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PLB Valdyboje
PASIRUOŠIMAS

VIENOS KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų komisija savo 
posėdyje 1986 m. liepos 19 d. 
Vašingtone apsvarstė artėjančios 
Vienos konferencijos keliamas už
duotis pristatant Lietuvos reikalus. 
Vienos konferencijoje bus peržiūrimas 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos Baigiamojo 
Akto Įgyvendinimas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kartu su JAV. 
Kanados ir Europos kraštų Bendruo
menėmis, sieks kelti Lietuvos laisvės 
bylą, ypač diplomatinėje veikloje, ir 
taip pat prisidės prie kitų orga
nizacijų planuojamų masinių pasi 
reiškimų. Pagrindiniai tos veiklos 
elementai yra šie:

1. Komisija susidedanti iš dr. Tomo 
Remeikio, Juozo Danio ir Gintės 
Damušytės ruošia Helsinkio Akto

latviai. VLIKo prašoma, PLB prisi
dės prie šio įvykio organizavimo ir 
todėl dabar kreipiasi į pasaulio 
lietuvius ir LB kraštų valdybas 
Europoje prašydama gausiai demons
tracijose dalyvauti. Taip pat PLB 
tariasi su Vasario 16 Gimnazijos 
vadovybe, kad gimnazijos mokiniai 
vyktų į Vieną demonstruoti dėl 
Lietuvos laisvės.

4. Salzburge įvyksiančiame 
Europos kraštų LB ir Jaunimo Sąjungų 
atstovų suvažiavime šie reikalai bus 
detaliai pristatyti PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos nario Narcizo Prie
laidos ir PLB vicepirmininkės Birutės 
Jasaitienės.

5. PLB ir kraštų Bendruomenės 
veiks per įvairių kraštų delegacijas 
bandydamos sudaryti sąlygas minė
tiems planams įgyvendinti.

Visa ši plati ir Lietuvai svarbi 
programa pareikalauja didelių išlaidų. 
Kreipiamės i lietuvių visuomenę ir 
prašome paremti Lietuvių Bendruo
menės planus aukomis.

septinto principo (žmogaus teisių) ir 
aštunto principo (tautų apsi
sprendimo) vykdymo Lietuvoje doku 
mentaciją. Konferencijos

PLB Visuomeninių Reikalų Komisijai ALB Krašto v-ba Adelaidėje, 1985- 86 m. Iš kairės sėdi; J.Vabollene 
pirm. V. N evarauskas ir N. Alvikienė. Stovi iš kairės: V. Baltutis, L 
Gerulaitis. J. Mockūnas ir J. JonaviCius.

delegatams įteikta dokumentų rinkinį 
su atitinkamais dokumentais. Doku
mentacijos skleidimas bus nvi«'v 
fazių. Pirmoje, visi konferencijos 
dalyviai gaus dokumentaciją per LB 
kraštų valdybas dar prieš konfe-
rencijos pradžią. Antroje fazėje, šimun. Pasitaiko tik vienas kitas 
dokumentacija bus pateikta kon- didesnis proveržis tarptautinėn vie- 
ferencijos delegacijoms Vienoje, šnmon. O Lietuvai tokie proveržiai 
PLB, kartu su kitų kraštų Bendruo- yra būtini. Pavergėjo siekis - Lietuvos 
menių pagalba, tam tikslui siunčia vardą nugramzdinti gilion užmarštin, 
trijų asmenų štabą į Vieną: Švei-' Net lietuvių dainos, sporto, mokslo ir 
carijos LB krašto valdybos pirmininką kitos žvaigždės turi tarnauti "Di- 
Narcizą Prielaidą, Lietuvių Infor- džiajai tėvynei" - Sovietų Sąjungai, 
macijos Centro narę Gintę Damušytę Pastarosios propagandinė mašina 
ir vieną asmenį iš Kanados. stengiasi visus kuo nors pasižyminčius

2. Helsinkio Akto idealų vykdymui lietuvius pristatyti pasauliui tiktai 
savo gyvybes yra paaukoję Helsinkio kaip "tarybinius piliečius". Dėl to

ALB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA
IŠEITI VIEŠUMON

Lietuviškanie iše'ivijo^ldem'e^veik- ^.m. Uepos 19 d., Lietuvių Namuose įvyko visų trijų Pabalio tautybių 

los netrūksta, bet ji yra daugiausia atstovų pasitarimas. ALB Krašto v-bą atstovavo pirm. V. Nevarauskas, 
uždara, neišeinanti plačiojon vie- vicepirm. J. Jonavičius ir sekr. V. Baltutis.

Po trumpų pranešimų pasitarta dėl Australijos vyriausybės įsteigtos 
komisijos veiklos, kurios tikslas yra išaiškinti tariamų nacių imigraciją į 
Australiją po Antrojo pasaulinio karo. Išreikšta vienoda nuomonė, kad šiuo 
metu, iki komisija nepaskelbs savo veiklos apimties ir pobūdžio, nėra reikalo 
protestuoti ar imtis žygių dėl galimo pabaltiečių apkaltinimo. Esant reikalui, 
bus sušauktas visų paliestų tautybių atstovų pasitarimas.

Pasitarime buvo paliesti ir kiti pabaltiečių veiklos aspektai. Atrodo, kad 
problemos visose trijose pabaltiečių bendruomenėse yra panašios: jaunimo 
abuojumas vyresniųjų veiklai, mažėjantis mokinių skaičius savaitgalio 
mokyklose ir jaunimo organizacijose, stoka asmenų, kurie sutiktų dirbti 
bendruomenės organizacijų vadovybėse ir 1.1. Šiame pasitarime dalyvavo ir

grupės nariai Lietuvoje bei Sovietų išeivijai tenka ieškoti kelių į tarptau- Lįetuv(ų informacijos biuro narys Augis Zamoiskis.
Sąjungoje. Jų atminimui bei jų tinę viešumą Lietuvos vardui kelti, jos 
veiklos priminimui yra ruošiama priespaudai atskleisti, jos laisvės 
monografija skirta Lietuvos Helsinkio siekiams išryškinti. Tokių progų būna VI PLJ Kongreso ruošos komiteto pirm. H. Antanaitis š.m. liepos 26 d. lankėsi 
grupei. Monografijoje bus pateikti politinėje, kultūrinėje, sportinėje sri- Adelaidėje ir tarėsi su ALB Krašto valdyba, H. Antanaitis plačiai nušvietė 
grupės darbai bei jų išleisti doku- tyje. Tas sritis visi pastebi, regis - komiteto darbą ir problemas, kurių pasitaiko, bet džiugu, kad visi Australijos
mental, kartu su akademiniu jų truoja laimėjimus ir juos skelbia, lietuviai pritaria, o taip pat VI PLJ Kongresu susidomėjimas , visų pasaulio 
veiklos įvertinimu. Pastaraisiais metais ryškiau prisidėjo lietuvių , yra stiprus.

3. Pabaltiečių Santalka Vienos ir religinė sritis. Nors tai nėra 
konferencijos metu ruošia viešas tiesioginė jos užduotis, tačiau religi- 
demonstracijas, prie kurių pasisekimo niai renginiai yra neatsiejamai su- 
prisideda ir Lietuvių Bendruomenė, jungti su lietuvių tautos gyvata, su 
Šių demonstracijų organizatoriai yra Lietuva, su jos kova už tikybinę.

tautinę ir valstybinę laisvę. Tai liudija 
pvz. praėjusi šv. Kazimiero - Lietuvos 
globėjo 500 metų mirties sukaktis.

Jau yra žinoma, kad centrinės 
tarptautinio masto iškilmės bus Ro
moje. kur Šv. Tėvo lūpomis 1987 m. 
birželio 14 d. prabils apie Lietuvą visa 
Katalikų Bendrija. Tikimasi, kad tai 
bus net didingesnis renginys už 
kazimierinių metų iškilmę. Tam jau 
rengiamasi plačiausiu mastu. Bet tuo 
negalima pasitenkinti - paskiri kraštai 
turėtų perimti Romoje uždegtą Lie
tuvos krikščionybės sukakties žibintą 
ir jį iškelti savo gyvenamuose plo 
tuose. Tuo būdu Lietuvos vardas bei

Komitetui iki šiol pavyko sutelkti virš 45 000 dolerių sumą. Numatyta 75 
000 dolerių sumą teks padidinti dėl Australijos dolerio nuvertinimo - kritimo 
ir infliacijos.

ALB Krašto valdyba iš savo kuklių pajamų negali paremti kongreso, bet 
visomis progomis ragina bendruomenę remti ir duosniai atsiliepti į VI PLJ 
Kongreso ruošos komiteto vajų.

PLB v-ba pranešė, kad į gale metų įvykstančias Lietuvių dienas Sydnejuje 
žada atvykti "Pasaulio Lietuvio" redaktorius Bronius Nainys, kuris yra buvęs 
PLB valdybos pirmininkas ir 1974 m. lankėsi Australijoje. Taip pat žada 
atvykti ir PLB v-bos vicepirm. Stasys Jokubauskas.

ALB Krašto v-ba kviečia ir ragina visus Australijos lietuvius ruoštis 
Lietuvių dienoms; aktyviai dalyvauti programose ir suvažiavimuose bei 
kituose renginiuose. Mūsų visų gausus dalyvavimas Lietuvių dienose parodys, 
kad nepamiršome savo papročių, kalbos, o svarbiausia - savo pavergto krašto.

Gautas iš Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos sekretoriaus V. 
Augustinavlčlaus pakvietimas į metinį "Mūsų Pastogės" - "Spaudos" balių. 
Balius įvyks š.m. rugsėjo 27 d. ALB Krašto v-bos pirm. V. Neverauskas priėmė 
šį kvietimą ir žada dalyvauti su ponia.

BIRUTĖ JASAITIENĖ jos religinė tautinė kova nuskambės 
PLB vicepirmininkė Per v>s4 laisvąjį pasaulį. ALB Krašto Valdyba
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SPAUDA MUSU, AfA D EŠI TvlTS
O MES JUSU?--- PULK. LT. B. BASI U LIS IS AK YMU

Dėl mirties ir dėl kitų nepramatytų 
įvyki ii per paskutinius dvejus metus 
keitėsi "Mūsų Pastogės" redaktoriai. 
Kiekvienas iš jų praturtino jų savo 
kūribingumu, naujovėmis - kalbos, 
turinio ar technikiniu
apipavidalinimu.

Vienok savaitraštis, nežiūrint kas jį 
redagavo, buvo ir liko Australijos 
Lietuvių Bendruomenės atspindys. 
Bendruomenės, po kurios didžiuliu 
stogu visi jaučiamės esą. Jis informavo 
kas vyksta pasaulyje, mūsų gyveni
me ir okupanto pavergtoje tėvynėje. 
Su karteliu tenka prisiminti, kad buvo 
atvejų, kuomet, pavieniai asmenys, 
net ir organizacijų vadovai nuo jos 
nusigręžė, neva suabejojo. Nejaugi 
mūsų bendruomenės laikraštyje nebe
jaučiama mūsų pažadų padarytų 
savam gimtam kraštui, tėvynei Lietu
vai, kai su ašaromis ją apleidome?.- 
Todėl praeityje pasitaikiusius dieglius 
giliai užkaskime apdengdami tai 
garbingais žodžiais: Vienybė težydi!

Neatsiradus kas paimtų "Mūsų 
Pastogės" redagavimo darbą, leidėjai 
- ALB Spaudos Sąjungos Valdyba, 
buvo priveista iš savo tarpo sudaryti
redakcinę kolegiją, kuri rūpinsis 
laikraščio tęstinumu. Kolegiją sudaro 
: Vytas Patašius, Bronius Žalys ir 
Vincas Augustinavičius.

šiuo atveju visi skaitytojai, juo 
labiau visi organizacijų vadovai 
turėtų pajausti pareigą , tautinę 
pareigą padėti savo spaudos darbuo
tojams. Be anksčiau išvardintų, turi
me gražų skaičių pasišventusių ben
dradarbių, kurie kaip bitelės neša 
indėlį mūsų spaudai. Kvieskite juos į 
didesnius posėdžius, pasitarimus, kad 
tų pasitarimų idėjos neliktų tik 
uždarame rate. Jas turėtų išgirsti visi. 
Teatsispindi visa veikla mūsų spaudo
je. Skaitytojų laiškai duoda pajausti, 
patirti naujas mintis, nuomones, 
pageidavimus. Deja mūsų žmonės 
■mėgsta pasislėpti po slapyvardės 
kepure, daryti užpuolius organizaci
joms, jų vadovams ir pavieniams 
asmenims.Cia dažnai redaktoriui ten
ka atlikti nemaloni pareiga, juos 
sulaikant.

Baigiant, prasminga tarti: Pasijaus 
kime, kad spauda yra VISŲ MŪSŲ.

V. AUGUSTINAVIČIUS

1986 m. gegužės 17 d. mirė 
Lietuvos Kariuoiinenės pulkininkas 
leitinantas Bronius Basiulis, gyvvenęs 
Long Beach, California.

Pulk.lt. Br. Basiulis su žmona buvo 
žinomi, kaip aktyvūs visuomenėje 
veikloje.

Bronius Basiulis gimė 1895 m. 
rugsėjo 7 d.. Kelsininkų kaime, Lydos 
apskrityje. Pradžios mokyklą baigė 
gyvendamas pas tėvus. Tėvai turėjo 
didelį ūkį. Šeimoje augo trys sūnūs ir 
trys dukros. Basiulis baigė gimnaziją 
Vilniuje. Po to įstojo į caro armiją, 
baigė Karo mokyklą Tiflise ir pakeltas 
į karininko laipsnį 1916 m. gegužės 15 
dieną paleistas į atsargą, grįžo į 
tėviškę.

Vėliau lt. Br. Basiulis baigė 
Aukštuosius Lietuvos Kariuomenės 
Kursus 1923 m. Kaune. Už pasižymė
jimą mūšiuose buvo Lietuvos Vyriau
sybės apdovanotas žyminiais: Vyčio 
Kryžium, DžLž Kunigaikščio Gedimi
no ordenu, Lietuvos Nepriklausomy
bės medaliu, Šaulių Žvaigždės orde
nu, Artimo Pagelbos garbės ženklu ir 
Latvijos Respublikos Šaulių Kryžiumi 
- "Nuopelnų K rusts".

Pulk.lt.Br. Basiulis 1926 metais 
buvo 1-me pėstininkų pulke Ukmer
gėje ir po to 1929 m. buvo perkeltas į 
Uteną, kur stovėjo I-sis pėstininkų 
bataljionas. Tais pačiais metais, buvo 
perkeltas komendanto pareigoms į 
Alytų ir Šaulių Sąjungos Vadovybės 
buvo paskirtas vietos šaulių rinkti
nės vadu. Taip darbavosi komendanto 
pareigose kelis metus. Pulk. lt. Br. 
Basiulis gyvendamas Alytuje, dažnai 
važinėjo kariškais reikalais į Kauną, 
ten susipažino gailestingąją seserį 
Petrutę Luckaitę, su kuria sukūrė 
šeimą. ,

Sovietų raudonajai armijai .1940 m. 
okupavus Lietuvą tautą užgulė tero
ras. Pullk. lt. Br. Basiulis raudonosios 
armijo vadovybės įsakymu buvo at
leistas iš komendanto pareigų.

1941m. birželio 21 dieną Vokietijos 
kariuomenė išvijo iš Lietuvos Sov. 
Sąjungos armiją. Vokiečių armijos 
frontas nuriedėjo Rusijos gilumom. 
Karo metu Basiulis darbavosi priva
čiose įstaigose.

1944 m. vasaros viduryje vėl 
sugrįžo raudonoji armija ir okupavo 
antru kart Lietuvą. Basiuliai su šeima, 
kaip ir daugelis lietuvių pasitraukė į 
Vokietiją. Vėliau emigravo j Ameriką.

Pulk. It. Br. Basiulis priklausė šioms 
lietuvių organizacijoms : LKV. "Re
moves" vietos skyriui Los Angeles, 
Juozo Daumanto šaulių kuopai, L. B- 
nei. Radio valandėlei ir Long Beach 
Lietuvių klubui.

Gegužės 19 d. A.a. pulk. lt. Br. 
Basiučio palaikus iš Long Beach 
koplyčios atlydėjo į lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčią . Antradienį, 
gegužės 20 d. gėduligas mišias 
atnašavo prel. dr. V. Bartuška.

Laidotuvėmis rūpinosi sūnūs: Ge
diminas ir Algirdas Basiuliai. Laido
tuvių ceremonijas pravedė vietos 
LKV. "Romovės" skyriaus pirm. VI. 
Šimoliūnas, kuris kapinėse atsisvei
kino velionį romovėnų ir šaulių ir L. 
B-nės vardu,o dr. Kantvis Long Beach 
Lietuvių Klubo vardu, po to buvo 
sugiedota Marija,. Marija ir Lietuvos 
Hlmnas.Lt, VI. Šimoliūnas nuėmė nuo 
karsto Lietuvos trispalvę vėliavą ir 
įteikė velionio našlei Petrutęi Ba- 
siulienei.

Ilsėkis brangus Lietuvos Kary , 
Viešpaties ramybėje, žaliame kalne
lyje prie Ramiojo Vandenyno.

Kazys KARUŽA.

R.EJVIK.

AUSTRALIJOS LIETUVIU

FONDĄ

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

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, Jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami « 
testamentus. Testamentuose reikia Įrašyti tiksliai angliškąjį Foncjo 
pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street,

North Melbourne. Victoria

A.L. FONDO. VALDYBA
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(Ištrauka iš prel. Jono A. Kučingio 
1985 metais rugsėjo 8 dieną Tautos 
Šventės proga pasakyto pamokslo šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, 
Ca.)

Aš esu LIETUVA, tavo tėvynė, 
nešanti sunkią vergiją ir man reika
linga tavo pagalba:

1. Neturėk kitos tėvynės kaip mane 
vieną ir nemylėk kitos labiau už mane.

2. Neminėk mano vardo be pagar
bos, bet stenkis visur jį keiti, gerbti ir 
ginti.

3. Prisimink mano tautines ir 
religines šventes, turėk dosnią ranką 
ir karštą širdį man nelaimėje padėti.

4. Gerbk tuos, kurie mano vardą 
iškėlė ir kelia, nors tie mano didieji 
sūnūs ir skirtųsi savo pažiūromis.

5. Neužmiršk savyje ir kituose 
lietuviškumo, nesišalink tautinio ir 
religinio darbo, nekraipyk-savo pavar
dės ir nedarkyk mano kalbos.

6. Netepk nepadoriu elgesiu ir 
darbais savęs ir mano gero vardo.

7. Nevok is manęs mano vaikų. 
Kalbėk su jais namuose lietuviškai, 
išmokyk lietuviškai skaityti ir rašyti.

8. Nemeluok, kad esi kitokis, 
neišsižadėk savęs ir manęs prieš kitus 
jiems pataikaudamas.
' 9. NeSisavInk netinkamų svetinių 
papročių ir nesakyk, kad Jie tau labiau 
dera negu manieji.

10. Negeisk kitos tautybės žmonos, o 
pasirink iš mano dukrų, ir būkite abu 
ištikimi man, nors svetur tektų ir akis 
užmerkti.

"Dirva" Nr. 37, 1985

R tigjučSio 24 d. sekmadienį 3 vai.p.p.
Los A rijįjejl ess vyrų kvarteto koncertas 
Ruošia: A. L. Jaunimo Sevjurigra Sydnėjuje

ASMENINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

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

Dėl visų informacijų rašykite:
Z. JURAS

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

Australijos darbo partiją sukrėtė 
rugpjūčio 2 d. rinkimų rezultatai 
dviejose N.S.W. rinkiminėse apygar
dose. Nors balsai dar tebeskaičiuo

dami, beveik tkra, kad Bass Hill 
elektoratas iš atsistatydinusio NSW 
premjero Neville Wran pereis i 
liberalų rankas, o naujasis NSW 
premjeras Barry Unsworth gal tik 
saujele balsų laimės Rockdale elekto
rate.

NSW darbiečiai kaltina federalinės 
vyriausybės ekonominę politiką dėl 
rinkikų nusigręžimo nuo Darbo parti
jos

Tryliktose Britų Commonwealth’o 
žaidynėse Edinburge Australija iško
vojo 40 sidabro ir 35 bronzos 
medalius, atsistodama trečioje vieto
je, po Anglijos ir Kanados, laimėjimų 
skaičiumi.

NSW Universiteto branduolinės inži
nerijos ekspertas dr: Leslie KĖMEN1E 
grjžo aplankęs Černobilo apylinkes. Jo 
pareiškimu 22 atominės jėgainės 
Sovietų Sąjungoje yra to pat tipo, 
kaip Černobilo jėgainė, ir neturi 
pakankamai apsaugos Įrengimų sus
tabdyti branduolinių medžiagų išsi
veržimui. Jo nuomone sovietai savo 
noru, be spaudimo iš užsienio, nesiims 
apsaugos priemonių patobulinimo.

Maskvoje policija areštavo du ameri
kiečius ir vieną anglą taikos aktyvis
tus, bandančius prie Gorky parko 
dalinti lapelius apie branduolinio 
spinduliavimo pavojų.

Australijos Aukštojo Teismo, teisė
jas Lionel Murphy,, kurio elgesį 
tyrinėja speciali parlamento komisija, 
grįžo j Aukštąjį Teismą klausyti bylų 
prieš Vyriausiojo Teisėjo Sir Harry 
Gibbs norą. Iš darbiečių pusės daromi 
bandymai sustabdyti parlamentarinę 
komisiją, paaiškėjus, kad Lionei 
Murphy nepagydomai serga vėžio liga.

TAA (Trans Australia Airlines) 
pakeitė savo vardą i Australian 
Airlines, ši Australijos vyriausybei 
priklausanti oro bendrovė yra numa
čiusi išleisti 5 milijonų dolerių 
reklamuodama savo naująjį vardą.

Australijos Krašto Apsaugos 
ministerio Kim Be’azley pareiškimu, 
Sovietų Sąjunga naudoja savo skrai
dančius satelitus šnipinėti Australijos 
karinius įrengimus bei operacijas.

Rugpjūčio 5-6 dienomis audripgi 
lietūs NSW valstijoje pridarė milijo
ninių nuostolių.

Žemesnėse vietuose gyvenvietės, 
prekybos centrai, dirbtuvės buvo 
apsemtos vandeniu. Užregistruota 
315 mm. lietaus, iškritusio laike 11 
valandų.

Commonwealtho valstybių prem
jerai suskrido į Angliją pasitarimui dėl 
sankcijų Pietų Afrikai. Britanijos Mrs. 
Thatcher laikosi savo nusistatymo' 
netaikyti griežtų sankcijų.

Australija ir Britanija susitarė 
teikti nemokamą medicinos pagalbą ir 
gydymą ligoninėje abiejų šalių pilie
čiams, lankantis šiose šalyse, t.y. už į 
Angliją atvykusio australo gydymą 
mokės Anglija, o Australijoje susir
gusio anglo - Australija.

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE

Rašo Jurgis Janušaitis
į MŪSŲ PASTOGĘ SUGRįŽTANT

Mielas Redaktoriau, bičiuli V. 
Augustinavičiau.

Liepos mėn. 26 d. mane pasiekė 
Jūsų malonus laiškutis. Laiške rašote, 
kad vėl pasikeitė "Mūsų Pastogės" 
redaktoriai. R. Juzėnaitė, metus 
redagavusi laikraštį, išvyksta į Ame
riką.

Jūs, mielas redaktoriau, prisime
nate mane, kaip buvusį "M.P." 
bendradarbį ir prašote vėl sugrįžti, po 
redaktorių pasikeitimo. į "Mūsų 
Pastogę" ir rašiniais turtinti Austra
lijos lietuvių bendruomenės laikraštį.

Tad už malonų kvietimą Jums 
nuoširdžiai dėkoju.

Norėčiau šia proga pasidalinti 
mintimi, kodėl kurį laiką nerašiau į 
"Mūsų Pastogę".

Prieš maždaug septynerius metus, 
viešėdamas Sydnejuje, arčiau susipa
žinau su tuometiniu "Mūsų Pastogės" 
redaktorium, mielu kolega Vincu 
Kazoku. Turėjome progos keletą 
kartų nuoširdžiai išsikalbėti spaudos 
rūpesčiais. Tai buvo plataus masto 
žurnalistas, rašytojas, visuomeninkas. 
Man labai patiko jo rūpesčiai, pas
tangos "Mūsų Pastogę" ikšiaikyti 
įdomią turiniu, kuriame atsispindėtų 
ne tik Australijos lietuvių, bet. ir kitų 
kraštų lietuvių gyvenimas. Tada 
kvietė jis ir mane savo plunksna 
talkinti "Mūsų Pastogei" dažniau 
pakalbant apie Amerikos lietuvių 
šakotą gyvenimą.

T AUTIŠKUMO MOKYMAS

Tautiškumas dvasine prasme nėra 
įgimtas. Jis nepriklauso prie įgimtųjų 
ar naturialiųjų žmogaus polinkių 
(tendencijų), k.a. noras tyrinėti, 
orientacija, tvarka, kalba, meilė 
aplinkai, veiklumas ir kiti. Fizine 
prasme kraujas nėra pakankamai 
efektyvi tautiškumo žymė, nors pagal 
jį ir orientuojamasi atžymint tautybę. 
Tiesa, pagal kraują tautybė yra 
paveldima, bet dvasine prasme tau
tiškumas turi būti įžiebiamas, palai
komas ir ugdomas, nes kitaip jis 
išblėsta ir žūna laiko tėkmėje.

Amžių bėgyje daug buvo gimusių iš 
lietuvių tėvų, atseit, paveldėjusių 
lietuvišką kraują, bet deja, kažkur 
dingusių be ženklo. Visi neišmirė, 
nepalikdami palikuonių, bet praras
dami dvasinį ryšį - kalbą, įsijungė i 
kitas tautines grupes ar pilkąsias 
žmonių mases, kurioms nesvarbu buvo 
kraujo rūšis. Biologiškai visų žmonių 
kraujas turi tas pačias savybes, 
nežiūrint kokios tautybės žmoguje jis 
tekėtų. Todėl tautybė, savo gilia 
prasme yra labiau sietina su savita 
žmonių grupės kultūra: kalba, papro
čiais, tautiniais simboliais. įaugimas į 
kitos tautos kultūrą, paprastai, vyksta 
per pasisavinimą kalbos. Tai pirmas 
žingsnis, vedąs į nutautėjimą.

Gyvenant svetimuose kraštuose 
lietuvybės išlaikymo klausimas ir jos 
tęstinumas nėra taip paprastas ir 
lengvai sprendžiamas klausimas, kaip 
mums dažnai atrodo. Klystama, kai 
manoma ir tikima, jog lietuvybė 
vėlesniame amžiuje gali būti įskiepi
jama prievarta, arba įvairiais vaiko 
papirkinėjimais, arba gražiais šūkiais: 
"Lietuviu būti yra garbinga", "Gera 
svetimomis kalbomis kalbėti, bet gėda 
savosios nemokėti" ir pan. Netvirtinu, 
kad tomis priemonėmis visai nieko 
nelaimima, tik abejoju ar tas laimė
jimas gali būti pakankamai veiksmin

Ši bičiulystė ir suvedė mane su 
redaktorium Vincu Kazoku į glaudų 
bendradarbiavimą. Apie ką rašiau, 
manau, skaitytojai gerai prisimena. Gi 
pats redaktorius kartas nuo karto 
savo šiltu laiškučiu padėkodavo ir 
drauge paprašydavo jam reikiamos 
medžiagos. Tai ir buvo gražaus 
bendradarbiavimo dienos.

Negalėčiau pasakyti, kie tai domino 
"Mūsų Pastogės" skaitytojus mano 
rašiniai. Tik amžinybėn staiga išėjus 
darbščiajam redaktoriui Vincui Kazo
kui, kiek sąlygos bendradarbiavimo 
pakito. Tiesa, nuoširdų kvietimą 
gavau iš B. Žalio, o vėliau ir iš 
redaktoriaus J. Mašanausko. Ir tada 
dar bendradarbiavau.

Iš naujos redaktorės laiškučio 
nesulaukiau. Tikėjau tai buvo ženklas, 
kad mano bendradarbiavimas "M.P?’ 
nebūtinas, gal nieko naujo neįnešantis 
ir skaitytojams neįdomus. Štai čia ir 
buvo ta "didžioji priežastis", kad 
bendradarbiavimas "nutrūko". Tikru
moje tie ryšiai nenutrūkoJ'M.P." 
skaitau ir manlonu sekti Australijos 
lietuvių gyvenimą.

Gavęs Jūsų, mielas redaktoriau, 
laiškutį skubu atsiliepti, kaip prašote 
laiške. Drauge dėkoju savo mieliems 
bičiuliams Australijoje, kurie savo 
laiškuose vis teiravosi, kur dingau, 
kad nebepasirodau "M.P." pusla
piuose. Tą paslaptį ir šia proga 
atskleidžiu.

Bet, sugrįždamas į "Mūsų Pastogę", 
turiu prašymą į mielą redaktorių.

gas, kad juo galėtume pasikliauti 
ilgesnio laiko tėkmėje?

Neįugdysime lietuvių vaikų į lie
tuvybę, jeigu nepaisysime bendrųjų 
žmogaus plėtros dėsnių. Prasilenk
dami su vaiko - protinio ir dvasinio - 
vystymosi dėsniais, taip pat labai 
lengvai prasilenkiame ir su lietuvybės 
skiepijimo dėsniu valkuose. Pvz., tie 
kas mano, jog vaiko auklėjimas teturi 
prasidėti nuo mokyklinio amžiaus ir, 
kad tą pareigą mokykla atliks, tokie 
lygiai taip pat galvoja ir apie tautinį 
auklėjimą. Jie įsitikinę, kad šaštadie- 
ninė (ar sekmadieninė) lituanistinė 
mokykla jų vaikui įkvėps lietuvybės 
dvasių ir, kad joje jis išmoks 
lietuviškai kalbėti. O kai svajonės 
neišsipildo - tada kalti mokytojai.

Be sąmoningos tėvų pagalbos 
vaikas negali tapti lietuviu, nors ir 
būtų gimęs iš lietuvių tėvų. Pirmoji 
lietuviu tapimo sąlyga yra ir pasiliks 
kalba, kuri, išeivijos gyvenimo sąly
gose, tegali būti pasisavinama iš tėvų. 
Tačiau, kad tėvai pajėgtų įlieti 
lietuvybę savo vaikams, jie patys 
privalo jos apsčiai turėti. Tai reiškia: 
a) kalbėti gryna, taisyklinga lietuvių 
kalba ir b) branginti ją kaip dvasinę 
vertybę, kurios dėka, ne tik palaiko
mas, bet ir ugdomas tautos charak
teris. "Ir nieku kitu tauta nepareikš 
savo širdies, sielos ir dvasios taip, kaip 
savo kalba”,-sako Vydūnas.

D.PETRUTYTĖ
("Moteris”, 1972, No.5)

atkelta iš 4 pusi.

Paskutinis įvykis - Sutherland 
senior citizens Arcs a erai is Festi
val. Kadangi Lietuvių Sodyba yra prie- 
Sutherland, tai ir mums priklauso

Būčiau dėkingas, kad parašytumėte 
kokios medžiagos pageidautumėte, 
kokie rašiniai ir kokiomis temomis 
labiausia domintų Australijos lietu
vius. Tai galėčiau daugiau prisidėti, 
kaip kad sakote, prie "M.P." pratur
tinimo.

0 dabar mažytis žvilgsnis į Dėdės 
Šamo lietuvių gyvenimą.

Praeitin nuriedėjo dar vienas našaus 
darbo sezonas. Atskubėjo ir gražioji 
vasara - atostogų ir poilsio metas. 
Deja, ne visi džiaugiasi tais malonu
mais. Skautai skuba į Rako miškus 
stovyklauti, Fronto bičiuliai sulėks į 
Dainavą semtis išminties, pagvildenti 
mūsų kultūrines ir politines vertybes, 
mokytojai prakaituodami Dainavoje 
svarstys, kaip geriau, naudingiau, 
išmintingiau atlikti lituanistinio švie- 
tikmo darbus , kaip sudominti augan
čią kartą pamilti, išmokti ir dirbti 
Lietuvai. Lietuvių Bendruomenės, 
tiek Krašto, • tiek Pasaulio posė
džiauja, planuoja didelius ateities 
darbus, a'pie kuriuos ateityje prisimin
siu ir " Mūsų Pastogėje".Didelis 
rūpestis iš "numirusių’'' prikelti Ame
rikoje Lietuvių Jaunimo sąjungą, kuri 
paskutiniaisiais metais saldžiai mie
gojo, o tuo tarpu artėja PLJ Kongresas 
Australijoje ir reikia susiimti iš peties, 
kad nenuvilti Kongreso rengėjų. 
Žodžiu, Dėdės Šamo žemėje lietuviai 
juda įvairiais frontais ir, jeigu bus 
įdomu jums, pasidalinsime mintimis 
ateityje. O dabar dėkoju, mielas 
redaktoriau, už dėmesį ir tikiu, kad 
dažniau susitiksime "Mūsų Pastogė
je". Naujame darbe Jums linkiu 
sėkmės.

Jurgis JANUŠAITIS

dalyvauti šiame festivalyje kartu su 
australų organizacijomis. Šitą darbą 
atliko Valdybos sekretorė ir.Lietuvių
Sodybos gyventoja Olga Storpirštienė; 
ji surinko rankdarbius ir tris dienas 
pardavinėjo prie mūsų staliuko.

Dauguma Lietuvių Sodybos darbų 
bandome atlikti savo jėgomis, kad 
nereikėtų samdyti amatininkų, kurie 
šiais laikais yra labai brangūs; V. 
Deikus buvo atvažiavęs apžiūrėti 
senų šaldytuvų, ar juos verta taisyti. 
V. Stankevičienė yra Lietuvių Sody
bos šeimininkė, p. L. Simanauskas - 
seniūnas, p. Z. Storpirštienė, mūsų 
sekretorė, ji peržiūri korspondenciją, 
kuri ateina į Sodybą, p. Žemaitis dažo 
ir taiso namus, beveik visi padeda 
ravėti gėles ir karpyti krūmus.

Kartais išgirstame "susirūpinusių" 
balsų, kad Moterų D-ja yra turtinga, 
kad moterys turi pinigų. Sakyčiau 
reikia džiaugtis, kad lietuvės moterys 
Sydnėjuje pastatė Sodybą ir nėra 
bankrote. Ar būtų geriau, jei mes 
dabar, kai mūsų vis mažėja ir 
Australija yra ekonominiuose sunku
muose, turėtumėme kalnus skolų? Tie 
pinigai, kaip matysite iš mūsų 
apyskaitos, kuriuos D-ja ir Lietuvių 
Sodyba turi, labai greitai sumažės, 
jeigu prireiks pagrindinio didesnio 
remonto namams. O laikui bėgant ir 

.namams senstant tie pagrindiniai 
remontai bus neišvengiami.

Kalbant apie pinigus, reiškiu didelę 
padėką p. Algiui Milašui, kuris jau 
ilgus metus peržiūri rūpestingos 
Iždininkės Tamaros Vingilienės veda
mas knygas, paruošia išlaidų ir 
pajamų balanso lapus.

Valdybos narės Viliutė Rama 
nauskienė ir Lidija Žalienė organi
zuoja ligonių lankymą, daugiausiai 
pačios juos lanko. Jų pareigos ne tik 
svarbios, bet dažnai ir sunkios ir 
liūdnos.

Esu labai dėkinga Valdybai už 
nuoširdų ir gražų bendradarbiavimą. 
Dėkoju narėms už visokeriopą para 
mą. Vida KABAILIENĖ
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MOTERŲ VEI K L A PE 3STSI NI N KĖS V AR G AI

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Liepos 27 d. Sydnėjaus lietuvių 
klube, Bankstowne įvyko SLMSGD -jos 
metinis narių sūsirinimas.' D-jos p-kė 
Vida Kabalienė nuoširdžiu žodžiu

vimų, Janinai Šatkauskienei už kavą ir 
indus.

Po susirinkimo dalyvės pavaišintos 
kava ir pyragaičiais.

MaRei

Dabar, kai išėjau į pensiją ir, sakyčiau, kaip ir dykas binzinėju ar dar Kartais 
į laikraštį parašau, tai žmonės ateina pas mane visokių dokumentų tvarkyti. 
Kai kurie prašo testamentus parašyti. Parašau, kodėl ne? Tik toks Jonas tai 
jau įkyrėjo; kas sekmadienį vis kitą testamentą. Kai su žmona susipyksta, tai 
tuojau ir keičia savo paskutinį norą. Jam koks tai advokatas pasakė, kad savo 
"last, will" gali keisti kiek tik nori. Tačiau ne Jonas mano bėda.

Problema yra su Tamošiene. Kai išėjo pensininkams tie "asset" testai. 
Tamošienė prisipylė bonkutę savo šlapumo ir nunešė į socialinės apsaugos

atidarė susirinkimą. Susirinkimui pir
mininkauti pakviesta Jadvyga Viliu ■ 
nienė ir sekretoriauti Martina Reis- 
gienė. Išsamiu pranešimu pirmininkė

SLMSGD-JOS METINIO SUSIRIN
KIMO 27-7-86 PIRMININKĖS PRA
NEŠIMAS

departamentą... Bet galbūt geriau aš leisiu jai pačiai pasakoti. -
- Jau žinai, Argusai, aš dar tokios valdžios niekur nemačiau. Reikalauja 

acid testo, o neduoda bonkutės. Kai daktarams prireikia šlapumo, jie duoda 
savo bonkutę. Bet, jau sakau, ką su tais durniais leiborais darysi. Paėmiau dar

patiekė praeitų finansinių metų 
draugijos veiklos eigą. Turėta 8 
valdybos posėdžiai. Valdybos narės 
reprezentavo Moterų d-ją Ukrai 
niečių moterų meno ir ranksdarbių 
festivalyje. V. Kabailienė atstovavo 
D-ją Australian Institute of Multicul
tural Affairs, kur buvo plačiai 
nagrinėjamos vyresniojo amžiaus a- 
teivių problemos. Dept, of Social 
Security for Ethnic Welfare workers, 
ruošiamuose seminaruose pirmininkė 
visuomet uoliai dalyvavo atstovau
dama lietuves moteris.

Šalia valdiškų formalumų D-jos 
valdybos narės ruošia parengimus, 
telkia lėšas, lanko ligonius. Per 
praeitus metus valdybos narės su 
pagalbininkėmis aplankė namuose ir 
ligoniii&se 116 ligonių. Ligonių rei
kalams valdybos narė Viliutė Rama 
nauskienė šiuo metu yra Lidcombe 
ligoninėje. Susirinkimas palinkėjo jai 
greito pasverki,mo.

Lietuvių sodybos patikėtinės savo 
pranešime pasidžiaugė, kad didieji 
Sodybos darbai yra jau pabaigti, 
belieka rūpintis tik ūkiniais reikalais. 
Šių metų pradžioje Sodybos sodelyje’ 
pastatytas koplytstulpis - kryžius, 
kurį sukonstruktavo E. Lašaitis. Metų 
gale numatytas kryžiaus šventinimas. 
Gegužinės pamaldos Sodyboje yra 
tapusios gražia tradicija. į jas 
atsilanko lietuviai iš tolimų vietovių. 
Svarbu pastebėti, kad sodybiečiai 
gražiu tarpusavio bendravimu sudaro 
vieną didelę lietuvišką šeimą.

Metinis susirinkimas suteikė Lie
tuvių Moterų d-jos Garbės Narės 
titulą Pajautai Daukienei, ilgametei 
D- jos V bos narei, pirmąjai patikėti
nei, signatarei sodybos žemės gavimui 
Engadinėje.

Ilgametė d-jos pirmininkė Ona 
Baužienė B.E.M., šiuo metu gyvenat! 
Adelaidėje, atsiuntė sveikinimą val
dybai ir susirinkimui. Susirinkimas 
padėkojo buvusiai pirmininkei už svei
kinimą.

Vaidybos ir patikėtinių pranešimai 
buvo turiningi, paremti detalėmis. 
Susirikimas praėjo darnioje nuotai
koje. D-jos pirmininkė padėkojo 
narėms už gausų atsilankymų, p.p. 
Jadvygai Vilitinienei už pirmininką-'
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Šis pranešimas apima 1985-86 
finansinius metus. Tų metų bėgyje 
Draugijos Valdyba dirbo darniai, 
posėdžiavo ir suruošė kelis paren
gimus.

Pernai rugsėjo 20 d. Valdybos narės 
Lidija Žalienė ir Viliutė Rama
nauskienė atstovavo mūsų Draugiją 
Ukrainiečių Moterų Meno ir Rank
darbių Festivalyje. Mūsų atstoves 
maloniai globojo ukrainiečių vadovės. 
Parodoje buvo išstatyta tūkstantis 
gražių rankdarbių.

Lietuvių Sodyboje spalių mėnesį 
patikrinti ir patikėtinės Gražinos 
Petrauskienės rūpesčiu sutvarkyti 
aliarmo Įrengimai butuose.

Metinę iešminę pavadinome Šeimų 
sekmadieniu Lietuvių Sodyboje, ka
dangi mėsos ant ugnies nebekepame, o 
maistą paduodame seklyčioje. Šis 
sekmadienis ruoštas kartu su PLJ 
Kongreso rengėjomis. Mergaitės dir
bo. triūsė kartu su mumis, močiutėmis, 
pardavinėdamos maistą, loterijos bi
lietėlius ir plaudamos indus. Visą 
sekmadienio pelną atidavėme jau
nimui. Kaip ir visada p. Marinos Cox 
"Sūkurio" šokėjai pragiedrino dieną 
tautiniais šokiais. Gražiai mirgėjo 
šokėjų juostos ir sijonai mūsų lietu
viškame kampelyje. Ačiū šokėjams, 
taip pat p.p. Ramanauskui ir Sima- 
nauskui pardavinėjusiems gėrimus, p. 
Kutkaitįenei, ponioms sodybietėms už 
visokiariopą pagalbą; ačiū ir atsilan
kiusiems, nes jeigu nebūtų buvę 
svečių, tai veltui visi pasiruošimai,

Lapkričio 5 d. aš dalyvavau 
seminare Royal North Shore ligo
ninėje, kurį Sveikatos Departamentas 
suruošė vertėjoms. Lapkričio 20 d. 
atstovavau D-ją Australian Institute 
of Multicultural Affairs. Buvo kal
bama apie vyresnių žmonių (kurių 
gimtoji kalba yra ne anglų kalba) 
problemas.

Šiemet sausio 17 d. sušauktas 
Lietuvių Sodybos gyventojų susirin
kimas. Jame dalyvavo dauguma gy 
ventojų ir patikėtinės Tamara Vin- 
gilienė. Gražina Petrauskienė ir aš. 
Buvo aptarti įvairūs reikalai ir 
pageidavimai.

nukelta į 3 pusi.

amžinatilsio Jono gertą gražesnę bonkutę, nuo užsieninio konjako, tokią 
figurną, dar su spalvuota nakleika ir nunešus pasakiau, jog jie neturi teisės 
reikalauti acid testo iš manęs, nes esu jau daug sykių davus daktarams 
šiapumo ir kraujo dėl visokių cukraus testą ir dėl rutuliukų. Kol jie i mane 
išsišiepę žiūrėjo, aš greit susigriebiau apie tuos aidus. Dabar, kai tie aidai tapo 
valdiška iiga ir dar su kokiom ten epidemiškom proporcijom, tai jau sakau, kad 
ta ieiborių valdžia gal tiktai gero mums nori ir šlapume ne vien tik rūgšties, 
bet ir tų aidų ieško. Kol jie dar vis akis išplėtę į mane žiūrėjo, aš jiems 
paaiškinau, jog jie gali būti ramūs dėl manęs; aš nesu ta linksma homoseksuale, 
apie kuriuos laikraščiai rašo, esą jie tą ligą plečia. Ištiktųjų aš esu nė jokia 
seksualė nes mano vyras jau keli metai miręs, o tas nuomininkas jau irgi virš 70 
metų; tai sakau, galite visi ramiai miegoti dėl mano acidų ir aidų. Tada toks 
piščikėlis atsistojęs šypsodamas man sako: - Misis Tamosijus, jou have 
misunderstood the test. - Būk tai ne rūgščių aidų, o turto ar naudos 
patikrinimas ir kokias pajamas iš kur gaunu. Tas nuomininkas galbūt yra tas 
mano acid. Aš .jiems ir vėl sakau, kad jis jau senas ir nėra nei linksmas nei 
paprastas seksualus, greičiau galėčiau sakyti, kad paniuręs. Nuomos jis man 
nemoka, tik žoię nuplauna ir kas sekmadienį nuveža į bažnyčią. Kai kada 
aplink namus ką sutaiso. Jis nėra ne vienoks nei kitos mano acidas. Mačiau, kad 
nesusišnekėsiu su tais apkiautusiais biurokratais; pagalvojau, pasikarkit su 
savo aidais, acidais ir testais ir paiikus. bonkutę išėjau.

Bet mano vargai su tais acidais dar nepasibaigė. Vakare ateina tas pats 
piemengalys, kuris sakė, jog aš nesupratus. Apėjo apie namą, apžiūrėjo 
kambarius ir vėl šypsodamas sako: Misis Tamosijus, sako, - ar tu žinai, kad 
tu ant forčiūnos sėdį? - 0 aš jam sakau: - sėdžiu tai sėdžiu, o kas kam darbo?

0 jis man dėsto, girdi, gūvernamęntui priklauso taksa nuo mano forčiūnos. 
Tai sakau, kaip čia dabar, ar jau. taip nubiednėjot. kad pensininkės turi jums 
duoną uždirbti? Tai dėlto norit visus pariorius ir linksmus namus legalizuoti. 
Net visas nuraudo berniokas. - Ne. - sako, - tavo tie baldai antikiniai ir tas 
porceiano setas; bliūdas su ąsočiu ir naktinis puodas su tom šokančiom nimfom 
yra labai.aukštos vertės. Spintos abidvi vertos apie porą tūkstančių, o kur kiti 
smulkesni dalykai! Visi tavo baidai yra antikiniai. Tai tas yra tavo forčiūna. 
Dabar pamačiau, kad jam kaip ir.yisiem valdiškiem tarnautojam ne visi.namie 
ir sakau: - kaip jie gali būti aukštos vertės, jeigu aš visus pirkau pas šv. 
Vincentą ar šv. Lauryno Brolijų.’ Iš salvation armijos kitus už dyką gavau. Nė 
už vieną daiktą nesu daugiau dešimties bobū mokėjus. O porceliano bliūdąsu 
ąsočiu ir naktipuodžiu pirkau tik dėl tų gražių šokančių merginų. į ąsotį 
kartais gėles įmerkiu, o šiaip man jų nė nereikia, tik vietą užima. Nors man jau 
kaimynė sakė, jog tai esąs labai senobinis menas. - O jis vis šypso ir sako: jeigu 
kada norėčiau parduoti, jis man kupčių surastų.

Aš nieko jam nesakiau, nes bijojau, kad man pardavus- tą naKtipuodį su 
biiūdu jie gali uždėti "capital gains" taksą. Kol neparduodu ir jokių gains iš tų 
rakandų neturiu, tai sakau, man taksos negalit ušdėti nei mano pensiją 
sumažinti. Jis man vėi toliau aiškina, kai dėl nuomininko turės nuimti kelis 
dolerius nuo mano pensijos. Mat, mes sudarėm "de facto relationship" - tai yra 
faktų giminystė, Argusai. Tiktai aš nematau kokie čia faktai giminiuojasi? 
Nesam sušiiūbavaoti, nemiegam vienoj iovoj, maistą perkam kas sau atskirai ir 
dažniausia jis pats verdasi. Kartais barščių jam įpilu, jei sau perdaug išverdu. 
Tai kas čia tokie per de faktai? Norom nenorom valdžia verčia jį būti mano 
vyru, o jis. nabagas, kas šeštadienį eina pas tokią našlę vokietę. Kokia faktų 
giminystė su ja riša nežinau, su manim tiktai barščiai. Tai sakau, kaip jūs galit 
už mano pačios virtus barščius man pensiją sumažinti? Dėlto, Argusai, turi 
man padėti tą reikalą sutvarkyti ir mano vardu pačiam prime ministeriui 
parašyti laišką. Aš nežinau kaip australiškai barščius išspeiiavoti. O tu. mat. 
žurnalistas tai jau raidės pirkti nereikės, -

Matote patys; sakyčiau, tos Tamošienės problema labai rimta.

LIETUVOS

KRIKŠTAS

Lietuvos Krikšto 
paminėjimui 
medaliai
(dail. V. Kašųba)
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PAS SYD N ĖJA

PARDUODAMA SKAUTŲ 
STOVYKLAVIETĖ

Sydnėjaus skautų stovyklavietė 
"Aušra'', esanti Bensley rd.. Ingle- 
burn, N.S.W., virš 7 akrų dydžio, 
turimomis žiniomis, yra parduodama. 
Jau ilgesnis laikas kaip stovyklavietė 
iš abiejų pusių apstatyta namais; 
suintensyvėjus apylinkės gyvenimui, 
jos naudojimas skautiškoms stovyk
loms, užsiėmimams pasidarė nebetin
kamas.

Stovyklavietės pardavimu rūpinasi 
vienas stovyklavietės patikėtinių - p. 
A. Migus.

LIETUVOJE PABUVOJUS.

Rugpjūčio 3 d. popiete, Lietuvių 
Namuose, Bankstowne, Sydnėjaus 
Skautų Židinys ir ASS (Akademinio 
Skautų Sąjūdžio) skyrius suruošė 
popietę, kurios metu ps.fil. Ginta 
VILIŪNAITĖ papasakojo apie jos 
neseniai lankytus 6 savaičių lietuvių 
kalbos kursus Vilniaus Universitete ir 
bendrus įspūdžius apie Lietuvą ir 
lietuvius. Paskaitos metu išsamiai 
supažindino su lituanistinių kursų 
eiga, kursantų nuotaikomis, išvykomis 
į įvairias žymesnes institucijas, Dainų 
šventę, nuoširdžiu lektorių atsinešimu 
į kursantus ir 1.1. Jos įspūdžiai apie 
viešnagę Lietuvoje teigiami; ragina ir 
kitus jaunosiosios kartos atstovus 
nesibijoti atsilankyti Lietuvoje, studi
juoti.

Salėje buvo paruošta graži lietu 
viškų atmenu parodėlė iš viešnagės 
Lietuvoje: nemažas skaičius įvairiom 
lituanistinėm temom knygų - mono
grafijų, žodynų, albumų, audinių, 
Vilniaus verbų. Buvo išstatyti ir jos 
pačios, labai kruopščiai paruošti 2 
stambūs fotografijų albumai iš studijų 
Vilniuje laikotarpio, lankytų vietų 
Lietuvoje ir t.t. kuriuos' gailėtis ' 
paskaitos klausytojų skaičius prieš ir 
po paskaitos įdėmiai apžiūrėjo.

Paskaita tikrai buvo įdomiai pa
ruošta ir gerai perduota. Pati prele-

SAVI E* AS SAVUS

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos Sydnėjaus skyriaus 
imininkas M. Petronis ir buhalteris A. Reisgys prie metinėf 
pyvartos balanso knygos.

Nuotraukoje trūksta trečio darbuotojo - sekretoriaus M. Šumsko 
"Talka" kas metai skiria pašalpų mūsų organizacijoms. 
Tautieti, pasinaudodamas "Talkos" patarnavimu paremsi savus!

RUOŠKIS! " MUSU PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS OI A PAT

US SKAUTUS

gent.ė Ž i dinio buvo apdovanota 
''Samogitia" knygos tomu, vietoj 
padėkos.

Po paskaitos, jos dalyviai, židinie- 
čių buvo pavaišinti kavute ir pyragai
čiais. o po to kibta vėl į darbą - salėje 
tuo pačiu metu vyko net dvi sueigos - 
židiniečių ir Sydnėjaus ASS skyriaus 
narių.

NAUJA ASS VADOVĖ

Rugpjūčio 3 d. įvykusioje trumpoje 
Sydnėjaus ASS (Akademinio Skautų 
Sąjūdžio) skyriaus sueigoje, padaryti 
kai kurie persitvarkymai skyriaus 
struktūroje ir,tuo pačiu, atsistatydi
nus skyriui vadovavusiam v.s.fil. 
Baliui Barkui, išsirinkta nauja skyriaus 
pirmininkė - ps. fil. Eglė Žižytė - 
Garrick, ižd. - fil. Tamara Vingilienė.

B.'ž.

"AUŠROS'' TUNTO ALBUMAS

''Aušros' tunto vadijos narys ps. V. 
Gaidžionis tvarko tunto albumą. 
Skautai, tėvai ir rėmėjai, turį atlieka
mų nuotraukų iš tunto ir jo narių 
gyvenimo, prašomi jas perleisti tuntui. 
Dėl nuotraukų rašyti; ps. V. Gaidžio- 
niui, 5 York st., Condell Park - 2200, 
arba skambūiti tel. 7095581.

PARAMA "AUŠROS" TUNTUI

"Aušros" tunto nuolatiniai bičiuliai, 
"Funerals of Distinction" savininkai, 
p.p. N. ir K. Butkai, ir šiemet parėmė 
tuntą stambia suma - $ 250.00. Ši 
auka ypač šiemet yra labai svarbi, 
kadangi "Aušros" tuntui pavestas 
Vienuoliktosios rajoninės stovyklos 
paruošimas, pareikalausiąs nemažai 
lėšų, tad kiekvienas doleris yra labai 
brangus.

Nuoširdi skautų-čių padėka p.p. 
N.ir K. Butkams!

"Aušros" Tunto Vadija

Gyvenimas Adelaidėje ,

PENSININKU KLUBO SUKAKTIS

Adelaidė pasižymi čia veikiančių 
organizacijų gausumu, įvairumu ir jų 
veikla. Turime organizacijų su ke
liais šimtais narių ir su plačios 
apimties veikla, bet yra ir gana kuklių 
grupelių, besivadinančių organizaci
jomis ir net su skambiais vardais. 
Bet tai daugiau "veikla" ant po
pieriaus.

V. Dumčius
Adelaidės pensininkų klubo valdybos 
narys ir "M.P." bendradarbis.

Prieš porą metų čia susiorganizavo 
lietuviai pensininkai, pasivadinę Ade
laidės lietuvių pensininkų klubu. 
Valdybos sudėtis yra pasikeitusi, bet 
pirmininku nuo pat įsteigimo iki šiol 
tebėra K.Kaminskas, parodęs nemaža 
organizacinės iniciatyvos ir net išra 
dingumo. Jis asmeniškai įsigijo kopi
javimo mašiną ir pradėjo leisti 
pensininkams laikraštuką, pavaduitą 
"Bičiulis". Vėliau jis išsirūpino val
džios pašalpą ir įsigijo naują kopija
vimo mašiną. Dabar "Bičiulis" 
spausdinamas daug'gražiau. Pagerė
jo ir laikraštuko turinys. Didžiausia 
bėda tai bendradarbių stoka. Bet 
dabartinis redaktorius A.Šerelis su
randa ir bendradarbių ir medžiagos ir 
reguliariai kartų į mėnesį "Bičiulį" 
išleidžia, gana stamboko formato net 
su iliustracijomis. Adelaidiškė vi
suomenė šį spaudos naujagimį sutiko 
gana skeptiškai, nes čia jau turime du 
laikraštukus: "Adelaidės Lietuvių 
Žinias" ir "Šventadienio Balsą". 
Galvojama, kad artėjame į spaudos 
infliaciją. Bet entuziastingas klubo 
pirmininkas galvoja, kad šis leidžia
mas kas mėnesį tik vieną kartą, 
niekam nepakenks. 0 senimas, tu
rintis neribotą laisvalaikį, gal panorės 
išbandyti savo talentą žurnalistikoje. 
Juk vyresnio amžiaus žmonės yra tiek 
daug išgyvenę, turi tokį turtingą 
gyvenimo patyrimą, kodėl negalėtų 
šiuo patyrimu pasidalinti su kitais. Be 
to vyresnio amžiaus žmonės turi 
nemaža specifinių interesų, kurie 
jaunesnių neliečia. Visa tai savo 
skaitytojams gali patiekti "Bičiulis". 
Tai tokie šio laikraštuko leidimo 
motyvai, kurio išėjo jau 15 numerių.

Veikli klubo valdyba kas dvi 
savaitės sukviečia narius į Lietuvių 
namus, kame įsitraukia į įvairius 
žaidimus, išsiverda kavos, pasivaišina 
atsineštais užkandžiais ir taip jaukiai 
praleidžia keletą valandų. Suėjimo 
dienomis (ketvirtadieniais) būna ati 
daryta biblioteka, baras ir bilijardo 
kambarys.

Pensininkų klubo valdyba gana 
dažnai sekmadieniais Lietuvių na
muose verda visuomenei petus ir iš to 

pasidaro gražaus pelno. Šiuo metu 
klubo kasoje yra netoli dviejų 
tūkstančių dolerių.

Prieš porą savaičių klubui sukako 
dvieji metai. Klubo valdyba suruošė 
sukaktuvių paminėjimą. Ta proga 
buvo pakviesti visi nariai į iškilmingus 
pietus, kurie buvo paruošti Lietuvių 
namuose. Visi nariai, susimokėję nario 
mokėsiu, melams 2 dol., pietus ir po 
stiklą vyno gavo nemokamai. Neįta
rtai už pietus mokėjo po keturius 
dolerius.

Pietų metu buvo atlikta ir meninė 
programa. Sukaktuvinį žodį tarė 
pirm. K.Kaminskas. Linksmą repor
tažą apie viengungystės vargus ir 
džiaugsmus papasakojo linksmo žo
džio poselėtoja Kliaudija Vanagienė, 
šioje srytyje turinti neabejotinų 
talentą. Savos ir nesavos kūrybos 
paskaitė G.Vens ir E.Bulienė, A.Ka
minskienė ir A.Urnevičienė duetu 
padainavo tris dainas. Šios dvi 
skambiais balsais dainininkės galėtų ir 
dažniau pasirodyti musų paren
gimuose, nes jų dainų pasiklausyti 
tikrai yra malonu.

Tolimesnėje programoje vėl girdė
jome Adelaidės moterų oktetą, kuris 
jau spėjo susidaryti sau vardą. Ir šį 
kartą į sceną išėjo su naujomis liaudies 
dainomis. Buvo padainuota "Tu ma
no motynėlė". "Plaukė antelė". "Užu 
kluono" ir seną zanavykų dainą 
"Kūmutė, širdelė", kuri klausytojų 
buvo šiltai ir linksmai priimta. Mat, 
patyrusi kumutė mokė jauniasniąją, 
kaip nubausti negerą vyrą. Girdi, kai 
eisi miegoti, įlyšk į inąišą ir užsirišk. 
Ir nelšlysk, kol vyras neprižadės būti 
geras. Nors tai gryns sabotažas 
prieš visą vyriją, bet iš dainos žodžių 
neišmesi.

Prie rimtos programos priskaitytina 
ir B.Lapšienės paruošta moterų tau
tinių šokių grupė, kuri dailiai pašoko 
porą liaudies šokių.

Pagaliau visa programą užbaigė 
savo "paskutiniu žodžiu" klubo val
dybos narys Vladas Dumčius, visokių 
linksmybių pasakotojas. Visą pro
gramų pravedė A.Šerelis.

Pietuose dalyvavo apie du šimtai 
žmonių. Parengimas buvo paruoštas 
ir pravestas pavyzdingai.

Šiuo metu Pensininkų klubo valdybų 
sudaro: K.Kaminskas, J.Langevičius, 
P.Stasaitis, A.Šerelis ir V.Dumčius. 
Šis klubas yra vienintelė organizacija, 
kurios narių skaičius turi tendenciją 
didėti. Šiuo metu klube yra įsiregis
travusių apie 200 narių. Kas metai 
jų skaičius priauga.

Linkime šiai organizacijai sėkmės.

B.Straukas

Dvi mirties bausmės
Iš JAV Sovietų Sąjungai bu

vo grąžintas kariniais nusikal
timais apkaltintas ukrainietis 
Fiodorovas Fedorenka. Jis bu
vo teisiamas Simferopolyje, 
apkaltintas Sovietų Sąjungos 
išdavimu, žudynėmis nacių 
Treblinkos koncentracinėje sto
vykloje. Kaltinamasis pirmo
siomis karo dienomis pateko 
vokiečių nelaisvėn, buvo įjung
tas į koncentracijos stovyklo
se dirbusį sargybos dalinį. 
Liudininkais buvo pakviesti 
kiti to dalinio nariai. Jie pa
sakojo, kad jiem teko matyti 
F. Fedorenką mušantį į Treb
linkos krematoriumą varomus 
žydus ir netgi šaudantį į juos.
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KGB \ZERGUqs R E TE ŽIU OSE

NUTRAUKTI RYŠIAI SU MASKVA

Arkadijus Ševčenka (Arkady 
Ševčenkoj perėjo pas amerikiečius 
1978 m. tuo būdu pasitraukdamas iš 
diplomatinės sovietų tarnybos. 
Ševčenka buvo aukšto rango sovietų 
diplomatas, buvęs patarėju užsienio 
reikalų ministeriui Andrey Gromyko 
tarp 1970 - 1973 m. Taip pabbuvo 
vienas iš Kurt Waldheimo vyresniųjų 
deputatų tarp 1973 - 1978 m.

Po II-jo pas. karo iš visų Šov. 
Rusijos pasitraukusiųjų asmenų, 
Ševčenka buvo aukščiausio rango 
Kremliaus pareigūnas. Būdamas tik 47 
m. jis buvo ištarnavęs 22 metus 
sovietų užsienio tarnybose. Taigi 
Ševčenka turėjo puikių progų stebėti, 
kaip dirba Politbiuro nariai.

Ševčenka, nors ir nenoromis, bet du 
su puse metų dirbo amerikiečių ČIA 
įstaigai, teikdamas įvairias žinias apie 
sovietų politinę veiklą. Ševčenkos 
pasitraukimas buvo didelė sensacija. 
Jis amerikiečiams išdavė daug paslap
čių apie Politbiurą, KGB ir kt.

Po septynerių metų gyvenimo 
laisvėje, Ševčenka, su pagelba ameri
kietės žmonos Elainės, parašė atsi
minimus pavadinimu - " Breaking with 
Moscow" ( "Nutraukiant ryšius su 
Maskva"). JAV - bėse veikalas buvo 
išspausdintas pernai. Amerikiečiai 
skaito su didžiausiu susidomėjimu.

Ševčenka su žmona gyvena Vašing
tone. Kai jis būna pakviestas laikyti 
paskaitą, tai už ją yrą atlyginamas 
tarp šešių ir dvylikos tūkstančių 
dolerių. Minėtas veikalas visiems 
labai patinka todėl, kad atskleidžia 
naujus, (domius faktus apie Sov. 
Rusiją ir jos politinę veiklą, kuri 
apima visą pasaulį.

Savo veikale jis yra išsireiškęs,"kad ' 
Machiavellis, jeigu šiais laikais gyven 
tų sovietų elito tarpe, tai tebūtų jų 
mękinys - ne profesorius, ( Pagrindinė 
Machiavellio filosofavimo mintis: " 
Tikslas pateisina priemones”, tačiau 
garsusis prančūsų rašytojas 
A.Camus yra pasakęs, kad vadovau
jantis Machiavellio mokymu - " tikslo 
neatsiekus lieka bjaurios priemonės".)

Komunistų partijoje aukštų parei
gūnų intrigos, pavydas ir biurokratiški 
ginčai Kremliuje būna kasdieninis 
reiškinys. Intrigos, planuojamos prieš 
kitų kraštų įtakingus asmenis, virsta 
realybe. Pavz.: Ševčenka girdėjo savo 
ausimis, kaip Nikita Kruščiovas gar
siai išsireiškė, kad Jungtinių tautų 
generalinis sekretorius Dag Ham- 
marskjold turėtų " dingti iš akiračio”. 
Ištiesų 1961 m. Hammarskjold žuvo 
Conge lėktuvui nukritus. Vėliau 
draugai iš KGB ir centrinio komiteto 
patikėjo Ševčenkai paslaptį, kad 

Gilioje skausmo valandoje, netekus mylimos motinos - senelės - 
uošvės

A.A. ADELĖS JURKŠAITIENĖS,

jos dukroms, sūnui ir jų šeimoms bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi

L. ir B. Žaliai, 
V. Gaidžionienė, ir 
R. Gaidžionytė.

Mirus

A.A. Adelei JURKŠAITIENEI

nuoširdžiai užjaučiame mūsų choristus, dukrą Lilę Gaidžionienę, 
marčią Nijolę Jurkšaitienę, žentų Jonų Barilą ir jų šeimas.

Amžino atilsio Jūsų brangiai mamai, uošvienei bei senelei.

"DAINOS" choras

.reikėtų kokiu nors būdų atsikratyti 
Eigypto prezidentu Anwar Sadat.

Ševčenka pradėjo kaskart daugiau 
ir daugiau nusivilti sovietų sistemą. 
Jis su nepasitenkinimu stebėjo be
reikalingų dideliu mastu vystomą 
karinį pajėgumą tuo skriaudžiant Sov. 
Rusijos žmones.Taip put pasibaisėjo, 
žiauriu Vengrijos sukilimo malšinimu.

Ševčenkos veikale dominuoja Gro
myko, kurį jis laiko vieninteliu šauniu 
žmogum iš visų Politbiuro narių. 
Pasirodo, kad Gromyko žavėjosi 
Amerika ir jos santvarka. Tačiau jis, 
kaip ir kiti Politbiuro "ponai" buvo 
atitrūkęs nuo realaus gyvenimo. Net 
Gromyko duktė yra išsireiškusi apie 
tėvų, kad jis Maskvų mato iš mašinos 
lango. Ištisus 40 metų nėra kojos 
įkėlęs į Maskvos gatves.

Ševčenkai nepatiko aukščiausių 
partijos narių kišimasis į asmenišką 
žemesnio lygio partiečių gyvenimą. 
Žodis "amoralka” ( peiktinas elgesys) 
buvo prilipinamas komunistų partijos 
nariams, jeigu jie perdaug girtuoklia
vo arba, grįždami iš Vakarų prisive
žė perdaug "kapitalistinių" daiktų. 
Kai kurie buvo ir pabarami dėl " 
amoralkos", bet kai kurie išstumiami 
iš partijos. Tačiau kuo aukštesnį 
laipsnį kuris nors partietis buvo 
pasiekęs, tai tuo silpniau tokį lietė 
apkaltinimas "amoralka"

Tie jauni partijos nariai, kurie 
patiko Politbiuro vadams, buvo skiria
mi į aukštas vietas. Pavz.: būti 
išsiųstam į Afrikos ir Azijos kraštus 
reiškė, kad jis jokių aukštesnių 
pareigų negali tikėtis, bet išsiųstieji į 
Europą, o ypač į Ameriką, turėjo daug 
vilčių aukštai iškilti. Ševčenka studi
javo kartu su Gromyko sūnum ir net 
draugavo. Jis iškilo į aukštą vietų.

Ševčenkos veikalas ryškiai atsklei
džia sovietų norų dominuoti visam 
pasauly apmokant specialius agentus, 
kad jie " Plautų smegenis" Europos 
komunistams. Sovietai buvo ypatingai

Todor Živkov duktė Liudmila, studi
javusi Oxfordo universitete, norėjusi 
atgaivinti ir išryškinti Bulgarijos 
kultūrinius - tautinius, bruožus. KGB

susirūpinę "apšviesti" Prancūzijos 
komunistus. (Tačiau tos pastangos 
nebuvo sėkmingos, nes Prancūzijos 
komunistai pareiškė-sovietams pro
testų dėl žiauraus Vengrijos sukilimo 
numalšinimo.) ' . ..
Pasirodo, kad Pekinas nusisuko nuo 

Maskvos dėl sovietų noro kiniečius 
mokyti ir jiems nurodyti gaires. Kai 
1959 m. Kruščiovas susitiko su Mao 
Tsetungu, tai pastarasis apkaltino 
sovietus dėl "detentės" su imperialis
tais ( dėl sovietų bandymo tartis 
geruoju su Amerika). Sovietams, 
žinoma,nepatiko Mao Tsetungo paro
dymas, kad kiniečiai jaučiasi lygūs 
sovietams, o gal net. it viršesni.

Ševčenkai ruošiantis išvykti į Niu
jorką 1973m., KGB centras pakvietė jį 
pokalbiui. Komunistų partijos nariai, 
net Politbiuro aukštieji, vadai nemėg
sta KGB. Ševčenka vaizdžiai apibrė
žia KGB: " į šią įstaigą žiūrėjau , kaip 
į slaptąją policiją, kuri užsiima 
žmogžudystėmis krašto viduje ir 
teroro veiksmais užsienyje. Aš neken
čiau KGB, nes . ta organizacija 
nepasitiki ir niekiną višųs Sov. Rusijos 
žmones”. Pavz.: Gromyko niekada 
nekėlė kojos j KGB Centrą. Jis aiškiai 
jų vengė.Gromyko nelietė nė lašelio 
alkoholio, tačiau KGB agentai be 
alkoholio negyvena.

Ševčenka, prieš išvykdamas į Niu
jorką ir turėjęs pokalbį su aukščiausiu 
KGB vadu, Boris Semyovič Ivanovu ( 
nuolat dvokiančiu alkoholiu) suprato, 
kad gyvendamas užsieny bus nuolat 
sekamas. Ivanovas net bandė Ševčen
ką prikalbėti, kad Niujorke šnipinėtų 
KGB naudai.

Ševčenkos ir jo žmonos Linos 
gyvenimas Niujorke buvo " sukausty
tas" tuo, kad reikėjo neparodyti 
susižavėjimo kultūrinėmis vertybėmis 
ir aukštu gyvenimo lygiu. Teko net 
vengti gerų filmų žiūrėjimo, nes tai 
irgi buvo draudžiama. Tačiau K,GB 
agentai nebuvo taip stipriai suvaržyti, 
jie jautėsi esą " virš visko”. . ,

KGB viršininkas Niujorke buvo 
Boris Aleksandrovič Solomatin ( 
negalįs gyventi be alkoholio). Jis irgi 
norėjo Ševčenką įtraukti į šnipinėjimą 
KGB naudai, tačiau Ševčenka nesilei
do ir pradėjo kaskart stipriau jaustis 
tarsi būtų " smaugiamas" sovietų 
diplomatų ratelyje, kuriame įtarinė
jimai ir intrigos buvo statomi aukščiau 
už diplomatinę veiklų.

Kiekvienas sovietų valdžios atsiųs
tas tarnautojas į Ameriką gobšiai 
pirko įvairiausias prekes, net automo
bilius. Pirko ir tokias prekes, kurias 
ruošėsi parduoti Maskvoje, juodoj 
rinkoj.

Ševčenka atidengė visų tiesą apie 
KGB. Kremliaus vadai netik kad 

nepajėgdami, bet ir būdami nesuinte
resuoti Sov. Rusijos žmonių meile 
jiems, kaskart.stipriau remiasi į KGB 
pajėgumą. Net ir aukščiausi Politbiuro 
nariai bijo KGB. "Vetruška”, taip 
vadinama Kremliaus telefonų siste
ma, yra tvarkoma KGB agentų, kurie 
dirba kaip šoferiai, virėjai, tarnai ir 
tarnaitės Politbiuro nariams nevien 
juos apsaugodami, bet ir šnipinėdami 
jų naudai. Jie viską praneša KGB 
viršininkams.

Vienas KGB skyrius specializuojasi 
žmogžudysčių įvykdymu savam krašte 
ir terorizmu svetimuose kraštuose. 
Žmogžudystės, įvykdytos savame 
krašte, ar svetimuose kraštuose, yra 
pagarsėjusios išsireiškimju- "mokrie 
diela". Tokių "mokrie diela" buvo 
(vykdyta daug, kaip Dag Hammarsk
jold ir Anwar Sadat. Taip pat buvo 
nužudyta 1970 m. Bulgarijos komunis
tų partijos viršininko - prezidento 

nutarė, kad jos veikla prasiveržia pro 
nustatytas gaires ir, stipriai susiorga
nizavusi bulgarų KGB, Liudmilos 
atsikratė " mokrie diela" būdu. Ji mirė 
staiga, būdama tik 38 m.

Ševčenka buvo netikėtai atšauktas 
atgal į Maskvą; nes kai kurie asmenys 
Maskvoje pavydėjo jam gero gyvenimo 
Niujorke. Ševčenka turėjo staiga 
perbėgti pas amerikiečius, nes neno 
rėjo grįžti į Maskvą.

Kai jis kartų bandė atverti savo 
sielą žmonai, tai ji jo nesuprato ir iš 
įvairių jos išsireiškimų buvo aišku, 
kad ji neliktų Amerikoje.Be to, ji buvo 
labai gera draugė Gromykos žmonos 
ir neatrodė, kad jam pasirinkus laisvę 
ji nukentėtų. Tačiau Ševčenkai pasi 
traukus pas amerikiečius balandžio 
mėn., FBI jam pranešė gegužės mėn„ 
kad jo žmona Maskvoj staiga mirė.

Ševčenkai buvo aišku, kad ją 
nužudė - KGB įvykdė "mokrie diela”. 
To jis nesitikėjo. (FBI palaiko ryšius 
Maskvoj su kažkokiais asmenimis, 
kurie šį bei tą jiems praneša.)

Ševčenka savo veikale aiškina, kad 
KGB Sov. Rusijoje taip tvirtai 
įsigalėjusi, kad jos galia yra tarsi 
sucementuota į nepajudinamų kolonų. 
Ševčenkai Maskvoje buvo paskirta 
mirties ■ bausmė. Jis ' žino, kad jam 
nuolat gresia pavojus, nes KGB 
sugeba rasti būdus "mokrie diela" 
įvykdimui. Tačiau, tai žinodamas, jis 
džiaugiasi laisve ir maloniu gyvenimu 
Amerikoje.

1 Agnė LUKŠYTĖ

LIETUVIŠKOJI KNYGA 
MELBOURNE

įrišti 1985 metų spausdiniai: "Ai
dai",;. "Karys", "Pasaulio lietuvis", 
"Mūsų pastogė", "Tėviškės aidai", 
įrišimu pasirūpino, nemokamai nuo
savu transportu susisiekdamas su 
tolokai esančia knygrišykla, Feliksas 
Sodaitis. Gauta: "Aidai" 1-86. Au
kojo po $20 V. Miliauskas, V. 
Pleškūnas, $5 St. Sikorskis. "Karys" 
4-86 - P. Binkus. A. Sutkaus 
fotoalbumas "Daina Lietuvai", Vil
nius 84 - P. Venckus. Visiems 
bibliotekos geradariams nuoširdi pa
dėka.

Gauta: D. Adomaitienės "įdomioji 
imunologija", Ištakų beieškant, Ant- 
kūnių pasaulyje, Ląstelių karių armi
ja, Nuo geno iki antigeno, Vilnius 85.

Prano Čepėno "Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija" II, Chicago 86.

E. Mieželaičio raštų 6,7 ir 8 t.t. 
Vilnius 84-85.

"Skautų Aidas" 3-86.
"Bendruomenės Balsas”, Chicago 

13-86.
Aukojo: P.Binkus - "Laiškai Lietu
viams, balandžio 86. "Karys" 3-86. 
Paulius Jatulis - savo redaguotą 
Zenono Ivinskio Rinktinių raštų II t. 
"Pastangos įsteigti Lietuvos Bažny
tinę Provinciją nuo Mindaugo iki 
Neprikl. laikų", atsp. iš L.K.M. 
Suvažiavimo Darbų X t..Roma 84. 
V. Lazauskas - Z. Raulinaičio 
"Lietuvos raiteliai", pirmoji knyga, 
Kunigaikščių sąjunga, Brooklyn, 
N.Y.85

Visiems lietuviškos Inygos gerada
riams nuoširdi padėka.

Bibliotekos vedėjas.

Daug sužinosi 
skaitydama* 
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JUODASIS FUTBOLO PERLAS

Šiuo vardu yra vadinamas pasaulio 
futbolo karalius Brazilijos Pele, jį 
atrado Brazilijos futbolo talentų 
ieškotojas W. de Brito, kai jis 1956 
m. mažame Bauru miestelio stadione 
pamatė rungtyniaujant vietos koman
das. Iš visų išsiskyrė 16-tis Edson 
Arantes do Nascimento, vėliau ta 
pęs tik Pele. Iki šiol jis yra skaitomas 
pačiu iškiliausiu pasaulio futbolininku. 
Savo karjerą Pele baigė 1971 m. Rio 
de Žaneiro mieste, kai stebint 
150.000 žiūrovų jis žaidė už Braziliją 
prieš Jugoslaviją. Pasibaigus rungty 
nėms, šis 10 numerį turįs žaidėjas, 
atsisveikinimo ženklan, pamažu bėgo 
apie stadioną, o jo gerbėjai tiesiog 
isteriškai šaukė; " Pasilik , pasilik 
Pele". Ne tik stadione, bet ir 80 
milijonų , stebėjusių jo. atsisveikinimą 
su futbolu, širdyse verkė ir tą dieną 
paskelbė tautinio liūdesio diena.

Nors jau 15 metų praėjo, kai jis 
pasitraukė iš aktyvaus futbolo, tačiau 
Pele ir dabar yra skaitomas geriausiu 
pasaulyje įvarčių mušėju. Pele per 
metus uždirbdavo apie milijoną dole
rių, Pietų Amerikoje jis buvo didesnis 
herojus negu valstybių prezidentai ar 
filmų žvaigždės. Europiečiai, ypač 
anglai, kurių žaidimas yra daug 
šiurkštesnis negu Pietų Amerikos, 
Pelę vadindavo futbolo baletmeiste
riu. Nors būdamas labai turtingas, 
tačiau gyveno kukliai, paprastame 
bute, o žmona sakydavo, kad būt tokio 
žymaus žmogaus žmona, yra lyg. būti 
uždarytiems narve, nes niekur negali 
pasirodyt, kad neužpultų daugybė 
gerbėjų. Todėl ir tekdavo daugiausiai 
būti užsidarius namuose. Be futbolo 
Pele mėgstamiausias dalykas, yra 
džiazo muzika.

Savo puikiu, tiesiog magišku sviedi
nio valdymu, Pele žavėjo ir kitus 
pasaulio futbolo mėgėjus. Keli Eu
ropos klubai jam siūlė milijonines 
sumas, kad jis pereitų žaisti į jų 
klubus, tačiau jis to nepadarė ir 
nepaliko savojo Santos klubo. Pirmą 
kartą 1958 m. Stokholme Pasaulio 
Futbolo pirmenybėse, jis su Brazilijos 
rinktine laimėjo taip brangią Pasaulio 
Futbolo taurę. 1962 m. jis su Santos 
komanda laimėjo Čempionų taurę ir 
apgynė su Brazilijos rinktine Pasaulio 
varžybų taurę. 1969 m. per profe
sionalų rungtynes, jis įmušė savo 
karjeros 1000-nį įvartį ir dar po 7-nių 
mėnesių su valstybės rinktine, vėl 
laimėjo Pasaulio taurę. 1970 m. 
Meksikos Aztec stadione, žaidžiant 
prieš Italiją, Pele įmušė pirmą įvartį ir 
laimėjo prieš Italiją 4:1, tuo pačiu ir 
Pasaulio taurę. Šio laimėjimo pasė
koje, 44 žmonės gavo širdies atakas ir 
mirė, 1800 buvo nuvežti į ligonines.

Baigęs aktyvų žaidimą, Pele davė 
interviu ispanų sporto žurnalui 
"Actualidad Espanjola”, kurio dalį čia 
pateikiame:

- Kodėl jus vadina futbolo kara
lium?

- Mane pirmą kartą karalium 
pavadino Prancūzijos spauda. Tačiau 
aš nuo kitų karalių skiriuosi tuo, kad 
mano titulas buvo ne amžinas ir jo aš 
niekam negalėjau perduoti.

Koks būtų jūsų patarimas 
sportininkams, norintiems pasiekti 
gerų rezultatų?

- Dirbti ir dar kartą dirbti, nes 
niekas .neateina savaime. Futbolą 
galima žaisti jau 3-jų metų. Gi man 

atrodo, kad aš gimiau su kamuoliu. 
Pradžioje žaisdavau gatvėse su mai
šeliu, prikimštu piuvenų, rungty- 
niaudavom, kas ilgiau kamuolį išlaikys 
ore ir kita. Aš skaitau, kad mano 
geriausia futbolo "akademija” buvo 
žaidimas gatvėse. Ir dabar, kai 
pamatau vaikus žaidžiančius gatvėje, 
aš dažnai prie jų prisijungiu.

- Koks pats maloniausias prisi 
minimas?

- Jų buvo kėli, tai pirmieji 
laimėjimai Meksikoje ir pats malo
niausias iš vaikystės, kai buvau 11 -kos 
metų ir visą savaitę padėjęs dėdei 
dailininkui, už uždirbtus pinigus 
nusipirkau savo gyvenime pirmą tikrą 
futbolo sviedinį.

. PMHjo fulMv lauri.

- O koks liūdniausias?
- Mūsų pralaimėjimas per pasaulio 

pirmenybes Anglijoje. Aš tada net 
apsiverkiau.

-1 Jūs mėgstate dainuoti, ar ne?
- Aš mėgstu dainą ir visuomet 

dainuoju, ypač per rungtynes. Jeigu 
šalia būtų mikrofonas, tai sporto 
mėgėjai galėtų išgirsti ir visą koncer
tą, nes mano charakteris linksmas, o 
daina ir padaro žmogų linksmą.

- Jeigu nebūtumėte futbolininkas, 
tai kuo norėtumėte būti?

- Visuomet tetroškau tik vieno, tai 
žaisti futbolą ir niekad nenorėjau būti 
kuo nors kitu.

Pele yra vedęs baltą moterį 
Rosemary. Paklausta, ar jai nesudaro 
problemų, būti ištekėjusiai už juodo 
žmogaus, ji atsakė: " Tikrai ne, ypač 
jei juodasis yra Pele." Gi pats Pele turi 
savo nuomonę apie rasines proble
mas, sakydamas, jeigu Cassius Clay ( 
Mohamed Ali) visuomet kovoja už 
savo rasę, tai jis pirmoj vietoj kovoja 
už savo tautą ir valstybę ir savo 
draugus, o ne už kurios nors spalvos 
žmones.

Baigęs sportinę karjerą, Pele pra
dėjo domėtis politiniu gyvenimu ir 
galvoja net kandidatuoti į Brazilijos 
prezidentus. Ką gali žinoti, gal buvęs 
pasaulio futbolo karalius, vieną dieną 
taps Brazilijos prezidentu.

Paruošė A.L.

SPORTO NUOTRUPOS

Vis daugiau ir daugiau moterų 
dalyvauja maratono bėgime. Atrodo, 
kad 42 kilometrų 195 metrų nuotolis 
jų visai nebaugina. 1926 m. užregis 
truotas pirmasis moterų maratono 
bėgimas. Bulgarų mokslininkai P. 
Bonovir G. Mečkarov ištyrė moterų 
maratono istoriją, išanalizuodami 50 
geriausių pasaulio bėgikių pasiektus 
rezultatus 1974 - 1984 m.m. Jie 
nustatė, kad geriausių rezultatų 
galima pasiekti sulaukus 26 m. ir 4 

mėn. amžiaus. Minimalus treniruočių 
laikas, siekiant aukščiausių rezultatų, 
yra 5 metai. Aukštų rezultatų amžius 
svyruoja nuo 23 - 29 metų. Šiuo 
laikotarpiu geriausios bėgikės per 
treniruotes ii- varžybas kasmet nubė
ga nuo 4500 iki 6000 kilometrų. 
Sulaukus 29 metų, rezultatai pradeda 
blogėti.

Pasaulyje nuo seno gerai 
žinomos gyvūnų varžybos , kaip varlių 
šuoliai į tolį? tarakonų ar sraigių 
lenktynės ir pan. Neseniai Kanadoje 
buvo surengtos omarų (lobster's) 
plaukimo varžybos, kuriose dalyvavo 
virš 100 šių jūros gyvūnų. Jie.šliaužė 
milžiniško akvariumo dugnu iki finišo 
ribos,-stebint teisėjams ir žiūrovams, 
kurie ' net ir piniginiai lažinosi. 
Pirmasis atšliaužė omaras Karalius, 
kurio laimėjimas jam, bent laikinai, 
išgelbėjo jo gyvybę, nes kiti buvo 
suvalgyti, užmokant pagal jų varžy- 
binį pajėgumą.

------Mokslininkai apskaičiavo, kad 
virš 60 milijonų žmonių pasaulyje 
savo sveikatos šaltiniu laiko spartų 
pasivaikščiojimų. Jo nauda yra nė kiek 
nemažesnė kaip bėgimo, nes būna 
padidinta deguonies apykaita. Spar
čiai einant arba bėgant sunaudojama 
tiek pat kalorijų. Spartus ėjimas yra 
skaitomas tada, kai per valandą yra 
nueinama 6,4 kilometro arba 4 
mylios.

- -- Per 70 gyvenimo metų žmogus 
suvalgo maždaug 8 tonas duonos ir 
pyrago gaminių, 11 tonų bulvių, 6-7 
tonas žuvies, 10.000 kiaušinių ir 
išgeria 10.000 litrų pieno. O kiek 
Australijoje išgeriama alaus? Vaigy-

X-SIOS PASAULIO KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 
aoįn‘ -9 ■' vu ■ •• ' .t- r • ■

Šios Ispanijoje vykusios krepšinio 
pirmenybės Australijos vyrų rinktinei 
buvo pačios nesėkmingiausios iš visų 
lig šiol žaistų. Laikoma 7-ta geriausia 
komanda pasaulyje, jie, didžiausiam 
visų nustebimui, pralaimėjo prieš 
nežinomus, pirmą kartą pasaulinėse 
pirmenybėse dalyvaujančius, Afrikos 
valstybės Angolos krapšininkus. Grį
žus namo Australijos rinktinės, tre
neris pareiškė, kad penki žaidėjai 
greičiausiai bus nubausti ir praras 
savo vietas Australijos rinktinėje. 
Prieš rungtynes, tur būt per daug 
savimi pasitikėdami, jie be trenerio 
žinios ir leidimo iki vėlyvos nakties 
mieste "užgastroliavo". Tas pats 
atsitiko ir žaidžiant prieš Sovietų 
Sąjungą, kur jie visai nesitikėjo 
laimėti. Tačiau, pralaimėjimas prieš 
Angolą buvo neatsitiktinas. Šią ko
mandą. po poros metų įtempto darbo, 
paruošė ir baigė treniruoti buvęs 
geriausias Lietuvos ir visos Šov. 
Sąjungos krepšininkas Modestas PA U - 
LAUSKAS, kuriam būnant kapitonu 
Mueneheno olimpiadoje Sov. Sąjungos 
vyrų krepšinio komanda pirmą kartą 
išsikovojo olimpinį aukso medalį.

Pirmpsios Pas. krepšinio pirmenybės 
vyko 1950 m. Argentinoje ir pirmąja 
vietą laimėjo šeimininkai, antraisiais 
palikdami Ameriką. Antrosios pirme
nybės po keturių metų vyko Rio de 
Žaneiro mieste. Laimėtojais tapo 
amerikonai, baigmėje nugalėję bra
zilus. 1954 m. pirmenybės vyko Čilėje 
ir čia pirmą kartą dalyvavo ir Sov. 
Sąjungos rinktinė. Šias pirmenybes, 
kaip ir 1963-jų metų, laimėjo brazilai.' 
V-sios pirmenybės vyko Urugvajuje, 
laimėtojais tapo Sov. Sąjungos rink
tinė, kurioje žaidė lietuvis M. Pau
lauskas, tuo metu geriausias šios 
rinktinės žaidėjas. 1970 metais pirme 
nybes Jugoslavijoje laimėjo šeiminin
kai! 1974 m. Puerto Rikoje Sov.

AMŽINOJI PARTIJA

Jau kone 60 metų Anglijos šachma
tininkai žaidžia vadinamą "amžinąją" 
partiją. Ji buvo pradėta 1926 m. 
dviejų jąunų šachmatininkų iš 
Glasgowo ir iš Londono. Pagal susi 
tarimą, jie daro tik po vieną ėjimą per 
metus. Kaip spėja šachmatų specia
listai, jei ir toliau bus žaidžiama tokiu 
tempu, tai kažin ar šią partiją užbaigs 
šachmatininkų anūkai.

KĄSPAROV v. KARPOV 
dėl pasaulio titulo.

Pinui trys žaidimai dėl pasaulio 
titulo tarp Kasparov ir Karpov baigėsi 
lygiomis (1,5 :1,5). Ketvirtas susitiki 
mas taip pat Londone bus sužaistas 
(4.8.86). Jie žais 24 žaidimus. Pirmi 
12-ka Londone, likusieji Lenuigrade.

PASIBAIGĖ SYDNĖJAUS
TARPKLUBINĖS

ŠACHMATŲ P1RMNENYBĖS

Šydneėjaus lietuvių šachmatų 
klubo reprezentacinis vienetas: V. 
Patašius, dr. I. Venclovas, australas 
D. Keast ir ukrainietis P. Johnson 
dalyvavo tarpklubinėse pirmenybėse 
aukščiausioje klasėje.

Baigminis rezultatas šeštoji vieta iš 
dvylikos žaidžiušių komandų.

Žemesnėse grupėse klubą repre
zentavo dvi komandos sudarytos iš 
svetimtaiičių.

Sąjungos rinktinė vėl tapo čempionais 
ir komandos kapitonu buvo M. 
Paulauskas. 1978 m. pirmenybės vyko 
Filipinuose kur laimėtojais tapo Jugo 
slavija, baigmėje įveikusi Sov. Są
jungų. Sov. Sąjungos rinktinėje žaidė 
S. Jovaiša.. 1982 m. pirmenybėse 
Kolumbijoje aukso medalį laimėjo Sov. 
Sąjungos rinktinė, kurioje žaidė trys 
lietuviai: A. Sabonis, S. Jovaiša ir V. 
Chomičius.

Šių metų pirmenybėse dalyvavo 24 
paskirų valstybių komandos, su
skirstytos į 4 pogrupius. Trys geriau . 
šiai pasirodžiusios komandos sudarė 
dvi pusfinalines grupes. Pirmąsias dvi 
vietas užėmusios komandos žaidė 
pirmenybių finale.

Buvo galima lengvai pastebėti labai 
silpnus krepšinio tėvynės Amerikos, 
pasirodymus tiek šiose, tiek anksty 
vešnė'se pirmenybėse. Kodėl taip yra?

Pasaulio pirmenybių rinktines ame
rikiečiai sudaro tik iš kelių nepirma 
eilių universitetų ar koledžų rinkti
nių, neturėdami jokios patriotinės 
ambicijos atsiekti laimėjimų. Tik 
dabartinis prezidentas Reagan Los 
Angeles olimpiados metu įstengė 
įdiegti stipria patriotinę sąvoką. Buvo 
sudaryta tikrai labai stipri ne tik 
krepšinio, bei ir visa olimpinė 
Amerikos rinktinė. Tikėkimės, kad tas 
pats įvyks ir sekančios olimpiados 
metu Pietų Korėjoje.

Sov. Sąjungos rinktinėje žaidžia 
trys lietuviai - A. Sabonis, R.' 
Kurtinaitis ir V. Chomičius, du latviai, 
du ukrainiečiai ir 5 rusai.
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VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Melbourno skyrius maloniai 
kviečia jus į

rugpjūčio 16 d. šeštadieni 7.30 v.vak. Melbourno Lietuvių namuose. 
Gražiai pavakarieniausite (smorgasboard), gros linksmas orkestras, 
kartu paremsite mūsų jaunimą.
Vakarinė apranga.
Bilietų kaina $15.
Bilietus užsakyti pas S. Žemkalnienę. Tel. 842 7550

ir 
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N AMUOSE
16 III EAST TEH RACE. BANKSTOWN (Tel. 7011 1414)

Rugpjūčio 16 d., šeštadieni, 7.30 vai. Sydney Sporto Klubo "Kovas1

METI NTS

Bilietai - $5; Pens, ir Jaunimui - $3 
Rezervuokite stalus klube.

Rugpjūčio 17- d., sekmadienį Lietuvių klube, Bankst.owhe, 
viršutinėje salėje Australijos Operos solistai

Rugpjūčio 17 d., sekmadienj, 2.30 p.p. VIRŠUTINĖJE SALĖJE 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba ruošia

K N E R

MA RT1 N

Dainos mylėtojai maloniai kviečiami atsilankyti, 
įėjimas: 6 dol. Pensininkams ir moksleiviams 4 dol.

A.L.B. Sydnėjaus apylinkės valdyba

Rugpjūčio 16 d., Šeštadieni, 7.30 vai. Sydnėjaus Sporto klubo 
"Kovas"

METI NIS

11 
>>< 
M
i 
aš 
Eiti 
siš 
•itj 
•n?

Dalyvauja operos solistai GREGORY MARTIN (baritonas) ir CONAL 
COAD (bosas).
Bilietų kaina $6. Mokiniams ir pensininkams $4.
Nepraleiskite progos pasiklausyti gerų dainininkų!

Rugjūčio 24 d.sekmadieni 3 val.p.p. 
Los Angeles vyrų kvarteto koncertas 
Ruošia: A.L. Jaunimo Sąjunga

KVIEČIAME IR LAUKIAME
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Bilietai - $5. Pensin. ir Jaunimui - $3 
Rezervuokite stalus klube.

SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

S.L.S.K. "KOVAS PARAMA
VI PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI

Ateina Marijos Dangun paėmimo Šventė - ąrba lietuvių pamėgta 
"Žolinė". Jau keleri metai šios Šventės lietuviškos pamaldos vyksta ne 
Lidcombėje, o Lietuvių sodyboje Engadinėje.
Tradicija bus tęsiama ir šiemet. Šventos Mišios įvyks rugpjūčio 15 d. 
penktadieni Engadinėje. Šventė privaloma vidaiems tikintiesiems. Kvie
čiami visi sodybiečiai ir maldininkai iš Sydnėjaus ir artimesnių apylinkių. 
Gal neturėsime simboliško laukų derliaus, varpų ir gėlių pašventinimo, bet 
atsinešime supintus puokštus iš darbų ir rūpesčių.
Vaišingumu pažįstama šeimininkė Valė, tikimės, suorganizuos pasivaiši- 
niinui po puodelį kavutės.

$100 - J.ir E. Laurinaičiai, Sydnė 
jaus gyvojo rožinio būrelis, A. 
Savickienė, R. Barkutė, S. ir J.A. 
Juragiai, Sydnėjaus skautų Židinys 
30-čio sukakties proga.

$50 - J. Burokas, V.ir J. Zablockiai, 
H. ir L. Karveliai, N. Celkienė.

$40 - A. Giniūnas.
$30 - L. ir J. Veteikiai
$25
$20 - G. Viliūnaitė, J. Kataržis, A. 

Plukas, M. Vaškevičienė, p. Done- 
lienė, G. Antanėlis.

$10 - V. Saponka, M. Kemežys, B. 
Nagulevičius, C. Protienė, p. Volec- 
kienė, D. Bižienė, G. Vičiulis, 1. 
Kirna, V. Viliūnaitė, D. Karpavičienė.

VIETOJ M

METINIS SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad metinis visuotinas 

klubo narių susirinkimas (vyks š.m. 
rugsėjo_21 d., 3 vai. klubo patalpose.

Mons. Petras 'Butkus.

V. Šablevičius

KANDIDATAI! KLUBO VALDYBĄ 
Kandidatų pasiūlymai į Lietuvių 

klubo valdybą (Board of Directors) 
1986-87 metams turi būti (teikti klubo 
valdybos sekretoriui ne vėliau 1986 
metų rugpjūčio 24 d., 4 vai. p.p. 
Kandidatų pasiūlymo pareiškimai 
gaunami klubo raštinėje.

NARIO MOKESTIS
Visi klubo nariai, kurie iki š.m. 

rugpjūčio 31 d. nesumokės klubo nario 
mokesčio, pagal klubo (status negaus 
metinės klubo apyskaitos pranešimo ir 
neturės teisės balsuoti.

D.DUDAITIS
Sekretorius

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Laisvojo pasaulio lietuvių aštuntoji 
tautinių šokių šventė įvyks 1988 
m.liepos 3 d. Kanados Hamiltone, 
tame didžiajame Kanados pramonės 
mieste, kuriame gyvena per 2000 
lietuvių. Šitą šventę rengia JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruommenių 
krašto valdybos su Lietuvių tautinių 
šokių institutu. Šios šventės rengimui 
vadovauti yra pakviestas energingas 
jaunosios kartos veikėjas Vaidotas 
Kvedaras. Jis susikvietė darbingą 13 
asmenų šventės rengėjų komitetą 
jau turėjo pirmuosius posėdžius.

ir

SEPTINTASIS LIETUVIŠKŲJŲ
TEATRŲ FESTIVALIS

Festivalis rengiamas JAV LB kul
tūros tarybos, (vyks š( rudenį, JAV 
Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 
27-30 d.d. Čikagoje. Jaunimo centre. 
Saviveikliniai teatro vienetai skati
nami ruoštis festivaliui.

DEŠIMTOJI BALTISTIKOS 
KONFERENCIJA

Madisone (JAV) gegužės 29-31 d.d.

Baltistikos studijų draugija irWiscon- 
sino universiteto baltistikos centras 
surengė dešimtąją baltistikos konfe
renciją. Jai buvo pasirinkta tema " 
Baltiečiai už Pabaltijo rybų". Šioje 
konferencijoje dalyvavo mokslininkai 
iš JA Valstijų, Kanados, Australijos ir 
Europos. Konferencija buvo padalinta 
į įvairias sritis - meno istorijos, 
bibliografijos, folkloristikos, istorijos, 
lingvistikos, literatūros, muzikologi
jos, pedagogikos, socialinių mokslų, 
teatro ir dramos. Violeta Kelertienė 
vadovavo literatūros mokslo sričiai, 
Augustinas Idzeiis - socialinių moks
lų. Oficialiame konferencijos atida
ryme gegužės 29d. dalyvius sveikino 
Wisconsino valdžios ir Baltistikos 
studijų draugijos pareigūnai, trumpą 
meninę programą atliko čikagietė sol. 
Dalia Kučėnienė.

Konferencijoe daugiausia daly 
vių turėjo latviai, lietuviai - mažiau, 
nors Madisonas lengvai pasiekiamas 
automobiliu per tris valandas iš 
Čikagos. Literatūrinėje popietėje sa
vo kūrinius skaitė: Vitalija Bogutaitė, 
Tomas Venclova. Astrid Ivask, Ivar 
Ivask ir Lolita Muizniece. Konfe
rencijos uždarymo iškilmėse Madison 
Civic Center surengtame pokylyje 
vadovavo dabartinė Baltistikos studi
jų draugijos pirmininkė Vaira Vikis-

Pagerbdami a.a. B. Baltramijūnienę 
vietoje gėlių aukojo po $20 N. 
Liutikaitė ir Siručių šeima.

Pagerbdami a.a. A. Jurkšaitienę 
vietoje gėlių aukojo po $20 S. ir A. 
Mauragiai ir Griškaičių šeima.

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS

ADELAIDĖ: 5EBI-FM šeštadieniais 
nuo 9-10 vai. ryto.

CANBERRA: 2XX ketvirtadieniais 
7.30 vai vak.

MELBOURNE: 3EA sekmd. 11 vai. 
ryto, pirmd. 6.30 p.p.

SYDNEY: 2EA šeštadieniais 10-11 
vai. ryto.

BRISBANE 4EB ketvirtadieniais delį respektą mūsų bendruomenei,
4.30 p.p. tikimės neapvils lietuvių ir su

atsidavimu atliks patikėtas pareigas.-
PERTH: 6NR kas trečią antradienį K ir N BUTKAI
6.30 vai. vak. PRANEŠIMAS Cabramatta. NSW

Korespondenciją liečiančią Canberros "Ramovės skyriaus reikalus 
prašome siųsti vienu ar kitu žemiau nurodytu adresu:

Pirmininko adresas: Pr. DARIUS ■ 34 Gunn st. YARRALUMLA, 2600
A.C.T. Telef. N r. 816502

Sekretoriaus adresas: L. BUDZINAUSKAS - 12 Lord st. O'CONNOR,
2601 A.C.T. Telef. Nr. 498728

NOTICE
Nominations to the Board of 

Directors of the Lithuanian Club Ltd. 
for 1986-87 must be submitted to the 
secretary of the club by 4 p.m. on the 
24th of August, 1986.

Nomination forms are obtainable at 
the club’s office.

a. dud Arris 
Secretary

Informacija
Pranešame gerb. tautiečiams, kad 

nuo šių metų liepos mėn. 26 d. 
Lietuvių laidojimo biurą (Funerals of 
Distinction P/L.) 17 Railway Pde, 
Fairfield perleidome METRO
POLITAN BURIAL and CREMA
TION SOCIETY P/L.- SYDNEY.

Nauja administracija turėdama di-
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