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LIETUVIŲ DIENOS
SYDNEJIJJE

I960 metais Sydnejuje ruoštoji 
Dainų šventė davė pradžią ALD. 
Per eilę metų AI. D išsiplėtė 1 
programą įtraukdamos tautinius šo
kius, jaunimo koncertus, literatūros 
vakarus, vaikų vaidybos popietes, 
meno ir tautodailės parodas ir kt. 
Ruošiami iškilmingesni atskiri ALD 
atidarymai, matome užjūrio svečių 
programas. Be jau atliekančių meninę 
programą į mūsų ALD atvyksta ir 
daugiau užjūrio svečių. Šiais metais iš 
JAV atvyks PLB valdybos vicepirmi
ninkas Stasys Jokubauskas su ponia ir 
"Pasaulio lietuvio " redaktorius Bro
nius Nainys.

Dainų šventės ir toliau renginių 
viršūnėje. Nepaslaptis, kad chorų 
eilėse matosi daugiausiai jau raukšlė
mis paženklinti veidai. Tai toji 
karta,kuri augo ir brendo dainių ir 
poetų aprašytoje Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Lietuvis dainavo ne tik 
scenoje, pramogose ir žygiuojančių 
karių gretose, bet sekdamas ųrkl;> 
išverstą vagą, traukdamas išpustytu 
dalgiu nunokusių rugių pradalgę, 
sodžių jaunimo susiburimuose, gies
mėmis palydėdavo mirusius į amžino 
poilsio vietą. Jaunuoliai, jau čia gimę, 
auga kitokioje aplinkoje, mažiau 
dainuoja ir rečiau juos matome 
choristų eilėse. Bet ir čia rodosi 
prašvaistęs. Paskutiniame "Dainos" 
choro koncerte gėrėjomės ne tik 
gražiomis lietuviškomis dainomis, bet 
ir jaunų leituvaičių prisidėjimu.

XI V-tose ALD, Dainų šventė įvyks 
gruodžio 30 d. Bankstowno Civic 
Centro auditorijoj, talpinančioj virš 
1100 žiūrovų. Pradžia 7.30 vai. Čia 
norisi priminti, ka išskyrus ALD 
atidarymą, visi popetiniai parengimai 
prasidės 3.00 vai., o vakariniai 7.30 
vai. Dainų šventėje, be šeimininkų 
Sydnejaus "Dainos" choro, dalyvaus 
Adelaidės lietuvių choras "Lithuania" 
ir Melbourne dainos sambūris. Šį kartą 
koncertuos tik jungtiniai chorai: 
moterų, vyrų ir mišrus. Pirmą kartą 
sudaryta galimybė prisidėti pavie
niams ar mažesnių chorų daininin
kams, kurie pasiruoš ir išmoks 
programai parinktas dainas.

NUBAUDĖ

UŽ KRYŽIAUS PASTATYMĄ

Lenkijos teismas Bydgosč mieste 
nubaudė kunigą Biniak pinigine bauda 
už tai, Jrad savo bažnyčios šventoriuje 
pastatė kryžių Lenkijos saugumo 
Popieluszko atminimui. Toje bažny 
čioje Popieluszko buvo aukojęs savo 
paskutines Mišias prieš tragišką mirtį 
1984 spalio mėnesį. Teismas kunigą 
Biniak nubaudė tuo pretekstu, kad 
kryžius buvęs pastatytas be valdžios 
leidimo. Dėl kunigo nuteisimo apie du 
tūkstančiai vietos tikinčiųjų pasirašė 
ir pasiuntė valdžiai protesto pareiš
kimą.

Visi Dainų šventei pasiruošimai 
vyksta sklandžiai, tvarkomi patyrusių 
vadovų. Dar praėjusių metų pradžio
je, chorvedžių posėdyje buvo sudary
tas dainų repertuaras. Vėliau, at
spausdintos ir išsiuntinėtos gaidos. 
Nesenai vykusiame ALDRK ir 
"Dainos" choro vadovybės pasitarime 
buvo peržiūrėti visi Dainų šventei 
pasiruošimai, repeticijų laikas ir kt.

Kaip ir visuomet, po Dainų šventės, 
programos dalyviams bus vakarienė 
Lietuvių klube.

Stropiai ruošiasi ir kitos ALD 
parengimų grupės. Atrodo, kad prog
rama bus plati ir įvairi. Todėl, tegul 
nelieka nei vieno fiziniai pajėgaus 
lietuvio, neatvykusio ir nepasigerė
jusio mūsų kultūros darbuotojų atsie- 
kimais. Atvykime ir dalyvaukime, 
mūsų pasišventusių tautiniam menui 
puoselėtojų, šių metų pabaigtuvėse - 
Australijos Lietuvių Dienose.

PLB valdybos vicepirmininkas

VLIKAS KVIEČIA LIETUVIŠKAS 
ORGANIZACIJAS PASITARIMUI

Vilkas kviečia lietuviškų organiza
cijų pirmininkus ar jų atstovus 
dalyvauti rugpjūčio 23 d., 10 v. ryto 
Clevelande, Lietuvių namuose (877 E. 
185th St.,) šaukiamame bendrame 
pasitarime, kaip pristatyti Lietuvos 
reikalus lapkričio 4 d. Vienoje, 
Austrijoje, prasidėsiančioje Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje. Vienoje bus peržiūrėta 
kaip vykdomi 1975 m. Helsinkio 
Baigminio akto nuostatai. Šiai kon
ferencijai pasirengti vyko ekspertų 
pasitarimai Ottavoje (žmogaus 
teisės), Budapešte (kultūrinis bendra-

Pauliaus Augiaus iliustracija "Žalčio pasakai”

darbiavimas), ir Berne (ryšiai tarp 
žmonių), bei Stokholme (pasitikėjimo 
tarp valstybių stiprinimas).

pasaulio Pabaltiečių santalka, 
kuriai dabar pirmininkauja dr. K. 
Bobelis, yra nutarusi Vienos konfe
rencijos metu, lapkričio 4 d., surengti 
pabaltiečių demonstraciją Šv. Stepo
no aikštėje, o kitą dieną spaudos 
konferenciją. Demonstracijose 
kalbėti jau yra sutikę Jean Marie 
Daillet, Prancūzijos parlamento 
narys, Europos ir Pasaulio krikščionių 
demokratų unijos viceprezidentas, ir 
švedas Per Ahlmark, buvęs Švedijos 
parlamento narys 1967-1978. Abu 
buvę Kopenhagos tribunolo teisėjai. 
Demonstracijose taip pat dalyvaus 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir 
atliks lietuvišką programą.

Praėjus vienuolikai metų nuo Hel
sinkio Baigminio akto pasirašymo, 
padėtis Lietuvoje dar daugiau pasun
kėjo. Lietuvos Helsinkio grupė ir 
Katalikų teisėms ginti komiteto nariai 
įkalinti ar nužudyti. Todėl ypatingai 
svarbu, kad Vienoje įvyksiančioje 
demonstracijoje dalyvautų galimai 
daugiau lietuvių.

Kviečiame lietuviškų organizacijų 
atstovus gausiai dalyvauti Clevelando 
pasitarimuose. Pranešimus padarys 
Vliko nariai.

LIETUVA ITALIJOS SPAUDOJE

Vienas įtakingiausių ir labiausiai 
skaitomų Italijos dienraščių , Milane 
leidžiamas "Il Corriere della Sera", 
išspausdino savo korespondento 
Sandro Scabello tris ilgus straipsnius 
apie Lietuvą. Pirmuose dviejuose 
straipsniuose yra išsamiai apžvelgia
ma Lieųtuvos katalikų Bažnyčios ir 
jos tikinčiųjų dabartinė padėtis, 
svarstomi bendri Lietuvos katalikų 
rūpesčiai, aptariamos jų problemos, 
nusakomos jų viltys. Pirmų dviejų 
straipsnių antraštės vaizdžiai pristato 
jų turinį: Katalikiškoji Lietuva tar
tum diglys ateizmo šone, kuriame 
gyviausiai pasireiškia prisirišimas prie 

Romos apaštalinės Bažnyčios. Antro
jo straipsnio antraštė: K aip sunku būti 
kunigu Lietuvoje - sovietinis rėžimas 
nesuskaitomais draudimais ir varžy
mais trugdo religinį tikėjimą.

Liepos 14 dieną dienraščio ”11 
Corriere della Sera" išspausdintas 
staipsnis apie Lietuvą yra skiriamas 
tautiškumo apraiškoms katalikiškoje 
Lietuvoje. Staipsnis užvardintas: 
Kaip Lietuva apsaugoja savo autono
miją nuo Kremliaus. Italas žurnalistas 
susumuoja savo įspūdžius iš kelionės 
po Lietuvą.

ŽYMUO VYSKUPUI
J. STEPONAVIČIUI

Baltų Laisvės Lygos direktorių 
taryba savo liepos 30 d. posėdyje 
nutarė 1986-jų metų Baltų laisvės 
žymenį skirti vyskupui Julijonui Ste
ponavičiui už jo asmenišką pa
siaukojimą, ginant pavergtos Lietuvos 
žmonių pilietines teises, religines 
laisves ir tautinę savigarbą.

Vyskupo Julijono Steponavičiaus 
autoritetas Lietuvos žmonių akyse 
yra taip labai iškilęs, kad okupacinė 
valdžia nedrįsta jo pasodinti j 
kalėjimą, ištremti ar kokiu kitu būdu 
fiziškai su juo susidoroti. Be to 
visuotiniu įsitikinimu, vyskupas Ste
ponavičius "in pectore" popiežiaus 
yra pakeltas kardinolu.

Spalio 18 d. vyskupas Julijonas 
Steponavičius švenčia 75 m. amžiaus 
sukaktį ir tą dieną Los Angeles latvių 
salėje įvyks jam žymens įteikimas. 
Tikimasi turėti žymius asmenis žyme
nį vyskupo vardu priimti ir pasakyti 
įteikimo kalbą.

Vyskupas Steponavičius šiais me
tais minėjo ir kitas dvi sukaktis: 50 
metų kunigystės ir 25 metus ištrė
mimo iš Vilniaus į Žagarę. Popiežius 
kunigystės sukakties proga labai šilta 
telegrama pasveikino solenizantą ir 
apie jį plačiai rašė Europos spauda.

Praėjusiais metais Baltų Laisvės 
lyga žymenį skyrė LKB Kronikai. Už 
parodytą dėmesį, LKB Kronikos Nr. 
70 Baltų lygai pareikšta padėka.
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TvIEL R N AS

MELBOURNO KATALIKIŲ MOTERŲ ŠVENTĖ

Sunku įsivaizduoti, kad jau prabėgo 
35 metai, kai Melbourne lietuvių 
katalikių moterų draugijos narės 
stropiai dirba lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. Dirba glaudesniam lietuvių 
susibūrimui ir išeivijos tautiečių 
vargų ir skausmų palengvinimui. Jos 
dirba su meile Dievui ir meile žmogui. 
Moraliniu jautrumu jos tarnauja ki
tiems.

Draugija savo eilėse turi virš šimto 
narių. į tą skaičių įeina namažai ir 
jaunesnės kartos, kurios visos dirba su 
neužgęstančiu entuziazmu. Draugijos 
tikslas yra, kad neužilgo jaunoji karta 
perimtų ir tęstų tą svarbų darbą.

Draugijos obalsis " Tiesa ir meilė" 
ir jos stengiasi žengti tuo keliu. 
Draugijai gali priklausyti kiekviena 
lietuvė moteris, kuri nori dirbti 
lietuvišką darbą ir nėra būtina būti 
katalikė. Draugija jungiasi į bendruo
menės ir parapijos gyvenimą ir savo 
darbo sutelktomis lėšomis, per eilę 
metų tūkstančiais dolerių yra parė
musi ir remia įvairias lietuviškas 
institucijas Australijoje ir užsienyje. 
Iš jų - Vasario 16 gimnaziją, Šv. 
Kazimiero kolegiją, nepamiršta ir 
kenčiančios bažnyčios Lietuvoje. 
Remia Aust. liet, jaunimo organizaci
jas, Jaunimo Kongresą, Parapijos 
mokyklą, individualius studentus, Pa
rapijos ir lietuvių namus ir lietuviš
kąją spaudą. Kiek įstengia ir moraliai 
remia visą lietuvišką veiklą. Sydne- 
jaus lietuvių namams Draugija davė 
be procentų 1000 dol. paskolą. Tai 
dalis jų veiklos.

Sakoma, kad laivas netoli nuplauks 
be sumanaus kapitono. Be abejonės, 
kad savo 35 metų veiklos sukaktį 
švenčiančios Draugijos širdis ir pulsas 
yra jai pasišventusi, darugijos narių 
mylima ir visų gerbiama, ilgametė 
pirmininkė Halina Statkuvienė. Jei 
šios organizacijos nebūtų, daug ko 
trūktų bendruomeniniame Melbourne 
gyvenime. Sulig pirm, žodžiais 
"Dirbame dėl savo tautos išlikimo ir 
meilės savo brangiai Lietuvai. Mel
džiame, kad mūsų dangiška Motinėlė 
ją globotų ir teiktų stiprybės."

Norėdama tinkamai šį Draugijos 
svarų jubiliejų atžymėti, Draugijos 
valdyba nutarė šventę tęsti per dvi 
dienas:

Šeštadienį, rugpjūčio 9-tą dieną 
surengė Lietuvių namų viršutinėje 
salėje paveikslų, tautodailės ir rank
darbių parodą. Per parodos atidary
mą, savo trumpoje kalboje pirm. H. 
Statkuvienė padėkojo parodos organi
zatorėms : ponioms Jokubauskienei ir 
Mockienei ir taip pat visiems, kurie 

MOSH MSTOGt
Published by Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd. arba "Mūsų Pastogės” vardu.

Redakcinė Kolegija: V.Patašius, Br.Žalys ir V.Augustinavičius- 
redaktorius

•
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550 
Bankstown, 2200 N.S.W.
Telefonai: administracijos - 7094846; Redakcijos - 70-3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N.Zealandljoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

atiliepė į kvietimą parodoje dalyvauti 
ir atvyko su meniškais kūriniais.

Meniški kūriniai yra dvasinės at
mosferos formuotojai. Šią atsakingą 
misiją vygdo nemažas būrys lietuvių 
moterų ir vyrų, kurie už savo 
kasdienybės slenksčių suranda dar 
laiko tapybai, drožiniams, audiniams, 
mezgimui ir kitos rūšies meniškiems 
išdirbki iams.

Parodą aplankė gausus tautiečių 
skaičius. Parodoje apsilankiusieji ga
lėjo įsigyti įvairių darbų. Vaikštinė
jant po parodą imi ir pagalvoji, kad tai 
būtų atėjimas jaunų, maištingų meno 
pajėgų, liudijančių gyvybingas poten
cijas ir daugiau įvairumo darbo 
atlikime. Nesu meno kritikė, žiūriu į 
paveikslus paviršutiniškai, bet dau
giausia paveikslų tapyboje matosi 
viena ir ta pati pateikimo sistema. 
Naujų pajėgų darbuose galima paste
bėti kai kur proporcijų išlaikymo 
trūkumų.

"Daržininkas" paveiksle, tapytoja 
Irena Jokubauskienė, tarytum įpūtė 
kūriniui sielą, suteikė gyvumo, o jos 
"Žvejų laivai" patraukia dailininkės 
sugebėjimu duoti paveikslui prasmingą 
kompoziciją.

"Sodyba prie Platelių ežero" - (1. 
O’Dvyer) iš pirmo žvilgsnio patraukia 
akį, gal dėl to, kad tiesioginiai ar 
netiesioginiai asocijuojasi su lietuviš
kos kultūros dalimi.

P. Sparvelienės tapyti "Du maži 
mėlyni paukšteliai" ir "Senas anglia
kasio namelis", skiriasi savo ypatingos 
išraiškos priemone.

Verti dėmesio du D. Zdanienės 
tapyti paveikslai ir du Petro Repšio 
darbai.

Daug laiko ir kantrybės pareikalavo 
J. Žitkevičienės gobelenas - "Eglė 
žalčių karalienė" - paveikslas ir 
pagalviukas. Prie kito jos įdomiai 
nerto pagalviuko buvo pridėtas atžy- 
mėjimo lapas - antra premija, gauta 
pereitąis metais Melbourne per Kara
liškąją žemės ūkio parodą.

Ypač rankdarbių skyriuje buvo 
sukauptas, pilnas nostalgijos, lietuviš
kos kultūros palikimas. Su įdomumu 
lankytojai žiūrėjo į gausias įvairias 
juostas, įvairiausius mezginius, V. 
Miliauso meniškus medžio drožinius, p. 
Steponavičienės dekoruotas lėkštes, 
p. Juozapavičienės džiovintų gėlių 
korteles ir paveikslus, B. Jablonskio 
po stiklu " Žemaičių kaimą" ir negaliu 
praeiti nepaminėjus Liudos Didžienės 
iš vilnonių siūlų, specialia adata 
padarytą gražų sieninį kilimėlį, o 
Ievos Arienės tuo pačiu metodu - 
Šimonio "Mergelę". Sunku man čia 

visus smulkiai išminėti, bet kurie 
aplankė parodą išėjo patenkinti.

Iškilminga Vakarienė

Šeštą valandą į išpuoštą salę 
iškilmingai vakarienei pakvietė visas 
Draugijos nares, organizacijų atsto
vus ir svečius iš Adelaidės. Prie 
skoningai sustatytų ir gėlėmis pa
puoštų stalų susėdo virš šimtinės. 
Salės viduryje ant ilgo, baltai užkloto 
stalo, su viduryje specialiai padarytu 
paaukštinimu, buvo sudėtas įvairus,- 
skaniai pagamintas maistas. Visas 
paruošimas sudarė labai malonų, 
patrauklų įspūdį.

Pasistiprinus ir troškulį švelniu 
vyneliu apmalšinus, (kas norėjo, 
galėjo ir stipresniu skystimėliu pasi
vaišinti) susirinkusius pasveikino 
Draugijos pirmininkė Halina 
Statkuvienė. Ji palinkėjo, kad ši 
šventė sustiprintų mūsų lietuvišką 
sugyvenimą ir kad visi pasidžiaugtų 
gera sveikata.

Buvusios Melbourno Katalikų mo
terų draugijos pirmininkės su dabarti
ne prie jubiliejinio torto. Iš kairės: 
B. Naujokaitienė, H. Statkuvienė, E. 
Šemetienė ir E. Markonienė.

Savo ir bažnyčios vardu, pirmasis 
Draugiją išėjo pasveikinti kun. dr. Pr. 
Dauknys.

Toliau, įvertindamas Draugijos 
veiklą, pasveikino Melbourno apy
linkės valdybos pirm. R. Šemetas.

S. Pusdešrienė' pasveikinus Ade
laidės katalikų moterų vardu, pado
vanojo Melbourno kat. mot. draugijos 
valdybos narėms po Adelaidės drau
gijos ženklelį.

Katalikų Federacijos pirm. V. 
Žemaitis taipgi įvertinančiai pasvei
kino draugijos valdybą ir visas nares ir 
įteikė pirm. H. Statkuvienei didelę 
gėlių aranžuotę. Jis prašė priimti 
600 metų, Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus medalį, kuris jau yra 
pakeliui į Australiją ir bus iškilmingai 
įteiktas bažnyčioje per lietuviškas 
pamaldas.

V. Žemaitis po visų sveikinimų 
paprašė visų atsistoti ir sugiedoti 
joms "Valio, ilgiausių metų joms 
valio..."

Pačios jauniausios Didžių ir Statkų 
šeimos mergaitės panorėjo daina 
pasveikinti Draugiją, kuri vaikučiams 
kiekvienais metais surengia Kalėdų 
eglutę. Jos padainavo dvi daineles: 
"Kai saulutė skaisčiai šviečia" ir 
"Dainelę apie bobutę".

Soc. globos moterų draugijos pir
mininkė J. Ž alkauskienė, sveikindama 
priminė abiejų draugijų glaudų ben
dradarbiavimą.

Sekė daugiau sveikinimų ir iš visų 
iškilo Draugijos populiarumas.

Kun. Gaidelis, A. Baltrukonienė - 
radio darbuotojų, dirigentas Petras 
Morkūnas - parapijos choro, Zita 
Prašmutaitė - Liet, jaunimo sąjun
gos valdybos, Viktoras Baltutis - 
Adelaidės Parapijos vardu.

Melb. lietuvių klubo pirm. Petras 
Sungaila ir L. Padgurskls Gyvojo 
Rožinio narių vardu. Draugijos narė 
Aldona Vyšniauskienė paskaitė šiai 
progai sukurtą savo eilėraštį. 
Viešnia iš New Yorko dr. Nijolė 
Paronetto (p.Vaitėkūnienės sesutė), 
perdavė sveikinimą iš dr. Janačienės- 
Šlepetytės: ši yra Pasaulio kat.

sąjungos pirmininkė. Dr.Nijolė - 
Paronetto išreišė pasigerėjimą Melb. 
kat.mot. Draugijos veiklai.

Gautus sveikinimus raštu paskaitė 
Draugijos valdybos narė Vida Vaitie
kūnienė. Sveikino iš Clevelando (JAV) 
Leokadija Civinskienė, Adelaidės 
buvęs Krašto valdybos pirm. Albinas 
Pocius. Iš Qeenslando nuo buvusios 
narės Vincės Sivickienės ir iš 
sunkiai sergančios narės Melbourne 
Genovaitės Šėmienės.

Paskutinį žodį tarė Draugijos vice- 
pirmininklenė Genė Mackevičienė, 
kuri palinkėjo pirmininkei visų Drau
gijos narių vardu, sveikatos, kantry
bės ir ištvermės toliau dirbti su narėm 
tiesai ir meiliai. Visų narių vardu 
įteikė mažą dovanėlę.

Pirm. H. Statkuvienė padėkojo 
visoms narėms už prisirišimą Draugijai 
ir parodytą meilę jai. Padėkojo ir 
visiems, kurie sveikino ir tuo pačiu 
paprašė Adelaidės "Nemuno dukrų" 
palinksminti susirinkusius dainele. 
Prašymą išpildė ir sutartinai jos 
padainavo tris dainas.

Gailiausiai trys buvosios Draugijos 
pirminikės: E. Žemaitienė, P. Naujo
kaitienė, E. Markonienė ir dabartinė 
pirm. H.Statkuvienė, visos kartu 
užpūtė, ant trijų aukštų jubiliejinio 1 
torto, išdėstytas 35-kias žvakutės.

Vaišinomės ne vien jubiliejiniu 
tortu, dar buvo daug kitų skanių 
pyragų, o prie jų ir karšta kavutė.

Taip užsibaigė pirmos dienos 
šventė. Sekmadienį, rugpjūčio 10 d. 
pasirodė iš Adelaidės atvykęs "Šiupi
nio" sąstatas, bet apie tai vėliau.

Alisa BALTRUKONIENĖ

A. A. Antanui Skirkai

mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame giliame liūdesyje likusią šeimą ir drauge 
liūdime netekę jaunystės draugo.

Anele ir Vytautas Vokietaičiai 
ir Vytautas Vosylius.

A. A., Antanui Skirkai

mirus, žmoną Anelę ir sūnus su šeimomis užjaučia, ir kartu liūdime.

Kazytė ir Valerijonas Bitinai
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laiptais
Gelsvoji Liucija įšilusi ir pavargusi stypsojo už durų, jos kumščiukai 

susigniauždavo ir vėl išsitiesdavo, taip ji stypsojo apgailėtina ir šaukė:
- Kazy, tu esi šventas... Kazy, girdi?..
Tas plonytis balselis, rodės, tik susigeria į storas duris, sykiais gal net 

atšoksta nuo jų ir sugrįžta į Liucijos mažytes ausis, ir daugiau nieko. 
Nors tinko gabaliukas nukristų nuo sienos. Liucija galėtų juo ant durų 
užrašyti kokį žodį. Ji ėmė pirštu vedžioti raides ŠVEN, bet staiga vėl 
trūko kantrybė, ir ji dar smarkiau ėmė rėkti:

- Kazy, įsileisk, girdi! Aš turiu pasakyti tau... Būtinai turiu...
Liucija vėl paleido į darbą savo mažus kumščius ir daužė tol, kol tie 

pasidarė raudonai melsvi.
Po valandėlės Liucija aptyko, ji jau nebešaukė: Kazy, tu esi šventas! 

jos žvilgsnis iš degančio ir įkvėpto pasidarė romus, užgesęs. Ji atsisėdo 
ant grindų ir stengėsi nebegalvoti nieko. Lyg pro miglą matė, kaip 
laiptais atsėlino mažytis kačiukas; Liucija įsispoksojo į jį, užmiršusi save 
ir tą savo nesėkmę. Bet staiga jai viskas pasirodė kur kas baisiau, negu iš 
tikrųjų gal buvo. Ji atsiminė savo motiną, ne visą jos paveikslą, tik 
akimirką, kai tėvui išėjus iš jų namų, sėdėjo susigūžusi virtuvės kertėj, 
prisiminė apiplyšusią didelę knygą motinos rankose ir žodžius: belskis ir 
bus...belskis ir bus atidaryta... Tada ji pribėgo prie motinos, atsisėdo ant 
jos kelių ir paklausė: kas bus atidaryta, mama? Motina tik virpėjo it lapas 
ir nieko neatsakė. Liucija prisiminė, kad tada ją ėmė kažkoks keistas 
juokas. Ji galvojo: argi dėl vieno žmogaus pasaulis ir baigiasi?., ne, 
negali būti. Tada Liucija sau ir pasakė: niekada, niekada, niekada jos 
gyvenime nebus žmogaus, kuriam išėjus, ji sėdės susigūžusi kertėj ir verks.

Tas prisiminimas lyg aštrus stiklo šukės blyksnis: belskis ir bus... 
Liucija atsistojo pilna įniršio, viskam pasiryžusi, kačiuką numetė už kelių 
žingsnių ir, trenkusi į duris kumščiu, ėmė rėkti:

- Kazy, įsileisk! Nors vienai akimirkai, nors žodžiui vienam...
Spengianti tyla jos nė kiek neramino, bet skausmas abiejose rankose vėl 

privertė kai ką prisiminti. Iš pradžių ji prisiminė šiandien gėrusi vyno ir 
daug rūkiusi. Sėdėjo kavinukėj miesto sode, dabar ji vėl išvydo tuos 
veidus, kurie taip dosniai vaišino. Vienas visai panašus į Kazį, ir ji norėjo 
jį bučiuoti, kitą akimirksnį Liucija prisiminė, ktj ji iš tikrųjų jį bučiavo. 
Tai atsitiko jau gerokai įšilus, kai jie žingsniavo paupiu į kalnus, ji aiškiai 
prisiminė tą begalinį ištįsusį žingsniavimą ir dabar nuramino save,- juk tik 
žinodama, kad Kazys neįsileis, ryžosi eiti už miesto. Ji juk nedalija savo 
meilės, neparduoda už vyną, ne,- Liucija purtė galvą ir kartojo tą 
reikšmingą žodį: ne! Ir staiga ji vėl pamatė savo motiną, pamatė čia, 
sėdinčią kartu su ja prie durų, laikančią rankose seną knygą ir kartojančių: 
belskis ir bus... belskis ir bus... Liucija ištarė pusbalsiu:

- Mama, nereikia, tėvas išėjo ir negrįš.
- Negrįš?!. - motinos akys įsmigo į Liuciją, - kaip negrįš, kaip?..
Ir Liucija vėl purtė galvą, vėl ranka nustūmė besiglaustantį į kojas 

kačiuką - tarsi stūmė šalin ir tuos prisiminimus, ir visą savo tokį 
nenuvaldomą, slystantį tarp pirštų gyvenimą. Kazy, man nereikia tavęs! 
- jau girdėjo ji savo žodžius, bet lūpos niekaip neprasivėrė tam paskutiniam 
riksmui. Liucija jautė - tai beviltiška, ji turi pėdinti iš čia. leistis žemyn 
tais senais, sukrypusiais laiptais, tačiau kodėl, kodėl? Liucija tetroško 
užsidengti veidą delnais ir tyliai kūkčioti,- taip tada kūkčiojo motina, 
nebijodama, jog tame kūkčiojime tebus tik nusižeminimas ir išmalda.

Ji žengė pirmą ir antrą, ir trečią laiptelį žemyn ir staiga išgirdo už durų 
krebždesį. Toks tykus krebždesys - lyg kas priglaustų prie sienos ausį ir 
sulaikęs kvėpavimą kažko klausytųs. Sustingo pusėj žingsnio ir Liucija. 
Tai jis,- nusmelkė ir nupurtė jų,- tai jis, o neatidaro durų... Koks 
niekšas!- suspaudė lūpos besprūstantį žodį. Po akimirkos išgirdo ir 
muziką - tylius, švelnius garsus, jie tarsi pakylėjo Liuciją ir nešė tolyn - 
ten nėra nei tų laiptų, nei beglobio kačiuko, nei krebždesio už durų. 
Tylūs garsai lyg iš vaikystės dienų, ir laiminga motinos šypsena, 
pranašaujanti Liucijos kelią. Dar žingsnis, dar - laiptai baigiasi, jau 
tvirtai Liucija stovi and cementinio grindinio, bet ir muzika už storų 
medinių durų vis garsyn ir garsyn, ji pripildo visą laiptinę ir sminga į 
vienišą geltonplaukę moterį. Liucija pakelia akis - laiptų viršuj, prie 
durų prigludus toji geltona moteris, į savo pamėlusius mažus kumščiukus ji 
pučia šiltą dvasią, pučia ir pučia.

mim
SADANCCJ

AUSTRALIJOS RAJONO 
STOVYKLA

LSS Australijos Rajono vadijos 
pavedimu, Sydnejaus "Aušros" tuntas 
1987 m. sausio 2-12 d.d., Mt. Keira, 
N.S.W., vietovėje, netoliWollongongo, 
australų skautų stovyklavietėje, ruo
šia LSS Australijos Rajono XI-ją - 
KARALIAUS MINDAUGO vardo - 
stovyklą, į kurią kviečiami visi 
Australijos rajono skautų-čių viene
tai ir neskautiškas jaunimas, sutinkąs 
paklusti skautiškos stovyklos draus
mei.

Stovyklos mokestis: pirmam stovy
klautojui iš šeimos - $ 75, antram - $ 
60, trečiam - $ 50, ketvirtam ir t.t. - 
veltui. Kelionės išlaidas stovyk
lautojai padengia patys.

Visų šakų skautai-tės į stovyklą 
priimami per savo tuntininkus ar jų 
įgaliotinius. Nepriklausą skautiškam 
vienetui asmenys priimami su arti
miausio tuntininko rekomendacija. 
Vykstą į stovyklą turi pristatyti 
"Atleidimo nuo nelaimingų atsiti
kimų" ("Medical Disclaim") formas, 
gaunamas pas tuntininkus.

Bus stovyklaujama ne tuntais, bet 
amžiaus - patyrimo laipsnių grupėmis.

Visais stovyklos reikalais kreiptis 
pas Rajoninės stovyklos organizacinio 
komiteto pirmininkę, s. Mariną Cox , 
136 Pendle Way, Pendle Hill, N.S.W. - 
2145; tel.: (o2) 6313688,arba "aušros 
tunto sekretorių - v.s. B. Žalį, (9 
Loyd Ave., Yagoona, N.S.W.. - 2199; 
tel.įj^ą) 703101).

Tuntininkai, ASS skyrių - skauti
ninkų ramovių pirmininkai, židinių 
tėvūnai prašomi kuo skubiau prisiųsti 
stovyklaujančių sąrašus duotais adre
sais.

Popiežius Jonas Paulius II suteikė 
garbės žymenį - Šv. Silvestro ordiną - 
v.s. Antanui Saulaičiui, kuris skau- 
tauja nuo 1920 m., už jo nuopelnus 
lietuvių jaunimui. Tokie pat žymens 
suteikti dviem kitom lietuvių organi
zacijom per jų įžymius narius 1985 
Pasaulinių jaunimo metų proga - 
ateitininkams ir Lietuvos vyčiams.

V.s. Saulaitis redagavo "Skautų 
Aidą" Lietuvoje 10 metų ir išeivijoje 
6 m., buvo LSS pirmininkas 9 m., 
pravedė ir vadovavo vadovų lavinimo 
kursams, Tautinėms bei jubiliejinėms 
stovykloms, daug bendradarbiavo 
spaudoje. Vienas iš Lietuvių Bend
ruomenės steigėjų JAV.

Sveikiname ir džiaugiamės, linkė
dami sveikatos ir skautiškos nuotai
kos!

JAV kad jie sudomintų amerikiečių
JAUNIMO KONFERENCIJA laikraščių redakcijas ir skaitytojus.

Šis klausimas yra ypač aktualus 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga pateikiant laikraščiams straipsnius 

liepos 17-20 dienomis Vašingtone apįe Lietuvą.
buvo surengusi pirmąją politinę kon
ferenciją. Jos tikslas - arčiau supa
žindinti lietuviškąjį jaunimą su ameri
kiečių užsienio ir vidaus politikos 
raida, su lietuviams rūpimimis proble
momis ir apsvarstyti, kokiu būdu 
jaunimas gali veiksmingiau įsijungti į 
amerikiečių politinį bei visuomeninį 
gyvenimą, jame atstovaudamas Lietu
vos interesams. Konferencijon buvo 
pakviesti įvairūs paskaitininkai, jų 
tarpe Baltųjų Rūmų aukštas parei
gūnas Linas Kojelis, Amerikos lie
tuvių bendruomenės pirmininkas 
Algimantas Geičys, Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas Gintaras 
Grušas, Algis Zaparackas ir Tomas 
Brazaitis.

T. Brazaitis, kuris eina atsakingas 
pareigas viename amerikiečių laik
raštyje, davė jaunimui patarimų, kaip 
pristatyti straipsnius ir informacijas,

LENKIJOS AMNESTIJA

Uždraustosios lenkų laisvos prof
sąjungos "Solidarumas" lyderis Lech 
Walensa neigiamai įvertino lenkų 
valdžios šiomis dienomis paskelbtą 
amnestiją, ragindamas vyriausybę 
peržiūrėti amnestijos įstatymą, pa
naikinant sąlygas politinių kalinių 
išlaisvinimui. įstatyme pažymima, kad 
politiniai kaliniai gali būti išlaisvinti 
tik su ta sąlyga, jei pasirašys 
ištikimybės valdžiai pareiškimą. 
Walensa pridūrė, kad net ir pasirašius 
tokį pareiškimą, nėra tikra, kad 
politiniai kaliniai bus išlaisvinti, nes 
sprendžiamąjį žodį tuo klausimu turi 
saugumas, kuris savavališkai nuspren
džia politinių kalinių likimą.

Gilaus skausmo ir liūdesio valandoje, mirus

A. A. rašytojui ANTANUI S KIRK AI

"Aušros" Tunto narei, sesei Lisai Sklrkaitei, nuolatiniam tunto talkininkui, 
s.v. Algiui Skirkai ir visai Skirkif šeimai nuoširdžią, skautišką užuojautą 
reiškia

"Aušros" Tuntas

SPAUDOS B ABI U S?

Tradicinis, metinis, žymiausias šių metų įvykis - atspėjote! - 
"Mūsų Pastogės" spaudos balius, kiek girdėti, įvyks ir šiemet - 
nenusiminkite!.. Pasiruošimai šiam šauniam įvykiui eina pilnu garu.

Balius įvyks rugsėjo 27 d. (rezervuokite šią datą!), Lietuvių Klube 
Bankstowne.

Teko nugirsti, kad baliaus programa būsianti dar geresnė negu 
praeitais metais, o staigmenų būsią tikrai apstu.

Kviečiu ir jus apžiūrėti batus - gal reikia naujus puspadžius pakalti? 
Ką žinai - gali (šiemet) nebeatlaikyti?

Būsimo Baliaus dalyvis
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AR GALIMI

Klausimas, ar galima TSRS valsy- 
bėje demokratija? Žodis demokratija 
( gr. demos - gyventojai, kratos - 
galia, valdžia) nusako valdžios galią, 
kylančią iš gyventojų daugumos 
valios. Ar galima tat Tarybų Są
jungoje santvarka su laisvais rinki
mais, per kuriuos paaiškėtų gyventojų 
daugumos valia; su opozicine partija, 
per kurią ir mažuma galėtų reikštis 
valdyme? Santvarka su (statymais 
svarstančiu ir vykdomąją valdžią 
kontroliuojančiu parlamentu ne tik 
rankas pakelienčių, nepriklausomu 
teismu, su žodžio ir spaudos laisve, 
akademine autonomija besinaudojan
čiais universitetais? Tikras reikalas, 
kad ne. Tegu šiandien, bent šiuo 
metu, ten ir nėra asmeninės diktatū
ros. kaip buvo Stalino laikais, bet visa 
sistema yra totalitarinė, diktatūrinė. 
Funkcionuoja ji darbo žmonių ar 
proletariato vardu, o iš tikrųjų yra 
partijos klikos rankose. Policija ir 
kariuomenė - pagrindiniai santvarkos 
ramsčiai. Valdžios galia nėra tar
nauti gerovei bei laisvei užtikrinti, 
bet diktatūrai išlaikyti.

DU BLOKAI

Žvilgsnis i pasaulį. Šiandien tu
rime griežtai išsiskiriančias eko- 
nomines-politines sistemas, dėl to ir 
du antagonistinius blokus.

Vienoje pusėje privataus ūkio, 
politiškai liberalinių demokratijų (su 
diktatūrų išimtimis) stovykla. Eko
nomijoje bei industrijoje remiamasi 
individo bei individų susijungimų 
(sąjungų, bendrovių (iniciatyva; įsta
tymu apsaugoma laisva ūkinė konku
rencija. Šiaip jau kultūrinis ir socia
linis pluralizmas, politinis skyrioji- 
masis. Greta valdančios grupės būtina 
opozicija, nes tik ji skatinanti 
pažangą, atidengianti valdančiųjų 
korupciją, įgalinanti apskritai valdan
čiųjų kontrolę bei suteikianti pilie
čiams pasirinkimo galimybę rink
imuose. Kai kur vyriausiojo valdžios 
pareigūno kadencija reguliuojama 
įstatymu. JAV prezidentas, Japonijos 
ministras pirmininkas valdžioje tegali 
būti tik dvi kadencijas. Tai kad 
perdaug neįsitvirtintų, kad neišsisem- 
tų bei nesusentų pareigose.

Kitoje pusėje turime valstybinio 
ūkio, komunisų partijų vairuojamą 
totalitarinio marksistinio socializmo 
bloką. Kilęs jis iš paneigimo senosios, 
evoliucijos keliu paveldėtos sistemos, 
kurios ryškiausia dabarties apraiška 
yra kapitalizmas. Pagal marksistus 
nepažabota ekonominė individo atsi
rėmusi privati nuosavybė su ekonomi
ne laisve būtinai vedanti į kapitaliz
mą, išlaikanti klasinį skyriojimąsi ir 
silpnensniojo išnaudojimą. Marksis
tinis socializmas bei komunizmas 
kuriąs naują santvarką, kuri remiasi 
kolektyvu, kur siekiama visumos 
gerbūvio, kur žemė, jos turtai ir 
gamybos priemonės yra visumos 
nuosavybė. Toje sistemoje valdžia 
bei vairavimas gyvenimui yra komu
nistų partijos aktyvistų rankose. 
Tegali būti tik viena vientintelė 
komunistų partija, nes tik vienas 
kelias vedąs į žmonijos laimę - į 
kolektyvinę žmonių darnią koegzis
tenciją. Kas priešinasi marksizmui, 
partijos diktatūrai, tas yra kontrevo- 
liucionierius, darbo žmonių išdavikas, 
visuomenės atmata.

Komunizmas esąs pasaulio dėsnin
gos ekonominės-socialinės raidos re
zultatas, taigi pažanga. Marksistai 
bent tuo klausimu laikytini determi- 
nistais. Įsitvirtinusi marksistinė sis
tema viename krašte turinti misiją tą 
sistemą praplėsti visame pasaulyje. 
Mūsų Pastogė Nr 33 1986.8.25 pusi. 4

KITIMAI TARYBŲ

A. ZUBRAS
Iš kur toji misija bei įpareigojimais, 
tarybiniai teoretikai neatsako. F.Fe- 
dosejevo ir kolektyvo redaguotame 
"Moksliniame komunizme"( vertina
mas į lietuvių kalbą, Vilnius, 1973, p. 
12) skaitome: "Mokslinis komunizmas 
yra dabartinės epochos vėliava, 
epochos, kurioje pereinama iš darbo 
žmonių vargų ir skausmų kupinos 
išnaudotojiškos žmonijos priešisto
rinės į jos tikrąją, komunistinę 
istoriją. Jis reiškia pagrindinius liau
dies masių poreikius, idealus ir 
siekius. Tai mokslinio komunizmo 
jėga, garantija, kad jis neišvengiamai 
laimės visame pasaulyje".

TSRS RĖŽIMO įVAlRAVIMAI

Kalbant apie santvarkos kitimą 
Tarybų Sąjungoje, tenka galvoti ne 
apie perversminį revoliucinį pasi
keitimą, ne apie santvarkos išvitimą į 
liberalinę demokraciją, - tam nėra 
jokių galimybių totalitarinėje TSRS 
diktatūroje, - o tik apie rėžimo 
atlydžius, geriausiu atveju apie laips
niu; esamos santvarkos liberalėjimą. 
Tačiau ir laipsniniam liberalėjimui 
reikia 1) palankaus klimato bei 
gyventojų spaudimo santvarką libe- 
ralintiir 2) iniciatorių bei ta kryptimi 
dirbančių veikėjų. Šie du faktoriai 
labai artimi vienas nuo kito priklauso. 
Liaudies bei žmonių nusiteikimas 
gimdo veikėjus: iš kitos gi pusės 
individai bei intelektuališkai iškiles
nės asmenybės savo idėjomis užkrečia 
ir pažadina žmonių mases.

Ar vadinamasis tarybinis žmogus 
nori laisvesnės politinės padėties, 
saugumo grėsmės sumažėjimo, kon
kurencijos kad ir valstybinėje ga
myboje, geresnių prekių pasiūlus 
rinkoje, didesnės privatinės ini
ciatyvos rinkoje? Visi duomenys 
sako kad taip. Geriausias įrdymas 
tai valdžios bei partijos nepa
sitikėjimas žmonėmis. Po 70 metų nuo 
revoliucijos vis dar nėra bent kiek 
laisvesnio politinio susigrupavimo kad 
ir tos pačios visąjunginės komunistų 
partijos ribose, kaip kad yra Austra
lijos darbiečiuose - dešinysis, centro 
ir kairysis blokas. Neleidžiamos save 
pateisinančios darbininkų unijos. Jos 
tėra tik valdančiųjų įrankis drausmei 
išlaikyti. Krašte teleidžiami tik 
tokie piliečių sambūriai, kurie tar
nauja vienaip ar kitaip komunistų 
partijos programai. Tik reta knyga 
įsileidžiama iš Vakarų. Svečiui iš 
TSRS teritorijoje apibrėžtas vie
šėjimo laikas ir svečiavimosi vieta. 
Atvykęs brolio bei sesers aplankyti, 
nakčiai būtinai turi grįžti ; nurodytą 
viešbutį. Neleistina nei gimtinė nei 
tėvų kapai aplankyti. Retas TSRS 
pilietis bei išimtinais atvejais piliečių 
grupė išleidžiama į liberalinių demo
kratijų kraštus. Jų žingsniai tary
binių šnipų sekami ir raportuojami 
TSRS valdinėms įstaigoms. Net 
paštu siunčiami dovanų siuntinėliai 
apkraunami milžiniškais muitais, ku
riuos gavėjas turi susimokėti. Kodėl 
visa tai po tiek metų nuo revoliucijos, 
nuo insikorporavimo naujų teritorijų 
su Il-ju Pasauliniu karu? Bijoma kad 
žmonės neužsikrėstų noru laisvesnio 
politinio, kultūrinio, ekonominio gy
venimo. Polinkis laisvei yra apskritai 
žmogiškos prigimties veldinys. Ir ne 
tik žmogaus, bet ir didelės dalies šiaip 
aukštesnės pakopos gyvūnijos. Yra 
gyvių, kurie nelaisvėje nugaišta. Tik 
ir vėl. Žmogus, kaip ir kiti gyviai, su 
daug kuo apsipranta. TSRS pa
grindinė atrama - rusai politinės 
demokratinės laisvės laikotarpio, ga
lima sakyti, nėra turėję. Feodalizmo

S ĄJUN <3 OJE?

laikai su baudžiavos būsena yra 
užsitęsę rusuose iki XIX š. antrosios 
pusės, gi monarchinis apsaliutizmas 
tai iki šio šimtmečio pradžios, iki 
revolucijos. Anksčiau žmogui visus 
atsakymus davė cerkvė ir iš Dievo 
malonės valdžią gavęs caras, šiandien 
dialektinio materializmo tikėjimas ir 
komunistų partija. Tarybiniam žmo
gui atrodo keista vakariečių pluralis- 
tinis požiūris: dalinai čia tiesa, dalinai 
ten. Tiesa tegali būti tik viena. 
Laisvė galvoti veda į anarchiją. Taip 
nuteikta didelė dalis Tarybos Sąjungos 
žmonių.

Daugeliui rusų TSRS yra Motinos 
Rusijos praplėtimas, jos galios išugdy
mas. Su ja žmogus identifikuojasi, 
dėl jos ir laisvės nebepasigenda. Kai 
kuriuose tarybiniuose šaltiniuose ir 
Stalinas, išžudęs milijonus, yra beveik 
didvyris. Vieną dieną tikrai bus juo 
paskelbtas. Net žinomas tarybinis 
disidentas Aleksander Zinovjevas po
kalbyje su G.Urbon dėl Tuchačevskio 
ir tūkstančių kitų karininkų sušaudy
mo sako: "...jei Stalinas nebūtų 
išvalęs raudonosios armijos, Hitleris 
būtų sumušęs Tarybų Sąjungą" (En
counter, London, April 1984). Kalba
ma, žinokite, apie karininkų išžudy
mą, o ne apie jų atleidimą iš pareigų 
bei pakeitimą kitais. Dabar jų, 
beveik visi reabilituoti. Stebiesi 
žmogus, kaip daug yra pasiekęs 
tarybininis marksistinis auklėjimas 
kad ir su A. Zinovjevu Daugeliui 
mūsų atrodo, kad Stalinas, atsimes- 
damas nuo anglų ir prancūzų siūlomos 

Amžinatvėn išėjusiai

A. A. Anelei MEDELIENEI,
jos vyrą Juozą, dukrą Aldoną, sūnų Romą, seserį Bronę Šimkienę, jų 
šeimas, gimmes bei artimuosius didžiojo liūdesio valandose, nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi -

I.J. Gailiai
C. Valodka

Viešpaties Globon

A. A. Anelei Medelienei

iškeliavus, jos vyrą Juozą, dukrą Aldoną, sūnų Romą, seserį Bronę 
Šimkienę, jų šeimas, gimines bei artimuosius didžiojo skausmo dienose 
nuoširdžiai užjaučia, kartu liūdi ir skausmu dalinasl-

Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba.

Viešpačiui pašaukus Amžinoje Ramybėje ilsėtis

A. A. Anelę Medelienę

jos vyrą Juozą, dukrą Aldoną, sūnų Romą, seserį Bronę Šimkienę, jų 
šeimas, gimines bei artimuosius, didžiojo sielvarto dienose nuoširdžiai 
užjaučia, kartu liūdi ir sielvarto skausmą pergyvena -

Geelong Skautų Židinys

Mirus Sydnejaus LKVS - gos pirmininkui, Sąjungos Garbės Nariui, 
rašytojui

A. A. Antanui SKIRK AI,

liūdesy likusiai žmonai Adelei, sūnums - Algiui, Vytui ir Kęstučiui bei jų 
šeimoms, taip pat Sydnejaus ramovėnams reiškia nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdi

L.K.V. S-gos RAMOVĖ Melbourne skyrius.

tarpusiavo pagelbos karinės sutarties 
specialiai prieš Vokietiją ir sudary
damas sutartį su Hitleriu, yra pas
tarąjį pastūmėjęs į karinę avantiūrą ir 
todėl yra vienas pagrindinis II-jo 
Pasaulinio karo kaltininkas.
Tuo reikalu yra pasisakęs Churchill: 
"Anglų, prancūzų ir rusų sąjunga 
1939 m. būtų iki širdies gelmių 
užaliarmavusi Vokietiją, ir niekas 
negali nuneigti, kad karo nebūtų buvę 
išvengta" (W.Churchill, The Second 
World War vol.l Sydney, 1948, p. 284). 
Kad ir kaip aiškintumėm 1939 m. 
balandžio viduryje Maskvoje vykusių 
anglų, sovietų ir prancūzų dėl karinės 
sutarties pasitarimų nesėkmę, yra 
tačiau istorinis faktas, kad tuo pačiu 
metu sovietai pasiūlė vokiečiams 
sutarties galimybę. Turime galvoje 
balandžio 17 d. Tarybų Sąjungos 
pasiuntinio susitikimą Berlyne su 
užsienio reikalų viceministru 
Weizsaecker ir jų pokalbį. Lygiai 
tuo pačiui laiku vyko Maskvoje minėtų 
trijų pasitarimai dėl karinės sutarties. 
Kaip žinoma, dėl tų pasitarimų 
nesėkmės sovietai kaltina vakarie
čius. Paskelbti Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos dokumentai pas
tato sovietus hipokritų bei gudrautojų 
rolėje.

Yra manančių, kad kaip tik tas 
masinis raudonosios armijos karininkų 
išžudymas, pagal A. Zinovjevą "valy
mas", buvęs padrąsininmas Hitleriui 
užpulti 1941 Tarybų Sąjungą. Mat 
jis skaitęs, kad raudonoji armija visai 
nusilpninta.

nukelta į 6 pusi.
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ADELAIDĖJE SLMSGD-JOS METINIO SUSIRIN-
KIMO 27-7-86 PIRMININKĖS PER SAVAI TE

PRANEŠIMAS ★★★★★★★★★★
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Rugjūčio 10d. buvo sukviestas 
nepaprastas bendruomenės narių su
sirinkimas, kuris turėjo išrinkti Krašto 
Tarybos narius 1987-88 metams. Į 
susirinkimą atvyko apie šešiasdešimt 
asmenų. Susirinkimą atidarė ir jį 
pravedė apylinkės valdybos pirminin
kas. J. Stačiūnus, paaiškinęs kuriam 
tikslui šis susirinkimas buvo sukvies
tas.

į mandatų komisiją pasiūlyti šie 
asmenys : V. Stalba, A. Pocius ir L. 
Gerulaitis. Nesant daugiau kandidatų, 
pasiūlytųjų išrinkimas buvo patvirtin
tas plojimu.į ALB Krašto tarybą buvo 
pasiūlyti ir išrinkti šie asmenys: P. 
Bielskis, I. Pocienė, B. Mockūnienė, V. 
Patupas, A. Vitkūnas, A. Šerelis, G. 
Straukienė, M. Pocius, M. Nevaraus- 
kienė ir J. Šerelienė. Surasti kandida
tus nebuvo didelės problemos, nors 
prieš akis tolima kelionė į Krašto 
Tarybos suvažiavimą kuris įvyks šių 
metų gale Sydnejuje.

Lietuvos Žemės paminklas 
L.K. Centre ADELAIDĖJE

Darbotvarkėje buvo numatyta pasi
sakymai, klausimai ir pasiūlimai. V. 
Stalba pareiškė susirūpinimą, kad 
mūsų tautos iškilieji asmenys, atėjus 
laikui vis rečiau prisimenami: Dariaus 
ir Girėno žygis, Romo Kalantos 
pasiaukojimas. Juos turėtumėm prisi
minti ne vien mintyse, bet ir jų garbei 
suruoštuose parengimuose. O tai 
nevisuomet bedarome.

L.K.V.S. Ramovės garbės nariui ir Sydnėjaus skyriaus p-kui

A. A. Antanui Slankai

mirus, gilią užuojautą reiškiame velionies šeimai ir drauge liūdime netekę 
tauraus lietuvio

L.K.V.S. "RAMOVĖ", Adelaidės skyrius

A. A. Antanui Slankai

mirus, žmoną Adelę ir sūnus Algirdą, Vytautą ir Kęstutį ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Danguolė Bogušienė

Prie kalbėtojų pulto priėjo jaunas 
vyras, L. Kubilius ir iš paruoštos 
kalbos prabilo maždaug taip: ” Per 
savo gyvenimo laikotarpį esu pralei
dęs nemaža laiko su jumis. Norėčiau 
trumpai atsiliepti apie mūsų lietuviš
ką veiklą, kuri čia gerai suorgani
zuota. Nors materialiai esam gana 
patogiai įsitaisę, bet bendruomenišką 
gyvenimą gyvename ne broliškai. Vis 
pasitaiko, kad bendruomenės gyve
nime ignoruojamos kitos organizaci
jos, ko nėra kitose bendruomenės 
apylinkėse. Jau senai laikas, kad 
dirbtumėm, kaip gerai sugyvenanti ir 
vieninga lietuvių bendruomenė. Ir 
Adelaidės lietuvių bendruomenė pasi
rodytų visiems, kaip motina, o ne kaip 
pamotė. Ačiū už išklausymą.” Žemai
tišku šaltumu savo mintis išdėstęs, 
jaunasis kalbėtojas paliko pultą, o 
klausytojai jam nuoširdžiai paplojo.

Vėliau teko patirti, kad Linas 
Kubilius reiškęs grynai savo nuomonę. 
Reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą 
jaunas žmogus turėjo pilietinės drąsos 
ir išėjęs prieš bendruomenės susirinki
mą, išporino jai pamoksliuką. Ir už tai 
niekas pamotiškai negriebė šluotos, 
įsibrovėlį išvyti. Išklausėme ir plojimu 
motiniškai priėmėm jo žodžius.Bet 
tokių, kaip Linas, senai laukia 
bendruomenė kad ateitų ne vien su 
gerais patarimais, bet ir su konkre
čiais darbais. Rinksime į bendruome
nės valdybas, perduosim darbą savait
galio mokykloje, įsijungkit į chorą, 
tautinius šokius, kurie nesulaukia 
šokėjų ir kurie tik jauniems priklauso. 
Laukiam ir nesulaukiam naujos pamai
nos. Žodžiai be darbų ir lieka 
žodžiais. Kaip bendruomenė gali tapti 
savo nariams motina, jei kai kurie 
jos net pamote nelaiko ir ją ignoruoja. 
Tie, kurie bendruomenėje mato viltį 
tautiniam išlikimui, senai rado į ją 
kelią, bendruomenėje pozityviai reiš
kiasi ir stengiasi ją sukurti tokia 
kokios jie norėtų. Bet tie, kuriems 
bendruomenė nieko jau nebereiškia, į 
bendruomenę kelio nebesuras. Tad ne 
bendruomenė pasidaro savo nariams 
pamotė, ją tokia laiko tik bendruome
nės posūniai. Bendruomenė yra atvira 
visiems lietuviams Joje nepraktikuo
jama kokia nors diktatūra. Kiekvienas 
gali būti išrinktas į apylinkės vado
vaujančius organus, su sąlyga, kad 
išrinktieji vadovautus! savo veikloje 
bendruomenės įstatais. Taigi nėra 
pagrindo skųstis bendruomenės kaž 
kokiom klaidom. Ateikime į ją, 
įsijunkime į jos veiklą ir ką rasime 
taisytino pataisysime. Vien priekaiš
tais negerovės nepagydimos.

B. STRAUKAS

Vasario 5 d. Darlinghurst policija 
mums pranešė, kad rastas negyvas 
lietuvis Juozas Markevičius, 61 m., 
gyvenęs Liverpool g. Darlinghurste'. 
Jo laidotuvėse dalyvavo narės V. 
Petniūnienė ir V. Stanevičienė.

Vasario 18 d. aš dalyvavau Dept, of 
Social Security for • Ethnic Welfare 
Workers seminare Maroubra centre. 
Paskaitininkai skaitė informacinio 
pobūdžio pranešimus. Klausytojai bu
vo įvairių imigrantų organizacijų 
atstovai ir Salvation Army žmonės.

Vida KABAILIENĖ 
SLMSG D-jos Pirm.

Moterų D-jos Užgavėnių (blynų) 
vakaras išpuolė anksti: vasario 8 d. 
Aldona Adomėnienė, valdybos narė 
parengimams, organizavo programą. 
Dolskio ir Lolitų pasirodymą režisavo 
Julius Dambrauskas, Danutė 
Skorulienė ir Regina Ratienė. Ačiū 
jiems. Ypač didelį dėkingumą 
jaučiame a.a. Reginai Ratienei, kuri 
paruošė šokių choreografiją. Mes 
nežinojome, kad ji jau tada buvo 
sunkus ligonis. Nuotaikingoje progra
moje dalyvavo: J. Dambrauskas, A. 
Adomėnienė, A. Šarkauskas, O.Maks- 
vytienė, R. Blansjaar, R. Migevičienė, 
M. Bukevičienė ir T. Vingilienė. Kaip 
visados, mūsų rėmėjos, ponios iš 
Lietuvių Sodybos ir mes pačios 
sunešėmė fantus, pyragus, pardavinė
jome bilietėlius. Iš gauto pelno 
parėmėme "Baltic News" ir Žmogaus 
Teisėms ginti komitetą.

Kovo 1 d. St. George ligoninėje 
mirė Lietuvių Sodybos gyventojas 
Antanas Gaidukas. A.a. Gaidukas 
savo testamento vykdytojomis pa
skyrė Gražiną Petrauskienę ir mane. 
Kadangi jis čia giminių neturėjo, tai 
mes pasirūpinome Šv. Mišiomis, kre- 
matorijum ir šermenimis. Mums daug 
padėjo V. Petniūnienė. Dabar testa
mento reikalus tvarko advokatas J. 
A. Kavanagh ir Co.

Kovo mėn. E. Lašaitis Lietuvių 
Sodyboje pastatė savo darbo dailią 
lietuvišką koplytėlę. Esame E. La- 
šaičiui dėkingos už kruopštų ir didelį 
darbą. Valdyba ir patikėtinės džiau
giasi, kad šitas projektas pagaliau 
buvo įvykdytas. Koplytėlės šven
tinimą ruošime lapkričio 9 d.

Yra susidariusi graži tradicija - 
šeštinių gegužinės pamaldos Lietuvių 
Sodybos seklyčioje. Gegužės 8 d. kun. 
P. Martūzas atlaikė Šv. Mišias, 
susirinkusieji pagiedojo (tarp mūsų 
buvo kelios dainininkės iš choro, p. 
Žemaitienė palydėjo piainu).

Moterų D-jos popietė įvyko gegužės 
25 d. Tema -” Socialinės globos 
darbas"; paskaitą skaitė Kristina 
Virgeningaitė. Kristina yra baigusi 
socialinius mokslus NSW Universitete 
ir dirba pagal profesiją Blacktown 
Area Health Centre - ačiū jai.

Red. Spausdiname per klaidą praleis
tąją pirm, pranešimo dalį. Už ką 
nuoširdžiai atsiprašome.

Iš lyderio posto atsistatydino 
senatorius Don Chipp, aštuonerius 
metus vadovavęs Australijos Demora- 
tų partijai. Jo įpėdine išrinkta Janine 
HAINES, senatorė iš Pietų Austra- 
ijos, nurungusi varžovą senatorių John 
Siddons. Pirmą kartą Australijos 
istorijoje moteris vadovauja politinei 
partijai.

★
Etninės grupės suruošė didžiulius 

protesto mitingus Sydnejuje, Melbour
ne ir kitur, pasisakydamos prieš 
spėjamą vyriausybės planą sujungti 
SBS ( etninį televizijos ir radijo stočių 
tinklą) su ABC. Bijomasi, kad ABC 
globoje etninės programos visiškai 
sunyks.

Sovietų laivynas praveda didelius 
manevrus šiaurinėje Ramiojo vande
nyno dalyje. Be kitų, dalyvauja 
milžiniškas lėktuvnešis "Minsk" bei 
neseniai pastatytas atominiu kuru 
varomas "Frunze". Šiuo metu sovietų 
Pacifiko laivynas savo dydžiu yra 
pralenkęs visus kitus Sovietų laivy
nus, todėl Australija ir kitos Ramiojo 
Vandenyno šalys nuogąstauja dėl 
Sovietų užmačių sudarant eilę žvejy
binių sutarčių su mažomis bet 
strategiškai svarbiomis Pacifiko 
valsybėlėmis.

Olandų prekinis laivas 
"Gabriella", vos išsigelbėjęs nuo 
audros, pasviro ant šono ir paskendo 
Port Kembla uoste, sugedus gervei, 
keliančiai į krantą sunkų krovinį. 
Kartu su laivu nuskendo ir du 
australai jūrų inspektoriai, apžiūrinė- 
ję laivą su tikslu nustatyti audros 
padarytą žalą.

*
Sovietų "Cosmos" satelitas, 

iššautas į erdvę Š.m. liepos 30 d. 
panaudojant naujo tipo raketą, rug
pjūčio 17 d. iškrypo iš orbitos ir nurito 
į Indijos vandenyną.

★
Aštuoni europiečiai įkopė į K 2 

Pakistane, antrąjį aukštumu pasulio 
kalną. Juos grįžtančius užklupo sniego 
pūga, ir tik du austrai gyvi pasiekė 
pagrindinę stovyklą. Du lenkai nukrito 
į prarają, trečias lenkas ir vienas 
austras mirė iš bado ir deguonies 
trūkumo. Anglė alpinistė negyvai 
sušalo palapinėje. Manoma, kad ir 
likęs ekspedicijos dalyvis, žinomas 
anglų alpinistas, yra žuvęs.

Sugedus motorui nukrito šešia- 
vietis lėktuvas, vos spėjęs pakilti iš 
Bankstowno aerodromo (Sydney). 
Smigdamas žemėn jis pramušė fabriko 
stogą ir sprogo. Iš šešių skridusių, 
keturi žuvo vietoje, penktasis mirė 
ligoninėje nuo smarkaus apdegimo. 
Tai jau ne pirma panaši nelaimė 
Bankstowno aerodromo kaiminystėje. 
Aplinkiniai gyvenytojai širsta ant 
Liverpool miesto tarybos, nesenai 
davusios sutikimą statyti dešimtį 
aštuonių aukštų pastatų visai netoli 
nuo nelaimės vietos.
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AR GALINU

atkelta iš 4 pusi.

AKTIVISTŲ VAIDMUO

Politinės bei ekonominės reformos, 
vadinkime tai pažanga, visad yra 
atėjusios per vadovaujančius sluoks
nius. Kad ir baudžiavos panaikinimas. 
Ne baudžiauninkai, taigi ne masė, 
išsikovojo, o dvarininkai, bajorai, 
inteligentija bei šviesuomenė. Imta 
mat buvo, ir su pagrindu, įrodynėti, 
kad laisvų žmonių dirbama žemė 
būsianti našesnė, duosianti daugiau 
grūdų ir šiaip gėrybių eksportui. Tai 
bent buvo caristinės Rusijos imperi
joje. Grūdams rinka buvo atsiradusi 
vakarų Europoje.

Ne proletariatas sukūrė TSRS 
marksistinę diktatūrą, o šviesuomenė. 
Vieni idėjomis, kiti veiksmais: Baku
ninas, Herzenas, Plechanovas, 
Leninas, Trockis, Stalinas ir eilė kitų. 
Pati santvarka dėka vadovaujančių 
asmenų yra labai įvairavusi. Lenino 
laikais, tegu šis ir buvo vyriausia 
galva, sprendimai buvo pasiekiami 
komunistų partijai vadovaujančių as
menų komitetuose. Savo metu ūkio 
srityje yra buvęs NEP laikotarpis 
(1921-28m.), kai buvo leista smulkioji 
privatinė nuosavybė. Pagrindinis to 
reikalo autorius buvo Leninas. Pradi
nėje Rusijos komunistų partijos stadi
joje, maždaug iki 1927 m., ypač iki 
XIV partijos kongreso 1925 m. buvo 
gana ryški vidinė (žinoma, tik partijos 
aukštuomemei) laisvė. Buvo ir vidinė 
opozicija, kuri išsivystė į stalinistus ir 
trockistus. Trockis pagaliau 1929 m. 
buvo priverstas išvykti. Visiška dikta
tūra įsigalėjo laipsniškai Stalino 
laikais.

Naujausiais laikais Tarybų Sąjungos 
XX komunistų partijos suvažiavime 
1956 m. su to meto partijos sekreto
riaus N. Chruščiovo skaitiniu (pa
ruoštu M. Suslovo) Stalinas buvo 
pasmerktas puoselėjęs asmens kultą, 
partijos narių kalinimą ir žudymą. E. 
Crankshow, paruošęs komentarus bei 
išnašas Chruščiovo memuarams, vadi
namoje 1934-39 0. ''valymo'' akcijoje 
skaito žuvus apie 1 milijoną komunis
tų partijos narių ir apie 7 milijonus 
šiaip jau TSRS piliečių. Tarp tų 
milijonų nugalabinta ir didžiulis 
skaičius spalių revoliucijos bei rusų 
pilietinio karo raudonosios stovyklos 
dalyvių, žymių partiečių Lenino 
bendradarbių, buvusių vyriausybės 
narių, aukšto laipsnio karininkų, 
rašytojų. Bylas patiekdavo NKVD su 
kaltinamųjų per kankinimus išgautais 
prisipažinimais ir apgailestavimais 
nusižengus. Beveik visi susilaukdavo 
mirties bausmės.

Toje Stalino ir NKVD pravestoje 
žudynių akcijoje mirties susilaukė ir 
lietuvių kilmės komunistai, pasilikę ir 
ištikimai dirbę TSRS. Tarp jų šios 
apybraižos autoriui žinomos kelios 
garsios pavardės. Generolas Vytautas 
Putna, (1893-1937), kilęs iš Molėtų, 
raudonųjų rusų revoliucionierių eilė
se nuo pradinių dienų, ėjęs aukštas 
pareigas raudonojoj armijoj, buvęs 
įvairių karinių apygardų viršininkas, 
raudonosios armijos karinio paruošimo 
komisaras, paskiausiai buvęs Londone 
sovietu pasiuntinybėje karinis atašė. 
Iš ten 1937 m. atšauktas ir sušaudytas 
Maskvoje. Generolas Jeronimas Ubo- 
revičius (1896-1937), kilimo uteniš
kis, senas revoliucionierius, komunis
tų partijos narys nuo 1917 m., nuo 
1931 m. iki sušaudymo 1937 m. 
vadovavo Baltgudijos raudonosios ar
mijos apygardai armijos vado titulu. 
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KITIMAI ...

Vienas žymiausių bei žinomiausių 
Lietuvių komunistų veikėjų buvo 
partinis žurnalistas ir rašytojas Zig
mas Aleksa- Angarietls (1882-1940). 
Buvo jis 1918m. Vilniuje paskelbtosios 
Lietuvos komunistinės vyriausybės 
vidaus reikalams komisaras. Nepri
klausomos Lietuvos laikais jis gyveno 
TSRS ir ten dirbo komunistų partijai.
1938 m. Maskvoje buvo areštuotas ir 
1940 m. sušaudytas. Ketvirtoji žymi 
auka tai Juozas Vareikis (1894-1939), 
kilimo iš Panevėžio apylinkės. Partijos 
narys nuo 1913 m., aktyvus rusų 
revoliucijos dalyvis, partijos sekreto
rius Stalingrade, iki areštavimo tarp 
1930-39 m . kompartijos centrinio ko
miteto Maksvoje narys. Suimtas ir ten
1939 m. sušaudytas. Visų keturių 
pavardės yra mažojoj lietuviškoj 
enciklopedijoj. Prie kiekvieno sakinys: 
"Žuvo neteisėtai represuotas asme
nybės kulto sąlygomis. Rea
bilituotas". Vėliau išleistoje Vilniuje 
didžiojoj 12 tomų enciklopedijoj 
mirties priežastis šių asmenų jau 
nutylėta. Buvo gauta, matyt, iš 
Kremliaus kita direktyva. " Gimtajam 
Krašte" (Nr.15 Vilnius, 1983) yra 
atspausdintas reportažas apie gene
rolą V. Putną, pasirašytas R. Čepo. 
Tarp kitko ten skaitome: "Už narsą ir 
legendinius žygius dar pilietinio karo 
metais V. Putna buvo apdovanotas net 
trimis Raudonosios Vėliavos ordinais. 
Tokius aukščiausius to meto Tarybos 
šalies apdovanojimus gavo tik 37 
pilietinio karo didvyriai. Tarybų 
Lietuvoje gerbiamas V. Putnos - 
įžymaus karvedžio atminimas. Jo 
vardu pavadintos gatvės Vilniuje ir 
Molėtuose, čia pastatytas jo pamink
las, Jūros bangas skrodžia žvejybos 
traleris Vytautas Putna". Nė žodžio 
tačiau apie represavimą asmens kulto 
sąlygomis, kad tarybinį herojų sunai
kino pats Stalinas.

XX-sis partijos suvažiavimas, rei
kia laikyti, buvęs beveik revoliucinis 
TSRS sąlygomis. Destalinizacija vyk
dyta plačiai ir su pavoju gyviesiems 
pusdieviams. Pati Stalino mumija iš 
Lenino- mauzoliejaus buvo pašalinta, 
Stalingradas perkrikštytas į Volgo
gradą. Beveik iš visur dingo Stalino 
statulos su įrašais tėvui ir mokytojui. 
Tuo būdu sumažėjo Tarybų Sąjungos 
palinkimas sudievinti žmogų, prista
tyti betoninių ar akmeninių stabų. Ir 
tai pažanga. Tik kur didesnės reikš
mės reikalai? Stalino laikų Kremlius 
buvo visiškai sukompromitavęs komu
nistų partijos skelbiamą tautų ko
egzistencijos idėją. Maskviškio geno
cido pirmoji auka buvo Kalmukų 
autonominė respublika. Ji panaikinta 
1943m., o gyventojai kalmukai buvo 
išžudyti ar iškelti į kitas sritis. 
Totorių autonominė respublika panai
kinta 1945 m. ir prijungta prie 
Ukrainos. Daugumas totorių buvo 
išsiųsti į Sibiro koncentracijos sto
vyklas. Čičėnų - Ingušų autonominė 
respublika panaikinta 1946m. Gyven
tojai iš senosios tėviškės žemių 
išvaryti, išžudyti. Tiesa, pati pirmoji 
auka tai buvo Volgos vokiečių 
autonominė respublika. Ji buvo panai
kinta 194 lm., o vokiečių kilmės 
žmonės išsiųsti į Sibirą. Visų šitų 
neteisybių nei prisiminė, nei apgailes
tavo Chruščiovas savo garsioje XX 
partijos suvažiavimo kalboje. Dar net 
blogiau. Jo laikais jau, t.y. 1956 m. 
panaikinta tapo net sąjunginės res
publikos statusą turėjusi Karelijos 
respublika. Gyventojai karelai ir 
suomiai nebuvo ištremti bei žudomi, 
bet liko gerokai atskiesti su slavais.

Apskritai tai tas XX partijos 
suvažiavimas, teisingiau to meto 
partijos vadai, kaiką yra pakeitę, kas 

yra išlikę Iki šių dienų. Svarbiausia 
vėl grąžintas partijos centrinio komi
teto bei politbiuro autoritetas. Išlikęs 
tebėra centrinė reikšmė partijos 
sekretoriaus, be tėvo bei mokytojo 
epitetų. Didelę reikšmę skirtina 
pripažinimui Staliną klydus, net nusi
kaltus, taigi klyskelėje buvus visą 
rėžimą, bet tik ne partiją. Ji buvo kiek 
Stalino ignoruojama, o todėl ir yra 
įvykę klaidų. Reikšmingu žingsniu 
reikia laikyti nužudytųjų reabilita
ciją, kai kurių tremtinių paleidimą į 
laisvę. Net Lietuvos buvęs preziden
tas A. Stulginskis ir tautininkų laikų 
seimo pirmininkas K. Šakenis buvo 
išleisti į laisvę ir galėjo grįžti 
Lietuvon numirti.

Kiekviena naujai ateinanti karta vis 
kiek platesnio akiračio - ir masės 
žmonės ir vadovaujantieji sluoksniai. 
Laipsniški kitėjimai nėra vien speku
liacija, bet ir istorinės raidos būti
nybė. Gyvenime nieko nėra pastovaus. 
Viskas kinta. Jei į žmonijos gyvenimo 
raidą pažiūrime šimtmešių akimis, 
matome su kitimu ėjus ir pažangą, 
žmoniškėjimą. Su tuo gal ne visi 
sutiks. Įsigilinus, prisiminus eilinių 
žmonių, vergų gyvenimą senajame 
Egipte, Romos imperijoje, teks su
tikti, kad šiandien pasaulis geresnis, 
nors ir būna laikinų sutemų.

Tiki Tarybų Sąjungoje būsiant 
kitimų ir du labiausiai pažįstami 
tarybiniai disidentai. A. Solženicinas 
laukia laipsniško kitėjimo, išliekant 
didžiajai Rusijai, bet sugriūnant 
dialektinio materializmo dogmai ir 
marksistinio komunizmo sistemai. A. 
Zinovjevas gi visai priešingai:"Aš 
tikiu,kad komunistinė sistema su laiku 
paplis visoje žmonijoje, bet sovietinė 
imperija žlugs” (Encounter, London, 
April 1984).

Pabaltiečiams A. Solženicinas, 
atrodo, duotų nepriklausomybę. Jo 
Gulage skaitome: "ypač artimi mano 
dvasiai estai ir lietuviai. Nors sėdžiu 
su jais lageryje lygiomis teisėmis, man 
prieš juos taip gėda, lyg aš juos būčiau 
pasodinęs...Už ką gi ir jie įtraukti 
sunaikinimui į tą prakeiktą mašiną? 
Nieko nejudino, gyveno tyliai, susi
tvarkę, dorovingiau kaip mes. Ir štai 
jie kalti, kad mums valgyti norisi, kaiti 
dėl to, kad gyvena po mūsų alkūnę ir 
trugdo mums prieiti prie jūros" 
(Archipelag Gulag V, Paris, 1975, p. 
47).

A. Zinovjevas jausmą palieka nuo
šalėje. Ateiti jis pramatąs pagal 
dialektinį dėsningumą. Anksčiau ci
tuotame "Encounter" numeryje, po
kalbyje su George Urbon, jis tariasi 
įžvelgiąs Tarybų Sąjungą išprovokuo
siant III-jį Pasaulinį karą, kur didžiai 
nukentės ji ir JAV. Rezultatas: 
"Tarybų Sąjunga neišvengiamai subi
ręs į eilę mažų ir vidutinio dydžio 
valstybių. Esu įsitikinęs, kad iš to bus 
nauda ne tik paliestiems, bet apskritai 
žmonijai". Taigi ir Pabaltijo tautoms 
ir Lietuvai. Čia jau mūsų logiška 
išvada iš logikos profesoriaus sampro
tavimų.

A. ZUBRAS

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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DAINOS CHORE

"Dainos" choro viduržiemio vaka
ras , suruoštas rugpjūčio 2d. atnešė 
nedaug pelno, bet davė progos kartu 
padainuoti ir pabendrauti su vokiečių 
katalikų Šv. Celilijos choru. "Dainos" 
choristai išmoko vokišką dainą, o 
vokiečiai lietuvišką "Miškų gėlę". 
Koncertą užbaigėme jungtiniu, vo
kiečių ir lietuvių choru. Publika 
turėjo progos palyginti "Dainos" 
chorą susidedantį iš 52 choristų, 
vadovaujamą lietuvio dirigento, ir 
vokiečių chorą iš 25 choristų, kuriems 
vadovauja australas Colin Forbes. 
Lietuviai išmoko atmintinai ne tik 
savo dainas, bet ir vokišką. Vokiečiai 
prisipažino, kad pasijuto,labai nepa
togiai dainuodami iš gaidų.

Po koncerto svečiai buvo pavaišinti 
ir kartu praleidome linksmą vakarą 
grojant gerai kontinentalinei kapelai. 
Vokiečiai nepagailėjo lietuviams 
komplimentų dėl puikių klubo patalpų 
ir dėl bendros tvarkos pas lietuvius.

Negalėdami vakare dalyvauti V.P. 
Žitkauskai iš Gosfbrdo apylinkės 
atsiuntė "Dainos" chorui $ 20 auką. 
Vakaro loterijai aukojo fantus: B. 
Amber, p. Žemaitienė iš Sodybos, p.p. 
Mišeikiai, Valė Stanevičienė, I. Da- 
niškevičienė, O. ir S. Abramavičiai, p. 
Donielienė, Syd. Moterų Draugija, A. 
Kolbakienė, J. Gatavičius, L. Krami- 
lienė, B. Sidarienė ir Jonas Abromas,, 
jun.

Dėkingi esame Lietuvių klubui už 
šampaną vokiečių chorui, Janinai 
Šarkauskienei, valgyklos vedėjai pa
ruošusiai svečiams ir choristams 
vakarienę prieinama kaina. Vokiečiai 
buvo maloniai nustebinti mūsų klubo 
gėrimų ir maisto žemomis kainomis. 
Atrodo, kad mes patys kartais 
neįvertiname mūsų klubo patarna
vimų.

VIETOJ GĖLIŲ

A. A. Adelės Jurkšaitienės
atminimui vietoj gėlių paskyrė $100 
auką "Dainos" chorui Barilų, 
Jurkšaičių ir Gaidžionių šeimos. A.A. 
Adelės atminimui "Dainos" chorui 
taip pat aukojo $ 20 E.ir J. 
Bartkevičiai.

A.A. buvusio "Dainos" choro pirmi
ninko. Antano Skirkos atmininimui 
"Dainos" choro reikalams aukojo $ 
25 A.ir S. Montvidai ir $ 20 E.ir 
J. Bartkevičiai.

LIGONIAI
Tik palaidojęs uošvę Adelę Jurkšai- 

tienę į Prince Alfred ligoninę atsigulė 
mūsų tenoras. Jonas Barila kur jam 
padaryta širdies operacija. Operacija 
yra pavykusi ir Jonas palengva- 
sveiksta.

Mūšų mintys yra su Jonu ir mūsų 
geriausi linkėjimai atgavus pilną 
sveikatą vėl sugrįžti į mūsų eiles.

A. KRAMILIUS 
Dainos choro pirm.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

...Tavo rašytus laiškus man visus esu 
gavęs, bet mano siųstuosius Tau 
matomai kažkas "pamėgo". Kiek 
suprantu, iš mano siųstų keturių tik 
du Tave pasiekė. Darosi pikta - rašai 
savo artimam, o štai koks niekšas ima 
tavo laišką ir sunaikina. Blogiausia 
pas mus su telegramomis mirties 
atveju. Pakvietus šeimos narį ar 
giminę nesitikėk, kad atvyks į 
laidotves, nes dažniausiai telegramos 
negauna arba ji ateina po savaitės ar 
dviejų.
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AMERIKA 
PASAULIO ČEMPIONAI

1986-jų metų Pasaulio krepšinio 
pirmenybes, įvykusias Ispanijoje, lai
mėjo Amerikos vyrų krepšinio rinkti
nė, baigmėje nugalėjusi Sov. S-gą 
87:85. Dieną prieš tai Sov. S-gos 
rinktinė, kur žaidžia ir trys lietuviai: 
Sabonis, Kurtinaitis ir Chomičius, 
tiesiog stebuklingai, ypatingai Sabo
nio ir Kurtinaičio gražiais metimais, 
paskutinėse sekundėse taškų santykį 
išlygino, nes, likus žaisti minutei 
laiko, jugoslavai dar vedė 9-nių taškų 
skirtumu. Pratęsime Sov. S-gos rinkti
nė laimėjo vieno taško skirtumu, tuo 
patekdama į pirmenybių baigmę, kur 
susitiko su Amerikos rinktine, laimė
jusia prieš Braziliją.

Amerikiečiai baigmines rungtynes 
pradėjo labai gražiai, panaudodami 
visos komandos didelį greitį ir labai 
gerus metimus. Sov. S-gos rinktinės 
pusėje, po vakarykščių taip įtemptų 
rungtynių prieš jugoslavus, jautėsi 
komandinis nuovargis ir jie negalėjo 
atsispirti greitam amerikiečių,labai 
dažnai visų penkių komandoje negrų 
žaidimui. Pirmąjį puslaikį amerikiečiai 
baigia rezultatu 48-38. Antrajame 
puslaikyje amerikiečiai žaidimo tempo 
neatleidžia ir vienu laiku vedė net 18 
taškų skirtumu. Tačiau, likus žaisti, 
kelioms minutėms, vadovaujant gynė
jui Valdemarui Chomičiui, kuris pelnė 
17 taškų, sovietų krepšininkai pradėjo 
atkaklų puolimą ir bandė pakartoti-tą. 
patį, ką padarė su jugoslavais. Sabonis 
daro tris iš po krepšio nesulaikomus 
kablius, Kurtinaitis, Chomičius ir 
latvis Valteris tolimais metimais 
beveik sulygino taškų santykį, tačiau 
pritrūksta laiko ir teisėjo švilpukas 
skelbia naujus pasaulio krepšinio 
čempionus - Amerikos rinktinę.

Trečią vietą laimėjo Jugoslavija, 
nugalėjusi Braziliją 117:91. Toliau 
komandos išsirikiavo taip: 5-tą vietą 
- Ispanija, 6-tą Italija, 7-tą Israelis, 
8-tą - Kanada, 9-tą - Kinija, 10-tą - 
Graikija, 11-tą - Kuba ir 12-tą - 
Argentina. Tai buvo 12-ka rinktinių, 
patekusių į šių pirmenybių pusfi
nalius. Per visas žaidynes daugiausiai 
taškų sumetė N. Gailis, Graikija 
337, 2-tras O. Schmidt, Brazilija 310 
ir 3-čias Dr. Petrovic, Jugoslavija - 
248.

TAI BUVO PRIEŠ 50 METŲ

Pranas T. ŪBI N AS

Kaip savo atsiminimuose pasakoja 
buvęs Nepriklausomos Lietuvos krep
šinio "žvaigždė" Pranas Lubinas, 
žaidęs Lietuvos krepšinio rinktinėje, 

jai laimėjus du kartus Europos 
nugalėtojo vardą, tuo pačiu ir 1936-jų 
metų Olimpiadoje Berlyne reprezen
tavęs Amerikos vyrų krepšinio rink
tinę. Amerikos rinktinę sudaru ne 
viena, kaip kad dabar yra, bet dvi 
paskiros rinktinės, kurios žaisdavo 
pakaitom. Berlyne Amerikos krepši
ninkai laimėjo pirmąjį olimpinį krepši
nio aukso medalį.

Todėl nenuostabu, kad šias varžy
bas, kurios pirmą kartą buvo įtrauktos 
į olimpinį sąrašą, stebėjo labai mažas 
skaičius žiūrovų. Tais metais Vokie
tijoje krepšinis dar buvo beveik 
nežinomas.

Pirmosios olimpinės varžybos 
Berlyne vyko negrįstoje aikštėje, po 
atviru dangum, žaidžiant dulkės 
rūko kaip iš kamino, o kai palydavo, 
tai būdavo aikštėje purvas.

Berlyne Lubinas susipažino su 
Lietuvos sporto įgaliotiniu A. Vokie
taičiu, kuris jį pakvietė atvykti į 
Lietuvą, treniruoti ir žaisti jos 
rinktinėje. Šiai kelionei labai pritarė 
Lubino tėvas, kuris buvo kilęs nuo 
Vilkaviškio ir žmona Marija. Savo ūgiu 
pirmoje olimpinėje rinktinėje P. Lubi
nas buvo ketvirtas aukščiausias.

ATEITIES KREPŠINIS

Tarptautinė Krepšinio Federacija 
leidžia krepšinio žurnalą "Interna
tional Basketball", kurio redakcija 
kreipėsi į įžymiuosius krepšinio spe
cialistus, atsiklausdama jų koks bus 
krepšinis ateityje, sakysim 2000-siais 
metais.

PAVELA PETERS IŠ ČEKOS
LOVAKIJOS pareiškė:" Žaidėjų ūgis 
bus aukštesnis, žaidimo atakos grei
tesnės, o gynyba bus dar agresyvesnė. 
Aš manau, kad 30 sekundžių taisyklė 
bus pakeista į 15 sekundžių. Geriau
sios komandos rungtyniausis tarp 
kontinentiniuose turnyruose ir jų 
rungtynės vyks kartą savaitėje.”

A. MIGEL DJAS - ISPANIJA: " Aš 
manau, kad žaidimas bus be jokio 
stabdymo ir bus daug kietesnė 
gynybos sistema, dažniau bus mėtoma 
į krepšį ir aštriau ir atkakliau 
kovojama po krepšiais. Pasikeitimai 
nelies nei aikštelės, nei krepšio nei 
kamuolio. Zoninė gynyba palaipsniui 
išnyks.

ALEKSANDRAS GOMELSKIS - 
SOV. S - G A: “Ateityje žymiai išaugs 
krepšinio populiarumas. Tarptautinės 
Federacijos gretos daugiausiai pasi
pildys Afrikos ir Azijos šalimis. 
Olimpinėse žaidynėse dominuos dvi
metriniai sportininkai ir žiūrovams 
beveik neteks matyti žemesnio ūgio 
žaidėjų. Taisyklės nebus taip dažnai 
■keičiamos. Žaidynių laikas bus 4 x 15 
arba 3 x 20 minučių. Aš esu įsitikinęs, 
kad krepšinis 2000 - siais metais žada 
daug netikėtumų. Aš manau, kad 
tren eriams į pagalbą, pasirenkant 
rungtynių taktinį variantą, ateis 
kompiuteriai.

APOSTOL CAVOSAS - GRAI
KIJA: " Dabartiniais mūsų laikais 
krepšinyje pagrindinė figūra yra 
teisėjas. 2000 - siais metais jis 
pasitrauks į antrą vietą ir jo veiksmai 
bus kontroliuojami video sistemomis."

RAL KLEIN - VAKARŲ VOKIE
TIJA : " Krepšys bus pakeltas į 4 - rių 
metrų aukštį, nes žaidėjų ūgis pasieks 
230 centimetrų aukščio. Pataikymas į 
krepšį iš toliau kaip 7,5 metro nuotolio 
bus vertinamas 4 - riais taškais. 
Vargu ar atsiras naujos krepšinio 
valstybės, kurios galėtų konkuruoti su 
dabartiniais pasaulio čempionatų ir 
olimpinių žaidynių nugalėtojais. 
Reikia daug laiko, kad ir kitose 
vietose ir valstybėse išaugtų stiprios 
komandos. Krepšinio rungtynės vyks 
puikiuose rūmuose, talpinančiuose 20 
- 30 tūkstančių žiūrovų."

BORISLAV STANKOVIč - JUGO
SLAVIJA: "Visas žaidimas taps daug 
greitesnis ir taktinės schemos supras- 
tės, kai taisyklės, mano nuomone, iš 
esmės nesikeis. Jos ir dabar yra 
nelabai sudėtingos, o po 10-15 metų 
bus dar paprastesnės. Aš manau, kad 
žaidėjų keitimas aikštėje vyks kitaip, 
negu yra dabar, tačiau vargu ar taip, 
kaip per ledo rutulio ar rankinio 
rungtynes."

PIERE DAO - PRANCŪZIJA: 
"Žaidėjai bus atletiškesni. Kamuolys, 
krepšys ir aikštelė liks tokia pati. 
Krepšinio žaidimo organizacija bus 
tobulesnė, atsiras naujos, sudėtingos 
atakos sistemos. Greitis padidės. 
Tikiu, kad bus esminiai pakeitimai 
taisyklėse. Rungtymės bus daug 
atkaklesnės ir joms vadovaus trys 
teisėjai."

METINIS BALIUS

Šių metų Kovo balius buvo ruošia
mas 1950 - 1960 metų laikotarpio 
tema. Tema gal ir gera, ypatingai 
tiems, kurie tada čia gyveno, 
dalyvavo visoje lietuviškoje veikloje ir 
ypatingai sporte. Tačiau salėje tokių 
buvo gana ne daug. Daugumas jaunų, 
gražių dabartinių krepšininkių, bei 
krepšininkų, turbūt net savo tėvelių 
nėra paklausę apie tuos metus. O jie 
buvo tikrai įdomūs ir gražūs besiku
riantiems mūsų tautiečiams. Tie 
kurie tais laikais sportavo ar lietuviš
kame gyvenime dalyvavo, negalėjo 
palyginti dabartinio baliaus su tais 
buvusiais laikais. Tada salėse, ar tai 
krepšinio, ar tai balių, žmonės 
netilpdavo, šokdavo visi ir būdavo 
linksma, linksma. Gi praeitas balius 
nepasižymėjo dalyvių gausumu, nors 
nuotaika, kaip ir visuomt pas sporti
ninkus, dar nuo senų laikų, buvo jauki 
ir linksma. Kur gi dingo tie koviečiai 
buvę sportininkai, paskiri valdybų 
nariai, jau neskaitant buvusių pirmi
ninkų, iš kurių dar ir dažnai girdima, 
kad štai aš, esu buvęs Kovo 
pirmininkas ar valdybos narys. Gi 
šiandien, gyvendami praeitimi, jie 
visai pamiršo, kad tas Kovas ir dabar 
dar po 35 metų veikia ir jau tų, 
buvusių sportininkų vaikai, ar valkų 
vaikai ir toliau gina šio lietuviško 
sporto klubo spalvas. O gaila, kad taip 
su tais buvusiais sportininkais ir jų 
vadovais atsitko. Gal ne gaila, bet 
gėda jiems turėtų būti. Gi dar 
gražiau: Kovas turi gana gražų 
skaičių ir Garbės narių. Kurgi jie visi

Sydnejuje

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Daugumos klubo narių pageida
vimu, nutarta ir šiais metais ruošti 
metinį viešą šachmatų turnyrą kuris 
prasidės spalio 15 dieną - trečiadienį.

Po susirinkimo pravestą žaibo 
turnyrą laimėjo klubo čempionas V. 
Patašius, bet piniginė laimėtojui skirta 
dovana teko R. Parfeitui, 
baigusiam turnyrą antruoju, nes V. 
Patašius žaidė " be konkurencijos."

Australų šachmatų didmeistris lan 
Rogers sužaidė istorinę partiją laimė
damas prieš Victor Korchnoi buvusį 
kandidatą į pasulio meisterio karūną.

S. RIMKUS

dingsta, kai vyksta sportininkų paren
gimai? Ne gi užtenka tik švenčių 
proga prisikabinti gražų Kovo Garbės 
nario ženkliuką ir pasirodyti, kad štai 
ir aš esu iškilus sporto veikėjas! N e gi 
jau taip suseno tie buvę tokie jauni ir 
gražūs, koviečiai sportininkai, bei jų 
vadovai? Tad kviečiu - pabuskite iš to 
letarginio miego ir parodykite augan
čiam prieaugliui, kad šis klubas ir jo 
pirmieji steigėjai bei nariai dar ir 
šiandien yra gyvi, pajėgūs ir savo 
jaunimą mylį. Tuoj bus ir Lietuvių 
sporto Šventė Sydnejuje, todėl yra 
gera proga "atjaunėti" ir vėl su 
jaunimu įsijungti į sportinį, lietuvišką 
gyvenimą. Tenebūna nei vieno buvusio 
koviečio, o ypatingai buvusio valdybos 
nario, jau nekalbant apie Garbės 
narius, kurie vienoku ar kitoku būdu 
neprisidėtų prie ateinančios Šventės 
geresnio pravedimo ir Kovo ateities.

Kovo balius, nors skaičiumi ir ne 
per gausiausias, buvo geras ir smagus. 
Kaip pranešė primininkas E. Lašaitis, 
pasveikindamas visus susirinkusius,- 
kad dėl suplonėjusio dolerio, numtyta 
programos išpildytoja neatvyko, tai jis 
pats, būdamas ne tik pirmininkas, 
bet ir "Linksmasis brolis", skaitė 
naujausią "Mūsų Pastogės" numerį, 
labai gražiai ir taikliai jį komentavo, 
eterio bangomis nuklysdamas net ir į 
radijo valandėlę. Ši programa buvo 
tikrai įdomi ir gal net geresnė už 
samdytą šokėją. Ačiū, Edi!

Fantais gausi loterija, kurią, kaip 
ir visą vakarą organizavo nepavargs
tanti ir nepamainoma Trudi 
Dambrauskienė, praėjo labai gerai, 
prizus ištraukiant Jutai Šliterienei ir 
viešniai iš Italijos.

Labai įdomus buvo ir vakaro 
kalėjimas, kurio "šerifai" P. Andrie- 
jūnas ir R. Šliteris, areštuodavo ir vėl 
už pinigus paleisdavo buvusius "nusi
kaltėlius".

Dalyvavę šiame subuvime į namus 
vyko geroje i nuotaikoje > kas nebuvo, 
tai ką padarysi. Visuomet yra sekantis 
kartas!. Ačiū koviečiams, ypatingai 
jauniesiems, kurie taip gražiai vakaro 
metu dirbo.

A. L - tis.

★ ★★★★
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Pr aneši mai

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Rugsėjo 7 d, sekmadieni, Sydnėjaus lietuviai švęsime Tautos Šventę. 
Šventė bus pradedama su pamaldomis Lidcombe, 11.30 vai. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su vėliavomis. 3 vai. minėjimas Lietuvių namuose, 
Bankstowne. Programoje:

Juozo Almio Jūragio paskaita ir jaunimo pasirodymai.
Kviečiame visus tautiečius pamaldose ir minėjime skaitlingai dalyvauti. 

Ateikite patys ir paraginkite kitus. Tai yra mūsų visų Tautos Šventė.

Sydnėjaus apylinkės valdyba.

ff

•K?
>if:

•IK

Pabaltiečių Taryba Viktorijoje praneša, kad jų ruošiamas balius įvyks 13 
rugsėjo (Šeštadienį) 8 vai.Lietuvių namuose, North Melbourne.

Baliaus metu bus renkama "Miss Baltic 86" kuriai yra paskirta $ 200, 
antrą vietą laimėjusi gaus $ 75, o trečią - $ 50.

Jaunas merginas iki 25 metų amžiaus prašome registruotis šiam 
konkursui pas N. Kairaitienę, tel. 8423403. Užsiregistravusioms įėjimas 
veltui. N. Kairaitienė priima ir stalų užsakymus.

Bilietų kaina $ 18 įskaitant vakarienę ( Soc. G.M. D-jos). Gera latvių 
orkestro muzika.

Prašome gausiai dalyvauti ir pabendrauti estų, latvių ir savų tarpe.

Pabaltiečių Taryba Viktorijoje.

g
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SYDNĖJAUS LIETUVIU
N AMUOSE

16 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (Tel. 708 1414)

;1K
•IK

Rupjūčio 31 d. sekmadienį, 2.30 p.p. įvyks

TURGUS
Puikūs laimikiai!
Nepraleiskite progos juos išlošti!

I R

Rugsėjo 21 d. sekamdienį, 3 vai. p. p. įvyks klubo narių

METI NIS 
SUSI RI N KI MAS

Klubo nariams primename, kad neapsimokėję nario mokestį ui 86 - 
87 metus negaus metinio pranešimo bei apyskaitos ir neturės teisės 
balsuoti.
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Pranešame tautiečių žiniai, kad šių metų TAUTOS ŠVENTĖS minėjimas 
Melbourne yra pavestas pravesti Australijos Lietuvių Jaunimo S-gai.

Minėjimas įvyks rugsėjo 7 d. Lietuvių Namuose.

A. Vaitiekūnas
A LB Melbourne apylinkės sekretorius.

MELBOURNO PENSININKAMS

Pranešu, kad 28 rugpjūčio, 8 vai. ryto, nuo Lietuvių namų išvykstame į 
N.S.W pasienį, Barham miestelį. Kas negalės ten vykti prašau 
neatidėliojant, pranešti man tel. 232 5034.

Pensininkų mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo mėn. 2 dieną 12 vai. 
Lietuvių namuose. Per susirinkimą bus rodoma iš kasetės įdomi ir 
juokinga lietuviška filmą, kurioje dalyvauja Vitalis Žukauskas su savo 
jumoru, Tamošaitienė su savo tautodaile ir kitkas. Prašome skaitlingai 
dalyvauti.

J. Petrašiūnas.

Šiuo pranešame, kad pasinaudodamos teise kooptuoti, pakvietėme 
prityrusią draugijos darbe R. RAKŪN1ENĘ įeiti i valdybą.

A. Grikepelienė
Melbourne Soc. globos moterų d-jos sekretorė.

Kuris įvyks rugsėjo 13 d. šeštadieni 8 vai. 
Lietuvių namuose, North Melbourne.

PROGRAMOJE:
"Miss Baltic 86" rinkimai, puiki Soc.G.M. D-jos vakarienė, šokiams gros^ 

geras latvių orkestras. ............................................ .
Lietuvaitės iki 25 m. amžiaus kviečiamos dalyvauti "Miss Baltic 86 

konkurse. Registruotis pas N. Kairaitienę, tel. 842 3403
Laimėtojai skirta $ 200, antrą vietą laimėjusiai $ 75 ir trečią $ 50-įfr 

Dalyvaujančioms konkurse įėjimas veltui.
N. Kairaitienė priima ir stalų užskymą.

įėjimas vienam asmeniui tik $ 18.
Geriausia proga pabūti Pabaltiečių kompanijoje. *

Laukiame Jūsų dalyvavimo!

PABALTIEČIŲ TARYBA VIKTORIJOJE

Aukos
"Musų pastogei”

F. Bredikienė, Vic. $ 200
V. Stagis, Vic. $75
Latrobe V. seniūnija $ 60 per seniūnę
V. Koženauskienę
V. Paragienė Vic. $5

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDUI 
per Sydnėjaus Liet, klubo biblioteką

Antanas Kutka $ 500

Vietoj gėlių a.a. A. SKIRKAI 
mirus
E. ir Iz. Jonaičiai $ 20
V. ir B. Barkai $ 20
E. Dryža $10

VASARIO 16 -tos GIMNAZIJAI

Antanas Kutka $ 500

P.L.B. VISUOMENĖS REIKALAMS
Česlovas Kanteika $ 50

"BALTIC NEWS"
P. Armonas $20
S.Zablockienė $20

Religinės Poezijos

K o nkurs as

Lietuvos krikščionybės 600 jubilie
jui pažymėti Ateitininkų Federacija 
yra paskelbusi poezijos rinkinio ir 
atskiro eilėraščio konkursą. Jau suda
ryta konkurso vertinimo komisija: dr. 
Viktorija Skrupskelytė - pirmininkė, 
Danutė Bibdokienė, Česlovas Grince- 
vičius, Vida Kuprytė ir Juozas 
Baužys. Rankraščiai, pasirašyti sla
pyvardžiu, atskirame Voke pridedant 
autoriaus pavardę ir adresą, siunčiami 
Česlovo Grincevičiaus adresu: 7132 
S. Mozart St., Chicago, Ill. 60629, iki 
1986 m. gruodžio 31 d.

Konkursui skiriamoje poezijoje tu
rėtų atspindėti religinės, tautinės bei 
asmeninės temos, turinčios ryšį su 
krikščionybe ir su jos dvasinėmis 
vertybėmis. Poezijos rinkinys - 75 
mašinėle rašyti puslapiai. Gali daly
vauti visi. Premijos I - 1500 dol., II - 
750 dol., Eilėraštis - mašinėle rašytas. 
Gali dalyvauti asmenys iki 30 metų 
amžiaus. Premijos I - 100dol., II -dvi 
po 75 dol., III - dvi po 50 dol.

Ateitininkų Federacija

REIKALINGA TEKSTŲ RINKĖJA

"Mūsų Pastogės" redakcijai skubiai reikalinga tekstų rinkėja . Gali būti ir 
vyras.

Suinteresuotus prašome skambinti dienos metu "M. Pastogės" redakcijai 
- 70 3233 arba vakarais V. Patašiui - 558 4640

* Mnsų Pastogės *
* SPAUDOS BALIUS *
* Rugsėjo 27 d. *
* Sydnėjaus Lietuvių Khibe *

X - TOS PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS

Jubiliejinės sporto žaidynės įvyks Adelaidėje, sekančiais metais gegužės 
mėn. 16-17 dienomis. Šioms varžyboms pravesti sudarytas sekančio sąstato 
organizacinis komitetas : I TUUL - pirmininkas, A. KIRSS - sekretqrius, 
A.TALANSKAS- sekr. pavaduotojas, R. SIDABRAS vicepirmininkas, 0. 
MIZGINS - iždininkė ir P. JAUNKALVIS - jos pavaduotojas.

ŽENKLIUKO KONKURSAS

Paskutiniame posėdyje nutarta paskelbti viešą jubiliejinį Pabaltiečių 
sporto žaidynių ženkliuko projekto konkursą. Reikalaujama, kad 
ženkliukas užakcentuotų : X, 1987, ADELAIDE. Taip pat turi atsispindėti 
bent po vieną spalvą iš trijų tautybių valstybinių vėliavų. Konkursas 
baigiasi š.m. lapkričio mėn. 30 d.

Projektus pašoma siųsti šiuo adresu: R. Sidabras, 17 Lucas str., 
Woodville South, 5011
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