų koaliciją, pakvietė už
sienio reikalų ministerį Guilio And
reotti sudaryti kabinetą. Ponas And
reotti jau penkis kartus yra buvęs 
Italijos ministeriu pirmininku. Dabar, 
sudarydamas jau 45-ją po antrojo 
pasailinio karo Italijos vyriausybę, jis 
ir vėl stengsis pasiekti įprastos 
krikšCionių-demokratų, socialistų, li
beralų, socialdemokratų ir respu
blikonų partijų koalicijos.

• Pietų Afrikos prezidentas Botha 
sutiko du kartus priimti Anglijos 
užsienio reikalų minister! Sir Geof
frey Howe - liepos 23 ir 29 d.d. Ponas 
Howe vis dar tikisi, kad jis gaiės 
pateikti p. Bothai konkrečius reikala
vimus, o Pietų Afrikos oficialūs 
atstovai davė suprasti, kad jie nieko 
neturi prieš Anglijos ministerio vieš 
nagę krašte tikslu susipažinti su 
padėtimi vietoje, taCiau jie nesiruošia 
leistis komanduojami pašalinių. 78 
proc. Anglijos parlamento narių 
palaiko M. Thatcher nusistatymą 
netaikyti ekonominių sankcijų Pietų 
Afrikai.

• Keturi Izraelio helikopteriai ata
kavo palestiniečių bazes netoli Sidono 
uosto pietų Libane, 35 km į pietus nuo 
Beiruto. Tai buvo atsalkymas i 
palestiniečių bandymą prasigauti i 
Izraeli iŠ jūros. Bombardavimo metu 
žuvo dešimt žmonių.

• Buvęs SS viršininkas Lijone, pra
mintas Lijono skerdiku, Klaus Barbie 
bus teisiamas Prancūzijoje. Prie pir
minių trijų kaltinimų žydų žudymu ir 
kankinimu, Barbie bus teisiamas ir už 
Prancūzų Pasipriešinimo dalyvių de
portacijos į Vokietiją ir kankinimą.

•Madride JAV ir Ispanijos atstovai 
pradėjo derybas dėl Amerikos karinių 
pajėgų Ispanijoje sumažinimo. Šių 
metų kovo 12 d. referendume ispanai 
balsavo už tai, kad Ispanija liktų 
NATO sudėtyje, su sąlyga, kad 
Amerikos karinės bazės būtų apkar
pytos. Dabar socialistų vyriausybė 
reikalauja, kad Amerika smarkai 
sumažintų savo pajėgas, kurias sudaro 
12,500 žmonių karinio personalo

keturiose jungtinėse bazėse ir devy
niuose komunikacijos centruose. Ispa
nija jstojo į NATO 1982 m. gegužyje.

• Septyniasdešimtmetis Čilės prezi
dentas generolas Pinochetas, esantis 
valdžioje jau 13 metų, į raginimus 
atstatyti demokratiją Čilėje atsakė, 
kad jis nesiruošia valdžios užleisti iki 
1997 m.

•Bepasibaigianti benzino pilstytojų 
ir sandėlininkų streiką NSW žada 
netrukus pakeisti statybos darbininkų 
ir valstybės tarnautojų streikai. 
Atrodo, stengiamasi laikytis principo 
"Nė minutės be streiko"... Benzinas 
NSW normuojamas, prie benzino 
kolonėlių susidaro gana ilgos eilės. 
Vyksta ir vidaus oro linijų lakūnų 
streikas.

•Buvęs Australijos oro laivyno vadas 
oro maršalas David Evans pareiškė, 
kad iškilus rimtam kariniam konflik
tui, Australijos oro laivynas išsi
laikytų ... vieną dieną, kadangi 
Australijoje nepakankamai turima 
tikslaus pataikymo raketų.

•Madride sprogo bomba, aštuoni 
žmonės užmušti, 45 sužeisti. Manoma, 
kad bombą padėjo baskų separatistai. 
Baskų separatistų organizacija ETA 
pradėjo teroristinius veiksmus prieš 
17 metų. Nuo to laiko jie užmušė 
daugiau kaip 500 žmonių. Šį kartą jų 
taikiniu buvo civilinės apsaugos au
tobusas, kuriuo važiavo 50 sargybinių.

• Filipinų sostinėje Maniloje vėl 
demonstravo buvusio prezidento Mar
cos šalininkai, reikalaudami jį grą
žinti.

• Liepos 15 d. "The Australian" 
dienraščio skaitytojų paštas, turėjo 
paantraštę "Ponas Hawke, jums laikas 
pasitraukti". Vienas skaitytojas para 
šė: "Praeitą savaitę mūsų himnas 
buvo laidotuvių giesmė "Alisos ste
buklų šalyje" žodžiais. Šia savaitę jis 
dainuojamas dvigubai greičiau. Kitą 
savaitę niekas nebedainuos, melodija 
bus atliekama balalaikomis".

•Vietname mirė komunistų partijos 
galva Le Duah, atėjęs į valdžią iš 
karto po H o Chi Minh mirties 1969 m. į 
jo vietą "išrinktas" 79 metų amžiaus 
Truong Chingh.

• "The Australian liepos 13 d. 
numeryje išspausdintas gana ilgas 
straipsnis apie ateistinės propagandos 
nesėkmingumą Lietuvoje.

•Praėjusį antradienį, liepos 15 d. 
Sydnėjuje buvo toks tirštas rūkas, kad 
matėsi tik dviejų aukščiausių pastatų 
viršūnės - MLC ir Centrepoint Tower.

KENČIANČIOS LIETUVOS SIMBOLIS. .. Jurgio Dougvllos skulptūrų Rūpintojėlis.

Spaudoje ir gyvenime

Kaip veikia tėvų ir vaikų komu
nistinės ideologijos imunitetas

Lietuvos komunistų partijos suvažiavime 
"Tiesos” redaktorius, kalbėdamas apie tai, kai 
"imperialistinė propaganda panaudodama ir 
buržuazinių nacionalistų balsus, siekia 
sunaikinti mūsų, ypač jaunimo, ideologinį 
imunitetą, kurį mūsų tėvai ir mes įgijome spalio 
revoliucijos liepsnose”.

"Antitarybininkų" veiklos, Kopenhagos 
tribunolo ir kt. sovietų vadinami “provokaci
niai šmeižtai", girdi, atsimušę į idėjiškai 
užgrūdintus, lūžta, bet ... “ant klastingos 
meškerės užkimba tik pilietiškumą praradę 
asmenys”. Ir tas pavojus verčias tuo "užgrū
dintuosius tobulinti (ir griežtinti) ideologinį ir 
kontrpropagandos darba".

Kad taip darosi Lietuvoje po daugiau kaip 40 
metų, faktai rodo, kokia nepatraukli ta komu
nistinė ideologija. O dėl “spalio revoliucijos 
liepsnose" įsigyto imuniteto tegu pora pavyz
džių parodo ta "imunitetą" įsigijusių tėvų ir 
vaikų elgesys.

Vieno aršiausio Lietuvos komunistų, Stalino 
klapčiuko, Sniečkaus motina pabėgo į Vakarus 
ir ten mirė, nenorėdama sūnaus "iškovotomis” 
laisvėmis naudotis.

"Spalio revoliucijos liepsnose" užgrūdinto 
Antano Ve'nclovos sūnus Tomas pasitraukė iš 

tarybinio, tėvo kurto ir garbinto, “rojaus" ir 
gyvena Amerikos "vergijoje".

Taip pat paniškai užgrūdinto ir partijai 
ištikimai tarnaujančio rašytojo J. Baltušio- 
Juzėno duktė Rita Juzėnaitė, buvusi komjau
nimo žurnalistė, išvyko į Australija ir nuo per
nai metų pabaigos redaguoja "antitarybininkų" 
laikrašti "Mūsų pastoge".

Iš rusų, netekusių "ideologinio imuniteto 
tegu būna paminėta tik pora paskutinėmis 
dienomis vėl patekusių į JAV spaudos pir
muosius puslapius: tai mokslininkas Sakharovas 
ir jo žmona Yelena Bonner," bolševiko duktė" 
ir pati nemažai jiem jėgų atidavusi, kol 
praregėjo. (Šių metų pradžioje ji yra atvykusi 
i JAV-es gydytis). Yelenos tėvas buvo "spalio 
revoliucijos" dalyvis, vėliau partijos vadas. Bet 
Stalino "valymų" metu buvo suimtas ir nužu
dytas. Duktė Yelena, 11-jo pas. karo dalyvė, 
partijos narė, nuo 1972 metų iš partijos išstojo 
ir įsijungė į Helsinkio žmogaus teisių komiteto 
veikla, šmeižiama, persekiojama, areštuota ir 
tik Sovietų mokslo akademijos prašymu išleista 
labai sąlygotai gydytis į Amerika. Ji, kaip ir 
jos vyras Sakharovas, dabar viso pasaulio 
dėmesyje.

"Lietuvių dienos"

REMKITE VI PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ!
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ATSISVEI KINANT 
su Anastazija E»ET R US KE VI Cl E NE
Tautos Himno garsams aidint, š.m. 

liepos 3 d. Adelaidės lietuviai 
atsisveikino su ilgamete ALB Ade
laidės savaitgalio mokyklos mokytoja, 
didžia lietuve Anastazija Petruške
vičiene.

Anastazija Penčylaitė - Petruš
kevičienė gimė 1906 m. balandžio 15 
d. Paikiškių kaime, Marijampolės 
apskrity. Augo didelėje (8 vaikai), 
stambių ūkininkų šeimoje. Gimnaziją 
lankė Marijampolėj. Kauno univer
sitete įsigijo gamtos ir matematikos 
mokslų bakalauro laipsnį. Baigus 
universitetą, kelis metus dėstė Telšių 
gimnazijoje, o vėliau, iki 1940 m. 
"Aušros" berniukų ir kitose gimnazi
jose Kaune, kur įsigijo geros, parei
gingos ir mėgiamos mokytojos vardą. 
Ištekėjusi už aviacijos kapitono Vy
tauto Petruškevičiaus, susilaukė duk
relės Vilijos.

Karo audra Petruškevičių šeimą 
nubloškė į Austriją, į Reid miestą. Ten 
gyvenantiems lietuviams susiorgani
zavus ir įsteigus mokyklą, A. Pe
truškevičienė įsijungė į lietuvišką 
darbą kaip mokytoja. į Australiją 
atvyko 1949 m., liepos mėnesį ir su 
šeima laikinai buvo valdžios apgyven

dinta Wooside stovykloje. Su laiku 
įsigijo nuosavus namus, kurių durys 
buvo visada atviros kiekvienam lietu
viui.

Adelaidiškiai pažinojo A. Petruš
kevičienę kaip draugišką, bet kartu ir 
neatlaidžią lietuvę patriotę, kuriai 
lietuvių kalbos puoselėjimas ir perda
vimas jaunesnėms kartoms buvo 
svarbiausias Jos gyvenimo tikslas. Per 
19-ką mokytojavimo metų ALB 
Adelaidės savaitgalio mokykloje, ji 
paliko giliai įspaustus pėdaskus, kurie 
ilgai neišdils. Ji ne tik mokė jaunąją 
kartą lietuvių kalbos, bet ir stengėsi 
įskiepyti meilę Lietuvai, nuolat apie 
ją kalbėdama, vaikų vaizduotėje 
kurdama gražiausius mūsų krašto 
vaizdus. Greta nuolatinių mokytoja
vimo pareigų, ji organizavo aukotojų 
grupes finansiniai remti savaitgalio 
mokyklą, skirti premijas už lietuviškų 
knygų skaitymą. Suorganizavo buvu
sius "Aušrokus" į mecenatus premi
juoti geriausius mokinius, o kai 
pritrūkdavo premijų, ji jas skirdavo iš 
savo, kad ir neperturtingiausios, 
kišenės. Mokinių laikraštėlis "Daige
liai" pasaulį išvydo jos pastangomis, ji 
rinko medžiagą ir rūpinosi išleidimu.

Laikraštėlis tebeeina ir šiandien. 
Paskutiniaisiais mokytojavimo metais, 
sveikatai pašlijus, mokiniai važiuo
davo mokytis pas ją į namus, ne kartą 
buvo sakiusi, jog lietuvių kalbą mokys 
tol, kol bus gyva.

Velionės lietuvybės darbas nesibai
gė mokykla. Savo aukomis ji buvo 
dosni visoms lietuviškoms organizaci
joms, rėmė visokią lietuvišką veiklą. 
Būdama Moterų Sekcijos narė, rėmė 
šios organizacijos planus bei darbus ir 
ypač jos planuojamus, vyresnio am
žiaus lietuviams gyventi, namus. 
Tikėjosi, su laiku ir pati šiuose 
namuose maloniai leisti senatvę. Deja, 
Ji to nesulaukė.

Mirė š.m. birželio 29 
dieną, liūdesyj palikdama dukterį 
Viliją, vyresnę seserį Juliją, anūkus 
Agą, Paulių, Janiną ir Petrą, gimines ir 
daug draugų. Paskutinioje Jos poilsio 
vietoje susirinkę lietuviai, su liūdesiu 
klausėsi nuoširdžių atsisveikinimo 
žodžių.

Susirinkusių vardu su a.a. Anasta
zija Petruškevičiene atsiveikino Jos 
buvęs mokinys ALB Adelaidės V-bos 
Pirmininkas Jonas Stačiūnas; Moterų 
Sekcijos vardu - Marija Petkūnienė;

A.a, A. Petruškevičienė

ALB savaitgalio mokyklos vardu - 
vedėjas Vladas Statnickas ir buvęs 
savaitgalio mokyklos vedėjas M. 
Reinkė. Velionės troškimas, kad jos 
mylimi anūkai prie kapo lietuviškai 
sukalbėtų "Amžiną atilsį" buvo iš
pildytas. Ji buvo mokytoja ir pavyzdys 
jaunąja! lietuvių kartai, kaip mylėti 
savo kraštą, savo kalbą. Jos atminimas 
lai suteikia mums visiems ištvermės 
dirbti savo tautos naudai.

Janina VABOLIENĖ

RUOŠKITĖS 
" Mūsų pastogės" 

SPAUDOS BALIUI 
R U G Sė J O 2 7 d.

PAIEŠKOJIMAS

Raudono Kryžiaus Draugija - paieškojimų skyrius nori susirišti su 
JONU ČEPULIŲ, gimusiu Senkonių kaime, Pasvalio rajone. 
Paskutinėmis žiniomis 1968 m. jis gyveno East Melbourne. Paieško 
giminės Lietuvoje.
Malonėkite susirišti su p. Janice ANTHONY, tel.(03) 616 
9911,Ext.881, 882 arba 714.

REMK

AUSTRALIJOS LIETUVIU

FONDA

Jo tikslas - skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei (vairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fontjo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
50 Errol Street.

North Melbourne, Victoria

A.L. FONDO VALDYBA

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po pakeitimo taisyklių siuntiniams į Lietuvą siųsti, dabar muitą ; 
turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siuntinius, 
kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai trumpą 
laiką. 
1986 - 3 
Sportinis kostiumas, vyriškas arba moterikškas, "Adidas" firmos, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje. S 
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, gėlėta vilnonė skarelė, $200. | 
1986 -4 g
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriškas | 
nertinis, bliusonas - striukė. $190. 
1986 - 5 
Anorakas striukė, šiltas, vyriškas arba moteriškas, Ip. velvetinių 
džinsinių kelnių, įvairių spalvų vyriškas arba moteriškas megstukas, 
nailoninė skerelė. $200.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų informacijų rašykite: 
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 41IB., England. 
Telef. 01 460 2592

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA LTD

* Moka už indėlius (deposits) 9 % metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

nuo $100 iki $20,000 - 13 %
nuo $20,000 iki $50,000 - 14 % 
nuo $50,000 ir daugiau - 15 *

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas 
sumas. Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų 
bėgyje - 6%. Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorini 
mėnesi finansinių metų gale ir (rašomi ( einamąsias sąskaitas. Už 
(našus (shares) iki 17% dividendo.

* Teikia paskolas iki $30,000 (keičiant nekfl. turtą, asmenines 
paskolas su gąrantuotojais iki $5000 Ir be jų Iki $2000. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėnesiai.

* (staiga veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp„ sekmadieniais nuo 

1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Našume, $0 Errol St., North 
Melbourne. Tel. 328 4857.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniam nuo 9 vai. 
ryto iki 2 vai. pp.

Pašto adresas: “TALKA". Box 4051. GPO. Melbourne 3001.

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

SYDNĖJUJE sekmadieniais nuo 2 v»l. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo 
ptrtuipdte; 16-18 Eašt Terr&ie. HaiikstOWn.NSW 2200:

urronv laidojimo bumas

Funerals of Distinction
IT RAILWAY PDEm FAIRFIELD, NAW.

W SOS. VsšMa vaJasrta per
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

x DNEJUS

DIENOS

Birželio 19 d. (vyko bendras ALDR 
k-to narių posėdis, kuriame atskirų 
parengimų vadovai aptarė jau atliktus 
darbus, savo rūpesčius ir tolimesnę 
darbų eigą. Pasiruošimai A L D vyksta 
sklandžiai. Susirašinėjimas su iš kitų 
miestų atvykstančių grupių vadovais 
patenkinamas. Jei taip eis ir toliau, 
XIV-tosios ALD turėtų praeiti 
didingai, pakeldamos ir sustiprin
damos mūsų tautini susiįpratimą.

ALD bus pradedamos pamaldomis 
St. Marys katedroje, Sydnėjaus cen
tre. Pamaldose dalyvaus J. E. Syd
nėjaus arkivyskupas Edward Clancy. 
Pati katedra irgi ruošiasi didesniems 
įvykiams. Birželio 1 d. buvo pašven
tinti nauji, iš Anglijos atvežti varpai. 
Tie varpai (jų 14) pakeitė senuosius, 
kurie per praėjusi šimtmeti skambė
dami kvietė maldai Sydnėjaus gyven
tojus. Gal naujųjų varpų dūčiai, 
jungdamiesi su mūsų maldomis, stip
riau nuskambės už priespaudoje ken
čiančią Tėvynę ir už ALD pasisekimą. 
Pamaldų organizavimo reikalais rūpi
nasi prel. P. Butkus.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 13 d., sekmadienį, Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenė prisiminė tau
tos didvyrius - Darių ir Girėną. Ta 
proga, prel. P. Butkus, šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe, atlaikė pamal
das, o popiet Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose vyko oficialus Dariaus Ir 
Girėno minėjimas..

Minėjimą atidarė ALB Sydnėjaus 
Apyl. Valdybos pirmininkas, A. Giniū- 
nas, paprašydamas susirinkusius tylos 
minute pagerbti žuvusius didvyrius. 
Prel. P. Butkus paskaitė dienai skirtą 
invokaclją. Dr. A. Mauragis išsamia 
paskaita supažindino minėjimo daly
vius su Dariaus ir Girėno gyvenimu, jų

Tą pačią dieną, Bankstowne, Civic 
Centre įvyks ALD atidarymas ir 
didelė meninė programa. Čia maty
sime vietines menines pajėgas ir iš 
JAV atvykusius svečius. Be jau 
minėtų dainuojančios grupės " Harmo
nija" ir kanklininkių sesučių Bankai- 
tyčių, dalyvaus jau ankščiau Austra
liją apkeliavęs čikagiškis solistas 
Jonas Vaznelis. Ji taip pat matysime ir 
užjūrio svečių koncerte. ALD ati
darymu rūpinasi Daiva Bleri.

Po ALD atidarymo Lietuvių klube 
vyks gruodinė. Gal toks pirmas 
renginys ALD, kur po vienu stogu, 
keliose skirtingai parengtose salėse ir 
didelėje palapinėje, bus geriausia 
proga pasikalbėti su retai sutinkamais 
pažįstamais tautiečiais. Gruodinės 
ruošimą perėmė jaunas, naujas klubo 
valdybos narys Rimas Jurkūnas.

Pirmosios dienos užbaigimui jau
nimas dar planuoja išvyką laivu, apie 
kurią plačiau parašysime kitą kartą.

ALDRK informaciia 
Dalis AI,D komiteto posėdžio metu, iš kairės: Julija Lašaitienė, Nijolė 
Venclovienė, Genovaitė Kazokienė, Daiva Bieri, Arminas Šepokas ir 
Irena Zakarauskienė.

ryžtu, siekiais ir paliktuoju testa
mentu ateities kartoms. Vėliau jauna
sis Antanas Šarkauskas padeklamavo 
Kazio Zupkos eilėraštį "Niujorkas - 
Kaunas".

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Po 
10 minučių pertraukos susirinkusiems 
pademonstruotas filmas "Laisvės Žy
gis Baltijos jūroje".

Minėjimą suruošė ALB Sydnėjaus 
Apyl. Valdyba. Deja, diena šiam 
minėjimui nebuvo sėkminga - kelintą 
dieną besitęsiąs benzino streikas 
sutrukdė daugumą norėjusių atvykti.

B.Ž.
Pelias Gar i ha Medalis „Darius Ir-Girėnas - Allanlo nugalėto/aJ'

Vatikanas ir Sovietų Sąjunga
Vatikano ir Maskvos santykiai yra 

sąvokų priešingybė. Kaip galima 
galvoti ir kalbėti apie santykiavimą 
dviejų viena kitai priešingų ideo
logijų, principiniai norinčių vienai 
kitą sunaikinti?

Komunizmas niekados neatšaukė 
savo nusistatymo religiją sunaikinti. 
Dar nuo tų laikų, kada Leninas 
paskelbė, kad religija yra opiumas 
liaudžiai. Romos katalikų bažnyčia 
komunizmą taip pat laiko savo 
didžiausiu priešu. Tad kalbėti apie 
santykius tarp jų yra tas pats, kaip 
kalbėti apie santykius tarp dangaus ir 
pragaro.

Tačiau santykiai tarp Maskvos ir 
Vatikano egzistuoja. Ar juos galima 
laikyti blogais, gerais ar paken
čiamais, sunku pasakyti. Laikas nuo 
laiko Vatikane apsilanko ir su 
popiežium pasimato sovietų valdinin
kai, žurnalistai. Reikia manyti, kad ir 
Vatikano dvasiškieji diplomatai dis
krečiai nuvyksta į Maskvą ir kalba su 
Sovietų Sąjungos viršūnėmis. Šiais 
laikais komunizmas stengiasi užimti 
beveik religijos vietą žmonių gyve
nime: prie Lenino mauzoliejaus, kaip 
prie kokio šventojo relikvijų, stovi 
eilės sovietinių piliečių, kad pama 
tytų užbalzamuotą lavoną (pikti 
liežiuviai kalba, kad sovietinis balza
mas neilgai laikė ir dabar ten... 

vaškinė lėlė). Lenino gimtasis namas 
paverstas j muziejų, kuriame laikomi 
jo daiktai. Lenino broliai ir seserys 
laikomi beveik šventaisiais. Prie 
Lenino biustų ir paminklų sovietiniai 
žmonės raginami padėti gėlių vestu
vių, krikštynų, mokslo baigimo ir 
kitomis progomis. Daugelyje kapų yra 
pastatyti aukurai žuvusioms "Didžia
jame tėvynės kare", kuriuose dega 
amžinoji ugnis.

Ir šios vietos yra paverčiamos 
"šventovėmis”, prie jų pionieriai neša 
gėles, o komjaunuoliai stovi sargybo
se.

Noromis ar nenoromis, šių skirtingų 
ideologijų atstovai kai kuriose sferose 
bendrauja ir bendradarbiauja. Vatika 
nas turėjo kreiptis į Maskvą leidimo, 
kai popiežius Jonas Paulius II norėjo 
važiuoti į Lietuvą. Dabar, artinantis 
Lietuvos 1387 m. krikšto šešišimto- 
sioms metinėms, Vatikanas galbūt vėl 
bando gauti leidimą popiežiui nuvykti 
į Lietuvą.

Gegužės mėnesį Vatikane įvyko 
aukštų Romos katalikų bažnyčios 
dignitarų posėdis, kuriame buvo 
svarstoma Vatikano "Ostpolitik".
Jame gal buvo paliestas ir Lietuvos 

krikšto minėjimas, bet pagrindine 
tema greičiausiai buvo Gorbačiovo 
lankymasis šių metų gale Italijoje ir 
galimas jo susitikimas su popiežium. 

Svarbiausiu diskusijų punktu turėjo 
būti Romos laikysena minint krikščio
nybės įvedimo rytų slavų žemėse 
tūkstančio metų sukaktuves. Sąmo
ningai nesakau, kad .1988 m. sueis 
tūkstantis metų nuo Rusijos krikšto, 
nes krikščionybė 988 metais prasidėjo 
ne rusų žemėse, bet Kijeve, kuris yra 
Ukrainoje.

Nors ir keista, bet sakoma, kad 
Sovietų vyriausybė, šios sukakties 
šventimą remia. Ta proga Maskvos 
ortodoksų patrijarchatui net žada 
atiduoti vienų atstatytų vienuo
lynų, naudoti stačiatikių vyriausiai 
būstinei.

Šios sukakties šventimas iškelia į 
paviršių įtampą tarp Rusijos Orto
doksų bažnyčios ir Ukrainos katalikų. 
Pereito karo metu daug ukrainiečių 
vokiečius sutiko kaip išgelbėtojus nuo 
komunizmo ir Maskvos priespaudos. 
Už pabaudą po karo Stalinas Ukrainos 
katalikų bažnyčią uždarė ir prijungė 
prie jam lojalios Rusijos ortodoksų 
bažnyčios.

Ukrainos katalikų bažnyčia, unitai 
atsirado XVI šimtmečio pabaigoje 
Ukrainos stačiatikiams susijungus su 
Romos katalikų bažnyčia ir pripa 
žinus popiežiaus vyresniškumą. Apie 
pereito šimtmečio vidurį, 1839 m. 
caras unitų metropoliją panaikino ir 

prijungė prie stačiatikių. Tačiau tada, 
kaip k po II Pasaulinio karo, daugelis 
unitų liko ištikimi unijai ir vėliau, po 
1905 m. revoliucijos gavus daugiau 
laisvių, grįžo prie unitų bažnyčios.

Popiežius kelis kartus bergždžiai 
kreipėsi į sovietinę valdžią prašyda
mas atstatyti religijos laisvę Ukrainos 
katalikams, kurių virš du milijonai 
gyvena Sovietų Sąjungos ribose, o 
apie 10 milijonų vakarų pasaulyje. Jie 
nori, kad tūkstantmečio šventimas 
žymėtų jų ryšius su Roma, kas. 
žinoma, nepatinka stačiatikiams, ku
rie skaito, kad krikščionybė pas juos 
atėjo iš Konstantinopolio,kuris dar ir 
dabar yra pasaulinis ortodoksų 
centras.

Jei popiežius sutiks važiuoti į 
Kijevą padėti atšvęsti krikščionybės 
įvedimą į slavų žemes, jis užgaus ir 
išduos prispaustus Ukrainos katalikus. 
Jei jis nevažiuos, stačiatikiai praras 
pasitikėjimą juo. Juk jis kviečia juos 
prsijungti prie katalikų bažnyčios. 
Kaip ten bebūtų, Vatikanas yra 
keblioje padėtyje. Prie viso to dar 
prisidėjus Rytų Europos tautų žmonių 
tautines aspiracijas, lenkas popiežius 
gal nėra idealiausias žmogus išspręsti 
šią problemą.

J. MAŠANAUSKAS
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Kultūrinė
Kai žiemos darganos sukinėja 

sąnarius ir (šalę namai pasidaro 
nemieli, imi dairytis kokio nors dieną 
pakaitalo, naujos aplinkos ar kokios 
nors naujovės, kuri paĮvalrintų ir 
praskaidrintų įkyrėjusią kasdienybę. 
Nepabėgiosi po mandrias užeigas, kur 
mūsų suskurdęs doleris beveik kilo
gramais atsveriamas, norint kokią 
sąskaitą apmokėti. O ir nameli 
apšlldant, negailestingai sukasi dujų ir 
elektros skaitiklius. Tai gerai supran
ta ne tik eiliniai tautiečiai - 
pensininkai, bet ir mūsų visuomenės 
veikėjai, įvairių organizacijų vadovai. 
Ir jie draugiškai ateina | pagalbą 
žiemos mygyje bevargstantiem tau
tiečiam, suteikdami jiems pramogų, o 
sau pajamų.

Štai pereitą sekmadieni Lietuvių 
Namuose vyko neeilinis subruzdimas. 
Bendruomenės apylinkės valdyba su
organizavo kultūrinę popietę ne tik su 
gerais užkandžiais, bet ir su geru 
krūviu dvasinio peno.

Pietus paruošė valdybos narių 
ponios, juos' svečiams paslaugiai 
išnešiojo žavios padavėjos, vadovau-

Adel ai ciišlci 
nusidavi mai 

•Iš kelionės po Europos kraštus grjžo 
adelaidiškiai Kubiliai. Jau sekančią 
dieną Augustinas Kubilius buvo nuga
bentas i ligoninę, kame jam buvo 
padaryta rimta operacija.

Iš ligoninės jau gr|žo ir dabar 
sveiksta namuose. Linkime jam geros 
sveikatos.
•Turime gražią liaudies dainą "Suk, 

suk rateli, suk j vieną pusę". Mes 
adelaidiškiai šios dainos nedainuo
jame, bet pagal ją gyvename. Tik 
sukame ne j vieną, bet į dvi puses. Ir 
būtinai sukame. Kitaip neišeina. 
Sakysime, jei kokios organizacijos 
pirmininkas iš "vienos" pusės, jis viską 
suks j savo pusę, ateis pirmininkas iš 
"kitos" pusės, visus reikalus ims sukti 
| kitą pusę. Ir taip visą laiką. Ir visi 
šventai tikime, kad tokiu būdu 
pasitarnaujame Dievui ir Tėvynei. 
Tikriausiai ir pats Dievulis, jei jis kiek 
domisi šiuo mūsų žaidimu, gal atlai
džiai šypsosi iš tokio mūsų religin
gumo ir patriotizmo.
•Šis amžius tai benamių ir pabėgėlių 

amžius. Mes bėgom per žaliąją sieną | 
Vokietiją, afganistaniečiai bėga į 
Pakistaną, sovietai | vakarus, vokie
čiai per Chruščiovo sieną, o mes 
adelaidiškiai per Norwoodo džiungles 
perbėginėjame | šiaurę ar | pietus.
• "Organizacijos, kurios savo paren

gimus skelbia parapijos biuleteny 
"Šventadienio balsas", tuo pareiškia 
norą, kad tuose parengimuose daly
vautų parapijiečiai". (Švent. balsas 
Nr.4,1986) Šios padėties akivaizdoje: 
•Bendruomenės valdyba ir visos 
organizacijos turi iš anksto apsi
spręsti, ar jos parengimus ruošia vien 
lietuviams ar ir parapijiečiams.
• PALM (Moterų Sekc.) Ine. valdyba 
po keturių su puse metų pastangų, 
surinkusi iš bendruomenės virš 
200.000 dolerių ir iš valdžios išsi
rūpinusi virš 100.000 dolerių, užpirko 
namą iš šešių nedidelių butų, kame 
bus apgyvendinti vyresnio amžiaus, 
silpnesnės sveikatos mūsų bendruo
menės nariai. Kas ir kokiomis sąly
gomis ten galės apsigyventi, nepa
informuota. Suinteresuotiems siųlo 
kreiptis nurodytu adresu. Suinte
resuotais reikėtų laikyti ne vien ten 
norinčius apsigyventi, bet ir visus 
šiam reikalui aukojusius. Kodėl viso to 
nepaskelbus spaudoje?

PINČIUKAS

popietė
jamos pačio bendruomenės pirminin
ko. Buvo gausybė geros pavilgos, 
netrūko ir valgytojų.

Papietavus, svečiai užėmė salėje 
kėdes. Bendruomenės pirmininkas J. 
Stačiūnas įžanginiu žodžiu atidarė 
popietę, pristatydamas programos 
moderatorę Danutę Baltutytę, Ją 
pažįstame iš tų laikų, kai ji lankė 
Vasario 16 gimnaziją, ta proga 
pabuvojo Lietuvoje, susipažino su 
tenykščiu gyvenimu ir visa tai gražiai 
spaudoje aprašė. Ir šios dienos 
programoje ji nepritrūko dailaus 
žodžio, pristatydama atlikėjus.

Janina Vabolienė, mūsų populiarioji 
"radijo teta", jausmingai perskaitė 
Sibiro tremtinių poezijos, vėliau ir A. 
V. Spalio eilėrašti "Laiškas draugei". 
J. Vabolienė turi visus dailiojo žodžio 
interpretatorės privalumus: aiškią 
dikciją, patrauklų balsą, yra gerai 
apvaldžius lietuvių kalbą, be prie
kaištų kirčiuoja, turi talentą pasi
rinktą dalyką klausytojams perduoti 
jausmingai ir įtikinančiai.

Vytautas Patupas paskaitė 16 a. po 
Lietuvą keliavusio svetimšalio laiškus.

JONAS ŠEIVOKAS

Kelionė, pagal visus fizikos mokslo 
išguldymus, (vyksta tada, kai kūnas 
keičia savo geografinę padėti.

Kūno sudėtis visai nesvarbi - gali 
būti plonas, pilvotas ar visai be 
figūros, svarbu, kad Juda tam tikra 
kryptimi. Kryptis irgi neturi daug 
reikšmės, išskyrus, jei lietuviški kūnai 
keliauja i Ameriką. Čia nelabai seniai 
buvo suruoštas net vaizdinis tokios 
kelionės seminaras, pavadintas 
"Amerika pirtyje".

Žinoma, šiais moderniškais laikais 
galima keliauti be pirties, net ir 
vonios nereikia pasiimti - išvoliojai 
pąžastis tokiais rutuliukais ir keliauji 
kaip ką tik pražydusi žybųoklė!

Keliauti galima visokiais būdais: 
žeme rėplioti, lyg ieškant skolininkų, 
atbulam, lyg einant j visuotiną 
susirinkimą, ant vandens su baidar- 
komis... Po vandeniu keliauti - 
nepatartina, kaip (rodė tas truput} 
išgėręs pilietis Kauno uoste, kuris 
nepataikęs (lipti j garlaivi ir po 
vandeniu nukeliavęs iki Jurbarko, 
visiškai neteko žado. Bet šiomis 
dienomis labiausiai mėgstama keliauti 
oru. Nekalbėsiu čia apie karšto oro 
keliavimą, kur vienas užsitarnavęs 
pareigūnas pervažiuoja lyg su prosu 
kitam užsitarnavusiam pareigūnui, bet 
apie daugumos priimtą transporto 
formą, kitaip sakant, skridimą.

Čia reikėtų pažymėti, kad net 
paprasčiausia varna skraidydama visą 
dieną, nieko ypatingo apie tai 
negalvoja, kvarksi sau ir pabučiuok tu 
jai, jei pasieki. Bet žmogui skridimas 
yra pasidaręs kažkokiu dideliu atsie- 
kimu, net būtinu prestižo reikalu. 
Nesvarbu, kad sukiša kaip strimelės | 
dėžutę, dar pririša prie sėdynės, kad 
pas svetimą žmoną nenuklystum, ir po 
kokių 20 valandų maitintas iš 
plastikinių maišelių lyg geriatrinis 
ligonis, su skaudančiais skilandžiais 
išlipęs kitoj geografinėj plotmėj, su 
pasidžiavimu Ištaria: "Ot, tai ir 
atskridau..." Ir net nusišypsai pagal
vojęs, kad ir vėl tą patj malonumą 
apturėsi grįždamas atgal.

Taigi, žodis "skristi" yra tikrai 

Juose aprašoma krašto gamta, žmonės 
ir jų papročiai bei gyvenimo būdas.

Savo kūrybos fragmentą autentiško 
aukštaitiškos buities vaizdeli "At
laidai tėviškėje" paskaitė Antanas 
Šerelis, mūsų spaudoje nebe naujokas.

Žinoma mūsų solistė mezzo-so
pranas Marija Pečiulienė padainavo 
lietuvių kompozitorių sukurtų dainų. 
Jai akompanavo pianistė i. Welgush. 
Už gražiai išpildytas dainas klausy
tojai nepagailėjo aplodismentų.

Nenuilstanti linksmų istorijų ir 
anekdotų pasakotoja bei feljetonų 
skaitytoja solistė ir muzikologė An
tanina Gučiuvienė ir šiandien nepra
leido progos mus linksmiau nuteikti. Šj 
kartą išgirdome Jono Šeivoko felje
toną "Kelionė". O kas tas Šeivokas? 
Tokios pavardės savininkas Ade
laidėje kaip ir nesimaišo. Tačiau 
vienas guvus, bendruomenės ir para
pijos reikalų žinovas tvirtino, kad čia 
užsimaskavęs gerai žinomas, po
puliarus adelaidiškis. Bet pabandyk 
neatsiklausęs atidengti paslaptį, gali 
ir grytelės netekti. Tad tegu lieka 
paslaptimi. Svarbu, kad jo kūryba mus 

t smagiai nuteikė.
Žodinei programos pabaigai B. 

Straukas papasakojo pora linksmesnių 
epizodų iš mūsų buities ir praeities.

KELI ONĖ
Feljetonas

Jurgio Janavičiaus pieš, 
būdingas moderniško gyvenimo reiš
kinys. Pasakyk, kad ir geriausiam savo 
draugui, jog nesi skridęs, tai pažiūrės 
kaip | koki kirminą ir kitą dieną gatvėj 
susitikęs nepažins. Skridimas yra 
pasidaręs viena populiariausių temų, 
bet kokiam privačiam subuvime. Ir net 
pasigirti Jau nebgalima - tik išsižiok, 
kad buvai išskridęs | Singapūrą, tai 
tuojau ir apspinta tokių lakūnų 
būrelis:

"Tu tik i Singapūrą, o aš užvakar j 
Madridą, žinai per Turkiją".

"Aš irgi skridau | Turkiją, bet per 
Melburną"...

"O tu, Jonai, kur tu skridai?"
"Aš tai | daržą per duris, kai žmona 

atrado nosine su lūpų dažais..."
Žodis "skristi" per savo popu

liarumą (gavo ir kitų prasmių, nieko 
bendro neturinčių su skridimų. Kaip 
viena ponia, naują mašiną nusipirkus, 
iškilmingai pareiškė:

"Sėdau j savo "Subaru" ir per 20 
minučių nuskridau | Aldingą."

Be baro turbūt tą kelionę būtų per 
pusę to laiko suvirinus. Arba sako: 
"Ko čia skraidai po salę kaip pamišęs 
- nori, kad | pirmininkus išrinktų?..." 

O jeigu mūsų gyvesnės našlės 
atsidusdamos pareiškia: "0 taip 
norėtųsi sparnus iškelti..." tai neti
kėkite - skristi tikrai nenori.

Yra tokių, kurie mintimis skraido iš 
vietos nepajudėję - kartais juos 
vadina poetais, kartais idiotais, pri
klauso kokioj aukštumoj ir klek 
smarkiai plasnoja.

Kai kurie vis bando skraidyti 
praeityje - tai buvę politikieriai ar 
pogrindininkai.

Ir pabaigai visuomet kuo nors 
užsigardžiuoti. Dainavo garsėjantis 
moterų oktetas, vadovaujamas G. 
Vasiliauskienės. Labiausiai klausy
tojus sužavėjo muzikinis kūrinys 
"Tautinis drabužis". Tekstą sukūrė 
prof. Elena Tujnienė, muziką - 
kompozitorė Ona Metrikienė, abi 
gyvenančios Kalifornijoje. Daininin
kės pagal dainuojamus žodžius pa
lengva užvelka mergaitei tautinius 
rūbus: žiursteli, kikliką, karolius, 
karūnėlę ir tautinę juostą. Kukli 
mergaitės laikysena, jaudinantys žo
džiai, melodija ir drabužių uždėjimo 
apeigos žiūrovams paliko neužmiršta
mą (spūdi. Programai pasibaigus, 
žiūrovai nė negalvojo okteto taip 
pigiai nuo scenos paleisti. Nesigailėjo 
delnų, o kai to neužteko, kulnimis } 
grindis "paplojo" ir bisui dainą 
išprašė. Ilgiau okteto negirdėjus, 
nustebino jo padaryta didelė pažanga.

Po visų linksmybių svečiai turėjo 
progos išbandyti laimę loterijoje. 
Bendrai paėmus, popietė buvo jvairi ir 
jdomi.

S.B.

Taip pat yra nemažai tokių, kurie 
kitiems įkalba pakilti | idealistines 
aukštumas, atsikračius visų sunkių 
daiktų, kaip pinigų - fondams, bonkų 
ir tortų - loterijoms, bulvių - choro 
pietums ir t.t. Tie bendru vardu 
vadinami veikėjais. Žinoma, yra 
stiprių asmenų, kuriuos ir su mašinos 
keltuvu nepakelsi - jie paprastai save 
laiko susipratusiais tautiečiais.

Adelaidės lietuvių kolonijoje skri
dimas net sukėlė tam tikrų socialinių 
tradicijų. Kaip tik atsiranda keletas 
herojiškai pasiaukojusių skristi - 
tuojau spontaniškai susiformuoja ge
rai prisirpuslo jaunimo būrlis (vaikų 
iki 40 metų paprastai nepriima) ir 
tuojau paskelbia tautos šventę: trau- 
kioja stalus, dėsto ant jų sprogstamą 
medžiagą, mėto avino gabalus ant 
šventos ugnies, laisto dizelinę ir gieda 
giesmes linkėdami ilgos kelionės. 
Protingesni grupės nariai susako 
pamokslus ir atitinkamus moralinius 
patarimus.

Gi tie, kurie skrenda, paprastai 
vaikšto lyg karžygiai, dideliais žings
niais, rodydami, kad nebijo nei audrų 
nei šiaip kitų oro subangavimų, 
bučiuoja pasiliekančias gražesnes po
nias ir atlieka kitas panašias civilines 
padėkas.

Logiškai galvojant, turėtų būti 
atvirkščiai. Negi skrenda j užsieni 
gudų mušti? Toli gražu. Vieni pas 
gimines pasigers, kiti minkštinimo 
parliorius tyrinės, treti j statulas 
pažiopsos. Bus ir tokių, kurie su 
krūvom rezoliucijų išvažiuos ir dar su 
didesnėm krūvom gr|š atgal. Bet nė 
vienam, kaip sako, be Alacho žinios, 
nė plaukelis nuo galvos nenukris, ypač 
plikiams.

Garbė turėtų būt skiriama tiems, 
kurie, kaip aš, stipriai užgniaužę 
pavydą, niekur neskrenda, o pasilieka 
kovoti su nuobodžia kasdienybe, 
bosais ir infliacija. Bet su logika dešrų 
nevalgysi. Siūlau tik slaptai pasi
džiaugti, kad pinigai liko banke. O be 
to, Jei Dievas norėtų, kad skraidy- 
tumėm, tai būtumėm visi plunksnom 
apaugę.
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Brandžią SUKAKTĮ MININT

Beniui VINGILIUI — eo
S.m. liepos mėn. 12 d. dr. Benius 

Vingilis atšventė 60 metų sukakti. 
Dukrelės Birutės Hammill nemuose 
Ingleburne, apsuptas šeimos ir artimų 
draugų, Benius buvo pasveikintas 
anūko Aleksandro (8 metų), draugų 
vardu Vytauto Bukevtčiaus ir prel. 
Petro Butkaus. Šios sukakties proga 
Beniui (teiktas mūsų žymios daili
ninkės Evos Kubbos paveikslas ir eilė 
kitų dovanų. Po tradicinio "Ilgiausių 
metų" svečiai Įsisiūbavo ir pradėjo 
vieni su kitais varžytis kas suval
kietiškoms, kas žemaitiškoms daino
mis. Dainoms aprimus prasidėjo šokiai 
ir mielų šeimininkių Tamaros ir 
Birutės vaišinami (vairiais skanėstais 
bei kavute svečiai jaukiai leido laiką 
iki ankstyvaus ryto.

Dr. Benius Vingilis gimė Marijam
polėje, Suvalkijos sostinėje gausioje 
šeimoje. Vyriausias brolis Jeronimas 
darbar gyvena Kanadoje, Toronte ir, 
kaip ir Benius, verčiasi gydytojo 
praktika. Jaunesnieji broliai Antanas 
ir Vincas gyvena Lietuvoje, kur prieš 
keletą metų Vingiliai juos aplankė. 
Vienas iš brolių - Vladas žuvo karo 
metu.

Marijampolėje baigęs gimnaziją, 
karo audrų blaškomas, Benius at

sidūrė Liubecke, Vak, Vokietijoje. 
Čia gyveno iš Zarasų nuo karo 
veiksmų pasitraukusi Tamara Blio- 
kaitė su tėvais. Tuo pačiu metu 
Hamburge, o vėliau Pineberge atsi
darė Baltų universitetas, kur abu 
jaunuoliai Tamara ir Benius, vedami 
bendrų interesų pradėjo studijuoti 
mediciną ir 1948 m. Kalėdų metu 
apsivedė Liubecke. Universitetą už
darius, Vingiliai apsigyvena Goet- 
tingene. Po metų, emigracijos bangai 
užėjus, abu atsiduria Australijoje, 
Sydnėjuje. Čia po kelių mėnesių gimė 
Birutė.

Atlikęs privalomą kontraktą Be
nius, Tamaros, uošvių ir draugų 
skatinamas, pradeda vėl studijuoti 
mediciną Sydnėjaus universitete. Stu
dijas sėkmingai baigia 1961 m.

Pats būdamas iš gausios šeimos 
Benius baigdamas studijas susilaukia 
sūnaus Raimondo, metais vėliau 
gimsta Andrius.

Baigus mediciną, gyvenimo sąlygos 
pagerėja ir štai 1967 m. jau švenčiame 
Vingilių namo įkurtuves Mt. Pritchard 
netoli Liverpoolio, kur Benius turi 
savo praktiką.

Benius yra vienas iš tų nedaugelio 
medicinos darbuotojų, kurie be savo 

profesinio darbo aktyviai Įsijungia į 
lietuvišką visuomeninę bei kultūrinę 
veiklą.

Visa eilę metų dalyvauja Lietuvių 
bendruomenės suvažiavimuose kaip 
aktyvus Krašto Tarybos narys, 1972 
m. ir 1978 m vadovauja Lietuvių 
Dienų Komitetui, kur jo toleran
tiškumas ir kantrybė padėjo pravesti 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje su dideliu 
pasisekimu. Nuo 1982 m. Tautos 
Fondo Sydnėjuje komiteto narys, 
1983-84 m. ALB Krašto V-bos 
vicepirmininkas politiniams reikalams. 
Jo paskaita Canberroje "Politinė 
veikla Australijoje" nustatė gaires 
mūsų politiniam veikimui ir buvo 
perspausdinta "Pasaulio lietuvyje" 
(1985 Nr.3). Nuo 1983 m. Benius yra 
Liet. Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
komiteto narys, o nuo 1985 m. - to 
Komiteto pirmininkas, atsakingas už 
"Mūsų pastogės" leidimą ir redakto
riaus parinkimą.

Kaip žmogus Benius yra kuklus, 
draugiškas, nuoširdus, atviras, neturjs 
jokių užkulisinių minčių; jis labai 
nemėgsta bombastiško, bereikšmio 
gyrimosi ir pagyrų, o ypač nepakelia 
užkulisinių intrigų. Dėl šių savo 
ypatybių jis yra labai mėgiamas ne tik

Dr. Benius Vingilis

savo gausių pacientų, bet ir plačios 
Sydnėjaus bei Australijos visuomenės.

Šios sukakties proga linkime Beniui 
gražios ateities ir sveikatos, taip pat 
ir toliau tęsti tą gražų ir naudingą 
kultūrininko, visuomeninko darbą 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
labui.

BUVĘS

Juozas Almis Jūragis

Prekyvietės 

trioletai

1. Smunka biržos, kainos krenta, 
Pirk už litą satelitą,
Pirk už centą kontinentą - 

z Smunka biržos, kainos krenta..
Pirki sielą nugyventą 
Tartum seno mūro plytą. - 
Smunka biržos, kainos krenta, 
Pirk už litą satelitą...

2. Tavo laimė užsispyrus,
Kas galybę tavo jus? 
Taip dabar tvarka pairus - 
Tavo laimė užsispyrus... 
Pirki moteris ir vyrus, 
Kad balsuotų jie už jus. - 
Tavo laimė užsispyrus, 
Kas galybę tavo jus?

3. Pirk šventumo aureolę,
Kokią turi angelai. 
Nors ir esame nupuolu, 
Pirk šventumo aureolę... 
Mokyk velnią ėsti žolę, 
Jei vadu būt privalai... 
Pirk šventumo aureolę, 
Kokią turi angelai.

4. Kaip smagu pažinus tiesą: 
Būti angelu - gerai. 
Abejojimai išblėso...
Kaip smagu pažinus tiesą.----
Pridengia sparneliai šviesūs, 
Velnio darbus kai darai. 
Kaip smagu pažinus tiesą;
Būti angelu - gerai.

5. Pirk ąsoti gero vyno -
Būk šviesios tiesos žmogus... 
Nuo liūdnumo vynas gina - 
Pirk ąsotį gero vyno.-------
Vynas žmogų atgaivina 
Ir sušvelnina ragus...
Pirk ąsotj gero vyno, 
Būk šviesios tiesos žmogus.-

1986.1.30

RECENZIJA_______________________________________________

Enkavedistai tyli, 
o jaučiai nekalba

" Šalčiai buvo netoli. Žvarbesni vėjai 
pūtė nuo Sibiro. Storesnis ledo 
sluoksnis klojosi loviuose. Zaga- 
rulnikov vis siuto. Darže Petras 
sukrito. Tamsa uždengė saulę. Kruvi
nais pirštais gniaužė žemę.

Patyliukais prisėlino Zagarulnikov, 
spyrė ( šoną. Petras nekėlė. Brigadi
ninko veidas Išraudo, pagurklis išsi
pūtė: - Aš tave prikelsiu, šunsnuki! - 
užsimojo gumbuota lazda.

Būtų užmušęs, vergo užmušimas 
kaip utėlės sutraiškymas, bet kunigas 
Aleksandras atsistojo tarp ruso ir 
Petro. Pilkos lietuvio akys susikry
žiavo su piktomis sadisto akimis. 
Zagarulnikov nuleido lazdą ir nukiū
tino į kitą galą daržo. Jis bijojo tų 
nuskurusių, išmokslintų, geresniame 
pasaulyje užaugusių lietuvių. Laikė 
juos savo asmeniškais priešais. Keiks
mais dengė baimę, žemo instinkto 
vedamas kerštavo. Sutikęs pasiprieši
nimą, traukėsi kaip primuštas, nu
leista uodega šuo.

Aleksandras pasilenkė prie Petro. 
-Teužmuštų... Teužmuštų..." Petras 
murmėjo. Jis buvo išsekęs, nejautė 
nieko, norėjo gulti tarp morkų ir mirti.

Nakt( vėjas pritilo. Per baraką ėjo 
mirtis. Rytmetj kelis lavonus seniūnas 
rado guoliuose.

- Kur laidoja mirusius? - klausė 
naujokai.

- Kas žino... - atsakė seniūnas. - 
Lavonus sumeta ( vežimą ir išveža. 
Gal stepėje užkasa, gal vilkams 
numeta. JZnkavedistai tyli, o jaučiai 
nekalba" 87 pusi.

Taip komunistinės Rusijos kalėjimų 
tikrovę vaizduoja nauja knyga "Nai
kinamieji. Politinio kalinio pasako
jimas." Ją išleido knygų leidykla 
"Nida" Londone 1985m. Jos autorė - 
Sydnėjuje gyvenanti rašytoja Ava 
Saudargienė.

Knygos tikslą ir prasmę nusako pati 
autorė įžanginiame žodyje: "Naikina
mieji" yra liudijimas, istorijoje ne
turintis sau pavyzdžio, tautų nai
kinimo ir barbariškos kultūros, reli
gijos ir žmoniškumo suniekinimo, 
Sovietų Rusijai siekiant užvaldyti 
pasaulį.

-Paskelbk mano liudijimą, kai 
numirsiu, - prašė Petras Siemniška. - 
Kol gyvas, negaliu kalbėti.

Petras mirė. "Naikinamieji" - tai jo 
liudijimas, paminklas milijonams su
naikintų ir naikinamų sovietiškoje 
vergijoje."

Šitokių įžangos žodžių palydėtas, 
skaitytojas įžengia į žmonių kanki
nimo pasaulį, sukurtą sovietinės 
sistemos. Politinis kalinys Petras 
Siemniška jame išbuvo dvylika metų. 
Sąlygoms laimingai susidėjus, buvo 
paleistas. Kančios kelio draugai jį 
įpareigojo: jei ištruksi iš čia, papa
sakok apie mus pasauliui. Bet skaudūs 
teroro pergyvenimai ir baimė už
čiaupė buvusio kalinio lūpas. Prisi
mindamas duotą pasižadėjimą, kad 
niekada, niekam neprasitars kur buvo,

ką veikė, kaip gyveno kalinamas, o 
taip pat grasintas sankcijas už pažado 
neišlaikymą, gyvas būdamas, neišdrįso 
viešai savo pergyvenimų pasakoti. 
Rašytoja Ava Saudargienė surašė jo 
pasakojimus ir suteikė jiems lite
ratūrinę formą. Kad tas pasakojimas 
yra ne vaizduotės kūrinys, o autentiš
ka tikrovė, parodo įspūdingos vir
šelyje ir knygos paskutiniuose pusla
piuose išspausdintos sovietų įstaigų 
Petrui Siemniškai išduotų dokumentų 
fotografinės kopijos.

Knygoje atskleista įdomi Petro 
Siemniškos biografija. Ji būtų gera 
medžiaga romanui ar filmui. Iš 
gimtosios Kalvarijos pirmojo pasauli
nio karo sąmyšyje patenka į Vilnių. Su 
karo pabėgėlių banga keturiolikmetis 
vienas be artimųjų atsiduria Kijeve. 
Frontams aprimus, iš ten pėsčias 
pareina į Suvalkus, kur gyveno 
ištekėjusi sesuo. Tėvas patvarkė taip, 
kad pasiliktų pas seserį ir mokytųsi. 
Baigęs vidurinę mokyklą, būdamas jau 
aštuoniolikos metų, įstoja į pradėtą 
kurti lenkų kariuomenę, užsitarnauja 
leitenanto laipsnį, veda dvarininkaltę. 
Paleistas iš lenkų kariuomenės, įsiku
ria Vilniuje, gauna stipendiją, iš
moksta sąskaitybos, tarnauja len
kiškoje susisiekimo Valdyboje gele
žinkelio apsaugos skyriaus viršininku.

Vokiečių - lenkų karui prasidėjus, 
rusai 1939 m. rugsėjo 17 d.okupavo, 
Vilnių, ir vilniečiai pirmieji pajuto, ką 
reiškia patekti į rusų valią. Lenkija'

nukelta į 6 psl.
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Lietuviškas plyt gralis 
V ati kane

Pietų metu pažįstamas dvasiškis 
papasakojo, kad jis, besilankydamas 
Vatikane, yra matęs po stiklu plytgalį 
(ar akmenį?), kuris buvo kadaise 
įmestas pro langą į Vatikano at 
stovybę Kaune. Prie jo buvo smulki to 
plytgalio istorija, kad žiūrintis ji 
susipažintų su lietuvių "barbariš
kumu”. Anot minėto dvasiškio, tai 
buvo kažkas baisaus! Mane tas skatina 
daugiau šiuo reikalu pasisakyti.

Dr. kun. P. Dauknys savo diserta
cijoje apie Lietuvos katalikų bažny
čios rezistenciją prieš religinį perse
kiojimą drąsiai parodė savo patrio
tizmą Vatikanui, s. akydamas, kad šv. 
Sostas buvo įspėtas, jog savo konkor
datu su Lenkija pripažino Vilniaus 
prijungimą Lenkijai. Gaila, kad jis 
plačiau Vilniaus arkivyskupijos likimo 
neaprašė.

Lenkai užgrobę Vilnių, pasiskubino 
gauti iš Vatikano palaiminimą ir 
sudarė bažnyčios ir valstybės sandėrį, 
patvirtinantį Vilniaus arkivyskupiją 
Lenkijai. Lietuvos katalikai labiau 
pyko ant Vatikano negu ant Italijos, 
Prancūzijos ir Anglijos ambasadorių, 
kurie lenkams atidavė Vilnių, nes 
tikėjosi daugiau teisingumo iš Vati
kano r egu iš trijų valstybių atstovų, 
kurie tavo palankesni lenkams. Deja, 
čia buvo pirmą kartą nusivilta 
Vatikanu.

Lietuvos vyriausybė savo neo
ficialų atstovą iš Vatikano atšaukė, o 
Vatikanas, supykęs dėl šitokio paže
minimo, ryšius su Lietuvą nutraukė. 
Vilniaus lietuvis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis iš pareigų buvo atleistas ir 
Vatikanas, neturėdamas kur jo dėti, 
nes ir daugiau vyskupų turėjo iš 
Vilniaus krašto nešdintis, padarė jį 
" Aduli arkivyskupu" ir vėliau titulavo 
"Apaštališku vizitatoriumi" Lietuvo
je. Lenkai gavo Vilnių ir arki
vyskupiją, o lietuviai - "Adulį", bet 
nuo to laiko Vatikanas prarado 
lietuvių pasitikėjimą.

Labiausiai jautrūs šiam įvykiui buvo 
studentai, kurie, atsiradus progai, 
Vatikanui "padovanojo" aną plytgalį, 
kuris, anot minėto dvasiškio, lietuvių 
ir šv. Sosto reikalus gadina.

Lietuvos bažnytinė provincija buvo 
sudaryta be Vilniaus arkivyskupijos. 
Čia nė "Aduli" arkivyskupas J. 
Matulaitis nieko negalėjo padėti. 
Lietuvos vyriausybė su kartėliu pa
sirašė konkordatą. Rinkimus krik
demai pralaimėjo, o socialistai žadėjo 
tą konkordatą į krepšį numesti, bet 
valdžios perversmas sutrukdė.

Nebuvo nuoširdžių santykiu su 
Vatikanu nė prez. A. Smetonos 
laikais. Jis bandė išjungti bažnyčios 
įtaką iš valdžios ir buvo apšauktas 
konkordato laužytoju. Nuncijus R. 
Bartolini turėjo apleisti savo postą 
Lietuvoje, buvo nepageidaujamas kai
po skleidęs gandus apie prez. a. 
Smetonos šeimą. Pasitikėjimas Vati
kanu nedidėjo.

Stalinas, susitaręs su Hitleriu, 
Vilnių atidavė Lietuvai, o arkivys
kupijos reikalais paliko paties pasi
rūpinti. Lietuviams gerai pažįstamas 
arkiv. Jalbžykovski neįsileido vysk. 
M. Reinio į savo rūmus Vilniuje, o 
mūsų valdžia pražiopsojo progą šį 
reikalą sutvarkyti.

Karas bažnytinius reikalus nustūmė 
į pastalę. Tik kai atsigavę išeivijoje ir 
išgirdę Vilniaus krašto lietuvių ka
talikų skundą, sukrutome nagrinėti 
Vilniaus arkivyskupijos klausimą, ku
ris kai kam neduoda ramybės. Nors 
lietuviai yra kantrūs, bet ir jiems 
kepti karveliai į burnas nekrenta. Tuo 
tarpu lietuvių pasitikėjimas Vatikanu 
nepadidėjo, nes teokratinė valdžia 
nėra atvira lietuviams rūpimais klau
simais.

J: ARAS

JAUNIMO §K!XLtyš 
---

JT PASAULIO LIETUVIU 
jaunimo kongresas

Graži uv 
rezoliucij ų 
neužteks!

Prieš dvidešimt metų jaunas me
dicinos studentas iš Adelaidės, Anta
nas Stepanas, vykdamas į pirmąjį 
Jaunimo Kongresą, nė nesapnavo, kad 
štai po tiek metų jis bus vienu iš 
pagrindinių ruošėjų šeštojo Jaunimo 
Kongreso Australijoje.

Jis koordinuos Studijų Dienas, 
kurios vyks Australian National 
University patalpose, Canberroje, 
1987 m. gruodžio 26-31 d.d. Studijų 
dienų tikslas būtų gvildenti politines, 
visuomenines ir kultūrines temas. Tik 
šį kartą Antanas tikisi, kad diskusijos 
baigsis daugiau negu gražiomis rezo
liucijomis, kaip kartais tokie dalykai 

, baigiasi. Būdamas užsienyje, jis išgir- 
| do jaunimo pageidavimus, kad Studijų 

Dienos privestų prie konkrečių veik
los planų, kuriuos dalyviai galėtų 
įgyvendinti sugrįžę į savo bendruo
menes. Pilnai pritardamas tai minčiai, 
Antanas stengiasi užtikrinti, kad 
ruošiant Studijų Dienas tas jaunimo 
pageidavimas būtų turimas omeny.

Susipažinkite su Antanu, jeigu lig 
šiolei nepažinojote. Jis yra medicinos 
daktaras, endokrinologijos specialis
tas, Woden Valley (Canberra) ligo
ninės endokrinologijos skyriaus direk
torius. Nuo pradžios mokyklos iki 
universiteto jis visuomet pirmavo 
moksle, užsipelnydamas visą eilę 
premijų ir laipsnių. Profesinį darbą 
yra dirbęs Anglijoje ir Amerikoje. Jo 
lietuviška veikla įskaito Studentų bei 
Jaunimo Sąjungas, skautus, tautinius 
šokius ir sportą. Be to jis yra skaitęs 
paskaitas ir deklamavęs lietuviškom

Dr. A. Stepanas

temom minėjimuose ir kitur. Jis 
suorganizavo įspūdingąją Australijos 
Lietuvių Dienų atidarymo ceremoniją 
Canberroje (1984 m.). Šiuo metu jis 
yra Canberros Apylinkės valdybos 
pirmininkas, taip pat ALB Krašto 
Tarybos vice-pirmininkas. Jo žmona, 
Audronė, irgi Jaunimo Kongreso 
ruošoje veikia. P.p. Stepanai augina du 
sūnelius, gerai lietuviškai kalbančius. 
Jų visa šeima nebodama ilgos kelionės 
atvyksta į Melbourną į Jaunimo 
Kongreso Ruošos komisijos susirin
kimus.

Dr. Antano Stepano gabumai ir 
patyrimas be abejo, prisidės prie 
Studijų Dienų sėkmės, o tuo pačiu ir 
prie aktyvesnės lietuviško jaunimo 
veiklos visuose kraštuose.

Ieva ARIENĖ
J.K. Informacijos

Skyriaus bendradarbė

Enkavedistai tyli, o...

atkelta iš 5 psl.

žlugo. Žlugo ir Petro valdiška 
tarnyba. Grąžinus Vilnių Lietuvai, jis 
įsįdarbina dirbtinės kavos fabrikėlyje, 
lankosi Kaune pas motiną ir gimines, 
užpirkinėja fabrikėliui žaliavą. Vo
kiečių okupacijoje tampa Vilniaus 
gatvės pusrūsyje įrengtos kavinės 
vedėju. Toje kavinėje lankydavosi 
visuomenės grietinėlė - lietuviai, 
lenkai, vokiečiai. Ten "subtiliai reiš
kėsi vokiečių panieka lenkams, po 
ramiu paviršium slėpėsi lenkų nepy- 
kanta lietuviams.". ( 41 psl.)

Petras įsijungė į lenkų rezisten
cinę Krašto armiją. Iš jos su naujais 
Lenkijos pilietybės dokumentais gavo 
Vilniaus miesto apsaugos komendanto 
pareigas. Rusams 1944 m. liepos mėn. 
vėl užėmus Vilnių, pasijuto gaudo
mas ir kartu su žmona išsislapstė iki 
gruodžio mėn. Suimtas ir tardomas, 
beveik metus išbuvo Lukiškių kalė
jime. Nubaustas 7 metams sunkiųjų 
darbų ' kalėjimo, buvo nuvežtas į 
Karabas, iš ten pėsčias su kitais 
kaliniais nuvarytas į Dollnkos ka
lėjimą - stovyklą, per kelis metus 
tenai tapęs invalidu, perkeltas į 
Karagandą, atbuvo bausmės laiką, bet 
nebuvo paleistas į laisvę. Jį ištrėmė 
visam gyvenimui į nykų kalinių - 

tremtinių kaimą Kasgaradoką. Tiktai 
1956 m. visiems lenki) tautybės 
kaliniams ir tremtiniams paskelbus 
amnestiją, buvo repatrijuotas į Len
kiją, kur susitiko su savo žmoną ir 
pradėjo atstatyti sugriautą gyvenimą.

Nubrėždama Petro Siemniškos gy
venimo liniją, autorė, sutirštinusi 
spalvas, vaizduoja viską, kas dėjosi 
Lietuvoje rusų ir vokiečių okupacijų 
metais. Ji vaizdingai perduoda, kaip 
kalinių darbo stovyklose Petras susi
tinka su (vairių tautų ir įvairių 
profesijų kaliniais, papasakoja jų 
kalėjiman patekimo istorijas, vis iš 
naujo pabrėčdama komunistinės Rusi
jos nusikaltimus visoms į jos vergiją 
patekusioms tautoms.

Tie kaliniai, su kuriais Petras 
susiduria, tai vis dori, išmokslinti ir 
visuomenei naudingi žmonės, galėję 
daug gero savo aplinkumoje padaryti, 
arba savo jėgų ir gabumų išvystyti dar 
nesuspėję jaunuoliai. Jų visų "nusi
kaltimas” yra tai, kad jie mylėjo 
laisvę, turėjo žmogišką savigarbą ir 
nepardavė savo sąžinės pavergėjams. 
Ypač įsimenantis yra vilniškio kunigo 
Aleksandro Lechavičiaus portretas. 
Aleksandras kančios keliuose rėmė 
Petrą ir savo pečiais ir savo kunigiška 
asmenybe. Padėjo jam nevilties valan 
dose, abejonėse, dvasinio maišto prieš 

Dievą momentuose, kreipė jį vėl 
priartėti jirie senelių tikėjimo, o iš 
kalėjimo paleistas ir slapta sugrįžęs į 
Lietuvą, siuntė Petrui siuntinėlius, 
labai jam reikalingus, kol pats vėl 
nebuvo suimtas.

Tokiai knygai, kaip " Naikinamieji" 
netinka visi normalūs knygų įverti
nimo masteliai. Koks literatūrinis 
meistriškumas pajėgtų su įtikinančia 
galia atskleisti beviltiškos kalėjimų 
tikrovės žiaurumą: žmogaus paže
minimą, alkį, šaltį, badą, smūgius ir 
nuoskaudas, ligas, kūno išsekimą, 
dvasinius vidinius konfliktus, kylan
čius žmogiškoje prigimtyje, patekus į 
naikimo sąlygas? Parodyti taip, kad 
skaitytojui sudrebėtų širdis? Kaip 
knyginiu mastu įvertinti žmogiškąją 
kančią?

į tokią knygą atsiliepti galėtume 
tiktai užuojautos jausmu. Bet užuo
jauta mūsų dienose yra nykstanti 
žmonijos dorybė. Komunizmas subru- 
talino pasaulį. Žmogų - nemirtingąja 
dvasia apdovanotą Dievo paveikslą ir 
panašumą - pavertė menku sutvėrimu, 
su kuriuo stipresnysis gali daryti, ką 
nori. Teisingos pasaulio taikos neat
nešąs paskutinis karas brutalumą dar 
labiau įtvirtino kaip savo tikslų 
atsiekimo priemonę. Dabar televizija 
kasdien užpila žiūrovų sąmonę žiau
rumu ir lavonų vaizdais Lebanone, 
Libijoje, Pietų Afrikoje, Nikaragvoj, 
Šiaurinėje Airijoje, Afganistane ir 
beveik kiekvienoje žemės vietoje, kur 
vyksta riaušės, atentatai, lėktuvų 

pagrobimai, kur nekaltus žmones 
užmuša ir žaloja bombos. Tokie 
žiaurumais persūdytos kasdienybės 
vaizdai palengva pagriaužia žmonių 
širdžių jautrumą, užslopina solida
rumo jausmą ir sąmonę padaro 
atbukusia, nes neįmanoma visų tų 
baisybių akivaizdoje išlikti budriu ir 
išlaikyti abejingumo nepaliestą dvasią

Žmonija ir mes gyvename egoizmui 
tarnaujančiame pasaulyje, kur vis 
begėdiškiau įsitvirtina materialinis ir 
dvasinis savanaudiškumas, užsisklen
dimas asmeniniuose kiautuose, nesu
gebėjimas ar nenoras su sąmoningai 
jautriu nuoširdumu pažvelgti i kito 
žmogaus nelaimes ir tų nelaimių 
priežastis. Bet kenčiančių ar kentė
jusių žmonių dvasia yra gaji ir 
nepasiduodanti. Dabar jau daug kas, 
gyvas ištrukęs iš Rusijos kalėjimų, yra 
parašęs savo skaudžių išgyvenimų 
istoriją. "Naikinamieji" kaip tik 
papildo tų martirologinių knygų 
skaičių. Kol bus tokių kalėjimų ir 
tokių be kaltės pasmerktų kalinių, tol 
bus ir panašių atsiminimų knygų, visai 
nežiūrint į tai, ar kas nors jomis 
domėsis, ar nesidomės. Pažindamas 
pasaulio sąžinės nejautrumą, kitas 
žinomas politinis kalinys Vladas 
Lapienis, rašydamas savo atsiminimus, 
pats suabejojo jų veiksmingumu ir 
kėlė klausimą: ar galima neteisybės 
okeaną ištaškyti šauksmais...

-jaj-
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Bananų respublikoje
Kai Vaido Stankūno naujai sukurtas 

Brisbanės sporto klubas "Baltia" 
pakvietė jaunus Sydnėjaus ir Can- 
berros krepšininkus ir krepšininkes ; 
mini-sporto šventę per Australijos 
Karalienės Elžbietos gimtadieniui 
pagerbti skirtą savaitgalį birželio 7-9 
dienom, nei Sydnėjaus naujai išrinktas 
sporto vadovas Edis Lašaitis, nei aš, 
panašias pareigas einantis Can- 
berroje, negalvojom, kad atsiras tiek 
daug pritarimo šiai tolimai kelionei. 
Jaunimas ir senimas greit užsakė ir 
užpildė visas 50 vietų moderniam 
autobuse.

Dabar, žiūrėdamas atgal į trijų 
dienų iškylą, stebiesi, kodėl trigubai 
daugiau į dešinę pakrypusių tautiečių 
nenorėjo bent keliom dienom išsi
laisvinti iš Neville Gorbačiovo Sydnė
jaus ir Michailo Hawke Canberros ir 
pasidžiaugti šilta, saulėta ir laisva 
Queenslandija. Net ir būkštavimui, 
kad Johannes Bjelke-Petersono tro- 
pikiniame rojuje nuvertintas Austra
liškas doleris nebus priimtas už 
teisėtą valiutą, pasirodė neturi pa
grindo.

"Jūsų doleris ne tiek daug bananų 
vertas, kaip praeitais metais, bet 
vistiek dar iškeičiam", pasakė Vaidas.

"Tiktai rublių nepriimami" pridėjo 
gėrimų vedėjas Bronius Butkus, pa
žvelgdamas i nusimenanti sydnėjiškį.

Penktadienio vakare, canberiškial 
iš savo tolimo priemiesčio ir sydnėjiš- 
kiai iš artimesnių priemiesčių susi
tikom Sydnėjaus Lietuvių klube 
Bankstowne ir užpildėm išnuomuotą 
autobusą. Jaunimas kikeno gale, o 
veteranai sportininkai, atsisveikinę su 
klubu, toliau marino savo socialistinės 
buities vargus. Pakeliui tas jaunimui 
padarė dideli (spūdi. "Nemeskite 
akmenis," aš pasakiau, "Jūs tokiam 
stovyje nė kiek negeriau atrodote.

Ružavas ryto dangus nušvito prie 
Baltinos. Tolumoje, pilkos jūros fone 
pamažu nustojo blykčioti Byron Bay 
švyturys. Greit pamatėme ir Surfers 
Paradise dangoraižius, gavome ir 
pusryčius Cavill Avenue kavinėse. 
Dar valanda kelio iki Brisbanės. 
Pravažiavome Juozo ir Marilyn Vaitų, 
senų canberiškių tuščią sodybą. 
Šeimininkai su kitais brisbaniečiais ir 

•laukė prie Lietuvių Namų, kadaise 
buvusio tipiško senoviško Brisbanės 
gyvenamo namo. Po skanių pietų ir 
šnekų daug kas išsiskirstė pasnausti 
lig vakaruškos Lietuvių Namuose.

Sekmadienio rytą prasidėjo rimta 
programa su iškilmių pilnom mišiom 
švelniai atlaikytam senatvės silpnumų 
supamo kunigo Bašinsko ir pagie
dotam Brisbanės choro.

Po mišių vėl į savo autobusą, kuris 
jau tapo kaip kokie čigoniški namai. 
Hendra Gimnazijos krepšinio stadione 
Brisbanės lietuviai pagirtinai susior
ganizavę mūsų laukė su pietumis ir 
alučiu; buvo malonu atsivėsinti nuo 23 
laipsnių Brisbanės žiemos klimato. Po 
pietų - formalios sporto šventės 
ceremonijos, Apylinkės valdybos pir
mininko p. Bagdono kalba, ir krepšinio 
žaidimai - berniukai su berniukais, 
mergaitės su mergaitėm, pagaliau 
maišyti, ir visi draugiški. Po rungtynių 
- atgal i Lietuvių namus j Irenos 
Stankūnienės, Margaretos Butkuvie
nės ir p. Luckienės ruoštas vaišes; 
formalūs dėkojimai, atsisveikinimai ir 
dovanos, ir, pagaliau, šokiai Vytui 
Lorencui grojant akordeonu. Pora 
valandų pasnaudėm, kol ankstyvą 
pirmadienio rytą vėl nuvykom i 
Lietuvių Namus, ten jau laukė 
autobusas, paruoštas kelionei atgal i 
Sydnėjų ir Canberrą.

Čia tiktai išorinė pusė. Tikrovė 
zirzė kokia keturiasdešimties 13 - 18 
metų jaunuolių bičių avily. Atnau
jintos senos draugystės, sukurtos 
naujos. Po savaitės Australijos pašto 
tinklas pasipildė pusšimčiu laiškų, 
kuriuose lietuviškas jaunimas nori 
iškristalizuoti Brisbanėj pasakytus 
svarbius, bet greit ore pradinstančius 
žodžius.

Jaunimui buvo sunku atsisveikinti, 
senimui - palikti šiltą klimatą ir šiltus 
Queenslandijos lietuvius. O aš, auto
busui sustojus pakeliui i namus pietų, 
sėdėdamas "Big Banana" kavinėje 
Coffs Harbour mieste, Bananų res
publikos "sostinėj", pagalvojau, ar 
man apsimoka toliau keliauti ’ iš 
Australijos ateities centro atgal 1 
praeiti Canberroje? Gal grįžti?

K. KEMEŽYS

Sporto vadovų posėdis, iš kairės: Anicetas Perminąs, "Baltia" 
iždininkas; Jack Hollywood, "Baltia" treneris, Vaidas Stankū
nas,"Baltia" pirmininkas, Stefanija Gustafson, "Kovo" mergaičių 
trenerė, Edis Lašaitis,"Kovo" pirmininkas

Jaunieji sportininkai prie Lietuvių Namų. Iš kairės: Adam Brūzga, 
David Pember, Michael Mckenna, Darius Malinauskas, Paul Stankūnas, 
Raimondas Malinauskas, Elena Kemežytė (su saulės akiniais) ir Edis 
Lašaitis

Canberros "Vilkas" Brisbanėje. Iš kairės: Kazys Kemežys, Kristina 
Katauskaitė, Lee Gocentaitė, David Pember, Adam Brūzga, Belinda 
Howe, Aldona Martišiutė, priekyje - Rasa Daukutė ir Elena
Kemežytė.

jų viršininku Juozu Luckum mūsų

"Kovo" krepšininkai: Iš kairės priekyje klūpo: P. Burokas, E. 
Vaičiurgis, A. Lašaitis. Stovi: G. Atkinson - treneris, S. Ankus, P. 
Šumskas, P. Vaičių, rgis, D. Stasiunaitis, E. Lašaitis - "Kovo" 
pirmininkas. M. Atkinson nuotr.

"Kovo" krepšininkės iš kairės klūpo: Lisa Skirkaitė. Regina Coxaite. 
Stovi: J. Burnes, M. Migevičiūtė, B. Migevičiūtė, D. Stasiūnaitytė ir E. 
Lašaitis
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

AUKOS A.L. FONDUI
$1500 N. ir K. Butkai (4360), NSW. 

Pagerbdami senelius, močiutes ir 
tėvus, kurie su dideliu pasišventimu ir 
pasiaukojimu išaugino lietuviškai kal
banti, tautiniai sąmoningą ir veiklų 
jaunimą.

$100 Adolfas Vaičaitis, Vic.
$50 A. Krausienė (430), Vic.
$25 Br. Šidlauskas (145), NSW.
$20 K. ir J. Beinoravičiai (60),S. A.
$10 V. Skrolis (60),W.A.
Prisimindami savo artimuosius Sibi

re, iškeliavusius į Anapilį poilsio - 
$200 Vincas Žygas (295), Vic., $100 
Vincas Stagis (910),Vic.

Prisimindamas savo brolį Joną, 
žuvusį Sibire - $50 P. Duoba 
(125),S.A.

A.a. Reginai Ratienei mirus, vie
toje gėlių aukojo $20 E. ir Iz. 
Jonaičiai (480), NSW.

A.a. Juozui Kalnėnui mirus, vietoj 
gėlių aukojo - $50 V. ir V. Maželiai, 
S.A., $25 J. Maželienė (125), S.A.

Prisimindami prieš 15 metų mirusį 
a.a. Alfonsą BikulCių, aukojo A.L. 
Fondui $20 L. ir K. Bartaškai (60), 
Vic.

A.a. Jonui Liutikui Perhte mirus, jį 
pagerbdami vietoje gėlių aukojo - $50 
O. Liutikienė (255), W.A., $30 Z. 
Budrikis (190), W.A., $10 Z. Cečienė 
(15), W.A.

A.a. Bronislavai Baltramijūnienei 
mirus, vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui - $20 M. Gailimas (395), NSW.

A.a. Petrui Naujokaičiui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių aukojo - $30 A. ir 
V. Grikšeliai, Vic., $10 J. ir S. 
Meiliūnai (832), Vic., po $5 S. Balsys, 
Vic., J. Kemėšis (57) ir A. Urbanavi
čienė (89), Vic.

Pagerbdami a.a. Bronių Gasiūną 
A.L. Fondui aukojo - $20 Geelongo 
Dr. Vinco Kudirkos savaitgalio lietu
vių mokykla, $5 Liudas Valotka (27).

Prisimindama savo mirusį vyrą a.a. 
Juozą Ruzgį A.L. Fondui aukojo $50 J. 
Ruzgienė (247),Qld.

Geelongo lietuvių aukos per Birže
lio Trėmimų minėjimą - po $10 A. 
Aukštiejus (174), A. Jančiauskienė 
(53), S. ir S. Karpalavičiai (101), A. 
Obeliūnas (675), C. Valodka (112), po 
$5 V. Bindokas (57), V. Cerakavičius 
(69), S. Valaitis, $4 J. Manikauskas 
(109).

A.a. Šarūnui Urbonui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių aukojo Fondui $20 
J. ir E. Balčiūnui (610), Vic.

NAUJAS FONDO NARYS
Antanas Boveinis iš Sunshine, Vic. 

įstojo nariu į A.L. Fondą ir įmokėjo 
įstojimo mokestį $25. Sveikiname 
naują narį.

A.L. Fondo valdyba nuoširdžiai 
sveikina naujus Fondo šimtininkus - 
geelongiškius S. ir S. Karpalavičius ir 
adelaidiškį p. P. Duobą.

Valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
visiems Fondo rėmėjams už aukas, o 
Fondo įgaliotiniams už rinkliavų 
organizavimą.

Vaclovas REKEŠ1US 
A.L. Fondo Iždininkas

AUKOS
PARAMA

VI PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI

Almos Kavaliauskaitės-Rountree 
organizuoto madų parado pelnas - 
Sydney, $1,496.

"Talka” - Melbourne, $1,000 
($2,200).

Tautos Fondas - Melbourne, $220. 
Dr. K. Kazlauskas ir dr. E. ir A. 
Šiurnai - Melbourne, po $200.

Jaunimo parengimas - Sydney, 
$181.31.

AL Jaunimo sąjungos vaizdajuostės 
rodymo pelnas - Melbourne, $176.

Tautinių šokių grupė "Gintaras" - 
Melbourne, $156.80. E. ir V. Stagiai - 
Mornington Peninsula, $150 ($250).

O. ir V. Šalkūnai - Melb.,$150.
Tėvai Jėzuitai per kun. S. Gaidelį 

S.J., - Melb., ALB Valdyba - Perth, J. 
ir E. Laurinaičiai - Perth, 0. 
Liutikienė - Perth, A. Mackevičiūtė- 
Piggot - Melb.,, V. Vaitiekūnienė - 
Melb., R. Ramanauskas - Melb., J. 
Sedliorius - Geelong, V. Žygas - 
Gisborne - visi po $100.

Skautininkų "Ramovė" - Melb.,$70 
($85).

Teatras "Aušra" - Melb.,$60.
Vyresnės skautės - Melb.,$52.50, 
N:N., O. ir J. Bratiškai, V. ir A. 

Bladzevičiai, V. ir A. Pumpučiai, R. 
Makaravičiūtė - visi iš Melbourno ir 
ALB Valdyba, Perth vietoj gėlių per 
A.A. B. Karolienės ir J. Liutiko 
laidotuves - visi po $50.

Melbourno lietuvių klubas - $30.
A. Bajoras, V. Šablevičius abu iš 

Melb. po $25.
p. Rondienė, A. Miškinis, F. 

Sodaitis, Melb., A. Jančiauskienė, S. 
Karpalavičienė, Geelong, P. ir D. 
Baltučiai, Melb. vietoje gėlių per a.a. 
S. Raudienės laidotuves - visi po $20, 

Z. Pranckūnienė, Melb. - $13.
V. Aukštiejus, V. Mačiulis ir K. 

Starinskas, Geelong - po $10.
O. Schrederis, A. Obeliūnas, V. 

Cerakavičius, S. Valaitis, F. Andriu- 
konis visi iš Geelogo, po $5.

Sveikiname naujus garbės rėmėjus 
ir visiems nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

VI PLJ KONGRESO RUOŠOS 
KOMITETAS

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų socialinės globos draugijos METINIS 
SUSIRINKIMAS įvyks Lietuvių Klube, sekmadienį š.m. liepos 27 d. 1.30 
vai. popiet.

DARBOTVARKĖ
1. Atidarymas
2. Praėjėsiu susirinkimo protokolo skaitymas.
3. Draugijos pirmininkės pranešimas.
4. Iždininkės pranešimas.
5. Kontrolės komisijos pranešimas.
6. Lietuvių Sodybos patikėtinių pranešimas.
7. Ligonių reikalų pranešimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Uždarymas.

Maloniai prašome nors ir prijaučiančias dalyvauti.
Po susirinkimo pabendrausime prie kavos puoduko.

Draugijos VALDYBA

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS 
nuoširdžiai kviečia visus į

LINKSMĄ VAKARONĘ

Šešt., 2 d.rugpjūčio, 7 v.v.
ąLietuvių Namuose, N th. Melbourne

Skaniai pavakarieniausit, pašoksit, pasiklausysit mūsų dainų ir tuo 
pačiu padėsit Sambūriui įsigyti naują pianiną.
Kaina $10. Bilietai pas p. Petrašiūnienę Tel.232 5034
LAUKSIME VISŲ!

PADĖKA

Soc. Globos Moterų D-ja Mel
bourne nuoširdžiai dėkoja ponams 
A. ir J. Šimkams; ponams P. ir V. 
Morkūnams; ponams J. ir T. Kirby, 
poniai V. Bladzevičienei, kurie au
kojo savo poilsio laiką ir pastangas 
gražiai papuošiant salę Joninių Vaka
ro proga.

Ypatinga padėka dar Jūratei Šim
kienei už labai gražiai padarytas gėles 
sienų papuošimui.

Poniai R. Pumputienei - už gra
žias gėles ant stalų.

Ponui A. Bladzevičlui - už Joninių 
plakatus.

Ponui V. Mulokui - už nuotaikingą 
muziką.

Ponui A. Bajorui ir ponioms I. 
O'Dwyer, S. Meiliūnienei, P. Cesnienei 
ir Petniūnienei ir N.N. už padovanotus 
loterijai fantus.

Ponui G. Žemkalniui - už Joninių 
Vakaro pranešimus per lietuvišką 
radijo valandėlę.

Ačiū labai visoms ir visiems , kurie 
prisidėjo prie Joninių Vakaro sėkmės 
ir geros nuotaikos.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba Melbourne.

MOTERIMS

Pirmojo Soc. Globos Moetrų Draugijos narių draugiško subuvimo 
metu buvo nutarta tokius susibūrimus ruošti kas du mėnesiai.

Draugijos narėms maloniai primenu, kad sekantis toks draugiškas - 
kultūrinis subuvimas įvyks antradienyje liepos 29 d., 11 vai. ryto 
Moterų seklyčioje Lietuvių Namuose.

Visos narės maloniai kviečiamos ir laukiamos.

Emilia ŠEIKIENĖ
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