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ALB Krašto Valdyboje
A.L.B. Apylinkių valdyboms ir Seniūnijoms, Tarybos nariams, Pasaulio 

Seimo atstovams, Australijos Baltų Tarybos lietuvių atstovui, Spaudos 
sąjungos pirmininkui, "Mūsų Pastogės", "Tėviškės Aidų", "Jaužinių" ir 
"Adelaidės Lietuvių Žinių" redaktoriams, Lietuvių Dienų Komiteto 

pirmininkui, ALFAS pirmininkui, VI PLJK pirmininkui, Jaunimo Sąjungos 
pirmininkui ir nariams, Krašto Tarybos pirmininkui ir Lietuvių Informacijos 
biuro atstovui.

BENDRALAIŠKIS

A.L.B. Krašto valdybos vardu kviečiu jus, arba jūsų įgaliotą asmenį atvykti 
(rengiamą A.L.B. delegatų suvažiavimą, kuris (vyks šeštadieni ir sekmadieni, 
rugpiūčio mėn. 8-9 dienomis, Melbourne, Lietuvių namuose.

Krašto valdyba tam reikalui sudarė provizorinę programą, kurią žemiau 
pateikiu susipažinimui. | jūsų pastabas bus atsižvelgta.

Provizorinė programa:
1. Jaunimo Kongresas - pranešimai diskusijos. Pristato H. Antanaitis.
2. Kultūrinės veiklos pagyvinimas mūsų Bendruomenėje; vadovų paruoši
mas. Pristato Dana Baltutienė.
3. Finansų problema. Krašto valdybos Ir Apylinkių valdybų veiklos 
finansavimas.
4. Lietuviškos spaudos padėtis Australijoje. "Mūsų Pastogės" padėtis - 
pristato Spaudos sąjunga. Spaudos laisvė ir atsakingumas - pasisako 
redaktoriai.
5. Tariamųjų karo nusikaltėlių klausimas - pasisako A.L.B.
6. Pranešimai ir diskusijos. Dalyvauja Liet. Inform. Biuro narys, Lietuvių 
Dienoms rengti komiteto atstovas ir ALFAS atstovas.

Malonėkite apie suvažiavimą painformuoti jūsų Apylinkės Tarybos narius, 
Seimo atstovus. Baltų Tarybos lietuvių atstovą ir organizacijų pirmininkus.

Prašome jūsų, kaip galima greičiau, pranešti mums kam. ir kiek reikės 
parūpinti nakvynių.

Apylinkių valdybų taip pat prašome atsiųsti mums jūsų parengimų 
kalendorių, kuris mūsų planavimui ateičiai bus labai reikalingas.

Alisa Baltrukonienė
A.L.B. Krašto v-bos sekretorė i987 m blrželio 15 d

5 Diamond Ave, Glen Waverley, Vic., 3150
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BALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS 
RYGOJE

Žiniomis telefonu iš Stockholmo, 
1987 m. birželio 14 d. Latvijos 
sostinėje Rygoje (vyko plataus masto 
demonstracija, kurioje dalyvavo ne tik 
latviai bet ir lietuvių ir estų 
delegacijos.

Demonstraciją surengė latvių Hel
sinkio grupė. Ji turėjo prasidėti 3 vai. 
p.p. miesto centre, bet sovietinė 
milicija užblokavo miesto centrą neva 
dėl vykstačlos vaikų sporto šventės. 
Tada demonstrantai ėmė rinktis 

, nuošalesnėje vietoje ant vienos kalvos 
ir laukė, kol bus atblokuotas miesto 
centras. Vakare 6.30 vai. tūkstantinė 
minia pajudėjo ir žygiavo | miesto 
centrą prie Laisvės paminklo. Ten 
padėjo tris vainikus su (rašais, skirtais 
Sibiro kankiniams, Latvijai ir jos 
laisvei. Ten buvo pasakytos kelios 
prakalbos, išreiškiančios demonstra
cijos tikslą, būtent, reikalavimą 
paleisti politinius kalinius, laikomus 
kalėjimuose bei lageriuose, grąžinti 
Baltijos kraštams laisvę

Milicininkai bandė užgožti prakal
bas ant sunkvežimių (rengtais garsia
kalbiais, bet minia reagavo dainomis. 
Skambėjo ir Latvijos himnas. Milici
ninkai, nepajėgdami (veikti minios 
pasitraukė. Dalis jų maišėsi minioje ir 
bandė fotografuoti. Kol kas suėmimų 
nebuvo.

Liudininkas, perdavęs šią informa
ciją, pats patyrė, kad demonstracijoje 
dalyvavo nemažai estų ir lietuvių, bet 
jų skaičiaus nežino.

Tai jau trečia demonstracija Ry
goje nuo 1988 m. gruodžio mėnesio. 
Tose demonstracijose dalyvavo dau
giausia jaunimas, užaugęs jau sovie
tinėje okupacijoje. Kokia bus okupa
cinės valdžios reakcija, dar nežinoma. 
Jau anksčiau dalis latvių Helsinkio 
grupės narių buvo paimta ( kariuo
menę.

ŽYDAS GINA UKRAINIEČIUS
Jakiv Suslensky, 58 m., Ukrainos 

žydas, poetas ir mokytojas, Sov. 
Sąjungoj, kaip disidentas kalėjo dve
juose Rusijos kalėjimuose.

Išleistas | Izraeli, Suslensky tapo 
prezidentu vieno komiteto Jeruzalėje, 
pavadinimu "Žydų - ukrainiečių 
bendrija".

Suslensky pasmerkia bendrą kalti
nimą, kad Antrojo Pas. karo metu 
ukrainiečiai buvo "žydų smaugikai - 
nacių slmpatikai".

Suslensky vieši Australijoj, kaip 
svečias Australijos Ukrainiečių Jung
tinės organizacijos, kuri yra susirū
pinusi, kad dabartinė ukrainiečio byla 
Izraelyje meta tamsų šešėli visiems 
ukrainiečiams.

Praėjusiais metais jis aplankė Vie
noje "Simon Wiesenthal Foundation".

Suslensky ir Wiesenthal nuomonės 
griežtai skyrėsi. Wiesenthal pasakė: 
"Ukrainiečiai buvo naciai, kitaip 
negalima išsireikšti".

Suslensky, norėdamas (rodyti prie
šingai, sudarė bylą dokumentų, kurie 
rodo, kad 400 ukrainiečių rizikavo 
savo gyvybėmis gelbėdami žydus

JAV—BIU ATSTOVAI AUSTRALIJOJE

Australijoje vieši JAV-bių vyriau
sybės sekretorius George Shultz, ir 
valstybės gynybos - strategijos sekre
torius Caspar Weinberger.

Jie kalbėjosi su federalinės valdžios 
atstovais. George Shultz pagyrė 
Australijos vyriausybę už stiprią 
laikyseną prieš Libiją ir už uždarymą 
Libijos piliečių biuro.

Tautinė partija kritikavo federallnę 
valdžią, kad JAV-bės valdžios atsto
vai lankosi prieš pat rinkimus, bet 
ministeris pirmininkas atrėmė prie
kaištus sakydamas, kad svečiai patys 
pasisiūlė atvykti, taigi valdžia apsi
džiaugė, o jie patys taip pat 
džiaugiasi.

Po pasitarimų buvo išleistas ben
dras komunikatas girląs federalinės 
valdžios laikyseną Anzus atžvilgiu,, 
taip pat pareiškiąs JAV-b-ių suti
kimą, kad Australijos gynybos pagrin
das būtų savojo krašto pajėgos. 
Komunikate giriamas Australijos at
sakingumo jausmas sąjungininkų at
žvilgiu.

JAV-bės palankiai žiūri ( Australi
jos nutarimą (jungti ( gynybos planą 
pietų Pacifiko salas ir sudarymą 
plano, kad Paclfike kursuotų žval
gybos laivai.

Pasibaigus pasitarimui, Weinberger
r® Gw t*

Antrojo Pas. karo metu.
Jis paprašė, kad iš jų visų geriausiai 

žinomas Ukrainos katalikų "metropo
litas" Šeptlcki būtų (trauktas (sąrašą 
prie Holokausto paminklo Jad Vašem. 
Suslensky atsargiai kalba apie Jeruza
lėje vykstanti Demjanjuko teismą. Jis 
sako, kad teismas yra objektyvus, bet 
kritikuoja Izraelio valdžios užmačias.

Turėjo būti išduotas pareiškimas 
prieš Demjanjuko bylos pradžią, kad 

pasakė, kad kariniu atžvilgiu JAV-bės 
ir Australija bendrauja tampriau negu 
bet kada ir taip turėtų būti visą laiką. 
Weinberger pasidžiaugė, kad jis su 
federalinės valdžios gynybos minls- 
teriu Beazley turėjo gerą progą 
sustiprinti ryšius.

Abiejų kraštų valdžių atstovų 
pasikalbėjimuose buvo skiriamas dė
mesys ir pietų Paciflkui, (jungiant ir 
Fiji.

Pasitarimų metu George Shultz 
pasakė, kad Sov. Sąjungos žvejybos 
ekspedicijos yra nukreiptos noro 
" maišytis" Paclfike.

"Ką jie nori sugauti? Galima 
nujausti, kad Sov. Sąjunga bandys 
diplomatija, komercija, žinių surin
kimu ir kitokiomis pastangomis nu
rungti Paclfike sąjungininkų intere
sus".

Bill Hayden pareiškė, kad buvo 
išreikštas susirūpinimas dėl JAV-bių 
viską aprėpiančios eksporto ir protek
cijos programos, kuri susiaurina 
Australijos ekonominę būklę ir suma
žina galimybę bendrauti su sąjungi
ninkais ir draugais, kaip lygus su lygiu. 
Nežiūrint to, Hayden pasidžiaugė, 
kad susitikimas ir pasitarimai parodė 
tvirtą draugystės pagrindą tarp JAV- 
bių ir Australijos.

; r** ms r« r<s

yra teisiamas tik vienas asmuo, o ne 
visa ukrainiečių tauta.

Suslensky pasakė: " Aš neginčiju kai 
kurių ukrainiečių koloboravimą, bet 
žydai tą pati darė. Juk buvo žydų 
policija. Visada atsiranda silpno būdo 
žmonių, kurie nori likti gyvi, bet aš jų 
už tai nekaltinu.
Pusė sovietinės Rusijos žydų randasi 

Ukrainoj. Sov. Sąjunga persekioja 
vienodai: ukrainiečius ir žydus.
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Sovietų Sąjunga nuo 1940 metų 
Lietuvos okupacijos visais būdais 
siekia įtvirtinti Lietuvos aneksijos 
pripažinimą. Tam tikslui ji išnaudoja 
įvairias kultūrinio apsikeitimo, žmo
nių bendravimo, asmeniškų apsilan
kymų ir kitas progas. Pavyzdžiui, 
Lietuvos meno ansambliai ir pavieniai 
menininkai yra siunčiami užsienin 
koncertuoti atskirai ar grupėje su 
kitais Sovietų ansambliais, rengiamos 
"Lietuvių Dienos", lietuviai skiriami 
sovietų delegacijų nariais ar net jų 
vadovais.

"Lietuvių Dienas" rengia Sovietų 
Sąjungos draugystės su kitais kraštais 
draugijos. Pernai tokios dienos įvyko 
Prancūzijoje, Liuksemburge, Belgi
joje, kur Maskva skleidė savo propa
gandą apie Lietuvą ir panaudojo 
Lietuvos meno ansamblius pade
monstruoti susovietintą lietuvių kul
tūrą ir Lietuvos susiliejimą su Rusija. 
Pavyzdžiui, ansamblio "Lietuva" kon
certo Paryžiuje programoje buvo net 
aštuonios rusų dainos Ir šokiai, o 
ąnsamblio dalyviai, apsirengę rusų 
tautiniais drabužiais, pašoko kazokų 
šokį, tarsi, anot pranešimo, norėję 
nukonkuruoti Mojsiejevo ar Raudono
sios armijos ansamblius.

Belgijoje "Lietuvių Dienos" pro
gramai atlikti buvo atvežtas "Rasos" 
ansamblis. Kartu atvyko okupuotos- 
Lietuvos "kultūros ministras" J. 
Bielinis ir kiti sovietų statytiniai. Juos 
lydėjo sovietų ambasadorius Belgijoje

<totototototototototototototototototototototototoe«totototototototo'!

VYSK. JURGIS MATULAITIS

1918.XII.8 - 1925.VIII.3
Artėjant vysk. Jurgio Matulaičio 

beatifikacijai, kyla mūsų susidomė
jimas jo gyvenimu. Pernai Varšuvoje 
Mokslinės Leidyklos; išleistoje Bro
niaus Makausko knygoje "Litwini w 
Polsce 1920-1939" trumpu skirsneliu 
yra nušviestas mums mažiau žinomas 
vysk. Matulaičio gyvenimo laikotarpis 
jo Vilniaus vyskupijos valdymo metu.

Patelkiamos tos knygos vertimo 
ištraukos.
Mažumos gyvenime svarbi problema 
buvo gimtosios kalbos reikalas bažny
čiose. ši problema iškilo tada, kai 
lietuviai ėmėsi puoselėti tautinio 
atgimimo šūkius.

Lietuvių dvasininkija ėmėsi veiklos 
į bažnytinį gyvenimą įvesti lietuvių 
kalbą. (...) Tą reiškinį lydėjo atgimu
sių Lenkijos ir Lietuvos valstybių 
valdžių kišimasis. Vienos kalbos 
dominavimas Bažnyčioje turėjo pa
lengvinti išspręsti politinį ginčą - 
Vilniaus krašto priklausomumo klau
simą. Pagrindinės svarbos reikalas 
buvo parinkti vyskupo sostui tinkamą 
ir abiem beslginčijančiom pusėm 
parankų kandidatą Vilniaus vysku
pijai.

Paskyrimas Vilniaus vyskupu lietu
vio - Jurgio Matulaičio - Matule
vičiaus - nepatenkino nei lenkų nei 
lietuvių valdžių, nes Jurgį Matulaitį, 
žinomą savo apolitiškumu ir pamal
dumu, subjektyviai nusiteikusios šalys 
galėtų ateityje panaudoti politiniams 
tikslams. Lenkų valdžia tikėjosi, kad 
Matulaitis, savo rimto posto dėka bei 
savo autoritetu ex catedra, parems 
lenkų ir lietuvių federacijos idėją. 
Lietuviškoji pusė vylėsi, jog lietuviui' 
vyskupui padedant, pavyks sutvirtinti 
Vilniaus valdymo būklę, lengviau bus 
apginti savo teises į Vilnių.

Vysk. Matulaitis savo dienoraštyje 
šitaip rašė apie 1918.XII.9 d. Vilniaus 
lenkų jam suruoštą priėmimą:... 
"žinau, kad prisilaikydamas kanonų 
negalėsiu padėti nei vienai nei kitai 
pusei". O kai buvo pakeltas tostas su 
linkėjimais, kad Matulaitis prisidėtų

teisingai pastebi kun. Jonas Bukavi- 
čius, "kad buvo lietuvis; antravertus 
todėl, kad nei pats norėjo, nei savo 
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Nikitinas. Oficialios kalbos buvo 
pasakytos rusiškai ar prancūziškai. 
Net Lietuvos "kultūros ministras" 
netarė žodžio lietuviškai.

Kartais sovietams patarnauja jiem 
palankūs arba naivūs žmonės. Tokiu 
patarnavimu reikia laikyti šių metų 
vasario mėnesį Madisone, Wise., 
surengtą festivalį (Soviet Friendship 
Festival), užmezgant ryšius tarp 
Madlsono ir Vilniaus miestų. Šio 
festivalio metu Lietuva buvo paro
dyta sovietinėje šviesoje greta kitų 
sovietų pavergtų tautų. Gegužės 
mėnesį buvo laukiama Vilniaus vykdo
mojo komiteto pirmininko (burmistro) 
apsilankymo.

Vakarų šalys šiuos sovietų apsikei
timus su užsieniu skatina ir todėl tokie 
renginiai neišvengiami. Mes turime 
juos panaudoti Lietuvos tikrajai 
padėčiai išgarsinti ir sovietų propa
gandai atremti. Tam tikslui reikia 
kontaktuoti tokių programų rengėjus, 
vietos spaudą, radiją bei televiziją ir 
pateikti jiems tikrą Informaciją apie 
Lietuvą. Atitinkama literatūra turėtų 
būti dalinama ir tokių renginių 
lankytojams.

Turime atsiminti, kad, jei mes patys 
nesirūpinsime skleisti tiesos apie 
sovietų okupuotą Lietuvą ir atremti 
sovietų propagandą, niekas kitas už 
mus to nepadarys.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Valdyba 

prie Lietuvos Lenkijos unijos idėjos, 
jis atsakė: "Gyvendamas Lenkijoje 
tarnavau lenkams, čia gi tarnausiu 
visiems lygiai, kaip vyskupas - galiu 
skelbti meilę, brolystę, žmonių lygy
bę, juos taikyti, tačiau politinės unijos 
nėra mano kompetencijoje ir galioje".

Matulaičio kandidatūrai Lietuva 
pritarė todėl, kad tai buvo mažesnis 
blogis ir, kad buvo visiškai įsitikinusi, 
kad lenkų valdžios siūlomos kandida
tūros - netgi vokiečių stipriai 
remiamos - negaus popiežiaus apro
bavimo. Matulaičio asmens akcepta- 
vimą nulėmė faktas, kad popiežius 
telkė pirmenybę Jo kandidatūrai.

Pats Matulaitis, atsižvelgdamas į 
priešingų Interesų susidūrimą vysku
pijoje, nenoriai sutiko užimti tokią 
atsakingą vietą. Vilniaus vyskupijos 
valdymo metu (1918.XII.8 
1925. Viii.3) Jis patyrė daug skriaudos 
ir pažeminimo. Kaltino Jį lietuvių 
valdžios sluogsniai, tačiau atšiauriau
siai nusiteikę buvo lenkų nacionalisti
niai židiniai. Tai darėsi todėl, kaip

kunigams leido dalyvauti bet kokioje 
veikloje lenkinant savo vyskupijos 
narius, kurie nesijautė esą lenkais”. 
Matulaitis, blokuodamas galimybes 
tautinei valdžios politikai išnaudoti 
dvasininkiją, Iššaukė nepalankumą, o 
kartais ir aštrią, nesilaikančią įprastų 
padorumo normų, lenkų provaldiškos 
spaudos kompaniją. Dar blogiau, prie 
tos akcijos prisijungė lenkiškosios 
spaudos dalis, kuri save laikė kata
likiška. Pasisakymai tų, kurie Matu
laičio pažiūras vertino objektyviai, 
vyskupo padėčiai nebeturėjo jokios 
įtakos.

Siekdama sau naudingų teritorinių 
sprendimų bei asimiliacinio vyksmo 
paspartinimo, lenkų valdžia griežtai 
nusiteikė prieš lieuvių dvaslškiją. 
Atsitiko įvykis be precedento su 
Seinų vyskupijos valdytoju, vysk. 
Antanu Karosu, bei Seinų dvasinės 
seminarijos lietuviais dėstytojais Ir 
klierikais, kurie 1919 m. buvo depor
tuoti. Policija vedė lietuvių kunigų 
sąrašus, netgi tokių, apie kuriuos 
nieko neigiamo negalėjo pasakyti. 
Lenkų ir lietuvių dvasininkų dalis 
tautinius Jausmus kėlė aukščiau re
liginių. Kunigijos veikloje vilnijo 
tautinių emocijų banga. Vysk. Matu
laitis labai ryžtingai, tačiau taktiškai 
ir švelniai, bandė padėtį nuraminti.

Dabar Jau mums turimos medžiagos 
šviesoje reikia tvirtai pripažinti, Jog 
Matulaičio asmeniško autoriteto ir 
bešališkumo dėka Vilniaus krašto 
bažnyčiose ir tautiškai mišriose sri
tyse patriotinio pobūdžio kivirčų 
apimtis buvo apribota.

Vadovaudamasis pagrindiniu teisin
gumo principu, Matulaitis gindavo 
gudų kalbos teises tada, kai būdavo 
įsitikinęs, jog gyventojų pageidavimas 
yra tikras.
Pasikalbėjimuose su dvasininkija 

vysk. Matulaitis skųsdavosi, jog "daug 
čia (Vilniaus vyskupijoje) kunigų 
tautininkų - tiek lenkų, tiek lietuvių 
- maža gi kunigų katalikų”. Vilniaus 
vyskupijos valdytojo nuomone tokia 
reikalų būklė buvo okupantų politikos 
pasekmė, o taip pat žymia dalimi - 
netinkamas auklėjimas Vilniaus dvasi
nėje seminarijoje. Savo tikėjimą 
lenkai tapatino su lenkybe. Dažno 
lankymosi bei pasikalbėjimų su semi
narijos auklėtiniais dėka vyskupui 
pavyko įžvelgti tarpusavio neapykan
tos šaknis ir įvairių tautybių dvasi
ninkijoje.
Pasitaikydavo netgi tokių para

doksų, kai seminarijos dėstytojas 
bažnytinės teisės paskaitose droždavo 
pamokslus prieš Lietuvos Tarybą. 
(Vysk. Matulaičio dienoraštyje pažy
mėta: "Tautinės tolerancijos atžvil
giu - atmosfera sunki".)

Tautinio antagonizmo bei trynlmosl 
priežastis, jau išsineštas iš Vilniaus 
dvasinės seminarijos ribų, nurodė

SydneJ aus Lituanistinių kursų mokiniai

Iš kairės: Margarita Jodlovičiūtė, Vilija Burneikytė ir Ričardas Gudaitis.

vienas klierikas (gudas) pasikalbėjime 
su Vysk. Matulaičiu: "Jeigu seminari
joje būtų buvusi kalbos ir tautinė 
toleranclja(...), Jeigu seminarijoje bū
tų buvę išmokta toleruoti, gerbti, 
vienas kitą mylėti, - tai klierikai, iš 
seminarijų išėję, būtų sugebėję vi
siems gerai, lygiai, teisingai tar
nauti".

Vertė V. Simankevičius 
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P. E. N. KONGRESO 
REZOLIUCIJA 
PASMERKIAMAS LIETUVOS 

INTELIGENCIJOS PERSEKIOJIMAS
Tarptautinis PEN Klubas gegužės 

15 d. beveik vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje tarp kitko pa
smerkiamas lietuvių inteligencijos ok. 
Lietuvoje persekiojimas. Susilaikė tik 
trys PEN Centrai: Bulgarijos, Rytų 
Vokietijos ir Kinijos. Pasaulinės 
rašytojų organizacijos kongresas vyko 
gegužės 11-17 d. Lugano mieste 
Šveicarijoje. Po Ilgos pertraukos 
šiame kongrese dalyvavo du stebė
tojai iš Sovietų Sąjungos: Genrikas 
Borovikas ir žurnalo Ogonlok redak
torius Vitalius Korotičius. Devyni 
išeiviai atstovavo estų ir latvių PEN 
Centrus. Išeivių PEN Centro delega
cijoje buvo prof. Algirdas Lands
bergis.

Kongresas priėmė tokio turinio 
rezoliuciją:

KADANGI vengrų policija 1987 m. 
kovo 4 d. Budapešte konfiskavo 350 
egz. naujo vengrų savilaidlnio žurnalo 
Egtajak Koezoett (Tarp Kompaso 
Taškų) ir daugelį rankraščių;

KADANGI šimtai knygų bei rank
raščių ypač istorinėmis temomis, ir 
vertimų (Pascal’is, Orwell'as, Solže
nicynas) buvo konfiskuota 1986 m. 
gegužės - gruodžio bėgyje, prieš 
Lietuvos katalikų inteligentiją nu
kreiptos akcijos metu, šios tautos 600 
krikščionybės jubiliejaus išvakarėse;

KADANGI lagerio vadovybė nese
niai konfiskavo lietuvio kritiko Vikto
ro Petkaus išsamų rankraštį apie 
pasaulio literatūrą, prie kurio jis 
triūso septynerius metus Permės 36-1 
konclageryje.

KADANGI ukraniečių poetas My
kolą Rudenko neseniai pareikalavo, 
kad lagerio vadovybė sugrąžintų jos 
konfiskuotą jo rankraštį.

TARPTAUTINIS PEN KLUBAS 
pakartoja savo chartoje Išreikštą 
nusistatymą, kad niekas neturi teisės 
atimti iš bet kokio asmens ar bet 
kokios tautos svarbios jų kultūrinio 
palikimo dalies ar apriboti jų ryšius su 
pasauline literatūra;

PAREIŠKIA, kad knygų ir laikraš
čių, kaip ir rašytojų, negalima (kalinti 
ar naikinti;

Išreiškia viltį, kad tokie veiksmai 
nebepasikartos. (Elta)
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Trėmimų minėjimai
ADEL AI DĖJE

GEDUTI NG A
SUKAKTIS

Mūsų plačioje Išeivijoje kasmet yra 
minima Pabaltijo kraštuose Sovietų 
Įvykdyta masinė deportacija j Sibiro 
tundras...

Šįmet, tai skausmingai sukakčiai, 
suėjo 46 metai!
Šeštadieni, birželio 13 d., lietuviškos 

radijo valandėlės pranešėja J. Vabo- 
lienė paruošė Birželio išvežimų tinka
mai apmąstytų programų, ir jų 
perdavė klausytojams kartu su ra
dijo valandėlės vadovu L. Gerulaičiu.

Sekmadieni, 11 vai. šv. Kazimiero 
šventovėje buvo atlaikytos mišios už 
Sibiro kankinius. Pasibaigus mišioms 
padėtas prie Nežinomojo Kareivio 
paminklo-kapo vainikas. Grupė pa- 
baltiečių jaunimo, tautiniais rūbais 
pagerbė tų tradicijų. Buvo filmuotojų 
iš televizijos.

3 vai. įvyko pagrindinis parengimas 
St. Francis Xavier Katedroje, miesto 
centre. Vargonams skambant su 
kryžiais ir vėliavomis iškilmingai 
įžengė i Katedrų procesija.

Dabartinei Baltų Tarybai vado
vauja latviai, tad Tarybos pirm. E. 
Voitkuns, tarė angliškai Įžangini žodi.

Trijų tautų Jungtinis choras, estui 
L. Harm diriguojant, sugiedojo A. 
Topmano "Requiem". Tragiškų įvykių 
prisiminimai ne vienam dalyviui iš
spaudė ašarų... Angliškai tarė žo
džius: mūsų visuomenininkas, Baltų 
Tarybos steigėjas - Juozas Lapšys, 
estų kun. Aarlk ir latvių kun. G. 
Balodis.

Trys chorai, savo gimtųja kalba 
atliko po dvi, minėjimui pritaikytas 
kompozicijas. "Lituania" choro va
dovė, G. Vasiliauskienė parinko J. 
Naujalio "Saugok mus Viešpatie" ir J. 
Dambrausko "Malda už Tėvynę".

Katedros generalinis vikaras, kun. 
James O’Loughln sukalbėjo maldų ir 
suteikė pilnutėlės Katedros dalyviams 
savo palaiminimų.

Jungtinis trijų tautų choras minė
jimų baigė lietuvių, estų ir latvių 
himnais.

ši kartų parengimas įvyko ne 
(prastoje Adelaidės Rotušės puošnio
je, koncertinėje salėje, bet erdvioje, 
gražioje Katedroje ir tuo suteikė jam 
tikrai gedulo ir maldos {spūdi.

Gal tik kiek nukentėjo chorų 
skambėjimas nes choristai buvo su
grupuoti dešinėje Katedros pusėje ir 
sustoję turėjo giedoti I Katedros 
kairiųjų pusę, kas gerokai sumažino 
rezonavimų.

Tragiškų deportacijų (vykiai, bir
želio keturioliktų dienų, liks pabal- 
tiečlų istorijoje kaipo gilaus skausmo, 
Juodoji diena... ant visados!

Po minėjimo Latvių namuose buvo 
paruoštos vaišės, I kurias atvyko 
nemažai valdžios atstovų, dalyva
vusių minėjime. ...A. Gučiuvienė.

PERTHE
Išvežtųjų minėjimas Perthe (vyko: 

birželio 14 dieną, sekmadieni, pra
dėtas pamaldomis.

Kun. dr. A. Savickas atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą skirtų 
pagerbti išvežtuosius i Sibiru amži
nai kančiai, badui ir mirčiai.

Po pamaldų minėjimo antroji dalis 
latvių salėje.
Dalyvavo Pabaltiečių, liberalų ir kitų 
organizacijų atstovai. Estų, latvių ir 
lietuvių kunigai atliko religines apei
gas. Lietuvių kunigas A. Savickas 
atlikdamas skirtas apeigas ant pa
puošto stalo padėjo, savo rankomis 

išgraviruotų kieliką ir tautinę juostų.
Visų tautybių atstovai savo kal

bose smerkė okupanto žiaurius nekal
tų žmonių kankinimus, žudymus, 
trėmimus l nežinių i tolimas Sibiro 
gilumas iš kurių gyvų sugrįžo vos 
keletas.

P. Čekanauskas buvo pagrindinis šio 
minėjimo paskaitininkas. Nors gimęs 
ir užaugęs Australijoje P. Čekanaus
kas vaizdžiai pilnu įsijautimu išreiškė 
mintis savo tėvų gimtojo krašto 
žmonių kančias.

P. Čekanauskas skaito paskaitų.

Minėjimo meninę dali išpildė latvių 
choras ir savaitgalio mokyklos moki
niai.

Visų trijų pabaltiečių himnų ai
dams nutilus visi dalyviai Jautė padėką 
Pabaltiečių komitetui už įspūdingo 
minėjimo suruošimą.

Ona L.

SYDNEJUJE
Sydnejuje baltų bendrai suruoštas 

trėmimų minėjimas tęsėsi dvi dienas. 
Birželio 13 d. ryte miesto centre - 
Martin Place - trėmimų aukos buvo 
prisimintos vigilijoje

Praeivių dėmesį atkreipdavo juodas 
kryžius, didelis plakatas, tautinės 
vėliavos, degančios žvakutės ir gausus 
dalyvių skaičius. Besitęsiančią Pabal
tijo tragediją plačiau aiškino dalinami 
lakštai. Vigilija baigėsi baltų karių 
organizacijų vainikų padėjimu prie 
Nežinomojo Kareivio kapo, po maldos, 
palydint trimito garsams. Iškilmes 
filmavo ir su komentarais tą pat dieną 
parodė etninė televizijos stotis.

Sekančią dienų, sekmadieni, Latvių 
namuose Strathfielde įvyko trėmimų 
minėjimas - Koncertas ir Baltų 
Holokausto paroda. Pilnai pripildytoje 
salėje matėsi eilė parlamentarų bei 
kitų Etninių bendruomenių vadovų, 
jų tarpe mln. pirmininką R Hawke 
atstovavęs dr. R. Klugman, senatorius 
J. Carrick, N.S.W. Opozicijos vadas 
Nick Greiner, buvęs NSW etninių 
reikalų ministeris J. Clough ir t.t. Po 
savo įžanginės kalbos NSW Baltų k-to 
pirm. VIdvuds Koškins perskaitė min. 
pirmininko sveikinimų ir pažadų 
aktyviai vykdyti parlamento priimtos 
Baltų rezoliucijos paragrafus.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas, 
filosofijos profesorius ir teisininkas 
L. Chlpmannušvietė baltų Ir australų 
santykius po Antrojo Pasaulinio karo 
Pabaltijo tragedijos rėmuose. Jis 
pasmerkė Sovietų S-gos genocidinę 
politiką bei jų vėlyviausių bandymų 
sukurstyti žydų ir baltų bendruo
menes vienų prieš kitą, ypač griežtai 
pasisakydamas prieš bet kokias taria
mųjų karo nusikaltėlių deportacijas I 
Sovietų S-gos okupuotus kraštus.

Koncertinėje dalyje pasirodė estų, 
latvių ir lietuvių chorai bei instru
mentalistai. Choras "Daina" pasirodė 
su trimis dainomis, kurių pirmąją 
dirigavo Justinas Ankus, Birutei 

Aleknaitei išpildant solo partiją. Tai J. 
Strolios "Parvesk! Viešpatie". Birutė 
dirigavo kitoms dviems dainoms. 
Muzikas Br. Kiveris dainas palydėjo 
pianinu. Mūsų choras dalyvavo ir 
įspūdingame finale, K. Stašloniui 
deklamuojant trėmimams paminėti 
sukurtą eilėrašti.

Didelis ačiū visiems programos 
dalyviams, taip pat Ir jaunimo 
atstovams, ėjusiems sargybą prie 
tautinės vėliavos ir padėjusioms prie 
aukų stalų. y

R EI KŠMI N G AS 
SUSI RI NKI MAS

Sydnejaus Apylinkės valdyba su
šaukė informacini susirinkimų birželio 
21 d. 2 vai. popiet. Tautiečių susirinko 
bevelk šimtas.

Apylinkės pirmininkas A. Giniūnas, 
atidaręs susirinkimą patiekė vienuo
likos punktų darbotvarkę. Susirin
kimui pravesti buvo numatyta suda
ryti prezidiumą, bet daugumai pagei
daujant, pirmininkauti liko A. Giniū
nas.

Pirmuoju punktu sekė Krašto valdy
bos pranešimo skaitymas. Šis prane
šimas tilpo "MP" nr. 21. Susirinkimui 
susipažinus su pranešimo turiniu, vyko 
diskusijos, kuriose Išryškėjo, kad 
pareiškimo antroji dalis nepriimtina. 
Buvo diskutuota apie rezoliucijos 
pravedlmą, nurodant nepriimtinus 
Krašto valdybos pranešimo punktus, 
bet pagaliau nutarta, daugumai pri
imtina išvada, paklusti Krašto valdy
bos potvarkiui.

Negalint dalyvauti Australijos 
Baltų Tarybos pirmininkui dr. A. 
Kabailal, pranešimą padarė V. Pata
šius. Po jo pranešimo pasipylė eilė 
klausimų, kilo aštrios diskusijos. 
Dauguma kalbėtojų išreiškė nusivy
limą stebėdamiesi dėl prieštarau
jančių pareiškimų mūsų siekiams 
spaudoje, neleidimas mūsų bendruo
menės nariams laiškais ar straipsniais 
pasisakyti rūpimais klausimais. V. 
Patašiaus atsakymai t klausimus iš 
publikos daugumos buvo išklausyti 
su nepasitikėjimu arba rezervuotai.

Svarbiausias susirinkimo punktas 
buvo mūsų apylinkės nario Antano 
Kramillaus pareiškimas dėl to, kad Jis 
buvo apkaltintas laikraštyje "Daily 
Mail", leidžiamam Londone Ir "Gim
tajam krašte", spausdinamam Lietu
voje.

Sakoma, kad yra geriau dešimt 
kaltų asmenų išteisinti negu vieną 
nekaltą nubausti.

A. Kramllius yra gavęs iš Austra
lijos vyriausybės raštišką patvir
tinimų, kad jo pavardės nėra Austra
lijos valdžiai (telktam tariamųjų 
nusikaltėlių sąraše, taip pat nėra 
United Nations War Crimes Commis
sion nacių nusikaltėlių sąrašuose.

Antanas Kramllius mums yra žino
mas, kaip visada pasiryžęs aukotis už 
mūsų tautą. Jis nenuilstamai dirba 
tautos labui: rašo antikomunistinius 
straipsnius australų spaudoje, orga
nizatorius ir nepailstas dalyvis pro
testų, demonstracijų, nukreiptų prieš 
Lietuvos okupantus. Jis yra ilgametis 
pirmininkas (vairių grupių ir orga
nizacijų: "Dainos" choro, ateiti
ninkų, kasininkas Tautos Fondo: 
lietuvių atstovas "Pavergtųjų Tautų" 
komitete.

Melagingas A. Kramillaus apkalti
nimas spaudoj stipriai paveikė ji ir jo 
šeimą. A. Kramllius, pasakodamas 
susirinkimui apie save, su ašaromis 
akyse, parodė laiškų, gautų iš Lietu
vos, kuriame giminės nusigandę klau
sia kokiam kalėjime Jis randasi.

A. Kramllius aiškiai yra okupanto 
keršto kulkos taikinys, jiems neken
čiamas žmogus išeivijoje. Esam liudi
ninkai, kaip okupantas su žydų 
pagalba suorkestruoja, kad išstumtų l

Antanas Kramllius

prieki "nusikaltėli".
Sydnejaus Apylinkės tautiečiai A. 

Kramiliui parodė pagarbų, pritarimų 
jo veiklai ir užuojautų suaukodami jo 
užvestai specialiai sąskaitai "Krami- 
llus Defence Fund" maždaug 800 
dolerių.

Susirinkime, prieš uždarymų, buvo 
diskutuota mūsų spaudos klausimais. I 
klausimus ir nusiskundimus dėl ne
spausdinamų straipsnių, kurie palie
čia mūsų kaltintojus ir Itarinėtojus, 
okupanto pagelblninkus, atsakė ir 
aiškino "MP" redaktorius ir Spaudos 
Sąjungos v-bos narys V. Patašius.

Susirinkimas yra svarus (našas i 
mūsų gvenimą, parodęs, kad mes 
rūpinamės mūsų tautos problemomis. 
Reikia tikėtis, kad susirinkimo pa
reikšta racionali kritika bus paimta 
dėmesin tų, kuriems ji buvo taikoma.

Dr. A. Mauragiul pasiūlius priimta 
rezoliucija A. Kramillaus apkaltinimo 
klausimu, kuri bus paskelbta sekan
čiam "MP" numeryje. v .

SACHAROVAS NESILIAUJA 
KOVOJĘS

Sacharovas neseniai pasirodė JAV- 
bių televizijoje, perduotoj iš Maskvos. 
Jis pareiškė, kad sovietų vado 

. Gorbačiovo paskelbtasis "glasnost" 
yra teigiamas reiškinys, bet turi 
aprėpti plačiau ir giliau, kad sovietų 
sluoksniai tą pajustų. Sacharovas 

1 reikalavo paleisti politinius kalinius ir 
sustabdyti veiklą Afganistane. Karą 
Sacharovas pavadino žiauriu Ir sutel
kiančiu bereikalingą skausmą. Sovietų 
kariuomenė turėtų tuoj pat pasi
traukti iš krašto ir leisti žmonėms 
tvarkytis savo krašte taip kaip jie 
nori.

Sacharovas, fizikas - mokslininkas, 
1975 metais laimėjęs Nobelio premijų, 
grąžintas 1 Maskvą po šešerių metų 
vietinės tremties, nesiliauja reika
lavęs daug daugiau atvirumo sovietų 
krašte.
BRIUSELIO BALETAS VILNIUJE

Prancūzijos žinių agentūra praneša, 
kad Briuselio baletas vieši Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje. Baleto choreogra
fas, prancūzų kilmės, Maurice Bejart, 
60 m. su savo garsiąja, tarptautinio 
masto baleto trupe, pavadinimu - "Du 
Vingtieme Siecle", Sov. Sąjungos 
pakviestas, sutiko pasirodyti tik 
dvejuose miestuose: Vilniuje ir Lenin
grade. Abu šie miestai yra pagarsėję, 
kaip aukščiausios kultūros židiniai 
visoj Sov. Sąjungoj.

Vilniaus jaunimo ' teatras aukštu 
meniniu lygiu sužavėjo JAV-bių 
žymiausius rašytojus, kai jie lankėsi 
Lietuvoj, pavz. dramaturgą Arthur 
Miller.

KGB suėmus teatro techniką Gedi
miną Jakubčionį penki patys geriausi 
Amerikos rašytojai pasiuntė Gorba
čiovui prašymą ji paleisti, pareikš- 
dami, kad jaunimo teatras Vilniuje yra 
labai aukšto meninio lygio.
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VYRESNIŲJŲ RŪPESTIS I R VILTYS

Rašo Jurgis Janušaitis
Lietuvių studijų sąjunga

Dienos, savaitės ir mėnesiai skuba 
nepaprastai greitai ir artėjame prie 
Pasaulio Lietuvių Jaupimo Šeštojo 
Kongreso, kuris prasidės š. m. 
gruodžio mėn. 17 d. it tęsis iki 
sekančių metų sausio mėn. 10 d. - 
Kongreso uždarymo, Australijoje.

Taigi dar Adenas ypatingos reikšmės 
(vykis lietuviškosios išeivijos gyve
nime. Įvykis, kuris pareikalaują ypa
tingų pastangų jį ruošiant, sudarant ir 
(gyvendinant pačias programas, o taip 
pat ir daug pinigo.

Turiu progos iš Mūsų Pastogės 
puslapių sekti pasiruošimų PLJ šešta
jam kongresui. J( ruošia su PLB, KV 
talka P.LJ S-ga, gi pačius techniš
kuosius darbus atlieka Australijos 
lietuvių jaunimas. Iš tolo darbus 
stebint, džiaugiuosi, kad Australijos 
lietuvių, palyginant negausus jauni
mas taip stropiai ruošiasi šiam Įvykiui. 
Dirba komisijos, telkiamos lėšos, 
visuose didesniuose Australijos lie
tuvių telkiniuose ruošiamos pramogos, 
dovanų paskirstymai, koncertai, kad 
tik sutelkus pakankamai kongresui 
lėšų. Nežiūrint kartais nuskambančios 
minorinės gaidos, vlstik Australijos 
lietuvių jaunimų tenka sveikinti ir 
linkėti, kad jis ne tik kongreso metu, 
bet ir po jo perimtų (vairių lietuviš
kųjų darbų vairus.

Artėjant Šeštąjam PLJ kongresui, 
dažnokai Ir mes, čia, Amerikoje 
bandome žvilgtelėti ( pačių kongresų 
prasmingumų, kų jie yra davę gero 
lietuviškajam gyvenimui ir ar yra 
pateisinę sudėtas stambias pinigų 
sumas kongresams suruošti.

Esame barę savąjį jaunimų, kad jis 
kongreso metu perdaug išleidžia 
pinigo, kad daug pramogaujama, kad 
priimti nutarimai trūnyja vėliau stal
čiuose ir kad labai maža dalelė 

14-TŲJŲ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENŲ SYDNEJUJE

PARENGIMŲ APYSKAITA Taūt. Šokių koncertas: 
Bilietai: 725

UŽJŪRIO SVEČIŲ KONCERTAI: Pajamos $ 5,136.39
Bilietai: 291 Išlaidos 3,503.50
Pajamos $ 2,271.54 Pelnas 1,632.89
Išlaidos 5,363.16
Nuostolis 3,091.62 CHORŲ KONCERTAS:

Bilietai: 453
ATIDARYMAS:

$ 1,912.67
Pajamos $ 3,116.00

Išlaidos Išlaidos 3,149.24
Nuostolis 33.24

JAUNIMO KONCERTAS:
Bilietai: 384

$ 2,554.00
NAUJŲ METŲ BALIUS:

Pajamos Bilietai 845
Išlaidos 1,631.15 Pajamos $16,074.00
Pelnas 922.85 Išlaidos 8,780.00

Pelnas 7,294.00
LITERATŪROS POPIETĖ: S.K."Kovo" dalis 1,900.00
Bilietai: 87 
Pajamos $ 456.00

Pelnas 5,394.00

Išlaidos 849.07 ADMINISTRACIJOS SĄSKAITA:
Nuostolis 393.07 Spausdinimas $ 1,437.68

Kitos išlaidos 945.70
TEATRAS ATŽALA: Viso išleista 2,383.38
Bilietai: 97 Pajamos 620.46
Pajamos $ 536.00 Administracija kainavo $ 1,762.92
Išlaidos 755.50
Nuostolis 219.50

SANTRAUKA.
Visos pajamos $31,318.97

MENO PARODA: •Visos išlaidos 30,868.27
Nuošimčiai ir $ 554.58

640.60
Likutis (paskirtas)

Katalogai 
Išlaidos

Jaunimo Kongresui) 450.70

Nuostolis 86.02. PASTABOS:

Užjūrio svečių kelionės išlaidos $ 3,390.00 Naujų metų baliaus 
maistas $ 6,500.00
Australijos Lietuvių Fondas paskyrė Sydnejaus "Sūkuriui" už Taut. Šokių 
šventės muziką (nėra sąskaitoje) $1000.

Apyskaita buvo patikrinta ir patvirtinta Sydnejaus Apylinkės Kontrolės 
Komisijos š. m. birželio 7 d.

ALDRK
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kongresų atstovų, sugrįžę ( savas 
gyvenvietes, te(sijungia ( lietuviškųjų 
veiklų.

Šios pastabos ir vyresniųjų dėmesys 
turi rimto pagrindo ir tai nereikėtų 
pamiršti ateityje ruošiant kongresus. 
Kadangi vyresnioji išeivijos karta 
sukioja apie ketvirti milijono dolerių 
kongresams, tad turi rimtų pagrindų 
prašyti mūsų jaunimą nelikti už tai 
skolingiems, ir pokongresiniais metais 
atiduoti skolą savo darbais lietuviš
kiems darbams.

Nežiūrint aimanų, pabarimų, kriti
kos, pageidavimų ir meilės savajam 
lietuvių jaunimui, šai stovime išvaka
rėse dar vieno PLJ Kongreso išvaka
rėse. Tad reikia sukrusti visuose 
frontuose, kad šis kongresas būtų 
pranašesnis, prasmingesnis už buvu
sius ir kad vyresniųjų dedamos j mūsų 
jaunimų viltys pasitvirtintų. Tad ką 
darome mes , Amerikoje, Kanadoje?

Paskutiuoju laiku spaudoje pasirodė 
straipsniai, vertinantys artėjanti PLJ 
kongresą ir rodomą vyresniųjų rūpes
ti, kaip tam kongresui geriau padėti.

Amerikoje sujudo Jaunimo sąjunga, 
kiek ilgiau poilsiavusi praeityje. 
Dainavoje suruoštas jaunimo sulė- 
kimas, atstovų ( kongresą susipaži
nimas, suruoštos svarstybos, atseit 
kongreso Išrinktieji atstovai ir bendrai 
jaunimas sujudo, kad pasiruošus pa
čiam kongresui. Ir tai pulki pradžia. 
Tikime, kad ji neš naudos.

Reikia gi ir pinigėlio. Ypač PLB 
rūpi, kad j kongresą suskristų ir iš 
neturtingųjų kraštų Pietų Amerikos 
ir Europos jaunimo atstovai. Atsimin- 
tina, kad ten turime entuziastų 
jaunuolių, norinčių dirbti lietuviškose 
plotmėse. Jie nori ne tik pasižmonėti, 
pakeliauti ( kitus kraštus, bet, 
neabejojame, nori ir daug ko išmokti,

Birželio 15 dienų Tasmanijos uni
versitete Dr. Jan Pakulski skaitė 
paskaitą "Sociologijos galimybės lie
tuvių studijose". Prelegentas labai 
vaizdžiai ir patraukliai apibūdino 
lietuvių išeivių padėt) pabrėždamas, 
kad tai yra viena iš išskirtiniausi ų 
emigrantų grupių. Visų pirmiausia, 
priešingai nusistovėjusiai viešajai 
nuomonei, lietuvių bendruomenė yra 
sudaryta išimtinai iš politinių emi
grantų. Antra, joje vyrauja aukštų 
kvalifikacijų elementas. Trečia, ji yra 
(patingai išvysčiusi pareigos jausmų 
šeimai, bendruomenei, valstybei. Ket
virta, pabrėžtinas jos prisirišimas prie 
tradicijų ir religijos. Toliau sekė eilė 
kitų lietuvių grupei būdingų bruožų.

Deja, visi šie duomenys buvo paimti 
iš amerikoniškos statistikos. Australi
joje Jokių sociologinių studijų apie 
lietuvių bendruomenę nėra. Nėra net 
užregistruota kokios organizacijos 
yra sukurtos ir kokiais tikslais. Nėra 
žinoma, kaip lietuviai yra (sikurdinę, 
kaip jie žiūri ( save savo tautybės 
požiūriu, kaip suprantamas lojalumas 
gimtam ir adoptuotam kraštui. Koks 
yra lietuvių žvilgsnis ( gyvenimą ir 
mirt(, kokios vertybės lietuvių labiau
siai aukštinamos: materijalinis už
tikrinamas, dvasinis pasitenkinimas, 

kad kongrese įgytas žinias galėtų 
panaudoti lietuvių veikloje savuose 
kraštuose. Tokiems atstovams nu
skraidinti ( Australiją, manoma, kad 
reikės apie 50.000, - amerikietiškų 
dolerių. Tai nemenka suma, bet nėra 
neįmanoma sutelkti.

Čikagoje PLB ir PLJ S-gos vado
vaujančių asmenų pastangomis jau 
sudaryti net du komitetai šioms 
aukoms sutelkti. Vieną komitetą 
sudaro darbininkai ir j( vadintume 
darbo komitetu. ( j( (eina tiek 
vyresniųjų, o ypač didesnė dalis 
jaunimo atstovų. Šiam darbo komi
tetui dalinai vadovauja ko-pirml- 
nlnkai Rimantas Dirvonis ir Mečys 
Šilkaltis. Kiti nariai - LB valdybų 
pirmininkai, nariai ir jaunimo atstovai. 
Ant jų pečių tikrumoje ir krenta 
atsakomybė už reikiamų lėšų sutel
kimų.

Taip pat sudarytas vadinamas 
Garbės Komitetas, kur( sudaro mūsų 
žymiausieji kultūrininkai, visuomeni
ninkai, organizacijų pirmininkai, visos 
eilės organizacijų atstovų. Garbės 
komitetas tarytum didysis užnugaris 
darbo komitetui. Bet ir Garbės 
komitetas nėra atpalaidojamas nuo 
atsakomybės lėšas telkiant ir vie tik 
pasitenkinti sutelkta garbe. 0 gal, 
bent taip manau, Garbės komiteto 
nariai parems š| darbų savo asmeniška 
auka ar organizacijų fondais. Žo
džiu, stipriai užsimota, tikėkime, kad 
kongresui bus suteikta gera pagalba. 
Darbo komitetas savo planuose numa

atsiribojimas nuo pasaulio ar aktyvus 
įsijungimas ((vykius. Nėra žinomi nei 
lietuvių senosios ir jaunosios kartos 
santykiai.

Dr. Pakulski lietuvių bemdruomenę 
Australijoje pavadino "terra incog
nita" ir kvietė studentus susidomėti 
šia grupe, jos gyvenimu, darbu, 
kūryba, jos (našu ( Australijos 
ekonomini - ir kultūrini gyvenimą. 
Turint davinių emigracijos, švietimo,, 
socialinio aprūpinimo ir kiti departa
mentai kreips didesni dėmes) ( šios ir ( 
jų panašių grupių, reikalavimus.

Š| ypatingai gyvą ir patrauklų 
seminarų uždarė Algis Taškūnas 
nurodydamas studentam naujas temas 
aukštesniem mokslo laipsniam (sigyti. 
O kaip dažnai jauni diplomatai stokoja' 
naujų Idėjų Ir to pasėkoje griebiasi 
senų, daug kartų nagrinėtų problemų 
gvildenimo. Tokių senų temų perdir
binėjimas nesuteikia, daug naudos.

Pažymėtina, kad lietuvių studijų 
sąjunga labai populiarėja ir ( jos 
rengiamus seminarus susirenka vis 
daugiau ir daugiau susidomėjusių 
studentų. Tačiau aukštesnių mokslo 
laipsnių studentų dar vis trūksta: 
kviečiami iš arti ir toli - apsigalvoti ir 
pasiryžti - visi laukiami.

Genovaitė Kazokienė

to: kreiptis ( praeitų kongreso 
atstovus, prašant jų piniginės aukos. 
O tokie asmenys šiandien jau pajėgūs 
pinigine auka prisidėti. Laiškais ir 
asmeniškais kontaktais rinkti aukas iš 
mūsų plačiosios visuomenės. Ruoš 
plačios apimties loteriją. Rengs pobū
vius, pokylius ir kitus renginius. Kaip 
matome, darbininkai žada stipriai 
pajudėti. O tai pats laikas. Tikėkime, 
kad Įsipareigojimus ištesės.

Šitaip reikalams susiklosčius, tikė-: 
kime, kad Kongresas bus suruoštas 
gerai, kad ( darbą Įsijungs jaunimas, 
kad vyresniųjų viltys - sulaukti po 
kongreso jaunimo darbštaus, atsidė- 
jusio ir ryžtingo visoje lietuviškoje 
veikloje Išsipildys.

To ir linkime, o š( kartą savu 
nuoširdžiu skatiku paremkime visas 
jaunimo ir Kongreso pastangas. Apie 
jaunimo Kongreso programas šnekte
lėsime sekantį kartą.

TELEGRAMA GORBAČIOVUI

Du Nobelio literatūros premijos 
laureatai - Česlovas Milosz ir Saul 
Bellow - pasiuntė telegramą sovietų 
komunistų partijos generaliniam 
sekretoriui Gorbačiovui, prašydami, 
kad būtų išlaisvinti viename ypatingai 
griežto riežimo darbo lageryje so
vietų kalinami politiniai ir sąžinės 
belaisviai, viso 18 asmenų, kurių 
tarpe ir lietuvis Viktoras Petkus.

nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, 
mokslų, švietimų, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJ.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
44-50 Errol Street North Melbourne. Victoria.

Visą koresopondenciją ir aukas prašome siusti adresu:
P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

A. L. Fondo Valdyba.
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IR VĖL APIE SODYBAS

Iš kairės: buvęs Engadlne Sodybos seniūnas Liudas Slmanauskas ir kunigas 
Povilas Martūzas poilsiauja medžių pavėsyje.

Paskaičius "Tėviškės Aidų" Nr. 23, 
apie Lietuvių sodybą Melbourne man 
sudarė dideli susidomėjimą todėl ir 
noriu savo nuomonę pareikšti ir šiek 
tiek supažindinti su Sydnejaus Lietu
vių sodyba.

Kuomet Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija užsibrėžė 
statyti sodybą,sulaukėme iš kai kurių 
tautiečių didelį triukšmą. Puolė prie
kaištais, pravardžiuodami "ubagyno 
statymu" ir panašiai. Paskelbus aukų 
vajų į kurį daug kas ir neatsiliepė. 
Dirbom kaip išmanydamos lėšų suda
rymui. Buvo nelengva, užtruko metų 
metais bet vis tik padarėme. Šiandien 
stovi graži Lietuvių sodyba, suside
danti iš 17 butų,kurie visi apgyven
dinti. Graži ir patogi seklyčia, 
apsupta gėlėmis ir eukaliptų medžiais. 
Rami poilsio vietovė, gražiame ir 
jaukiame priemiestyje. Jokių rimtų 
problemų neturi. Sodybos seklyčia 
naudojama pobūviams ir maldai. 
Antai, gegužės mėnesio dienomis 
gyventojai susirenka pamaldoms ir šv. 
Mišioms. Tai vyksta ir per šeštines ir 
kitas religines šventes. Iš patyrimo 
žinau, kad sodybiečiai ligos ar mirties 
atveju viens kitam ateina pagalbon, 
rūpinasi ir globoja. Štai ir tikslas 
senatvėje saulėlydį praleisti savųjų 
tarpe, ypač kurie yra vieniši, kurie 
daugumą sudaro. Gaila, bet vis 
randasi asmenų^urie, nesusipažinę su 
senatvės vienišumu, negali ar tiesiog 
nenori suprasti sodybų reikalingumą^

BOLI NEZIJOS SALOSE

Teko daug keliauti, bet dar 
nesilankiau prancūzų valdomose Poli
nezijos salose. Taigi šaltą ir lietingą 
žiemos popietę išskridau iš Sydney su 
prancūzų UTA lėktuvu. Noumea 
lėktuvų stotyje teko palaukti, nes 
keitėsi pilotai, pylė benziną ir t.t.

Tahiti salos tarptautiniam Papeete 
aerodrome nusileidom pusėj šešių 
rytą. Mes perskridom taip vadinamą 
Internationalinę liniją ir laimėjom 
vieną dieną. Aerodrome buvo karšta ir 
tvanku. Merginos iš American Ex
press, turėjusios mus, keliautojus, 
pasitikti, nesimatė. Telefonu susisie
kus su American Express buvo 
išsiaiškinta ir mergina prisistatė.

Mes nuskridome į tolimiausią Po
linezijos salą, pavadinimu Bora Bora. 
Vaizdai nuostabūs. Sužinojom, kad 

nors spaudoj daug buvo rašyta. Turbūt 
šie mano, kad niekad nesulauks 
senatvės?

Neseniai man būnant Sydnejuje, 
mirė sodybietis A.A. K. Andriuška,kur 
laidotuvėse teko dalyvauti. Lidcombe 
bažnyčioje susirinko nemažas skaičius 
draugų ir sodybiečiai veik visi iki 
paskutinio.

Gedulingas šv. Mišias atlaikė kun. 
P. Martūzas. Po laidojimo Lietuvių 
kapinėse Rookwoode, šermenys vyko 
sodyboje. Sodybietės paruošė puikius 
pietus, dalyvavo ir kun. P. Martūzas. 
Velionio žmoną Veroniką globoja 
sodybiečiai. Lietuvių sodybą puošia 
koplytėlė, prie vartų pastatyta, kuri 
visiems primena gimtąjį kraštą.

Trumpai supažindinu su Sydnejaus 
Lietuvių Sodyba. Kiekvienas pats gali 
susipažinti kur visuomet sutiks šiltą 
sodybiečių priėmimą. Atvykę iš toli
mesnių vietų ir aplankę Sydnejų 

’'kviečiami užsukti ir į sodybą - tikrai 
nesigailėsite.

Melbourne Lietuvių sodybos užsi
mojimą tenka labai pasveikinti. Atro
do sudarytas stiprus komitetas, kas 
palengvins darbą. Sulauksite nemažai 
kritikos, tai neišvengiama. "Visokių 
galvų, - visokių minčių" - kalbu iš 
patirties. Nesirūpinkite, su tvirtu 
pasiryžimu ir glaudžiu susitarimu 
atsieksite savo užsibrėžtus tikslus ir 
nugalėsite visas problemas. Linkiu 
geriausios sėkmės.

Ona Baužienė.

sukant filmą "South Pacific" buvo 
nufilmuoti vaizdai iš Bora Bora salos.

Laiveliu plaukėm jūra apie pusva
landį ir atsidūrėm mažoj smėlio 
saloj. Apsistojom "Hotel Bora Bora". 
Maistas viešbutyje labai skanus, 
daugybė vaisių. Aplinkui soduose 
žydėjo nuostabios gėlės. Pliaže baltas 
smėlis, vanduo šiltas. Atmosfera labai 
maloni.

Vakarais grieždavo muzika: gitaros 
ir būgnai; dainuodavo choras, suside
dąs iš vyresnių moterų. Dainos 
dramblos. Šoko jaunos šokėjos. Jos 
dėvėjo šiaudinius sijonus, galvas puošė 
gėlių vainikais. Šoko greitu tempu, 
ritmiškai.

Malonu buvo ilsėtis viešbutyje, nes 
kambarių sienos buvo surištos Iš 
bambuko, o languose, vietoj stiklų, 

plonas tinklas.
Po kelių dienų nuskridom į Raiateą. 

Teko apsistoti viešbutyje "Balt Hal", 
panašaus stiliaus į "Hotel Bora Bora".

Aplankėm ir gretimą salą Tahaa. 
Raiatea ir Tahaa turi bendrą koralų 
jūrą, kuri jas abi apsupa.

Visose Tahiti salose pilna gražių 
gėlių, žydinčių krūmų, vaismedžių, 
daržovių. Visur auga kokoso palmės. 
Polinezams nereikia daug dirbti, jiems 
maistą augina gamta. Polinezai nesu
pranta, kas yra gobšumas, viskuo 
dalinasi vieni su kitais, mėgsta šokti ir 
dainuoti.

Raiatea sala labai graži, turistų 
nėra perdaug. Sakoma, kad šią salą 
kolonizavę baltieji su laivais plaukiojo 
Pacifike ir kolonizavo Haval bei 
Naująją Zelandiją.
Aplankę labai mažą Tahaa salą, 

nuskridom į Huahine salą, o iš jos į 
Moorea salą, kuri yra labai arti Tahiti. 
Moorea saloje jaučiasi Tahiti salos 
įtaka - joje yra daug vakarietiškumo.

Iš Moorea salos grįžom į Tahiti, 
"Taharraa Hotel". Tai liuksusinis 
viešbutis, jame viskas labai brangu, 
bet maistas ir aptarnavimas labai 
aukšto stiliaus.

Visose salose kalba yra prancūzų. 
Trys savaitės atostogų praėjo. Pasku
tinę dieną mūsų palydovė aprodė 
mums su mašina Tahiti.

Tahiti salą valdė vietiniai karaliai, 
bet paskutinysis Pomare V-sis buvo 
blogas valdytojas, jis pats paprašė 
europiečių, kad jie valdytų. Prancū
zai pirmieji sukruto ir po Antrojo 
Pasaulinio karo visas šis salynas tapo 
"Prancūzų teritorija".

Labai mažai yra žinoma apie 
buvusią Tahiti gyventojų religiją ir 
papročius. Jie neturėjo rašto ir tapę 
krikščionimis savosios mitologijos ne- 
beperdavė žodžiu jaunosioms kar
toms.

Tahiti saloje apžiūrėjom- garsiojo 
dailininko Gaugin muziejų, kuriame 
kabo tik Jo paveikslų reprodukcijos. 
Originalūs Jo kūriniai yra tokie 
brangūs, kad draudimo įstaigos nesu
tinka apdrausti.

Apžiūrėję Tahiti salą grįžom į 
viešbutį ir permiegojus teko grįžti 
namo.
Grįžus į Sydney jaučiaus atsiradusi 
visai kitam, labai realiam pasauly. Tos 
trys savaitės praėjo, kaip nuostabus 
sapnas, pilnas gražių vaizdų ir gėlių.

Rūta Kavaliauskaitė

Fred Astair mirė.

Birželio 23 d. Los Angeles mieste 
gyvenęs mirė plaučių uždegimu 
garsusis Fred Astaire. Jis gimė 1899 
m. gegužės 10 d.

Jo tikra pavardė Frederic Auster
litz, kurią pakeitė į Astaire.
1906 m. jis mokėsi šokti Niujorke. 
1917 m. jis baigė šokių mokyklą ir 15- 
ka metų su seserim Adele vaidino 
Broadway ir West End teatruose.

1931 m. Fred Astaire atsidūrė 
Hollywoode ir šoko, vaidino filmuose. 
Su šokėja Ginger Rogers vaidino 
daugelyje muzikinių filmų. Nuo 1939 
m. Fred Astaire šoko ir vaidino su 
įvairiomis žymiomis aktorėmis, - 
šokėjomis.

1948 m. jis buvo apdovanotas Filmų 
akademijos aukščiausiu pažymėjimu, 
specialiu "Oscar" už aukšto stiliaus 
šokimo techniką muzikiniuose fil
muose.
Fred Astaire nustojo šokęs 1968 m. 

1959 m. jis buvo Australijoj, vaidino 
garsiam filme "On the Beach" 
(Pajūryje) pagal Nevll Shute romaną.

Gyvendamas Australijoj, filmo su
kimo metu, kuris užtruko tris mėne
sius, Fred Astaire nepraleido nei 
vienų arklių, "trotters" ar šunų 
lenktynių.

TRUMPAI
IS VISUR

Sovietų Sąjunga sustabdė pastan
gas pašalinti radioaktyvumo užter
šimą 27 miestuose Cernobilio bran
duolinės jėgainės apylinkėse. Nu
spręsta, kad dar Ilgą laiką žmonėms 
bus per pavojinga šiuose miestuose 
gyventi.

Iš pareigų atleistas Maskvos oro 
gynybos viršininkas maršalas Kons
tantinov. Jo atleidimas siejamas su 
vokiečio jaunuolio Matthias Rust 
nusileidimu Maskvos Kremliaus pašo
nėje, aplenkiant Sovietų gynybą.

Iranas pradėjo minuoti jūros kelią į 
Kuwaito valstybę. Nuo gegužės mė
nesio vidurio keturi tanklaiviai už
plaukė ant minų. Nukentėjo Sovietų 
S-gos, Panamos, Graikijos ir Liberijos 
laivai. Iranas kaltina Kuwaitą, kad 
leidžia naudoti savo oro erdvę Irako 
lėktuvams, puolantiems Irano laivus.

Sharjah emirate valdovas šelkas 
Sultan buvo savo brolio Seiko Abdel 
Aziz pašalintas nuo sosto, apkaltintas 
blogu finansų tvarkymu. Sharjah 
emiratas yra vienas iš septynių 
valstybėlių, sudarančių Jungtinę Ara
bų Emiratų valstybę prie Persų 
įlankos.

įtakingam Dubai emiratui perėmus 
nuverstą šelką, jis vėl grąžintas į 
sostą bendru susitarimu, o sukilėlis jo 
broils Abdel Azlz paskirtas soste 
įpėdiniu.

Libane pakeliui iš Beiruto į Sidoną 
pagrobtas amerikietis žurnalistas 
Charles Glass,kartu su Jį lydėjusiu 
Libano krašto apsaugos mlnisterio 
sūnumi Ali Osseiran.

Beirute po ilgų kovų susitaikė 
dviejų musulmonų sektų milicijų 
vadai: druzas Walid Jumblatt ir šiitas 
Nabih Berri. įsisiūbavę kovos tarp 
druzų ir šiitų buvo paskutinio Sirijos 
kariuomenės (žygiavimo į Libaną 
priežastimi.

Žydų organizacijos JAV ir kitose 
šalyse protestavo dėl dr. Kurt 
Waldheim, Austrijos prezidento, ofi
cialaus apsilankymo Vatikane birželio 
25 dieną. Tai pirmas dr. Waldheim 
vizitas už Austrijos ribų po jo 
išrinkimo Austrijos prezidentu.

Austrijos vyriausybė spiria Jung
tinės Amerikos Valstybes atšaukti 
draudimą prezidentui Waldheim lan
kytis Amerikoje.

JAV yra susirūpinusi dėl besitą
sančių neramumų Pietų Korėjos 
sostinėje Seoule. Prezidentas R. 
Reagan kreipėsi į Pietų Korėjos 
prezidentą, ragindamas jį tartis su 
opozicija dėl konstitucinių reformų.

JAV užsienio reikalų sekretorius 
George Shulz lankėsi Australijoje ir 
tarėsi su vyriausybės bei opozicijos 
nariais.

Sovietų S-ga, nutraukusi savo * 
atominių ginklų bandymo morato- 
rljumą, per pastaruosius 4 mėnesius- 
išsprogdino 9 branduolines bombas. 
Jungtinės Amerikos Valstybės šiais 
metais irgi yra atlikę 8 bandymus 
Nevadoje, po žeme.

Barcelonoje baskų teroristai iš
sprogino bombą pilnoje žmonių rin
koje, užmušdami arba mirtinai sužeis- 
dami 18 žmonių. Apie trys ketvir- 
tys milijono ispanų surengė eiseną 
Barcelonoje protestuodami prieš bas
kų teroro aktą.

Mūsų Pastogė Nr. 25 1987. 6. 29 pusi. 5
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KĄ GALVOJA PSICHOLOGAI?

Kai kuriems asmenims kasdieninis 
rūpestis yra ką dėvėti. Tiems drabužio 
pasirinkimas yra sunkus, net baugi
nantis reikalas. Ypatingai jiems yra 
problema vykti j parduotuves. Jie 
dažnai sako, kad mados visai nereika
lingos, kad jiems visiškai nesvarbu, ką 
jie dėvės ir kaip atrodys eidami i 
tarnybą, viešus renginius, net į 
laidotuves ar kitur.

Tokiems asmenims, einant pirkti 
naujos eilutės ar apsiausto, sunku 
apsispręsti, ko iš tikro nori: apsisau
goti nuo šalčio, lietaus, ar gražiau 
atrodyti kitų dėmesiui patraukti. 
Kartais jiems sunku surasti žodžius 
savo norams. O kai tų norų rezultate 
pasidaro "konfliktas", žmogui susi
suka galva.

Psichologai skirsto rūbų dėvėtojus, 
kaip ir kalbėtojus, į gerus ir blogus. 
Vienas kalbėtojas kalba aiškiai, su 
pasitikėjimu, sakiniai taisyklingi, su 
humoru, kiti gi menki, ar net blogi 
kalbėtojai. Panašiai yra ir su drabužių 
dėvėtojais. Vieni dėvi tinkamus, o kiti 
per didelius, per siaurus, senus, 
sudėvėtus, nešvarius, suglamžytus ir 
netinkamus dėvėjimui drabužius.

Pasitaiko ir vulgariai apsirengusių: 
nudriskusiais, neužsagstytais marški
niais ar palaidinukėm, suveltais, 
nesušukuotais plaukais.

Ne kiekvienas menininkas turi 
talentą, taip ir ne kiekvienas asmuo 
turi gerą skonį apsirengti. Dažnai 
netrūksta pinigų, bet trūksta skonio: 
drabužiai monotoniški, ar per daug 
didelis spalvų mišinys, tai rūbo 
dėvėtoją aptaria be žodžių. Dėvėti 
kito asmens rūbus, lygiai tas pats, kas 
prisiimti ir to asmens "asmenybę". 
Tačiau negalima teigti, kad tai bloga, 
nes dažnai sutampa tų asmenų skoniai 
ir charakteriai. Ne geriau būna ir su 
dovanomis. Kiekvienas įvairiom pro
gom gauname dovanas, kartais gan 
brangias, bet tos dovanos ne visada 
būna tinkamos.

Dažnas asmuo turi prisirišimo prie 
vieno ar kito drabužio. Tam tikras 
drabužis jam reiškia "pasisekimą", 
"laimę". Pavyzdžiui, kai kurie stu
dentai eina laikyti sunkių egzaminų 
apsirengę savo "laimingu" drabužiu; 
kai kurie menininkai su savo "laimės" 
simboliu (operos žvaigždė Pavarotti 
su savo balta nosine).

TAUTIŠKUMO MOTYVAS

Kaip drabužiai pasako asmens 
amžių, taip jie dar lengviau pasako 
apie mūsų tautybę ir kilmę. Nesvarbu 
kuriame krašte gyventume, sutikę 
moterį dėvint japonų kimono ar 
Indijos sarį, lengvai galima pasakyti jų 
tautybę. Kad ir mūsuose, tautiniai 
drabužiai mus, "išduoda", ,mus suar
tina, riša. Didžiųjų lietuvių tautinių 
šokių švenčių metu į įvairiom kalbom 
kalbančius jaunuolius kreipiamės lie
tuviškai, nes jie dėvi mūsų tautinį 
drabužį,. Žinoma, dabar tautiniai 
drabužiai yra dėvimi tik reprezenta
cijai, ar specialiose šventėse.

Ne vien tautinis drabužis byloja 
apie asmens tautybę. Vienos tautos 
gyventojai dėvi labiau madingus 
rūbus, kiti ne taip. Apsilankę okupuo
toje Lietuvoje ir matę Maskvos 
gyventojus, tuoj gali atskirti vietinius 
nuo vakariečių turistų. Rusai savo 
apranga išsiskiria atvykę i vakarų 
pasaulį. Tai tipingas rusų tautos 
skonis, atsilikęs nuo madingo vakarų 
pasaulio.

Amerikiečių ir kanadiečių apranga 
labai panaši. Juos vienus nuo kitų 
sunku atskirti Iš aprangos ir iš kalbos. 
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Šios abi tautos kalba ta pačia kalba, 
bet skirtingu akcentu.

Taip yra ir drabužiuose: kanadie
čiai mėgsta storesnę vilnonę aprangą 
ir tamsesnes spalvas. Dažnai ameri
kiečiai turistai mėgsta apsirengti 
patogiai, nekreipdami dėmesio į kitus. 
Jiems nesvarbu, kad savo išvaizda 
atrodys lyg einą į zoologijos sodą. Tuo 
tarpu anglas turistas, keliaująs į kitą 
kraštą, apsirengia kuo geriausiai, lyg 
būtų oficialus savo krašto reprezen
tantas.

Andrius Lašaitis - Sydnejaus L.S.K. 
"Kovo" surengtame jaunimo rūbų 
madų parade modeliuoja išeiginius 
rūbus.

ISTORIJOS ĮVYKIŲ įTAKA

Visais laikais galingesnėms tautoms 
charakteringi rūbai dažnai dėvimi 
kitose tautose tuo metu, kai ta 
tauta vyrauja žemėje ar jūroje. 
Pvyzdžiui, 16 amž. kada Ispanija buvo 
galinga Europoje, vyravo juodi, kūną 
aptempiantys rūbai. Ispanų armadai 
pralaimėjus, greit dingo ir ispaniškas 
stilius drabužiuose.

Ir šiais laikais, prieš kelis metus 
vakarų pasaulis buvo paveiktas ko
munistinės Kinijos, arba arabų (kaf
tanai); buvo populiarios net rusiškos 
siuvinėtos palaidinės.

I860 m. buvo madinga berniukus 
rengti jūrininko uniforma; vėliau tą 
madą pasekė mergaitės, tik vietoje 
ilgų kelnių jos dėvėjo sijonėlius. 
Jūrininko aprangą ilgus metus dėvėjo 
visokio amžiaus jaunuoliai ir suaugę 
iki II Pasaulinio karo.

Nuo neatmenamų laikų primity
viose gentyse įvesdinimas iš vaiko, ar 
mergaitės amžiaus į suaugusio vyro, 
ar moters padėtį buvo atliekamas 
specialių drabužių įteikimu. Tai buvo 
jų atžymėjimas. Tas ypač atsispindi 
vėlesniais Renesanso laikais, kai 
mažos mergaitės dėvėjo ilgas sukneles 
ir berniukai savo puošnumą mažai 
skyrėsi nuo jų. Seniau ir Lietuvoje tik 
netekėjusios mergaitės dėvėjo gal
vos papuošalą - karūną, o ištekėjusios, 
nesvarbu kbkio amžiaus ji būtų, turėjo 
dėvėti nuometą. Jau 1868 m. " Harper 
Bazar" turėjo diagramą, koks kuriam 
amžiui turi būti drabužio ilgis.

Na, o ką kalbėti apie turtuolius 
vyrus! Jau 19 šimt. turtuolis vyras 
parodydavo savo turtus žmonos ir 
dukros aprangą. Tuo jis (rodydavo 
savo turtingumą. Juo turtingesnis 
vyras ar tėvas, tuo prabangiau Ir, 
žinoma, nepatogiau jis rengė savo 
moteris. Tas reiškiasi ir mūsų dienose, 
ypač pasižymi tos moterys, kurios 
pačios neuždirba pragyvenimo.

DRABUŽIŲ SPALVOS IR PLAUKAI
Informaciją apie asmenį duoda 

spalvų pasirinkimas, lyg balso tonas.
Drabužio spalva dažnai pasako as
mens nusiteikimą, ne tik pagal 
pasirinkimą, bet ir pagal reikalą ar 
ritualą. Trumpai tariant, taip yra 
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Lana Griffith - Sydnejaus L.S.K. 
"Kovo" surengtame jaunimo rūbų 
madų parade modeliuoja mergaičių 
išeiginius rūbus.

skirstomos spalvos: balta reprezen
tuoja tyrumų, nekaltumą ir padėtį; 
juoda - liūdnumą, kaltę, sofisti- 
kuotumą ir gedulą (nors ne visose 
tautose); pilka - kuklumą ir paslaptin
gumą; raudona - meilę ir pyktį; 
geltona - jaunystę, viltį ir džiugesį; 
mėlyna - harmoniją, darnumą, atvi
rumą ir tikėjimą; žalia - prasižengimą; 
violetinė - karališkumą ir vulgarumą; 
ruda - pastovumą, taupumą ir 
broliškumą.

Per šimtmečius, vyrų plaukų šukuo
senos labiau negu moterų, išsakydavo 
tų metų opinijas ir politinius nusitei
kimus. Daugelis iš mūsų prisimenam 
1960 neramius metus, kai ilgaplaukiai 
vyrai tuo reikšdavo savo radikalumą. 
Tuo tarpu 1970 metų (ekonomijos 
gerėjimo metai), vyrų šukuosenos 
trumpėjo, pasidarė konservatyvios, 
taip, kaip buvo ir 1920 metais. 
Ilgesnius plaukus visais laikais 
mėgsta dėvėti menininkai, asketai. 
Tuo tarpu moterys savo šukuosena 
nori atrodyti patrauklesnėmis ir 
gražesnėmis. Pastebėta, kad ameri
kietės respublikonės moterys, besi
reiškiančios politikoje, savo plaukų 
šukuosenoj turi aukštesnį stilių negu 
jų oponentės demokratės ar socialis- 
tės.

Visa susumavus, mūsų drabužiai 
pasako apie mus gana daug, net jei tuo 
metu tylime. Jie pasako apie mūsų 
gyvenimo stilių, mūsų nuotaikas, 
skonį, o kartais ir apie mūsų tautybę,, 
net politinius nusistatymus. Drabužiai 
pasako apie politinius įvykius, vals
tybių dominavimą ar uniforminį val
džios viešpatavimą. Kur tik esame 
laisvi, ten galime parodyti savo 
individualumą. Dėvėti tai, ką visi ar 
visos dėvi, dar nėra problemos 
išsprendimas. Kaip gyvenime ne visi 
esame gabūs, taip ir aprangoje - ne 
visi turime skonį. [4. r.

PADĖKA

Mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui

A. A. POVILUI GROSUI

staiga mirus, (1987m. gegužės mėn. 6 dieną), nuoširdžiai dėkojame Father 
N. Cassidy už suteikimą paskutinį patepimą, prelatui P. Butkui ir kun. P. 
Martūzui už maldas koplyčioje, laidotuvių pamaldąs bažnyčioje ir 
kapinėse. '

Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo šv. Mišias, atsiuntė 
gėles, vietoj gėlių aukojo organizacijoms, pagerbė A.A. Povilą savo 
atsilankymu laidotuvių namuose, palydėjo jį į amžino poilsio vietą, 
pareiškė mums užuojautą žodžiu ir per spaudą.

Nuoširdžiausiai dėkojame A, Kramiliui už jo nuoširdumą ir vargonavimą. 
Choro "Daina" dirigentei B. Aleknaitei ir choristams už giedojimą šv. 
Mišių metu.
V. Augustinavičiui už atsisveikinimo žodžius spaudoje. A. ir E. Giniūnams, 
Janutei ir Jonui Šarkauskams ačiū už jūsų paguodą ir pagalbą.

Nuoširdžiai dėkojame ramovėnams, kurie stovėjo garbės sargyboje prie 
A.A. Povilo karsto ir garbės sargyboje lauke.

Nuoširdžiai dėkojame tarusiems paskutinį žodį Apylinkės valdybos 
pirmininkui A. Giniūnui, klubo vardu V. Bukevičiui, ramovėnų Pr. 
Sakalauskui ir šeimos draugui A. Kutkai.

Liūdinti žmona Ona,
duktė Dalia, žentas Algimantas, anūkai Vilija, Arūnas ir Jolita, uošvė 
Matilda Gečiauskienė ir giminės.

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

Nauja telefono stotis
Šiaulių naujamiestyje pradėjo veik

ti nauja kvazielektroninė telefono 
stotis, gauta iš Rytų Vokietijos. Ji 
turi beveik penkis tūkstančius abo
nentų. Dar didesnis telefono ryšių 
kompleksas pradėtas montuoti miesto 
centre. Specialistai iš Minsko rikiuoja 
koordinatinę aparatūrą, kuri galės 
aptarnauti 10.000 numerių. Ji pradės 
veikti metų pabaigoje. Vėliau pradės 
veikti čekoslovakų pagaminta 10.000 
numerių automatinė telefono stotis.

Mirė dali. Liudas Truikys

Gegužės 28 d. mirė dailininkas 
docentas Liudas Truikys, gim. 1904 m. 
Plungės rajone. 1928 m. baigė Kauno 
meno mokyklą. Tobulinosi Berlyne ir 
Paryžiuje. Pasižymėjo teatro dailėje. 
1947 m. jam buvo suteiktas docento 
mokslinis laipsnis.

Atšauktas minėjimas

Gegužės 14 ir 15 dienomis Vilniaus 
šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo orga
nizuojamas Lietuvos Krikšto minė
jimas. į šį minėjimą buvo pakviestas 
Vilniaus vyskupas tremtinys Julijonas 
Steponavičius. Atrodė, kad minėjimas 
įvyks be jokių kliūčių. Tačiau pas
kutinį momentą buvo gautas RRT 
įgaliotinio įsakymas, kad jubiliejus 
neįvyktų. Minėjimo programa buvo 
grynai religinio pobūdžio: Mišios ir 
pan. Choras jau buvo pasirengęs 
giesmių repertuarą. Gavus Anillonio 
neberengti minėjimo įsakymą, į Žaga
rę nuvyko šv. Mikalojaus bažnyčios 
vikaras įspėti vysk. Steponavičių, kad 
į minėjimą nebevyktų: minėjimas 
atšauktas.

Naujas Vilniaus rajonas

Naujajame Vinlaus rajone Fabijo
niškėse pradėti montuoti pirmieji 
gyvenamieji namai. Už Vilniaus, 
dešinėje plento pusėje, statomas 
Fabijoniškes sudarys dvi dalys. Iš viso 
numatyta pastatyti per 12 tūkstančių 
butų, kuriuose apsigyvens apie 46 
tūkst. gyventojų.

Klaipėdos gyventojai

Naujųjų metų išvakarėse Klaipėdos 
mūrininko Gedimino Skunsmono šei
moje gimė dukra, tapusi 200-tūkstan- 
tąja Klaipėdos gyventoja.

Skaičiuojama, kad XXI amžiaus 
pradžioje Klaipėdoje gyvens 230 
tūkstančių gyventojų.
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krepšį nis
Lietuvoje krepšinis yra vienas iš 

populiariausių sporto žaidimų kurį 
kultivuoja virš 100.000 žaidėjų, o 
Lietuvos pajėgiausia krepšinio ko
manda yra "Žalgiris", kuri jau tris 
kartus laimėjo visos Sovietų Sąjungos 
krepšinio čempionų titulą Ir net keturi 
jos žaidėjai yra Sąjungos rinktinės 
nariai.

Arvydas Sabonis, 22 metų amžiaus, 
yra skaitomas vienu iš geriausių 
pasaulio vidurio puolėjų. Visa Lietuva 
įtemptai seka Žalgirio krepšinio 
rungtynes ir todėl visi šie entuziastai 
yra vadinami krepšinio sirgaliais.

Šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje 
Australijoje viešės Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinė, kuri numato turėti 
eilą rungtynių Canberroje, Sydnejuje, 
Melbourne, Adelaidėje ir Brisbanėje. 
Melbourne bus žaidžiama rugpjūčio 
mėn. 2 2-rą. prieš Australijos krepšinio 
rinktinę, kuri yra atsiekusi pasaulinės 
klasės standartą. Naujoji Australijos 
profesionalų Krepšinio Sąjunga - 
National Basketball League - leidžia 
savo komandų sudėtyse žaisti dviems 
Amerikos geriauslems profesionalams 
krepšininkams, kurie mielai čia atva-. 
žiuoja žaisti, nes gauna labai geras 
sąlygas. Laike paskutiniųjų penkerių 
metų, Australijos krepšininkai, žais
dami kartu su Amerikos geriausiais 
krepšininkais, yra padarę milžinišką 
pažangą ir šiandieną Australijos 
krepšinio rinktinė skaitoma pasaulio 
dešimties geriausių krepšinio koman
dų tarpe.

Mums, Australijos lietuviams, krep
šinio mėgėjams, bus gera proga 
pamatyti vieną iš pajėgiausių pasaulio 
krepšinio komandų, kurios sąstate 
matysime net keturis lietuvius - A. 
Sabonį, R. Kurtinaitį, V. Chomičių ir 
S. Marčiulionį. Jie dabar yra pagrindi
niai Sovietų Sąjungos krepšinio rink
tinės žaidėjai.

N epaprastą staigmeną krepšinio 
istorijoje padarė australų moterys, 
kurios šiomis dienomis dalyvavo 
tarptautiniame krepšinio turnyre Brno 
mieste, Čekoslovakijoje. Rezultatu 
68-63 jos nugalėjo garsiąją Sovietų 
moterų krepšinio rinktinę.

1991 -mais metais bus švenčiama 
100-tas metų krepšinio jubiliejus, 
nors moterys pradėjo žaisti krepšinį 
tik 1893-člais metais ir sakoma, kad 
šių pirmųjų moterų krepšinio rung
tynių iniciatorė buvo Amerikos lietu
vaitė Sada Berenson.

Šių metų gegužės mėn. sukako 50 
metų, kaip Lietuva pirmą kartą 
laimėjo Europos Krepšinio čempiono 
titulą ir nuo to laiko visoje Lietuvoje 
krepšinis pasidarė pačiu populia
riausiu sportu. Dėka šio sąjūdžio dar ir 
šiandien Lietuvos krepšininkai yra 
patys pajėgiausi visoje Sovietų Sąjun 
goje.

Pagal tarptautines Krepšinio Fede
racijos (FIBA) informacijas šiuo metu 
visame pasaulyje krepšinį žaidžia 
daugiau negu 250 milijonai žmonių.

Oficialiai FIBA jungia 166 šalių 
krepšinio sąjungas, kurios turi teisę 
dalyvauti tarptautinėse varžybose.

Retkarčiais vis keičiamos arba 
tobulinamos krepšinio žaidimo taisyk
lės. Gerai prisimenu dar 1937 ir 1939 
metus, kada mes - lietuviai laimėjome 
Europos krepšinio pirmenybes. Tuo 
metu po kiekvieno įmesto krepšio 
žaidimas buvo vėl pradedamas iš 
centro, kur vidurio puolikai, iš ginčo 
turėdavo atgauti sviedinį. Nenuos

tabu, kad anuomet rungtynių rezul
tatai būdavo žymiai žemesni. Taip pat 
gerai prisimenu, kaip 1940-tais metais 
Leningrade, per tarptautines krep
šinio varžybas, rusų teisėjai neleis
davo daryti suktuko (pivot), o kas 
mums, lietuviams krepšininkams, buvo 
labai neįprasta ir klaidinga.

Šiandieną yra gana populiarūs 
tritaškiai metimai, kurie turi būti 
daromi nuo toliau negu 6 m.50 cm. 
atstumo nuo krepšio lanko. FIBA 
priėjo išvados, kad pernelyg dažni 

' tritaškių metimai pakenkė žaidimo 
grožiui ir ruošiasi šią liniją atitolinti 
nuo krepšio dar pusmetriu.

Vis dažnėja kamuolio dėjimai į 
krepšį, ką galima atsiekti tik labai 
aukštai pasišokėjus. Sakoma, kad 
aukščiausiai pašokti iš vietos gali 
amerikietis Derelas Grifitas - 122 
cm., o Lietuvoje rekordą turėjo 
žalgirietis Valdas Chomičius pašok
damas iš vietos 91 cm.

Lietuvos sporto spauda rašo, kad 
kaunietis Aleksas Zakis yra pas
kelbtas į tarptautinio krepšinio teisėjo 
kategoriją ir tuomi yra penktas 
Lietuvos tarptautinis krpšinio teisė
jas. Tuo tarpu dar prieš karą mes 
turėjome Lietuvoje net 10 tarptau
tinės kategorijos krepšinio teisėjų iš 
kurių - Čerekas, Šačkus ir Baltrūnas 
buvo pirmieji gavę tarptautinės tei
sėjo kategorijos pažymėjimą.

Australijos lietuvių sportiniame 
gyvenime, krepšinis irgi yra viena iš 
pagrindinių sporto šakų, kuri dau
giausiai yra mėgstama. Per mūsų 
didžiąsias Sporto Šventes krepšinis 
visada turi daugiausia žaidėjų. Prieš 
38-rius metus, kada tik pradėjome 
Australijoje žaisti krepšinį, didžia- 
vomės mes savo krepšininkais, nes 
tada jie žaidė australų aukščiausioje 
klasėje ir būdavo australams visada 
aršiausias "priešas", nes sunku būdavo 
lietuvius nugalėti. Visų valstijų 
rinktinėse visada būdavo kviečiami 
geresnieji lietuviai krepšininkai. į 
mūsų krepšinio rungtynes prisirink
davo 400 ar daugiau lietuvių žiūrovų 
ir tautiečiai dažnai savo kalbose 
minėdavo krepšinį ir mūsų iškiliuosius 
krepšininkus. Pavardės, kaip Šutas, 
Ignatavičius, Merūnas, Jaciunskis, 
Urnevičius, Palubinskas, Andrikonis, 
Darginavičlus, Gašlūnas, Baltrūnas, 
Socha, Milvydas ir daug kitų dažnai 
būdavo linksniuojamos.

Šiandieną irgi turime dana daug 
gerų lietuvių krepšininkų Australi
joje, bet nebeturime nei vienos 
lietuvių komandos žaidžiančios aukš
tojoje australų klasėje ir nebematome 
lietuviškų pavardžių australų rinkti
nėse. Kyla klausimas: Kas pasidarė su 
mūsų jaunosios kartos krepšininkais?

Pažvelgus į mūsų pačius jauniausius 
krepšininkus, kurie dabar atstovauja 
lietuvių klubus Australijoje, norisi 
tikėti, kad iš jų atsiras vienas kitas 
gabus ir energingas krepšininkas, 
kuris ras daugiau noro ir laiko 
pasišvęsti krepšinio menui ir sugebės 
atsiekti reikiamą standartą, kad 
iškiltų tarp geresniųjų australų 
krepšininkų ir vėl uždegtų lietuviuose 
tą aistrą ir meilę krepšiniui, ką mes 
buvome atsivežę iš Lietuvos arba 
Vokietijos.

Dalinai kaltę turi prisiimti mūsų 
plačioji lietuvių visuomenė, kuri 
aptingo ir surambėjo gyvenimo pato
gumuose, nes televizija, namų šiluma, 
patogus ir viskuo aprūpintas gyveni
mas atitraukė mūsų tautiečius nuo 

meilės ir pasiaukojimo lietuviškam 
sportui.

Užmiršome, kad mūsų sportuojantis 
jaunimas, kuris tik dėl tėvų įskiepin- 
tos tautinės savijautos vis dar randa 
reikalo sportuoti už lietuviškus sporto 
klubus, bet pasigenda moralinės 
tautiečių paramos ir nematydamas 
žiūrovų tarpe savųjų, pradeda ieškoti 
geresnių sportavimui sąlygų, ką jie 
lengviau gali surasti australų sporto 
klubuose.

Neįkainuojama pagarba ir padėka 
priklauso lietuviškų sporto klubų 
vadovams, treneriams ir kitiems klubų 
pareigūnams, kurie vis aukojasi ir 
ieško būdų, kaip išlaikyti gyvus ir 
veiklius mūsų lietuviškuosius sporto 
klubus. Tik jų dėka dar gražiai veikia 
mūsų lietuviškieji sporto klubai ir tik 
jų dėka dar gražiai praeina mūsų 
Sporto šventės ir artėjančloji pasaulio 
Lietuvių Spporto Šventė Australijoje 
kitais metais neabejotinai įrodys, kad 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjunga yra pati didžiausia Austra
lijos lietuviškojo jaunimo organiza
cija, kuri per sportą sugeba mūsų 
jaunime išlaikyti tautinę sąmonę ir per 
sportą sudaro mūsų jaunimui sąlygas 
bendrauti lietuviškoje dvasioje.

Visapusiškai remkime mūsų spor
tuojantį jaunimų Australijoje.

Leonas Baltrūnas

PRITRŪKO ĖJIMU
Žodis matas šachmatų žaidime 

labai reikšmingas ir dažnai girdimas. 
Kuomet vyriausia figūra karalius yra 
užpultas ir jam nebėra galimybės 
apsiginti ar pabėgti ant saugaus 
langelio, tuomet priešininkas ištaria - 
matas. Paskutinis ėjimas - partija 
pralaimėta.

Lygiai ir Australijos lietuvių šach
matininkų veikloje jau kuris laikas 
nuaidi žodis matas. Nebeliko veiklos, 
lyg minėtoje partijoje nebesimato 
ėjimų.

Per paskutinę Sporto Šventę pirmą 
kartą nebuvo pravestos varžybos. Tik 
keli žaidėjai panoro dalyvauti, ir tie, 
buvo apvilti nesuradę šios šakos 
vadovo kuriam buvo pavesta pravesti 
žaidimus.

Vienas iš aktyviausių Sydnejaus 
šachmatų klubas dar egzistuoja ir 
dalyvauja turnyruose australų tarpe 
su trijomis komandomis kiekvienoje po 
keturis žaidėjus bet tik du lietuviai jų 
tarpe.

Laikas veikia šios sporto šakos 
nenaudai. Didžiavomės laimėjimais 
Baltic taurės turnyruose prieš estus ir 
latvius. Taurėje išgraviruoti metų 
skaičiai ir Lietuvos vardas įženklino 
mūsų pasididžiavimą, įrodymą esant 
pajėgesniais už mūsų tokio pat likimo 
latvius ir estus.

Ir čia daugiau šachmatų ėjimų 
nebeliko. Puošni taurė laukia kas ją 
švelniai apvalytų nuo dulkių ir įneštų 
į varžybų salę, būti liudininke 
sekančių varžybų.
Ji tos Iškilios dienos jau nebesulauks.

Buvę mūsų veiklūs ir pajėgūs 
šachmatininkai pasitraulkė į užtar
nautą poilsį.
Daugelis į amžinąjį iš kurio nebsu- 
grįžtama.

Būtų gal ir neprasminga visai mūsų 
šachmatų veiklai tarti tą reikšmingą 
žodį "matas" - veiklos pabaigą.

Dėka veiklaus Sydnejaus šachmatų 
klubo sekretoriaus, Stasio Rimkaus, 
dar pajėgiama tęsti tradicinį lietuvių 
viešą šachmatų turnyrą. Anksčiau 
jame žaisdavo virš dvidešimties lietu
vių, kaip, paskutiniame žaidė tik trys.

Tikėkime, mūsų jaunesnioji karta 
gal paseks tuos kurie per šachmatų 

žaidimą garsino australų ir kitataučių 
tarpe lietuvių vardą, ypač Sydnejaus 
puošnų lietuvių klubą.

KLUBO BALIUS
Tradicinis "Varpo" klubo balius 

šiais metais praėjo su pasisekimu. 
Puikią vakarienę paruošė Zita Sa
dauskienė, Jurgelaitienė, Dr. N. 
Zdanienė ir B. Adomavičienė. Grojo 
europietiškas orkestras pritaikęs mu
ziką jauniems ir seniems.

Programą išpildė vyrai kurie buvo 
žūtbūtinai nutarę laimėti "Mr. Var
pas" gražuolio titulą. Pagal baliaus 
dalyvių pritarimą minimas titulas 
skirtas Levis Sadauskui. Gražuolio 
titulo "varžytinėse" dalyvavo pagal 
populiarumą: Tomas Zdanius, Adomas 
Rosssyian, Andrius Brazdžionis, Ka
ziukas Zdanius, Dovydas Sadauskas, 
Povilas Adomavičius Ir Stasys Vait
kus.

Pyragus suaukojo: V. Balnlonienė, 
Z. Muceniekienė, M. Antanaitienė, I. 
Arienė, R. Statkuvienė, V. Kasperai- 
tienė ir B. Adomavičienė.

Fantus paaukojo: Irena Stumb- 
rienė, Vytas Jasulaitis, Jaunius Vait
kus, Valė Balnlonienė, P. Oželis, 
Birutė Adomavičienė, Rasa Statku
vienė ir Doncaster - Bulleen krepšinio 
komandos.

Neužmiršo mūsų rėmėjai kurie 
negalėjo dalyvauti, paaukojo po $20 - 
Vincas Ališauskas ir Petras Mažylis. 
Antanas Griškells arti šimtinės nupir
kęs loterijos bilietų, grąžą $ 4 
paaukojo klubui.

"Varpo" klubo valdyba dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie baliaus 
pasisekimo, fantais, maistu ir visoke
riopa parama.

Pasibaigus baliui keletas jaunuolių 
išreiškė padėką klubo valdybai už 
malonaus baliaus suruošimą. Vienasis 
jų pareiškė, kad jis apleis australų 
klubą ir įsijungs prie lietuvių, nes jam 
pirmą kartą dalyvaujant lietuvių 
tarpe pajautė draugiškumą ir pagarbą.

"Varpo" valdyba.

ŽINIOS
TINKLINIS

Kubos sostinėje Havanoje tinklinio 
Šiaurės-Pietų Amerikos ir Caribbean 
turnyro finale Kuba nugalėjo Ameriką 
iš penkių setų: 15-9; 8-15;12-15; 15- 
10; 15-2.

Šis laimėjimas Kubai suteikė teisę 
dalyvauti sekančioje Olimpiadoje. 
Finalą sekė Kubos prezidentas Fidel 
Castro.

FUTBOLAS
Seoul. Pietų Korėja.

Australijos futbolo rinktinė pateko į 
finalą sužaidusi 0 - 0 su Egiptu ir 
laimėjusi 5-4 santykiu baudas.

Finale dėl Prezidento taurės ir 
pirmojo prizo 114.000 dolerių su 
Korėjos "A" komanda po pratęsimo 
baigė 1-1 rezultatu.

Šį kartą baudas geriau Išnaudojo 
korėjiečiai 5 - 4 jų naudai ir džiūgavo 
laimėję taurę.

KVIEČIAME
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

"Kovo" slidininkų sekcija, kviečia 
visus Sydnejaus slidininkus atvykti į 
šaukiamą pasitarimą, dėl ateinančios 
žiemos sporto šventės.

Pasitarimas įvyks liepos 1 d. tre
čiadienį 7.30 vai. p.p. Lietuvių 
namuose, Bankstowne

Sekcijos vadovas
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO:

Ona Grosienė savo vyro A.A. Povilo 
Groso mirties proga - $50, NSW.

A. Reutas QLD $25
S. Zablockienė W.A. $20
A. ir M. Reisglai NSW $15
A. Jakštas NSW $15
M. Prašmutlenė VIC. $ 5

NAUJI
“M.P." SKAITYTOJAI

Rūta Mataitis - NSW
A. B. - NSW

VI PLJ Kongresas
VI PUK - SYN NEJAUS 

SKYRIAUS SKELBTO AUKŲ 
VAJAUS REZULTATAI.

J. Venclovienė (Ashfield) $200, I. ir 
N. Venclovai - $150, PO $100 - V. 
Brillngas, V. Šuopys, Neišskaitoma 
(Čekis St. Hurstville), B. ir L. 
Stašloniai, Sydnejaus biblioteka. Po 
$50 - A. ir V. Jakštai, A. BalCas, A. 
Ulskls (Newcastle), J. Bužlnskas. Po 
$20 - O. Kuprienė, V. ir C. Jurskiai, D. 
Patrauskas, Z. ir A. Storpirščiai, S. 
Saluga, M. Gailiūnas (Wollongong), B. 
Roplenė, J. Mickienė, V. Binkis, A. 
Šutas, Julija Bassil. Po $10 - A. 
Arlauskas, G. ir M. Jasonal, D. 
Biellenė, K. Ankus, ir M. Juškevičius. 
Bendra aukų suma $1320.

Sydnejaus ruošos komitetas buvo 
maloniai nustebintas, mielų tautiečių, 
tokiu greitu ir dosniu atsiliepimu i 
paskelbtų aukų vajų Jaunimo Kon
greso išlaidom padengti. Jaunimas 
supranta ir labai (vertina tokį 
nepaprastą Bendruomenės dosnumų ir 
pritarimų jų darbams ir užtai nuošir
džiai aukotojams dėkojame!

Iki šiol gauta $3.595.
N.S.W. Jaunimo vardu 

Marina Coxaite.

Gerb. Redaktoriau,

Jūsų redaguojamam laikraštyje nr. 
19 buvo išspausdinti du laiškai 
angliškai, tilpę australiškuose laikraš
čiuose, pasirašyti Baltų Tarybos 
pirmininko dr. A. Kabailos.

Mes, senyvi žmonės, mokam anglų 
kalbų tiek, kiek mums reikalinga 
susikalbėti kasdieniniuose reikaluose. 
Mums sunku suprasti angliškai apie 
politikų ir pan.

Šluos du dr. A Kabailos laiškus man 
išvertė j lietuvių kalbų. Tais laiškais 
esu labai susirūpinusi. Ateity malonė
kit tokius laiškus išversti ( lietuvių 
kalbų.

Julija Ivinskienė NSW

SYDNEJUJE
Liepos 12 d., sekmadieni, 2 vai. 

Lietuvių namuose, Sydnejaus Apylin
kės valdyba ruošia Dariaus ir Girėno 
minėjimų.

Po minėjimo bus rodoma video, 
ištraukos iš Dariaus ir Girėno gyve
nimo ir pasiruošimo skristi į Lietuvą.

Visi tautiečiai prašomi šiame minė
jime skaitlingai dalyvauti ir pagerbti 
mūsų Tautos didvyrius.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Pavergtų Tautų savaitė Sydnejuje 
bus atžymėta šia tvarka:
Maldos Diena už Pavergtas Tautas 
liepos 19 d., sekmadieni,10.30 vai. 
ryto Anglikonų Katedroje Sydney 
Square, prie Town Hall, George St.

Pamaldų metu giedos Sydnejaus 
lietuvių choras "Daina" vad. Birutei 
Aleknaitei, vargonaus Justinas Ankus.

Tautiečiai kviečiami dalyvauti pa
maldose su tautiniais rūbais ir savo 
tautinėmis vėliavomis. To pageidauja 
organizatorius šių pamaldų, Katedros 
dekanas Lens Schiulten. Po pamaldų 
numatyta vainiko padėjimas prie 
Nežinomo Kareivio kapo Martin 
Plaza.

Liepos 23 d. bus informacijos stalai 
visą dieną Sydney Square aikštėje prie 
Town Hall.

Turintys istorinės medžiagos apie 
mūsų krašto okupacijų ir genocidų, 
malonėkite paskolinti, pranešdami A. 
Ginlunui arba A. Kramlliui.

Vietoj demonstracijos, prie Sovietų 
Konsulato, tų dieną važinės vienas 
sunkvežimis po miestų, dekoruotas 
Pavergtų Tautų šūkiais ir spalvomis.

Vakare kviečiame "išleisti" ikelio
nę Rusų laivų Alexander Pushkin tarp 
5 - 6 v. vakare 23-7-87 iš 
International Terminal, Circular 
Quay.

Liepos 23 d. 3 vai. p.p. Ukrainiečių 
salėje, Church St., Lidcombe, bus 
rodomas filmas "HARVEST OF DES
PAIR" iš Ukrainos genocido. Taip pat 
kalbės vietnamietis žurnalistas Timo
thy Trln apie Sovietų karinių pajėgų 
įsigalėjimų Vietname.

įsidėmėkite šias datas ypatingai 
pamaldas, jeigu australai mums jas 
organizuoja, tai parodykime jiems 
mūsų dėkingumų atsilankydami ( jas.

Platesnę Informacijų galite gauti 
pas Albiną Giniūnų tel. 787 4596 arba 
pas Pavergtų Tautų Komiteto atstovą 
A. Kramilių 727 3131.

A.Kramllius
NSW Lietuvių Bendruomenės atstovas 
Pavergtų Tautų Komitete.

• •
Sydnejaus Lietuvių pensininkų klu

bas rengia Žiemos Balių liepos mėn. 
23 d. ketvirtadieni, 12 vai.. Lietuvių 
namuose, Bankstowne,

Kviečiame svečius lr klubo narius. 
Maistas šiltas ir šaltas. Švediškas 
stalas - Smorgasboard.

Prašome užsiregistruoti, sumokant 
$7 pas pensininkų klubo narius ir 
klubo raštinėje iki liepos 19 dienos.

M. Šidlauskienė - sekretorė
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 LAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414
***

Klubo valdyba primena nariams, kad jau galima susimokėti nario 

mokesti 87-88 metams klubo raštinėje.
Metinis mokestis nariui $20. Associate - $10.

Primename klubo nariams, kad per valstybines šventes 
(Public Holidays) klubas atidarytas nuo 2 v. p.p.

SMO R OAS B O AR D

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.
*

VALDYBA
*

*
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*
*̂
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Švento rašto tyrinėtojų skelbimas.

VILTIS E»O MIRTIES
Jėzus gavo š( pranešimą, bet nieko 

nedarė kol praėjo dvi dienos. Pagaliau 
jis tarė: "Mūsų prietelis Lozorius 
miega, bet aš einu pažadinti jo iš 
’miego". (Jono 11:11) Šitas pareiš
kimas nustebino jo mokytinius. Jie 
taipgi buvo girdėję, kad Lozoriaus liga 
buvo sunki. Gal Jėzus buvo jiems 
pasakęs apie gautąjį pranešimą. Bet 
jei Jis dabar buvo užmigęs, tai kodėl 
Viešpats norėjo ji pabudinti? Jie gal 
manė, kad toks Jėzaus darbas buvo 
neprotingas, todėl tarė jam: "Vieš
patie, jeigu užmigo, tai pasveiks". 
Kitaip sakant, juk netinka pažadinti 
serganti žmogų, kai jis ramiai ilsisi, 
geriau palikti ji bemieganti.

Bet jie negerai suprato Jėzaus 
kalbų. Mat Jėzus kalbėjo apie jo mirti,' 
kaip parašyta (Jono 11:13) Maty
damas, kad jo mokiniai nesupranta jo 
žodžių apie Lozoriaus užmigimų, jis 
jau aiškiai jiems pasakė: "Lozorius 
mirė". (Jono 11:14) Taigi, čia turime 
Interesingus ir palinksminančius mūsų 
Viešpaties žodžius apie mirtj. Mirtis 
prilygsta miegui, kas reiškia, kad 
mirusieji ilsisi ir, nieko nežinodami, 
laukia pabudinimo iš miego, mirties 
miego. Taigi, miegas Šventajame 
Rašte vartojamas kaip iliustracija, 
gelbstinti mums suprasti tikrųjų mir
ties reikšmę.

Miegas turi savyje dvi ypatingas 
savybes. Viena yra miegančiųjų 
nesąmoningumas. Jie nieko nežino, 
kas darosi pasaulyje. Jie nėra nuliūdę, 
nei nesijaučia laimingais. Jie nesirū

pina, nei nesidžiaugia, nebealksta Ir 
nebetrokšta. Apie juos Šventasis 
Raštas sako: "Gyvieji žino, kad Jie 
mirs, numirusieji gi nieko daugiau 
nebežino". - Mok. 9:5.

Bet miegas turi dar kitą žymią 
savybę, kuomet mes palyginame ji su 
mirtimi. Yra tai pasitikėjimas pabusti. 
Vakare motina paguldo savo mylimą 
kūdiki lopšyje, sugieda migdančią 
giesmelę, kol kūdikio akys užsimerkia 
ir jo smegenys nurimsta ir viską 
užmiršta. Dabar kūdikis liko be 
sąmonės ir motina patylomis apleidžia 
kambarį, besigėrėdama meile savo 
mylimam kūdikėliui, turėdama vilti 
sekanti rytą vėl išgirsti linksmą savo 
kūdikėlio čiauškėjimą. Juk nėra verks
mo, nei širdies skausmo, nei liūdesio 
dėlto, kad kūdikis tik miega ir sekanti 
rytą pabus ir vėl pagerins namų 
nuotaiką.

Apie mergaitę, kuri buvo numirus, 
Jėzus pasakė: "Mergaitė ne mirus, bet 
miega”. (Mato 9:24) Čia ir vėl Jėzus, 
panašiai kaip kalbėdamas apie Lozo
rių mirti pavadino miegu, todėl, kad 
Kristuje Dievas buvo paruošęs gyve

nimų, pabudinimą iš mirties naujo
sios dienos rytą, Kristaus karaliavimo 
dienoje, kuri netrukus turi išaušti.

Savo mokytiniams Jėzus tarė: 
"Mūsų prietelis Lozorius miega, bet 
aš einu jo pabudinti Iš miego". (Jono 
11:11) Jėzus buvo nutaręs pabudinti 
Lozorių iš mirties miego, ir tą 
nutarimų jis (vykdė, palinksmindamas 
Jo seseris ir visus jo mylėtojus.

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS
Rugsėjo 26 d. DAI IIIQ
Sydnejuje. DHLIUO

AUKOS "BALTIC NEWS".
Lietuvių Žmogaus Teisėms Ginti 

Draugija - $50, Salomėja Zablockienė 
- $20,
L. Stasiūnaitė NSW. - $10, ir N. N. 
NSW. $ 3.

Visiems nuoširdus ačiū
A. Ginlūnas
"Baltic News" atstovas NSW. ir ACT.
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