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paskelbtas 1985 itl liepos 26 d, 
Baltijos Tribunolo byloje prieš 
Sovietų Sąjungą.

Baltijos Tri bunol as Kopenhagoje 
pareiškia. kad buvusiu ne—
prikl ausomų Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupacija ir aneksija yra 
pavyzdys nusikaltimo, pažeidžiant 
tarptautine vi e šią j <4 teise t>ei su
tartis, kurias Sovietų Sąjunga Vra 
ratifikavusi.

Masinė rusų imigracija rimtai 
sužalojo baltų tapatybe it politinę 
struktūrą: kalba, kultūra, religija ir 
net istorijos mokymasis mokyklose 
yra nukentėjęs nuo sovietų valdžios. 
Ei ai ti j os v ai s t ybi U mil i t ari z avi m as
sudaro tebesitęsiančios grėsmės pa
saulio taikai nuolatinį priminimą.^

Baltijos tautu teisė i apsi
sprendimą nediskri minacijų ir riesi 7 
kišimu j U protėviu žemėje turi butą 
sugrųžinta.

I škl ausęs patyrusi us liūdi ninkus 
daugeliu gyvenimo, teisės bei prak 
tikos atžvilgiu, Baltijos tribunolas 
prieina išvados, kad Soviet u Sąjunga 
yra padariusi ir daro didelę netei
sybę šioms tautoms.

Šių trijų Baltijos valstybių likimas 
yra unikalus žmonijos istorijoj. 
Niekur kitur pasauly nugalėjusi 
valstybė nėra okupavusi, aneksavusi 
ir kolonizavusi parlamentiniu demo
kratini 14 šąli 14. Sis unikalus likimas 
nusipelno demokratiniu vyriausybių 
pasauly unikalios politikos.

Mes raginame jas pasaulio foru
muose kelti soviet u okupacijos 
Baltijos kraštuose klausimą. reika— 
laujant laisvės ir nepriklausomybės 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

Šiuo Kopenhagos Manifestu mes 
pareiškiame, kad dabartinė padėtis 
Baltijos kraštuose pakenkia taikos ir 
laisvės galimybei Europoje ir 
pasauly.

THEODOR VEITER (pirmininkas). PER AHLMARK, 
Rev. MICHAEL BOURDEAUX, JEAN - MARIE de 
D AIL LET Sir JAMES FAWCETT.

Taikos ir laisvės žygio dalyvių demonstracija Stockholme. Lietuvos grupė 
(iš kairės): VLIKo pirmininkas K. BOBELIS, žymus rusų disidentas V. 
BUK0VSK1S, dr. A. ŠTROMAS, prof. V. VENCLOVA, Anglijos lietuviu 
jaunimo veikėjas V. PUODŽIŪNAS, dainininkė V. RAKAUSKAITĖ - 
ŠTROMIENĖ.

A; Katro nųptr.

Iki tėvynės kranto 17 mylių. Giedamas Lietuvos iiimnas. Centre 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas GINTARAS GRUŠAS

A. Katro nuotr.

PASAULIS MUS IŠGIRDO!
VLIK AS Ugai ir kruopščiai ruošėsi Baltijos Tribunolo posėdžiui ir Pabal- 

tiečių Taikos ir Laisvės išvykai Baltijos jūra.
Tribunolui buvo Įteiktas bendras visų trijų Pabaltijo valstybių vardu 

kaltinamas aktas prieš Sovietų Sąjungą, ir papildoma, Lietuvą liečianti 
medžiaga. Tribunolas posėdžiavo Kopenhagoje š.m. liepos 25-26 d.

Pateiktoji medžiaga Tribunolo buvo apsvarstyta ir liudytojų parodymais 
patvirtinta.

Š.m. liepos 26-29 d. surengta Taikos ir Laisvės išvyka Baltijos jūra praėjo 
sėkmingai ir pakilioje nuotaikoje, nežiūrint sovietų grąsinimų ir trukdymų.

Tie abu istoriniai įvykiai rado platų atgarsį pasaulinėje spaudoje, radijo ir 
televizijoje.

Tik nepaliaujamas mūsų darbas neleis pasauliui užmiršti lietuvių tautos 
teisėtos kovos už laisvę.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS ragina ir prašo 
visus laisvame pasaulyje gyvenančius lietuvius ir toliau remti šias pastangas 
aukomis ir darbu, siekiant laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

VLIKAS

______________________ Kopenhaga -- Stockholmas 

Kopenhagos tribunolas:
SOVIETŲ SĄJUNGA -

NUSIKALTĖLIS-—    --------------------------------------- —________________
Šių metų liepos 25 ir 26 dienomis 
Danijos sostinėje, Kopenhagos mieste, 
posėdžiavo "Baltic Tibunal Against 
the Soviet Union", šiame tribunole 
Sovietų Sąjunga buvo kaltinama už 
nusikaltimus, padarytus Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai. Sovietų Sąjunga 
pripažinta kalta.

Tribunolą organizavo Baltų San
talka /Baltic World Conferenece/, 
kurią sudaro politinės vadovybės: 
estų - Estonian World Council, latvių 
World Federation of Free Latvians, 
ir lietuvių - Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Tribunoią sudarė penki teisėjai. 
Pirmininkavo dr. Theodor Veiter.

austras, teisininkas ir tarptautinės 
teisės žinovas. Kiti keturi teisėjai 
buvo: Per Ahimark, buvęs Švedijos 
parlamento atstovas ir ministerio 
pirmininko pavaduotojas: Jean-Marie 
de Daiilet. Prancūzijos parlamento 
narys; Micheai Bourdeaux, anglikonas, 
kunigas, profesorius, plačiai pasi
žymėjęs savo studijomis apie krikš
čionių persekiojimą Sovietų Sąjun
goje; Sir James Fawcett, pasižymėjęs 
tarptautinės teisės ir žmogaus teisių 
žinovas.

Posėdį atidarė Roul Moiler, Europos 
parlamento vicepirmininkas. Tribu- 

(nūkelta į 3 psl. )
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( Tęsinys)
Motinai Algei. jam prikaišiojančiai 
kodėl nepereina į ortodoksų tikėjimą, 
jis atkirsdavo, kad jo kariai jį išjuoks, 
jei jis apleis arijų tikėjimą.

šventasaulavis nuolat kovojo su 
įvairiomis slavų tautelėmis ir su / 
kazarais; pagaliau užėmė jų miestą, 
vadinamą Biela Viezha (tvirtovę 
Sarkel), tuo kazarams suduodamas 
didelį smūgį, nuo kurio kazarai 
pradėjo silpnėti. Šventasauiavį vadino 
"lengvapėdžiu leopardu" dėl jo suge
bėjimo greitai nugalėti priešus. Ta
čiau 973 m. jam grįžtant iš mūšio, jį 
užpuolė klajoklių tautelės kariai, 
vadinami "Pechenegs", jie jį nužudė, 
nupjovė galvą, iš kaukolės padarė 
puodelį, vidų paauksavo ir iš jo su 
pasidžiavimu gėrė.

Po Šventasaulavio mirties tarp jo 
sūnų kilo varžybos dėl sosto. Jau
niausias Vladimiras, nužudęs brolius, 
980 m. tapo visų rasų imperatorium. 
Rusų slavoniškuose kronikose Vladi
miras aprašomas, kaip didžiausias 
"donžuanas”, merginų ir ištekėjusių 
moterų prievartautojas. Jis turėjęs 
tris šimtus sugulovių Vyshgorode, tris 
šimtus Belgorode ir du šimtus Beres- 
tove.

Jo valdymo metu visoje Europoje 
kilo įkarštis perkrikštyti įvairius 
valdovus, kurie dar nebuvo krikš
čionys. Imperatorių Vladimirą ap
lankė kelios "krikšto" delegacijos.

Pirmiausia atvyko "juodieji bul
garai” ir siūlė jam pereiti į musulmonų 
tikėjimą. Jie jam siūlė, jei apsikrikštys 
su savo vyrais, tai kiekvienas gaus po 
septyniasdešimt gražiausių moterų. 
Vladimirui toks pažadas patiko, bet 
kai bulgarai sakė, kad būdamas 
musimonu negalės valgyti kiaulienos ir 
gerti vyno, tai jis pasakė: "Mes, rasai.

MŪSŲ PRABOČIAI AMŽIŲ BĖGYJE
L ukš yt^

negalim gyventi be gėrimo, mes 
tiesiog negalėtume egzistuoti be šio 
malonumo".

Atvyko ir Romos katalikų - 
vokiečių delegacija. Vladimirui nepa
tiko pasninkas, anais laikais kata
likams griežtai privalomas.

988 m. atvyko delegacija iš 
Bizantijos graikų ortodoksų baž
nyčios. Vladimiras irgi nesutiko krikš
tytis. Tais pačiais metais jis užėmė 
graikų miestą Cherson, svarbų Krimo 
uostą, dėl kurio praeityje nuolat 
varžėsi Bizantija ir Kazarija. Vla
dimiras pasiuntė pasiuntinius su raš
tais Bizantijos imperatoriams: Kons
tantinui ir Bazilijui (tuo metu jie 
valdė abu, rasų imperatorių pa
pročiu). Rašte Vladimiras pasigyrė 
užėmęs Cherson, tą patį padarysiąs ir 
su Konstantinopoliu, jei jie nesutiks, 
kad jis vestų princesę Anną, seserį 
vieno imperatoriaus. Imperatoriai jam 
atsakė, kad jis galės vesti princesę 
Anną, jei iš arijų tikėjimo pereis i 
graikų ortodoksų tikėjimą.

989 m. Vladimiras apsikrikštijo, 
vedė princesę Anną ir tapo paskelbtas 
šventuoju. Istorikai sako, kad šie 
metai tapo reikšmingi daugelio tautų 
ateičiai. Mūsų tautai tie metai 
pragaištingi. Tie, kurie liko arijų 
tikėjime, nusigręžė nuo Vladimiro. 
Rasų imperija suskilo į dvi dalis. 
Ortodoksiškoji dalis buvo pradėta 
vadinti Rusija, o arijų tikėjimo dalis - 
Lietuva.

A.Šapokos veikale "Lietuvos isto
rija" trumpais bruožais paminėta, kad 
iki karaliaus Mindaugo įvairūs kuni
gaikščiai tarpusavy kovojo dėl visos 
Lietuvos sosto. Taip pat skaitom, kad 
mūsų karaliai rūpinosi rusų žemių 
pavergimu. Dabar mums aišku kodėl 
jų akys krypo į rusų žemes: tos žemės 

ankščiau priklausė galingai rasų 
imperijai. Rusų kunigaikščiai vedė 
Lietuvos karalių dukras, seseris ir 
giminaites. Tie kunigaikščiai buvo 
rasų kilmės. įvairiuose veikaluose 
sakoma, kad visoje Rusijoje, o ypač 
Kryme buvo sritys, kuriose net 
šešioliktam šimtmety buvo kalbama 
"gotų" kalba. Istorikas Girdonis 
visiems žinomas Jordannes vardu, 
gyvenęs Italijoje (jo raštai išlikę), 
buvo pats gudas-vytis (jotvingis), 
taigi jis aiškina, kad gotai, tai ne 
germanai, bet gudai. Tų abiejų žodžių 
šaknys skamba panašiai tariant: 
”gud" - "got". Mes visi turime 
įsidėmėti, kad istorikų vadinamieji 
"Goths", - tai mes. Vokiečiai labai 
mielai savinasi garbę, girdi, jie buvę 
tie veržlieji, karingi gotai.

Jei kas mus, lietuvius, kalbėdami 
apie praeitį, vadins pagonimis, visada 
tą melą atremkim tiesos žodžiais: mes 
nebuvom pagonys, mes išpažinome 
arijų tikėjimą. Mūsų prabočiai arijai, 
maždaug 2000 m. pr. Kr. (keliomis 
bangomis) atvyko į Indiją, su savim 
atsigabeno arijų tikėjimą užrašytą į 
Vedas ir tą religiją plačiai Indijoje 
paskleidė. Laikraščiuose skaitėm, be
rods 1981 ar 82-rais metais Indiją 
nusiaubė baisūs potvyniai. Indai mel
dėsi į dievą V arimą (vandens dievą), 
prašydami, kad sustabdytų lietų. 
Mitra, Indra ir Varūna taip pat buvo 
mūsų dievais iki 13-to amžiaus. Indų 
niekas nevadina pagonimis!

Gyvendami išeivijoje turim progos 
skaityti visokias knygas - laisvajam 
pasauly nėra nieko uždrausto. Mes 
žinom, kad Lietuvoje mūsų tautos 
praeitis iškraipyta. Dabar geriausia 
proga surasti žinias apie gilią mūsų 
senovę svetimtaučių istoriniuose vei
kaluose, kad ateities kartos žinotų 

tiesą. Dabartinė karta, mažai teži
nodama, pareiškia mintis, neati
tinkančias tikrovę. Nenuostabu, kad 
svetimtaučiai apie mus irgi nieko 
nežino: rašydami apie karingus Va
rangians, Rus, vikingus, normanus 
nesutapatina jų su lietuviais.

Bibliografij a

A. Toynbee, A Study of History. 
Vols. I-VI., išleista 1947 m. Oxford 
D.C.Somervell rūpesčiu.

A. Toynbee, Constantine Porphy- 
rogenitues and his World, London, 
New York and Toronto, 1973.

Encyclopedia Britannica - 111973 
m. - "Caucasus, People of" straipsnis 
A.H. Kniper, straipsnis F. Barker - 
"Crusades".

Russian Primary Chronicle, Lau- 
rentian Text, etc., Cambridge, Mass., 
1953.

A. Vasiliev, The Goths in the 
Crimea, Cambrige, Mass., 1936.

G. Vernadsky, Ancient Russia, 
svarbus jo straipsnis veikale "A 
History of Russia", Vol. I., New 
Haven, 1943.

G. Vernadsky, Kievan Russia 
veikale: "History of Russia", Vol. II.

Constantine Porphyrogenitues, DE 
CERIMONIIS, komentatorius A. 
Vogt.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

_____________________________
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Spaudoje jau paskelbta 14-tųjų 
A.L.D. programa. 1986 m. gruodžio 26 
i. pradėsime iškilmingomis pamal
domis Sydnejaus katedroje. A.L.D. 
atidarymas vyks Bankstowno Civic 
Centre, o po to vakaronė Lietuvių 
klube, kuri toliau bus vadinama 
"gruodinė". Tai naujas žodis, kaip ir 
pats renginys mūsų šventėje.

Susibūrimus ir pasilinksminimus at
virame ore mes vadiname gegu
žinėmis, kurios Lietuvoje ir prasidė
davo gegužės mėnesį. Australijoj, 
priimdami anglišką žodi, gegužines 
dažnai vadiname pikniku. 13-tųjų 
A.L.D. dienų rengėjai Canberroje jau 
buvo suruošę pikniką, kuriuo dauguma 
suvažiavusių buvo patenkinti ir kan- 
beriškius reikia sveikinti už naujovės 
įvedimą. Tačiau, lauke ruošiamuose 
piknikuose gali pasitaikyti kai kurie 
netikėtumų. Vasariškai ap
sirengusiems. vakare orui atvėsus, 
gali būti šaltoka. Kartais uodai 
mėgsta maišytis ten. kur jie nepagei
daujami. Visuomet yra lietaus grėsmė. 
Kad tų netikėtumų išvengus 

Anastazija ir Antanas Tamošaičiai

reiškiame žmonai 
vaikaičiui ALGIUI.

Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiausią užuojautą 
REGINAI, dukrai IRENAI, žentui VYTAUTUI ir

A.L.D.R.K. Sydnejuje nutarė ruošti 
gruodinę Lietuvių klube.

Žymiai praplėstas 2-jų aukštų 
Lietuvių klubas, atidarius 3 sales ir 
pagelbinius kambarius, po vienu stogu 
sutalpins visus svečius ir Sydnejuje 
gyvenančius šeimininkus. Patalpos 
vėsinamos, gera šviesa, jokio lietaus 
pavojaus, jokių vabzdžių atakų. 
Vienoje salėje jaunimas galės trepsėti 
pagal muzikos ritmą, kitose vyresnieji 
- aptarti politinius įvykius ir veiklą, 
prisiminti ankstyvesnius suva
žiavimus, susitikti pažįstamus. Troš
kulį padės nuraminti baro tarnautojai, 
o klubas ir šeimininkė pasirūpins, kad 
niekas nesėdėtų alkanas. Iš kitų 
valstijų atvykę mėgsta išbandyti 
laimę pinigus paberiančiomis maši
nomis, kurios neretai atsidėkoja už jų 
rankenos patempimą.

Nuo šių metų pradžios, klubo 
patalpose įsikūrusi "Mūsų pastogės" 
redakcija. Gruodinės metu, visi ir 
ypatingai bendradarbiai, galės pama
tyti įrengimus, kurie naudojami laik
raščio paruošimui spaustuvei.

Čia vyks gruodinė. Sydnejaus Lietuvių namai. Nuotrauka iš Sydnejaus 
liet, bibliotekos

Tame pačiame antrame aukšte 
veikia "Talkos" Sydnejaus skyrius, 
kurio tarnautojai pasiruošę atverti 
duris iš kitų miestų atvykusioms mūsų 
banko bendradarbiams ir visiems 
suinteresuotiems lietuviams.

Didesniame kambary yra įsikūrusi 
"Česlovo Liutiko" vardo biblioteka. 
Joje skolinamos ir parduodamos kny
gos, priimama prenumerata, aukos 
A.L.F., Lituanistikos katedrai ir kt.

Šalia yra duosnaus lietuvio Juozo 
Dočkaus vardo skaitykla, kurioje 
išdėstyti laisvame pasaulyje išleisti 
lietuviški laikraščiai ir žurnalai.

Tikimės, kad gruodinė patenkins 
visų suvažiavusių lietuvių į ją dėtas 
viltis. Gruodinės vadovas A.L.D.R. 
komitete yra prityręs bendruomenės 
veikėjas, buvęs A.L.B. Krašto val
dybos pirmininkas, dabar Lietuvių 
klubo direktorius Vytautas Buke- 
vičius.

Jaunimo vakaras

Jaunimo vakaro vadovė Nijolė 
Venclovienė jau pradėjo tartis su 
Jaunimo sąjungos skyriais dėl vakaro 
programos. Jaunimo vakarai visuomet 
sutraukia daug žiūrovų, programa 
būna įvairi ir kas kart vis įdomesnė, 
geriau paruošta. Programoje dau
giausia dalyvauja iš didesniųjų miestų 
atvykusios grupės. Vadovė nenorėtų 
palikti nuošalyje talentingų jaunuolių 
iš rečiau lietuvių apgyventų vietovių 
ar iš ten, kur nėra jaunimo organi
zacijų. Galintieji ir norintieji prie 
jaunimo programos prisidėti kviečiami 
rašyti vadovei, adresu: 12 Cromarty 
Cresc., Winston Hills, N.S.W., 2153. 
Tel. (02) 6390001.

A.L.D.R.K. informacija
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Speciali ELTOS Sneci ali Speciali

Sovietų Sąjunga — 
______ nusikaltėlis 
(atkelta iš 1 psl.) 

noias išklausė kaltinamąjį aktą ir 
septyniolikos liudininkų parodymus ir 
jiems statė Įvairių klausimų.

Liudininkai: vienas anglas, penki 
latviai, trys estai, du rusai, vienas 
vokietis ir penki lietuviai.

Lietuviai liudininkai buvo: dr. 
Tomas Venclova, dr. Aleksandras 
Štromas, Violeta Rakauskaitė- 
Štromienė, Bronius Venclova ir Kęs
tutis Jokubynas. Visi šie lietuviai yra 
gyvenę okupuotoj Lietuvoj, kol jiems 
pavyko atvykti į laisvuosius Vakarus.

Po posėdžio tribunolas paskelbė 
"Copenhagen Manifesto", pri
pažįstanti Sovietų Sąjungą nusikal
tusią visoms trims Pabaltijo tautoms. 
Tribunolo klausėsi visa eilė žurnalistų 
iš Įvairių Europos valstybių. Buvo ir 
Tasso korespondentas.

Tribunolas taip pat buvo plačiai 
rodomas Danijos, Olandijos,Švedijos ir 
Vokietijos televizijoj. Tassas paskelbė 
pranešimą, piktai puolanti tribunolą ir 
jame dalyvavusius asmenis.

Kopenhagos burmistras trečiadienį, 
liepos 24. priėmė pabaltiečių delega
ciją. Iš lietuvių dalyvavo dr. K. 
Bobelis su žmona, inž. L. Grinius, dr. 
M. Samatienė.

1 Kopenhagą atvyko: dr. K. Bobelis 
su žmona, dr. J. Stikliorius. inž. L. 
Grinius, M. Samatienė. dr. E. Arma- 
nienė, 0. Barškėtytė, inž. A. Venckus 
su žmona, dr. A. Janačienė ir gražus 
būrya lietuvių jaunimo, taikos ir 
•laisvės ekskursijoj Baltijos jūroje 
dalyviai.

Liepos 26, Kopenhagoje sovietai 
surengė savo spaudos konferenciją, 
kurioje dalyvavo septyni atstovai. Jų 
tarpe buvo vienas asmuo lietuviška 
pavarde - Julijana Gutauskienė.

- elta

’’TIESA” APIE
TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGĮ

Lietuvos kompartijos \ oficiozas 
"Tiesa" liepos 18 d. numeryje 
išspausdino komentarus apie tuomet 
dar tik įvyksiančius Baltijos tribunolą 
Kopenhagoje ir Taikos ir laisvės žygį 
Baltijos jūra. Komentarai pavadinti 
"Piratiškas išpuolis Baltijoje".

Iš keturių šimtų žygio dalyvių 
pavardėmis suminimi tik trys, 
išvadinant juos vagimis, narkomanais, 
prasigėrėliais. Be "piratų" ir ankščiau 
minėtų epitetų rašinys nusagstytas 
"Tiesai" rašant apie tautiečius užsie
nyje įprastais "perliukais", kaip: 
"išdavikai - pagiežingi atskalūnai", 
"chuliganai", "gauja", "pienburniai", 
"judos” ir pan. Lietuviams skaity
tojams Maskvos komentatorius Pono- 
mariovas paaiškina, kad viskas suma
nyta ir surežisuota NATO ir ČIA 
vadovybių. Nepamiršta ir pagąsdinti 
tiek žygio dalyvių tiek ir Europos 
šalių, kurios juos priėmė.

Tačiau komentaruose yra ir kai kas 
nauja, o būtent iš anksto pranešama, 
kad:

"Plaukiant palei jūrų sieną, planuo
jama išmesti tarybinio Pabaltijo pa
krantėje daug antitarybinės medžia
gos specialiais neskęstančiais kontei
neriais ir oro balionais."

Ir toliau:” 'Laisvoji Europa’ jau 
montuoja laive "Baltic star" siųstuvą

TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIS
Baltijos jūroj
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Iš

vyka Baltijos jūra buvo didžiai 
Įspūdinga demonstracija, kurioje visų 
trijų Pabaltijo tautų - estų, latvių ir 
lietuvių jaunimas skelbė pasauliui 
apie sovietų daromą toms tautoms 
skriaudą, ir jų troškimą išsivaduoti iš 
sovietinės vergijos.

Kelionėje po Baltijos jūra laivu 
"Baltic Star" dalyvavo 52 lietuviai, 51 
estas, 198 latviai ir 51 kitatautis, 
korespondentai, spaudos, radijo ir 
televizijos atstokvai iš Įvairių Eu
ropos kraštų.

Žygis prasidėjo liepos 25 d. Danijos 
sostinėje, Kopenhagoje, kur visi 
dalyviai gavo pilną informaciją, iš
klausė keletą paskaitų ir turėjo 
spaudos konferenciją, taipgi dalyvavo 
Baltijos Tribunolo byloje prieš So
vietų Sąjungą. Vėliau per Kopenhagos 
miesto centrą jie ėjo demonstruodami 
2-1/2 klm. nuotolyje nuo Kopenhagos 
rotušės iki Sovietų ambasados. Tos 
dienos vakare dalyviai išvyko trau
kiniu į Švedijos sostinę Stockholmą. 
kur jie irgi turėjo spaudos konfe
renciją. išklausė paskaitų, dalino 
publikai lapelius, ir t.t. Liepos 26 d. 
vakare laivas "Baltic Star" iškil
mingai išlydėtas iš Stockholmo uosto. 
Prieš išvykstant laivas turėjo būti 
tikrinamas gavus pranešimą apie 
galimos bombos buvimą laive, dėl šios 
priežasties išplaukta vėliau negu 
numatyta.

Liepos 27 d. laivui plaukiant pro 
Gotlando salą, 7 vai. ryto buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos už 
1944-tais metais pabėgėlių iš Pabal
tijo valstybių aukas, kurių nežinomą 
skaičių nuskandino vokiečių ir so- 

‘vietų karo laivai. Laivui pasiekus 
apytikriai 56-tą lygiagretą, 4v. p.p. 
Įvyko labai įspūdingas Lietuvos prisi

minimas, kuriame angliškai VLIK’o 
vicepirm. Liūtas Grinius trumpai 
paminėjo, kad dalyviai yra taip arti ir 
drauge taip toli nuo Lietuvos. Jis 
nriminė Lietuvos kančias ir tautos 
raudą už tūkstančius lietuvių žuvusių 
nuo bolševikų rankos. Sugiedojus 

kurstytojiškoms radijo laidoms trans
liuoti dažnais (frequence -Red.), 
naudojamais tarybinio Pabaltijo res
publikose. Iš laivo ruošiamasi 
transliuoti ir priešiškas programas, 
priderintas vietinės televizijos ka
nalams." ,

Reikia manyti, kad "tarybinio 
Pabaltijo" gyventojai buvo labai 
dėkingi drg. Ponomariovui už suteiktą 
informaciją ir, pasikrovę į "Žigulius" 
ir "Moskvičius" transistorius radijo 
imtuvus bei televizoriaus aparatus, 
masiškai traukė į pajūrį, kur galėjo tū 
"ardytojiškų" laidų laisvai pasi
klausyti ir pasižiūrėti. Žinoma, jei 
sovietai pajūryje paskubomis nesu- 
montavo kokio kilnojamo "glušintuvo" 
ar paprasčiausiai žygio metu į pajūrį 
žmonių neleido. Apie -tai gal sužino
sime vėliau. — "Mūsų pastogės" inf.

patriotines dainas ir Lietuvos himno 
atgarsiams aidint buvo metami vai
nikai, gėlės, ir buteliai su rašteliais ir 
laiškais lietuviams, tikintis, kad bent 
keletas jų pasieks pavergtus tau
tiečius. Laivui praplaukiant Latvijos 
ir Estijos krantus, latviai ir estai 
taipgi Įvykdė savo kraštų paminė
jimus. Tai buvo ypatingai jaujdinantys 
momentai. Laivasi laikėsi 17-os mylių 
atstumo nuo Pabaltijo valstybių 
pakraščių. Praplaukiant Lietuvos pa
kraščius atsirado du sovietų karo 
laivai, kurie sekė ir lydėjo "Baltic 
Star" iki Helsinkio. Daugelyje švedų 
ir suomių laikraščių tilpo nuotraukos 
rodančios "Baltic Star" ir sovietų 
laivus. Iš laivo aiškiai matėsi Saa
remaa sala.

Liepos 28 d. laivui atvykus į 
Suomiją, Helsinkio uostą, žygio daly
viai buvo pasitikti vietinių gyventojų 
su vėliavomis. Visiems žygio daly
viams bujvo leista išlipti iš laivo ir 
policijos apsaugoje išsirikiavę su 
vėliavomis, plakatais ir šūkiais didelė 
eisena, dainuodama tautines dainas 
gatvėmis patraukė į Helsinkio centro 
aikštą, kurioje stovi paminklas estų 
kareiviams - savanoriams pirmojo 
pasaulinio karo metu kovojusiems už 
Suomijos nepriklausomybę. Prie ei
senos jungėsi minia vietinių gyventojų 
ir žmonių virtinė greit pasiekė 1 km. 
ilgį. Per visą žygiavimo laiką dalyviai 
šaukė "Nyet, nyet Soviet". Daugelio 
vietinių gyventojų veidais riedėjo 
ašaros stebint eiseną.

Žiūrovų minia tūkstantinė. Prie 
paminklo pagrindinę kalbą pasakė 
Vladimir Bukovsky. Minėjimui prie 
paminklo pasibaigus. Pabaltiečių Tai
kos ir Laisvės išvykos dalyviai buvo 
slaptai susitarę pavieniui nueiti prie 
sovietų ambasados. Tačiau suomių 
policiją šitą pramatė ir buvo uždariusi 
visas gatves vietiniams gyventojams ir 
demonstruojantiems. Keli išvykos 
dalyviai buvo suomių policijos sulai 
kyti, kai priėjo per arti' sovietų 
ambasados. Kvartalo atstume nuo

TKElDOn
tumiu

Lietuvių grupė Kanados sostinėje Otavoje, kur vyko Helsinkio akto 
peržiūros konferencija. Baltiečiai protestavo prieš žmogaus ir tautos 
teisių pažeidimus Sovietų Sąjungoje. st. Dabkaus nuotr.

OTTAWOS K O M EE E MCI J A
Apžvelgdamas neseniai pasibai

gusią žmogaus teisių konferenciją, 
ELTOS biuletenis anglų kalba savo 
birželio numeryje taip susumuoja 
sovietinės delegacijos vaidmenį: išsi
sukinėjimai, delsimas, faktų slėpimas 
ar iškraipymas. Sofinskio va
dovaujama delegacija patvirtino, kad 
didysis melas tebeklesti, kaip ir 
Stalino laikais. Sovietinės sistemos 
teisintojams ar maskvinės detantės 
entuziastams Vakaruose ELTA siūlo 
nuodugniai fcusipažinti su tokiais 
spektakliais, kaip sovietinės delega
cijos suvaidintasis Ottawoje. ir jų 
entuziazmas neišvengiamai atvės.

ambasados Įvairiuose gatvių sankry- 
žiuose susirinkę išvykos dalyviai 
užtvenkė judėjimą savo susibūrimu. 
Šiaip jokių incidentų nebuvo. Pabal- 
tiečiai taipgi padėjo vainiką prie 
Suomijos maršalo Mannerheim'o pa
minklo. Simboliška grandinė, nešama 
45-ių pabaltiečių apsirengusių kali
nių rūbais, vaizdavo 45-ris Pabaltijo 
okupacijos metus. Vietinių gyventojų 
nuomone, ši Pabaltiečių demons
tracija buvo pati didžiausia Helsinkio 
mieste nuo II-jo pasaulinio karo 
pabaigos.________ _________ ______
_____________ *
"Liepos 29 d. 10 v. "Baltic Star’’ 
sugrįžo į Stockholmo uostą, kur jį 
iškilmingai sutiko gausi minia. Išlipę iš 
laivo dalyviai išsirikiavo eisenai 
Stockholmo gatvėmis. Eisena, su 
vėliavomis, sovietų aukų atvaizdais ir 
šūkiais, išsitiesė apie 4-5 miesto 
blokus ir buvo stebima žiūrovų bei 
spaudos ir televizijos atstoyų. Miesto 
centro aikštėje, išklausę Švedijos 
parlamento atstovų sveikinimų ir 
kalbų, susirinkusi minia sugiedojo visų 
trijų Pabaltijo tautų himnus. Kal
bėtojų pastebėta, kad Lietuvos 
himnas pirmą kartą skambėjo Stock
holmo mieste.

- ELTA

Žygis buvo plačiai skelbiamas ir 
komentuojamas daugelio Europos 
valstybių spaudoje ir televizijoje. 
Sovietų agentūra TASS apie šį įvykį 
atsiliepė aštriai, piktai, pavadindama 
pabaltiečius piratais ir provokatoriais 
ir tuo, žinoma, prisidėjo prie jų 
išgarsinimo.

Renginį reikia laikyti nepaprastai 
pasisekusiu ir didžiai pasitarnavusiu 
Pabaltijos tautų laisvės reikalo pa
brėžimui Europoje, net keleriopai 
prašokusiu rengėjų viltis. Kopenhagos 
Tribunolas ir Pabaltiečių Taikos ir 
Laisvės Ryžto žygis yra didelis 
VLIK o įnašas į ffietu vos laisvės kovą.

-ELTA

Teigiamas buvo JAV-ių ir kitų 
Vakarų valstybių pasiryžimas "aiškiai 
ir nedviprasmiškai išdėstyti visas 
rūpimas problemas". Ypač reikš
mingos buvo Vakarų delegatų kalbos, 
kuriuose jie išvardino "sąžinės kali
nius” ir, paminėjo Pabaltijo šalių 
buvusį suverenumą ir nepriklau
somybę.

Tačiau uždara auditorija, metalinės 
barikados, sargybiniai nesiderina su 
konferencijos tema. Tokio uždarumo 
ir kalėjiminės butaforijos reikalavo 
Maskva. Vakarai padarė per didelę 
nuolaidą.
____________________________ ELTA.
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GERU DARBU METAI

SLMSG Draugijos pirmininkės VI DOS KABAILIENĖS pranešimas metiniame draugijos susirinkime

*
Po ilgų ir vaisingų darbo metų, ri

jos pirmininkė p. O. Baužienė BEM, 
pernai po metinio draugijos su
sirinkimo atsiuntė savo at
sistatydinimą, kurį su apgailestavimu 
turėjome priimti. Mūsų pirmininkė 
persikėlė gyventi į Adelaidę.

«• Aš buvau p. O. Baužienės paprašyta 
perimti pirmininkės pareigas, ir, 
valdybos narėms bei patikėtinėms 
pritariant, sutikau. Sekretoriei A. 
Vingienei atostogaujant užjūriuose, 
man teko dirbti ir sekretorės darbą. 
Dėkoju visoms už paraginimą ir 
pasitikėjimą.

Finansinių metų bėgyje valdyba 
surengė aštuonis posėdžius, o patikė
tinės - devynis.

Lapkričio mėn. suruošėme tradicinę 
iešminę Lietuvių Sodyboje, kurios 
metu Marinos Cox jaunesnioji tau
tinių šokių grupė "Sūkurys" mūsų 
visų džiaugsmui pašoko keletą šokių. 
Ačiū šokėjams ir vadovei. Ponia 
Marina apdovanota Lietuvių Sody
boje augintomis orchidėjomis. leš- 
minėje pasveikinta Pajauta Dau- 
kienė, kuri yra mums ypatingas asmuo. 
Kai po didelių pastangų buvo gauta 
žemė Lietuvių Sodybai, 1970 m. NSW 
Government Gazette No 30, Lands 
Dept. Notices, skaitėme parašus trijų 
pirmųjų patikėtinių: O. Bauže, J.D. 
Kapočius ir P. Daukus.

Praėjusias Kūčias Lietuvių Sody
boje ruošė p.p. V. Stanevičienė, V. 
Petkūnienė ir pagelbininkės. Dalyvavo 
ir p.p. A.R. Meilai iš Čikagos. Kūčių 
vakaras labai maloniai praėjo, (domu, 
kad australų šeimos, kaimynai su 
vaikais ir močiutėmis atėjo į Sodybą, 
giedodami Kalėdines giesmes, ir pa
sveikino visus su šv. Kalėdomis. 
Giedojome ir mes, o sodybiečiai 
vaikus apdovanojo saldainiais.

Sausyje dalyvavau Australijos 
Lenkų Moterų Federacijos konfe
rencijos atidaryme. Lenkų klube 
Ashfield. Kvietimas atėjo iš jų

Kryžių kalnas
S. Cyžys savo straipsnyje "Kryžių 

kalnas" aprašo daugybę padavimų 
apie Kryžiaus kalno atsiradimą. 
Kryžių kalnas yra netoli Šiaulių 
vieškelio link Joniškio, už naujų 
miesto kapinių. Už kelių kilometrų 

Kryžių kalnas Jurgaičiuose (Šiaulių apskr.)

pirmininkės Maria Krupska. Daly
vavo ten ir ukreiniečių moterų 
atstovės.

Vasario pradžioje įvyko tradicinis 
Užgavėnių vakaras, atsilankė daug 
svečių, dalyvavo ir O. Baužienė. 
Esame dėkingos E. Lašaičio vadovau
jamiems "Linksmiesiems Broliams - 
Neužmirštuoliams", už nuotaikingą 
programą. Dosnios rėmėjos atnešė 
šiam vakarui skanių pyragų ir fantų 
loterijai. Visas loterijos pelnas pa
skirtas Lietuvių Namams Bankstowne.

Vasario 16 d. į Lietuvių Sodybą 
atvažiavo Dr. P. Wilkinson iš Austra
lian Institute of Mutlicultural Affairs. 
Tai yra Melbourno organizacija, kuri 
bendradarbiauja su Federaline val
džia, kaip jie sako, patariamuoju 
balsu. Jų pagrindinis darbas rinkti 
žinias ir statistiką apie įvairių etninių 
grupių slaugymo namus, hostelius ir 
sodybas. Tamara Vingilienė ir aš su 
juo pakalbėjome. Ta įstaiga buvo 
pakvietusi E. Jonaitienę, kaip oficialią 
vertėją pasikalbėti su Sodybos gyven
tojais.

Kovo mėn. Jo Ekselencija Pasaulio 
lietuvių vyskupas P. Baltakis svečia
vosi mūsų Sodyboje. Šis aukštas 
bažnyčios dignitorius buvo labai' 
malonus svečias ir tikrai simpatiškas 
žmogus. Vyskupas apžiūrėjo Sodybą, 
papasakojo apie savo keliones ir 
pavakarieniavo kartausu mumis. Valė 
Stanevičienė su kitomis sodybietėmis 
paruošė puikią vakarienę, tarp svečių 
buvo prel. P. Butkus MEB ir p. 
Antanaitis iš Amerikos.

Gegužės pradžioje keletą minučių 
per lietuvių radio apie d-jos darbą 
kalbėjo ilgametė ligonių lankytoja M. 
Migevičienė ir mūsų patikėtinė M. 
Reisgienė.

Gegužės 16 d. prel. P. Butkus MEB 
atlaikė šv. Mišias (Šeštinių) Lietuvių 
Sodyboje. Šv. Mišios Lietuvių Sody
boje tai graži proga kartau pasimelsti 
ir pabendrauti.

Jau visa eilė metų Sutherland 

nuo jų dešinėje kelio pusėje atsišakoja 
kitas vieškelis, kuris priveda prie 
Kryžių kalno. Kryžių kalnas, tai 
senas piliakalnis, į kurį žmonės 
pradėjo nešti kryžius, tikėdamiesi 
gauti kokios nors Dievo malonės. 
Daugiausiai žmonės prašo sveikatos. 
Caro laikais buvo draudžiama statyti 

vyksta Senior Citizens’ Art’s and 
Crafts Festival, kitaip tariant, vyres
nio amžiaus piliečių šventė. Šiais 
metais festivalis išpuolė liepos 9, 10 ir 
11 d. Organizacijos gavo po stalą ir 
pardavinėjo rankdarbius. Ten pat 
vyko meno ir rankdarbių paroda. 
Mūsų stalą organizavo Olga Stor
pirštienė, ponios iš Sodybos daug 
primezgė megstukų, pagalvėlių, val
dybos narės ir draugijos geradarės 
taip pat numezgė ir pasiuvo rūbelių 
pardavimui. Į tą Sutherland festivalį 
visiems būtų buvę įdomu atsilankyti, 
nes vyko koncertas, įvairių grupių 
pasirodymai, galima buvo nusipirkti 
rankdarbių labai prieinamomis kai
nomis, išgerti kavos ir pasižiūrėti kaip 
geriems tikslams telkia lėšas Raudo
nasis Kryžius, Suparaližuotųjų ir 
Aklųjų draugijos ir kitos labdaros 
organizacijos.

šiais metais netekome dviejų Lie
tuvių Sodybos gyventojų: mirė Nellie 
Sabaliauskienė - Peters ir Erna 
Aimazienė. Ligoninėje jas nuolat 
lankė draugės iš Sodybos, o grįžusios 
namo buvo rūpestingai sodybiečių 
globojamos. Čia ir yra Lietuvių 
Sodybos tvirtybė, kad žmonės padeda 
vieni kitiems ligoje ir senatvėje.

Ligonių lankymas svarbi Moterų D- 
jos darbo dalis. Dvi valdybos narės V. 
Ramanauskienė ir M. Migevičienė 
traukiniu, autobusu ir pėstute pasie
kia tolimus kampus lankydamos ser
gančius ir senus. M. Migevičienė 
nutarė į Valdybą nebekandidatuoti, 
nors dar sako, kad mums padės ir 
toliau. Man stačiai trūksta žodžių 
išreikšti jai padėką už ilgus, ilgus 
metus šito nelengvo darbo. Jos meilus 
būdas, kantrybė ir žmonių atjautimas 
sušildė, sustisprino ir palengvino 
daugelio naštą. Per valdybos posėdį D. 
Bižienei pasiūlius, ir visoms entu- 
ziastikai pritarus, norėjome suteikti 
Magdalenai Migevičienei SLMSG D- 
jos Garbės Narės titulą. Pagal mūsų 
taisykles tai galima padaryti tik per 

kryžius, bet žmonės slapta vis tiek tai 
darė. Pirmojo pasaulinio karo metu 
daug kryžių sunaikino vokiečiai. 
Nepriklausomybės laikais kryžių buvo 
apie 400. 1931 rugpjūčio 7 Kryžių 
kalną pirmą kartą aplankė gausi 
procesija kartu su kunigu iš Šiaulių. 
Antrojo pasaulinio karo metu kryžių 
skaičius pasiekė 2000, tarp jų - 380 
dideli mediniai kryžiai. Po Stalino 
mirties Sibiro tremtiniai, tesėdami 
savo įžadus, statė kryžius. 1961 
pavasarį Sovietų valdžia sudegino 
apie 5000 kryžių. Šiam darbui vado
vavo Šaulių milicijos skyriaus virši
ninkas Rėklaitis. Protestuodami prieš 
kryžių naikinimą, tikintieji 1973 
gegužės 13 naktį nunešė ir pastatė 
daugybę kryžių. Tie kryžiai vėl buvo 
sunaikinti, bet niekas nebuvo areš
tuotas. 1973 buvo sunaikinta 360 
kryžių. Taip pat įvyko 1975 lapkričio 
18, kai buvo sunaikinta 400 kryžių. 
Šiuo metu Kryžių kalne stovi apie 
2000 kryžių.

metinį susirinkimą: todėl siūlau jai 
šitą titulą suteikti ir prašau jus paploti 
pritarimui.

SLMSG D-ja palaiko ryšius su 
Lietuvių Moterų Klubų Federacija 
Amerikoje. Pernai lapkričio mėn. 
įvyko Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos suvažiavimas Brooklyne. Šia 
proga mes pasiuntėme sveikinimo 
telegramą savo seserims užjūriuose. Iš 
jų pirmininkės Aldonos Pintsch gavo
me laišką su sveikinimu mūsų drau
gijai ir jų suvažiavimo protokolą. Jos 
savo darbą kreipia daugiausiai žmo
gaus teisių gynimui ir Lietuvos laisvės 
reikalo kėlimui politiniuose foru
muose.

Man malonu pranešti, kad E. 
Lašai t is sutiko išdrožti lietuvišką 
koplytėlę, kurią ateinančiais metais 
tikimės pastatyti Lietuvių Sodyboje. 
Tai projektas, apie kurį jau senai 
kalbėta. Malonu, kad tas reikalas 
pajudėjo.

Draugijos finansiniai reikalai geri. 
Iždo knygas peržiūri kontrolės komi
sija ir visas sąskaitas, knygas ir 
dokumentus ilgus metus tikrina kvali
fikuotas buhalteris Algis Milašas. Jis 
paruošia ir balanso lapus išsiuntimui į 
Department of Social Security, Cha
rity Branch. Ponui Milašui didelis ačiū. 
Taip pat ačiū Revizijos komisijos 
narėms p.p. O. Grudzinskienei, J. 
Viliūnienei ir A. Jablonskienei peržiū
rėjusioms knygas.

Noriu pranešti, kad per draugijos 
egzistavimo laiką, t.y. nuo 1963 metų, 
ligonių ir draugijos reikalams įskai
tant ir du vajus sodybai, iš tautiečių 
gavome vienuolika tūkstančių šešis 
šimtus dvidešimt septyniųs dolerius 
auk ų. V isie ms e asme labai dėkingos.

Ačiū visoms narėms ir prijau
čiančioms, kurios vienu ar kitu būdu 
padeda. Dėkoju jums, kad atėjote į 
mūsų metinį susirinkimą ir kad 
remiate savo draugiją.

PATIKSLINIMAS

"Mūsų Pastogės" Nr. 32 (12.8.85) 
straipsnyje apie SLMSG D-jos metinį 
susirinkimą pamiršta paminėti, kad V. 
Kabailienė perdavė p. O. Baužienės 
linkėjimus iš Adelaidės, sveikinimus 
Patikėtinėms, Valdybos ir D-jos 
narėms, linkėdama geros sėkmės.

Taip pat norime patikslinti, kad 
Revizijos Komisiją sudaro ne dvi, o 
trys ponios: O. Grudzinskienė, J. 
Viliūnienė ir A. Jablonskienė.

* * *
S.L.M.S.G. Draugijos nauja valdyba 

pareigomis pasiskirstė sekančiai: Vi
da Kabailienė - pirmininkė, Tamara 
Vingilienė - iždininkė, Aleksandra 
Storpirštienė - sekretorė, Aldona 
Adomėnienė - parengimams, Milda 
Bukevičienė - ūkio reikalams, Vilė 
Ramanauskienė ir Lidija Žalienė - 
ligonių reikalams. Danutė Bižienė ir 
Liuda Stašionienė - kandidatės.

S.L.M.S.G D-jos 
VALDYBA
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SYDNEY
SYDNEJAUS BENDRUOMENES SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 18 d. Sydnejaus Lietuvių 
Namuose įvykusiame A LB Sydnejaus 
Apylinkės susirinkime dalyvavo 61 
Bendruomenės narys. Susirinkimui 
pirmininkauti pakviestas B. Stašionis, 
sekretoriaus pareigas ėjo V. Augusti- 
navičius.

Minutės tyla dalyviai prisiminė 
praeitų metų bėgyje iš gyvųjų tarpo 
pasitraukusius apylinkės narius, ypač 
tuos, kurie mirė eidami pareigas 
Bendruomenėje, kaip "Mūsų Pasto
gės" redaktorius Vincas Kazokas bei 
Kontrolės Komisijos nariai dr. Vytau
tas Kišonas ir Povilas Protas.

Apylinkės pirmininko dr. A. Mau- 
ragio vienerių metų ataskaitiniame 
pranešime atsispindėjo gyva Apylin
kės Valdybos veikla. Surengta visa 
eilė minėjimų ir koncertų, pravestas 
sėkmingas rūbų ir pinigų vajus Punsko 
lietuviams sušelpti, surengtas kitas 
vajus - paremti Sydnejaus Lietuvių 
Namus. Glaudžiai bendradarbiauta su' 

Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Australų 
Lietuvių Komitetu Žmogaus Teisėms 
Ginti, Jungtiniu Baltų Komitetu, 
Lituanistiniais kursais. Palaikyti ryšiai 
ir su Pavergtų tautų organizacija bei 
Amnesty International. Orga
nizuojamos peticijos paremti Baltų 
Rezoliucijos klausimą parlamente. 
Raštu protestuota prieš komunisto 
paskyrimą SBS vadovu.

Tiek valdybos pirmininko, tiek ir 
kiti ataskaitiniai pranešimai, tai yra, 
iždininko, Kontrolės Komisijos bei 
Garbės Teismo, buvo Apylinkės susi
rinkimo priimti ir patvirtinti.

Pranešimus sekė apylinkės vykdo
mųjų organų rinkimai sekančių dviejų 
metų kadencijai. Išsirinkta nauja 
Apylinkės Valdyba, susidedanti iš 
(pareigomis pasiskirstyta tuoj po 
susirinkimo) pirmininko A. Giniūno, 
vicepirm. - dr. R. Kavaliauskaitės, 
sekr. - E. Badauskienės, fžd. - D. 
Bižienės, parengimų vadovo - V. 

Augustinavičiaus, ir nario jaunimo 
reikalams - K. Kazoko. Valdybos 
kandidatas B. Dambrauskas. I Kont
rolės Komisiją išrinkti: V. Patašius, A. 
Reisgys ir B. Stašionis. Kandidatas J. 
Dambrauskas. I Garbės Teismą: I. 
Jonaitis (pirm.), B. Žalys (sekr.), J. 
Zinkus, dr. G. Kazokienė, V. Buke- 
vičius. Kandidatai: T. Vingilienė ir V. 
Deikus.

Mandatų komisijai beskaičiuojant 
balsus išklausyti Sydnejaus lietuvių 
organizacijų atstovų pranešimai apie 
šių organizacijų veiklą. Pranešimus 
padarė: V. Bukevičius (Sydnejaus 
Lietuvių Klubas), dr. G. Kazokienė 
(Radijo valandėlė), A. Kramilius 
("Dainos” choras ir Ateitininkai), dr. 
R. Barkutė (Jaunimo Sąjunga), J. 
Zinkus (Sydnejaus Skautų Židinys), 
V. Patašius (Baltų Komitetas), J. 
Karpavičius (Sporto klubas "Kovas”).

Iškeltas būtinas reikalas žymiai 
skaitlingiau dalyvauti viešose Pa

vergtų Tautų savaitės demonstra
cijose. Tai praktiškas būdas, kuriuo 
kiekvienas lietuvis gali pareikšti 
protestą prieš okupantą, bet tik 
didesnis demonstruojančių skaičius 
yra pakankamai efektyvus patraukti 
vietinės spaudos ir televizijos dėmesį. 
Įsijungti į motorkadas kiekvieno 
lietuvio pareiga.

Iz. Jonaitis viso susirinkimo vardu 
išreiškė padėką praeitos kadencijos 
Apylinkės Valdybai ir ypač jos 
pirmininkui, dr. A. Mauragiui, ištisus 
šešeris metus gražiai vadovavusiam 
Bendruomenės veiklai Sydnejuje. Su
sirinkimas baigtas Tautos Himnu.

B.Ž - V.P.

833323333833

MELBOURNE________
MEL B O U R N O APYLI N KĖJE

Bendruomenės valdyba savo pasku
tiniuose posėdžiuose svarstė Lietuvių 
namų bendruomenės menės - kam
bario naudojimo reikalą. Ši patalpa 
turi būti švari, tvarkinga ir repre
zentacinė.

Jau sutvarkytos užuolaidos, durų 
užraktas, nupirkta 30 naujų kėdžių.

Sekretoriui A. Žilinskui pavesta 
prižiūrėti menės naudojimas ir tvar
kingas užlaikymas. Nuo rugsėjo mėn. 
menė bus užrakinta, o norintieji 
naudotis turės iš anksto pranešti datą 

ir kas bus atsakingas už tvarką. Šiuo 
reikalu prašau skambinti sekretoriui 
dienos metu 3296833, vakarais ir 
savaitgaliais 5834258. Naudojimo tai
syklės surašytos sąsiuvinyje prie 
menės durų. Sutvarkyti menę ir 
pakeisti kėdes kainavo keletą šimtų 
dolerių.

Paskutini šio mėnesio savaitgali 
Lietuvių namuose įvyks Krašto val
dybos šaukiamas Bendruomenės va
dovų suvažiavimas. Šiame viešame 

suvažiavime - konferencijoje kvie
čiame visus dalyvauti, nes Bend
ruomenės reikalai yra mūsų visų 
reikalai. Šeštadienio vakarą įvyks 
pobūvis, kurį rengia "Svajonės" savo 
plokštelės pristatymui.

Vietoj "Mūsų Pastogės' baliaus 
šiemet nutarta suruošti Cepelinų - 
Koldūnų linksmavakarį baro patal
poje. Data bus paskelbta vėliau.

w Raginame visus Melbourne apy

linkės lietuvius užsimokėti solidarumo 
mokestį, kurį sekmadieniais renka ižd. 
D. Čižauskienė. Šįmet mokestis dar 
vis $ 2, bet nuo Naujų metų bus jau $ 
5 kaip nutarta Krašto Tarybos.

Visus suinteresuotus Apylinkės val
dybos veikla prašome siūlyti suma
nymus, kaip veiklą vystyti ir gerinti.

MELBOURNO APYLINKĖS 
VALDYBA

LIETUVIŠKOJI KNYGA

gauta Šaltinių bibliotekai: Justino 
Marcinkevičiaus "Vienintėlė Žemė", 
Vilnius 84. Antano Sutkaus liuksusinis 
albumas "Neringa", Vilnius 82. Ste
pono Matulio "Lietuvos laisvės vai
nikas", West Bridgford, Nottingham 
84. "Tėvynės pašvaistė", moksleivių 
metraštis 61-62, Chicago. Juozo 
Gruodžio kūriniai chorams, Vilnius 84. 
Aukojo: A.E. Bakaičiai J. Pašilaičio 
"Hearken Then Judge", Sidelights 
on Lithuanian D Ps, Tuebingen 47. J. 
Vaišnoros "Jonas Paulius I", nuo 
Alpių kalnų slėnio iki apaštalo Petro 
sosto, Brooklyn 82. B. Brazdžionio 
"Vidudienio sodai", Hollywood 61. A. 
Butkutė - "Ateities" žurnalų. Č. 
Vaštokas - knygų. Aukojo Melbourne 
Lietuvių bibliotekai: po $ 5 M. 

Biretienė, J. Kamarauskas, A. Rah- 
don, J. Žitkevičienė, prisiminusi prieš 
5 metus įvykusią bibliotekos darbuo
tojos Bronės Šilvienės tragišką mirtį.

Gauta: A. Nykos - Niliūno " Žiemos 
teologija", eilėraščiai, Chicago 85. J. 
Kuncos "Žmogus ir atominė era”, 
Melbourne 85. J.V. Gėtės "Jaunojo 
Verterio kančios", ii. V.K. Jonynas, 
Vilnius 84. Albino Žukausko "Kai 
užaugo šešėlis", pasakos ir apsakymai, 
ii. Albina Makūnaitė, Vilnius 83. Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos leidiniai (per 
Pijų Vaičaitį už pusę kainos): 
"Metraštis" VI, Roma 85. "Suva
žiavimo darbai" X, Roma 84. Aukojo: 
A. V. Bieliauskas $ 12, knygų: 
"Lithuanian Quartet", Edited by 
Stepas Zobarskas, N.Y. 63. Barbara 

Armonas "Leave Your Tears in 
Moscow, N.Y. 61. M. Valančiaus 
liuksusinis lelidinys "Palangos Juzė", 
dail. Vytautas Jurkūnas. E. Miežaičio 
"Čia Lietuva", poetinė publicistika, 
dail. Vytautas Valius, Vilnius 74. 
"Lietuvos gamta", Vilnius 66. P. 
Joniko "Lietuvių kalbos istorija", 
Chicago 52. B. Bučackio "Radvila 
Juodasis", Chicago 77. Po $ 5 A. 
Kontvainis, K.A. Milinskai. Visiems 
bibliotekos geradariams nuoširdi pa
dėka.

Gauta šaltinių bibliotekai: "An
tanas Vienuolis šiandien", Vilnius, 84. 
"Kalbos kultūra" Nr.47, Vilnius 84 
(biblioteka turi visus iki 45 numerius). 
Algirdo Ambrazo "Juozo Gruodžio 
gyvenimas ir kūryba" su jo kompo

zicijų pavyzdžiais, Vilnius 81. Lotynų 
ir dalinai lenkų kalba Pauliaus Jatulio 
paruoštas Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos leidinys su trim istoriniais 
žemėlapiais "Codex Mednicensis seu 
Samogitae DiocesisPars I (1416.11.13 
- 1609.IV.2), Roma 84; ši knyga 
apima 709 puslapius teksto su lietuvių 
kalbos santraukomis. Kunigui Pranui 
Vaseriui, Šaltinių Bibliotekai parū
pinusiam ir apmokėjusiam šį vertingą 
istorini veikalą, Australijos Lietuvių 
Fondo vardu nuoširdus ačiū.

Aukojo: $7 A.V.Žukauskas, po $5 
J.Ašmonas, J. Kamarauskas, E.Šid
lauskas. Žurnalų komplektų - P. 
Binkus, Mrs. Karpavičius. Visiems 
mūsų bibliotekos geradariams ir 
aukotojams nuoširdi padėka.

BIBLIOTEKOS VEDĖJAS

GEELONG
^vyCio'' metinis susirinkimas

Š.m. liepos mėn. 21 d. Geelongo 
Lietuvių bendruomenės namuose įvy
ko Sporto klubo "Vytis" narių ir 
rėmėjų metinis susirinkimas, Į susi
rinkimą atėjo 24 žmonės. Susirinkimą 
atidarė G.L.S.K. "Vytis" pirmininkas 
S. Šutas, pravedė V. Bindokas. 
Diskusijų dėl pranešimų ir klubo 
veiklos daug nebuvo. "Vyčio" val
dybos veiklai ir finansinei padėčiai 
dalyviai visuotinai pritarė.

Naujos klubo valdybos rinkimai 
praėjo sklandžiai; siūlyta dešimt

kandidatų, bet trims pasitraukus, liko 
septyni, iš kurių ir išrinkta naujoji 
valdyba. Pareigomis pasiskirstė se
kančiai: Stasys Šutas - pirmininkas, 
Giedrė Kaladienė - vicepirmininkė, 
Kajetonas Starinskas - sekretorius, 
Vytas Obeliūnas - iždininkas ir 
Genovaitė Valaitienė - parengimų 
vadovė. Kandidatais liko Lily Obe- 
liūnienė ir Liudas Bungarda.

Taip pat nubalsuota vienu doleriu 
pakelti G.L.S.K. "Vyčio" klubo nario 
mokestį.

Susirinkimo dalyviams už atsi
lankymą bei parodytą vieningumą 
padėkojo ir naujai valdybai sėkmingo 
darbo palinkėjo prezidiumo pirmi
ninkas V. Bindokas. Susirinkimui 
baigiantis sugiedotas Lietuvos Him
nas.

Po to sekė kavutė.
Visą korespondenciją, kaip ir anks

čiau, prašom siusti sekretoriui: K. 
Starinskas, 35 Sharp St., Newtown, 
Vic., 3220. telef. (052) 216316.

K.S.

HOBART

Mūsų pastogė Nr. 34, 1985.8.19, psl. 5

HOBARTO LIETUVIAI _____________
Tautos šventės minėjimas, kurį 

ruošia Hobarto Apylinkės valdyba, 
šiemet įvyks pas p.p. Šikšnius rugsėjo

7 d. šeštadienį 7 vai. vak.
Programoje: paskaita ir 

pasirodymas. Po minėjimo -
meninis 
vaišės.

Gėrimus duos valdyba, o maistą v k 4^ 44
atsineškite savo. Maloniai kviečiame
visus atsilankyti. APYLINKėS VALDYBA
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ant sprando neraityti, panosėje gyva
plaukių eilė, smakras lyg ožio, kelnės 
suplyšę, baisu pažiūrėti. Žmona 
neiškentusi prašė, kad aš kaip nors 
patarčiau, pamokyčiau. Jai prikišau, 
kad ir jos duktė negeriau atrodo, 
plaukai suvelti kaip raganos ir 
didžiulės ringės, kaip pas čigonę, ausų 
speneliuose. Abu matėm, kad turime 
senosios ir jaunosios kartų sankirtą, 
kurią buvo sunku suprasti, o dar 
sunkiau iš jos išeiti.

Dairiaus pagalbos spaudoje, kuri 
buvo labai paslaugi jaunimui, jo 
išsilaisvinimui iš visokių varžtų ne tik 
mokyklose, bet ir namuose. įvairūs 
autoriai įvairiai vertino naująją "pop 
ir op” kultūrą, naujos veislės žmones, 
naują lyg elgetišką visuomenę, jų 
protestus, demonstracijas,
tvirtindami, kad ir senovėje Sokratas 
skundėsi jaunimu, sakydamas, jog jis 
nepaiso autoriteto, žemina tėvus ir 
senelius. žiauriai elgiasi su 
mokytojais.

Prieš šimtą metų Amerikoje 
studentai maištavo, daužė mokyklų 
langus ir duris. Atsimenu, kad ir 
Lietuvoje studentai buvo jautresni už 
senesniuosius. 1938 m. Kaune prie
V. D. Universiteto gatvėje įvyko 
studentų demonstracija, nukreipta 
prieš tuometinę valdžią, kuri lengvai 
nusileido Lenkijos ultimatumui dėl 
Vilniaus. Palipęs ant laiptų, šaukiau: 
"Kolegos, ko mes išėjome į gatves? - 
Mes protestuojame prieš netei
singumą, smurtą ir prievartą! Vilnius 
buvo ir bus mūsų!" Policija vartojo 
ašarines dujas, įsikišęs į kišenę 
studentišką kepurę, greitai pasi
šalinau.

Kodėl tik jaunimas demonstravo? 
Kodėl senimas buvo lyg sukalkėjęs, 
nepaslankus reaguoti į įvykius, lie
čiančius jų pačių gyvenimą? Klau
simai ir atsakymai yra plačios 
apimties, neįmanomi čia atsakyti. Bet 
šių dienų jaunimas yra visiškai kitoks, 
beveik nesuprantamas, atidarantis 
didžiulį skilimą tarp kartų. Senimas 
jaučia tam tikrą baimę, kad jis lyg 
nustumiamas į šalį įvairiose veiklose, 
profesijose ir net religijoje, kur 
gauruoti gitaristai ir pop dainininkai 
užėmė giesmininkų vietas. Kai kurie 
senieji, iyg norėdami prisiderinti prie 
jaunimo, atjaunėti, pradėjo šokti 
rock-n-roil, tvistą ir vaikytis jų 
madas, o jaunimas greičiau ir ankščiau

___ IMAS -___ Ini—JĄUp
Sunaus plaukai, kaip mergaitės, guli paseno,

SE
N1

MO VAIKAI
ir jiems,

sulaukusiems 18 metų, visas teises 
davė. Vaikai tampa tėvais dar 
mokyklose būdami, nes ten maišosi su 
mergaitėmis ir žaidžia tėvus ir 
mamas, niekeno nedraudžiami.

Jaunimas dabar turi tokių laisvių, 
apie kurias senimas nė nesvajojo. 
Vaikšto basi gatvėse, neskuta barzdų, 
nekerpa plaukų. Nesvarbu ar trumpos, 
ar ilgos suknelės, siauros ar plačios 
kelnės, svarbu tik, kad visi taip būtų 
apsirėdę. 0 jeigu jaučiamas neti
krumas, nesaugumas, tai ieškoma 
išeities, užuovėjos kanapėse, narko
tikuose, savos kartos kultūroje, iste
riškose dainose, skardžioje muzikoje, 
hipnotiškuose šokiuose. Masinė žinių 
tarnyba, TV, radijas, kinas, beprotiški 
jų laikraštėliai šitą kultūrą skatina ir, 
platina, o prekybininkai išnaudoja, 
darydami milijoninį pelną.

Šis jaunimas greičiau prisideda prie 
revoliucinių judėjimų ir jų vadų 
garbinimo. Marksistai jį panaudoja 
savo ideologiniams tikslams, kursty
dami prieš karo tarnybą, ginklavimąsi, 
gamtos teršimą ir pan. Gatvėje 
jaunuolis pakišo man lapelį šauk
damas, kad fašizmas ir imperijaiizmas 
turi būti sunaikintas: "Act now" - 
pirmyn! Perskaitęs pagalvojau, kad 
šis, paršiukas, dar be ūsų, o jau moko 
seną karo veteraną. Ką jis išmano apie 
tuos dalykus, kuriuose neturi jokio 
patyrimo? Apsiraminęs svarsčiau, kad 
karo metu senieji, nesvarbu kurios 
spalvos ar įsitikinimų, suvėlė šį 
pasaulį, išgriovė Europą, mėtė ato
mines bombas ant civilinių gyventojų, 
o dabar nori, kad jų pėdomis jaunimas 
eitų! Gal dėlto jaunimas ir neranda 
reikalo dėkoti senimui už tokį 
palikimą.

Sunku senimui pakelti jaunimo 
nusigręžimą, bet vis dėlto jie yra 
senimo vaikai ir skirtumų tarp tėvų ir 
vaikų visada buvo ir bus. Pokarinis 
jaunimo prieauglis išsiliejo savo kultū
riniu sriautu į visuomenę, bet be 
patyrimo. Ką senimas patyrimu įsigijo, 
to jaunimas dar neturi, o ką jis turės.
to senimas jau negalės patirti, nes 
jaunimui priklauso ateitis. Visdėlto 
jaunimas geriau ir gudriau padarys, jei 
jis senimo patyrimais pasinaudos, o 
atsisakyti nuo praeities būtų lyg savo 
sąmoningumo šaknų pakirtimas.

J. ARAS.

Mano brolis L.
Aš nemaža, bet mano brolis aukštas 

kaip žirafa. Įsivaizduokite jaunuolį 
šešių pėdų septynių colių! Jis 
praaugo ir savo tėvelį, ir savo senelį. 
Jei dar augs toliau, tai... į dangų 
atsirems! Kaip jam patogu - net ir 
didžiausioje minioje jis turi puikų 
vaizdą. Niekas jam neužstoja "rock" 
koncerte scenos, o krepšinio aikštėje 
krepšio... Na, gal reikia kiek pasi
stiebti, kad įmesti sviedinį.

Dabar jis lanko Vasario 16-tos 
gimnaziją ir čia susitiko seną pažįs
tamą, linksmąjį D. Abu nusifoto
grafavo ir atsiuntė nuotrauką. Vaje, 
vaje... atrodo kaip Galijotas su 
Dovidu. Jie labai susidraugavo; mat. 
tik trys Australijos lietuviukai šiais 

Ilgai laukta SVAJONIŲ plokštelė, kuri apvainikuos jų gastroles ir darbą 
ateinančiam Jaunimo kongresui, pagaliau išvys ne dienos šviesą, bet smagaus 
vakaro atmosferą Lietuvių namuose Melbourne. Tai

VAKARAS SU SVAJONĖMIS,
kuris prasidės 7-tą valandą. Plokštelės pristatymas įvyks punktualiai 7.30. 

įKai jaunimas sako "punktualiai", tai reiškia "tuo laiku kaip paskelbta", taigi 
rimtai patariame ateiti laiku.

įėjimo kaina tik $10. Už tai įeidami gausime taurą šampano, vėliau šiltą 
vakarienę, kavą ir, aišku, neapsieisime be pyragų. Seks šokiai ir linksmybės.

Vakaro programoje SVAJONėS padainuos plokštelėje užrašytų ir taip pat 
dar koncertuose negirdėtų dainų. Žada dainuoti iš viso 8 dainas: tai jau pusė 
koncerto, o mes esame tikri, kad, publikai prašant, ir iš viso entuziastiškai 
besireiškiant, bus galima išprašyti ir dar vieną, kitą dainelę. Pati plokštelė bus 
pristatyta ir įvertinta įvairių apie tai nusimanančių žmonių.

Visi užsisakiusieji plokštelę, kurie dalyvaus šiame pristatyme, galės 
plokštelę atsiimti. Kitiems plokštelė bus pasiųsta. Neužsisakiusieji turės 
progos nusipirkti. Norintieji galės gauti SVAJONIŲ autografus.

Tikimės svečių iš visos Australijos, įskaitant ir Krašto valdybos pirmininką, 
nes tą savaitgalį Melbourne vyks bendruomenės veikėjų suvažiavimas.

Kviečiame nevien į balių, koncertą, vakarienę, naujo leidinio pristatymą ir 
šokių vakarą, bet į visą tai apimantį pobūvį, praeisiantį linksmoje, jaunat
viškoje nuotaikoje.

Visas pelnas, aišku, skiriamas VI-jam Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui.

metais gimnazijoje. Tai jie ir laiko 
"vieną frontą"!

Chm... jam ir neblogai pasisekė 
priprasti prie skirtingų mokslo sąlygų. 
Pasimokė, pasimokė, smegenis gerai 
patampė, o dabar sau važinėja po visą 
Europą. Atvirutės, kurias gauname 
atrodo taip viliojančiai. Ta iš Grai
kijos buvo nuostabi: Akropolio griu
vėsiai saulei leidžiantis. Kita atke
liavo iš Paryžiaus su "Arc de 
Triomphe" vaizdu ir pilnomis gat
vėmis prancūziškų mašinų, kurios 
raitosi kaip makaronų virtinėlės. 
Trečią gavome iš Londono. Tas mano 
broliukas ir per vandenis persikėlė. 
Koks jis patenkintas savo atostogų 
kelionėmis! Betgi greit ir vėl prasidės 
mokslo metai gimnazijoje ir jam reikės 
"zubrinti" lietuvių ir vokiečių kalbas, 
Lietuvos istoriją ir kitus dalykus. 
Pagalvokite tik, tas mano broliukas ir į 
"mokytojus" išėjo: jis moko tautinius 
šokius šokti mažesnius už save. Man 
atrodo, kad jis labai petenkintas 
Vasario 16-tos gimnazijoje. Betgi 
turbūt pasigenda savo "kampelio”. 
Šių metų gale, jis grįžta namo. Tada 
galės papasakoti įspūdžius, o gal net 
juos aprašys laikraštyje.

DANIELĖ POCIŪTĖ 
Adelaidės

Lituanistinių kursų
II klasės mokinė.

Mūsų pastogė Nr. 34. 1985.8.19. psl. 6

kuris įvyks 1987-8 metais Australijoje.
Iki pasimatymo

JAUNIMO KONGRESO i INFORMACIJOS 
KOMISIJA

rugpjūčio 31 Lietuvių namuose, Melbourne.

L.B. SPAUDOS SĄJUNGOS

rengiamas

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
1985 m. RUGSĖJO 28 d. 
PRADŽIA 7.30 vai. vok.

Sydney Lietuvių Klube, 18 East Terrace, Bankstown
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IŠ REDAKCIJOS PAŠTO 1
HELLP 

ne atsisaRo 
bendro darbo

(gerbiama Ponia,
"M.P." Nr. 31 (5.8.1985) pirmajame 

puslapy buvo atspausdintas straipsnis 
Suvadintas Pabaltiečių Taryba, ku- 

iame arčiau prie pabaigos keliomis 
eilutėmis buvo paminėta, kad HELLP 
draugija Tasmanijoj "padėkojo už 
pinigus, bet bendradarbiauti pasiū
lymą atmetė".

Šis pasakymas nėra visiškai teisin
gas ir todėl gali būti klaidingai 
suprastas.

Kaip HELLP draugijos komiteto 
narys, dalyvavęs posėdyje, kuriame 
tas baitu Tarybos pasiūlymas buvo 
svarstytas, norėčiau čia bent trumpai 
paaiškinti, kad "M.P." skaitytojai 
nesusidarytu klaidingo vaizdo apie 
Baltą Tarybos ir HELLP draugijos 
santykius.

HELLP (Help Estonia Latvian 
Lithuanian Peoples) draugija, lei
džianti angių kalba trimėnesini žur
naliuką "Baltic News", džiaugiasi, kad 
Baitų Taryba, kaip ir daugelis kitų 
pabaltiečių organizacijų, paskiri lie
tuviai, latviai ir estai, taip pat ir 
australai nei visame pasaulyje išsi
barstę "Baltic News" skaitytojai, 
remia šio biuletenio leidimą pinigine 
auka: labai tą auką vertina ir už ją 
dėkoja: taip pat nori ir stengiasi 
bendradarbiauti su Baitų Taryba, 
tačiau grynai dėl "iogistinių" prie
žasčių negali besąlyginiai atiduoti 
ketvirti visos vietos "Baltic News" 
žurnale Baitų Tarybos dispozicijai. 
HELLP Vaidyba mano, kad dėl didelių 
atstumų tarp Sydney ir Hobarto bei 
kitų administracinių ir redakcinių 
sąlygų toks besąlyginis "oendradar- 
biavimas" būtų praktiškai neįma
nomas ir kai kuriais atvejais nenau
dingas nei viena nei kitai pusei.

Šiuos samprotavimus HELLP drau
gija išdėstė savo laiške Baitų Tarybai, 
bandydama palikti duris atdaras. 
Todėl pareiškimas, kad HELLP "ne
priėmė baltų Tarybos pasiūlymo" nėra 
tikslus ir gali būti klaidingai supras
tas.

ir Baitų Taryba, ir HELLP ir eilė 
kitokių organizacijų dirba tam pa
čiam tikslui, sakyčiau, ta pačia 
kryptimi. Darbo dirvonai ir barai yra 
tokie platūs, kad kas bevarytų vagą, 
iš bet kokios vietos, jei tik ta vaga 
veda ta pačia kryptimi, niekam 
nereikėtų varžytis ar stumdytis dėl 
erdvės ar kompetencijos. Nereikėtų 
nei viens kitam priekaištauti, kad 
iipame ant kits kito kuinų ar 
braunamės i kits kito vėžes, tuo labiau 
atsisakyti kits kito paramos ir 
pagelbos.

A. KANTVILAS

b4Ą|onur bet,..
Gerb. redaktoriau.

Kaip malonu skaityti mūsų jau
nimo pirmuosius kūrybos žingsnius 
lietuvių kalboje. Ačiū jums, kad 
spausdinate juos!

Turiu, deja, atkreipti jūsų dėmėsi i 
klaidingą antraštę "LI
TUANISTINIAI KURSAI ADE
LAIDE" "Mūsų pastogės" Nr. 32, po 
kuria tilpo A LB Adelaidės svaitgalio 
mokyklos, p-nios Reinkienės VII 
skyriaus trijų mokinių rašiniai, bū
tent: Kristinos Gudelytės, Nijolės 
Lloyd ir Aldonos Bernaitytės. Ži
noma, tikiuosi už metų, kitų turėti jas 
kursuose. Kokia mokytoja nenorėtų 
turėti talentingų mokinių? Tačiau kol 
kas, neturiu teisės puoštis "skolin
tomis plunksnomis".

-Su pagarba

ISOLDA I. POŽELAITE - DAVIS 
Adelaidės Lituanistinių Kursų vedėja 
K.ociAi tvnykCtėnal 

nevaglfe?

Gerb. redaktoriau,
paskaitęs "M.P." Nr. 33 žinutę - 

perspėjimą apie apnuodytus austriškus 
vynus, prisiminiau Lietuvoje girdėtus 
pasakojimus apie "Anykščių vyną". 
Šiame vyno fabrike, anksčiau priklau
siusiame Karazijoms, gaminami saldūs 
daugiausia spirituoti vynai iš Lietu
voje augančių uogų ir vaisių - 
juodųjįį ir raudonųjų serbentų, braš
kių, vyšnių, obuolių, kriaušių ir pan. 
Juos gana noriai perka saldaus vyno 
mėgėjai, tačiau "Anykščių vyno” 
darbininkai savo gaminio nė ųž ką 
neparagaus, kadangi jie patys savo 
rankomis i vyno bačkas pripila 
kažkokios nuodingos medžiagos. Ko
kia tai medžiaga, jokia sveikatos 
ministerija nesirūpina. Tokiu būdu 
Anykščių vyno gamintojai Sovietų 
Sąjungoje yra bene vieninteliai darbi
ninkai neišnešantys savo fabriko

Nesi kratykit 
pr ane«i mų

Gerbiamoji naujoji "Mūsų Pasto
gės" redaktore, kuri, kaip "nauja 
šluota", privalėtų gerai šluoti ne vien 
tik į krepšį, bet ir į savaitraščio 
skiltis.

"M.P." kurį laiką nespausdino 
"mano" bibliotekos pranešimų, kurie 
bibliotekai per 5 metus taip pasi
tarnavo, kad nuo 2000 knygų buvo 
pašokta iki 10.000 atskirų pava
dinimų. Pav., žmogus pasiskaito 
spaudoj bibliotekos pranešimą, ir pats 
tuojau susipranta iš savo namų garažo 
ar pogrindžio bibliotekai perduoti net 
ir labai retų, nors jau ir apdėvėtų, 
leidinių. O kai kas, pamatęs, kad 
bibliotekoj gauta nauja knyga, ateina 
jos pasiskolinti ir dar kelis dolerius 
palieka lietuviškos knygos naudai. 
Taigi, manau, ponai redaktoriai ga
lėtų nesikratyti tokių pranešimų, nors 
ir turėdami per akis "geresnės" bei 
aktualesnės medžiagos. Su geriausiais.

Ž e malei ai
nesuprato 

ąukštal Člo 
"I* -* - -- ---

Įrankis gaisrui gesinti ar kam nors 
traukti - ilga kartis su geležiniu 
kabliu ant galo - Lietuvoje įvairiai 
vadinamas. Žemaitijoje, net Suval
kijoje, ji vadina skoliniu busokas, o kai 
kur šiaurės ir rytų Lietuvoje kekšių 
(kekšis) arba net stačiai kekše 
(kekšė), pvz.: Su k e k š e užkabinau 
ir nuverčiau gegnę (Lietuvių kalbos 
žodynas, t. V.V., 1959, p. 501). 
Literatūrinėje ir liaudies kalboje šis 
žodis dažniausiai vartojamas 
reikšme "ištvirkusi moteris, paleis
tuvė".

Dėl tokios dvejopos šio žodžio 
reikšmės yra buvę ir juokingų 
atsitikimų. Kartą iš rytų Lietuvos 
nukėlę kleboną aukštaitį i vieną 
Žemaitijos parapiją. Tik jam atsikėlus 
į naują vietą, tą pačią savaitę 
kaimynystėje kilęs gaisras. Kol žmo
nės subėgę padėti gaisrą gesinti, 
valstiečio vienas pastatas supleškėjęs 
ir užsidegęs kitas. Nuplustėjęs prie 
gaisro ir naujasis klebonas. Čia jis 
pastebėjęs, kad žmonės visai neturi 
įrankių gaisrui gesinti. Sekmadienį po 
pirmojo savo naujoje vietoje pamoks
lo, pasveikindamas parapijiečius, jis 
priminęs ir šios savaitės nelaimę - 
gaisrą ir pasakęs:

- Gaisrą gesinti jums nesiseka dėl 
to, kad jūs neturite kekšių. Aš iš taip 
toli atvažiavau ir tai tris kekšes 
atsivežiau.

Parapijiečiai vieni šyptelėję, kiti 
ėmę tarp savęs šnibždėtis.

Moterėlės, išėjusios iš bažnyčios, 
kalbėjosi ir stebėjosi:

- Na ir nusikalbėjo šiandien mūsų 
naujasis klebonėlis.

0 vyrai kalbėjo:
- Ai ėkim, vyra, į klebuonėjė ėr 

paveiziekėm, kap tėn tuos kekšės 
atruoda...

____ A. KNIUKŠTA

RAŠYKITE
JULIUI

Mūsų skaitytojams, ypač - skepti
kams, kurie abejoja ar verta rašyti 
lietuviams - sąžinės kaliniams siūlome 
pasiskaityti Juliaus Sasnausko laišką. 
Juliui buvo dvidešimt metų, kai jį 
nuteisė pusantrų metų griežto režimo 
lagerio ir penkiems metams tremties 
už pasirašymą 45 pabaltiečių kreipi
mosi, reikalaujančio ’ ne
priklausomybės Pabaltijo res
publikoms.

"Aš esu jau anksčiau išsiuntęs tris 
laiškus tau, bet kiek suprantu, nė 
vienas jų tavęs nepasiekė, gal būt man

« Linkėjimai
Mielas redaktoriau,

Geriausi linkėjimai visiems "Mūsų 
pastogės" bendradarbiams ir skaity
tojams iš Europos.

EVA KUBBOS

JT-

Nuotraukoje: dailininkė Eva Kubbos 
Budapešte, kur ji dalyvavo 12-ame 
IBC tarptautiniame kongrese.

Cd»14bs JxjK vystą.

Kaip žinoma, rugpiūčio 11 d. 
Sidnėjaus Lietuvių klube įvyko "Sū
kurio" dešimtmečio koncertas.

Malonu buvo matyti tokį gražų būrį 
jaunimo, atliekant puikiai paruoštą 
tautinių šokių programą. Gausiai į 
koncertą susirinkę, ne vienas pagal
vojome, kiek pasišventimo, kantrybės 
ir darbo grupės vadovė p.Marina Cox 
per tą laiką yra atidavusi "Sukūriui". 
Po koncerto ji buvo apdovanota 
gėlėmis.

Mano nuomone tokia ypatinga 
proga geriau būtų tikę bendruomenės 
vardu jai įteikti kokią nors lietuviškais 
motyvais dovanėlę, kuri liktų ilgam 
prisiminimui. Juk gėlės, kad ir 
gražiausios, greit nuvysta...

L.Z.

pasiseks šitą "prakišti". Per paskuti
niuosius trejus metus tik vienas mano 
laiškas pateko į JAV, kiti (maždaug 
dešimt) išnyko Atlanto bangose. Taip 
liūdnai atrodo pašto darbas, nors man 
pasisekė nusiųsti keletą laiškų į 
Braziliją ir Kanadą. Aš labai norėčiau, 
kad mudu galėtume reguliariai, ne
trukdomi susirašinėti..., bet deja, 
tokios galimybės kol kas nėra."

"Gruodžio mėnesį aš "atšvenčiau" 
penktąsias savo klajonių metines... 
nuo tada kai buvau paimtas iš namų. 
Po vienerių ir pusės metų tikiuosi vėl 
vaikščioti Vilniaus gatvėmis..."

*
Juliui rašykite ar siųskite dovanėles 

jo tremties adresu: 636600 Tomskaya 
obl. pos. Parabel, ui. Sovetskaya 147a, 
Sasnauskas Julius. U.S.S.R. arba jo 
mamai - Daliai Sasnauskienei 232000 
Paberžės 16-8 Vilnius Lithuania, 
U.S.S.R.

Esu naujoji "Mūsų pastogės" redaktorė. Kaip matote šiame puslapyje, tik 
dalis laiškų adresuota man; didesnė pusė atėjo Jono Mašanausko vardu. 
Panašiai ir su likusia šio numerio medžiaga - dalį radau jau gatavą (ačiū p. 
Jonai!), kitą dalį ruošiau pati. Ką ten giriuosi, kad pati... Atvirai kalbant. A. 
Jablonskienė už rankos lyg aklą vedžiojo. Tikiuosi ateityje iš p. Aldonos ne tik 
kompiuterinio "žodžių gaminimo" išmokti, bet ir gauti receptą, kaip sukaupti 
begalinius kantrybės klodus. Tokio recepto, aišku, galėčiau paprašyti ir iš kito 
"M.P." rinkėjo Jurgio Janavičiaus.

... Pirmas blynas dažnai būna prisvilęs, kaip sako mūsų liaudies išmintis. Tad 
mielus skaitytojus nuolankiai prašau atlaidumo dėl pasitaikiusių ar 
pasitaikysiančių "svilėsių". Manau, kad yra tiesos jumoristų pasakyme. 
"Blogas tas skaitytojas, kuris nenori būti rašytoju". Jeigu su tuo sutinkate,

nuoširdžiai raginu griebtis plunksnos visus, o ypač lietuvius, gyvenančius 
tolėliau nuo... redakcijos. Tegul tai bus laiškas, įdomi nuotrauka, trumpa 
žinutė, korespondencija, nuomonės pareiškimas, rūpimas klausimas, 
pasidalinimas džiaugsmu ar liūdesiu - viskas laukiama ir ras vietos laikraščio
puslapiuose. Didelės fantazijos nereikia įsivaizduoti, kaip laikraštis 
atrodytų be bendradarbių. Žemai lenkiuosi ir kviečiu visus iki šiol rašiusius (ir 
nerašiusius!) tapti rašančiais "M.P.". Būkite malonūs, nelaukite vardinio 
pakvietimo (nors parašysiu ir laiškus tiems, kieno adresą turiu).

Tikiuosi, kad bendromis pastangomis pasieksime, jog "Mūsų pastogė" bus 
(tikrai bus!) mūsų visų pastogė.

Vnon noulnnA 1GOX O 1A T
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Ateitininkų kongresas
ATEI TI NINKU K O N G R ESO 

KULTŪRINIAI PARENGIMAI

Jubiliejinis 75 metų Ateitininkų 
kongresas įvyks Čikagoje nuo 1985 m. 
rugpjūčio 30 iki rugsėjo 2. Kongresui 
ruošti buvo sudaryti įvairūs komitetai, 
kurie talkia lėšas, planuoja programą 
ir atlieka kitus parengiamuosius 
darbus.

Šalia įvairių posėdžių, sąjungų 
konferencijų ir pan., Ateitininkų 
kongrese planuojama turėti pramo
ginių bei kultūrinių renginių.

Kongreso pirmą vakarą, rugpjūčio 
30 Jaunimo centre bus susipažinimo 

vakaras. Vakaras prasidės Talentų 
' programa. Programoje dalyvaus meni
ninkai ir kūrėjai iš įvairių meno šakų. 
Pvz., bus eilėraščių deklamavimas, 
dainavimas, įvairių muzikinių veikalų 
atlikimas. Iki šiol Talentų vakaro 
dalyvių sąrašas maždaug toks: M. ir 
A. Bankaitytės iš Cleveland, S. 
Kubilius iš Romos, Italijos, V. Ruginis 
iš New York. M. Gražulis iš Detroit, L. 
Šulaitytė iš Chicago. V. Olšauskas iš 
Chicago apylinkių. A. Lapinskas iš 
Chicago apylinkių ir D. Polikaitytė iš 
Chicago. Yra manoma, pagal vakaro 
komiteto pirm. dr. P. Kisielių, Talentų 
vakaro programos dalyvių skaičius 
padidės.

Po Talentų vakaro, susipažinimo 
vakaro metu bus šokiai, grojant 
"Aido” orkestrui. Tie. kurie norės 
pasėdėti ir pasisvečiuoti, galės nueiti į 
Jaunimo centro kavinę.

Rugpjūčio 30 Jaunimo centre bus 
ateitininkų menininkų parodos atida
rymas. Paroda vyks iki Kongreso 
uždarymo. Parodą organizuoja M. 
Gaižutienė ir jos talkininkai. Kong
reso metu taip pat bus ateitininkų 
literatūros veikalų paroda, paroda 
sukaups visas ateitininkų parašytas 
knygas ir visus "Ateities" žurnalo 
komplektus. Parodą organizuoja 

-"Ateities" žurnalo redaktorė S. 
Petersonienė ir kiti parodos komiteto 
nariai.

Lietuvių visuomenė yra kviečiama 
lankytis ir dalyvauti visuose Atei
tininkų kongreso kultūriniuose bei 
kituose renginiuose. Visi kviečiami 
taip pat dalyvauti iškilmingame 
Kongreso užbaigimo bankete, kuris 
įvyks rugsėjo 1. Condesa del Mar 
salėje, Alsip. Ii. ir pabendravime 
rugsėjo 2 po šv. Mišių 12 vai. Jaunimo 
centre.

90000000000000000000000000000009

R L Jauni mo Kongr 
organizacinis komitetas 
visus į

VAKARĄ SU SVAJONĖMIS —

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 708-1414)

RUGPJŪČIO 31, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. 
Sydnejaus Lietuvių sporto klubo "KOVO"

METINIS BALIUS
Pilnas linksmybių vakaras! Turtinga loterija. Bus ir "LAIMINGAS 
(ĖJIMO BILIETAS", kuris įgalins jus laimėti labai gražią dovaną. 
Bilietai: $ 5 asmeniui; jaunimui ir pensininkams - $ 2.

Nuo rugsėjo 6 d. penktadieniais mūsų klube gros džiazo muzikantai

Prie geros muzikos malonu pasėdėti, galima pašokti ar skaniai pavalgyti, 
įėjimas $ 2.

ATEITININKU KONGRESO
RELIGINIAI PARENGIMAI

Didžiąją dalį ateitininkų gyvenimo 
sudaro krikščioniškoji pusė. Ateiti
ninkų kongreso metu bus gvildenamos 
įvairios religiją bei tikybą liečiančios 
temos. Kongreso metu taip pat bus 
įvairių progų ateitininkams kartu 
sueiti bendroje maldoje per šv. mišias. 
Rugpjūčio 31 Jaunimo centre bus šv. 
Mišios, skirtos deimantinio ju
biliejaus sukakčiai paminėti. Vy
riausias koncelebrantas ir pamoksli
ninkas bus naujasis lietuvių vysku
pas, J.E. vysk. P. Baltakis OFM. 
Rugsėjo 1 Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje, Brighton Parke, šv. mišių 
vyriausias koncelebrantas ir pamoks
lininkas Čikagos kardinolas J. 
Bernardin. Šias mišias organizuoja 
kun. V. Rimšelis ir A. Prapuoienytė. 
Rugsėjo 2. Padėkos ir vilties šv. mišios 
Jaunimo centre bus atnašaujamos 
koncelebruojančių J.E. vysk. V. 
Brizgio ir kitų kunigų. Pamokslą sakys 
Ateitininkų federacijos dvasios vadas 
kun. dr. V. Cukuras.

Specialus religinis ir patriotiškas 
vakaras. Tėvynės vakaras, įvyks 
rugpjūčio 31. Šis vakaras bus skirtas 
prisiminti mirusius, žuvusius ar nu-

Mirė T---- . —C
Kastytis I zokaitis 

kankintus ateitininkus, o taip pat ir 
tragiškuosius momentus kaip trėmi- i 
mus, partizanų kovas, areštus, teis- Į 
mus. kurie tebevyksta pavergtoje 
Lietuvoje dar ir dabar. Tėvynės 
vakaras susidarys iš įvairių daliu. 
Seselių kazimieriečių sode Marquette 
Parko rajone žodžio ir muzikos forma 
bus prisiminti ateitininkai, kurie žuvo 
nepriklausomybės, partizaninėse ir į 
dabartinėse kovose už tikėjimo laisvę 
ir tautinį apsisprendimą. Po to bus 
iškilminga eisena su kryžiais ir 
plakatais į Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kur bus susikaupimo 
valanda su specialia muzikine bei 
žodine programa ir Švenčiausiojo 
palaiminimu.

Ateitininkai didžiuojasi savo gar
bingu jubiliejumi. Šv. mišių metu juos 
riš bendra malda už išeivijos atei
tininkus. ir už ateitininkus, likusius 
Lietuvoje. Tėvynės vakaras ypač 
pagerbs Lietuvos herojus. Religiniai 
parengimai sudaro tik Kongreso dalį. 
Sekite spaudą, kad susidarytų pii- 
nesnis visos šventės vaizdas._______

R. Kubiliūtė. At. Kongreso infor. 
komiteto narė

jų plokštelės pristatymą rugpjūčio 
31, šeštadienį, Melbourne Lietuvių 
namų jubiliejinėj salėj.

Pradžia 7 valandų, plokštelės 
pristaty mas punktualiai 7.30. Va
karo eigoje SVAJONES dainuos, 
bus Šilta vakarienė, muzika ir 
šoki ai. 

Bilietų kaina S 1O, užsisakyti 
pas Birutę Prašmutaitę, tel. 
2113775 iki rugpjūčio 28.

I
Už vieną dolerį — gabalas aukso!
Kur? ’’Mūsų pastogės” loterijoje!

RARAMA ” M. R. ”

Z. Brėdikis. Vic, $ 40
P. Dranginis, Vic. $ 25
J. Simaitis. N.S.W. S 25
S. Augustavičius. Tas $ 10
J. Gailius, Vic. S 10
J. Vizbaras, Vic. $ 10
J. Ruzgys, Qld. $ 6.60
A, Liubinas, Vic. S 5
J. Rekešius. Vic. S 5
L. Šilas, N.S.W. $ 5
J. Rakauskas, N.S.W. $ 1

VISIEMS NUOŠIRDUS AČIŪ!

RE NSI NINKU
RR ANEST MAS

Pranešame Sydnejaus pensininkų 
klubo nariams, kad rugsėjo 5, ketvir
tadienį, 12 vai. Lietuvių namuose, 
Bankstown įvyks svarbuš susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba. Narių 
dalyvavimas būtinas.

Visus pensininkus prašome atsinešti 
fantus būsimai pensininkų popietės 
loterijai.

Sekretorė

JAV staiga mirė Kastytis Izokaitis 
plataus masto komercinis foto

grafas.
K. Izokaitis gimė 1935.5.15 Kaune. 

Jo tėvas buvo J. Vokietaičio vardo 
mokyklos vedėju. Dešimties metų 
būdamas, su tėvais ir seseria, dabar 
Los Angeles universiteto profesore 
dr. Jūrate Izokaityte - Avižieniene, 
pasitraukė iš Lietuvos. Likvidavus 
tremtinių stovyklas. Izokaičių šeima 

< pateko į Brazilijos sostinę Sao Paulo, o 
iš ten po daugelio metų persikėlė į 
Čikagą.

RELIGIJA SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kastytis Izokaitis gausaus giminių 
ir draugų būrio paskutinėn kelionėn 
palydėtas į šv. Kazimiero kapines 
Čikagoje.
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Marijona Skabeikienė kalbėjo Reli
gijos tyrimo centro ir Žydų gynimo 
lygos sušauktoje konferencijoje apie 
religiją Sovietų Sąjungoje. Konferen
cija įvyko š.m. sausio 29 New 
Yorke.Skabeikienė, dirbanti Lietuvių 
Katalikų Religinėje Šalpoje, suglaus
tai nušvietė dabarti (Lietuvos padėtį. 
Konferencijos metu Lietuvos kova su 
okupacine priespauda buvo ne kartą ir 
kitų prelegentų iškelta,kaip gyvos 
rezistencijos pavyzdys. Religinės Šal
pos ir Lietuvių Informacijos Centro 
pareigūnė Gintė Damušytė buvo 
pakviesta dalyvauti tos dienos spau
dos konferencijoje, kurioje ji kritiškai 
dalinosi įspūdžL-5 iš Nacionalinių 
bažnyčių tarybos talkos kelionės į 
Sovietų Sąjunga.

LIC
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