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EUROBOS TARYBA B AS ME RKI A

SO VI ETIJ
Š.m. sausio 28 d. 6 vai. vakare, 

Europos Tarybos parlamentarinėje 
sesijoje, Štrasburge, buvo pradėta 
svarstyti Pabaltijo kraštus liečiančią 
rezoliuciją. Jos išvadoje sakoma, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybės buvo Sovietų Sąjungos 
neteisėtai aneksuotos; kad reikia 
nuolatos atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį į šitą tebeegzistuojančią 
problemą, ir kad Pabaltijo klausimas 
turi būti viena pagrindinių tarptau
tinio dialogo temų, ypač tarp dviejų 
didžiųjų galybių - Jungtinių Ame
rikos Valstijų ir Sovietų Sąjungos. 
Rezoliucija kviečia Europos Tarybos 
narius kelti Pabaltijo klausimą Vie
noje vykstančioje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijoje, 
kurios antroji sesija prasidėjo sausio 
mėnesio pabaigoje ir tęsis iki balan
džio 11 dienos.

Parlamentariniuose debatuose kal
bėjo penkiolika atstovų. Išskyrus 
Ispanijos socialistą Miguel Martinez, 
visi pasisakė už rezoliuciją. Marti
nez paklausė, ar verta kalbėti už 
nebeegzistuojančias valstybes; jam 
atrodė, kad pokarinė Europos tvarką 
yra realus faktas ir kad sienų 
pakeitimo klausimas - o Pabaltijo 
kraštų suvereniteto atstatymas 
būtų susijęs su sienų pakeitimu -
vestų atgal į šaltojo karo laikus. Jam 
atsakė daugelis kitų kraštų atstovų, 
įskaitant socialistus ir socialdemo
kratus. Jie tvirtino, kad laiko bėgyje 
neteisėtumas nepavirsta teisėtumu. 
Taip pat pabrėžta, kad Helsinkio 
susitarimai pasisako už taikingą sienų 
pakeitimą. Be to, tuose susitari
muose Sovietų Sąjunga pripažino 
teisę laisvai apsispręsti. Tai reiškia, 
kad Pabaltijo kraštų atžvilgiu Sovietų 
Sąjungai tereikia įgyvendinti jos jau 
pasirašytas sutartis ir vienas svarbus 
įtampos Europoje židinys būtų paša
lintas. Primindamas Sovietų Sąjun
gai, kad jai reikia įvykdyti jos duotus 
pažadus, laisvasis pasaulis nekursto 
šaltojo karo, bet vykdo savo mora
linius įsipareigojimus. Vakarų Vo
kietijos parlamentaras, krikščionis 
demokratas Klaus Jager, savo kalboje 
pabrėžė, kad artėjant Hitlerio— 
Stalino pakto 50-ties metų sukakčiai, 
jis laukia, kad Vak. Vokietijos 
vyriausybė oficialiai atšauktų šitą 
paktą ir pareikštų, jog ši sutartis 
nebegalioja. Švedijos atstovė, so
cialdemokrate Huglas pareiškė, kad 
jau Europos padalinimas yra tragedija 
kurioje Pabaltijo valstybių likimas 
vaidina ypatingai šiurpų vaidmenį. 
Ji paragino Pabaltijo klausimą kelti ir 
Vienos ESB Konferencijoje bei 
Jungtinėse Tautose. Britų konser
vatorių partijos atstovas Europos 
Taryboje, Sir Frederic Bennett 
pabrėžė faktą, kad redaguojant rezo
liuciją ir prie jos prijungtą pranešimą 
apie Pabaltijo tautų dabartinę padėtį, 
tarp visų valstybių ir komisijoje 
dalyvaujančių partinių atstovų neiš
kilo nesutarimų - visiems rūpestį kėlė 
nuolatines žmogaus teisių pažeidi
nėjimas ir atsisakymas pabaltiečiams 

S Ą J U N G Ą
suteikti tautų apsisprendimo teisę. 
(Sir Bennett taip pat yra Europos 
Tarybos asamblėjos prezidento pava
duotojas bei politinės komisijos pirmi
ninkas). Europos Tarybai nepriklau
sančių Europos valstybių komisijos 
pirmininkas, švedas Hugosson, kurio 
komisija buvo atsakinga už rezoliu- 
cijną, pareiškė, kad šios rezoliucijos 
redagavimui buvo skirta pakankamai 
laiko ir ji buvo nuodugniai apsvars
tyta. Hugosson taip pat paminėjo, 
kad apklausinėjimo metu komisija 
buvo pakvietusi ir Pasaulio Pabal- 
tiečių Santalkos atstovą Europoje, 
kuris atsakinėjo į komisijos narių 
klausimus ir taip pat pateikė savo 
pareiškimą.

Lygiai 7 vai. 30 min. debatams 
pasibaigus, prasidėjo balsavimas. 
Rezoliucija buvo vienbalsiai priimta. 
Šis įvykis yra ypatingos politinės 
reikšmės:

a) Sovietų Sąjunga apkaltinama 
neteisėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksija;

b) ' Iš Sovietų Sąjungos reika 
laujama, kad ji bematant įgyvendintų 
taptų apsisprendimo teisę Pabaltyje;

c) Europos Tarybą sudarančios 
valstybės yra įpareigotos kelti Pabal
tijo klausimą Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencijų ei-
goję, pradedant Viena.

Europos Taryba buvo įsteigta 1949- 
ais metais. Jai priklauso dvidešimt 
viena Europos valstybė; Austrija, 
Belgija, Danija, Didž.Britanija, Grai
kija, Islandija, Airija, Italija, Kipras, 
Lichtenšteinas, Liuksemburgas, 
Malta, Olandija, Norvegija, Portu
galija, Ispanija, Prancūzija, Švedija, 
Šveicarija, Turkija ir Vak.Vokietija. 
Šioje sesijoje dalyvavo visų šių 
valstybių atstovai.

Pabaltijo atstovai Štrasburge buvo: 
latvis Gunare Meierovics, estė Nora 
Morley-Fletcher, ir lietuvis - šio 
pranešimo autorius, Algis Klimaitis, 
kuris atstovavo Pasaulio Pabaltiečių 
Santalką ir Vyriausi Lietuvos išlaisvi 
nimo Komitetą.

VLIKAS supažindino JAV dele
gaciją Vienos konferencijoje su Eu
ropos Tarybos priimtos rezoliucijos

Norvegų spaudoje

Norvegijos Helsinkio komitetas 
Lietuvių Informacijos Centrui 
pranešė, kad lapričio mėn. jis išrūpino 
7 straipsnius apie Petkų norvegų 
spaudoj. LIC vedėja Gintė Damušytė 
Vienos konferencijos metu parūpino 
Norvegijos Helsinkio komiteto 
vadovams vėliausias Petkų liečiančias 
informacijas, kurios buvo skelbiamos 
LIC redaguotam ir PLB-nės lėšomis 
išleistam leidiny apie žmogaus teisių 
pažeidimus okupuotoj Lietuvoj. Šis 
komitetas ruošia Norvegijos 
parlamentui apie Lietuvos Helsinkio 
grupės likimą studiją, kuriai 
dokumentinę medžiagą parūpino 
Lietuvių Informacijos Centras.

R AŠT AS
AUSTRALUOS VYRIAUSYBEI IR PARLAMENTARAMS

Mes Jums rašome sąryšyje su A.C. 
Menzies raportu, "Apžvalga doku
mentinės medžiagos, susijusios su 
įtariamų karo nusikaltėlių įvažiavimu 
į Australiją", dėl to, kad daugelis 
mūsų bendruomenės narių yra pa
reiškę susirūpinimą šiuo klausimu. Mes 
neesame priešingi teigimui, kad karo 
nusikaltėliai turėtų būti patraukti 
atsakomybėn. Tačiau, mes bijome, kad 
didelis skaičius nekaltų žmonių gali 
nukentėti, jeigu šis reikalas nebus 
tvarkomas griežtai laikantis Austra
lijos kriminalinių įstatymų.
Dėl to mes norime atkreipti Jūsų 
dėmesį į sekančius punktus:
1. Mūsų nuomone, deportavimas 
įtariamų karo nusikaltėlių į Sovietų 
Sąjungą ar j jos dominuojamus kraštus, 
nepasitarnautų teisingumui. Tokie 
asmenys ten būtų teisiami šališkuose 
teismuose, galimai už politinius prasi
žengimus, nieko bendro neturinčiais 
su karo nusikaltimais, bet su iš anksto 
nustatytu nuosprendžiu. Daugiau de
talių liečiančių šį punktą rasite 
priede A.
2. Mes esame tvirtai įsitikinę, kad 
jeigu tariamieji karo nusikaltėliai 
būtų traukiami atsakomybėn, tai tas 
turėtų būti daroma Australijoje, 
laikantis Australijos kriminalinių 
įstatymų ir standartinės teisinės 
procedūros. Kol jo kaltė nėra įrodyta, 
kaltinamasis turi būti laikomas nekal
tu, teismo procesas turi vykti prisie
kusiųjų teisme ir visi liudininkai turi 
būti apklausinėjami Australijoje, 
pagal Australijos teismų taisykles. 
Tais atvejais, kur kaltė būtų įrodyda, 
visos bausmės turėtų būti atliktos 
Australijoje. 3. Sovietų valdžia 

turi politinį interesą diskredituoti 
"išdavikiškas" prieškomunistines pa
bėgėlių bendruomenes. Sovietų val
džios organai gali lengvai pristatyti 
tokią įrodomąją medžiagą, kuri atro
dys inkriminuojanti, ir tas galėtų 
trukdyti gynybos advokatui ieškoti 
priešingų įrodymų. Be to, kaip žinoma 
iš disidentų teismų, KGB gali 
pristatyti - ir pristato - neteisingus 
liudininkus, kada jiems tokių reikia. 
Prašau pažiūrėti priedą B.
4. Jeigu Australijoje bus prave
dami karo nusikaltėlių teismai, nekal
tai apkaltintieji neturi finansiniai ir 
emociniai nukentėti ruošdami savo 
gynybą. Todėl, kiekvienas asmuo, 
apkaltintas karo nusikaltimais turėtų 
iš Australijos valdžios gauti finansinę 
paramą padengimui teismo išlaidoms. 
Vardan teisingumo, yra gyvybiniai 
svarbu, kad kaltinamasis teisme 
turėtų sąlygas pravesti tinkamą 
gynybą. Be to, bet kuris kaltinamasis 
teismo rastas nekaltu, turėtų būti 
pakankamai kompensuotas už pažei
dimą jo reputacijos, sveikatos ir 
dvasinės ramybės.

Mes manome, kad jeigu bus nutarta 
Australijoje ieškoti karo nusikaltėlių, 
turėtų būti ieškoma visų karo 
nusikaltėlių, ne vien tik tų, kurie 
kolaboravo su naciais. Aukščiau 
išdėstytos problemos kelia mūsų 
bendruomenėje daug nerimo.
Mes Jūsų prašome, kad šį reikalą 
rimtai apgalvotumėte.

Dana Baltutienė
A.L.B. Krašto valdybos pirmininkė
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LI ETŲ VI U TAUTOS

KELI AS

LI KI Tyli N1 S

(Skiriu Vasario Šešioliktąjai paminėti) 
Rašo dr. M. Šeškus

Dar laisvos Lietuvos laikais poetas 
Faustas Kirša rašė kad -
"Kančia - nuo amžių vėliava lietuviui 
plakas nenublukus ir vis mirties lemty 
galva - o Viešpatie! sakyk kur kelias 
mūsų sukas?"

Jei mes trumpai peržvelgsime laiko 
bėgyje mūsų tautos nueitą kelią, tai 
turime sutikti, jog lietuvių tautos 
istorijoje yra labai daug likiminės 
reikšmės klaidingų sprendimų, trage
dijų - bei kančių, bet labai mažai 
šviesų pragiedrulių ir džiaugsmingų 
(vykių.

Pradėkime nuo tryliktojo šimtmečio 
nuo Mindaugo krikšto 1251 metais. Tai 
buvo likiminis (vykis, galėjęs ir turėjęs 
lietuvius įjungti ( Vakarų Krikščio
niškosios kultūros ciklą, kitaip sakant, 
( Vakarietiškąją Krikščionybę. Tik 
labai gaila, kad Treniotos sąmokslas 
išgelbėti jau savo laikus atgyvenusią 
lietuvių tautos kultūrą, suardė genia
laus Mindaugo planus: pakelti lietuvių 
tautos kultūrini lygį iki krikščio
niškųjų Europos tautų lygio.

Jeigu Mindaugas ir jo dvariškiai 
nebūtų buvę Treniotos ir jo šalininkų 
nužudyti 1253 metais, tai Lietuva 
būtų (žengusi ( Vakarų Europos 
kriščioniškąjį kultūros ciklą maždaug 
180 metų anksčiau ir, aišku mūsų 
tautos likimas būtų kitaip susiklostęs, 
negu jis klostėsi vėliau.

Antras ir pasisekęs bandymas 
lietuvius apkrikštyti vyko Jogailos ir 
Vytauto laikais. Jis vyko sėkmingai, 
lietuviai tapo krikščionys, bet už tai 
turėjo sumokėti nepaprastai aukštą 
kainą. Lietuvių tauta per Krikštą ir 
tuojau po jo prarado lenkų naudai 
beveik visą aristokratiškąjį luomą dėl 
tuo metu susidėjusių sąlygų, kurios 
buvo palankios lenkų tautai, bet 
žalingos lietuvių tautai.

Gerai lenkai krikštijo lietuvius 
katalikais, bet toji lenkų pamoksli
ninkų lietuviams skiepijama 
brukama) krikščionybė buvo kiaurai 
persisunkusi lenkų tautos dvasia, 
lenkų tautos kultūra bei papročiais. 
Kitaip sakant, ji perleista per lenkiško 
charakterio prizmę. Taigi toji 
krikščionybė nebebuvo neutrali, bet 
grynai lenkiška. Gi Mindaugo priimta 
krikščionybė buvo mažiau ar daugiau 
neutrali.

Priežodis sako, kad kai dievai 
susimaišo, susimaišo ir tautos. Gaila, 
tas susimaišymas pagal 1413 metų 
Horodlės uniją, kur lietuviams bajo
rams (kilmingiesiems) buvo suteikiami 
lenkų didikų herbai bei titulai beveik 
išimtinai vyko lenkų tautos naudai, 
nes jie buvo katalikybės mokytojai, o 
mes - jų mokiniai, arba, paprastai 
sakant, jie tapo ponais, o mes - 
mužikais.

mm Pastogė
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Taigi mužikai buvo noroms - ne
norams priversti galvoti ir kalbėti 
poniškai, tai yra - lenkiškai.

Ir taip laikui bėgant lietuviai 
Mintautai, Gedgaudai, Žymantai, 
Survilos ir t.t. pavirto lenkais arba 
Mickus pavirto ( Miokievič, Matulionis 
j Matulevič ir t.t.

Lietuvos raiteliai 1919 m. joja pro katedrą Vilniuje
Visas šitas procesas, kaip žinom, buvo 
labai žalingas ir skausmingas mūsų 
tautai. To proceso metu mūsų 
Gedimino (kurta sostinė buvo gerokai 
aplenkinta, kad net lenkai ją 1920 
metais, sulaužydami Suvalkų sutarti, 
turėdama karinių jėgų persvarą, 
okupavo ir savinos kaip jiems priklau 
santį miestą. Tuo būdu buvo padaryta 
Lietuvos valstybei didžiausia skriau
da, niekuomet neužgyjanti žaizda ir 
kančia.

Ir toliau beklajodami po mūsų 
tautos Istoriją surandame daugiau 
(vykių, kurie suteikė mums daug 
kentėjimų. “
Tik prisiminkime .1831 ir 1863 metų 
sukilimus ir lietuviškos spaudos drau
dimo laikotarpi! Kiek daug tūkstančių 
lietuvių tuomet rusų caro žandarų 
buvo deportuoti Sibiran! Juk tai buvo 
nenutrūkstančių kančių laikai.

Mūsų Maironis rašė, kad "Kančia, 
tai didvyrių mokykla!"
Per tą mokyklą perėjo tūkstančiai 
lietuvių. Čia taip pat prisiminkime 
prieš 1918 metus Nepriklausomybės 
kovas ir tose kovose žuvusius mūsų 
kūrėjus - savanorius! Laisvės kovų 
laikotarpis buvo šviesiausias pragie
drulis visoje mūsų istorijoje. Tai buvo 
pragiedrulis, kuris per kančias ir 
pasiaukojimą nušvietė mūsų tautai 
kelią į Nepriklausomybę ir laisvę.

Kiniečių priežodis sako, jog kariuo - 
menė laikoma šimtus metų be darbo, 
kad vieną vienintelį kartą galėtų ją 
panaudoti tautos laisvei apginti. Mes 
savo kariuomenę laikėme 22-jus 
metus. Bet kai ją reikėjo panaudoti 
1940 metais, mes jos nepanaudojom.

Čia, aš manau šių eilučių skaitytojai 
ims šaukti nepanaudojo, nes abso
liučiai jokios vilties nebuvo laimėti
prieš milžiniškas komunistinės Rusijos 
karinės pajėgas. Tai tiesa, bet 
vistiek reikėjo gintis, nes "tas laisvės 
nevertas , kas negina jos."
Mūsų to meto Valstybės vadovai 
nesusigaudė padėtyje ir nedavė visai 
tautai (sakymą gintis - iki paskutinio 
kraujo lašo!
Vadams davė (sakymą gintis, netik 

kad kariuomenė, bet ir Šaulių sąjunga, 
mūsų skautija ir kitos jaunimo 
organizacijos būtų kovojusios, kiek 
leido jėgos. Jei Latvija ir Estija nutarė 
nesiginti, tai nebuvo mums joks 
pavyzdys. Jos buvo jaunos valstybės, 
be gilių laisvės tradicijų, mes gi jau 
nuo viduramžių buvom laisva 
nepriklausoma valstybė su kovingomis 
tradicijomis ir garbinga praeitimi.

Žinoma, besiginant šimtai tūkstan
čių lietuvių būtų žuvę. Dar daug 
tūkstančių būtų sužeisti. Bet vistiek 
reikėjo gintis. Valstybės vadovai, 
turėjo likti Lietuvoje, tai kovai 
vadovauti ir, jei lemta, kartu žūti. To 
reikalavo mūsų tautos garbė. To 
reikalavo Nepriklausomoje Lietuvoje 
vykdytas jaunuomenės auklėjimas, 
kad geriau kovoje už laisvę žūti, negu 
vergauti. Reikėjo gintis, kad būtų 
ištesėti mūsų pažadai. Žinoma, besi
ginant rusai būtų daug tūkstančių 
lietuvių ištrėmę Sibiran vergauti ir 
kentėti. Bet ir neslginant vistiek po 
ultimatumo priėmimo rusai ištrėmė 
Sibiran šimtus tūkstančių lietuvių 
jų tarpe ir šių eilučių autoriaus brolj 
su žmona ir 6 mėnesių sūneliu. Brolis 
su žmona Chruščiovo laikais, po 17 
metę vergijos, be sveikatos, grjžo 
Lietuvon, o sūnelis mirė Sibire. Brolis 
prieš pat mirtį, tarp kitko, man rašė: 
"šimtą kartų geriau kovojant už 
tėvynės laisvę žūti Lietuvoje, negu 
vergauti ir kentėti Sibire..."
I poeto Fausto Kiršos žodžius, 
cituotus šio rašinio pradžioje, " O 
Viešpatie! Sakyk kur kelias mūsų 
sukas?" - dar nesulaukėm jokio 
žodžio, ar ženklo iš Dangaus ir kažin 
ar kada nors sulauksime. 0 gal mes 
patys kada nors pajėgsime ( tą 
klausimą atakyti? O tuo tarpu 
•susigėdę ir tyliai kartojame poeto 
Jono Aisčio žodžius: "Vienui vienas 
kraujo lašas būt Tave nuplovęs, Bet 
varge jo vieno Tu pasigedai. Nors 
stiprybę sėmėm iš žilos senovės, liko 
netesėti mūsų pažadai..."

Kaune Karo muziejaus sodelis 
kur vykdavo iškilmės

atkelta iš 1-mo puslapio

A. L. B. KraSto 
valdybos ..

Priedas A.

Pabėgėliai iš Sovietų Sąjungos 
sudaro Sovietų rėžimui specialią 
problemą.
Jau pati egzistencija didelio skaičiaus 
pabėgėlių paneigia Sovietų skelbiamą 
tobulos bendruomenės ideologiją. Be 
to, pabėgėlių tarpe yra daug sovietų 
žiaurumų liudininkų. Pavyzdžiui, 
Australijos lietuvių tarpe yra daug 
asmenų, kurie matė sovietus brutaliai 
žudant ir deportuojant nekaltus 
civilius ( Sibirą. Pabėgėlių grupės 
padeda atkreipti Australijos visuo
menės dėmesį ( žmogaus teisių 
pažeidimus Sovietų Sąjungoje ir ( visą 
jų sistemos neteisingumą.

Sovietų rėžimo neapykanta pabė
gėliams galima spręsti ir iš to. kad 
RSFSR (Rusijos SSR) Kriminaliniame 
Kodekse tebėra Staibio (statymas: 
"Pabėgimas iš Sovietų Sąjungos, arba 
atsisakymas sugrjžti iš užsienio, yra 
krašto išdavimas", kuris gali būti 
baudžiamas mirties bausme. (RSFSR 
Kriminalinis Kodeksas, pirmas 
skyrius, išverstas H. Bermano ir J. 
Spmdlerio knygoje, Soviet Criminal 
Law and Procedure: The RSFSR 
Codes", 1972).

Šis sovietų (statymas nepasikeitė iki 
šių dienų. Paragrafas 64(a) RSFSR 
Kriminalinio Kodekso sako, kad "pa
bėgimas į užsieni arba atsisakymas 
sugrjžti ( Sovietų Sąjungą, yra krašto 
išdavimas", už kurį pilietis gali būti 
baudžiamas "mirties bausme ir turto 
konfiskavimu". (RSFSR Kriminalinis 
Kodeksas, patvirtintas RSFSR Aukš
čiausios Tarybos 27 -tą spalio 1960 m. 
ir pataisytas 1983. 8. 1; "Vedamosti 
RSFSR"-, 1960, Nr.40, klauzulė 591).

Priedas B
Svarbus Sovietų (rodymų klausimas 

yra nagrinėjamas šioje knygoje: 
P.S. Žumbakis, "Soviet evidence in 
North American Courts: An Analysis 
of Problems and Concerns with 
Reliance on Communist Source 
Evidence in Alleged War 
Criminal Trials"; Americans for Due 
Processes (1986 ;

Kaip šios knygos 81-me puslapyje 
parašyta, "dabar, praėjus 45-kiems 
metams, sovietams nebūtų per sunku 
pastatyti kitus liudininkus ir, nega
lėdami tikrai patikrinti jų tapatybės, 
gynyba ir teismai turi pasikliauti KGB 
gera valia. Disidentų teismai aiškiai 
parodė, kad KGB gali ir suranda 
apgaulingų liudininkų., kada jiems 
tokių reikia. Tokios galimybės nega
lima atmesti tariamų karo nusikal
tėlių bylose, nes jos, kaip sovietai 
patys sako, liečia valstybės saugumą 
ir todėl yra labai svarbios dėl KGB".

PALANGOS ISTORIJOS IR 
ETNOGRAFIJOS MUZIEJUS

Šį muziejų organizuoja vietiniai 
kraštotyrininkai vadovaujami moky
tojos Emilijos Adiklienės, nesenai 
atšventusios savo amžiaus aštuo
niasdešimtmetį. Šimtus puslapių 
užima jos surinkta ir suslstematinta 
Palangos istorija. Su kraštotyrininkais 
surinktą medžiagą būsimam Palangos 
muziejui sudaro: išsamūs kurorto 
gatvių aprašai, istorinę reikšmę 
turinčių pastatų nuotraukos, senųjų 
žvejų pasakojimai. Iš sukauptų 
Palangos senbuvių buities aprašymų 
galima daug sužinoti apie vietinius 
amatus, darbo įrankius, sodybų išpla
navimą, vaikų žaidimus, mėgsta
miausius valgius bei gaminimo būdus. 
Muziejui parūpintas ir turtingas seno
vinio žvejybos inventoriaus rinkinys.
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
GYVOJI LEGENDA

Poetas Bernardas Brazdžionis va
sario 2-rą dieną peržengė 80 metų 
slenkstį, bet jau žymiai anksčiau jis 
buvo peržengęs literatūros ribas ir 
susijęs su mūsų tautos istorija. 
Kudirka, Maironis, Brazdžionis - lyg iš 
senosios praeities išnirę garbingi 
vardai, mūsų tautos žadintojai, kėlė
jai, kiekvienas kitokiais žodžiais 
skatinęs tėvynės meilę, viltį, pasiti
kėjimą. Skirtumas tas, kad mes 
turėjom laimę Bernardą Brazdžionį 
gyvą turėti savo tarpe, girdėti jo balsą 
ir klausytis jo paties deklamuojamos 
poezijos.

Apie Brazdžionio kūrybą parašys 
literatūros specialistai, aš tik norė
čiau su gerbiamais skaitytojais pasi
dalinti keliais įspūdžiais.

Lietuvoje vyko okupacinės per
mainos, ir mes gimnazijoje pirmą 
kartą išgirdome Brazdžionio eiles, nuo 
kurių mums pašiurpo nugaros:

"Šaukiu aš tautą GPU užguitą
Ir blaškomą, it rudenio lapus: 
Į naują vieškelį, į naują buitį, 
Kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

- Stovėkit amžiais čia tvirti, kaip 
saulė stovi! -
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia."

Mūsų klasė, po deportacijų į Sibirą, 
buvo žymiai sumažėjusi ir Brazdžionio 
žodžiai smigo į jaunas jautrias širdis, 
kaip negęstančios liepsnos liežuviai. 
Taip jis mano atmintyje ir paliko 
kažkur iš aukštybių šaukianti pro
tėvių dvasia.

Vėliau Brazdžionio eilės ir vėl 
sudrebino mano gyvenimo takelius. 
Tuebingene, mažame universiteto 
miestelyje, buvo susikoncentravusi 
didžiulė lietuvių studentų kolonija, 
kurioje kultūrinis gyvenimas virte 
virė. Ten steigėsi naujos organizacijos 
("Šviesa"), ten brendo busimieji 
intelektualai ir veikėjai. Tu’ebingfeno 
šviesa, atrodo niekad ir neužgeso, nes 
dabar tie buvę studentai garsėja kaip 
kultūrininkai ir veikėjai Amerikoje. 
Taigi, į tą gyvą bendruomenę, vieną 
kartą, literatūros popietės proga, 
atvyko geriausieji išeivijos poetai. į 
salę prisigrūdo tiek žmonių, kad 
neliko nė vienos stovimos vietos. Apie 
jokius mikrofonus žmonės tuo laiku 
net nesvajojo, todėl perkimštoj salėj 
sunku buvo girdėti poetus, sunku 
pagauti menkų tenoriukų balsus, 
išliejančius savo kančias. Bet kai išėjo 
ir užgriaudė Brazdžionis

"Iškėliau, šaukdamas, rankas į 
dangų juodą:

- Kur tu tėvyne, kur tu, Lietuva?
Ir kai parpuoliau, bėgdamas per 

gruodą,
Atsakė man: Aš čia - gyva!"
Visi Tuebingeno studentai kartu 

atsakė visa širdimi: "Aš čia gyva! Aš 
čia gyva!" Ir iš tikrųjų, ji tada degė 
kiekvienoje širdyje. Vėliau, studentai 
susirinkę bendroje "UNROS" valgyk
loje, vienbalsiai nusprendė, kad Braz
džioniui lygaus poeto nėra. Nes jis 
mus degino, jis mus kaitino, jis mums 
neleido nurimti, jo balsas atsiliepdavo 
"ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš 
šešėlių: - Aš čia gyva!" Brazdžionio 
eilės ne vieno sąžinę papurtydavo, ir 
ne vieną iš snaudulio pažadindavo, 
nors tuo laiku tarp jaunimo lyg ir 
nebuvo tautiniai užkietėjusių kurti
nių, lyg ir nebuvo apkerpėjusių 
abuojų. O gal dėlto ir nebuvo, kad 
protėvių dvasia poetų lūpomis dar 
juos pasiekdavo.

Kitus girdėtus poetus galima tuoj 
pat užmiršti, bet ne Brazdžionį. Kas 
kartą girdėjo Brazdžionį deklamuo
jant, tas jo neužmirš, tam klausytojui 
poeto balsas skambės jau visam laikui. 
Neveltui žmonės praminė Brazdžionio 
balsą "pranašo balsu."

Bet tas pranašas ir protėvių dvasia,

pasirodo, ne visada griaudžia'pranašo 
balsu. Labai nustebau, kai 1965 
metais, Los Angeles mieste, rašytojas 
Juozas Tininis, buvęs Sydnejaus gy
ventojas, mane nusivedė į "Lietuvių 
Dienų" spaustuvę, kur man teko 
pirmą kartą akis į akį susitikti su 
gyvąja protėvių dvasia. Tuo metu 
Bernardas Brazdžionis redagavo 
"Lietuvių Dienų" žurnalą ir pirminin
kavo Lietuvių rašytojų sąjungai. 
Mano prisiminimuose jis taip ir liko 
stovėti estradoje pakelta ranka, 
skelbiantis mūsų vilčių išsipildymus 
pranašo balsu. Bet dabar jis atrodė 
kitaip. Nebuvo jis apsirengęs nei baltu 
rūbu, neturėjo rankose nei arfos, 
kanklių nei trimito, nežiūrėjo žvilg
sni nukreipęs į auksinius debesis, bet 
tiesiai j mane:"Tai va Vinco žmo
nelė!" Apsirengęs jis buvo pilku 
chalatu, persisunkusiu spaustuvės da
žais ir alyva, išteptom rankom, kad 
net pasisveikinti negalėjo, bet jo akys 
tryško džiaugsmu ir veidą puošė 
šypsena nuo ausies iki ausies. Balsas 
skambėjo kaip žemės gyventojo, bet 
šiltai, broliškai ir labai nuoširdžiai. 
Man, regint tokį kontrastą, suskaudo 
širdis: tai štai kas yra išeivija, išujusi 
poetą į spaustuvę, į sunkų juodą 
darbą, į kovą už kasdieninę duoną 
drauge su tūkstančiais beraščių ir 
tamsuolių, neturinčių jokios švie
sesnės kibirkštėlės savo galvose... Bet 
jis savęs nematė, nelygino, jau seniai, 
tur būt, priėmęs savo likimą - jis 
spindėjo džiaugsmu, ir jo akyse švietė 
didelė meilė žmogui. Tada ir supratau, 
kad kaip tik ta meilė žmogui ir verčia 
jį būti pranašu ir protėvių dvasia.

Vėl kitoks jis man pasirodė, kai 
1978 metais lankėsi Australijoje ir 
paviešėjo mūsų namuose. Tada įsiti
kinau, kad jis iš pažiūros žmogus kaip 
ir kiti, netgi paprastesnis už daugelį 
paprastų žmonių, tačiau, ir milžinas, 
turįs galią sutriuškinti ir sutriuškintą 
pakelti iš dulkių, turįs galią tautą 
šaukti, peikti ir guosti.

Dažnai poetai yra mažakalbiai, bet 
Brazdžioniui su Vincu šnekant apie 
poeziją, poetus, žodžių ne
pritrūkdavo, jie liete liejosi. O man, 
ne literatūros žmogui, iš viso nesu
prantama, kaip gi ta poezija rašosi, 
kaip tą akimirką atsiranda reikiami 
žodžiai.
Bet Brazdžionis paslapčių neturėjo: - 
"Lengva, jie patys ateina."
Ir ištikrųjų, jam žodžiai patys ne tik 
ateidavo, bet sulėkdavo.
Jis galėjo eiliuotai visą dieną kalbėti 
apie bet ką. Vėliau, jau iš Amerikos, 
mums atsiuntė šūstį nuotraukų, ir 
kiekviena iš jų turėjo eiliuotą 
paaiškinimą apie tuos žmones, vietas 
ir įvykius. Eiliavimas, atrodo, buvo 
jam įgimtas. Tačiau kitais talentais 
Brazdžionis stebėjosi. Mums išėjus iš 
Verdi operos "Nabucco," Brazdžionis 
ir sako: "O vlstik genijai tie muzikai. 

Juk jų galvose meliodijos turi skam
bėti, turi skambėti!" "Taip, sakau, bet 
ir poetui eilės turi skambėti"." Čia tai 
niekai, numojo ranka Brazdžionis.visi 
žodžiai yra žodyne, o melodijų 
nėra!"

Visa tai tik parodo, kad genijai yra 
tokiais jau gimę, jų galvose skamba 
melodijos ir eilės. Gyvenimo sunkumai 
galbūt mažesnius talentus prislopina, 
užslopina, bet didžiųjų užslopinti 
neįveikia. Juk ir Brazdžionis pirmąją 
knygą išleido būdamas 19 metų 
gimnazistu. O vėliau sekė ištisa 
poezijos knygų virtinė berods, 15 iki 
šiolei, nors autorius yra parengęs 
spaudai dar porą rinkinių.

Brazdžionio eilės muzikų, kuriem 
melodijos skamba galvose, yra 
perkeltos į dainas ir kantatas, jos 
džiugina tūkstančius lietuviškų ir 
nelietuviškų širdžių.

Yra poetų rašančių tik sau. Bet 
man galioja poetas, rašantis ir man, 
rašantis su meile, su užsidegimu, su 
paguodos žodžiu, toks, su kurio 
žodžiais aš pati galiu sutapti:

Lietuva, kai aš tave tariu - 
Prieš akis sumirga raštų raštai, 
Ir pilna padangė vyturių, . 
Ir linų žydėjimas be krašto...

Ir suaidi vėl iš praeities 
Dainos, mįslės, pasakos nutilę, 
Ir pakyla tiltai iš nakties 
Į didžiųjų kunigaikščių pilį.

Ir einu tais tiltais į tave, 
Lietuva - trys tyro aukso saulės! 
Ir skaitau: - Tėvyne, be tavęs 
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis. 
Taip rašė Brazdžionis, taip dainuoja 

mūsų chorai, dainuos ir kai mūsų 
nebus, kitų graudindami širdis. O 
Brazdžionio "Paskutinį pasmerktojo 
miriop žodį" norėčiau visiem lietu
viam prilipinti ant kaktų, kad neuž 
mirštų, už ką gali būti arba yra 
kaltinami.

Bernardas Brazdžionis ir yra tas 
poetas pranašas, poetas tautos žadin
tojas, ta protėvių dvasia, mums 
reikalinga kaip išalkusiam duona, 
ištroškusiam vandens lašas, sugrą
žinąs gyvybę į silpstantį kūną. Tokio 
mes norim, tokį vertinam, tokiu jis liks 
netik per 80 metų sukaktį, bet ir mūsų 
legendose ateinantiem po mūsų.

Genovaitė Kazokienė

METINĖ LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA

1986 metų originalios dailiosios 
literatūros premijuotinai knygai pa
rinkti komisija sudaryta iš trijų 
Lietuvių rašytojų draugijos narių, 
gyvenančių vakariniam Amerikos pa
krašty. Komisiją sudaro: Alė 
Rūta, Bernardas Brazdžionis ir dr. 
Elena Tumienė.

Autoriai arba leidėjai 1986 metų 
išleistų knygų po tris egzempliorius 
prašomi iki 1987 balandžio 1 d. siųsti 
šiuo adresu: Alė Rūta - Arbienė, 
306 22nd Str., Santa Monica, CA 
90402.

Komisija svarstys tik 1986 išleistus 
ir atsiųstus leidinius.

Premijos dydis - $2000.00. Mece
natas Lietuvių fondas.

LR D Valdyba

Ruošiama Darbinga
Stovykla

Šeštasis Pasaulio Jaunimo Kongre
sas jau už kampo. Ruošos komisijų 
darbai sėkmingai eina į priekį, nors 
dar nebaigti.
Kongreso stovyklą ruošia Birutės 

Prašmutaitės žinioje esanti komisija. 
Birutė Prašmutaitė, prityrusi dalyvė 
kongresuose, gerai žinoma Melbourne 
lietuvių veikloje. Ji diriguoja Dainos 
Sambūrį, dirba su jaunimu, skautais ir 
kitur. "Australia Day" savaitgalyje - 
Buller kalne įvykusiam ruošos komi
sijų suvažiavime, Birutė su Rasa 
Statkuviene išdėstė sudarytąją Kon
greso Stovyklos programą.
Jos visą programą stropiai patikrino 
kad neliktų jokių spragų, nesklan
dumų, neapgalvotų momentų. Po to 
reikėjo viską iš naujo peržiūrėti kartu 
su Studijų Dienų komisija, kad abi 
programos derintųsi ir būtų išlai
komas tam tikras tęstinumas.

Kongreso Stovykla vyks Rose
worthy Agricultural College patal
pose, Pietų Australijoje, arti Ade
laidės, 1988 metų sausio 1-7 
dienomis. Birutė buvo nuvažiavusi 
apžiūrėti patalpų ir grįžo patenkinta 
jų tinkamumu. Bus visi patogumai, 
įskaitant sportui įrengimus.

Stovyklos programą bus galima 
netrukus ištisai paskelbti. Ji suskirs
tyta pagal temas. Kasdien numatoma 
viena pagrindinė tema, pagal kurią 
vyks paskaitos ir darbo būreliai. Taip 
pat kasdien bus proga sportuoti, ar 
maudytis, tą tvarkys Mikas Katilius.

Dalyvaujantis jaunimas galės prisi
jungti prie daugybės įvairių būrelių, 
pasirinkdami tuos, kurie jiems asme
niškai (domiausi.
Buvo stengtasi programą pritaikyti 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo jau
nimui, taip pat lietuviškai ar angliškai 
nemokantiems.
Trisdešimties su viršum būrelių temų 
čia neišvardinsiu, tik pateiksiu keletą 
antraščių, parodančių įvairumą bei 
apimtį, būtent: Religinis ir pašau
kimai, Lietuvių kalbos lietuviškai 
nemokantiems, Liaudies meno prak
tikos (įskaitant pav. juostų audimą), 
žurnalistikos, Lietuviško auklėjimo, 
propagandos, stovyklos laikraščio.
Būrelius praves žinovai įvairiose 
srityse iš vietinių pajėgų, ar iš 
užsienio pakviestieji. Tikimasi, kad iš 
tų būrelių išplauks veiklos projektai, 
kurie vėliau bus vykdomi. Atrodo, kad 
bus įdomi ir darbinga stovykla.

Ieva Arienė, 
Jaunimo Kongreso Informacijos 
Komisijos bendradarbė.

FILMAS APIE M.K. ClURLIONį

Lietuvos televizija susilaukė M.K. 
Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai skirto 
naujo filmo "Žalčio karūna". Prem
jerinį filmą Vilniaus televizija rodė 
1986m. lapkričio 8 d. Pirmoji dalis 
žiūrovus supažindinio su ankstyvosios 
M.K. Čiurlionio jaunystės epizodais 
Dzūkijoje ir Vilniuje, studijomis 
Varšuvoje ir Leipcige. Antroji dalis 
buvo sukurta M.K. Ciurlionio gyve
nimo ir kūrybos laikotarpiui Petrapi
lyje. M.K. Čiurlionio vaidmenį atliko 
Kauno dramos teatro aktorius V. 
Masalskis, Sofijos Kymantaitės— 
Čiurlionienės - Šiaulių dramos aktorė 
R. Krilavičiūtė. "Žalčio karūnos" 
scenarijų parašė E. Ignatavičius. 
Filmą režisavo B. Talačka, reda
gavo K. Pūras. Kūrėjų gretoms 
taipgi priklauso operatorius D. 
Buklys, kompoz. A. Apanavičius ir 
dail. S. Sruogis. Filmą papildo 
M.K. Čiurlionio muzika - fortepijo
niniai kūriniai, harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų melodijos, sinfoninių 
poemų "Miške" ir "Jūra" ištraukos.

Vyrą iš namų išvaro tik trys dalykai: 
badas, gaisras ir pikta žmona.
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Teko vėl atsilankyti LSS Australijos 
Rajono Xl-joje Karaliaus Mindaugo 
vardo - stovykloje jos užbaigimo 
išvakarėse, sausio 10 d. ir pamatyti 
kokią pažangą ji padarė nuo sausio 2 
dienos.

Vykti į Mt. Keira esančią stovyklą 
pakvieCiau svečius iš Č ikagos, Stasį ir 
Prudenciją Jokubauskus. Kvietimas 
buvo mielai priimtas ir jie tikrai 
nebuvo apvilti šia iškyla, skautiškuoju 
jaunimu ir paCia stovykla. Tiesa, oras 
galėjo būti geresnis. Nors Sydnejuje 
jis buvo saulėtas, šiltas, pravažiavus 
Waterfalls vietovę, dangą ir net patį 
plentą apgaubė iš vandenyno kylanti 
migla...

Neužilgo pasiekėme stovyklavietę. 
Ir Čia, aplinkinių kalnų viršūnėmis ir 
per pačią stovyklavietę keliavo tiršta 
migla, nebuvo saulės, bet nešalta.

Pasistatę autoparke savo mėlyn- 
paukštį (Bluebird) žengėme pro įspū
dingus Mt. Keiros skautų stovykla
vietės vartus, ir eidami medžių 
šešėlyje paskendusiu taku, pasiekėme 
vėliavų ir stovyklos aikštes. Bet prieš 
tai praėjome Karaliaus Mindaugo 
stovyklos vartus. Jų viršuje kabėjo iš 
smilgų, šiaudų, žolės, lapų ir šakelių 
bei žiedų išaustas kilimas, kurio
vienoje pusėje buvo Karaliaus Min 
daugo, kitoje - Aušros vartų Marijos 
paveikslai. Tai gražus vienos savaitės 
darbas, kurį, Gražinai Katauskienei 
pamokant, padarė stovyklautojai. Vė
liavų aikštėje, tarp žydinčių džiaka- 
randų ir "liepsnos" medžių pleveno 
mūsų trispalvė ir Australijos vėliava.

Greta trispalvės kalba stovyklos 
viršininkė sesė S. Marina Cox

Tarp jų - Karaliaus Mindaugo statula, 
o jos papėdėje - karališkasis vainikas, 
kurį, vėliavų nuleidimo metu, du 
skautai ir dvi skautės uždėjo ant 
Mindaugo galvos. Šalia vėliavų aikštės 

stovi "Kryžių kalnas", aptvertas 
tvora, padaryta iš sukabintų lentų. 
Lentose vaizduojama (piešiniais) pa
saulio pradžia, žmonijos Istorija, 
senovės lietuvių istorija, paminint 
Lietuvos valdovus, Lietuvos krikštą, 
uniją su Lenkija, carų vergiją, 
nepriklausomybės laikus, sovietų oku
paciją...

Artėja paskutinis vakaras ir pamal
dos. Uniformuoti stovyklautojai, tė
veliai ir sveCiai (kurių nemažai buvo 
iš gretimo Wollongongo), renkasi į 
koplyčią, kuri randasi viename sto
vyklos pakrašty. Koplyčia primena 
senovės lietuvių šventąjį gojų. Tai 
miško aikštelė, apsupta didžiuliais 
medžiais ir didelėmis uolomis Mt. 
Keira kalno papėdėje. Rodos, lyg čia 
senovės vaidilutės saugotų šventąją 
ugnį, vaidilos atnašautų Perkūnui 
aukas... (Tikrumoje, dar kelias valan
das prieš pamaldas, minint Lietuvos 
krikšto sukaktį, skautės įscenizavo 
vaidilutes...) Pamaldas laikė stovyklos 
dvasios vadas kun. dr. Alfonsas 
Savickas iš Pertho. Mišių metu jis 
priminė krikščionybę Lietuvoje, skau
tų pareigą Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Reikia paminėti, kad XI—ji LSS 
Australijos rajono stovykla buvo 
pavadinta Karaliaus Mindaugo vardu, 
prisimenant Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį. Stovykloje, be skau
tiškų darbų, pareigų bei užsiėmimų, 
stovyklautojai buvo supažindinti su 
Lietuvos istorija ir krikščionybe 
Lietuvoje. Stovyklos kapelionui į 
pagalbą atėjo Seserijos Vyr. Skauti- 
ninkės, v.s.t.n. Stefos Gedgaudienės 
atvežtos iš J.A.V. skaidrės.

Atrodo, kad LSS Australijos XI—ji 
rajo'hinė stovykla buvo pirmoji, kuri 
šiemet Australijoje ir tuo pačiu 
pasaulio’lietuvių skautų tarpe, minėjo 
Krikščionybės Lietuvoje 600 metų 
sukaktį.

Po pamaldų rinkomės vėliavų 
aikštėje, į kurią dainuodami atžygiavo 
stovyklautojai ir rikiavosi vėliavų 
nuleidimui. Sekė raportai, įsakymai, 
jaun. skautų įžodis, kurį davė bro
liukas ir sesutė Biretai. Stovyklos 
viršininkė, Marina Cox, tarė padėkos 
- atsisveikinimo žodį prisidėjusiems 
prie stovyklos darbų. Rajono dvasios 
vadovas, v.s.fil. prel. Petras Butkus, 
pasveikino stovyklautojus ir susirin
kusius. Australijos rajono vadas, 
v.s.fil. Balys Barkus, vadijos, tėvų ir 
stovyklautojų vardu padėkojo sto
vyklos viršininkei ir jos talkininkams 
už įdėtą darbą ir pastangas ruošiant 
šią stovyklą, primindamas jauniesiems 
ir ateityje gražiai skautauti. Giedant 
Tautos Himną nuleistos vėliavos. 
Skautų vienetai išžygiuoja atgal į 
savo pastovykles.

Pradėjus temti - signalas iš virtu
vės, kviečiąs visus vakarienei, šią 
vakarienę, kaip ir visą stovyklos 
mitybą, ištikimai, įvairiai ir skaniai 
ruošė ir maisto tiekimu rūpinosi 
s.v.v.sl. Viktoras Šliteris. Ačiū tau 
visų vardu, Viktorai!

Po vakarienės sekė atsisveikinimo 
laužas, Ir - iki pasimatymo sekančioje 
rajoninėje stovykloje... B

Ir "DŽIUGO" TUNTAS STOVYK
LAVO.
Melbourne "Džiugo" tunte vasaros 
stovykla įvyko sausio 15-19 d. d., 
netoli "Lituanikos" vasarvietės. Sto
vyklavo virš 30 jaunesnio amžiaus 
stovyklautojų, kurie buvo užimti gerai 
paruošta programa - jie žaidė, 
klausėsi pašnekėsiu, sportavo, mau

dėsi, žuvavo ežere, o vakarais - prie 
laužo - vaidino, dainavo, leido 
šūkius!.. Stovyklai vadovavo ps. Algis 
Šimkus. Jo adjutantas - Vytas 
Antanaitis. Paukštytes globojo ps. 
Marytė Špokevičienė ir ps. Rasa 
Statkuvienė, vilkiukus - ps. Povilas 
Kviecinskas.

Sausio 17 d. į stovyklą buvo 
atvykusi reporterė iš "The 
Bicentennial Australian Ency
clopedia" ir filmavo mūsų stovyklau 
tojus - žaidžiant, dainuojant... Sto
vykloje ji praleido 5 valandas

(P.D.)
SKAUTIŠKOS ŽINIOS.

Atsistatydinus Australijos Ls Sese
rijos vadeivai, s.fil. P. Pullinen, 
naujaja vadeiva nuo 15.1.1987 paskir
ta ps. E. Kiverytė - Erzikov.

LSS vadovybės rinkimų pradžia, 
sausio mėn. gautais pranešimais iš LSS 
rinkiminės Komisijos pirmininko, v.s. 
V. Varno, prasidėsianti kovo 1 d. 
Rinkimus tikimasi užbaigti spalio 20 d.

Melbourne skautininkų Ramovės 
sueigoje, įvykusioje "Džiugo" tunto 
stovyklos rajone, dalyvavo 15 skauti- 
ninkų-kių. Jos metu įdomų pašnekesį 
apie tarnybą artimui pravedė v.s, J. 
Žitkevičienė, ps. A. Šimkus papasa
kojo apie savo susitikimą su Seserijos 
Vyr. Skautininke, v.s.t.n. Stefa Ged
gaudiene, ps. fil. L. Cižauskaitė - apie 
Rajoninę stovyklą, įvykusią N.S.W. 
Inf.

Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,
Siunčiu $ 50, tai 1987 metų 

prenumerata už Stasį Stropą ir mane. 
Aukos nesiunčiu, nes Mūsų Pastogė 
nespausdina A.L.B. Krašto valdybos 
rašto Australijos vyriausybei ir 
parlamentarams, taip pat 
neinformuoja apie Mažosios Lietuvos 
Fondą. Mūsų Pastogės nr. 4-tam ilgas 
Kazio straipsnis daugiau pasitarnauja 
žydams negu lietuviams.
Su geriausiais linkėjimais Jonas 
Normantas. Geelong
Red.:l. A.L.B. Krašto valdybos raštas 
Australijos vyriausybei ir 
parlamentarams išspausdintas nr. 6.
2. Jeigu kas parašys informaciją apie 
Maž. Lietuvos Fondą Mūsų Pastogė 
mielai spausdins.
3. Praėjusiam Krašto Tarybos 
suvažiavime buvo nutarta žydų 
klausimą pavesti Baltų Tarybai, kuri 
savo nuožiūra skelbs spaudoje 
pranešimus.
4. Mūsų Pastogė aukų laukia ir iš 
anksto dėkoja mūsų būsimiems 
aukotojams.

Gerb. Redaktoriau,
Siunčiu Jums $ 50 čekį ameriko

niškais doleriais. Mano sūnus 
Džiugas aiškino, kad iškeltus į 
australiškuosius gausit apie 82 dole
rius. Nežiūrint to, Mūsų Pastogę galit 
siųsti paprastu paštu, tik malonėkit 

Aktyviam bendruomenės nariui
A. A. VINCUI KASPUČIUI 

nukeliavus į amžino poilsio vietą, liūdinčiai žmonai Teofilei šioje 
skaudžioje valandoje reiškiame giliausią užuojautą.

Pertho Apylinkės valdyba.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE..FAIRJFTELD.N5.W.

Tel. 724-5408. Veikia 24 valandas per parą

sutvarkyti taip, kad gaučiau regu
liariai. 1986 metais gaudavau neregu
liariai.

Mūsų Pastogė yra labai laukiamas 
svečias, praskaidrinąs mano dienas. 
Iš anksto dėkoju ir linkiu Aukščiau
siojo palaimos, sveikatos ir sėkmės 
1987 metuose.
Su pagarba, Bronė Dirmantienė

Chicago. U.S.A.

Red.: Esam dėkingi mielai tautietei 
už malonius žodžius "Mūsų Pastogei", 
kurią siųsim oro paštu.
Ačiū už malonius linkėjimus.

A. U. I>.
Spaudos Sąjungoje

Bronius Žalys atsistatydino iš 
Spaudos Sąjungos valdybos šio mė
nesio pradžioje. Apgailestaujam, 
kad netekome malonaus ir pareigingo 
valdybos nario. Bronius dirbo kelis 
metus Spaudos Sąjungos valdyboje, 
buvo Mūsų Pastogės redaktorius ir yra 
nuolatinis jos bendradarbis. Tikimės, 
reikalui esant, neatsisakys ateiti 
Mūsų Pastogei į pagalbą.

Mielam Broniui nuoširdžiai dėko
jame už įdėtą darbą.

4
Visų "Mūsų Pastogės" skaitytojų 

vardu dėkojame Jadvygai Mickienei už 
šešių metų laikračio administravimą 
ir ekspedijavimą. Ji atliko šį didelį 
darbą su pasišventimu, punktualumu ir 
be jokių asmeniškų ambicijų. Atmetus 
pašto nesklandumus, "Mūsų Pastogė" 
pasiekė kiekvieną skaitytojų regulia
riai.

Dar kartą dėkojame ir linkime 
ateityje geros sveikatos ir džiaugsmo 
asmeniniame gyvenime.

★
Nuo vasario mėnesio "Mūsų Pas

togę" administruoti perėmė Danguolė 
ir Arminas Šepokai. Sydnejaus lietu
viams yra gerai pažįstami, kaip 
akktyvūs veikėjai. Arminas yra buvęs 
Bankstowno lietuvių klubo direkto
rius ir jo vedėjas.

Administracijos adresas pasilieka 
tas pats, bet telefonas yra 6826628.

Linkime sėkmės naujame darbe.
L.B. Spaudos Sąjungos valdyba.

Atsiusta paminėti

"The Baltic Peoples: Lithuanians - 
Latvians - Estonians in Australia." 
Autoriai trijų tautybių: Betty ir 
Antanas Birškys, Aldis L. Putninš ir 
Inno Salasoo.

Šiame veikale aptariami į šį kraštą 
atvykusieji iš trijų Pabaltijo valsty
bių: jų gyvenimas Australijoje ir tai, 
ką Jie atsiekė. Pažymėti kurie tapo 
žinomi ir australų tarpe. Lietuvis 
Olegas Truchanas pirmasis susirūpino 
tyrinėjimu Tasmanijos gamtos ir 
pagarsėjo australų tarpe, o Tasmaniją 
išgarsino visam pasauly, kaip salą 
kurioje laukinės gamtos grožiui vargu 
ar koks kitas kraštas gali prilygti.

Kaina nepažymėta.

Mielam ilgamečiai bičiuliui
A. A. VINCUI KASPUČIUI

mirus, jo žmoną Teofilę skausmo valandoje giliai ir nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Jonas ir Eleonora Petrukėnai.
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IŠSILAISVINO -?

Mūsų mažutę koloniją aplankė skau
dulinga žinia - numirė Apylinkės 
valdybos pirmininkas.

Pensininkų "Bičiulis" įdėjo juodai 
apvedžiotą žinutę. Lietuviškas dakta
ras konstatavo chronišką nervų sutri
kimą ir kaip lemiama pasekmė - 
psichologinė apopleksija. Po to sekė 
keletas įprastų kalbų, keli kastuvai 
žemės ir radijo valandėlė atgrojo 
"Funeralinę" plokštelę.

Keletai dienų praėjus, visa aprimo, 
įvykis užsimiršo ir tautiečiai vėl įjuko 
į senas gyvenimo vėžes: kėlė ginčus, 
valgė cepelinus ir užsiiminėjo visuo
menine kritika. Tik vieno niekas 
negalėjo suprasti: - va, kodėl tas 
ponas pirmininkas Motiejus Miklius 
užkėlė Kulnis? Bala žino, juk vyras 
dar jaunas, nė septyniasdešimt nepra
varęs ir atrodė sveikas kaip dramblys, 
o palūžo, lyg perdžiūvęs dobilėlis.

0 šitas "kodėl" buvo pakastas 
valdybos bylose. Ir tik kaip po 
pusmečio ponas Pakinklis galų gale 
sugalvojo sumokėti sulidarumo mo
kestį, iždininkui atidengus pajamų 
knygą, gulėjo ranka rašytas laiškas, 
tartum per apsirikimą patekęs šaltas 
naliesninkas. Gi tame laiške ponas 
Miklius prašyte prašėsi būtinai jį 
atleisti nuo visuomeninių pareigų, nes 
sakęs daugiau nebeišlaikysiąs. Bet 
tada jau buvo per vėlu ir tas jo 
prašymas taip ir liko neišklausytas, 
lyg šauksmas tyruose, gi dalykai 
pasirodo vystėsi nesustabdoma tra
giška linkme. Pirmininko Motiejaus 
Mikliaus gyvenimas turbūt ir dabar 
eitų normalia vaga, jei ne tie žinote 
prašmatni inžinieriai, kurie pasikvietė 
į savo kultūrinę popietę visiems 
žinomą moterų laisvintoją, kad pra
vestų paskaitą apie moters vaidmenį 
istorijoje. 0 jinai ir išpylė litaniją, 
kaip jos, moterys, jau nuo biblinių 
laikų buvo vyrų spaudžiamos ir kad 
yra pats aukščiausias laikas moterims 
pakelti sparnus ir išmesti viską kas 
veržia, kaip gorsetai, vedybos ir 
valstybiniai įstatymai.

Na, paskaita, kaip paskaita, bet 
ponia Miklienė, parėjus į namus, 
nutraukus dviem numeriais mažesnius 
batukus, užkėlė kojas ant stalo ir 
įsakė: - "Motiejau, eik Ir išvirk 
vakarienę!". "Bet, bet,..." - bandė 
prabilti nustebęs Motiejus. "Jokių čia 
bet. Eik ir išvirk! Aš nutariau šiandien 
išsilaisvinti iš tavo vergijos ir manęs 
prispaudęs daugiau nelaikysi. 0 beto 
buvau išrinkta į choro valdybą". "Bet, 
kai jaunesni buvome, tai tu nieko 
nesakydavai, kad tave prispaus- 
davau..." bandė Motiejus pajuokauti, 
bet pamatęs gerai nutaisytą, lyg 

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Dabar vėl galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems 
pageidaujamų dovanų.
Muitą turi susimokėti patys siuntinių gavėjai.
Siūlome šiuos praktiškus siuntinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir 
pasiekia gavėjus per trumpą laiką.

Siuntinys Nr.10 - 1986
"Adidas” firmos sportinis kostiumas, velvetinės džinsinės kelnės, 
vyriški išeiginiai marškiniai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina - $ 250

Siuntinys Nr. 11 - 1986
Sportinio tipo striukė - bliusonas, "Adidas" firmos sportiniai batai, 
vyriškas arba moteriškas nertinis, nailoninė arba vilnonė skarelė. 
Siuntinio kaina $290

Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu 
paveldėtojui būdu.
Dėl smulkesnių informacijų ir įvairių klausimų pašom rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent. BRI 4HB, England.

Telef. 01 460 2592.

šautuvą, žvilgsnį, suprato, kad juokai 
jau pasibaigė.

Gi dalykai vystėsi toliau taip: Jis 
pradėjo ruošti pusryčius, kaip ponia 
Miklienė buvo išrinkta moterų sek
cijos paruošimams: namą valyti - kaip 
ji pradėjo dainuoti oktete; baltinius 
skalbti - kaip buvo paskirta pabal- 
tiečių antra sekretore; prosyti - kai 
pasidarė multikultūrine tautiečių 
atstove ir t. t.

Antradieniais ir ketvirtadieniais 
vidurdienio metu jis turėdavo su 
šuniuku pasitraukti iš namų, nes tuo 
metu vykdavo veikliųjų poniučių 
popietės ir vyrai, lyg užkrečiama liga, 
buvo nepageidaujami.

To dar negana, atsirado tokie 
subtilūs organizaciniai reikalavimai, 
pav: - Motiejau, jei per sekančią 
šventę vėl dainuos ta ponia Kuklienė, 
kuri vis dar nenustoja tau mirksėti 
savo žvairom akim, tai tave nė viena 
moteris į valdybą daugiau nerinks. 
Arba - kitą savaitę man reikalinga 
nauja suknelė, nes yra pabaltiečlų 
balius. Pamėgink nenupirkti, tai per 
valdybos popietę nei choras, nei 
oktetas tau nedainuos... ir moterų 
sekcija visus bliūdus užrakins...

Laiškas pasibaigia sakiniu: - "Todėl 
prašau mane, Motiejų Miklių, iš 
pirmininko pareigų atleisti, tikrai jau 
nebeišlaikau, nes žmona vakar dar 
įstojo į tautinį baletą ir žada 
gastroliuoti Canberroj ir Kanadoj..,,

Tad atrodo, kad ponia Miklienė 
pasiekė aukščiausio moters laisvės 
stovio - išsivadavo galų gale ir nuo 
nuosavo vyro.

Jonas Šeivokas.

1 R AŠ

TEN BUVAU.

Norėčiau trumpai aprašyti savo 
įspūdžius apie praėjusias Lietuvių 
Dienas Sydnejuje.- Australijos Lie
tuvių Dienos pritraukia nemažai 
dalyvių: senimo, jaunimo, menininkų 
ir svečių iš užjūrio. Ištisą eilę metų 
man tenka dalyvauti Tarybos suvažia
vimuose, taigi ir šį kartą labai norėjau 
atvykti.

Lietuvių Dienų atidarymas savo
tiškas, kas tai naujo, o gal man 
nesuprantama?
Tarybos posėdžiai vyko labai sklan
džiai, tvarkingai, pranešimai įdomūs, 
ypač mūsų Pastogės redaktoriaus, 
Baltų Tarybos, Jaunimo Kongreso. 
Jaunimo atstovų veiklos pranešimai 
išsamiai apšviesti. Gaila, negalėjau 
dalyvauti "Atžalos" pastatyme, nes 
vyko Tarybos posėdžių metu. Suspė
jau tik nuvykti į tautinių šokių šventę.

Ona Baužienė - B.E.M.
ALB Garbės narė.

Lietuvių Dienų užbaigimas, tai 
šaunus Naujųjų metų balius.
Dienos sparčiai prabėgo. Noriu pas
veikinti naują Krašto valdybą. Džiau
giuos, kad nors kartą moterys vyrauja 
valdyboje.

Poniai Baltutienei, Krašto valdybos 
pirmininkei, linkiu kuo geriausios 
sėkmės ir ištvermės, išlaikant vienybę 
bendruomenėje.

Ona Baužienė - B.E.M.

AUKOS JAUNIMO KONGRESUI

TALKA Melb. $ 700 (2900) 
TALKA Sydney - $ 500 
N. Liutikaitė, NSW, S. ir V. Makare- 
vičiai, H. ir D. Antanaičiai, Vic. po 
$100, E. ir B. Stagiai, Vic. $50 (200), 
p. Pečiulienė,NSW- $50, M. Rudys, P. 
Kanas, Qld. - po $ 50, M. Vaške
vičienė, NSW- $50, A. Krausienė, Vic. 
- $30 (50), P. Mažylis Vic. - $20 (50), 
N.N., NSW - $20, B. Wunderlich - 
Bolanda, NSW - $20.
Aukojo po $ 10 - visi iš Viktorijos: V. 
ir R. Aniuliai, B. Prašmutaitė (110), p. 
Stropus, J. ir E. Vaitkai, V. Vaitkus, 
dr. N. Zdanienė, ir V. Žiogas. 
Aukojo po $5: A. Bajoras (30) ir R. 
Klimienė - abu iš Viktorijos.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošai buvo gautos šios aukos:
Prof. Vytautas Doniėla, NSW, dr. 
Jurgis Mikolajūnas, Vic. ir dr. Dalius 
Sagatys Qld. paaukojo po $100 ir tapo 
kongreso Garbės rėmėjais.
H. Petrauskas, Qld., paaukojo $50 
P. Žitkauskas, NSW., - $20, V. 
Pošiunas, Vic., - $15, J. Federavičius, 
Qld., O. Burokienė, NSW, S. Kranas, 
Qld., A. Kudžius, Qld., B. Leitonas, 
Vie., A. Pomeringas, Qld. J. Ruzgienė, 
Qld., - visi po $10
V. Koženiauskienė, Vic., - $5.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame!
VI PLJK Organizacinis komitetas

# * *
PAMINKLAS HERKUI MANTUI
Skulptorius Vytautas Mačiuika su 

kūrė paminklą legendiniam prūsų 
kovotojui Herkui Mantui. Paminklas 
atidengtas nedidelėje aikštelėje prie 
Herkaus Manto gatvės, Klaipėdos 
senamiesčio kampelyje, kurį sutvarkė 
architektas Linas Jurgaitis, apidailai 
panaudodamas apie 100 kvadratinių 
metrų poliruoto ir tašyto granito. 
Paminklą sudaro beveik keturių metrų 
aukščio skulptoriaus V. Mačiuikos iš 
vientiso granito iškalta Herkaus 
Manto statula, vienoje rankoje lai
kanti kalaviją, kitoje - skydą. 
Paminklą Klaipėdai padovanojo Lie
tuvos dailininkų sąjunga.

Žinios
Gorbačevo parėdymu iš Sovietų S- 

gos kalėjimų ir koncentracijos sto
vyklų paleista kelios dešimtys politi
nių kalinių. Disidento dr. A. Zacha- 
rovo pareiškimu užsienio žurna
listams, iki vasario 7 d. jo žiniomis 
qaleista 42 žmonės.

Nežinia, ar paleistų į laisvę 
kalinių tarpe yra bent vienas lietuvis. 
Iki šiol Vakarų spaudoje pasirodžiusių 
pavardžių tarpe nesimatė pabal- 
tiečių.

Filipinuose komunistų sukilėlių va
dovybė atmetė vyriausybės pasiūlymą 
pratęsti 60 dienų trukusias paliaubas. 
Komunistai yra įsitvirtinę šiaurinėje 
Luzono salos dalyje, kur priskai
čiuojama apie 23000 ginkluotų suki
lėlių.

Po ilgai užtrukusių derybų Iranas 
sutiko paleisti .12000 egiptiečių karo 
belaisvių. Jie bus paleisti palaipsniui, 
ne visi iš karto. Egiptiečiai pateko 
belaisvėn kovodami už Iraką.

Ciklonas Urna nusiautė Vanuatu 
valstybę Ramiajame vandenyne. 
Tūkstančiai žmonių neteko pastogės, 
daug sužeistų, bent trys užmušti. 
Australija tuoj atsiliepė į pagalbos 
šauksmą, išsiųsdama Hercules trans
porto lėktuvą su palapinėmis, brezen
tais, elektros generatoriais ir susiži
nojimo priemonėmis. Kitais lėktuvais 
nuskraidinta vaistų, maisto ir įvairių 
reikmenų.

Vanuatu ministeris pirmininkas 
praeitą savaitę sunkiai susirgo, lanky
damasis Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Nustatytas kr'aujo išsiliejimas 
smegenyse. Paskutinėmis žiniomis jo 
sveikata sparčiai taisosi.

Prieš pasidarydama nepriklausoma, 
Vanuatu respublika vadinosi Naujai
siais Hebridais ir buvo anglų bei 
prancūzų administruojama.

Sovietų S-goję suimtas Juri Curba 
no v, Brežnevo dukters Galinos vyras, 
apkaltmtas kyšių ėmimu ir korupcija. 
Dirbęs policijoje, po vedybų su Galina 
jis greit iškilo ir ištarnavo generolo 
pulkininko laipsnį. 1984 m. lapkričio 
mėn. Curbanov buvo atleistas iš 
Sovietų S-gos vidaus reikalų mihis- 
terio pavaduotojo pareigų.

San Diego mieste Kalifornijoje 
iškilmingai sutiktas Dennis Conner, 
su jachtos "Stars and Stripes" įgula 
laimėjęs Amerikos taurės varžybas 
Freemantle prieš Australijos Kooka- 
burrą III vadovaujamą Iain Murray.

Prieš 3 metus Australija laimėjo 
Amerikos taurę Newporte, R.I. per 
132 metus pirmoji atimdama šią taurę 
iš amerikiečių.

Izraelio min. pirmininkas Šamir 
atmetė arabų teroristų reikalavimą 
paleisti 400 arabų belaisvių, iškei- 
čiant juos į keturis Libanone pa
grobtus profesorius. Teroristai gra
sino profesorius nužudyti vidurnaktį 
vasario 9 dieną, jei jų reikalavimai 
nebus patenkinti. Prieš pat vidurnaktį 
arabai pratęsė įkaitų nužudymo 
terminą. Visi keturi įkaitai ameri
kiečiai, nore vienas iš jų indų kilmės.

Lybija padidino savo pajėgas 
šiaurinėje Chad valstybės dalyje nuo 
7000 iki virš 12000. Pulk. Gaddafi 
remia sukilėlius, bandančius nuversti 
Chad prezidentą Habre. Prancūzija 
sustiprino savo paramą Chad valstybei 
ginklais ir pinigais, nore stengiasi 
neįsivelti į kovas.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

ŠVENČIŲ NUOTAIKOS LIETUVIŲ 
SOSTINĖJE

Beveik tradicija tapo, artėjant 
Kalėdų šventėm, ruošti taip vadi
namas Lietuviškas Kūčias. Tokias 
Kūčias Ir praėjusiais metais ruošė 
Vilniaus krašto lietuviai, šauliai, 
ateitininkai ir kitos organizacijos. 
Taigi gruodis tampa " Kūčių mėnesiu".

Ar tokias kūčias ruošti gerokai 
prieš Kalėdų šventes verta?

Pagal mūsų tautos papročius, Kū
čios švenčiamos Kalėdų švenčių 
išvakarėse. Tai graži, tradicinė šei
mos šventė. Prie kūčių stalo pap
rastai susirenka visi šeimos nariai, 
dažnai net suvažiuodami iš tolimųjų 
vietų.

Kūčios ir krikščioniškuoju požiūriu 
graži tradicija, gal net primenanti 
gilias lietuvių katalikų ilgus amžius 
puoselėtas tradicijas.

Taigi kūčios ruoštinos tik gruodžio 
24-tąją, t.y. Kalėdų švenčių išva
karėse. Tada ir tas vakaras tampa 
šeimos gražia švente.

Bet lietuvių organizacijos j šias 
tradicijas, atrodo, žiūri kitaip.

Atseit nesvarbu kada kūčias šven
čiame, svarbu kad jose būtų išlai
komos tradicijos. Gi organizacijos 
suruošia tikrai gražiai. Susirenka 
daug žmonių, pagaminami kūčių 
valgiai, dalinamasi kalėdaičiu, linkima 
laimingų švenčių ir t.t.

Šiais sumetimais vadovaujantis, 
atrodo, kad tų tradicijų puoselėjimo ir 
ateityje nebus atsisakoma.

Po praėjusių metų organizacijų 
ruoštų kūčių, aktyvusis spaudos 
bendradarbis Antanas Juodvalkis 
Drauge ir Dirvoje gerokai tokių kūčių 
ne laiku rengimų kritikavo ir siūlė 
ateityje tokius prieš kalėdinius rengi
nius vadinti tikruoju vardu - kalė
diniais pobūviais, subuvimais ar pan.

Toks teigimas turi pagrindo. Gal 
ir reikėtų tokias kūčias ateityje 
laisvajame pasaulyje ruošti gruodžio 
24 d. Jose galėtų dalyvauti tie 
žmonės, kurie neturi šeimų, gyvena 
pavieniai arba namuose nenori kūčių 
ruošti ir dėl įvairių priežasčių. 
Tokias kūčias praėjusiais metais 
suruošė LB Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė Danguolė Valentinaitė, 
lietuviškoje seklyčioje, kur dalyvavo 
virš šimto žmonių ir pagal kolegos 
Antano Juodvalkio teigimą, šios 
kūčios buvusios tikra šeimos šventė 
savo tradicijomis ir nuotaika.

Viešint Čikagoje teko dalyvauti 
ateitininkų suruoštose kūčiose Jau
nimo centro didžioje salėje. Jos buvo 
suruoštos gruodžio 21 d. Dalyvių 
320. Gražiai papuošta salė, kalėdinė 
nuotaika, ant stalų kūčių gausūs 
valgiai ir plotkelės.

Prieš pradedant kūčias kun. Anta
nas Saulaitis S.J. aukojo šv.Mišias. 
Skaitymus atliko jaunos lietuvaitės. 
Šis momentas lieka neužmirštamas. 
Ši dvasinio susikaupimo valanda visų 
išgyvenama su priderama rimtimi, 
giliu susimąstymu, prisimenant savąją 
tėvynę, joje likusius brolius ir seseris, 
tėvus ir artimuosius, kenčiančius 
Sibiro taigose, išblaškytuosius po 
platų pasaulį. Nuostabiai gražios, 
greičiausia ir pačių jėzuitų parašytos, 
patriotinės ir giliai religinės maldos 
skaitomos šv.Mišių aukos metu. Visi 
dalyviai jungiasi į kalėdinių giesmių 
giedojimą.

Tokių įspūdingų pamaldų retokai 
tetenka sutikti mūsų išeivijiškame 
gyvenime.

Uždegamos žvakės už tautos kan
kinius ir mirusius ateitininkus.

Kūčių vakarienės metu dalijamasi 
kalėdaičiais-plotkelėmis, vieni kitiem 
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linki sveikatos, malonių Kalėdų 
švenčių ir visokeriopos sėkmės.

Šioje šventėje vyrauja nuostabiai 
maloni, taiki, meile vieni kitiems 
dvelkianti nuotaika. Nejučiomis su
simąstai: o, kad taip būtų ištisus 
metus, kad mūsų tarpe vyrautų 
gražus sutarimas, pagarba žmogui, 
kitaip galvojančiam, kitaip dirban
čiam. Kad sutartų mūsų organi
zacijų vadai, kad burtų visus į vieną, 
gražią, didelę lietuvišką šeimą, kaip 
kad šį vakarą susibūrė ateitininkai.

Taigi, gražios, malonios kūčios. 
Jos galėjo būti pavadintos ir kalėdiniu 
pobūviu. Nieko čia blogo nebūtų 
nutikę.

Panašiomis nuotaikomis gruodžio 
mėn. gyveno šauliai, Vilniaus krašto 
lietuviai ir kitų organizacijų žmonės, 
šventę tokias vadinamas kūčias.

Tradicija graži. Čia tiek daug 
nuoširdaus pabendravimo, tiek daug 
meilės žmogui ir tiek daug vilčių 
ateičiai.

Operos solistas S. BARAS.

Lietuvių Opera Čikagoje jau žengia 
į ketvirtąjį dešimtmetį. Per tą laiko
tarpį yra pastačiusi gražių ir gerų 
operų ir tai yra mūsų pasididžiavimas. 
Po repeticijos, prieš pat Kalėdas, 
operos nariai irgi gražiai pabendravo 
tradiciniame kalėdiniame pobūvyje. 
Šaunios vaišės, dalyvių gera nuotaika, 
daug entuziasmo planuojant operos 
ateitį.

Smagu ir čia pabuvoti. Tuo labiau, 
kad gyvenant daug metų Čikagoje, 
teko stebėti Lietuvių Operos darbus, 
arti pažinti jos žmones, solistus, 
choristus. Teko ir centu jų darbus 
paremti. Tad po ilgesnio laiko susi
tikus senus bičiulius sol. Algirdą 
Brazį, solistus Margaritą ir Vacį 
Momkus, Operos valdybos pirmininką 
Vyt.Radžių, Naujųjų metų sutikimo 
organizatorių J. Mockaitį, valdybos 
talkininkus, jų tarpe nepavargstantį 
pirmūną Vaclovą Momkų, Jurgį 
Vidžiūną, V.Žadeikienę ir daug kitų. 
Opera gerokai atjaunėjusi, narių 
tarpe daug ryžto ateičiai. O pava
sarį, per atvelykį ir naujas pastatymas 
- Parduotoji Nuotaka. Dalinomės 
išgyvenimais su Operos žmonėmis. 
Valdybos rūpestis, kaip sužvejoti, 
išauginti naujų solistų, ypač tenorų, 
kurių imama stokoti ir tas partijas 
operose jau dainuoja svetimtaučiai' 
Dar nestokojama ir geraširdžių mece
natų. Kad ir daug išlaidų susidaro 
statant operas, bet Operos valdyba 
nenuleidžia rankų ir viliasi šį kultūrinį 
vienetą išlaikyti ir ateityje.

Kaip žinia, jau kuris laikas operose 
nebepasirodo mūsų žymieji solistai - 
Stasys Baras ir Danutė Stankaitytė. 
Iš senųjų dar tvirtai laikosi sol. Jonas 
Vaznelis , Algirdas Brazis, Gina 
Čapkauskienė, Aldona Stempužienė ir 
kiti.

Keletas valandų praleistų su Lie
tuvių Operos žmonėmis buvo maloni 
atgaiva mūsų viešnagėje, Čikagoje.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Iš okupuotos Lietuvos gaunamų 

laiškų galima spręsti apie ten esantį 
žmonių gyvenimą. Čia spausdinama 
vieno tokio įdomaus laiško ištrauka, su 
kuria, manau, bus įdomu susipažinti 
skaitytojams. "Dėkoju už laišką - 
retą ir didelį džiaugsmą. Visi skaitome 
ir žiūrinė jame nuotraukas. Naujieji 
jūsų namai atrodo puikūs. Kažkuo jie 
primęna mūsų kolektyviniuose so
duose statomus namelius. Žinoma, 
mūsiškiai mažesni. Leidžiama tik 25 
kv metrų ploto. Penkių kambarių ten 
nesuplanuosi. Išeitį tačiau vistiek 
surandame. Kai namelį komisija pri
ima, griebiamės daugiau ar mažiau 
leistinų gudrybių: įsiruošiame patal
pėles pastogėje, rūsyje, įstikliname 
verandas, kartais net kokį priestatėlį 
sulipdome - susikombinuojame gyve
namąjį plotą visai šeimai, o tas plotas 
taip reikalingas! Penki žmonės dvie
juose kambariuose - tiesiog dūstame 
žiemą. Už tai vasarą atsigauname, kai 
bent pusė šeimos išsikeliame į sodą.

Labai gerai, kad jūsų namas yra tik 
vieno aukšto. Tačiau mane neramina 
kitkas: ar jūsų namo stogas tikrai 
patikimas? Mes aukštutinių aukštų 
vengiame, juk niekas iš anksto negali 
būti tikras, kad rudens lietus ar 
tirpstantis sniegas neprigirdys įkur
tuvių džiaugsmo! Žinoma, nuo šlapių 
nuotykių ne visada apsaugoti ir 
žemesnių aukštų gyventojai. Vanduo 
toks klastingas, kad su malonumu 
pasijieško nesandaraus sujungimo, 
įkurtuves paprastai ruošiame, kai 
būna viskas išmėginta.

Jūs labai apdairiai ir apgalvotai 
numatėte kambarį, kurį pasiūlytumėte 
man viešnagės atveju, būtent tą, 
kuriame stovi siuvama mašina. Taip, 
su šituo daiktu mane sieja sena ir 
nuoširdi draugystė. Jos pagalba 
pavyksta sukurti tiesiog neįtikimų 
dalykų - pro jos adatą praėję mūsų 
rūbai lieka visai nepanašūs į savo 
serijinius brolius. Ką nors įsigijusios 
būtinai norime patobulinti, šį tų 
pakeisti, bent jau pasiaurinti ar 
paplatinti, patrumpinti ar pailginti. 
Taigi mano vargšas senasis "Zingeris" 
niekad nestovi bedarbių eilėse, o jam 
jau ir i pensiją būtų laikas. Deja, 
pakeisti nėra kuo.

Mes gyvename didelio dvasinio 
pakilimo laikotarpį. Suvedinėjame 
buvusio penkmečio laimėjimus, numa
tome planus ateinančiam. Kaip bešne
kėsi, laimėjimai labai dideli. Ir didybę 
juo ryškiau pastebi, jei pasidairai į 
praeitį. Juk buvo laikas - pats pokaris, 
kai net pieštukas ir aliumininis 
šaukštas buvo neįkainuojamas defici
tas. Vėliau vertingesni daiktai - 
baldai; mašinos, televizoriai, kilimai 
buvo gaunami tik su talonais, o talonai 
buvo duodami tik geniausiems iš 
geriausių. Dabar visi šie daiktai 
gaunami laisvai, reikia tik nutaikyti, 
kai jų yra parduotuvėje. Žinoma, 
nereikia būti tokiu optimistu, kad 
patikėtum: dabar deficitu liko pats 
deficitas. To ir norėti nereikia. Viena, 
kad tada ir pinigų neištektum viskam, 
o antra - pats gyvenimas liktų 
kažkoks beskonis ir bedžiaugsmis, jei 
nebūtų sunkiai gaunamų ar pasie
kiamų dalykų.

Tikrai, aš dažnai pagalvoju - kuo 
džiaugiatės jūs, gyvenimo palaimin
tieji, jei viską - batus šiltas pirštines, 
namus ir mašinas galite gauti be 
vargo, jieškojimo, be stovinėjimo 
eilėse? Ar nebūna taip, kad atšimpa 
pats laimės pajutimo jausmas? Jei 
taip, tai N. Metų proga gal vertėtų 
palinkėti Jums mažos nesėkmės - 
tokios, kuri atstatytų laimės pojūtį? 
Bet ne. Nereikia juokauti su likimu. 
Laimės pojūčio galąstuvu tebūna 
senųjų vargų ir negandų prisimi
nimas, o jų mūsų kartai buvo į valias.

Visa tai prisimenant iki šviesi 
atrodo mūsų senatvė, senatvės pen
sija. Tegul ji nėra tokia, kad pakaktų 
viskam, betgi ji nuolat didinama. Mano 
giminė ilgaamžė - esame penki 
žmonės, kurie jau 23-30 metų 
gauname pensijas. Baisu paskaičiuoti, 
kokias sumas mums turi išmokėti 
valstybės biudžetas, o moka ir 
nepriekaištauja, kam dykai valgome 
duoną. Ir tai dabar, kada kai kurios 
valstybės vis mažina ir mažina 
asignacijas šiam reikalui! Taip, mes 
žiūrime televizorių, skaitome laikraš
čius, mes žinome, kiek geresnė mūsų 
padėtis už Amerikos pensininkus ir 
bedarbius, kurie neturi nei stogo virš 
galvos, nei lėkštės sriubos. Po tokio 
laikraščio nejauti jokio apmaudo, jei 
grįžti negavęs kokio valgomo ar 
dėvimo menkniekio.

Dar vienas potvarkis sudrebino 
mūsų kasdienybę - paskelbta kova 
alkoholizmui. Žinoma, ir anksčiau už 
girtavimą niekas nedavė premijų, 
betgi buvo laikoma tikru šaunumo, 
vyriškumo požymiu. Išgers Ivanas už 
kapeiką, o vaizduoja, kad gėrė už 
rublį. Dabar jam teks įsisąmoninti, kad 
gėrimas - gėda. Lengva nebus, betgi 
visa, kas užplanuota, pas mus ir 
įgyvendinama. Žinoma, kils ir tam 
tikrų problemų. Kur dėti gendančius 
vaisius, apšalusias bulves, jei bus 
mažinama spiritinių gėrimų gamyba? 
Kaip išvengti valiutos sustingimo - 
išrinkti išmokėtus pinigus? Anksčiau 
jie labai greitai grįždavo į iždą. Na, 
tai jau ne mūsų reikalas.

Žiema Lietuvoje
Dienos tamsios, bet nenuobodžios. 

Labai domimės sportu. Kai žaidžia 
mūsų šaunusis "Žalgiris", mes su 
seserimi noveną kalbame... Jaunimas 
jų sėkmei laiko špygą kišenėje. Kas 
padeda, nežinia, bet jis vis laimi. Ir ne 
tik "Žalgiris" - sekasi mūsų šauliams, 
raiteliams, traktorininkams, karvių 
melžėjoms. Veik visose varžybose 
mūsų tautiečiai laimi pirmąsias vie
tas. Atsimenant, kad didžiulėje Sąjun
goje mes tik tirpstanti saujelė, šitie 
laimėjimai tikrai nuostabūs ir reikš
mingi.

Domimės ir politika. Labai atidžiai 
sekėme didžiųjų vadovų susitikimą. 
Ligi šiol neišsprendžiame, kuo liks 
Amerika ir mūsų Sąjunga - varžo
vėmis, partneriais ar priešais. Šiaip ar 
taip tokie klausimai ir mūsų - 
pensininkų (kalbu apie save ir seserį, 
su kuria gyvenu), dienas daro įdomias.

"Tėviškės Žiburiai" Ig. M.

Vietoj gėlių

Pagerbdamas
A.A. VYTAUTĄ JUODAITI 
vietoj gėlių "M.P." aukojo $10

Vytautas A. Kardelis

Pagerbdami
A.A. VINCĄ KASPUTį
vietoj gėlių "M.P." aukoja $15

J. ir F. Šimaičiai, Perth
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PAGERBTI K O VI E C I AI

Vasario 7-tą dieną, puikioje Bronės 
ir Alfonso Sidarų rezidencijoje, Syd- 
nejaus KOVO valdyba buvo surengusi 
savųjų sportininkų ir vadovų, kurie 
taip gražiai pasirodė paskutiniosios 
sporto šventės metu, pagerbimą. 
Puikus oras ir šventinė nuotaika 
sutraukė didelį būrj sportninkų, jų 
tėvų ir KOVO rėmėjų. Tik gaila, kad 
gana mažai matėsi KOVO Garbės 
narių, kurie patys pirmieji turėtų 
parodyti pavyzdį ir dalyvauti savo 
klubo parengimuose, ypatingai kai yra 
metinis jaunųjų sportininkų pagerbi
mas. Gražiame šeimininkų kieme, 
kepsniams skaniai kepant ir valdybos 
nariams, su pirmininku Edžiu Lašaičiu 
ir didžiuoju padėjėju Donu Atkinson 
tvarkant oficialų sportininkų pager
bimų, buvo gražu matyti tiek daug 
padų jaunųjų koviečių. Gaila tik, kad 
kai vyresnieji, susibūrę į mažus savo 
būrelius, troškulį malšino baro šaltais 
gaivinančiais gėrmais, alkį didžiuliais 
mėsos kepsniais ir dešrelėmis, patys 
jaunieji, lyg tai ir neturėjo kur per 
daug savo energiją išlieti. Gal kitą 
kartą reikėtų, kaip kad būdavo 
daroma anksčiau, suruošti kur nors 
prie upės ar vandens, specialią iškylą, 
su sviedinio ir kitais žaidimais, 
plaukimu ir panašiai, kada ir vyresnie
ji, ir pats jaunimas, sau rastų gražų ir 
malonų vasaros iškylos malonumą, net 
duodant ir mažas premijas paskirų 
žaidimų jauniesiems laimėtojams.- Va 
sara ilga ir graži, taip kad dar nevėlu 
ir tai padaryti.

Gerai pasimaitinus, KOVO pirmi
ninkas E. Lašaitis, pasveikinęs visus 
gausiai atvykusius sportininkus ir 
rėmėjus, padėkojęs šeimininkams, ku
rie visą laiką yra dideli sportininkų 
rėmėjai ir jų namų durys tiek 
anksčiau, tiek ir šiame naujame name, 
koviečiams visuomet yra atidaros, 
pakvietė KOVO ir ALFAS Garbės 
narį ir dabartinės valdybos iždininką 
Doną Atkinson (Žemaitį) pravesti 
visą oficialią šio pagerbimo dalį. Mūsų 
žinomas golfo ir bilijardo Čempionas, 
su jumoru lietuviškai pasakė, " 
kadangi Čia nedaug yra žemaičių 
kalbą suprantančių, tai aš kalbėsiu 
angliškai".

Metų bėgyje pažangiausi KOVO 
žaidėjai buvo:
Vyrų krepšinio: G. Atkinson, 
Tinklinio - P.Kapočius.
Moterų krepšinio: I. Petkūnaitė 
Berniukų iki 18 metų krepšinio - F. 
VaiCiurgis.

Mergaičių iki 16 metų komanda per 
metus padarė tokią didelę pažangą, 
kad buvo sunku Išrinkti vieną iš jų 
geriausią, todėl valdyba nusprendė 
pagerbti jas visas ir šios jaunos 
krepšininkės gavo dovanas: B. ir M. 
Migutės, D. Staslūnaitytė - Staitis, L. 
Skirkaitė, J. Burns, R. Cox, A. 
Vaičlurgytė, V. Cahill ir T. Burkolter.

Vyrų krepšinio pavyzdingiausias 
žaidėjas buvo A. Šliogeris ir golfo A. 
Braželis.

Ruošiant paskutiniąją sporto šven
tę, kuri Sydnejuje praėjo su didžiausiu 
pasisekimu, labai daug prie jos 
parengimo, be pačių valdybos narių, 
prisidėjo paskirų sekcijų sporto vado
vai, kuriems reiškiama didelė padėka 
ir atminimo dovanėlės. Jas gavo: 
Tinklinio - A. Zduoba, lauko teniso - 
R. Leveris, stalo teniso - T. 
Jancewicz, skvošo - J. Pocock, golfo - 

V. Binkis, bilijardo - V. Burokas ir 
plaukimo - Kr. Cox. Speciali padėka 
priklauso R. Eismontui ir P. Kapočiui, 
kurie vadovavo krepšiniui ir organi
zavo visą šventę. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems komandų treneriams, 
kurie įdėjo daug darbo ir laiko, 
vadovaudami savosioms komandoms. 
Jie buvo atžymėti specialiais vokais ir 
juos gavo: R. Stašionis, G. Atkinson, 
S. Gustafson, P. Andriejūnas ir A. 
Zduoba.

Trudi Dambrauskienė

Nuoširdžią sportišką padėką valdy 
ba ir visi koviečiai reiškia nepavargs
tančiai ir širdį sportininkams atiduo 
dančiai Trudi Dambrauskienei, kuri 
taip sėkmingai suruošia madų para
dus, įtraukdama jaunąsias kovietes ir 
praeitoje šventėje pirmą kartą suren
gė gerai pasisekusį visos Australijos 
"Miss Lithuania" rinkimų vakarą, 
kurio gražuole tapo kovietė Diana 
Wallis, buvusios K OV O pirmininkės ir 
stalo teniso čempionės Nitos Grin- 
cevičiūtės- Wallis dukra.

Visų koviečių nuoširdi padėka 
priklauso jų valdybai su pirmininku 
E. Lašaičiu priekyje, taip pat vetera 
nui Don Atkinson, už jo įdėtą darbą ir 
pasišventimą, dirbant su šių metų 
jaunaisiais valdybos nariais.

Visas pagerbimo dovanas kovie
čiams aukojo, mūsų žinomojo sporti
ninko ir vadovo Vlado Daudaro 
Fondas, iš savo turimų praeitų metų 
palūkanų. Gaila, kad šis, taip reika
lingas jauniesiems sportininkams fon
das, prieš kelis metus, tuo laiku 
vadovaujančių KOVO valdybos asme
nų, buvo sustabdytas ir negalėjo 
atsiekti savo užsibrėžto pilno tikslo, 
nors ir dabar jis yra labai svarbus ir 
naudingas.

Po įspūdingo dovanų įteikimo pasi - 
žymėjusiems koviečiams, gera nuotai
ka, kaip ir visuomet pas sportininkus, 
buvo visą vakarą. Net ir lietuviškos 
dainos, šį kartą pravestos Jutos 
Šliterienės ir Marijos Atkinson, skam
bėjo labai gražiai. Gi daiktinė loterija, 
pravesta krepšininkės Irenos Petkū- 
naitės ir T. Dambrauskienės turėjo 
ypatingą pasisekimą ir didžiuoju šios 
loterijos laimėtoju tapo busimasis 
KOVO sportininkas jaunasis Vikto- 
riukas Šliteris.

Džiugu buvo matyti KOVO jaunąją 
valdybą taip grbžiai visos šventės 
metu tvarkantis, džiugu buvo ir šio 
pagerbimo metu matyti mūsų jaunuo

sius koviečlus, gaunant jų užpelnytas 
dovanas, o taip pat buvo džiugu 
matyti ir tėvus, kurie pilnai supranta 
kokią reikšmę jaunimui duoda sporto 
klubas KOVAS ir jį jie taip gražiai 
paremia. Tikėkimės, kad su praside
dančiu sportiniu sezonu, KOVAS 
pilnai varžybose dalyvaus su paski
romis komandomis ir, ypatingai su 
jaunių ir jaunučių vienetais, nes tik 
juose yra mūsų ateitis ir sportinis 
KOVO išsilaikymas.

Ačiū valdybai, aCiū šeimininkams ir 
aCiū visiems už šią gražią sportinę 
koviečių šeštadienio popietę.

A. L-tis

III PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNIŲ ORGANIZACINIS 

KOMITETAS
LOTERIJOS REZULTATAI.

Loterijos traukimas įvyko š.m. 
vasario 1 d. Adelaidės Lietuvių 
namuose, po pietų, kurį suruošė 
Žaidynių parengimų komiteto mote
rys. G ausus būrys dalyvių stebėjo, kai 
salės viduryje iš didelės dėžės buvo 
išbertos parduotų bilietų šaknelės, 
susuktos į vamzdelius, perkištus per 
plastikos žiedą.

Išbertas šakneles dar kartą sumaišė 
VYČIO klubo pirmininkas S. 
Visockis ir Org. K-to iždininkas P. 
Andrejaltis. Po to šaknelės buvo 
subertos atgal į dėžę ir jas traukti 
buvo pakviestos trys jaunos merginos 
ir Adelaidėje tuo metu viešėjęs 
melburniškissportininkas A. Balnio 
nis.

Traukimą prižiūrėjo oficialūs pati
kėtiniai - V. Neverauskas, JP, ir L. 
Gerulaitis - Adelaidės Apylinkės 
Kontrolės komisijos pirmininkas.

Loterijos laimėtojai yra:
1 prizas, Nr.4876 - A. Alvikas 
Adelaidė; 2-as Nr.3580 - A. Visoc- 
kienė - Adei; 3-čias Nr.4398 - H. 
Heinschke- Adei; 4-tas Nr.3778 - 
G. Thompson - Adei; 5-tas Nr.0009 
- J. Giumelli - Adei; 6-tas Nr.2511 - 
V. Adams - Melbournas. 7-tas 
Nr.1556 - G. Žvinakls - Melb; 8-tas 
Nr.2190 - S. Balnionis - Melb; 9-tas 
Nr.4214 - R. Gružauskaitė
Canberra.

Org. Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
fantų aukotojams ir bilietų platin
tojams, ypač U. Jucienei (560 bil.), A. 
Laukaičiui ( 660 bil.) ir V. Ramonai- 
Ciui (850 bil.), kuriam atiteko 
sėkmingiausio platintojo prizas. Di
delę padėką reiškiame mieliems tau - 
tiečiams, parėmusiems loteriją įsigy
jant jos bilietų. ACiū parengimų
komiteto moterims už suruošimą 
pietų, sutraukusių didelį būrį svečių.

A. A. VINCUI KASPUČIUI
mirus, jo žmoną Teofilę nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

V. ir L. Skroliai

itI

(lietuvių kdoperatirė kredito draugija talka] 

Talka, už terminuotus indėlius dabar moka: 

14% nuo $100 iki $50,000

i ii:

(15 % virš $50,0(10)

Už einamąsias sąskaitas mokama 10%.
Talka veikia Lietuvių namuose:-
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ADELAIDE
Sekmadieniais 

1 - 3 val.p.p.
Tel: 427377

SVEI K1 NAME
JAUNAVEDŽIUS
Sporto klubo Kovas valdyba svei

kina Viktoriją Laukaitytę ir Arūną 
Stašionį, Julę Stašionytę ir Mindaugą 
Simankevičių sukūrusius lietuviškas 
šeimas. Jaunavedžiams linkime daug 
laimės gyvenime ir lietuviškoje spor 
tinėje veikloje.

S.L.S.V. Kovas valdyba ir sportininkai

Antrą kartą Australijoje suruoštas 
tarptautinis šachmatų turnyras, fi
nansuotas latvio Lidums išmokėjo virš 
dvidešimt tūkstančių dolerių pini
ginių prizų.

Turnyrą laimėjo pasaulio šachmatų 
didmeisteris vengras Gyula Sax iš 
vienuolikos partijų laimėjęs 10 ir 
tuomi penkių tūkstančių dolerių 
pirmąjį prizą.

Be jo dar šeši didmeisteriai ir 
aštuoni tarptautiniai meisteriai daly
vavo šiame turnyre.

Turnyro žiūrovai susidomėję sekė 
trijų Vengrijos sesučių žaidimus: 
viena iš jų tik dvylikos metų pasiekė 
laimėjimą prieš pasaulio didmeisterį ir 
baigė tunyrą prlmaujančiose gretose.

Viktorijoje gyvenantis lietuvis V. 
Kildišas tik per pusę taško atsilikęs 
nuo tarptautinių meisterių grupės, 
matomai padarė neįtikėtiną pažangą. 
Pasekmėje savo grupėje dalinosi antrą 
ir treCią vietą su kitu šachmatininku 
kartu gaudamas ir premiją.
Lietuvių viešą šachmatų turnyrą 
pravestą praėjusių metų pabaigoje, 
laimėjo buvęs Vakarų Australijos 
čempionas H. Barber.

Turnyre dalyvavo tik trys lietuviai 
V. Patašius, dr. I. Venclovas ir St. 
Rimkus.
Dr. I. Venclovas laimėjęs 5 su puse 
taško iš 8 galimų dalinosi trečią vietą 
su kitu šachmatininku.

Jungtinėse Arabų Emyratuose pasi
baigusi pasaulio šachmatų Olimpiada 
atnešė Sovietų S-gai laimėjimą bet 
tik per pusę taško.

Anglija per paskutinius metus 
padarė pažangą ir užėmė antrą vietą 
su 39 ir puse taško, trečią, Amerika 38 
su puse.
Moterų varžybose Sovietų Sąjungos 
komanda daug pranašesnė už kitas ir
pirmąją vietų pelnėsi laimėjusi 33 su 
puse taško iš 40 galimų.
Antroji vieta atiteko Vengrijai.

£

¥

MELBOURNE) f SYDNEY 
. Šeštadieniais
10 ryto - 2 p .p .
Sekmadieniais

1 -3 p.p.
I Tel*320 4957

Sekmadieniais 
z -4 vai. p.p.

■ Tel: 709 0662
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"MŪSŲ PASTOGEI"

AUKOJO:

PERTHO APYLINKĖ 
PER V. KASPUTĮ

W.A. $ 10

APOLONIA - Vic. $ 25
Hepburn Springs

0. KUPRIENĖ N.S.W. $ 5
R. KACENAUSKAS Vic. $ 5
K. RAŠ1NSKAS Vic. $ 25
J. KAUNIENĖ Vic. $ 25
J. KNOLYS N.S.W. $ 5
J. NARVYDIENĖ Vic. $ 5
J. VOVERIS ACT. $ 5
A.A. GRIKEPELIS Vic. $ 10
J. KRUTULIS Tas. $ 10
J. BALČIŪNAS Vic. $ 5
L, BUCELIS Vic. $ 25
Dr. S. STATKUS Vic. $ 5

SYDNEJUJE
Vasario 21 d. šeštadienį 7 vai. vak. 

Lietuvių namuose bus bendras 
lietuvių ir estų priėmimas, į kurį yra 
pakviesti vyriausybės atstovai ir 
parlamentarai.
Ta proga bus suruošta trijų baltų 
tautų dailininkų meno paroda.

Kadangi priėmimas yra su vaišėmis, 
tai kaina vienam asmeniui $ 15, porai 
$ 25. Bilietai gaunami pas Sydnejaus 
Apylinkės valdybos narius arba pas

GEELONGE
Geelongo Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

praneša, kad Vasario 22 trą dieną 
sekmadienį ruošiame Vasario 16 tos 
minėjimą. Mišios bus šv. Jono bažny
čioje 9-30 vai. ryto - organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis. Po 
mišių vyksime į Lietuvių namus. 
Minėjimo paskaitą skaitys Linas ir 
Danius Valaičiai.

Bus įvairi ir įdomi programa. Po 
minėjimo galėsite pasivaišinti skaniais 
pietumis. Kviečiame visus Geelongo ir 
apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti.

G.L.J.S. valdyba.

CANBERROJE
VASARIO 16—toji

Šiais metais Canberros lietuviai 
ruošiasi Vasario 16 dieną, paminėti 
gana iškilmingai. Pakviesti - atvyksta 
Adelaidės moterų Oktetas, vadovau
jamas Genovaitės Vasiliauskienės, ir 
Adelaidės moterų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama B. Lapšienės. 
Paskaitą, pritaikintą minėjimui, sutiko 
skaityti buvus Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytautas Neverauskas.

Minėjimas įvyks vasario 22 d. 
Pamaldos 12.30 vai. St. Mary bažny
čioje, Braddon, kur giedos Adelaidės 
moterų Oktetas.

3 vai. p.p. minėjimas vyks lietuvių 
klube. Kviečiame visus canberiškius 
bažnyčioje ir minėjime skaitlingai

Vincą Augustinavičių redakcijoj.
Prašom visus gausiai dalyvauti.

Buvusiai radijo valandėlės koordi
natorė! dr. Genovaitei Kazokienei 
pasitraukus iš pareigų ir išvykstant į 
Tasmanijos universitetą ruošti moks
linį darbą. Šeštadienį vasario 28 d. 3 
vai. p.p. Lietuvių namuose Sydnejaus 
Apylinkės valdyba ruošia atsisvei
kinimo pietus.

Visus radijo valandėlės klausytojus 
kviečiame dalyvauti atsisveikinimo 
pietuose.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsi 
registruoti pas Sydnejaus Apylinkės 
valdybos narius arba pas valgyklos 
šeimininkę iki vasario 25-tos dienos.

Sydnejaus Apylinkės valdyba.
Sydnejaus lietuvių pensininkų klubo

dalyvauti, nes tikrai reta proga 
pasitaikė išgirsti moterų Oktetą, 
kuris su dideliu pasisekimu gastroliavo 
Perthe.

Gį moterų tautinių šokių grupė irgi 
gerai užsirekomendavo savo pasiro
dymais adelaidiškiams.

Canberros Apylinkės valdyba

Latrobe Valey
Vasario 22 d., sekmadienį, 1 vai. po 

pietų, S. ir A. Šabrinskų sodyboje 
Tambo Rd. Moe mieste, Latrobe 
Valley seniūnija ruošia
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
paskelbimo minėjimą.

Paskaitą skaitys viešnia iš Melbour
ne ALB Krašto valdybos sekretorė 
Alisa Baltrukonienė.
Maloniai kviečiame visus iš arti ir toli 
minėjime dalyvauti.

V. Koženiauskienė - Seniūnė.

MELBOURNE
Maloniai kviečiame tautiečius pra

leisti jaukų vakarą
PENSININKŲ VAKARONĖJE, 
kuris įvyks vasario 28 d. šeštadienį 7 
vai. Lietuvių namuose
.Svečiai turės progos :

išklausyti įdomios programos. 
Pasistiprinti skania vakariene 
Išmėginti savo laimę turtingoje

2.
3.
loterijoje.
4. Pasišokti palydint juostelių muzi
kos.
Stalus Užsisakyti iki vasario 24 dienos 
skambinant J. Petrašiūnui, tel. 232 
5034 ėjimas 8 dol. asmeniui.

Melbourno Pensininkų Sąjungos 
valdyba.

Vasario 16-tosios proga dosniai 
aukokit Australijos Lietuvių 
Bendruomenės reikalams.

narių metinis susirinkimas įvyko 
vasario 5 dieną lietuvių klube. 
Dalyvavo 55 pensininkai.
Susirinkimą pravedė E. Badauskienė. 
Užgirta praėjusių metų veikla, kurią 
pristatė M. Šidlauskienė.

Naujai išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: V. Narbutas - 
pirm. A. Mikutavičienė - vicepirm. M. 
Šidlauskienė - sekretorė, 
V. Stanevičienė - parengimų vadovė 
ir K. Peliurytis iždininkas.
Revizijos komisija: M. Petronis, J. 
Muščinskienė ir J. Penkaitienė.

Pensininkų susirinkimai, ar susiė
jimai vyks kiekvieno mėnesio pirmąjį 
ketvirtadienį 12 vai. dienos metu.

Valdyba
Paskutiniu laiku mūsų organizacijos 

pradeda ruošti savo parengimus die
nos metu. Tai prisiderinimas prie 
mūsų senesnės kartos, kuriems vaka 
rais atvykimas ir grįžimas iš paren
gimų darosi beveik nebeįmanomas, 
ypač neturintiems savų mašinų.

Sydnejaus L. Mot. Soc. globos d-ja, 
prisitaikindama prie esamos padėties, 
pirmą kartą savąją Užgavėnių popietę 
ruošia nauju laiku. _______________________________

'OOOOOOCCOCOOCCOOCCOOOOCOOOCOOOOOOOOOOCOOOOOOCOOOCOCOOOOOOOOOC
S.L.M.S. Draugija ir Lietuvių Sodybos patikėtinės maloniai kviečia visus į 

sekmadienį kovo 1 dieną 2:30 p.p. Lietuvių namuose, Bankstowne. 
Programą išpildys, Jaunimo Kongreso nariai. Prie kavutės liaudies damos. 
LOTERIJA.

įėjimas 3 doleriai visiems.
»CC«OOOOOOOCOOCOOCOOOOCOCOOOCCCOOOCOOCCOOCOCCOOOOCOOOCOOCOCC
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NAMUOSE
16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

&
&
&

Vasario 21 d. šeštadienį, 7 vai. .vak. didžiojoje salėje lietuvių ir estų o, 
bendra RECEPTION - priėmimas. Svečiai bus aptarnaujami valgiais irx[ 
gėrimais. IT

& Kovo 1 dieną sekmadienį 2:30 p.p.

įėjimas 3 doleriai visiems.

SMORG ASBO ARD

* Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

Kaina tik $ 4.00.
&

*
reikalingas BARO VEDĖJAS (BAR SUPERVISOR) arba du 4? 

pageidaujamas. 4? 
ėję šiuo darbu 4^&*

Klubui 
dirbdami po 20 valandų per savaitę. Patyrimas bare į 
Atlyginimas ir darbo sąlygos pagal susitarimą. Susidomėję_________..
rašykite: The Secretary, Lithuanian Club Ltd. Box 205, Bankstown, N.S.W. 4? 
Arba kreipkitės asmeniškai į klubą. 4>

VALDYBA
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Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

KARALIUS ir KUNIGAS

Taip pat yra ir su Jėzumi. Jis jau yra 
atlikęs kunigo darbą - atnašavimą 
aukos. Jo sekantis darbas yra sutei
kimas pasaulio amžinojo gyvenimo 
palaimų, kurios pasidarė prieinamos 
jos aukos nuopelnais. Žydų kunigai 
atnašaudavo gyvulių aukas; Jėzaus gi 
auka visai skirtinga, nes jis atnašavo 
pats save.

Dievas taip pat paskyrė Jėzų būti 
žemės Karaliumi; todėl Žydams 6:20 
ir 7:1, 2 apaštalas priskaito tuo du

urėdu Jėzui. Taip tat yra gana aiškiai 
pasakyta, kad Jėzus valdys žmones, o 
taip pat ir laimins juos. Apie tokį 
kunigišką Karalių pranašas rašė: 
"Visi žemės karaliai garbins jį, visos 
tautos jam tarnaus; nes jis išliuosuos 
beturti nuo galingojo ir reikalaujantį, 
kuriam nėra padėjėjo; pasigailės 
beturčio ir varguolio ir gelbės 
beturčių sielas. Jis išvaduos jų sielas 
iš išnaudojimo ir neteisybės; jų 
kraujas bus brangus jo akyse." - 
Psalmė 72:11-14.

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

GRUPĖ - $3,600PAVASARIO išvyksta 10 dbalandžio mėn.

- $3,800VASAROS 22gegužės
- $3,800RUDENS 14rugpiUčio

DAINŲ IR ŠOKIŲI LIETUVOS FOLKLORINI FESTI-
10 d.

Business Holiday T ravel Pty. Ltd.
BUT) 620 st Kilda Road, Melbourne 3004.T/qj/ 51 1478

KELIONĖ
naktys Vilniuje/ išvyksta š.m. liepos mėn

Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių įstaiga 
Australijoj organizuoja

GRUPINES KELIONES Į LIETUVĄ 1987 METAIS:
7 naktys Vilniuje ir 2 naktys Rygoje.

Maršrutas:
Sydney/Melbourne - Bangkok - Hannover - Vilnius - 
Ryga - Hannover - Ansterdam/Frankfurt - Bangkok - 
Sydney/Melbourne.

ainos,įskaitant visą transportą ir I. klasės viešbučius 
su sustojimais apsipirkimui/ekskursijom ir pilnu 
maisto aprūpinimu Vilniuje ir Rygoje, asmeniui.

SPECIALI
VALĮ /6
Specialus I. klasės ekspresas miegamaisiais vagonais be per
sėdimo iš Hannover į Vilnių ir atgal.
Kaina asmeniui, įskaitant visą transportą, I. klasės viešbu
čius au sustojimais apsipirkimui/ekskursijom ir pilnu maisto 
aprūpinimo Vlniuje - $3,700.-

Dėl vietų ribotumo, siūlome registruotis anksti, įmokant $300 
užstato. Pilnesnės kelionių detalės bus išsiuntinėtos užsire
gistravusiems keliautojams.

BALYS ir JONAS STANKŪNĄ VIČIAI - SAVININKAI
I AT A AFTA IPAC
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