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NEPRIKLAUSOMYBĖ
PERSPEKTYVOJE

Albertas Zubras

Lietuvių veikėjų pastangomis, 
dėka I-jame Pasauliniame kare susi
dariusių sąlygų ir caristinės Rusijos 
griuvimo, 1918 m. vasario 16 d. buvo 
deklaruota nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimas. Tais pa
čiais metais nepriklausomybę 
pagarsino estai ir latviai, mūsų 
šiauriniai rytinio Baltijos kranto 
kaimynai. Gi suomiai tą jau buvo 
padarę 1917 m. gruodžio mėnesį. 
Palankią tokiems didžios svarbos 
politiniams ryžtams atmosferą su
darė JAV prezidento Wilsono for
muluota programa. Ja buvo skelbia
ma taika su tautų apsisprendimo 
laisve, nors pirmoje eilėje, atrodo, 
teturint galvoje Austro—Vengrijos 
valdytas tautas.

Atsikūrusią Lietuvą pirmoji pri
pažino Vokietija, o 1920 m. ir rau
donoji Rusija, atsisakydama visiems 
laikams pretenzijų į Lietuvos žemes. 
1921 m. Lietuva buvo priimta nariu į 
naujai susikūrusią Tautų Sąjungą. 
Pabaltijo valstybės atsikūrė ar susi
kūrė dviejų didžiųjų kaimynų, — 
Rusijos ir Vokietijos, — teritorinių 
ir strateginių interesų sankryžoje ir 
tuo pasikliaujamos gyveno bei pla
navo per visą nepriklausomo gyve
nimo dvidešimtmetį. Bet 1939 m. 
pasiekta Berlyno ir Maskvos nepuo
limo sutartis, tegu ir sutarties deta
lių nežinant, nustebino ne tik Pabal
tijį, bet ir visą pasaulį. Paaiškėjo, 
kad politikoje bei strategijoje ne vi
sada lemia logika, kad galimas ir vi
siškas netikėtumas.

Naujųjų laikų Lietuva nebuvo 
prikeltas D. Lietuvos kunigaikštijos 
tęsinys: ir plotas nepalyginamai su
mažėjęs, ir politiškai bei etniškai vi
sai kito veido. Ne monarchija, o res
publika; ne lietuvių ir daugelio bal
tarusių bei ukrainiečių politinė 
jungtis, o etninis lietuvių išlaikytas 
domenas. 1920 m. Lietuva neteko 
net sostinės Vilniaus, neįstengda
ma jėga atremti lenkų bei sulenkė
jusių lietuvių užmačių ir militarinės 
jėgos. Tai didžiulė lietuvių politi
niam tvariniui žaizda, lėmusi visą 
trumpąjį nepriklausomą gyvenimą. 
Istorinėje perspektyvoje tačiau ir 
tas reikalas kitaip atrodo. Gal ir rei
kėjo lietuvių tautai šios drastiškos 
operacijos! Unija su lenkais ir krikš
čionybė per lenkus buvo beveik 
įveikusi lietuvių tautinę sąmonę ir 
tautinį išorinį veidą. Galima sakyti, 
kad beveik visas gyvenimui vairuo
jantis gyventojų sluoksnis (aristo
kratija, bajorija) buvo sulenkintas, 
taip pat miestai ir labai giliai katali
kų bažnytinė institucija. Jei ne Vil
niaus okupacija, tai lenkybė dar 
labai ryškiai būtų veikusi mūsų tau
tą visą trumpąjį nepriklausomybės 
laikotarpį, ir lietuvių tauta nebūtų 
ta , ką turėjome 40-jų metų pabai
goje. Normaliose ir su Lenkija gerų 
santykių sąlygose būtų buvę neįma- 
nomaąVŪniaus bei jo apylinkių atlie- 
tuvinimas, net to paties Kauno, ypač 
kai kurių jo priemiesčių ir Kauno 
gubernijos rytinių žemių ir mieste
lių sulietuvinimas. Neįmanoma būtų

nukelta į 3 pusi.
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Šiemet švenčiame Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 67-tąsias 
metines. Jau 41 kartą šią šventę ap- 
vaikčiojame gyvendami išeivijoje.

Šios šventės proga mes visi 
turime susikaupti, pasvarstyti ir sa
vyje giliai permąstyti esamą padėtį.

Tėvynėje esančiai tautai, okupan
tas besąlyginiai užgynė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo šven
tės minėjimą. Todėl ši diena, dar 
gyva daugelio laisvos Lietuvos 
liudininkų širdyse, yra jų asmeniška 
ir privati šventė.

Lietuvoje auga jau kelinta naujoji 
karta, kuri Lietuvos nepriklauso
mybę žino tik iš istorijos knygų, ku
rios tą nepriklausomybę pristato vi
sai skirtingoje šviesoje. Todėl dau-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 

taryba, remdamasi visuotine tautų 
apsisprendimo teise, paskelbė atsta
tanti nepriklausomų Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje.

Šį aktų Lietuvos taryba paskelbė 
kaip vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, laikydamasi principo, kad suve
renumas priklauso Lietuvių tautai. 
Taryba nustatė, kad atstatytoji vals
tybė bus sutvarkyta demokratiniais 
pagrindais, kas reiškia, kad ji bus 
paremta pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvių gerbimu.

Tautos suverenumas ir pagrindinės 
žmogaus teisės ir laisvės išplaukia iš 
žmogaus asmenybės prigimto orumo. 
Šioji šmogaus savybė, kaip skelbia 
Žmogaus teisių visuotinė deklaracija, 
yra "laisvės, teisingumo ir taikos 
pasaulyje pagrindas".

Okupuodama Lietuvų, Sovietų Są
junga paneigė lietuvių tautos suvere-

VASARIO 16
geliui jų ši diena yra tik dar viena 
diena metuose.

Tad lieka mums čia esantiems 
tęsti Vasario 16 d. šventimo tradici
ją mūsų ir mūsų vaikų lietuviškosios 
dvasios išlaikymui ir Lietuvoje 
esančių brolių ir seserų vilties su
stiprinimui.

Minėdami Vasario 16 d. šventę, 
prisiminkime jos prasmę, atnaujin
kime savyje viltį, ryžtą ir pastangas 
nenuleisti rankų, nepasiduoti, 
patiems neužmiršti ir visiems ki
tiems priminti, kad laisvė yra vi
siems vienodai reikalinga, visų vie
noda teisė, visų vienoda pilnutinio 
gyvenimo sąlyga.

Kas su darbu, kas parama, kas 
malda siekime Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ir visomis savo 
jėgomis padėkime mūsų kovojančiai 
tautai, ypač tiems, kurie drįsta vie
šai išeiti prieš okupantą ir jo užma
čias.

Vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi.

ALB KRAŠTO VALDYBA 

numą, o įvesdama sovietinę santvarkų 
ir nepripažindama pagrindinių žmo
gaus teisių ir laisvės, ji pažeidė 
žmogaus asmenybės prigimtą orumą. 
Įjungusi Lietuvų į Sovietų Sąjungų, 
sovietinė valdžia ėmėsi naikinti lietu
vių tautos tapatumų areštais, depor
tacijomis, tikinčiųjų persekiojimu, 
lietuviškų tradicijų naikinimu, rusini
mu, ir kitais būdais.

Šiandien Lietuva veda žūtbūtinę 
kovą dėl savo išsilaikymo.

Vasario 16 d. proga, VLIKAS 
pakartoja savo 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracijoje paskelbtų įsipareigojimų 
tęsti šią kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir žmogaus 
pagrindinių teisių bei laisvių įgyven
dinimo, ir kviečia visus į jų įsijungti 
bei remti žodžiu, darbu ar auka.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

AL FONDAS
Australijos lietuvių fondas yra 

AL bendruomenės padalinys. Fondo 
rolė išryškinta ALB statute ir 
figūruoja statuto paketinio projekte. 
Fondo valdyba randasi Melbourne. 
Nuo 1977 metų ALF įregistruotas 
Viktorijoje. AL Fondo įgaliotiniai 
randasi visuose Australijos miestuose. 
Narių, įskaitant organizacijas, ne
toli trijų šimtų. ALF iždas viršijo 
vieną šimtą tūkstančių dolerių, bet 
viduryje sumažėjo nes buvo išleistas 
Australijos lietuvių metraščio II-sis 
tomas. 1985 metų pradžioje kapitalas 
vėl viršys šimto tūkstančių sumą, nes 
bus realizuotas a.a.Alf. Šerno AL 
Fondui paliktas turtas. Normaliai per 
metus išduodamos sumos prilygsta 
palūkanoms, o kapitalas naudojamas 
tik išimtinu, kaip Metraščio leidimas, 
atveju.

Kiti fondai, kaip Tautos fondas, 
įsteigtas VLIK'o ir Lietuvių fondas 
(JAV) turi atstovus Australijoje ir 
kartais tautiečiai suklysta minėdami 
vieną ar kitą fondą.

Australijos lietuvių fondui tautie
čiai aukoja įvairiomis progomis. Ne
reikia būti nariu, kad AL fondui 
aukoti, ar iš AL fondo prašyti paramos 
lietuvišką darbą dirbant Australijoje 
(prašymai raštu ir šu Apylinkės 
valdybos pritarimu). AL fondas kiek 
galės padės. Aukojant ar paramos 
prašant kreiptis per įgaliotinius ar 
raštu: Australian Lithuanian Founda
tion Inc. P.O. Box 11 N. Melbourne, 
Victoria. 3057.

Dr. K. Zdanius - Australijos 
Lietuvių fondo valdybos 

pirmininkas
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JALTOS SUTARČIAI 40 METŲ
Vasario 4 d. prieš keturiasdešimt 

metų prasidėjo konferencija, kurios 
susitarimų pasėkoje, Sovietų Są
junga praktiškai praplėtė savo sie
nas iki pat vidurio Europos.

Jaltoje susitiko Stalinas, kurio 
armijos jau ruošėsi paskutinei ofen
zyvai prieš Vokietiją, Amerikos 
prez. Roosevelt, ligonis, bijąs pasi
kartojimo Ardėnų kalnuose vokiečių 
nesėkmingai vykdytos paskutinės 
ofenzyvos vakarų fronte ir D. Brita
nijos min. pirm. Winston Churchill, 
kurio norai galbūt ir buvo geri, bet 
rankos surištos D. Britanijos karinio 
nepajėgumo ir Roosevelt’o juo ne
pasitikėjo.

Jaltoje svarbiausiu klausimu buvo 
Lenkija. D.Britanija p askelbė Vo
kietijai karą 1939 m. rugsėjo 3 d. po 
vokiečių atsisakymo priimti anglų 
ultimatumą atsitraukti iš prieš pora 
dienų užpultos Lenkijos. Londone 
buvo sudaryta Lenkijos vyriausybė, 
kuri, vokiečiams užpuolus Sovietų 
Sąjungą, 1941 metų pabaigoje, ang
lų spaudžiama, pasidarė Sovietų są
jungininke. Po Pearl Harbour, į karą 
įstojus ir JAV, lenkai, kaip ir aus
tralai, kanadiečiai ir daugelis kitų 
valstybių, tapo ir amerikiečių są
jungininkais.

Dėl Lenkijos pradėję karą, anglai 
jautė moralinę pareigą atstatyti 
lenkų valstybę maždaug toje pačioje 
politinėje formoje, gal šiek tiek de
mokratiškesnę, negu ji buvo prieš 
karą.

Stalinas, padrąsintas savo suge
bėjimo apdumti Roosevelt’o akis 
savo neva tai ’’naivia” laikysena 
1943 m. lapkričio mėnesį įvykusioje 
Teherano konferencijoje ir po 
Stalingrado mūšio matydamas Rau
donosios armijos stiprėjimą, Lenki
jai ir visai rytinei Europai turėjo 
kitus tikslus.

Roosevelt’as nepasitikėjo ’’seno 
imperialisto” Churchill’io siūlymais 
pasidalinti įtakos zonomis, galvoda
mas, kad su savo šypsena ir šposa- 
vimu jis paveiks Staliną priimti jo 
pasiūlymą visiems kartu, garantuoti 
Europos valstybių egzistavimą, lei

KUR EINA DARBO PARTIJA?
Per paskutiniuosius du metus di

džiausia opozicija Australijos dar- 
biečių min. pirm. R. J. Hawke yra ne 
koalicinės liberalų ir National parti
jos, ne senatas, kuriame darbiečiai 
neturi daugumos, bet jo paties par
tijos kairysis sparnas.

Negalėdami pulti ministerio pir
mininko ekonomikos plotmėje - in
fliacija sumažėjo iki 5.2%, krašto 
ūkis auga greičiau kaip kitų indus
trializuotų kraštų, nedarbas, nors ir 
labai pamažu, mažėja, nuošimčiai 
nekyla, - kraštutiniaįkairieji jį puola 
už palaikymą gerų santykių su JAV 
ir nesilaikymą partijos platformos 
branduolinės energijos srityje.

Pastarosiomis dienomis visa tai 
iškilo išaiškėjus, kad dar liberalų 
valdymo laiku, JAV vyr. paprašė 
Australijos vyriausybės kooperaci
jos išbandyme MX raketų. Šios ra
ketos dabar yra išdėstomos vakarų 
Europoje ir, apginkluotos branduo
liniais ginklais, sudaro pagrindinį 
priešginklį sovietų prieš 6-7 metus 
išdėstytoms SS20 ir SS21 raketoms. 
Dėl MX raketų išdėstymo vakarų 
Europos ’’taikos” sąjūdžiai demons
travo, blokavo ir kitais būdais sten
gėsi paveikti savo vyriausybes jį 
sustabdyti. Dėl jų išdėstymo sovie
tai demonstratyviai 1983 metų pa
baigoje nutraukė branduolinių 
ginklų apribojimo derybas Ženevo
je.

Visa tai jau praeityje. MX raketos 
išdėstytos, Vak. Vokietijos ’’žalieji”, 
išrinkti į Bundestag susiriejo savo 
tarpe, Anglijos Greenham Common 
’’moterys už taiką” grįžo namo, o so
vietai grįžo prie derybų stalo.

Kaip ir daug kitų dalykų, MX ra- 
Mūsų Pastogė Nr. 6,1985.2.11, psl. 2 

džiant joms demokratiškai pasirink
ti savo valdymo formas.

Stalinas tam paruošė dirvą pa
leisdamas tada dar egzistavusį Ko- 
nintemą (Komunistų internaciona
lą), neva tai parodydamas, kad Eu
ropos komunistų partijos nepriklau
so nuo Maskvos.

Churchill’is į Jaltą važiavo pasi
ryžęs kovoti už prieškarinės Lenki
jos atstatymą, bet jo ryžtas buvo 
sąlygojamas kelių svarbių įvykių.

Per lenkų ir sovietų susitarimą 
1942 m. kartu kovoti prieš hitlerinę 
Vokietiją, Londono lenkų vyriausy
bė išsireikalavo paleidimą visų Len
kijos piliečių, kurie ar tai pabėgo į 
Sov. Sąjungą, ar tai buvo išvežti, ar 
tai pasėkoje sovietų invazijos į Len
kiją 1939 m. buvo paimti į belaisvę.

Dauguma lenkų iš Sibiro, šiauri
nės Rusijos ir Azijos kraštų buvo 
siunčiami į Ti eheraną, vėliau Egip
tą ir Angliją, kur buvo pradėta or
ganizuoti lenkų kariuomenė, pagal 
jos vadą vadinta Anderso armija. 
Nuo pat susitarimo pradžios Londo
no lenkai reikalavo gražinti 12.000 
karininkų ir puskarininkių, kurie, 
buvo žinoma, 1939 rugsėjo - spalio 
mėnesiais papuolė sovietams.

Dar prieš prasidedant sovietų - 
vokiečių karui, iki 1940 metų, gegu
žės mėnesio iš jų buvo gaunami laiš
kai. Po to laiko viskas nutrūko, 
birželio 22 d. prasidėjo karas.

Į Londono lenkų užklausimus apie 
tuos 12.000 vyrų Maskva davinėjo 
įvairius išsisukinėjančius atsaky
mus: juos sunkus surasti, galbūt jie 
pabėgo į Kiniją ar Indiją, galbūt jie 
mirė, o gal jau su kitais lenkais ap
leido Sovietų Sąjungą.

1943 metų pavasarį vietos gyven
tojai prie Katyno vietovės Baltgu- 
dijoj parodė vokiečiams mėsinius 
kapus, jau pradėjusius apželti pu
šaitėmis.

Jiems ištirti.
.. vokiečiai 

sudarė tarptautinę komisiją, kuri 
rado, kad tuose kapuose buvo palai
doti lenkai kariškiai. Iš jų dokumen

ketos Australiją pasiekė tik dabar. 
Darbo partijos kraštutiniai kairieji, 
kurių tarpe, visiškai suirus trims 
Australijos komunistų partijoms, 
’’prisiglaudė” daug jų buvusių narių, 
drauge su visa eile priešbranduoli- 
nių (antinuclear) judėjimų (P.N.D., 
F.O.E. ir t.t.), padedami įvairių ge
rais norais ’’gręstų" nepolitinių or
ganizacijų, kaip ’’Daktarai už taiką”, 
’’Dvasiškai už nusiginklavimą”, 
’’Gelbėkime Australijos miškus”, jau 
seniai ieškojo progos prisikabinti 
prie min. pirm. Hawke ir jo vedamos 
linijos užsienio reikaluose ir bran
duolinės energijos atžvilgiu.

Jau kelios savaitės, kai vyksta 
trynimasis tarp JAV, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos, dėl pastaro
sios atsisakymo įsileisti JAV karo 
laivus, jei jie varomi branduoline 
energija ar ginkluoti branduoliniais 
ginklais. Esą tai apsaugos Naująją 
Zelandiją nuo karo, jei jis įvyktų.

Ir JAV ir min. pirm. Hawke ban
dė N.Z. neseniai išrinktam darbiečių 
min. pirm. Lange įrodyti, kad negali 
būtu karinės šių trijų kraštų gyny
binės sąjungos (ANZUS), jei vienas 
iš jų, Naujoji Zelandija, neišpildys 
savo įsipareigojimų.

Australijos darbo partijos kairie
siems tos min. pirm. Hawke pastan
gos nepatiko.

Vašingtone, pasinaudojus Infor
macijos laisvės įstatymu, paskelbi
mas, kad Hawke vyriausybė sutiko 
su ankstesniosios valdžios pažadėtu 
bendradarbiavimu padėti atlikti MX 
raketų tolimo skrydžio bandymus, 
kairiesiems sudarė progą sumobili
zuoti visas kraštutines, nors ir ne
skaitlingas, bet balsingas grupes 

tų buvo nustayta, kad jie beveik visi 
buvo nužudyti priprastu NKVD me
todu - šūviu į pakaušį - ne vėliau kaip 
1940 m. gegužės mėnesį. Taigi dar 
prieš prasidedant karui su vokie
čiais.

Londono lenkai toje komisijoje 
nedalyvavo, bet pareikalavo sovietų 
pasiaiškinti. Pastarieji, visai 
nekreipdami dėmesio į savo anks
tesnius paaiškinimus, paskelbė, kad 
lenkai belaisviai papuolė į vokiečių 
rankas ir vokiečiai juos greičiausiai 
sušaudė.

Lenkų tas nepatenkino ir jie So
vietų Sąjungą apkaltino suUkvida- 
vimu jų kariškių.

Stalinas, ’’užsigavęs” nutraukė su 
jais santykius ir iš savo pusės įkūrė 
lenkų komitetą, vėliau žinomą 
’’Liublino komiteto” vardu.

Antras svarbus įvykis buvo su
naikinimas lenkų pogrindžio armi
jos. Prie Lenkijos sienų, artėjant 
Raudonajai armijai, Londono lenkų 
vyriausybė įsakė savo pogrindinei 
armijai užimti ir kurį laiką išlaikyti 
vieną iš prieš karą valdytų jos mies
tų, kad sovietus pastatyti prieš įvy
kusį faktą, panašiai, kaip kad įvyko 
Lietuvoje, išvaduojant Kauną prieš 
ateinant vokiečiams.

Buvo pasiūlyta užimti Vilnių ir 
Lvovą. Yra sakoma, kad keli tūks
tančiai lenkų partizanų bandė žy
giuoti link Vilniaus, bet buvo iš
sklaidyti keliasdešimt kilometrų į 
pietus nuo Vilniaus. Greičiau tai yra 
lakios vaizduotės padarinys, nes tu
rimomis žiniomis didžiausios jų gru
puotės Ašmenos — Graužiškių apy
linkėse neviršijo poros šimtų vyrų. Į 
Lvovą lenkų pogrindžio armija įžen
gė kartu su sovietais ir daugumoje 
arba buvo nuginki .uotą, arba įjung
ta į Liublino lenkų dalinius. Tik ma
ža dalis vėl pasitraukė į pogrindį.

Raudonajai armijai priartėjus 
prie Varšuvos, Londono lenkų vy
riausybė desperatiškai norėjo paro
dyti dramatišką žestą išvaduodama 
Varšuvą iš vokiečių.

Pogrindžio armijai buvo įsakyta 
sukilti. Pradžioje sukilimas pavyko 
ir lenkai užėmė daug svarbių Var
šuvos pozicijų, galvodami, kad jiems 
nereikės laikytis ilgiau kaip porą sa

sukelti triukšmą, apkaltinti Hawke 
’’nesilaikymu Darbo partijos princi
pų, platformos ir nutarimų”.

Iki šiol min. pirm. Hawke Darbo 
partijoje rėmė N.S.W. Darbo parti
jos vadovybė ir taip vadinama 
’’centro kairiųjų” fakcija. Šiai fakci- 
jai vadovauja buvęs Hawke antago
nistas kovoje už vadovavimą visai 
partijai, dabartinis užs. reik. min. 
William Hayden. Nutarimas bend
radarbiauti su amerikiečiais buvo 
padarytas su Hayden žinia ir prita
rimu. Nuo jo pajėgumo išlaikyti 
savo fakcijos narius vieningais par
lamentinės Darbo partijos posėdyje, 
pareis ne tik šis su amerikiečiais 
bendradarbiavimo susitarimas, bet 
vis Hawke vyriausybės vedama už
sienio politikos linija. Paskutinis 
Darbo partijos suvažiavimas paro
dė, kad tik vieninga ’’centro kairių
jų” fakcijos parama padėjo Hawke 
vadovaujamai darbičių vyriausybei 
pravesti uranijaus kasimo ir eks
portavimo nutarimą.

Kiek dabar yra žinoma, Australi
jos bendradarbiavimas MX bandy
muose būtų leidimas pasinaudoti 
aerodromais ir lėktuvų papildymas 
kuru.

Prieš aštuonis ar devynis mėne
sius tarptautinėje spaudoje buvo 
įdėtas pranešimas, kad dėl įvyk
siančių raketų bandymų, Sovietų 
Sąjunga skelbia tam tikrą dalį Ra
miojo vandenyno neįžengiama zona 
(no go area), Australijoje tuo laiku 
neteko girdėti nei jokių protestų, 
nei matyti demonstraciją.

♦ * ♦
Paskutinėmis žiniomis, min. pirm. 

R.J. Hawke, šiuo metu (vasario 6 d.) 
esąs Amerikoje, pasakys prez. Re
agan, kad Australija atsisako bend-

'.'O i . ; • ' ■ , 

vaičių. Bet Raudonoji armija ne tik 
kad sustabdė savo ofenzyvą, bet 
Stalinas neleido nei anglų, nei ame
rikonų lėktuvams, vežantiems Var
šuvos sukilėliams ginklus ir amuni
ciją, nusileisti sovietų aerodromuo
se.

Varšuva heroiškai laikėsi du mė
nesius. Po kapituliacijos, už jų did- 
ryrišką kovą, vokiečiai Varšuvos 
sukilėliams pripažino visas karo be
laisvių teise.

Bet Varšuvos sukilimas sunaikino 
Lenkijos pogrindžio armiją.

Laike Jaltos konferencijos Chur
chill’is konsultavo Londono lenkus ir 
pasisiūlė kovosiąs už juos, jei jie 
priims 1920 m. lordo Curzon’o pra
vestą liniją, skiriančią Lenkiją nuo 
Sovietų Sąjungos. Pagal tą liniją 
lenkai būtų nustoję po I-jo Pasauli
nio karo valdytų Ukrainos, Baltgu- 
dijos-ir Lietuvos žemių. Jie tai pa
daryti atsisakė, kas Churchill’iui da
vė priežastį palikti juos Stalino ir 
Roosevelt’o valiai.

Anksčiau praradę pogrindžio 
armiją, savo užsispyrimu lenkai 
prarado ir savo draugus anglus.

Per Teherano ir Jaltos konferen
cijas apdūmęs Roosevelt’o akis, 
Churchill’iui bejėgiškai stovint šali
mais, Stalinas sutiko su vakariečių 
sąlygomis rytų ir vidurio Europos 
kraštuose po karo pravesti rinki
mus. Bet įsodinęs į tų kraštų vy
riausybių strategines pozicijas dau
gumoje Rusijoje ’’išauklėtus” ko
munistų partijų narius, Stalinas per 
porą metų ar tai sufabrikavo rinki
mų rezultatus, paskelbdamas jam 
nepriimtinas partijas fašistinėmis, ir 
neleisdamas joms dalyvauti rinki
muose, ar tai atviru puču , kaip Če
koslovakijoje, visus tuos kraštus 
pavertė ’’liaudies respublikomis”.

Keturi metai po paleidimo 
Kominterno, jis įkūrė Kominformą, 
atliekantį tas pačias funkcijas.

Vakariečių politikams truko kele
tas metų, kol jie suprato esą apgau
ti. __

Reikia tikėtis, kad ateinanči ose 
ginklų apribojimo derybose, nuošir
džiai siekdami susitarimo vakarie
čiai derybininkai neužmirš Tehera
no ir Jaltos pamokų.

radarbiauti su JAV MX raketų ban
dyme.

Šį jo pareiškimą reikia laikyti ka
pituliavimu kraštutinai kairiajam 
Darbo partijos sparnui.

Santykiuose su JAV tai reikš, tu
rint galvoje NZ neįsileidimą JAV 
karo laivų, galą trišalės gynybos su
tarties (ANZUS). Jokia sąjunga ne
gali ilgai išsilaikyti, jei vienas iš jo 
narių neįsileidžia sąjungininko laivų, 
o kitas sulaužo anksčiau padarytus 
pasižadėjimus.

Vidaus politiniame gyvenime tai 
reiškia kairiojo partijos sparno lai
mėjimą prieš ministerį pirmininką, 
netgi ne branduolinių ginklų ar ura
no kasimo klausime,— MX raketos, 
kurios bus bandomos, neneša jokių 
sprogmenų, bandomas yra jų skri
dimo nuotolis ir tikslumas. Tik atei
tis parodys, ąr jie pasitenkins vien 
tik šiuo laimėjimu.

MELBOURNO LIETUVIŲ
BIBLIOTEKOJE

Aukojo $ 20 G. Gasiūnienė. Po 5 
10 V. Jokūbaitis, Alg. Rahdon. $ 5 O. 
Aleknienė. Dovanojo bibliotekai: V. 
Kamantas 1984 m. Chicagoj per
spausdintą, Lietuvoj išleistą, po
grindžio leidinį ”1570-1979 ALMA 
MATER IH -1979 - Vilnius”. Anta
nas Skirka (autorius) ”Iš mano 
draugų paukščių gyvenimo”, Chica
go 1982. ”Be Tėviškės”, pasakoji
mai, apybraižos, atsiminimai, Syd
ney 1984. J. Ašmonas, J. Kvietelai- 
tis - žurnalų ir biuletenių. Ona Alek
nienė jau ne pirmieji metai, surin
kusi ’’Laiškų Lietuviams”, "Mūsų 
Pastogės” ir ’Tėviškės Aidų” meti
nius komplektus, perduoda juos 
bibliotekai įrišimui.

Nuoširdi padėka aukojusiems.
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Kai atsigręžiame nuo šiandieninio 
lietuvių eilėraščio viršukalnių atgal, 
poezijos raida atrodo kaip ilgas vin
giuojantis kelias, kuri išgrindė besi
keičiančios poetų kartos, klodamos 
vis labiau nugludintą žodį i kelio 
grindinį, tiesdamos vis naujus stul
binančius viražus.

Maironis pirmasis pasakė apie 
’’Anykščių šilelio” autorių: ”Be jo 
gal ir mūsų nebūtų buvę”. K. Done
laitis, A. Mickevičius, A. Baranaus
kas — trys pagarindiniai stulpai, ant 
kurių, Maironio supratimu, laikosi 
lietuvių poezija. Poetinio žodžio sū
kuriai, išbudinti XX a. istorijos per
vartų, formavo naujus atramos taš
kus, bet neišstūmė A. Baranausko iš 
lietuvių poetinės kultūros funda
mento...
. ...XIX a. viduryje, praslinkus nuo 
K. Donelaičio ’’Metų” gimimo maž
daug devyniems dešimtmečiams, A. 
Baranauskas sukūrė ’’Anykščių ši
lelį”, antrą stambų eiliuotą kūrinį 
lietuvių kalba, kurio gaivalinga 
vaizdų ekspresija, laisvas žodŽo 
spurdėjimas, natūrali poetiškumo 
dvasia įtikino visus, dar abejojan
čius, kad gali gyvuoti aukšto polėkio 
grožinė literatūra ir ’’mužikiška” 
lietuvio vargdienėlio kalba. Šiame 
kūrinyje pirmą kartą į lietuvišką žo
dį taip valdingai prasimušė roman
tizmo srovė, įpareigojusi poetą kal
bėti apie savo tautos likimą, įsijausti 
į gimtojo krašto gamtą ir etines 
vertybes, ieškoti meninei išraiškai 
nepakartojamo regioninio kolorito. 
’’Anykščių šilelyje” atsidengė prad
menys, iš kurių formavosi lietuvių 
nacionalinė literatūra ligi pat XX a. 
pradžios. -

Poema buvo sukurta 1858-59 me
tais, baudžiavos panaikinimo išva
karėse. Istorijos lūžis įsiveržė į kū
rinį dvasinio pakilimo verpetu, kuris 
nešė viltį ir pralaimėjimo nuojautą, 
kaltinimų drąsą ir skaudžią rezigna
ciją, o svarbiausia — nerimą (”ir ne
ramu tapo”). Kažkas lemtinga turi 
įvykti, bet kas — nežinia. Laukimo 
įtampa, blaškymasis iš vienos būse
nos į kitą, aštrus vidinės energijos 
siūbavimas. Ir nėra loginių argu
mentų, kurie suimtų ir nutildytų ši
tą besikaitaliojantį nuotaikų ka

ALB Krašto Taryba
Savo sesijoje, 1984 m. gruodžio 

26-30 dienomis vykusioje Canberra 
mieste, Australijos lietuvių bend
ruomenės taryba priėmė sekančias 
rezoliucijas:

1. Kreiptis į Australijos vyriau
sybę bei visus Federalinio parla
mento narius ir prašyti jų toliau 
tęsti priešiškumą nelegaliai Pabalti
jo kraštą okupacijai, vykdomai So
vietų Sąjungos.

2. Prašyti, kad Australijos prie
šiškumas nelegaliai Sovietų Sąjun
gos okupacijai Pabaltijo kraštų ir 
paneigimas žmogaus teisių okupuo
toms tautoms būtų visų partijų iš
reikštas formaliai, remiant Pabaltijo 
rezoliuciją, kurią senatui siūlo sen. 
Peter Baume.

3. Pabrėžti, kad nelegali okupacija 
ir po to sekęs Pabaltijo valstybių in- 
.korporavimas į Sovietų Sąjungą, 
pagal Jungtinių tautų rezoliuciją 
1514(XV), padarytą 1960 m. gruo
džio 14 d., reiškia ’’pavergimą žmo
nių svetimam jungui, dominavimui 
ir išnaudojimui... (kas) sudaro pa
neigimą pagrindinių žmogaus teisių 
ir yra priešingas Jungtinių tautų 
Chart ai”.

4. Prašyti, kad Australijos vy
riausybė, remiama visų parlamento 
narių iškeltų ir remtų Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonių politinio 
apsisprendimo klausimo įvedimą į 
dienotvarkę specialaus Jungtinių 
tautų komiteto, įgaliotoa vykdyti 
Deklaraciją suteikimui nepriklauso
mybės kolonijinėms šalims ir žmo

muolį. Jis gali būti tik lyriškai iš
spinduliuotas. Pirmą kartą lietuvių 
poetinis žodis taip aiškiai pakrypsta 
į lyrizmo sferą.

Pradėdamas savo didyjį kūrinį, A. 
Baranauskas, matyt, ketino tiesiog 
aprašyti Anykščių šilelį, kaip len
kiškuose eilėraščiuose buvo aprašęs 
Rumšiškių potvynį ir Vainuto gais
rą. Poemoje dar regimi klasicistinio 
išplanavimo skirsniai: atskiri plote
liai grybų, medžių, miško kvapų ir 
garsų aprašymams. Tačiau paties 
ošiančio ir kvepiančio miško jau

Vysk. A. Baranauskas Seinuose 
nėra tikrovėje — tik ’’kalnai kel
muoti, pakalnės nuplikę”. Jis atželia 
tik atminime, skamba ir siaudžia tik 
vaizduotėje. Tai jau ne realaus ob
jekto aprašymas, o poetinė vizija, 
išpinta liaudies sakmėmis, senosios 
Lietuvos regėjimais, į patį dangų 
nekelenčiais grožio jutimais ir skau
džiu gailesčiu to, kad negrąžinamai 
prarasta. Kiek čia smagaus trašku
mo, svaiginančios nuostabos, jau
natviškos puikybės, drąsaus mosto 
— ”Ar miške aš stoviu, ar danguj, ar 
rojuj?!”. O kartu kiek graudesio, 
nusiminimo ir nevilties akivaizdoje 
tos galybės, ”Ką miškus sugraužė, 
/ Širdį, dūšią apgriuvo”. Sugėrę iš- 
tisą gamą emocinių būsenų ir juti

nėms.
A.L.B. Tarybos pirmininkas dr. 

A.P. Kabaila po suvažiavimo pa
siuntė laiškus Australijos min. pirm. 
R.J. Hawke, JAV prez. R. Reagan, 
Jungtinių tautų specialaus dekolo
nizacijos komiteto pirm, ambasado
riui A.G. Koroma, opozicijos vadui 
A. Peacock, National Party vadui L 
Sinclair, Australian Democrats va
dui D. Chipp, ir Australijos parla
mento Amnesty International gru
pei, kviesdamas juos remti sen. P. 
Baume siūlomą rezoliuciją, dėkoda
mas už iki šiol parodytą paramą ir 
tikėdamas artimų ir draugiškų san
tykių ateityje.

Laiške JAV prez. Reagan, iš
reiškiant pasipiktinimą karo laiku 
įvykusiems nusikaltimams, perduo
damas ALB tarybos susirūpinimas, 
JAV vykdomais teismais prieš kai 
kuriuos JAV piliečius, naudojant iš 
Sovietų Sąjungos gautą ’’kaltina
mąją medžiagą”.

Laiške Australijos min. pirm. R.J. 
Hawke, dr. A.P. Kabaila pasveikino 
jį ir jo partiją laimėjus rinkimus ir 
pasidžiaugė vyriausybės pažadu 
remti Pabaltijo tautų aspiracijas, 
kaip buvo pareikšta lapkričio 23 d. 
rašte Australijos baltų tarybai.

Rašte, pasiųstame specialaus 
Jungtinių tautų komiteto, prižiūrin
čio vykdymą deklaracijos suteikimui 
nepriklausomybės kolonijinėms ša
lims pirm, ambasadoriui Abdul G. 
Koroma, ALB taryba pareiškia savo 
pritarimą Jungtinių tautų chartoj 

mų, žaliuojančio ir išnykstančio 
miško vaizdai įgyja kelis prasmių 
klodus, giluminį judėjimą, lyrines 
jungtis. Čia matome dvi amžinas 
egzistencijos puses — žydėjimą ir 
išnykimą. Čia girdime pirmą lietu
višką raudojimą ekologine tema. Čia 
jaučiame sunkų nykumą, tvyrantį 
virš carizmo prispaustos Lietuvos, 
ir jau prasikalančią atbudimo viltį. 
’’Anykščių šilelis” — pirmas lietuvių 
literatūros kūrinys, turįs ryškias 
potekstes ir daugiaprasmiškumo 
perspektyvą, būdingą lyrikai.

Stiprus gamtos jausmas yra šio 
kūrinio branduolys, kurį A. Bara
nauskas, laisvųjų ūkininkų vaikas, 
paveldėjo iš savo aplinkos, kur kal
bėtis su medžiu lyg gyva būtybe, o 
išjojus naktigonėn ligi paryčių žiū
rėti į žvaigždes buvo visiškai įpras
ta. Poemoje dar suplazda senojo lie
tuvių tikėjimo liekana, ilgai išsilai
kiusi žemdirbio psichikoje, — ’’miš
kai šventi”. Prie Puntuko tebestovi 
du seni ąžuolai — jie iki šiol gelbsti 
žmogų ligoje. Šakotoji eglė — tai 
žalčio pati, kuri ’’medžian (...) virto” 
iš gailystos, kai vietoj pieno putos 
paplūdo kraujo puta. Liekna sedu
lėlė garsiai skundžia savo seserį. 
Medžiai ašaroja, žnabžda, prašyla 
pagal mitologinių pasakų teises. 
Miškas — tai amžinos gyvybės 
vyksmas: čia "kožna burbuolytė iš
sprogsta, suskyla” ir ”kožnas lapelis 
čilba, kliaugia, šaukia”, čia žvėreliai 
traška, liuoksi, ulioja, čia paukšteliai 
gieda, skambina, ūžia. Dieną ir naktį 
gaudžia šita miško gyvybė, niekam 
nepavaldi, pratrūkstanti pati iš 
savęs, galinga ir graži be jokių 
aukštesnių jėgų pagalbos. Miškas — 
skriaudžiamo, engiamo, pavergiamo 
lietuvio prieglobstis nuo visų istori
jos ”baisenybių”. Jį priglaudžia, pa
peni savo gėrybėmis, o bado metais 
ir samanomis, duoda karnas jo vy
žoms ir gydančias šakneles jo li
goms. Miškas lietuvį ’’visados rami
nęs, visados mylėjęs”, o ir lietuvis 
visada gyvenęs santaikoj su medžiu 
— ’’nelaužė nė mažiausio žabo”. Tik 
miške lietuvis pajunta didžiąją bū
ties ramybę, nesudrumsčiamą 
pastovumą ir sielos katarsį — čia 
taip gražu, kad ’’dažnai miške lietu
vis, ko verkia, nežino”. Plikuos lau
kuos lietuvio siela ’’tartum apkurs
ta”, o miške ji ”kaip varpa pribren
dus” nulinksta, ją pagauna ’’šventos 

išreikštiems principams, Visuotinai 
žmogaus teisių deklaracijai ir Tarp
tautinei žmogaus teisių sandorai.

Džiaugdamasi pasaulyje vykstan
čia dekolonizacija, ALB taryba at
kreipia amb. Koroma dėmesį į tai, 
kad Sovietų Sąjunga okupavusi Pa
baltijo kraštus, jų žmones pajungė 
svetimųjų engimui, dominavimui ir 
išnaudojimui.

Nepriklausomybė.
atkelta iš 1 psl.

ir žemės reforma, nes perstiprus 
būtų buvęs stambiųjų žemvaldžių 
pasipriešinimas, remiamas Lenki
jos.

Tautinei lietuvių respublikai 1923 
m. sugrįžo bent dalis nuo Kryžiuočių 
ordeno laikų vokiečių valdytų lietu
viškų žemių: Versailles sutartimi 
nuo Vokietijos atskirtasis dešinysis 
Nemuno žemupis - Klaipėdos kraš
tas su miestu. Ir taip naujoji Lietuva 
gavo uostą - išėjimą į jūrą, prie ku
rios veržėsi Vytautas, atgaunant iš 
kryžiuočių žemaičius, kuriam tačiau 
gyvenimo neišteko tam laimėjimui 
apvainikuoti.

Nauji Lietuvos suverenumo pa- 
žeidimai prasidėjo 1939 m.: Klaipė
dos užėmimas, TSRS raudonosios 
armijos įgulų įvedimas. Visiškai su
verenumo Lietuva neteko 1940 m. 
birželio mėn., kai į Lietuvą ultima
tumo keliu atžygiavo raudonoji ar
mija.

1941 m. birželio mėnesį, Vokietijai 
pradėjus karo veiksmus prieš 

pajautos”, iš kurių "giesmės imas”... 
£ Svaiginantis sąlytis su pasaulio 
sandaros paslaptimi, stebiantis mus 
V. Mykolaičio-Putino, J. 
Baltrušaičio ar Just. Marcinkevi
čiaus lyrikoje, pirmą kartą lietuviš
kai buvo nusakytas ir sumodeliuotas 
kaip tyriasio lyrizmo išraiška tokiu 
’’Anykščių šilelio” fragmentu:

Vidunaktyj taip tyku, — kad girdi, 
kaip jaunas 

Lapas arba žiedelis ant šakelių 
kraunas;

Girdi, kaip šakom šnibžda medžių 
kalba šventa, 

Kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa 
krinta. 

Ramum tykumu, malda dūšia dan
gun kilsta.

”An. kščių šilelis” suprojektavo 
dar vieną esminę orientaciją lietuvių 
literatūrai — orientaciją į kaimo 
žmogaus pasaulėvaizdį, jo kalbą ir 
dvasinę kultūrą. Tai artojo vaikas 
eina per mišką, įsi žiūrėdamas į lau
kines obelis su žiedų varške, į kazlė
kus ant piemenų tako. -Tai kaimo 
žmogaus akis ir ausis pagauna miško 
gyvybės bruzdesį, kuris įstato į 
eilutę veiksmažodį kaip pagrindinę 
gramatinę kategoriją. ”Kas ten 
taukši? — Ė stuobrį kapoja genelis. 
/ Kas mekena? — Ėgi, mat, perkūno 
želis”. Tai aukštaitis tegali taip gra
žiai atsidūsėti ir taip reikšmingai iš
tarti malonybinį žodelį: ”Ai būdavo, 
būdavo iš mūsų šilelio / Didžiausio 
patogumo, gražaus ramumėlio!” 
’’Anykščių šilelio” kalba pilna liau
diškų palyginimų (’Ir vasarą, ir žie
mą kaip rūtos žaliuoja”) ir liaudiškų 
onomatopėjų (leva, Ieva! neganyk po 
pievą”), teka visiškai laisvai, išlai
kydama natūralų sodrumą ir aukš
taitišką intonacijų dinamiką silabi
niuose metruose, kurie neatliepė 
lietuvių kalbos prigimties. Kai vė
liau ’’Aušros” poetai pabandė per
šokti iš kaimo žmogaus vaizdinių ir 
frazeologijos į bendresnes sąvokas, 
tas šuolis tolyn nuo A. Baranausko 
nepavyko, ir tik pačioje šimtmečio 
pabaigoje Maironis sukūrė abstra
huojančios poetinės kalbos tipą.

Bus daugiau

TSRS, lietuviai sukilėliai deklaravo 
atkurią nepriklausomą Lietuvą ir 
birželio 23 d. per Kauno radijo stotį 
pagarsino laikiną vyriausybę. Vo
kiečiai tos vyriausybės nepripažino, 
ir Lietuvą skaitė okupuotu kraštu. 
Lietuviai elgėsi išmintingai. Tuo 
Berlynas buvo pastatytas prieš įvy
kusį faktą ir jam reikėjo aiškiai pa
rodyti veidą, ko siekia Tretysis Rei
chas. yra žinoma dar, kad 1944 m., į 
Lietuvą jau sugrįžus TSRS armijai, 
vokiečių vyriausybės žmonės Berly
ne siūlė prof. M. Biržiškai sušaukti 
Weimare mažo masto konferenciją 
ir pagarsinti Lietuvos vyriausybę. 
Ar tas buvo daryta su Hitlerio pri
tarimu, man nežinoma. M. Biržiška, 
aišku, tą tyliai sub. ikotavo. Taip ir 
reikėjo. Tik kažkodėl apie tai niekur 
neminima. Tą faktą yra nutylėjęs ir
S. Raštikis savo prisiminimuose, o 
jis į tą konferenciją buvo kviestas.

Antroji Maskvos okupacija tęsiasi 
Lietuvoje nuo 1944 m. Beveik dvi
gubai ilgiau negu atsikūrusios Lie
tuvos nepriklausomybės laikotarpis. 
Pati lietuvių tautinė gyvybė yra 
atsidūrusi dideliame pavojuje. Tau
tos išlikimas yra išryškėjęs pirminis 
uždavinys. Tą jaučia lietuviai kraš
te, bet ir ir išeivijoje. Ūkinėje 
technologijoje Lietuva yra praradu
si bet kokį savitą veidą ir virtusi ei
line TSRS provincija. Viltis ateičiai 
— Jungtinių Europos valstybių są
junga.
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Baublio aidas...
Aleksandras Kelmietis

Tęsinys

Sausio 14 d. Stovykla jau įgavo 
savo išvaizdą: įvykdyti darbai ne tik 
stovyklą papuošė, bet ir suteikė 
daug patogumų. Prie stalų padaryti 
suolai, laužavietėje sėdynės sutvar
kytos amfiteatro forma. Pastatyti 
stovyklos vartai, atkalnėje stovi ir 
du stilingi kryžiai.

Šiandien pirmą kartą susidūrėme 
su drausmės pažeidimais. Vienas 
budys į rytinį vėliavų pakėlimą atėjo 
be kaklaryšio, o keli skautų vyčių 
kandidatai ne lankymosi laiku buvo 
pagauti mergaičių pastovyklėje. 
Stovyklos komendantas norėjo juos 
visus griežtai nubausti, bet atsirado 
prašančių pasigailėjimo. Vienok, 
dauguma stovyldaujančių reikalavo 
sunkios bausmės ir įsodįtfo kaltinin
kus į bausmės suoliuką, jie buvo 
perpūti vandeniu. Kažin ar yra 
tikslu tokias bausmes vykdyti?

Nuotaika pagerėjo, kai adjutantas 
paskelbė, kad šiandien dvi mergai
tės švenčia savo gimimo dieną. Visa 

Skautų saliutas ’’Baublio Aido” stovykloje, Canberra, 1985
Nuotrauka T. Žilinsko

stovykla jas pasveikino ir padainavo 
"Ilgiausių metų”.

Virtuve niekas nesiskundžia: 
maistas geras ir patiekiamas laiku. 
"Daržovių” grupė šiandien dviem 
dienom išžygiavo į kalnus susipažin
ti su gamta ir aplinka ir atlikti įvai
rius sudėtingus uždavinius, kurie 
padėtų orientuotis dangaus ženklų 
pagalba.

’’Cepelinai”, kuriuos sudaro vil
kiukai ir paukštytės, išvyko iškylai 
upe.

Po pietų, vadovaujant rajono va
dui v.s. Baliui Barkui, daug skautų ir 
svečių atvyko iš Sydnejaus. Visi da
lyvavo pasikalbėjimuose su stovyk
los vadovybe, vėliavos nuleidime ir 
lauže.

Dieną siautęs smarkus vėjas nu
griovė daug palapinių, bet vakare 
viskas nurimo ir laužas praėjo gero
je nuotaikoje.

Sausio 5 d. Per Vėliavos iškėlimo 
apeigas vėl iškilo drausmės proble
mos: ar visi stovyklaujanti, jauni ir 
vyresni, turi laikytis tų pačių tylos Bus daugiau

Tautinių šokių šventės užbaiga, Canberra, 1984. Nuotrauka T. Žilinsko 
Mūsų Pastogė Nr. 6,1985.2.11, psl. 4

taisyklių nakties metu?
Šiandien stovykloje įvyko Rajono 

vadovų suvažiavimas.
Sausio 6 d. Šiandien yra sąžinės 

kalinių diena. Vėliavos, gedulo 
ženklan, nuleistos iki pusės stiebų. 
Stovyklos viršininkas išsirikiavu
siems skautams paaiškino šios die
nos prasmę: ’’Mes visi turime su
prasti mūsų tautai daromą skriaudą 
ir dabar vykdomą jos žmonių per
sekiojimą. Šiandien jūs bent šiek 
tiek pajusite ką reiškia būti kon
centracijos lageryje, kad suprastu
mėte patys, ką kenčia kai kurie lie
tuviai, reikalaujantieji mūsų tautai 
laisvės”.

Viršininkui dar tebekalbant, pasi
rodė būrys tamsiai apsirengusių vy
rų, kurie, su lazdomis rankose, pra
dėjo visus varinėti, stumdyti ir vi
saip užgaulioti. Pasipriešinusieji 
buvo baudžiami.

Visos šios scenos, vykusios apie 
valandą laiko, buvo CHANNEL 28 
UFH užrašomos į vaizdinę juostą ir, 
galbūt, su laiku jas teks pamatyti.

Visi dar buvome nevalgę, tad ma
žiukams buvo duota riekelė duonos 
ir puodukas vandens.

’’Kalinius” suregistravus, visi bu
vo nuvesti į prie stovyklos esančią 
salę, kur buvo pristatytas KESTON 
COLLEGE pareigūnas, kuris papa
sakojo apie Lietuvos dabartinę 
padėtį, sovietinius koncentracijos 
lagerius ir rodė filmus apie ten 
vykstantį gyvenimą. Mūsų vadai 
taip pat paaiškino reikalą mums su
sipažinti su Lietuvos problemomis ir 
ten vykstančiu pasipriešinimu so
vietinei sistemai.

Per visą dieną, kaip auka už Lie
tuvos kenčiančius žmones, buvo su
mažintas maisto davinys.

Po vakare atlaikytų pamaldų, są
žinės kalinių diena pasibaigė. (Pla
čiau apie šią dieną buvo rašyta 
”M.P.” Nr. 3. Red.)

Tą dieną dalis skautų užbaigė sto
vyklauti ir apleido stovyklą.

Veda V. Augustinavi&us
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnejaus lietuvių šachmatų klu
bo nariai naują savo veiklos sezoną 
pradėjo metiniu susirinkimu. Apta
rus veiklos planus ir nustačius meti
nį $ 5 nario mokestį, išrinkta nauja 
valdyba. Ilgametis klubo pirminin
kas dr. Irvis Venclovas visų narių 
pageidavimu liko vadovauti, ir re- 

' prezentuoti klubą. Sekretoriaus pa
reigomis išrinktas Stasys Rimkus 
energingas šachmatininkas, pasiža
dėjęs įvesti naujų idėj ir suakty
vinti klubo veiklą. Iždininko parei
gos patikėtos klubo nariui M. Welt- 
ner. Ateityje šachmatų klubo reika
lais prašome kreiptis į sekretorių: S. 
Rimkus, 107 Station St., Fairfield, 
2165. Tel. 72 39301

Kviečiame visus šachmatininkus 
ir mėgėjus trečiadieniais dalyvauti 
klubo veikloje. Naujiems valdybos 
nariams linkima sėkmingai įsijungti 
į darbą.

PAGERBTAS ŠACHMATŲ
SPAUDOS BENDRADARBIS

Amerikos lietuvis jaunuolis And
rius Kulikauskas pradėjęs žaisti 
šachmatais per trumpą laiką įkopė į 
meisterių klasę. Andriaus talentai 
ne vien prie šachmatų lentos. Gerai

LKB KRONIKA
LKB KRONIKOS LEIDIMĄ 
ANGLŲ KALBA PAVIENIAIS 
NUMERIAIS-PERIMA RELIGINĖ 

ŠALPA

Raštišku susitarimu nuo 62-ojo 
numerio Kunigų vienybė pervedė 
Lietuvių katalikų religinei šalpai 
vertimą bei leidimą Lietuvos katali
kų bažnyčios kronikos atskirais nu
meriais anglų kalba.

Nuo 1974 m. kun. K. Pugevičius 
pirmas pradėjo versti kunigų vieny
bės leidžiamus LBK kronikos atski
rus numerius anglų kalba. Per de
šimts metų, Kunigų vienybė išleido 
58-ius atskirus kun. K. Pugevičiaus, 
Vitos Matusaitienės bei kitų į anglų 
kalbą išverstus LKB kronikos nu
merius, Viso buvo išleista apie 
250.000 egz. Kunigų vienybė su 
Religine šalpa išplatino kronikas se
natoriams, kongreso nariams, 
atstovybėms Washington’e, Jungti
nėms tautoms New York’e, bibliote
koms ir kitiems. Per tą laikotarpį, 
Kunigų vienybė su mecenatų 
parama tam darbui išleido apie $ US 
75.000.

Kiekvieno Kronikos numerio 
anglų kalba yra išleidžiama virš 
5000 egz. Religinės Šalpos vadovybė 
yra pasiryžusi šį svarbų darbą tęsti 
ir toliau. Religinės šalpos statute jau 
nuo 1969 m. įrašytas, kaip vienas iš 
pagrindinių tikslų, telkimas ir 
skleidimas informacijos apie tikin
čiųjų persekiojimą okupuotoj Lietu
voj. Kronikos žinių svarbą bei pa
saulinę įtaką liudija šimtai užklausi
mų, kurie kasmet suplaukia iš viso 
pasaulio į Lietuvių katalikų religinės 
šalpos įstaigą. Reguliariai ir skubiai 
pateikiamomis kronikomis plačiai 
naudojasi žurnalistai, pedagogai, 
kongresmenai ir senatoriai, o ypač 
žmogaus teisių organizacijos, kaip 
Tarptautinė am nestija, kuri gina 
lietuvių sąžinės kalinių teises, bei 
bažnytinė hierarchija. Pvz. kardi
nolas Bernardinas citavo vėliausias 
kronikos ištraukas savo vedamaja
me apie Klaipėdos bažnyčią.

Minėtas susitarimas tarp Kunigų 
vienybės ir Religinės šalpos nesaisto 

kalba ir rašo lietuviškai, jau kelinti 
metai sėkmingai veda šachmatų 
skyrių Čikagos lietuvių dienraštyje 
"Draugas”. Andrius nepamiršta ir 
Australijos šachmatininkų, prisiųs- 
damas šachmatų spaudos ir nuolati
nių informacijų.

Pasaulio lietuvių žurnalistų są
junga įvertino Andriaus korespon
dentinį darbą šachmatų srityje ir 
jam įteikė premiją.

Naujasis Sydnejaus liet, šachm. kl. 
sekr. S. Rimkus

PATAŠIUS PIRMAUJANČIŲ 
GRUPĖJE

Naujai paskelbtame NSW šach- 
matųsąjungos biuletenyje,
Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 
ilgamečiui čempionui Vytautui Pa
tašiui pakeltas įvertinimo taškų 
skaičius. Jis dabar turi 2146 taškus 
ir NSW šachmatininkų tarpe užima 
dvidešimt penktą vietą.

Dr. L Venclovas turi 2025 taškus.
Visi turintieji virš 2000taškų pri

skiriami aukščiausiai valstijos šach
matų klasei.

kun. J. Kuzminsko Čikagoj įsteigtos 
Lietuvos kronikos sąjungos, kuri 
1976 m. atsiribojo nuo Kunigų vie
nybės ir nuo Religinės šalpos ir per 
tą laiką anglų kalba viename tome 
išleido LKB Kronikos Nr. 1-9. '

Kronikos numerius atskirais 
sąsiuviniais anglų kalba galima 
užsisakyti iš Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207. Čekius rašyti 
Lithuanian Catholic Religious Aid 
vardų.

V-SIS MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Penktojo Mokslo ir Kūrybos simpo
ziumo humanitarinių / socialinių 
mokslų sesijų pirmininkai yra:

Dr. Liucija Baškauskaitė, Kali
fornija - ANTROPOLOGIJA

Robertas Vitas, Čikaga — 
ARCHYVAI—BIBLIOTEKOS

Povilas Kilius, Palos Haits, ūlino- 
jus - VERSLO MOKSLAI (Biznis)

Dr. Feliksas Palybinskas, Kali
fornija - EKONOMIJA

Dr. Kęstutis Skrupskelis, Pietų 
Karolina, USA - FILOSOFIJA

Dr. Saulius Sužiedėlis, Virginija
- ISTORIJA

Dr. Antanas Klimas, Niu Jorkas
- KALBOTYRA

Dr. Kęstutis Keblys, Baton 
Ružas, Luizijana — LITERATŪRA

Dr. Bronius Vaškelis, Evergrey 
parkas (Čikaga) — LITUANISTI
KOS KATEDRA

Dr. Stasys Goštautas, Masačiuse- 
tas - MENOTYRA

Raimundas Lapas, Čikaga — 
MENOTYRA

Nijolė Kupstaitė, Čikaga — MU
ZIKOLOGIJA

Dr. Augustinas Idzelis, Klivelan- 
das - POLITINIAI MOKSLAI

Dr. Kęstutis Trimakas, Čikaga — 
PSICHOLOGIJA

Vaclovas Kleiza, Čikaga — SO
CIOLOGIJA

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, 
Havajai - TAUTOTYRA - 
KRAŠTOTYRA

Saulius Kuprys, Riversaidas ( 
(Čikaga) — TEISĖ

Aušrelė Liulevičienė, Čikaga — 
TEOLOGIJA
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Šviesios atminties, didysis kultū
rininkas, žurnalistas, rašytojas ir 
poetas, Mūsų Pastogės redaktorius 
Vincas Kazokas prieš pat savo mirtį 
man parašė laišką, prašydamas pa
ruošti trumpą 1984 metų lietuviško
sios veiklos apžvalgą.

1984 metai JAV lietuviams buvo 
ypatingai svarbūs. Jų eigoje buvo 
įvykdyta keletas pasaulinio masto 
renginių, kurie bylojo mūsų tautinį 
gyvastingumą, stiprybę ir atsieki- 
mus.

Pasauliniu mastu buvo suruoštas 
Šv. Kazimiero 500 metų mirties su
kakties minėjimas. Minėjimą organi
zavo centrinis komitetas, vadovau
jamas rašytojo Vytauto Volerto.

Pagrindinis minėjimas įvyko 
Romoje kovo mėn., kuriame dalyva
vo pats šv. tėvas Jonas Paulius Ii, 
atnašaudamas iškilmingas šv. 
Mišias su daugybe lietuvių kunigų ir 
pasakė palankų Lietuvai, Lietuvos 
tikintiesiems pamokslą, iškeldamas 
persekiojamos ir kenčiančios Lietu
vos bažnyčios padėtį. Tūkstančiai 
tikinčiųjų, laisvojo pasaulio diplo
matų ir spaudos atstovų dalyvavo 
iškilmėse, o po jų laisvojo pasaulio 
spauda plačiai aprašė pačias iškil
mes ir priminė okup. Lietuvos 
padėtį.

Šv. Kazimiero minėjimai vyko vi
sose Amerikos lietuvių kolonijose. 
Pamaldas katedrose laikė kardino
lai, vyskupai bei aukštieji dvasiš
kiai, ta proga pasakydami jautrius, 
Lietuvos padėtį ryškinančius, pa
mokslus.

Rugsėjo 1-2 d.d. Toronte, kaimy
ninėje Kanadoje, įvyko šv. Kazimie
ro minėjimo užbaiga, ta proga su- 
ruošiant laisvojo pasaulio katalikų 
kongresą ir kunigų vienybės suva
žiavimą.

Kongrese buvo skaitytos paskai
tos, svarstymuose stipriai pasireiš
kė mūsų janimas. Kongreso metu 
buvo pastatyta Dariaus Lapinsko — 
K. Bradūno opera Dux Magnus, ku
ri.. mūsų recenzentų nebuvo palan
kiai įvertinta. Kongresą ruošė ko
mitetas, vadovaujamas dr. J. Son
gailos.

Liepos 1 d. Klevelande įvyko 
VH-ji laisvojo pasaulio lietuvių tau

SENOSIOS LIETUVOS 
VAISTINĖS

Rašytiniuose šaltiniuose užtinka
ma, kad jau 13 amžiuje Lietuvos 
valdovai ir aukštieji dvasininkai sa
vo rūmuose turėjo asmeniškus vais
tininkus.- Lenkijos karaliaus Jogai
los dvaro dokumentuose minimas 
vaistininkas Andžejus. Jam buvo iš
duodama cukraus, muskato riešutų, 
cinamono, ’’rojaus grūdų”, ir any
žiaus, kad šis pagamintų jo dideny
bei ’’dėl sveikatos” saldainių. Savo 
gerbiamą vaistininką Nikalojų turė
jo Vilniaus kapitula, Vilniaus vys
kupas ir bajorai. Šie vaistininkai ap
rūpindavo tik savuosius valdovus ir 
jų dvarus. Paprasti žmonės gydėsi, 
kaip kas išmanė, vadovaudamiesi 
paprastų žmonių medicinos patirti
mi. Rinko įvairias žoleles, užkalbi
nėjo ligas ir pan.

16-17 amžiuje pradėta steigti pir
mosios viešos vaistinės. Jas, pagal 
valstybės valdovų privilegijas, stei
gė vienuoliai — jėzuitai ir dominiko
nai. Seniausios iki šiandien išlikusios 
vaistinės yra: ’’Gulbės” vaistinė Vil
niuje, ’’Žalioji” vaistinė Klaipėdoje 
ir ’’Teatro” vaistinė Kaune, Laisvės 
alėjoje.

Ilgainiui 18-19 amžiais ir kituose 
Lietuvos miestuose — Kėdainiuose, 
Panevėžy, Šiauliuose, Palangoje, 
Ukmergėje, Telšiuose, Varniuose, 
Viekšniuose, Anykščiuose ir kitur — 
steigė vaistines pagal privilegijas, 

tinių šokių šventė. Šventėje dalyva
vo virš 50 įvairaus amžiaus grupių, 
su virš 2000 šokėjų. Šventė įvyko 
miesto koliziejuje, žiūrovų apie 
10.000. Šventės komitetui vadovavo 
JAV LB krašto valdybos pirminin
kas dr. Antanas Butkus, kuriam tal
kino įvairios komisijos. Šventės me
no vadovė - Jadvyga Reginienė. 
Šventės rengėjai JAV bei Kanados 
LB krašto valdybos ir Lietuvių tau
tinis institutas, kuriam vadovauja 
tautinių šokių žinovė Galina Gobie- 
nė, didelį dėmesį skirianti mūsų 
jaunimui, jo auklėjimui tautinėje 
dvasioje. Nežiūrint mažų trūkumų, 
tautinių šokių šventė praėjo didin
gai. Tai rodo, kad lietuviškoji išeivi
ja tebėra gyva ir pajėgi suruošti di
delius renginius, kurių suruošimas 
kainuoja keletą šimtų tūkstančių 
dolerių.

Reikšmingas buvo ir Amerikos 
lietuvių dešimtasis kongresas, įvy
kęs Čikagoje, rugsėjo pradžioje. 
Amerikos lietuvių taryba kas met 
šaukia savo metinius suvažiavimus. 
Paskutinysis suvažiavimas įvyko 
Amerikos lietuvių kongreso išvaka
rėse, kur buvo aptarta Tarybos 
veikla, atsiekimai praėjusiais metais 
ir išrinkta nauja valdyba, kuriai va
dovaus Teodoras Blinstrubas. Ame
rikos lietuvių kongrese buvo plačiai 
pažvelgta į mūsų politine veiklą 
Amerikoje, kas atsiekta ir kas dary
tina ateityje, kad Lietuvos laisvini
mo byla JAV valdžios sluoksniuose 
nebūtų užmiršta.

Reikšmingu įvykiu laikytinas 
VLIKo seimas, įvykęs Čikagoje, 
Jaunimo centre prieš Kalėdas. Sei
me paskaitininkai išryškino tarp
tautinės politikos raidą ir Lietuvos 
bei kitų pavergtų tautų dabartinę 
padėtį. Iš paskaitininkų minčių ma
tosi, kad mūsų tėvynės vadavimo 
reikalai susilaukia ne tik Amerikoje, 
bet ir kituose laisvojo pasaulio kraš
tuose vis didesnio dėmesio ir užtari
mo. Tačiau kelias į laisvę dar ilgas, 
todėl išeivijoje gyveną lietuviai turi 
suglausti savo gretas. VLIKUI 
vadovauja pirm. dr. Kazys Bobelis.

Čikagoje įvyko Lietuvių Vyčių 
71-sis seimas. Lietuvių Vyčių orga
nizacijoje susitelkę daugiausia čia

Senosios vaistinės
dažniausiai svetimšaliai — vokiečiai 
ir žydai.

Vaistinėse tada buvo dar daug vi
duramžių medicinos elementų — al
chemijos, magijos, astrologijos. Iki 
dvidešimtojo amžiaus pradžios kai 
kurie vaistai buvo vadinami keistais 
vardasis, pvz., ’’Jėzuitų milteliai”, 
’’Kapucinų balzamas”, ’’Reformatų 
žirneliai” ir pan. Vaistų buvo visokių 
ir ’’dėl sveikatos”, ir ’’dėl patogu
mo”, ir ’’dėl malonumo”. Jiems ga
minti buvo vartojami gydomieji 
brangakmeniai, sutrinti į miltelius. 
Vaistas buvo gyvatės taukai, vilko 
tulžis ir kepenys, džiovintos rupū
žės, vėžių akys, briedžio kanopos, 
pakaruoĮio kraujas, džiovinta žmo
gaus oda. Vaistinėje buvo galima 
nusipirkti įvairių iš užjūrio atga
bentų gydomųjų prieskonių — im- 
bero, cinamono, anyžių, migdolų, 
muskato riešutų, pipirų, cukraus. 
Gydymui naudotas ir ’’Kovo van
duo” (ištirpintas sniegas) arba ’’Lie
taus vanduo, surinktas griausmo 
metu”, labai padedantis prižiūrėti 
veidą; įvairūs lašeliai, balzamai, te
palai ir žolės.

Iki 20 amžiaus pradžios vaistus 
gamindavo patys vaistininkai. Tai 
buvo gana sunkus, ilgas ir sudėtin
gas darbas, reikalaująs žinių tikslu
mo, sąžiningumo, o dažnai ir fizinės 
jėgos. Vaistininkas pats paruošdavo 
vaistams žaliavą — džiovindavo gy
dančių žolių lapus, žiedus, vaisius, 
gąkneles, sėklas. Sudarydavo iš jų 

gimę ir augę, lietuviškai galvojan
tys, dar ir kalbantys žmonės. Orga
nizacija turi savo tradicijas, egzis
tuoja virš 70 metų, praeityje atlikusi 
daug naudingų Lietuvai darbų, puo
selėjusi ir mūsų tautinę kultūrą. 
Lietuvos Vyčiai ir dabar, kai reika
las iškyla, nuoširdžiai talkina įvai
riose srityse ir ypač padeda kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Praėjusiais metais sulaukėme ir 
naujo vyskupo visai lietuviškąjai 
išeivijai. Juo yra Paulius Baltakis 
O.F.M. Šv. Tėvas Jonas Paulius II, 
paskirdamas naują vyskupą, paro
dė didesnį dėmesį tiek pačiai Lietu
vai, tiek lietuviškąjai išeivijai, kurią 
jis vis daugiau ima pažinti iš mūsų 
stiprių veiklos apraiškų, kaip kad ir 
šv. Kazimiero sukakties minėjimo.

Naujasis vyskupas praeityje yra 
daug dirbęs su mūsų jaunimu, turi 
didelius organizacinius gabumus, 
mielo būdo, didelio takto ir ryžto. 
Jau praėjusiais metais jis aplankė 
daugelį lietuvių kolonijų, susipažino 
su veikėjais, organizacijų atstovais, 
parapijomis, daug kur suorganizavo 
specialias talkos komisijas, kurios 
naujam ganytojui padės sėkmingiau 
vadovauti lietuviškąjai, tikinčiąjai 
visuomenei.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
taip pat buvo aktyvi ir atliko visą 
eilę svarbių darbų. Rūpinosi litua
nistiniu švietimu ir daug dėmesio 
kreipė kultūrinėms apraiškoms. 
JAV LB kultūros taryba, vadovau
jama pirmininkės Ingridos Bublie
nės apdovanojo visą eilę mūsų kūrė
jų, beletristų, poetų, menininkų, ra
dio valandėlių darbuotojų, didesnė
mis bei mažesnėmis premijomis. 
Vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
rašytojai ir poetai išleido gana gerų 
beletristikos ir poezijos knygų, kas 
liudija mūsų kūrėjų pajėgumą ir tei
kia vilčių ateičiai.

Atskirai tenka pažymėti tyliojo, 
neišsenkamos energijos vyro, vi
suomenininko ir žurnalisto Br. 
Kviklio įnašą į mūsų tautinės kultū
ros lobyną. Praėjusiais metais vi
suomenei jis atidavė ketvirtą Lietu
vos bažnyčių Panevėžio vyskupijos 
tomą. Šis vieno žmogaus darbas yra 
milžiniškos apimties. Nuskardena ir 
liūdnokų niuansų: Lietuvos bažny
čių laidų stipriau neparemia fondai, 
bet ir Kunigų vienybė, o visuomenė 
mažokai teužsisako šių monumen- 

mišinius, gamindavo miltelius, eks
traktus, emulsijas, piliules. Vaistui, 
kaip garsusis viduramžių Terijakas, 
reikėdavo apie 70 sudėtinių dalių, 
iškilmingos gamybinės aplinkos — 
ritualo, kitaip jis nebūtų ’’pamačly- 
vas" nuo daugelio ligų. Gamino se
nieji vaistininkai ir muil ą, žvakes, 
dažus, klijus, laką, balino bičių vaš
ką, spaudė iš sėklų aliejų. Labai 
daug dėmesio buvo skiriama spiri
tuotiems vaistams gaminti: įvairių 
žolių, uogų, šaknelių trauktinėms, 
vynams, actams, degtinei, fantasti
niam gėrimui ’’Jaunystės eleksyrui” 
ar ’’Meilės gėrimui”. Šie vaistai tu
rėjo didelę paklausą ir duodavo gerą 
pelną.

Senesnius, prityrusius vaistinin
kus, paprasti žmonės labai gerbė. 
Gydytojų buvo mažai, ligonių apžiū
rėjimas ir patarimai brangiai kai
nuodavo, tad dažniausiai tekdavo 
kreiptis į vaistininką, kuris žmogui 
patardavo, padėdavo ir savo nuo
žiūra duodavo vaistų. Vaistininkui 
už patarimą reikėdavo mokėti. 
Vaistininko išmanymą žmonės labai 
gerbė ir vertino. Vaistininkų būta 
visokių: rimtų, pasišventusių savo 
darbui, bet buvo ir tokių, kurie žiū
rėdavo tik savo interesų — pelno.

Viduramžiais vaistininkai buvo 
rengiami amatininkų cechuose. Vė
liau mokslo cenzą įgydavo, kelerius 
metus dirbdami vaistinėje mokiniu. 
Turėdavo išlaikyti atitinkamus eg
zaminus universitete provizoriaus 
padėjėjo vardui. Tokiu keliu tarp 
daugelio tapo provizoriumi ir lietu
vių literatūros klasikas, anykštėnas 

talių veikalų. Jų išleidimas iš Br. 
Kviklio pareikalauja didelių pastan
gų ir darbo, už kurį jis jokio atlygi
nimo negauna.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
talkinant JAV ir Kanados LB krašto 
valdybom Illinois universitete įstei
gė Lituanistikos katedrą. LF ir vi
suomenė sudėjo 300.000 dol., kurie 
jau įmokėti universiteto vadovybei. 
Katedra pradėjo veikti praėjusių 
metų rudenį. Katedrai vadovauja 
prof. Bronius Vaškelis. Katedroje 
studentai galės ruoštis ir įsigyti 
aukštuosius mokslo laipsnius iš li
tuanistikos.

LB X-ji Kultūros taryba Čikagoje, 
gale lapkričio buvo sukvietusi visų 
sričių kultūrininkus plačiam ir išsa
miam pokalbiui, kurio metu buvo iš
nagrinėta išeivijos lietuvių veikla, 
ieškota būdų veiklai suaktyvinti ir 
nusistatyta atliktinų darbų pirmu
mas.

VLIK’O, PLB, ALT’os, LB KV 
tarpusavio santykiai praėjusiais 
metais dar vis nebuvo nuoširdūs, 
nors jų išlyginimo siekė VLIKO ir 
PLB vadovybės. Ar jie pagerės šiais 
metais, parodys ateitis. Būtų labai 
naudingas visų veiksnių sutartinas 
darbas.

Lietuvių fondas praėjusiais me
tais pasiekė trijų milijonų dolerių 
sumą. LF steigėjai prieš daugiau 
dvidešimtį metų svajojo sutelkti tik 
vieną milijoną. Bevalgant, kaip sa
koma, atsirado apetitas ir štai turi
me tris milijonus. LF vadovybė jau 
atvirai kalba, kad sieks sutelkti 
penkis milijonus ir iš palūkanų tada 
galės finansuoti visus lietuviškosios 
veiklos didžiuosius užmojus. LF na
rių turi 5540. Fondo valdybai vado
vauja jo įsteigėjas dr. Antanas Raz
ma, o praėjusiais metais tarybai va
dovavo visuomenininkas, operos so
listas Stasys Baras. Šių metų tary
bai vadovauja Povilas Kilius.

BALFAS praėjusiais metais mi
nėjo savo veiklos 40 metų sukaktį. 
Minėjimai buvo suruošti didesnėse 
lietuvių kolonijose. Balfui vadovauja 
Amerikoje gimusi pirmininkė Mari
ja Rudienė. Balfo veikla ribojasi 
daugiausia Amerikoje, čia sutelkia
ma gana gražios sumos pinigų, iš 
kurių yra šelpiami į vargą patekę 
lietuviai bet kuriame pasaulio kraš
te, neišskiriant ir okupuotoje Lietu
voje bei Sibire esančių.

Antanas Žukauskas - Vienuolis.
Nuo 1922 m. vaistinių darbuotojus 

su aukštuoju mokslu pradėjo rengti 
Kauno universitetas. Nepriklauso
moje Lietuvoje įsikūrė pirmosios 
’’Sanito” ir ’’Germapo” farmacijos 
pramonės įmonės, kurios pradėjo 
gaminti vaistus ir jais aprūpinti 
vaistines. Kai kurios vaistinės tuo 
metu pradėjo gaminti ir savo firmi
nius vaistus. Pvz., Kaune, farmaci
jos magistro P. Raudonikio vaisti
nėje, buvo gaminami milteliai nuo 
galvos skaudėjimo ’’Migreno-nervo- 
zinas”. Jurbarke provizoriaus M. 
Brekausko vaistinė gamino vaistus 
’’Kosulin” (nuo kosulio). Plačiai buvo 
paplitęs vaistas viduriams sustip
rinti ir apetitui pagerinti — ’’Trejos 
devynerios”. Jos iš 27 žolių, šakne
lių, žievių pradėtos gaminti jau 19 
amžiaus pradžioje Palangos vaisti
nėje. Jos populiarios ir šiandien. 
Šiandien i Lietuvos vaistinėse par
duodamos ’’Trejos devynerios”, su
darytos pagal dr. E. Šimkūnaitės 
receptą.

L.L.

Paruošė Gediminas Vakaris
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SKAITYTOJAI KSISAKO
lerb. redaktoriau,

Kiekvienais metais, tuoj po 
sporto šventės ar Lietuvių dienų, 
tas nors, ką nors parašo ’’Mūsų 
?astogėje”.

Šiais metais aš mėginsiu pasisa
kyti ką aš mačiau Kanberoje.

Laike iškilmingo sporto šventės 
atidarymo Australijos sporto insti
tuto salėję, kitoje vietoje vyko cho
rų repeticija; vienoj vietoj buvo 
susirinkę^ mūsų jaunimas pradėti 
savo penkių dienų žaidynes, o kitoj 
mūsų choristai repetuoti savo kon
certui, kuris turėjo įvykti už poros 
dienų.

Pasibaigus dainų šventei, visi 
choristai, jų žmonos ir vyrai bei 
svečiai, dalyvavo vakarienėje, kur 
jie veltui gavo valgyti ir gerti. To
kios pat vaišės buvo ir po tautinių 
šokių šventės, jaunimo vakaro bei 
krašto tarybos suvažiavimo.

Man, buvusiam tautinių šokių šo
kėjui ir vadovui, choristui bei ilga
mečiu! sporto klubo valdybos nariui, 
kai kas neaišku. Aš galvodavau, kad 
šias vaišes ruošia tos vietovės cho
ras ar tautinių šokių grupės, ar 
bendruomenės valdyba iš savo iždo. 
Dabar sužinojau, kad visa tai finan
suoja Lietuvių dienų komitetas, ku
riam lygtai priklauso ir sporto šven
tė.

Sportininkai, kurie visi be išim
ties, turėjo susimokėti aštuonis do
lerius registracijos mokesčio, per 
pirmą suvažiavimo dieną įvykusią 
gegužinę gavo po vieną dešrelę su 
šaukštu šaltų kopūstų, gabaliuką 
silkės su puse šaltos bulvės ir pusę 
puoduko "barščių” be druskos.

Girdime priekaištų, kad sporti
ninkai kalba angliškai, arba, kad už 
lietuvių k .bą žaidžia lenkas, rusas 
ar australas. Kai kam tai nepatinka. 
Bet jei tautinių šokių grupėse daly

vauja įvairių tautybių šokėjai, kurie 
taip pat kalba angliškai, tai mums 
pasididžiavimas.

Gal kas nors galėtų apie tai paaiš
kinti?

Dalyvis

Gerb. redaktoriau,
Iš ’’Mūsų Pastogėje” Nr. 3 tilpusio 

informacinio straipsnio ir dviejų fo
tografijų sužinome, kad Kauno teat
ras buvo net šešis metus remontuo
jamas. Kiek atsimenu, fasadas ne
pakeista, viduje parteris ir balkonai 
esmėje taip pat nepakeisti, tik visa 
vidinė konstrukcija apsukta aukštyn 
kojom. Stebina Kauno statybininkų 
pajėgumas...

A.VAiČAtTfS
(Kauno statybininkai, atrodo, yra 

geri, bet ne tiek geri, kad sugebėtų 
visą teatrą apversti aukštyn kojom. 
Bet ’’Mūsų Pastogės” ’’statybinin
kai” gavo viešą papeikimą ir jiems 
atimtos premijos. A. Vaičaičio ir ki
tų skaitytojų labui įdedame Kauno 
teatro vidaus nuotrauką, kaip ji 
turėjo būti. Red.).

SACHAROVAS DAR GYVAS

Sovietų politiniams disidentams 
remti organizacija "The Bukowski 
Foundation” praneša, kad iš sov. 
disidento dr. Andrei Sacharov žmo
nos gautas laiškas, kuriame sakoma, 
kad jis rugsėjo 7 d. buvo išleistas iš 
ligoninės ir gyvena ištrėmime, už
sieniečiams uždarame Gorki mieste.

Į ligoninę jis buvo paimtas lai «.e 
bado streiko, kuriuo jis bandė pri
versti sov. valdžią išleisti į vakarus 
gydymuisi jo sergančią žmoną Elena 
Bonner.

I ’

RADO RAKETĄ

Per Norvegijos šiaurę perskridu
sią ir Suomijoj į ežerą įkritusią so
vietų raketą suomių kariškiai rado ir 
ištraukė. Sakoma, kad tai seno tipo 
raketa, nuklydusi iš savo tako.

SOVIETŲ POVANDENINIAI 
LAIVAI

Amerikiečių pranešimais, sovietų 
povandeninis laivynas per visą eilę 
nelaimių, įvykusių atomine energija 
varomuose povandeniniuose laivuo
se, prarado 100 vyrų.

1968 m. vienas dingęs pov. laivas 
po kurio laiko buvo rastas dugne, su 
90 mirusių jūreivių. Visas laivo 
maistas buvo suvalgytas.

1970 m., prie Farce salų nuskendo 
užsidegęs pov. laivas. Jūreiviai išsi

gelbėjo.
1972 m. prie Šiaurės Amerikos 

krantų sovietų jūreiviai, uždaryti 
viename pov. laivo skyriuje, buvo 
paveikti radiacijos. Laike šešių sa
vaičių kelionės į bazę Severomorsk, 
kai kurie iš jų mirė.

1977 m. 12 atominio pov. laivo ka
rininkų dėl radiocijos buvo iš Kana
dos parskraidinti namo.

1980 m. sutirpo ledalaužio pov. 
laivo atominis reaktorius. Nuostoliai 
nežinomi.

1981 m. Baltijos jūroje plaukiantis 
pov. laivas buvo sukrėstas staigių ir 
smarkių smūgių. Grupė jūreivių bu
vo uždaryti viename skyriuje. Vė
liau jie buvo patalpinti ligoninėje su 
radijacijos simptomais.

♦♦♦

1

NETWORK 0-28 IS NOW 
SBS TELEVISION.

NETWORK 0-28 keičia savo vardą.
Nuo dabar mes vadinsimės SBS TV.
Bet mes esame ta pati stotis.
Tie patys puikūs spektakliai, pažįstami veidai, toje pačioje vietoje jūsų TV. 
aparato skalėje.
Naujas yra tik vardas. SBS TV.
Pradedant pirmadieniu, vasario 18 d., mes transliuosime ir dienos metu.
Nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 11 vai. ir 2 vai. į jūsų namus mes 
atnešime visą pasaulį.
Dabar mes esame SBS TV, dar vis į jūsų namus atnešanti pasaulį.

Bringing the world back home
Atsiminkite, kad nuo 1986 m. sausio mėn. VHF Channel 0 nustos veikęs. 
Jau dabar yra laikas pereiti prie U H F. Patikrinkite savo TV aparatą ir 
anteną, ar jie reikalingi pritaikymo. J.W.T. ENTERPRISE 652P328
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Ant. Laukaitis
Puiku buvo Australijoj

(Pasikalbėjimas su Rimantu Dirveniu PL B-nės vicepirmininku)
R. Dirvoms neseniai buvo paskir

tas PLB valdybos vicepirmininku 
sporto ir jaunimo reikalams.

Jo vardas, ypatingai Či
kagoje, yra labai gerai žinomas, ry
šyje ar tai su Lituanicos klubu, ar tai 
su buvusia Pas. liet, sporto švente, 
ar tai su skautais, ar iš vis su jauni
mu. Tai dinamiškas vyras, geras or
ganizatorius ir sportininkas. Malonu 
buvo Rimantą ir vėl susitikt Aus
tralijoj, kartu dalyvaut sporto at
stovų posėdžiuose Canberr’oje ir 
prieš tai privačiai savo namuose ap
tart įvairius, mus liečiančius, spor
tinius klausimus. Nors ir labai jis 
buvo užimtas čia su Krašto taryba, 
Jaunimo kongresu, sportininkais ir 
privačiais žmonėmis, tačiau surado 
laiko pasikalbėjimui spaudai.

— Sakyk, Rimai, koks buvo tavo 
pagrindinis, atvykimo į Australiją, 
tikslas?

— Buvau siunčiamas PL B-nės, 
nes ten esu vicepirmininkas jaunimo 
ir sporto reikalams. Tais tikslais ir 
atvažiavau ir tuo pačiu atvežiau 
jums linkėjimus iš ŠALFO.

— Pasibaigus visom šventėms, 
pasakyk kokį čia susidarei įspūdį?

— Įspūdis yra labai malonus. Jūs 
viską buvote labai gerai suorganiza
vę. Pas jus yra labai gera drausmė, 
gera tvarka ir pačiame sportiniame 
organizavime viskas praėjo labai 
gerai. Aš buvau labai patenkintas ir 
nustebintas gražiu tvarkingumu 
sporto šventėje ir jūsų gražiomis 
uniformomis. Mes Amerikoje turė

R. Dirvoms, kairėje, su Melbourne lietuviais

tume iš jūsų pasimokyti tvarkos ir 
organizacinės drausmės.

— Vienas iš pagrindinių tavo tiks
lų buvo tartis dėl Pas. jaunimo 
kongreso ir lU-jų Pas. liet, sporto 
žaidynių. Kaip viskas pavyko?

— PL B-nės buvau prašytas ir 
įgaliotas suderinti šių Australijoje 
įvyksiančių parengimų organizavi
mą. Š. Amerikos sportininkai buvo 
pasiryžę atvykti anksčiau, t.y. 1986 
m., tačiau PL B-nei prašant ir Aus- 

j tralijos L B-nei pilnai pritariant ir 
pasižadant remti, ALFAS pasižadė
jo ir apsiėmė suruošti šias žaidynes 
1988 metais, Australijos 200-jų metų 
sukakties proga. Kadangi tais me
tais Austr. liet, dienos įvyks Adelai
dėje, tai ir UI-sios PL Sporto žaidy
nės įvyks Adelaidėje.

— O ar prieš tai nenumatoma pa
sikeisti sportininkais, nes tos žaidy
nės vyks dar tik už 4-rių metų?

— Aš manau, kad iki 1988-jų metų 
žaidynių dar bus progų pasikeisti 
viena ar kita sportine komanda tarp 
abiejų kontinentų. Girdėjau, kad 
Toronto Aušros vyrų krepšinio ko
manda norėtų atvykti į šių metų 
sporto šventę Sydnejuje, o paskui 
aplankyti ir kitus miestus.

— Kokia dabar yra PLB pažiūra į 
1 sportą?

— PL B-nės valdyba pilnai su
pranta sporto veiklos reikšmę viso 
lietuviško intereso apimtyje ir sten
giasi, kiek įmanoma, sportininkų 
pastangas remti finansiniai ir mora
liniai. Per PLB kraštų valdybas įtai 

goja visus bendruomenės skyriuj 
prisidėti prie geresnio ir stipresnio 
bendradarbiavimo. PL B-nės 
pastangomis buvo susitarta su 
Austr. L B-ne, kad ji pilnai paremtų 
ir prisidėtų prie ni-jų PL sporto 
žaidynių rengimo Australijoje.

— Iš viso, Rimantai, kaip tau pa
tiko pas mus?

— Buvau labai mielai ir nuošir
džiai priimtas Australijos Liet, 
b-nės, sporto ir jaunimo sąjungų ir 
jų vadovų, neišskiriant ir paskirų 
asmenų. Radau labai gerai ir gražiai 
susiorganizavusias lietuvių koloni
jas, puikiai įrengtus lietuvių namus 
ir klubus. Ypatingai stipriai ir gerai 
susiorganizavę yra sporto klubai, 
kurie buvo organizuotos lietuviško
sios veiklos pradininkai, įkūrę ne tik 
sporto vienetus, bet ir chorus, tau
tinių šokių grupes, teatro būretius ir 
patys pirmieji pradėję rengti sporto 
šventes, iš kurių gimė ir dabartinės 
Lietuvių dienos. Todėl nenuostabu, 
kad 1984 metais sportininkai šventė 
savo 35-ją sporto šventę.

—- O kaip tau patiko praėjusi mū
sų sporto šventė?

— Pačios žaidynės buvo pravestos 
labai gerai ir sklandžiai. Dėkoju 
jums už suteiktą garbę, pakviečiant 
mane dalyvauti uždarymo ir atida
rymo iškilmėse, kurios buvo tikrai 
iškilios ir gerai suorganizuotos.

— Kokie tavo linkėjimai Australi
jos lietuviams sportininkams ir jau
nimui.

— Mano linkėjimai ir noras yra, 

kad jūs ir toliau galėtumėte plėsti ir 
tęsti jūsų sportinę veiklą, į ją įtrau
kiant visus sporto mėgėjus. Aš tikiu 
ir linkiu, kad prieš daugelį metų 
pradėtas ir jūsų užmegstas darnus 
sportinis ryšis su Amerikos ir Ka
nados sportininkais ir toliau bus 
plečiamas ir remiamas mūsų bend
ruomenių. Tai dar daugiau ir stip
riau sujungs šių kontinentų jauni
mą, sportininkus ir bendrai visus 
lietuvius. Aš tikiu, kad ir mūsų vy
resnioji karta, dabar esanti vado
vaujančiuose lietuviškos veiklos 
postuose, geriau supras sporto 
reikšmę priaugančiam jaunimui, nes 
jaunimas yra lietuviškojo išsilaiky
mo pagrindas. Jį turime visokerio
pai remti ir jam padėti.

Nuoširdus ačiū visiems Australi
jos lietuviams ir ypatingai jaunimo 
organizacijoms ir jų vadovams už 
tokį puikų mano priėmimą jūsų vai
šingame krašte ir jūsų namuose. Vi
so geriausio jums.

— Ačiū tau, mielas Rimantai, už 
puikų atsiliepimą apie mus ir aš ti
kiu, kad tiek Jaunimo kongresas 
1987 metais, tiek ir UI-sios Pas. liet, 
žaidynės Australijoje bus gražiai 
surengtos ir pravestos ir leis įvairių 
pasaulio kraštų lietuviškam jauni; 
mui ir sportininkams paviešėti pas 
mus ir geriau pažinti Australijos 
lietuvius ir pačią Australiją, tuo pa
čiu sustiprinant ir lietuviškąjį darbą 
ir veiklą mūsų jaunimo tarpe. Tad 
iki pasimatymo Australijoje.

SPORTAS
A. LAUKAITIS 
18 AV£
ASh£ibl£ M.S.uj. 2>3l 
Tn. 79? 0306

Po kelių metų pertraukos, redak
cijos ir leidėjų prašomas pasiryžau 
ir vėl aktyviau įsijungti į šio sky
riaus redagavimą. Darbas bus ne
lengvas, nes paskiri klubai ir buvę 
mano gana gausūs šios skyriaus 
bendradarbiai, taip pat buvo paėmę 
ilgesnes rašymo atostogas.

Kaip matome iš buvusių sporto 
švenčių, sportinis Australijos lietu
vių gyvenimas nesilpnėja, bet vis 
daugiau ir daugiau įtraukia į savo 
eiles jaunimo. Ir, jeigu jaunimas 
veikia ir dirba, tai ir mūsų spaudoje 
jų darbai, pasižymėjimai ir atsieki- 
mai, ir ne vien tik sportinėje veiklo
je, turi būti atžymėti ir aprašyti. 0 
tai turi būti padaryta vyresniųjų, 
kurie ir vėl turi aktyviau įsijungti į 
jiems žinomą ir suprantamą darbą.

Pradėdamas redaguoti šį Sporto 
skyrių, aš nuoširdžiai kviečiu pa
miršti visus buvusius nesusiprati
mus, pasitaikiusius tarpklubinius ir 
privačius ginčus, nuomonių skirtu
mus ir matant tokį gražų jaunimo 
sportinį sugyvenimą ir jų veiklą, įsi
traukti į lietuvišką sportinį darbą. 
Su savo patyrimu ir moraline bei 
materialine pagalba, mes galėsime 
sportuojančiam jaunimui daug 
efektingiau ir geriau padėti. Jie yra 
mūsų veiklos ir sportinio gyvenimo 
ateitis ir, kaip ir kitose mūsų gyve
nimo srityse, greitai jie perims visą 
sportinį vadovavimą ir darbą, ir leis 
dar daug metų gėrėtis ir džiaugtis 
mūsų lietuviškuoju sportu Australi
joje.

Aš nuoširdžiai kviečiu visus tė
vus, savaitgalio mokyklas, skautus 
ir kitas jaunimo organizacijas dirbti 
kartu, bendradarbiaujant visuose 
jaunimą liečiančiuose reikaluose.

Gražu buvo matyti sportininkų ir 
Jaunimo s-gos susitarimą dėl busi
mųjų Jaunimo kongreso ir UI-sios 
Pas. liet, sporto šventės. Aš tikiu, 
kad ir toliau vyks toks gražus bend
radarbiavimas ir kad šios šventės 
Australijoje praeis su pasisekimu ir 
užsienio lietuviams parodys mūsų 
vieningumą ir gražų tarpusavio su
gyvenimą.

Tėvų pareiga taip pat yra didelė ir 
turi būti daugiau pastebima ir pa
juntama. Šiandien, daugumoj, orga
nizacinėje sporto veikloje dalyvauja 
veteranai, neturį nei savų sportinio 
amžiaus vaikų, nei patys ne spor
tuodami. Jų meilė ir pasišventimas 
lietuviškąjam sportui iš jų pareika
lauja daug laisvo laiko. Tai leidžia 
lietuviškiems sporto klubams išsi
laikyti.

— Įsijunkite tėvai ir jaunieji, dar

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
AKADEMIJA

Dotnuvos žemės ūkio akademija 
pernai atšventė 60 metų sukaktį. 
Joje yra mokomi žemdirbystės, 
miškų ir vandens ūkio specialistai.

Šiuo metu akademijoje mokosi 
8000 studentų.

TIBETAS

Tibeto dvasinis ir pasaulietis va
das Dalai Lama, kuris kiniečiams 
okupavus Tibetą gyveno Indijoje, 
sutiko apsilankyti Tibete ir tartis su 
Kinijos vadais. 

Mirus
'i A.A.

HENRIKUI RIMGAUDUI 
nuoširdžią Užuojautą išreiškiame žmonai Marijai Rimgaudienei, ir 
sūnums Dės ir Gerardui su šeimomis, ir kartu liūdime.

Newcastle Apylinkės Valdyba

nesenai palikę aktyvųjį sportą, ve
teranai, į aktyvesnę savųjų sporto 
klubų veiklą, paimkite jaunius, pa
dėkite jiems, treniruokite juos ir 
tada mūsų sportinė veikla pasidarys 
dar gyvesnė negu dabar.

Jaunuoliai, įsijungę -į lietuvišką 
sportinę veiklą, įsijungia ir į visą 
lietuvišką gyvenimą. Nors sporto 
klubai ir nėra lietuvių kalbos moky
tojai, bet jie per savo lietuviškas 
tradicijas, sporto šventes, minėji
mus, jaunimą išlaiko mūsų bendruo
menėje. Jei sporto klubų nebūtų, 
mes šio jaunimo savo eilėse visai 
neturėtume.

Aš kviečiu visus buvusius šio 
skyriaus bendradarbius įsijungti į 
Sporto skyrių ir vėl bendradarbiau
ti. Taip pat kviečiu ir jaunuolius, 
kurie bent kiek mėgsta plunksnos 
darbą, bendradarbiauti šiame sky
riuje. Jeigu yra sunku rašyti lietu
viškai, rašykite angliškai, duodami 
aprašymus, žinias, laimėjimus visų 
mūsų lietuvių sportininkų. Jeigu 
kur nors australų ar kitoje spaudoje 
rasite lietuvių sportininkų pavardes 
ir jų atsiekimus, prašau siųskite 
man, nes mes turime iškelti visur ir 
visada lietuvių atsiektus laimėji
mus. Rašykite man: A. Laukaitis 18 
Miller Ave., Ashfield, 2131, arba 
skambinkite telefonu 798 0306.

Laukdamas visų mūsų klubų nuo
širdaus bendradarbiavimo, aš pilnai 
tikiu, kad mes ir vėl Sporto skyrių 
padarysime įdomų ir jame pilnai at
sispindės mūsų lietuviškojo jaunimo 
sportiniai pasisekimai. Iš anksto 
nuoširdžiai visiems dėkoju.

Antanas Laukaitis

KOVO SPORTINĖ IEŠMINĖ

Sydnejaus Sporto klubas KOVAS 
vasario 23 dieną (šeštadienį, 2-trą 
vai. po pietų rengia savo tradicinę 
sportininkų pagerbimo IEŠMINĘ, 
kuri įvyks Kovo garbės nario Vikto
ro ir jo žmonos Jutos Šliterių rezi- 
dencinoje 40 B, Fiddens Wharf Rd., 
Killara.

lešminės metu bus pagerbti ko- 
viečiai sportininkai, dalyvavę ir 
labai gražiai pasirodę Canberr’os 
sporto šventėje. Jaunimas galės pa
simaudyti puildame plaukimo basei
ne, o vyresnieji prie alaus stiklo ir 
skanių kepsnių galės maloniai pra
leisti laiką ir artimiau susipažinti su 
įžymiaisiais koviečiais sportininkais.

Kviečiami dalyvauti visi KOVO 
nariai, rėmėjai, sportininkų tėvai, 
jaunimas ir visi sportininkų draugai.

Sydnejaus Kovo Valdyba
IŠSILIES MARIOS

Telaukiama pavasario potvynio, 
kad, uždarius Lėvens užtvankos an
gas, prie Kupiškio išsilietų naujos 
marios.

Marioms skirtas 928 hektarų plo- 
tas

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
GYVENTOJAI

Reuter žinių agentūra praneša, 
kad pagal sausio 27 d. Maskvoje pa
skelbtus davinius, Sovietų Sąjungo
je dabar yra 276.3 milijonų gyven
tojų. Tai rodo 2.5 milijonų prieauglį 
per 1984 metus.
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SYDNEJAUS ŽINIOS
Vasario šešioliktoji

VASARIO 16-JISYDNE  JU JE

Vasario 16-ją minėsime Sydnejuje 
sekmadieni, vasario 17 d. iškilmin
gomis pamaldomis Joachimo bažny- 
fioje Lidcombeje 11.30 vai. Organi
zacijas, kurios turi vėliavas, prašo
me atvykti į pamaldas su vėliavo
mis.

Po pamaldų, 3 vai. Lietuvių na
muose Bankstowne, įvyks minėji
mas, programą išpildys jaunimas: 
trumpas paskaitėles skaitys - Kris
tina Coxaite, Julytė Stašionytė ir 
Antanas Šarkauskas, po to seks 
deklamacijos, dainos ir šokiai. 
Dainos choras padainuos keletą lie
tuviškų dainų.

Kviečiame visus kuo skaitlingiau 
dalyvauti šventėje ir parodyti kad 
esame dar gyvi lietuviai.

Sydnejaus Apyl. Valdyba

2 MBS FM
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 47-tų metinių proga, vasa
rio 16 dieną, 10 vai. vakare per radi
ją 2 MBS - FM (102.5 MHz) anglų 
kalba bus perduodama programa 
apie Lietuvą, paįvairinant ją su lie
tuviška muzika. Programą praves 
Rūta Kavaliauskaitė. Ši bus jau tre
čia Vasario 16-os proga pravesta 
programa apie Lietuvą šiuo radijo 
siųstuvu.

Moterų Draugija
SMLSGD-JA PRANEŠA

Lietuvių Sodyboje, North Enga- 
dinėje, Sydnejuje šiuo metu yra 
vienas laisvas butas. Dėl buto gavi
mo sąlygų, suinteresuoti lietuviai 
yra prašomi kreiptis pas p. T. Vin- 
gilienę, tel. (02) 602 6358.

PENSIJŲ ČEKIAI

Departament of Social Security 
praneša, kad neužilgo pensijų čekiai 
galės būti tiesioginiai pervesti į ga
vėjų banko, taupymo kasos (Sa
ving Account) ar kredito draugijos 
(Co-op. Credit Soc. or Building Soc.) 
sąskaitas.

N.S.W. vyriausybė pareiškė, kad 
už ši patarnavimą nereikės mokėti 
piniginių tranzakcijų mokesčio, pa
prastai imamo už visas einamųjų 
sąskaitų indėlius.

SYDNEJAUS BIBLIOTEKOJE

Paskutiniu laiku pardavimui gau
ta šios knygos:
Br. Kviklys - Vilkaviškio vyskupija 
J. Gliaudą - Baltos vėliavos
V. Rimkus - Lietuvių sukilimas Vil
niuje 1941 m.
S. Yla - M.K. Čiurlionis, kūrėjas ir 
žmogus
E. Jasiūnas - Darius — Girėnas 
1933 -1983

PADĖKIME GIMNAZIJAI

Aukos Vasario 16-os gimnazijai:
A. Stasa - $ 100,. M. Vaškevičienė 

- $ 50, V. Patašius $ 40, Ig. Kirna - $ 
20.

Bibliotekos vedėjas

NAUJI
“M.P.” SKAITYTOJAI
N.S.W.: E. Bartkevičius, R. Gil

more, J. Kecorienė, V. Roberts, J. 
Staugirdas.

Victoria: Jaužinios, B. Kavai, J. 
Medelis.

S.A.: I.I. Davis, V. Patupas, J. 
Riauba, B. Slamanas.

U.S.A.: Dr. P. Kisielius
A.C.T.: V.P. Gružauskas
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VASARIO 16-SIOS PAMALDOS

Sekmadieni, vasario 17 d. iškil
mingos pamaldos Sydney lietuviams 
bus St. Joachim’s bažnyčioje (prie 
John St.), Lidcombe 11.30 vai.

Pamaldų metu giedos Dainos cho
ras, diriguojamas Broniaus Kiverio 
ir Birutės Aleknaitės.

Pamaldų — organizacijų procesi
ja, su vėliavomis ir gausia, ypač jau
nimo, palyda.

Savo malda ir priėmimu šv. Ko
munijos, junkimės su savo broliais 
tėvynėje.

Antroji rinkliava skiriama parė
mimui Lietuvos klierikų, kurie 
priespaudoje turi kęsti ir išsilaiky
mo nedateklius. Aukos pasieks jų 
reikalingus klierikus. Atsiminkime 
pernai iš vysk. Vaičio gautą padėką.

Prieš pamaldas bus galima pa
remti Lietuvos laisvės kovą, auko
jant Tautos fondui.

Kun. P. Butkus, BE 
Sydney liet, kapelionas

ATVYKSTA VYSKUPAS

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
atvyksta i Australiją vasario 25 d.

Jis atskris iš New York skrydžiu 
— Flight 811, kuris Sydney aero
drome nusileis 12.05 vai.

TAUTOSFONDE

Vietoje gėlių ant a.a. Povilo Proto 
kapo, tautos fondui $ 10 aukojo Ei- 
rošių šeima. Ačiū.

Iš Tautos fondo pirm. Juozo Gied
raičio, New Yorke, gautas pilnas 
Australijos lietuviams dėkingumo 
laiškas už globą ir aukas Tautos 
fondui.

Turėjusieji progos iš arčiau pa
žinti TF pirm. J. Giedraitį ir jo žmo
ną dr. Lonę, lenkia jiems galvas už 
jų taurumą, nuoširdumą ir pasiau
kojimą tautos reikalams.

Giedraičiai atvykimui į Australiją 
panaudojo savo atostogas, kelionės 
išlaidas apsimokėdami patys.

A. Kramilius 
T.F. ižd., Sydney

DAINOS CHORE

Dainos choro reguliarios repetici
jos prasidės vasario 8 d., penktadie
nio vakarais 7.30 vai. Lietuvių klubo 
patalpose. Dainos choras gieda baž
nyčioje ir Vasario 16-tosios minėji
me. Kviečiami grįžti i darbą visi 
choristai, taip pat ir kiti balsingi, 
dainą mėgstantys, tautiečiai. Ypa
tingai laukiame naujų veidų iš jau
nimo gretų.

Mirus ilgamečiui choristui a.a. 
Povilui Protui, jo šviesiem atmini
mui, vietoj gėlių ant jo kapo, aukojo 
Dainos chorui: po $ 50 - Angelė ir 
Stasys Montvidai, po $ 20 - Rita Sy
monds ir V. ir A. Skeiviai. Amžinos 
ramybės Povilui ir gili užuojauta jo 
šeimai. Ačiū aukojusiems už nevys
tančias gėles.

’’Dainos” choro valdyba

Informacija
Vasario 17 d,tuoj po ne

priklausomybės šventės minėji
mo, Lietuvių namuose Sydne
jaus lietuvių jaunimo sąjun
ga šaukia metšrų. susirinkimą. 
Programoje naujos valdybos 
rinkimai. Bus užkandžiai.

Kviečiame dalyvauti vi
sus lietuvius, ypač jaunimą.

Sydnejaus lietuvių jau
nimo sąjunga

W V V V V » V f V 1

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

’ - 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414* ’
> <

„ Vasario 24 d., sekmadienį, 2.30 ,

TURGUS
'► <

► <
’ KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ SKANUS IR PIGUS VALGIS <
► SMORGASBORD-ŠVEDIŠKAS STALAS <
► Nuo 5.30 iki 8 vai. Kaina $ 3. ' <
► -

► KLEVELANDO OKTETO PLOKŠTELĖS PARDUODAMOS KLUBO ’
► RAŠTINĖJE. KAINA $ 12.
k

► Sekime tolimesnius skelbimus! Netolimoje ateityje žadama įvesti
► ’’SAVAITINES SPORTO ŽAIDYNES” - stalo teniso, bilijardo, darts 
’ visiems - seniems ir jauniems, vyrams ir moterims.
k ’

► *

Business Holiday Travel Pty Ltd.
620 St Kilda Rd., Melbourne 3004. Tel (03) 51 1478.
Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga Australijoj 

organizuoja
SPECIALIĄ GRUPINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ 1985 METAIS: 8 NAKTYS
VILNIUJE IR 2 NAKTYS RYGOJE, 

kuri
išvyksta š.m. rugpjūčio mėn. 30 dieną (penktadienį) ir grįžta rugsėjo mėn. 
20 dieną (penktadienį).
Maršrutas: Sydney - Melbourne - Bangkok - Hannover - Vilnius - Riga - 
Hannover - Amsterdam - Bangkok - Melbourne - Sydney.
Kaina: S 2950 asmeniui, (įskaitant visą transportą ir pirmos klasės 
viešbučius su sustojimais apsipirkimui ir ekskursiniams turams).
Registracija: dėl vietų ribotumo, siūlome registuotis anksti, įmokant $ 200 
užstato. Pilnesnės ekskursijos detalės bus išsiuntinėtos užsiregistravusiems 
keliautojams.

Skrisime THAI INTERNATIONAL, viena pirmaujančių oro linijų su 
pačiais moderniausiais lėktuvais.

A.A.
POVILUI PROTUI

mirus, žmoną Ceciliją, dukrą Birutę Nagulevičienę ir sūnų Kęstutį su 
šeimomis nuoširdžiai uažjaučiu ir dalinuosi netekimo skausmu.

Antanas Kutka

A.A.
POVILUI PROTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai.
V. ir J. Zablockienė

Ilgamečiu! ’’Dainos” choro nariui
' ‘ " A.A.

POVILUI PROTUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo gyvenimo palydovę, 
choristę, žmoną Ceciliją', sūnų Kęstutį ir dukrą Birutę su šeimomis.

Lai Aukščiausias suteikia jiems stiprybės šiose skaudžios valandose.
Sydney choras ’’DAINA”
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