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PASIKEITIMAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE?

Didžioji spauda ir televizija pilna 
vaizdų bei informacijų apie pasikei
timus Sovietų Sąjngoje. Linksnluojams 
rusiškas žodis "glasnost", reiškiąs 
naujas reformas demokracijos bei 
atvirumo linkme. Taigi laisvąjį pasauli 
pasiekė žinios, kad paleista iš 
kalėjimų bei lagerių apie 300 politinių 
ir sąžinės kalinių. Jų tarpe minimos 
pavardės A. Terlecko, VI. Lapienio, 
J. Bieliauskienės, H. Jaškūno, Vyt. 
Skuodžio. Daug kalinių paleista pagal 
A. Sacharovo pateiktą sąrašą. Iš 
okupuotos Lietuvos gaunamos sovie
tinės spaudos taip pat mayti, kad 
ligšiolinis stalininio pobūdžio tonas 
keičiasi. Privačiuose laiškuose iš 
Lietuvos rašoma apie girdėtas refor
mas, bet praktikiniame gyvenime esą 
jų dar nematyti. Taigi iš visų turimų 
ženklų galima spręsti, kad ir Sov. 
Sąjungoje, ir jos okupuotoje Lietuvoje 
vyksta vienoki ar kitokį pasikeitimai, 
tačiau niekas nežino ką jie reiškia. 
Toronte Vasario 16 iškilmėje kalbėjęs 
Linas Kojelis, JAV prezidento R. 
Reagano asistentas visuomeniniams 
ryšiams, pareiškė, kad nei didžiosios 
spaudos komentatoriai, nei Vašing
tono politikai dar nežino ką visa tai 
reiškia. Galimas dalykas, kad reiškią, 
naują atolydį, atėjusį drauge su nauju 
imperijos valdytoju. Bet kol kas tai tik 
spėjimas.

Minėtų apraiškų prasmė paaiškės 
tiktai vėliau, kai susirinks pakankamai 
duomenų. Kol kas dabartines apraiš
kas Sov. Sąjungoje vieni aiškina kaip 
švelnėjimo politiką, bandymą pralauž
ti sustingusią sistemą, ją atgaivinti bei 
padaryti humanistiškesnę, kiti naujose 
apraiškose įžiūri tik paviršutinišką 
mostą, nežadantį jokių esminių refor
mų. Pasak jų, rusiškasis žodis 
"glasnost" reiškia ne atvirumą, o 
garsumą. Dabartinės sovietinės pro
pagandos taktika bando švelniu būdu 
paskleisti klaidinančią informaciją, 
siekiančią užliūliuoti Vakarus. Esą 
taip buvo ir Chruščiovui įkėlus koją 
Kremliun: buvo tikėtasi esminių 
reformų, bet jų nebuvo, išskyrus 
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neesminius pakeitimus. Stalino kultas 
buvo pasmerktas, bet stalinizmas 
pasiliko, o Brežnevo laikais įsitvir
tino, tebegyvuoja ir dabar, keisdamas 
savo pavidalus, bet esmėje pasilik
damas toks pats, būtent sovietinis 
totalizmas. Galimas dalykas, kad 
Gorbačiovui pavyks įvesti kai kuriuos 
pakeitimus, sudaryti politinio atoly- 
džio atmosferą ir įtikint vakariečius, 
kad Sov. Sąjunga yra taikingas 
kraštas, niekam nepavojingas, respek
tuojąs žmogaus teises, religijos laisvę. 
Tuomet vakariečiams beliktų džiaug
smingai paploti sovietams, nusigink
luoti, ramiai bei patogiai gyventi.

Jeigu dabartinės naujos apraiškos 
veda ta linkme, tai iš tikro jos nėra 
naujos - tai tik vienas žingsnis atgal, 
kbd vėliau būtų galima žengti du 
žingsnius pirmyn. Kad taip yra, verčia 
manyti visa Sov. Sąjngos praeitis ir jos 
komunistinės sistemos prigimtis. 
Kremlius niekad nesibijojo daryti 
nuolaidų tais atvejais, kai reikėjo 
laimėti vakariečių pasitikėjimą arba 
jų finansinę paramą. Bet tai nereiškė, 
kad Kremlius atsižadėjo savo princi
pų. Kai 11 D. karo metu prireikė ir 
visuomenės pagalbos, Stalinas paža
dėjo lengvatas ir tikintiesiems, ape
liavo į patriotinius rusų jausmus. 
Praėjus krizei, pažadai dingo, grįžo 
komunizmas su visu savo smarkumu. O 
ir dabartinis sovietinis totalizmas, 
įklimpęs Afganistane, susidūręs su 
stipriu laisvojo pasaulio pasiprie
šinimu pradėtai ekspansijai, pamatė, 
kad senoji taktika nebėra sėkminga, 
kad vakariečiai pasidarė per daug 
budrūs, kad krašto ekonomija reika
linga didesnės laisvojo pasaulio pagal
bos. Dėl to jis nusprendė keisti taktiką 
ne vakariečių, o savo naudai. Tai 
anaiptol nereiškia, kad pradeda 
keistis sovietinė sistema iš esmės, kad 
rodosi demokratijos ženklai. Nauji 
sovietiniai vėjai kol kas neša ne laisvę 
pavergtiems sovietų imperijoje, ne 
naujos eros pavasarį, o tik sau 
naudingą atolydį.

(Tėviškės Žiburiai Nr.9)

Dail. Magdalena Birutė Stankūnas "Šienapjūtė" 1976 m.

KETVERI METAI

Sausio 26-ji yra Viduklės klebono ir 
Tikinčiųjų Teisėms ginti katalikų 
Komiteto nario steigėjo suėmimo 
diena. Nuo tos dienos jau praėjo 
ketveri metai. Ketveri metai - 
nežymus žmogaus gyvenimo tarpsnis. 
Tačiau visai kitaip atrodo kai šie 
ketveri metai sudaro devyniolikos 
nelaisvės metų tęsinį. Iš trisdešimt 
dvejų Alfonso Svarinsko kunigystės 
metų jau dvylika praleisti už grotų ir 
spygliuotų vielų be teisės vadintis ne 
tik kunigu, bet ir žmogumi. Propa
ganda jį apšaukė klerikaliniu ekstre
mistu ir šmeižiku, pavojingu nusikal
tėliu, išsišokėliu ir dar kažin kuo, nors 
ir patiems tos propagandos skleidė
jams aišku, kad Svarinskas buvo 
nuteistas ne už ką kitą, kaip tik už tai, 
kad buvo kunigas ir žmogus. Kunigas 
ir žmogus, ginantis tiesą, kovojantis 
už Dievą, už žmogaus orumą ir jo 
dvasinio tobulėjimo idealus. Tūkstan
čiams Lietuvos tikinčiųjų ir geros 
valios žmonių - jis galingas, nenuils
tantis ledlaužis. Ledlaužis, kuris 
Dievo vedamas ir globojamas, ištiki
mųjų maldomis remiamas, ryžtingai 
laužė ir tebelaužia dvasinio sustin
gimo, melo ir neapykantos, prievar
tinio ateizmo ledus. Kun. Alfonso 
Svarinsko asmens didybę pripažįsta 
net patys valdiški ateistai. Visi tie 
ankstesni draudimai klierikams lanky
tis pas jį, dabar draudimas rengti jo 
minėjimus, viešai melstis už jį, 
pamoksluose teigiamai vertinti jo 
veiklą ir pastangas rodo, kad prievar-

K ALĖJI MU OSE
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tos aparato sargai puikiai supranta 
kunigo Alfonso Svarinsko pavyzdžio 
jėgą. Dėl to ir stengiamasi bet kokia 
kaina jį apjuodinti, prievarta ir 
grasinimais įkalti žmonėms, kad kun. 
Alfonsas Svarinskas - tarybinės 
santvarkos priešas, kad jo gynimas 
gali būti laikomas politiniu nusikal
timu.

Sunkūs nelaisvės metai nepalaužė 
nei kunigo Svarinsko, nei kitų sąžinės 
belaisvių dvasios. Tai aiškiausiai 
liudija Jų laiškai. Beveik kiekvienme 
laiške iš GULAGO atspindi padėka 
Dievui už suteiktą galimybę kentėti ir 
aukotis.

RAŠYTOJAI
PRAŠO PALEISTI

Šeši žymūs JAV-bių rašytojai, 
amerikiečių rašytojų centro P.E.N, 
nariai sausio 2-rą pasiuntė pirmajam 
Lietuvos komunistų partijos sekreto
riui, Petrui Griškevičiui šitokio turinio 
telegramą: "Mums buvo malonu per
nai pamatyti du vaidinimus jaunųjų 
žmonių teatre, Vilniuje.
Mes labai nustebome išgirdę, kad 
Gediminas Jakubčionis suareštuotas. 
Šito teatro darbas žinomas daugelyje 
kraštų. Mes kreipiamės Amerikos 
centro, 2,000 P.E.N. narių vardu su 
pageidavimu, kad Jakubčionis būtų 
tučtuojau paleistas".
Pasirašė: William Gaddis, William 
Gass, Allen Ginsberg, Arthur Miller, \ 
Muriel Murphy, Harrison Salisbury.
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SAVO KALBAI

Kalbos vystėsi ilgai. Kalbų mokslu 
mažai kas domėjosi iki devynioliktojo 
šimtmečio. Kai atsirado lyginamasis- 
istorinis kalbų tyrinėjimo metodas, 
buvo tikra kalbos mokslo revoliucija. 
Per kelis dešimtmečius žmonės apie 
kalbą sužinojo daugiau, negu per 
praėjusius tūkstančius metų. Tas 
kalbos tyrinėjimo metodas buvo mums! 
lietuviams, labai reikšmingas. Prisi
minkim laikotarpi, kai Lietuva pateko 
lenkų jtakon: lietuvių kalba buvo 
niekinama ir laikoma prastų žmonių 
kalba. Šio naujojo metodo dėka 
paniekintoji lietuvių kalba rado kelią į 
Paryžiaus, Leipcigo, Prahos, Kopen
hagos ir kitų universitetų auditorijas. 
Vargiai rasime tokį kalbos tyrinėtoją, 
kuris savo veikaluose nebūtų opera
vęs lietuvių kalbos faktais. Garsiausi 
užsienių universitetų profesoriai va
žiavo j Lietuvą pasiklausyti, kaip šia 
kalba kalba mūsų krašto žmonės. Jie 
labai įvertino mūsų tautosaką: užsi- 
rašinėjo pasakas, dainas, patarles, 
mįsles ir jas spausdino savo veika
luose.

Kitataučių iškeltu mūsų kalbos 
grožiu ir reikšme pagaliau susidomėjo 
ir patys lietuviai. Atsirado būrelis 
kalbininkų, kurie pradėjo gryninti 
mūsų kalbą, mesti lauk svetimybes ir 
pakeisti savais žodžiais. Mes turime 
būti dėkingi tiems kitataučiams, kurie 
iškėlė mūsų kalbą į tarptautinę 
mokslo areną. Taip pat su pagarba 
prisiminkim ir mūsų kalbininkus, kurie 
sunkiose sąlygose tobulino lietuvių 
kalbą.

Kaip anais sunkiais priespaudos 
laikais lietuvis mažai žinojo apie savo 
kalbos kilmę, grožį ir reikšmę, taip ir 
šiais laikais atsiranda daug žmonių, 
kurie nesigilina į lietuvių kalbos vertę 
ir lengvai ją pakeičia svetimąja.kalba. 
Mes galime pateisinti anų laikų 
tautiečius, kurie, svetimųjų engiami 
ir prievartaujami, priimdavo jų kalbą. 
Jie tada dar nežinojo lietuvių kalbos 
reikšmės, grožio. Kaimo žmonės 
kovojo už savo kalbą vien iš 
patriotizmo. Kuo gali šiandien pasi
teisinti tie lietuviai, kurie save laiko 
patriotais, kurių pilnos lentynos 
lietuviškų knygų, o savo tėvų kalbą 
pamiršdami niekina.

Gal tos mintys paveiks lietuvišką 
sąžinę, kuri miega, bet dar nėra 
mirusi.

Šv. G.

Janina Vabolienė, buvusi Krašto 
Valdybos narė kultūros ir švietimo 
reikalams, atvykusi į Sydnejų Lietu
vių Dienoms, dar negrįžo į Adelaidę. 
Jos motina, gyvenanti Newcastelyje 
sunkiai serga ir jai yra reikalinga 
dukros priežiūra.

mist Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti Lithuanian Community 
Publ. Soc. Ltd, arba "Mūsų Pastogės" vardu.

Redaguoja redakcinė kolegija 
Redaktorius V. Augustinavičius

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550 
Bankstown, 2200 N.S.W.
Telefonai': administracijos - 682-6628 Redakcijos - 70-3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai 
negražinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams:
Australijoje $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
N.Zealandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55

Mūsų Pastogė Nr. 9 1987. 3. 9 pušį.2

Nepriklausomos Lietuvos istorikai 
paskelbė, kad . mūsų karalius 
Mindaugas buvo pirmasis, kuris lietu
vių gentis suvienijo. Tai atsitiko 
todėl, kad mūsų istorikai rėmėsi lenkų 
ir rusų suklastotais istoriniais fak
tais.

Anglosaksų literatūra yra milži
niškos apimties. Istoriniai veikalai 
anglosaksų yra mėgiami ir rimti 
prancūzų ir vokiečių istorikų veikalai 
yra išversti į anglų kalbą.

Mūsų skeptikai istoriką - kalbininką 
Česlovą Gedgaudą apšaukė "fantastu, 
svajotoju", jam paskelbus neįkaino
jamos vertės istorinius faktus apie 
mūsų prabočius. Tagi šioje konden
suotoje istorinėje "apybraižoje" pa
teiksiu istorinius faktus iš įvairių 
svetimtaučių istorikų veikalų.

Daugelio genčių sujungėjas Varu- 
monių Rikis baltus valdė 351-376 ., po 
Kr. (Gaila, kad įvedant krikščionybę į 
Lietuvą germanai taip gudriai iškraipė 
faktus ir mūsų gentį - gudus, pavadinę 
gotais, "pridėjo" jiems germanų 
tautybę.) Svetimtaučių istorikų vei
kaluose Varumonių Rikis yra vadina
mas daugeliu vardų: Ermanrik, Her- 
manrik, Germanrik, Germanrelch, 
Hermanreich, tai rodo, kaip plačiai jis 
buvo išgarsėjęs. Jo valdomos žemės 
prasidėjo nuo Oderio upės, visa 
Prūsija, visa dabartinė Lietuva ir 
valdomasis plotas tęsėsi iki Juodosios 
jūros, bet ne imtinai. Europos rytuose 
buvo vietovių, kuriose slavai nuo 
amžių gyveno ir kovojo su baltais, 
besiveržiančiais į jų teritoriją. Baltų 
gyvenvietės buvo palei Dunojų ir 
Dnieprą, taigi jie buvo įsitvirtinę kai 
kuriose dabartinės Bulgarijos, Rumu
nijos ir Vengrijos srityse.

Svetimtaučių veikaluose teigiama, 
kad Hermanrik (Varumonių Rikis) 
buvo gotas, valdęs visas gotų gentis, 
buvęs toks asmuo, kurio klausė (vairių 
genčių kunigaikščiai. Varumonių 
Rikis buvo vadinamas imperatorium ir 
jo valdomasis plotas - imperija. Jo 
valdymo laikais Jotvingija buvo didelis 
plotas, dabar tėra likęs mažas plotelis 
- Suvalkija.

Varumonių Rikio imperijos galybę 
ir vienybę buvo suardę Mongolų 
kilmės klajokliai - hunai, pradėję 
veržtis į rytų Europą ir į vakarus.

Iš istorinių lapų žinom, kad hunai 
nugalėjo gudus, svetimtaučių vadina
mus: Vizigoths ir Ostrogoths. Vizi- 
goths, tai gudai - vyčiai, o Ostro
goths, tai aštringieji gudai, vadinsiu 
juos ostrogiškiais. Istoriniai faktai 
teigia, kad vyčiai - gudai, hunų 
nugalėti iš dešiniojo Dniepro kranto 
persikėlė į kairįjį ir pajudėjo šiaurės 
Italijos kryptim. Ostrogiškiai,gyvenę 
dabartinėje Bulgarijoje ir vienoje 
Rumunijos srityje, neatsispyrę prieš 
hunus, pasitraukė į Panoniją (dabar
tinę Vengriją), kurioje nuo seno buvo

gyvenviečių. Susidarė didelė išeivių 
grupė - abi gudų gentys susijungė. 
Labai aišku, kad vyčių ir ostrogiškių 
karaliai priklausė skirtingoms dinas
tijoms, nors ir buvo tos pačios 
tautybės. (1500 m. už Lietuvą prieš 
Maskvos kunigaikštį Joną III kovojo 
kunigaikštis Konstantinas Ostro
giškis, deja, mūšį pralaimėjo, net 
pateko į nelaisvę. Yra likę kuni
gaikščių ostrogiškių pilies griuvėsiai.)

Praėjus maždaug 400 metų, baltų 
gentys vėl buvo suvienytos į galingą 
imperiją imperatoriaus Varių Rikio, 
plačiai išgarsėjusio Rurik arba Roerik 
vardu. Istoriniuose veikaluose jis 
vadinamas pusiau legendariniu as
menim. Jis netik kad apjungė visas 
baltų gentis, bet imperijos ribas 
praplėtė: įsitvirtino Jutlando pusia
salyje (dabartinė Danija) ir plėtė 
valdomų žemių teritoriją krašte, kurį 
dabar vadinam Sovietų Rusija.

Rusiškai kalbančios slavų gentys, 
daugiausia susispietusios aplink 
Maskvą, kelis šimtmečius kovojusios 
prieš baltus - gudus, pagaliau nutarė 
kviesti baltus, kad juos valdytų.

Visi istoriniai veikalai, kurie kalba 
apie Rusijos valstybės įsikūrimą - 
cituoja "Russian primary chronicle" 
("Pirmykštė rusų kronika"). Manoma, 
kad vienuolyne, buvusiam netoli 
Kijevo, tą kroniką surašė vienuolis, 
vardu Nestor, nes toji kronika yra
žinoma ir kaip "Nestor kronika".

Toje kronikoje kalbama apie 860- 
862 m. po Kr., kai slavų pasiuntiniai 
nuvyko pas Varangians arba Rus 
(Varingiai, variagai arba Rasai). 
Kronikoje aiškinama, kad kai kurios 
Varangians arba Rus gentys vadi
namos Suevian (Suelviais - Švedais), 
dar kitos Norvegais ar Anglais, arba 
Gotais.

Slavų pasiuntiniai pasakė tiems 
Varangians - Rus kunigaikščiams: 
"Mūsų kraštas yra didelis ir turtingas, 
bet jame nėra tvarkos. Atvykit pas 
mus ir valdykit.". Trys Rasų kuni
gaikščių broliai su šeimomis ir 
daugeliu žmonių atvyko pas slavus. 
Vyriausias brolis Rurik arba Roerik 
(Varių Rikis) įsitvirtino Novgorod 
tvirtovėje, antrasis brolis Sineus 
(Sinėjus) - Beluzero srityje ir 
trečiasis - Truvor (Tauravara) - 
Izborske.

Kronikoje sakoma, kad visas kraš 
tas buvo pavadintas Rusija, pagal Rus 
vardą ir visi gyventojai aplink 
Novgorod esą kilę iš Varangians - 
Rus. Rurik (Varių Rikis) tapęs visų 
Rusijos žemių valdovu.

Yra kita kronika, pavadinimu Codex 
Hypatianus,- kuri aprašo visiškai tą 
pačią istoriją, tie patys vardai, tik 
aiškina, kad R mik įkūrė miestą 
Staraya Ladoga, o po to, prie ežero 
Ilmen ir prie upės Vokhov įkūrė 
miestą vardu Novgorod.

"Pirmyštėje rusų kronikoje" sa
koma, kad vikingų kunigaikštis Algis, 
(kronikoje jį vadina Oleg), užėmė 
Kijevą, tuo suvienydamas šiaurės ir 
pietų Rūs. Staraya Ladoga mieste 
pastatė tvirtovę, atsispyrimui prieš 
įvairius užpuolikus. Kronikoje aiš 
kinama, kad kunigaikštis Algis (Oleg) 
buvo įtakingas Bizantijos imperijoj ir 
rusų pirkliams išsirūpino leidimą 
keliauti nusistovėjusiais prekybiniais 
keliais tarp Baltijos Jūros ir Juodosios 
jūros.

Kronikoje yra surašyti vardai tų 
pasiuntinių, kuriuos Algis pasiuntė į 
Bizantiją su slavų atstovais dėl 
prekybos kelių. Rasų pasiuntiniai 
buvo penki: Karli (Karalis arba 
Karalius), Ingjald (Ingvaldas), Farulf 
(Varuleiva), Vermund (Varimantas) 
ir Hrotleif (Greitlaivis arba Greita- 
laivis). Pagal Old Norse vardus 
atstatyti šitie penki vardai, tai tik

Du, mums lietuviams įsidėmėtini 
faktai: Varių Rikis (Rurik) valdė 
visas tas pačias žemes, kurias valdė 
Varumonių Rikis (Hermanrik), bet 
Varių Rikį vadina skandinavu arba 
vikingu. (Tuo metu, apie 900 m po Kr. 
Švedija, Norvegija ir Danija buvo tik 
pradėta kurti, daugiausia baltų, 
vėliau germanai įsiskverbė su lute- 
ronų tikėjimu.)

Antras faktas, tai tas, kad visose 
ankstyvose slavoniškose kronikose 
mes lietuviai - rasai esam vadinami 
skandinavais arba vikingais - vyrais 
milžinais. Svetimtaučių veikaluose 
Varangians - Rūs vadina skandi
navais, vikingais arba normanais.

Senovės vikingų laivai.

Kunigaikštis Algis buvo Varių 
Rikio sūnaus Ingvario (rusai jį vadina 
Igor) globėjas. Ingvaris vedė Algę. 
Likusi našle ji Bizantijos imperato
riaus buvo apkrikštyta ortodoksų 
tikėjime. Ją rusai vadina Olga. Jos 
sūnus Šventasaulavis (Sviatoslav, val
dęs 945-973 m.) iš arijų tikėjimo
neperėjo į provoslavų tikėjimą, bet 
dabartiniais laikais sovietų istorikai 
Rusijos valstybės istoriją pradeda nuo 
Sviatoslavo.

Svetimtaučių veikaluose, aprašan
čiuose Bizantijos imperiją, Rasų 
valdovė Algė yra vadinama impera
tore, skandinavų amazone. Varių 
Rikis (Rurik) pradėjo tvirtinti Kijevą 
ir visą Rasų imperiją Algė valdė iš 
Kijevo. Pavainikis Sviatoslavo (Šven- 
tašaulavo) sūnus Vladimiras (Valda- 
maris) apsikrikštijo maždaug 989 
ortodoksų tikėjime.

Toji imperijos dalis, kuri nenorėjo 
krikštytis, pasivadino Lietuva, o į 
ortodoksų tikėjimą perėjusioji - 
Rusija. Pastaroji tapo kaskart daugiau 
slaviška, nes su ortodoksų religija 
krašte pamažu įsigalėjo rusų kalba. 

Tolimesnę abiejų, suskilusios impe
rijos dalių eigą mes gerai žinom iš 
mūsų istorinių vadovėlių.

Rusai pradėjo daryti archeologinius 
kasinėjimus prieš Antrąjį Pasaulinį 
karą Staraya Ladoga mieste ir pallai 
upę Volkhov Archeologas Dr. Anato
lijus Kirpičnikovas kasinėjo tose 
pačiose vietovėse 1972-76 ir iš 
radinių nustatė, kad 9-tas amžius 
buvo vikingų amžius. Iš radinių 
nuspręsta, kad vikingų dominavimas 
tose vietovėse buvo ramus, be 
susirėmimų su slavais. Radiniai iš tos 
vietovės rodo, kad tie patys "vikin
gai" gyveno Švedijoje, Norvegijoje, 
Danijoje, Islandijoje ir Lietuvoje. 
Mūsų šviesaus proto archeologė 
Marija Gimbutienė savo veikaluose 
iliustracijomis įrodo, kas tie vikingai 
buvo, tai mes - lietuviai arba platesne 
prasme - baltai.

Šiais laikais sovietų istorikai, 
tiesiog nekreipia dėmesio į "Pirmykštę 
rusų kroniką" arba "Codex Hypa
tianus ir tvirtina, kad, girdi, tų 
Varangians - Rūs pagalba slavams 
neturėjusi didelės reikšmės.

Agnė Lukšytė 
laiuiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiimiiiiiiaiiiimiiiiioii 

SOVIETINĖ IŠMINTIS.

Penki sovietinio socializmo įsaky
mai: 1. Negalvok. 2. Jeigu galvoji, tai 
nekalbėk. 3. Jeigu galvoji ir kalbi, tai 
nerašyk. 4. Jeigu galvoji, kalbi ir rašai, 
tai nepasirašyk. 5. Jeigu galvoji, kalbi, 
rašai ir pasirašai, tai nenustebk.
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OSE RYTUOSE

Iranas skelbia, kad tai esąs religinis 
karas kuris išves Iraką iš religinės 
tamsumos į šviesą. Tikrumoje abi šalys 
priklauso tai pačiai Islamo religijai, 
garbiną tą patį dievą Alahą ir jo 
pranašą Mohamedą. Tik gal pačioj 
religinėje gilumoje glūdi paslaptis, kad 
Alaho garbinimas Bagdade (Irake), 
nėra pagal nuostatus ir griežtą 
religinę sektą kuri skelbiama pusiau 
išprotėjusio pranašų pranašo Kuo
meini, Teherane (Irane). Sunku 
suprasti kodėl Iranas su 44 milijonais 
gyventojų ir 1.5 mil. armija negali 
įveikti tris kartus mažesnio priešo? 
Modernių ginklų trūkumas būtų viena 
priežastis susijusi su sunkia ekono
mine padėtimi kada užsienio rezervai 
išeikvoti, paskolas iš vakarų Europos 
sunkiai gaunamos, o gatvėse bedarbių 
eilės ilgėja.

Irake ekonominė padėtis nedaug 
geresnė. Kada prieš karą Sadam 
Husseinas nežinojo ką daryti su 
atliekamais doleriais iš žemės alyvos 
eksportų, dabar ne tik rūbai, maistas, 
kuras, elektros energija, bet ir jų 
pagrindinis eksportas benzinas suvar
žytas. Iš 19 mil. gyventojų 35 
procentai neturi darbo. Ginklų atžvil
giu Irakas daug pranašesnis už Iraną. 
Iraką ginklais remia Libija, Sirija, 
Šiaurės Korėja, kurios gauną tiesio
giniai ginklus iš Sovietų S-gos.

Bendra padėtis Irano-Irako kare 
labai sumaišyta. Nors sovietinis 
blokas daugiau remia Iraką, tačiau 
nepamirštamas Iranas. Prancūzija 
parduoda ginklus tam, kas perka. 
J.A.V-bės tarsi laikosi nuošaliai, bet 
neseniai įvykusiame ginklų skandale 
kur amerikonų ginklai parduoti pro 
užpakalines duris, paaiškėjo Amerikos 
simpatijos Iranui. Jeigu karinė padėtis 
keistųsi Irano pergalei, neišvengiamai 
Egiptas stotų ginti Iraką, o Egiptą 
finansiniai remtų Kuwait ir Pietų 
Arabija, kurios beveik laisvai perka 
ginklus iš J.A. V-bių.

Taigi tokiame Artimųjų Rytų 
chaose laimėtojais galėtų būti tik 
žydai. Izraelis deda daug pastangų, 
pila kuo daugiau alyvos į degančią 
ugnį, kad karas kuo ilgiau užsitęstų, 
kad galingoji Persija ir Mezopotanija 
save galutinai sužlugdytų, arabų 
pasaulis fragmentuotusl į mažiausius 
šipulius ir galbūt tik tada skęstantis 
Izraelis išsigelbėtų neramioje arabų 
supančioje jūroje.

Vytautas Bernotas

IŠLEID OME
Vasario 28 dienos popietėje į 

Bankstowno lietuvių namus rinkosi 
tautiečiai neįprastam Apylinkės val
dybos parengimui, atsisveikinti su dr. 
Genovaite Kazokiene, kuri išvyksta į 
Tasmaniją studijom įsigyti doktorato 
laipsnį. Išleisti ir atsisveikinti bend
ruomenėje ir šeimoje dažnai padilgina 
jausmus. Genovaitę mūsų kolonijoje 
matėme pirmininkaujančia gydytojų 
ir menininkų draugijose, radijo koor
dinatorės, parodų parengimų, spaudos 
bendradarbės ir įvairių komitetų 
pareigose.

Daugkartinė Tarybos narė, Ben
druomenės ir organizacijų susirinki
muose aktyviai dalyvaudama dažnai 
nevengdama kritiškų pastabų, sielo
jasi mūsų kultūriniais ir politiniais 
reikalais. Beveik neįmanoma pilnai 
išvardinti ir įvertinti Genovaitės 
indelį mūsų kolonijos veikloje. Prie 
gėlėmis papuoštų stalų, apkrautų 
gardžiais patiekalais, susėdo virš 60 
tautiečių. Pasivaišinus prasidėjo at
sisveikinimo kalbos, pradedant Apy
linkės pirmininko Albino Giniūno, dr. 
A. Mauragio, prof.dr. V. Donielos, 
Mūsų Pastogės redaktoriaus V. Au- 
gustinavičiaus ir Menininkų draugijos

KARAS ARTIMU

Ten, kur Tlgrlo ir Eufrato upės 
susitinka, tas žiotis valdė galinga 
imperija, ji vadinosi Mezopotanija, 
dabar valdoma diktatoriaus Husseino 
ir nuo 1932 metų pakeitė vardą j 
Iraką. Nuo Irako 1 rytus, ilgu pasienio 
ruožu, nusitęsiančiu apie 1200 km, jų 
senovės kaimynai buvo Persija, bet 
nuo 1935 metų atgavus savistovumą 
Sachas pakeitė Persijos vardą j Iraną 
ir dabar valdomos kito diktatoriaus 
Kuomeini.

Nuo šio šimtmečio pradžios tarp 
Irano ir Irako nekilo didesnių nesuta
rimų. Iranas buvo neutralus, jį valdė 
šachas. Laike antrojo pasaulinio karo 
Irano šachą nušlavė anglų - sovietų 
okupącijąi "saugojant" nuo Wehr- 
machto turtingus naftos šaltinius. 
Irano okupacija pasibaigė 1946 me
tais, šacho sūnus perėmė sostą 
patirdamas daug sunkumų iškraustant 
sovietus nė vien iš turtingo žemės 
alyvos aruodo, bet bendrai jų įtaką 
Artimuose Rytuose. Mėgdamas pra
bangą, gerą gyvenimą ir ameriko
niškus dolerius, Irano šachas nesi- 
maišė arabų konfliktuose ar jų 
santarvių sudarymuose. Jis laikėsi 
nuošaliai, ištikimai paklusdamas Ame
rikos vedamai politikai Artimuose 
Rytuose.

Irako padėtis buvo kiek kitokesnė. į 
jų charakterį bei politinį nusistatymą 
veikė pašalinės jėgos. Pirmam pasauli
niam karui pasibaigus ir suvedant 
sąskaitas Versalyje su Vokietijos 
Kaizeriu, Irakui padaryta didelė 
skriauda. Nekalbant apie beprotiškas 
karo reparacijas užkrautas vokie
čiams, jų prarastas visos kolonijas, gi 
priešingai anglams suteiktas Legue of 
Nations mandatas valdyti Iraką ir 
savo nuožiūra pelnytis ten esama 
turtinga nafta. Anglų viešpatavimas 
Irake neigiamai atsiliepė. jų santy
kiuose šu irakiečiais.

Krašte didėjo neramumai, riaušės, 
plito simpatijos naciams - neapykanta 
žydams. Galiausiai 1945 metais jiems 
pasisekė galutinai Iškraustyti anglus iš 
Irako.

Ligi 1979 metų, kol šachas valdė 
Iraną, išvengta didesnių konfliktų su 
kaimynais. Nuvertus šachą ir revoliu- 
cijonieriams perėmus valdžią, politinė 
padėtis staigiai pasikeitė. Į Iraną 
sugrįžo iš Prancūzijos ištremtas fana
tikas Kuomeini ir skelbdamas naujas 
religines reformas, o tuo labiau 
mėgindamas eksportuoti kaimynams 
revoliucines idėjas sujudino visą 
arabų pasaulį, arabų pasaulis suskilo.

1980 metais Irako Husseinas nega
lėdamas toleruoti tolimesnio 
Kuomeini kišimosi į Irako vidinius 
reikalus, siauru frontu užpuolė Iraną. 
Tuo laiku negalvota, kad pasienio 
susirėmimas pavirs į vieną iš ilgiausių, 
nuostolingiausių ir beprotiškiausių 
karų modernioj istorijoje. Karo nuos
toliai vien užmuštais siekia netoli 500 
000 aukų ir antra tiek sužeistais. Vien 
naftos eksportais kariaujančios šalys 
prarado virš $100 milijardo, kas būtų 
100.000.000 dolerių. Tarp kitko, per 
tą patį laiką mūsų nekariaujanti 
Australija patyrė tuos pačius nuos
tolius (102 milijardus dolerių). Kitaip 
sakant, mes nemokėdami ekonominiai 
tvarkytis praslskollnom turtingesnėm 
valstybėm ir gyvenam iš jų kišenės.

Karo strategai bandė įvairiai išaiš
kinti 7 metus užsitęsusį ir toliau 
besiplečiantį Irano - Irako karą 
Artimuose Rytuose.

Po šiai dienai niekas nerado 
tiesioginio atsakymo. Pirmiausiai, dėl 
ko kariaujama?

Antra, kodėl nei vieni nei kiti neturi 
persvaros, kas daugumoje atžvilgiu 
primena pirmą pasaulinį apkasų karą.

Galiausiai, kada toks absurdiškas 
karas pasibaigs?

Dr. Genovaitė Kazokienė
vardu Danutės Karpavičienės,kuri su 
Leeka Kraucevičiūtė-Gruzdeff įteikė 
gėlių puokštę. Priimdama gėles ir 
Apylinkės valdybos dovaną - tautinę 
juostą Genovaitė Kazokienė sakėsi, 
kad sunku yra skirtis, bet tikisi po 
kelių metų sugrįžti ir vėl būti mūsų 
tarpe.

Alfa Savickienė ir Jadvyga Muš- 
činskienė, pritariant gitara, paskai- 
drino atsisveikinimo nuotaiką padai- 
nuodamos dvi dainas. Po jų sekė visų 
dalyvių sutartinės. Mielai Genovaitei 
linkime sėkmingai pasiekti užsibrėžto 
tikslo. Nesakome sudie, tik iki pasima
tymo. v.A.

Mes nesnaudžiame..
Perskaitėm "Mūsų Pastogėje", kad 

Sydnejaus teatro grupė ruošiasi gast 
rolėms po Ameriką. Ir priėmėm tą 
žinią visai rimtai - o kodėl gi ne? 
Sydnejiškiai geriausi teatralai 
Australjoje, džiuginę mus ne vienu 
puikiu pastatymu. Laukiame jų ir 
Melbourne su "Pinigėliais". Bet nusi
leisti nesinori.

Ko čia slėpti - melbournišklai 
ruošiamės "nunešti" Sydnejų, pasta
tydami naują Šiuolaikinę, labai įdomią, 
Gražinos Mareckaitės pjesę "Eglės 
namai". Pjesė, kurią pati autorė 
vadina "balade apie buvusius ir 
esančius", su pasisekimu ilgokai buvo 
rodoma Kauno dramos teatre. Jai 
muziką parašė komp. V. Martinaitis. 

"Eglės namai" pasiekė mus gana 
mistiškais keliais, ir pati pjesė pilna 
paslaptingumo, alsuoja jaunystės ir 
gimtų namų ilgesiu.
...Po šimtamete egle stovi labai senas 
namas. Šakos gula ant stogo, tartum 
dengia jį gauruotomis, žaliomis lete
nomis. Vasara, birželio pradžia; 
Sodyboje tylu ir tuščia, tik bijūnai 
£ydi darželyje, tik nuo eglės nukrenta 
kankorėžis, čerška šarka ar sukranksi 
varna, kažkur netoliese sumykia 
karvė.

Šioje sodyboje gyvena Eglė su savo 
tėvu ir motina. Bet ne tik jie - dar 
gyvena čia "buvusieji" - žaliose eglės 
šakose supasi senoji dainininkė Karo
lina - "Aš tavo vaikas, tavo Eglė, aš 
tebeatmenu dainas, kurias tu daina
vai" - Eglė stipriai įaugusi į gimtąją 
žemę, jos atminty, joje gyvena ir 

nušautas dėdė Mykolas ir jos senelė 
Domicėlė. Matome tragišką likimą 
Povilo, Eglės brolio, kuris grįžta namo 
po 10 metų jūreiviško gyvenimo, 
parsiveždamas tolimų kraštų paukštę 
- papūgą, vardu Markizė. "Tegul sau 
skrenda - verčiau nudvėsti laisvėje, 
negu narve gyventi" - sako Povilas, 
išleisdamas paukštę į laisvę...

Labai norėtume šį profesionalės 
autorės parašytą veikalą pastatyti 
kuo galėdami geriau. Todėl teatras 
kviečia visus, norinčius prisidėti, 
atvykti į Melbourne Lietuvių namus 
šių metų kovo 12 d. 7.30 vakaro. 
Reikalingi aktoriai, režisieriaus padė
jėjai, dekoratoriai, koncertmeisteris, 
dailininkai. Reikia žmonių, kurie 
paruoštų kostiumus, grimą ir t.t. Būtų 
gera sulaukti ir jaunimo. Ar tas 
kartų barjeras jau toks neperžen
giamas? O juk žmogaus amžius toks 
trumpas, kad nėra kada jį dalinti į 
dalis. Yra tik vienas amžius - 
kūrybinis. Aktorius iš esmės - visada 
jaunas, betarpiškas, jausmingas, kūry
bingas.

Tad laukiame visų.
Danguolė Baltutienė.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 
MINĖJIMAS

Newcastle lietuviai atšventė 
Nepriklausomybės šventę šių metų 
vasario mėn. 21 d. St. Peters salėje 
Hamiltone. Salėn susirinko visi Apy
linkės lietuviai ir lietuvių draugai 
kitataučiai (australai ir vokiečiai) ir 
taip salė buvo beveik pilna.

Šventės minėjimą pradėjo Apylin
kės pirmininkas Stasys Žukas trumpu 
anglišku įvado žodžiu, (kad kitatau
čiai svečiai suprastų minėjimo reikš
mę.)

Pagrindinę minėjimo gerai ir kon
centruotai parašytą paskaitą skaitė 
anksčiau buvęs labai veiklus ir 
energingas Apylinkės lietuvis Petras 
Brūzga. Jis nušvietė ir pabrėžė tuos 
mūsų tautos įvykius ir faktus, kurie 
privedė prie Nepriklausomybės at
gavimo. Širdingas dėkui paskaitinin
kui!

Po paskaitos Newcastle lietuvių 
oktetas, susidedąs iš Z. Zakaraus
kienės, B. Gasparonlenės, M. Zaka
rauskienės, B. Zakarauskaitės, J. 
Česnaičio, J. Balčiūno. S. Daugėlos ir 
okteto vadovo S. Žuko, padainavo šias 
dainas: "O žeme gimtoji.", "Lietuva 
brangi". Z. Zakarauskienė solo padai
navo "Saulėlydys tėviškėje". Vyrų 
kvartetas padainavo "Sugrįžki gegu
ži!" Moterų kvartetus - "Gimtinės 
aidai" ir "Tu netikėjai". Po to visas 
oktetas ir visa publika sugiedojo 
Tautos Himną. Dainas pianinu lydėjo 
muzikos mokytoja M. Ulanienė.

Visos dainos skambėjo gražiai, 
patiko klausytojams ir susilaukė ilgų 
plojimų.
Pasibaigus meniniai programai, sekė 
vaišės ir šokiai. Šokiams grojo V. Kuto 
mechanizuota mūžika.

Šokių pertraukų metu vyko fantais 
gausi loterija, kuriuos suaukojo: M. 
Zakarauskienė, Gasparoniai, J. 
Vabolienė, Bajallai. J.Cesnaitis, 
Grigaliūnienė, J. Pranckūnas,
Daugėlai, R. Lapinskas, J. Statkus, 
Butkai, Balčiūnai, Kutai, ir Venskus. 
Venskus dar paaukojo valdybai $20.

M.Š.

DORYBĖ

Dorybės sąvoka. .- Dorovingas 
žmogus yra ne tas, kuris padaro vieną 
kitą gerą darbą, bet tas, kurio valia 
nuolat yra nusiteikus ir įpratus dorai 
veikti. Toks pastovus įpratimas dorai 
veikti bei elgtis ir yra vadinamoji 
dorybė.
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SVAJONES su 2 avėjo UŽJŪRIO LIETUVIUS

MONTREALYJE. Iš kairės: Zita Prašmutaitė, Birutė Kymantienė, Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Daiva Piečaitytė, Montrealio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė Marytė Adamonytė ir Virginija Bruožytė.

Jau praėjo daugiau negu mėnuo 
laiko nuo SVAJONIŲ sugrįžimo i 
namus. Jaunimo kongreso organiza
cinis komitetas ruošiasi padaryti joms 
oficialų viešų priėmimų ir pasidali
nimų gastrolių įspūdžiais.
Priėmimas įvyks sekmadienį, kovo 
15-tą dieną, 2.30 vai. p.p., Melbourne 
lietuvių namų jubiliejinėje salėje, 
įėjimas į priėmimą - susitikimą su 
SVAJONĖMIS kainuos tik 3 doleriai 
išlaidoms padengti. Svečiai gaus kavą, 
šampaną ir lengvą užkandį. SVAJO
NĖS papasakos kelionės įspūdžius ir 
padainuos keletą dainų. SVAJONIŲ 
pasakojimai perduos mums jų pačių 
įspūdžius. Pažiūrėkime, tačiau, ką 
apie jas rašė lietuviškoje J.A.V. 
spaudoje joms ten koncertuojant 

oa.'x'zc

CANBERROJE 
Vasario 16-ji

Šiais metais Canberros lietuviai 
vasario 16-tos dienos šventę paminėjo 
savaite vėliau, t.y. vasario 22 d.

A LB Canberros Apylinkės valdyba, 
pirm. P. Darius ir nariai Andriuška, 
Balsienė, Švedas ir Jokūbaitis šį 
minėjimą kanberiškiams pravesti pasi
kvietė svečius iš Adelaidės: mote
rų oktetą vadovaujamą G. Vasiliaus
kienės ir moterų tautinių šokių grupę, 
vadovaujamą B. Lapšienės.

Minėjimas buvo pradėtas šv. Mi- 
šiomis, kurias atnašavo prel. P. 
Butkus. Mišių metu nuostabiai jautriai 
ir darniai giedojo adelaidiškių moterų 
oktetas. Prel. P. Butkus savo pamoksle 
grąžino mus visus mintimis į Tėvynę ir 
tvirtino, kad naujas Lietuvos laisvės 
rytojus yra netoli nes yra didelių 
ženklų, kad okupanto galybė ir jo 
uždėti varžtai Lietuvai ir kitoms 
pavergtoms tautoms, jau silpnėja. 
Ragino visus pasikliauti Dievo pa
galba, bet kartu ir atlikti savo pareigą 
, kad prisidėtume prie laisvės dienos 
priartėjimo.

Po pamaldų Apylinkės valdyba 
pakvietė visus į Lietuvių klubą 
pietums, kurie buvo patiekti nemo
kamai.

Minėjimas prasidėjo 3 vai. p.p. 
Atidarydamas minėjimą Apylinkės 
valdybos pirmininkas P. Darius pa
kvietė visus atsistojimu pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę. Pasvei
kino svečius iš Adelaidės ir pasi
džiaugė, kad pirmą kartą jo 38 metų 
gyvenimo Canberroje atmintyje toks 
gausus būrys Apylinkės lietuvių 
dalyvavo bažnyčioje pamaldose ir 
dabar minėjime (virš 200).

Nepriklausomybės paskelbimo aktą 
perskaitė Jaunuolis K. Stepanas. 
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SVAJONĖS, kaip vienetas, įsikūrė 
kongreso ruošos idėjų dėka, jos ir 
veikia,kaip jaunimo kongreso dalis. Jų 
pasisekimai yra mūsų, Australijos 
lietuvių pasisekimai. Kartu su jomis 
atsiekimo džiaugsmu dalinasi ir labai 
daug kitų dirbusių SVAJONIŲ kon
certų organizaciniame, administraty- 
viniame ir technikiniame darbe. 
Neminime pavardžių, nes bijome, kad 
netyčia galime kurią pavardę pra 
leisti. Vieną pavardę tačiau turime 
paminėti su nepaprasta padėka, nes 
pasisekimo mastas svarbiausiai pri
klausė nuo muzikinio pasiruošimo už 
kurį buvo atsakinga Dana Levickienė
- jai priklauso visų Australijos 
lietuvių širdinga padėka ir rožių
puokštė.

sK/xy/a : ■

Žodžiu sveikino latvių ir estų 
atstovai.
Visiems sugiedojus Tautos Himną, 
dienai pritaikytą paskaitą skaitė 
svečias iš Adelaidės, buvusis Krašto 
valdybos pirmininkas, visuomeninin
kas Vytautas Neverauskas. Jis surišo 
Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejų su 
Vasario 16-ja teigdamas, kad krikš
čionybės įvedimas Lietuvoje sukėlė 
didelę to meto revoliuciją, labai 
pakeitė mūsų tautos istorijos ir atnešė 
kaip kurių didelių tautinių nuostolių, 
kaip pav.: sulenkėjimas ir lietuviškos 
diduomenės nutautėjimas. Bet per tų 
pačią krikščionybę, kuri supratusi 
tautinės kalbos ir kultūros reikšmę 
sulietuvėjo, pažadino savo tautiš
kumą, išsiaugino naujus vadus ir 
eventualiai atstatė valstybės nepri
klausomybę 1918 metais vasario mėn. 
16 dieną.

Meninę programą, dainos ir žodžio 
pynę, atliko viešnios iš Adelaidės, 
giliai pasiekdamos visų dalyvių širdis 
ir jausmus. Moterų oktetas padainavo 
"Yra Šalis" (deklamavo N. Vitkū- 
nienė), "Gintaro kraštas", "Kampelis 
Mielas", "Žemė Gintarinė” "Tautinis 
Drabužis", "Tu mano motinėle", 
"Plaukia Antelė", "Per Girią Girelių", 
"Lietus Lynojo", "Volungė" ir eilę 
kitų , viso 18 dainų. Tautinių šokių 
grupė pašoko "Audėjėlę" "Ant kalno 
Karklai Siūbavo", "Rugeliai" (šiems 
dviems šokiams melodiją dainavo 
oktetas), "Šustas", ir "Kepurinė". 
Šokius ir dainas gražiai pritaikytais 
žodžiais angliškai ir lietuviškai surišo 
Leonas Gerulaitis, iškeldamas mūsų 
tautinių dainų ir šokių prasmę ir 
grožį.

Minėjimas buvo baigtas visiems ten 
esantiems drauge dainuojant " Lietuva 
Brangi". Ne viena ašara palengvino 
ilgesiu ir meile pripildytas širdis.

Canberros lietuviai yra labai dėkin
gi Adelaidės viešnioms ir svečiams,

BOSTONE

"Nei pervertindami, nei pergirdami ir 
tik teisybę sakydami teigiame, kad jos 
kongresui atliko geriausį patarna
vimą". "Bostono lietuvių studentų 
sąjunga surengė "Svajonių" koncertą 
į kurį atsilankė arti 250 Bostono ir 
apylinkės lietuvių. Tai buvo gražus 
vakaras suartinęs Australijos lietuvius 
su bostoniškiais ir mūsų jaunąją kartų 
su vyresniąja".

CHICAGOJE

Chicagos publika buvo sužavėta 
solisčių romantiškomis ir patrioti
nėmis dainomis, jų vaidybine Išraiška. 
Dailiai visos trys atrodė tautiniais 
drabužiais". "Dainininkės savo reper
tuaro stropiu paruošimu, balsiniu 
pajėgumu, vaidybine išraiška lamėjo 
visų dėmesį. Koncertas buvo palydė
tas entuziastišku pasitenkinimu". 
"Trys gabios lietuvaitės Iš Australijos 
praturtino mūsų kultūrinį gyvenimą". 
"Tegu sėkmingai dainuoja 
"SVAJONĖS" visur, budindamos jau
nimą visuomeniniam darbui, kvies
damos į kongresą".

DETROITE - po koncerto. Iš kairės: Birutė Kymantienė, Zita Prašmutaitė, 
Virginija Bruožytė, penktojo Lietuvių Jaunimo Kongreso pirmininkė - 
Violeta Abariūtė ir koncerto koordinatorius ir pranešėjas - Andrius Gražulis.

kurie nepabūgę ilgos ir varginančios 
kelionės atvyko pas mus mūsų 
tautinės šventės proga pasidalinti su 
mumis savo lietuviškos dainos ir šokio 
meile. Laukėme gal kiek su rūpesčiu, 
nes gi iš toli atvažiuoja mums 
nežinomi asmenys, kaip girdėti net ir 
jau vyresnio amžiaus tautinių šokių 
grupė.

Mus maloniai nustebino visų jau
natviška nuotaika, maloni išvaizda, 
dainininkių balsų darnumas ir gražu
mas, be priekaišto atliktas išpildymas, 
lygiai kaip šokėjų lengvumas ir 
grakštumas.

Ne viena jaunimo šokėjų grupė gali 
dar daug iš jų pasimokyti. Gražiai 
vienas kalbėtojas pasakė: "Kas gali 
nurodyti, kada baigiasi teisė į 
lietuviškos dainos ir tautinio šokio 
meilę, ir džiaugsmą, pasitenkinimą ir 
darbą lietuvių tautos kultūrinį lobyną 
puoselėjant."

Žinoma, didžiausia padėka ir pa
garba tenka šių dviejų grupių 
vadovėms: G. Vasiliauskienei ir B. 
Lapšienei.

Po minėjimo visi svečiai iš Adelai
dės buvo gražiai kanberišklų šeimi

A. A. VINCAS KASPUTIS

užbaigė šios žemės kelionę, palikęs liūdinčius: žmoną, gimines ir 
pažįstamus. Visus užjaučiame ir kartu liūdime.

M. ir R. Mažeikai ir I. Račiūnas.

Clevelando miesto burmistras G. V. 
Voinovich kalbasi su Virginija 
Bruožytė, suruoštame Svajonių priė
mime.

SPAUDOJE

Šį kartą jautėsi dar ir kažkokia 
miela ir maloni šiluma... ir puikiai 
dainuoja, ir gražiai atrodo...
Geresnių ambasadorių Australijos 
lietuviai į Šiaurės Ameriką atsiųsti 
negalėjo.
Bronius Nainys - "P. L.” Nr 1 - sausio 
1987. m.

ninkų pavaišinti. Buvo pasikeista 
padėkos žodžiais, nes ir adelaidiškiai 
džiaugiasi gavę progą išeiti už savo 
parapijos ribų. Tai yra jiems didelis 
padrąsinimas ateičiai, lygiai, kaip ir 
ligšiolinių pastangų įvertinimas.

Prie stalų putojo šampanas, skam
bėjo linksmos dainos ir juokas.
P.Dariaus žodžiais " Kanberiškial dar 
ilgai kalbės apie šį Vasario 16-tos 
minėjimą, ir stengsis nepamiršti pas
kaitininko žodžius ir balsingas ir 
grakščias viešnias iš Adelaidės."

Dalyvavęs.

Dail. Irena Vabalienė savo 
kilimuose atiduoda meilę ir pagarbų 
linui - kukliam Lietuvos laukų 
augalėliui. Vilniečiams surengtoje 
parodoje jos dideli, siuvinėjimo 
technika atlikti sieniniai kilimai 
atskleidžia neregėtas lino spalvas, jo 
taurų grožį. Dail. I. Vabalienė, 
derindama liną su kitais pluoštais, 
sukūrė kilimus M. K. Čiurlionio 
atminimui, Vilniaus universiteto 
sukakčiai ir netgi lietuvių literatūros 
klasikų portretus.
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AUSTRALIJOS L.K.V.S. "RAMOVĖ"

ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimo atstovai pirmoje eilėje iš kairės: A. Kramilius, VI. Bosikis- 
prezidiumo pirm., ats. aviac. majoras Ant. Kutka, J. Gatavičius, J. Makūnas, J. 
Normantas, Pr. Mikalauskas, V. Kondrackas, jūr. pulk. Įeit. A. Dičiūnas MBE ir 
A. Vinevičlus - Sydnejaus skyriaus pirm.

Diskusijų metu būta daug visokių 
klausimų bei pasiūlymų, kurie išsamiai 
išdiskutuoti.

Pietų pertraukos metu skyriaus 
pirmininkas A. Vinevičlus pristatė ir 
supažindino visus atstovus bei sve
čius. Pietus palaimino kun. dr. 
Alfonsas Savickas iš Pertho. Po 
pietų vyko Sydnejaus skyriaus 30 
metų veiklos jubiliejaus minėjimas. 
Prezidiumo pir-kas pasveikino visus 
svečius ir paprašė skyriaus pirmininką 
padaryti veiklos pranešimą. Po pra
nešimo sekė pažymėjimų įteikimas. 
Centro valdybos apdovanotas A.A. 
Antanas Skirka - buvusis Ramovės 
pir-kas. Pažymėjimas įteiktas jo 
žmonai Adelei Skirkienei. Pažymėjimą 
ir žymenį įteikė prelatas P. Butkus 
MBE. Taip pat buvo įteikti brandaus 
amžiaus 70 metų sulaukusiems: Kazi
mierui Butkui ir Pr. Sakalauskui. Pr. 
Mikalauskas maloniai padėkojo vi
siems atstovams už puikų bendravimą • 
ir prašo šią tradiciją tęsti toliau.

Meninėje dalyje moksleivis Antanas 
Šarkauskas gražia lietuvių kalba 
padeklamavo eilėraščius: Ant. Skirkos 
"Ilgiuosi Tavęs Tėvynė" ir Maironio 
"Nedaug Mūsų”.

Ramovėnas Pranas Nagys su žmona 
Elena padainavo dvi dainas: "Už 
Gimtinės klonius" ir "Palikome 
Tėvynę". 
Vanda Zablockienė labai jausmingai 
padeklamavo "Nežinomam Kariui" ir 
"Partizano Mirtis".

Alfa Savickienė ir Jadvyga Muš- 
činskienė,pritariant gitara, padainavo 
tris dainas: "Palinko liepa", "Be 
Tėvynės" ir "Tu nepyk".

Sydnejaus skyriaus pirm, visiems 
programos atlikėjams pareiškė padė
ką.
Suvažiavimas ir minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. A v

Skaitytojai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

Iš "Mūsų Pastogės" Nr, 6 (16. 2. 87) 
sužinojau, kad nauja Krašto valdyba 
išsiuntė raštą - memorandumą 
Australijos Federalinei vyriausybei ir 
parlamentarams ryšium su žydų 
mestais kaltinimais pabaltiečiams ir

Australijos Lietuvių Karių Vete
ranų S-gos "RAMOVĖ" skyrių atsto
vų suvažiavimas 1986.12.31 d. Sydne- 
juje.

Suvažiavime dalyvavo Adelaidės, 
Canberros, Melbourne ir Sydnejaus 
rinkti atstovai. Suvažiavimas buvo 
pravestas Bankstowno Lietuvių klubo 
patalpose. Suvažiavimo dalyvius 
pasveikino Sydnejaus skyriaus pirmi
ninkas Ant. Vinevičius. Tuo pat metu 
pakvietė į Garbės Prezidiumą prelatą 
Petrą Butkų MBE, Australijos jūrų 
karininką pulkininką Įeit. Algį Dičiūną 
MBE, Lietuvos ats. aviac. majorą ir 
"Ramovės" garbės narį Ant. Kutkąir 
Adelaidės skyriaus pirm. Vyt. 
Vosylių. Darbo prezidiumo pirmininku 
Melbourno skyriaus pirm. Vladą 
Bosikį. Prezidiumo pirm, padėkojo už 
pasitikėjimą ir sekretoriais pasikvietė, 
ramovėnus Pr. Nagi iš Sydnejaus, ir V. 
Sidabrą iš Melbourno. Invokacijai 
pakviestas prelatas P. Butkus savo 
jautriu žodžiu pagerbė mirusiuosius 
prie uždegtų žvakių ir sugiedotas 
Himnas.

Suvažiavimą sveikino žodžiu: 
J.Normantas iš Geelongo, kuris pri
klauso Melbourno skyriui, V. Sidabras 
Melbourno Vytenio šaulių kuopos 
vardu, L. Baltrūnas Australijos lietu
vių sportininkų vardu, VI. Bosikis 
Melbourno Ramovėnų ir Melbourno 
Tautos fondo vardu.

Raštu gauti ir perskaityti sveiki
nimai iš: L.K.V. S-gos Centro 
valdybos, Sydnejaus Apylinkės valdy 
bos, L.K. V. S-gos Ramovės Sydnejaus 
valdybos ir Sydnejaus liet. kat. 
kultūros draugijos.

Paskaitą skaitė Australijos laivyno 
majoras Rimas Dičiūnas tema "Sovie
tų karo laivynas ir jo pavojus 
laisvajam pasauliui". Paskaita buvo 
paryškinta skaidrėmis ekrane, kurį 
paruošė Kęstas Ankus. Paskaita buvo 
labai įdomi ir daugumas prašė ją 
paskelbti spaudoje.

Skyrių veiklos pranešimus darė: 
Adelaidės - pirm. V. Vosylius, 
Canberros - sekretorius L. Budzi- 
nauskas, Melbourno pirm. Vi. Bosikis 
ir Sydnejaus - pirm. Ant. Vinevičius. 
Po pranešimų ir diskusijų visų skyrių 
veikla priimta. Patarta veikimą derin
ti prie kitų organizacijų ir draugiškai 
sugyventi. 

Mielai »

A-A. BIRUTEI VALI E NEI

mirus, giliai užjaučiame dukras Dalę, Birutę ir Jūratę.

Monika Martišienė ir Viktoras Martišius.

kitiems, ir to pasėkoje Mr. A. C. 
Menzies tyrinėjimais ir išleistu rapor
tų - knyga,kuri gaunama valstybi
niuose knygynuose.

Praeitos Krašto Tarybos suvažia
vime šitas reikalas buvo svarstomas ir 
buvo tada nutarta visus kaltinimus 
atremti pavesti Pabaltiečių Tarybai 
Australijoje/kuri šiuo metu randasi 
Sydnejųje ir kurios pirmininkas (estas) 
yra advokatas ir šalia jo taryboje yra 
dar keli teisininkai arba politinių 
mokslų žinovai. Ši Taryba yra labai 
darbšti ir efektyviai veikia keliomis 
kryptimis gindami Pabaltijo okupuotų 
valstybių ir mūsų tautinius reikalus. 
Jų pastangomis pravesta per Austra 
lijos parlamentą rezoliucija mūsų 
valstybių reikalu yra didelis laimė
jimas. Taip pat jų ruošiamos Pabal
tiečių Tarybų valstijų ir tautinių 
veikėjų konferencijos Canberroj rug
sėjo mėnesį yra vertingos tuom, kad 
aptariami darbai ir aplankoma val
džios ir opozicijos lyderiai ir vaka
rienėje Parlamente dar sykį artimai 
pabendraujama. Atsilankant ministe- 
riui pirmininkui ir daugeliui kabineto 
narių ir taip pat lyderiams ir 
parlamentarams, sustiprinama ryšis ir 
tokiu būdu jie tampa palankūs mūsų 
reikalams.

Ir praeitoje konferencijoje rugsėjo 
mėnesį Canberroje buvo nutarta, kad 
Baltic Council of Australia tegul 
kalba mūsų visų vardu federalinėje 
plotmėje kur ir yra kaltinimai įteikti. 
Todėl nematau, kad buvo reikalinga 
naujai Krašto valdybai įeiti į šį reikalą 
atskiru raštu vyriausybei ir parlamen
tarams dėl sekančių priežasčių: 1. 
Yra geriau ir taip mums buvo patarta 
anksčiau tuolaikinio min. p-ko M. 
Fraser, kad geriau kreiptis į vyriau
sybę visų trijų Pabaltijo' v alstybių 
reikalu negu atskirai, idant turėti’ 
stipresnį balsą ir kadangi mūsų visų 
yra tas j>ats bendras reikalas.
2. Nurodymas Australijos vyriausybei 
taip vadinamų "kolaborantų" arba 
"karo nusikaltėlių" teisinį dalyką 
tvarkyti nėra reikalinga nes tai labai 
komplikuotas reikalas ir iš viso, gal 
būt, teisiniai neįmanomas be naujų 
(statymų pravedimo, nes: a) svetim
šaliai (ne Australijos piliečiai) nusi
kalto kitiems svetimšaliams (ne 
australams)
b) Pabaltijo valstybių inkorporavimas 
į Sov. Sąjungą nėra de jure, todėl Sov. 
Sąjunga į šį dalyką negali įeiti 
kaltintoju arba liudininkais, arba 
dokumentavimu Pabaltijo kraštų do
kumentais.
c) Australijos "War Crimes Act 1945" 
iš viso nebegalioja ir negaliotų šiuo 
atveju, jei ir tebebūtų galiojantis, 
kadangi tokie nusikaltimai .turi būti 
baudžiami Karo lauko teismo.
3. Australija negalėtų deportuoti nei 
vieno rasta kaltu pirmiausia neatėmus 
pilietybės, o pabaltiečių iš viso į Sov. 
Sąjungą, kadangi yra nepripažinus jų 
inkorporavimo į Sov. Sąjungą.

Kaip matome, visas dalykas yra 
labai painus ir teisiniai klampus ir 
todėl reikia palikti šį dalyką toliau 
tvarkyti ir kaltinimus atremti bei 
vyriausybei nurodymus tiekti tiems 
kurie yra labai teisiniai išsilavinę ir 
atsargūs savo pasisakymuose ir turi 
gerus ryšius su valdžios ir opozicijos 
vadais. Šiuo atveju Federalinei Pabal-' 
tiečių Tarybai.

Alg. Žilinskas, Melbourne.

REDAKTORIAUS PASTABA
ALB Krašto valdyba yra mūsų 

bendruomenės įpareigota federalinėje 
sferoje kalbėti ALB vardu. Gi 
federalinė reprezentacija visų trijų 
bendruomenių - lietuvių, latvių ir 
estų - yra Baltų Tarybos atsakomy - 
bėję.

žasin©s
Tower komisija, JAV prezidento 
Ronald Reagan sudaryta ištirti ginklų 
siuntimo Iranui, paskelbė savo rapor
tą. Šis raportas smarkiai kritikuoja 
prezidento patarėjus, ypač Baltųjų 
Rūmų vyriausią administratorių 
Donald Regan . Raportui pasiro- ,
džius, Donald Regan pasitraukė iš ><
Baltųjų Rūmų administratoriaus 
posto. Naujuoju administratorium 
prezidentas paskyrė Howard Baker.

Pakistano atominių laboratorijų di
rektorius dr. Abdel Khan pasigyrė, 
kad Pakistanas jau turi pasigaminęs 
branduolinių ginklų, tuo pasivydamas 
Indiją kuri išsprogdino pirmą atominę 
bombą 1974 metais.

J. A. Valstybės grasina nutraukti 
savo paramą Pakistanui, jei jis 
nesustabdys branduolinių ginklų ga
mybos.

Ilgai nesutikus derėtis dėl nusigink 
lavimo, jei JAV nesustabdys tyrinė
jimų, kaip sunaikinti erdvėje atskren- 
dančias priešo raketas, Sovietų S-ga 
galiausiai nusileido ir sutiko atskirai 
tartis dėl vidutinių atstumų raketų 
apribojimo. Pagal Gorbačevo pasiū 
lymą, per 5 metus branduolinės 
raketos būtų pašalintos iš Europos, 
įskaitant ir Sovietų S-gos teritoriją 
Europoje. Tiek Sovietai, tiek JAV 
pasilaikytų tarpkontinentallnes rake
tas, bazuotas Sibire bei Amerikoje.

Prieš mėnesį paleidę disidentą 
Serafiną Jevsiukovą iš psichiatrinio 
kalėjimo, Sovietai jį vėl suėmė ir 
grąžino į "kliniką". Jevsiukovas de
monstravo, kad būtų išleistas emi
gruoti, ir kad iš koncentracijos 
stovyklos būtų išleistas jo sūnus.

Keli žemės drebėjimai sukrėtė 
Naujosios Zelandijos šiaurinę salą, 
Bay of Plenty sritį. Vienas iš 
drebėjimų siekė 6.5 stiprumo Rich- 
terio skalėje.
Užgriauti keliai, iškraipyti geležin
kelių bėgiai, plyšiai pasirodė užtvan
kose ir tiltuose. Daug gyvenamų 
namų apgriauta, atsirado keletos 
kilometrų ilgio ir apie 3 metrų gylio 
"griovys" 1

Queenslando premjeras Joh Bjelke - 
Petersen tęsia kompaniją priversti 
National partiją pasitraukti iš koali
cijos su liberalais. Prieš šią politiką 
pasisakė federalinis National partijos 
lyderis Sinclair bei buvęs lyderis 
Doug Anthony, bet premjerą palaiko 
daugumas federalinių Queenslando 
parlamentarų.

N.S.W. aukščiausias teismas pradėjo 
svarstyti Sydnejaus firmos Litas 
Investments bylą prieš Aerofloto 
Sovietų orinio susisiekimo bendrovę. 
Po keletos dienų tolimesnis bylos 
svarstymas atidėtas iki balandžio 
mėnesio.

Litas yra padavęs 2 600 000 dolerių 
ieškinį.

Iširus penkių partijų koalicijai 
Italijoje atsistatydino socialisto 
Bettino Craxi vadovaujamas minis- 
terių kabinetas. Craxi kabinetas 
išsilaikė tris su puse metų, kas yra 
rekordas pokarinėje Italijoje.

Kovo 4 d. Los Angeles, Calif, mirė 
filmų ir televizijos aktorius Danny 
Kaye, prieš 74 metus gimęs Brooklyn, 
N.Y. kaip David Kaminski. Iš daugelio 
jo sukurtų rolių gal garsiausia buvo 
Hans Christian Andersen, už kurią 
Danijos karalienė jam suteikė riterio 
titulą.
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MUMS RAŠO SESERIJOS VYR. 
ŠKAUTININKĖ

Mieli sesės ir Broliai,
Skautybės įkūrėjo prisiminimo ir 
susimąstymo dienos proga skrendu vėl 
mintimis pas Jus - šį kartą jau drąsiau; 
lyg į tikrus namus - ir akimis prabėgu 
pro jau pažįstamus veidus, taip 
artimus dabar!

Rodos, lyg ranka paliečiami ir vis 
dar gyvi prisiminimai tarytum skautiš
ko laužo ugnį širdyje kūrena. Brangin
tinos liks man valandos praleistos su 
Jumis svetingoje Australijos šaly. 
Beje, buvo tai Australijos įnašas, ar 
tik skautiškuose rėmuose bujojąs tenai 
lietuviškasis vaišingumas?! Kaip 
ten bebūtą - AČIŪ JUMS už tai! 
Gera buvo pajusti tą patį rūpestį 
skautybės gerove ir jos ateitimi, 
pabūti stovykloje, pasikalbėti su 
vadovais ir išgirsti jaunąją sesią 
širdies balsą. Norėčiau - ir linkėčiau - 
kad ryšys stiprėtą, nugalėdamas
atstumo ir laiko kliūtis! O kol 
kalbėsimės - ir mokėsime išklausyti 
vieni kitus - negalės būti kliūčią 
nenugalimą mūsą darbui!

Tad stabtelėkime šiandien minu
tėlei prie savęs, kad galėtume išsijoti 
grūdus savo ir kitą darbo, peržvelgti 
savo idėjinį siekį sustiprinti ryžtą ir 
įsipareigojimą lietuviškosios skauty
bės gerovei. Kad patys augdami ir 
stiprėdami galėtume ugdyti kitus.

Širdimi su Jumis!
BUDĖKIME KARTU!

v.s.t.n..Stefa Gedgaudienė 
Vyriausia Skautininke

APDOVANOTAS SYDNĖJAUS 
SKAUTŲ ŽIDINYS

Vasario 16-toslos proga, už pavyz
dingą skautišką veiklą bei talką Ir 
paramą tuntui, LSS Australijos rajono 
Sydnjaus skautą Židinys, švenčiąs 30 
metą sukaktį, LS Seserijos vyr. 
skautlninkės įsakymu Nr, 40, iš 1987. 
II. 16, apdovanotas pažangumo žyme
niu.

ŽIDINIO METINĖ SUEIGA

Sydnejaus Skautą Židinio metinė 
sueiga sušaukta vasario 22 d., 
Lietuvią namuose, Bankstowne. Suei
goje, bė gražaus būrelio židiniečią, 
apsilankė ir visa eilė viešnią-svečią, 
ją pravedė židinio tėvūnas, v.s. J. 
Zinkus.

Paskaitą - "Krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje" - skaitė, žid. K. Protas, ją 
pavadinęs "minčių pasidalinimu-". 
Paskaita kruopščiai paruošta', įdomi. 
Ją, savo pastebėjimais, papildė dr. A. 
Mauragis.

Sekė montažas magnetofoninėje 
juostoje, paruoštas J. Zinkaus - 
"Židiniečiai Lietuvių Dienose", o po 
to - naują narią priėmimas, kurią 
šįkart buvo net 6.

Po Židinio vadovybės ir revizijos 
komisijos pranešimą, vyko naujos 
vadovybės rinkimai: tėvūnu išrinktas 
žid. s. A. Dudaitis, kanclere - žid. fil, 
T. Vlngillenė. Prie rinktą pareigūną, 
atskiroms darbą šakoms talkinti, 
kooptuoti dar du nariai.

Einamuosiuose reikaluose pasitarta 
dėl sekančios Židinio ekskursijos, 
įvyksiančios balandžio 4 d., biuletenio 
leidimo ir t.t.
Sueigą uždarė buv. kadencijos tėvū
nas J. Zinkus.

A. A. V.KASPUTIS

Karta, kuri paliko Tėvynę prieš 40 
metą, paskutiniu laikotarpiu pradėjo 
smarkiai retėti. Dauguma tai buvo 
tautiečiai, kuriais rėmėsi vis mūsą 
tremties tautinė veikla. Vienas iš 
tokią pasišventėlią, vasario 6 dieną, 
staigios mirties pakirstas, Vincas 
Kasputis. Gimęs Lietuvoje, 
Pakražančio km. Kelmės apskr. sausio 
4 dieną 1911 metais.

Prieš apleidžiant Lietuvą tarnavo 
buchalterio pareigose Vilniaus 
Pienocentre. Raudonajai Armijai 
artinantis, Vincas paskubomis 
traukėsi į vakarus; žmona Teofilė 
paliko Lietuvoje.

Po stovyklų gyvenimo Vokietijoje, 
Vincas atsirado Australijoje, ir jo 
pirmas rūpestis buvo išrūpinti savo 
žmonai Teofilei leidimą atvykti pas jį 
Australijon. Po daugelio pastangų ir 
15 metų kantrybės, 1966 metais 
Kaspučių šeima susijungė. Abu 
akyviai įsijungė į Bendruomenės 
gyvenimą: Vincas įvairiose B-nės 
valdybose ėjo įvairias pareigas, beto > 
buvo Lietuvių Sąjungos beveik 
nuolatinis Revizijos komisijos narys. 
Teofilė yra ilgametė pertho lietuvių 
choro dainininkė. Neapsiėjo be 
Kaspučių jokia Bendruomenėje talka, 
kurioje jiedu nedalyvautų.

Prenumeruodavo daug įvairios 
lietuvių spaudos, rėmė įvairias 
organizacijas bei fondus.
Išėjęs į pensiją 1975 metais, Vincas 
buvo gan geros sveikatos ir svajojo 
abu su žmona ramiai leisti senatvę. 
Deja, kitaip buvo lemta. Velionis 
turėjo kiek aukštesnį kraujospaudimą, 
kuris atrodo buvo priežastimi tokios 
staigios mirties.

Ląidotąvių išvakarėse, prie 
pašarvoto Vinco susirinko pilna 
koplyčia žmonių. Rožančių ir maldas 
sakė lietuvių kapelionas Dr. A. 
Savickas. Sekančios dienos rytą, St. 
Francis Xavier bažnyčioje, kurioje 

■Vincas s reguliariai dalyvaudavo 
lietuvių pamaldose, buvo gedulingos 
Šv. Mišios, po kurių ilga virtinė 
mašinų pasuko Karakata kapų link - 
palydėti į paskutinę kelionę. Prieš 
nuleidžiant karstą, kapelionas 
sukalbėjo, paskutines maldas, po kurių 

’Apylinkės v-bos pirmininkė E. 
Petrukėnienė tarė jautrų 
atsisveikinimo žodį savo v-bos nariui- 
iždininkui Vincui Kaspučiui. 
Skausme ir liūdesy paskendusi našlė 
Teofilė, užbėrė saują atsivežtos iš 
Lietuvos žemės, simbolizuojančios tą 
nenutraukiamą ryšį su velionies 
numylėta Tėvyne. Mes Tavęs 
pasigesime Bendruomenėje, o Tavo 
šeima paliktoje gražioje sodyboje.

Ilsėkis ramybėje brangus Vincai, Tu 
pilnai atlikai savo pareigą Tėvynei.

Netikėtai iš šio pasaulio atsiskyrus

A. A. JONUI KEMEŠIUI

jo liūdinčią žmoną Martą, dukras Jūratę, Rūtą su Veniu ir anūką Petrą 
nuoširdžiai užjaučiame ir meldžiame jiems Aukščiausiojo globos

Viktorijos lietuviai evangelikai.

P A I> Ė K OS

Lietuvių dienų meno paroda praėjo 
sėkmingai ir daugeliui žiūrovų sukėlė 
pasigėrėjimo ir pasididžiavimo 
jausmus.
Tačiau parengti taip kaip ji buvo 
parengta, pareikalavo laiko ir kieto 
darbo iš daugelio žmonių. Parodoje tie 
žmonės yra nematomi, nors dėka jų 
darbo paroda yra sukonstruktuota. Jie 
paaukojo savo prieškalėdinį brangų 
laiką, atsisakydami malonių valandų 
su atvykusiais iš toliau, seniai 
matytais, draugais.

Po to greit sekusi meno paroda, 
suruošta Vasario 16 dienos ir 
pabaltiečių priėmimo progomis taip 
pat pareikalavo daug pasišventimo ir 
fizinės jėgos iš tų pačių rengėjų. Su 
tokiais entuziastingais bendradarbiais 
dirbti buvo malonu. Be jų talkos 
parodų nebūtų galima surengti. Talką 
sudarė: Stasys Abramavičius, Jonas 
Abromas, Jonas Abromas jaunesnysis, 
Kazimieras Belkus, Ignas Bieliūnas, 
Daina Bernotienė, Juozas Jablonskis 
su žmona, Jurgis Janavičius, 
Raimundas Jurkšaitis, Vytautas 
Kardelis, Jonas Mikutavičius, Stasys 
Montvidas, Kostas Pelurytis ir Jurgis 
Reisgys.

Taip pat ačiū talkoje dalyvavusiam 
Gruzdeff Andrew ir Raimundui 
Baltramijūnui.

Visiems už talką esu giliai dėkinga 
Genovaitė Kazokienė

Nepriklausomybės Šventės minė
jimas Canberroje šiais metais praėjo 
gana iškilmingai. Canberiškiai kartu ir 
Apylinkės valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką buvusiam Krašto valdybos 
pirmininkui Vytautui Neverauskui už 
turiningą paskaitą kuri ne vienam 
sužadino Tėvynės meilę ir priminė 
mūsų pažadus apleidžiant gimtinę. 
Prelatui Petrui Butkui už šv. Mišias ir 
šiai šventei skirtą pamokslą. 
Šventės meninės programos daly
viams: Adelaidės moterų oktetui, 
senjorių tautinių šokių grupei, okteto 
vadovei Genovaitei Vasiliauskienei, 
tautinių šokių vadovei B. Lapšienei ir 
programą pravedusiam L. Gerulaičiui.

Neužmirštamos valandos besiklau 
sant Jūsų taip gražiai skambančių 
dainų daugeliui net ašaras iššaukė, kai 
tautiniai šokiai džiugino visus.

Dar kartą visiems nepagailėjusiems 
tolimų kelionių tariame širdingą ačiū. 
Mes ilgai jūsų nepamiršime.

Visų Canberros lietuvių vardu 
Apylinkės valdyba.

*
IS N e wo as tl e

padangės..
Diskusijų klubo narių susirinkimas 
įvyko pas Colletę ir Stasį Žukus. Šia 
proga Stasys rodė filmą iš savo ir 
žmonos paskutinio vizito Lietuvoje, 
(jiedu lankėsi Lietuvoje jau. trečią 
kartą).

Paprastai po vizito, rodydamas 
susuktą filmą ar skaidres, Stasys 
duodavo išsamius asmeniškus įspū
džius ir komentarus apie vietoves; 
žmones ir gyvenimą Lietuvoj. Šį 
kartą, be kelių trumpų paaiškinimų, 
jis kvietė klubo narius stebint filmą 
susidaryti savus įspūdžius. Filmas 
buvo ilgokas turint omeny ribotas 
filmavimo galimybes ir laiką. Kokiu 

tai stebuklu, Žukams pavyko, šalia 
vizito ir ekskursijų Vilniuje, pamatyti 
ir kitas Lietuvos vietoves. Žinoma ne 
ilgam, daugumoje pravažiuojant per 
miestus ir tik, kai kur sustojant vienai 
kitai valandai. Klubo nariams tai buvo 
nuostabi proga sugrįžti į Tėvynę nors 
kelioms akimirkoms; beveik kiekvie
nas atpažino tai savo mieste gatves, 
lankytą mokyklą ar bažnyčią, kažkada 
braidytą upelį ir kitas matytas ir 
lankytas vietas. Stasys apgailestavo 
filmos prastą kokybę, (vietomis ji 
buvo smarkokai išblukusi), bet nostal
gijos jausmo pagauti žiūrovai užpildė 
šį trūkumą savo vaizduote - kuris iš 
mūsų neatsimena lietuviškos gamtos 
skaidrių spalvų?

Vėliau St. Žukas parodė filmą ir 
kitiems susidomėjusiems nariams.
Po ilgokų vasaros atostogų Diskusijų 
klubo nariai buvo susirinkę pirmam 
1987 metų pobūviui Kristensen na
muose. Paskaitą skaitė Juozas Čes- 
naitis.

V. Kristensen
N.D. klubo reporterė

LIETUVOJE
M. K. Čiurlionio dailės muziejus 

kauniečius pakvietė į pirmą 
respublikinę parodą "Lietuviškos 
juostos: tradicija ir dabartis", 
lankytojus supažindinančią su juostų 
istorijosraida nuo seniausių laikų iki 
dabartinių dienų. Paroda pradedama 
VII-VIII š. Ir vėlesnio laikotarpio 
juostomis, kurias dėvėjo mūsų 
protėviai ir kuriomis jie puošė savo 
žirgus. įdomūs yra miniatiūriniai XII- 
XIIIS. juostų pynimo įrankiai iš 
plokštinio Griežės kapinyno Mažeikių 
rajone. Etnografinį bei techninį 
lietuvškų juistų įvairumą atskleidžia 
XIXš. ir XXš. pirmosios pusės 
rodiniai: vytinės, pintinės, austinės, 
rinktinės, kaišytinės, megstinės 
juostos iš Aukštaitijos, Dzūkijos, 
Suvalkijos ir Žemaitijos. 
Dabartinėmis juostomis parodą 
papildė Lietuvos liaudies meno 
draugijos susivienijimo "Dovana" 
įmonės.

Kauno istorijos muziejus savo 
skyriuje Perkūno namuose surengė 
parodą "Iš Balio Buračlo kūrybinio 
palikimo". Paroda skirta 
kraštotyrininko ir fotografo B. Buračo 
90 metų gimimo sukakčiai, veiks iki 
kovo 1 d. Jai buvo sutelkta 60 
velionies darytų nuotraukų. B. 
Buračas su fotoaparatu apkeliavo visą 
Lietuvą, tą kellonų pradėdamas I D. 
karo metais ir tęsdamas iki mirties 
1972 m. liepos 28 d. Kūrybinį B. 
Buračo palikimą sudaro beveik 20.000 
negatyvų ir 30.000 nuotraukų, 
atskleidžiančių Lietuvos istoriją. Tai 
labai vertinga medžiaga istorikams, 
nes prie hotraukų jis pridėjo ir jų 
aprašymus. Nemažai nuotraukų 
sudaro tokius ciklus, kaip "Liaudiški 
žaidimai ir apeigos", "Lietuvių 
liaudies papročiai", "Kupiškėnų 
vestuvės", "Vaikų žaidimai".
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VI P.L.J. KONGRESO PARENGIMŲ 
PROGRAMA SYDNEJUJE.

VI P.L.J. Kongreso atidarymas 
įvyks Sydnejuje nuo gruodžio 19-tos 
iki 25-tos dienos sekančia tvarka:

1. Šeštadienis 19 d.-".Harbour 
Cruise" jaunimui vakaro metu.

2. Sekmadienis 20 d.- iškilmingos 
pamaldos šv. Joachim Lidcombėje.

3. 21-23 dienomis atstovai bus 
apgyvendinti "Naamaroo" centre, 
Lane Cove River Park, Lane Cove. 
Ten vyks studijų dienos. Vakarais 
parengimai.

4. Pirmadienis 21 d. vakaro metu - 
užjūrio ansamblio koncertas - Ukrai
niečių salėje - Lidcombėje.

5. Antradienis 22 d. vakare -
Jaunimo talentų vakaras - Ukrai
niečių salėje - Lidcombėje.

6. Trečiadienis 23 d.- Jaunimo 
"Bush Dance" - Argyle Tavern, The 
Rocks.

7. Ketvertadienis 24 d.- bendros 
Kūčios - Lietuvių namuose, Banks
towne.

8. Penktadienis 25 d.- atstovai 
išvyksta į Canberrą.

Laukiame daug atstovų ir šiaip 
dalyvių iš užjūrio: Europos, Pietų 
Amerikos JAV ir Kanados. Sydnejaus 
jaunimas prašo visų Australijos lietu
vių atidaryti savo širdis ir namus 
atvažiuojančiam jaunimui. Australijos 
lietuviai yra pagarsėję pasaulio lietu
vių tarpe, kaip vieni iš vaisingiausių 
išeivijoj.

Lietuvybės ir lietuviško dosnumo 
ir vaišingumo vardan tikimės, kad ir šį 
kartą atvykstančių neapvilsime.
VI P.L.J.K. - Sydnejaus skyrius.

LINKIME LAIMĖS
Tikriausiai, Jau visi Sydnejaus 

lietuviai girdėjo, kad mūsų ilgametė 
draugė ir paskutiniu laiku daug 
dirbanti Sydnejaus Jaunimo Sąjungos 
pirmininkė Rita Barkutė, pradėjo 
naują darbą Melbourne.

Be Ritos kongreso ruošos komitetas 
Sydnejuje nebūtų galėjęs taip uoliai 
dirbti ir atlikti savo paskirtus 
uždavinius.

Tau Rita, nuoširdžiai dėkojame už 
Tavo nuolatines pastangas ir ugdymą 
pasitikėjimo mumyse.

Visų Sydnejaus Jaunimo ir kongreso 
ruošos komiteto vardu linkime Tau 
daug sėkmės ir laimės Tavo naujame 
gyvenime Melbourne.

Kristina Coxaitė

IŠ HOBARTO PADANGĖS

Vasario viduryje Kalinių Draugijos 
"Friends of Prisoners" pakviestas 
Hobarte lankėsi kun. Michael 
Bourdeaux, Keston Koledžo direkto
rius. Kunigas Bourdeaux mums lietu
viams turėtų būti gerai pažįstamas ir 
užsitarnavęs didelės pagarbos ir 
įvertinimo, kaip autorius "Land of 
Crossses" knygos, kuri yra neabejo
tinai viena iš geriausių knygų apie šių 
dienų Lietuvą ir jos žmonių kovą su 
sovietine okupacija. " Keston College" 
gi turėtų būti mums žinomas taip pat, 
kaip institucija, kuri informuoja 
vakarų pasaulį apie religijos perse
kiojimą ir žmogaus teisių laužymą 
sovietinėje Rusijoje, okupuotose Bal
tijos valstybėse ir tuo pačiu Lietu
voje.

Svečias penktadienio vakare skaitė 
paskaitą universiteto auditorijoj Ho- 
barto visuomenei, kalbėjo anglikonų 
katredroje sekamdienį pamaldų metu 
ir vėliau gausiam susirinkimui, daly
vaujant net Tasmanijos gubernatoriui 
Sir James Plimsoll (mes, lietuviai, gal
jį atsimenam, kaip Australijos amba
sadorių Maskvoje Whitlamo laikais). 
Patys vieni lietuviai niekada nepa
jėgiame sutraukti didesnio skaičiaus 
australų visuomenės, kad juos pain
formuotume apie savo tėvynės bylą ir 
tautos pasipriešinimą. Todėl buvo 
labai malonu ir reikšminga, kad tokį 
pasitarnavimą atliko mūsų draugas 
nelietuvis, kurio pasiklausyti susirinko 
kur kas didesnis žmonių skaičius.

Informuodamas apie religijos per
sekiojimą Sovietų Sąjungoje kun. 
Bourdeaux daugelyje atvejų paminėjo 
lietuvių pasipriešinimą, pogrindžio 
spaudą ir kovą ne tik dėl religijos 
laisvės, bet ir dėl tautinės ir politinės 
nepriklausomybės, tuo pabrėždamas 
kaip tik mūsų visų pagrindinius 
siekimus.

f- Kalinių Draugija "Friends of Priso
ners" susikūrusi Hobarte bevelk prieš 
10—tį metų dabar išaugo į didelę 
organizaciją su tūkstančiais bendra
minčių Australijoje, N. Zelandijoj ir
kitur. Draugijos nariai nepailstamai, 
kantriai ir užsispyrusiai rašo laiškus 
religiniams ir politiniams kaliniams 
(kiekvienas turi savo "adoptuotąjį) 
sovietų kalėjimuose ar stovyklose, 
tikėdami, kad anksčiau ar vėliau tas 
"lašas po lašo" pasieks vargšą 
belaisvį, žinia apie neteisybę ir 
skriaudą prasiskverbs pro tylos už
tvaras pasaulio spaudoje ir okupantas 
bus priverstas atleisti varžtus ir gal 
net paleisti į laisvę vieną ar kitą.

Kad taip-vyksta, mes jau skaitėme 
laikraščiuose. Dejazdar vis nerandame 
lietuviškų ar kitų baltų pavardžių 
paleistųjų sąrašuose ir gal dar ilgai jų 
nematysime, nes pavergėjas reika
lauja atsižadėti laisvės siekimo, 
tačiau šie draugai laisvajame pasau
lyje, kurie kalinių neužmiršta, jais 
rūpinasi, apie Juos skelbia, pasiliks 
visada nemaloni rakštis Gorbačiovo 
panagėje tol, kol ir lietuvių paskutinis 
kalinys neišeis į laisvę.

Ilgametis Kalinių Draugijos plrmi-

SPORTAS
Rašo A. K ant vii as.

ninkas kunigas jėzuitas Greg Jordan 
išvyksta iš Hobarto. Hobartiškial 
apgailestauja tokį nuostolį kartu 
tikėdami, kad šis lietuvių draugas 
suras kitą bendruomenę, kur galės 
dirbti tuo pačiu užsidegimu ir nepails
tančiu pasiaukojimu. Kalinių Draugija 
bei kitos organizacijos, su kuriomis 
kun. Jordan dirbo, su juo atsisveikino 
vaišėse. Pabaltiečių HELLP draugija 
prisiminimui jam padovanojo lietu
višką stilizuotą medžio kryželį.

Hobarto lietuvių bendruomenė, dar
pasigėrėtinu skaičiumi susirinkusi B. 
Šikšniaus patalpose pagerbė savo 
veikėjus ir paminėjo Vasario ŠešioHk- 
tąją. Apylinkės valdybos naujas 
sekretorius Stepas Augustavičius rū
pestingai parengė neilgą paskaitą, 
paminėdamas truputį netolimos istori
jos, sužadindamas patriotinius jaus
mus ir iškeldamas minčių ateičiai. Po 
minėjimo moterų komitetas skaniai 
visus pavaišino, o valdyba ir bendruo
menė pagerbė "Perkūno” sporti
ninkus, sėkmingai dalyvavusius Sporto 
šventėje.

Ateities planuose apylinkės valdyba 
vadovaujama Juozo Paškevičiaus, 
Bonio Šikšniaus ir Stepo Augusta- 
vičiaus bei talkinama moterų komi
teto ir veiklesnių bendruomenininkų 
numato iškilmingą Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus atšven
tinimą greičiausiai rugsėjo mėn. 
pradžioje.
XR xx XI.------------ xx------------x«—■—x>

Pereitą savaitę "Mūsų Pastogės" 
redakcijoje apsilankė viešnia iš Kana
dos Aldona Goronsonienė. Mielai 
pasidalino žiniomis apie veiklą savo 
kolonijoje Vancouveryje. Sakėsi esan
ti nuolatinė "Tėviškės Žiburių" 
bendradarbė. Suprasdama spaudos 
padėtį, paliko $20 auką.

Ačiū mielai viešniai.

*
Sydnejiškiai pasigedo Salomėjos 

Zablockienės, nebematydami jos pa
rengimuose.
Sužinota yra išvykusi į Perthą kur 
tikisi nuolatiniai apsigyventi.

§ Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia jaunimą tarp 16 - 35 metų į *

*J AUNI MO

•įt Suvažiavimo tikslas yra supažindinti jaunimą su Kongreso paruošimo 
darbais ir siekiais, išrinkti atstovus kurie reprezentuos Australijos jaunimą -įį.

* Kongrese, dalyvauti paskaitose, pasitarimuose. Didįjį Šeštadienį ruošiamas
* margučių dažymas.
* Norintieji kandidatuoti į atstovus prašomi paduoti pareiškimus ALJS
44 valdybai, 2 Schofield st. Essendon, Vic 3040 iki kovo 16 dienos.
* Pareiškime turi būti kandidato vardas, pavardė, adresas, gimimo data, 

išeitas mokslas, darbas, veikla lietuvių bendruomenėje, lietuvių kalbos 
žinojimas.

* Dėl tolimesnės informacijos ir dėl nakvynės suvažiavimo metu, prašome
& kreiptis į ALJS valdybą.

*

PRANEŠIMAS
Sydnejaus lietuvių sporto klubas 

"Kovas" narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo 29 d. sekmadienį 2.30 p.p. 
lietuvių klube, Bankstowne.

■ Visiems nariams dalyvavimas būti
nas ir svečiai laukiami.
Susirinkimo dienotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas. 2. Prezidiumo rin
kimas, 3. Pranešimai: pirmininko, 
iždininko, Ir kontrolės komisijos. 4. 
Valdybos rinkimai. 5. Kontrolės 
komisijos rinkimai, 6. Klausymai, 
diskusijos, 7. Susirinkimo uždarymas.

" Kovas" valdyba.

Visi kviečiami į sporto klubo 
"Kovas" metinį susirinkimą. Pagei
daujantys kandidatuoti į valdybą, 
prašomi sutikimą žodžiu ar raštu- 
paduoti valdybos nariams.

Laukiame tautiečių kurie galėtų 
padėti suaktyvinti sporto veiklą 
dirbdami klubo valdyboje.

Ed. Lašaitis "Kovas" pirm.

LIETUVOS MEDIKAI MĖGSTA 
ŠACHMATUS.

Lietuviai medikai ypač mėgsta 
šachmatus ir yra nemažai pasiekę 
pergalių. Paskutiniu metu Estijoje 
vyko tradicinės Pabaltijo medikų 
šachmatų varžybos. Lietuviai laimėjo 
pirmąją vietą. Komandą sudarė Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių žaidėjai. 
Geriausius rezultatus laimėjo Vilniaus 
greitosios pagalbos stoties gydytojas 
R. Klimavičius.

Antrą vietą laimėjo estai, trečią 
latviai. Sekančios varžybos kitą kartą
vyks Vilniuje.

■X"
Gauta žinia iš Amerikos, kad sporto 

vadovai organizuoja iš Lietuvos 
atsikviesti Kauno garsiąją "Žalgirio" 
vyrų krepšinio komandą. Atsakymą 
tikisi gauti kelių mėnesių laikotar
pyje.

*

DĖMESIO

Sporto skyriaus korespondenciją 
prašome siųsti "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui, Box 550 Bankstown, 
2200. N.S.W.

Jėzus Pasaulio Išganytojas Skelbimas

Jėzus Pasaulio Teisėjas

Panašiai kalbama apie "knygą” 
Izaijo 29:11, 12. Per tūlą laiką 
minėtoji knyga buvo "Užantspau- 
džiuota" - lyg "užrakinta", taip kad 
nei mokantieji skaityti, nei nemokan
tieji negalėjo jos atidaryti. Bet toliau 
pranašystė parodo, kad pagaliau 
knyga buvo atidaryta, ir apkurtusiems 
ir akliems buvo pagelbėta girdėti ir 
matyti kas joje parašyta. Visa ta 
pranašystė primena mums kokioje 
dvasinėje tamsybėje žmonės buvo 
nuodėmei ir mirčiai viešpataujant. Bet 
mes esame užtikrinti, kad ateis laikas 
kuomet tamsybė bus panaikinta ir 
žmonėms bus pagelbėta matyti ir 
pažinti Dievo valią.

Apie šitą ateities apšvietos dieną 
Biblijoje kalbama kaip apie teismo 
dieną, kurioje Jėzus teis pasaulį

teisybėje. Nebus tai skubuotas laikas 
atsilyginimo geriems Ir pasmerkimo 
nusidėjėlių. Pirm atsilyginimo arba 
nubaudimo bus vykdomas ištyrimas, 
nes teismo pareiga yra daryti teisingą 
ištyrimą pasinaudojant apšvieta, koki 
tuokart bus visiems prieinama.

Pasauliui tai bus pirma tikroji proga 
pažinti ir tikėti į Kristų ir gauti 
amžinąjį gyvenimą. Per Adomą visi 
pateko po pasmerkimu ir visa didžiu
ma nueina į kapus visai nežinodami, 
kad Kristus mirė už juos ir kad 
tikėjimu jie turi progą išsigelbėti iš 
mirties bausmės, atėjusios ant visų 
paveldėjimo keliu. Todėl teismo 
dienoje žmonės bus pabudinti iš 
mirties, supažlndyti su Jėzumi, ir taip 
jiems bus suteikta proga priimti Dievo 
dovaną, parodyti paklusnumą Kara
lystės įstatymams ir gyventi per 
amžius.

Myli tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121
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MELBOURNE
SVAJONIŲ PRIĖMIMAS

Kovo 15 diena, sekmadieni Įvyks 
2.30 val.p.p.

S V AJ O NI Ų

priėmimas, gastrolių metu patirtų 
įspūdžių pasidalinimas prie užkan
džių, kavos ir šampano.
Melbourno lietuvių namų jubiliejinėje 
salėje

Svečiams neteks svajoti, už tris 
dolerius užkąsite, išgersite ir pasi
klausysite Svajonių įspūdžių ir dainų.

Laukiame visų I
VI PL. J. S. Melbourno skyrius.

HOBARTE
Hobarto lietuvių bendruomenė, dar 

pasigėrėtinu skaičiumi susirinkusi B. 
Šikšniaus patalpose pagerbė savo 
veikėjus ir paminėjo Vasario Šešiolik
tąją. Apylinkės valdybos naujas sek
retorius Stepas Augustavičius rū
pestingai parengė neilgą paskaitą, 
paminėdamas truputi netolimos isto
rijos, sužadindamas patrijotinius jaus
mus ir iškeldamas minčių ateičiai. Po 
minėjimo moterų komitetas skaniai 
visus pavaišino, o valdyba ir bendruo
menė pagerbė "Perkūno" sportinin
kus, sėkmingai dalyvavusius Sporto 
šventėje.

Ateities planuose apylinkės valdyba 
vadovaujama Juozo Paškevičiaus, 
Bonio Šikšniaus ir Stepo Augusta 
vičiaus bei talkinama moterų ko
miteto ir veiklesnių bendruome- 
nininkų numato iškilmingą Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejaus 
atšventinimą greičiausiai rugsėjo 
mėn. pradžioje.

SYDNEJUJE ^**************'************** 1j|
Pranešame visuomenės žiniai, kad

KAZIUKO MUGĖ
šiais metais įvyks 15 kovo tuoj po 
lietuviškų pamaldų Lidcombe salėje. 
Norintieji ką nors parduoti ar parodyti 
publikai kokių nors įdomių dalykų ar 
išdirbinių, maloniai kviečiami su savo 
eksponatais Mugėje dalyvauti.

Veiks atsigaivinimo baras, virtuvė 
su kopūstais ir dešrelėmis, baronkų- 
riestainių stalas ir dar kitų 
įvairenybių.

Kviečiame Mugėje skaitlingai'
dalyvauti iš arti ir toli.

Rengėjai.

Sydnejaus lietuvių pensininkų klu
bas kovo 19 dieną, ketvirtadienį, 
ruošia iškylą savo nariams ir svečiams.

Svečiai norintieji dalyvauti iškyloje 
prašomi užsiregistruoti pas pensinin
kų klubo narius arba Lietuvių klubo 
raštinėje įmokėdami penkis dolerius 
iki kovo 12 dienos.

Susirinkimo vieta prie Lietuvių 
namų Bankstowne. Išvyksime punktu
aliai 7.30 vai. ryte.

M. Šidlauskienė
Sydnejaus pens, d-jos sekretorė.

UŽGAVĖNIŲ POPIETĖ.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

*
&

16-18 LAST TERRACE. BANKSTOWN Tel. 708 1414

Kovo 14 d., šeštadieni, 8 vai. vak. svečių iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
RON ir LIUDOS APINYTĖS - POPENHAGEN
Modernaus išraiškos ir mimikos

SPEKTAKLIS

Pertraukos metu ir po spektaklio vakaronė su plokštelių muzika.
Bilietų kaina (iškaitant lengvus užkandžius) $8.oo.
Pensininkams ir vaikams iki 12 metų $6.oo
Stalus užsisakyti ir bilietus iš anksto įsigyti galima klubo raštinėje.

SMOK G ASBO A R D

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

Kaina tik $ 4.00.

METINIS BALIUS gegužės 2 d. šeštadieni 8 v.v.

Jį. Metinio baliaus proga klubas rengia loteriją, kurios bilietai po $1 bus 
o. pradedami platinti kovo mėnesj.
jį. Pirmoji premija - EVA KUBBOS paveikslas.

Sydnejaus Moterų Soc. Globos 
Draugija kovo 1 d. suruošė nuotaikin
gą Užgavėnių popietę Lietuvių na
muose, Bankstowne (Taip!..Buvo gali
ma gauti ir tradicinių Užgavėnių 
blynų!).

Susirinkusius trumpu žodžiu pa
sveikino draugijos valdybos pirminin- | 
kė, Vida Kabailienė, padėkodama už | 
paramą - atsilankymą.

g VALDYBA #

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS Į UŽJŪRIUS

il
PENKIOS SĄLYGOS KAIP 

IŠLIKTI SVEIKIEMS

Garsus Amerikos širdies ligų spe
cialistas Dr. Paul Dudley Whites, su 
kitais gydęs 1955 metais prez.Eisen- 
howerj, pateikia 5 "receptus" svei
katai išlaikyti. Tie patarimai ypač 
naudingi senesnio amžiaus žmonėms.

1. Dirbkit, nežiūrint amžiaus. Joks 
darbas, fizinis ar protinis, niekad 
sveikam žmogui nėra pakenkęs. Sėdėti 
per Ištisas dienas, žiūrint televizijos ir 
nepajudant, yra tikra nuodėmė. Se
nesni žmonės dažniausiai suserga ne 
nuo senatvės, bet nuo fizinio ar 
protinio neveiklumo.

2. Venkite įsitempimo ir pervar
gimo, ypač dvasinio nusiminimo ar 
liūdesio, nebijokime sutikti gyvenime 
nesmagumų ar nepasisekimų.

3. Penkių mylių pasivaikščiojimas 
sveikatai yra naudingesnis, negu 
visokiausi vaistai. Dirbkit įprastą 
darbą, kol tik pajėgiat.

4. N iekad nepersivalgykit, verčiau 
nedavalgykit. Nevalgykit per rie
biai. Perdaug nerūkykit ir svaigalais 
perdažnai nesisvaiginkit.

5. Sunegalavę, nepameskit vilties 
pasveikti. Sveiki ar susirgę, būkit 
kantrūs, šviesiai žiūrėkit j ateiti, 
nepraraskit giedrios nuotaikos. Dva
sinis nusiteikimas padeda ligas nuga
lėti. Venkit baimės, pykčio ir nuliū
dimo. Domėkitės gyvenimu ir būkite 
veiklūs - jausminiai ir protiniai.

Vida Kabailienė

Popietės metu Sydnejaus jaunimas 
išėjo su savo paruošta programą: 
skautės pasirodė su jumoristiniu škicu 
"Mirtis namuose", "Sūkurio" mergai
tės padainavo kelias daineles (Kur 
gintarais nusėtas jūros krantas...", 
"Kai aš augau...", "Grįšim, grįšim ten 
kur teka Nemunėlis..."), o tautinių 
šokių grupė pašoko Rugučius, Vestu
vių polką ir Gyvatarą.

Jaunųjų pasirodymai publikos bu
vo šiltai sutikti.

Po kavutės ir pyragų, kurių 
gausiai buvo prikepę draugijos mote
rys, sekė turtingos fantais loterijos 
bilietų traukimas.

Nors šis sekmadienis, kaip tyčia, 
pasitaikė ne toks jau labai gražus - 
lijo, bet vyresnės amžiaus publikos, 
praleisti jaukią popietę, prisirinko 
gausiai. Gal tai buvo pasėka pakeistų, 
ankstesnių, popiečio valandų, o 
greičiausiai tautiečiai čia rinkosi, kad 
paremtų gražias Soc. Globos D-jos 
moterų pastangas, aukojančias savo 
pastangas, darbą kitų labui.

I Lietuvą ir atgal nuo 
Iš Lietuvos ir atgal nuo 
I Frankfurtą ir atgal nuo 
Į Europą per Kanadaą nuo 
Į Londną per JAV nuo 
Į Paryžių ir atgal nuo 
Į Kanadą ir atgal iš Sydney 
Į Kanadą ir atgal iš Melb. 
ĮJAV ir atgal (per Tokijo) 
Į JAV ir atgal iš Melb. nuo 
Tarp 1-16 birželio tik 
Į Indiją ir atgal nuo 
I P. Ameriką ir atgal nuo 
Aplink pasauli nuo 
I Varšuvą ir atgal 20 kovo

$ 1.320
1.600
1.150
1.580
1.450
1.150
1.250
1.370
1.750
1.230

950
920

1.800
1.550

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 
$
$

(KLM) tik $ 1.350

I DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALĮ VILNIUJE I

Grupinė kelionė, tik 15 Žmonių, išvyks iš čia pradžioje 
liepos mėn. - 2 naktys Leningrade, 2 naktys Taline, 5nak 
tys VILNIUJE, 3 naktys Rygoje, vėl 5 naktys Vilniuje 
-DalNŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIO LAIKE.
Skridimai, visas maistas, 1-mos klasės viešbučiai ir t.t. 
Pilna kaina $ 3.950. Prašau registruotis kuo greičiai. De-3 

|nina Kaina 9 
| pozitas $ 200.

Grupinė kelionė į Romą dalyvauti Lietuvos 600 metų 
! krikščionybės iškilmėse išvyks iš Sydney/Melbourne 22 d. 
birželio ir atgal iš Romos 17 d. liepos. Kaina j ten ir atgal 
liš Melb./Sydney/Adelaide/Brisbane $ 1.750. Depozitas S 100

Kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ 
tiesioginiai, laišku arba telefonu.

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL
TELEFONINIS PRANEŠIMAS

Iš Los Angeles "M.P." redakciją 
pasiekė liūdna žinia, kad per Užga
vėnių sekmadienio koncertą, 
diriguodama "Spindulio" ansamblio 
chorui, 
staiga mirė ONA RAZUTIENĖ.

GELIŲ
(Akredituota IATA. AFTA)
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Pagerbdami
A.A. IGNĄ K 1 R N Ą 

vietoj gėlių Mūsų Pastogei aukoja $15. 
Jonas Bimba.
Po $5 - Vytautas Šapka, Pranas
Antanaitis, Bronius Šidlauskas ir 
Jonas Slavikauskas

1541 KING STREET. WEST MELBOURNE (prie Liet. Namų). 
ITelef. 329 6833. Vakarais 583 4258.

Parduodu tautines juostas ir kaklaraiščius.

Petrė Čerakavičienė, 4 Walsgott St. North Geelong, Vic. 3215
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