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PRAĖJUSIĄ SAV

AUSTRALIJOJE
Gi nC as d ėl 

cigareči n

N.S.W. valstijoje iškilo cigarečių ir 
litų tabako apmokestinimo klausimas, 
yšium su tuo, kad šios gėrybės 
režamos iš Queenslando. kur nėra 
(įdėtos mokesčiais, i pasiūlymus tai 
įdaryti. Qld. premjeras Joe Bjeike 
eterson atsakė, kad jis mokesčių 
įaretėms nedės, tegul darbiečiai 
uima taksas nuo rūkorių. Joe 
todžiais darbiečiai apdėjo mokesčiais 
taigi, gėrimą, rūkalus, iiko tik... 
degas.

Paštas šiek tiek 
vei ki <1

Prie streikuojančių laiškų skirs- 
ytojų neprisidėjus pašto vairuo- 
>jams ir pašto skyrių darbuotojams, 
ištas N.S.W. valstijoje netapo visiš- 
si suparaiyžuoras. Paštą skirsto 
mokami už viršvalandžius pašto

AI TĘ
skyrių darbuotojai. 1000 vairuotojų^, 
tiesa, vidury savaitės 24 vai. nedirbo, 
svarstė, ar paremti streikuojančius ar 
ne. Dėl savaitinio streiko, vėliau 
išsiųsti laiškai ateis greičiau. Pagal 
principą: pirmas i maišą, paskutinis iš 
maišo...

Unijos ir 
Pietų Afrika

Atrodo, kad unijų grasinimas imtis 
priemonių prieš Pietų Afriką nebus 
tokios baisios kaip atrodė iš kietų 
kalbų. Jų draudimas liečia teleko
munikaciją ir paštą, prekybos sritį, 
oro linijas, laivų ir statybos pramonę. 
Pietų Afrikos vyriausybė, tačiau, 
užprotestavo dėl kitų valstybių 
kišimosi j jos vidaus reikalus ir 
pareiškė, kad jos pačios nukentės dėl 

'savo sankcijų - negaudamos, pav., 
asbesto J.A.V. turės papildomus 
tūkstančius bedarbių.

Nif fci Ii goni riė.je

N.S.W. premjerui Nevil Wran su 
savo žmona Jill keliaujant raudona 

B.M.W. i kiną (jie ruošėsi žiūrėti naują 
australišką f ūmą "Bliss"), iš šoninės 
gatvės į juos įsirėžė kita raudona 
B.M.W. Wranai atsidūrė ligoninėje. 
Žmoną tuojau paleido, o premjerą - 
nieko rimto, bet reikėjo kelias dienas 
pagulėti.

PASAULYJE
Co mmoriwe ait h

i r F*i etų A f ri k a

Commonwealth vadovai, susirinkę 
Bahamuose. pagaliau pasiekė šiokio 
tokio tarpusavio sutarimo dėl Pietų 
Afrikos. Anglijos premjerei Margaret 
Thatcher sutikus šiek tiek nusileisti. 
Mūsiškis Bob Hawk, buvo entuzias
tingiausias baltasis imtis priemonių 
prieš Pietų Afrikos vyriausybę. Ponia 
Thatcher sutiko su įspėjamo pobūdžio 
lengvomis sankcijomis 6 mėnesiams, 
tačiau atsisakė svarstyti tolimesnę 

įvykių eigą, jeigu Pretorija "nepa
klustų".

Vis tik Muiiaraktis 
kl ai di no.. .

Tuo metu, kai JAV iš visų jėgų 
stengėsi atstatyti gerus santykius su 
Egiptu, siųsdama ten aukšto rango 
pasiuntinį deryboms, nekaltai užgauto 
žmogaus veidu Egipto prezidentas 
Mubarakas interviu Amerikos televi
zijai pripažino, kad jis bandė suklai
dinti JAV dėi itaių iaivo "Achilie 
Lauro" pagarobėjų buvimo vietos.

Net niujorkiečiai 
nuste bo

Taip, net niujorkiečiai atkreipė 
dėmesį. į nepaprastą kiekį motorkadų. 
kai viso pasaulio karaliai, sultonai, 
princai, prezidentai ir ministrai pirmi
ninkai suvažiavo į Manhattaną į 
Jungtinių Tautų minėjimą. Minėjime 
.neleista dalyvauti P.L.O. vadui Chose 
Arafatui, kadangi J.A.V. prezidentas 
R. Reagan buvo pareiškęs: "Jis arba 
aš".

,—~l- -y—♦_J.A. Jūragis

Prieš metus laiko mirė poetas 
iūcas Kazokas. Vienas iš tvirtųjų 
Btralijos Lietuvių Bendruomenės 

■iii, ilgametis "Mūsų Pastogės" 
Iriaktorius. Šiais keliais žodžiais 
Joriu paminėti jo mirties metines.
I Kas gyvena tik žemei, tas numiręs 
•virsta žeme, ir niekas be pačių 
Kimiausių žmonių jo nebemini. Kas 
(vena, šviesdamas kūrybiniu talentu 

iš antgamtinio Šviesos Šaltinio 
(iančiu dorovingumu ir artimo meile, 
s ir miręs spinduliuoja toliau savo 
asine šviesa. Šventieji pasižymi 
tgamtinėm galiom, herojai pasilieka 
rsūs savo žygdarbių šlove, poetai 
ka namarūs kūrybinio talento 
Švitimuose sukurtų veikalų bran- 
ne ir juose sukauptais savo 
los išgyvenimais. Šventieji, herojai 
oetai po mirties tampa savo tautai 
Bartaisiais švyturiais, ir jų paliktoji 
esą pasidaro tautos dvasine nuosa-

Vincas Kazokas nebuvo šventasis 
herojus. Jis buvo poetas. Jis buvo 
ssios laisvūnas, kurį tartum padan- 
I toliaregį skrajūną paukštį supan- 
jo gyvenimo kilpos ir pristatė prie 
liškosios kasdienybės girnų. Jis 
o mūsų tarpe. Kartais mes jį 
heme, kartais mes ant jo pykome, 
negalėjome praeiti pro šalį, jo 
•stebėję. Australijoje jis buvo 
avybės aukurų sargas, žmogus. 
Is ne vien duona gyveno.
iyvenimui ir kūrybai Vincas Kazo-
• ruošėsi Kauno, Vilniaus, Tuebin- 

universitetuose. Studijuodamas
Maniau įsitraukė į spaudos darbą, 

j * poetinis talentas, gilėjo filoso- 
I * įžvalga - tvirtėjo rašytojo

PRIEŠ METUS LAIKO

kūrybingumo pagrindai. Reikalas pa
čiam apsirūpinti pragyvenimu, darbas 
studentų organizacijose ir pogrindyje 
okupacijos metu grūdino jo charak
terį. Išsilaikyti bet kokia kaina - tapo 
jo gyvenimo taisykle. Taisykle, labai 
reikalinga jam Australijoje, visuome
nininko ir žurnalisto darbuose.

Atvyko į Australiją 1949 m. Čia 
susižavėjo Australijos Lietuvių Bend
ruomenės idėja, veikė joje nuo pat 
oendruomenės įsikūrimo dienų, buvo 
renkamas į įvairias pareigas jos 
vadovybėje. Savo pasaulėžiūra pri
tapo prie tų liberalinės pakraipos 
žmonių, kurie stengėsi bendruomenę 
kreipti tolyn nuo katalikų įtakos. 1961 
m. buvo pakviestas Bendruomenės 
laikraščio "Mūsų Pastogės" redak
toriumi. Tas postas davė jam didelę 
galią kalbėti Bendruomenės vardu net 
ir jo asmeninės pasaulėžiūros daly
kuose ir nutildyti tuos, kurių jis 
nemėgo. Vienu metu jis skelbė šūkį - 
Meilė lietuvio kiekvienam lietuviui - 
bet pats, kaip atėjęs iš dešinės ir 
atsistojęs kairėje, tikintiesiems tos 
meilės mažiau rodė.

Per 20 redaktoriavimo metų Vincas 
Kazokas parašė virš tūkstančio veda
mųjų, kuriuose stengėsi atsiliepti į 
laiko balsą ir nuolat naujai iškylančias 
problemas, kartais net labai smulkias 
ir parapines. Bet esmėje tie vedamieji 
buvo patrioto balsas, nurodantis ir vis 
iš naujo primenąs, kaip lietuviai 
turėtų Australijoj gyventi ir dirbti, 
kad išliktų lietuviai, kad, kartoms 
keičiantis, lietuvybė nesilpnėtų. Tuos 
vedamuosius ir jis pats brangino, kaip 
savo didžiausią pastangą lietuvybės, 
laisvės ir Lietuvos reikalui. Sakydavo: 

"Čia visas aš. Čia mano širdies 
kraujas, mano meilės Lietuvai giesmė, 
mano kova už tautos laisvę ir jos 
teises". Vinco Kazoko vedamieji buvo 
skirti tam tikslui, kad Bendruo
menėje nebūtų migdančios ramybės. 
Jie buvo tas kartais aštrokas vėjas, 
kuris bandė vis labiau išsilyginančią ir 
mažėjančią tautinės veiklos bangą 
sujudinti, pakelti aukštyn, padaryti 
veržliai besistumiančia pirmyn. Toks 
yra Vinco Kazoko, kaip publicisto, 
įnašas į Australijos lietuvių gyvenimą.

Dabar, po jo mirties, pamažu 
pradeda blankti lietuviškosios kasdie
nybės rūpestėliai, į kuriuos jis 
kreipdavo žurnalisto akį, ir į scenos 
priekį išeina jo literatūriniai darbai, jo 
poezija, kuri yra ir bus tikrasis Vinco 
Kazoko balsas ir vertingasis palikimas 
lietuvių tautai. Savo stilių, rašytojo 
amato niekuo nepakeičiamąją žymę, 
jis lavino ir aštrino kažkodėl ne 
poezijos, bet prozos vertimais. Vertė 
pasaulinės reikšmės autorius: F. 
Dostojevskį, A. Koestlerį, A. Gide. F. 
Timmermans ir tuo padarė mūsų 
literatūrai didžiai vertingą darbą. 
Prieš 32 metus išleido eilėraščių 
rinkinį "Sapnų pėdomis", o paskui, 
nors ir rašė, savo poeziją jis savotiškai 
taupė, beveik niekur nespausdino, tik 
vis naujus eūėraščius paskaitydavo 
literatūros vakaruose ar tautinėse 
iškilmėse. Kai Vincas Kazokas šventė 
savo 60 metų amžiaus sukaktį, sakėsi 
paruošęs spaudai naują eilėraščių 
rinkinį "Ugnis ir žodis”, ir iš mūsų 
pasikalbėjimo man atrodė, kad tik 
kelių dienų laikotarpis tetruks iki jo 
pasirodymo. Kažkas atsitiko - rin
kinys nebuvo išleistas. Patyriau, kad

tas rinkinys ruošiamas spaudai ir , 
būsiąs pavadintas nauju vardu - 
"Apmąstymai". Ko verti apmąs
tymai,jeigu jie nepasakomi ugningu
žodžiu? Žodis Vincui Kazokui buvo jo 
ugnis ir jo kalavijas, jo tikėjimas ir jo 
neviltis, jo gyvenimo tiesa ir prasmė.

Kaip poetas, Vuicas Kazokas turėjo 
ką pasakyti ir gerai pažino žodį. 
Lietuviškąjį žodį. Ne tik išviršinį jo 
garso skambėjimą, bet ir pačią 
giluminę prasmės gelmę, patį vidujinį 
žodžio branduolį, kuris tartum atomas 
kaupia savyje ir žmogiškojo jausmo 
ugnį ir filosofinio mąstymo gilia- 
versmiškumą. Dar neturime visos 
Vinco Kazoko poezijos leidinio ir 
nežinome, ką jis per 30 metų yra 
parašęs. Dėl to ir kalbėti galime tik 
apie tą jo kūrybos dalį, kurią 
pažįstame. Savo lyrikoje jis stengėsi 
išsakyti pokario žmogaus vidinio emo
cijų ir minčių pasaulio tikrovę. Ji yra 
kitokia negu kasdienos realybė. Ji yra 
ilgesingų prisiminimų šventė, ji - sielą 
kankinantis praradimo nuovargis ir 
širdgrauža. Viską tačiau atperka ir
nukelta į psi. 3
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1ST V JUitUVlllN <jtUJ1 juiuj i u v n LAISVES IR TAIKOS ŽYGIU
Rašo: JULIUS VĖTE1K1S

Didžiuojamės, kad mūsų broliai, 
kurie pasiliko Lietuvoje, kai 1944 
metais antrą kartą okupavo mūsų 
Tėvynę raudonasis slibinas - Sovietų 
Rusija iki šiol dar vis stipriai ir 
energingai priešinasi genocidinėms 
okupanto priemonėms.

1940-41 metų laikotarpyje komu
nistiniai pavergėjai išžudė, išmarino ir 
žiaurion Sibiro tremtin išvežė 38.260 
įvairaus amžiaus, užsiėmimo, lyties ir 
sveikatos žmonių, išimtinai beveik 
vien lietuvių kilmės ir tautybės.

Antrosios bolševikų okupacijos me
tu Lietuvos gyventojų masinės depor
tacijos yra įvykdytos šiais laiko
tarpiais: 1944 m. lapkričio mėn.; 1945 
m. rugpiūčio mėn.; 1946 m. vasario 
mėn. ir 1948 m. gegužės mėn. Šiame 
partizaninių kovų melu buvo išvežta 
ir išžudyta apie pusę milijono mūsų 
tautiečių. Tokios prievartinės depor
tacijos gal mažesniu maštabu tęsėsi 
iki 1955 metų ir dar apie 100.000 
lietuvių arba žuvo, buvo išžudyti, ar 
atsidūrė Sibiro tundrose.

Nuo 1955 m., atseit nuo chruš
čiovinio laikotarpio iki šių dienų, 
komunistiniai pavergėjai genocidą 
vykdo kitais būdais. Dabar lietuvių 
iškeldinimas dangstomas nekaltumo 
skraiste. Išvežami į Sibirą areštuoti 
politiškai nepatikimieji, pasireiškę 
žodžiu, o kaikada ir veiksmu. Rusijoje 
verčiami pasilikti karinę prievolę 
atlikę vyrai, kartais ten perkeliamos 
ir jų šeimos. Rusijoje į darbą 
paskiriami ten aukštąsias ir specialias 
mokyklas baigę lietuviai jaunuoliai, 
taip pat į Rusiją yra gabenami iš 
LIetuvoi kvalifikuoti darbininkai. Dar 
ir dabar Lietuvoje veikia taip vadi
namos "Darbo Rezervų Valdybos",

SPENDŽIAMAS 
SBS TV IR RADIJO

LIKIMAS
SBS (Special Broadcasting Service) 

administruoja etniškas radijo laidas 
visoje Australijoje ir SBS Televizijos 
stotis Sydnejuje, Melbourne, Adelai
dėje, Canberroje ir kitose mažes
niuose centruose.

Iki šiol ši organizacija buvo 
federalinės valdžios finansuojamas 
nepriklausomas vienetas.

Jos ateitis, tačiau, yra neaiški.
Atsirado balsų, raginančių pri

jungti SBS TV ir radiją prie ABC 
(Australian Broadcasting Commis
sion). tuo pačiu panaikinant SBS 
nepriklausomybę ir įsipareigojimą 
transliuoti mažumų kalbomis.

Canberroje šiuo klausimu vyksta 
diskusijos. Komentarai ir pasisakymai 
spaudoje efektingai įtakos valdžios 
veiksnių vienokį ar kitokį nutarimą.

Apie būtinybę ir toliau išlaikyti SBS 
nepriklausomą ir apie šios organi
zacijos radijo laidų ir TV programų 
aukštą lygį praėjusią savaitę net 
keturiais straipsniais ir gražiu, pozi
tyviu vedamuoju (spalio 17 d.) 
atsiliepė dienraštis "The Australian".

Mums, lietuviams atmintina SBS TV 
programa buvo filmas apie Lietuvių 
Dienas Canberroje 1984-tais.

Reikia tikėtis, kad SBS TV ir 
Radijas liks ir toliau laisvas ir 
neprijungtas prie mažumų interesams 
nepaiankių organizacijų ar depar
tamentų.

J.V.
Mūsų pastogė Nr. 4B 1985.10.28 psl. 2

tai yra specialios agentūros, kurios 
nuolat verbuoja gyventojus (vien
gungius ir šeimas) darbams į Rusijos 
miškus ir tolimųjų šiaurės sričių 
geležinkelius. Tų agentūrų kvietimai 
perijodiškai pasirodo okupuotos Lie
tuvos laikraščiuose ir skelbiami per 
radiją. Kviečiant šiuos savanorius yra 
siūloma kelionpinigiai ir pašaipa. 
Tačiau tas "savanoriškumas'' papras
tai atsiranda tik tada, kai komunistų 
partijos rajono komitetas ką pašaukia 
ir paduoda pasirašyti prašymą ir 
sutikimą. Pasirašiusieji vis dėlto gauna 
kelionpinigius ir menkas pašaipėles. 
Nepasirašiusieji vistiek yra priver
čiami vykti, bet jau be pašalpų ir į 
daug blogesnes sąlygas. Ypač daug 
mūsų tautiečių palieka Rusijoj iš tų, 
kurie atlieka karinę prievolę. Oku
puoto) Lietuvoj paskutiniaisiais me
tais kasmet pašaukiama į rusų 
kariuomenę apie 30.000 aštuoniolikos 
metų sulaukusių vyrų. Prievolę atli
kusių daugiau kaip trečdalis negrįžta į 
Lietuvą. Mat, politiškai nepatikimieji 
iš viso neįmami į kariuomenę, o 
skiriami į valstybės vykdomus darbus 
ir jų prievolei nenustatomas laikas. 
Jie lietuviškai vadinami "netermi-

AIDAI

Lietuvių grupė demonstracijoje Helsinkyje. St. Daliaus nuotr.
niniais". Tačiau ir tų, kurie patenka į
karinius dalinius, dalis, tarnybos laikui 
pasibaigus, negrįžta namo. Jiems 
pasiūloma "savanoriškai" apsigyventi 
už Uralo, taip vadinamuose Kazachs 
tano, Ckalovo ir Altajaus žemėse.

Nėra tikslių davinių, kiek visais čia 
minėtais būdais dabar išsiunčiama 
Lietuvos gyventojų. Tačiau atrodo, 
kad toji masinė žmonių duoklė 
vadinamai "plačiai tėvynei" tik-
riausiai yra ne mažesnė, kaip 10.000 vyka Baltijos .jūroje "Baltic star" 
kasmet. Bus daugiau laivu. Daugiausia dalyvių, ypač jau

NUSTOS 
BOURNE.

VEI KĘS S YD NEJ UJE I R
O

MEL —

NUO 1986 M. SAUSIO 5 D. SBS TV BUS 
TRANSLIUOJAMA TIK UNF DAŽNUMU 
B ABR AST AI TARIANT, TAI REIŠKIA, KAD 
TURITE PATI KRINTI, AR JŪS U TV ARA
RATAS GALI PRIIMTI UNF CHANNEL 28 
(ARBA 58 KAI KURIOSE VIETOVES E).

JŪSŲ BATOGUMUI SBS BARUOSE NEMO
KAMĄ KNYGUTE. pavadintą "UNF 
TELEVISION — ALL THE FACTS”. JĄ 
GALIMA GAUTI BET KURIOJE BASTO 
1ST AI G OJE.

KNYGUTĖJE IŠSAMIAI RA AIŠKINT A VIS
KAS, KĄ REI KI A ŽINOTI API E UNF I R JŪSŲ 
TV. BAG ALI A U B A M A T YSI TE, KAD TAI 
LABAI BABRASTAS BROCESAS.

DAUGIAU BATARIMU GALITE GAUTI IS 
SAVO VIETOS TELEVIZIJAS ABTARNAU- 
JANCIO ASMENS AR IS ANTENŲ ĮREN
GĖJO.

IBS
Bringing the world back home JWT 652P431

Baltiečių taikos ir laisvės žygio 
dalyvių suvažiavimas Los Angeles 
mieste įvyks š.m. gruodžio 26-30 d.d. 
Rengėjai nori tęsti vieningą baltiečių 
kovą, reikalaujančią nepriklau
somybės Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Pradžia buvo padaryta praėjusią 
vasarą Sovietų Sąjungos nusikai
timams skirtame Kopenhagos tribu
nole, demonstracijose, seminare, iš- 

nimo, buvo „joiiaukta iš Europos. 
Dabar jie nori atvykti į Los Angeles, 
pasidalinti kelionės įspūdžiais, išju
dinti baltiečių jaunimą Amerikoje. į 
suvažiavimo planus įtraukta Pavergti j 
tautų demonstracija, susipažinimu 
vakaras su lietuvių visuomene, ben
dras baltiečių pokylis su menine 
programa, bendra politikos ir litera
tūros popiete.

"Tėv. žiburiai"
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Tarp skausmo ašarų juokų, 
ir' daug gyvenimo takų, 
let jie visi žmonių minias 
pilį bendrąją suvęs..."

(Putinas)

Berlyne, jau lyg papročiu 
tapę, kad kiekviena delegacija ar 

lankytojas (pav. prezidentas 
yra vežamas prie tos 

- Rytų Berliną dalinančios, 
sienos, arba "geležinės uždan- 
kad jis galėtų nors iš tolo 

pažvelgti j anapus, už to mūro ir 
spygliuotų vielų užtvaros, ir pamas
tytų apie tuos žmones, kurie gyvena 
priespaudoj už tos geležinės už
dangos, kuriems nevalia ją peržengti 
ar išeiti j laisvę...

Dalinai i simbolišką panašią ekskur
siją kasmet mus kviečia Bažnyčia. Ji 
kviečia prisiminti mūsų mirusius ar 
aplankyti jų kapus ir tarsi mėginti 
Įžvelgti j anapus tos kitos geležinės 
uždangos - mūsų mirusiųjų ir juos 
prisiminti bei patiems giliai susi
mąstyti...

Prisimenu dar jaunystėj, lankant 
vieną sergančią senutę, ji man 
skundėsi: "Kunige, aš mirsiu ir niekas 
manęs neatmins"... Aš ją galėjau 
drąsiai suraminti: "Nebijok, jei ir 
niekas neatmins - tai Bažnyčia Tavęs 
nepamirš".

Mūsų Bažnyčia apima visus: ir 
gyvus - kovojančius čia žemėje, ir 
mirusius kenčiančius skaistykloje, ar
ba garbingus šventuosius danguje. Tai 
yra tas mūsų tikėjime: "Šventųjų 
Bendravimas".

Kiekvienais metais lapkričio pirma 
yra didelė ir privaloma "Visų Šven
tųjų Šventė". Tai yra atminimas visų 
vėlių, kurios iškeliavę į amžinosios 
Dievo Meilės Tėviškę, i savo užtar
nautą garbę ir džiaugsmą. Bet ta 
šventė reiškia, kad šventieji nėra tik 
tie. kurių šventės minimos, kurių 
vardai įrašyti mišiolų, ar kankinių 
knygose, bet ir daug visų kitų - tų 
tyliųjų, iyg ir be vardo, kurie praėję 
lyg būtų nebuvę, apie kuriuos nemini 
maldų kalendorius nė istorija, kurių 
gal neprisimena nė žmonės, apie 
kuriuos žino tik vienas Dievas, kuris 
tarsi į savo palaimintųjų knygą yra 
įrašęs... Tai vardai yra mūsų brolių 
artojėlių, kurių veidai išplauti pra
kalto. lietaus ir vėjų, o kurių sielos 
darbų ir brolių meilėj nuskaidrėję. 
Kokia paguoda ir mums lyg tai senelei 
- kad jie yra Dievuje, kuriame nėra 
užmiršimo ar jų pagarbos aplenkimo!..

Bet tuojau, po džiaugsmingos Šven-

— Mttb DIENŲ KELEIVIAI

Mintys apie mirusius ir mirtį
tųjų dienos - lapkričio 2-rą dieną 
Bažnyčia prisimena ir visas kitas 
sielas, kurios gni nėra nuskaidrėję - 
kurioms gal ypač dar reikia mūsų 
maldų ir gerųjų darbų...

Tai "VISŲ SIELŲ" Šventė, arba 
mūsų VĖLINES. Šis vardas mūsų 
tautoje ir toji šventė istoriška... Vėiių 
kultas lietuvių tautoje, jau buvo ir 
prieš krikščionybę. Lietuvis, dar ir 
pagonimi būdamas, tvirtai tikėjo, kad 
su mirtimi ne viskas išnyksta, baigiasi, 
kad mirusieji kažkur dausose gyvena, 
ir kad jiems mūsų pagalba reikalinga. 
Dėi to ir laidojant mirusi j jo kapą 
būdavo dedama maisto, ginklų ar 
papuošalų, kurie mirusiam kitam 
gyvenime būsią naudingi.

Būdavo ruošiamos ir specialios 
šventės, VĖLINĖMIS vadinamos, ku
riose už mirusius aukodavo aukas.

Tad Ir atėjus i Lietuvą krikš
čionybei, lietuviui nereikėjo atsi
sakyti visų tų savo turėtų religinių 
papročių, nes jie buvo gana kilnūs, 
kultūringi, o kai kurie visiškai derinosi 
ir su krikščionių tikėjimo papročiais. 
Čia krikščionybė tik pritarė, kad 
mirusieji gyvena, ir kad gal ypač jiems 
reikalinga mūsų pagalba - tik buvo 
tiksliau pabrėžta, kokia pagalba jiems 
geriausia: ne materialinių gėrybių, 
bet visai kitokių - dvasinių aukų: 
maidų ir gerų darbų ypač altoriaus 
aukų!

... Jau daug mūs brolių nužygiavo 
šiais keliais. Gal lydimi ir puoškštėm 
žydinčių gėlių, - kurie jau niekad 
nesugrįš čia, atgalios...

Nekartų laidojant mirusi tautietį - 
girdėjau šiuos, širdį rėžiančius žo
džius: "Nepamiršiu tavęs niekados..." 
O. žiūrėk, praėjus tik metams - 
kitiems jau nei jo mirties dienos 
neatsimena, nei lanko jį atminimų 
maldose. Tokie jau žmonės esame... 
Todėi ne bereikalo mūsų Bažnyčia 
kaip motina, ragina savo vaikus bent 
Vėlinėse susirinkti susijungti su miru
siais maldose, ar juos aplankyti jau 

besiilčius kapuose. Atsimenam, tė
vynėj ypač tai derinosi: su krin
tančiais lapais geltonais, su ver
kiančia juoda naktimi... 0 čia pačiam 
australiško pavasario svaiguly...

O tačiau ir šios svetimos žemės 
suodinų priemiesčių, kapinynuos - jau 
šimtai mūsų brolių, kurie tremtyje 
palūžę...

Tad Mieli Broliai ir Sesės, bent 
Vėlinėse ar sekmadienį (iapkr. 3) 
palikę dienų rūpesčius, kuo gausiau 
susirinkime prie šio išeivijos kapinyno, 
kuris simboliškai išreiškia ir tragišką 
mūsų tautos likimą...

Kai žvelgsime į kapelius mūsų 
brangių artimųjų - mūsų mintys iyg 
pabaidyti paukščiai dienų pilkumoje - 
tegu skrenda tolyn i tėvynę, kur 
smėlio kalneliuose ošia pušelės, kur 
krinta gelsvi berželių lapai virpantys 
vėjuje, kur ilsis mūsų senoliai, 
tėveliai... Tie kryžiai ir kryželiai tai 
mūsų brangių artimųjų, kuriuos 
šiandien lankome minties sparnais, ar 
maldų atodūsiais giliais... Bet juk. ten. 
yra ir kapų be kryžių, be ženklo, tai 
kapai mūs karžygių, partizanų - 
priešo slapta užkastų kur plynėse, 
arba miškų gelmėse - pačių brolių 
partizanų kur gal tik laukinė gėlelė 
linguoja savo galvele...

0 kur dar kapai išblaškyti po 
plačiąja Sibiro šiaurę, kur tik lietuvio 
brolio ranka gai sukaltas kryželis ir 
tas jau bebaigiąs palūžti...

Daug minčių rūpestingų kelia ir šis 
kapinynų jau augantis miestas per 30 
metų! Jau virš 300 kiekvienam mieste 
priglaudė ši žemė svetima... Ką kalba 
mums tyloje tie kapai ir paminklai ir 
tie vardai įrašyti juose. Jie tikrai buvo
su mumis, o kur jie dabar? O kur būsim 
mes po 30, 20, 10 metų, o gal dar ir 
veikiau?

Težydi jie gėlių paveiksle - 
žydėjimu meilės Viešpatyje, Tekyla 
mūsų maldos iyg žvakelių liepsnos į 
Karalystę Šviesos Amžinos.

Prel. P. Butkus

0 Kur oar kapai išblaškyti po 
plačiąja Sibiro šiaurę, kur tik lietuvio 
brolio ranka gai sukaitąs kryželis ir 

palūžti...

(arijos Sickaitės - Tailat Kelpšienės Lietuvių tremtinių kapai Coiane, Lietuvių grupiniai kapai rusų kapinėse Sibire. Klūpo tremtinės prie
lapas Siktivare, Komi respublikoje. Sibire, į948 m. motinos kapo

PRIEŠ METUS LAIKO
itkelta iš psl. 1

tpeino kūrybos galių sušvitimai, 
lintys net ir akmeniui duoti naują 
itį, gyvenimą pakreipti nauju keliu, 
etas jaučia laiko dvasią. Jis gaubia 

sielą, žadina siekti neatrastų 
etinės tikrovės pasaulių, ilgėtis 
viškės namų, to prarasto, tikrojo 
įjaus, kur kiekvienas daiktas alsuoja 
istišku, gimtiniškuoju jaukumu. Lai- 
i dvasios įkvėpimai ragina poetą 
ilizuoti žmogaus asmenybės ver- 
mn visuotinėje dvasinėje laisvėje, 
sakymas "visuotinė dvasinė laisvė" 
tų neaiškus, jei nežinotume, kad 

tikroji dvasinė laisvė yra Dievo vaikų 
laisvė. Dvasinė laisvė be Dievo yra tik 
skaudi tuštuma. Štai turime elegan
tišką, religinį Vinco Kazoko eilėraštį 
"Šventasis Kazimieras". Turime taip 
pat eilėrašti, kuriame Dievas gundo
mas tapti aklu, turime eilėraštį, 
tvirtinantį, kad mūsų maldos yra kaip 
laiškai, kuriuos rašome ir nešame į 
paštą be adrese. Filosofas agnostikas 
lėkšto sofizmo priepuolyje, gal ir gali 
taip kalbėti, gal ir gali jam pačiam 
tokios mintys atrodyti originalios, 
išsprendžiančios dvasinės laikysenos 
problemą, bet tikinčiajam tie du 
tvirtinimai yra tikra nesąmonė. Žmo

gus nėra paleistas į pasaulį aklas. Jis 
yra apdovanotas ne tik akių regėjimu, 
bet ir proto šviesa. Akio Dievo jam 
nereikia. Tikintysis žino, kad Dievas 
yra visaregintis. Jis žino, kad tikrajai 
maldai pasiekti Dievą užtenka vieno 
atodūsio, ir kad maldos būna išklau
somos.

Atrodo, kad poetą Vincą Kazoką 
domino ir vargino "uždengtojo Dievo" 
problema, ir jis sprendė ją, kalbė
damasis pats su savimi. Ar jis tą 
klausimą sau išsprendė, tikiuosi suži
nosime, kai turėsime jo poezijos 
pilnatį. Dabar dar neatėjo laikas 
pastatyti paskutiniuosius taškus. Ir iš ________________________________

Mūsų pastogė Nr. 43 1985.10.28 psl. 3

jo poezijos šiandien nieko nebe
klausiame, nes pats poetas yra savo 
skaitytojų šitaip prašęs:

"Neklauskite, neklauskite -
Juk nežinau, kam želia lankos žalios. 
Kodėl tokia gili dangaus skliautų 
gelmė -
Esu dabar tartum akmuo, gulįs prie 
keiio,
Kurio nelygino upelio tekanti srovė.”

("Sapnų pėdomis" 43 pusi.)

J.A. Jūragis
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SOVIETINIS TERORAS 
PIRMAISIAIS POKARIO METAIS

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

Tęsinys iš Nr. 42

Teroro taiky^ 
nepartiZanams

(A) mobilizacija

Sovietiniai autoriai dažnai tvirtina, 
Kad lietuvių tauta 1944 m. džiaugs
mingai sutiko įžygiuojančią Raudo
nąją armiją ir ėmė masiškai įsiUeti į ją. 
Yra daug priežasčių suabejoti šio 
teigimo teisumu. Vis dėlto aišku, jog 
Raudonajai armijai rūpėjo kuo dau
giau žmonių kuo greičiau sumobi
lizuoti. Atskiri kariuomenės daliniai 
pradėjo tai daryti savo iniciatyva ir be 
jokių įgaliojimų. Antai liepos pabai
goje 39 armija jau buvo pradėjusi vyrų 
šaukimą Švenčionių, Pabradės ir 
Nemenčinės rajonuose, tačiau mobili
zacija tuojau buvo atšaukta, o 
mobilizuotieji paleisti. Rugpjūčio 1 d.
naujai įkurtas LTSR Respublikinis 
karinis komisariatas paskelbė savo 
įsakymą Nr. 1 dėl 1909 - 1926 metais 
gimusių karo prievolininkų šauKimo. 
"mŪ^ pastogė Nr. 43' 1985.10.28 psl. 4 

Mobilizacija Lietuvoje nevyko tuo 
pačiu metu; daug kas priklausė nuo to, 
ar sritis jau buvo komunistų rankose. 
Vietos aktyvistai pradėjo plačios 
apimties agitaciją ir vadinamąjį aiški
namąjį darbą. Pasak komunistų isto
rikų, lietuvių tauta pakluso partijos 
šaukimui. Itin daug dėmesio skiriama 
mobilizacijai Kaune, kur nuo rugpjū
čio 25 d. iki rugsėjo 5 d. į komisiją 
neva stojo daugiau negu 12.000 
kauniečių, nors šaukimus gavo mažiau 
negu 4.000. Šis stojančių skaičius 
veikiausiai gerokai išpūstas, nes 
Kauno miesto komiteto pranešime 
pažymėta, kad daugiau negu 7.000 
prisistačiusiųjų buvo atleisti dėl 
sveikatos ar kaip specialistai, o 
kariuomenėn buvo nusiųsta tik truputį 
daugiau vyrų negu reikalauta.

Ilgą laiką sovietiniai autoriai netu
rėjo vieningos nuomonės dėl mobili
zuotųjų skaičiaus, dar 1948 m. 
generolas Macijauskas rašė, kad 
daugiau kaip 200.000 Lietuvos žmonių 
įstojo i Raudonąją armiją. Tačiau 
pastaruoju mėtų įsipiiietina gerokai 

kuklesnis apskaičiavimas, būtent. 
108.378 žmonės. Ir šis skaičius 
perdėtas. Pirma, pagal komunistų 
duomenis, iki 1944 rugsėjo 16 d. 
daugiau negu 40.000 lietuvių buvo 
mobilizuoti j kariuomenę ir iki 
gruodžio mėnesio jie buvo siunčiami 
tik j vadinamąją 16 lietuviškąją šaulių 
diviziją, tačiau kiti šaltiniai nurodo, 
jog šią diviziją papildė ne 40.000, bet 
110.000 naujų karių. Panašiai didelė 
spraga yra tarp tariamai mobilizuotų 
lietuvių skaičiaus ir konkrečių duo
menų apie jų pasiuntimą į kariuo
menės dalinius. Žinoma, tik apie 
16.000 lietuvių nukreipimą į šešiolikos 
armijų kariuomenes nuo lapkričio iki 
karo pabaigos. Antra, pirmoji mobili
zacija negalėjo būti tokia veiksminga, 
kaip komunistai vaizduoja, nes netru
kus, t.y. spalio 11 d. buvo paskelbta 
antroji mobilizacija, kuri vyko lapkri
čio 15 - gruodžio 15 d.d. Mobilizaciją 
skelbiančiame pareiškime Liaudies 
komisarų taryba įpareigojo Vidaus 
reikalų ministeriją "imtis griežčiausių 
priemonių, kovojant su vengiančiais

registracijos ir priešiškais veiksmais 
prieS šios priemonės vykdymą". Po 
sėkmingos pirmos mobilizacijos ne
būtų reikėję nei antros, nei įsakymo*^ 
vartoti griežčiausias priemones.

Ne vien tik komunistų autorių
netikslumai bei prieštaravimai sukelia 
abejonių dėl mobilizuotųjų skaičiaus 
ir dėl jo entuziazmo. Karas artėjo į 
pabaigą ir daugelis jaunuolių, išvengę 
vokiečių mobilizacijų, nematė jokio 
reikalo tarnauti raudonajam oku
pantui, kai jau buvo atsisakyta 
paklusti nacių reikalavimams. Be to, 
nuo pirmųjų savo veikimo dienų visos 
antinacinės rezistencijos orga
nizacijos ragino lietuvius nestoti į 
vokiečių kariuomenę, pakartotinai^^ 
pabrėždamos, kad tarptautinė teisė 
draudžia vykdyti mobilizaciją oku
puotame krašte. Lietuvos Vienybės 
sąjūdžio leidinys "Atžalynas" 1943 m. 
gegužės mėnesį rašė:

Lietuva okupuotas kraštas ir Vo
kietija pati puikiai žino, kad oku
puotame krašte tarptautinė teisė 
neleidžia daryti mobilizacijų. Vokie
čiai ir neskelbia "mobilizacijos, jie tik 
kviečia savanorius”.

Dar anksčiau, vasario 21 d. pogrin
džio leidinys "Vieninga kova" pana
šiai aiškino:

Bus daugiau
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NEBLĖSTANČIOS VILTYS
BRONZOJE

Šie metų spalio 19-tą, Holdsworth 
Contemporary Galleries, East Sydney 
buvo atidaryta Lino Vaičiulevičiaus 
skulptūros paroda.

Tik retas jaunas menininkas sugeba 
prisistatyti viešumai darbais, kurių 
turinys būtų gilus, forma apvaidyta ir 
iš kurių trykšta brandi kūrybinė jėga. 
Vaičiulevičiui šitoks prisistatymas 
pavyksta.

Pavergtoji Lietuva, žmogaus lem
ties tragiką, afirmacija nesikeičiančių 
lietuvio stiprybės šaltinių ir neblės
tanti viltis, tai pagrindinės Vaičiu
levičiaus temos, nuo kurių jis, nei kaip 
menininkas - kūrėjas, nei kaip 
individas nenutolsta. Paklaustas kodėl 
nepanaudojo angliškų žodžių savo 
darbų pavadinimams, kaip pavyzdžiui 
"Aušra" ar "Ugnis", Linas atsakė: - 
"Esu lietuvis". Jam atsakant, graži 
šypsena švystelėjo apie jo lūpas, 

šypsena šilto, bet užsispyrusio, už 
savo idealus stojančio žmogaus.

Rupus, lyg šalnos ar sustingusios 
lavos kauburiukais nutaškytas pavir
šius kai kurių Lino darbų ("Green of 
Man") priminė tekstūrą, dengiančią 
prancūzo Jean - Luc Vilmouth 
skulptūrinius objektus, kurie tačiau, 
idealiai reprezentuodami šių dienų 
"trendiness" egzistuoja visiškai kitoj 
kūrybinėj plotmėj.

Moderniai skulptūrai būdinga yra 
išsireikšti priešingybėmis. Dėl to, gal, 
Vaičiulevičiaus maišai iš bronzos, 
gaubia visą grupe jo darbų. Skulptūra 
"sovetskaya Litva" sukrečia šiurpiu 
paprastumu: viskas kas mums brangu 
uždengta maišu, kuris tik atrodo kaip 
maišas. Iš tikrųjų gi, tai kietas 
metalas, simbolis geležinės uždangos, 
sunkių kalėjimo durų...

"Pavasaris" - atsivėrusi, anšar-

Linas Vaičiulevičius prie savo darbo, pavadinto "Griškabūdžio namas". Jo 
paroda vyks iki lapkričio 11 d. Dar kartą primename Holdsworth 
šiuolaikinio meno galerijos adresą: 221-225 Liverpool st., East Sydney. 
Būtinai nueikite!

mojusi gėlytė vienintelis darbas nepa
ženklintas sunkios, likiminės dalios.

Parodos dėmesio centre išlieka jau 
minėta skulptūra "Green of Man", 
patetiška ir tuo pat sykiu herojiška 
kovose sužaloto, bet nepartrenkto ir 
nepasidavusio kovotojo figūra. Linas 
mums pristato jį, kad jis mums išliktų 
akivaizdus ir nepamirštamas.

Lietuviškos skulptūros parodą Syd- 
nejuje paskutinį kartą matėme 1976 
m. to paties vardo galerijoje Padding- 
tone. Skulptorius buvo Šarūnas Širnu- 
iynas, menininkas ir poetas iš Vil
niaus.

Joakimas Vėjas

Auka

Geri. R rašti kio 
tat, mini m tai

Pagerbdamas šiemet pavasarį mi
rusį Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės vadą gen. Stasį Raštikj "Mūsų 
Pastogei" $ 50 aukoja p. Pranas 
Mikalauskas iš Randwicko.

AR GIRDĖJAI?

Rugsėjo 21 - spalio 7 d.d. 
Australijoje viešėjo čikagiškiai inži
nieriai Stasys Budiejus ir Jonas 
Ambrizas. Sydnejuje. Canberroje. 
Melbourne ir Adelaidėje jie aplankė 
jaunystės dienų pažįstamus.

*
Alf. Giliauskas ir Vladas Šneideris 

savaitę atostogavo Forster kurorte 
prie Ramiojo vandenyno. Gyveno p. 
Giliausko vasaros bute. Grįžo gražiai 
saulėje įdegę. *

Sydnejaus lietuvių klube vykusiame 
"Octoberfest" (dalyvavo 140 žmonių) 
alaus gėrimo varžybas laimėjo ne 
vokietis, kaip buvo galima tikėtis, o 
lietuvis - Romas Kalėda.

*
Rugsėjo mėn. apvogta Pertho 

lietuvių salė. Vagys pasiėmė iešminės 
įrengimus, elektros saugiklius, su

daužė lempos gaubtą salės gale virš 
laiptų.

*
Iš Ingleburno į Ashfieidą persikėlė 

gyventi p. Janina Hainingienė. Par
davusi namą "kairiame rajone" ir 
įsigijusį butą netoli Croydono plau
kimo baseinų ji. ■ kad ir būdama 
romantikė, negali atsidžiaugti civili
zacijos malonumais.

Priėmimą - vakarienę skulptoriaus 
Lino Vaičiulevičiaus garbei po jo 
darbų parodos atidarymo Holdsworth 
šiuolaikinio meno galerijoje surengė p. 
Dana Binkienė savo naujuose namuose 
Surry Hills.

»

Vytautui Juškai pasitraukus iš 
Sydnejaus lietuvių radijo valandėlės, 
ten dirbti pradėjo Andrius Garolis.

MIELI TAUTIEČIAI! NEWCASTLIO DISKUSIJŲ KLUBE.

Prieš dvejis metus A.L.B. Krašto Vaidyba paskyrė mane Austraiijos 
įgaliotiniu rinkti aukas Lituanistikos Katedrai, įsteigtai Čikagos 
Universitete. J.A.V.

Kaip visiems žinoma, minėtas L.K. įsteigimas kainuoja US milijoną dol. ir 
tą sumą pinigų reikia būtinai sukaupti iki 1986 m. Žinau, kad tūlas tautietis 
pasakys: "Tai Amerikos ir Kanados lietuvių reikalas; jie ta Katedra 
pasinaudos, tad jie ir temoka už jos išlaikymą". Tai klaidinga! Visiems 
lietuviams išeiviams tūrėtų būti aišku, kad L.K. įsteigimas yra visų mūsų 
reikalas, kur begyventumėm. Tai yra visų lietuvių išeivių garbės ir 
pasididžiavimo reikalas, rodąs laisvajam pasauliui mūsų rūpestį ir 
pastangas.

Lituanistikos Katedra juk yra vienintelė aukščiausia lituanistikos mokslo 
institucija nedažyta raudona spalva ir bylos ateinančioms kartoms apie 
aukas sudėtas išlaikyti savo gražiąją kalbą. Mums visiems juk gerai žinoma 
kad 20-jo amžiaus barbaras - raudonasis okupantas deda visas pastangas 
išstumti lietuvių kalbą iš mokyklų, universitetų, klastoja tautos kilmę, 
istoriją. Iki šiol. deja, nematyti aiškių prošvaisčių mūsų brangios tėvynės 
laisvės atgavimui. Tad L.K. išlaikymas ir rėmimas turėtų daugiau rūpėti ir 
mums, Australijos lietuviams.

Būnant Pasaulio Lietuvių Seime, Čikagoje, 1983 m. keletas atstovų daug 
kalbėjo apie Australijos Lietuvių Bendruomenę, jos gerą organizavimą ir 
veikią, bet deja, dažnai nusiskundė mūsų labai silpnu finansiniu 
įsipareigojimu bendriems išeivių reikalams. Labai apgailėtina, bet teisinga 
pažiūra, kad buvome kitų pagirti ir... papeikti.

Mielas tautieti, kreipiuosi į Jus prašydamas suprasti mūsų įsipareigojimus 
kad galėtum bent sau pasididžiuodamas pasakyti, kad esi prisidėjęs prie 
kovos už savo gražiąją kalbą. Prisimink anas nevilties dienas, kada 
pasižadėjai dėti visas pastangas savo tautos labui, tad tenepriekaištauja 
Tau dabar poeto J. Aisčio žodžiai: " Nors visi žadėjom mirti už tėvynę, liko 
netesėti mūsų pažadai'1...

Spalio 6 d. Jūratės Ivinskienės 
namuose įvyko Newcastiio lietuvių 
diskusijų klubo susirinkimas. Daly
vavo ir svečiai p.p. Pauliukėnai.

Prelegentas dr. Gerutis Kišonas 
lankėsi Maskvoje, Vilniuje, Katine. 
Rygoje ir Leningrade. Kelionė buvo 
labai įspūdinga. Gerutis paliko Lie
tuvą būdamas tik 4 metų amžiaus. 
Maskva - niūrus ir pilkas miestas, 
aerodromas modernus. Daugiausiai 
matė senus caro laikų pastatus. Visur 
turistai ėjo be eilės. Vilnius gražus ir 
labai atstatytas miestas. Turistų 
specialiose krautuvėse galima buvo 
pirkti visko. Viešbutis "Lietuva" visas 
naujas ir modernus.

Transportas pigus, pav. lėktuvu 
Maskva - Vilnius 20 rub. Keliai 
neblogi, ypač pagrindinės linijos. 
Mokyklose mokomos trys pagrindinės 
kalbos - rusų, lietuvių ir angių. 
Lietuvoje yra daug kultūrinio gyve-

nimo, pav.. koncertu, dainų švenčių, 
teatrų, baletų, operų ir t.t.

Vilniuje preiegentas aplankė keletą 
operų, ypač gerą įspūdį padarė 
"Carmen” lietuvių kaiba.

Religija nėra labai populiari. Vil
niuje gyvena 50 proc. lietuvių. 
Kaimas tai tikrai lietuviškas miestas. 
Matyti daug modernių pastatų.

Apsirengimas palyginus su mūsų 
neblogas. Ypač didmiesčiuose matyti 
moderniai apsirengusių moterų. Da
bartinėje Lietuvoje gyventi galima ir 
nėra taip bloga, išskyrus judėjimo 
suvaržymus.

Po paskaitos vyko diskusijos ir 
Gerutis atsakinėjo i klausimus.

Sekantis susirinkimas įvyks lapkri
čio 17 d. p.p. Butkų namuose. Juozas 
Cesnaitis skaitys paskaitą tema 
"Australijos profesinės sąjungos". —

Stasys Butkus

Savąją auką prašau siųsti čekiais: "LITHUANIA N WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION" adresu B. STAŠIONIS. BOX 205. POST 
OFFICE, BANKSTOWN, 2200, N.S.W. arba Sydnejuje įteikti Lietuvių 
klubo bibliotekoje.

Jums dėkingas.
B. Stašionis 

įgaliotinis Australijoje
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TAS
BEPROTIŠKAS, BEPROTIŠKAS, 

BEPROTIŠKAS PASAULIS?

JAUNIMO ŽODIS 

iš Vokietijos rašo Marina Coxaite
Iš atminties dar nespėjo išdilti 

praeito karo beprotystės, o jau vėl 
kalbame apie pasaulinę savižudybę, 
atominių ginklų naudojimą. Neseniai 
900 religiškai sukvailintų ar sukvai
lėjusių amerikiečių, išvykusių gyventi 
Guayanos džiunglėse, savo įkurtame 
Jonestowne, visi nusinuodijo. Ar tai 
nebuvo beprotystės apvainikavimas?

Kai kare pavargę kapitalistai 
ilsėjosi, šių laikų Atiia naikino 
Rytprūsius, vežė Pabaltijos gyven
tojus į savo vergų stovyklas, o jo 
"studentas" Pol-pot Kambodžoje iš
žudė du milijonus žmonių. Amerikos 
prezidentas, pralaimėjęs karą Viet
name, nusižeminęs beldėsi į komu
nistinės Kinijos uždanginės sienos 
vartus. Kvailai atrodo, kada kapita
listai uoliai stengiasi atšerti savo 
laidotojus, nė nepagalvodami kas 
atsitiktų, jei tie "draugai" visi kartu 
atsisuktų prieš geradarę Ameriką?

Tik sėdintis dausose galėtų sakyti, 
jog jau pusė šimto metų gyventa 
taikoje, kad.žmonės yra pasimokę iš 
praeities. Jau penkti metai "tai
kingoji” Sovietų Sąjunga žiauriai 
"vaduoja" Afganistano liaudį, kuri 
ginasi šakėmis ir kuolais prieš 
"nenugalimąją" armiją. Jau penkti 
metai Irakas pjaunasi su Iranu, lyg 
neišsitekdami dykumose, daužo savo 
alyvos šaltinius. Israelis kraujuoja, 
besigindamas nuo teroristų arabų. 
Lebanonas pasidarė beprotysčių cen
tru, kur musulmonai paraku krikštyja 
krikščionis, skersdami vienas kitą. 
Šiaurės Airijoje jau kuris laikas 
protestantai ir katalikai "laisvinąs!" 
teroristiniais metodais, "draugų" 
kurstomi. Indijoje gentys, Šri Lankoje 
sinhaliečiai ir tamilai žmonių per
teklių mažina. Pietų Afrikoje komu
nistų kurstomi juodukai sukyla, o 
baltieji ginasi, bet lygių teisių 
neduoda. Amerikos papėdėje EI Sal
vadore komunistai partizanai "lais
vina" liaudį, naikindami visą seną 
"svietą".

Visame pasaulyje beprotystėms 
atėjo geriausios dienos: raudon
armiečiai Vakarų Vokietijoje, raudo
nosios brigados Italijoje, šventojo

Veda V. AUGUSTINAVICIUS

Viešas turnyras '
Po vienerių metų pertraukos St. 

Rimkaus, šachmatų klubo sekre
toriaus, pastangomis tęsiamas Sydne- 
jaus lietuvių viešas šachmatų turny
ras. Pradėtas 1974 m., populiarus 
australų tarpe ir jame dalyvaudavo 
geriausi šios valstijos šachmatininkai. 
Turnyrui skirta pereinamoji taurė 
pasipuošė laimėtojų pavardėmis. Tar
pe tarptautinių šachmatų meisterių 
T. Shaw, N. Levin ir kitų garsių šios 
valstijos čempionų taurėje įamžintos 
ir mūsų pirmaujančių šachmatininkų 
V. Patašiaus ir I. Venciovo pavardės. 
Dešimties metų laikotarpyje turnyre 
dalyvavo virš septynių šimtų šachma
tininkų. Mūsų šachmatų ir Banks- , 
cowno Lietuvių klubas pasidarė žino
mi ir įgavo gerą vardą australų tarpe.

Džiugu, kad šis viešas lietuvių 
šachmatų turnyras yra toliau tęsia- 
Mūsų pastogė Nr. 43 1985.10.28 pŠL 

karo kovotojai Lebanone teroris
tiniais žygdarbiais pralenkia visus 
kitus komunistinius frontus. Sovietų 
Sąjunga irgi neatsilieka, uoliai perse
kioja religijas, disidentus, užda- 
rinėdama sveiko proto žmones į 
psichiatrines ligonines, tarsi jau jų 
"daktarai" nežino, kas yra beprotis! 
Jų leninizmas ir jo praktika pasidarė 
šių dienų didžiausia nesąmonė.

Pertekę kapitalistai palieka derlius 
laukuose, nes esą kainos per žemos, o 
Afrikoje dėl sausros milijonai badu 
miršta. Komunistinė Eiopija pagalbą 

delsia dalinti, nes jai rūpi saugumas, o 
ne alkanų žmonių gyvybės. Išminties 
neparodoma, kai gelbėtojai badau
jantiems sumaišo kam ir ką duoti. 
Ryžių valgytojai gauna kviečius, o 
kviečių valgytojai ryžius. Arabijos 
juodojo aukso - alyvos valdytojai 
švaisto milijonus kurortuose, perkasi 
moderniškus ginklus, statosi dykumose 
piramides - abejotinos vertės pro
jektus, kurių užbaigti negali, nes 
alyvos kainos nukrito. Ką tie arabai 
dykumose darys, kai alyva išseks?

Be politinių, ekonominių, rasinių, 
religinių beprotysčių turime ir visuo- 
meninę-kultūrinę, kuri lyg užkre
čiama liga daugiausiai vargina jau
nuomenę. Sakoma, kad žmonių dva
siniai ištekliai išsibaigė, žmogus 
nuvertėjo, šeimos ardomos, autori
tetas niekinamas, vaikai išsilaisvino iš 
visokių varžtų. Neseniai Anglijoje 
pabėgusiam iš kalėjimo traukinio 
plėšikui spaudos savininkai skyrė 
daugiau pinigų negu verta Nobelio 
premija, o TV jam esant Brazilijoje 
skyrė daugiau laiko negu visoms 
kitoms žinioms. Spaudoje pilna ka
ringo netikrumo; ciniškumo, savęs 
niekinimo, nusivylimo ir nuolatinio 
išsisukinėjimo. Pornografija žydi, pop- 
op kultūra pirmauja. Mokytojai bijo 
sudrausminti mokinius, nes šie ir taip 
apdaužo automobilius ir supjaustė 
padangas. Visokius autoritetus pa
keitė komitetai, rezoliucijos. Bepro
tystės vadinamos klaidomis ir apsi
rikimais be jokios atsakomybės.

J.ARAS.

mas. Šiais metais, nedarius pastangų 
renginį pareklamuoti australų spau
doje ir nesuradus, kas jį finansiniai 
paremtų, susilaukta vos trisdešimt 
vieno dalyvio. , Jų tarpe keturi 
lietuviai: V. Patašius, dr. I. Venclo
vas, VI. Šneideris ir St. Rimkus.

Istorinė partija
Kaip du avinai susirėmę ragais, 

kovoja dėl pasaulio šachmatų karūnos 
ir titulo A. Karpov prieš kandidatą į 
titulą G. Kasparov. Po sužaistų 
šešiolikos partijų G. Kasparov pir
mauja vieno taško skirtumu 8 1/2 - 7 
1/2.

Paskutinė sužaista partija yra tiek 
įdomi, kad Verta visiems peržaisti ir 
susipažinti, žemiau paduodam šios 
partijos pusę ėjimų su savo pasta
bomis, kartu ir padėtį nuotraukoje. 
Antroji partijos dalis sekančiame 
numeryje.

Pastabos po sekančių ėjimų:
8. Pradedantiesiems įspėjama, kad 

žirgas kraštutinėje eilėje būdamas 
nustoja pusės savo galios ir vertės.

’ė

PUNSKAS
tęsinys

Pradžia N r.
Saitų valgių 

jau gerai prisivalgius, šeimininkės ėmė 
nešti karštus patiekalus: keptas 
vištas, dešreles, visokias mėsas su 
kopūstais ir bulvėmis. Dar bevalgant, 
vestuvininkai ėmė dainuoti. Tiek daug 
gražių, senų dainų! Nežinau, kaip jie 
visas išmoksta. Ir ne tik vyresnieji 
dainavo. Visas jaunimas moka visų 
dainų žodžius ir dainuoja kartu. Taip 
pat specialiai vestuvėms buvo pasam
dytas orkestrėlis iš Žagariu. Šokiai 
vyko berželiais išpuoštame kluone, už 
kokių 30 metrų nuo garažo, kuriame 
vaišinomės. Visi Šokom polką, valsą, 
polką su ragučiais ir įvairių "rate- 
linių" šokių. Taip linksminomės iki 
vakaro. Apie septintą valandą vakaro 
jaunieji atsisveikino su jaunosios 
tėvais ir išvažiavo Punskan į jaunojo 
pusę. Vieni svečiai liko Kampuo
čiuose, o nedidelė dalis išvažiavo 
paskui jaunuosius į Punską. Atvažiavę 
į jaunojo namus, vėl radom daug 
svečių ir apkrautus valgiais ir 
gėrimais stalus. Visą tą vakarą, naktį 
ir rytmetį šokom, dainavom ir 
linksminomės, kol pavargom. Tada 
mūsų būrelis nuėjom namo pora 
valandų pailsėti, nes buvom pakviesti 
apie dešimtą valandą pusryčių. Ilgai ir 
linksmai bepusryčiaujant, apie vidur
dienį atvažiavo netikri jaunieji iš 
Kampuočių. Vėl prasidėjo vestuvinės 
dainos, "Ilgiausių metų", "Karti, 
karti..." ir kt., gėrėm į "jaunųjų"

VILNIUJE BUVO SMAGU
Sekmadienį, spalio 20 d. Sydnejaus 

Lietuvių klube Ginta Viliūhaitė 
jaunimui pasakojo savo įspūdžius iš 
Lituanistinių kursų Vilniaus univer
sitete. Ginta ir dar 17 jaunuolių (tarp 
jų Jonas Mašanauskas iš Melbourno) 
tobulino lietuvių kalbą 6 savaites. 
Pragyvenimas Lietuvoje nieko nekai-

Nuostabu, pasaulio čempionas nežinia 
kokius turėjo pianus? Dar didesnė 
staigmena G. Kasparov žaisdamas 
juodais aukoja veltui pėstininką!!!

16. Juodųjų žirgas užima poziciją, 
kuri - pastebėsite - suvaržo baltųjų 
bokštų ir net valdovės ėjimus.

17. Baltųjų žirgas po kelių neefek
tingų ėjimų grįžta į savo pradinę 
poziciją.

18. Juodųjų pėstininkas priverčia 
antrą žirgą keliauti į šoninę liniją.

20. Po šio ėjimo baltieji turi 
pėstininko persvarą, bet juodųjų 
žirgas atrodo galingas priešininko 
arenoje.

(J) G.Kasparov

fi B> C. To £ £■ (r H
(B) A. Karpov 

sveikatą, ir, gerai pasilinksminus, jie 
išvažiavo atgal. Mes nusprendėm 
neapsileisti ir pasiųsti savo "jau
nuosius" į aną pusę. Reikėjo parinkti, 
kas jais bus. 0 kas arčiausiai 
berenkant stovėjo? Niekas kitas, kaip 
aš! Gal kada nors svajodavau būti 
jaunąja, bet niekuomet nepagalvojau, 
kad teks būti "jaunuoju"! Mus 
aprengė, padabino ir įsodino į prie
kabą. Mano "žmonelė" buvo ilgas 
stambus vyriškis, aptaisytas baltai su 
užuolaida ir aptemptas suknele. 
Papuošę priekabą ir mašinas dagiais 
bei bulvių laiškais, dainuodami nuva
žiavome į Kampuočius. Šį kartą 
dainavo mūsų garbei ir gėrė į mūsų 
sveikatą. Toliau vėl šokome tame 
pačiame kluone kaip ir vakarykščiai. 
Iki pat nakties linksminomės, kol visi 
svečiai pavargę ėmė skirstytis į 
namus. Mes taip pat atsisveikinom ir 
grįžom į Punską, nes jau sekantį rytą 
turėjome išvažiuoti atgal į Vokietiją.

Visiems mums Punske labai patiko ir 
visiems buvo gaila išvažiuoti. Antra
dienio rytą atsisveikinom su naujais 
draugais ir ašarotomis akimis sulipom į 
autobusą, galvodami: kada vėl bus 
progos grįžti?

Gana daug papasakojau apie savo 
kelionę į Punską, bet niekada nega
lėsiu žodžiais išreikšti, kokie yra to 
krašto žmonės. Visi tokie nuoširdūs! 
Esu labai dėkinga visiems puns
kiečiams, kurie mus taip gražiai 
priėmė į savo namus ir leido mums 
pasidalinti savo puikiu lietuvišku 
gyvenimu nors ir trumpą laiką. Ilgai 
prisiminsiu Punske praleistas dienas ir 
tuos kurie, žinau, amžinaipasiliks toli, 
tačiau artimi draugai.

navo - gyveno studentų miestelyje, 
gaudavo 150 rb. stipendiją per mėnesį 
- daugiau negu mėnesinis atlyginimas. 
Gaila, atvykusieji mažai lanke lie
tuvių kalbos paskaitas ir pra tybas, 
užsiėmimus ir Universitetas žada 
kursus vėl uždaryti.

1. e2-e4 c7-c5
2. Žg1-f3 e?-e6
3. d2-d4 c5:d4
4. Žf3:d4 Žb8-c6
5. Žd4-b5 d7-d6
6. c2-c4 Zg1-f3
7. Žb1-c3 a7-a6
8. Žb5-a3 d6-d5
9. c4:d5 e6;d5

10. e4:d5 Žc6-b4
11. Rf1-e2 Rf8-c5
12. 0-0 0-0
13. Re2-f3 Rc8-f5
14. Rc1-g5 Bf8-e8
15. Vd1-d2 b7-b5
16. Ba1-d1 Žb4-d3
,17. Ža3-b1 h7-h6
18. Rg7-h4 b5-b4
19. Žc3-a4 Rc5-d6
20. RU4-g3 Ba8-c8
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PORTAS^ A. LAUKAITIS 
18 Miller Ave.
Ashfield N.S.W. 2131 
Tel. 7980306

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

j 1985 metų Žiemos Sporto Šventė 
Tyko rugsėjo 21 d. Ją ruošė Canberros 
sporto klubas "Vilkas”. Slidinėjimo 
lenktynės ir kiti sniego žaidimai vyko 
Gut.hega kurorte, o gyvenome ir 
rakarais rinkdavomės - East Jinda- 
>yne miestelyje Snowy Mountains 
tainų papėdėje.

Šeštadienio rytas Jindabyne buvo 
amsus ir apsiniaukęs, bet pakilus į 
kalnus, debesys pranyko ir varžybos 
vyko šviečiant ir šildant pavasario 
kalnų saulei. Slalomo ir didžiojo 
slalomo lenktynės vyko ant gerai 
paruošto, užtenkamai stataus ir 
sunkaus kurso išbandyti geresnius 
slidininkus, bet nenugąsdino ir silp
nesniųjų. Kursą ruošė austrų slidi
nėjimo instruktoriai, jie pravedė ir 
lenktynes, naudodamiesi elektro
niniais laiko matavimo aparatais.

Žiemos Sporto šventėje dalyvavo 
35 žmonės iš Sydnejaus, Canberros, 
Wollongongo ir Geelongo. Buvo labai 
malonu matyti pirmą kartą dalyvau
jančius Geelongo slidininkus. Deja, 
nematėme melbournišklų, kurie pa

keikia stengtis nepargriūti.
prastai gerai pasirodo. Įdomu pažy
mėti, kad vyriausias dalyvis buvo virš 
penkiasdešimties metų amžiaus, o 
jauniausias tiktai penkerių...

Vyrų lenktynes laimėjo Riccardo 
Schmutz, gimęs ir augęs Šveicarijoj, 
dabar vedęs lietuvaitę Rūtą Araitę. 
Riccardo parodė labai puikų stilių, 
bet sunkiai nugalėjo daugelio metų 
Čempioną Viktorą Bagdoną. Riccardo 
laimėjo slalomo lenktynes, Viktoras - 

didįjį slalomą; taškus sudėjus nuga
lėtoju išėjo Riccardo.

Moterų čempionė - užpraeitų metų 
laimėtoja Vida Bliokaitė, nugalėdama 
Rūtą Schmutz ir viešnią Janet 
Sinclair. Slalome antra greičiausia 
buvo jaunių čempionė Rasa Daukutė, 
tik dviem šimtadaliais sekundės atsili
kusi nuo Vidos.

Jaunių vyrų (iki 18 metų) lenktynes 
laimėjo Andrius Daukus po sunkių 
kautynių su Danium Mauragiu, o‘ 
jaunių mergaičių čempione tapo Rasa 
Daukutė.

Veteranų nugalėtojas - Jurgis 
Liutikas 1 ve ik e senus savo priešus 
Jumbo Kriaucevičių ir Ridą Daukų. 
Sesuo ir brolis Alyson ir Daniel 
Bagdonai laimėjo mergaičių ir ber
niukų jaunučių (iki 12 metų) lenk
tynes. Antrą vietą gavo Skaistė 
Mauragytė ir Petras Šilinis.

Tarp laimėtojų reikia paminėti dar 
du slidininkus. Tai Vytas Pužas, 
neseniai susilaužęs šonkaulius moto
ciklo avarijoje, mėgino dalyvauti 
visose lenktynėse. Jam nė karto

Vienakojai slidininkai.

nepavyko kursą baigti (atsirasdavo 
giliam sniege arba krūmuose), bet už 
narsią kovą su kalnu buvo apdova
notas "Courage” taure, labai gražiai 
išskulptuota Mindaugo Mauragio. 
Nuostabiausias šventės slidininkas - 
5-rių metų Nėris Mauragis. Jisai 
taisyklingai nušliuožė, nebuvo grei
čiausias, bet nebuvo ir lėčiausias.

Po pietų įvyko "nerimtos" lenk
tynės. Nerimtos tuo, kad jos buvo ne

Valio! Laimėjom! žuvį sugavo

pagal įprastas lenktynių taisykles, bet 
reikalaujančios aukšto slidinėjimo su
gebėjimo.

Kelnerių lenktynės - nuvažiuoti 
nuo kaino nenumetus alaus kanės ant 
delne laikomos lentelės. Nukritus 
kanei reikėjo sustoti, paimti kanę ir 
važiuot toliau. Šias lenktynes laimėjo 
Raimundas Jurkšaitis.

Lenktynės ant vienos kojos reika
lavo gero balanso, nes lenktyniautojai 
važiavo ant vienos slidės. Laimėtojas
- Andrius Daukus.

Šios dvi lenktynės sukėlė daug 
avarijų ir daug juokų, bet ne tiek kaip 
"gyvačių" lenktynės, kuriose važiavo 
keturi susikabinę slidininkai. Laimėjo
- Rūta ir Riccardo Schmutz, Viktoras 
Bagdonas ir Jurgis Liutikas.

Vakare įteiktos taurės ir paskelbta 
nugalėjusi komanda - Sydnejaus 
"VSKas"’. Antroie vietoje - Canberros

Šeštadienio vakare pasi
linksminimas tęsėsi iki vėlyvos nakties 
ir visi sutiko, kad 1985 metų šventė 
buvo viena iš geriausiai nusisekusių 
žiemos švenčių.

Šventės organizatoriai Mindaugas 
Mauragis, Neris Pilka ir Ridas Daukus 
padėkojo Canberros Lietuvių klubui 
už finansinę paramą, o dalyviams - už 
puikią nuotaiką.

REZULTATAI

Vyrų slalomas (įskaitant jaunius ir 
veteranus):

1. Riccardo Schmutz ("Kovas") ' 

29.20 sek. 2. Viktoras Bagdonas 
("Kovas”) 31.15 sek. 3. Andrius 
Daukus ("Vilkas") 32.31 sėk. 4. 
Danius Mauragis (" Vilkas") 32.52 sek.
5. Raimundas Jurkšaitis ("Kovas")
34.17 sek. 6. Linas Valaitis ("Vytis")
35.17 sek.

Vyrų didysis slalomas:
1. Viktoras Bagdonas ("Kovas”) 

23.53 sek. 2. Riccardo Schmutz 
("Kovas") 23.70 sek. 3. Andrius 
Daukus ("Vilkas") 24.22 sek. 4. 
Danius Maurągis ("Vilkas") 25.48 sek.
5. David Brazier (svečias) 25.76 sek.
6. Raimundas Jurkšaitis ("Kovas") 
25.80.

Moterų slalomas:
1. Vida Bliokaitė ("Kovas") 34.36 

sek. 2. Rasa Daukutė ("Vilkas") 34.38 
sek. 3. Janet Sinclair (viešnia) 34.84

. ' schmutz (" Kovas”) 37.35 
sek. 5. Kristina Cox ("Kovas") 37.53 
sek. 6. Ona Pilkienė ("Vilkas") 37.96 
sek.

Moterų didysis slalomas:
1. Janet Sinclair (viešnia) 26.46 

sek. 2. Vida Bliokaitė ("Kovas") 
26.67 sek. 3. RūtaSchmutz ("Kovas") 
26.95 sek. 4. Rasa Daukutė ("Vilkas") 
26.99 sek. 5. Kristina Cox ("Kovas") 
30.44 sek. 6. Virginija Cox ("Kovas”) 

■ 31.43 sek.

RIDAS DAUKUS

Golfas Viktorijoje

Metines goifo žaidynės tarp Gee
iongo "Vyties" ir Melbourne "Varpo" 
sporto kiubų, įvyko š.m. rugsėjo 29 d. 
Geelongo golfo aikštėse. Renatos 
Starinskienės (mirbsios prieš 10 metų) 
atminimo skydą laimėjo Geeiongo 
’Vytis" 6-1 (match play). Edi 
Soszeia laimėjo prieš Raimondą 
Žilinską 5-4, Koszeia, laimėjo 5 
kylės Žilinskas 4, likusios 9 išėjo 
ygioms. Romas Ženk laimėjo prieš 
lygį Žilinską 7-5. Geeiongo jaunasis 
laidėjas Antanas Brenner (14 m.) 
aimėjo prieš Arūną Skimbiriauską 9- 
i, Rimas Volkovickas pralaimėjo prieš 
Gabrielių Žemkalnį 2-7, Gary Ku- 
iiarski laimėjo prieš Romą Ragauską 
i-4, Michael Watach laimėjo prieš 
Andy Baltrūną 10-4, ir Brad Porter 
laimėjo prieš Colin McGeachin 9-7. 
Melbourne "Varpo" mecenato, Hen

riko Šalkausko įsteigtą skydą taip pat 
laimėjo Geelongo "Vytis" 33.672 
stableford taškus, "Varpas" 32.72 
taškus. Kamuoliukus arčiausiai skylių 
numušė Romas Ženk (Geelong), 
Gabrys Žemkalnis (Mėlbournas), Da
vid Šutas ir Gary Kucharski (abu iš 
Geelongo). Daugiausia .taškų per 
pirmas 9 skyles surinko D. Šutas (25), 
daugiausia taškų per visas 18 skylių 
surinko abudu D. Šutas ir G. 
Žemkalnis (po 46). Už "Vytį" dar 
žaidė Vida Brenner (39 traškai), Edi 
Brenner (37), Alan Renkauskas (30), 
Julius Lipšys (23) ir Vytas Brener 
(31). Komandos kapitonas - (nežai- 

džiantis) Liudas Bungarda. Po lošimo 
žaidėjai susirinko į p.p. Bungardų 
kiemą iešminei pasidalint įspūdžiais. 
Labai gaila, kad ne visi Geeiongo 
žaidėjai rado reikalą daiyvaut iešmi- 
nėj bei pabendrauti su kaimynais iš 
Melbourne. Nutarta sekančiais metais 
šias žaidynes tarp "Vyties" ir 
"Varpo" klubų žaisti Yarrawonggolfo 
aikštelėje.

L.B.

Iš kairės į dešinę R. Žilinskas, J. Lipšys, M. Watach, A. Renkauskas, R. 
Ragauskas, V. Žilinskas. G. Žemkalnis, A. Skimbiriauskas, B. Porter. A. 
Baltrūnas, C. McGeachin ir G. Kucharski. Pirmoj eilėj sutūpę ant žemės K. 
Starinskas ("Vyties” klubo sekretorius), E. Koszeia, E. Starinskas (Cady), 
L. Bungarda ("Vyties" klubo nežaidžiantis kapitonas) ir V. Brener 
(Maniakas). ■ ______________ ______ _ ___
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PRANEŠIMAI
MELBOURNE SYDNEJUJE

PRANEŠIMAS

Melbourne Apylinkės Vaidyba šau
kia visų organizacijų atstovų susi
rinkimą sudaryti sekančių metų 
parengimų kaiendorių Lietuvių na
muose Bendruomenės kambaryje lap
kričio 13 d. 6 vai.

Apylinkės Valdyba

Vietoj gėlių ant a.a. Karolio 
Prašmuto kapo VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui aukojo:

Po $ 50 Iš O'Dwyer, V. ir E. 
Stagiai.

$ 30 E.S. ir A. Butkai.
Po $ 20 H. ir D. Antanaičiai, B. 

Aukštonienė, V. ir A. Baltrukoniai, B. 
ir J. Makuliai, A. Milvydas, D. ir V. 
Simankevičiai, A. Stakaitis, P. Za- 
bukas (Brisb.), G. ir D. Žemkalniai.

Po $ 10 P. Alešiūnienė, J. Ašmonas, 
D. ir P. Baltučiai, V. Bartuška, A. ir 
V. Bieliauskai, O. ir J. Bratiškos, E. 
Eskirtas (Sale), R. Kaunienė, P. ir V. 
Lazutkos, P. Morkūnas, P. ir K.P. 
Podėnai, R. ir E. Šemetai, J. ir M. 
Venckai, N. ir E. Volkai, A. ir R. 
Vyšniauskai, dr. N. Zdanius. M. ir V. 
Žiogai.

Po $ 7 J. Mikštas ir M. Verbylienė.
$ 6 O. Samūiienė.
Po $ 5 L. Čižauskaitė, A. Kesminas 

ir J. Tamošiūnas.
Visiems aukotojams nuoširdžiausia 

mūsų padėka!

VI PLJK rengimo 
komitetas

IEŠKO
GYVENIMO

DRAUGO
Lietuvaitė, Vilniuje baigusi univer

sitetą Pedagogė,
Ieško, gyvenimo draugo, tarp 40-50 

metų amžiaus.
adresas:

Audronė - Aldona 
Lithuania - U.S.S.R. 
Šiauliai 235401 
Rožių g-vė, Nr. 31

Dėl daugiau informacijų, prašau 
kreiptis) "Mūsų Pastogės" Redakciją.

Senelis

A.A. Birutei BAGDONIENEI

JA V mitus, jos sesutei dr. Stasei Pacevičienel su šeima liūdesio valandoje 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

M.J. Stačiūnai, G.J. Vasiliauskai,
B.J. Lapšiai, B. Mockūnienė,
D.S. Urnevičiai, E.S. Dainiai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N.8.W 

TeL 724 5408. Veikia 24 valandą per part
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P.O. Box 550 
Bankstown, N

Redaktorė 
P.O. Box 550,

Administracijos adresas:
P.O. BOX 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

Sekmtidienis 
Lietuvi ų 

Sodyboje

Šių metų pabaigoje, lapkričio 10 
d. sekmadieni, nuo 12 vai. vidur
dienio Lietuvių sodyboje 23 Lau
ryną avė. North Engadine, vėi 
ruošiame šeimų sekmadienį lietu
viškame kampelyje.

S.L.M.S.Globos D-jos specialus 
komitetas ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Sydnejaus apy
linkėje skyriaus narės maloniai 
kviečia visus j Lietuvių sodybą. 
"Sūkurio" jaunųjų grupė, vado
vaujama p. M. Cox, pašoks tauti
nius šokius. Galėsite nusipirkti 
pavalgyti ir išgerti - išmėginsite 
laimę loterijoje.

Ponias prašome atvešti fantų 
loterijai. Fantus, užrašant davėjos 
pavardę, prašau palikti Lietuvių 
namuose p. Mildos Bukevičienės 
globoje.

Lauksime visų svečių iš arti ir 
toli Lietuvių sodyboje.

SLMSG D-jos Valdyba

B A B A L, TI E ČI Ų

ŠOKIŲ VAKARAS

Sydnejaus Sporto klubas "Kovas" 
nutarė surengti kitokį nei visuomet 
prieš-Kalėdinį ŠOKIŲ VAKARĄ. 
Lapkričio 2 dienai į Lietuvių klubą 
Bankstowne jie užkvietė ne tik 
lietuvių, bet ir latvių bei estų 
tautinių šokių grupes ir - priedo - 
smagią kapelą. Prie tos kapelos 
muzikos smagiai žada patrypti ne tik 
spalvingais tautiniais rūbais apsirengę 
šokėjai bet ir visi, kas užsisakys stalą 
- Lietuvių klube, tel. 7081414 ar pas 
Trudy Dambrauskienę, tel. 7093814 • 
ir nusipirks bilietą (tik $ 6! O 
moksleiviams ir pensininkams dar 
perpus mažiau!!). Visi kviečiami. 
Jaukiami ir bus gerai prižiūrėti 
jaunųjų koviečių. Tarp kitų links
mybių - turtinga loterija. Pradžia 7.30 
p.p.

"Kovo" vaidyba

REMK " 1X4vis tą Pastogei"

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ 

FONDĄ

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)

LAPKRIČIO 2 D., ŠEŠTADIENI, 
SPORTO KLUBAS "KOVAS" RENGIA

P R 1 E Š K A
ŠOKIŲ V

Ė D I N į 
KARĄ

šokių grupės.Programoje pabaltiečių tautinių 
Gera muzika, Turtinga loterija. 
Pradžia 7.30 vai.
Bilietai $ 6. Moksleiviams ir pensininkams - $ 3.

PADĖKA

Lituanistiniai kursai Sydnejuje 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių So
dybai Engadine ir SLMSG Drau
gijos patikėtinėms už vertingą 
dovaną - šias knygas: V. Dau
girdaitė - Sruogienė "Lietuvos 
istorija", V. Mykolaitis - Putinas 
"Altorių šešėly" ir "Raštai", VII, 
B. Raila "Versmės ir verpetai".

Didelis lietuviškas ačiū mokinių 
ir savo vardu

A. Veščiūnaitė-Janavičienė 
Lituanistinių kursų 

vedėja

' M. B. "

D.
B.

Stupuras N.S.W. 
Birskys Qid..

R.K. Rakūnas Vic. 
Gružauskas Vic. 
Stripeikis Vic.
Dronseika Vic. 
Sabaika S.A. 
Perekrestov Vic.

Z.
P.
V.
F.
0.

Aukos

A. ir B. Birskiai Qld.
A.M. Statkui Vic.
V. Žeimys N.S.W.
G. Linge N.S.W.

Visiems nuoširdus ačiū!

$ 20 
$ 20
S 15
S 5

Wta( RISIMI
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti 
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu

L
A

PARAPIJOS
PRANEŠIMAI

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų 
privaloma šventė. Bus ir lietuviams 
pamaldos 1 vai. Liurdo Marijos 
Grotoje Earlwood 280 Homer Street - 
už bažnyčios žemyn. Iš Petersham ar 
Marrickville geležinkelio stoties va
žiuoti autobusu Nr. 490.

Lapkričio 2 d. - šešetadienį - 
Vėlinės - visų mirusių atminimas Kas 
galite, melskitės sau artimiusioj 
bažnyčioj.

Lapkričio 3 d. - sekmadienį - ūsųj 
mirusiųjų atminimas.

GEDULINGOS PAMALDO

St. Joachim's baž. Lidcombe 1.30 c 
vai. už visus mirusius parapijo bei e 
artimuosius, ypač kurių atminima bus ; 
Išreikštas ir auka! Pamaldose letu- 
viškas ir gedulo giesmes išiildys 
"Dainos" choras, vargonais papdint 
bei vadovaujant Broniui Kiverii.

KAPINIU LANKYMAS į

Tuojau po gedulingų pamalė bus • 
vykstama į Lietuvių kapines look- ! 
wood, kur prie paminklo bus paioks- 1 
las, giedama Libera, bei kitos mldos 
ir giesmės už visus mirusius. Po t bus 1 
paminklinėje sienoje sudėtų pilėnų 
bei naujų antkapių pašventinmas, 
Maloniai prašau visus parapijiečius be1 
tautiečius pareikšti pagarbą mūsų 
įnirusiems šiuq aplankymu, o save 
meilę gėlėmis bei savo malda ar mišių 
auka!

Prel. P. BUTKUS

•S.W., 2200
R. Juzėnaitė
Bankstown, 2200.
Redakcija rašinius taiso ir skelbią 
savo nuožiūrą. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotą voką su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat-i 
sako.

Printed by F.L.P.
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