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BALTŲ REZOLIUCIJA

AUSTRALIJOS PARLAMENTE
Rugsėjo 25 d. Australijos 

parlamento Atstovų Rūmai 
vienbalsiai priėmė Baltų Rezoliuciją, 
tuo sustiprindami 1985 m. vasario 28 
d. senate priimtos panašios 
rezoliucijos reikšmę.

Šių rezoliucijų priėmimui 
Federalinė Baltų Taryba ruošė dirvą 
nuo 1983 m. Prireikė nemažų 
pastangų, kad ji būtų priimta tokioje 
formoje, kuri patenkintų tiek 
pabaltiečius, tiek visas abiejuose 
parlamento rūmuose atstovaujamas 
partijas.

Kadangi rezoliucija duoda 
nurodymus Australijos vyriausybei, ją 
daug sunkiau pravesti Atstovų 
Rūmuose, negu kad senate, kur 
opozicija turi daugumą. Senate Baltų 
Tarybos atsiekimas buvo tai, kad 
rezoliucija buvo priimta, niekam 
nebalsuojant prieš.

Atstovų Rūmams pasiūlytas: 
projektas, priimtinas vyriausybei, 
buvo diskutuotas šių metų vasario 20 
d. Jis nepatenkino pabaltiečių 
aspiracijų, ir buvo vestos ilgos 
derybos su Įtakingais vyriausybės ir 
opozicijos asmenimis, kol prieita prie 
visus patenkinančios formulės.

Galutini rezoliucijos projektą 
parlamentui pristatė dr. Richard 
Klugman (Prospect), darbietis. Jj 
parėmė liberalas Phil. Ruddock 
(Dundas). Rezoliuciją svarstant

REZOLIUCIJOS TEKSTAS

Šie Rūmai, priėmę dėmesin, kad
a) Trejos Pabaltijo valstybės, 

Latvija, Lietuva ir Estija, buvo 
nepriklausomos suverenios respubli
kos ir Tautų S-gos narės tarp 1918 ir 
1940 metų.

b) 1940 metais, Molotovo - 
Ribentropo pakto tarp SSSR ir 
nacinės Vokietijos pasekmėje, šios 
trys valstybės buvo karine jėga 
įjungtos į SSSR būdu, kuris pažeidė 
elementarius laisvės, demokratijos ir 
teisės principus.

c) Australija, kaip ir kitos 
demokratinės vyriausybės ne
pripažįsta de jure Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

d) Sovietams valdant, yra įvykę ir 
tebevyksta gerai dokumentuoti žmo
gaus teisių pažeidimai Latvijoje, 
Lietuvoje ir Estijoje.

e) Dabartinis Sovietų politikos 
vietinių kalbų ir emigracijos atžvilgiu 
pasekmėje pavojuje yra atsidūręs pats 
baltų tautų išlikimas, kaip atskirų 
etninių ir kultūrinių vienetų.

1. Pripažįsta Australijos bendruo
menės narių jaučiamą susirūpinimą 

O vienok Lietuva prisikels gi kada. 

Neveltui Ji tiek iškentėjo!

Ivlai r oni s

nemažas pabaltiečių būrys klausėsi 
parlamento galerijoje.

Dr. Klugman, pristatydamas 
rezoliuciją, perskaitė užsienio reikalų 
min. W Hayden pareiškimą Pabaltijo 
klausimu, padarytą savaite anksčiau 
Atstovų Rūmuose. Pareiškime 
pabrėžta, kad Australijos vyriausybė 
nepripažįsta de jure Pabaltijo 
valstybių inkorporavimo i Sovietų S- 
gą, ir kad bus dedamos konstruktyvios 
pastangos užbaigti žmogaus teisių 
pažeidimus Pabaltijo valstybėse.

Rezoliuciją parėmęs P. Ruddock 
savo ilgoje kalboje išnagrinėjo 
atskirus jos punktus ir išvardino visą 
eilę žmogaus teisių pažeidimo rūšių 
Pabaltyje. Jis paminėjo vėliausius 
Įvykius, sukrėtusius baltus, kaip 
prievartini pabaltiečių mobilizavimą 
ilgam laikui pavojingiems Černobilo 
katastrofos pasėkų pašalinimo 
darbams. Pabrėžtas ir Ignalinos 
atominio reaktoriaus pavojus visam 
Pabaltijui.

Didelis ačiū visiems baltų 
draugams parlamente, padėjusiems 
šių rezoliucijų priėmimu sudaryti 
tvirtą pagrindą sekančiam žingsniui, 
specifinių žmogaus teisių pažeidimų 
iškėlimui. Baltų Taryba nutarė 
kreiptis j visas tris Krašto Valdybas 
parinkti keletą sąžinės kalinių ir 
pradėti stiprią akciją juos išlaisvinti.

Vytautas PATAŠIUS 

padėtimi Latvijoje. Lietuvoje ir Esti
joje, ypač asmenų, be smurto reiš
kiančių savo etninę ir kultūrinę 
tapatybę ir religinius įsitikinimus, 
represavimą.

2. Pagiria vyriausybę už jos akciją 
atkreipiant Jungtinių Tautų žmogaus 
Teisių komisijos dėmesį į šį susirū
pinimą per šios komisijos posėdžius 
1985 m. kovo mėn. ir 1986 m. kovo 
mėn.

3. Kviečia vyriausybę, savo pačios 
iniciatyva ir susitarus su kitomis 
panašiai galvojančiomis vyriausy
bėmis toliau formaliai kelti Pabaltijo 
valstybių laisvo apsisprendimo klau
simą ir kitas jų žmogaus teises 
atatinkamuose tarptautiniuose foru
muose.

4. Atsišaukia į SSSR vyriausybę 
užbaigti priespaudos veiksmus prieš 
baltų tautas ir prisilaikyti įsipareigo
jimų, prisiimtų pasirašant įvairius 
žmogaus teisių susitarimus.

5. Reikalauja, kad parlamento 
pirmininkas (Speaker) į šią rezoliuciją 
atkreiptų SSSR aukščiausios Tarybos 
dėmesį.

P. Augius. Žemaitijos Kalvarija

■POPIEŽIUS APIE ŠILUVĄ
Vatikanas. - Rugpjūčio 31 d., 

sekmadienį vidudienio maldos proga 
popiežius Jonas Paulius II tūkstančiam 
maldininkų susirinkusių Castelgan- 
dolfe bei Šv. Petro aikštėje, Romoje ir 
visam pasauliui priminė Lietuvą. Šv. 
Tėvas išreiškė savo solidarumą dau
gybei maldininkų, kurie, artėjant Švč. 
Mergelės Marijos gimimo šventei, su 
malda keliauja į Šiluvos šventovę.

"Mano mintys dabar krypsta į 
Lietuvos Bažnyčią, į brolius ir seseris 
tos lietuvių tautas, kuri man yra 
ypatingai brangi.

Šiomis dienomis, artėjant Švč. 
Mergelės Marijos gimimo šventei, 
daugybė tikinčiųjų, pagal seną, per 
šimtmečius išaugusią tradiciją su 
malda keliauja į Šiluvos šventovę, kuri 
yra tapusi lietuviškojo pamaldumo į 
Mariją širdimi.

Tai nuostabi maldos ir atgailos 
išraiška, kuri viešai paliudija tvirtą tų 
mūsų brolių tikėjimą. Ateinančiais 
metais jie rengiasi paminėti savo 
tautos krikšto 600 metų jubiliejų, 
tai yra šeši ašim tąsi as metines nuo 
tautos atsivertimo į katalikų tikėjimą, 
per kurį Lietuva įsijungė į didžiąją 
krikščioniškųjų Europos tautų šeimą.

Prašykime Švč. Mergelės Marijos 
užtarimo tai katalikų bendruomenei, 
kad ji įstengtų išsaugoti tikėjimo ir 
krikščioniškojo pašaukimo dovaną, 
kurią yra gavusi prieš šešis šimtmečius 
ir yra išlaikiusi gyvą visose, kartais 
labai smarkiose, ilgos istorijos audro
se.

Švč. Mergelės Marijos globai ypa
tingai paveskime šios kilnios tautos 
jaunąsias kartas, kad jos sugebėtų su 
džiaugsmu ir pilnu atsakomybės paju
timu perimti iš savo tėvų šią 
neįkainojamą dovaną, kad įstengtų į 
ją pilnai įsigyventi ir iš savo pusės 
didžiadvasiškai ir ištikimai perduoti 
kitiem".

KRATOS IR TARDYMAI 
LIETUVOJE

Apie kratas ir tardymus Lietuvoje 
rašo Miunchene leidžiamas biuletenis 
USSR News Brief (86.VI.3O.).Š.m. 
gegužės mėnesiui baigiantis, kratos 
įvyko septynių asmenų butuose Kau
ne, Šakiuose ir Jonavoje. Buvusio 
žemės ūkio akademijos dėstytojo, 
kauniečio Antano Patacko (g. 1912) 
bute konfiskuota savilaida ir 35 
užsienyje bei Lietuvos nepriklau
somybės laikais išleistos knygos (įs
kaitant "Lietuvos Istoriją").

1985 m. spalio 24 d. policija kratė 
etnografo Jono Ruzo butą Pane
vėžyje. Policijai išvykus, kratą pakar
tojo KGB agentai, jų tarpe Skudas. Jie 
ieškojo memuarų ir liepė Ruzui atrasti 
šešis egzempliorius, nes kitaip jam 
gręsia suėmimas. Ruzas atrado ir 
įteikė vieną ar du egzempliorius. Po 
kratos, Ruzas ir jo žmona buvo išvežti 
apklausinėjimui.

1985 m. spalio 3 d. ir 1986 m. kovo 
25 d. Adelę Jucevičiūtę tardė 
Viduklės KGB, ryšium su jos daly
vavimu maldose už suimtą kunigą 
Svarinską. Jai buvo grąsinama (vai
riomis bausmėmis.

(ELTA)

Nuo 1986 m. liepos 1 d. Sovietų 
S- goję įsigaliojo drastiškai sustip
rinta baudžiamoji teisė. Už vadinamą 
"antisovietinę agitaciją bei propo- 
gandą" jau dabar daug kovotojų už 
žmonių teises nuteisti iki 15 metų 
kalėti. Pagal naują įstatymą, bausmė 
yra padidinama iki 20 metų kalėjimo. 
Mirties bausmė palikta baudžiamą- 
jame kodekse ir jos pritaikymas 
praplėstas: kalėjimo bausmės nuo 10 
iki 15 metų ir daugiau gali būti 
pakeistos mirties bausme. Tuo būdu į 
šios bausmės rėmus patenka ir 
"antisovietinė agitacija ir propo- 
ganda".
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POLITIKAS, ISTORIKAS IR RAŠYTOJAS

Rugsėjo 6 d. (vyko Diskusijų klubo 
susirinkimas pas Juozų Cesnaitį: 
Paskaitų skaitė prof. Donieia tema- 
"Nicolo Makiavelis".

Davęs suglaustų Makiavelio (Nicolo 
Machiavelli) biografijos ir jo laikų 
apžvalgų, prof. V. Donieia skyrė 
didžiausių paskaitos dalį Makiavelio 
politinėms idėjoms ir teorijoms.

Makiavelis - Florencijos politikas, 
politinis teoretikas, istorikas ir rašy
tojas - augo ir mokinosi klasicizmo 
dvasioje renesanso laikotarpyje. To 
meto galvosena jau buvo išsilaisvinusi 
iš religinių ir feodalinių varžtų. Bet 
M -lio idėjos ir mintys ir jų 
formulavimo būdas buvo naujos ir 
originalios ir renesanso metui. Šian
dien tai yra vadinama Makiavelio 
moderniškumu.

Makiavelis rašė visais žanrais 
(poezija, komedija, noveles, istorijų), 
bet garsiausi ir svarbiausi jo veikalai 
yra politinio turinio: traktatas " Kuni
gaikštis”, (ital.: "II Principe"" ir "Ko
mentarai" ( ital.: "Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio"). Šiuose 
veikaluose yra išdėstytos M-lio politi 
nės idėjos ir teorijos. Įdomu yra tai, 
kad skaitant juos, į akį krenta ryški, 
bet sunkiai suprantama dichotomija 

■ti Makiavelio galvosenoj - dvi priešta- 
y raujanCios politinės pažiūros.

Trumpai: "Komentaruose" (ir gyve
nime) M-lis buvo Įsitikinęs respub
likonas ir laikė demokratinę savivaldų 
geriausia valdžios forma, bet traktate 
"Kunigaikštis" Makiavelis tampa des
potizmo šalininku, duodamas praktiš
kus patarimus vienam galingam val
dovui, kaip suimti Ir išlaikyti valdžių 
bet kuriom priemonėm.(Ironiškai, "II 
Principe" labiau išgarsino M -lio vardų 
sykiu suteikdamas Makiaveliui res
publikonui tironijos šalininko reputa
cijų; M-lio vardas tapo žiauriam 
despitiškam elgesiui, kaip "makiave- 
liškas" būdas, "m" priemonės ir t.t.)

Giliau pastudijavus M -lio mintis, 
minėtas pažiūrų skilimas Įgauna, 
prasmę ir jo politiniai samprotavimai 
tampa nuoseklesni. Tam išaiškinti 
prof. Donieia nurodė du svarbius 
Makiavelio argumentus:
1) Žmogus pagrindinai yra sugedusi 
savanaudiška esybė.
2) Istorija kartojasi ciklais (teorija 
perimta iš senovės graikų), kurie 
veikia taip: vyraujanti demokratiška 
savivalda, per piliečių nesųžiningumų 
ir politinės laisvės išnaudojimų, su 
laiku išsigimsta ir žlunga - kraštas 
prieina prie anarchijos; jų panaikinti ir 
atstatyti tvarkų gali tik vienas 
absoliutus valdovas, panaudodamas 
visas priemones (iš Čia posakis:- 
"tikslas pateisina priemones"), bet jo 
despotiškas valdymas tampa ironija; 
laisvės ir teisių troškimo vedami 
piliečiai nuverčia tironų ir Įveda 
demokratinę savivaldų, kuri... ir t.t. 
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Šie ciklai, Makiavelio nuomone istori
joj neišvengiamai kartojasi; tironijos 
laikotarpis pateisinamas tuo, kad jis 
priveda prie demokratinės santvarkos. 
Tokiu samprotavimu Makiavelio res 
publikoniškos pažiūros ir reikalui 
esant, tirono palaikymas gali būti 
suderinami savotiška logika (žinoma, 
padedant moralinius principus Į šalį).

Makiavelio idėjų formulavimo 
metodų originalumas matosi ir šioj jo 
teorijoj, būtent: panaudodamas psi
chologinio elemento argumentų M -lis 
tvirtino, kada demokratinę santvarkų 
neįmanoma Įvesti bet kur ir bet kada. 
Tam reikia palankių sųlygų, kurios 
pareina nuo piliečių mentaliteto 
(kaip: visuomeninės atsakomybės 
jausmas, pasiaukojimas kitų labui ir 
t.t.), ir kurį prof. Donieia vadina 
demokratišku mentalitetu.

Ir paskaitos metu ir vėliau diskusi
jose prof. Donieia pabrėžė, kad 
Makiavelis buvo pirmas politinis 
analistas panaudojęs mokslinius meto
dus, sykiu, jis pirmas suformulavo ir Į 
viešumų iškėlė politinių metodų 
nemoralius aspektus, kurie buvo ir 
tebėra naudojami politinėj kovoj dėl 
valdžios jėgos. Makiavelio politinės 
teorijos buvo pagrįstos praktišku 
patyrimu ir Įžvalgiu stebėjimu to meto 
politinių sųlygų Europos kraštuose 
(Makiavelis daug keliavo su diploma
tinėm misijom).

Sekusiose diskusijose buvo toliau 
aiškintasi Makiavelio idėjas ir, palygi
nimui, kai kurių vėlesnių pol. analistų 
savotiškos teorijos. Sykiu bandyta 
Įvertinti jo idėjas mūsų laikų šviesoj, 
pastebint kad jos tebėra šviežios ir 
logiškos (minėtas Makiavelio 
moderniškumas).

Gale norėčiau pastebėti, kad buvo 
malonu matyti mūsų tarpe Stasį ir 
Colette Žukus, grįžusius iš užsienio 
vos prieš pora dienų. Taip pat nesenai 
grįžo iš Anglijos nario p. Butkaus 
giminaitė Vanda B., Šį kartų galu- 
įjnai apsistoti Newcastle ir, tikimės, 
įsijungti j Diskusijų Klubų.

Sekantis susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 19 d. pas p.p. Žukus . Kalbės ir 
rodys filmas .pats šeimininkas iš savo 
paskutinio vizito Lietuvoj.

•, Viktorija KRISTENSEN 
D.K. susirinkimų reporterė

Hobartas
Tautos Šventė

Tautos šventės minėjimas suruoš
tas, Apylinkės valdybos įvko rugsėjo 
13 d. ukrainieCių salėje.

Pirmininkas J. Paškevičius pasvei
kino gausiai susirinkusius ir pakvietė 
svečių Jonų Krutulį iš Launcestono 
paskaitai.

Besiklausydami paskaitininko 

žodžių apie Vytauto Didžiojo laimė
jimus iškėlusius mūsų tautai garbę ir 
pasididžiavimų mintyse prisiminėme 
gimtų kraštų ir mūsų pažadus jį 
apleidžiant.

Programoje, Elzytė ir Nijolė Wilson 
padainavo dvi dainas. R. Tarvydas 
paskaitė du eilėraščius.

A. Taškūnas - Baltic News redak
torius pranešė, kad jau yra daug 
atsiekta dėl pastatymo paminklo 
atžymėjimui žiauriųjų birželio išveži
mų. Yra numatęs dalyvauti Pabal- 
tiečių demonstracijose Austrijos sos
tinėje Vienoje.

Vėliau sekė šokiai ir vaišės kurias 
paruošė Moterų draugijos narės vado
vaujamos pirm. Elenos Paškevlčienės.

J.'P.

Canberra
Tautos šventės išvakarėse kanbe- 

riškiai susirinko į muzikės Giedrės 
Nasvytytės - Gudauskienės kūrinių 
koncertų. Prieš koncertų I. Požėlaitė- 
Davis apibudino svečiams muzikės 
kūrybų, kas palengvino vakaro daly
viams įsijausti į išpildomus muzikos 
kūrinius.

Tautos šventės minėjime paskaitų 
apie didžiojo Lietuvos valdovo Vy
tauto žmonų Onų skaitė I. Požėlaitė - 
Davis.

Kiekvienais metais Baltijos skautų 
tuntas išdalina medalius nusipel
niusiems skautams. Šįmet V. Kerai- 
tienei buvo įteiktas Lietuvių Skautų 
Sųjungos Tarybos Pirmijos pasižymė
jimo ženklas už 50 metų darbų 
skautybei.

Skautai Canberroje yra vienintelė 
jaunimo organizacija.

Tautos šventės, metu buvo suau
kota $162. Krašto Valdybai pasiųsti 
$99. Apylinkės Valdyba, jai priklau 
sančius $63 paaukojo Australijos 
Lietuvių Fondui.

A. Andruška
VALSTYBINIS MUZIEJUS

Maždaug prieš šešis metus Aus
tralijos valdžia pranešė, kad įsteigs 
Valstybinį muziejų Canberroje. Tame 
muziejuje surinktieji eksponatai at
vaizduos visus Australijos vystymosi 
aspektus nuo priešistorinių laikų iki 
šių dienų atsiektųjų techniškų ir 
kultūrinių laimėjimų.

Prieš pora mėnesių steigiamojo 
muziejaus organizatoriai išsiuntinėjo 
aplinkraščius netik Įvairioms orga
nizacijoms, bet ir pavieniams imigran
tams, prašydami prisidėti eksponatais. 
Netrukus bus pravestas apklausinė
jimas imigrantų organizacijų apie 
turimų medžiagų, tinkamų Į muziejaus 
ekzponatų ar į mokslinių darbų 
skyrius.

Muziejui reikalingi: rankdarbiai, 
baldai, drabužiai, religiniai objektai, 
dokumentai, kaip parengimų progra
mos, plakatai, laiškai, nuotraukos ir 
kt.

Šiam darbui koordinuoti ir pravesti 
yra paskirtas lenkas prof. Jerzy 
Zubrzycki.

Manau, kad jau pats laikas Krašto 
Valdybai pradėti rūpintis reikšmingų 
eksponatų sutelkimu muziejui.

Norėčiau duoti vienų pavyzdį, 
kaip lietuviai pražiopsojo gerų progų 
Coomoje. Kaip žinom, daugybė imi
grantų, jų tarpe ir lietuviai, dirbo 
Snieguotose Kabiuose. Baigus darbus, 
Coomos administracija nutarė pa
gerbti visų tautybių darbininkus, 
miesto parke iškabinti jų vėliavas. 
Lietuviškos vėliavos nėra, nes miesto 
savivaldybė nesurado lietuvio, kuris 
būtų jiems parūpinęs lietuviškų vėlia
vų. Juras Kovalskis

* * *
Kiti žmonės visų amžių yra vargšai, 

nes jie viskų atiduoda, kad atrodytų 
turtingi.

ŽINIOS Iš LITERATŪRINĖS 
PADANGĖS

JA V - bėse literatų veikla gyva ir 
judri. Buvo skelbti du novelių konkur
sai: Al. Barono vardo ir "Dirvos". 
Al. Barono vardo novelių konkurse 
premijų laimėjo Sonė Tomarienė, 
gyvenanti Čikagoje, Iki šiol mūsų 
raštijoje ji nebuvo žinoma.

Pernai Al. Barono vardo novelių 
konkursui buvo prisiųstos net keturios 
novelės iš Australijos.

Australijos krantų dar nepasiekė 
žinios, kas laimėjo premijų "Dirvos" 
konkurse. Taip pat dar nieko nėra 
žinoma apie romano konkursų, kiek 
vienais metais skelbiamų " Draugo". 
Teko nugirsti, kad romanus konkursui 
reikia prisiųsti iki lapkričio 1 -mos.

Skautų akademikų šventėje, įvyku
sioje Los Angeles, rugsėjo 12d., buvo 
kviečiamos poetės iš Čikagos. Į šių 
šventę pakviestoji talentinga poetė ir 
rašytoja Julija Švabaitė viešėjo pas 
žymiųjų mūsų beletristę Alę Rūtų.

Rugsėjo mėn. poetas B. Brazd
žionis iš Los Angeles nuvyko Į 
Niujorku ir skaitė paskaitų apie savo 
kūrybų.

Taip pat rugsėjo mėn. Paulius 
Jurkus, švęsdamas 70 metų sukaktį, 
13-14 dienomis skaitė kūrybų ir 
suruošė savojo meno kūrinių parodų.

Kelių romanų autorius ir literatū
rinių staipsnių rašytojas Petras Mel
nikas su žmona rugpjūčio mėn. lankėsi 
Italijoje. Prieš imigruodamas Į JAV- 
bes, jis gyveno Italijoje ir šįmet 
viešėjo įvairiuose miestuose: Romoj, 
Florencijoj, Neapoly ir kt. Vietovėje 
prie Viterbo yra nemažas muziejus, 
kuriame sukauptas kultūrinis etruskų 
palikimas. Vatikane yra taip pat salė, 
paskirta etruskų meno eksponatams.

Etruskai domina visus, kurie skaito 
istorinius veikalus, nes išlikusieji 
faktai, runų raštas, įvairūs vardai 
žmonių ir miestų pavadinimai tiesiog 
primygtinai rodo, kad etruskai buvo 
baltai.

Rašytojas Petras Melnikas muzie
juje prie Viterbo matė daug ekspo
natų išlikusių iš etruskų laikų.

Australijoje gyvenanti rašytoja Ava 
Saudargienė parašė reikšmingų vei
kalų - "Naikinamieji". Šis veikalas 
įrikiuotinas i literatūros žanrų, kuria
me kaupiasi visokie atsiminimai, 
istorinių faktų užrašai, kelionių 
aprašymai, atpasakojimai įvairių, įdo
mių atsitikimų ir panašiai.

Žymusis rašytojas, daugelio ro
manų laureatas Jurgis Gliaudą "Drau
ge" rugsėjo mėn. 13 d. recenzavo 
"Naikinamieji" pareikšdamas, kad tai 
yra neeilinė knyga, parašyta objek
tyviai ir realistiškai perduota gulaginė 
kasdienybė. Recenzijų rašytojas J. 
Gliaudą užbaigia šiais žodžiais: "Ava 
Saudargienė pastatė paminklų savo 
personažui ir visiems nai
kinamiesiems.

Šių metų pradžioje Adelaidės 
Ramovės skyrius paskelbė konkursų 
dramai ar pjesei, nes stokojama 
vaikalų, tinkamų išeivijos teatriniams 
pastatymams.

Iki šiol spaudoj neteko skaityti 
jokios žinutės sųryšyje su minėtu 
konkursu: kokie asmenys vertins 
prisiųstųsias dramas ir pjeses, kiek 
veikalų jau gauta, tų veikalų pava
dinimai ir kt.

Agnė Lukšytė
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ŠVIETIMAS
(Nuo seniausių laikų)

Kas neatsimena savo pirmosios 
mokyklos, kurioje mums blikstelėjo 
pirmosios šviesos kibirkštėlės. 0 
paskui ilgi mokymosi metai pradžios 
mokykloje, vėliau gimnazijoje, o kam 
likimas buvo palankus - studijos 
aukštosiose mokyklose. Taip pradėję 
šį didįjį užsiangažavimą, dažnas 
sulaukdavome brandaus amžiaus, kol 
visi mokslai būdavo užbaigti, ir 
jausdavomės rimtai pasiruošę gyve
nimui.

Kiekvienos tautos ar valstybės 
kultūringumo laipsnis ir jos vieta 
civilizuotame pasaulyje apsprendžia
ma atsižvelgiant į jos švietimo 
sistemą: mokyklų ir mokinių skai
čių. Todėl kiekvienoje valstybėje į 
gyventojų švietimą kreipiamas rimtas 
dėmesys. Švietimui skiriama iš vals
tybės iždo milžiniškos pinigų sumos 
mokyklų statybos ir mokytojų paruo
šimo reikalams. Per mokyklas jauni 
žmonės pasisemia žinių ir patirties 
savarankiškai orijentuotis gamtos 
reiškiniuose ir visuomeninio gyvenimo 
struktūroje. Specialiose mokyklose 
išmoksta įvairių amatų ir specialybių. 
Tuo būdu tampa naudingais savosios 
bendruomenės nariais. Šio šimtme
čio antrojoj pusėj ypatingai pagyvėjo 
įvairių mokslų pažanga. Universite
tus baigusieji specialistai šiandien turi 
gerokai pasispausti, kad nuo šios 
pažangos neatsiliktų ir spėtų savo 
specialybėje eiti su gyvenimu.

Tačiau šitoks mokslų sužydėjimas 
ne visuomet buvo. Dar prieš 600 metų 
Europoje viešpatavo taip vadinamieji 
"tamsieji amžiai". Tik 15-to am
žiaus pabaigoje Renesanso laikais 
imta atsipalaiduoti nuo prietarų ir 
domėtis mokslais. Apie 19 amžiaus 
vidurį vienoj kitoj Europos valstybėj 
atsirado idėjos šviesti savo piliečius.

Anuo metu nei kiek negeresnėje 
padėtyje buvo švietimas ir Didžioje 
Lietuvos Kunigaikštystėje. Valsty
bės organizuotas švietimas nebuvo 
praktikuojamas čia, kaip ir visoje 
Europoje.

Pirmosios mokyklos Didžioje Lie
tuvos Kunigaikštystėje ėmė atsirasti 
tik po pagrindinio Lietuvos krikšto 
(1387 m.). Jos steigėsi prie vienuo
lynų ir bažnyčių ir buvo jų išlaikomos. 
Pirmoji mokykla Vilniuje buvo įsteigta 
prie Šv. Stanislovo katedros, kita 
Naujuosiuose Trakuose. Nėra da
vinių, kad šitame laikotarpy būtų 
buvę įsteigta daugiau mokyklų. Tik 
vėliau, 16 šimtmečio pradžioje, atsi
rado mokyklos Tauragėje. Eišiškėse, 
Žiežmariuose, Joniškyje ir, manoma, 
kad galėjo būti tokiuose didesniuose 
miestuose, kaip Kaune ir Gardine.

1527 m. Vilniaus Vyskupijos sinodas 
įpareigojo klebonus statyti mokyklas 
ir mokiniams bendrabučius, aprūpinti 
pragyvenimu mokytojus ir prižiūrėti, 
kad būtų mokoma "gero mokslo". 
Buvo mokoma pagrindinių dorybių, 
kilnių papročių ir katalikiškų tiesų. 
Gabesnieji mokiniai dar buvo mokomi 
šv. Rašto, liturginių apeigų ir 
giedojimo. Buvo lyg ruošiami būti 
kunigais. Mokėsi tik berniukai, vidu
tinių bajorų ir miestiečių vaikai. 
Didikai savo vaikus mokydavo namie, 
šiam tikslui samdydami mokytojus. 
Didikai savo vaikus siųsdavo į vakarų 
Europos universitetus. Pav., Prahos 
universitete jau 1381-87 m. studijavo 
lietuviai studentai. Jogailai 1400 m. 
įkūrus Krokuvoje universitetą, dalis 
lietuvių studentų pasuko ten. Ta
čiau didikams buvo prestižo reikalas 
savo vaikus pasiųsti į tolimus užsienio 
universitetus. Daugiausia buvo lan
komi Leipcigo, Heidelbergo, Witten- 
bergo, Dillingeno, Frankfurto Koelno, 
ir kiti universitetai. Taip pat uni-

LIETUVOJE
Bronius STRAUKAS 

versitetai Belgijoje", Olandijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje ir kitur. Iš Lietu
vos studentai pasiekdavo net Anglijos 
Oksfordo ir Kembridžio universitetus. 
Studijuoti galėjo tik labai turtingų 
šeimų vaikai. Studentai išsirengda
vo į užsienio universitetus su visa 
svita tarnų ir palydovų. Jų visų 
išlaikymas šeimoms kainavo nemažas 
sumas. Kiek lietuvių studentų anais 
laikais mokėsi Europos universitetuo
se, tikrų davinių nėra, nes lietuviai 
studentai buvo maišomi su lenkais ir 
dažnu atveju užrašomi lenkų tauty
bės. Mūsų kultūros istorikas prof. 
Vaclovas Biržiška, pasiremdamas 
spausdintais šaltiniais ir universitetų 
metrikomis yra surinkęs 2000 lietuviš
kų pavardžių. Šie studentai studija 
vo 15-18 šimtmečių laikotarpyje.

Anuometinės studijos ir studentai 
daug kuo skyrėsi nuo dabartinių laikų 
universitetų. Mokslo dalykų skai
čius buvo gana ribotas ir studentai 
daugiau laiko praleisdavo tarpusavio 
bendravimui, pažmtims su užsienio 
didikų šeimomis bei įvairioms pramo
goms. Per šias pažintis vykdavo 
susigiminiaviamas vedyboms, iš užsie
nio.) Lietuvą atvykdavo mokytojais, 
architektais ir gydytojais aukšto 
išsilavinimo žmonės, kurie palikdavo 
savo pėdsakius kylančioje Lietuvos 
kultūroje.

Bet visos šios švietimo apraiškos 
buvo gan ribotos, apėmusios vien 
negausios diduomenės sluoksnius. 
Dauguma žmonių visiški analfabetai. 

Kaimo žmonės, kurie sudarė tautos 
pagrindą, buvo laikomi tik darbo jėga. 
Niekam neatėjo į galvą mintis, kad 
juos reikėtų šviesti, kad reikėtų 
steigti mokyklas, Kuriose kaimo 
žmonės pramoktų rašyti ar skaityti. 

Jėzuitai įsteigė Vilniuje 1579 m. 
akademiją, o vėliau kolegijas Kra
žiuose, Gardine, Daugapily, Nau
garduke, Kaune, Pašiaušėje, Alukš- 
toje, Šeduvoje, Šnipiškėse, Merkinėje 
ir visoje eilėje vietovių, buvusių 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
slaviškose žemėse.

Jėzuitų kolegijose buvo mokoma 
lotynų kalbos, kuri tuo metu visoje 
Europoje buvo laikoma mokslo kalba. 
Pirmosiose trijose klasėse buvo inten
syviai mokoma lotynų kalba, kad 
studentai galėtų suprasti skaitomus 
lotynų tekstus ir tarp savęs laisvai 
lotyniškai susikalbėtų. Vyresnėse 
klasėse buvo reikalaujama sugebėti 
lotynų kalba rašyti eilėraščius ir 
viešai kalbėti. Be to kolegijose buvo 
mokoma iškalbos, antikinės ir vidur
amžių literatūros, mitologijos, isto
rijos, geografijos ir graikų kalbos. 
Dėstomoji kalba, vadovėliai ir naudo
jama literatūra daugumoje buvo 
lotynų.

Šiose kolegijose mokiniai gyvenda
vo bendrabučiuose. Mokytojų prie
žiūroje organizuodavo religinius bū 
relius, dalyvaudavo bažnytinėse šven
tėse, rengdavo įvairius vaidinimus, 
dalyvaudavo vietiniuose kultūriniuose 
parengimuose. Apie jėzuitų kolegi
jas telkėsi visa vietos visuomeninė 
veikla.

Lietuvos gyventojų švietimu Di
džiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje rū
pinosi ne vien jėzuitai. Jau nuo 
Mindaugo laikų Lietuvoje ėmė kurtis 
įvairios vienuolijos, kaip: pranciš
konai, domininkonai, karmelitai, be
nediktinai, ir kiti. Visi jie vienokiu 
ar kitokiu būdu organizavo vietos 
gyventojų švietimą.

Dideli švietimo nuopelnai priklauso 
vienuoliams piorams. Jie savo mo
kyklas daugiau supasaulietino, įves
dami praktiškų mokslų, kaip: sąs
kaityba, teisė, gamtos mokslai, mate

matika, daržininkystė, ūkvedyba ir kt. 
Bet vis tai buvo mokslai kilmingie
siems Lietuvos piliečiams - bajorams. 
Jėzuitai ir pioral švietimo srity 
rungtyniavo, bet pirmaujanti vieta vis 
dėl to priklausė jėzuitams. Bet 
jėzuitų veikla staiga sustabdyta, kai 
1773 m. popiežius Klemansas XIV 
jėzuitų ordiną uždarė. Jėzuitų įkur
tas mokyklas perėmė kiti vienuolynai 
ir Švietimo Komisija, kuri paskyrė 
Lietuvos ir Lenkijos bendrasis seimas. 
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje susirū
pinta švietimo pertvarkymu valstybi
niu mastu. Lietuva buvo padalinta į 
keturias apygardas: Brastos, Gardi
no, Kražių ir Naugarduko. Apygar
dos dar buvo padalintos į mažesnius 
vienetus - apygardėles. Buvo stei
giama daugiau mokyklų, jų programa 
bandyta suvienodinti su vakarų Euro
pos mokyklų programomis. įvesta 
daugiau pilietinių mokslų. Bet ir 
šios mokyklos lietuvybei mažai pasi
tarnavo, nes jose buvo įvesta privalo
ma lenkų kalba. Lietuvių kalba iš 
šių mokyklų buvo visiškai išstumta. 
Už kalbėjimą lietuviškai mokykloje ar 
bendrabuty, mokiniai būdavo bau
džiami. Švietimo komisijos darbas ir 
švietimo planai buvo nutraukti, įvykus 
trečiam Lietuvos - Lenkijos padalini
mui 1797 m.

Lietuva, Rusijos okupuota, negalėjo 
tikėtis krašto švietimo suaktyvinimo, 
nes ir pačioj Rusijoj tautos švietimas 
buvo labai atsilikęs. Pirmasis Rusi
joje universitetas buvo įsteigtas 
Maskvoje beveik dviem šimtais metų 
vėliau negu Vilniaus universitetas 
(1755), kuris buvo paimtas pavyzdžiu 
Maskvos universitetu. Tačiau buvo 
paliktos vienuolynų ir prie parapijų 
veikusios mokyklos. Ypatingai para
pijinėmis mokyklomis rūpinosi Žemai
čių vyskupas Merkelis Giedraitis. 
Tuo metu 1754-1838 m. Žemaitijoje 
beveik kiekvienoje parapijoje buvo 
mokykla, o Rietavo dekanate net 16 
mokyklų.

Tikrasis ir pagrindinis šviesos 
centras Lietuvoje visdėlto buvo 
Vilniaus universitetas, nuo pat jo 
įsteigimo 1579 m. iki uždarymo. Iš 
čia spinduliavo visam kraštui mokslas, 
naujos idėjos ir kultūrinė pažanga. 
Tegu šis universitetas nebuvo esmėje 
labai lietuviškas, bet į jį palengva ėmė 
rinktis kaimiečių vaikai, vėliau davę 
impulsą tautiniam atgimimui. Prie 
ryškiausių to laikotarpio asmenybių 
priskirtinas žemaitis Simanas Dau
kantas, kuris siekdamas mokslo, 
pasidirbęs bajoriškus dokumentus, 
pėstute, sakoma, su medinėm klum
pėm, atkeliavo į Vilnių, kur baigė 
gimnaziją, o vėliau ir Vilniaus 
universitetą.

Daukantas buvo pirmas šviesuolis 
aiškiai skyręs lietuvius nuo lenkų ir 
atmetęs bet kokį šių dvejų tautų 
suplakimą į vieną. Jis tvirtino, kad 
lenkai yra vist) lietuvių nelaimių 
kaltininkai. Savo gausiais raštais 
Simanas Daukantas žadino lietuvių 
tautinę sąmonę ir kėlė garbingą 
Lietuvos praetį.

Po 1831 m. sukilimo, uždarius 
Vilniaus universitetą ir siautėjant 
rusų okupacinei valdžiai, krašte 
vykstant socialinėm, tautinėm ir 
politinėm reformom, Žemaičių vysku
pijos ganytojo postas 14-ka metų 
išbuvo be vyskupo. Pagaliau tą postą 
užėmė Motiejus V alančius, vadinamas 
mužiku vyskupu. Naujasis vyskupas 
aiškiai suprato, kad ateitis krašte 
priklauso lietuviškajam elementui. 
Nedelsdamas jis suorganizavo savo 
bendradarbių kadrą. Įsakė dekana
tuose steigti knygynus, o parapijose 
mokyklas. Visa tai atlikti didžiulėje 
vyskupijoje nebuvo jau taip paprasta. 
To meto Žemaičių vyskupijos ribos 
siekė Zarasus, Uteną ir Ukmergę. 
Jai priklausė apie šimtas parapijų. 
Savo neišsenkančios energijos dėka

Motiejus Valančius

vyskupas galėjo pasidžiaugti darbo 
rezultatais. Jau po keturių metų 
pareigose, vyskupas Valančius savo 
raštu Kauno gubernatoriui pažymėjo, 
kad vyskupijoje jau veikia 197 
mokyklos su 6000 mokinių. Plės
damas mokyklų tinklą, Valančius 
rūpinosi, kad žmonės, išmokę rašto, 
turėtų ką lietuviškai paskaityti. Šiai 
spragai užpildyti jis parašė tikybos 
vadovėlius ir pasaulietiškas knygeles. 
Jam į talką atėjo jo bendralaikis kitas 
žemaitis, jau čia minėtas Simanas 
Daukantas. Per trylika metų Valan-y 
čius taip pakėlė savo vyskupijoje 
švietimą, kad Rietavo ir kitose 
apylinkėse nebuvo beraščių. Tuo 
atžvilgiu anuo metu Žemaitija toli 
buvo pralenkusi netik kitas Lietuvos, 
bet ir Lenkijos, tuo labiau Rusijos 
sritis. Šį vaisingą darbą nutraukė 
1863 metų sukilimas, kurį Muravjovas, 
pramintas koriku, žiauriai numalšino 
ir uždraudė lietuviškų raštų spaus
dinimą lotynų raidėmis. Pats Valan
čius buvo priverstas apsigyventi 
Kaune. Nežiūrint šių smūgių, pra
dėtas lietuvių liaudies švietimas buvo 
vykdomas toliau. Lietuviškos knygos 
buvo spausdinamos Prūsuose ir kon
trabandos būdu gabenamos į Lietuvą. 
Visą šį pogrindžio darbą, kiek 
galėdamas, organizavo Valančius su 
daugeliu pagelbininkų. Lietuviškas 
knygas, religines ir pasaulietiškas, 
teberašė pats Valančius ir Daukantas. 
Šie du Žemaitijos didieji savo raštais 
ir organizaciniais sugebėjimais, taip 
pakėlė baudžiavų ir bajorų užguitos 
tautos savigarbą ir pasitikėjimą savi
mi, kad 1883 m. išėjusi "Aušra" buvo 
sutikta su išskėstomis rankomis, nes 
tauta jau nebuvo beraštė. Ilgai 
slopintas laisvės troškimas veržėsi 
visu gaivališkumu. Bet Rusijos caro 
valdžia nesiskubino daryti lietuviam 
nuolaidų. Daugelį vienuolynų mo
kyklų uždarė, o Jų vietoj steigė 
rusiškąsias su dėstomąja rusų kalba. 
Šių mokyklų tikslas buvo, kaip galima 
greičiau surusinti Lietuvą, tuo metu 
rusų, jau pavadinta šiaurės vakarų 
kraštu.

Atgavus spaudą, lietuvių tautinis 
susipratimas dar labiau pakilo ir 
reikalavimai rusų valdžiai dar labiau 
sustiprėjo. Bet prasidėjęs pirmasis 
pasaulinis karas viską apvertė aukštyn 
kojom ir lietuvių tauta pateko į naujo 
okupanto reples. Lietuvą okupavo 
vokiečiai. Lietuvos švietimo rei
kalams tvarkyti prie vokiečių karinės 
valdžios buvo sudaryta švietimo 
taryba, kuri nustatė mokymo sistemą 
ir mokyklų rūšis.

Lietuviai šokosi steigti savoje 
apylinkėje mokyklas, nelaukdami vo
kiečių iniciatyvos. Mokytojais tapo 
buvę gimnazistai ir šiaip kokio mokslo 
ragavę asmenys. 1917 m. lietuvių 
kalba dėstomų mokyklų skaičius 
pašoko iki 540 su 28.000 mokinių.

Nukelta į 4 pusi.

Musų Pastogė Nr 40 1986.10.13 pusl.3

3



ŠVIETIMAS...
Atkelta iš 3 pusi. 

Lenkai, gudai ir žydai turėjo savo 
mokyklas. I mokyklas buvo įvestas 
vokiečių kalbos mokymas. Mokytojų 
žiniom pagilinti kas keli mėnesiai buvo 
ruošiami vokiečių kalbos kursai. 
Tokiu būdu ir naujieji mūsų pavergėjai 
pirmiausia rūpinosi savais tikslais. 1 
visas mokyklas įvedę vokiečių kalbų, 
okupantai parodė savo kėslus pradėti 
vokientinti mūsų tautų. Šios oku
pacijos metu švietimas Lietuvoje 
neturėjo sųlygų plėstis, nes kraštas 
karo ir okupantų buvo nusiaubtas, 
ekonomiškai sunaikintas. Gyvento
jams stigo susisiekimo priemonių, 
aprangos ir maisto.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
1918 m. ir dar tebevykstant nepri
klausomybės karams, lygiagrečiai bu
vo organizuojamas ir krašto švietimas. 
Buvo atnaujinamos mokyklos ir stei
giamos naujos. Ypatingai buvo ple
čiamas mokyklų tinklas kaime, kad 
ūkininkų vaikams nereikėtų toli 
keliauti. Mokyklas aprūpinti pa
talpom, kuru ir kitom reikmenim daug 
rūpesčio parodė vietos gyventojai ir 
savivaldybės, nes valstybinės įstaigos 
taip pat buvo kūrimosi stadijoje. 
Stigo lėšų mokyklom steigti ir jas 
išlaikyti. Pašalinti mokytojų truku
mai, buvo steigiami mokytojų kursai, 
vėliau seminarijos. Pasibaigus ka
rams ir vyriausybei atsistojus ant savo 
kojų, visų švietimo darbą perėmė 
Švietimo Ministerija.

1913 metais Lietuvos ribose buvo 
875 mokyklos su 1.000 mokytojų ir 
51.000 mokinių. O jau 1940 metais 
buvo 2.700 pradžios mokyklų, 7.000 
mokytojų ir 341.000 mokinių. Visa 
tai akivaizdžiai rodo, kaip okupantai 
mažai rūpinosi lietuvių švietimu. 
Nepriklausomos Lietuvos valdžia, ša
lia pradžios mokyklų, steigė vidurines 
mokyklas arba gimnazijas, amatų 
mokyklas, įvairias specialines mokyk
las, kuriose buvo ruošiami kraštui 
reikalingi specialistai, sėkmingai įsi 
jungę į besikuriančios valstybės ūkį. 
Šias mokyklas lankė dešimtys tūks
tančių jaunuolių.

Paruošti kraštui aukštos kvalifi
kacijos specialistams Kaune įsteigtas 
universitetas, kuris per penkioliką 
metų, išleido 3.500 įvairių specia 
lybių akademikų. Šalia universiteto 
veikė ir kitos universiteto lygio 
aukštosios mokyklos, kaip Dotnuvos 
Žemės -kio Akademija, Veterinarijos 
Akademija, Meno Mokykla, Prekybos 
Institutas, Pedagoginis Institutas, 
Aukštieji Karinių Kursai, vėliau virtę 
Karo Akademija, ir Vilnių atgavus - 
antrasis universitetas Vilniuje.

Šalia šio mokyklų tinklo žymų 
švietimo ir auklėjimo darbą atliko 
Lietuvos kariuomenė. Po dvejų ar 
pusantrų metų tarnybos tūkstančiai 
jaunų vyrų grįždavo netik fiziniai 
užgrūdinti, bet išmokę kai kurių 
amatų, susipažinę su Lietuvos praei
timi, tapę gerais savo krašto pilie
čiais.

Švietimas nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpy per pora dešimtmečių 
padarė milžiniškų poveikį visai tautai. 
Nusikratėme amžiais mus veikusių 
svetimų įtakų. Ypatingai sėkmingai 
atsiribojome nuo kelis šimtmečius mus 
slėgusios ir tautą žalojusios lenkų 
įtakos. Švietimo poveiky išaugo visa 
generacija ištikimų savo krašto pilie 
čių, pasiryžusių aukotis dėl tėvynės 
laisvės ir tai įrodžiusius ne vien 
žodžiais, bet ir savo gyvybės auka. 
Ši generacija atlaikiusi efektyvaus 
pasipriešinimo nesėkmes ir Sibiro 
trėmimus, nors ir pasyviai, bet 
sėkmingai tebesipriešina okupantui. 
Ano meto išugdytas patriotizmas šioj 
generacijoj ne tik neišblėso, bet dar 
labiau užsigrūdino. Tikėkime, kad jis 
išlaikys tautą gyvą dar daugelį metų. 
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Australijos lietuvių fondas perei
tų finansinių metų tarpe (1985.7.1. - 
1986.6.30) padidėjo dvigubai ir turi 
$221,976.40. Be to dar yra paskolinta 
Lietuvių dienų komitetui Sydnejuje 
$2000 ir laikoma 100 egzempliorių 
Australijos lietuvių metraščio, kurių 
pardavimo vertė yra $3,000.

Jei tokiu tempu fondas augtų ir 
ateityje, tai apie dešimtmečio pabaigą 
galima būtų tikėtis vieno milijono 
dolerių, kurie konservatyviai žiūrint, 
kultūrinei bendruomenės veiklai kas
met duotų apie $100,000.
Rugsėjo 27 dienų Melbourne įvyku
siame Australijos lietuvių fondo 
metiniame narių susirinkime daręs 
pagrindini pranešimą vicepirmininkas 
Ričardas Šemetas tokio spartaus 
fondo augimo nesitiki, bet galvoja, 
kad per sekančius metus fondas 
padidės bent 50 nuošimčių. Pereitų 
metų fondo augimui labai daug padėjo 
gauti palikimai: a.a. Alfonso Šerno - 
$54,450, V. Lakicko - $32,356, K. 
Kazlausko - $3,000 ir P. Jurjono - 
$2,184. Kitos aukos sudarė virš 
$16,000. Taip pat per metus už 
Talkoje laikomus indėlius palūkanų 
gauta $22,219.

Tai įgalino fondo vadovybę pa
remti visų eilę organizacijų ir 
pavienių asmenų. ALB Krašto valdy 
bai duota $1,000 pravedimui studijų 
dienų Adelaidėje, Melbourne Dainos 
sambūriui - $1,500 restauracijai 
tautinių rūbų. Lietuvių informacijos 
biurui Adelaidėje $1,000, vykusiems 
į Vasario 16 gimn. Vokietijoje A. 
Baltutytei, L. Jablonskytei ir B. 
Stalbaitei po $750, VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso ruošos 
komitetui, išleidimui "SVAJONIŲ" 
plokštelės - $1,000, ALB Krašto^ 
valdybai, paremti lituanistinei veiklai!

$750, "Mūsų Pastogei" ir "Tėviškės 
aidams" - po $400, veikliausiems 
pereitų metų jaunuoliams Ritai Bal
kutei ir Linui Vaičiulaičiui - po $400. 
Be to dar duota trims geriausiai 
išlaikiusiems lituanistinių kursų egza
minus po $100 ir mokyklinio amžiaus 
žurnalistams, trims po $35. Taip pat 
nupirkta šiek tiek inventoriaus An
tano Krauso vardo šaltinių bibliotekai 
Melbourne.

Ateityje numatoma kai kurias 
premijas padidinti, įkurti metinę 
literatūrinę premiją, paremti visas 
Australijos lietuvių bendruomenių 
turimas bibliotekas, ir geresniam 
išnaudojimui kapitalo, dalį fondo 
pinigų investuoti kituose finansinėse 
institucijose. Pastarasis pasiūlymas 
sukėlė šiek tiek diskusijų, kai kuriems 
pasisakant, kad būtų negražu, jai 
lietuvių sudėti pinigai būtų laikomi 
kitur. TALKA pagal savo nuostatus iš 
savo pelno kultūrinei veiklai tegali 
paskirti 10 procentų savo pelno, tuo 
tarpu fondas 100 pr. Tad visas pelnas 
gautas už nuošimčius aukštesnius kaip 
TALKOS būtų skiriamas lietuviškai 
veiklai.

Iš perskaityto Antano Krauso 
vardo šaltinių bibliotekos vedėjo J. 
Mikšto pranešimo matosi, kad viešąja 
biblioteka nuolatos naudojasi apie 50 
žmonių, kitas šimtas apsilanko ret 
karčiais. Informacija apie šaltinių 
bibliotekoje turimas knygas yra iš
siuntinėjama visoms valstybinėms bi
bliotekoms ir gaunami pageidavimai iš
dirbančių mokslinį darbą lietuvių ir 
svetimtaučių.

Stambiausi pereitų metų Aus
tralijos lietuvių fondo rėmėjai buvo: 
V. Grigonis iš Moe, Vic., aukojęs 
$4,000 (viso aukojęs $5315), K. ir N. 
Butkai iš Sydnejaus ■ $2,500 ($4,360), 
G. Kazokienė, iš Sydnejaus - $1,000 
ir L. Bučelis iš Melbourne - $1,000.

Po ilgų mėtų iždininkavimo V. 
Rekešius iš tų pareigų pasitraukė. į jo 
vietą, neatsiradus daugiau kandidatų, 
įėjo V. Ališauskas. Be jo į valdybą 
įeina M. Didžys - pirmininkas, R. 
Šemetas - vicepirmininkas, J. Meiliū
nas - sekretorius ir A. Kaspariūnas.

Savo pranešime vicepirmininkas 
pabrėžė kad ateityje fondo valdyba 
darys pastangas fondo veiklą ir tikslus 
kaip galima daugiau pagarsinti Aus
tralijos lietuvių tarpe, kad supratę jo 
vertę žmonės neužmirštų jį paremti 
ne tik aukomis, bet ir savo testamen
tuose. Yra svarbu, kad testamentuose 
būtų įrašytas tikslus fondo vardas 
angliškai: AUSTRALIAN LITHUA
NIAN FOUNDATION INC. Klai
dingai įrašius susidaro keblumų ir 
bereikalingų išlaidų.

Susirinkime dalyvavo 31 narys.
J. M.

Europoje nyksta 
miškai.

Visoje Europoje 
nyksta miškai. Vokiečiai šį reiškinį 
vadina Waldsterben ( Miško mirtis). 
Vokiečių mokslininkai pirmieji tai 
pastebėjo 1980 metais. Prancūzijoje, 
Italijoje, Švedijoje, Čekoslovakijoje 
pastebėtas tas pats reiškinys.

Pirmiausia pradėjo mirti 
spygliuotieji medžiai,tačiau lapuočiai: 
klevai ir ąžuolai taip pat miršta. 
Vakarų Vokietijoje šis reiškinys yra 
pasiekęs dramatiškas proporcijas. 
Garsioje Vokietijos pietvakarių 
Juodojoje girioje (Schwarzwald) 75' 
medžių jau mirę arba yra nykimo 
stadijoje. Čekoslovakijoje, garsioje 
Bohemijos girioje, 20' medžių jau 
mirę.

Manoma, kad medžiai nyksta nuo 
oro, užteršto dvejų chemikalų 
mišinio: "sulfur-dioxide" ir "oxides - 
nitrogen". Šias chemines dujas į orą 
išmeta elektrų jėgainės, industrijos 
fabrikai ir automobiliai. Šių išmetamų 
dujų junginys, išsisklaidęs drėgnam 
ore, tampa rūgštus (acid). Toks 
rūgštus lietus sustabdo medžio 
kvėpavimą ir suparaližuoja šaknis, ir 
jos nebepajėgia šiuopti maistą iš 
žemės. Oras aplink medžių viršūnes 
po lietaus būna rūgštus ir saulei 
užkaitinus, oras tampa beveik grynu 
ozonu, kuris medžiams yra nuodai. 
Toks rūgštus lietus yra Europos 
mokslininkų išmatuotas ir atrasta, kad 
jis turi daugiau rūgšties negu actas, 
naudojamas valgiams.

1984 m. Anglijos mokslininkai 
ištyrė, kad sulfur dioxide į orą išmeta 
didžiausią kiekį Anglija, šiek tiek 
mažiau Vakarų Vokietija. V8jas 
nuneša tas chemines dujas tolyn ir į 
tuos Europos kraštus, kuriuose nėra 
sunkiosios industrijos.

Manoma, kad Rytų Vokietijos 
industrija taip pat labai teršia orą, nes 
fabrikai naudoja durpes, išduodančias 
daug "sulfur dioxide" dujų. Vak. 
Vokietijos valdžia nutarė 1989 m. 
pravesti įstatymą, kad kiekvienoje 
mašinoje būtų apecialus įrengimas 
išmetamų nuodingų dujų sumažinimui 
(catalytic converter"). Nuo 1993 m. 
fabrikams bus pastatyta sąlyga 
sumažinti nuodingų dujų išmetimą.

Europoje visi kraštai nutarė 
sumažinti išmetamas nuodingas dujas. 
Helikopteriai miškus purškia su 

A.A. PETRUI ROPEI

mirus nuoširdžiai užjaučiame jo gyvenimo draugę Bronę ir 
artimuosius. Skausmo valandose kartu liūdime.

"DAINOS" CHORAS

kalkėmis, kurios sumažina 
rūgštingumą.
Europiečių mokslininkai galvoja apie 
auginimą medžių, kurie geriau 
apsigina nuo rūgšties. Pav.: Amerikoje 
auga daug medžių, kurie toleruoja 
didelį kiekį dujų mišinio: ozono ir 
sieros.

Vak. Vokietijoje susitvėrė daug, 
įvairiais pavadinimais organizacijų 
miškų apsaugojimo tikslais, kurios 
renka pinigus įvairioms tyrinėjimų 
laboratorijoms. Yra pagamintas 
žaislas vardu "Waldschrat", tai 
mažas, berniukas, aprengtas žalia 
eilute ir lapo pavidalo skrybėle. 
(Lietuviškai "Waldschrat" reikštų: 
"miško padauža".) To žaislo kaina 
septyni doleriai. Žmonės noriai tą 
brangų žaislą perka, nes žino, kad 
pinigai renkami miškų apsaugojimui.

Nežiūrint Vak. Vokietijos piliečių 
meills miškams, lygiagrečiai "žengia" 
meilė mašinoms. Kažkieno išgalvotą 
juoką žino visi vokiečiai: "Pagrindinis 
skirtumas tarp Indijos neliečiamų 
karvių ir mūsiškių tėra tik toks, kad iš 
mūsų "karvių" kyšo vamzdeliai, pro 
kuriuos išeina sudegusio benzino 
dUj0S ' Agnė LUKŠYTĖ

Aukos
Mirus ilgamečiu! choristui ir valdy

bos nariui PETRUI ROPEI vietoj 
gėlių ant jo kapo aukojo Tautos 
Fondui $ 20 E. Badauskienė, 
po $ 5 - C. Protienė, V. Petniūnienė 
ir P. Laurinaitis.

Dainos chorui $ 60 - Bronė Ropienė 
ir $ 10 K. Preikšą.

Visiems ačiū už nevystančias gėles.

VIETOJ GĖLIŲ

DAINOS CHORE
Vietoj gėlių aukojo Dainos chorui:
a.a. PETRUI ROPEI pagerbti:

K. ir L. Preikšai $ 10.
a.a. JONUI LEVER1UI -

■ Ona Leverienė $ 20.
a.a. VLADUI MEDELIUI -
Petronėlė Medelienė-Kušleikienė $ 20

Dainos choro vardu - ačiū 
A.Kramilius - Dainos choro pirm.

Prisimindamos vyrą ir tėvą

A.A.KAROLI PRAŠMUTĄ

pirmų mirties metinių dieną liūdi: 
žmona Morta, dukros Birutė ir Zita.
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Spalio mėnesio minėtini įvykiai Keliaujame su daina!

1602.10.1 Karaliaučiuje m. Jonas Bretkūnas (g.1536).
1885.10.1 Balbieriškyje g. kun. Mykolas Krupavičius.
1587.10.4 Karaliaučiuje m. Baltramiejus Vilentas .
1677.10.6 Vilniuje m. Vaitiekus Vijūkas Kojelavičius (g. 1609)
1920.10.7 PasiraSyta su lenkais Suvalkų sutartis, kurioje jie pasižada 

lietuvių nebepulti.
1920.10.9 Lenkai užėmė Vilnių.
1922.10.10 - 11 Išrinktas pirmasis Lietuvos Seimas.
1886.10.13 Šimpeliškiuose, Biržų vis. g. Martynas Yčas (m.1941)
1931.10.15 Lietuva laimėjo Haagos teisme bylą su lenkais dėl

Lentvaravo - Kaišiadorių geležinkelio linijos atidarymo.
1902.10.16 Ustiužnoje m. Vincas Pieteris (g.1850.9.21)
1871.10.17 Suomijoje g. Maila Talvio - Mikkola.
1882.10.17 Subartonyse, Merkinės vis. g. Vincas Krėvė - Mickevičius.
1887.10.18 Išlandžiuose, Krosnos vis. g. poetas Ad. Lastas.
1876.10.20 g. Juozas Albinas Herbačiauskas (m. 1944.12.16)
1934.10.25 Kaune m. Dr. Juozas Purickis (g. 1883.4.19).
1799.10.26 Viduklės vis. g. Sim. Stanevičius (m.1848.3.10).
1883.10.27 Gargždžiuose g. rašytojas Mykolas Vaitkus.
1793.10.28 Kalviuose, Skuodo vis. g. Simanas Daukantas (m.1864.12.18)
1932.10.29 Atidaryta Telšių - Kretingos geležinkelio linija.
1849.10.30 Kretingoje m. J.A. Pabrėža (g.1771.1.14).
1854.10.30 Pailiuose, Kruopių vis. g. kun. A. Burba (m. 1898.3.27)
1893.10.30 Giršniuose, Mosėdžio vis. g. dail. Ad. Galdikas.
1932.10.30 Vokiečių naciai sumušė Dr. Vydūną.
1933.10.30 Kaune m. Antanas Kriščiukaitis - Aišbė (g. 1864.7.24)

SPAUDOS BALIU
PRISIMENANT

irės į dešinų): I. Jakštienė, D. Bižienė, V. K ardelis, St. Jarmalauskas, V. 
Jasiūnienė. P. Jakštas.

A. Adomėnienė įteikia L.B.Sp.S-gos iždininkas A. Milašas ir 
laimikį E. Bastienei Moterų Soo.Globos D-jos pirm. V. Kabailienė.

Spaudos baliaus loterijos pirmo prizo (viena uncija aukso) laimėtojas 1. 
Kavaliauskas atsiimdamas laimikį paaukojo po 134 dolerius "Mūsų Pastogei" 
ir Lietuvių klubui paremti. Širdingas ačiū.

Pavėluotai gautos bilietų šaknelės ir pinigai iš sekančių spaudos 
rėmėjų:
J. Pinčius, Tasm. $ 10; J. Mikutavičius, NSW $ 10; A. Kramilius.NSW $ 6; C. 
Čekanauskas W.A. $ 5; S. Čibiras, S.A. $ 5 ir Irena Luscombe, Vic. $ 5. 
Prisiųsti pinigai priimti kaip aukos.

Visiems spaudos rėmėjams reiškiame padėką.
Lietuvių Bendruomenės spaudos s-ga.

R.EJVTK.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDĄ j

Jo tikslas r skatinti, remti ir puoaeiėti lietuvių tautinę kultūrą, | 
I mokslą, švietimą, meną ir kitas Hetuvių kultūrines apraiškas. | 
I Fondą stiprinsime ir j( ugdysime, jei (vairiomis progomis jam | 
S aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami | 
I testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai anglišką^ Fotuįo g 
| pavadinimą ir adresą: |

| AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.

S 50 Errol Street,
j North Melbourne, Victoria

I A.L. FONDO VALDYBA

Neiškenčia nejudėjus Sydnejaus 
skautų vyresnioji kartai..Va, spalių 4 
d., jų Židinys vėl suruošė - jau XVII- 
tą - ekskursiją, šįkart į gėlių 
karalystę - Bowral, N.S.W. - vykstantį 
tulpių festivalį. Vyko, v.s. Jono 
Zinkaus vadovaujami, 47 asmenys, iš 
užsirašiusių 49-nių (praeito penkta
dienio popiete, ledams iškūlus namų 
langus, pora keliauninkų iškrito...).

8 vai. ryto autobusas pajudėjo nuo 
Lietuvių Namų, Bankstowne, iš po 
visų lietų ir audrų saulutei žeme 
besiritinėjant ir, atrodė, kad geresnės 
dienos ir prašydamas neišprašysi...taip 
mes galvojome!

Priešpiečiais apsilankyta Bowral 
apylinkių keliuose soduose, kurių 
pajamos skiriamos labdarybės reika
lams: "Connemara", "Bailey House", 
"The Kidge”, "Mr. and Mrs. Muller"- 
...Daugiau dėmesio skirta "Mt. 
Eymard Retirement Village" sodui, 
apie kurį pristatyta pensininkams 
skirtų namukų. Iš pradžių buvo 
atsiradę kandidatų ir iš mūsiškių, 
susižavėjusių bežydinčia aplinka, bet 
atpūtęs "šiaurus vėjelis" pakuždėjo, 
kad šių namelių kainos, tai ne 
Lietuvių Sodybos Engadinėje...

Perpiete pasiekėm sodą, pripa
žinta "gražiausiu iš gražiausių" ir 
laimėjusį I-ją premiją - "Lowanbrae". 
Tikrai gražus išplanavimas, gražios 
gėlės, žydintys medžiai ir krūmai, bet 
kelionės vadovui pasakius ilgai jame 
neužtrukti, nes vyksime pietauti, 
labai greitai "susimėtėme" į autobusą, 
nes kad ir labai gražu, bet ir valgyti 
įsinorėjo hortikultūros grožybių be
žiūrint.

Pietavome - "piknikavome" gra
žiame parkelyje: prie žalioje vejoje 
patiestų staltiesių susėdę, galinė- 
jomės su šalta vištiena, kumpiu ir 
kitomis, šeimininkių prigamintomis, 
gęrybėmis, kurių būtų užtekę trigu
bais žmonių skaičiui, negu mūsų 
ekskursijos įgula, viską "užpildami" 
karšta kava ar arbata. N et ir geriausi 
restoranai nebūtų sugebėję nei tokių 
skanių patiekti, nei taip aptarnauti ' 
tik spėk imti siūlomus skanėstus!

Popiet, dar aplankėme "Moidart." 
"įdubusį sodą”, kuris žavėjo savo 
gėlynais ir baltai žydinčiais medžiais. 
Spragsėjo foto aparatai kaip niekad, o 
jų neturintieji glaudėsi prie fotogra 
fuojamų - juk reikia save kaip nors 
įamžinti tulpių festivalio metu!...

2.30 vai. popiet pasiekėme Bowral 
miestuko centre - Corbett sode - 
esančių tulpių darželius, klomba už 
klombos viena už kitą gražesnių 
tulpių. Žydi alyvos. Žirginius išleidę 
vėjuje lankstosi beržiokai. Juokiasi 
saule apsvaigę snaudalės, primulos ir 
dešimtys kitų gėlių rūšių, kurių nei 
vardų nežinome. Nors daugumas šių 
gėlių mėgsta vėsesnį - Bowral - 
klimatą, bet - nebeiškentę - ekskur
santės perkasi tulpių ir kitų gėlių 
vazonėlius vežtis į namus - Sydne- 
jun...

Tos, kurioms gėlių nepakako, dar 
išleidžiamos Mittagonge į rankdarbių 
parodą akių paganyti, o tada - jau 
namo (kai tik visas į autobusą 
sugaudėme!...) Bet čia atsitiko tai, ką 
net nebuvo pagalvota. Bevažiuojant ir 
betraukiant "Nusileido saulužėlė..." 
dainos refreną "rai-rai-rita-rai...- 
"mūsų autobusas neišlaikė - kažkokia 
ten dalis sustreikavo ir pabiro ant 
greitkelio, paliedama klanus alyvos.

Nenustatyta, ar tai įvyko nuo tos 
trankios, skautiškos dainos, ar prieš 
tai atsitikusios mažytės "katas
trofos"...Bet namo grįžome tik apie 9 
valandą vakaro! Bet už tai turėjome 
daug laiko dainoms ir pasakojimams, 
kol sulaukėme atvykstant pakaitinio 
autobuso! „ a 
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Spalio 2 d. per nepasisekusį 

bandymą nužudyti Indijos min. pirmi
ninką Rajiv Gandhi revolverio šūvių į 
kaklą sužeisti netoli Gandhi ėję du 
žmonės. Piktadarys suimtas. Prieš 
porą metų per panašų atentatą žuvo 
Rajiv motina Indira Gandhi.

Atlanto vandenyne, apie 1600 km. 
į rytus nuo New Yorko, per gaisrą 
sovietų povandeniniame laive žuvo 
bent 3 įgulos nariai. Sovietų S-ga 
užtikrino JAV prezidentą Reaganą, 
kad nėra pavojaus, jog branduoline 
energija varomame laive įvyktų 
atominis sprogimas, ar kad atsitiktinai 
būtų iššautos šio laivo raketos. Šio 
tipo sovietų povandieniniai laivai gali 
turėti iki 16 raketų su branduoliniu 
užtaisu. Vėlesnėmis žiniomis, šis 
laivas nuskendo, velkamas kito so
vietų laivo.

Iš Sibiro tremties JAV pasiekė 
žinomas sovietų disidentas, fizikas 
Juri Orlov, buvęs žmogaus teisių 
grupės narys Maskvoje. Jo bute 
Maskvoje 1976 m. gruodžio 1 d. 
Viktoras Petkus sušaukė spaudos 
konferenciją pranešti pasauliui apie 
Helsinkio grupės įsisteigimą Lietu
voje.

Juri Orlov buvo K GB suimtas 1977 
m. vasario mėn. ir nuteistas? metams 
koncentracinės stovyklos bei 5 me
tams tremties. JAV išsirūpino jo ir jo 
žmonos Irinos išleidimą į Vakarus, dar 
jo tremties bausmei nesibaigus, gra
žindami sovietams New Yorke nusi
kaltimo vietoje pagautą šnipą Ge
nadijų Zacharovą.

Jonas Paulius II, lankydamasis 
Prncūzijoje kreipėsi į visas kovojau 
čias šalis ir pogrindžio teroristų 
grupės, kviesdamas paskelbti spalio 27 
dieną 24 valandų paliaubas visame 
pasaulyje. Šią dieną jis suburs pasaulio 
religijų atstovus Asyžiaus mieste 
Italijoje bendrai maldai už taiką.

Spalio 3 d. nacių gaudytojų cęntro 
New Yorke atstovas rabinas M. Hier 
įteikė JAV besilankančiam Aus
tralijos užsienių reikalų ministeriui W. 
Hayden tariamų 40- ties karo nusikal
tėlių sąrašą, su jų adresais Australi
joje. Tariamieji nusikaltėliai kaltinami 
dalyvavę žudynėse Latvijoje, Lietu
voje ir Gudijoje.

W.Hayden pareiškė kad, kiek jis 
žino, jokia Australijos vyriausybė 
nėra bet kada ką nors teisusi ar 
deportavusi dėl karo nusikaltimų. 
Gautą sąrašą jis perduos Andrew 
Menzies komisijai įvertinimui.

Virš 40 žmonių buvo sužeisti 
minios spūstyje Garden Island laivyno 
bazėje Sydnejuje, spalio 5 d. leidžiant 
lankytojams apžiūrėti JAV kovos 
laivą Missouri, ant kurio 1945 m. buvo 
pasirašyta Japonijos kapituliacija. 
Vietoj numatytų 50,000 žmonių, 
atvyko net 250,000. Prireikė raitosios 
policijos, kad atstatyti tvarką ir 
išskirstyti neklusnią minią.

Edinburgo hercogas apsilankė 
Australijoje švenčiant laivyno 75 
metų jubiliejų. Drauge su Australijos 
min.‘ pirm. Hawke jis priėmė karo 
laivų saliutą Sydnejaus uoste šešta
dienį spalio 5 d. Vėliau jis apsilankė 
auto lenktynėse Bathurste bei vete
ranų karių konferencijoje Adelaidėje, 
prieš išskrisdamas į Naująją Gvinėją.

Londono laikrasčioSunday Times 
žiniomis Izraelio valstybė jau 20 metų 
gamina branduolinius raketų užtaisus 
ir yra viena iš pasaulio vadovaujančių 
atominių galybių.
Mūsų Pastogė Nr 40 1986.10.13 pusi.5
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ROŽĖS
Pavasariui artėjant kiekvienas ima 

planuoti kaip papuošti namų aplinką. 
Neabejotina, kad gražiausiai namų 
aplinką ir kiemus puošia gėlės. 0 
rožių augintojai, kurie priklauso rožių 
klubams, jau žiemą planuoja kokios 
rūšies rožes pirkti, kokias spalvas 
pasirinkti ir kuri kiemo pusė yra joms 
tinkamiausia. Juk rožių spalvos ir 
rūšys, kaip ir drabužių mados, keičiasi 
su laiku. Rožių kvapas ir jų grožis 
patraukdavo žmonių dėmesį per 
šimtmečius, o rožių augintojai teigia, 
kad įdėtas darbas ir rūpestis auginant 
ir kultivuojant rožes, atlygina šimte
riopai ir suteikia didesnį pasitenkini
mą, negu kitos gėlės.

ROŽĖS ISTORIJOJE

Archeologiniais radiniais yra nu
statyta, kad rožės bujojo prieš 30 
milijonų metų, daugiausia šiaurėje, 
šiandieną priskaičiuojama 200 įvairių 
rūšių laukinių rožių ir kita tiek 
biologų kultivuotų. Nuo neatme
namų laikų rožė buvo ir yra meilės 
simbolis, o jų spalvos turi kalbą be 
žodžių: pavyzdžiui: raudona rožė 
reiškia "aš myliu tave"; viena ne- 
pilnavidurė rožė - paprastumą; bal
ta rožė - "aš esu vertas tavęs", 
geltona rožė - mažėjančią meilę ar 
pavydą; baltos ir raudonos rožės 
kartu - vienybę; raudonos rožės 
pumpuras - tyrumą; baltos rožės 
pumpuras - mergystę; burgundy vy
no spalvos rožė - nepretenzingą 
grožį.

Graikų botanistas Teofrastas, 
maždaug 260-3V0 metų prieš Kristų 
jau turėjo daugialapę rožę, kurios 
žiedas iš 100 lapelių. Ji vadinasi 
"centifolia" rožė. Tos rūšies rožes 
romėnai atsigabeno iš Graikijos ir 
Egipto. Vėliau romėnai išsimokė 
kaip tuos rožių žiedus turėti per 
ištisus metus,įsitaisant šiltadaržius. 
Imperatorius Neronas apdovanodavo 
savo svečius rožių puokštėmis, o 
vaišių kambario grindys būdavo nu
klotos rožių žiedų lapeliais ir 
fontanai pripildyti kvapiu rožių van
deniu. Legenda sako, kad karalienės 
Kleopatros kambario grindys, kur ji 
pirmą kartą sutiko Markų Antonijų, 
buvo nuklotos rožių žiedų lapeliais iki 
kelių. Griūvant Romos imperijai, 
rožės įgavo nekokią reputaciją, nes 
jos buvo artimai surištos su ekstra 
vagantiškais ir moraliai pakrikusiais 
romėnų turtuolių papročiais. Rožės 
išsilaikė bažnyčių ir vienuolynų 
kiemuose ir vienu laiku buvo krikščio
niškos tyros meilės simboliu. Be to, 
rožės buvo auginamos daržuose kaip 
vaistažolės, kurioms buvo gydomos 
įvairios ligos.

ROŽĖS PAS MENINKUS
Kas padaro rožę gražią? Atsa

kymų yra daug. Rožės išvaizda yra 
lengva matyti. Apie rožes rašė ir 
rašo poetai, menininkai kuria pavei
kslus, o įsimylėjusieji duoda gra
žiausius vardus. Tačiau iš tiesų rožė 
yra graži kiekvienai akiai.

Graikų poetė Sappho, kuri gyveno 
6-tame amžiuje prieš Kristų, buvo 
vadinama "Gėlių Karalienė". Ji la
bai mėgo rožes ir apie jas daug rašė. 
Apie rožes yra sudėjęs meilės posmus 
Williamas Šeikspyras.

Menininkų akis nuo seno traukė 
rožių grožis, iš kurių jie sėmėsi 
įkvėpimą. Pirmiausia menininkai ro
žėmis puošė šventuosius, kaip pa
vyzdžiui "Vainikavimas Nekaltai Pra
dėtos Mergelės Marijos" paveikslas, 
tapytas menininko Botticelli 1400 
laikais, maždaug 1500 metais olandų 
menininkai buvo turtuolių prašomomi 
tapyti rožių puokščių paveikslus. 
Menininkas Redoute, kuris mėgęs 
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tapyti rožes vandeniniais dažais, buvo 
vadinamas "Rožių Rafaelis".

ROŽĖS MŪSŲ APLINKOJ
Rožių klubų Amerikoj (ARS) yra 

priskaitoma 360 su viršum. Jų pa
grindinis tikslas yra palaikyti ryšį tarp 
rožių augintojų, ruošti parodas, jas 
kultivuoti, atrasti naujas spalvas bei 
rūšis. Visi jie tvirtina, kad rožių 
auginimas ir priežiūra nėra jau toks 
sunkus darbas. Rožės auga visur, jei 
jos gauna 6 valandas paroje saulės ir 
maisto bei vandens jų auginimo ir 
žydėjimo metu.

Rožės yra auginamos gaminti 
brangius kvepalus, papuošti namų 
aplinką, padovanoti jų puokštę my
limam arba gerbiamam asmeniui. 
Nuskintas rožės gražiai ir ilgai 
išlaikyti, reikia duoti tam tikrą 
dėmesį. Pirmiausia jas kirpti žirklėm 
ar aštriu peiliu, geriausia tarp 3 ir 5 
valandų po pietų, kada jos jau turi 
pasiėmusios pakankamai maisto ir 

vandens. Nepatartina stiebą triuš
kinti, nes sužalotas stiebas sulaiko ir 
nepraleidžia vandens į žiedą. Nu
plautus rožės žiedus tuoj pat pamergti 
į gilų šilto (ne karšto) vandens indą ir 
palaikyti 20 minučių. Tas procesas 
padeda rožėms atsigauti po "sukrėti
mo" jas nuplaunant ir padeda žiedų 
galvelėms pakilti. Tuomet jas perkelti 
į vėsią ir tamsią vietą bent vienai ar 
dviem valandom. Jei laikoma Saldy 
tuve, būtinai išimti obuolius ir kitus 
nokstančius vaisius, nes jie pagreitina ’ 
rožių žydėjimo procesą. Prieš pa
ruošiant rožių vazą; patartina įpilti 
prezervatyvlnių miltelių, kurie pade
da rožėms ilgiau išsilaikyti. Nakčiai 
rekomenduojama rožes išnešti į vė
sesnę patalpą ir tokiu būdu jomis 
galima džiaugtis iki 10 dienų.

Taigi, rožės turi nepaprastą grožį. 
Be abejo, tuo grožiu kiekvienas esame 
žavėjesi mūsų svarbiais gyvenimo 
momentais. Žodžiais sunku nusakyti 
grožį, tačiau bet. tokią rožę sykį 
pamėgus - ji ir toliau lieka mėgiama 
gėlė.

Marija REMI E NĖ

TIKRIAUSIAI 
NEŽINOJOTE

Aną dieną einu pro vienus parduo
damus namus, o ten vyksta baldų ir 
įvairių reikmenų varžytinės. Žioplių 
pilnas kiemas; užsukau ir aš

Žiopsau šiaip sau. Juk ne pirkt 
atėjau. Bet varžytinės matyti yra kaip 
užkrečiama liga. Kaip ten buvo, 
nežinau, bet aš pakėliau ranką dėl 
vandens lovos ir man ją atidavė, nes 
niekas nesivaržė. Pirkau labai pigiai, 
sakyčiau, bet kur aš ją dėsiu? 
Aukcionieriai patys pristatė į namus ir 
iškrovė. Vienas man net mirktelėjo ir 
nusišypsojo, "have fun" - dar pasakė 
ir nuvažiavo.

Dėžė, ar greičiau glėbis lentų, 
kurias aš turiu sudėti į dvigubą lovą ir 
didžiulį guminį maišą, kurį reikia 
pripildyti vandens. Kai atvežė Argu- 
sienės nebuvo namie, tai aš pradėjau 
tą lovą montuoti viename iš mūsų 
atliekamų kambarių. Atsinešiau ir tą 
guminį maišą. Tuo laiku grįžo Argu- 
sienė ir panoro sužinoti, ką aš čia 
naujo sugalvojau.

- Čia širdyte, yra pati naujausia, 
moderniausia ir originaliausia lova. Aš 
tik turiu pripildyti matracą.-

- O kuo tu pildysi? - Klausia 
Argusienė.

- Vandeniu, širdyte, - sakau, - O 
ant vandens matraco ne tik patogiai 
miegosi, bet ir linksmai. Bus daug 
"fun"...

Tačiau Argusienei neatrodė juokin
ga. Ji tik pasakė, kad jeigu aš galvoju, 
kad ji ant vandens linksmai miegos, tai 
aš labai klystu. Matote, aš visai 
užmiršau, kad mano Argusienė nemo
ka plaukti ir bendrai bijo vandens. 
Žinoma, turiu galvoje didesnius van
denis, kaip jūrą ir ežerus. Nejaugi man 
dabar imti ir išmesti tą orginalią lovą 
nė nepamėginus?

Viską išdėsčiau pagal instrukcijas 
(buvo pridėtos, nes lova beveik 
nauja). įdėjau šildymą, sudėjau rėmus, 
į juos įdėjau tą įplastikini maišą su 
raudona špuntą į viršų. Trūksta tik 
vandens. Taip - trūksta. Name yra 
apie pustuzinis kranų, bet nė prie 
vieno negaliu prisukti žarnos. Tačiau 
nėra padėties be išeities. Tarp 
instrukcijų yra ir telefono numeris. 
Paskambinu. Vyrukas man išaiškina, 
jog galiu pei' langą sujungti su kranu 
darže. Nėra nieko lengvesnio. Dar 
paklausiau, kiek vandens telpa į tą 
maišą ir kiek jis gali sverti? - 1000 
kg. Viena pilna tona. Patarė man ant 
balkono tos lovos nestatyti. Reiškia 
1000 litrų vandens. Brolyčiai, čia 
tikrai Argusienei atrodys kaip Baltijos 
jūroje. Vyrukas dar perspėjo; jeigu 
atsitiktų nelaimė ir ta lova plyštų, tai 
būtų tikras potvynis. Jis dar nurodė, 
kad plastikinėj dėžutėj turi būti 
priedo klijų tūbelė ir keletas plastiki
nių lopų. Tokios dėžutės negavau. 
Reikės eiti pas tuos aukcijonierius 
lopų ieškoti.

Pagal tokius perspėjimus nutariau 
tą lovą išbandyti sode. Žinote, mes 
turime pergolą su stogu, todėl po ta 
pergola ir sustačiau. V anduo pamažu 
bėga. Argusienė vaikštinėja aplink,vis 
ko nors prasimetus, bet per daug arti 
neina.

- Nebijok, širdyte, - sakau. Čia 
nereikės plaukti ir ryklių nėra.-

Lova pildėsi labai pamažu, nes 
smarkų spaudimą negalima naudoti. 
Belaukdamas užmigau. Pabundu tik 
Argusienės žadinamas.

- Kelkis, lova, burbuliuoja, - 
šaukia panikoj Argusienė.

Taigi burbuliuoja, nes kažkoks 
beprotis išjungė miesto vandenį ir man 
nepranešęs. Priėjo daug oro ir reikėjo 
vėl iš naujo pradėti. Kol susitvarkėme 
praėjo visa diena. Sekančią dieną 
nusprendėm tą lovą išbandyti. Dar ir 
diena pasitaikė labai karšta: tokia, 
kada žmonės eina prie jūros miegoti. 
Argusienė ilgai gynėsi, bet aš jai 
sakau. - Širdyte, - sakau, - žmonės 
nebijo po mėnulį vaikščioti, tai kodėl 
dabar mes tokiame moderniame pa
sauly turime vandens lovos bijoti? -

Atrodo, kad sumoderninau savo 
Argusienę šiek tiek. Sugulėme.

Užmerki akis ir atrodo, kad esi...na, 
sakyčiau, kaip toj dainoj: "Ant melsvo 
ežero bangų"... Tik ant šono apsi
versti negali. Bandau į Argusienę 
įsikibti - irgi neina. Lova įsisiūbuoja į 
tokią didelę bangą ir išmeta lauk. 
Kartais aš vienas, kartais abu 
atsiduriam ant žolės. 0 jei tarp rėmų 
noriu kur įsikibti - sušlampa ranka. 
Matyti pribėgo vandens. Pagulėjus 
gerą valandą pasidarė labai šalta. Mat 
neįdėjau šildymo. Norim išlipti iš lovos 
ir negalim. Reikėjo įsisiūbuoti ir 
išriedėti. Išriedėję nuėjom gulti į 
namą, į seną lovą. Atrodo, kad neteks 
naudotis tąja įdomia lova, nors miegot 
tikrai patogu ir, sakyčiau, labai 
linksma. Bet mano Argusienė nenori 
bandyti apsiprasti ir nesutinka įsileisti 
į namą vien dėl potvynio pavojaus.

Kol dar neišardžiau lovos grįžo 
kaimyno sūnus iš medaus mėnesio. 
Sakau, gal įsiūlysiu. Pamiegojo tris 
naktis su jauna žmona po mūsų 
pergola ir atsisakė pirkti. Man 
paklausus, kas yra blogo su ta lova; jis 
man techniškai išaiškino, ko aš negaliu 
jums pasakoti.

Nė joks redaktorius nedės jau vien 
Argusienės bijodamas, kad neapšauk
tų bliuznijimu. Jis tik tiek dar pasakė: 
- Jeigu esi ne vien miegojimo 
aktyvistas, tai ta lova netinka.-

Na, ja...Sakyčiau, aš esu jau vien tik 
miegojimo aktyvistas, bet kaip sakiau, 
Argusienė neįsileidžia į namus.

Dabar pamažu jos vandeniu laistau 
daržą, nes pas mus dėl karščių ir 
sausros normuoja vandenį. Vieno 
tūkstančio litrų mūsų kišeniniam 
daržui ilgai užteks.

Jeigu kas būtumėte suinteresuotas 
išmėginti linksmą miegojimą, tai labai 
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Aukos
AUKOS VI PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESUI
Australijos Lietuvių Fondas $1000 
($2000)
D.L.K. Vytenio šaulių kuopa $1000, 
Melbourne Lietuvių klubas $ 1000 ($ 
1030)
M. Prašmutienė, vyro Karolio atmi
nimui $ 500, "Dabar" Melbourne 
jaunimo orkestras $ 240. P.ir J. 
Mičiuliai - $ 100, A. ir J. Grigaičiai - $ 
100, B. Prašmutaitė $ 100, N.N. 
Geelong $100, K. Grlkepelienė $ 50. 
p. Jurgelaitienės pravesta loterija 
Melbourno Lietuvių klube rugsėjo 20 
d. (fantai p.p. Jurgelaitienės ir 
Kairaitienės) - $ 100, P. ir V. 
Jakučiai, N.N., V. Ratkevičius, Adei, 
po $ 50. A. ir V. Baltrukoniai - $ 30. 
Aukos per L.A. kvarteto koncertą 
Adelaidėje - $ 24; p.p. Oželiai; E. 
Tilmanis ir p. Mačiulaitienė po $20, 
Lemontree Melb. - $ 15, M. Rimantas, 
G. Kunčiūnienė, P. ir S. Švambariai, 
A. Baikauskienė ir p. Vaičaitienė 
po $ 10, H ir E. Turnevičiai- $6

Sveikiname naujus garbės mecena
tus ir rėmėjus ir visiems nuoširdžiai 
dėkojame!

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komisija

TAUTOS FONDUI

Vietoj gėlių ant a.a. ANTANO 
SKIRK OS kapo aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams:
Po $20 - LVS Ramovė Sydnejaus 
skyrius, A. Šaltis, A. Statkus, P. ir E. 
Nagiai, M. Petronis, P. Mikalauskas. 
Po $10- A. Kutka, V. Kondreckas, K. 
Eirošius, H. ir L. Karveliai, O. 
Kyzelienė, J. ir E. Černiauskai, V. 
Šablevičius, R. Kalėda, A. Mišeikis, 
Z. Storpirštis, A. Leveris, J. Makūnas, 
St. Šatkauskas.
Po $ 5 - A. Pečiulis, V. Danta.
Po $ 2 - S. Sankauskas. Viso $ 262

Vietoj gėlių mirus a.a. PETRUI 
ROPEI:
Po $ 10 - E. Badauskienė, P. ir E. 
Nagiai.
Po $ 5 - C. Protienė, V. Petniūnienė, P. 
Laurinaitis.

Su gilia užuojauta mirusiųjų arti
miesiems, Tautos Fondo Atstovybė 
dėkoja aukotojams už nevystančias 
gėles jų pagerbimui.

A.Kramilius
Tautos Fondo atstovybės ižd.

ANTANO SKĖRIO 
antrųjų mirties metinių atminimo 
proga aukoju "Mūsų Pastogės!' 
savaitraščio išlaikymui $ 10

R. Skerienė ir duktė su šeima.
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SUDIE SPORTININKU RĖMĖJAI.

Rugsėjo 30 dieną Sydnejuje mirė 
didelė sportininkų ir, ypatingai kovie- 
čių, rėmėja draugė Lašaitytė-Jurai- 
tienė.

A.A. Marija Juraitienė

Jaunesnieji lietuviai sportininkai 
daugiau pažįsta buvusį KOVO pirmi
ninką, įvairių valdybų narį, futboli
ninką, visų vadinamą "tėvu" - Stasį 
Juraitį. kuris už koviečius sportininkus 
žaidimų aikštėje, ar už jos ribų, 
tiesiog, suvalkietiškai pasakant, "gal
vą visuomet deda". TaCiau, ypatingai 
vyresnieji buvę sportininkai ir sporto 
darbuotojai, labai gerai prisimena tą 
tyliąją, visuomet tokią rimtą ir 
malonią Marytę Juraitienę, kurią 
rugsėjo 3 dieną didelis skaičius 
draugų, buvusių jos kolegų choristų ir 
nemažai sportininkų, palydėjo į am
žiną poilsio vietą, kurios jinai, po tiek 
daug ir taip sunkiai ją iškankintos 
ligos metų, tikrai buvo reikalinga.

Šiandieną, kada jau esame taip 
labai gražiai įsikūrę, turėdami daugu
moje savo nuosavus namus, automobi
lius ir kitus liuksusinius dalykus, mes 
gal patys, o daugumoje janesnieji, 
pamiršome tas dienas, kada prieš 
trisdešimtmetį ir vėliau, vykdavo 
sporto šventės ir į jas suvažiuodavo 
entuziastingas jaunimas iš tuo metu 
buvusių visų mūsų lietuviškųjų sporto 
klubų. Ir, jei šiandien daugumas 
švenčių metų apsigyvena moteliuose 
ar hoteliuose, tai anomis dienomis, tas 
buvo beveik visai nežinoma ir visi 
svečiai būdavo apgyvendinami priva
čiai, nors žmonės, kad ir Sydnejuje, 
dar buvo tik pradėję kurtis ir mažai 
kas turėjo savo namus. Tačiau, viena 
iš tokių šeimų, kurie rūpinosi svečiais 
sportininkais, buvo Juraičių. Gyven
dami nors ir nedideliame savo name, 
visai netoli buvusių sporto žaidynių- 
Newtowno Policijos klube, jų namas, 
be savų penkių vaikų, taip pat 
koviečių sportininkų, būdavo pilnas 
jaunimo. Ir ta, nepavargstanti darbo 
bitelė Marytė, visais rūpindavosi, 
visus prižiūrėdavo, visus globodavo ir 
visus pavalgydindavo. Ir niekada ji 
nesiskųsdavo, niekuomet nieko nea
tsakydavo, bet su malonumu padėdavo 
ar tai sportininkų virtuvėje, ar tai 
balių paruošime, ar tai aukodama savo 
darbą ar prizus sportininkų loteri
joms.

Pati augindama penkis vaikus, 
žaidžiusius paskirose KOVO koman
dose, ji labai gerai suprato,kokią 
reikšmę turi sportas mūsų lietuviškam 
ir čia augančiam jaunimui. Todėl, kai 
anais laikais dar buvo norima Banks- 
towne statyti sporto salę, ji buvo 

viena iš didžiausių to šalininkų. 
Lygiai taip pat, turint jau puikų 
Lietuvių klubą: Bankstowne, buvo ir 
vėl sporto šalininkų norima pristatyti 
šalia klubo sporto salę. Šį norą ji ir vėl 
labai rėmė, rašydama laiškus į mūsų 
spaudą ir tuo pilnai paremdama sporto 
salės reikalingumą. Tik gaila, kai 
kurie žmonės to reikalo nenorėjo 
suprasti ir šiandien pilnai matosi 
padaryta ta didelė klaida, kurią ši, 

•šviesios atminties moteris, jau tada ir 
vėliau matė ir suprato.

Puiki ir maloni Tu buvai kovie- 
čiams, Marija, artima ir miela Tu 
buvai ir man, kada ne vieną kartą 
viešu žodžiu spaudoje Tu užstojai ir 
gynei ne tik sportininkus, bet ir mane, 
šio skyriaus redaktorių. Tavo šiltų 
žod.ių, palankių rašinių ir parodytos 
širdies sportininkams, mes niekuomet 
nepamiršime, nes Tu buvai ir pavyzdys 
daugeliui tų vyresniųjų, kurie dar ir 
šiandien negali suprasti sportinės 
reikšmės mūsų jaunimui.

Reikšdamas gilią užuojautą visai 
šeimai ir giminėms, kartu ir aš liūdžiu, 
netekus tos brangios mums moters.

Ilsėkis ramybėje, miela Marija, 
šioje tolimoje ir mus priglaudusioje 
Australijos žemėje.

Ant. Laukaitis.

NUBAUSTI "ŽALGIRIO" 
FUTBOLININKAI

Vakarų pasaulyje gana dažnai 
girdime paskirus žymesnius sporti
ninkus imančius didelius pinigus iš 
savo priešininkų turtingų gerbėjų už 
tai, kad jie rungtynių metu, nepasiro
dytų viso savo pajėgumo ir leistų 
priešingai komandai laimėti. Šie 
nešvarūs reikalai daug mažiau reiškėsi 
komunistiniuose kraštuose ir beveik 
visai buvo nežinomi Lietuvoje. Šalia 
Kauno "Žalgirio" iškiliųjų krepši
ninkų, jau keli metai labai gražiai 
reiškiasi Vilniaus "Žalgirio" ko
manda, kuri paskutiniuoju laiku žai
džia pačioje aukščiausioje Sov. S-gos 
futbolo lygoje ir, pagal savo pajė
gumą, stovi pirmoje varžybų lentelės 
pusėje, nors laimėti šias pirmenybes 
yra beveik neįmanoma, nes futbolas 
Sov. S-je yra labai populiarus ir jį 
žaidžia keli milijonai žaidėjų, turinčių 
savo gerus klubus ir didelę atranką. 
Reikia tik didžiuotis, kad Lietuvos 
futbolininkai yra taip aukštai iškopę.

Gegužės mėn. pabaigoje Vilniaus 
laikraštis "Tiesa" įdėjo labai mažą 
pranešimą, kad "Žalgirio" komandos 
futbolininkai R. Turskis, V. Kaspera
vičius ir S. Danisevičius kreipėsi su 
prašymu juos atleisti iš vilniečių 
kolektyvo. Labai trumpas ir nekaltas 
prašymas. Tačiau tikrenybėje, pagal 
gautas privačias žinias buvo kitaip. 
Šie trys geri futbolininkai buvo 
pašalinti iš "Žalgirio" komandos už 
ėmimą kyšių iš priešingų komandų, 
jiems leidžiant laimėti rungtynes. 
Daugumoje tai buvo daroma su 
pietiečiais, turtingais gruzinais, gau
nant gana dideles pinigų sumas. Po šių 
žaidėjų pašalinimo, "Žalgiris" laimėjo 
iš karto dvejas rungtymes ir vienas 
sužaidė lygiomis. Iš šių žaidėjų V. 
Kasperavičius 1983 - 1984 metais 
buvo įtrauktas į Sov. S-gos futbolo 
rinktinę ir žaidė dvejas rungtynes už 
sovietų olimpinę rinktinę. įdomu koks 
tolimesnis likimas sulaukė šių nesąži
ningų sportininkų, kurie labai pa
kenkė ne tik savai komandai, bet ir 
visam lietuvių vardui.

lietuvis Čempionas.
6500 kilometrų automobilių " Auto 

Rally" Sydnejus -Darwinas lenktynės 
pasibaigė ir jų laimėtojais tapo 
žinomieji automobilistai, pereitų me
tų laimėtojai ir įvairių kitų lenktynių 
čempionai: vairuotojas škotas A. 
Cowan ir navigatorius Canberros 
lietuvis Fr. Gocentas, važiuodami 
"Pajero" automobiliu. Šios lenktynės 
yra vienos iš sunkiausių pasaulyje, nes 
reikia važiuoti labai sunkiais primity
viais Australijos keliais, ypatingai 
Šiaurės Teritorijoje, neaplenkiant ir 
esančių dykumų. Todėl nenuostabu, 
kad didesnė pusė iš dalyvavusių apie 
šimtinę lenktynininkų,jau pu-
siaukelyje iš varžybų iškrito.

Šiose lenktynėse dalyvavo be 
penkių rusų iš Sov. S -gos automobilių 
ir vienas automobilis pilno lietuvių 
sąstato, tai St. Brunzos, H. Šilinio 
abiejų iš Vilniaus ir A. Girdausko iš 
Kauno. Gaila, nei lietuvių automo 
bilis, nei bent vienas iš rusų, nepateko 
į pirmąjį 10 -ko laimėtojų skaičių, nes, 
atrodo, jiems kelionė buvo per sunki.

Škoto ir lietuvio F. Gocento 
kombinacija šiame automobilių sporte 
yra labai gera ir jie yra laikomi 
Australijoje patys geriausi. Sekančiais 
metais jie numato dalyvauti garsiose 
Europos Paris - Dakar "Pharoas 
Rally" lenktynėse.

BRONIUS KETURAKIS

Paskutiniame " Lietuvis Žurn
alistas" leidinio numeryje, mūsų 
vienas iš žymiausių sportinės spaudos 
darbuotojų Amerikoje, Bronius Ke
turakis pasidalino savo mintimis, 
kurios yra įdomios, nes liečia mūsų 
buvusį sportinį gyvenimą Lietuvoje.

Nors būdamas jau virš 70-ties 

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
TALKA LTD

Moka už indėlius (deposits) 9 proc, metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:
nuo $100 iki $20.000 - 13 proc.
nuo $20.000 iki $50.000 - 14 proc.
nuo $50.000 ir daugiau - 15 proc.

Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas. 
Už terminuotus indėlius su mėnesiniais procentais - 12 proc. Šioje 
sąskaitoje turi būti nemažiau $ 3000. Procentai išmokami kas mėnesį. 
Neatsiėmus įstaigoje, po mėnesio pasiunčiami į namus.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y, birželio 30d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 6 proc. 
Procentai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių 
metų gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 18 proc. 
dividendo.

Teikia paskolas iki $50.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki $ 2000. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.

įstaigos veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 10 ryto iki 2 vai. p.p., sekmadieniais 

nuo 1.00 iki 3 vai. p.p., Lietuvių namai, 44 Errol Street, North Melbourne. 
Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: TALKA. Box 4051, GPO Melbourne 3001

ADELAIDĖJE: sekmadieniais nuo 1.00 iki 3 vai. p.p. Lietuvių namuose. 
Pašto adresas : TALKA. Lietuvių namai, Eastry Street, Norwood, SA 5067 
įstaigos tel. 427 377

SYDNEJUJE: sekamdieniais nuo 2 vai. iki 4 val.p.p. Lietuvių klubo 
patalpose, 16 - East Terrace. Bankstown, NSW. 2200 tel. 709 8662

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
1? RAILWAY PDE,, FAIRFIELD. N48.W.

T< m MM. Vokta U valandai par par«

metų, šis mūsų žymus sporto vete
ranas labai aktyviai dalyvauja ne tik 
sportiniame, bet ir visame mūsų 
lietuviškame ir kultūriniame gyve
nime, ir tur būt yra vienintelis lietuvis 
Vakaruose, turintis tur but visus 
lietuviškuosius sportinius duomenis. 
Lietuvoje jis buvo mūsų kariuomenės 
kapitonas, atstovaudamas LFLS, vė
liau Kauno šaulių Grandies ir Vilkavi
škio šaulių Sūduvai. Jis buvo Lietuvos 
lengvosios atletikos vienas iš geriau
sių atletų, atstovavęs Lietuvą prieš 
Latviją, Estiją, SELL studentų olim
piadose ir kt. Amerikoje jis taip pat 
reiškėsi ir buvo Wisconsino valstybės 3 
klm. ėjimo meisteris. Australijos 
lietuviams sportininkams viešint 
Amerikoje, jis domėjosi ir mūsų veikla 
ir jam buvo įteikta mūsų sporto 
istorijos knyga. Br. Keturakio asme
nyje pasaulio lietuviai turi tikrą 
idealinį sportininką ir sporto veikėją, 
todėl linkėtina jam dar daug metų 
tęsti šias gražias lietuviškas sportines 
tradicijas.

Sporto klubo "Perkūnas" iešminė 
įvyks spalio 25 d. šeštadienį 12 vai. 
Tolosa St., Reserve

lešminės pelnas skiriamas sporti
ninkų kelionės išlaidoms padengti 
vykstant į Sporto šventę, Sydnejuje. 
Bilietai bus platinami iš anksto.

į sporto šventę ir Lietuvių Dienas 
iš Tasmanijos vyks grupė iš 35
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Pr aneši ixiedL
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO KONFERENCIJA 
VIENOJE, AUSTRIJOJE 1986 m. lapkričio mėn. 3-7 d.d.

PROGRAMA

Lapkričio 2 d. - 6 v. vakare - Lietuviškos Šv. Mišios Lietuvos Didž. 
Kunigaikščio Sobieskio koplyčioje, Kahlenberge, Vienoje.
Lapkričio 3 d. - Atvyksta j Vieną lietuvių ekskursijos.
11.30 v. ryto - Pasaulio Pabaltiečių Santalkos spaudos konferencija - 
Presseclub Concordia patalpose.
8 v. vakare - Muzikos vakaras. Programą išpildys lietuviai menininkai. 
Lapkričio 4 d. - 12 v. p.p. - Bendra pabaltiečių demonstracija Šv. Stepono 
aikštėje.
1 vai. p.p. - Pabaltiečių ekumeninės pamaldos Šv. Stepono Katedroje. 
Lapkričio 5 d. - Politinis simpoziumas Pabaltijo valstybių klausimu. 
Lapkričio 6 d. - Pagal pasirinkimą ekskursijos j įvairias vietoves. 
Lapkričio 7 d. - Išvykstama į VLIK O Seimą Londone.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO

1986 m. lapkričio mėn. 7-9 d.d. Russell viešbutyje, 
Russell Square,Londone, W.C.L., Anglijoje

DARBOTVARKĖ

Lapkričio 7 d. 7 v.v. - Seimo atstovų ir svečių priėmimas ir pasikalbėjimai, 
Lietuvių namuose, 2 Ladbroke Gardens, Londone.
Lapkričio 8 d. 9 v. ryto - Seimo atstovų ir svečių registracija (Russell 
viešbutyje)
Pirmas posėdis - 9.30 v. ryto - Russell viešbutyje
1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis
2. Seimo atidarymas - VLKO Valdybos pirm., dr.. Kazys Bobelis
3. Invokacija
4. Seimo prezidiumo ir komisijų sudarymas
5. Sveikinimai
6. VL1KO Tarybos pirmininko pranešimas
7. VLIKO Valdybos pranešimas
8. VLIKO kraštų įgaliotinių pranešimai
Klausimai ir diskusijos. Pietūs nuo 1:00 iki 2:00 val.p.p.
Antras posėdis - 2.15 vai. p.p.
9. Tautos Fondo pranešimai - J. Giedraitis
10. - Simpoziumas: "Kaip geriausiai konsoliduoti pasaulio lietuvių politinę 
veiklą bendram Lietuvos laisvinimo darbui" - Dr. S. Kuzminskas, Dr. D. 
Krivickas, inž. A. Venskus, A. Taškūnas Red. "Baltic News, Hobart , A. 
Klimaitis ir kiti. Moderuos Jonas Jurkūnas.
Diskusijos. K omisijų posėdžiai.
Lapkričio 9 d. 11 vai. ryto - iškilmingos pamaldos Lietuvių bažnyčioje, 21 The 
Oval Hackney Rd., London, E.2. Šv. Mišias atnašaus J.E. Vyskupas Antanas 
Deksnys.
2 vai. p.p. - Banketas Lietuvių Sodyboje, Headley Park, Picketts Hill, 
Bordon, Hants.
4 vai. p. p. - Koncertas Lietuvių Sodyboje.
5 vai. p.p. - VLIKO užbaigiamieji posėdžiai, rezoliucijų priėmimas ir Seimo 
uždarymas. Himnas.
Visais Seimo rengimo klausimais prašome kreiptis į Seimo komitetą, 
Lithuanian House, 2 Landbroke Gardens, Londonas, Wil 2PT (tel: 01-460- 
2592), arba į VLIKO būstinę, Washington, D.C. (202-667- 1980).

Hobartas
HELLP sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks Hobart Migrant 

Resource Centre, 222 Elizabeth St. spalio 24 d. penktadienį 8 v.v.
Susirinkime dalyvaus lietuvių reikalų gynėjas Australijos parlamente Brian 

Harradine (neprikl.) ir padarys pranešimą.
Vėliau seks filmas iš Pabaltiečių Laisvės Žygio po Baltijos jūrą. 
Kviečiame narius ir prijaučiančius dalyvauti.
Šiuo pranešu, kad Hobarto apylinkę atstovaus A.L.B. Tarybos 

suvažiavime du išrinkti atstovai:
Nina Kantvilienė ir Aleksas Kantvila

J. Paškevičius - Hobarto Apylinkės pirm.

Sydnejus
Dainos choras pakviestas ir atstovaus Lietuvių bendruomenę 

užbaigiamajame Tarptautinių Taikos metų Festivalio koncerte, kuris įvyks 
spalio 19 d. sekmadienį 1.30 p.p. Parramattos parko Amphiteatre.

Kviečiame dalyvauti pasipuošusius tautiniuose rūbuose. Bus nešama 
mūsų tautinė vėliava ir plakatas su užrašu Lithuania. Dėl informacijų 
kreiptis: A. Kramilius, 83 Queen St., Canley Vale 2166 Telef. 727 3131

Metinė Sydnejaus pensininkų popietė įvyks spalio 26 d. sekamdienį 2.30 v. 
p.p. Lietuvių Namuose.
įdomi programa, pasivaišinimai, turtinga loterija. Kviečiame visus atsilankyti, 

(ėjimas tik 3 doleriai.
M. Šidlauskienė, valdybos sekretorė.

Canberra
Canberra je į Australijos Lietuvių Bendruomenės Tarybą išrinkti šie asmenys: 
G. Kaminskas, Dr. K. Kemežys, A. Stepanienė ir A. Schaffer.

ALB Canberros Apylinkės valdyba.

Perthas
Spalio 19 d. sekmadienį 3 v.p.p. Lietuvių namuose įvyks tradicinė Pabaltiečių 

popietė. Programoje A. Taškūno pranešimas ir ištr. iš "Gulago filmų. 
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16—IH EAST TERRACE. BANKSTONS (lei 708 1414)

Spalio 18 d. šeštadienį 7 v.v. įvyks

Vaikams įėjimas nemokamas. Tėvams ir kitiems aštuoni doleriai.
* *

Spalio 19 d. sekmadienį 2.30 p.p. *
5 turgus *

Kviečiame visus atvykti ir pabandyti savo laimę.Tuo paremsite savo jfj 
namus.

4* Spalio 26 d. sekmadienį 2.30 p.p. *
Metinė Pensininkų PopietĖ* įdomi programa, turtinga loterija 

įėjimas $3 visiems. 4*
VALDYBA

E "Š
AUKOS VI PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESUI

Australijos Lietuvių Fondas $1000 
($2000)
D.L.K. Vytenio šaulių kuopa $1000, 
Melbourno lietuvių klubas $ 1000 
M. Prašmutienė, vyro Karolio atmi
nimui $ 500, “Dabar" Melbourno 
jaunimo orkestras $ 240. P. ir J. 
Mičiuliai - $ 100, A. ir J. Grigaičiai - $ 
100, B. Prašmutaitė $ 100, N.N. 
Geelong $100, K. Grikepelienė $ 50. 
p. Jurgelaitienės pravesta loterija 
Melbourno Lietuvių klube rugsėjo 20 
d. (fantai p.p. Jurgelaitienės ir 
Kairaitienės) - $ 100, P. ir V. 
Jakučiai, N.N., V. Ratkevičius, Adei, 
po $ 50. A. ir V. Baltrukoniai - $ 30. 
Aukos per L.A. kvarteto koncertą 
Adelaidėje - $ 24, p.p. Oželiai, E. 
Tilmanis ir p. Mačiulaitienė po $20, 
Lemontree Melb. - $ 15, M. Rimantas, 
G. Kunčiūnienė, P. ir S. Švambariai,

A. Baikauskienė ir p. Vaičaitienė po $ 
10,
H. ir E. Turnevičiai - $6

Sveikiname naujus garbės mecena
tus ir rėmėjus ir visiems nuoširdžiai 
dėkojame!

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso finansų komisija

Laiškas Redaktoriui

Sveikinu, kad taip gražiai redaguo
jate "Mūsų Pastogę". Yra daug ką 
skaityti, yra kuo pasigrožėti.

Lapkričio mėnesį dalyvausiu Pabal
tiečių demonstracijoje Austrijos sos
tinėje, Vienoje ir pasistengsiu apie 
įvykius painformuoti M.P. skaitytojus.

Jūsų Algis Taškūnas, 
Baltic News redaktorius.

Kviečiame į Melbourno klubo

I

•bSpalio 25 d. šeštadienį 7.30 v.v. Lietuvių namuose.
Gros gera kapela, skanus maistas, turtinga loterija ir gera nuotaika.
Stalus užsisakyti pas Moniką Žiogienę tel. 458 1102.
Nariams veltui, nenariams $15.

Klubo valdyba
4*f
p. jp. jp, vp* Jp. Jp. Jp. jp. jp. jp. Jp. ą

NAUJAS. DAR NIEKUR NEMATYTAS MELBOURNO LIETUVIŲ 
JAUNIMO SCENOS PASTATYMAS - KOMEDIJA, RODANTI KAIP 
ATRODYTŲ LIETUVIŠKOS TELEVIZIJOS LAIDOS.

SENSACINGA IR VIENINTELĖ

TELEKRIZĖ
IŠVYS SCENOS ŠVIESĄ

SYDNEJUJE
ŠEŠTADIENį, SPALIO 1? d. 7 v.v. LIETUVIŲ NAMUOSE

NEPRALEISKITE PROGOS PAMATYTI Šį PUIKŲ JAUNIMO 
PARENGIMĄ, PRISTATOMA VI PASAULIO LIETUVIŲ 1AUNIM0 
KONGRESO ORGANIZACINIO KOMITETO.

VAIKAMS [ĖJIMAS NEMOKAMAS. TĖVAMS IR KITIEMS 
AŠTUONI DOLERIAI
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