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Pasiilgusiems taikos: 
kokios taikos?

Jau pereitais metais so
vietų suorganizuotos taikos 
demonstracijos Europoje ir 
Anglijoje norimų rezultatų 
neatsiekė: įvertindamos
rimtą padėtį kraštų vyriau
sybės vis tiek įsileido ame
rikiečių gamybos karines 
raketas siekiant atsverti jau 
paruoštas sovietų atomines 
raketas prieš Vak. Europą.

Taikos sąjūdis nukreiptas 
pakraštinėse šalyse, būtent, 
trečiajame pasaulyje, atro
do, turėjo didesnio pasise
kimo, nors nežinia, ar tokios 
demonstracijos turės kokios 
įtakos į kraštų vyriausybes 
ir jų nusistatymą.

Aną sekmadienį - balan
džio 15 d. - per visą Austra
liją persirito taikos demons
tracijų banga. Vien tik Syd- 
nejuje demonstracijose da
lyvavo apie 100.000. Per 

-visą Australiją tą pačią die-. 
■»< demonstracijose dalyva
vo apie 200.000 žmonių. 
Ypatingai demonstracijose 
pasireiškė religinės, pro
fesinių sąjungų, etninės ir 
kitokios grupės. Taip pat jo
se dalyvavo ir eilė valdžios 
atstovų.

Įdomu, prieš ką tie žmo
nės dertionstruoja. Už taiką? 
Už laisvę? Už tautų laisvą 
apsisprendimą? Niekur 
tokių šūkių nebuvo. Viskas 
nukreipta prieš amerikie
čius, kurie pasiryžę ginti iš
likusį laisvąjį pasaulį, bet ne 
nuogomis rankomis.

HENRIKAS NAGYS

MANO ŽEMĖS RUDUO

O kaip man užrašyti rudenį ir savo juodą kraują, 
kad vieną kartą popiėryje atsivertų kaip negyjanti 

žaizda — 
lietaus ir vėjų nukankintos lygumos ir iškraipyti 

skaudžiai 
mediniai kryžiai vakaro skliaute.

Ak, kai ateina sutemos, ir paukščiai draikosi viršum 
miškų, 

ir skamba tolimos kapų koplyčios varpas,
ir eina vienišas žmogus su žiburiu per vakarą kažkur, —- 
tada esi tokia skurdi, tu mano žeme, skurdi tarytumei 

pats vargas.

Tada pabunda širdyje nauji ir nuostabūs kaip sapno gėlės 
žodžiai, 

tada norėčiau glostyti tave, parpulti ir tave bučiuoti, 
ir kaip tavęs tada, pilkoji žeme, nemylėt!
Juk pajuntu, kad ir many tas pats skurdusis kraujas, 
ir ta pati skurdžioji ir bekraštė pilkuma — 
ir noriu užrašyti visą mūsų rudenį ir mūsų skausmą, 
ir tai turėtų būti ašaras išspaudžianti liūdna daina------
O Dieve mano, Dieve — kaip dabar sunku tylėt!

Tai iš _kur toji atominio 
karo grėsmė? Demonstran
tai tokio klausimo nekelia ir 
niekur nepademonstruota 
prieš sovietinę ginkluotę, 
tarsi jie žaistų tik švininiais 
kareivėliais vaikų darželyje.

Arkai nebus pasipriešini
mo grėsmei ir kai bus negi
nama kraštų ir tautų laisvė, 
jau tuo pačiu bus pašalinta ir 
vergijos grėsmė? Visų pir
ma keltinas klausimas, kas 
primygtinai grasina 
atominiu karu. Australia? 
Amerika? Vokietija? P. New 
Gvinėja?

Vienintelis pasaulio galy
bių priekyje stovintis gali
mas agresorius yra Sovietų 
Sąjunga, kuri jau ne nuo 
šiandie atomiškai užšacha- 
vusi visą pasaulį, ir kas pa
sipriešins jos norams ar dik
tatui, susilauks Hirošimos 
lįki’r^.

'Gerai, kad toks Hirosimos 
pavyzdys įvyko. Per jį gal 
bus ateityje išvengta tūks
tančių hirošimų, nes iš ten 
gauti rezultatai gąsdina ir 
prilaiko net ir pačius agre
sorius. Įsivaizduokime, jeigu 
sovietai, turėdami tolaą 
ginkluotės persvarą, niekur 
nesitikėtų pasipriešinimo. 
Jų rankose atsidurtų visas 
pasaulis ir visos tautos bei 
valstybės atsidurtų sovietų 
kontrolėje ir ubagų padėty
je. Jau šiandie pasaulis įsiti
kino, kad kur tik įvestas ar 
įsigali sovietinės markės so-

Galdikas rtūduo

cializmas, ten gyvenimo ly
gis krinta. Net toks liberalus 
socializmas kaip Prancūzijo
je vadovaujant socialistų 
valdžiai, gyvenimo lygį nu- 
smukdė ir dirbančiųjų 
sluogsniuose sukėlė didesnio 
nepasitenkinimo, negu prie 
kapitalistinės valdžios. Tuo 
tarpu komunistų nešamas 
socializmas dar baisesnis: 
komunistams įsigalėjus ne 
tik kad nesimato kokios nors 
pažangos, bet priverstinai 
gyvenimo lygis smukdomas

ĮVYK
The Art Galery of N.S.W. 

numato įsigyti apie 100 ori
ginalių P. Picaso piešinių, 
kurie publikai bus išstatyti 
apie rugsėjo - spalio mėn.

♦**
Per pastaruosius kelerius 

metus.sovietų karo laivynas 
ir jo veikla buvo sustiprinta 
Pacifiko ir Indijos vandeny
nuose. Pereitą savaitę kaip 
tik įvyko sovietų - amerikie
čių pasitarimai Fiji, kur nu
matoma nustatyti veiklos 
sritis. Atsimenant sovietinį 
veržlumą į ’’minkštas” vie
tas yra nesulaikomas. Grei
čiausiai ir šiuose pasitari
muose amerikiečiai nepastos 
sovietams kelio operuodami 
nuolaidomis.

***
Aną savaitę amerikiečių 

ervėlaivis Columbia vėl 
buvo išskridęs į erdves pa
tikslinti sugedusio ameri
kiečių moksliniais tikslais 
satelito Solar Max, kuris 
buvo iškrypęs iš savo orbi
tos ir tinkamai nefunkciona
vo. Išleistieji astronautai 
Solar Max pataisė įstaty- 
dami naujas dalis ir nu
kreipdami minėtą satelitą į 
reikiamą orbitą. Tai dar vie
nas moksliškas ir technolo
ginis atsiekimas už žemės 
ribų. 

nesivaržant pavartoti bru
taliausių priemonių, kaip 
masinių žudynių, deportaci
jų ir t.t. Ir ne dėl to, kad vjsr 
būtų sulyginti. Priešingai, 
gerą gyvenimą turi tik nau
jai sukurtoji valdančioji kla
sė. Geriausias tam pavyzdys 
yra pati Sovietų Sąjunga, 
tasai "svieto lyginimo basti- 
jonas”. Tik atsiminkime, kas 
vyksta šiandieninėje oku
puotoje Lietuvoje: valdan-

Nukelta į 6 psl.
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**♦

Nors amerikiečiai ir kitų 
tautybių "taikos palaikyto
jai” Lebanone ir nesikiša į 
krašto vidaus reikalus, vis 
tiek tarpusavio kovos tebe
verda dangstantis mahome
tonų ir krikščionių tarpusa
vio nesutarimais, nors iš 
tikrųjų .kovos vyksta tarp 
rytų ir vakarų ideologinių 
sistemų. Įkėlus koją į Leba- 
noną marksistinės ir proso
vietinės pakraipos Sirija yra 
šito vidinio erzelio vairuoto
ja. Keista, kai prosovietinės 
pakraipos darbuotojai sten
giasi jėga primesti savo ide
ologijos valdžią Lebanone, 
vakariečiai nuolaidžiauja 
užleisdami pozicijas sovieti
nei įtakai.

**♦
Naujas ugnies židinys at

sivėręs Nicaraguoje, kur jau 
kiek laiko vyksta sukilimas 
prieš komunistinę vyriausy
bę. Guatemaloje įsitvirtinę 
amerikiečiai remia deši
niuosius sukilėlius ir net lai
ko užminavę. Nicaraguos 
uostus, dėl ko susilaukta 
tarptautinių protestų. Prez. 
Reagano politikos plane yra 
stengtis išlaikyti visą Ame
riką nepriklausomą nuo so
vietų, kai tuo tarpu sovietai 
veržiasi per visus plyšius. 

Kai Salvadore vyksta prieš- 
demokratinis promarksisti- 
nis sukilimas, Nicaraguoje 
yra sukilę dešinieji prieš 
marksistinę - prosovietinę 
valdžią. Pats Amerikos 
prez. R. Reagan turi didelių 
sunkumų apginti Ameriką 
iš paties kongreso, kuris ap
karpė ekonominę ir milita- 
rinę pagalbą Salvadorui.

**♦
Pastarojoje savo kalboje 

naujasis sovietų lyderis K. 
Černenko išreiškė, kad vi
daus ir užsienio politika bus 
vystoma pagal Andropovo 
liniją. Vakariečiai negali tu
rėti kokių iliuzijų, kad so
vietinio režimo aparate įvy
kę kokių nors pasikeitimų.

»*♦
Neseniai Izraelio autobu

sas su 30 keleivių arabų te
roristų buvo vairuojamas 
Egipto kryptimi, tačiau Iz
raelio valdžia pasielgė ryž
tingai pavedusi kariuomenei 
autobusą išlaisvinti. Susidū
rime Egipto pasienyje ketu
ri autobuso grobikai nušau
ti, keli keleiviai sužeisti, bet 
autobusas išlaisvintas.

**♦
Garsusis sovietinis moks

lininkas, Nobelio premijos 
laureatas, pasižymėjęs yra 
atominių tyrimų srityje Dr. 
Petras Kapica nenustatytą 
dieną mirė. Jis buvęš 
pagrindinis asmuo, įgalinęs 
turėti atominę bombą. Mirė 
sulaukęs 89 metų. Kapica 
buvo kontraversinė asme
nybė. Nuo 1934 metų jis 
dirbo Londone be teisės 
grįžti į Sov. Sąjungą, bet 
nesutikęs dirbti atominės 
bombos gamybos srityje iš 
pareigų buvo atleistas ir 
1946 m. grįžo į Sov. Sąjungą 
ir čia jis aktyviai prisidėjo 
sovietų atominės ginkluotės 
gamyboje.

♦**
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Bendras vardiklis mums
Kur buvus nebuvus nuo

lat nusiskundžiamo vieny
bės stoka vis dairydamiesi 

pas kitus, tarsi tie 
kiti būtų ne tokie patys 
žmonės, o kokie idealai, tik 
mes vis draskomės nemokė
dami sutartinai veikti ir pa
siekti idealios vienybės. Iš' 
tiesų mes niekad nesiskal- 
dėme dėl principinių dalykų, 
bet paprasčiausiai dėl visai 
pašalinių, kurie pačių tiesio
ginių tikslų visai nekliudo ir 
jiems nepastoja kelio. Saky
sim, visi sutinkame, kad 
mūsų tiesioginis uždavinys 
siekti Lietuvai laisvės ir kad 
lietuvybės išlaikymas išei
vijoje yra patys pagrindiniai 
išeivių lietuvių uždaviniai, ir 
be abejonės niekas dėl to 
nesiginčija ir tam pritaria. 
Tačiau kaip šitų tikslų siek
ti, kokiais keliais ir būdais, 
arba kas turi jų siekiant va
dovauti, jau susidaro šimtai 
metodų ir nuomonių, ir kas 
gali ar galėtų atsakyti, koks 
kelias bus sėkmingesnis ir 
teisingesnis. Ir kaip tik šito
kioje kryžkelėje ir pasime
tame: pametę iš akių tiesio
ginius siekius kovojame tar
pusavyje dėl pašalinių daly
kų tam eikvodami jėgas, 
vieni kitiems priekaištauda
mi ir net apkaltindami. Šalia 
to prisideda asmeninės am
bicijos, ideologiniai pasi
skirstymai, skirtingi požiū
riai į santykius su paverg
taisiais broliais, netgi asme
niški santykiai ir ryšiai, kas 
kokiai grupei vadovauja. Ir 
taip kaip toje Ezopo pasakė
čioje - kiekvienas traukia 
savo kryptimi, ir tas bend
ras idealas - įklimpęs veži
mas - per tarpusavius nesu
tarimus nepajuda iš vietos.

Ar galima kam nors dėl to 
priekaištauti? Savoje srityje 
kiekvienas yra teisus, kol jis 
prievartos keliu nesiekia 

VERONIKAI
KAZLAUSKIENEI

mirus Melbourne, jos vyrą Kazimierą, sūnus Algį ir 
Karolį, marčią Elaine, anūkus Dominiką, Benediktą ir 
Luką bei visus artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Vladas, Aurimas, Vija, Marija, Bona, 
Venesa ir Arvydas 

Dumčiai
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primesti savų pažiūrų ir 
metodų bei priemonių ki
tiems.

Skaitomės laisvieji lietu
viai ir gyvename laisvuose 
demokratiniuose kraštuose, 
kur žmogaus grupės laisvė 
ir sąžinė nevaržoma. Ir mes 
patys nuolat pasigaudami 
demokratijos savo veiks
muose operuojame jos var
du, nors elgiamės priešingai. 
Laikantis demokratinių 
principų visi turi lygias tei
ses ir nevaržomai gali veikti 
ir elgtis pagal savus įsitiki
nimus nepažeidžiant ir ne
prievartaujant kitaip vei
kiančių ar galvojančių. Ta
čiau ir demokratijoje galioja 
visiems bendras vardiklis, 
nes jeigu jo nebūtų, gautųsi 
ne demokratinė santvarka, o 
sąmyšis, chaosas, kur kiek
vienas veiktų be jokio ato- 
dairio į kitus. Todėl ir de
mokratijoje privalomi bend
rieji socialinės tvarkos 
nuostatai, kuriuos reguliuo
ja įstatymai ir kurių būtina 
laikytis atsižvelgiant į ki
tus. Sakysim, autoritetų 
tvarkomos eismo taisyklės, 
piliečio asmeninis ir jo nuo
savybės nepažeidimas ir 1.1.

MIRUSIEJI
A.A.

ANTANAS JABLONSKIS

Kovo 17 d. Sydnejuje, 
Royal North Shore ligoni
nėje širdies priepuoliu mirė 
Antanas Jablonskis, buvęs 
nepriklausomosios Lietuvos 
kariuomenės karininkas. 
Velionis gimęs 1910 m. lie
pos 6 d. Aukštojoje Pane
munėje, Žano dvare, kur tuo 
metu jo tėvas buvo degtinės 
varyklos chemiku.

Antanas Jablonskis, jau
niausias gausioje septynių 
vaikų šeimoje, buvo atžala 
garsiosios Jablonskių gimi
nės, kurios lizdas - Griška
būdžio parapijos Rygiškiai, 

žodžiu, ir idealiausioj de
mokratinėj santvarkoj būti
nas autoritetas, pastatytas 
ir pripažintas kaip tojo 
bendrojo vardiklio, privalo
mo visiems, sargas, Tarp ki
tų bendrojo vardiklio rė
muose įeina ir asmens bei 
valstybės laisvė ir nepri
klausomumas bei jų apsauga 
ir gynyba.

Išeivijos lietuviams jau 
nereikia ieškoti saviems rei
kalams to bendro vardiklio - 
pačio elementariausio 
veiksmo aritmetikoje, kuris 
taikomas ir socialiniame 
žmonių gyvenime. Sudėtinis 
vienetas, nepasiduodąs 
bendrajam vardikliui, ardo 
bet kokią skaičiuotę, lygiai 
ir pas mus: kiekvienas vi
suomeninis vienetas, nesi
laikydamas ano bendrojo 
vardiklio, stumia visą veiklą 
ir pastangas į nieką. O toks 
bendras vardiklis sąmonin
goje lietuvių išeivijoje ir yra 
Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo idealas.

Mes galime būti neap
rėpiamai susiskaldę ir 

veikti savarankiškai, bet kol 
skaitomės sąmoningais lie
tuviais, mus vienija ir jun
gia kaip tik tasai bendras 
vardiklis, kuris ir yra visos 
bendrinės veiklos ir patrio
tizmo pagrindas. Jo nesilai
kant visokios mūsų pastan-

A.a. A. Jablonskis

davusi Lietuvai žymių rašto 
žmonių ir kitų kultūrinių 
sričių veikėjų. Lietuvių kal
bos tėvas Jonas Jablonskis 
— Rygiškių Jonas buvo ve
lionio dėdė.

1932 m. baigęs Aušros 
gimnaziją, pusbroliu kari
ninku susižavėjęs, Antanas 
irgi pasirinko karininko pa
šaukimą, įstojo į Lietuvos 
Karo Mokyklą, kurią 1935 
m. baigęs buvo pakeltas į 
leitenanto laipsnį ir paskir
tas į 3 pėstininkų D.L.K. 
Vytauto pulką, į Seredžiuje 
stovintį to pulko batalioną. 
Tenai ir tarnavo iki nepri
klausomybės netekimo. Išė
jęs į civilinį gyvenimą, dirbo 
priešgaisrinėje apsaugoje, 
kol karo banga neišnešė ir jo 
iš gimtojo krašto.
Į Australiją atvyko 1949 m. 
ir, laikui bėgant, įsikūrė 
Hurstvilėje, kur kartu su 
žurn. P. Sirgedu nusipirko 
namus.

Kaip sėslaus ir pastovaus 
būdo žmogus, velionis visą 
laiką iki pensijos dirbo 
Royal North Shore ligoninė
je. Jis buvo ramaus būdo,

Šv. Velykų proga nuoširdžiai sveikiname Mūsų 
Pastogės Redaktorių, leidėjus ir mielus bičiulius, 
gyvenančius Newcastle, Sydney, Canberra ir Adelaide. 
Linkime sveikatos, ištvermės ir sveikatos.

Emilija ir Vladas Petrėnąį

gos eina vėjais, nes kiekvie
nas ar kiekviena grupė savo 
individualius užsimojimus 
netrukdomai gali plėtoti ir 
nejausdami ryšio su lietu
viais: sportininkai sportuoti, 
skautai skautauti, ideologi
nių pakraipų vienetai, netgi 
profesionalai, nes praktiškai 
nėra nei kalbinių, nei kitokių 
užtvarų jiems veikti nepri
klausomai be ryšio su lietu
viais. O jeigu vis tik tokį ryšį 
norima palaikyti, tai neiš
vengiamai kiekvienas ir turi 
laikytis kaip tik ano minėto 
bendro lietuviško vardiklio, 
ir stojant bei laikantis: lietu
vių principų privalo įsijun
gus į lietuvišką veiklą dirbti 
aniems bendrojo vardiklio 
siekiams paliekant už durų 
privačius, ideologinius ar 
profesinius nusistatymui ar 
požiūrius pirmiausia klau
siant, kiek asmeniškai mano, 
mano atstovaujamos grupės 
ar organizacijos įnašai gali 
būti naudingi ir prasmingi 
kovoje už Lietuvą ir lietu
vybę. Su tokiais atsineši- 
mais dirbant ir veikiant ga
lima atsiekti pozityvių re
zultatų.

Bendruomenė irgi įsteigta 
ir veikia kaip tik tojo bend
rojo vardiklio vardan. Ne jos 
rūpestis reguliuoti atskirų 
vienetų, organizacijų ar as
menų vidinę veiklą, bet 
greičiau visų jų pastangas 
koordinuoti taip, kad jos 
būtų naudingos ir Lietuvai 
ir lietuvybei. (v.k.)

taikus ir tylus lietuvis. Į va
dovybes nesiveržė, bet kur 
galėjo, rėmė lietuviškąjį 
veikimą. P. Sirgėdui įstei
gus Plunksnos Įdubą, klubo 
posėdžiai vykdavo jų bend
rai valdomuose namuose. 
Velionis buvo vaišingas, so
cialus žmogus. Klubo veiklą 
jalaikydavo, prisidėdamas 
)rie vaišių, dalyvaudamas 
>endruose pašnekesiuose. Ir 
?. Sirgėdui išvykus į Ame

riką, p. Jablonskių namai 
buvo Plunksnos klubui at
viri, buvo ten dar suruošta 
susirinkimų.

Velionis priklausė Lietu
vių Karių Veteranų Sąjun
gos Sydnejaus skyriui ir 
Sydnejaus Lietuvių Klubui, 
skaitė lietuviškąją spaudą, 
dalyvaudavo visuose rim
tuose lietuviškuose paren
gimuose ir kultūrinėse pra
mogose. Nebuvo užveržęs 
savo piniginės, aukomis lie
tuvišką veiklą palaikė. Daž
nai buvo matomas bažnyčio
je ir klube.

Velionis buvo pašarvotas 
Funeral of Distinction kop
lyčioje, kurią kovo 19 d. va
kare pilnai užpildė atsisvei
kinimui susirinkę draugai ir 
bendraminčiai. Rožančiui ir 
maldoms vadovavo kun. P.

pasaulyje
Sovietų užsienių reik, mi- 

nisteris Gromyko pasiūlė 
Jungt. Tautų gen. sekreto
riui pradėti organizuoti 
naujas nusiginklavimo de
rybas, ypač karinio laivyno 
srityje. Mat, jam teko patir
ti, kad amerikiečiai moder
nizuoją savo laivyną jį pri
taikindami dabartiniams re- 
reikalavimams ir jį apgink
luodami moderniaisiais 
ginklais.

Iš Olandijos pranešama, 
kad aną savaitgalį Sov. Są
jungoje įvykdytas atominis 
sprogdinimas Kazachstano 
srityje.

♦ ♦ ♦

JAV kongrese ir senate 
buvo svarstoma rezoliuciją 
JAV ambasadą Izraelyje iš 
Tel Avivo perkelti į Jeru
zalę, tačiau tai rezoliucijai 
kietai pasipriešino prez. 
Reagan-, nes prieš amerikie
čius būtų nusistatęs visas 
arabų pasaulis. Patys žydai 
Izraelio sostinę iš Tel Avivo 
ruošiasi perkelti į Jeruzalę.

***
' Baltų Taryba Australijoje 

įteikė federalinei vyriausy
bei rezoliuciją, kurioje 
prašoma pavergtų Pabaltijo 
valstybių klausimą iškelti 
Jungtinėse Tautose. Gauta 
žinia, kad ministeris pirmi
ninkas B. Hawke patieks re
zoliuciją svarstyti fed. par
lamentui ir senatui.

♦♦♦

Lietuvių Opera Čikagoje 
šį sezoną statys Ch. Gounod 
operą Faustą. Spektakliai 
numatomi jau gegužės 5-6 
dienomis.

Martuzas. Prie karsto gar
bės sargybą nešė ramovė- 
nai. Ramovėnų vardu atsi
sveikinimo žodį tarė rašyt. 
Antanas Skirka, skyriaus 
pirmininkas, šeimos draugų 
vardu atsisveikino J.A. Jū- 
ragis. Atsisveikinimo daly
viai buvo pakviesti į šerme
nis Lietuvių Klube. Velionio 
kūnas sekančią dieną buvo 
išvežtas į Melbourną ir ten 
palaidotas.

Ilsėkis Dievo ramybėje, 
Antanai, karų ir suiručių 
metų priverstas padėti kari 
minko kardą, tvirtai tikėjęs į 
taiką, teisingumą, visų lie
tuvių gerą sutarimą ir tais 
idealais grindęs savo gyve
nimą. Nors išėjęs karo 
mokslus, buvai taikos žmo
gus, ir kaipo tokį mes tave 
ilgai minėsime.

Šeimos draugų vardu 
reiškiu užuojautą velionio 
našlei Viktorijai, posūniui 
Henrikui su šeima ir visiems 
artimiesiems.

J. A. Jūragis
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HENRIKAS RADAUSKAS

RUDUO

Raudonos uogos. Lapai — kaip iš vaško. 
Pasaulis miršta silpnas ir gražus.
Štai vėjas debesį ties kaimu drasko, 
Ir rėkia debesis, į žmogų panašus.

Pilkam danguj geltoni lapai dreba, 
Ir aš per mišką eidamas žiūriu 
Į tą švininį rudeninį grabą, 
Kur šoka liepsnos lapų — žiburių.

Didžiulis vėjas seną pušį laužo. 
Šermukšnių kekės dega miškuose. 
Ir driekiasi su dūmais drėgno laužo 
Rudens žolėj klajojanti dvasia.

r u <Te n s
---- —------------------------------- — nuotaikomis

ALFONSAS NYKA NILIŪNAS

RUGSĖJO NAKTIS

Po rudenio skliautais naktis rugsėjo 
Ir liūdesy lieją laukai skausmingai platūs. 
Kas taip giliai žvaigždžių prisėjo 
Ir soduose auksinių lapų?

Didėjančiu skausmu užlieja 
Platus kaip naktys jo rugsėjis, 
.0 aš einu begaline alėja 
Nakčiai žvaigždes po kojų sėjant.

Dar žemė saulės vaisiais trenkia, 
Ir šalnos sodus lapais sėja. v
Aš ištiesiu į saulę ranką, 
Bet paliečiau tiktai rugsėjį.

Aš nežinau, ko toks skausmingas 
Be krašto mėlynas dangus rugsėjo, 
Ko rudens sodai lapais sninga, 
Ir dangų žvaigždėmis apsėja.

•Aš nežinau, kas šią skausmingą naktį 
Pro liūdinčius skliautus praėjo 
Ir skundės negalėdamas uždegti 
žvaigždžių vaikystėj, prie namų, rugsėjy.

VINCAS KAZOKAS

RUDUO PARKE

0 toks tirštas rudenio rūkas.
Ir nuo medžių nuogų lengvai laša.
Tu eini nuo visko atitrūkęs,
Lyg nuo medžio šakos vandens lašas.

Ir aplinkui vien rūkas, tik rūkas.
Ir daiktų šalimais nepažįsti.
Visos spalvos be galo nublukę, 
Ir patsai rūkuose pasiklysti.

Užumiršęs ir žemę ir vardą,
Ir nuvytusius, žiedus laukuose,
Ir girdi, kaip vežimai nudarda 
Ir prapuola kažinkur rūkuose,

Kaip ir tu, tartum sklidinas lašas 
Palengva nuo šakos atitrūkęs, 
Praeini. 0 nuo medžių tik laša.
Ir aplinkui tik rūkas. Vien rūkas------

Štai atėjo rudenėlis...

KAZYS BRADŪNAS

RUDENIO NAKTĮ

Į rudenio žvaigždes keleiviai paukščiai pinas, 
Vos girdisi tyloj jų plunksnų ūžesys...
Jei būtum vasaros vėjelis paskutinis,
Aš būčiau lapų šlamesys,

Pro rudenio žvaigždes pasiekęs paukštės 
klausą...

Ji lėktų amžinai nemirdama,
Ir mudu vienas kito įsiklausę
Pamirštume, kad artinas žiema...

Vladas Šlaitas

RUGSĖJO MĖNUO

Rugsėjo mėnuo reiškia rudenį. 
Negerai gimti rudenį, 
nes visi, 
kurie gimsta rudenį, 
yra atžymti geltona rudenio spalva, 
kuri ženklina rudenį.
Toji spalva, 
kurią pirmą kartą mačiau kūdikystėje, 
taip ligi šiol ir paliko širdy gulėti, 
idant kas diena žiūrėčiau į šį pasaulį 
per geltoną rudenio spalvą. 
Tūlas vyskupas yra rašęs,' 
kad liūdesys 
yra pykčio ir neapykantos draugas. 
Aš manau, 
kad jis rašė netiesą, 
nes yra galima būti liūdnam 
ir gyventi be pykčio.
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Namie ir svetur
MELBOURNE

AKADEMIKŲ 
SAVAITGALIS

Akademikų Skautų Sąjū
džio Melbourno Skyriaus 
akademinis svaitgalis kovo 
24-25 d.d. Manyung Camp, 
Mt. Eliza prie Melbourno 
praėjo sėkmingai. Graži vie
ta, geros patalpos patraukė 
apie 35 stovyklautojus.

Šeštadienį apie 9 vai. ryto 
pradėjo rinktis dalyviai. Po 
valandos savaitgalis atida
rytas. Skyriaus pirm. And
rius Vaitiekūnas pasveikino 
atvykusius ir pakvietė fil. A. 
Žilinską vadovauti savait
galiui. Sudarus garbės pre
zidiumą iš paskaitininkų fil. 
A. Bakaičio ir stovyklautojų 
atstovės I. Jokubauskienės 
įneštos tautinė ir Australi
jos vėliavos. Pagerbus žu
vusius ir išklausius Vilniaus 
filharmonijos orkestro gro
jamo kūrinio grojant solistui 
J. Rimui obojum, paskelbtas 
savaitgalis atidarytu. Sekė 
pirmoji paskaita - pokalbis, 
pravestas D. Žilinskienės 
tema ’’Socialinio darbuotojo 
vaidmuo ligoninėse”. Čia 
prelegentė, būdama Royal 
Melbourne ligoninės sociali
nės darbuotės vadovė, nu
sakė, kaip toks skyrius vei
kia ir kokie jo uždaviniai. 
Sekė paklausimai. Modera- 
torė fil. D. Špokaitė.

Po trumpos pietų per
traukėlės paskaitą skaitė 
architektas J. Žalkauskas 
apie lietuvių studentų veiklą 
iki 1940 metų, patiekdamas 
įdomių davinių apie lietu
vius studentus ir korporaci
jas Karaliaučiaus, Dorpato 
Petersburg©, Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Pir
mininkavo senj. Andrius 
Vaitiekūnas. Atvykus fil. 
Dr. Kun. P. Daukniui, jis 
buvo pasveikintas stovyk
lautojų vardu.

Petraukos metu jaunimas 
sportavo, vyresnieji susira
do savų užsiėmimų. Po to 
rinkomės šv. Mišioms, ku
rias atnašavo kun. Dr. P. 
Dauknys. Pamoksle jis krei
pėsi į skautus akademikus ir 
visus stovyklautojus kvies
damas sekti šv. Kazimiero 
keliais.

Po vakarienės jaunesni 
dalyviai išvyko į vieno stu
dento 21-jį gimtadienį, o 
likusieji prie iešminės ir 
laužo, kurį pravedė fil. Dr. 
fil. A. Staugaitis.

Naktį kilo audra, bet sto-. 
vyklautojų nuotaika buvo 
pakili. Po pusryčių vėl rin
komės paskaitom. D. Baltu
tienė pravedė pokalbį apie 
lietuvių jaunimo organizaci
jas Australijoje sąryšy su 
bendruomene. Bediskutuo- 
jant greit prabėgo dvi va
landos. Jaunieji stovyklau
tojai buvo irgi įtraukti dis
kusijose. Pirmininkavo L. 
Čižauskaitė.

Baigus šia tema diskusijas 
prasidėjo "smegenų laužy
mo” konkursas iš dviejų da
lių: akivaizdinio (paveiksliu
kų) galvosūkio ir p. Žal- 
kauskienės klausimų atsa
kymų konkurso. Juos lai
mėjo - vaizdinį Danguolė 
Baltutienė ir L. Čižauskaitė, 
ir klausimų/atsakymų P. 
Baltutis ir Andrius Vaitie
kūnas. Po to jaunimas vėl 
užsiėmė sportais, vyresnieji 
Easivaikščiojimais ir pokal- 

iais.
Vėl sekė R. Šemeto pas

kaita ”Ką davė imigracija 

Australijai?”. Pirmininkavo 
senj. D. Alekna.

Po paskaitos padėkojus 
paskaitininkams, dalyviams 
ir prisidėjusiems prie sto
vyklos organizavimo sugie
dota ’’Gaudeamus” ir Tautos 
Himnas. Išnešus vėliavas 
savaitgalis paskelbtas užda
rytu. Po vakarienės artėjant 
lietui skirstėmės namo.

Taip pasibaigė dar vienas 
skautų akademikų savaitga
lis, sutraukęs 37 stovyklau
tojus. Pagarba ASS Mel
bourno Skyriui, kuris būda
mas skaičiumi negausus, bet 
veikia ne tik uždarai, bet 
nariai dalyvauja ir Rajono 
vadijoj, ir visuomenėje. 
Ačiū skautams akademi
kams.

Dalyvis

HOBART
Šv. Kazimiero sukakties 

minėjimas surengtas Glen- 
orchy salėje kovo 25 d. Da
lyvavo 40 asmenų. Minėjimą 
pravedė ir žodį tarė Apylin
kės pirm. J. Paškevičius. 
Sukakčiai pritaikintą 
paskaitą skaitė A. Kantvi
las. R. Tarvydo skaitytu ei
lėraščiu užbaigtas minėji
mas.

Sekė metinis ALB Hobar- 
to Apylinkės visuotinis su
sirinkimas, kurį pradėjo 
Apyl. pirm. J. Paškevičius. 
Susirinkimui pirmininkavo 
p. J. Krutulis, sekretoriavo 
j. A. Taškūnas. Mandatų 
comisiją sudarė M. Vaičiu- 
evičienė, R. Tarvydas ir P. 
Šiaučiūnas. Perskaitytas 
pereito visuotinio sus-mo 
protokolas priimtas be pa
taisų.

Apyl. pirmininkas J. Paš
kevičius jau 13 metų išdir
bęs šiose pareigose padėko
jo savo valdybai ir kitiems 
talkininkams. Valdyba re
guliariai ruošė Vasario 
16-tosios, Tautos Šventės ir 
kitokius minėjimus. Sporto 
šventė, suruošta Hobarte 
pereitų metų pabaigoje, 
praėjo labai sėkmingai. Iž
dininkas B. Šikšnius davė 
pastarųjų dvejų metų pini

Šv. Kazimieras Geelonge

ginę apyskaitą ir pranešė, 
kad šiuo metu yra investuo
ta $ 1200 ir sporto šventės 
pelnas $ 2200 yra einamojoje 
banko sąskaitoje. Revizijos 
Komisijos vardu A. Kant- 
vilas pranešė, kad kasos 
knygos vedamos tvarkingai. 
Patarė didesnę sumą inves
tuoti ir tas jau padaryta. 
Garbės Teismo vardu M. 
Vaičiulevičienė pranešė, kad 
bendruomenė labai gražiai 
sugyveno ir nebuvo jokių 
kivirčų.

Diskusijose dėl pranešimų 
susirinkusieji išreiškė pasi
tenkinimą valdybos atliktais 
darbais ir padėkota ploji
mais. Apylinkės vykdomųjų, 
organų rinkimai praėjo be 
sunkumų. Į Apylinkės Val
dybą perrinkti: pirmininku 
Juozas Paškevičius, sekr. 
Stasys Domkus, kasininku 
Bonifacas Šikšnius. Revizi
jos Komisiją sudarė A. 
Kantvilas, J. Krutulis ir S. 
Augustinavičius. Garbės 
Teismas - M. Vaičiulevičie
nė, N. Kantvilienė ir P. 
Šiaučiūnas. Ta proga išrink
ti ir atstovai į Krašto Ta
rybą: A. Taškūnas, A. 
Kantvilas ir P. Šiaučiūnas.

Klausimuose ir sumany
muose A. Taškūnas pranešė, 
kad jis projektuoja Kryžių 
Kalną Hobarte, tuo reikalu 
kalbėjęs su vietos vyskupu 
ir kvietė lietuvius prisidėti. 
H. Paškevičienė iškėlė 
Motinos Dienos svarbą ir 
prašė, kad toji diena būtų 
kasmet paminėta. Apyl. 
Valdyba sumanymui prita
rė.

Susirinkimą baigus Tau
tos Himnu dar gražiai pa
bendrauta prie kavutės ir 
užkandžių.

Vasario 16-sios vajaus 
rinkliavoje aukojo: po $ 10 
P. Šiaučiūnas, Z. Adickas; 
po $ 5 B. Šikšnius, S. Au
gustinavičius; $ 4 J. Paške
vičius; po $ 3 A. Taškūnas, 
V. Vaičiulevičius, A. Kalti
nis, V. Mikelaitis; po $ 2 A. 
Kantvilas, M. Kaltinis, S. 
Domkus, P. Banelis. Visiems 
gili padėka.

J. Paškevičius

Šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties minėjimo šventė 
Geelonge, pradėta sekma
dienį, kovo 18 d. iškilmingo
mis pamaldomis, St. John 
bažnyčioje, North Geelonge. 
Iškilmingoje eisenoje lygi- 
mas vėliavų, kunigo, mini- 
strantų ir tikinčiųjų su žva
kėmis, įnešamas šventojo 
paveikias į bažnyčią ir pa
statomas ant lietuviškai

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga
skelbia JAUNIMO REGISTRACIJĄ
nuo gimimo iki 35 metų amžiaus.

Pavardė, Vardas Adresas Tel. nr. Gimimo data
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Tėvai / seneliai — užregistruokite vaikus / anūkus.
Jaunime — kviečiame užsiregistruoti.
Anketas siųsti: AUS Valdybai, P.O. Box 128, Nth. Melbourne. 3051. Vic.
Anketas grąžinti iki gegužės 25 d.

BALTIC STORES & Co.
VASARINIS PRAKTIŠKAS DOVANŲ SIUNTINYS 

GIMINĖMS LIETUVOJE

Siuntinys No. 1 — 1984 m.

3 suknelėm įvairi medžiaga (šilkinis aksomas, neper
matomas nylonas, japoniška gėlėta medvilninė medžia
ga), labai gera vilnonė angliška medžiaga eilutei su įrašu 
"All wool made in England”, 1 sv. mohair vilnonių siūlų 
(Lietuvoje labai pageidaujami), 1 bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, 1 pora "Wrangler” denim jeans, 1 pora ’’Levi” 
rumbuoto aksomo jeans.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $ 420.
Į šį siuntinį dar galime pridėti 7 svarus įvairių prekių. 
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su

muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 5 sv. $ 100
Jeans, rumbuoto aksomo, ’’Wrangler” arba ’’Levi” $ 42
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 50
Vilnonė arba šilkinė skarelė $ 12
Telescopic lietsargis $ 12
Vyriški arba moteriški pusbačiai $ 48
Puiki suknelei medžiaga $ 40
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m. $ 60
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m. $ 76
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 70
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 80
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m. $ 100

Šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv. 
arbatos $ 8,1 sv. nescafes $ 12,2 sv. pupelių kavos $ 14,1 
sv. šokolado.$ 7, 40 cigarečių $ 5.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $ 60 per
siuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

' . :X*’" STF' *įwl
puošto altorėlio. Mišias at
našauja ir pamokslą pasako 
kun. P. Vaseris. Mišių metu 
darniai skamba lietuviškos 
giesmės, giedamos Mel
bourno Parapijos choro. 
Lekciją skaito vietos skautų 
tunto tuntininkas s. Vyt. 
Mačiulis. Aukas atneša židi- 
nietė A. Burgardaitė - spor
tininkų ir ps. P. Volodka - 
skautų uniformose.

Gausų geelongiškių ir 
svečių skaičių vos talpina St. 
John bažnytėlė. Tuojau po 
pamaldų, tolimesnė šventės 
dalis tęsiama Lietuvių Na
muose. Svečių tarpe matosi 
A.L.K. Federacijos
Eirmininkas p. V. Čižauskas, 

i.S.S. Australijos Rajono 
Vadas s. A. Pocius su ponio
mis, Rajono Skautų vadovy
bės ir Geelongo Apylinkės 
Valdybos nariai, ’^Džiugo” 
tunto sesės, sportininkai, ži- 
diniečiai ir šatrijiečiai sesės 
ir broliai.

Šventės Minėjimo Aktas 
pradedamas vėliavų ir Šv. 
Kazimiero paveikslo įneši
mu. Invokaciją skaito Aus
tralijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos pirmininkas p. 
V. Čižauskas. Raštu gautus 

A.L.B. Krašto Valdybos 
pirmininko p. V. Bukevi- 
čiaus ir L.S.S. Tarybos nario 
v.s. fil. B. Barkaus sveiki
nimus perskaito v.s. A. 
Karpavičius, žodžiu minėji
mo dalyvius sveikina A.L.B. 
Geelongo Apylinkės Valdy
bos pirmininkas p. V. Stui- 
kevičius. Paskaitininkas s. 
A. Pocius, mintimis minėji
mo dalyvius nukelia į Šv. 
Kazimiero gyvenimo laiko
tarpį.

Po trumpos pertraukėlės 
skleidžiasi scenos uždanga. 
Prasideda šventės meninė 
dalis - religinis koncertas. 
Tai pirmas tokio pobūdžio 
koncertas Geelonge, kurį 
atlieka Melbourno Parapijos 
choras, vadovaujamas p. P. 
Morkūno, pianinu palydint 
p-lei Z. PRašmutaitei.

Padėką išreiškia A. Kar- 
gavičius, o Šventės Ruošimo 

komiteto vardu skautės N. 
Luscombe ir R. Starinskaitė 
įteikia choro vadovui p. P. 
Morkūnui ir pianistei p-lei Z. 
Prašmutaitei dovanėlių. Ši 
šventė baigiama Lietuvos 
Himnu.

Pasotinta siela, bet gam
tos dėsnis reikalauja paso
tinti ir kūną. A.L.K. Fede
racijos pirminkas sukalba 
maldą prieš valgį ir praside
da pietūs, kuriuos paruošė 
židinietės.• Besisotinant
Melbourno Parapijos choro 
pirmininkas p. K. Mieldažys, 
pakviečia visus svečius su
giedoti geelongiškiams ’’Il
giausių metų jums valio”. 
Kaipo padėkos išreiškimą 
svečiams, vadovaujami p. 
M. Kymanto, neatsilieka ir 
gieelongiškiai, sugiedodami 
jiems tų pačių ^Laimingų 
Metų”. Tuo ir baigiasi sėk
mingai ir gražiai pravesta 
Šv. Kazimiero šventė Gee
longe.

Nukelta i 6 psl.

Mūsų Pastogė Nr. 15, 1984.4.23, psl. 4

4



Darbininko padėtis 
. Sov. Sąjungoje

BALYS GAJAUSKAS Tęsinys

Tautos juto pereinamojo 
laikotarpio neaiškumą bei 
netikrumą. Žmonių baimė 
šiek tiek atlyžo, atsirišo lie
žuviai. Kai kuriose įmonėse 
darbininkai reikalavo ge
resnių darbo sąlygų, dides
nio atlyginimo. Kai kur net 
pradėjo streikuoti. Tačiau' 
naujieji valdovai žiauriai su
sidorodavo su drąsesniai- 
siais. Bolševikinis elitas bi
jojo duoti daugiau laisvės 
žmonėms ir gerinti jų gy
venimą. Laisvė grėsė paties 
elito egzistavimui. Jis 
džiaugėsi išsivadavęs iš 
Stalino teroro ir norėjo už
sitikrinti saugią, ramią bei 
klestinčią ateitį. Todėl ne
ketino duoti daugiau laisvės 
tautoms. Jos ir toliau turėjo 
lenkti nugaras, vilkdamos 
bolševikų elito ir plintančios 
biurokratijos jungą.

Bolševikų elitas, išsivada
vęs iš Stalino diktatūros 
varžtų, pasijuto laisvesnis ir 
norėjo tvirtai paimti valdžią 
į savo rankas. Todėl iškilo, 
kaip tada skelbė, ’’kolekty
vinė vadovybė”. Atseit, va
dovaus grupė elito atstovų, 
kuri neprileis prie valdžios 
vairo naujo diktatoriaus. 
Tačiau tuo metu vienas iš 
tos ’’kolektyvinės vadovy
bės” — Chruščiovas ėmė 
stiprinti savo asmeninę val
džią: šalino priešininkus ir 
traukė šalininkus. Augo 
nauja karikatūrinė diktatū
ra. Bolševikų elitui grėsė 
pavojus prarasti valdžią ir 
vėl atsidurti po diktatoriaus 
padu. Pradžioje elitas viską 
vertė Stalinui ir aimanavo, 
jog buvo skriaudžiamas. Iš 
tikrųjų, Stalinas vykdė nu
sikaltimus kartu su bolševi
kų elitu. Dabar jam reikėjo 
atsakyti už sunaikintus ir 
teririzuotus žmones. Elitas 
išsigando Chruščiovo, nes jis 
tapo pavojingas. Didėjo ne
pasitenkinimas ir Chruščio
vo ūkine politika. Jis nesu
kūrė bolševikų elitui ekono
minio rojaus. Darbininkų 
atlyginimai taip pat liko že
mi. Valstiečiai negalėjo pra
gyventi iš skurdžių darba
dienių uždarbių. Pagrindinis 
prasimaitinimo šaltinis 
jiems liko arai, kuriuos ap
dirbdavo šokiadieniais po 
darbo kolūkyje ir sekmadie
niais. Gyventojams trūko 
net duonos. Kaip ir anks
čiau, propaganda maitino 
žmones pažadais. Pagaliau 
nepatenkintas bolševikų eli
tas pašalino Chruščiovą. Iš 
tiesų tai buvo sąmokslas 
prieš savo statytinį.

Atėjo naujasbolševikų eli
to statytinis — Brežnevas. 
Jam valdant elito pozicijos 
sutvirtėjo. Tai naujoji klasė, 
kurios branduolį sudaro 
aukštieji ir vidutinieji parti
jos vadeivos. Prie jų šliejasi 
įmonių ir įstaigų valdytojai. 
(Tas pareigas gali užimti tik 
partiečiai). Tokioje didžiu
lėje šalyje jų gana daug. Ši 
klasė tartum voratinkliu ap
raizgė viską. Jos nariai dali
jasi tarpusavyje visas vado
vaujamas ir pelningas vie
tas. Jie susikūrė įvairias 
privilegijas, kurias nuo eili
nių piliečių slepia.
Jie statosi vilas, ištaigingus 
namus ar butus. Jie važinėja 
į užsienį (bolševikų imperi
joje - tai prabanga, nepasie
kiama eiliniam piliečiui). Jie 
susidarė galimybes naudotis 
deficitinėmis bei užsienie
tiškomis prekėmis iš bazių ir

Sovietinis sąžinės kalinys 
Balys Gajauskas

tik jiems skirtų parduotu
vių. Jie užsiima stambia 
spekuliacija ir kyšininkavi
mu. Jie godūs turtams. Val
džia — jų ūkinės gerovės 
laidas, todėl bet kokia kaina 
stengiasi tą valdžią išlaikyti. 
Jie šmeižia, ' akiplėšiškai 
meluoja, veidmainiauja. Jie 
grūdo žmones į kalėjimus ir 
konclagerius, sunaikino 
milijonus ir sunaikins, bet 
valdžios neatiduos. Ta nau
joji klasė gyvena savo aukso 
amžių.

Kuriantis bolševikų 
imperijai buvo idealistų ir 
svajotojų. Šiandien jų nera
sime su žvake. Dabar bolše
vikų elitą sudaro partiniai 
karjeristai, siekiantys 
materialinės gerovės. Proto 
čia nereikia. Priešingai,

NUBANGAVĘ RA TIL AI

Jau baigiasi gavėnia su 
Graudžių verksmų sekma
dieniais — tamsaus mėlynu
mo vakarais, kai ambonon 
užsilipa rudabarzdis kapuci
nas ir, nusmaukęs ant pečių 
vienuolišką gobtuvą, prade
da pamokslą apie sekmą 
Dievo įsakymą ir apie aukso 
veršį.

Už lango krinta ankstyvo 
pavasario šlapdriba, rasoja 
bažnyčios sienos, garuoja 
šlapi apikaklių kailiai. Kle
bonas, pasivilkęs po kamža 
žieminį paltą, renka pinigus. 
Kažkur, vyrų pusėj, dzingsi 
krisdami lėkštėn variniai 
centukai.

Plaukia gūdi Alyvų Dar
želio giesmė; kitoj gatvės 
pusėj mirga Žaliakalnio kinų 
šviesos, liūdnai žiūri kry
žiaus kelių Veronika į erš
kėčiuotą Viešpaties veidą 
baltoje skepetoje.

Šiandien bažnyčia kvepia 
pavasariu, lyg jauna suža
dėtinė.

Švento vakaro tyloj, mir
gančių žvakių prieblandoj — 
tarp gėlių ir šiltadaržio pa
parčių; guli Didžiojo penk
tadienio Karstas.

Vakarinei maldai su
glausti tulpių delnai, melsvi 
ir rausvi hiacintai, ištryškę 
iš pabrinkusių svogūnų, iš 
juodžemio drėgmės ir šilu
mos.... Auksaviduriai balų 
narcizai, viduržiemio speige 
jražydę alyvų medeliai — 
epios jų šakos ir mergiški 
iemenys apsukti' balto po- 

mastantis žmogus — pavo
jingas, nes jis supras melą ir 
apgaulę. Toks nepakils par
tinės karjeros laiptais. Jais 
lipa žmonės menkų protinių 
gabumų, veidmainiai, prisi
plakėliai, tinginiai, kurie 
normalioje visuomenėje 
nieko nepasiektų ir nesiek
tų. Čia jiems užtenka būti 
partinių dogmų šalininkais 
ir vykdyti vyresnybės įsa
kymus. Tokiems karjera už
tikrinta. Jie gali klestėti tik 
šioje santvarkoje. Todėl vi
sos tos menkystos taip at
kakliai gina bolševikinę 
santvarką, o iš tiesų — savo 
pilvus. Jie kaip vilkų ruja 
skalydama/ltimis taip įnir
šusiai puola tuos, kurie ban
do juos demaskuoti. Jie 
dangsto savo tuštybę bliz
gučiais, kuriais nusagsto ne 
tik krūtines, bet ir pilvus. 
Tomis skardelėmis stengiasi 
stebinti visuomenę, papirkti 
ją tais blizgučiais. Nori, kad 
žmonės siektų tų skardelių, 
džiaugtųsi jomis ir nereika
lautų didesnių atlyginimų 
bei geresnių gyvenimo sąly
gų. Save vaizduoja visuo
menės vadovais, būk tai pa
žangiausių idėjų skleidėjais. 
Todėl esą jie reikalingi vi
suomenei, nes ši be jų pra
žūtų. Jie dedasi apsišvietu
siais, humanistais. Tačiau 
pakanka į juos pažvelgti šiek 
tiek giliau ir pamatysime 
godžius bei žiaurius egois
tus, dogmų persisunkusius 
nevykėlius. Tai toks dabar
tinis bolševikų elitas.

Darbo liaudis Brežnevo 
laikais savo gerovę kėlė va
gystėmis iš įmonių, papildo
mais darbais atostogų ir 
poilsio dienomis, smulkia 
spekuliacija, sukčiavimu bei 
kyšininkavimu. ’■ Taip iš- 
liaupsinti atlyginimų kėlimai 
nedavė apčiuopiamų rezul-

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
(Iš knygos ’’Aštuoni lapai”) 

pieriaus juostom. Ir mašas- 
tiniai cinerarijų žiedai: ryš
kiai mėlyni ir giliai violeti-- 
niai, tamsaus vyšnių vyno ir 
iškilmingos kardinolinės 
spalvos - kyla raudonų kili
mu apdengtom pakopom iki 
pat altoriaus. O ten, tarp 
žvakių ir žolynų, žėri di
delės, baltos lelijos — kara
liškoj savo puikybėj.

Bobinčiuj kažkas pila 
bonkon švęstą vandenį.

Iš neįžiūrimos prietemos, 
pro klaupkas ir piliorius, ty
liai atšlepsi žingsniai ir bo- 
san pliumpteli skardinis 
puodeliukas. Paskui vėl iš
kyla, šliūkščiodamas van
denį pro sklidinus kraštus ir 
nukliuksina jį bonkos kak
lam Tada gaižiai sucypia 
kamštis ir žingsniai vėl nu
tolsta.

Keičiasi klūpančios mer
gaitės. Tamsiu bažnyčios vi
duriu ateina naujos. Pra
girgžda kreida nubaltinti 
batukai, po mirtom papuoš
tais velionais nubanguoja 
palaidi plaukai — išpintos 
gimnazistiškos kasos, iššu
kuotos smulkiom vilnim ir 
paraitytos triūbelėm.

Zakristijoj jau iškabinti 
baltieji rezurekcijos arnotai 
ir auksu siuvinėtos stulos. 
Viskas parengta, išblizginta. 
Didžioji Velykų žvakė, 
varpai ir mišiolai laukia sau
lėtekio.

Ajit tuščių kraštinių alto
rių budi šventieji. 

tatų, nes tas priemones ly
dėjo prekių kainų bei išdir
bio normų kėlimas. Padėtį 
sunkino nuolatinė infliacija:

Iš visų bolševikų imperi
jos gyventojų sunkiausia 
yra kalinių būklė. Ši beveik 
beteisė (jeigu teise nelaikyti 
šiokį tokį maistą ir skurdų 
kalinio rūbą) darbininkų 
masė žiauriausiai išnaudoja
ma. Iš jos bolševikai išsun
kia didžiausią pelną. Kaliniai
— modernizuoti vergai, la
bai pigi darbo jėga. Jie pri
lyginami gyvuliams, kuriuos 
galima kada nori įkinkyti į 
vežimą. Kiek nori, gali ant 
jų krauti, kur nori gali juos 
pasiųsti. Jie turi paklusniai 
traukti tą vežimą, o jei kuris 
užsispiria, tam su vėzdu per 
nugarą. Be kalinių neišsi- 
vertė nė viena reikšminges
nė statyba. Jie dalyvavo vi
sose ’’didžiosiose komuniz
mo statybose”: kasė Baltijos
— Baltosios jūros kanalą, 
Žigulių jūrą, Statė Bratsko 
HES, Baikalo — Amūro ma
gistralę, tiesė dujotiekį į 
Vakarus, statė ir stato 
fabrikus bei miestus, kasė ir 
kasa žemės turtus, kirto ir 
kerta mišką. Tačiau ne vi
sose statybose kaliniai išve
dami į pirmąsias eiles. ’’Re
prezentacinėse” statybose 
jie atšaukiami į ’’užfrontes”, 
maskuojami nuo pašalinių 
akių, ypač nuo užsieniečių. 
Ęolševikų imperijos kalinių 
išnaudojimą tyrinėti labai 
sunku. Jokių oficialių duo
menų, kaip pavyzdžiui, kali
nių skaičiaus, jų laikymo 
vietų, atliekamų darbų, gy
venimo sąlygų, uždarbio, 
sveikatos būklės tarybinė 
valdžia neskelbia. Priešin
gai, už tokių duomenų rinki
mą ar garsinimą baudžia, 
kaltindama antitarybinė 
veikla. Dokumentus, kuriais 
būtų galima pasinaudoti ty-

Tęsinys

Didžiojo šeštadienio va
karą, sutemų šešėliuose, 
spingsinčios lempelės rau
doname plazdėjime —- jie at
rodo daug augštesni ir 
šventesni.

Net ir šventasis Antanas 
—- basas, paprastutis, ruda
me vienuolio abite. Jis laiko 
už rankos apdriskusį ber
niuką ir duoda jam molinę 
bandelę. Čia aš meldžiausi, 
kai bijojau lotynų kalbos pa
taisos, kai buvau pametusi 
parkerį, kai sirgo mama... 
Jis yra geras šventasis — 
vasarą aš jam atnešu anks
tyvųjų astrų ir juozapo- 
rykščių.

♦
Kauno pavasaris yra ži

buoklių spalvos.
Ar tai Nemuno atšvaitai, 

ar rausvai mėlynas sam
brėškio dangus, ar vien
plaukių mergaičių šypsenos 
Laisvės alėjos sankryžose? 
Skardiniuose dubenėliuose 
sumerkti žibuoklių punde
liai; permatoma oda, basnir
čios, pašiurpę kojos, maži, 
atgrubę pirštai, vaikiškų 
akių liūdesys ir niekad ne
patirtas džiaugsmas — yra 
žibuoklių spalvos. Kaip 
gležni žiedai, suskinti Alek
soto ir Jiesios šlaituose, Ne
ries pakriaušėj ir Girstupio 
klony.

Tirpstantis sniegas, leng
vas merginų juokas, plono 
šilko skarelės, Miesto sodo 
žibintų šviesa, Muzėjaus 
laikrodžio dūžiai ir nuogos 

Mūsų Pastogė

rinėjant šią problemą, vie
nus sunaikina, kitus paslepia 
už storų archyvų sienų. Į 
juos nepažvelgs smalsesnė 
akis. Net mažai kas žino apie 
juos. Daug ir vertingos me
džiagos gali duoti liudytojai. 
Tačiau laikas bėga ir jie pa
sitraukia iš gyvenimo, nusi
nešdami brangią informaciją 
į kapus. Ypač mažai liko po
litinių kalinių iš prieškarinės 
epochos. Tada daug jų buvo 
sunaikinta, kiti neišlaikė 
sunkių konclagerių sąlygų ir 
išmirė. Tik laimingesni išli
ko, bet ir iš jų daugelis, 
praradę sveikatą, mirė be 
laiko. Laikas taip pat nepa
gailėjo tiesioginių bei netie
sioginių budelių. Dalis jų 
išmirė, o likučiai, gavę geras 
pensijas, baigia savo amžių 
kur nors šalies pietuose. Jų 
negraužia sąžinė. Jie nežiūri 
į savo rankas, suteptas ne
kaltų žmonių krauju. Šie 
budeliai ramiausiai meške
rioja kokioje idiliškoje vie
telėje, ar susėdę su savo 
sėbrais lošia domino. Jie 
slepia savo praeities juodus 
darbus, iš jų neišplėši liudi
jimų. Tik teisėtumo ranka 
galėtų juos priversti prabil
ti, bet ji dar nesiekia jų.

Bus daugiau

platanų šakos ties pašto lan
gais — yra žibuoklių spal
vos.

Ir pirmieji mano meilė žo
džiai, pirmas mano žvilgsnio 
alkis yra dar kaip Kauno pa
vasario vakaras — žibuoklių 
spalvos.

♦

Mes ilgai nedegam švie
sos.

Blizga išvaškuotos grin
dys, Velykų stalas jau ap
dengtas ilga, žemę siekian
čia, staltiese. Ant plačių 
lėkščių, apsmaigstyti bruk
nienojų šakutėm, guli vely
kiniai valgiai: dailiai paru
dęs paršiukas, įsikandęs 
keptą obuolį, rūkytas kum
pis, prisegiotas kvepiančių 
gvazdikėlių, didžiulis, dar 
šiltas, kalakutas, užvertęs 
augštyn riebias kulšis; ir 
saldi, margai nuvarvinta, 
beržo šaka, 'ir migdolų 
spygliais pasišiaušęs ežys, 
šnairuojantis žaliom sal
daininėm akutėm. 0 pačia
me vidury, drėgnų pakulų 
kupste, vilnija išdaigintos 
avižos. Tarp jų stovi baltas 
avinėlis, iškėlęs pergalės 
vėliavikę.

Virtuvėj ugnis jau užge
susi.

Pro atdaras duris aš 
matau, kaip mama blizgina 
lašinių bryzeliu margučius ir 
kaip atsargiai juos deda pa
taisom išpinton kraitelėn.

Žaros raudonumas tam
sėja; tamsėja virtuvė, vyks
ta klumpėtas olandas, nu
pieštas ant kavos malūnėlio.

Tik mamos plaukai dar 
dega skaistvariu ir įšilę jos 
skruostai būna raudonųjų 
serbentų spalvos.

*
Šeštadienio vakaras 

grimšta į naktį.
Pro mūsų kriaušės šakas 

mirga radijo stulpų ugnys; 
kažkur toli, tamsiai mėlynoj 
erdvėj, ūžia lėktuvas — už
verti galvą, bet vistiek jo 
nematai...

Iškarstytos ant virvių, 
dar vėdinasi antklodės. Aš 
sunešu kambarin pagalves ir 
mudvi su mama imam kloti 
lovas. Patiesiam švarias pa
klodes — baltas, net gurgž
dančias tarp pirštų.

Bus daugiau
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Laiškas iš Adelaidės
Bendruomenės susirinkimas Ilgiausių metų!!

Prieš daugelį metų Ade
laidės lietuvių bendruome
nėje buvusios drumstos 
nuotaikos laiko tėkmėj buvo 
lyg ir išsilyginusios. Skaitė- 
mes maždaug kaip viena 
šeima. Tačiau tikros vieny
bės iki šiai dienai nesijautė. 
Iš bendruomenės ir parapi
jos dėta daug pastangų iš
grįsti patvarius tiltus, tačiau 
iki šiol vis atskirai rengiame 
abiejuose namuose kultūri
nius parengimus, turime dvi 
savaitgalio mokyklas, vis 
rengiame dvejas kūčias, 
dviejose vietose švenčiame 
Motinos dienas. Visa tai 
rodo, kad ilgai ir kantriai 
statyti vienybės tiltai buvo 
atremti į silpnoką pagrindą.

Užteko atsirasti petici
joms dėl kun. Dr. A. Savicko 
paskyrimo lietuvių šv. Kazi
miero parapijai, ir visa 
bendruomenė vėl suūžė. Ta
čiau nei bendruomenės, nei 
parapijos vadovai nebandė 
padėties ramiai aiškinti ir 
įtampą sušvelninti. Buvo 
ramstomasi vien teisiniais 
paragrafais. Vietinėje spau
doje užvirė žodinis susišau
dymas kaltinant peticiją pa
sirašiusius neteisėtu 
kišimusi į bažnyčios reika
lus. iš tiesų, kiekviena peti
cija yra nei daugiau, nei ma
žiau kaip kolektyvinis pra
šymas. O ko nors prašyti 
kiekvienas turi pilną laisvę 
ir tai nėra koks nors nusi
kaltimas. Suprantama, kad 
peticijas pasirašusieji 290 
asmenų pasijuto neužtar
nautai pakaltinti ir net 
įžeisti.

Kai kovo 18 d. buvo su
šauktas metinis ALB Ade
laidės apylinkės susirinki
mas, į Liet. Namus sugūžėjo 
virš 200 adelaidiškių. Toks 
gausus susirinkimas rodė, 
kad bendruomenės nuotai
kos buvo įkaitusios ir apy-

GEELONG
Atkelta iš 4 psl.

Tenka pasidžiaugati šia 
švente ir padėkoti jos ruo
šimo inicijatoriams Geelong 
Skautų Židinio vadovybei 
bei Šventės Ruošimo Komi
teto nariams. Tuo pačiu pa
dėka priklauso ir jos eigos 
pravedimo talkininkams: 
kun. P. Vaseriui, A.L.K. 
Federacijos pirmininkui p. 
V. Čižauskui, paskaitininkui 
s. A. Pociui, Melbourne Pa
rapijos chorui, jo vadovui p. 
P. Morkūnui, administrato
riui p. K. Mieldažiui, pia
nistei p-lei Z. Prašmutaitei, 
A.L.B. Krašto Valdybos 
pirmininkui p. V. Bukevičiui 
ir L.S.S. Tarybos nariui v.s. 
fil. B. Barkui už sveikinimus 
raštu, A.L.B. Geelong Apy- 
iuikės Valdybos pirmininkui 
p. V. Stuikevičiui ir Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininkei p-lei B. 
Prašmutaitei už sveikinimus 
žodžiu ’’Džiugo” tunto se
sėms, lietuviškoms vietos 
organizacijoms bei visiems 
geelongiškiams ir svečiams, 
skaitlingai į šventę atsilan
kiusiems.

Ypatinga padėka priklau
so Geelongo Apylinkės, L.S. i 
K. ”Vyčfc> Moterų Draugi- ' 
jos Valdyboms, p.p. Žvirb
liams ir visiems kitiems au
kotojams už finansinę para
mą.

ALKA 

linkės valdybai nepalankios. 
Ir tai paaiškėjo vos prasidė
jus susirinkimui.

Valdybos pirmininkui pa
siūlius sus-mo pirmininką 
tuoj pat pastatytą kitas 
kandidatas. Nors abu kandi
datai buvo lygiai vertingi ir 

tinkami, bet prezidiumo 
pirm-ku išrinktas susirinku
siųjų pasiūlytasis. Susirin
kimui pirmininkavo bend
ruomenės Garbės narys p. 
V. Statnickas, sekretoriavo 
p. J. Vabolienė. Mandatų 
komisiją sudarė P. Launi- 
kaitis, A. Pacevičius ir V 
Vosylius.
Apie Valdybos veiklą platų 

pranešimą padarė pirm. Č. 
Zamoiskis, finansinę padėtį 
pristatė iždn. A. Mikeliūnas. 
Iš turimų išteklių Valdyba 
skyriusi pašalpos eilei orga
nizacijų ir institucijų, nors 
vis tiek apylinkės kasoje dar 
palikta $ 4.943. Apyskaita 
priimta gausiais plojimais.

Į Apylinkės Valdybą pa
siūlyta devyni kandidatai. 
Valdybo išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: pirmininkas 
Vytautas Straukas, vice- 
pirm. ir narys švietimo rei
kalams J. Stačiūnas, sekre
torius A. Bernaitis, narys 
kult, reikalams. A. Dainienė 
ir iždininkas J. Verbyla.

Radijo Komitetan įėjo: J. 
Vabolienė, L. Gerulaitis, J. 
Jonavičius, J. Grigonis ir J. 
Gusčia. Garbės Teismas ir 
Kontrolės Komisija bus 
renkami ateinančiais metais.

Balsų skaučiavimo metu 
padaryti organizacijų pra
nešimai kai kurie įdomūs, 
bet kiti buvo ištęsti ir nuo

Pasiilgūsiems taikos...
Atkelta iš 1 psl.

čioji klasė visokeriopai ap
rūpinta ir praktiško gyveni
mo reikmenimis, ir butais ir 
net savotiškai suprasta lais
ve. Jie turi net specialias 
krautuves su geriausiomis 
krašto ir importuotomis gė
rybėmis, kur darbininkas ar 
nepriklausąs valdančiajai 
klasei neturi teisės net į jas 
pasižiūrėti. Ir tai yra lygybę 
nešanti ir apaštalaujanti 
ideologija ir sistema.

Gal ir teigiamas reikalas 
pasaulyje siekti taikos ir 
nusigiklavimo atsižvelgiant, 
kokie ištekliai skiriami 
ginkluotei, ką išjungus ir 
panaudojus žmonijos gerbū
viui visas gyvenimo lygis 
staiga pakiltų apie 50%. Ly-

Tik neseniai mokslininkai 
atidengė, kaip susidaro 
šiaurės (ar pietų) pašvais
tės. Pašvaistė atrodo kaip 
mirganti šviesos uždanga, 
kurią sudaro jonizuoto oro 

trumpalaikiai spinduliai arba 
jų pluoštai.

♦♦♦ 

bodūs. Garbės Teismo pir
kę p. M. Petkūnienė savo 
pranešime paminėjo 
nemalonią bylią, kur šaulių 
pirm-kas p. B. Kryžanaus- 
kas kaltino Ramovės pirm- 
ką p. V. Vosylių, kad šis 
trukdęs šaulių veiklą. Ka
dangi p. Kryžanauskas savo 
kaltinimų nei dokumentais, 
nei liudininkais neparėmė, 
kaltinimai pripažinti nepa
grįstais ir pareikalauta, kad 
B. Kryžanauskas viešai per 
spaudą p. V. Vosyliaus atsi
prašytų.

Į susirinkusius kalbėjo ir 
bendruomenės Garbės 
narys kun. A. Spurgis pa
brėžęs, kad parapija ir 
bendruomenė yra savisto
vios ir skirtingos institucijos 
ir jos tvarkosi nepriklauso
mai. Tačiau neišgirdome šil
tesnio žodžio, kuris būtų 
praskaidrinęs jau sudrums
tas adelaidiškių nuotaikas. O 
kad tos nuotaikos buvo ge
rokai įkaitusios, šiame susi
rinkime neabejotinai pajuto 
ir bendruomenės, ir para
pijos vadovai, kurie, atrodo, 
ir paliko įsitikinę, kad peti
cijos atsiradimas buvęs kaž
koks nusikaltimas, o ne de
mokratiškos visuomenės 
apraiška. Naujai Apylinkės 
Valdybai atiteko nelengvas 
uždavinys išsklaidyti susi
telkusius debesis.

Klausimų ir sumanymų 
metu prasiveržė ir karštes
nių pasisakymų, tačiau susi
rinkimas pravestas palygi
namai gana tvarkingai ir 
baigtas Tautos Himnu.

i v*
B. Straukas

giai nebūtų suvaržytos ran
kos kaip tik išteklių trūku
mu įvairiose mokslinėse in
stitucijose, laboratorijose, 
kas gal lengvai atidengtų 
žmonijos gerovei naujų at- 
siekimų ar laimėjimų. Ta
čiau neužtenka vienapusiško 
nusiginklavimo ir vienpu
siškos taikos. Sovietai gar
siai propaguoja, kad jų im
perijoje įsiviešpatavusi to
bula tautų draugystė ir tai
ka. Bet kokia kaina?! Niekur 
kitus, o tik Sovietų Sąjun
goje funkcijonuoja speciali 
sritis, kaip koncentracijos 
stovyklos, kuriomis nusėtas 
visas anksčiau buvęs dykas 
Sibiras, neskaitant tų 
kalinių stovyklų centruose, 
artimose apylinkėse vieti
niams reikalams. Tai yra so
vietinio auklėjimo mokyklos 
arba naikinimo lageriai to
kių, kurie nepasiduoda so
vietinei sistemai ir jie 
pasmerkti sunaikinimui iš- 
spaudus iš jų pigiausiomis 
priemonėmis paskutines jė
gas ’’socialistinei statybai”.

.Jeigu visa tai laisvasis 
pasaulis žinotų ir su sovieti
nio ’’rojaus” liudytojais 
skaitytųsi! Yra daug vieno
kiais ar kitokiais keliais iš
trūkusių iš to ’’sovietinio ro
jaus” ir jį realiomis spalvo
mis liudijančių, bet, deja, 
juos nustelbia sovietinė 
propaganda. Pertekliuje 
gyvenantiems tokia propa
ganda priimtinesnė, nes ji 
saldi: nereikalaujanti jokio 
pasiaukojimo, o tik snūdu
riavimo belaukiant, kaip 
patys įvykiai rutuliuosis. 
Bet jie patys nesirutulioja -

Balandžio 14 d. p.p. Aldo
nos ir Adolfo Jablonskių so
dyboje suvažiavo gausi ir 
plačiai pasklidusi Jablonskių 
giminėlė atšvęsti Adolfo 
brandžios 60 metų 
sukakties.

Jablonskių šeima ypač 
sydnejiškiams lietuviams 
yra gana gerai pažįstama. 
Adolfas ramaus ir draugiško 
būdo, kuklus santykiuose su 
kitais, niekur nesiveržiąs 
tarp pirmaujančių, o tačiau 
kaip tylus ir patikimas dar
buotojas gyvai ir aktyviai 
reiškėsi, kur tik reikėjo lie
tuviams padėti ar pagelbėti. 
Jo realią pagalbą ir globo
jančią ranką ypač juto Syd- 
nejaus skautai. Tik pasta
ruoju metu gal kiek papūtus 
nepalankiems vėjams, o gal 
pavargęs ar vidinių rūpesčių 
slegiamas Adolfas jau rečiau 
kur bepasirodo ir atrodo lyg 
ir savy užsidaręs.

Betgi jo palankumas ir 
globa Mūsų Pastogei paliko 
tvirta iki šiai dienai. Jau 
daugiau kaip 9 metai kaip 
Jablonskių namuose laikoma 
rūpestingai Adolfo prižiūri
ma kompiuterinė Mūsų Pas

Adolfas ir Aldona Jablonskiai

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

Neabejotina, kad skaitlin
giausia organizacija Sydne- 
juje yra sporto klubas ’’Ko
vas”. Jis visada buvo ir yra 
vyresniosios kartos nuošir
džiai remiamas. Laikui bė
gant dalis tų rėmėjų, taip 
pat ir aktyviųjų sporto klu
bo narių pasitraukė iš gyvų- 

juos kas nors stumia ir kaip 
tik į pražūtį. Tokios prasmės 
yra visokie taikos ir nusi
ginklavimo sąjūdžiai ir atei
ties gyvenimo balansas.

Prenumeruokite
“Mūaę Pastogę” 

togės tekstams rinkti maši
na, pats jai įrengęs patalpas 
su reguliuojama temperatū
ra ir atitinkama priežiūra.

Šia proga prisimintina ir 
Aldona Jablonskienė, kuri 
irgi prieš porą savaičių at
šventė savo gimtadienį. 
Anksčiau plačiai pasireišku
si lietuviškoj veikloj ji irgi 
pastaruoju metu ribojasi tik 
Mūsų Pastogės darbais ir 
rūpesčiais. Ji yra pasišven
tusi Mūsų Pastogės tekstų 
rinkėja, ir šitą darbą pasi
aukojančiai dirba virš devy
nių metų. Šalia Mūsų Pasto
gės jos surinkta išėjo prieš 
keletą metų stambi knyga 
’’Sportininkai Australijoje” 
ir taip pat surinko ir Aus
tralijos Lietuvių Metraštį II 
tomą, didelės apimties 
veikalą, kuris netrukus išeis 
iš spaudos ir pasirodys rin
koje.

Šia proga sveikindami 
Adolfą ir Aldoną Jablons
kius linkime abiem dar daug 
laimingų ir šviesių metų 
drauge išreikšdami ir nuo
širdžią padėką už jų pasi
šventimą Mūsų Pastogei. Il
giausių metų abiem! Red.

jų tarpo. Didelis jų skaičius 
palaidoti Lietuvių Kapinėse 
Rookwoode. Iki šio laiko ka
pines savanoriškai tvarkė ir 
prižiūrėjo pasišventęs tau
tietis p. Abramavičius. Pa
vargo ir jis. Ir šiuo metu 
mūsų kapinių tvarkymas ir 
firiežiūra palikta Dievo va- 
iai.

Vyresnioji karta norėtų 
matyti mūsų sportuojantį 
jaunimą atliekant ir kitose 
srityse naudingus bendruo
menei darbus. Todėl būtų 
labai kilnu ir gražu, kad 
sporto klubas ’Kovas” 
perimtų lietuvių kapinių 
tvarkymą ir priežiūrą. Tai 
būtų graži dovana vyres
niajai kartai ir pagarba 
tiems, kurie ten ilsisi.

K. Butkus, Cabramatta
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AFGANISTANO DYGLYS
Skaitytojai pasisako

EUROPOS LIETUVIS
Pavarčius Anglijos centrinių laikraščių 

puslapius, mes be ypatingo vargo pastebi
me, kad taip puoselėtos viltys ir entuzia- 
mas, jog pagaliau naujas Kremliaus val
dovas praskaidrins politinę situaciją, at
rodo, blėsta, — Kremliaus žvaigždžių ho
roskopas nieko doro nežada Vakarams: į. 
Ženevą tartis jie neskuba, Libano krizėje 
Sovietai drumsčia vžndenį, tyko progos 
prisigerinti Jordanui, atrodo, bus ta pro
ga — pardavus Jordanui ginklų su tam 
tikrom sąlygom', išvesti savo kariuomenę 
iš okupuoto Afganistano jie net nesvajoja. 
Kaip rašė „The Times“ kovo 14 dienos nu 
meryje, Sovietų 105.000 „ribotas“ armijos 
skaičius Afganistane toliau „vaduoja“ Af
ganistaną. Straipsnio autorius, žinomas 
žurnalistas R. Owen rašė, kad „Sovietų 
kariuomenei gyvenimas Afganistane ne
buvo lengvas nuo pat pirmos dienos, o 
daibar, po ketverių metų, pradeda reikštis 
nepasitenkinimo nuotaikos ir pačių Sovie
tų kareivių tarpe. Afganistano Sovietų 
vadinami „kontrrevoliucionieriai“ prieši
nasi visokiais būdais Sovietų okupaci
jai“. žinia, kad ir patys kareiviai (nema
ža ir iš Lietuvos), pradeda mąstyti ir 
svarstyti, ką gi jie čia gina, už ką jie čia 
kovoja. Kai kurie nepasitenkinimo žen
klai pradėjo reikštis ir Sovietų spaudoje. 
„The Times“ rašė: „J. Andropovas, norė
damas paneigti nesveikus gandus ir dar 
nesveikesnes nuotaikas Sovietų kariuome
nėje Afganistane, savo kalboje iškėlė „ne
matyto didvyriškumo faktus ir mirtį ko
voje“, bekovojant už Afganistano liaudies 
socialistinę revoliuciją“. Tačiau neseniai 
vienas jaunas kareivis parašė laišką į 
„Komsomolskaya Pravda“ laikraštį, no
rėdamas išreikšti savo viešą pasipiktini
mą, kad „jaunimo-komjaunimo laikraštis 
taip mažai ką rašo apie jų kovą Afganis
tane“. Naivuolis vaikinas. Sovietai norė
tų kuo mažiau priminti pasauliui apie jų 
okupaciją, su viltimi, kad gal pasaulis ims 
ir pamirš tą nemalonų faktą.

Vaikinas rašo toliau savo laiške: „Mes 
čia Afganistane rizikuojame savo gyvybe, 
kovodami už plačiąją tėvynę, tųų. tarpu 
mūsųjbendraamžiai, kuriems vienu ar kitu 
būdu pasisekė išvengti karinės tarnybos 
linksmai sau leidžia laiką Maskvos disko
tekose, 'fmsipirkę užsieninių rūbų (džinsų) 
puikuojasi prieš paneles, įtakingi tėveliai 
„prastumia“ juos į aukštąsias mokyklas, 
o kareivis, parvažiavęs atostogų iš Afga
nistano, su savo kareiviška uniforma ne
susilaukia patriotinio entuziazmo ir dides
nio įvertinimo, greičiau atvirkščiai“. So
vietų armijos vadovybė stengiasi pakelti 
.gnoralinį-politinį savo kareivių lygį“, 
'bet, kaip matome, praėjo tie laikai, kada 
kareivis nemokėjo ir neprivalėjo pats gal 
voti, svarstyti, vertinti.

Puskarininkio Vaščenkos istorija
„Retai prabėga diena, kurioj aš negal

vočiau apie savo likimą“, sako Sovietų 
puskarininkis Jurijus Vaščenka, kuris da
bar gyvena Karlsruhe mieste, V. Vokieti
joj, ir nežino, ar jam bus suteiktas poli
tinis prieglobstis.

- Pašauktas kariuomenėn 1982 m., jauna- 
šis Vaščenka naujokų apmokymą baigė 
Omske. Iš ten jį pasiuntė į Afganistaną 
„padėti afganams kovoti prie banditus ir 
amerikiečių agentus“. Tada tik jam pa
aiškėjo, kad reikalai ten daug pavojinges
ni, negu Omske jiems aiškino.

Kareivių moralė buvo žema. Visi no
rėjo patekti saugesnėn vieton, kur mažiau 
šaudoma, arčiau prekyviečių, kur būtų 
galimą.' ko nors įsigyti. Gyvenimas buvo 
įtemptas. Jo dalinys stovėjo netoli Kabu
lo — remontavo tankus. Kartą išėjęs pasi 
dairyti, apie puskilometrį nuo stovyklos, 
pakliuvo Qafganu partizanų rankas.

Ir Vis dėlto Vaščenka buvo laimingas, 
nes retai kada afganai nekankina paim
tųjų nelaisvėn. Dienomis besislapstydami 
nuo lėktuvų, partizanai naktimis varėsi 
savo belaisvį Pakistano link. Po dešimties 
dienų vargingos kelionės, užmigus sargy
biniui, Vaščenkai pasisekė pabėgti. Bet ne

ilgam. Kruvinom kojom beklaidžiodamas 
kalnuose, pateko vėl į kitos grupės nelais
vę. Ta partizanų grupė pasiekė Pakistaną 
ir perdavė belaisvį Raudonajam Kryžiui, 
kuris skraidino belaisvius į Šveicariją.

Ciuriche Vaščenką aplankė Sovietų am
basados pareigūnas. Gražiai pakalbėjo,’ap
kabino ir pažadėjo rūpintis jo grįžimu' i 
namus. Tačiau Vaščenka abejojo pareigū
no nuoširdumu: jis jau buvo girdėjęs, kas 
atsitiko 1945 m. grįžusiems iš vokiečių ne
laisvės sovietų kariams.

Nors ir uždarytas karo belaisvių stovy
kloje Zuderberge, Vaščenka pamatė ir įsi
tikino, kad gyvenimas Vakaruose nėra 
toks, kokį jam nupiešė mokykloje: alkani 
bedarbiai, suėmimai gatvėse, nusikaltimai 
ir žudynės, visur pilna amerikiečių rake
tų... Jis žinojo, kad po kurio laiko švei
carai grąžins jį į Sovietų Sąjungą.

Pasitaikius progai, su trisdešimt frankų 
kišenėje, pabėgo jis į Ciurichą. Ten nusi
pirko žemėlapį ir laimingai perėjo į V. Vo 
kietiją. Policijoj pasiprašė politinio prie
globsčio. Tačiau Bonnos - vyriausybė, ne
norėdama turėti diplomatinių nesusiprati
mų su sovietais, Vaščenkos prašymą tuoj 
pat atmetė. Laimei, viena 
gaus teisių organizacija jo 
samdė advokatą.

Dabar Jurijus Vaščenka
mo, o vokiečiai taip pat delsia, nes ne
žino, kas atsitiks pirmiesiems internuo

vokiečių Žmo- 
apeliacijai pa-

laukia atsaky-

sovietų kariams Šveicarijoje, kai ge 
mėnusį sueina jų 'grąžinimo termi-

tiems 
gūžės 
nas.

Kurį laiką išgyvenęs Ka'risruhe stovy
kloje, Vaščenka dabar turi šiltą butą mies 
to centre, turi televiziją ir gauna 265 mar
kes pragyvenimui 'į mėnesį. Dirbti teisės 
neturi ir iš miesto išvykti negali. Mokosi 
vokiečių kalbos.

Deportacija Šveicarijon, reikštų grįži
mą į Sovietų Sąjungą. Jis turi viltį, kad 
taip neatsitiks.
Afganų kovos

Iš diplomatinių šaltinių patiriama, kad 
paskutiniu metu afganai laisvės kovoto
jai numušė tris sovietų Mig tipo bombone 
šius-naikintuivus ir vieną helikopterį. So
vietai tuoj ėmėsi keršto priemonių, su
bombarduodami kelis kaimus toje srity
je, kurioje naikintuvai buvo numušti. Bom 
bandavimų metu žuvo daug civilių gyven 
tojų. Pastaruoju metu sovietų buvo žiau
riai bombarduojamos ir kitos Afganista
no gyvenvietės, sovietams įtarus, kad 
jose slapstosi laisvės kovotojai. Visame 
Afganistane be paliovos vyksta 'laivės 
kovotojų susirėmimai su sovietų okupaci
ne kariuomene. Pastaruoju metu smar
kiausi mūšiai įvyko Ghazni ir Kandaharo 
provincijose, sostinės Kabulo pietvaka
riuose. Sakoma, kad kai kurie miestai yra 
^Visiškoje partizanų kontrolėje.

"Širdingai ačiū už Mūsų 
Pastogę. Sumokam viene- 
riems metams prenumeratų, 
likučius aukojame Mūsų 
Pastogei.

G. Bakšienė, Qlnd.

Ačiū p. G. Bakšienei už' 
palankumą ir auką. Tikimės, 
neapvilsime Jūsų ir ateity. 
Red.

Anąsyk kitas skaitytojas, 
Mūsų Pastogei prisiuntęs $ 
100 savo laiške pastebi: 
’’Atsiskaitykite kiek 
priklauso už 1984 m. prenu
meratą, o likutį panaudokite 
M.P. sąsparoms palopyti”.

Toli atsiliksi neskaitydamas
Mūsų Pastogės

LIETUVOS
MIESTU

Tai tik keli pavyzdžiai, 
kaip skaitytojai vertina Mū
sų Pastogę. Apytikriai apie 
95% prenumeratorių, pri- 
siųsdami metinį prenume
ratos mokestį, taip pat pri
deda kelis ar keliolika dole
rių Mūsų Pastogės paramai. 
Tas be abejo, pakelia ne tik 
leidėjo, bet ir redaktoriaus 
nuotaikas, nes matosi, kad 
skaitytojai pritaria ir palai
ko. Būtų gražu, kad ir kiti 
skaitytojai atitinkamomis 
progomis pareikštų savo 
nuomonę apie Mūsų Pasto
gę. Red.

menė Sydnejuje. Klubo salė 
buvo perpildyta ir daug da
lyvių turėjo stovėti pasie
niais. Nors sudėtingo kon
certo šalia pačių suomių 
klausėsi ir visa eilė kitatau
čių, įskaitant ir keliasdešimt 
lietuvių, bet pasigėrėtina, 
kad koncerto vadovai ir 
rengėjai nepataikavo mišriai 
publikai, visą koncerto eigą 
vedė suomiškai. Pabrėžtinas 
suomių tautinis išdidumas. 
Nenuostabu, kad suomių -

Margos nuotrupėlės
Aną vakarą skambina 

tautietis iš Vak. Australijos 
užklausdamas, kodėl ne
paskelbtas jo anonimis pasi
sakymas svarbiu ir visuo
meninės reikšmės turinčiu 
reikalu. Redaktorius jam 
dievažinosi sakydamas, kad 
jo pasisakymą labai norėjęs 
paskelbti, bet nebuvę jokio 
parašo, net siuntėjo vardo ir 
adreso ant voko.

Keista, kad atsiranda 
skaitytojų, kurie nežino to
kios spaudoje geležinės tai
syklės, kad dėl kiekvieno 
rašinio, skirto publikacijai, 
redaktorius privalo žinoti, 
kas rašo ir siunčia. Pagal 
autoriaus pageidavimą gali 
skelbiamas rašinys būti ne
pasirašytas (jeigu autorius 
nori likti nežinomas) arba 
slapyvardžiu pasirašytas, 
bet bet kokio laikraščio re
daktorius turi žinoti, kas ra
šo. Redaktorius atsakingas 
jo redaguojamame laikrašty 
už kiekvieną eilutę, ir jis ne 
tik dėl savo kailio, bet ir dėl 
jam pavesto redaguoti laik
raščio ateities negali skelbti 
neaiškios kilmės rašinių.

rusų kare 1939-40 m. suo
miai nugalėjo rusus!

Sydnejuje lietuvių žvejų 
klubas ketina skelbti bank
rotą: nariai užsirašo žve
jonei, numatytu laiku nu
samdomas laivas, o atėjus 
dienai vienas kitas užsirašęs 
atkrinta. Už laivą tenka su
mokėti ir už nebuvusius. Gal 
kitiems ir juokas, bet žvejų 
klubui ašaros, nes pasirodo, 
ir patys žvejai iš savo žūklės 
nepragyvena. Paskiri žvejai 
susirūpinę, ką teks toliau 
daryti iširus klubui. Kiti 
galvoja stoti į šaulius...

Užsiminus šaulius tenka 
pasigėrėti jų patriotiniu ak
tyvumu. Tai bene pirmoji 
lietuvių organizacija sukė
lusi ant kojų bendruomenės 

garbės teismus. Patirta, 
kad jau garbės teismams 
paduoti keli šaulių skundai 
ieškant pažeistos garbės ir 

teisybės. Šia prasme netoli 
atsilieka ir sportininkai. Tai 
vis vardan veiklos pagyvini
mo ir išbudinimo miegančių 
(greičiausia teisėjų).

Aną sekmadienį Sydne- 
jaus Liet. Klube buvo su 
rengtas suomių kultūrini, 
vakaras, kur koncertavo i: 
Suomijos atvykusi šokėjų b 
dainininkų grupė ’’Karjala” 
Retas iš lietuvių dalyvių ga 
Įėjo patikėti, kad tokia 
skaitlinga suomių bendruo-
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Informacija
LIETUVIŲ — ESTŲ — LATVIŲ

JAUNIMO KONCERTAS

Pabaltiečių jaunimas 
Melbourne gegužės 5 d. 
Camberwell Civic Centre 
rengia tautinių dainų ir šo
kių vakarą. Kai kurie šokiai 
bus atliekami bendromis vi
sų tautybių jėgomis.

Atsiminkite: pabaltiečių 
jaunimo koncertas Camber
well Civic Centre gegužės 5 
d. (šešt.), 6.30 vai.

KONRADO KAVINĖ 
BANKSTOWNE 

švietimo vadovybės, iždi
ninko, revizijos komisijos ir 
Garbės Teismo. Klausimai ir 
sumanymai. Susirinkimo 
uždarymas.

Visi tautiečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti, iš
klausyti svarbių valdybos 
pranešimų ir klausimais bei 
sumanymais aktyviai prisi
dėti prie sėkmingesnės apy
linkės veiklos.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

jaunimo tautinių šokių ir dainų

koncertas
gegužės 5 d. (sekmadienį), 6.30 vai.

CAMBERWELL CIVIC CENTRE
Bilietai prie įėjimo arba iš anksto užsakant kreiptis į p. D. Antanaitienę tel. 

857 7248
Kviečiami visi jauni ir vyresnieji šiame koncerte gausiai dalyvauti.

Sydnejaus Skautų Židinys 
gegužės 12 d. vakare, Lietu
vių Klube, Bankstowne, 
ruošia Kauno Konrado kavi
nės stiliaus parengimą, ku
riame, jaukioje atmosferoje, 
svečiai galės įdomiai pra
leisti vakarą. Žadanti būti 
įdomi programa.

Parengimo pelnas skiria
mas Lietuvių Klubui, todėl 
tikimasi, kad lankytojų, 
besidominčių klubo ateitimi, 
būsią apsčiai.

PRANEŠIMAS

Balandžio 29 d., sekma
dienį, 2.30 vai. Melbourno 
Lietuvių Namuose šaukia
mas metinis apylinkės narių 
susirinkimas tokia darbot
varke: Susirinkimo atidary
mas. Prazidiumo rinkimas. 
Pereito metinio sus-mo pro
tokolo skaitymas. Praneši
mai: apylinkės pirmininko,

MOTINOS DIENA 
SYDNEJUJE

šiais metais rengiama ge
gužės 6 d., pirmą gegužės 
sekmadienį. Gegužės 5 d., 
šešt., lietuvių kapinėse 
Rookvoode 4 vai. maldos ir 
giesmės už mirusias moti
nas.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 
Lidcombe bažnyčioje 11.30 
vai. pamaldos už gyvas ir 
mirusias motinas. Giedos 
Dainos choras.

Kviečiame visus, ypač 
jaunimą, išreikšti savo pa
garbą motinoms nuoširdžia 
malda.

Po pamaldų ten pat para
pijos salėje rengiamas moti
nų pagerbimas gėlėmis, 
Eoezija, išraiškos vaizdais 

ei dainelėmis. Programą 
atliks parapijos savaitgalio 
mokyklos jaunimas ir vai
kučiai.

Kviečiami visi tautiečiai. 
Pabaigai visoms motinoms 
ir svečiams kavutė su už
kandžiais.

GEGUŽĖS MĖNUO
jau artėja. Pamiltas ge

gužis — Marijos mėnuo. 
Maloniai prašau šeimose ar 
grupėse giedoti ar atkalbėti 
gegužines pamaldas, ypač 
jas aukojant už tėvynę.

Jau numatyta, kad pirmos 
gegužinės pamaldos įvyks 

lass Hill p.p. Genių namuo
se, Horton St., 6 vai.

Gegužinės pamaldos taip 
pat bus laikomos kiekvieną 
penktadienį Lietuvių Na
muose Bankstowne 7 vai. ir 
kiekvieną gegužės sekma
dienį po šv. Mišių Lidcombe 
bažnyčioje. Gegužės 31 d. - 
Šeštinių dieną 12 vai. šv. 
Mišios Liet. Sodyboje 
Engadine ir tuo užbaigiamos 
gegužinės pamaldos.

Kun. P. Butkus

Patirta, kad gegužės 4 d., 
penktadienį, 9.30 vai. vak. 
per 2 MBS radijo stotį (FM 
banga) visą valandą bus 
transliuojama lietuviška 
muzika. Kviečiame pasi
klausyti.

MIELAS JAUNIME

Steigiamasis visuotinis 
Sydnejaus lietuvių jaunimo 
susirinkimas šaukiamas ge

Visus maloniai kviečiame į

Sūkurio
METINĮ KONCERTĄ 

gegužės 5 d., šeštadienį, 8 vai. vak.
LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

PROGRAMOJE: Sūkurio jaunimas šoka ir dainuoja
Kartu pasirodo ’’SUTARTINĖ”

Po programos kavutė
Įėjimas (įskaitant kavą ir užkandžius) $ 6 asmeniui. Vaikams iki 12 metų 

veltui.
Sūkurys visuomet savo pasirodymais patenkino visus — jaunus ir 

vyresniuosius! Ateikite ir nebūsite nusivylę!

VISUR
VIKTORIJOS PABAL

TIEČIŲ TARYBOS
PRANEŠIMAS

Sąryšyje su Sov. Sąjun
gos mėginimu sudaryti jai 
naudingą žvejybos sutartį 
su Australijos valstijų vy
riausybėmis ir su nepasise
kusiu mėginimu Tasmanijoj, 
kur tam pasipriešinant ypa
tingai pasireiškė HELLP 
Komitetas Hobarte, pasta
ruoju metu pasklido gandų, 
kad tokią sutartį Kremliaus 
valdovai mėgins sudaryti su 
Viktorijos darbiečių valdžia.

Mūsų Tarybai parašius 
įtakingiems asmenims laiš
kus, tarp jų ir Viktorijos 
premjerui, gautas laiškas, 
datuotas kovo 22 d. Rašo 
R.A. MacKenzie, Minister 
for Conservation, Forests 
and Lands atsakydamas 
premjero vardu. Jame pa
reiškiama, kad tam buvęs 
gautas pasiūlymas dar 
1979/80 m., bet jis buvo ne
svarstytas ir atidėtas. Pa
kartotinai reikalas iškeltas 
šių metų pradžioje, bet ne
gautas joks formalus pasiū
lymas nei žuvininkystės ko
mitetui, nei Viktorijos vy
riausybei jį svarstyti.

Kaip matyti šis reikalas 
Viktorijos valdžios nėra 
svarstomas, bet Baltų Tary
ba seka bet kokius valdžios 
pranešimus (ir net gandus), 
kad toks Sov. Sąjungos mė
ginimas įlįsti į Viktoriją kad 
ir nesvarbiu reikalu ir atro
dančiu nekaltu nebūtų Vik
torijos valdžios priimtas.

Baltic Council of Victoria 

gužės 6 d., sekmadienį, 2?30 
vai. Lietuvių Namuose. 
Bankstowne.
/^.Susirinkimo tikslas ap
tarti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Australijoje 
ir • išsirinkti Valdybą tai 
veiklai organizuoti.

Daugeliui esame pasiuntę 
asmeniškus pakvietimus, 
kitų 'nežinojome adresų, ga
lėjome kai ką praleisti.' At 
suprašome. Kviečiame visus 
dalyvauti; ir tuos, kurie

VISAIP
XII-JI ŽIDINIO 

EKSKURSIJA

Sydnejaus Skautų Židinys 
balandžio 7 d. suruošė savo 
XII-ją ekskursiją. Šįkart 
vykta į Hunter Valley, ap
žiūrėti vietinės vyno pra
monės. Oras pasitaikė ža
vus, ir židiniečiai ir jų sve
čiai praleido jaukią dieną 
provincijoje.

Buvo aplankytos Hermi
tage ir Wyndham vyninės ir 
apsirūpinta įvairiais šių 
įmonių eleksyrais Vely
koms. Vyko 49 asmenys. 
Ekskursijai vadovavo žid. J. 
Zinkus. (,

Kaip paprastai prie kelio
nės programos paįvairinimo 
prisidėjo ir eilė ekskursan
tų: p.p. A. Skirka, A. Savic
kienė, Dr. A. Mauragis, M. 
Vaškevičienė ir kt. - jie dek
lamavo, pasakojo anekdotus 
ir t.t. Neblogai skambėjo 
dainos, ypač kai buvo gieda
ma ’’Ilgiausių metų" vyku
sioms drauge su ekskursija 
75-metininkams - v.s.fil. Izi
doriui Jonaičiui ir v.s. Dr. 
Aleksandrui Mauragiui. Bet

PAVERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETAS DĖKOJA

NSW Pavergtų Tautų 
Komitetas dėkoja už aukas 
ir fantus metinio vakaro 
proga mūsų dosniesiems 
tautiečiams: Č. Liutikui, V. 
Kondrackui, M. Petroniui, 
V. Ramanauskienei, V. Sau
dargui, B. Stašioniui ir J. ir 
V. Venclovams. 

gavote pakvietimus, ir tuos, 
kurie negavote. Tėvų pra
šome paraginti savo dukras 
ir sūnus dalyvauti šiame su
sirinkime.

Dr. R. Kavaliauskaitė-Gray 
Jaunimo Reikalams Vadovė

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Spor
to Klubas ’’Kovas” motinos 
dienos proga ruošia įdomų 

vienų ’’Ilgiausių” nepakako - 
pasirodo, kad buvo visa eilė 
ir kitų, švenčiančių labai žy
mias sukaktis.

Tenka padėkoti Lietuvių 
Klubo vadovybei už leidimą 
pasinaudoti Klubo kiemu, 
kur visuomet paliekamos 
ekskursantų mašinos, o ypač 
p. Broniui Stašioniui, kuris 
dar prieš 7 vai. ryto spe
cialiai atvyko, kad atidary
tų klubą keleivių patogumui 
- ačiū!

B.Ž.

Lietuvių Fondas Ameri
koje metų pradžioje turėjo $ 
2.682.000. Pajamos nuo fon
do įsistegimo dienos pasiekė 
$ 1.765.000, išleista lietuviš
kai veiklai remti $ 1.192.000. 
Tikimasi, kad jau šiais me
tais Fondas peržengs tris 
milijonus. Lietuvių Fondas 
buvo įsteigtas 1962 m. ir 
pirmą milijoną sudaryti tru
ko virš 10 metų.
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madų paradą. Modeliuos 
mūsų sportininkai ir sporti
ninkės. Gros geras orkest
ras. Bus svečias dainininkas. 
Rūbus patiekia: Another 
World of Mens Wear, 
Bankstown Square ir Kopei 
Ladies Fashions, Bass Hill 
new Shopping Centre.

Maloniai kviečiame Jus ir 
Jūsų draugus atsilankyti ir 
suteikti motinoms galimybę 
pamatyti šią puikią progra
mą ir praleisti sekmadienio 
popietę kartu. Mūsų sporti
ninkai prižiūrės Jus ir Jumis 
rūpinsis.

Iki pasimatymo mūsų 
Lietuvių Klube, 16 East 
Terrace, Bankstown, 1984 m 
gegužės 13 d. 2.30 vai. Įėji
mas $ 2.

Dėl vietų ir smulkesnių 
žinių, prašome, kreiptis į 
Lietuvių Klubą, tel. 7081414 
arba Trudy Dambrauskienę, 
tel. 709 3814

’’Kovo” Komitetas 
Trudy Dambrauskienė

PADĖKA

Nors ir pavėluotai nuošir
džiai dėkoju mieliems syd- 
nejiškiams, prisiūntusiems 
nuoširdžius sveikinimus 
man švenčiant 80 metų su
kaktį. Jūsų sveikinimai su
stiprino mane dvasioje ir 
pasijutau vėl drauge su ju
mis, nors niekad nebuvau 
atitrūkusi.

Labai dėkoju Msr. P. But
kui, Moterų Draugijos Val
dybos narėmS/Liet. Sodybos 
gyventojams už sveikinimus 
telegramomis ir puikias gė
les.

Dėkui visiems artimie
siems Sydnejuje bei buvu
siems bendradarbiams. Šia 
proga nuoširdžiai sveikinu 
visus pažįstamus ir linkiu 
malonių šv. Velykų.

Ona Baužienė
Redakcijos pastaba. Savo 
brandžios sukakties proga p. 
Ona Baužienė prisimindama 
visus pagalvojo ir apie Mūsų 
Pastogę ta proga jai paskir
dama 100 dolerių. Linkėda
mi jai gražiausių metų ir 
daug sveikatos nuoširdžiai 
dėkojame už auką ir palan
kumą. Red.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
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